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شكـر و تقـديـر
يرشفين ان اتقدم يف اختتام هذا اجلهد ابلشكر والعرفان والثناء اخلالص اىل الاس تاذ الفاضل و ا ألخ
الربفسور بن محةل سايم بتفضهل اب إالرشاف عىل هذه الاطروحة وعىل حتمهل عناء صعوبة هذا البحث بقراءاته
املركزة واملتكررة ال بوابه و فصوهل ،فضال عىل اعطايئ من وقته المثني وارشاداته القمية مما ذلل من امايم الكثري
من الصعوابت فهل مين لك تقدير واحرتام وجزاه هللا عين لك خري
.
الطالب بوبرتة طارق

قائمة المختصرات
( و,م,أ ) الواليات المتحدة األمريكية (ق.م.ف.ف) قانون الملكية الفكرية الفرنسي ( ق.م.ف.ف .رقم  )88/02قانون الملكية الفكرية المصري رقم88/02 ( ج.ر) جريدة رسميةالحمض النووي الديوكس - ADN
اتفاقية التنوع البيولوجي - CBD
اتفاقية البراءة األوروبية - EPC
المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO
المراكز الدولية للبحوث الزراعية - IARCS
معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع - PCT
االتفاقية الدولية لحماية االصناف النباتية الجديدة - UPOV
منظمة التجارة العالمية - OMC-WTO
المنظمة العالمية للزراعة -FAO
برنامج االمم المتحد للبيئة - UNEP
كائن محور وراثيا - OGM
كائن حي معدل وراثيا - OVM
اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة - TRIPS

املقدمة
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رغبة في تلبية حاجيات السكان من الغذاء والدواء ،عمل االنسان على زراعة
األرضي ،واكتشاف البيئة الزراعية ،ومن خالل مالحظاته اكتشف كيف يتداوي وذلك
باستهالكه لبعض االعشاب والنباتات ذات الطبيعة الدوائية ،ومن خالل تطور اإلنسان
واتباع فكره برزت ظاهرة االختراعات للنهوض باإلنسانية ،والبشرية ،فاالختراع أسمى
وأعظم ما ينتجه العقل بل أنه من أروع ثماره حيث يزيل عن االنسان أسباب الشقاء
والتعب ،واالختراع كما يقول عنه البعض"هو الخطوة األولى لعقل االنسان وبه يتميز
عن الحيوان ويمكنه شيئا فشيئا من السيطرة على العالم".
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وألن نزعة الملكية وحب التملك ظاهرة وغريزة ،ظهرت حقوق الملكية الفكرية التي
تقع على حماية اإلبداع واألفكار ،فتطورت االختراعات ،وجاء نوع من االختراعات له
خصوصية خاصة وهي االخت ارعات ذات الطبيعة البيو تكنولوجية ،وبذلك يكون الحق
الفكري أو الذهني في مجال البيو تكنولوجيا من بين الحقوق التي أصبحت تحتل مرك از
بار از ضمن حقوق الملكية الفكرية لكونه يتصل بأسمى ما يمتلكه االنسان أال وهو العقل
في إبداعاته.
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واذا كان مفهوم البيو تكنولوجيا دخيال على الملكية الفكرية بوجه عام والصناعية
بوجه خاص إال أنها من قبل فروعه ومن بين أنواعه ،راجع ذلك ألنها اقترنت بفكرة
االختراع ،من حيث أنها كفلت الحماية لصاحبها ،وبذلك لم تبق براءات االختراعات
وسيلة من وسائل حماية المخترع لحقه االستئثاري نظير االختراع الذي قام به ،بل

- Robert Chevallier: la droit de la propriété industrielle « protection de inventions
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des marques et démodé les Enterprise moderne d’édition ,paris, son date p 26.

valangone: l’invention sa brevetabilité , l’étendue de sa protection librairie

- François
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de la cour de cassation , tome I, paris ,1968. Son page
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أصبحت أكثر شمولية وأكثر معرفة من خالل تسخير هذه الحماية الحتكار المعرفة
والتحكم في األسعار خاصة أسعار المواد ذات االنتشار الواسع .
وفي مجرى هذه العملية ،سيكون نظام االختراع في مجال البيو تنكولوجيا
واألخالقيات البيولوجية عدت اشكاالت من خالل بحث هذه الشركات صاحبة
التكنولوجيا على الجوانب القانونية إلدخالها في تنظيم قانوني دولي يحمي أصحابها
ومخترعيها ،خاصة في ظل االعتراف الدولي بحقوق الملكية الفكرية ،وهو المسلك الذي
سلكه المؤسس الدستوري في إضفاء حماية دستورية وهو مانصت عليه المادة المادة 44
من دستور  2016لقوله" إن حرية االبتكار الفكري محمية".
غير أنه ،ونتيجة لحساسية منح الحماية لتطبيقات البيو تكنولوجيا أدى إلى وجود
اختالفات في المواقف بين الدول فالبعض ،وهي الدول المتقدمة ،ترى ضرورة حماية
الحق الفكري المنطوي على هذه االختراعات حيث يرون أنها تتوفر على شروط الحماية
خاصة الجدة ،في حين ترى الدول النامية ومنها الجزائر بعدم جواز منح هذه الحماية
التي تنطوي على اختراعات ذات حساسية كبيرة ألن تطبيقاتها تركزت على الغذاء
والدواء ،وهي مواد حساسة ألنها تمس الشخص في حياته من خالل احتكار استغاللها
وبالتالي ارتفاع أسعار األدوية واألغدية بدرجات كبيرة من جهة باإلضافة إلى استخدام
هذه البيو تكنولوجيا على تقنيات تعتمد على هندسة الجينات وهو أمر لم تتقبله العديد
من التشريعات من جهة ثانية.
وتعتبر البيو تكنولوجيا من مواضيع الساعة ألنها اقترنت باتفاق تريبس من
جهة ،ونتيجة لعولمة حقوق الملكية الفكرية من جهة أخرى ،حيث كانت وال زالت مشكلة
الغذاء أحد أهم االشكاالت على المستوى العالمي ،فكان البد من إرساء فكرة التنمية
المستدامة ،فكان وجوب االهتمام بتوافر الغذاء للدول لذلك سعت هذه الدول إلى زيادة

2

مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ابتكاراتها ،واختراعاتها في هذا المجال من خالل تشجيع البحوث ومخابر البحث ،فكانت
بلورة فكرة نظام عالمي يعتمد على التحكم في الزراعة يتخذ تشكيلته ،وكان ميالد ما
يعرف بالهندسة الوراثية ،وسارعت الدول في إنتاج األغدية المعدلة جينيا ،وأدركت بذلك
قيمة هذه المواد ،فسارعت إلى حمايتها عن طريق براءة االختراع ،ونظام األصناف
النباتية الجديدة.
وبذلك أصبحت الكائنات المحورة وراثيا ،والمتأتية من البيو تكنولوجيا تثير جدال
كبي ار حيث يرى الكثير أن هاذه المنتجات تساهم بقسط كبير في زيادة االنتاج في قطاع
الزراعة ،وبذلك ستؤدي الى زيادة المحاصيل من خالل الكمية ،والنوعية من أجل
القضاء على المجاعة ،وتلبية حاجيات السكان من الغذاء ،ويرى العديد أن هذه
المنتجات ستؤثر على القدرة الشرائية من خالل االحتكار األعمى للمنتجات ذات الطلب
الواسع ،باإلضافة الى ذلك ،ستؤثر على حقوق المزارعين ،ومستقبل المعارف التقليدية،
والقرصنة البيولوجية ،والتعديات القائمة ،باالضافة إلى مستقبل المعارف التقليدية ،وبذلك
طرحت فكرة الهندسة الوراثية من خالل االشارة الى ضوابطها القانونية والشرعية وهناك
ق اللَّه َو َمن َيتَّ ِخ ِذ َّ
ان
الشي َ
من نادى بترحيمها استنادا لقوله تعالي" َوََل ُم َرَّن ُهم َفلَ ُي َغ ِّي ُر َّن َخل َ
ط َ
1
َولِيًّا ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه فَقَد َخ ِس َر ُخس َار ًنا ُّم ِبي ًنا"
أما من الجانب القانوني فظهر العديد من االختالفات بين مؤيد ومعارض
ومتحفظ ،وهذا نتيجة اختالف منظور الدول في إقرار حماية فعالة إما في االختراعات
أو نطام آخر.
ونتيجة لذلك جاءت االصناف النباتية كنظام يحمي حقوق المستنبت للصنف
النباتي ،والتي تعبر الوسيلة التي أقرها المشرع الجزائري لحماية فعالة لهذه الفئة باعتبار
 -االية  119من سورة النساء
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أهميتها على مستوى توفير الغذاء على المستويين الداخلي ،والدولي ،من خالل إقرار
القانون  03-05المتعلق بالبذور ،والشتائل ،والحيازة النباتية.1
وان كان الغذاء قد حظي باهتمام واسع فإن الدواء تمتع باألهمية الكبرى ،ألنه
عنصر حيوي يحمي حياة اإلنسان ،وصحته ،حيث ترى غالبية الدول ،ومنها الجزائر،
أن منح حماية للمنتجات الدوائية سيؤدي الى احتكار الدواء ،وهذا يؤدي إلى ارتفاع
سعره ،في حين تذهب الدول المتقدمة أن إبراء األدوية وحصولها على شهادة الحماية
القانونية

سيؤدي الى زيادة

االخترعات في هذا المجال ،وبالتالي توفير األدوية

للمرضى ،ومع اختالف وجهات النظر بين الدول المتقدمة التي ركزت على الحماية
ببراءة االختراع دون االهتمام بنوع المنتج المحمي ،وبين الدول النامية الساعية للحصول
على األدوية بما تقتضيه مصلحة مواطنيها ،ظهرت فكرة حماية المستهلك أو المريض
من خالل فكرة األدوية الجنيسة ،وفكرة التراخيص ،والتي تعتبر حلوال مؤقتة من أجل
القضاء على احتكار األدوية.
و تطبيقا للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في دستور  2016نصت المادة 66
منه على أن" الرعاية الصحية حق للمواطن" نظم المشرع الجزائري أحكاما خاصة من
خالل انشائه لقانون الصحة الجديد 2،11-18رغبة منه في توفير األدوية للمرضى
بأسعار تتناسب مع المستوى المعيشي للدولة ،وحرصت الدول ،ومنها الجزائر ،على
إقرار فكرة التراخيص كوسيلة لتوفير األدوية للمرضى.
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 -القانون  03-05المتعلق بالبذور و الشتائل و الحيازة النباتية المؤرخ في  6فبراير  2005الجريدة الرسمية عدد
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قانون رقم  11-18المؤرخ في  2يوليو  2018المتعلق بالصحة الجريدة الرسمية عدد .444
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وان كان المؤسس الدستوري حمى حرية االبتكار الفكري والفني والعلمي واعتبرها
حقا دستوريا كما سبق االشارة اليه ،كان الزما علينا تقريب زوايا الرؤية بين حماية
اإلبداع من جهة من خالل االمر  1 07-03وحماية الصحة من جهة ثانية.
وبذلك حملت البيوتكنولوجيا عديد االختالفات من حيث تطبيقها فوجدت من
يشجعها من جهة ،ومن يخالفها ،ويعارضها من حيث تطبيقها من جهة أخرى ،فكان
االختالف بين حمايتها وحماية الحق االستئثاري لمخترعها أو التمكين من الوصول اليها
وتقاسمها بغية حماية المصلحة العامة لجميع سكان األرض ،وأمام هذا االختالف بين
وجهات النظر عقدت العديد من االتفاقات على غرار اتفاقية التنوع البيولوجي
وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ،واإلمضاء على العديد من القوانين خاصة التي
تساهم في الحيلولة دون دخول السلع الغدائية والدوائية التي تعتمد على البيو تكنولوجيا
وهذا من خالل قانون الصحة الجديد ،باالضافة إلى ذلك الدور المؤسساتي الكبير
ألجهزة الدولة للحماية من هذه التكنولوجيا واالستفادة منها في نفس الوقت فقامت بانشاء
مراكز البحث في البو تكنولوجيا والسلطة الوطنية للتقنية النباتية والوكالة الوطنية للمواد
الصيدالنية باالضافة إلى الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية ،وبذلك يكون المشرع حسنا
ما فعل في إقرار إطار مؤسساتي يحمي أصحاب هذه االكتشافات.
أسباب اختيار الموضوع:
 اهمية البيو تكنولوجيا ،والتي تحتاج إلى ضبط من خالل إرساء نظام قانونيوطني ،ودولي ضف الى ذلك ،أن المشرع الجزائري في نصوص القانون المنظم
لعناصر الملكية الفكرية لم يعطها تشريعا خاصا.

 -المادة رقم  1من االمر  07-03المؤرخ في  19يوليو  2003الجريدة الرسمية عدد .44
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مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 بيان أهمية البيو تكنولوجيا من خالل تبيان أهمية تطبيقاتها الدواء والغذاء. وضع أسس قانونية لحماية المخترعين الجزائريين أصحاب االختراعات ذاتالطبيعة البيو تكنلوجية.
 اإلشارة إلى مختلف القوانين الداخلية المنظمة لهذا المجال. بيان اإلطار المؤسساتي في الجزائر المنظم لتطبيقات البيو تكنولوجي.أهمية الدراسة:
و يكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة والتي تكمن في:
 التعريف بالبيو تكنولوجيا والتطرق إلى أنواعها وتبيان أهميتها ،كما سنحاولالتطرق إلى موقف المشرع الجزائري من البيو تكنولوجيا سواء تلك المستمدة من التقنيات
الحيوية ،أو تلك المتأتية من األصناف النباتية.
 وضع ضوابط قانونية وأخالقية وشرعية للبيو تكنو لوجيا. تكمن أهمية البحث في الدور الذي تلعبه الجينومات والبيو تكنولوجيا في تطويرالرعاية الصحية ،وتوفير الغذاء.
 التطرق الى تطبيقات البيو تكنولوجيا على الغذاء والدواء ،تلك العناصراألساسية في أي دولة ،والحلول المقترحة للحيلولة دون الحد منها.
 بيان تعريفات علمية وقانونية لألغدية المعدلة وراثيا تلك التي تعتمد علىالنباتات والحيوانات.
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مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 توضيح موقف المشرع الجزائري من إبراء األغدية واألدوية. بيان اإلطار المؤسساتي للبيو تكنلوجيا في الجزائر. أهمية المعارف التقليدية ،باعتبارها مصد ار للبيو تكنلوجيا السيما تلك المتأتيةمن الدول النامية ،وأهمية المعارف التقليدية لما تكتسيه من أهمية اقتصادية وقانونية.
 اآلثار السلبية التفاقية تريبس في مجال األدوية ،وبيان أن اتفاق تريبس المور إيجابية أيضا من خالل فكرة التراخيص التي تساهم
يحمل إال األمور السلبية ،بل أ ا
في نقل المعرفة إلى الدول النامية ،ومبدأ االستنفاد الدولي.
 دراسة تفصيلية للجهود الدولية في مجال البيو تكنولوجيا من خالل إرساء قواعددولية ،واتفاقات مهمة ،خاصة ،تلك المتعلقة باألمان الحيوي على غرار برتوكول
قرطاجنة وخطوط بون التوجيهية وبروتكول ناغويا.
 تبيان أهم اآلثار االقتصادية ،والقانونية المترتبة على انضمام الجزائر إلىالمنظمة العالمية للتجارة ،خاصة مع انتهاء مدة السماح للدول األقل نموا.
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االشكالية:
باعتب ا ا ا اااره موض ا ا ا ااوعا خص ا ا ا اابا ف ا ا ا ااإن اإلط ا ا ا ااار الق ا ا ا ااانوني لبا ا ا ا اراءة االختا ا ا ا اراع ف ا ا ا ااي
المجال البيو تكنولوجي يطرح اشكالية تتمثل في:
مااااااا هااااااو االطااااااار القااااااانونئ الااااااذي وضاااااا ه المشاااااارع ال ا ااااااري ماااااان أ اااااا
حمايااااااة االختراعاااااااا فاااااائ الم ااااااا البيااااااو تكنولااااااو ئ فاااااائ ظاااااا األهميااااااة التاااااائ
يكتساااااايها باعتبااااااار أن المشاااااارع ال ا ااااااري اساااااات ناها ماااااان نطاااااااق االباااااا ار فاااااائ
ظااااا األمااااار  07-03وماااااا سااااابب ذلااااا فااااائ ظااااا و اااااود أطااااار فانونياااااة تكفااااا
تطبيقاتهاااااااااا فااااااااائ م اااااااااا الغاااااااااذا علااااااااان نااااااااارار فاااااااااانون  03-05المت لاااااااااق
بالباااااااذور والشاااااااتا

والحياااااااا ت النباتياااااااة أو فااااااائ م اااااااا الااااااادوا علااااااان نااااااا ارر

فاااااااانون  11-18المت لاااااااق بقاااااااانون الصاااااااحة وماااااااا هاااااااو إطارهاااااااا الم سسااااااااتئ
الااااااااذي يكفاااااااا حمايتهااااااااا فاااااااائ ظاااااااا االهتمااااااااام الاااااااادولئ الااااااااذي يت لاااااااان فاااااااائ
االتفافيااااااا الدولياااااة التااااائ عملاااااا علااااان حمايتهاااااا علااااان نااااا ارر اتفافياااااة التناااااوع
البيولو ئ واتفافية تريبس
المنهج المتبع:
بغية اإلجابة على مجمل هاذه اإلشكاليات ،اعتمدنا على أكثر من منهج بغرض
الوصول إلى حل لإلشكاليات المطروحة ،ومن أجل التأكد من صحة الفرضيات المتقدم
ذكرها ،حيث استعنا بالمنهج التحليلي ،وذلك لتحليل النصوص القانونية خاصة األمر
 07-03المتعلق ببراءة االختراع ،والقانون  03-05المتعلق بالبذور والشتائل ،وآليات
الحماية للحد من هذه الظاهرة ،باإلضافة إلى المنهج الوصفي لما تفتضيه الدراسة من
تعاريف قانونية ومصطلحات علمية نظ ار لخصوصية الموضوع ،كما ساهم المنهج
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الوصفي في تبيان متطلبات حماية االختراعات واالصناف النباتية ،باإلضافة الى ذلك،
استعملنا شيئا من المنهج المقارن لمقارنة المواقف المتباينة بين المشرع الجزائري
والموقف األوروبي للبيو تكنولوجيا وكذا في ترتيبات الحماية المقررة لها ومقارنة
االتفاقيات المنظمة للبيو تكنولوجيا.
الدراساا السابقة:
 بلقاس ا ا ا ا اامي كهين ا ا ا ا ااة :حماي ا ا ا ا ااة االخت ارع ا ا ا ا ااات الناتج ا ا ا ا ااة ع ا ا ا ا اان التكنولوجي ا ا ا ا ااا الحيوي ا ا ا ا ااةواألص ا ااناف النباتي ا ااة وف ا ااق اتفاقي ا ااة تا ا اريبس واليوب ا ااوف ،أطروح ا ااة لني ا اال ش ا ااهادة ال ا اادكتو اره
علا ا ا ااوم ،فا ا ا اارع قا ا ا ااانون األعما ا ا ااال ،كليا ا ا ااة الحقا ا ا ااوق سا ا ا ااعيد حما ا ا اادين ،جامعا ا ا ااة الج ازئا ا ا اار،
.2017

محيا ا ا ا اااوي فاطما ا ا ا ااة :حمايا ا ا ا ااة المنتجا ا ا ا ااات المعدل ا ا ا ا ااة وراثيا ا ا ا ااا ،م ا ا ا ا اذكرة لنيا ا ا ا اال ش ا ا ا ا ااهادةالماجسا ا ااتير ،فا ا اارع الملكيا ا ااة الفكريا ا ااة ،كليا ا ااة الحقا ا ااوق سا ا ااعيد حما ا اادين ،جامعا ا ااة الج ازئا ا اار،

.2014

تقسيم الموضوع:
تم تقسيم هذا البحث وفق ما يقتضي التسلسل المنطقي لمعالجة هذا الموضوع
بغية اإلحاطة بمختلف العناصر الجوهرية ،والتي يتطلبها حل اإلشكال المطروح ،حيث
اعتمدنا التقسيم الثنائي للخطة.
لذلك ،فإن الموضوع سيتضمن بابين ،نخصص الباب األول منه لإلطار
المفاهيمي لالختراعات في المجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها ،ومن خالل الفصل األول
من هذا الباب ،اإلطار المفاهيمي لالختراعات في المجال البيو تكنولوجي ،أما الفصل
الثاني ،فسنتناول فيه تطبيقات البيو تكنولوجيا على الدواء ،والغذاء ،كما نخصص الباب
الثاني من هذه الدراسة لمجاالت الحماية القانونية لالختراعات في المجال البيو
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تكنولوجي ،وسنتطرق في الفصل األول منه إلى نظام حماية

االختراعات في

المجال البيو تكنولوجي واطارها المؤسساتي ،أما الفصل الثاني فنخصصه للحماية
الدولية لالختراعات في المجال البيو تكنولوجي ،لنختم هذه الدراسة بعرض مجمل
التوصيات التي توصلنا إليها.
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الباب األول
اإلطار المفاهيمي لالختراعات في المجال
البيو تكنولوجي وتطبيقاتها

الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
تمهيد:
بفضل البيو تكنولوجيا  ،أصبح باإلمكان استئصال جينات من كائنات لها عالقة
بالنباتات ،كالفايروسات ،والبكتيريا ،وحتى الحيوان ،ثم دمجها مع جينات النباتات أخرى،
وباإلضافة إلى ذلك ،أصبح باإلمكان التعرف على الجين الكامل ألي كائن ،واصطفاء
النباتات ذات السمات المفضلة من خالل قراءة التسلسل الوراثي ،أو المستوى الجزيئي،
ما يوفر وقتا ثمينا ،وموارد قيمة  ،كما تشمل البيو تكنولوجيا على طائفة واسعة من
األدوات لحذف ،أو إدخال مورثة ،أو مورثات ،ما كان لها أن تتشكل لوال التدخل
البشري.
و من خالل ما تقدم يتضح جليا أن االختراع المتأتية البيو تكنولوجية لها اهمية
كبيرة كونها جاءت من منتجات حساسة و هي الغداء سواء كان غذاء نباتيا أو حيوانيا
و لذلك قضت الضرورة التعريف بالغداء المهندس وراثيا و االشارة الى الضوابط القانونية
و التشريعية.
باالظافة الى ذلك بيان تطبيقات البيو تكنولوجيا على الدواء من خالل القاء دراسة
تقريبية لتعريفات مختلفة للدواء في القانون الجزائري و القانون الفرنسي مع تبيان
تعريفات لألدوية الجنيسة التي ساهمت في الحد من خطورة احتكار الدواء األصلي
باإلضافة الى تبيان فكرة التراخيص كوسيلة لنقل تكنولوجيا الدواء الى الدول النامية من
خالل دراسة للنصوص القانونية في االمر  07-03المتعلق ببراءة االختراع .لذا و بغية
التطرق الى جميع عناصر الموضوع تم تقسيم
الباب األول الى فصلين عالج الفصل األول االطار المفاهيمي لالختراعات و
تأثرها بالمجال البيو تكنولوجي فيما خصصنا الفصل الثاني تطبيقات البيو تكنولوجي
على الدواء و الغداء.
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الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
تمهيد
لقد أوجدت تطبيقات الهندسة الوراثية في المجال الصناعي نمطا جديدا من أنماط
الملكية الصناعية ،اصطلح عليه ،الملكية الصناعية الواردة على المكونات البيولوجية،
و غير خفي أن الدول التي تمتلك الصناعات التي لها عالقة بالبيو تكنولوجيا تحاول
جاهدة تقرير الحماية لالختراعات و هي مدركة تماما بأهميتها من خالل القيمة
االقتصادية الكبيرة لذ اركزت اهتمامها الى ابرام اتفاقات تساهم كثي ار في في حمايتها و
اقرنتها باتفاقيات دولية لزيادة استيعاب الدول و انضمامه لها.
و تعتبر البيو تكنولوجيا على ذا فائدة كبيرة على جميع المستويات لهذا اهتمت
به الدول كل حسب تطورها العلمي و التقني ،و البيو تكنولوجيا تتطور و هي بذلك
ليست حديثة ،وهي لها فعالية على جميع األصعدة

سواء كانت في النباتات و

الحيوانات ،لكن البد من توافر شروط معينة للمتطلبات حمايتها.
من جهة أخرى ،جاءت المعارف التقليدية

كمصدر لها لتنتفي بذلك جدتها

المزعومة ،و المعارف التقليدية هي مجموعة المعارف التي تتداخل لتكون نظم اعتاد
السكان االصليون عليها التي تبين طرق التربية التقليدية للنباتات و التداوي .
لذا سيعالج الفصل ماهية البيو تكنولوجيا و متطلبات حمايتها في المبحث األول و
المعارف التقليدية كمصدر للبيو تكنولوجيا في المبحث الثاني.
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الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
المبحث الول :ماهية البيو تكنولوجيا و متطلبات حمايتها
انتهى القرن العشرون بطفرة كبيرة في العلوم التقليدية كالطب الكيمياء ،الفيزياء،
وغيرها ،وبدأ القرن الحادي والعشرون بتطبيقات علمية جديدة .بدأ تأسيسها العلمي في
القرن الماضي لكن ظهورها ،وتألقها ،كان واضحا في بدايات القرن الـ ،21وتحمل في
طياتها

عديد المفاجآت ،والتطبيقات المدهشة للبشرية في المستقبل ،ومن أهم هذه

العلوم الحديثة علم "البيو تكنولوجي." 1
و لضمان حماية فعالة لمثل هاذه االختراعات حاول العديد وضع ضوابط قانونية
و تشريعية لحماية فعالة ألصحاب االختراعات البيو تكنولوجية دون المساس بحقوق
اصحاب المعارف التقليدية الى أنها اصطدمت بجفاء قانوني في الجزائر مما قضى
بضرورة االلتجاء الى القوانين المنظمة لهاذه االختراعات و االشارة الى االتفاقات ذات
الصلة.
و كونها اختراعات عادية في نظر العديد من الدول راعت الضرورة تبيان تعريفها
من خالل ماهية البيو تكنولوجيا و مجاالتها في المطلب األول و متطلبات حماية
االختراعات في المجال البيو تكنولوجي في المطلب الثاني.

1

 -كلمة

 Biotechnologyمكونة من مقطعين  :االول ) (bio-وهو مشتق من الكلمة الالتينية  Biosبمعنى

الحياة ) (Lifeأما الثاني ) (Technologyفيعني الطريقة المنظمة لعمل االشياء(Systematic methodology).
Voir gambas j. Macmillan dictionnaire of biotechnology.macmillan.london.1986.p 198.
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الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
المطلب الول :ماهية البيو تكنولوجيا و متطلبات حمايتها
من البيان ذكره أن البيو تكنولوجيا علم من العلوم له أهمية كبيرة و يمتد الى
عصور قديمة من حيث الممارسة ،لكنه يعتبر حديث النشأة ،اال ان ادراج حمايتها
بنظام االختراع يعتبر حديث من خالل اقترانه بجانب علمي ،وبغية اإلحاطة بمختلف
جوانب الموضوع ،ولطابعه العلمي ،سنحاول التطرق إلى مفهوم البيو تكنولوجيا في
الفرع األول ،ومجاالت البيو تكنولوجيا في الفرع الثاني.
الفرع الول :مفهوم البيو تكنولوجيا و مجاالتها
تندرج االختراعات 1البيو تكنلوجية ضمن مصطلح إبراء الحياة ،والذي يقصد به،
منح اختراع عن كائنات حية ،وتجدر االشارة إلى أن مسالة إبراء الكائنات الحية غير
متفق عليه ،فمن التشريعات من تستبعد االجناس النباتية ،والحيوانية من نطاق البراءات،
وهو المسلك الذي سلكه المشرع الجزائري ،ومن التشريعات من أعطت حماية فعالة لمثل
هاذه الكائنات علي غرار المشرع األمريكي ،و نظ ار لألهمية المتزايدة للبيو تكنولوجيا في
العديد من المستويات كان البد من بيانها و بيان مجالتها.
و البيو تكنولوجيا هي التطبيق الصناعي للتكنلوجيا التي تم بحثها وتطويرها ،أو
استخدامها في العلوم البيولوجية ،خاصة ،تلك التي تتصل بالهندسة الوراثية ،وبمعنى
 -1هو كشف القناع عن شيء لم يكن معروفا بذاته أو بوسيلة إليه ،وبعبارة أخرى ,هو الكشف عن الشيء ما لم يكن
مكتشفا أو إيجاد شيء ما لم يكن موجودا  ،فاالختراع إذن ,هو جهد بشري عقلي ,وعملي ،يثمر في النهاية انجا از
جديدا مفيدا لإلنسانية ,ويضيف إلى رصيدها ما يسد حاجة ,أو يحقق أمال ,ومن المعلوم أن االختراع غير االكتشاف،
فاألول يؤدي إلى إيجاد شيء جديد لم يكن موجودا من قبل ،أما الثاني فيؤدي إلى الكشف عن الشيء لم يكن معلوما

من قبل ،إال أنهما (االختراع واالكتشاف) يشتركان في شيء واحد وهو أنه ينتج عن كل منهما شيء جديد ،كذلك

يقصد ببراءة االختراع الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع ويكون له بمقتضاها حق احتكــار واستغــالل اخت ارعــه ماليــا
لمـدة مـحددة ,وبأوضاع معينــة .انطر سميحة القليوبي ،الملكية الصناعية ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة

 ،2005ص .57
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آخر ،هي مجموعة األساليب التي تستخدم الكائنات الحية ،أو أجزاء من هذه الكائنات
للحصول على منتجات معدلة لتحسين النباتات ،أو الحيوانات ،أو الكائنات الحية الدقيقة
ألغراض محددة.
أوال :تعريف البيو تكنولوجيا
تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح التقانة الحيوية ،أو البيو تكنولوجيا ،استعمل ألول
مرة علي يد االقتصادي الزراعي المجري كارل إيركي سنة  1919ليعني به كل خطوط
العمل المؤدية إلى منتجات ابتداء من المواد االولية بمساعدة الكائنات الحية ،1ومن
جهة أخرى ،ركز كارل إيركي على أنواع البيو تكنولوجيا لما لها من أهمية على جميع
المستويات ،وسنحاول التفصيل بقدر كبير من االيجاز.
يعتبر شارلز أرتزين أول من تبني فكرة الهندسة الوراثية إلنتاج األمصال واللفحات
القابلة لألكل وذلك بغرسها داخل الخضر والفواكه باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية،
وقام هذا العالم مع فريق العمل المعاون له بإجراء تجارب معملية ناجحة لتوليد تهجنات
مناعية.

2

و يمكن أن توصف التقانة الحيوية بأنها التعديل ،والتحسين التقني للكائنات الحية،
أو بأنها تطبيق المبادئ العلمية ،والهندسية ،على صناعة المواد بوسائط حيوية مثل:
الكائنات الحية الدقيقة ،أو الخاليا الحيوانية ،أو النباتية ،أو اإلنزيمات ،لتوفير السلع،
والخدمات التي تشمل المنتجات الزراعية والحيوانية ،والميكروبية ،والسمكية ،وتصنيع
األغذية ،والمستحضرات الطبية .واألساس العلمي للتقانة الحيوية يشمل

عدة فروع

 -1وفقا التفاقية التنوع البيولوجي تعني التكنلوجيا الحيوية "أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية والكائنات
الحية أو مشتقاتها لصنع ,أو تغير المنتجات لالستخدام ,أو عمليات محددة
 -2ر.س ,لوستي ،البيولوجيا كإيديولوجيا ،ترجمة مصطفي ابراهيم فهمي ،سلسلة كراسات متنقلة ،المكتبة األكاديمية،
القاهرة ،1997 ،ص .13
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علمية أهمها بيولوجيا الجزيء ،والخلية ،والكيمياء الحيوية ،وعلم الوراثة ،وعلم األحياء
الدقيقة ،وعلم النبات ،وعلم الحيوان ،وعلم المناعة ،والهندسة الكيميائية ،وهندسة
العمليات ،والكمبيوتر ،وتجهيز البيانات.

1

إن البيو تكنولوجيا هي األبحاث التي تتعلق باألحياء من االنسان ،الحيوان،
والنبات ،ويكون الهدف منها تحسين ظروف حياة االنسان ،وتعتمد في أساسها على
المعلومات الجينية ،ونقل الجينات 2من كائنات حية إلى أخرى ،وكانت أولى أسس
التكنلوجيا الحيوية ،أو ما يعرف بالبيو تكنولوجيا عام  1953عن طريق ربط متتالية
 3DNAكأساس لجمع الكائنات الحية ،ثم تعاقبت التجارب في السبعينات على
متتالية  DNAوذلك عن طريق تفكيكها ،واعادة وصلها ،للحصول علي جزئيات ذات
وظائف مختلفة وذلك ألن متتالية  DNAهي المسؤولة عن الخصائص الجينية.4
مما سبق ،نفهم أن البيو تكنولوجيا هي مجموع العمليات التي تتعامل مع الكائنات
الحية علي مستوى الخلوي ،وتحت الخلوي من أجل تحقيق أقصى استفادة منها،
 -1وجدي عبد الفتاح سواحل ،أغذية الهندسة الوراثية نحو استراتجية عربية لحماية المحيط الحيوي لإلنسان،
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,ص.7

 -2يمكـن تعريـف الجــين علـى أنـه عبــارة عـن وحــدة منفصـلة ,ومميـزة ,تحمــل المعلومـات المورثـة ,وتحــدد صـفات يمكــن
مالحظتها ,وأول من وصفها هو العالم النمساوي جريجوري مندل ,وتختلف كل جينـة مـن حيـث عـدد ,ووحـدات تسلسـل
القواعــد األربعــة المختلفــة التــي تكــون هــذه الوحــدات ,أنطــر نفيييين حسيييين كيييرار  ،الت ـزام المختــرع باإلفصــا عــن ســر

االختراع ،دار النهضة العربية ،القاهرة .2014 ،ص .249

 -3جاءت الهندسة الوراثية كمحصلة طبيعية لثورتين علميتين ،هما ثورة اكتشاف أسرار المادة الوراثية  ,DNAوثورة
اكتشاف إنزيمات التحديد  Restriction enzymesالتي تقوم بقص الـ DNAفى مواقع محددة .وبدأت الثورة األولى
عندما اكتشف العلماء أن الحمض النووى  DNAهو المادة الوراثية ،ثم اكتشاف تركيبه الكيميائي (عبارة عن شريطين
متكاملين من السكر والفوسفات والقواعد النيتروجينية األربع وهى :األدينين والجوانين والسيتوسين والثيامين) ،ويأخذ
هذان الشريطان شكل الحلزون ,انظر.
4

Gambs J. Macmillan op cit p 160

-حنان محمود كوثراني ،الحماية القانونية لبراءة االختراع وفقا ألحكام اتفاقية التربس ( دراسة مقارنة ) ،منشورات

الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،بيروت .2010 ،ص .35
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صناعيا ،وزراعيا ،وبالتالي اقتصاديا ،وذلك عن طريق تحسين خواصها ،وصفاتها
الوراثية.

1

غير أن البيو تكنولوجيا اليوم تعتمد الموارد الوراثية التي هي عبارة عن األصل
الوراثي النباتي ،والحيواني ،أو الكائنات الدقيقة ،وبالتالي ،فهي االستخدام المنظم
للظواهر الحيوية من أجل تطبيقها صناعيا ،ومنه ،يمكن الجزم بأن خصوصية الموارد
الوراثية ،واستخدام البيو تكنو لوجيا ،وتطبيقها ،يشكل نظاما عالميا وعلميا جديدا.
ومن هذا ،يمكن تعريف المحاصيل المحورة وراثيا بأنها النباتات التي تحتوي
على مورث واحد ،أو العديد من المورثات ،والتي تم إدخالها بطرق الهندسة الوراثية،
وهذا المورث الذي تم إدخاله (المورث المنقول) يتم الحصول عليه من نبات ذو قرابة
وراثية ،أو يختلف تماما عن النبات المراد تحسينه (النبات المستهدف) ،والذي يطلق
عليه النبات المحور وراثيا ،ويتم هذا العمل في معامل التقانة الحيوية.

2

وجاء في تعريف برتوكول قرطاجة .إنها " تلك التقنيات التي ترد على الحمض
النووي ويكون الزما اج ارؤها داخل المختبر بما في ذلك التقنيات التي ترد على
الحمض النووي المعروف بي  DNAوحقن الحمض النووي داخل الخاليا مباشر  ،أو
انقسام الخاليا ،وهذه التقنيات ،تتخطى عواقب ،او مشكالت التكاثر الفسيولوجي ،أو
الطبيعي ،أو إعاد التكوين ،وال تشمل الساليب المعتاد في التكاثر".

3

وعرفها البعض بأنها " كل استخدامات التقنية الحديثة للتعامل مع الكائن الحي
بهدف التحكم في صفات هذا الكائن ،أو جزء منه ،إلنتاج كائنات حية ذات مواصفات
1

 -عيسى خليل خير اهلل ،السالالت واألعراق – النظام القانوني للمورثات الجينية  ،-الطبعة االولى ،دار الفكر

الجامعي ،اإلسكندرية ،ص  ، .35ص .330

تاريخ االطالع  14جانفي  2017الساعة  13مساءا - http://elneel.sudanagri.net/posts/193789

-1انظر المادة  09من بروتوكول قرطاجنة لتفصيل أكثر في البروتوكول أنظر في الباب الثاني من هذا البحث
18
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معينة ،واكثارها لالستفاد منها في الغداء ،والدواء ،وهي التطبيق المعلوماتي،
والصناعي للتكنلوجيا التي يتم تطويرها ،أو استخدامها في العلوم البيولوجية،
وخصوصا التي تتصل بالهندسة الوراثية".1
وبمعنى آخر ،هي مجموعة األساليب التي تستخدم الكائنات الحية ،أو أجزاء من
هذه الكائنات من أجل الحصول على منتجات معدلة ،وتحسين النباتات ،أو الحيوانات،
أو تطوير كائنات حية ،ألغراض محددة ،أو هي كل ما يشمل استخدام كائن حي ،أو
أجزاء منه ،للحصول على منتج له قيمة تجارية.

2

وتوسع التعريف مؤخ ار ليشمل إنتاج أي مواد بمساعدة كائنات حية كاألنزيمات ،ثم
تركز التعريف لينحصر على التقانات الجديدة بدال من عمليات اإلنتاج التقليدية.
وقد بدأ استعمال البيو تكنولوجيا في العالم مند خمسينيات القرن الماضي ،حيث
اعتمدت زراعة االنسجة كأولى تطبيقات البيو تكنولوجيا ،واستخدمت بداية إلكثار
النباتات ،من االمراض الفيروسية التي تصيب المحاصيل ذات القيمة االقتصادية العالية
مثل الموز ،والبطاطا.

3

و البيو تكنولوجيا حسب التعريف الوارد في اتفاقية التنوع البيولوجي هي " أي
تطبيق تقني يستعمل االنظمة الحيوية ،أو الكائنات الحيوية ،أو اشتقاقات من ذلك،
لتصنيع ،أو تعديل المنتجات ،أو العمليات الستعمال معين" ويغطي هذا التعريف
تطبيقات تتراو بين التخمير التقليدي ،واالستزراع في المختبرات ،واالنتخاب بمساعدة
 -2محمد لطفي عبد الفتاح ،القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ،بدون طبعة ،دار الفكر والقانون،
المنصورة،2012،ص .26

 -2رضا عبد الحليم عبد المجيد ،بعض االنعكاسات القانونية لتطبيق الهندسة الوراثية في مجال االغذية والزراعة –
مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون -كلية الحقوق والشريعة  ،االمارات 7-5 ،ماي  ،2002ص .9

 -3دراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت عنوان  :التقانات الحيوية في االنتاج الزراعي العربي ،ص
. 11
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الواسمات ،وزراعة االنسجة ،واالستنساخ ،والتلقيح الصناعي ،ونقل االجنة ،وتقنيات
التعامل مع المجموع الوراثي للخلية ،وغير ذلك من أساليب التقانة ،وتشمل تطبيقات
التقانة الحيوية الحديثة تقنيات تطعيم الحمض النووي في الخلية ،حيث يتم

تنبيه

التركيب الوراثي للكائنات عن طريق ادخال أحماض نووية ،أو جينات أجنبية ،وكذلك
الخلط بين خاليا ال تنتمي الى نفس التصنيف العائلي للكائنات الدقيقة .

1

وبذلك فإن رسم خط فاصل بين ما يعد اكتشافا ،أو اختراعا قابال للحصول على
البراءة ،يعد من األعمال الصعبة ،فالخط الفاصل ليس متطابقا في كل االنظمة
القانونية ،بل يتغير بشكل جوهري مع مرور الوقت ،ويثير التطور في مجال
البيو تكنولوجيا ،ومدى نطاق براءات االختراع الى االحياء العديد من االسئلة حول
ال مدى الذي يمكن أن تمنح فيه براءات فيما يتعلق بالمواد البيولوجية التي توجد سلفا في
الطبيعة ،وتعتمد البيو تكنولوجيا على الموارد الوراثية التي هي عبارة عن األصل الوراثي
النباتي ،والحيواني ،أو الكائنات الدقيقة النادرة ،والمعارف التقليدية ،والممارسات المحلية
التي تحيط به ،والتي تراكمت عبر السنين.2
يتضح من مجمل التعريفات السابقة أن البيو تكنولوجيا و ان كانت تعتمد في كثير
من الحاالت و االدوات ،و التقانات ذات التطبيق الواسع في االنتاج الزراعي ،والدوائي،
فهي في ذات الوقت تتفق في الطرق من حيث استخالص الصبغة الوراثية للكائن
الحي ،وتطبيقاته في مجاالت أخرى ذات نفع كبير ،باإلضافة إلى ذلك ،أعطت
التعاريف طرق وأدوات لنقول أننا أمام بيو تكنولوجيا لعل أهمها تلك المقرونة
بالميكروبات ،والبكتيريا ،والتي ال توجد في الطبيعة بالطرق التقليدية ،وأن الغرض
1

 -إمكانات التقانة الحيوية دعما لتنمية الريفية  :االيجابيات والسلبيات ،المؤتمر اإلقليمي الثامن والعشرون للشرق

األدنى ،اليمن ،صنعاء 16-12 ،مارس  ، 2006ص .3
 -2كارلوس كوريا ،حقوق الملكية الفكرية ,منظمة التجارة العالمية والدول النامية اتفاق التريبس وخيارات سياسية،
ترجمة السيد احمد عبد الخالق ،دار المريخ للنشر ،السعودية  ،2002ص .70
20
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االساسي من البيو تكنولوجيا في مجملها هي تحسين غلة المحاصيل من خالل تشجيع
الغداء المهندس وراثيا باعتباره ذا صفات من حيث الجودة ،ومقاومة األمراض.
ثانيا نشأ و تطور البيو تكنولوجيا
أن مصطلح  biotechnologieمصطلح حديث النشأة ظهر في القرن الماضي
و اقترن في مجال التقنية و تجدر االشارة أن تاريخ البيو تكنولوجيا مرة بمرحلتين
المرحلة األولى و هي المرحلة البدائية و مرحلة حديثة.
 -1المرحلة البدائية البيو تكنولوجيا
تجب االشارة أن تطبيقات البيو تكنولوجيا ظهرت عند السومريين و البابليين ،و
لعل أهم مجال هو استخدام الخميرة لصناعة المشروبات المخمرة مثل الجعة ،و ذلك
قبل الميالد فاستخدمت هاذه التقنيات لصناعة النبيذ و الجبن و هو مزال معمول به لحد
األن.

1

فأطلق على عمليات التخمر اسم  zymotechnieو هو علم التخمر على يد
أرنست ستال سنة  1679،باإلضافة الى ذلك الفرنسي لويس باستور 2و الدور الذي قام
به في هذا المجال خاصة عندما قام بوضع قطعة لحم معرضا إياها للهواء و بذلك

1

 -منير على الجنزوري ،البيو تكنلوجي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر ،الطبعة االولىـ ص .13

 -2هو عالم كيمائي و بيولوجي فرنسي و يعد أهم مؤسسي علم األحياء الدقيقة و علم االحياء المجهرية و ساهمت
اكتشافاته الطبية بتخفيض معدل الوفيات بالحمى و الجمرة الخبيثة من خالل اعداد المصل المضاد لها كما دعمت
تجاربه نظريته المضادة لداء الكلب مما سمح له بصناعة الكثير من االمصال و اللقاحات المضادة لداء الكلب
أنظر موقع  www.wikipedia.orgتاريخ االطالع  25ديسمبر  2018الساعة  19مساءا.
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اكتشف نوع من البكتيريا تسبب هذا التعفن و منه خلص العالم باستور الى جملة من
النتائج و بذلك تكونت له فكرة البكتيريا و دورها الفعال.

1

لكن من خالل ما سبق نستخلص أنه عند تحليلنا للبيو تكنولوجيا من خالل
طرقها ووسائلها و ان كانت اعتمدت على عمليات التخمر في كثير من االحيان اال انها
مهدت الطريق لضهور نظام البيو تكنولوجيا الحديثة.
 -2المرحلة الحديثة للبيو تكنولوجيا
كان لظهور البيو تكنولوجيا قفزة نوعية في سبعينات القرن الماضي من خالل
تركيزها على حياة الكائن الحي ،و سعت الى ابتكار تقنيات يمكن أن تغير من حياة
الكائن الحي سواء كان انسان أو حيوان ،لكن مع التطور خاصة من خالل اكتشاف علم
المورثات و تحديد المورث على مستوى الجين بدأ التطور الحقيقي.
و ال يخفى أن السبب وراء تطور القوانين المنظمة لعلم الوراثة راجع الى الدور
الذي قام به العالم مندل 2من خالل التالعب بالمورثات الكائنة في جميع الكائنات
الحية ،و ركز العالم في تجاربه على البزالء من خالل اصطفاء الصفات المحسنة و
كذلك اكتشاف .DNA
و بقليل من التأمل نالحظ أن استعمال البيو تكنولوجيا سواء كانت المعتمدة على
الحيوان أو النبات انتشرت في بداية القرن العشرين و زاد و بلغت دروتها في القرن
 -1كلود دوبرو ،الممكن و التكنلوجيا الحيوية ،ترجمة ميشال يوسف ،مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة األولى،
لبنان ،ص .221

2

 -هو عالم نباتي و راهب نمساوي أجرى الكثير من التجارب و اكتشف القوانين األساسية للوراثة و هي أساس

لعلم الوراثة الموجود حاليا أنظر  www.wikipedia.orgتاريخ االطالع  25ديسمبر  2018الساعة السابعة

مساءا
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الواحد و العشرين من خالل تطبيقاتها في مختلف المجاالت و ذلك ادراكا من أصحاب
هاذه التكنولوجيا للقيمة المالية لها خاصة مع اقترانها بالمجال الطبي و تأثرها به ،من
خالل انتشار األدوية المعتمدة عليها ،اذ تتدخل البيو تكنولوجيا في الكثير من األدوية
و تعتمد الصناعات الدوائية الحديثة عليها ،باإلضافة الى ذلك ساهمت البيو تكنولوجيا
الى تطور قطاع الزراعة من خالل انتشار االغدية المهندسة وراثيا ،و أهميتها من
خالل انتشار التصحر ،و الفيضانات ،و زيادة النمو الديموغرافي ،و زيادة الحاجة الى
الغداء.
الفرع الثاني :مجاالت البيو تكنولوجيا
تتداخل البيو تكنولوجيا مع بعضها في عديد المجاالت اذ تعتمد على كثير من
العلوم كالبيو لوجيا الجزئية ،و الكيمياء الحيوية  ،و علم الوراثة ،و علم التغذية ،و
الطب و الصيدلة 1.و نتيجة لتداخل موضعيها تنوعت مجاالت تطبيقها لذا سنحال
التطرق الى مجاالتها ( أنواعها).
أوال -البيو تكنولوجيا الصفراء
ارتبطت هذه البيو تكنولوجيا بالتطبيقات التي تساهم في حماية البيئة ،من خالل
التركيز على معالجة النفايات ذات الطبيعة العضوية ،و ذلك لتخلص من التلوث ،و لقد
ركزت الدول المتقدمة على هاذه العملية ،من خالل المعالجة البيولوجية للعديد من
النفايات ،و أصبحت مواقع جمالية من خالل معالجتها و اعطاء صورة لقدرة البكتريا.
و بالمقارنة مع األهداف تقوم العملية بتحليل المادة من خالل عزل الجينات من
خالل الصبغة الوراثية و التركيز على االنزيم المسؤول على التحلل ،ثم استنساخ الجين
 -سوار عبد اللطيف عويضة ،موسوعة علم األحياء ،دار حجلة ناشرون ،عمان  ،2008ص .155

1
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و تجب االشارة اال أن هاذه التكنولوجيا اعتمد عليها كجانب أخالقي اكثر منه تجاري و
ذلك من خالل تخليص البيئة من النفايات الكائنة و التخلص من المورثات المضرة من
جهة أخرى ان استعمال هاذه التكنولوجيا لها قدرة فعالة و نظيفة و غير مكلفة.

1

ثانيا -البيو تكنولوجيا الخضراء
ان البيو تكنولوجيا الخضراء هي تلك التكنولوجيا التي يتم فيها استخدام النبات و
الخاليا ،والتي تعتمد في مجملها على البيولوجيا الجزئية من خالل التركيز على تحسين
النبات التي تعتمد عليها الدول في غدائها أو تعتمد عليها الشركات المتعدة الجنسيات
في صناعاتها الغذائية ،و التي لها أهمية كبيرة سواء من ناحية توفير الغداء لسكان أو
من خالل تحقيق عوائد مالية ضخمة و من أمثلة ذلك:
 إزالة بعض الصفات غير مرغوب فيها من بعض المحاصيل. التعديل في صفات النباتات للتناسب و األساليب الزراعية الحديثة و جعلهاأكثر تحمال للظروف البيئة كالجفاف.

2

ثالثا -البيو تكنولوجيا الحمراء
و هي التكنولوجيا ذات االرتباط بالمجال الطبي ،التي تشمل مثال انتاج المضادات
الحيوية من الكائنات الحية و االرتباط ببعض مجاالت الهندسة الوراثية لمعالجة
األمراض و امكانية انتاج األدوية وعالج االمراض المستعصية مثل السرطان و غيرها،

 -كلود دوبرو ،مرجع سابق ،ص .123

 -2مقال منشور على موقع

1

 www.genople.frتاريخ االطالع  23فيفري 2106
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و بذلك ساهمت هاذه التقنيات من استفادة  250مليون شخص من مختلف دول العالم
من هاذه التكنلوجيا و ذلك بما بقارب  118دواء اعتمد فيها على البيو تكنولوجيا.

1

نستخلص مما تقدم و ان كانت البيو تكنولوجيا لها العديد من االنواع و المجاالت،
و ان كان الغرض منها هي الحصول على تطور يحسن من ظروف االنسان ،لكن
الغاية الخفية هي االستفادة من نظم الحماية المقررة لمخترعها ،و الذي يجعله يحتكر
المعلومة من خالل الحق االستئثاري التي تحميه.
المطلب الثاني :متطلبات حماية االختراعات في المجال البيو تكنلوجي
حظيت االختراعات في هذا المجال بأهمية كبيرة ،من خالل اقترانها بمجالت
مختلفة كما سبق االشارة اليه و كغيرها من االختراعات العادية ال تحظى بالحماية ،اال
اذا توافرت فيها متطلبات االعتراف بها.
و في حالة وجود اختراع مستمد منها ال يستطيع مخترعها استغاللها الى في حالة
استيفاءها لمجموعة من الشروط  ،و من الواجب ذكره ان المشرع الجزائري لم ينظم
الشروط الواجب توافرها في االختراعات البيو تكنولوجية ،اال أن بعض التشريعات
نظمتها على غرار التشريع الفرنسي و بإسقاط نصوص التشريع الجزائري يتبين وجود
تقارب بينه و بين التشريعات المقارنة.
وسنحاول بنوع من االيجاز ذكر الشروط الواجب اتباعها لتسجل ب ارءات االختراع،
وذلك بذكر الشروط الموضوعية تبيان مكانها في التشريع الجزائري في ضل األمر -03
 07المتعلق ببراءة االختراع في الفرع األول ،و تبيان ضوابط استخدام البيو تكنولوجيا

1

 -مقال منشور على موقع  www.hatcourses.ae.comتاريخ االطالع  4ديسمبر  2018الساعة الثامنة
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الشرعية و القانونية من خالل االشارة الى الهندسة الوراثية ضوابط استخدامها في الفرع
الثاني.
الفرع الول :الشروط الموضوعية لالختراعات في المجال البيو تكنولوجي
يتضح جليا أن االختراع المستمد من البيو تكنولوجيا ال يحظى بالحماية القانونية
إال بوجوب توافر مجموعة من الشروط ،و هذه الشروط تتسم بخصوصية كبيرة فيما
يتعلق بالمجال البيو تكنولوجي ،ولعل الشروط الموضوعية أخدت االهتمام األكبر ومن
الشروط الموضوعية نجد:
أوال :جد االختراع في المجال البيو تكنولوجي
للحصول على براءة اختراع ما سواء كان اختراع عادي او اختراع ذا طبيعة
بيو تكنولوجية البد ان يكون االختراع جديدا ،اي الفكرة التي قام عليها االخت ارع أصيلة
لم يسبق ألحد استعمالها او التطرق اليها فالجدة هي عدم علم الغير بسر االختراع.
و نتيجة لذلك تشعبت اآلراء الفقهية في تعريف الجدة فذهب جانب من الفقه الى
القول إن الجدة هي عدم علم الغير باالختراع قبل طلب البراءة عنه ،حيث يرى أنه ال
يكفي لكي يعتبر االختراع محال للحماية أن يكون جديدا في موضوعه ،أو أن يقدم شيئا
جديدا للمجتمع ،و بذلك يجب أن يكون غير معلوم وأن يكون سره مجهوال للجميع.

1

ويرى هذا الجانب من الفقه أنه يشترط لمنح البراءة أن ينطوي االختراع على
ابتكار ،أو إبداع ،يضيف قد ار جديدا إلى ما هو معروف من قبل ،ويعتبر االبتكار
أساس حماية المخترع ،فحق المخترع ،إنما هو ثمرة من ثمار اإلنسان ،وابتكاراته .و لعل
1

 -محمود محي الدين محمد الجندي ،براءة االختراع وصناعة الدواء ،بدون طبعة ،دار النهضة العربية ،مصر،

 ،2014ص .193
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من صور االبتكار حسب رأيهم أن يأتي بشيء جديد ،أي ينشئ شيئا لم يكن له وجود
من قبل ،أو طريقة صناعية جديدة  ،أو تطبيقات جديدة لطرق صناعية معروفة.

1

ومن البيان ذكره أن النمط السائد في قانون براءات االختراع هو أن يكون
الموضوع المطلوب حمايته كاختراع جديدا بالمعنى المطلق ،والمقصود بالجدة في هذا
الخصوص هو عدم علم الغير بسر االختراع قبل طلب البراءة عنه  ،فال يكفي أن يكون
االختراع جديدا في موضوعه أو أن يقوم أساسا على فكرة ابتكار شيء جديد ،بل يجب
أن يكون هذا االبتكار الجديد غير معروف سره إلى الغير قبل طلب البراءة.
ونتيجة لذلك ،فإذا علم سر االختراع بعد اكتشافه إلى الغير ،وقبل الحصول
على البراءة أصبح هذا االختراع ملكا للمجتمع ،وكان للغير حق استغالل هذا االختراع،
كما ال يستطيع صاحب االختراع الذي اذيع سره للغير الحصول على طلب البراءة عن
هذا االختراع ،بسبب انتفاء عنصر الجدة ،وعليه ،ال يكفي لكي يحصل المخترع على
براءة اختراع ،أن تكون الفكرة التي بنى عليها االختراع أصلية ،بل يجب أن يكون
االختراع جديدا لم يسبق الحد استعماله ،أو تقديم طلب الحصول على براءة بشأنه.

2

و تأتي الجدة كمحصلة للنظر في مدى أصالة االختراع من جهة ،وعدم وجود
اختراعات متشابهة في موضوع البراءة الراغب في حمايتها من جهة أخرى ،وبالتالي
تأتي فكرة االسبقية لتكريس مبدأ الجدة.

3

 -1فاضلي إدريس  ،المدخل إلى الملكية الفكرية  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون طبعة ،بن عكنون ,الجزائر
 2007ص . 201

 -سميحة القليوبي  ،مرجع سابق  ،ص . 108

2

- Mohamed Chaed , La Protection Juridique Du Brevet D’invention Au Maroc,

3

Mémoire Pour L’obtention De Des Faculté De Sjes An Chock.Casblanca.2002.P 12.
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وتشترط العديد من التشريعات التي نظمت موضوع البراءة أن يكون االختراع
جديدا حتى يمكن منحه البراءة ،مع هذا ،فإنها لم تحدد على نحو دقيق جدة االختراع
فهناك من يكتفي بجدة نسبية من حيث الزمان لبراءة االختراع كالقانون المصري القديم ،
والحكمة من االكتفاء بالجدة النسبية هي تشجيع المخترعين على البحث من أجل
االبتكارات واالكتشافات التي تساهم في التقدم الصناعي  ،لكن غالبية التشريعات
الحديثة تأخذ بمبدأ الجدة المطلقة ،كالتشريع األمريكي ،والفرنسي ،والتشريع األلماني ،
فحسب هذه التشريعات أ نه ال يجوز منح البراءة مهما كانت المدة السابقة لتاريخ اإلعالن
أو النشر عن االختراع ،وهذا للحد من االحتكار واستغالل االختراع مادام فقد جدته،
وأصبح معروفا.

1

ومن جهته أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الجدة المطلقة ،فاالختراع في نظر المشرع
يكون جديدا إذا لم يتم كشفه بأي طريقة كتابة ،أو شفاهية ،أو عن طريق استعماله ،أو
أي وسيلة أخرى من شانها أال يصبح االختراع جديدا ،وذلك من قبل يوم إيداع طلب
البراءة ،أو تاريخ المطالبة باألولوية في حقها.

2

واقع الحال يبين أن إتفاقية تريبس( )tripsأخدت بالمفهوم الضيق لمعنى الجدة
بشقيها الموضوعي ،والشكلي ،إذ أنها تشترط العتبار االختراع اختراعا يستحق منحه
البراءة أن يكون جديدا جدة مطلقة ،وليست نسبية.

 سميحة القليوبي  ،مرجع سابق  ،ص 1082

1

 -يرمش مراد  ،حماية براءة االختراع في التشريع الجزائري  ،مذكرة ماجيستر  ،جامعة بن يوسف بن خدة ،

الجزائر سنة  ، 2009/2008ص . 16
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إن شرط الجدة 1يشكل شرطا جوهريا لكافة عناصر الملكية الفكرية بوجه عام،
وبراءات االختراع التي تتعلق بالبيو تكنولوجيا بوجه خاص ،ويشترط في الجدة أن
تتسم في الشيء أن يكون جديدا أي لم يسبق ألي أحد الوصول إليه ،وهو ما أثار
جدال واسعا في األوساط القانونية في ميدان منح براءات اختراع في مجال
البيو تكنولوجيا المحورة صناعيا إذ يرى جانب كبير أن هذه المكونات أو االحياء
المجهرية تفتقر إلى عنصر الجدة ،ويعلل الفقه بالقول على الرغم من الحدود الفاصلة
بين االكتشاف العلمي ،واالختراع العلمي هي حدود غامضة ،وغير واضحة للعالم ،
غير أنه ،يمكن القول بأن ال يمكن منح براءات اختراع في مجال البيو تكنولوجيا،
على مواد موجودة اصال في الطبيعة ،2وهو المسلك الذي سلكه المشرع الجزائري في
نص االمر  07-03السيما المادة  7منه واالستثناء الواقع على اعطاء البراءات ألنه
اعتبرها مجرد اكتشافات ال يرقى لتملك صاحبها براءة االختراع.

3

من خالل ما تقدم يتضح صعوبة قياس مدى توافر الجدة في االختراعات
البيو تكنولوجية

ويرجع السبب الى أن هذه التكنولوجيا تستعمل الكائنات الحية،

وبالتالي ،فإن حصرها مسألة صعبة ،اذ أثير الجدل حول مدى توافر شرط الجدة في
طريقة معالجة البكتيريا الضارة باألذن ،من خالل استخدام مادة  ،ofloxavionإذ إن
الشركة المعرفة بـ  aptoexقررت أن هذا المضاد الحيوي ممنو عنه براءة اختراع
 -1وقد نص المشرع الجزائري في المادة  4من األمر  07/03محددا صفة االختراع الجديد بقوله "يعتبر االختراع
جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية ,وتتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف

كتابي ,أو شفوي ,أو استعمال ,أو أية وسيلة أخرى عبر العالم ,وذلك قبل يوم إيداع طلب الحماية ,أو تاريخ المطالبة
األولوية بها"  ،وبالتالي نجد أن هذه المادة قد اعتبرت أن يوم إيداع طلب الحماية ,أو يوم مطالبة األولوية بها ,هو
الذي يحدد فيه إذا كان االختراع جديدا ,أم ال ,فإذا وقع االختراع في متناول الجمهور قبل هذين التاريخين لم يعتبر

االختراع جديدا.

 -2عيسى خليل ،مرجع سابق ،ص .402

 -3المادة نفسها أضافت "ال يعتبر االختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خالل  12شهرا
التي تسبق تاريخ إيداع البراء أو تاريخ الولوية اثر الفعل طبقا للماد ."14
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لمعالجة ثقب طبلة األذن ،ومن ثمة ،فإنه يفتقد لشرط الجدة لمعالجة البكتيريا الواردة
عليه.1
و باستقراء قرار  monsanto2من جهته هو األخر جاء ليقر توفر شرط الجدة
محددة ،و هذا القرار اعتبر في وقته
في تتابع جيني معزول إلنزيم يتسم بخصائص ٌ

حدث كبير ،ألنه جاء ليكرس فكرة الجدة في مجال البو تكنولوجيا ،حيث أن الوثيقة
التي تمثل الفن الصناعي السائد لم تفصح إال عن قطع الدنا الذي تم االفصا عنه،
عن طريق تحديد الخصائص المرتبطة بهذا االنزيم.

3

و بذلك فإن األخذ بالجدة المطلقة في االختراع يمثل عائقا أمام االبتكارات،
واالختراعات في الدول النامية ،واألقل نموا ،ذات االمكانيات ،والقدرات التكنولوجية
المتواضعة فمتى توصل الى اختراع سيأتي أشخاص آخرون يطورون هذا االختراع
سيعم الفائدة على الجميع.
و توجد اختالفات هامة في القوانين الوطنية التي ال تتفق مع اتفاق تريبس فيما
يتعلق بمفهوم المعرفة السابقة ،وهكذا فان قانون البراءة االمريكي على عكس القانون
المطبق في كافة دول العالم ،ال يعتبر أن شرط الجدة قد انتهى إذا عرف االختراع خارج
الوليات المتحدة االمريكية بوسائل غير مكتوبة كأن يستخدمه الجمهور ،أو البيع ،إذ إن
النشر المكتوب في الخارج هو الذي يضع نهاية للجدة وفق القانون األمريكي ،وعلى

1

-احمد حسام الصغير ،الملكية الفكرية والتكنولوجيا الحيوية ،بدون طبعة ،دار النهضة العربية ،مصر.2015،ص

.127

- www.alternatives-economiques.fr/les-brevet-piegent-les-semences

2

 -3بلقاسمي كهينة  ،حماية االختراعات الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية واالصناف النباتية وفق اتفاقية تريبس
واليوبوف ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ،فرع قانون األعمال ،كلية الحقوق سعيد حمدين ،جامعة الجزائر،
.2017ص .85
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النقيض ينتهي هذا الشرط في الدول األوروبية 1ومعظم دول العالم بمجرد المعرفة في
الخارج سواء أكان ذلك شفاهه أو كتابة  ،أو بأي وسيلة أخرى.

2

ثانيا :قابلية االختراع للتطبيق الصناعي في المجال البيو تكنولوجي
المقصود بالقابلية لالستخدام الصناعي هو ضرورة أن يمثل االختراع نتيجة
صناعية قابلة للتطبيق في مجال الصناعة كاختراع جهاز أو آلة  ،أو منتج أو مادة ،
أو مركب كيميائي ، 3أو أي شيء آخر ملموس يمكن االستفادة منه صناعيا بحيث
يحدث االختراع طفرة في عملية التقدم الصناعي في مجال من المجاالت الصناعية
المعروفة.
و بذلك ف شرط القابلية للتطبيق الصناعي من الشروط المتطلبة قانونا خاصة في
اتفاقية تريبس التي نصت المادة  27والتي تنص على أنه " مع مراعا أحكام الفقرتين
 2و 3تتاح إمكانية الحصول على براءات اختراع لي اختراعات سواء أكانت منتجات
أم عمليات صناعية ،في كافة ميادين التكنولوجيا شريطة كونها جديد  ،وتنطوي على
خطو ابداعية ،وقابلة لالستخدام في الصناعة 4."...ويري الكثير أننا نكون أمام نشاط
ابتكاري متى أدى المخترع تطبيقات للوصول الى تقنيات تختلف عن التقنيات السابقة
وبالتالي يحدث اختالفا جوهريا على سابقاتها.

5

 -1تنص المادة  53فقرة  1من االتفاقية األوروبية لبراءة االختراع على أنه" يعتبر االختراع جديدا إذا لم يكن
متضمن في الفن السائد أو السابق على تقديم البراء "

 -2كارلوس كوريا ،مرجع سابق ،ص .75

 -حميد محمد اللهيبي ،مرجع سابق ،ص .323

3

 -أنطر المادة  27من اتفاق تريبس.

4

- Joanna Schmidt- Szoleuski, Droit De La Propriété Industrielle, 5émé

5

Edison,Dalooz,2001, P 16.
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بتحليل نص المادة يتبين لنا أن المادة لم تشترط ميدان دون أخر بأن يكون له
القابلية لتطبيق الصناعي فنص المادة جاءت عامة و بذلك فتحت المادة لجميع
االختراعات بقابيليه للحصول على براءة االختراع و ال يهم الميدان المتحصل عليها
أما من جهة المشرع الجزائري فال يمكن منح براءة االختراع على مجرد
النظريات ،واالكتشافات ،و بذلك يكون المشرع استثنها من الحصول الحماية  ،والنص
عليها في المادة  7من االمر  07-03بقولها" التعد من قبيل االختراعات في مفهوم
هذا االمر:
 المبادئ و النظريات و االكتشافات ذات الطابع العلمي و كذا المناهجالرياضية.
 ا لخطط و المبادئ و المناهج الرامية الى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أوترفيهي محض.
 المناهج و منظومات التعليم و التنظيم و االدار أو التسير. طرق عالج جسم االنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداوا و كذا مناهج "وبذلك ،فان وجود االختراع ،وكذلك جدته ،ال يكفيان لمنحه البراءة ،1بل ،واضافة
إلى ذلك ،البد أن يكون لالختراع غاية صناعية ،كأن يكون له صيغة صناعية ،أو

 -1يالحظ أن هذا الشرط يخرج االختراع من المبادئ ,واألفكار النظرية ,واالكتشافات العلمية نظ ار إلى أن لالختراع

أثر نفعي ملموس ,بينما المبادئ ,واألفكار ,واالكتشافات ليس لها أثر نفعي ملموس ,ويصعب ,أو يستحيل استغاللها

صناعيا.
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قابلية لالستغالل الصناعي ،ويمكن استخالص هذا الشرط من نص المادة  02من
قانون امتيازات االختراعات ،والرسوم األردني. 1
ويعتبر االختراع صناعيا متى أمكن تطبيقه عمليا بترجمته إلى شيء مادي
ملموس بصورة يمكن معها االستفادة منه عمليا عن طريق استعماله ،أو استغالله ،أو
استثماره في أي مجال من المجاالت الصناعية المتعددة ،سواء كان ذلك في الصناعات
الزراعية ،أو الصناعات االستخراجية ،أو الصناعات اإلنتاجية ،أو الصناعات
االستثنائية ،أو الصناعات النقلية.
و يرى العديد من ش ار

القانون أنه ال تحمى االختراعات المتأتية من

البيو تكنولوجيا إال بمدى قابليتها للتطبيق الصناعي ،ويعتبر عنص ار أساسيا لمنح
الحماية المقررة ،أو الكتساب صفة االختراع ،ورجوعا إلى نص المادة السابعة من
االتفاقية األوروبية لبراءة االختراع التي نصت على أنه " يعتبر االختراع قابال للتطبيق
الصناعي إذا كان يمكن استخدامه ،أو إنتاجه في أي مجال من مجاالت الصناعة بما
في ذلك الزراعة ".2
غير أنه ،قد تتشدد التشريعات الوطنية على نحو قليل ،أو كثير ،بالنسبة لمستوى
قابلية االختراعات للتطبيق الصناعي ،ففي الوليات المتحدة االمريكية فكل ما يحتاجه
االختراع هو أن يكون عمليا وقاد ار على أداء ،ووظيفة ما ،إلفادة البشرية ،وتجدر
االشارة أن هذا المفهوم أوسع منه في أوروبا ،وغيرها من الدول،

3

بينما وسع المشرع

الفرنسي من نطاق القابلية للتطبيق الصناعي حيث نص في المادة  11من القانون
.-1صالح زين الدين ،الملكية الصناعية والتجارية ،الطبعة االولى ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
 ،.2000ص .39

 -2بلقاسمي كهينة ،مرجع سابق  ،ص 88
 -كارلوس كوريا ،مرجع سابق ،ص .78

3
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الملكية الفكرية الصادر في  13جوان  1978على أن " يكون االختراع قابال للتطبيق
الصناعي بما فيها الزراعة".

1

يتبين لنا أن المادة فتحت المجال لجميع االختراعات دون تقسيمهم متى انطوت
على مجال من مجاالت الصناعة و إن ادراج كلمة الزراعة في أخر الفقرة يبين صناعية
االختراعات الزراعية.
ولعل من أبرز قضايا تطبيق النشاط االبتكاري هي تلك القضية المرفوعة على
براءة اختراع فلفل مقاوم للحشرات منحها مكتب البراءات األوروبي  oebللمخترع
الكيمائي  ،syngetaغير أن الطعن الذي قدم في  3فيفري  2014والذي كان أساسه
أن البراءة الممنوحة من المكتب األوروبي على هذا الفلفل هو مجرد فلفل هجين من
فلفل بري من دولة جمايكا وأن الطعن قد صادق عليه لسبب رئيسي كون عدم توافر
شرط النشاط االختراع في هذا الفلفل.

2

و يتضح مما تقدم عدم وضو التشريعات المقارنة في تحديد مفهوم لشرط
االبتكار ،نتيجة الخالف حول المقصود بمعنى االبتكار و المعيار المحدد في أن يكون
هذا االختراع محال للبراءة من عدمه خاصة في ضل عدم وجود أحكام في اتفاق باريس
المرجع العام.

- « Une Invention Est Considéré Comme Susceptible D’application Industrielle Si

1

Son Objet Peut Fabriqué Au Utilise Dons Tout Genre D’industrie Y Compris
» L’agriculture

2

 -كادم صافية ،ضرورة التوازن في حقوق الملكية الفكرية حماية التنوع البيولوجي ماجستير ،فرع قانون دولي

لألعمال ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2016 ،ص .24
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الفرع الثاني :مشروعية االختراعات في المجال البيو تكنولوجي
نتيجة اختالف الرأي حول األغدية المعدلة وراثيا المستعملة من قبل
البيو تكنولوجيا و األثار المترتبة عنها و احتدام الرأي بين مؤيد و معارض ،و من
خالل المواقف المتباينة جاءت مجموعة من الضوابط لبيان استعماله وان من ضوابط
استعمال الغذاء المهندس وراثيا ما هو شرعي ومنها ما هو قانوني ،وسنتناول كل
عنصر على حدى.
أوال :الضوابط الشرعية االختراعات في المجال البيو تكنولوجي
الشك ان االنسان بتدخله في الحياة البشرية و الطبيعة اوجد نوعا من عدم التوازن
ِ َّ َّ
ان ْالَ ْن َع ِام
ُم ِّن َي َّن ُه ْم َوََل ُم َرَّن ُه ْم َفلَ ُي َبتِّ ُك َّن آ َذ َ
و استنادا إلى قول اهلل تعالى" َوَلُضلن ُه ْم َوَل َ
ق اللَّ ِه ۚ َو َمن َيتَّ ِخ ِذ َّ
ان َولِيًّا ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه فَقَ ْد َخ ِس َر
الش ْي َ
َوََل ُم َرَّن ُه ْم َف َل ُي َغ ِّي ُر َّن َخ ْل َ
ط َ
1
س َار ًنا ُّم ِبي ًنا"
ُخ ْ
ين آمنُوا ُكلُوا ِم ْن طَ ِّيب ِ
و قولة تعالي" ياأَي َّ ِ
ش ُك ُروا لِلَّ ِه إِ ْن
ات َما َرَزْق َنا ُك ْم َوا ْ
َ
َ َ
ُّها الذ َ َ
2
ون".
ُكنتُ ْم إِيَّاهُ تَ ْع ُب ُد َ
السم ِ
ِ
ٍ
ات ال َْر ِ
الح َيا ِ ُّ
ض
اختَلَ َ
اء فَ ْ
ط ِب ِه َن َب ُ
وقوله " إِ َّن َما َمثَ ُل َ
الد ْن َيا َك َماء أَ ْن َزْل َناهُ م َن َّ َ
ِ
َهلُ َها أ ََّن ُه ْم
ض ُز ْخ ُرفَ َها َو َّازَّي َن ْت َوظَ َّن أ ْ
ام َحتَّى إِ َذا أَ َخ َد ْت ال َْر ُ
م َّما َيأ ُك ُل ال َن ُ
اس َوالَ ْن َع ُ

اها ح ِ
َن لَ ْم تَ ْغ َن ِبال َْم ِ
س َو َك َذلِ َك
صيداً َكأ ْ
ون َعلَ ْي َها أَتَ َ
قَ ِاد ُر َ
اها أ َْم ُرَنا لَ ْيالً َوَن َها ارً فَ َج َع ْل َن َ َ
ص ُل اَلي ِ
ات ِلقَ ٍ
ون".3
نُفَ ِّ
وم َيتَفَ َّك ُر َ
َ

 -االية  119من سورة النساء

1

 -االية  172سورة البقرة

2

 -الية  24من سورة يونس.

3
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تطبيقا للمبدأ الشرعي أن األصل في األشياء هي االباحة و هو من رؤية المذهب
المالكي و استنادا الى قوله تعالى " هو الذي خلق لكم ما في الرض جميعا" 1و قوله
"قل من حرم زينة اهلل التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق" 2و قوله " َو َما لَ ُك ْم أََّال
ِ
ِ
اضطُ ِرْرتُ ْم إِلَ ْي ِه"
اس ُم اللَّ ِه َعلَ ْي ِه َوقَ ْد فَ َّ
ص َل لَ ُكم َّما َح َّرَم َعلَ ْي ُك ْم إَِّال َما ْ
تَأْ ُكلُوا م َّما ُذك َر ْ
ير وما أ ِ
ِ
ُه َّل لِ َغ ْي ِر اللَّ ِه ِب ِه".
و قوله ُ
َّم َولَ ْح ُم ا ْلخ ْن ِيز ِ َ َ
"حِّرَم ْت َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْيتَ ُة َوالد ُ

3

متأولي ذلك " :وأي شيء لكم في
و في تفسيره فإذ كان ذلك معناه ،فال وجه لقول ِّ
أن ال تأكلوا " ،ألن ذلك إنما يقال كذلك ،لمن كان َّ
كف عن أكله رجاء ثواب بالكف عن
أحدا
باعا ألمر اهلل
وتسليما لحكمه .وال نعلم ً
أكله ,وذلك يكون ممن آمن بالكف فكف ات ً
ً
من سلف هذه األمة َّ
كف عن أكل ما أحل اهلل من الذبائح رجاء ثواب اهلل على تركه
حرمه عليه  .فبي ٌن بذلك ،إذ كان األمر كما وصفنا ،أن أولى
اعتقادا منه أن اهلل َّ
ذلك ,و ً
التأويلين في ذلك بالصواب ما قلنا.4

اثي في الحيوان ،والنبات ،عند
و من خالل ذلك فقد ذهب إلى جواز التعديل الور ِّ
جماهير الفقهاء ،والباحثين ،وقد صدرت بذلك العديد من الفتاوى والق اررات ،من ذلك قرار
مجلس مجمع الفقه الدولي ،حيث تضمن قرار المجلس في دورته العاشرة المنعقدة بجدة
في المملكة العربية السعودية ،في شهر صفر 1418هـ الموافق  28يونيو 97م أنه
"يجوز شرعاً الخ ُذ بتقنيات االستنساخ والهندسة الوراثية ،في مجاالت الجراثيم،

 - 1الية  29من سورة البقرة

 -اَلية  119من سورة االنعام

2

 -اَلية  3سورة المائدة

3

تفسير الطبري متا على موقع http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya119.html -4-

تاريخ االطالع  5جانفي  2019الساعة  20و  45دقيقة .
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وسائر الحياء الدقيقة ،و َّ
النبات ،والحيوان ،في حدود الضوابط الشرعية ،بما يحقق
المصالح ويد أر المفاسد".

1

اإلسالمي في دورته الخامسة عشرة،
الفقهي
وقد تبعه بعد ذلك قرار المجمع
ِّ
ِّ
استخدام أدوات
المنعقدة في مكة المكرمة ،في رجب 1419هـ حيث جاء فيه" :يجوز
ُ
علم الهندسة الوراثية ووسائله ،في حقل الزراعة وتربية الحيوان ،شريط َة الخذ ِّ
بكل
أي ضرر ،ولو على المدى البعيد ،باإلنسان أو الحيوان أو
االحتياطات ،لمنع حدوث ِّ
يتضمن جواز التعديل الوراثي في الحيوان والنبات ،في ظل تحقيق
البيئة" ،وهذا
َّ
المصالح وذرء المفاسد والموازنة بينهما.

2

ودالئل الجواز كثيرة من أبرزها:
الولَّ :
أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ،وتعطيل المفاسد وتقليلها،
بحسب اإلمكان ،وقد تقدم أن التعديل الوراثي على وجه العموم ،حقق فوائد عديدة ،في
إسهام كبير في
مجاالت متعددة ،طبية عالجية ،ووقائية ،وتحسينية ،وكذلك كان له
ٌ
ذات ٍ
ية ِ
توفير األطعمة وتوسيع مواردها ،وتجويدها ،وكذلك في إنتاج أغذ ٍ
َّ
غذائية
قيمة
عالية.

3

أن اهلل تعالى َّ
الثانيَّ :
سخر الحيوان ،والنبات ،وما في األرض من المخلوقات،

السماو ِ
ِ
ات َو َما ِفي ْال َْر ِ
ض"
فقال اهلل تعالى" :أَلَ ْم تََر ْوا أ َّ
س َّخ َر لَ ُك ْم َما في َّ َ َ
َن اللَّ َه َ

تاريخ االطالع  18ديسمبر  2018الساعة العاشرة ليال
2
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 -خالد بن عبد اهلل ،األطعمة المعدلة وراثيا رؤية شرعية  ،ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي العلمي الحادي عشر

بعنوان الصناعات الغذائية بين أحكام الشريعة االسالمية ومتطلبات السوق – المواد المستوردة نموذجا -جامعة العلوم
االسالمية  ،الجزائر ،2009 ،ص .19
 خالد بن عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص .19 -اَلية  20سورة لقمان

3

4
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و بذلك فالقصور الواضح في فهم الخطاب القرآني الذي يدعو إلى العلم والى
توظيف هذا العلم في بناء األمة اإلسالمية وبذلك فالخطاب القرآني ،والسنة النبوية
الشريفة ،لم تقتصر في دعوتها للمسلمين على تعلم العلوم الدينية من عقيدة ،وأدب،
وفنون ،وانما حثت على تعلم دراسة العلوم البحثية ،والتطبيقية الموصلة إلى معارف
جديدة ،وحقائق ،وقوانين.

1

في حين ،يرى الكثير أن القيم االجتماعية للمسلمين تحظر عليهم تناول لحوم
الخنازير ،وبالتالي ،فإن نقل بعض الجينات من الخنازير الى بعض النباتات المهندسة
وراثيا يؤدي بالضرورة الى رفض تناول هذه األغدية المعدلة وراثيا ،والمطعمة بجينات
الخنازير.
ذلك أن الحدود المعروفة سلفا بين االنسان والحيوان والنباتات أصبح حدود وهمية
ففي  1997أعلن العلماء عن اكتشاف فيروس خنزيري رجعي يصيب الخاليا البشرية
لإلنسان ،وهكذا ،يمكن القول إن الفيروسات غير المكتشفة يمكن أن تؤدي إلى تعدي
الحدود بين المعرفة واالنسان والحيوان.

2

و بذلك فإذا نظرنا الى نصوص الكتاب و السنة علمنا أن دفع المفاسد عن الخلق
و جلب المصالح لهم مقصد من مقاصد الشريعة االسالمية فإذا كان في تطبيقات
الهندسة الوراثية على الغداء و الدواء جلب المصلحة لإلنسان فهو أمر حسن و ينبغي

1

 -محمد حسين عبد المجيد الحداد :اآلليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية و أثرها االقتصادي ،دار

الكتب القانونية ،مصر 2011،ص .280

 -2عصام احمد البهجي :حقوق الملكية الفكرية لألصناف المعدلة وراثيا ،الطبعة االولى ،دار الفكر
الجامعي،االسكندرية ،2014،ص 203
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تشجيعه و دعمه أما اذا كان في تطبيقاتها جلب مفسدة ألن درء المفسدة مقدم على
جلب المصلحة فبذلك تقوم الحجة االبتعاد عنه.

1

ثانيا :الضوابط القانونية لالختراعات في المجال البيو تكنولوجي
تجدر االشارة أن مشروعية االختراع التي يقصد بها عدم مخالفة االختراع للنظام
العام و اآلداب العامة تختلف من دولة الى أخرى و من تشريع الى أخر فالتشريع
الجزائري أقر ذلك نص المادة  02/08من االمر  " 07-03ال يمكن الحصول على
براءات اختراع بموجب هذا االمر بالنسبة لما يأتي:
 االنواع النباتية أو االجناس الحيوانية و كذللك الطرق البيولوجية المحضةللحصول على نباتات أو حيوانات.
 االختراعات التي يكون تطبيقها على االقليم الجزائري مخال بالنظام العام واَلداب العامة.
 االختراعات التي يكون استغاللها على االقليم الجزائري مض ار بصحة و حيااالشخاص و الحيوانات أو مض ار بحفظ النباتات أو يشكل خط ار جسيما على حماية
البيئة.".
حيث تستثنى من الحماية ألنها منتوجات طبيعية غير قابلة لالحتكار بواسطة
البراءة ،غير أن المستنبطات النباتية

و هي أنواع أو أجناس نباتية جديدة أصلها أنواع

نباتية أخرى فهي قابلة للحماية ،إما بواسطة براءة االختراع أو بشهادة خاصة تسمى
شهادة المستنبطات النباتية و هذا ما نصت عليه المادة  27من اتفاقية  ADPICالتي
1

 -خالد بن عبد اهلل سليمان ،الهندسة الوراثية و أثرها على الغداء و الدواء في ميزان الشريعة االسالمية ،مقال

منشور على موقع  www.fiqh.islammessage.comتاريخ االطالع  18ديسمبر  2018الساعة العاشرة ليال
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ألزمت الدول األعضاء فيها ،على إنشاء نظام خاص لحماية تلك المستنبطات و يشترط
في المستنبط النباتي أال يؤدي إلى تعديل النوع النباتي األصيل المستنبط منه ،أي أال
يكون مجرد تعديل له ،و ال أن يؤدي إلى إعادة إنتاج النوع النباتي األصلي نفسه.
و لقد منعت المادة  611/17من قانون الملكية الفكرية الفرنسي الحصول على
براءات اختراع بشأن عناصر جسم اإلنسان كاألعضاء ،الخاليا ،األنسجة ،الدم ،الشعر،
الحليب و اإلف ارزات المختلفة لمساسها بالنظام العام و اآلداب العامة ،غير أن المادة
 05من التعليمة األوروبية حول االختراعات البيو تكنولوجية الصادرة في
 1998.07.06سمحت بحماية عناصر جسم اإلنسان بواسطة البراءة إذا أعيد إنشائها
بصفة مستقلة عن وسطها ا لطبيعي المتمثل في جسم اإلنسان أي دون الرجوع لهذا
األخير.1
سبق القول إن استخدام الهندسة الوراثية في مجاالت الدواء ،والزراعة ،ال يخلو من
أضرار تستوجب التعويض ،وبالبحث في كتب القانون لدعوى التعويض عن األضرار
الناجمة عن استخدام الهندسة الوراثية نجدها ال تخرج عن الخطأ المنصوص عليه في
قواعد القانون المدني .إذ تعتبر حماية المستهلك من أولويات كل قانون ،وهو حق
دستوري له ،واهتمت جل التشريعات القانونية بالمستهلك لما آلت إليه الشركات المنتجة
للمنتجات المعدلة وراثيا ،والتي أصبحت تهدد صحة المستهلك  ،وتعزي از لحماية
المستهلك ،أدرج القانون آليات حماية ،وهي االلتزام باإلعالم ،أي ضرورة إعالم
المستهلك بأن هذا الغذاء مهندس وراثيا.

Polaud Dulian, Droit de la propriété industrielle, Edition Montchrestien EJA

- Frederic

1

,Paris ,1999.p95.
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ويرى العديد من الفقهاء أن من الضرورة وضع بطاقات لتبيين المنتجات المعدلة
وراثيا ،ويكون اجباريا بالرغم من أنها تماثل نظيراتها غير المعدلة وراثيا من حيث
األمان ،والقيمة الغذائية ،فمن حق المستهلك معرفة ما يأكله.

1

و قد ألزم المشرع الجزائري المنتجين ،والصانعين بضرورة اعالم المستهلك بكافة
الطرق ،حيث نص في المادة  17من قانون  03-09على أنه " يجب على كل متدخل
أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة
الوسم ،ووضع العالمات ،أو بأي وسيلة أخرى مشابهة" ، 2وبهذا يكون المشرع
الجزائري قد تفطن وحال دون أن يقع المستهلك ضحية لهذا الجهل .أما واقع الحال،
فيقر بصعوبة إدراج هاذه المادة كون ثقافة االستهالك ناقصة بدرجة كبيرة باإلضافة إلى
غياب الرقابة وعدم وجود نصوص قانونية متخصصة في هذا المجال.
نستخلص أنه و نتيجة الرتفاع سكان األرض و تقلص الموارد الطبيعية و
الحيوانية و نتيجة لهذه االمور الطبيعية و االخرى بشرية ثم استخدام التعديل الوراثي من
قبل الدول العالم لزيادة االنتاج الزراعي ،و نتيجة ألهمية الغداء على المستوين الداخلي
و الدولي زاد االهتمام بالتجارة الحيوية و تطبيقاتها ،مما نتج عن استخدام األعمى
لهاذه التكنولوجيا الى صراع بين الدول النامية و الشركات متعددة الجنسيات المملوكة
للدول المتقدمة.
اذ عرفت في السنوات االخيرة اهتماما بالغا بالتجارة التي تعتمد على
البيو تكنولوجيا كما ادى االستغالل المفرط للمواد الطبيعية و الحيوانية و التزايد المستمر

1

 -يوسف رزوق ومختار بن سالم ،حماية المستهلك من المنتجات المعدلة وراثيا ،مجلة الباحث للدراسات

األكادمية ،جامعة قاصدي مربا  ،ورقلة ،العدد  ،11جوان  ،2017 ،ص .620
 -أنطر المادة  17من القانون 03-09

2
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لسكان االرض الى زيادة الحاجة للغداء فلجأت معظم الدول الى استخدام الهندسة
الوراثية لرفع نسبة االنتاج الزراعي.
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المبحث الثاني :المعارف التقليدية كمصدر للبيو تكنولوجيا
إن الجماعات البشرية مند القدم ال تزال تولد المعرفة و تنقلها من جيل الى جيل،
حتى باتت هاذه الهوية جزءا هاما من هويتها القانونية و سميت بالمعارف التقليدية.
و تعد المعارف التقليدية مصد ار مهماً للبيو تكنولوجيا ،مما أكتسبها أهمية بالغة
لدى الدول ،من خالل تشجيع البحوث وسميت بالذهب األخضر نتيجة أهميتها
المتصاعدة في المجال االقتصادي ،واالجتماعي.
لكن هذه المعرفة تعرضت عبر األزمنة الى تهديدات ،و تجاوزات ،وعلى هذا
األساس أحدقت بها عديد المخاطر

كونها المادة األولية لألدوية و األغدية ،لذا

سنحاول وبنوع من االيجاز أن نتناول في هذا المبحث الى مطلبين:
المطلب األول :ماهية المعارف التقليدية و االخطار التي تهددها
المطلب الثاني :مجاالت حماية المعارف و االستثناءات الواردة عليها.
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المطلب الول  :ماهية المعارف التقليدية و االخطار التي تهددها
انتشرت في السنوات االخيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في استيالء الدول الكبرى على
االصول البيولوجية ،والمعارف السائدة في البلدان األخرى ،واستغاللها ،للحصول على
براءات اختراع ،ولما لهذه االبتكارات من تهديد للثروة البيولوجية للدول النامية ،التي
تحتوى العديد من األصول البيولوجية التي استعملتها على مدى من السنين ركزت الدول
النامية على ضرورة حمايتها.
فالمعارف التقليدية تنقل التاريخ و المعتقدات في مجاالت مختلفة متعلقة بالطب و
الصيدلة و التنوع البيولوجي و الزراعة ،و نتيجة لألهمية الكبيرة التي حظيت بها شملتها
العديد من االخطار و تفاقمت في ضل تبني نظام دولي يحمي االختراعات المتأتية منها
 ،لذا سنحاول في هذا المطلب التطرق الى ماهية المعارف في الفرع االول و بيان
االخطار التي تهددها في الفرع الثاني أما في الفرع الثالث فتطرقنا الى أهميتها.
الفرع االول :ماهية المعارف التقليدية
المعارف التقليدية هي اشارة الى المعارف و العادات المتصلة بالنبات و الحيوانات
و األدوية الطبيعية و اساليب العالج الطبي و التي تحتوي علي قيمة فكرية إضافية و
التي اعتاد السكان عليها في حفظ القيم الثقافية و الحضارية و التي يكون بصفة عامة
ملك للجماعة التي ابدعتها.
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أصبحت موضوعات الملكية الفكرية المتصلة بالموارد الوراثية ،والمعارف التقليدية،
تمثل قضية حيوية لغالبية الدول النامية ،وشعوبها ،لكونها المالك االساسي لكافة
معارفها التقليدية.1
لذلك سنحاول بيان المعارف التقليدية و خصائصها:
أوال :مفهوم المعارف التقليدية
تجب االشارة أن مصطلح المعارف التقليدية يستعمل لوصف مجموعة المعارف
التي تبناها فريق من الناس من خالل أجيال عاشت في اتصال وثيق بالطبيعة ،وهي
بذلك نوع من التراث الوطني يتكون على مر السنين ،وتتوارثه األجيال ،وهو يضم كل
االسس ،والقواعد القانونية التي تشكل التراث الثقافي ،والفني ،والحضاري ،لمجتمع
معين.

2

نظ ار لخصوصية المعارف التقليدية سنحاول التعريف بها من خالل االشارة الى
مجموعة من التعاريف لها ثم بيان خصائصها.
 -1تعريف المعارف التقليدية
يمكن تعريف المعارف التقليدية أيضا على أنها تلك الرؤية من المعرفة ،والتي
تكونت بواسطة مجموعة من الشعوب عبر أجيال عاشت في صلة مقربة مع البيئة،
1

 -حسين البدراوي ،الحماية القانونية للمأثورات الشعبية (الفلكلور والمعارف التقليدية) ،دار النهضة العربية،

 ،2001ص6

 -2منى جمال الدين محمد محمود :الحماية الدولية للبراءات االختراع ،بحث للحصول على الدكتوراه في الحقوق،
كلية الحقوق ،جامعة القاهرة  ،2012ص .177
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ويمكن القول بأنها ابتكارات 1تعكس الهوية الثقافية ،واالجتماعية ،وان كانت لم تحفظ
في شكل مكتوب ،إال أن األجيال تناقلتها من جيل الى جيل ،وهي ذات قيمة معنوية
لتلك المجتمعات.
ضف الى ذلك ال تنحصر المعارف التقليدية في مجال معين من مجاالت
التكنولوجيا ،فمجمل مجاالت المجهود اإلنساني مفتوحة للبحث بطريقة تقليدية ،وتمتد
المعارف التقليدية إلى نواحي الحياة المختلفة ،ولهذا ،لم يستقر حتى اآلن إلى تعريف
جامع مانع لها ،واذا كانت أنظمة المعارف التقليدية أكثر وضوحا في مجال األدوية،
والعالج ،والمحافظة على التنوع البيولوجي ،والبيئة ،والزراعة ،2وتبعا لذلك ،سنتطرق إلى
جملة من التعريفات:
و هي مجموعة من المعارف تبناها فريق من الناس من خالل أجيال عاشت في
اتصال وثيق بالطبيعة ،وهو يشمل نظاما للتصنيف ،ومجموعة من المالحظات البدائية
حول البيئة المحلية ،ونظام اإلدارة الذاتية يتحكم في استعمال الموارد ،وفي سياق
المعرفة ،يعد االبتكار سمة من سمات المجتمعات.

3

أما على مستوى الفقه ،فقد عرفت على أنها مفهوم عام ،وشامل ،يضم كل
األسس ،والقواعد التقليدية التي تشكل التراث الثقافي ،الفني ،والحضاري لمجتمع معين،
فهي ال تتقيد بنطاق معين ،أو مجال محدد من مجاالت التكنولوجيا ،أو الفنون ،أو
- grraham. dutfleld , traditionnel knowledge and folklore, a review of Progress in

1

diplôme and Policy for mutation, october,2002.p11.

2

 -عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان ،اثر اتفاقية التربس على التنوع البيولوجي و المعارف التقليدية المرتبطة بها ،دار

الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2009 ،ص .12

 - 3عبد الرحيم عنتر :الرؤية الدولية بشأن حماية الثروات البيولوجية و المعارف التقليدية دراسة مقارنة  ،الطبعة
االولى ،مركز الدراسات العربية ،مصر ،2015 ،ص 13
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الدالالت ،بل هي من السعة بحيث تشمل كافة مجاالت النشاط اإلنساني التي يمكن
تصورها".

1

وتستحوذ الدول النامية على النصيب العالمي األكبر من المعارف التقليدية،
والثروات البيولوجية ،ولهذا ،البد عليها من االستفادة منها ،واستغاللها على الوجه
األمثل ،من خالل إعمال القواعد الدولية المناسبة في هذا الشأن.2
هناك عدد من الدوافع لحماية وتشجيع المعرفة التقليدية ،وتشمل هذه الدوافع تآكل
أساليب حياة السكان ،وثقافاتهم التقليدية عن طريق الضغوط الخارجية ،ومحاوالت
االستيالء على معرفتهم ،ولغرض المحافظة على التنوع اإلحيائي ،وتشجيع استخدامها
ألغراض التنمية .ثم إن البعض يرغب في صون المعرفة التقليدية ،وحمايتها من
االستغالل التجاري ،بينما يرغب آخرون في استغاللها بطريقة منصفة لفائدة أصحابها،
ويكمن وراء المناقشة حول حماية المعرفة التقليدية مسائل كبيرة ،مثل وضع المجتمعات
األهلية ضمن اقتصاد البلد الواسع ،والمجتمع الذي تقيم فيه ،وكذلك نيلها ،أو ملكيتها
لألرض التي سكنتها قديما ،وبالنظر إلى األسباب العديدة التي تدعو للمحافظة عليها،
ولطبيعة الموضوع الواسعة ،ال توجد طريقة واحدة يمكن بها حمايتها.3
يرى العديد من المشرعين كالتشريع الهندي ،أنه يمكن توفير الحماية للمعرفة
التقليدية ضمن النظام الحالي للملكية الفكرية ،وذلك من خالل تأسيس أشكال جديدة
من الحماية الفريدة .وبرزت مؤخ ار حاالت تم فيها منح براءات اختراع لمعرفة تقليدية
كانت معروفة للجميع ولمنع االستيالء على المعرفة التقليدية عن طريق تسجيلها ببراءة
 -1جمال عبد الرحمن محمد علي ،الحماية القانونية للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المتصلة بها ،مطبعة السعيد،
مصر  ،2008ص .15

 -2عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ،اثر اتفاق تريبس علي التنوع البيولوجي مرجع سابق ،ص .9
3

 -حنان محمود كوثراني :الحماية القانونية لبراءة االختراع و فقا ألحكام اتفاقية التربس ( دراسة مقارنة ) ،منشورات

الحلبي الحقوقية ،الطبعة االولى ،بيروت 2010، ،ص . 49
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اختراع ،فقد بذلت الجهود لتدوين المعرفة التقليدية في كتالوجات يحتفظ بها في قواعد
معلومات رقمية ،وسوف تكون متوفرة لدراستها من قبل الفاحصين في جميع مكاتب
تسجيل براءات االختراع.

1

تجدر االشارة أن بعض الدول ال تعترف باستعمال المعرفة في دول أخرى غير
دولها ،وهي تستخدم ذلك كسبب من أسباب عدم منح البراءات ،مثال ،استعمال المعرفة
في مكان آخر قد يبرهن بأن االختراع المزعوم ليس جديدا ،أو بديهيا ،ولو لم يتم
استعماله محليا .وحتى إذا جرى منح البراءات الختراعات صحيحة مستمدة من موارد
جينية ،أو معرفة تقليدية ،يمكن أال تكون المجتمعات التي وفرت تلك الموارد ،أو المعرفة
قد أعطت موافقتها المدروسة ،ولم يجر االتفاق معها على ترتيبات لتقاسم أية فوائد من
االنتفاع التجاري بها.

2

و ال يمكن إنكار الروابط التي يمكن إقامتها بين المعارف التقليدية  ،من جهة،
وقانون الطب الحيوي ،و البيو تكنولوجيا من جهة أخرى .وال يوجد ما يوحي بأن منطقة
التجارة الحرة األوروبية توفر االستعدادات الالزمة لتشمل عالم الطب الحيوي،
والتكنولوجيا.

3

من خالل ما تقدم يتضح جليا أن مفهوم المعارف التقليدية موضوع شامل فهو
يشمل العديد من القيم المنقولة و المتوارثة من جيل الى جيل و باعتبار الجزائر غني
 -1يجب االشارة ان البيو تكنولوجيا في مجال الزراعة واالصناف النباتية غالبا ما اقترنت بالمعرفة التقليدية اذ ان
االصناف النباتية وشكلت في معظمها التنوع البيولوجي.
2

 -دمج موقع حقوق الملكية الفكرية في سياسة التنمية ،تقرير لجنة حقوق الملكية الفكرية ،مقال منشور على

تاريخ االطالع  12أفريل  2016الساعة  19و  22دقيقة www.iprcommission.org

- Jean-Sylvestre Bergé, Droit Communautaire, Biomédecine Et Biotechnologies:

3

Entre Concordance Et Antinomie,Centre D'études Juridiques Européennes Et
Comparées, RTD, Eur, 2002 P. 627
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بهذا التراث الالمادي سعت الدولة في حمايته عن طريق سن قوانين و ان كانت قليلة
من خالل قوانين  03-05المتعلق بالبذور و الشتائل و الحيازة النباتية باإلضافة الى
تعريفها وفق القانون  07-14المتعلق بالموارد البيولوجية 1و نصت على ذلك المادة
الثانية الفقرة االخيرة بقولها" المعارف المرتبطة بالموارد البيولوجية و المعارف
الضرورية للمحافظة على الموارد البيولوجية و استخدامها" باإلضافة الى عقد العديد
من االتفاقات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي و التقاسم العادل للمعارف التقليدية.
 -2خصائص المعارف التقليدية
لألهمية الكبيرة للمعارف التقليدية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الدولي
جعلها تكتسي مجموعة من الخصائص يمكن تبيانها في النقاط التالية:
هي الناقل الرابط بين القديم ،والحاضر ،حيث تنقب في تاريخ الشعوب،معتقداتها ،جمالياتها ،أخالقياتها ،وتقاليدها.
ال تنتج المعارف التقليدية ،عامة ،بصفة آلية ،ولكن ،وفقا لتجاوب المبدعينسواء جماعات ،أو أفراد مع محيطهم الثقافي وتفاعلهم معه ،ولهذا السبب ،قد ال
تستجيب آليات الملكية الفكرية القائمة المهيأة للعمل في سياق التجارة بشكل كامل
للطبيعة الثقافية التي تميز أساسا المعارف التقليدية.
 تنتقل معظم المعارف التقليدية شفهيا من جيل آلخر ،ولذلك فهي تبقى غيرموثقة بشكل واسع.
أما الجانب الذي يكتسي األهمية األكبر للمعارف التقليدية ،وبالنظر ،فقط ،إلىأن إيداعها ،واالنتفاع بها ،هما جزء من التقاليد الثقافية للمجتمعات المحلية ،فإن نعت
 -قانون رقم  07-14المؤرخ في  9غشت  2014المتعلق بالموارد البيولوجية ،الجريدة الرسمية عدد .11

1
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المعارف بالتقليدية ال يعني بالضرورة أنها قديمة .المعارف التقليدية تبتكر كل يوم،
وتتطور استجابة من األفراد ،والجماعات ،لالنشغاالت ،والمتطلبات التي يطرحها
محيطهم االجتماعي.
وعند االنتفاع ،تصبح المعارف التقليدية بدورها معارف عصرية ،وهذا مبرر
إضافي لحمايتها قانونيا ،لذا ،ال ينحصر الرجاء في وضع نظام لتوثيق المعارف
التقليدية التي تم إيداعها في الماضي ،والتي توشك االندثار فقط  ،بل أيضا ،التفكير في
نظام يساهم في نشر االبتكارات القائمة على أساس االنتفاع المتواصل بالتقاليد،
والنهوض بها ،ولذلك ،فإننا لن نتحدث فقط عن صون ما هو موجود كأداة ضرورية
وقوية لتعزيز االبتكار التقليدي المتواصل ،والطاقة اإلبداعية.
 للمعارف التقليدية دور رائد في التنظيم االقتصادي ،واالجتماعي ،للمجتمعاتالمحلية في جميع البلدان ،وربما البلدان النامية ،واألقل نموا على وجه الخصوص،
واصباغ قيمة على تلك المعارف ،وسيلة مجدية لتعزيز الشعور بالهوية ،والتمسك
بالوطنية.
 إن المعارف التقليدية ترجمة لنظام عقائدي ،روحي ،أو ديني لطائفة معينة ،أوجماعة معينة ،تتناقلها جيال بعد جيل باعتبارها ترجمة لعقائد ،وعادات ،وتقاليد هذه
الجماعة ،أو هذه الطائفة.

1

من خالل ما تقدم يتبين لنا مدى أهمية المعارف التقليدية و قد ادركت الدول
المتقدمة هاذا االمر من خالل القرصنة التي تعرضت لها هاته المعارف و حصول جل
هاذه االختراعات المتأتية منها على براءات ،االمر الذي ساعد الدول حمايتها من
خالل عقد العديد من االتفاقات ،و تجب االشارة أن الجزائر بدأت في االلمام بها و إن
1

 حسين البدراوي ،مرجع سابق  ،ص .13250
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كان االهتمام لما تحتويه على معارف تقليدية عديدة نظ ار لموقعها و الخيرات التي تتمتع
بها ،و بذلك على المشرع بناء قاعدة قانونية في هذا المجال و افرادها في القانون بغية
حمايتها نتيجة أهميتها المتزايدة على المدى المتوسط و البعيد,
الفرع الثاني :االخطار التي تهدد المعارف التقليدية
نظ ار ألهمية المعارف التقليدية على المستوى الدولي باعتبارها المادة الخامة
للبيو تكنولوجيا ،حاولت الدول االهتمام بها نتيجة ما لحقها من األخطار ،و ساهم
الوضع التاريخي للدول النامية صاحبة المعارف التقليدية جراء االستعمار أنداك ،من
زيادة اتساع هاذه األخطار نتيجة تشجيع الدول للبحوث العلمية ،و لعل أهم االخطار
هي القرصنة البيولوجية و التكنلوجيا المانعة.
أوال :القرصنة البيولوجية للمعارف التقليدية
يشهد العالم اليوم حركة كبيرة من التنقيب والبحث من أجل اكتشاف األسرار
األحيائية التي يمكن بواسطتها عالج أسوأ األمراض ،وهذا الصراع انتهى باقتناص
العديد من الجينات الموجودة في الغالب في دول العالم الثالث ،وساعدت الحركات
االستعمارية في تشجيع هذه الظاهرة.
اثبتت دراسة حول القرصنة البيولوجية ،وابراء المحاصيل الرئيسة أن هناك تسارعا
في محاولة فك الشفرة لتحديد أفضل الجينات النباتية ،وكشفت الدراسة أيضا أن صناعة
البيو تكنولوجيا في سباق لرسم خريطة للجينوم بالنسبة للمحاصيل الرئيسة في العالم
بغرض إبراء أهم الجينات ،وأكثرها فائدة.1

 -1مارتن هور :الملكية الفكرية و التنوع البيولوجي و التنمية المستدامة حل المسائل الصعبة ،ترجمة السيد احمد عبد
الخالق ،دار المريخ للنشر ،السعودية ، 2002 ،ص 39
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و نتيجة أهميتها المتزايدة لحقتها العديد من األخطار لعل من أهمها:
 -1تعريف القرصنة البيولوجية
لم يعد مصطلح القرصنة مقتص ار كما كان سابقا على مجاالت علمية،
وتكنولوجية ،ورقمية متعلقة ببرامج الكمبيوتر ،بل أصبح يمارس في مجال
البيو تكنولوجيا على نطاق أوسع من قبل شركات متعددة الجنسيات.

1

حيث تقوم الشركات العمالقة في الدول الصناعية بإبرام عقود مع الدول النامية
بهدف البحث عن الثروات البيولوجية ،وتعرف هذه العقود باسم عقود البحث الحيوي،
وهي منظور شرعي الستالب المعارف التقليدية ،وتفاقمت خطورته في اآلونة األخيرة،
وذلك لعدم وجود نظرة مستقبلية لهاذه الدول المتضررة.2
و بذلك فإنه سيكون هناك المزيد من شرعية االستيالء على المواد ،والمعارف
التقليدية التي يمكن أن تضعف الجماعة األصلية ،والمحلية ،وهذا من شأنه أن يمنح
دول الشمال المتقدمة صناعيا حقوقا قانونية في أن تستولي على الثروات البيولوجية
للعالم الثالث كمعرفة للمكية العامة مند قرون.3
إن إبراء الدول المتقدمة لمكونات ،وعناصر النباتات عن وظائف ،واستخدامات
توجد سلفا في الملك العام  ،ومحل استخدام على مدار العديد من السنين ،واألجيال،
وتوجد هذه النباتات في كثير من الحاالت في البلدان النامية ،وعلى نحو مماثل ،ومنح
 -1امتدت القرصنة الى البشر رغم ما يكتنف ذلك من مخاطر جمة ،حيث توجد الرغبة القوية لذى المصلحة
للمطالبة ببراءة اختراع عن الجينات البشرية ,وقد ظهرت جليا عندما تم المطالبة ببراءة اختراع على خطوط خلية cell

 lineعلى امرأة من النساء االصلية من بنما بواسطة الكشف ,وقد سبب هذا الكشف ارتباكا عالميا ,ولتفصيل أكثر,
ارجع إلى عنتر عبد الرحيم اثر اتفاقية التريبس علي التنوع البيولوجي ,مرجع سابق ،ص .186
2

 -حنان كوثراني ،مرجع سابق ،ص 43

-3محمود محي الدين محمد الجندي  ،مرجع سابق ،ص .197
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الحماية في البلدان المتقدمة لسالالت نباتية توجد أصولها الجينية في البلدان النامية،
وامتالك هذه الشركات لمراكز بحث حول معارف الجماعات األصلية تحول حقوق هذه
الجماعات التي توجد في الدول النامية إلى حقوق احتكارية خالصة لهذه المراكز ،وينجم
عن هذا االحتكار عوائد كبيرة.1
 -2مجاالت قرصنة المعارف التقليدية
لم تقتصر المخاوف من الهندسة الوراثية على الحد الذي تم تداوله مسبقا ،ولكن،
حدث ما هو أشد خطورة على الفقراء من المزارعين ،وظهر ذلك جليا مع أول ضحية
للقرصنة البيولوجية ،أو الجينية ،وذلك عند نجا شركة  ،MONSANTOوالتي تعد
من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال التقنية الحيوية في الحصول على حكم
قضائي يلزم مزارعا على دفع تعويض مالي كبير لقيامه باستزراع نبات الكانوال بعد
شرائه بذورها سنة  1997من الشركة نفسها ،واشترطت عدم معاودة زراعة البذور حيث
أقرت المحكمة بأنها تملك حقوق الملكية الفكرية على هذه البذور.

2

من المواضيع التي تثير الجدل عند دراسة القرصنة البيولوجية ،وتداعياتها على
الدول النامية ،وتبيان قيمة المعرفة التقليدية للدول النامية ،واسهام هذه االخيرة في النقل
العكسي للتكنولوجيا ،أي أن تنقل هذه الدول النامية معرفتها التقليدية ،وتقوم مراكز
البحوث ،والجامعات ،والشركات متعددة الجنسيات من تطويرها ،بالمقابل تقوم بتوريد
هذه التكنولوجيا المحسنة بأثمان باهظة.3
وغالبا ما يتم التوصل إلى مفعول األعشاب اآلتية من الدول النامية إلى تراكيب
دوائية جديدة مستمدة من ثقافة إقليم ما في عالج هذه األعشاب للمرض ،ويقوم الباحث
 -مارتن هور ،مرجع سابق ،ص.34

1

 عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ،مرجع سابق ص 1882 مارتن هور ،مرجع سابق ،ص 36353
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بالقرصنة عن طريق أخد هذه االعشاب ،واستخراج المادة الفعالة منها ،وتصنيع دواء
معين ،والتقدم بطلب الحصول على براءة االختراع دون معرفة ،أو علم أصحاب هذه
المعرفة التقليدية.1
تعني القرصنة الحيوية استخدام نظم الملكية الفكرية إلضفاء المشروعية على
الملكية االستئثارية ،والتحكم في الموارد ،والمنتجات البيولوجية ،وطرق إنتاجها ،كما أنها
تمثل المطالبة بالحصول على براءات التنوع الحيوي ،2والمعرفة التي تستند إلى
ابتكارات ،وابداعات الشعوب ،فهي تقوم على إنكار االبتكار الموجود في المعرفة
الوطنية ،ألنها تتجاهل ابتكار الجماعات الريفية ،والمعارف التقليدية الموجودة على مدار
القرون .3
وهناك من أيد فكرة إنشاء قاعدة بيانات شبكية تتيح المعلومات المتعلقة بالجدة،
والنشاط االبتكاري على ضوء المواد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ،غير أن
الفائدة ستكون أعم لو أمكن لقاعدة البيانات أن تتيح -في ضوء النفاذ -الوصول إلى
الموارد الوراثية ،والمعارف التقليدية المرتبطة بها ،وتعليم منافعها.

4

 -محمود محي الدين محمد الجندي ،مرجع سابق ،ص .199

1

2

 -لم يكتفي االنسان بالكائنات التي تتحور وتحول الى الكائنات الممرضة بل أخد يبحث عن طرق صناعية

لتخليق كائنات ممرضة جديدة ,فهندسة الجينات كعلم حديث ,سال ذو حدين ,فكلما كان استخدامه في العديد من
المجالت المفيدة لإلنسان ,يمكن استخدامه لتدمير الحياة على سطح االرض ,حيث يتم خرطنة الجينات ,وتطعيم هذه
الجينات في الطاقم الوراثي للبكتيريا لتورث هذا الطاقم الممرض لألجيال الناتجة عن انقسامها ,انظر أكثر مليكة
زغبيب ،البيئة الزراعة المستدامة ,والمنتجات المعدلة وراثيا ،مجلة أبحاث إقتصادية ,وادارية ،كلية الحقوق ,جامعة

بسكرة ,العدد  5جوان  ،2009ص145

 -3وسيلة شابو ،حماية حقوق الملكية الفكرية الستخدامات الموارد الجينية ،ملتقى وطني حول الملكية الفكرية بين
مقتضيات العولمة وتحديات التنمية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية 28 ،و 29أفريل  ،2013ص 727
 -محمود محي الدين محمد الجندي ،مرجع سابق ،ص .294
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ثانيا :التكنولوجيا المانعة technologie préventive
هناك أيضا من أصطلح عليها بالتكنولوجيا االنتحارية للنباتات أو التكنولوجيا
المنهية ،والتي أدى تطبيقها إلى تعقد الوضع بين المزارعين ومنتجي التقاوي ،إذ تسبب
هاذه التقنية حرمان المزارعين من زراعة ،وتخزين التقاوي غير المهجنة ،وغير المعدلة
وراثيا بواسطة الشركات المنتجة ،بعد أن توصلت شركة  MONSANTOاألمريكية إلى
تكنولوجيا حيوية عرفت في بادئ األمر بأنها تتحكم في سمات الجين النباتي ،وحصلت
بموجبها على براءة اختراع تسمح لمالكها بالحصول على تراخيص إلنتاج بذور عقيمة
من خالل برمجة  DNAلكي تقتل اجنتها ،فإذا تم تخزينها لزراعتها في العام التالي
فإنها ال تنمو ألنها تقاوي ميتة.

1

و كانت أول مظاهر التكنولوجيا المنهية عام  1988عندما حصلت شركة على
براءة اختراع تمنح للشركة المالكة حقوق براءة اختراع على نوع من البذور غير قادرة
على االنتاج عن طريق التحكم في  DNAالخاص بالنبتة.

2

و بذلك تمنع المزارعين من القيام بحفظ البذور التي يتم إنتاجها من نفس الفصائل
النباتية ،أو تلك التي يتم تلقيحها لزيادة خصوبتها ،وأطلق علي هذه التقنية االحيائية اسم
 TERMINATORوبذلك يكون على المزارع أن يعود كل عام للشركات التي تنتج هذه

 -1محمد عبد الرحيم المشري،

موقع

تقنين تداول البذور بعد االنضمام الي منظمة التجارة العالمية ،مقال منشور على

 www.olriyodh.comتاريخ االطالع  12ديسمبر .2015

 -حنان كوثراني ،مرجع سابق ،ص .86

2

55

الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
البذور ،ومن هنا ،لم يعد المزارع مستقال بإنتاجه ،بل هو يشتري حق استخدام وحيد
لبذرته.

1

و نتيجة لهذا صار على المزارعين أن يشتروا بذو ار جديدة كل سنة بدالً من
اقتطاع جزء من حصادهم كبذور لمحصول عامهم المقبل ،ومن جهة أخرى ،لعبت
أسعار المنتجات المعدلة وراثيا والتي تتسم باالنخفاض نظ اًر لوفرتها في كافة األوقات،
ولو أنها ذات طبيعة جمالية أكثر منها صحية ،هذا سيؤدي حتما إلى اإلضرار
بالمنتجات التقليدية ،وبالضرورة الى خسارة المزارعين المتمسكين بالتقنيات القديمة.

2

هناك أيضا براءات تحصلت عليها بعض الشركات الكبرى ال تقتصر فقط على
إيجاد أو تطوير فصيلة نباتية جديدة بل تشمل أيضا على براءة الكيماويات الزراعية
الخاصة بها ،وهذا سيجبر المزارع على شراء النوع النباتي الجديد والمنتج الكيماوي
الخاص به من ذات الشركة المالكة للبراءة وفق األسعار التي تقررها ،3وبالتالي،
حصول عمالقة األغذية على كامل الحرية في دخول أسواق حبوب الدول النامية،
وامتالكها حقوق الملكية الفكرية ،وتدمير التنوع االحيائي ،ونتيجة لتكتالت البيو
تكنولوجيا في العالم ،جرى فرض بذور معدلة وراثيا على المزارعين لتجديد االنتاج
الزراعي بعد جفاف كبير لكن ،تبين فيما بعد ،أنه ال يمكن إعادة زرع هذه البذور دون
دفع حقوق  DAMIAIMIDLANZUL- MONSANTWOOARSوفيما بعد اكتشف
المزارعون أن البذور لن تنبت إال باستعمال المواد الزراعية ،أي األسمدة الخاصة ،والتي
تنتجها الشركات العمالقة ،وبهذا ،أصبح االقتصاد الزراعي كله بأيدي تكتالت الصناعة
1

 -عيسى خليل ،السالالت واالعراق -النظام القانوني للمورثات الجينية -دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،بدون

طبعة،2015،ص .303

" - Sebillotte Michel Les Mondes De L’agriculture Une Recherche Pour Demain

2

Institut National De La Recherché Abrahamique" Paris 1966 P 177.

 -حنان كوثراني ،مرجع سابق ،ص .87
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الغذائية وتحطمت الدورة الزراعية التي كانت تتيح للمزارعين تخزين البذور ،إلعادة
زرعها.

1

نستخلص أن التكنولوجيا المانعة ،و التي تمنع المزارعين من زراعة المحاصيل
نتيجة مرة أخرى نتيجة حصولها على براءات اختراع تمنع الغير من التعدي عليها،
و أن كان هو الغرض من انشاء نظام براءة االختراع اال أن هاته التكنولوجيا هوجمت
من قبل العديد من الدول و منها الجزائر من خالل انشاء بروتكوالت الملحقة باتفاقية
التنوع البيولوجي من خالل فكرة التقاسم العادل باعتبار أن لها أضرار أكثر ألنها تمس
التنوع البيولوجي و البيئة .
ثالثا :االعتداءات على المعارف التقليدية
إن حماية االبتكارات المتأتية من المعارف التقليدية عن طريق االختراع تشكل
تهديدا للثروة البيولوجية للدول حاصة البلدان النامية ،وذلك نتيجة لما تعرضت له الدول
النامية من اعتداءات توضح مدى خطورة هذه الظاهرة ،وأهمية التصدي لها.
ولعل من أبرز االمثلة التي تؤكد ظاهرة االعتداء على النباتات التي تزرع في
الدول النامية ،والتي تم اعتمادها من قبل المزارعين والسكان االصلين لسنوات عديدة
وهي:
 -1نبات النيم NEEM
النيم شجرة موجودة في الهند ،وأماكن أخرى مثل جنوب إفريقيا ،وشرق آسيا،
وتزرع حاليا في المناطق االستوائية بالنظر إلى خصائصها كدواء طبيعي ،وكمبيد
" Revue De

" La Mondialisation De La Pauvreté ,

- Chassudovsky Michel,

1

Nouvelles Pratiques Sociales, Vol 12 N02 L’université De Québec, Décembre , 1999 P
07.
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حشرات ،وكسماد ،وتستعمل مستخرجات نبات النيم ضد مئات من الحشرات ،واألمراض
الفطرية التي تصيب محاصيل الطماطم ،ويستخدم الزيت المستخرج من بذورها لعالج
الرشح ،واالنفلون از ،ويخفف من أمراض الجلد.

1

في عام  1994منح المكتب األوروبي لتسجيل براءات االختراع براءة االختراع
األوربية رقم  436257للشركة االمريكية  GRACEوو ازرة الزراعة األمريكية من أجل
أسلوب للتحكم بالفطر في النباتات عن طريق مستحضر مائي مستخرج من زيت شجرة
النيم.

2

وفي عام  ،1995رفعت مجموعة من المنظمات األهلية وممثلون عن مزارعين
هنود قضية ضد براءة االختراع ،وأرجعوا تأسيسهم إلى أن الجدة غير متوفرة ،وبالتالي ال
يجوز منج براءة اختراع علي مثل هذا االمر ،كون إبادة الفطر ،والتي تتأتى من
مستخرجات بذور شجرة النيم معروفة مند مئات السنين ،ونتيجة لذلك الغى المكتب
األوروبي تسجيل براءة االختراع في عام .2000

3

وقد اهتمت الشركات األمريكية بهذه الشجرة وحصلت شركة WRGRACESCO
األمريكية على براءة اختراع رقم  4946681لسنة  1990البتكارها طريقة جديدة
لتخزين مادة تسمى  AZADIRACLRTINوالحفاظ على خواصها ،وهذه المادة
تستخرج من شجرة النيم ،وقد قامت الحكومة الهندية برفع دعوى على هذه الشركة على
 -1يعتبر المكتب األوروبي لبراءة االختراع أبرز النماذج للتعاون االقليمي في مجال براءات االختراع ,وأعضاؤه هم
دول السوق األوروبية المشتركة ,وجدير بالذكر أن هذا النظام لم يلغ نظام التسجيل المحلي بالمكاتب الوطنية للدول
االعضاء ,أو نظام الفحص ,والحماية ,وفقا لتشريعات الدول الداخلية .لتفصيل أكثر انظر شاكر سعيد  ،حقوق
الملكية الفكرية من األدب الى التكنولوجيا ،ميريث للنظر ,والمعلومات ،القاهرة ،1999 ،ص .106

 -2عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ،أثر اتفاق التريبس علي التنوع البيولوجي ,والمعارف التقليدية المرتبطة بها ،مرجع
سابق ص .197

3

 -حسام الدين الصغير ورقة عمل مقدمة الي ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية للصحفيين بالتعاون مع وزراة

التجارة بعنوان  :حقوق الملكية الفكرية ,ماهي القضايا المطروحة؟  ،عمان 22 ،مارس  ،2004ص .7
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اعتبار أنها قد قامت بنقل براءة هندية إال أن الدعوى رفضت ،حيث رأت المحكمة أن
البراءة الممنوحة للشركة تحتوي على طريقة جديدة ،ومبتكرة ،وغير معروفة سلفا
للحصول على مادة  AZADIRACLITINمن بذور النيم ،وتخزينها.

1

 -2الكركم CURCUMA
هو نبات من فصيلة الزنجبيل ،ينتج مواد زعفرانية اللون تستعمل بمثابة بهار
لتزكية الطعام الهندي ،ويتميز ايضا بخصائص تجعله مقوما فعاال في األدوية،
ومستحضرات التجميل ،وأصباغ التلوين ،وهو يستعمل تقليدا لمداواة الجرو  ،والطفح
الجلدي ،وفي عام  1995تم منح مواطنين هنديين في مركز المسيسبي الطبي براءة
اختراع الستعمال الكركم في مداواة الجرو  ،ولكن ،طلب المجلس الهندي للعلوم،
واالبحاث الصناعية ،من المكتب االمريكي لبراءات االختراع ان يعيد النظر في براءة
االختراع ،وقد برر المجلس الهندي بأن الكركم يستعمل منذ آالف السنين في مداواة
الجرو  ،والطفح الجلدي ،وبالتالي فإن استخدامه الطبي ليس أم ار جديدا ،وعلى الرغم
من اعتراض صاحبي البراءة ،أيد المكتب االمريكي اعتراضات المجلس الهندي وألغى
البراءة.

1

2

 -منى جمال الدين محمد محمود ،مرجع سابق ،ص .180

.

 -2حسام الدين عبد الغاني الصغير ،أسس ,ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية،
مرجع سابق ،ص  .196أنظر في هذا الشأن:

- Manga Sylvester & José Lidione, « la dissémination des organismes

Génétiquement modifiés et les droit humains le principe de précaution un cadre
promoteur des droit et libertés » ,RQDI, vol 12 n02, 1999, p 144.
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 -3الرز بسمتي BASMATI
وهو نوع من األرز برائحة ،وطعم معينين ،وهو يزرع في الهند ،وباكستان ،وقد
قامت إحدى الشركات االمريكية في سبتمبر سنة  1997بالحصول على براءة اختراع
من المكتب األمريكي وسجلت هذه البراءة باسم شركة  RIC TECINCتحت رقم
 5663484لنوع مبتكر من األرز الباسمتي يتمتع عند طهيه بكل خصائص األرز
التقليدي ،وقد قامت الحكومة الهندية برفع دعوى استندت فيها إلى أن الثروة البيولوجية
للهند ،وباكستان ،قد تم االعتداء عليها ،وسرقتها ،وأن هذه الشركة تسرق السوق من
المزارعين الهنود ،والباكستانيين ،وأن خسارة السوق الهندية تقدر بحوالي  277مليون
دوالر ،وكذلك تقوم بغش المستهلك وتضليله ،حيث أنه يقوم بشراء هذا النوع على أنه
يزرع في الهند ،وليس في الواليات المتحدة االمريكية ،وقد رفضت المحكمة الدعوى
على اعتبار أن البراءة منحت عن بذور جديدة تتمتع بنفس خصائص األرز بسمتي
التقليدي وبالتالي تتوافر في البراءة شروط الجدة واالبتكار.
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الفرع الثالث :أهمية حماية المعارف التقليدية
نتيجة لألهمية الكبيرة للمعارف التقليدية حظيت بمحل اهتمام ال نظير له خاصة
و أنها أحد أهم المسائل التي القت اختالف و ادراكا لقيمتها حاولت الدول حمايتها لما
ال من قيمة قانونية و قيمة اقتصادية لذلك سنحاول االشارة الى أهمية الحماية من
الناحية االقتصادية أوال و أهمية الحماية من الناحية القانونية ثانيا.
أوال :أهمية حماية المعارف التقليدية من الناحية االقتصادية
تهدف فكرة حماية المعارف التقليدية في مضمون القوانين المتعلقة ببراءات
االختراع إلى المحافظة على حقوق الدول النامية ،وشعوبها ،وكذا ،مواردهم الوراثية،
ومعارفهم التقليدية ،والى تمكينهم من استغاللها ،واالستفادة منها في الحصول على
التكنولوجيا الحديثة عن طريق المشاركة في االنتاج ،والدخول في المنافسة الفعالة في
التجارة ،وخاصة ،فيما يسمى بالتجارة البيولوجية ،والتي ظهرت في اآلونة األخيرة بشكل
قوي بعد أن تم عقد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة ،والتنمية ،سنة  ،1996الخاص بعملية
تقاسم المنافع الناجمة عن استخدام التنوع البيولوجي ،وبما يمكن أصحابها من الحصول
على المقابل العادل عن استغالل تلك الموارد ،وقد أطلق على هذا المؤتمر ،مبادرة
التجارة البيولوجية التي تهدف الى الربط بين متطلبات التجارة ،وصون التنوع البيولوجي،
واستخدامه المستدام.

1

ومن جهة ثانية ،فإن الحماية االقتصادية للموارد والمعارف تؤدي الى منع احتكار
السوق الوطنية من قبل الغير ،وتشجيع الصناعة الوطنية لتصبح منافسا قويا للصناعة
االجنبية ،وسيترتب على عدم الحماية اإلضرار بالمصالح الوطنية.
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الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
فالقيمة االقتصادية للمعارف التقليدية لم يدركها أصحابها الى مؤخ ار فقد أرت الدول
النامية صاحبة المعارف التقليدية أن الميزة التي تتميز يها هاذه المواد تجعل اقتصادها
يضخ العديد من األموال من خالل الترخيص للغير و هم العلماء من الدول المتقدمة
بالبحث في النباتات و االشجار و عند الحصول على اكتشافات يتم تقاسم المنافع
الناتجة عنها باعتبار العديد من األدوية المتأتية من المعارف التقليدية لها قيمة
اقتصادية كبيرة كاألدوية المتأتية من نبات النيم.
ثانيا :أهمية حماية المعارف التقليدية من الناحية القانونية
إن االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لم تتضمن أحكاما
قانونية تحفظ حقوق أصحاب الموارد الجينية ،والمعارف التقليدية ،فاتفاقية باريس لحقوق
الملكية الصناعية سنة  1883تمنح الحق في الحماية للشخص الذي يسبق إلى تسجيل
االختراع طبقا لإلجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة بغض النظر عن مالك
فكرة األصلي ،أو منشأ المادة الوراثية التي استخدمت في االختراع ،ولم تتضمن اتفاقية
تريبس هي األخرى أي ضوابط خاصة لحماية أصحاب هاذه الحقوق.
كما أن وضع أحكام وشروط قانونية للتأكد من عدم انتهاك حقوق أصحاب
الموارد ،والمعارف ،عند منح براءات االختراع ،يعتبر من أهم الحلول القانونية التي
تضع حدا لألفعال غير المشروعة ،وفي الوقت نفسه ،تتيح إمكانية االستفادة من هذه
الثروة عن طريق استغاللها ،أو الترخيص باستغاللها للغير ،على أسس تحفظ الحقوق
المادية ،والمعنوية ،ألصحابها.

1
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فالشركات الكبرى ،وعلى رأسها الشركات العاملة في مجال البيو تكنولوجيا ،تقوم
بتسجيل براءات اختراع لعدد من السلع ،والطرق ،والوسائل الخاصة باإلنتاج بعد
االستيالء على فكرتها من أصحابها الحقيقين من شعوب ،ودول العالم النامي.1
فحصول تلك الشركات على حقوق براءات اختراع تنطوي على تحسينات طفيفة،
أو بسيطة على موارد جينية ،أو معارف تقليدية أخذت الكثير من أراضي الدول النامية،
وهو ما يعد قرصنة ،وفعال غير مشروع ،يستدعي من الدول المتضررة مواجهته ،ووضع
الضوابط القانونية الالزمة لمنع تكرار وقوعه في المستقبل ،خاصة وأن الدراسات
المتخصصة في الغطاء النباتي تشير إلى أن أكثر من  90بالمئة من الكساء االخضر
الذي يمثل المورثات الطبيعية ،أو الزراعية ،توجد في الدول النامية ،وأن  75بالمئة من
النباتات تحتوي على مواد فعالة تدخل في صناعة الدواء تم اكتشافها من المعارف
التقليدية.

2

ويجب التنبه إلى أن الحماية القانونية للمعارف التقليدية في تشريعات الدول النامية
المتعلقة ببراءة االختراع ،ال تكفي وحدها لتحقيق الحماية القانونية لهذه الموارد ،وتبعا
لذلك ،على الدول االستعانة بخطوط بون التوجيهية ،واتفاقية التنوع البيولوجي للمحافظة
أكثر على معارفها التقليدية.
و من الواجب ذكره أن التشريع الجزائري يخلو من التنظيم القانوني المعارف
التقليدية اال ما تم االتفاق عليه بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي اال أن المشرع و ادراكا
منه بقيمة المعارف التقليدية حاول حماية بعض المحاصيل عن طريق تنظيم خاص
يسمى بتسمية المنشأ و ذلك من خالل حماية دقلة نور عن طريق المنشأ و هي طولقة
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بسكرة  ،باإلضافة الى ذلك حاول تنظيم فكرة الفلكلور الشعبي لكن حمايته بموجب
قانون المؤلف . 05-03
المطلب الثاني :مجاالت حماية المعارف التقليدية و االستثناءات الوارد عليها
فرضت اتفاقية التريبس على الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية أن توفر
في تشريعاتها الداخلية حداً أدني من معايير حماية حقوق الملكية الفكرية .وبينما يتفق
الحد األدنى من معايير الحماية التي فرضتها االتفاقية مع معايير الحماية السائدة في
الدول الصناعية المتقدمة.
إال أن هذه المعايير تفوق بكثير معايير الحماية السائدة في الدول النامية،ومن
الغني عن البيان ،أن رفع مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية يتفق مع مصالح الدول
الصناعية المتقدمة ألنها هي التي تملك العلم والمال والتكنولوجيا .أما الدول النامية فهي
ال تملك من ذلك إال القليل.
كما حددت اتفاقية تريبس المجاالت ،واالختراعات القابلة للحصول على براءة
اختراع ،كما حددت ،أيضا ،المجاالت ،واالختراعات المستثناة من قابلية الحصول على
البراءة ،وحددتها جميعا على سبيل الحصر.
و من خالل ذلك حاول المشرع الجزائري استثناء هاته التكنولوجيا من الحماية
ببراءة االختراع بموجب األمر  07-03المتعلق ببراءة االختراع اال أنه اصطدم
باختالف في النصوص التي نظمها من خالل القانون  03-05المتعلق بالبذور و
الحيازة النباتية  ،لذا سيعالج هذا المطلب المجاالت القابلة للحصول على براءة اختراع
في الفرع األول ،أما المجاالت المستثناة من الحصول على براءة االختراع فسنتطرق
إليها في الفرع الثاني.
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الفرع الول :المجاالت القابلة لإلبراء
إذا كانت اتفاقية باريس لم تتعرض لتحديد المجاالت التي يمكن الحصول على
براءة اختراع فيها ،فقد أتاحت  -للدول حرية تحديد تلك المجاالت ،وهو ما يؤدي الى
فتح الباب أمام االختالف القانوني حول المجاالت القابلة للحصول على براءة اختراع،
بحيث يصبح المجال القابل للحصول على براءة اختراع في دولة غير قابل للحصول
على براءة اختراع في دولة أخرى ،وهو ما يؤدي إلى حرمان بعض المخترعين من
حماية مخترعاتهم في العديد من البلدان ،أو في ذلك البلد الذي يوفر حماية قانونية
لبعض االختراعات في بعض المجاالت.

1

لذا عالجت اتفاقية تريبس القصور ،ونصت في مادة من مواد القسم الخامس من
الجزء الثاني ،وهي المادة  ،27على تعداد تلك المجاالت التي يمكن الحصول على
براءات اختراع فيها ،وتوسعت كثي ار في الموضوع ،حيث نصت على أنها كافة مجاالت
التكنولوجيا ،ونصت على ضرورة اتاحة إمكانية الحصول على براءات اختراع ألي
اختراعات ،سواء كانت 2منتجات محل البراءة تقع في إطار مجاالت البيو تكنولوجيا ،أو
ال تتضمن مثل هاذه العناصر ،باإلضافة الى عدم التميز بين االختراعات ،والمكان
الذي نشأت فيه ،بمعنى أن براءة اختراع تمنح ألي اختراع تتوافر فيه الشروط المطلوبة
سواء تم التوصل إليه داخل البلد أو في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية .ضف
الى ذلك فإن براءة االختراع تعطى على أية اختراع دون التفرقة بين ما إذا كانت
المنتجات التي تمثلها مستوردة ،أو تم إنتاجها محليا 3.وقد قيل في تفسير هذا النص أنه
يفرض على الدول األعضاء إلغاء االلتزام الذى تفرضه تشريعاتها على صاحب البراءة

1
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باالستغالل الصناعي لالختراع في إقليم الدولة المانحة للبراءة ،وهو التزام كانت تفرضه
كثير من تشريعات الدول النامية على مالك البراءة لجذب االستثمارات األجنبية ،ودفع
عجلة التنمية الصناعية واالقتصادية ،1غير أن هذا التفسير لم تسلم به تشريعات بعض
الدول النامية .ومن أمثلة هذه التشريعات قانون الملكية الصناعة الب ارزيلي الصادر
 .1996إذ ألزمت المادة ( 68أ) من القانون مالك البراءة باستغالل االختراع في
الب ارزيل ،وفرضت جزاء الترخيص اإلجباري على تخلفه عن تنفيذ هذا االلتزام .وكذلك
فعل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري الجديد في المادة  23رابعا.2
و بذلك فعلى الدول االعضاء إذن ،أن تتيح إمكانية الحصول على براءات
االختراع ألي اختراعات سواء كانت عبارة عن منتجات ،أم عمليات صناعية ،وفي كافة
مجاالت التكنولوجيا سواء كانت المنتجات محل البراءة تقع في إطار مجال المنتجات
الصناعية ،أو الكيميائية ،أو الزراعية ،أو تقع خارج إطار هذه المجاالت.

3

- Manga Sylvester & José Lidione , op cit, p 123
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الفرع الثاني :المجاالت المستثنا من لإلبراء
مع كل التوسع الذي أخذت به اتفاقية تريبس في المجاالت القابلة للحصول على
البراءة ،والذي اتسع ليشمل كما سبق التطرق ،كافة المجاالت إال ان الفقرة الثانية من
المادة  27من اتفاقية تريبس تقرر بعض االستثناءات من قابلية االبراء والتي يكون من
شأن استغاللها أن يكون مض ار بحياة االنسان والحيوان والنبات واالختراعات المتعلقة
بطرق التشخيص والعالج والجراحة.
أوال :االختراعات التي يكون منع استغاللها ضرورياً لحماية النظام العام أو
الخالق الفاضلة
أجازت المادة  27فقرة  2للدول األعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول على
البراءة لالختراعات التي يمنع استغاللها تجارياً في أراضيها ،لحماية النظام العام ،أو
األخالق الفاضلة ،بما في ذلك حماية الحياة ،أو الصحة البشرية ،أو الحيوانية ،أو
النباتية ،أو لتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة ،شريطة أال يكون ذلك االستثناء ناجماً فقط
عن حظر قوانينها لذلك االستغالل.
ووفقاً لحكم المادة  27فقرة ( )2يشترط الستثناء االختراع من قابلية الحصول على
البراءة استناداً إلى فكرة النظام العام ،واألخالق الفاضلة ،أن يكون االستغالل التجاري
لالختراع محظو اًر في الدولة المعنية ،وأن يكون الحظر ضرورياً لحماية النظام العام،
واألخالق الفاضلة ،1ومن االمثلة االختراعات المتعلقة بأجزاء أو مكونات من جسم
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اإلنسان ،كالخاليا ،والدم ،والبروتين البشرى ،والهرمونات ،والجينات ،وعمليات
االستنساخ .cloning

1

والحقيقة أن مفهوم النظام العام مفهوم أخالقي يختلف من مجتمع الى آخر ،ومن
دولة إلى أخرى ،ويتضح جليا أن اتفاقية تريبس ،وبعدما ضيقت الخناق على الدول
األعضاء بإلزامها بمنح براءات اختراع أيا كان المجال ،أرادت أن ترو عنها قليال،
فقررت جملة من االستثناءات في نص المادة  ،27الفقرة الثانية ،ويرى الكثير أن هاذه
االستثناءات في مجملها ،وان كان ظاهرها يحمل معاني سامية ،ويحرص على
المحافظة على االخالق الفاضلة ،وحماية صحة ،وسالمة اإلنسان ،والحيوان ،والنبات،

2

إال أن هذه االستثناءات ستفتح مجاال آخر لالختالف القانوني باحتوائها على
مصطلحات وألفاظ عامة مثل الصحة البشرية ،والنظام العام ،وغيرها مما تضمنته ذات
المادة ،فما يعتبر نظاما عاما في دولة ال يعتبر كذلك في دولة أخرى.

3

و من الجدير بالذكر أن استبعاد االختراعات من القابلية للحصول على البراءة
استناداً إلى حماية النظام العام ،واألخالق الفاضلة ،أمر تقره تشريعات دول كثيرة منذ
زمن بعيد .ففي فرنسا مثال ،يشترط القانون الفرنسي منذ سنة  1844لمنح البراءة أال
يتنافى االختراع مع النظام العام وحسن األخالق.

- Jean- Christophe GALLOUX, La Brevetabilité Des Eléments Et Des Produits Du

1

Corps Humain Ou Les Obscurités D’une Loi Grand Public, La Semaine Juridique
(JCP),ED.G,N 39.
 -حميد محمد على اللهبي ،مرجع سابق ،ص .308
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الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
ثانيا :االختراعات المتعلقة بتشخيص وعالج وجراحة االنسان والحيوان
تنص الفقرة الثالثة (أ) من المادة  27من اتفاقية تريبس على أنه يجوز للدول
األعضاء عدم منح براءات االختراع لالختراعات المتعلقة بطرق التشخيص الطبي
لألمراض ،وطرق عالجها ،وكل ما يمكن التوصل إليه من طرق ،ووسائل خاصة
بالجراحة الطبية الالزمة لمعالجة اإلنسان ،والحيوان ،فاختراع طريقة جديدة لم تكن
معروفة من قبل ،لتشخيص بعض األمراض ،أو عالجها ،أو للجراحة العامة ،مما يتعلق
بصحة االنسان ،أو الحيوان ،ال يجوز منح براءة اختراع لتظل متاحة للجميع دون
احتكار ،وحفاظا على حياة االنسان والحيوان ،1ورغم أن تشريعات بعض الدول ال
تستبعد صراحة طرق التشخيص ،والعالج ،والجراحة ،من قابلية الحصول على البراءة،
إال أن القواعد العامة تقتضى استبعاد هذه الطرق من إمكانية الحصول على البراءة
بسبب عدم قابليتها لالستغالل الصناعي.2
ورجوعا الى ذات الفقرة ،فقد جاءت على سبيل الحصر ،ونصت عليها صراحة،
وهي االختراعات التي تشمل الطرق ،واألساليب التشخيصية ،والعالجية ذاتها ،وليس
األجهزة ،أو األدوات المبتكرة للتشخيص ،أو العالج ،أو الجراحة .ولم تحدد اتفاقية
التريبس ما هي االختراعات التي تدخل في عداد طرق التشخيص ،والعالج ،والجراحة،
مما يفتح باب الخالف حول مدى اعتبار طرق منع الحمل ،واإلجهاض ،وعمليات
التجميل ،وطرق إنقا ص الوزن من قبيل طرق العالج .ومع ذلك فان استبعاد هذه
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الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
الطائفة من االبتكارات من الحماية يمكن أن يستند إلى حماية النظام العام ،واألخالق
الفاضلة.1
ثالثا :االختراعات المتعلقة بالنباتات أو الحيوان
األصل في اتفاقية التريبس أنها ال تجيز فيما يتعلق بحماية االختراعات التمييز
على أساس المجال التقني لالختراع ،أي نوع االختراع ،وبالتالي ،فال مجال لمناقشة
مسألة حماية االختراعات التي تتم في مجال البيو تكنولوجيا المتعلقة بحياة اإلنسان،
والحيوان ،والنبات.
و أجازت المادة  )3( 27ب من اتفاقية التريبس للدول األعضاء أن تستثنى من
قابلية الحصول على براءات االختراع النباتات والحيوانات ،والطرق البيولوجية التي
تستخدم في إنتاجها مثل عمليات التلقيح ،واإلخصاب ،والتهجين.
وهذا الحكم يتوافق مع المبادئ المقررة في تشريعات غالبية الدول ،والتي تؤكد عدم
قابلية الكائن ات الحية ،والوسائل الطبيعية التي تستخدم في إنتاجها للحصول على براءة
االختراع .وقد قررته قوانين براءات االختراع في غالبية الدول األوروبية نقالً عن المادة
(53ب) من اتفاقية منح البراءة األوروبية (اتفاقية ميونخ لسنة .)1973

 -أحمد حسام الصغير ،مرجع سابق ،ص .25
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1

- Joseph M. Reisman, Physiciens, And Surgeons As Inventors : Reconciling

2

Médical Procès Patents And Médical Ethiques, High Technologie Law Journal, Volume
10 ,Issue 2 , Fall 1995.
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الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
رابعا :الكائنات الدقيقة وعدم شموليتها باالستثناء
تنص المادة  3/ 27ب أن على "الدول العضاء أن تستبعد من إمكانية
الحصول على براء االختراع للنباتات ،والحيوانات ،وبخالف الحياء الدقيقة ،الطرق
البيولوجية في جوهرها إلنتاج النباتات ،والحيوانات ،عدا الساليب ،والطرق غير
البيولوجية والبيولوجية الدقيقة ،ومع هذا ،فإن على البلدان العضاء أن تمنح
الحماية للسالالت النباتية إما عن طريق البراءات 1"...ويقصد بالطرق البيولوجية تلك
الطرق التي تعتمد علي الوسائل الطبيعية في تربية ،وانتاج النبات ،كطرق التلقيح،
والتهجين ،أو تلك التي يتم بتعديل صفاتها الوراثية عن طريق تقنيات الهندسة الوراثية،
أي تغير الخارطة الجينية لها باإلضافة إلى إمكانية استبعاد أجزاء النباتات وهي
الخاليا ،واألنسجة ،واألعضاء ،وغيرها.2
ومعنى ذلك ،أنه ال يجوز ،كقاعدة عامة ،للدول األعضاء أن تستبعد من الحماية
عن طريق براءة االختراع أي مجال من مجاالت التكنولوجيا ،كما أضافت المادة أنه ال
يتمتع بحقوق ملكية البراءة دون تمييز فيما يتعلق بمكان االختراع ،أو المجال
التكنولوجي ،أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محليا.3
كما ال يجوز للدول األعضاء أن يستبعدوا من االختراعات التي تحقق براءة
االختراع ،ومنع االستغالل التجاري في بالدهم ،والذي يكون ضروريا لحماية الجمهور،
أو األخالق ،بما في ذلك الحياة البشرية ،أو الحياة النباتية ،ويجوز للدول االعضاء أن
يستبعدوا من براءة االختراع:
 الوسائل الشخصية ،والوسائل العالجية ،والجراحية لعالج البشر ،و الحيوان.1

 -راجع المادة  27فقرة  3من اتفاقية تريس (ملحق)
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 احمد حسام الصغير ،مرجع سابق ،ص 90371
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 النباتات ،والحيوانات ،خالف الكائنات الحية الدقيقة ،وعمليات البيو تكنولوجيافي األساس إلنتاج النباتات ،والحيوانات ،خالف العمليات غير البيولوجية ،والعمليات
البيولوجية متناهية الصغر ،وعلى كل حال ،ال بد على الدول األعضاء حماية
األصناف النباتية ،إما ببراءة االختراع ،أو بنظام فعال ،أو بتوحيد كل منهما ،وسوف يتم
تعديل شروط هذه االتفاقية بعد أربع سنوات من تاريخ دخول اتفاقية منظمة التجارة حيز
التنفيذ.1
وال يقتصر نطاق االستثناء المقرر من المادة  3/27ب من اتفاقية التريبس على
األصناف النباتية ،أو أجناس ،أو أنواع النباتات ،والحيوانات ،بل يشمل النباتات،
والحيوانات ،ذاتها ،ومن ثمة ،ال يجوز للدول األعضاء أن تستثني من قابلية الحصول
على البراءة النباتات ،والحيوانات الموجودة في الطبيعة بمختلف صورها.2
وأجازت المادة المذكورة سابقا أن بإمكان الدول األعضاء أن تستبعد النباتات من
نطاق الحماية بغض النظر على أنواعها ،وال يتعدى االستثناء إلى األحياء الدقيقة،
والتي يقصد بها األحياء التي ال ترى بالعين المجردة كالطحالب ،والبكتيريا ،والفطريات.3
و بذلك أثارت المادة  3/27ب من اتفاق تريبس جدال كبيرا ،وتعتبر على قدر
كبير من األهمية ،وتعد من المسائل الدائمة في مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة
العالمية ،ومثلت هذه الما دة مجاال تنافسيا للمناقشة في إطار كل من اتفاق التنوع
البيولوجي ،وحقوق الملكية الفكرية ،وحول العالقة فيما بينهم .كما تمثل هذه المادة

 -ممدوح خيري ،مرجع سابق ،ص.206
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 حنان كوثراني ،مرجع سابق ص .8072

الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
جوهر النقاشات المتعلقة بإبراء األحياء ،وتأثير حقوق الملكية الفكرية على حقوق
الجماعات المحلية ،وكذلك التأثير على البيئة

1

كما ال يجوز للدول األعضاء أن يستبعدوا من االختراعات التي تحقق براءة
االختراع ،ومنع االستغالل التجاري في بالدهم ،والذي يكون ضروريا لحماية الجمهور،
أو األخالق ،بما في ذلك الحياة البشرية ،أو الحياة النباتية ،ويجوز للدول االعضاء أن
يستبعدوا من براءة االختراع:
 الوسائل الشخصية ،والوسائل العالجية ،والجراحية لعالج البشر ،و الحيوان. النباتات ،والحيوانات ،خالف الكائنات الحية الدقيقة ،وعمليات البيو تكنولوجيافي األساس إلنتاج النباتات ،والحيوانات ،خالف العمليات غير البيولوجية ،والعمليات
البيولوجية متناهية الصغر ،وعلى كل حال ،ال بد على الدول األعضاء حماية
األصناف النباتية ،إما ببراءة االختراع ،أو بنظام فعال ،أو بتوحيد كل منهما ،وسوف يتم
تعديل شروط هذه االتفاقية بعد أربع سنوات من تاريخ دخول اتفاقية منظمة التجارة حيز
التنفيذ.2
ال يقتصر نطاق االستثناء المقرر من المادة  3/27ب من اتفاقية التريبس على
األصناف النباتية ،أو أجناس ،أو أنواع النباتات ،والحيوانات ،بل يشمل النباتات،
والحيوانات ،ذاتها ،ومن ثمة ،ال يجوز للدول األعضاء أن تستثني من قابلية الحصول
على البراءة النباتات ،والحيوانات الموجودة في الطبيعة بمختلف صورها.3

 -مارتن هور ،مرجع سابق ص 1011
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وأجازت ا لمادة المذكورة سابقا أن بإمكان الدول األعضاء أن تستبعد النباتات من
نطاق الحماية بغض النظر على أنواعها ،وال يتعدى االستثناء إلى األحياء الدقيقة،
والتي يقصد بها األحياء التي ال ترى بالعين المجردة كالطحالب ،والبكتيريا ،والفطريات.1
و يرى مجموعة من الخبراء أن الدول النامية تملك العديد من فرص المناورة ،زد
إلى ذلك ،وبالرجوع إلى نص المواد  2/27و ،3 /27يوجد استثناءات عديدة على قابلية
الحصول على البراءة ،فوفقا لتقدير الخبراء "إن التأثيرات االخالقية ،واالقتصادية،
والقانونية ،بإبراء النبتات ،والحيوانات ،وأجزائها حتى لو كانت مهندسة وراثيا ،تدل
بوضو على وجوب استبعادها من اإلبراء" 2وأن مصلحة الدول المتقدمة تكمن في
توسيع نطاق الحماية ليشمل مختلف انواع التكنولوجيا الحيوية ،أما مصلحة الدول
النامية فتكمن في تضييق نطاق الحماية ،وجعلها مقتصرة على الكائنات الدقيقة.3
ويرى البعض أن الجينات ،مهما بلغت اهميتها ،فإنها تعد من قبيل االكتشافات،
وليس االختراعات ،وبيان ذلك ،أن الجينات موجودة أصال في الطبيعة ،وفي الغالب،
يقتصر دور العلماء على استخالص الجينات ،واكتشاف وظائفها ،وال يعد كافيا لمنح
البراءة ،لما هو مقرر أن البراءة تمنح على االختراعات ،وليس االكتشافات ،4وسواء
تنصب االختراعات على الكائنات الدقيقة ذاتها ،أو طرق إنتاجها ،أو طريقة استعمالها،
ومن ثمة ،تلزم الدول األعضاء بأن تتيح القابلية للحصول علي براءة اختراع لالبتكارات
المتعلقة بهذه الكائنات ،إذا توافرت شروط منح البراءة.5

1

 -حنان كوثراني ،مرجع سابق ص .80

 -حنان كوثراني ،مرجع سابق ص 453
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الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
وهناك من ذهب إلى تضييق حماية االختراعات الدوائية كمجال للبيو تكنولوجي،
عن طريق استبعاد المواد الطبيعية التي تستخدم في صناعة الدواء من الحماية ،وكذلك
االدوية التي تم تطبيقها عن طريق نسخ المواد ،أو العناصر الطبيعية التي يفرزها الجسم
لمقاومة الفيروسات ،ومتطلبات البالزما ،وهرمونات النمو ،كما ذهب إلى أكثر من ذلك
عندما نادوا باستبعاد األدوية التي تعتمد في انتاجها على نسخ البروتين البشري أو أي
مواد طبيعية أخرى على اعتبار أن الحصول على األدوية بالطرق المتقدمة هو مجرد
ابتكار ،أو اكتشاف ،ال يرقى إلى مستوى االختراع ،وال يحمي بالبراءة.

1

و نتيجة لذلك أقرت ورقة كينيا سنة  ،21999أنه ال يوجد معيار ثابت يمكن
استخدامه لتقرير ما الذي يمكن ،أو ال يمكن استبعاده ،والكائنات الدقيقة التي ال يمكن
استبعادها ،وكذلك بينت الطرق البيولوجية ،والجوهرية للحصول على النباتات .فالنص
على اإلبراء اإل جباري للكائنات الدقيقة التي تنشأ على نحو طبيعي ،وطرق االنتاج
البيولوجية الدقيقة التي تعتبر طرق انتاج تجعل المادة  3/ 27ب تتناقض مع االساس
الفكري لقوانين البراءة ،وذلك ألنها أصال موجودة في الطبيعة.3
في األخير ،يرى الكثير أن اتفاق تريبس كان نتيجة ضغط من عدد من الشركات
ذات المصلحة الخاصة في مجال األدوية ،والكيماويات ،حيث شكلت لجنة تعرف بـ
 IPCمكونة من  13شركة أمريكية عمالقة ،حددت ماذا تريد ،ثم قدمته للحكومة
األمريكية ،وانظمت اليها حكومات أخرى لتتكلم نيابة عن هذه الشركات ،ونتيجة لذلك،

1

 -محمد حسين عبد المجيد الحداد  ،مرجع سابق ،ص .322

- Manga Sylvester & José Lidione, op cit, p 127.

2

 مارتن هور ،مرجع سابق ص 105375

الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
مارست الواليات المتحدة األمريكية ضغوطا كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية بصفة
عامة ،وقطاع األدوية بصفة خاصة.

1

1

 -السيد أحمد عبد الخالق ،االقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة ،مجلة البحوث

القانونية واالقتصادية  ،كلية الحقوق  ،جامعة المنصورة ،عدد خاص ،الجزء االول ص .499
76

الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
خاتمة الفصل االول:
يتضح مما تقدم أن البيو تكنولوجيا علم يهتم بدراسة التغيرات التي تحدث في
مستوى الخلية و التسلسل الوراثي للكائنات سواء كانت نباتية أو حيوانية ،و التي يحصل
بموجبها على اختراعات ،و بذلك تتداخل مع موضوع الملكية الصناعية و تعتبر من
فروعه ،باإلضافة الى ذلك يتضح أن البيو تكنولوجيا ليست حديثة النشأة و انما اعتمد
عليها مند القدم لكن اهتم بها أكثر في العصر الحالي في ضل التطورات العلمية في
مجاالت البحوث ،كما يتضح أن البيو تكنولوجيا ال تتوافر فيها الجدة و انما هي موجودة
أصال في الطبيعة و جاءت بها المعارف التقليدية كمصدر للبيو تكنلوجيا هاذه االخيرة
اصطدمت بوجود ضوابط شرعية و قانونية بين األخذ بها و تجنبها.
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تمهيد:
يعالج هذا الفصل موضوع مهم  ،وهي بالبيو تكنولوجيا ،من خالل تحليل
تطبيقاتها ،حيث سمحت هذه األخيرة لإلنسان بامتالك الوسيلة ألن يسخر ويطوع
المخزون الوراثي للكائنات الحية سواء كانت نباتية ،أو حيوانية وتسخيرها للغداء،
والدواء ،والتحكم في أسعارها ،وبالتالي تحقيق العديد من الفوائد االقتصادية  ،وحتى
السياسة .
باإلضافة الى ذلك فإن تطبيقات البيو تكنلوجي لها من األهمية بمكان للتوفير
األغدية ،واألدوية في العالم ،وبالتالي التقليل من مخاطر األوبئة و األمراض و الجوع
بالرغم من االحتكار لهته التكنولوجيا ذات األهمية الكبيرة و االعتماد عل الوسائل
البشرية و الصناعية الموجودة في الدول المتقدمة

وعليه سنتناول في هذا الفصل

مبحثين هما:
المبحث األول :تطبيقات البيو تكنولوجيا على الدواء
المبحث الثاني :تطبيقات البيو تكنولوجيا على الغداء
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المبحث الول :تطبيقات البيو تكنولوجيا على الدواء
مما الشك فيه أن موضوع تطبيقات البيو تكنولوجيا على األدوية يحتل مكانة
أساسية كبيرة لدى كان محل اهتمام الدول  ،واالفراد ،و الشركات و بدرجات متفاوتة
ادراكا منهم بأهمية االدوية على مستوى الصحة البشرية و الحيوانية لذلك زاد االهتمام
به من خالل اقترانه باالختراع و حصول المخترعين على شهادة الحماية يمنع من
خاللها الغير من التعدي على هذا االختراع الدوائي خالل مدة الحماية .
و بغية االحاطة بمختلف جوانب الموضوع من خالل تطبيقات البيو تكنولوجي
على الدواء ،كان الزما االشارة الى تعريف األدوية و بيان أنواع االدوية و هي أدوية
أصلية و أدوية جنيسة ،باإلضافة الى ذلك طرحت فكرة التراخيص كنظام قانوني يساهم
في الحد من األثار السلبية الحتكار األدوية في المجال البيو تكنلوجي .لهذا قسم
المبحث الى براءة االدوية كتطبيق للبيو تكنولوجيا و طرق حماية المستهلك منها في
المطلب األول و استغالل براءة االدوية في المجال البيو تكنولوجي في المطلب الثاني.
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المطلب الول :براء الدوية كتطبيق للبيو تكنولوجيا و طرق حماية المستهلك
منها
استحدث نظام الحماية المقرر للبيو تكنولوجيا من خالل تطبيقاتها خاصة الدواء
مستقبل صناعة االدوية باعتبارها مادة لها حساسية كبيرة ألنها تتعلق بصحة االنسان و
إن استعمال و ظهور فكرة التراخيص لتقليل من أخطار هذه الحماية باإلضافة الى
األدوية الجنيسة من خالل سقوط الحماية على الدواء األصلي و سريان مفعول قانون
الصحة الجديد .11-18
و من خالل ذلك فالصناعات الدوائية طبقت بدرجة كبيرة في البيو تكنولوجيا و
هي من أهم الصناعات التي شملتها هاته التكنولوجيا  ،سواء في الدول المتقدمة ،أو
الدول النامية ،ذلك أن هذه الصناعات ال تتعلق فقط بالقدرة على المنافسة ،واختراق
األسواق ،وتحقيق عائد اقتصادي مهم ،وانما لدورها االجتماعي ،وأهميتها لصحة
المواطنين ،وتأثيرها على الرعاية الصحية في الدول و نظ ار ألن المستهلك المرض في
هذا االطار هو الطرف 1المحتاج للدواء  ،وسوف نحاول تعريف براءة اختراع االدوية،
وضرورة حماية المستهلك في الفرع األول ،فيما سنحاول تبيان مفهوم براءة االدوية و
موقف المشرع منها في الفرع األول  ،و طرق حماية المستهلك من براءة االدوية في
الفرع الثاني.

 -1إن الحق في الصحة حق تم النص عليه في العديد من معاهدات حقوق االنسان الدولية ومنها العهد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية ,واالجتماعية ,والثقافية سنة  ,1966وتنص المادة  12منه على ما يلي " – تقرر الدول

الطراف في هذا العهد بحق االنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"..
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الفرع الول :مفهوم براء االدوية و موقف المشرع منها
أضحت الصناعات الدوائية من أهم الصناعات الحيوية في العالم ألنها تتعلق
بصحة االنسان ،وألنها تتركز أساسا على البحث والتطوير ،وهي بذلك تستلزم رؤوس
االموال الضخمة ،وقدرات تكنولوجية هائلة ،وهي حكر علي الشركات الكبرى متعددة
الجنسيات ،وتسعي هاذه االخيرة لتقوية الحماية لالختراعات الدوائية.
من خالل اقرار حماية لهاذه االختراعات األمر الذي أدى الى اختالف في وجهات
النظر من خالل موقع مستهلك الدواء الذي يعتبر الطرف الضعيف في المعاملة ،و
بذلك سنحاول االشارة الى تعريف براءة االدوية من خالل القاء الضوء على تعريف
الدواء ثم االشارة الى تعريف االدوية الجنيسة و موقف المشرع الجزائري منها.
أوال :مفهوم براء الدوية في المجال البيو تكنولوجي
ال شك أن التعرض لماهية البراءة الدوائية يساعد في فهم الوسائل الناجعة لحماية
هذه البراءة و الحفاظ على الحقوق المترتبة عليها و ذلك ألن براءة االختراع الدوائية
تمثل رخصة و سند الملكية.
و لم تضع اتفاقية تريبس على غرار اتفاق باريس تعريفا لبراءة االختراع االدوية
وبذلك ابقت للدول األعضاء في تحديد مفهوم االختراع في قوانينها الوطنية إلعطاء
مجال واسع ،ومرونة في ظل تغير الظروف التكنولوجية والعلمية التي يرتبط بها
االختراع ،وبالتالي فإن تحديد ما يعد اختراعا من األمور المهمة ،والبالغة الخطورة
خاصة في مجال براءات االختراع المتعلقة باألدوية.

1

 -1ريم سعود سماوي :براءة االختراع فى الصناعات الدوائية ،التنظيم القانوني للتراخيص االتفاقية فى ضوء منظمة
التجارة العالمية)،(W.T.Oدار الثقافة للنشر و التوزيع ،األردن.2008 ،ص .81
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لذا سنحاول التعريف بالدواء األصلي و الدواء الجنيس.
 -1تعريف الدواء الصلي
الدواء لغة هو المادة أو الشيء الذي يعالج به ،فيقال أداوي بالشيء ،أي أعالج
به ،وجرى تعريف األدوية اصطالحا بأنه أي مادة تستعمل بقصد العالج ،وتخفيف
االالم ،أو منع األمراض عن اإلنسان ،أو الحيوان ،ومثل هذه االدوية تستعمل عادة في
محاولة التأثير على البيئة ،والبنية التركيبية لوظيفة االنسان ،والحيوان ،ومحاولة إيجاد
الحلول بغية العالج.

1

و ترتبط األدوية ارتباطا وثيقا بالنظام العام و هو توافر الصحة في المجتمع لذلك
حاول المشرع الجزائري شأنه شأن التعريفات الى ضبط تعيف لها حيث عرف المشرع
الجزائري الدواء في نص المادة  208المتعلق بقانون الصحة 2على أنه " كل ماد أو
تركيب يعرض على أنه يحتوي على خاصيات عالجية أ وقائية من المراض البشرية
أو الحيوانية و كل المواد التي يمكن وصفها لإلنسان أو الحيوان قصد القيام
بتشخيص طبي أو استفادته من وضائف فيزيولوجية أو تصحيحها أو تعديلها.
و يعتبر كذلك كأدوية حسب نص المادة  209من قانون  11-18المتعلق
بالصحة "
 منتوجات التغذية الحميوية التي تحتوي على مواد غير غذائية تمنحهاخاصيات مفيد للصحة البشرية.
 -1فرهاد سعيد سعدي ،االستيراد الموازي واالستنفاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية في التجارة الدولية –دراسة تجارة
المنتجات الدوائية المحمية ببراءة االختراع – مقال منشور علي موقع

www.kenanadlive.com/ user/ wanais/ poste/136785

 -2قانون رقم  11-18مؤرخ في  18شوال  1439الموافق ل  2يوليو  2018المتعلق بالصحة الجريدة الرسمسة
عدد 44
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 المنتجات الثنائية المشتقة من الدم. مراكز تصفية الكلى أو المحاليل التصفية. الغازات الطبية. منتجات حفظ الصحة البدنية و التجميل التي تحتوي على مواد سامة بمقاديرو تركيزات".
كما أضاف المشرع تعريفا جديدا لألدوية ذات المنتوج البيو عالجي في نص
المادة  " 210على أنه كل دواء تكون مادته الفعالة مصنوعة انطالقا من مصدر
حيوي أو مشتقة منه".
و بذلك يكون المشرع قد احسن ما فعل من خالل اضافة تعريف للمنتوجات
البيو عالجية و هي االختراعات التي تشمل البيو تكنولوجيا في مجال األدوية و هي لم
تكن موجودة في قانون الصحة القديم  05-85و بهذا يكون المشرع قد استدرك هفوة
الفراغ القانوني الذي كان موجود و بذلك يكون المشرع قد وافق ضمنياً على حماية هاته
المنتجات.
تجب االشارة أن أول تعريف للدواء في التشريع الفرنسي كان بمقتضى قانون
الصحة الصادر في  11سبتمبر  1941حيث نصت المادة  155منه على
« sont nés veuves aux pharmaciens la préparation des
médicaments destinés à l’asagé de la médecine humaine
c’est à dire toute dragué et substance on composition
» …présentée comme possédant
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ورجوعا الى القانون الفرنسي ،نجد أن التقنين الفرنسي 1عرف الدواء في المادة
 511من قانون الصحة العامة الفرنسي على أنه" كل مركب مستحضر سلفا يكون له
خصوصية العالج ،وتحقيق الشفاء ،أو الوقاية من المراض أو منعها سواء ما تعلق
باإلنسان ،أو الحيوان .كما يعتبر دواء أيضا بمفهوم المخالفة كل منتج يمكن أن
يساهم في التشخيص الطبي أو إعاد الجسم إلى حالته الطبيعية أو تعديل الخواص
الفسيولوجية لوظيفة الجسم".

2

أما تشريع االتحاد األوروبي فقد عرف الدواء في الالئحة  37لسنة 2004
الخاصة بالمنتجات الطبية بأنه" ماد  ،أو مركب ،لمواد لها حقائق عالجية ،أو وقائية
من أمراض تصيب االنسان ،أو ماد  ،أو مركب لمواد يمكن إعطاؤها لإلنسان" ،وكذلك
عرفها التشريع االمريكي "المواد المعدلة خصيصا لالستعمال في مجاالت التشخيص
الطبي ،والعالج ،وتخفيض االالم ،والشفاء ،أو الوقاية من االمراض ،وكذاك المواد
المخصصة -بخالف الطعام -للتأثير على هيكل أو وظائف جسم اإل نسان ،أو
الحيوان"

3

ومن جهتها ،عرفت المنظمة العالمية للصحة الدواء على أنه" أي ماد كيميائية
من أصل نباتي أو حيواني ،أو معدنية طبيعية ،أو تخليقيه تستعمل بغرض معالجة،
أو وقاية أو تشخيص أمراض االنسان".

4

 -محمود محي الدين الجندي ،مرجع سابق ،ص .535

1

-Www.Cfhi.Org/?Gclid=Cicf5ev_Xtmcfeqp0wodoiamag

2

تاريخ االضطالع  24اكتوبر2017
 محمد حسن عبد المجيد الحداد  ،مرجع سابق ص .3044
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 -ممدوح محمد خيري :الضوابط القانونية للتكنولوجيا الحيوية فى مجال الزراعة و االغدية و الدواء ـ ـ دراسة مقارنة

ـ ـ دار النهضة العربية ،مصر.2003 ،ص .240
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في حين نجد أن تفسير المادة  31مكرر من اتفاقية تريبس المعدلة سنة 2005
"أن المنتجات الدوائية هي أي منتج له براء اختراع ،او المنتجات المصنعة من خالل
عملية براء االختراع في قطاع االدوية الالزمة لمعالجة مشكالت الصحة العامة
المعترف بها في الفقر  1من االعالن المتعلق بالصحة العامة".

1

من خالل ما تقدم و باستقراء نصوص القانون الجزائري  11-18و قانون الصحة
الفرنسي باالظافة الى ذلك المادة  31من اتفاق تريبس يتضح أنهم اتفقوا على أن الدواء
هو كل مركب كيمائي يكون له خاصية العالج و قد أحسن ما فعل المشرع في اضافته
لألدوية البيو عالجية و التي لم تكن مدرجة في قانون الصحة القديم

 05-85و هي

فكرة البيو تكنولوجيا و لعل هذا التعديل جاء في وقته نتيجة سيطرة هاذه التكنولوجيا
على األدوية.
-2االدوية الجنيسة
أ -مفهوم الدوية الجنيسة
الدواء الجنيس ،أو النوعي  GENERIQUESهو المنتج الدوائي الذي يسوق
تحت اسم ليس له براءة اختراع ،أي انتهت فترة سريان براءة اختراعه ،وهذا االسم الذي
يسوق به الدواء الجنيس يختلف عن االسم المسجل به الدواء األصلي ،أو ما يسمى
باالسم التجاري للدواء ،وعادة ما يكون الدواء الذي يحمل اسم الجنيس يكافئ من الناحية
العالجية الدواء صاحب االسم التجاري ،ولكنه ،في الوقت نفسه ،أرخص منه في الثمن،

1

 أنظر المادة  31مكرر من اتفاق تريبس التي عرفت الدواء85
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ولذلك تمثل األدوية الجنيسة فرصة حقيقية لتقليص كلفة العالج ،والحد ،في الوقت ذاته،
من مكاسب الشركات الكبرى صاحبة الدواء األصلي.

1

و بدوره عرف المشرع الجزائري األدوية الجنيسة في نص المادة  210من قانون
 11-18المتعلق بالصحة على أنه" كل دواء يتوفر على نفس التركيبة النوعية و
الكمية من المبدأ الفاعل و نفس الشكل الصيدالني و المتعارض مع االختصاص
المرجعي نظ ار لتكافئه البيولوجي"...
و عرفته الفقرة االخيرة من ذات المادة على أن" منتوج بيو عالجي مماثل كل
دواء مماثل فيما يخص الجود و المن و الفعالية لمنتوج بيو عالجي مرجعي ال
يمكن إعطاء منتوج بيو عالجي مرجعي اال اذا تم تسجيله نظ ار لكل المعطيات
الضرورية و الكافية و حدها لتقيمه".
وعرفت المادة  4من المرسوم التنفيذي  284-92المتعلق بتسجيل المنتجات
الصيدالنية المستعملة في الطب البشري األدوية الجنيسة على أنها" يقصد بالمنتوج
الصيدالني النوعي كل مستحضر طبي يماثل تركيبته في الساس منتوجا صيدالنيا
سبق تسويقه في التراب الوطني و تم تسجيل معايره في الشكل الصيدالني نفسه على
القل وفقا لحكام هذا المرسوم و لم يشر الى تحسن عالجي بالقياس الى الدواء
المرجعي.
يعد أي منتوج صيدالني نوعي مماثال في الساس للمنتزج الصيدالني الصلي
اذا كان له نفس التركيب النوعي و الكمي"..

 -1نصر أبو الفتوح :حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية – دراسة مقارنة -دار الجامعة الجديدة،

بدون طبعة ،مصر2007 ،ص .136

1
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و بذلك يكون المشرع قد أحسن في ادراجه لفكرة االدوية الجنيسة و تشجيع
الشركات الخاصة و العامة للبحث في هذا المجال لتفير االدوية و بأسعار منخفضة.

1

ب -مجاالت الدوية الجنيسة
لقد اعتادت الدول النامية سابقا على تصنيع المنتج الدوائي المحمي بالبراءة بمنتج
دوائي مماثل لألصلي عرف باسم  ،GENERICوذلك لعدم قدرة الدول النامية لتصنيع
الدواء االصلي ،الفتقارها الي االمكانيات البشرية ،والمادية ،فكانت تكتفي بأبحاث
التطوير للبحوث الموجودة وطر أدوية جنيسة ،لكن مع انضمام غالبية الدول الي
المنظمة العالمية للتجارة ،وتطبيق بنود اتفاق تريبس السيما المادة  3/27وتغيير الدول
لقوانينها الداخلية بما يتماشى مع االتفاقية يؤدي الى تقيد األدوية الجنيسة.

2

و يعد نظام "حماية المعلومات غير المفصح عنها" الذى استحدثته اتفاقية التريبس
من أ كثر طوائف الملكية الفكرية التي تؤثر سلبا على الصناعات الدوائية في الدول
النامية ،وذلك الن حماية بيانات االختبارات السرية ،والمعلومات األخرى التي يلزم
تقديمها إلى الجهات الحكومية المختصة للحصول على ترخيص بتسويق األدوية،
والمنتجات الكيميائية الزراعية تعرقل نشاط شركات صناعة الدواء في الدول النامية ،إذ
ال يغيب عن البال أن نشاط هذه الشركات يعتمد بصفة أساسية على إنتاج االدوية غير
-1وتجدر االشارة إلى أن صناعة األدوية الجنيسة قد بدأت في االزدهار منذ السبعينيات من القرن الماضي ،وعلى
وجه الخصـوص فـي الواليات المتحدة األمريكية .وظهرت األدوية الجنيسة بعد سقوط حماية أولى براءات االختراع
لبعض األدوية وأصـبحت ملكية عامة في ستينيات القرن الماضي ،وبسبب الحوادث العالجية التي كانت في تلك
الفترة الناتجة أساسـا عـن استعمال أدوية زاد االهتمام بالتكافؤ الحيوي وتعززت المتطلبـات القانونية إلنتاج األدوية

الجنيسة من قبل دول العالم لتجنب كل الحوادث المؤلمة .وبذلك ،أصبحت هذه األدوية وبشـكل تدريجي تتميز بنفس
األثر ،والخصائص العالجية ،ومعايير الجودة ،تماما كاألدوية األصلية أنظر سامية لحول ،أثر سقوط براءات

االختراع لألدوية األصلية على توجهات السوق العالمي للدواء ،ديسمبر  ،2015المجلة االقتصادية للتنمية الجزائرية

العدد  ،30ص.7
 -حنان كوثراني ،مرجع سابق ،ص .53
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المحمية ببراءة اختراع  GENERIC DRUGSوالتي ابتكرتها شركات االدوية الكبرى
وسبق لها اختبار صالحيتها من خالل التجارب التي أجريت عليها للتأكد من األمان
 SAFETYوالفاعلية  ، EFFICACYومن الغني عن البيان أن نظام المعلومات غير
المفصح عنها يحرمها من االستفادة من بيانات االختبارات ،ونتائج التجارب التي سبق
اج ارؤها وتقديمها للو ازرة المعنية ،ويضطرها إلى إعادة االختبارات ،والتجارب على ذات
األدوية التي سبق اختبار صالحيتها من جديد.

1

و بذلك ،فاتفاقية تريبس ،أغلقت باب القرصنة ،والتقليد ،للمنتج الدوائي أمام الدول
النامية التي تعتمد صناعتها الدوائية على طر أدوية مقلدة في أسواقها الداخلية دون
امتياز من مالك البراءة ،وهذا البند يعد من االلتزامات الثقيلة الملقاة على عاتق الدول
النامية ،وهو بمثابة احتكار للمعرفة الصيدالنية لمدة عشرين عاما.

2

فكل منتج دوائي يتميز ويتآلف من مجموعة من مواد فعالة ومواد أخرى غير
فعالة ،ويعتمد الدواء البديل عادة على المادة الفعالة الموجودة في الدواء األصلي ،أما
المواد غير الفعالة فهي تختلف من دواء الى آخر ،ولهذا السبب ،من الممكن أن يكون
هناك مجموعة من االدوية البديلة ذات اشكال والوان مثل ادوية البندول PANADOL
وهو دواء اصلي اما دواء الباراسيتامول  PARACETAMOLفهو دواء جنيس.3
وتماشيا مع ذلك ،فقد بينت دراستين حديثتين قامت بهما الواليات المتحدة
األمريكية أن  59بالمئة من المرضى طلبوا من أطبائهم صرف دواء بديل في حالة
وجوده ،و 67بالمئة من المرضى قالوا إن شركات التأمين طلبت منهم صرف أدوية

حسام الدين الصغير ،أثر اتفاقية تريبس على صناعة الدواء مرجع سابق ،ص .8 -رسم سعود سماوي ،مرجع سابق ،ص .100
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جنيسة ،وبينت ذات الدراسة أيضا أن  76بالمئة من األطباء أصبحوا أكثر تقبال لصرف
األدوية الجنيسة عما كان قبل سنوات قليلة.

1

ثانيا :موقف المشرع الجزائري من براء االدوية
كغيرها من البلدان النامية أقرت الجزائر بوجوب إعطاء سياسة صيدالنية وطنية
جديدة مسطرة تقوم بتقديم الوسائل الالزمة لتفادي العقبات الناجمة عن المؤسسات
الخاصة المحتكرة لهاذه السلع الحيوية ،وبذلك ،البد عليها من إصال تدريجي ،وجدري،
يقلص هذه الفجوة.

2

لكن عند تحليلنا لنصوص االمر  54-66المتعلق بشهادة االختراع و اجازة
المخترع يتضح أن المشرع أنداك لم يمنح براءة االختراع للمواطنين بل شهادة تثبت حقه
في النسبة فقط أذا ارتأى أنه ملك للدولة ،اال أنه غير رأيه في ضل المرسوم التنفيذي
 17-93المتعلق بحماية االختراعات و النص على حماية المواد الصيدالنية ببراءة
الطريقة لكنه و في ضل األمر  07-03ساري المفعول لم ينص على حماية المواد
الصيدالنية ببراءة االختراع و هل هي حماية مقررة لبراءة المنتج كما هو في الدول
األخرى أو عن طريق براءة الطريقة حسب نص األمر .54-66
اال أنه و في ضل غياب تشريعي جاء قانون الصحة على أساس تفعيل الرقابة
المخبرية قبل وضع المنتج في السوق باإلضافة الى ذلك فقانون الجمارك يلعب دو ار
كبي ار في م ارقبة دخول االدوية المقلدة و المغشوشة و عدم نفادها الى الصيدليات

 -1دحمان ليند  ،التسويق الصيدالني حالة مجمع صيدال  ،دكتوراه علوم ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
جامعة دالي ابراهيم ،الجزائر ،2009 ،ص ,25

-Benseba Djamel, Les Fimes Multinationales Pharmaceutiques, Et Les Pays En

2

Voies De Développement Ed Opus, Algérie, 1990, P 225.
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باإلضافة الى ذلك ال أحد ينكر دور قانون التقييس و مراقبة المطابقة للمواصفات من
خالل معاير االنتاج و تدخل قانون العقوبات من خالل الردع .
الفرع الثاني :طرق حماية المستهلك من براء الدوية
نتيجة الحتكار الدواء خالل مدة الحماية و تفعيل الحقوق االستئثارية لبراءة
االختراع الدوائية و الجفاء في حق كثير من الدول و منها الجزائر حاول ايجاد حل
للموازنة بين مصلحة الدول المتقدمة صاحبة البراءة الدوائية من جهة و الدول النامية
من جهة ثانية  ،اال انهم اصطدموا أمام أحقية مستهلك الدواء من الشفاء من المرض،
لذلك حاولت الدول ،التخفيف من ظاهرة احتكار الدواء من خالل فكرة االستنفاد الدولي
و استثناء بوالر باالظافة الى ذلك جاء اعالن الدوحة بشأن الصحة ليكرس تفضيل
المستهلك على المنتج و لذلك سنحاول تقسيم كل عنصر على حدى.
أوال :االستنفاد الدولي كألية لحماية مستهلك الدواء
يقضي مبدأ االستنفاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية يعني ببساطة سقوط الحقوق
االستئثارية بمجرد طر المنتج في االسواق بمعرفة صاحب الحق ،أو من ينوب عليه،
وبالتالي ،ال يستطيع منع الغير من إعادة تصديره لدول أخرى بعد أن باع هذا المنتج،
وهذه المشكلة تثور دوما بمناسبة قيام الشركات التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية على
الدواء ببيعه في السوق الهندي بسعر رخيص مستغلة كثافة السكان مقارنة بضعف
قوتهم الشرائية ،وتستغل الشركات األخرى رخص الدواء ،وتقوم بتصديره للخارج كما
حصل في الب ارزيل.

1

 -1محمد عبد الرحيم المشري :تقنين تداول البذور بعد االنضمام الي منظمة التجارة العالمية ،مقال منشور على
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كما يقضي مبدأ االستنفاد الدولي بسقوط حق صاحب البراءة في منع الغير من
استيراد ،وبيع المنتجات المشمولة بالبراءة بمجرد أن يقوم بطرحها في السوق ،سواء تم
ذلك عن طريق أحد تابعيه ،أو تم ذلك بموافقته ،واسقاط حق صاحب البراءة في منع
الغير من استيراد وبيع منتوجات مشمولة بالبراءة يتيح للدول التي تطر فيها المنتجات
بأسعار مالئمة إمكانية استيرادها من الخارج ،وتوفيرها في السوق المحلي بأسعار أقل،
وهو ما يعرف" باالستيراد الموازي".1
لقد أثار تطبيق مبدأ االستنفاد الدولي في أوروبا جدال كبي ار ،ولعبت محكمة العدل
األوروبية دو ار مهما في محاولة التوفيق بين االتجاهات المتعارضة من قبل دول االتحاد
األوروبي حيث أنها أقرت مبادئ أدت إلى توحيد موقفها بشان تطبيق مبدأ االستنفاد
الدولي.2
فقد كان المبدأ السائد في البداية في معظم الدول االوربية هو تأييد مبدأ االستنفاد
الدولي ،وتبريره ،فقد طبقت المحكمة األلمانية مبدأ االستنفاد الدولي فيما يتعلق بحقوق
الملكية الفكرية في مجال العالمات التجارية ،وقد سارت أحكام القضاء الصادرة في
إنجلت ار في نفس االتجاه.3
تجدر االشارة أن نظام االستنفاد الموجود في اتفاق تربس المتعلق بحقوق الملكية
الفكرية يترك كل عضو من االعضاء ح ار في انشاء نظامه الخاص لمثل هذا االستنفاد
من دون االعتراض ،مع مراعاة احكام الدولة االكثر رعاية ،والمعاملة الوطنية في
المادتين  3و ،4أما الحرية في تطبيق نظرية استنفاد الحقوق من أجل الحد من الحقوق
 -مني جمال الدين ،مرجع سابق ،ص .157

1

2

 -عبد الرحيم عنتر :الرؤية الدولية بشأن حماية الثروات البيولوجية و المعارف التقليدية دراسة مقارنة مرجع سابق،

ص .95

 -1حسام الدين عبد الغني الصغير ،اسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية،
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التي تمنحها البراءات ،فقد أدت الى مجموعة واسعة من السياسات الوطنية حول
االستيراد الموازي أو "التجارة الموازية" .وبهذا أصبح من الممكن لبلد ما أن ينفذ نظام
"استنفاد وطني" ،فيمنع االستيراد الموازي فيما بلد آخر يعتمد "االستنفاد الدولي" ويضع
قوانين تتيح "االستيراد الموازي" ، 1وجدير بالذكر أن مبدأ االستنفاد له صورتان أخريان،
االستنفاد االقليمي ،واالستنفاد الوطني.
 االستنفاد االقليمي :والمقصود به استنفاد حق صاحب البراءة اذا ما رخصبتداول هذا المنتج داخل دولة تابعة لتكتل إقليمي ،حيث يجوز تداول هذا المنتج داخل
الدولة التابعة لهذا التكتل االقليمي مثل اتفاقية نافتا لدول شمال أمريكا الشمالية وقد
أخدت بهذا اتفاقية براءات االختراع األوربية.
 االستنفاد الوطني :ويقصد به استنفاد حق صاحب البراءة إذا ما رخص بتداولالمنتج داخل إقليم الدولة فقط.

2

يتضح مما تقدم أن نظام االستنفاد سواء كان دولي أو إقليمي أو وطني ساهم بقدر
كبير في توفير الدواء للمستهلك من خالل تشجيع المنتجين على استغالل انتهاء و
سقوط مدة الحماية الستغالل االختراع الدوائي دون قيد فعلى الدولة تشجيع المنتجين و
ذلك بغية تزفير الدواء بأثمان منخفضة و بذلك فتطبيق البيو تكنولوجيا على الدواء ساهم
بتكريس مبدأ االستنفاذ الدولي من حيث انتظار انتهاء مدة الحماية المقررة للدواء و قدرة
الدول على استغالله و بالتالي فصلة بين البيو تكنولوجيا و االستنفاذ الدولي صلة
مهمة .

تاريخ االطالع  22فيفري 2017الساعة -www.worldtradelaw.net/doha/tripshealth.pdf 12
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ثانيا :إعالن الدوحة بشأن الدوية
تناول مؤتمر الدوحة الشروط الرئيسة التي تستطيع الدول االعضاء االرتكاز عليها
من أجل معالجة مشاكل الصحة العامة و األدوية ،فتكون بمثابة القاعدة لالستفادة من
المرونة الموجودة باالتفاقية ،وقد استعرض اإلعالن بعض األحكام الواردة في التريبس،
والتي تنطوي على المرونة المالئمة التي تسمح للدول االعضاء تحقيق هذا الغرض
مؤكدا المبادئ التي نذكر أهمها:
ما ورد في المادة  31من اتفاق تريبس على الطوارئ القومية ،أو األوضاع
الملحة ،1وخاصة االستثناءات على الحقوق الحصرية ،وهي:
 يالحظ مدى خطورة مشاكل الصحة العامة التي تعاني منها كثير من الدولالنامية ،والدول االقل نموا ،خصوصا تلك الناتجة عن أمراض نقص المناعة  ،المالريا،
وغيرها من األمراض الخطيرة وبخصوص الصحة العامة بشكل عام دون حصرها
بأمراض معينة ،فالنص ال يغطي أية مشاكل صحية عامة ،سواء أكانت األمراض في
الدول المتقدمة ،أم الدول النامية ،مثل داء الربو ،والسرطان ،فهذا النص ال يغطي فقط
األدوية ،بل أي منتج ،أو أسلوب ،أو تكنولوجيا الرعاية الصحية ،فيشمل المنتجات
الدوائية ،العمليات ،االستخدامات ،أساليب المعالجة ،التشخيص ،وحقائب التشخيص،
باإلضافة إلى المعدات الطبية.

2

 إن حماية حقوق الملكية الفكرية هامة جدا لتطوير االدوية ،والبد أن تكوناتفاقية تريبس جزءا من عمل وطني ،ودولي أوسع لمعالجة مشاكل الصحة.

 -محمد حسن عبد المجيد الحداد  ،مرجع سابق ،ص .361
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 -ريم سعود سماري ،مرجع سابق ،ص .169
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و بذلك فإعالن الدوحة لم يقتصر على أوبئة معينة دون األخرى ،وأنه لما أدرج
هذه األوبئة كاإليدز ،والمالريا ،فإنه أعطى مثاال لألوبئة دون حصرها ،وبذلك يعتمد
تطبيق إعالن الدوحة على الظروف المتعلقة بكل بلد على حدة ،فعند الرجوع إلى دولة
مصر مثال ،وهي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ،وملزمة ببنود اتفاق تريبس،
أخدت بموجب إعالن الدوحة لمعالجة أزمة الصحة التي يسببها فيروس بي ،وبذلك
استفادت هي األخرى من المرونة التي تقرها اتفاقية تريبس.

1

ثالثا :استثناء بوالر
يعد هذا االستثناء2على درجة كبيرة من األهمية في مجال األدوية ،وذلك لكون
المستحضرات الصيدالنية تحتاج إلى وقت لالستعداد قبل تصنيعها ،وكذلك الحصول
على التصاريح الالزمة من و ازرة الصحة لترخيص تسويق الدواء.
ومن شأن هذا االستثناء أن يشجع أغراض البحث العلمي ،وهو ما ذهب بالكثير
من الفقهاء ،والخبراء ذوي الخبرة إلى المناداة بإعفاء الباحثين في هذا المجال من خالل
السما لهم بابتكار ،وتحسين وظيفة المنتج ،وذلك بغية تسويقه عند انتهاء مدة الحماية
المقررة قانونا.

3

 -1نافع مدحت وأخرون ،اثار تطبيق التريبس على صناعة الدواء ،مركز للمعلومات ودعم اتخاد القرار لمجلس
الوزراء ،2003 ،ص 42مقال منشور على موقع:

REPOR/EIPR.ORG/HTP
 -2يرجع أصل هذه التسمية إلى قضية مشهورة في الواليات المتحد االمريكية وهي قضية روش ضد قضية بوالر
لألدوية لسنة  1947لتفصيل أكثر ارجع الى هامش صفحة محمد حسن عبد المجيد الحداد  ،مرجع سابق ص

.407

Patentrelated Flexibilities, In The Multilatéral Légal Framework And Théier

3-

Législative Implémentation , At The National And Régional Levés Document Prépare By

The Secrétariat Commette On Développent And Intellectuel Property Fifth Session,
Geneva.April, 26-30 April 2010, P .113
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نستخلص أن أليات حماية المستهلك من األدوية و ان كانت مؤقتة اال انها
ساهمت من التقليل من مظاهر احتكار االدوية خاصتا انها مادة حساسة و بالتالي فعلى
الجزائر استغالل ظروف التخفيف الموجودة في اتفاق تريبس ال سيما ما يساعد الدول
لتوفير الدواء لمواطنيها و لعل من البيان ذكره أن استثناء بوالر له من األهمية البالغة
خاصتا و أنه يوفر الوقت من خالل القيام بإجراءات البحث الستكشاف أدوية جديدة.
المطلب الثاني :استغالل براء االدوية في المجال البيو تكنولوجي
حضي عقد الترخيص االدوية في المجال البيو تكنولوجي بأهمية كبيرة لكون
صاحب البراءة وحده أو من ألت اليه حقوق استغالل األدوية القادر على منح الغير
باستغالل لألدوية عن طريق ابرام عقد يعرف بعقد الترخيص ،و ذلك رغبة من الدول
لتوفير األدوية للمرضى بأسعار تتناسب مع المستوى المعيشي للدول باإلضافة الى عدم
قدرة هاذه الدول على اللحاق بركب الدول الصناعية العاملة في مجال األدوية لذلك
جاءت

فكرة التراخيص لتحاول التخفيف من أثار احتكار الدواء و سارع المشرع

الجزائري على اقرار مبدأ الترخيص 1بنصوص األمر .07-03

1

 -ظهر عقد الترخيص التجاري كنظام للتسويق يقوم على التعاون القائم بصورة مستمرة بين الطرفين يطلق على

الطرف األول الرخص والطرف الثاني يطلق عليه المرخص له بحق استخدام الوسائل الفنية التي يستعملها المرخص
في إنتاج أو توزيع المنتجات أو الخدمات التي سبق وأن اجتذبت الكثير من العمالء تحت التسميات التي يحددها
المرخص .لتفصيل أكثر ,أنظر فايز نعيم رضوان ،عقد الترخيص التجاري ،مطبعة الحسين االسالمية ،القاهرةـ الطبعة

االولى ،2005 ،ص  .192والترخيص لغة :من رخص جمع رخائص ويقال رخص له كذا أو في كذا اذن له فيه,
وترخص في األمر أي أخد فيه بالرخص انظر معجم المنجد في اللغة ،لويس معلوف ،دار المشرق ،بيروت،

 ،1986ص .254
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الفرع الول :ماهية عقد الترخيص باستغالل براء الدوية
تمنح شهادة الحماية لمخترع الدواء حقوق في االستغالل التجاري لالختراع الدوائي
و االستفادة من المنتج الدوائي خالل مدة الحماية ،و منع الغير من التعدي على هاذه
الحقوق ،وبذلك سيطيع صاحب الدواء استغالله بالطريقة التي يريدها أو التنازل للغير
عنه ،بعوض و يسمى بيع ،أو بغير عوض ،و هو صوره الهبة ،اي له أحقية عليه فهو
حق استئثاري ،إال انها فندت هذا االستئثار بوجوب استغالل المصنف الدوائي خالل
مدة معينة واال سقطت أحقيته في استغالل الدواء و تعطى لطالب استغالل هذا الدواء،
و يسمى في هذه الحالة بالترخيص االجباري ،واذا كان المخترع منح الحق في
االستغالل الدواء للغير برضاه و باتفاق بينهما عد ترخيصا اختياريا.1
و ألهمية الموضوع سنحاول تبيان مفهوم عقد الترخيص باستغالل براءة األدوية و
أركان عقد الترخيص باستغالل براءة األدوية.
أوال :مفهوم عقد الترخيص باستغالل براء الدوية
لبيان التعريف باستغالل براءة األدوية البد التطرق الى التعريف االصطالحي له
ثم التعريف الفقهي لنخرج في األخير الى تعريف عقد الترخيص باستغالل األدوية.

- Jaques Azema Et Jean Christophe, Galleux, Droit De La Propriété Industrielle

1

Sept Emme, Edition Dalloz, Paris, 2010, P 379.
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 -1التعريف االصطالحي لعقد الترخيص
ينصرف اصطال الترخيص في اللغة العربية إلى مشروعية الفعل ،وبغيره ،يكون
الفعل غير مشروع.

1

كما يشتق في األصل الالتيني من اصطال

 LICENTIAوتعني الحرية

 FREEDOMفهو ينصرف إلى حرية الفعل ،أو بمعنى آخر ،قانونية الفعل ،وفي اللغة
اإلنجليزية ،يستعمل االصطال ذاته  LICENSEبمعنى يجيز استخدام أو أداء معين.

2

 -2التعريف الفقهي لعقد الترخيص
يرى جانب من الفقه تعريف عقد الترخيص بأنه :عقد يلتزم بمقتضاه مالك البراءة
بأداء حق استغالل البراءة ،أو بعض عناصرها إلى المرخص له مقابل التزام األخير
بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة ،أو بصفة دورية ،أو بطريقة أخرى حسب االتفاق.

3

وعرفه أن عقد الترخيص هو " :عبارة عن عقد رضائي يتم بين طرفين يمنح
بمقتضاه الطرف األول ،ويسمى المرخص ،إذنا إلى الطرف الثاني ،ويسمى المرخص
له ،بأن يتمتع بحق ،أو أكثر ،من حقوق الملكية الصناعية ،بشرط أن يملك الطرف
األول قدرة على منح هذا اإلذن بشكل قصري ،ويقوم المرخص بتحويل حقوقه إلى
1

-

الترخيص لغة :من رخص جمع رخائص ويقال  :رخص له كذا ،أو في كذاِ ،أذن له فيه ،وترخص في

األمر ،أي أخذ فيه بالرخص ،واصطالحا  :ترخيص (مشتقة من االصطال الالتيني ) (freedomومعناه الحرية،
فالمفهوم االصطالحي ينصرف إلى قانونية الفعل ،وبدون الترخيص يعتبر الفعل غير قانوني ،الترخيص هو "ذلك
العقد الذي بمقتضاه يمنح أحد طرفيه (مانح الترخيص) الطرف األخر (المرخص له) حق استخدام حق من الحقوق

الملكية الصناعية ،االسم التجاري ،الرسوم ،النماذج الصناعية ،براءة االختراع ،العالمة تجارية ،أو المعرفة الفنية

إلنتاج السلعة ،أو توزيع منتجاته ،أو خدماته ،تحت العالمة التجارية التي ينتجها ،أو يستخدمها مانح الترخيص ريم

سعود سماوي ،براءات االختراع في الصناعات الدوائية ،دار الثقافة والنشر ،بدون طبعة ،األردن  ،2008ص. 200

2

 -محمد ياسين الرواشد  ،أحكام عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع ( دراسة مقارنة) ،دار الثقافة للنشر

والتوزيع ،الطبعة األولى ،االردن2017 ،ص .37
3

 سميحة القيلوبي  ،مرجع سابق  ،ص . 10897
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المرخص له ،وبالدرجة التي ال تصل إلى حد التنازل ،مع احتفاظه بحق رفع دعاوى
التعدي ،وعلى المرخص تمكين المرخص له من استخدام هذه الحقوق بذات الدرجة كما
لو كان هو الذي يستخدمها.1
وعرفه البعض بأنه " :ذلك العقد الذي يخول بمقتضاه مالك البراءة المرخص له
من استغالل االختراع محل البراءة مقابل التزام األخير بدفع مبلغ من المال ،وقيل كذلك
في تعريفه بأنه" :التنازل الذي يصدر من المرخص إلى المرخص إليه وذلك لحصول
األخير على استثناء لممارسة الحق المخول للمرخص بموجب حقوق براءة االختراع "،
بينما عرفه البعض بأنه وسيلة عقدية بين صاحب البراءة أو من آلت إليه حقوقها ويطلق
عليه المرخص ،وشخص آخر ،فردا كان ،أم شركة ،ويطلق عليه المرخص له ،تعتمد
على استغالل براءة االختراع  ،وما يرتبط بها من معرفة ،ومساعدة فنية ،وعالمة ،أو
رسم تجاري ،خالل مدة معينة ،وبشروط معينة في مقابل دفع إتاوة محددة ،ومتفق عليها
مسبقا ،ومع احتفاظ كل منهما باستقالله القانوني عن اآلخر.

2

ثانيا :أركان عقد الترخيص باستغالل براء الدوية
يتم تكوين العقود بشكل عام عند توافق إرادة األطراف على إحداث أثر قانوني
التفاقهم على أمر محدد ،واخراجه إلى حيز الوجود على شكل عقد نافذ ،ومنتج ألثره،
ويتم هذا التوافق بالتقاء اإليجاب بالقبول بين األطراف ،وعلى هذا النحو يتم إبرام كافة
العقود البسيطة ،والمعقدة ،ويعد عقد الترخيص من العقود المعقدة التي تحتاج إلى
دراسة ،وبحث ،عميقين ،من كال الطرفين ،باإلضافة إلى أنه ذو طبيعة خاصة تميزه
عن غيره من العقود ،وتعد السرية ،وقيامه على االعتبار الشخصي ،من أهم خصائصه،

تاريخ -http://www.amazone.com/franchising-licensing-powerful.states.2003page361

1

االطالع  2017/03/30 ،على الساعة 14:30
2
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ويترتب عن عقد الترخيص عدة آثار على طرفيه ،وأخي ار ينقضي عقد الترخيص بعدة
أسباب تتمثل في انتهاء المدة ،الفسخ ،أو االنفساخ ،وسنتناول في هذا الفرع جزئيات
مهمة:
 -1الركان العامة لعقد الترخيص
عقد الترخيص كباقي العقود لديه مجموعة من األركان لقيامه ،فلم يحدد له المشرع
قانونا خاصا ،وانما ترك ذلك طبقا للقواعد العامة ،فعرف المشرع الجزائري العقد في
المادة  54من القانون المدني الجزائري على أنه "اتفاق يلتزم بموجبه شخص ،أو عد
أشخاص آخرين بمنح ،أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما ،"1ويستخلص من هذا التعريف
بأن أول ركن أساسي في العقد هو التراضي الناتج عن اتفاق طرفي العقد ،وهو بذلك
يعبر عن تطابق إرادتي الشخصين ،وهما الموجب ،والقابل على موضوع معين ،ومحل
العقد ،وتوفر سبب معين من أسباب العقد .ولكي يكون العقد صحيحا منتجا آلثاره
القانونية يجب أن تتوافر شروط معينة ،وعليه ،فأركان العقد هي  :التراضي ،المحل،
السبب ،الشكلية في بعض العقود.
أ -التراضي
األصل ،رضائية العقود ،والعقد الرضائي هو الذي يكفي التراضي النعقاده ،وال
يشترط النعقاده شكال معيناً بل ينعقد بمجرد التقاء االيجاب ،والقبول وفقا لألحكام العامة
لنظرية العقد.

2

إن التراضي هو وجود إرادتين متوافقتين ،وهما كافيتين لوجود العقد ،غير أنه ،لكي
يولد العقد صحيحا ،وينتج آثاره ،البد من أن يكون خاليا من العيوب

1

 -أنظر المادة  54من القانون المدني الجزائري.

 -محمد ياسين الرواشد  ،مرجع سابق ،ص .95
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فإن العقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون
اإلخالل بالنصوص القانونية ،ومن ثم ،فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا
للقانون.

2

ب -المحل
محل االلتزام هو الشيء الذي يلزم المدين القيام به ،وهو ركن في االلتزام ،كما هو
ركن في العقد ،ومحل االلتزام كما قدمنا في نص المادة  54من القانون المدني الجزائري
يكون إما بنقل حق عيني أو بامتناع عن عمل .وفي هذا المفهوم ،يقول األستاذ عبد
الرزاق السنهوري" :وااللتزام بنقل حق عيني إنما هو التزام بعمل ،ولكن لما كان الصل
أن هذا االلتزام يتم تنفيذه بمجرد نشوئه ،فقد صار في المألوف أن يقال إن محل
االلتزام بنقل حق عيني هو هذا الحق العيني ذاته ،فإذا كان الحق العيني حق ملكية،
امتزج بالشيء المملوك وأصبحا شيئا واحدا ،فيصير االلتزام بنقل الملكية محله ،هو
الشيء ذاته الذي تنتقل ملكيته".
إن محل عقد الترخيص يتجسد بحق استغالل براءة االختراع المستوفية للشروط
الموضوعية ،والشكلية المنصوص عليها قانونا ،وبخالف ذلك ،ال نكون بصدد عقد
ترخيص باستغالل براءة االختراع.

3

ضف إلى ذلك ،فهو يتجسد في الواقع بحق استغالل ابتداع ،واحتكاره ،واالنتفاع
به من خالل شها دة رسمية يطلق عليها قانونا براءة االختراع ،وال تمنح هذه الشهادة ،أو
الوثيقة ،إال إذا توافرت شروط خاصة بها ،ويرتبط منح البراءة من جانب آخر بإجراءات
شكلية يضاف إليها عند استيفاء تلك الشروط.4
 -1محفوظ لعشب ،المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الرابعة ،الجزائر،
 ،2007ص .144

2

 -حمدي باشا عمر ،القضاء المدني ،دار هومة ،بوزريعة الجزائر ،بدون طبعة ،2003 ،ص .30

3

 -ريم سعود سماوي  ،مرجع سابق  ،ص . 203
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إن محل عقد الترخيص يتجسد بحق استغالل براءة االختراع المستوفية للشروط
الموضوعية ،والشكلية المنصوص عليها قانونا ،وبخالف ذلك ،ال نكون بصدد عقد
ترخيص باستغالل براءات االختراع.1
ج -السبب:
من المقرر قانونا أنه إذا تم المتعاقد لسبب غير مشروع ،أو لسبب مخالف للنظام
العام ،أو لآلداب ،كان العقد باطال ،ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد
مخالفا للقانون.

2

 -2ال ركان الخاصة لعقد الترخيص
البد من التنويه ،ابتداء ،إلى أن المبادئ العامة المقررة في القانون المدني تحكم
إبرام عقد الترخيص ،شأنه في ذلك ،شأن بقية العقود ،فهو ،وكما الحظنا سابقا ،عقد
رضائي ،وانعدام الرضائية فيه يؤدي إلى بطالنه باستثناء حالة الترخيص الجبري ،ويبدو
أنه يجب أن يحدد موضوع العقد بين األطراف ،من هنا ،البد لهذه األطراف أن تتفاوض
لكي يقف كل طرف على مدى جدية كل منهما في اإليفاء بااللتزامات ،والحقوق
المترتبة بموجب العقد ،إضافة لذلك ،فإن عقد الترخيص غالبا ما يبرم بين أطراف ال
تتواجد في مجلس العقد كما هو في العقود العادية ،بل كثي ار ما يبرم من خالل الوسطاء،
أو المراسلة ،لذا ،ولغرض اإلحاطة بإبرام العقد ،فإنه من الضروري أن يالحظ بأن لهذا
اإلبرام سماته الخاصة.3

1
2
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أ -مرحلة التفاوض
تلتقي إرادتا الطرفين في عقد الترخيص بإيجاب ،وقبول ،وعلى إثر ذلك ،يتم
تحرير العقد المذكور ،والتوقيع عليه ليصبح نافذا ملزما ألطرافه ،ويبدو أن التقاء
اإلرادتين هذا ليس باألمر اليسير ،ذلك ألن هذا العقد ،وموضوعه ،يتم بسمات أساسية
لعل من أهمها السرية في التع امل ،وبهذه الصورة ،فإن إبرام عقد الترخيص يستوجب،
ليس فقط التأني ،والدقة في مالحظة شروطه ،وما يتضمنه من أحكام ،بل يجب فوق
ذلك أن يعد العقد المذكور إعدادا رصينا ووافيا من حيث المضمون وكيفية التنفيذ.
و تجب االشارة أنه قد تسبق اإليجاب مفاوضات ،أو دعوة للتعاقد ،بمعنى
مفاوضات تمهيدية تسبق مرحلة إبرام العقد ،وتدور حول تكوين العقد ،وشروطه،
وانعقاده ،وصحته ،ونفاذ سيرانه ،واثباته ،وتغييره ،وكل ما يتصل به ،فالمفاوضة هي
تبادل وجهات نظر طرفي التعاقد بغية التوصل إلى إبرام العقد فيما بينهما ،فقد تتم
المفاوضة كتابة ،أو مشافهة ،وقد تستغرق وقتا يطول ،أو يقتصر ،على حسب األحوال
وطبيعة التعاقد وأهميته ،إذ من غير الممكن أن يبرم عقد الترخيص باستغالل براءة
األدوية دون أن يمر بمرحلة المفاوضات التمهيدية بين طالب البراءة ،وحائزها ،في شأن
كثير من المسائل الجوهرية التي تهم كال من طالب الترخيص ،والمورد.1
ب -اإلبرام النهائي لعقد الترخيص
إذا ما وصل عقد الترخيص باستغالل براءة األدوية إلى مرحلته النهائية ،أي
مرحلة اإلبرام ،وبعد نجا

المفاوضات التمهيدية ،فإنه يتم االنتفال إلى تحرير عقد

الترخيص ،وتتضمن المرحلة النهائية إلبرام العقد اقتران القبول الصادر من المرخص له
باإليجاب ،اآلليات الصادرة من المرخص ،والمطابقة تامة ،والجدير بالذكر أن إبرام عقد
الترخيص ال يعني أن تفقد المفاوضات السابقة للتعاقد الكامل قيمتها ،ذلك أنها تلعب

1
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دو ار هاما في تفسير العقد بصدد تنفيذه ،ويتم االسترشاد بها من قبل القانونيين للوقوف
على اإلرادة المشتركة للمتعاقدين ،إذ تعتبر هذه المفاوضات جزءا ال يتج أز من العقد.1
الفرع الثاني  :أنواع عقود التراخيص باستغالل براء االدوية
من أجل الحيلولة دون مخاطر االحتكار ،واالستئثار ببراءة االختراع المتأتية من
االدوية ،ونظ ار لطبيعتها كمادة حيوية ال يستطيع االستغناء عنها خاصة مع انتشار
االمراض في العالم ،جاءت فكرة التراخيص لتنقص االحتقان بين الشركات العاملة في
هذا المجال من جهة ،وحكومات الدول من جهة أخرى ،لضمان األدوية في هاذه الدول،
وذلك عن طريق عقود التراخيص.
من الحقوق التي يكتسبها صاحب براءة االختراع الدوائية الحق في استغاللها
بالطريقة ،والكيفية التي يراها مالئمة له ،والتي تحقق آماله ،وطموحاته ،وتعوض عنه
مجهوداته ،وأمواله .وهذا االستغالل ،قد يكون عن طريق المالك نفسه ،2كأن يقوم هو
بتصنيع المنتج الدوائي ،وبيعه ،أو قد يكون عن طريق الغير.

3

ويعتبر عقد الترخيص من العقود الخاصة ،والمعقدة نسبيا ،وهو يحتوي على ثالثة
أنواع سنتطرق لها:

1
2

 ريم سعود سماوي ،مرجع سابق ،ص .282 -يمكن أن يكون عقد الترخيص بمقابل كما يمكن أن يكون بدون مقابل ولكن غالبا ما يكون على الشكل األول،

يتفق الطرفان على أن يسمح أحدهما لآلخر باستغالل االختراع مقابل حصوله على مبلغ معين من المال ،إما دفعة
واحدة أي أن السعر يحدد سلفا ،أو على شكل دفعات تحسب على أساس النسب ( سنويا أو شهريا ) كما يمكن أن

يكون المقابل عيني كأن يتم االتفاق على أن يكون المقابل جزءا من اإلنتاج يمكن أن تكون الرخصة عادية كما يمكن
أن تكون استئثاريه ويكون ذلك حسب اتفاق الطرفين ،فتكون الرخصة عادية عندما يحتفظ صاحب البراءة بحقه في

منح رخصة أخرى ,أو باستغالل االختراع بنفسه ،وتكون استئثاريه في حالة العكس.
 -محمود محي الدين محمد الجندي ،مرجع سابق ،ص .425
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أوال :الترخيص الدوائي االختياري
هو العقد الذي بمقتضاه يخول مالك البراءة الدوائية طرفا آخر يسمى المرخص له
التمتع بحقه في استغالل االختراع الدوائي محل البراءة لمدة معينة لقاء مقابل مادي
محدد ،ويعتبر الترخيص االختياري من العقود الشائعة في صناعة الدواء ،وهو الوسيلة
التي يمكن من خاللها نقل التكنولوجيا الدوائية من الشركة المالكة للبراءة إلى الشركة
الراغبة في إنتاج الدواء محل الحماية ،فعقد الترخيص االختياري ينشأ بمجرد توافق
اإلرادتين ،فهو عقد رضائي أوجب المشرع أن يتم كتابيا ،وأن يسجل في السجل الخاص
ببراءة االختراع ،فقد يكون الترخيص لشخص واحد ،أو عدة أشخاص ،أو لشركة.
و نتيجة لذلك عرف المشرع الجزائري عقد الترخيص في نص المادة  37من
االمر  07-03بقولها" يمكن صاحب براء االختراع أو طالبها أن يمنح لشخص أخر
رخصة استغالل اختراعه بموجب عقد.
تعد باطلة البنود الوارد في العقود المتصلة بالرخصة اذا فرضت على المشتري
الرخصة ،في المجال الصناعي أو التجاري تحديدات تمثل استعماال تعسفيا للحقوق
التي تخولها براء االختراع بحيث يكون استغاللها أثر مضر على المنافسة في
السوق الوطنية".
كما يمكن أن يكون التناول جزئيا ،أو كليا ،أو محددا بمنطقة معينة ،أو لمدة
معينة ،و هو ما جاء في نص المادة  36من االمر  07-03بقولها" تكون الحقوق
الناجمة عن طلب براء االختراع المحتملة أو المتصلة بها قابلة لالنتقال كليا أو
جزئيا "...ومدة الترخيص هي كقاعدة عامة المدة القانونية المحددة الحتكار استغالل
البراءة ،كما يجوز للطرفين أن يتفقا على عقد الترخيص على مدة أقل ،ويترتب على
الترخيص االختياري أن يصبح للمرخص له حق شخصي يمكنه من االستغالل في
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نطاق شروط العقد ،ويظل صاحب البراءة محتفظا بملكيته عليها ،وصاحب حق عيني
يستطيع التصرف في البراءة بكافة أنواعها.1
وينشأ الترخيص االختياري بناء على اتفاق يلتزم بمقتضاه صاحب البراءة بمنح
االجازة باستغالل اختراعه بالشروط المتفق عليها مقابل مبلغ مالي ،وعقد الترخيص
االختياري أو البسيط ينشأ بمجرد توافق اإلرادتين ،فهو عقد رضائي موقع من الطرفين
أوجب المشرع أن يثبت كتابيا ،وأن يسجل في السجل الخاص ببراءة االختراع مقابل دفع
رسم ،وعقد الترخيص من العقود الشائع استعمالها الستغالل براءات االختراع قد يكون
الترخيص فيه لشخص واحد أو عدة أشخاص أو لشركة كما يكون الترخيص باستغالل
براءة االختراع كليا أو جزئيا أو محددا بمنطقة معينة أو لمدة معينة .

2

باستقرائنا لنص المادة  24التي نصت على أنه  ":يمكن صاحب براء
االختراع أن يمنح شخصا آخر رخصة الستغالل اختراعه بواسطة عقد ،ال يعتد بالبنود
الوارد في العقود المتصلة بالرخصة إذا فرضت على المشتري الرخصة في المجال
الصناعي ،أو التجاري ،حدودا ناجمة عن الحقوق التي تخولها براء االختراع ،أو
التي ال تكون ضرورية لحماية هذه الحقوق " ...

.3.

وجرت العادة أن يكون كل عقد ترخيص مسجال لدى المصالح المختصة
مقابل دفع رسم ،وال يكون للرخصة أثر بالنسبة للغير إال بعد إتمام هذا التسجيل ،وفي
الغالب ،إ ن منح أية رخصة ال ينفي إمكانية منح نفس الترخيص إلى شخص آخر ،أو

1

 -عبد السالم مخلوفي ،اثر اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة على نقل التكنولوجيا الى الدول النامية،

أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر ،2007 ،ص . 167
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أن يقوم صاحب البراءة نفسه باستغالل اختراعه ،وعلى العكس من ذلك ،فإنه ال يجوز
للمرخص له أن يمنح ترخيصات أخرى.
ويغلب على الترخيص التعاقدي في استغالل االختراع االعتبار الشخصي ،كأن
يكون المرخص له ذو سمعة تجارية ،أو صناعية معينة ،أو يكون االختراع الدوائي ذو
ائتمان كبيرة يمكنه من استغالل االختراع الدوائي على أحسن وجه و يستفيد منه ماديا،
أو أن يتمتع بثقة معينة من جانب صاحب البراءة .

1

ضف إلى ذلك ،فهو عقد يلتزم بمقتضاه مالك البراءة ،وهو المرخص بإعطاء
الحق في استغالل البراءة إلى شخص آخر هو المرخص له خالل المدة التي يتفق
عليها في مقابل حصوله على مبلغ دوري ،وذلك دون المساس بملكية البراءة.2
وتجدر اإلشارة إلى أن المرخص له ال يكسب حق االنتفاع بالبراءة الدوائية ،أو
االختراع الدوائي ،إذ ليس له أن يتنازل عن حقه في استغالل الدواء للغير في حين أن
صاحب حق االنتفاع يستطيع التنازل عن حقه ،وفضال عن ذلك ،فإن مالك البراءة
يستطيع أن يمنح عدة تراخيص باالستغالل المنتج الدوائي نفسه ،بينما ،ال يتصور وجود
أكثر من حق انتفاع واحد على المنتج الواحد.

3

ثانيا :الترخيص الدوائي اإلجباري
إذا كان المشرع قد منح صاحب البراءة الدوائية حقاً استئثاريا في استغالل
االختراع الدوائي محل الحماية القانونية ،فإن ذلك يكون على أساس أن هذه البراءة
الدوائية ال تمنح هذا االستئثار دون أن يقوم هو باستخدام اختراعه ،وانتاج الدواء بالفعل،
وانطالقا من هذه الفكرة ،وضع المشرع على عاتق صاحب البراءة إلزاماً باستغالل الدواء
1
2

 -فاضلي ادريسي ،مرجع سابق ص .232

 -سميحة القليوبي  ،مرجع سابق  ،ص . 226

 -نصر أبو الفتوح فريد حسن ،مرجع سابق ،ص .401
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موضوع البراءة.

1

و لألهمية الكبيرة للموضوع سنحاول االشارة الى التعريف القانوني

لعقد الترخيص االجباري و التعريف الفقهي.
 -1التعريف القانوني لعقد الترخيص االجباري
نظم المشرع الجزائري أحكام الترخيص االجباري بموجب المادة  38من االمر
 07-03بقوله" يمكن أي شخص في أي وقت بعد انقضاء اربع سنوات ابتداء من
تاريخ ايداع طلب البراء أو ثالث سنوات ابتداء من تاريخ صدور براء االختراع ،أن
يتحصل من المصلحة المختصة على رخصة استغالل بسبب عدم استغالل االختراع أو
نقص فيه"...
و يكون عدم استغالل االختراع من جانب صاحب البراءة التي تحصل عليها ليقوم
باستغاللها ولم يفعل بعد مهلة حددها المشرع بمرور أربع سنوات من تاريخ ايداع طلب
براءة االختراع وبثالث سنوات ،ابتداء من تاريخ تسليمها و يترتب على ذلك منح
ترخيص اجباري للغير ،و يكون المشرع قد راعى مالك براءة االختراع بمنحه المهلة،
واعطاءه فرصة التخاذ االستعدادات الالزمة من شراء ،أو بناء التجهيزات ،واإلمكانيات
الواجب توفرها الستغالل االختراع ،وبمرور المهلة المذكورة أعاله ،يفترض المشرع أن
ذلك دليل على عجزه عن استغالل االختراع ،أو على عدم رغبته ،أو جديته في
استغالل االختراع فعال ،وبالتالي ،أجاز للغير الحصول على الترخيص إجباري
باستغالل البراءة من الجهة القضائية المختصة.2
و من جهته هو األخر عرف المشرع الفرنسي الرخصة االجبارية في المادة
 L .61311من قانون الملكية الفكرية الفرنسي
 -نصر أبو الفتوح فريد حسن ،مرجع سابق ،ص .493

1

2

 -فاضلي إدريس ،مرجع سابق ،ص .233
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« pour l’application du présent article , l’importation de
produits objets de brevet fabriqués dans un Etat partie à
l’accord instituant l’organisation mondiale du commerce est
» considérée comme une exploitation de ce brevet ..
وهو بذلك إجراء إداري من قبل الجهة الوطنية المختصة لمواجهة االخالل
بااللتزامات العقد الذي جمع المخترع ،والسلطة العامة ،ممثلة -بالنسبة للجزائر -بجهاز
المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،وكنتيجة إلخالل المخترع بشرط استغالل
اختراعه على الوجه المحدد قانونا ،يلجأ الشخص الراغب في استغالل االختراع إلى
الدولة صاحبة السيادة.

1

و لعل من شروط الرخصة االجبارية هو أن يتقدم طالب الرخصة لصحاب البراءة
و هو ما نصت عليه المادة  .."39أن يثبت بأنه قام بتقديم طلب لصاحب البراء و لم
يستطع الحصول على رخصة تعاقدية بشروط منصفة".
و نظر للقيمة التي تتمتع بها براءة االختراع بصفة عامة و براءة األدوية بصفة
خاصة نص لها المشرع بأحكام لالستفادة منها ماليا بالنص عليها في المادة  41من
االمر  " 07-03تمنح الرخصة االجبارية مقابل تعويض مناسب و حسب الحالة"
فبذلك يراعى القيمة االقتصادية لها.
 -2التعريف الفقهي لعقد الترخيص االجباري
عرفت الدكتورة سميحة القيلوبي بانه " تصريح باستغالل االختراع تمنحه السلطة
الحكومية في بعض الحاالت الخاصة المنصوص عليها في القانون ،وذلك عندما يعجز
 -1سينوت حليم دوس ،دور السلطة العامة في مجال براءات االختراع ،منشاة المعارف  ،االسكندرية  ،1993 ،ص
.408
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الشخص الراغب في استغالل االختراع المشمول بالحماية عن طريق البراءة من
الحصول على تصريح من صاحبها ،وتبعا لشروط خاصة ،وتنظيم قانوني معين مقابل
مكافاة محددة لصاحب البراءة تصدر مع قرار منح الترخيص".

1

بعد االطالع على التعريف السابق يتبين لنا أن التراخيص االجبارية لها دور
شديد االهمية في الحاالت التي قد تمر بها بلد ما مثل ظروف تستدعى ترخيصا إجباريا
لزيادة حجم إنتاج دواء ما ليفي حاجة المجتمع ،إال أن الدكتور حسني عباس يرى أن
نظام الترخيص اإل جباري كما قررته اتفاقية باريس ليس جزءا عمليا بالنسبة لدول
النامية ،أل ن استغالل االختراعات في الدول النامية يستوجب باإلضافة الى تطبيق
االختراع أن يلم بالوصف الدقيق الكامل لالختراع ومعرفة األسرار الصناعية.

2

تمثل التراخيص اإلجبارية فرصا هامة للعمل الوطني المحتمل ،والتي يجب أن
يحيط بها علما كل المسئولين عن االقتصاد الوطني وعن توفير االحتياجات األساسية
للمواطنين (في الجهاز الحكومي وفي وحدات اإلنتاج بالقطاع العام ،والقطاع الخاص،
وفي كل المجاالت التكنولوجية ،ومن بينها منتجات الغذاء ،والدواء) .كما أنها تمثل
وسيلة عملية لتحقيق التوازن مع الحقوق االستئثارية التي بلغت مستويات عالية ،وغير
مسبوقة من التنوع ،والقوة ،والتي بات أصحاب الملكية الصناعية يتمتعون بها اآلن في
ظل الشرعية الدولية الجديدة .بل إنه يجب النظر إلى الترخيص اإلجباري علي أنه آلية
تتا من خاللها فرص هامة لمنافسة كل المنتجين ،وموردي السلع ،والخدمات.

-نفين حسن كرار  ،مرجع سابق ،ص.345

1

 -نفين حسن كرار  ،مرجع سابق ،ص .348
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 -3مجاالت الترخيص االجباري لألدوية
وسعت اتفاق تريبس ،واعطت قيودا غير تلك الموجودة في اتفاق باريس ،وهو ما
نصت عليه المادة  31من اتفاق تريبس من خالل تضمينها العديد من الشروط ،ولعل
من أهمها:
 يتعين على من يرغب في الحصول على ترخيص باالستغالل أن يبذل جهداللحصول على البراءة ،وبأسعار ،وشروط معقولة ،وذلك رغبة منه باستغالل المنتج،
وبشرط فوتان مدة محددة  ،1غير أن االتفاقية أجازت للدول اإلعفاء من هذا الشرط في
حالة الطوارئ 2وفي االستخدامات غير التجارية.
 يجب أن يكون الترخيص باستغالل البراءة مقيدا غير مطلق ،بحيث البد عليهأن يقتصر على الغرض الذي أجيز من أجله.
 تمنح براءة االختراع الدوائية لصاحبها ،ويستفيد من حقوق استئثاريه فياستغالل اختراع الدواء من صنع ،واستخدام ،وبيع ،وتوزيع المنتج الدوائي ،غير أن ذلك
يكون على أساس أن هذه البراءة ستستغل بالشكل الذي يستفيد منه المجتمع ،وبدون أية
إجراءات تعسفية من خالل عقد ترخيص اختياري ،أما في حالة حدوث العكس ،فإن
الحكومة تقوم بفرض استغالل االختراع المحمي (أي تشغيل االختراع ميدانيا في
اإلنتاج) بمعرفة طرف ثالث بدون إذن ،أو تفويض ،أو تصريح ،أو ترخيص من مالك
االختراع  ،وبدون اجراء مفاوضات معه ،ومن دون أن تكون الدولة في وضع غير
قانوني ،وهذا مقابل دفع تعويض مالي مستحق لصاحب البراءة ،وللترخيص االجباري
مبررات البد من توافرها ليسمح به.3
 -انظر المادة  31من اتفاق تريبس.

1

 يقصد بالطوارئ هو صدور إعالن رسمي عن وجود حالة مرضية مستعصية.3

 -عبد السالم مخلوفي  ،مرجع سابق  ،ص . 170
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باإلضافة إلى ذلك يمكن القول بأن الترخيص االجباري جزاء قررته االتفاقيات
الدولية ،والتشريعات الوضعية ،للحد من تعسف صاحب البراءة في استعمال حقه
االستئثاري الذي تمنحه له البراءة ،وهذا الجزاء ،تم فرضه بمقتضى مؤتمر الهاي لسنة
 1925والذي عقد لتعديل المادة الخامسة من اتفاقية باريس لسنة  ،1773على عكس
الجهود الدولية التي كانت ترمي من خالل هذا المؤتمر إلى إلغاء جزاء السقوط ( سقوط
البراءة ) الذي قررته االتفاقية عند إخالل صاحب البراءة بااللتزام به.1
و تجدر اإلشارة إلى أن الرخصة االجبارية هي مجرد ترخيص ال يحول دون قيام
صاحب اإلجازة نفسه بعمله في االستغالل ،كأن يعهد به إلى أي فرد آخر يراه مناسبا،
ومن ثم ،يجوز له أن يتقدم للمحكمة المختصة بطلب تحويل الرخصة اإلجبارية لفرد
آخر إذا ما تبين عدم قدره المرخص له على استغالل االختراع ،ويبلغ الحكم للمصالح
المختصة لتسجيله.2
ثالثا :ترخيص الدواء التلقائي
نص المشرع الجزائري على نوع آخر من التراخيص االجبارية التلقائية ،وهي
التراخيص االجبارية للمنفعة العامة ،وتكمن أهميتها فيما تستدعيه المصلحة العامة،
وخاصة الحيوية ،كاألمن الوطني ،أو التغذية ،أو الصحة .والتراخيص االجبارية التلقائية
هي التراخيص التي تتم بقوة القانون ،ودون التقيد بمدة معينة ،ويتم منح هذه التراخيص
بقرار إداري دون االلتجاء الى الجهة القضائية ،وهذا ما تقضي به المادة  49من األمر
 07 – 03المتعلق ببراءة االختراع بقولها " يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية
1

 -محمد إبراهيم موسى ،براءة االختراع في مجال األدوية  ،دار الجامعة الجديدة طنجة  ،2006 ،بدون طبعة،

ص .149

 -2محمود ابراهيم الوالي ،حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
 ,1983ص .68
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في أي وقت منح رخصة اجبارية لمصلحة من مصالح الدولة أو للغير الذي يتم تعينه
من طرفه ،لطلب براء أو لبراء اختراع و ذلك في احدى الحاالت التالية:
 عندما تستدعي المصلحة العامة و خاصة المن الوطني ،التغذية ،الصحة،أو تنمية قطاعات اقتصادية وطنية أخرى ،و السيما عندما يكون سعر المواد
الصيدالنية المحمية بواسطة براء االختراع

مخالفا و مرتفعا بالنسبة لألسعار

المتوسطة للسوق.
 عندما ترى هيئة قضائية أو ادارية أن صاحب البراء أو من هو مرخص لهباستغاللها ،يستغل البراء بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية و عندما يرى الوزير
المكلف بالملكية الصناعية أن استغالل البراء تطبيقا لهذه الفقر يسمح بالعدول في
هذا التصرف".
وهذا النوع من التراخيص ال يعد بمثابة جزاء يوقعه على صاحب البراءة إلساءته
حق االستئثار الختراعه ،ولكن تبرره المصلحة العامة ،ويمكن أن يكون في كل حالة
تقتضي فيها مصلحة الجماعة ضرورة استغالل االختراع سواء كان بنفسها ،أو بواسطة
شخص آخر غير صاحب براءة االختراع ،كالتراخيص التي تطلبها ضرورات الدفاع
الوطني ،أو المحافظة على الصحة العامة ،فمن الضروري مثال اعتماد نظام الترخيص
التلقائي في مجال الدواء حتى يمكن للشركات الوطنية أن تساهم بدور فعال في توفير
األدوية بأسعار معقولة تتناسب مع مستوى الدخل وتتالءم مع ظروف المجتمع ،لذا
يعتبر غالبية الفقه نظام الرخص اإلجبارية التلقائية نظاما قانونيا خاصا تقتضيه ضرورة
الحفاظ على التطور االقتصادي للدولة ،وتقتضي معالجة قواعد ،وأحكام خاصة ،وان
قامت بينه ،وبين األنظمة السابقة أوجه تشابه.
يعد نظام الترخيص االجباري التلقائي نظاما لحث أصحاب براءات االختراع على
سرعة االستغالل ،أو الترخيص للغير باستغالل البراءة حتى يمكن االستفادة منها.
1

 -يرمش مراد ،مرجع سابق ،ص .85
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واقع الحال يبين أن تلك التراخيص قد أسهمت كثي ار في بناء وتطوير صناعة
المستحضرات الصيدالنية بوجه عام ،غير أن التطبيق الفعلي لهاذه العقود ،ال يكون
بدرجة كبيرة فواقع الحال يبين عدم قدرة الدول النامية ومنها الجزائر على تصنيع االدوية
لهذا ستكون تحت رحمة هذه الشركات من خالل توريد هذه التكنولوجيا الحيوية.
المبحث الثاني :تطبيقات البيو تكنولوجيا علي الغداء
أصبح انتاج الغداء في العالم يعتمد على استخدام البيو تكنولوجيا من خالل
تحسين االنتاجية و القيام ببحوث و حصول مالكها على اختراع تمنح من خالله لمالكها
حقا استئثاريا ال يستطيع الغير الحصول على هذه المنتجات الى بترخيص من صاحبها.
و بذلك أصبح هذا الموضوع مهما ،وانقسم تشريع الدول بين حوله بين تنظيمه
في نصوص على غرار التشريع األمريكي و بين متحفظ كتشريعات بعض الدول
األوروبية و بين رافض كالدول النامية ،لذا كان الزما تبيان ماهية الغداء المهندس
وراثيا ،وآثاره على النبات والحيوان اللذين يعتبران مصدر الغداء في العالم ،لذا سنتناول
في هذا المبحث مجاالت تطبيقات البيو تكنولوجيا علي الغداء في المطلب األول ،أما
في المطلب الثاني ،آثار استخدام الهندسة الوراثية على الغداء.
المطلب الول :مجاالت تطبيقات البيو تكنولوجيا علي الغداء
نتيجة لتطورات تطبيقات البيو تكنولوجيا التي شملت المحيط الزراعي و التجاري
على حد سواء ،أدى ذلك الى ظهور بعض المنتجات لم تكن معروفة سابقا ،والتي
تسمى بالمنتجات المهندسة وراثيا ،و تتأتي من خالل التالعب الجيني و تغير البنية
األصلية لها لما لهذا التغير من زيادة االنتاج و جودة المنتجات من جهة كبيرة .لألهمية
الكبيرة للغداء في الحياة االقتصادية سعت الشركات لزيادة االبحاث في هذا المجال و
التوصل الى اختراعات في مجال الهندسة الوراثية.
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و تجب االشارة هنا أن البيو تكنولوجيا شملت الغداء بنوعيه سواء المعتمد على
النبات أو المعتمد على الحيوان لذلك سنحاول االشارة الى كل فرع على حدى.
الفرع االول :النبات المهندس وراثيا في المجال البيو تكنولوجي
لضمان الحصول على الصفات المرغوبة للنبات الذي يعتبر أهم المصادر الرئيسة
للغذاء ،جاءت فكرة اعداد بيئة مناسبة لها لما تذره هاذه األخيرة من محاسن عكس
التربية التقليدية التي يمكن أن تأخذ وقتا طويال ،وال تعطي النتائج المرجوة ،لذا كان من
المستحسن علينا التعريف بالغذاء المهندس وراثيا من خالل اإلشارة إلى التعريفين من
الناحية العلمية ،ومن الناحية القانونية.
أوال :التعريف العلمي للنبات المهندس وراثيا
يعرف النبات المهندس وراثيا من الناحية العلمية على أنه:
تالعب إنساني مباشر بالمادة الوراثية للكائن الحي بطريقة ال تحدث في الظروف
الطبيعية ،وتتضمن استخدام الحمض النووي معاد التركيب  ،(DNA)1غير أنها ال
تشمل التربية التقليدية للنباتات ، ،يعتبر أي كائن حي يتم إنتاجه باستخدام هذه التقنيات
كائنا محو ار وراثيا.

2

و هو نفس التعريف الذي جاءت به المادة  3من بروتكول قرطاجنة لألمان
الحيوي الكائن المحور وراثيا على انه " أي كائن يمتلك تجميعا جديدا من الموارد
 -1يسمي بالحمض النووي الديكسون الريبوزي له تركيبة واحدة في اإلنسان ,والكائنات األخرى ,ويتكون من شريطين
ملتفين حول بعضهما البعض ليشبها السلم الملفوف الذي تتكون جوانبه من جزئيات السكر والفوسفات وتتكون
درجاته من مجموعة من القواعد النيتروجينية .لتفصيل أكثر انظر كارلوس كوريا ،مرجع سابق ,هامش الصفحة
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 -2السيد نبوي السيد ،األغذية المهندسة وراثيا بين المزايا والمخاطر ،مركز الدرسات والبحوث البيئية ،كلية الزراعة،
جامعة اسيوط مصر ،ص.9
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الو ارثية بإدخال جينات محدد او ازالة جينات اخرى من خالل استخدام التقنية
الحيوية الحديثة والتي هي عبار عن تطبيق أي من تقنيات الحامض النووي في
المختبرات بما في ذلك حامض ديوكسيربون والحقن المباشر للحامض النووي في
خاليا الكائنات الحية ,أو دمج الخاليا خارج االسر التصنيفية الذي يتغلب على حواجز
التكاثر الفسيولوجية الطبيعة أو حواجز إعاد التجميع التي ليست من التقنيات
المستخدمة في التربة ,واالنتقاء التقليدين"
تجب االشارة أن الشكل األكثر شيوعا من الهندسة الوراثية هو إدخال مادة وراثية
جديدة في موقع غير محدد من جين العائل يمكن تحقيق ذلك عن طريق عزل ونسخ
المادة الوراثية ذات العالقة ،وتوليد بناء يتضمن كل العناصر الجينية بغرض الحصول
على تعبير وراثي صحيح ومن ثم إدخال هذا البناء في الكائن العائل.

1

ومن أجل تالفي التضارب ،يمكن تلخيص مفهوم التحوير الوراثي على أنه
استعمال ،أو إضافة تسلسل  DNAأو  RNAغريب بغرض خلق نبات محور وراثيا
يظهر صفات مرغوبة ،ومفيدة لالستخدامات المختلفة ،وهذا االدخال ،يمكن أن يحتوي
على عدد من النسخ من تسلسل  DNAالمضاف .والمميز لهذا النوع من اإلضافة أو
التحوير الوراثي أنه ال يعتمد على مصدر  DNAالمضاف ،والذي يمكن أن يكون من
نفس النوع.

2

-1محياوي فاطمة :حماية المنتجات المعدلة وراثيا ،مدكرة لنيل شهادة الماجستير ،فرع الملكية الفكرية ،كلية الحقوق
سعيد حمدين ،جامعة الجزائر.2014 ،ص .122

2

 -الطيب إدريس عيسى ،المحاصيل المحورة وراثياً واثرها على اإلنتاج واإلنتاجية وتقليل التكلفة ،مركز االمانة

والبحوث ،للدراسات  13مارس–  6مايو  ،2013االمانة العامة لمجلس الوزراء ،السودان ،ص .20
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تمكن هذه الطريقة من تجميع العديد من الصفات الوراثية المرغوبة في نبات
واحد ،1حيث تؤخذ تلك الصفات من نباتات متنوعة و تجب االشارة أنها ال تقتصر
على األنواع القريبة وراثيا للنبات المستهدف .2تتميز تلك الطريقة بالوصول إلى الهدف
المرغوب في وقت قصير ،أي اختصار الوقت الكبير الذي يلزم للتهجين النباتي بالطرق
االعتيادية (التلقيح الخلطي) 3وغيرها من طرق التهجين.

4

ثانيا :التعريف القانوني للنبات المهندس وراثيا
لم يعرف المشرع الجزائري الكائنات المعدلة وراثيا من النباتات وذلك راجع لعدم
وجود عمل لمثل هاذه الكائنات على المستوى الوطني وللضعف الواضح في هذا
المجال ،لكن نية المشرع واضحة ،ورغبته في االستفادة من مثل هاذه التكنولوجيا من

1

 -كما تمكن تلك التقنية من إنتاج محاصيل ذات مواصفات خاصة كالزيادة في اإلنتاج ،والمقاومة ضد الحشرات،

واآلفات ،واالمراض ،وكانت بداية زراعة األصناف المحسنة وراثياً على نطاق تجارى في عام  ،1996واستمرت

المساحة المزروعة من المحاصيل المعدلة وراثياً في التزايد المستمر حيث بلغت في عام  2004حوالى  81مليون

هكتار مقابل  67.7مليون هكتار في عام  2003أي بزيادة تقدر بـ  .%20وقام بزراعة هذه المساحة  8.25مليون
مزارع من  17دولة في عام  ،2004مقابل  7مليون مزارع من  18دولة في عام  .2003ويمثل عدد المزارعين
المستفيدين من هذه التقنية في الدول النامية بـ  %90من إجمالي المزارعين المستخدمين لتلك التقنية .وهناك 14
دولة رئيسية في إنتاج المحاصيل المعدلة وراثياً ،حيث تزرع  50،000هكتار ،أو يزيد ،منها تسع دول نامية وخمس
دول متقدمة ،وتعتبر الصين ،والهند ،واألرجنتين ،والب ارزيل ،وجنوب أفريقيا من أشد الدول إقباال على زراعة

المحاصيل المعدلة وراثياً أننظر THOMAS Frédéric op cit p 123

- THOMAS Frédéric op cit p 123

2

 - 3هو نظام تزاوج في النباتات الذي يستلزم أن يكون عبر التلقيح تقاطعي ذكر و أنثى و يكون بإنتقال حبوب
اللقا أنظر www.wikipedia.orgتاريخ االطالع  3جانفي  23 2019و  26دقيقة

 -4قدرت الزيادة في الربح بزراعة األيكر الواحد من الذرة المحورة وراثياً في الواليات المتحدة األمريكية بـ  60دوالر،

وفى فول الصويا  15دوالر ،أما في القطن فقد زاد الربح إلى عدة مئات من الدوالرات .وقدرت القيمة اإلجمالية إلنتاج
المحاصيل المعدلة وراثياً في عام  2003بـ  44بليون دوالر أمريكي ،وتتوقع الدراسات االقتصادية أن تكون قيمة

إنتاج الحبوب ،ومحاصيل الزيت ،والفاكهة ،والخضروات المعدلة وراثياً في عام  2010ما يقدر بـ  210بليون دوالر

أمريكي أنظر

http://elneel.sudanagri.net/posts/193789
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من خالل االشارة اليها في بعض نصوص القانون الخاصة و هو ما تضمنته
المادة  3فقرة الثانية من قانون  03-09المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بأن "
الماد الغذائية كل ماد معالجة أو معالجة جزئيا موجهة لتغذية االنسان و الحيوان
بما في ذلك المشروبات و علب المصنع و كل المواد المستعملة في تصنيع الغدية و
تحضيرها و معالجتها باستثناء المواد المستخدمة".
و من جهته عالج المشرع الفرنسي تنظيم استخدام الكائنات المعدلة وراثيا في عام
 1992والمعدل للقانون  663-76لسنة  ،1976ويضع القانون  654-92في 22
مادة مقسمة الي ثالثة أبواب ،تضمن الباب األول منها أحكاما خاصة بالجين ،وعالج
الباب الثاني المخاطر التي تحيط بهذه العملية ،والباب الثالث يتعلق باستخدام المنتوج
المعدل وراثيا وفق أسس تجارية ،وباإلضافة إلى ذلك ركز على استغالل المنتوج المعدل
وراثيا لالستعمال العلمي.

1

و نصت على
« une organisme génétiquement modifié est organisme
animal et végétal et bactérie dont on a modifié le le matériel
génétique par yne technique nouvelle dite de génie génétique
pour lui conférer une caractéristique.. »2
في حين جاء التوجيه األوربي  EC/219/90المتعلق بالكائنات الحية على وجه
الخصوص ،في مجال الهندسة الوراثية ،والبحث والتطوير إذ يرى أن مجال الهندسة
الوراثية تتطلب قد ار كبي ار من االستثمارات عالية المخاطر فإن الحماية القانونية الكافية
- http://www.legifrance.gouv.fr voir le 12/12/2017 12h45

1

- http://www.m.actu-environnement.com voir le 7/01/2019 00h55

2
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هي وحدها التي يمكن أن تجعلها مربحة ،حيث أن الحماية الفعالة ،والمنسقة في جميع
الدول األع ضاء أمر ضروري من أجل الحفاظ على االستثمار في ميدان البيو تكنولوجيا
وتشجيعه ،في حين أن هناك اختالفات في مجال حماية االختراعات البيو تكنولوجية
بين قوانين وممارسات مختلف الدول األعضاء ،في حين أن مثل هذه التفاوتات من
شأنها أن تخلق حواجز أمام التجارة ،وبالتالي تعرقل أداء السوق الداخلية ،في حين أن
هذه االختالفات من المرجح أن تزداد مع اعتماد الدول األعضاء لقوانين وممارسات
إدارية جديدة ،ومختلفة ،أو أن التفسيرات القانونية الوطنية تتطور بشكل مختلف ،في
حين أن التنمية غير منسقة القوانين الوطنية بشأن الحماية القانونية لالختراعات البيو
تكنولوجية في المجتمع يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العقبات التي تواجه التجارة ،وذلك
على حساب التنمية الصناعية لهذه االختراعات وحسن سير السوق.
و لم تختلف التعليمة رقم

1

 CE- 18-2001للبرلمان والمجلس األوروبي

الصادرة في  12مارس  2001والمتعلقة بالنشر االداري للكائنات المحورة جينيا عن
سابقتها ،حيث عرفته على أنه "كل كائن بيولوجي باستثناء االنسان قادر على نقل أو
مضاعفة المادة الجينية والتي تم تعديلها بطريقة ال تحدث طبيعيا"

2

ثالثا :أمن المنتجات المهندسة وراثياً
لما كانت عملية هندسة النباتات وراثيا تقوم على إدخال جين يحمل صفات
مرغوبة في نباتات لم تكن موجودة فيها أصال ،واذا ما هندس هذا الجين في النباتات
- M. Wodarg; Et Doc. 8532, Avis De La Commission Des Questions Juridiques Et

1

Des Droits De L'homme, Rapporteur: M. Vishnyakov Recommandation De L'assemblée
Parlementaire N° 1425 (1999) Du 23 Septembre 1999 Biotechnologie Et Propriété
Intellectuelle ,( Texte Adopté Par L'assemblée Le 23 Septembre 1999 Lors De La 30e
Séance) .

- Le Journal Officiel N0 L106 Du 17/2001.
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يمكن أن يزيد من كثافة االنتاج من جهته لذا كان التركيز على ثبات الصفة المرغوبة له
أهمية كبيرة اذ تختلف عن الطرق التقليدية القديمة التي ال تعتمد على نقل الجينات.

1

و نتيجة للتخوف من مضار هاذه الهندسة التي تغير في الصفات الجينية للغذاء
جاء االعالن الدولي للعلوم الذي يعرف اختصا ار بـ  ICSUوالذي بين أنه ونتيجة
لالستهالك األغدية المهندسة جينيا من طرف الماليين من البشر على مستوى العالم،
خاصة األغدية واسعة االنتشار كالذرة ،والصويا ،وغيرها ،دون وجود تأثيرات جانبية
على صحة البشر ،وبالتالي فهي أغدية آمنة لحد األن ،وال دليل على أثارها السلبية في
المستقبل القريب.

2

وعلى الرغم من أن النقاش والجدل حول المنتجات المحورة وراثيا يدور أغلبه في
الدول الغنية فأن الدول النامية ربما يكون لها شأن أيضا مع هذه المنتجات  ،إذ أن كثير
من الدول النامية تعتمد في اقتصادها ودخلها القومي على القطاع الزراعي ولذلك
يتطلب األمر أن تستفيد هذه الدول من أي تقنية جديدة تقود إلى زيادة اإلنتاج وتقليل
التكاليف من صادرات األغذية وتحسين القيمة الغذائية لألطعمة.
وبالمقارنة مع االهداف يخشى المزارعون في الدول النامية بالذات انتشار
المنتجات الزراعية المهندسة وراثيا وستؤدي الى زيادة قبضة الشركات الزراعية على
عملية انتاج الغداء في العالم والدول النامية بصفة خاصة ،حيث تستطيع قلة من

 -عصام احمد البهجي ،مرجع سابق ،ص .62

1

- Derony Céline, " Des Principes De Précaution De Critères Communs Et

2

Interprétation Différenciée" ,RJE, N02 ,2004 P 150.
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الشركات الكبرى العاملة في ذات المجال من التحكم في البيو تكنولوجيا الزراعية من
خالل تطويرها ببعضها.

1

رابعا :تطبيقات النبات المعدل وراثيا
 -1طماطم ضد االلتهاب الكبدي الوبائي
نجح باحث مصري بالمركز الدولي للهندسة الوراثية بنيودلهي في انتاج نوع جديد
من الطماطم يقاوم االلتهاب الكبدي الوبائي وهذا النوع من الطماطم ينتمي الى األطعمة
المعدلة وراثيا إذ يتم زراعة مصل االلتهاب الكبدي الوبائي في حبات الطماطم لتصبح
في مكوناتها األساسية وفي نفس الوقت ال تؤثر على حجم وطعم ثمرة الطماطم العادية
إال أن انتاجها مكلف جداً ،ويهدف الباحث الى ايجاد طريقة إلنتاج نباتات مقاومة
لألمراض بدال من االعتماد على تناول األدوية كوسيلة عالج.

2

 -2ذر تعالج أمراض الكبد
تمكن فريق من العلماء المصرين من انتاج نبات ذرة محورة وراثيا يحتوي على
أحد البروتينات الالزمة لتكوين المصل المضاد لفيروس التهاب الكبد ،ولقد قام فريق
الباحثين من إنتاج هذا النوع من الذرة المعدلة وراثيا ،والتي تحتوي على بروتين يعرف
الجهاز المناعي إلنتاج أجسام مضادة
اختصا اًر ب ـ  HBSAGويستحث هذا البروتين
َ
وقائية ضد فيروس االلتهاب الكبدي ،وبهذا يمكن استعمال ذلك البروتين في انتاج

مصل مضاد للمرض.
1

3

-السيد أحمد عبد الخالق ،االقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة ،مرجع سابق ،ص

.512

 -نصر أبو الفتوح فريد حسن ،مرجع سابق ،ص .192

2

- www.egupt-bic.com visite 13-12-2015 16h
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الفرع الثاني :الحيوان المعدل وراثيا في المجال البيو تكنولوجي
إن الغداء ال يشمل النباتات فحسب وانما تلعب الحيوانات دو ار كبير ،وفي السنوات
األخيرة ظهرت محاوالت في الدول المتقدمة إلنتاج حيوانات ثدية معدلة وراثيا مدركتا
هاذه الدول القيمة المالية للحيوانات المعدلة وراثيا التي تعتمد عليه في صناعاتها
الغذائية ،وعليه سوف نتناول المقصود بالحيوان المعدل وراثيا ،وبعض الطوائف من
الحيوانات التي تم تعديلها وراثيا.
أوال :تعريف الحيوان المعدل وراثيا
كون الحيوانات إحدى الحلقات البيولوجية فإنها لم تسلم من التعديل الوراثي من
أجل تحسين االنتاج ،وتجدر االشارة أن تأصيل الحيوانات المعدلة وراثيا في البداية،
ركز على زيادة النمو عن طريق نقل الجينات التي تؤدي التي توجد في هرمون النمو
الذاتي PRODUCTION DOGENOUSبغية زيادة االنتاج ،أما حديثا فظهر اهتمام
من خالل المحاولة لتقليل من المقاومة المقررة ضد األمراض ،واإلجهادات وكذلك
تحسين النوعية و الحجم  ،واللحم عند الثديات ،والكائنات التي تحتوي بناء للجين
بحيث يحتوي عادة باإلضافة للجين المنقول على تابعات من: 1
الناقل ) (vectorغالبا ما يكون قاد ار على إدخال المادة الوراثية داخل العائل.Host
 المبتدئ ) (promoterومتتابعات  DNAالمعزز) ، (Embracerتدخل معالجين لكي يستطيع الجين أن يعبر عن نفسه.

 -رولفد شميد ،ترجمة نجم الدين جميل الثرابي وأخرون ،مدينة الملك عبد العزيز والتقنية ،السعودية ،بدون سنةـ

1

ص .176
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متتابعات المنهى ) (terminatorوالذي يحدد نهاية نسخ الجين أو تعبير الجين،كذلك ،وقد أعلن عن أولى الحيوانات المعدلة وراثيا عام 1980م (الفئران) ،غير أن
ظهور أول حيوان معدل وراثيا من حيوانات المزرعة كان عام 1985م ،وتزداد
الحيوانات المعدلة وراثيا في مجال البيو تكنولوجي الذي يشهد تطو ار كبي ار وتقدما
سريعا ، 1خصوصا في تحسين الصفات حيوانات المزرعة ،وكفاءتها اإلنتاجية مثل إنتاج
اللحوم ،واأللبا ن ذات الجودة العالية ،وبكميات وفيرة ،تسد حاجيات المستهلك ،بأقل وقت
وجهد ،إضافة إلى سعي علماء البيو تكنولوجيا إلى إنتاج أغذية ،لحوم  ،بيض  ،ألبان،
تحتوي على خصائص عالجية ،طبية للقضاء على بعض األمراض.

2

ثانيا :نطاق إنتاج حيوانات معدلة وراثيا
يوجد عديد الطرق إلنتاج حيوانات معدلة وراثيا والحصول على نسل وأجيال معدلة
وراثيا بجينات مرغوبة ،ومن هذه الطرق لدينا طريقة حقن  DNAداخل النواة في الخلية
الجينية ،وكذلك استخدام الفيروسات االرتجاعية كنواقل ،واستخدام الخاليا األساسية
األمية ) (E5المعروفة بالخاليا الجذعية ،واستخدام االسبرم كناقل ،حقن السيتوبالزم،
تقنية  ، Gro-loxوتقنية النقل عن طريق االسبرماتوجينا  ،وأخي ار تقنية نقل النواة
(االستنساخ) ،واالستهداف الجيني ،ونظ ار ألهمية الطريقتين األخيرتين سوف نتناولها
بشيء من التفصيل فيما يلي:

1

3

 محياوي فاطمة ،مرجع سابق ،ص .23- Robert W. Herdt ,BIOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE ,Applied Economics and

2

Management, Cornell University, Ithaca, New York HERDT Annu. Rev. Environ.
Resour. 2006. 31:265–95 doi p 269.
- Robert W. Herdt, op cit p 270
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 -1تقنية نقل النوا أو االستنساخ
وهي طريقة علمية متقدمة وجهت إلنتاج حيوانات معدلة وراثيا ،وأول ما جربت
طريقة االستنساخ هذه بواسطة العالم وليموت ،كانت في إنتاج النعجة دوللي )(dolly
التي أعلن عن ميالدها عام .1997

1

ولكنها لم تكن معدلة وراثيا ،وانما أنتجت بطرقة االستنساخ أو نقل األنوية ،ولكن
بعد ذلك تم إنتاج بوللي وبوني عام 1997م و1998م وكانتا معدلتين وراثيا ، 2وكذلك
استخدمت بنجا في إنتاج األبقار ،والخنازير ،عام  ،1999و2000م بواسطة عدد من
العلماء.

3

 -2االستهداف الجيني
تجب االشارة أن االستهداف الجيني يتم بإدخال وادماج جين في موقع غير
معروف عن طريق ناقل مصمم بطريقة خاصة ،بحيث أنه إذا عرفنا التابعات من
الممكن خالل ذلك تصميم ناقل ليحل محل هذا الجين عن طريق معرفة التابعات

 -محياوي فاطمة ،مرجع سابق ،ص .23

1

 - 2وجاء هذا التقدم كما ذكرنا على يد ويلموت عام  ،1997والذي نجح في إثبات أن األنوية سواء كانت من

األجنة أو الخاليا البالغة تستطيع أن تتطور وتنمو طبيعيا لتعطي كائنا كامال في األغنام .وهي تتضمن إدخال النواة

من الخاليا المعطية ،في البيضة المنزوعة النواة ،والجنين الناتج ينقل إلى األم البديلة  surrogate motherلينمو
إلى كائن كامل ،وأدمج مع ذلك عمل تحور وراثي للنواة لينتج حيوانات معدلة وراثيا عن طريق االستنساخ ،ويتوقع
لهذه التقنية  ،أن تستخدم على مستوى واسع بالنسبة للكائنات المعدلة وراثيا ،وأن تشمل حدوث تحول وراثي للخاليا
األولية دون أن تستهلك في ذلك أي وقت أو تكلفة كبيرة أنظر وفاء عبد النبي محمد :الهندسة الوراثية على

الحيوان ،كراسات علمية ،المكتبة األكاديمية  ،مصر  2005 ،ص .19
3

-صالح الدين عبد الرحمان الصيفي ،مقال الكتروني بعنوان تربية الدجاج المعدل وراثيا،
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الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
الحدودية لهذا الجين عن طريق  RECOMBINASEمثل  FLPGREأو تابعات
متجانسة من الدنا .DNA

1

ومن خالل ما تقدم ،يمكن للجين المنقول أن يعمل على إعادة وظيفة الطفرة،
تعطيل وظيفة جين محدد وجعله غير نشط ،وهي عكس الطريقة العشوائية إلدخال
الجين.

2

ثالثا :تطبيقات الحيوانات معدلة وراثيا
و من تطبيقات الحيوانات المعدلة وراثيا:
 -1إنتاج الرانب المعدلة وراثيا
تم إنتاج األرانب باستخدام تقنية التعديل الوراثي ألول مرة بواسطة Hammer
وآخرون ( ،) 1986وذلك بواسطة اندماج (اتحاد) بين تتابع جيني لفأر ،والمادة الوراثية
لهرمون النمو البشري ،تم شفط وغسل بويضة مخصبة ذات خلية واحدة من البوق
إلناث أرانب من نوع النيوزيلندي األبيض ،وذلك بعد من التزاوج ،ثم إجراء عملية الحقن
النووي لالندماج النووي السابق داخل نواة خلية البويضة ،وقد أجريت هذه الطريقة على
العديد من البويضات ،حيث لوحظ أن المادة الوراثية المحقونة قد ظهرت فقط في حوالي
 % 8.12من المواليد الناتجة ،وقد أشار الباحثون أن هذه النسبة تعتمد على مجموعة
من العوامل أهمها تركيز المادة الوراثية المحقونة ،وتركيب المواد المنظمة الحاملة للمادة
الوراثية ،وعمر البويضة ( 19ساعة) المحقونة.3

1
2
3
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 -2الكائنات البحرية المعدلة جينيا
من جهتها هي االخرى و لألهمية االقتصادية الكبيرة للكائنات البحرية فقد تم عام
1984م البدء في استخدام أساليب الهندسة الوراثية ،لعزل الجينات المسئولة عن
الصفات المرغوبة ،ودراستها ،ونقلها إلى الكائنات البحرية ،لغرض الحصول على منتج
ذي قيمة ،وبأقل تكلفة اقتصادية ممكنة ،أو ساللة ذات إنتاجية عالية ،ويمكن التحكم
فيها ،فإن تحسين أصناف األسماك باستخدام أساليب الهندسة الوراثية ،يعتمد اعتمادا
كليا على التراكيب ،واألطقم الجينية الموجودة بالموارد الوراثية السمكية.

1

ويقوم ذلك من خالل نقل جينات من صنف إلى آخر ،لذا فيتم صيانة وجمع
وحفظ المصادر السمكية الهامة ،بشكل قابل لالستمرار في مزارع خاصة الن معظم
برامج تحسين أصناف األسماك تعتمد على طرق التربية التقليدية لكن ،في اآلونة
األخيرة ،حدث تقدم كبير في استخدام التحوير الجيني إلنتاج األسماك المعدلة وراثيا،
وقد شجع على ذلك أن أصناف األسماك التجارية تتشابه وراثيا مع األصناف البرية مما
يساعد ويفتح فرص كبيرة لعمليات نقل الجينات ،نظ ار لسهولة الحصول على البيض،
وكذلك الحيوان المنوي من األسماك بدون عمليات جراحية وكذلك كبر حجم البيض
نسبيا ،وقدرة الحيوان المنوي على الحياة لمدة تتراو من أسبوع إلى أسبوعين في محلول
مالح ،وعدم الحاجة إلى تعقيم إلجراء عمليات التخصيب ،لذا فإن عملية التحكم الجيني
في األسماك يعتبر بسيطا وسهال بالمقارنة باألوساط األخرى.

2
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 -عن طريق البيو تكنولوجي تم تحويل البكتيريا البحرية العادية الى بكتيريا مخلقة تقوم بالتهام النفط المسرب من،

2

البحر مما يؤدي الى تطهير مياه البحر وتنقيتها أنظر ممدوح محمد خيري ،مرجع سابق ،ص .29
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المطلب الثاني :آثار استخدام الهندسة الوراثية في الغداء
توصلنا إلى التسليم أنه لبيان اآلثار المترتبة على االنتشار الواسع لمنتجات
النباتات المعدلة وراثياً ال بد من ذكر اآلثار اإليجابية واآلثار السلبية و الحقيقة التي
يجب أال تغفل أن تقنيات تعديل النباتات و الحيوان المعدل وراثياً تعتمد في األساس
على نوع الصفات ،والمهارات التي استخدمت في هذه التقنيات ،وكذلك مكان تسويق
تلك المنتجات ،وهي بذلك تختلف من نبات إلى آخر و من حيوان الى أخر ومن
منطقة إلى أخرى.
و بذلك يوجد العديد من هذه المنتجات المعدلة وراثياً تم تسويقها في مناطق عديدة
من العالم قبل أن تعطى إجابات شافية على األسئلة الكثيرة التي ال تزال معلقة .وتدور
هذه األسئلة حول آثار هذه المواد على النشاط الزراعي ،وصحة اإلنسان ،والحيوان،
والبيئة ،والتنوع اإلحيائي ،واالقتصاد الدولي بشكل عام.
من المسلم به أن الغداء و الدواء من األمور المهمة و المؤثرة في حياة االنسان و
إن استخدام الهندسة الوراثية في الغداء له من األهمية بمكان من حيث اقرار العديد من
األثار و اختلفت االثار اذ منها اثار ايجابية و نادى العديد بالحفاظ عليها و استغاللها
و منها اثار سلبية و طرحت فكرة و جوب التخوف و انكارها.
لذلك سنحاول في هذا المطلب بيان األثار االيجابية الستخدام الهندسة الوراثية ثم
بيان األثار السلبية.
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الفرع الول :اَلثار االيجابية الستخدام الهندسة الوراثية في الغداء
بإعتبار أن النبات و الحيوان هما المصدران الرئيسيان في الغداء لضمان حياة
االنسان و سالمته  ،و نتيجة ل زيادة نمو السكان ،و ازدياد متطلباتهم ،كل ذلك شجع
على استخدام الهندسة الوراثية في مجال الزراعة و تربية الحيوانات و ذلك رغبة في
اصطفاء المميزات الحسنة للنبات و الحيوانات و ذلك إدراكا منها أن استخدام الهندسة
الوراثية في المجال الزراعي يساهم اسهاما كبي ار في توفير الكميات الكثيرة من النباتات
والبذور والثمار مما يؤدي الي توفرها وانخفاض سعرها.1
كما يمكن استخدام الهندسة الوراثية كبديل عن المبيدات القاتلة للفيروسات التي
توجد في النباتات ،والتي كانت تلحق بالبيئة الزراعية أض ار ار جسيمة باإلنسان ،ضف
إلى ذلك توجد استخدامات للهندسة الو ارثية تتعلق بتوفير مركبات تستخلص أسرع وأعلى
دقة الستعمالها في تشخيص أمراض النباتات واضافة أساليب جديدة لتربية النباتات
لزيادة كفاءة برامج التربية والتي تشمل علي إنزيمات ومواد مضافة لألغدية ،وذات
مقاومة حيوية.

2

ومن جهة أخرى يرى المدافعون عن المحاصيل المعدلة وراثيا من جهة أخرى
أنها ستعود بالمنفعة ،والفائدة على البيئة ألنها ال تتطلب سوى كميات ضئيلة من
مبيدات اآلفات السامة مقارنة بالمحاصيل التقليدية ألنها محاصيل معدل جينيا ركزت
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في أهدافها على الحيلولة دون مرضها بالدرجة األولى وبالتالي تكون تكنولوجيا بيضاء
ال تضر بالبيئة من خالل وصول المبيدات الى االرض وبالتالي مرض االرض.

1

ومن جهة نظرهم أن ظهور الهندسة الوراثية أعطى االنسان الوسيلة لتطويع
المخزون الوراثي الكامن في جميع المخلوقات الحية وتعديل االمكانيات الوراثية،
وبالتالي برمجة الكائن الحي وفق تصميمات موضوعية سلفا باإلضافة إلى انتشار أزمة
الموارد المائية واحتياجات السوق العالمية لألصناف عالية الجودة.

2

وقد أتاحت البيو تكنولوجيا الحديثة فرصا إلنتاج أغذية بقيمة غذائية أعلى ،ومذاق
أفضل ،وارتفاع غالت محاصيل النباتات المحمية طبيعيا من األمراض والحشرات.
ضف إلى ذلك ،تسمح البيو تكنولوجيا بنقل جينة واحدة ،أو عدد قليل من الجينات
المرغوبة ،مما يسمح للعلماء بتطوير محاصيل ذات صفات مفيدة محددة ،وتقليل
الصفات غير المرغوبة وتنتج البيو تكنولوجيا التقليدية ،مثل التلقيح المتقاطع في الذرة،
تغيرات عديدة غير انتقائية .وقد أسفرت التعديالت الوراثية عن الفواكه التي يمكن أن
تنضج قبل الموسم ،ومن جهة أخرى فإن إدخال الجينات التي تزيد من مستويات الحديد
الم تاحة في األرز ثالثة أضعاف هو عالج محتمل لنقص الحديد ،وهو حالة تؤثر على
أكثر من ملياري شخص ،وتسبب فقر الدم في حوالي نصف هذا العدد.

3

و المرجح أن يكون لألغذية المستمدة من البيو تكنولوجيا ذات المحتوى العالي من
الحديد القابل للهضم تأثير إيجابي إذا استهلكها األفراد الذين يعانون من نقص الحديد.
1

 -وجدي عبد الفتاح سواحل ،الهندسة الوراثية والتطبيقات في مجال الجريمة ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة

نايف العربية ،الرياض ،2006 ،ص .62

 -خالد عبد العظيم ابو غابة ،مرجع سابق ،ص .102

2

malien- Dubois " biodiversité biotechnologies biosécurité le droit international dé
2000 p 952.
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بدال من ذلك ،نقل الجينات من نوع إلى آخر يمكن أيضا نقل خطر التعرض لمسببات
الحساسية.1
ومن جهة أخرى ال يوجد رأي على مدى أمان الكائنات المعدلة جينيا من عدمه،
وان كانت تزيد في الغلة ،وبالتالي تحقق األمن الغذائي ألي دولة ،وبقاء األسعار عند
مستوى القدرة الشرائية لشريحة أوسع ،لكن ،وعلى الساحة األوروبية ،ركزت الجماعة
األوروبية على المخاطر المحتملة أكثر من الفوائد اليقينية ،والتخوف كان بينا ،حيث
يرون أن المخاطر تكون أكثر شدة في المستقبل القريب.

2

نستخلص أن البيو تكنولوجيا ساهمت بدرجة كبيرة في توفير األغدية على مستوى
العالم من خالل زيادة االنتاج و اتاحة الغداء ،لكن ما يالحظ أنه و عند الرجوع الى
المستهلك بإعتباره طرفا أصيال في العالقة ،يالحظ أن تحقيق األمن الغدائي هو الغاية
من خالل توفير الغداء لسكان و بقاء االسعار عند مستوى القدرة الشرائية و بذلك فيمكن
أن تكون عديدة من المخاطر عند االستعمال العشوائي لهاذه التكنلوجيا.
الفرع الثاني :االثار السلبية الستخدام الهندسة الوراثية في الغداء
تجب االشارة إلى أنه ،وعلى الرغم من أن إدخال المحاصيل المعدلة وراثيا له
فوائد محتملة ،لكنها ،ومن جهة أخرى ،تثير الكثير من المخاوف مما قد يط أر على
صحة االنسان ،والحيوان ،والبيئة ،فيمكنها أن تتحول إلى نبتات عدائية ،فتوطن نفسها

Jean-Sylvestre Bergé, Droit Communautaire, Biomédecine Et Biotechnologies :

1-

Entre Concordance Et Antinomie Centre D'études Juridiques Européennes Et
Comparées RTD Eur. 2002.p 143.

Frederic Polaud Dulian ,Droit de la propriété industrielle ,Edition Montchrestien

2-

EJA, Paris, 1999, p133.
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مع محاصيل أخرى مما يجعل القضاء عليها مسالة صعبة خاصة متى اكتسبت مناعة
ضد المبيدات.1
و ثمة حقيقة ماثلة للعيان أنه ومن بين المخاطر اإليكولوجية المحتملة التي تم
تحديدها زيادة االعوجاج ،وذلك بسبب التداخل المتبادل بين المحاصيل المعدلة و ارثيا،
والتي قد تنتشر في مصانع أخرى بحقول مجاورة ،وهذا قد يسمح بانتشار صفات مثل
مقاومة مبيدات األعشاب للنباتات غير المستهدفة التي يمكن أن تتطور إلى أعشاب
ضارة.
و من جهة يتم تقييم هذه المخاطر البيئية عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي
إطالق مصنع ذي سمة معينة في بيئة معينة ،واذا كان األمر كذلك ،في ظل أي
ظروف.

2

مثال على ذلك ،قد تنشأ مخاطر بيئية محتملة أخرى من استخدام الذرة ،والقطن،
المعدلين وراثيا مع جينات مبيدات الحشرات ،ويعتبر رصد آثار المحاصيل الجديدة في
البيئة ،وتنفيذ المناهج الفعالة إلدارة المخاطر عنص ار أساسيا في إجراء المزيد من
البحوث ،ومن المهم ،أيضا ،إبقاء جميع المخاطر تحت منظارها بمقارنة منتجات البيو
تكنولوجيا والزراعة التقليدية.

3

و يمكن تقسيم مجموعة هذه األثار السلبية الى مخاطر مقصودة و مخاطر على
صحة االنسان و أخرى على صحة الحيوان.
 -1ستفين نوتنجهام ،طعامنا المهندس وراثيا ،ترجمة احمد مستيجير ،مكتبة االسرة ،سلسلة العلوم والتكنلوجي2005
 ،ص .125

 وفاء عبد النبي محمد  ،المرجع سابق ص .26تاريخ االطالع  23مارس  2017الساعة

2

- http://elneel.sudanagri.net/posts/193789 12
ليال
130

3

الباب األول :اإلطار املفاهيمي لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي وتطبيقاتها
أوال :مخاطر غير مقصود
وهي عبارة عن اآلثار الجانبية التي تكون غير مقصودة أو متوقعة ،والتي يمكن
حدوثها بنقل الجينات من كائن إلى آخر ،حيث إن هذه الطرق المستعملة حالياً غير
دقيقة على الرغم من أن الباحثين قد تمكنوا من تحديد الجينات المنقولة ،والمرغوبة،
لكنهم ،لم يتمكنوا من تحديد مواقعها في الكائنات المنقولة إليها ،وال عدد النسخ المنتجة
من هذه الجينات بعد نقلها  -من المعروف أن موقع الجين مهم جداً ذلك ألنه يتحكم
في إظهار الصفات البيولوجية -وكذلك ال يستطيعون تثبيت الصفات المنقولة في
األجيال القادمة وهذا يقود بالطبع إلى آثار غير متوقعة مثل عقم النباتات ،وافراز
السموم ،وعدم المالءمة للظروف الطبيعية.
ومن األمثلة كذلك،

1

ظهور األثر المتعدد للجينات ،وذلك ألن الباحثين في

الهندسة الوراثية يعتمدون على افتراض أن كل جين منقول مسؤول عن إظهار صفة
واحدة فقط وهي الصفة المرغوبة .ولكن ظاهرة األثر المتعدد للجين هي ظاهرة عامة،
ومؤكدة في قوانين علم الوراثة .ولقد وجد أيضاً أن أي قطعة مـن الجين لها القابلية
لتحطيم المنظومـة الوراثية للنبات المنقولة إليه ما يؤدي إلى عدم ثباتية المادة الوراثية في
األجيال القادمـة ،وربما تؤدي إلى ظهور كائنات حية جديدة فيروسات أو بكتيريا.2
ثانيا :اَلثار على صحة اإلنسان
يمكن في كثير من األحيان أن يؤثر ادخال كائنات وراثية على صحة االنسان،
وبالنظر إلى خصوصية األمر ركز المعارضون النتشار منتجات نباتات معدلة وراثياً
على الخطر الداهم الذي يمكن أن تسببه هذه المنتجات على صحة اإلنسان على الرغم
 -1محمد كمال السيد يوسف ،أمان وسالمة األغدية المهندسة وراثيا ،مجلة أسيوط ،العدد  ،23جوان  ،2002ص
.47

 -وفاء عبد النبي محمد  ،المرجع سابق ص .26
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من عدم ثبوت دليل قاطع على وجود ضرر مباشر من استعمال هذه المنتجات على
اإلنسان ،ويرى المعارضين هو أن االستعمال الكثير لهذه المنتجات ربما يقود إلى زيادة
األمراض التي تكون مقاومة ألنواع كثيرة من المضادات الحيوية ،وأظهرت دراسة قام
بها الباحث  puzstai arportأن األغدية المعدلة جينيا يمكن أن تتسبب في حدوث
أمراض خطيرة تمس الجهاز الهضمي ،وبالتالي فهي تضر بصحة اإلنسان.

1

باإلضافة الى ذلك ،إن التحوير الجيني قد يعمل على تغير وتبديل التعبير
المألوف للجين ،ومثل هذا التحول قد يؤدي الى تحفيز انتاج مواد مضرة بالجسم ،وقد
أظهرت الدراسات أن عمليات التحوير الجيني ال يمكن التحكم فيها بشكل مطلق 2.ولكن
في الفترة األخيرة تم التغلب على هذه المشكلة باستحداث تقنيات جديدة لنقل الجينات ال
تستعمل البالستيدات الناقلة التي تحتوي على الجينات المقاومة للمضادات الحيوية ،أما
المبرر الثاني  ،فهو أن هناك بعض الناس تكون لهم حساسية معينة لبعض المأكوالت،
وذلك الحتوائها على مواد مسببة للحساسية ،يمكن أن تنقل هذه الجينات المسؤولة عن
الحساسية إلى محاصيل أخرى عبر الهندسة الوراثية ،والتي قد تصيب اإلنسان بمجرد
أن يتناول اإلنسان منتجات المحاصيل المهندسة وراثياً.3
ثالثا :المخاطر على صحة الحيوان
تجب االشارة الى أن الخطر على الصحة ال يقتصر على االنسان بل للحيوان
نصيب كبير منه حيث أن ادخال الجينات المرغوبة الى الحيوان و البيئة المناسبة لهذا
النقل و التغير الجيني باإلضافة الى ان تركيبات األعالف النباتية معدلة وراثيا و
- monga.s po cit p 149.

2

1

 -عبد العزيز عبد اهلل الصيل ،الهندسة الوراثية وتصنيع األغذية  ،مجلة األمن والحياة  ،العدد  ،255سنة

 ،2001ص .31

-http://elneel.sudanagri.net/posts/193789 12-12-2016 10h
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الكثير منا يدكر أن مرض جنون البقر كان السبب الرئيسي فيه هو األعالف نتيجة
التالعب الجيني الذي كان في طعام هاذه األبقار .

1

رابعا :اَلثار المتعلقة بالبيئة
باعتبار أن البيئة هي المحيط الذي يمارس فيه االنسان و الحيوان نشاطه ،و
نتيجة استعمال هاذه الهندسة الوراثية من خالل تخفيض التنوع البيولوجي من خالل منع
التقاوي و التركيز على زيادة االنتاج و زيادة المساحات المغروسة بالنباتات المعدلة
تأثر كبي ار باإلضافة الى منع السكان األصلين من ممارسة
وراثيا ستؤدي الى تأثر البيئة ا
الزراعة التقليدية سيؤدي الى إضعاف القيمة التقنية للمعارف التقليدية،و هو سيؤدي
حتما الى مخاطر غير محتملة على البيئة.2
و نظ ار للمخاطر التي قد تلحق البيئة فإن الواليات المتحد األمريكية تتطلب أن
تنقل النباتات المحورة وراثيا في حاويات مغلقة وأن تحاط مواقع زراعة هاذه المحاصيل
التدريبية بخندق مائي وأسوار ومناطق خابية من النباتات كما تنزع من النباتات
الناضجة األجزاء الحاملة لحبوب اللقا

وغيرها من األجزاء التناسلية ،ومع كل هذه

اإلجراءات ،فإنه غالبا ما تحدث أخطاء تؤدي إلى حدوث أضرار بالبيئة.

3

- http://www.yemenbiosafety.org/index.php/ 16-12-2016 19h

1

- http://elneel.sudanagri.net/posts/193789 19-02-2018 12h

2

 -عصام أحمد البهجي ،مرجع سابق ،ص .192
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خالصة الباب الول:
توجد صلة كبيرة بين البيو تكنولوجيا ،و االختراع ،وان كان يتفقان ظاهريا على
حماية الكائنات المتأتية من البيو تكنولوجيا ، ،وعدم التفرقة بين مجاالت االبراء و
بذلك لم تبقى براءة االختراع وسيلة لحماية الحق االستئثاري بل تعدت ألنها اقترنت
بتطبيقات على درجة كبيرة من الحساسية و هي األغدية و األدوية و حصول على
اختراعات عليها مما جعلها تنفرد بسلطة في منع الغير من استغاللها وهذا مما ساهم
في اختالف وجهات النظر بالرغم من أن هاذه المواد متأتية من المعارف التقليدية للدول
النامية و حصول على براءات اختراع عليها و هي قرصنة و ينتفي بذلك عنصر الجدة
أحد أهم الشروط الموضوعية باإلضافة الى ذلك طرحت فكرة االغدية المهندس وراثيا و
ضوابطها بين المتخوف و معارض .
و بتحليلنا لما سبق التطرق اليه يتضح أن ابراء األدوية سيؤدي الى انتشار
المرض في العالم و ابراء االغدية سيؤدي الى انتشار الجماعات نتيجة لكل ذلك حاولت
الدول و منها الجزائر الى تنظيم الصناعات الدوائية الجنسية كبديل عن الدواء االصلي
المر الذي شجع على انشاء قاعدة حمائية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى
الدولي عن طريق عقد العديد من االتفاقيات.
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تمهيد:
يعالج هذا الباب من هذا البحث مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في المجال
البيو تكنولوجي ،و لعل نظم الحماية المقررة لالختراعات ضئيلة نوعا ما ،خاصة في
مجال االدوية ،فجاء نظام االصناف النباتية الجديدة ليحاول حماية النباتات و هذا ما
للنباتات دور في االدوية ،لذلك اقتصرت الدراسة على هذا المجال ،و من جهة ثانية
جاء النظام المؤسساتي في الجزائر ليكفل الحماية من خالل العديد من الهيئات لها
عالقة بالعديد من القطاعات ،على غرار قطاع الصحة ،و قطاع الفالحة ،و قطاع
البيئة ،باإلضافة الى الحماية الدولية التي جاءت لحماية هاذه االختراعات على غرار
اتفاقية تريبس ،و اتفاقية التنوع البيولوجي ،و االتفاقيات المنبثقة عنها و بهذا حظيت
االختراعات في المجال البيو تكنولوجي بحماية داخلية و دولية لذا سيعالج هذا الباب
نظام حماية االختراعات في المجال البيو تكنولوجي و إطارها المؤسساتي في الفصل
االول و الحماية الدولية لالختراعات في المجال البيو تكنولوجي في الفصل الثاني
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تمهيد:
الشك أن نظام االصناف النباتية جاء كوسيلة لحماية االختراعات في المجال
البيو تكنولوجي ،و أمام هاذه األهمية المتزايدة حاول المشرع الجزائري إضفاء حماية لها
من خالل القانون  03-05المتعلق بالبذور و الشتائل و الحيازة النباتية من خالل
تنظيمه و االشارة الى حقوق صاحبه ،و اعطاءه حماية ال تقل أهمية عن تلك الممنوحة
للمخترع و إضفاء نوعين من الحماية مدنية و جزائية.
و باعتبارها جزءا ال يتج أز من منظومة البيو تكنولوجيا سارع المشرع الى اضفاء
حماية فعالة لها بإنشاء العديد من الهيئات التي تساهم في حمايتها و بهذا جاء الطابع
المؤسساتي لينظم عملها.
و لهذا يعالج هذا الفصل االصناف النباتية الجديدة كنظام لحماية البيو تكنولوجيا
في المبحث األول ،و االطار المؤسساتي للبيو تكنولوجيا في المبحث الثاني.
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المبحث األول :االصناف النباتية الجديدة كنظام لحماية البيو تكنولوجيا
تعتبر أهم نظم الحماية و تشكل حماية االصناف النباتية الجديدة وجها آخر من
أوجه الملكية الفكرية ،وتهدف إلي مكافأة العمل االبتكاري لمستنبتي النباتات بمنحهم حقا
استئثاريا على أصنافهم لفترة معينة ،وتوفر حماية االصناف النباتية الجديدة حاف از
لتطوير الزراعة والبستنة ،وهي ذات أهمية كبيرة من حيث تحسين االنتاج ،وهي تنطوي
حدة من تلك التي تستعمل التقنية الحيوية
تحت مظلة البيو تكنولوجيا رغم أنها أقل ّ

الحديثة.

وعليه ،سنتناول في هذا المبحث في المطلب األول ماهية الصنف النباتي الجديد
و متطلبات حمايته ،و في المطلب الثاني األثار المترتبة على الصنف النباتي و
حمايته.
المطلب األول :ماهية الصنف النباتي الجديد و متطلبات حمايته
تتميز
برزت ظاهرة استخدام البيو تكنولوجيا في إيجاد فصائل جديدة من النباتات ّ

بصفات أكثر جودة ،وأهمية من الصفات التي تتمتع بها بعض الفصائل الموجودة عادة،

ومن الواجب ذكره ،أنه ال يوجد نظام قانوني موحد لحماية االصناف النباتية الجديدة
على المستوى العالم ،اذ تتخذ تشريعات الدول مواقفا متباينة من حماية االصناف
النباتية ،وتوفر غالبية الدول المتقدمة حماية فعالة لألصناف النباتية المبتكرة ،وتعتبرها
شكال من اشكال الملكية الفكرية ،غير أن التفاوت بين في ما بينها سواء من حيث
الحماية ،أو طريقة الحماية ،ففي الواليات المتحد االمريكية ،مثال ،تحمى االبتكارات
النباتية حماية مزدوجة عن طريق براءة االختراع ،وعن طريق نظام قانوني خاص
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لحماية األصناف النباتية ،بينما تحظر معظم الدول االوروبية منح براءة اختراع ألجناس
الحيوانات ،وأصناف النباتات.

1

و نتيجة ألهمية الدراسة كان البد من تبيان تعريف الصنف النباتي الجديد من
جهة أولى ،ثم االشارة إلى حقوق المربي من خالل تعريف الصنف النباتي و تعريف
مستنبته و متطلبات حماية الصنف النباتي.
الفرع االول :مفهوم الصنف النباتي الجديد
يرد الحق في الملكية الفكرية على االبداع ،و االضافة الي يأتي بها المبدع ،و
هي الفكرة الجديدة متى افرغت في حيز مادي و هو النبات الذي اصبح جديدا ،و
مختلفا ،عن كل النباتات السابقة له و التي تعد أصول هذا النبات محل االبداع.

2

وتجدر االشارة إلى أن اإلنسان منذ بدأ ممارسة الزراعة المستقرة ،قام باصطفاء
يود زراعتها ،فليس التدخل البشري الحالي بالتقنيات الحالية هو ما أدى
النباتات التي ّ
إلى تحسين النباتات ،فعلى مدى قرون خلت ،قام بني البشر بتربية ،وتهجين ،واصطفاء

أصناف ،وأنواع ايكولوجية ،وسالالت اغزر انتاجا ،وقابلية للتكيف ،وأكثر إفادة لذا
سيعالج الفرع مفهوم الصنف النباتي الجديد وشروط الحصول عليه.
أوال :تعريف الصنف النباتي
للصنف النباتي مجموعة من التعاريف لذلك سنحاول التطريق الى التعريف في
القانون الجزائري و بعض التعاريف االخرى.

 حسام الدين الصغير  ،حماية األصناف النباتية الجديدة ،منشورات الويبو  ،ص .32

1

 -حسام الصغير ،مؤتمر الحماية القانونية لألصناف النباتية كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،فرع بني سويف22 ،

فيفري  2003منشور في مجلة البحوث القانونية و االقتصادية  ،ص .444
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 -1تعريف الصنف النباتي في القانون الجزائري
عالج المشرع االصناف النباتية بموجب القانون  03-05المتعلق بالبذور و
الشتائل و الحيازة النباتية بنص المادة  2حيث نصت على أن" الصنف كل زرع أو
مستنسخ أو ساللة صافية أو أصل هجين و في بعض الحاالت أصل ذو طبيعة
أصلية أو مختارة مزروعة ."....
و انقسم الصنف 1النباتي الى مجموع من االقسام و تبعا للدلك سنحاول تقسيم
هذه التعاريف الى:
أ -البذور و الشتائل
وهي البذور و الشتائل و النباتات الكاملة أو جزء من هذه النباتات 2الممكن
استعمالها في االنتاج الزراعي أو التكاثر أو تستجيب لمقاييس التقنية النباتية و الصحية
النباتية المعمول بها و هو ما تضمنته المادة  3فقرة  1من قانون  03-05المتعلق
صحاح

وتصنف الشيء ,أي تجعله اصنافا ,وتميز بعضها عن بعض أنظر
 -1الصنف لغة هو النوع ,والضرب,
ّ
لشيخ محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ،ترتيب طاهر بك ،مطبعة دار القران الكريم ،بيروت  371 ،1972ص

أما اصطالحا ,فيقصد به مجموعة نباتية متجانسة ضمن دائرة مصنف نباتي واحد من أدني المراتب المعروفة انظر

دانا حمه باقي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .306

مفهوم أوسع من الصنف النباتي .ويشير هذا المصطلح بوجه عام إلى "أي كائن حي ينتمي إلى المملكة
" - 2النبات"
ٌ
النباتية ".وقد اعتُ ِمدت على المستوى الوطني مفاهيم متنوعة .ففي الصين ،على سبيل المثالُ ،يشير مفهوم النباتات –
في سياق قانون براءات االختراع – إلى الشيء الحي الذي يحافظ على حياته عن طريق إنتاج كربوهيدرات وبروتين
من مواد غير عضوية ،مثل الماء وثاني أكسيد الكربون والملح غير العضوي ،من خالل التمثيل الضوئي ،وعادة ما

يكون غير م ِّ
تنقل"  .وتنص مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بمكتب البراءات الياباني على أن مصطلح "النباتات"
ُ
ُيقصد ب ه إحدى المجموعات الثالث التي تصنف فيها الكائنات الحية ،أال وهي الكائنات الحية الدقيقة والنباتات
عامل الخاليا النباتية غير المتمايزة ،وكذلك األنسجة النباتية المستنبتة ،على أنها كائنات حية دقيقة من
والحيوانات .وتُ َ
الموقع
انظر
قضائية.
واليات
عدة
في
االختراع
براءات
قانون
نظر
وجهة
 http://www.thefreedictionary.com/plantتاريخ االطالع

صباحا.
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بالبذور و الشتائل و الحيازة النباتية" و هي البدرات و النباتات الكاملة أو جزء من هذه
النباتات الممكن استعمالها في االنتاج الزراعي أو التكاثر أو تستجيب لمقاييس
التقنية النباتية و الصحية النباتية المعمول بها".
ب -المادة النباتية
و هي مجموعة النباتات الحية أو األجزاء الحية من النباتات بمختلف مظاهر
وجودها  ،بما فيها العيون و الطعم و بغصة الطعم و البصيالت و الجذمور و الفسل و
البراعم و البذور الموجهة لإلنتاج و التكاثر و هو ما تضمنته المادة  3فقرة  2من قانون
 03-05المتعلق بالبذور و الشتائل و الحيازة النباتية" الحية أو األجزاء الحية من
النباتات بمختلف مظاهر وجودها  ،بما فيها العيون و الطعم و بصغة الطعم و
البصيالت و الجذمور و الفسل و البراعم و البذور الموجهة لإلنتاج و التكاثر".
ج -الصنف النباتي
و هو زرع أو صنف مستنسخ أو ساللة صافية أو أصل هجين وفي بعض
األحيان أصل دو طبيعة أصلية أو مختارة مزروعة أو قابلة لذلك و أن يكون ذا منفعة
و متميز و متناسق و مسبق و هو ما تضمنته المادة  3فقرة " من قانون 03-05
المتعلق بالبذور و الشتائل و الحيازة النباتية "  ...ساللة صافية أو أصل هجين وفي
بعض األحيان أصل دو طبيعة أصلية أو مختارة مزروعة أو قابلة لذلك و أن يكون ذا
منفعة و متميز و متناسق و مسبق" .
 -2تعريفات اخرى لصنف النباتي
نص المادة األولى منها الصنف بأنه
عرفت اتفاقية اليبوف سنة  1991في ّ
ّ
"مجموعة نباتية تندرج في تاكسون نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة ،وتستوفي
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حق المستولد ويمكن التعرف عليها من تركيب وراثي
أو ال تستوفي شروط منح ّ

معين ،أو مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على األقل".

1

و تجب االشارة أن التشريعات المقارنة لم تكن تهتم بتوفير حماية لألصناف
النباتية المبتكرة إال حديثا غير أن الثورة التي أحدثتها البيو تكنولوجيا في مجال اإلنتاج
الزراعي ،وما صاحب ذلك من تخصيص استثمارات ضخمة من أجل ابتكار نباتات
جديدة تتميز بخصائص فريدة من حيث وفرة االنتاج ،تحمل الجفاف ،ومقاومة
متعددة الجنسيات تسيطر سيطرة شبه
االمراض ،فضال عن ظهور شركات عمالقة
ّ

كاملة على انتاج التقاوي ،كل هذه العوامل أدت إلى سعي الدول الكبرى لتوفير حماية
فعالة لألصناف النباتية ،ولم يمنع استبعاد الكائنات الحية من الحماية عن طريق براءات
االختراع الدول المتقدمة من العمل على وضع أنظمة خاصة لتوفير نوع من الحماية
للنباتات الجديدة.

2

و بذلك بات من المسلم به أن حماية االصناف النباتية الجديدة تهدف إلى
ضمان استم اررية استيالد األصناف النباتية الجديدة مع المحافظة علي حقوق مستولد
هذه االصناف باإلضافة إلى ذلك تامين اإلمداد بالبدور النقية ،والصالحة.

3

تم االتفاق على تمتّع االصناف النباتية الجديدة بحماية وطنية
نتيجة لذلك لقد ّ
تحميها الدولة لك ّل حائز لشه ادة المستحصالت النباتية كما هو الحال في فرنسا،
 -انطر المادة  1من اتفاقية البيبوف لسنة .1991

1

 -حسام الدين عبد الغني الصغير ،اثر االتفاقيات الدولية علي الغداء ،مرجع سابق ،ص .7

3

2

-غير أنه ،وان كانت سوق التكنولوجيا بصفة عامة تتسم باالحتكار ،فاالحتكار يكون أبرز في سوق التكنلوجيا

البيولوجية ،والتي تتحكم فيه شركات كبرى بأزيد من  %30من السوق العالمية لألصناف ،والتي تقدر بحوالي 23

مليار دوالر ،وتضفي البراءات عليها وصفا احتكاريا فكثي ار ما يحرص المربون على الحصول على براءات اختراع
على أجناس كاملة من النباتات أنظر السيد أحمد عبد الخالق ،االقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في

قطاع الزراعة ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية كلية الحقوق ،جامعة المنصورة ،عدد خاص ،2002 ،ص
.506
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والجزائر ،باإلضافة إلى ذلك ،تمتع مالك الصنف النباتي الجديد بحماية دولة اقرتها
اتفاقية  UPOVوتهدف هذه االتفاقية الي مد يد المساعدة للمكاتب الوطنية بشان
عملية الفحص بغية الحصول علي حماية في العديد من الدول.1
ووفق هذا المنظور يقصد باألصناف النباتية الجديدة توليد أصناف نباتية لم تكن
معروفة من قبل ،وهي بمثابة أصناف محسنة تساعد على تحسين االنتاج الغذائي وتعد
بمثابة حق فكري ألنها منتوج ذهني للمستولد ،2الذي ينفق في سبيلها موارد مالية تخول
له ملكيتها ،واالستئثار بها ،واستغاللها لالستفادة منها علي االوجه المشروعة ،3وحماية
االصناف النباتية ال تشكل براءة اختراع وان كانت تمنح حماية لمربي النباتات الجديدة
شبيهة بحماية براءة االختراع.4
وأيضا ،يقصد بها في المقابل حماية أي نوع ،أو استنساخ نوع ،أو هجين قابل
لزراعة حتى يكون حاف از لتطور الزراعة وحماية لمربي النبات ،واالصناف المحمية.

5

وبدوره ،عرف المشرع الفرنسي الصنف النباتي الجديد بموجب المادة L 623-1
القانون المؤرخ في 11جوان  1970بقوله " كل صنف يتم إنشاؤه ،أو اكتشافه ،له

1

-عجة الجالني ،أزمات حقوق الملكية الفكرية ،بدون طبعة ،دار الخلدونية ،الجزائر.2012 ،ص 286

 -عرفت االتفاقية الدولية لحماية االصناف النباتية الجديدة مستولد النباتات في المادة  4علي انه " الشخص الذي

2

استولد صنفا ما أو اكتشفه",,,

 -عجة الجياللي ،أزمات حقوق الملكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .284

3

4
عدة أجناس منها الليمون ،والبرتقال ،وهذا األخير جنس من أجناس تسمى بعائلة
تنقسم عائلة الحمضيات إلى ّحسام
المولح .ويصنف البرتقال إلى عدة أصناف فهناك الصنف  THOMPSONوالصنفWASHIGTON

الدين الصغير ،حماية االصناف النباتية ،مرجع سابق ،ص 8
 -ممدوح خيري ،مرجع سابق ،ص .318

5
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خاصية ،أو عدة خاصيات تميزه عن األصناف المعرفة ،ويكون متناسقا في مجمله،
ويظل ثابتا محتفظا بخصائصه في نهاية ك ّل دورة ".

1

كما عرفه المشرع األردني في قانون حماية االصناف النباتية بأنه" أي مجموعة
نباتية تقع في أدنى مرتبة في الصنف النباتي الواحد سواء كان مستوفيا أو غير
مستوفي لشروط منح الحماية ،و يتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب
وراثي معين ،أو عن مجموعة تركيب يمكن تميزها عن أي مجموعة نباتية أخرى
بإحدى هذه الخصائص على األقل و يعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على
التكاثر دون تغير في خصائصه".

2

ثانيا :مفهوم مستنبت الصنف النباتي و تقيد حقوقه
اذا كانت ملكية الصنف النباتي تمنح لمستنبت الصنف النباتي ،أو كما يطلق عليه
مستولد الصنف النباتي حماية باعتبار هذا الصنف لم يكن موجود في الطبيعة ،و انما
جاء نتيجة تدخل االنسان فيه ،و بالتالي يحقق فيه عنصر االستئثار و استغالل
الصنف بكافة طرق االستغالل ،فيرد عليه حق الملكية ،و نتيجة لذلك يتمتع خالل مدة
الحماية باحتكار استغالله و ذلك لالستفادة منه ماديا ،اال أن المشرع و على غ ارر
التشريعات االخرى قيد حقه في هذا االستغالل و عليه يعالج هذا الفرع مفهوم مستنبت
الصنف النباتي و تقيد حقوقه.

-JEROME PASS, DROIT DE LA PROPRITETE INDUSTRIELLE, TOMEZ- L6DJ-

1

LEXTOMSO.EDTION, P 907.

 -أمير فرج يوسف ،موسوعة حماية الملكية الفكرية ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية ،2009 ،ص.124
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 -1مستنبت الصنف النباتي
اقر المشرع الجزائري بقدرة مستبث الصنف النباتي علي تملك شهاد تثبت احقيته و
ذلك في نص المادة  24من قانون  03-05حيث نصت على أن " توصف على أنها
حيازة للنبات كل صنف نباتي جديد انشئ أو اكتشف أو وضع ينتج عن مرحلة جينية
متميزة او عن تشكيلة خاصة لألطوار الوراثية و الذي يميز عن كل المجموعات
النباتية االخرى التي تشكل كيانا مستقال بالنظر الى قدرتها على التكاثر" ،و بهذا يكون
المشرع قد أعطي حماية لمستنبتي هاذه المواد .
يضاف إلى ما سبق أن عملية االستنباط ،تقضي استثما ار كبي ار من المال ،والزمن،
و بذلك فإن الصنف النباتي الجديد ما إن يظهر إلى الوجود حتي يسهل تكثيره بطريقة
تحرم مستنبته من فرصة الحصول علي المكافاة مقابل استثماره ،ومن الواضح أن القليل
من مستنبتي النبات علي استعداد النفاق سنوات عديدة في استثمار كميات هائلة من
االموال الستنباط صنف جديد من النباتات ،لكن إذا ما استحال حماية مجهوداتهم
ومكافاة التزامهم سيؤدي إلى نوع من عدم االرتياح للبحث ،وتطوير الفصائل النباتية،
وعليه يرى الكثير أنه البد من نظام فعال يحمي االصناف النباتية الجديدة لتشجيع
مستنبتها على االستثمار في عملية االستنبات ،واالسهام في تنمية الزراعة ،والبستنة،
مما يعود على المجتمع بالفائدة.

1

و يصدر قرار منح الحماية من الوزير المختص كما يجوز بقرار آخر ،إلغاء هذه
الشهادة ،كما يجوز الحصول على ترخيص اجباري باستخدام ،واستغالل الصنف النباتي

تاريخ االطالع  17ديسمبر  2016الساعة 11و -www.c:winnt/apsdco/nettemp/1352.oupov.doc
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المحمي دون موافقة المربي ،وذلك مقابل تعويض عادل يتم تقديره بمعرفة لجنة مختصة
يشكلها وزير الزراعة.1
نستخلص مما تقدم أن المستنبت حصل على العديد من المزايا تمكنه من
االستفادة من مصنفه النباتي خالل مدة الحماية اال أنه قيد حقه نتيجة طبيعة هاذا
الصنف.
 -2تقييد حقوق مستنبت الصنف النباتي
ثمة حقيقة ماثلة للعيان أن المستنبت يتمتع بحق االستئثار بالصنف النباتي الجديد
وتخول هذه الشهادة لصاحبها
الذي يملكه بموجب شهادة صادرة عن سلطة وطنية.
ّ
الحق في إنتاج الصنف ،أو التوالد ،أو التكيف ألغراض التكاثر ،كما له الحق في
ممارسة نشاط البيع ،أو التسويق ،أو التصدير ،أو االستيراد ،أو التخزين.2
و خالل فترة الحماية ،يتمتع من يحصل على شهادة المربي بحق استئثاري يخول
له االستغالل التجاري للصنف النباتي المحمي بأي صورة من الصور ،وال يجوز للغير
انتاج ،أو إكثار ،أو بيع ،أو تصدير ،أو استيراد مواد اإلكثار إال بموافقة كتابية من
المربي.3
باإلضافة الى ذلك قيد مستنبت النبات عند انتهاء مدة الحماية بنص المادة 35
من قانون  03-05بقولها " يوصف بأنه من النظام العام العمومي النظام الذي من
خالله ي عتبر كل صنف نباتي ح ار من كل حق حماية و يمكن بهذه الصفة أن يستغل
تجاريا دون دفع تعويضات االستغالل".
 -1طلبة أنور  ،حماية حقوق الملكية الفكرية ،طبعة منقحة ،شركة ناس لطباعة ،القاهرة،2015ص .282.
 -عجة الجياللي ،أزمات حقوق الملكية الفكرية  ،مرجع سابق ،ص .278

2

 -انور طلبة  ،مرجع سابق ،ص ,284

3
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وهو المسلك الذي سلكه المشرع الجزائري في نص المادة  45بقولها" مع مراعاة
كل وثيقة أو حدث أو معطى أو معلومة ذات صلة بأحكام المادة  12من هذا القانون
ال تمتد الحقوق المرتبطة بشهادة المتحصل النباتي لألعمال المنجزة:
 في إطار خاص و ألهداف غير تجارية. على سبيل التجربة أو التعليم أو البحث العلمي و كذا في إطار إنشاء بنكللمورثات.
 ب هدف انشاء صنف جديد شريطة أال يكون هذا الصنف الجديد صنفا مشتقاأساسا من الصنف المحمي أو أن هذا الصنف أو أن الصنف المخترع ال يتطلب
االستخدام المتكرر للصنف المحمي.
 من الفالحين ألهداف الزرع في مستثمراتهم الخاصة باستعمال منتوجالمحصول المتحصل عليه عن طريق زرع الصنف المحمي باستثناء النباتات التزينية
و الزهرية".
يمكن لعديد من الدول حتى مع حظر االبراء أن تنص على أنواع أخرى من حقوق
الملكية الفكرية على النحو الذي يؤدي إلى نفس اآلثار السلبية ،مثل تلك التي تجلبها
براءات االختراع ،وذلك مثل الحقوق االحتكارية الخاصة على السالالت النباتية التي
تنشأ من خالل ما يعرف بتشريع حقوق مربي السالالت النباتية التي تنشا من خالل
لذلك يجب االهتمام أيضا بحقوق الملكية الفكرية بجانب البراءات

1

1

-مارتن هور ،الملكية الفكرية والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة حل المسائل الصعبة ،ترجمة السيد احمد عبد

الخالق ،دار المريخ للنشر ،السعودية .2002 ،ص .38
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من خالل كل ما تقدم نستخلص أن نظام حماية االصناف النباتية هو نظام
قانوني جاء ليكفل الحماية المقررة للمستنبت الصنف النباتي باعتبار عمل دهني يقع
على ابتكار جديد و بالتالي البد من اعطاءه شهادة تسمى شهادة الحيازة و هي مقررة
في القانون الجزائري بموجب القانون  03-05و هي ان كانت غير مدرجة في قانون
براءة االختراع  07-03و بذلك فالمشرع ادرك تقاصره في ادراج الحماية لهاذه
االصناف لكن ادرك هذا التقصير و تداركه ام أنه يوجد خلط في و اختالف في
النصوص.
الفرع الثاني :متطلبات حماية االصناف النباتية
ك فيه أن االستنباط ،وطرقه ،ووسائله الصناعية ،فكرة جديدة قام المربي
مما الش ّ
بإفراغها في النباتات ،ويصبح بذلك جدي ار بالحماية ،وبناء عليه ،ليس ك ّل صنف نباتي

جديد يتمتع بالحماية القانونية ،فال نكون أمام حماية فعالة إال إذا توافرت مجموعة من
الشروط تؤدي في مجملها إلى القول إن هناك دو ار ملحوظا لشخص ما على الصنف
يمكنه من االستئثار باستغالله تحت حماية القانون.

1

لذا سيعالج الفرع الشروط الموضوعية للصنف النباتي و الشروط الشكلية و ذلك
باإلشارة الى االمر  07-03المتعلق ببراءة االختراع و القانون  03-05المتعلق بالبذور
و الشتائل.
أوال :الشروط الموضوعية
إن المبدأ العام الذي جاءت به المادة  12من اتفاقية اليوبوف هو أال تمنح الحماية
ألي صنف نباتي جديد إال بعد إجراء الفحص للتأكد من استيفاء الصنف لشروط
ّ
1

-دانا حمة باقي عبد القادر :حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة باألصناف النباتية و المنتجات الدوائية ،دار الكتب

القانونية ،مصر.2011 ،ص .308
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الحماية الواردة في اتفاقية اليوبوف ،وذلك في نصوص المواد من  5إلى  9والمادة 20
هو المسلك الذي سلكه المشرع في ضل القانون  03-05المتعلق بالبذور و الشتائل و
نتيجة لذلك وسنعالج هذه الشروط وفق هذا المنظور.
 -1شرط الوجود
توصلنا للتسليم بأنه ،للحصول على براءة االختراع على المنتجات الزراعية،
يتوجب الوصول إلى نوع جديد من النباتات غير معروف سابقا ،ويكون له مميزات
دقيقة ،وثابتة ال تنقلب ،بمعنى أن ال تكون عرضة لتقلبات الطبيعة ،أو التأثيرات
المناخية ،وانما يجب الحصول على نوع جديد من النباتات بعد تدخل االنسان في
كينونته.1
 -2شرط الجدة
و يقصد بالجدة أن ال يكون الصنف النباتي قد تم استغالله استغالال تجاريا ،أو
بعبارة أخرى ،لم يكن معروفا من قبل ،ولم يوافق مستولد الصنف على بيع مواد التناسل،
أو التكاثر النباتي للصنف ،ولم يتم التصرف في تلك المواد ،وأجازت المادة  6فقرة 2
من اتفاق اليبوف اعتبار الصنف جديدا حتى إذا تم بيعه ،أو نقله للغير قبل المدة
المحددة ،وهذا الشرط قانوني أكثر منه شرط تقني.

2

وعلى سبيل المثال ال يعد الصنف النباتي جديدا إذا تم الطرح والتداول في
جمهورية مصر لمدة ال تزيد عن سنة سابقة على تقديم الطلب ،فإذا كان الطرح ،أو
1

 -نعيم مغيغب ،براءة االختراع ملكية صناعية وتجارية ،الطبعة الثانية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان،
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 -نصت المادة  6فقرة  2من اليبوف على أنه " يعتبر الصنف جديدا اذا لم يتم في تاريخ ايداع طلب حق مستولد

2

النباتات بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف "...
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التداول قد تم في الخارج ،فيجب أال تزيد المدة على ستة سنوات بالنسبة لألشجار،
واالعناب ،باإلضافة الى ذلك ال يفقد شرط الجدة إذا تم بيع ،أو منح حق استغالل
الصنف النباتي بموافقة المربي من قبل الغير.

1

و هو ما اشارات اليه المادة  28من قانون  03-05بقولها " ال يمكن وصف
صنف ما بأنه جديد عند تاريخ ايداع الطلب ،إال اذا لم يبعه الحائز أو لم يسلمه
للغير ،أو برضاه ألغراض تجارية أو الستغالله الخاص:
 على التراب الوطني أكثر من سنة على تراب غير التراب الوطني مند أكثر من أربع سنوات ،أو في حالةاألشجار و الكروم مند أكثر من ست سنوات".
 -3شرط التميز
تم تميزه بوضوح عن باقي االصناف
وفي المقابل يكون الصنف النباتي متمي از إذا ّ
النباتية المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على األقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند اكثاره،
وتقدير هذا الشرط أمر تقني بحت يحتاج إلى خبرة تقنية من خبير مؤهل بعلم النباتات

2

وعلى الصعيد ذاته  ،فال يتمتع الصنف النباتي الجديد بالتميز إال إذا وجد اتفاق
تام بينه ،وبين بقية االصناف النباتية المعروفة ،وهو ما نصت عليه المادة  7من اتفاق
أي صنف آخر يكون وجوده
اليبوف ،والتي يكفي فيها أن يكون الصنف واضحا عن ّ

1

 -نصر أبو الفتوح ،مرجع سابق ،ص 199

 -انور طلبة ،مرجع سابق ،ص 2812
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معروفا ،غير أنه ،ورجوعا إلى المادة سالفة الذكر يتضح جليا أن االتفاقية تتكلم صراحة
حول ما إذا كان االكتفاء بصفة مميزة واحدة ،أو البحث عن عديد الصفات.

1

و هو ما أشار إليه المشرع الجزائري في قانون  03-05المتعلق بالبذور و
الشتائل بقوله في نص المادة الثالثة فقرة رقم عشرة "  ..يجب أن يتميز الصنف عن
باقي األصناف المسجلة في الفهرس الرسمي بصفات مختلفة يمكن أن تكون ذات
طبيعة مورفولوجيا أو فيزيولوجية."...
 -4شرط التجانس
ويقصد به أن يكون الصنف النباتي متماثال بما فيه الكفاية من خصائص أساسية
مع مرعاه االختالف المتوقع الناتج عن ظروف وكيفيات تكاثره ،وذلك في نطاق الخبرة
المسموح بها.2
ضف الي ذلك ،يكون الصنف النباتي متجانسا إذا تمتع بخصائص وراثية متوافقة
بدرجة كافية ،وغير متباعدة مع مراعاة االختالف المتوقع في نطاق عمليات التكاثر
بمعنى أن يستحوذ الصنف بدرجة كافية على االقل في الخواص االساسية حتى وان
وجد اختالف بين أفراده فيما عدا ذلك 3وهذا ما ذهبت إليه المادة  8من اتفاق اليبوف،
والتي اشترطت أنه ال يشترط التجانس المطلق ،وانما ال يمنع من وجود اختالف وذلك
ألنها نتيجة حتمية الختالف عناصر وخصائص المواد المستخدمة لإلكثار.4

 -دانا حمه باقي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .317

1

 -انور طلبة ،مرجع سابق ،ص .281

2

 -دانا حمه باقي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .318

3

 -4الشك أن العرف الزراعي يمكن أن يساعد في هذا الخصوص .حيث إن هناك قد ار من االختالف بين وحدات
الصنف الواحد فقد جرى العرف على السماح به ,وقبوله ,وبهذا يكون الصنف متجانسا إذا اتحدت اطرافه في الطول,

والقصر ,والشكل ,وان اختلفت.
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و هو ما أشار إليه المشرع الجزائري في قانون  03-05المتعلق بالبذور و
الشتائل بقوله في نص المادة الثالثة فقرة رقم احدى عشر " ...يجب أن يكون النوع
مستق ار في مجموع صفاته التي يعرف بها."...
اذن فالتجانس شرط جوهري يمكن في معرفة الخصائص الوراثية من خالل إكثارها
و يبن قابليته للحصول على شهادة الحيازة.
 -5شرط االستقرار
ويعني به ،عدم تغير الصفات األساسية للصنف الثاني وهذا الشرط يعني أن
االنتاج النباتي المقدم يجب ان يبقى مستق ار ومتطابقا لتعريفه األول في نهاية كل دورة
نباتية ،مما يجعله ينضوي تحت مجموعة من المبادئ المحددة ،والمعروفة ،وال يبعد
عنها بشكل مغاير لما هو مقدم منه ،وهو ما نصت عليه المادة  9من ذات االتفاقية.1
و هو نفس المنحى الذي سلكه المشرع الجزائري في قانون  03-05المتعلق
بالبذور و الشتائل بقوله في نص المادة الثالثة الفقرة االخيرة بقوله" يجب أن يكون النوع
مستق ار في مجموع صفاته التي يعرف بها أثناء التكاثر".
فنستخلص أنه يمكن أن تكون هناك اصناف تتمتع بكل الشروط المذكورة سابقا
اال أن االستقرار هو دليل اكتمال فكرة صاحب الصنف النباتي و بالتالي وضوح معالم
الصنف و أهليته للحصول شهادة الحيازة النباتية.

1

 -نعيم مغبغب ،مرجع سابق ،ص  .94أنظر كذلك المادة  9من اتفاق اليبوف والتي نصت على أنه" يعتبر

الصنف النباتي ثابتا أذا لم تتغير خصائصه األساسية إثر تكاثره المتتابع أو في كل دورة خاصة للتكاثر"
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ثانيا :الشروط الشكلية
يتطلب القانون أيضا باإلضافة إلى الشروط الموضوعية السابق ذكرها شروطا
شكلية ،وذلك إلضفاء الطابع اإلداري لطالب الحصول على شهادة الحماية المقرونة
بمدى توافر هاذه الشروط.
 -1الطلب
من أجل الحصول على شهادة الحيازة النباتية  ،يتوجب على كل مخترع او
مستنبت إتباع إجراءات معينة ،فيقدم ّأوال طلب الحصول على شهادة الحيازة النباتية
لدى الهيئة المكلفة بحماية حقوق الحيازة النباتية  ،و يمكن أن تتمثل في هيئة براءات
االختراع في كل دولة ،وهذا ما نصت عليه المادة  12فقرة  1من اتفاقية باريس أين
التزمت ك ّل الدول الموقعة على إنشاء مصلحة ،أو هيئة خاصة.

1

و رجوعا إلى االمر  07-03والمادة  20منه والتي جاء فيها على أنه " يجب
على كل من يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يقوم بتقديم طلب كتابي صريح
الى المصلحة المختصة".

2

و يتوجب على ك ّل مخترع او صاحب صنف نباتي سواء أكان شخصا طبيعيا أو
معنويا والذي يريد حماية اختراعه في الجزائر إيداع طلب لدي الهيئة المتخصصة،
ويتضمن طلب البراءة ما يلي:1
ّ

 -1نصت المادة  12من اتفاقية باريس على أنه" تتعهد كل دولة من دول االتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية
الصناعية ومكتب مركزي إلطالع الجمهور على براءات االختراع ونمادج المنفعة والرسوم والنمادج الصناعية

والعالمات الصناعية والتجارية"

 -2أنظر المادة  20من االمر .07-03
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 استمارة طلب ووصف اختراع ،أو عدد من المطالب ،ورسم ،أو عددا منالرسومات عند اللزوم ،ووصف مختصر.
 وثائق اثبات تسديد الرسوم.ويترتب على تقديم طلب البراءة أو الصنف النباتي عدة أثار حمائيية لعلها
الحماية الوقتية عند تقديم طلب االيداع و يطلق عليه بحق االسبقية اذ تعطي الجهة
المخولة بتسجيل الطلب أفضلية على غيره من المخترعين باإلضافة الى ذلك يستطيع
القيام بإجراءات التسجيل الدولي لزيادة أفضليته على االختراع في غير الدولة المانحة
لبراءة االختراع.

2

و من جهة ثانية فإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية ،نباتية،
أو حيوانية ،أو معارف تقليدية طبية ،أو صناعية ،فيجب أن يكون المخترع حاصال
على مصدرها بطريقة مشروعة ،3ويمكن وصف الطلبات المتعلقة بالجينات من خالل
تعيين تسلسلها األساسي ،ومع هذا ،فإن الوصف الذي يعتمد على توليفة من وظائف
الجينات ،خصائصها الطبيعية ،والكيميائية ،أصلها ،ومصدرها ،أو طريقة االنتاج يمكن
قبولها كذلك ،غير أنه في الواليات المتحدة االمريكية و االتحاد األوروبي و اليابان ال
يجوز ان يكون الطلب الوارد على االختراعات البيو تكنلوجية يحوي التسلسل األساسي
المعروف ب  ،DNAفيكفي توافر سلسلة األحماض األمنية و يتم قبولها في حالة توافره
.

4

 -1أنظر المادة  3من المرسوم التنفيذي  275-05المؤرخ في  26جمادي الثانية  1426الموافق ل  2غشت
 2005يحدد كيفيات ايداع براءات االختراع واصدارها ج.ر عدد  4ص .04

 -2ممدوح خيري ،مرجع سابق ،ص .276
3

-ريم سعود سماوي ،مرجع سابق .120

 -كارلوس كوريا  ،مرجع سابق ،ص .197

4
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 -2اإلفصاح
يعد االفصاح الكامل عن االختراع او الصنف النباتي واحدا من المبادئ
الرئيسية في قانون براءة االختراع و قانون االصناف النباتية إذ إن قدرة الجمهور على
تقدم تبري ار جزئيا
الوصول الى المعرفة التي طورها المخترع او صاحب الصنف النباتي ّ
للتكاليف التي يمنحها المجتمع من خالل منح حقوق البراءة ،ومن ثمة فإن كل من براءة
االختراع ،واالسرار التجارية ،تساعدان بعضهما البعض ،وورد النص على االلتزام
باإلفصاح في نص المادة  9من اتفاق تريبس ،وتجب االشارة أن هذا المبدأ ليس عام
فهو يشمل دوال دون االخرى.

1

ووفق هذا المنظور ،يجب االفصاح عن منشأ المورد الجيني ،وذلك من شأنه أن
يساعد الدول التي توفر إمكانيات الحصول على الموارد الجينية من رصد ،وتتبع
االمتثال لقواعد الحصول ،وتقاسم المنافع الوطنية ،لذا البد لمقدم طلب 2الحصول على
براءة االختراع المتأتية من البيو تكنولوجيا االعالن عن منشأ المورد ،واالفصاح عنه هو
السبيل لرصد مدى احترامه تلك القواعد 3.وذلك لبيان كيفية تدعيم االختراع المطلوب
 -أنظر المادة  9من اتفاق تريبس.

1

2

 -يتوجب على كل مخترع إجراءات اخرى للحصول على البراءة ،يتقدم دوما طالب الحصول على براءة االختراع

لدى الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية وهيئة براءات االختراع في كل دولة ،وهذا طبقا للمادة  12فقرة  01من

اتفاقية باريس أين التزمت كل الدول الموقعة على إنشاء مصلحة أو هيئة خاصة بالملكية الصناعية ومكتب يسمح

للجمهور باالطالع على براءات االختراع والنماذج الصناعية والعالمات التجارية والصناعية التي يقوم هذه المهام في
INAPIالجزائر المعهد الوطني للملكية الصناعية ويشمل الجهة التي تقوم بإيداع الطلب المخترع نفسه وهذا ما
نصت عليه المادة  20من األمر  03/07حيث أوجبت على كل من يرغب في الحصول على براءة االختراع أن
يقوم بتقديم طلب كتابي صريح إلى المصلحة المختصة ،ويشترط على المخترع (شخص طبيعي أو تنظيم مؤسسة )

الذي يريد حماية اختراعه في الجزائر إيداع طلبه وهو يأخذ شكل مطبوعة  INAPIلدى الهيئة المختصة مكتوبة
حسب المقاييس تفرضها هذه الهيئة
3

 -توجب المادة  29فقرة  1من اتفاق تريبس على الدول االعضاء أن تشترط على مقدم طلب الحصول على براءة

اختراع ضرورة افصاح الطلب بشكل واضح في مجال االختراع بما يمكن الشخص ذا الخبرة في مجال االختراع من
تنفيد االختراع المطلوب بمنح براءة اختراع عنه.
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حمايته بشكل تام سواء بالوصف ،أو الرسومات ،ويغدو واضحا أن طالب تسجيل
موضوع االختراع ،والذي قام بتحديده ،ووصفه ،يكون غير قادر على دعمه بالوصف
منذ تاريخ االيداع ،أو األولوية ،غير أن أهميته تتجلى في تمكن شخص من ذوي الخبرة
في المجال من تنفيذ االختراع المطلوب حمايته.

1

و عند تطبيق هذا الشرط سيؤدي حتما الى حماية مصالح الدول النامية المتعلقة
بالم وارد الوراثية واالستفادة من المعارف التقليدية المتوفرة لديها ،وتنظيم استغاللها ،فإن
األمر يستدعي تحديد هذا الشرط ،ومدى ارتباطه بشرط االفصاح عن المعلومات
أن هذا الشرط حديث في القوانين،
المتعلقة باالختراع أو الصنف النباتي ،وتجدر االشارة ّ

خاصة تلك المتعلّقة ببراءة االختراع.

2

أن على المتقدمين للحصول على حقوق الملكية الفكرية المؤلفة
ومن البيان ذكره ّ

من المواد الجينية ،أو الناتجة عن استخدامها ،أن يحددوا منشأ تلك الموارد ،وأن يقدموا
دليال على أنهم حصلوا على تلك المواد بناء على موافقة مسبقة ،وعن علم من البلد
صاحب ه ذه الموارد ،وهو ما لم يتوفر في جل هاذه االختراعات الناشئة عن البيو
تكنولوجيا ،كما يقضي التوجه األوروبي بخصوص البيو تكنولوجيا بأنه في حالة
االختراع القائم على أساس مواد بيولوجية أو حيوانية المنشأ واذا كان االختراع يستعمل
تلك المواد فينبغي على طالب البراءة إذا اقتضي األمر أن يكشف المعلومات عن
االصل الجغرافي لتلك المواد.

1

3

 -نفين حسن كراره ،مرجع سابق ،ص .182

2

-عصام مالك العبسي ،مقتضيات المصلحة العامة بشأن براءة االختراع فى تشريعات الدول العربية ،الطبعة

3

-عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان ،براءة االختراع ومعايير حمايتها ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،.2009 ،ص

االولى ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية.2011 ،ص .191
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باإلضافة إلى ما سبق ،يعد شرط االفصاح ذو طبيعة إلزامية ،حيث أن االلتزام
باإلفصاح مسألة قانونية ،وعملية أساسية في تحديد نوع العالقة بين المعلومات،
والمعارف ،واالختراع موضوع الطلب ،والتي يمكن أن تكون في مجملها كافية لاللتزام
باإلفصاح وبالتالي تقوم عليها عدة أسس وهي كما يلي:1
 االلتزام بشروط الشفافية المطبقة بموجب قانون البراءة الوطني ،بما يتماشى معمبادئ البراءات القائمة كحالة التقنية الصناعية السابقة ،واالفصاح التطبيقي ،وتحديد
المخترع الحقيقي ،واالمتثال للقوانين األجنبية التي تنظم النفاذ إلى الموارد ،والمعارف
التقليدية التي قد تتعلق باالستعمال العام ،مثل االستغالل ألغراض تجارية ،أو البحث
فيما يتعلق بالموارد ،والمعارف ،أو قد تعني بوضوح األهلية لطلب حقوق البراءة.
 االمتثال لاللتزامات التعاقدية بما فيها العقود المبرمة في والية قضائية أجنبية،وبموجب عقد النفاذ ،لإلفصاح عن ذلك االتفاق ذاته ،أو االفصاح عن أية معلومات
أخرى مطلوبة في أي طلب براءة ،وامكانية االستناد إلى مبادئ اإلنصاف للحد من إنفاذ
حقوق البراءة في حالة كتمان المعلومات ،أو في حالة اعتبار النفاذ إلى الموارد أو
المعارف أو استعمالها تعديا على مبادئ اإلنصاف.
ثمة حقيقة ماثلة للعيان أن عدم االمتثال لشرط االفصاح قد يمنع اصدار البراءة،
ويستطيع االشخاص المكلفين بالفحص التحقق بشكل مستقل من صحة المقتضيات مثل
المقتضيات الجوهرية الحالية التي تطالب مقدم الطلب باإلفصاح المناسب عن
االختراع ،ومن ناحية أخرى قد تكون المقتضيات شرطا مسبقا لفحص الطلب لصاحبه
مادام لم يمتثل لمتطلبات االفصاح.

2

 -نفين حسن كرارة ،مرجع سابق ،ص .277 ،

1

 - 2عبد الرحيم عنتر ماضي ،الرؤية الدولية بشأن حماية الثروات البيولوجية والمعارف التقليدية دراسة مقارنةـ ،
الطبعة االولى ،مركز الدراسات العربية ،مصر .2015 ،ص62
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مما الشك فيه أن موضوع االفصاح عن المصدر هذا ما يزال محال للحوار
بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ،حيث عقدت العديد من الندوات للبحث عن كيفية
الكشف ،واإلفصاح عن مصدر الطلب واقترحت العديد من الدول إنشاء قاعدة بيانات
مشتركة تتيح تشارك المعلومات المتعلقة بالجدة ،والنشاط االبتكاري ،على ضوء الموارد
الوراثية والبيو تكنولوجيا.

1

 -3اإليداع
عبر هدى ما سبق ونظ ار لعدم كفاية الطلب ،أي الوصف الكتابي لالختراعات
المستمدة من البيو تكنولوجيا أو الصنف النباتي  ،فقد جاء قرار المكتب األوروبي على
أنه " إذا تضمن االختراع مادة بيولوجية غير متاحة للجمهور ،وال يمكن وصفها
بطريقة تسمح لرجل الصناعة المتخصص بتنفيذ االختراع ،فإن هذا ال يعتبر وصفا
كافيا ،إال إذا كانت المادة البيولوجية محال لإليداع لدى هيئات االيداع الدولية
المعتمدة" ،ونتيجة لذلك ،أقرت فرنسا هي األخرى ما جاء في اتفاقية بودابيست الخاصة
باالعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة لألغراض الخاصة بالبراءات في سنة  ،21977و
تعتبر هذه االتفاقية األولى من نوعها
وطبقا لمعاهدة بودابيست فإن اإلفصاح عن االختراع هو أحد المتطلبات الضرورية
من أجل الحصول على البراءة ،ويتم اإلفصاح عن طريق تقديم وصف كتابي .
وترى غالبية الدول المتقدمة ،األوروبية منها خاصةّ ،أنه إذا تضمن االختراع

كائنات دقيقة ،فإن الوصف قد يكون غير كاف ،ويجب تقديم عينة من هذه الكائنات
أي سلطة إيداع دولي تتسلم ،وتحفظ هذا الكائن
الدقيقة إلى الجهة المختصة بذلك ،وهي ّ
 -محمود محي الدين محمد الجندي ،مرجع سابق ،ص.294 ،

1

 معاهدة بودابيست بشأن االعتراف الدولي إليداع الكائنات الدقيقة مؤرخة في  28أفريل  1977والمعدلة سنة.1980
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الدقيق ،ويجب حفظ هذه العينات عن طريق شخص ذي خبرة ،ومن أجل تكيف وضع
هذه الجهات الدولية لإليداع ،1فإنه يتعين طبقا للمادة السادسة الفقرة األولى من اتفاقية
بودابيست أن تقع مؤسسة اإليداع في أراضي دولة متعاقدة في االتفاقية ،وأن تحظي
بضمانات هذه الدولة ،مؤداها أن هذه المؤسسة مستوفية الشروط المنصوص عليها في
الفقرة الثانية من ذات المادة.

2

ووفق هذا المنظور ،على طالب التسجيل المتعلق بمواد بيولوجية ،أو أحياء دقيقة
تضمنه القانون األردني
قدم عينات إلى أحد المراكز المتخصصة ،وهذا ما
أن يثبت ّأنه ّ
ّ
يخول الخبراء المحليين
في نص المادة  8فقرة  1من قانون الملكية الفكرية ،وهو ما ّ
االطالع على االختراع ،ومراحله ،ما يكسبهم الخبرة التي تؤهلهم لالستفادة منه.

3

 -4شرط التسمية
متى استنبط المربي صنفا نباتيا جديدا ،وجب عليه أن يعطيه اسما واحدا بعد
موافقة المكتب ،ويعرف الصنف بهذا االسم ،ويطرح به في التداول ،ويكون محل حماية،
ويجوز أن يتضمن االسم إلى جانب الكلمات أرقاما ،و حروف.4
ويجب أن يحمل الصنف النباتي الجديد تسمية تسمح بمعرفته ،وهو ما نصت
عليه المادة  5من اتفاقية  ،5 UPOVغير أن المادة  20من وثيقة اليبوف لسنة 1991
نصت على مجموعة من المعايير البد أن تتوفر في التسمية ،وهي":

 -نفين حسن كرارة ،مرجع سابق ،ص .285

1

 -أنظر المادة  6من اتفاقية بودابيست بشأن االيداع الدولي للكائنات الدقيقة.

2

 -ريم سعود سماري ،مرجع سابق ،ص .120

3

 -انور طلبة  ،مرجع سابق ،ص .282

4

 -عجة الجياللي ،مرجع سابق ،ص,285

5
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 يجب أن تكون التسمية مختلفة عن سائر التسميات المستخدمة في سائرأعضاء االتحاد للنوع ذاته ،أو لنوع يمت إليه بصلة وثيقة.
 يجب اال تؤدي التسمية إلى التضليل أو االلتباس بشان خصائص الصنف ،أوقيمته ،أو ماهيته ،أو بشان هوية مستولد الصنف.
حرية استخدامها كصنف.
 ال يجوز أن تعيق الحقوق في التسمية ّ ال يجوز أن تؤثر التسمية في حقوق الغير السابقة التي قد تقتضي بغيرتسمية.
 -ال يجوز أن تكون التسمية من أرقام فقط إال إذا كان العرف يسمح بذلك".

1

و هو ما أقره المشرع الجزائري في قانون  03-05المتعلق بالبذور و الشتائل
بقوله في نص المادة  " 27يجب أن يحمل الصنف تعينا جنسيا يسمح بتعرفيه".
نستخلص مما تقدم أن المشرع الجزائري ساير االتفاقات المنظمة لألصناف النباتية
الجديدة من خالل إقرار حماية لألصناف النباتية وذلك بشرط توافرها على شروط و
ذلك لضمان االستم اررية في هذا المجال و إدراكا منهم بأهمية الجانب الزراعي و
المنظمة الزراعية و يتضح أن هذه الشروط جاءت لتقوية حقوق االستئثار و ال يخفى
أن أي حق استئثاري يرد عليه حقوق و يرتب عليه التزامات.

13-12-2017 20h

- www.upov.int/en/publivations/tg-rom/tg001_1_3.pdf
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المطلب الثاني :االثار المترتبة على الصنف النباتي و حمايته
كغيرها من الحقوق الذهنية ،أو حقوق الملكية الفكرية ،يكتسب من خاللها
صاحب الصنف النباتي الجديد مجموعة من الحقوق أقرها القانون ،وأقر للمربي
باالستئثار بهذه الحقوق من الناحية االدبية ،والمالية ،أي البد من أن يحظى المربي
بحق نسبة الصنف إليه ،و متى كان صنف نباتي جديدا حصل به المربي على شهادة
الحيازة بعد استيفاء الصنف النباتي لشروط

معينة فبهذا يكتسب حقوق و يتحمل

التزامات فمن أهم االلتزامات استغالل المصنف و االستفادة منه ماليا باالظافة الى
االلتزامات المترتبة على وجوب االستغالل و دفع الرسوم أو ما يطلق عليه اإلتاوة و
هذا لحمايته و منع الغير من التعدي عليه و في حالة التعدي عليه تقوم المسؤولية
نتيجة الضرر الذي لحقه من جراء هذا التعدي ،يتناول هذا المطلب حقوق والتزامات
صاحب الصنف النباتي الجديد في الفرع األول و الحماية القانونية لألصناف النباتية في
الفرع الثاني.
الفرع األول :االثار المترتبة على الصنف النباتي
كقاعدة عامة تخضع جميع حقوق الملكية الصناعية لعدة أثار و هو حال
االصناف النباتية الجديدة التي تعطي لصاحبها الحق في استغاللها بكافة الطرق التي
يراها مناسبة اال أنه يقع على عاتقه التزامات تتمثل في دفع الرسوم و االستغالل لذا
سيعالج الفرع حقوق مربي الصنف النباتي و التزاماته.
أوال :حقوق المربي في ضل القانون03-05
إن منح شهادة الحيازة بالنسبة للصنف النباتي الجديد يعطي لصاحبه حسب نص
المادة  40من القانون  03-05المتعلق بالشتائل و البدور و جاءت في الفصل الثالث
تحت عنوان الشروط العامة الستغالل حق حماية الحيازات النباتية و التي نصت على "
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" يمكن الصنف الذي منح حماية أن يكون موضوع عقد ترخيص بين المتحصل و
مؤسسة إنتاج و تكاثر و الشتائل معتمدة وفقا لمفهوم أحكام المادة  19أعاله و
المعرف بموجب هذا القانون بمستغل الصنف".

1

بإستقراء نص المادة  41من األمر  03-05يتضح جليا أنه و في حالة منح
شهادة الحيازة لكل صاحب صنف حق تحويل كل أو جزء من الحقوق ويتم تحويل هاذه
الحقوق عن طريق عقد موثق ،ويسجل في دفتر الحقوق ،كذلك ،البد من تحديد مدة
الحقوق الممنوحة للمستغل أو لدى خلفه سواء بالنسبة لعقد الترخيص ،أو التحويل،
وكذلك تحديد قيمة التعويض الذي يمثل في المجمل المكافأة ،2وهو ما أقرته المادة 36
من القانون  03-05حيث نصت على أن " أن الحماية تشمل كل عناصر أنتاج،
وتكاثر ،وكل أعمال التوضيب ،والعرض للبيع ،وكذا كل أشكال التسويق ،وتصدير،
واستيراد الصنف".
و هو ما تضمنته المادة  30حيث نصت على أن " تخول كل حيازة نبات
تستجيب للشروط المحددة في هذا القانون الحق في سند يسمى شهادة حيازة النبات
التي تشكل سند ملكية معنوية
تمنح شهادة حيازة النبات صاحبها حقا في الحماية يتكون من حق حصري على
االستغالل التجاري للصنف المعنى".
وبذلك ،فإن منح شهادة الحيازة تخول لصاحب الصنف النباتي حقا استئثاريا،
مدة الحماية بعشرين
وحصريا ،في احتكار االستغالل التجاري للصنف النباتي ،ويحدد ّ
 -1نصت المادة  19من القانون  03-05على " يخضع نشاط كل شخص طبيعي أو معنوي إلنتاج البذور و
الشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة أو نصف الجملة الى نظام اعتماد مسبق".
 -بلقاسمي كهينة ،مرجع سابق ،ص .190

2
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سنة بالنسبة لألنواع السنوية وخمسا وعشرين سنة بالنسبة ألنواع األشجار والكروم ،ويبدأ
سريان هاذه اآلجال من تاريخ منح شهادة حيازة النبات.
و هو ما اقرته المادة  38من قانون  03-05حيث نصت على أن " تحدد مدة
الحماية بعشرين سنة بالنسبة لألنواع السنوية و خمس و عشرين سنة بالنسبة
ألنواع األشجار و الكروم
يبدأ سريان هذه اآلجال ابتداء من تاريخ منح شهادة حيازة النبات".
و نتيجة لذلك ال يستطيع الغير التعدي على حقوق المربي إال أذا تحصل على
موافقة من المربي ،وفي حالة ما إذ تحصل على موافقة فإنه غالبا ما يتم االتفاق على
مقابل مادي يدفعه الغير لصاحب شهادة حق المربي.

1

باإلضافة الى ذلك يستطيع حائز شهاد المربي ان يتصرف فيها و هذا حسب نص
المادة  46من قانون  03-05حيث نصت على أن" يمكن صاحب شهادة المتحصل
النباتي التنازل في كل وقت عن كل أو جزء من حقوقه و يتم التنازل عن طريق
تصريح كتابي يرسل الى السلطة الوطنية التقنية النباتية".
ومن خالل ما تقدم يتبين لنا أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات العديدة
أقر بقابلية حصول صاحب الحق الفكري المنطوي على نبات بالحماية و فق متطلبات
القانون  03-05و أعطى له حماية في منع الغير من االعتداء على حقه  ،وأعطى له
حقين مهمين هما :االستئثار باالستغالل ،والتصرف فيه على النحو الذي يريده من
جهة ،واعطاءه مدة حماية معتبرة يستطيع من خاللها صاحب الصنف النباتي االستفادة
منه ماليا ،وبالتالي تحقيق عوائد مالية.
1

 -عصام احمد البهجي ،حقوق الملكية الفكرية لألصناف المعدلة وراثيا ،الطبعة االولى ،دار الفكر

الجامعي،االسكندرية ،.2014،ص .124
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ثانيا :التزامات صاحب الصنف النباتي
كغيره من حقوق الملكية الفكرية و ان كانت الدولة تحمي مصالح المربي من خالل
تحصيل العائد المالي خالل فترة الحماية ،اال أنها أقرت واجبات البد القيام بها و
احترامها و لعل أهم هذه االلتزامات االلتزام باستغالل الصنف النباتي باالظافة الي ذلك
دفع الرسوم.
 -1االلتزام باستغالل الصنف النباتي
إن إلتزام صاحب الصنف النباتي الجديد باستغالل صنفه على إقليم الدولة التي
منحته شهادة مستنبت النبات ،هو أساس ومبدأ مأخوذ به في غالبية التشريعات حيث
يوجب المشرعون على مالك الصنف النباتي القيام باستغالل صنفه المحمي ،ويكون
مالك الصنف قد أوفي بالتزامه ،إذا باشر االستغالل بنفسه أو قام بمنح رخص لألخرين
في مباشرة هذا االستغالل.

1

و بذلك فحق التملك هنا ،و إن كان الغرض األساسي منه هو حماية حق
المستنبت في تحقيق عوائد مالية نظير الجهد المبذول و الخسائر التي لحقت المستنبت
جراء التجارب ،التي قام بها فمن حقه اعطاءه فرصة لالستفادة منه ،لكن المشرع
الجزائري مكن الغير في حالة عدم استغالل الصنف النباتي خالل مدة معينة أن
يطالب باستغالله ،و هو ما نصت عليه المادة  47من قانون  03-05المتعلق بالبدور
و الشتائل حيث نصت على أن " يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب من
السلطة الوطنية التقنية النباتية و يحصل لديها على رخصة اجبارية إذا لم يتم

 -1محمد العرمان ،الجوانب القانونية للترخيص االجباري لألصناف النباتية الجديدة ،مجلة الحقوق والعلوم االنسانية،
المجلد العاشر  ،العدد األول  ،االمارات ،2017 ،ص .59
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استغالل الصنف المحمي من قبل صاحبه في أجل ثالث سنوات من تاريخ منح شهادة
المتحصل النباتي".
و يقع على صاحب الصنف استغالل الصنف من أجل تحقيق المنفعة العامة،
وخدمة للمجتمع ،وهذا مقابل الحماية الممنوحة ،ومقابل الحق االستئثاري ،1بمعنى أن
استغالل الصنف النباتي ليس حقا فقط وانما واجب على مالك الصنف النباتي المحمي،
وهو أساس الحماية.

2

و هو ما أقرته المادة  48من قانون  03-05بقولها" ال يمكن منح الرخصة
االجبارية إال من اجل المحافظة على مصلحة عمومية أكيدة".
تجب االشارة أنه يمكن للسلطة الوطنية التقنية النباتية بصفة استثنائية ،و ألسباب
ترتبط باألمن الغذائي الوطني ،أو ذات أهمية بالنسبة للتنمية الفالحية الوطنية ،أو
نتيجة المصلحة العمومية و دون أن يكون الصنف المعني موضوع طلب الرخصة
االجبارية ،أن تقوم السلطة الوطنية التقنية النباتية بتعين مؤسسة إنتاج و تكاثر البذور
و الشتائل أو أكثر معتمدة الستغالل الصنف المحمي المعني ،و الذي يوصف
بالرخصة التلقائية.

3

 -2دفع الرسوم
من االلتزامات التي يلتزم بها صاحب الصنف استغالل مصنفه ،باإلضافة الى
دفع الرسوم ،وهو شيء يقع على عاتقه ،أو على عاتق من آلت اليهم حقوق االستغالل،
1

 -عبد اهلل حسن الخرشوم ،الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية ،دار وائل للنشر ،طبعة  ،2005ص

.98

 -بلقاسمي كهينة ،مرجع سابق ،ص .202

2

 -أنظر المادة  49من قانون .03-05

3
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وهومن قبيل أهم االلتزامات التي البد من توافرها ،وذلك الستبعاد االصناف التافهة من
الحماية.
وعادة ما تكون الرسوم في السنوات األولى من عمر الصنف منخفضة ،وذلك
راجع إلى إعطاء صاحب الصنف الفرصة الستغالل صنفه ،وتحصيل الفوائد منه ،وذلك
السترداد ما أنفق ،باعتبار الصنف يكلف ماديا نتيجة التجارب ،والخسائر المادية التي
تحملها المستولد ،وذلك من أجل تعويضه باإلضافة إلى ذلك إذا اصطدم صاحب
الصنف برسوم مرتفعة بعد االنتهاء من استيالده  ،يؤدي هذا إلى التقليل من عزيمته
على استيالد األصناف في المستقبل.
إن الحماية هنا ليست مجانية ،وهو المقابل الذي تأخذه الدولة نظير حمايتها
للصنف النباتي الجديد خالل مدة الحماية ،وقد نصت المادة  39من قانون 03-05
على أنه " يكون حق الحماية مقابل إتاوة يحدد قانون المالية مبلغها وكيفيات
تحصيلها".
وهو ما قره المشرع في الفصل الخامس تحت عنوان زوال حق الحماية و هو ما
تضمنته المادة  51فقرة  2بقولها" ...عدم دفع اإلتاوة المنصوص عليها "..
أن نسبة الرسوم ال تبقى طيلة حياة الصنف منخفضة بل تزداد الرسوم
غير ّ

أن الرسوم تدفع تصاعديا.
بازدياد ،أو بمرور ّ
المدة بمعنى ّ

1

من خالل ما سبق يتضح ان المشرع الجزائري أعطي فعالية كبيرة باستحداث السلطة
الوطنية التقنية النباتية كوسيلة لمنح حقوق عديدة تمكن مستولد النبات الحصول على
العديد من المزايا لحماية حقه االستئثاري و استغالل  ،لكنها قيدت بضرورة االستغالل و
دفع الرسوم و بالتالي فالحماية ليست مجانية .
 -1صالح زين الدين ،مرجع سابق ،ص 126
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الفرع الثاني :الحماية القانونية لألصناف النباتية
نتيجة لألهمية التي يكتسيها الصنف النباتي من خالل زيادة استنبات النبات و
توفير الغداء ،سعت الدولة ممثلتا في هيئاتها خاصة القضاء في حمايته ،من خالل
حماية مبدع الصنف النباتي ،بغية زيادة ابداعه ،و نتيجة لذلك سعى المشرع الى اعطاء
مستبث النبات حمايتين حماية مدنية ،و حماية جزائية.
أوال :الحماية المدنية لألصناف النباتية الجديدة
كما سبق االشارة إليه أن االصناف النباتية عنصر مهم من عناصر الملكية
الفكرية بوجه عام و عنص ار من عناصر الملكية الصناعية بوجه خاص كون الحق الذي
يكفل لمستنبتها حق استئثاري من ناحية التصرف و االستغالل و هو حق من نوع
خاص.1
و بالتالي فهو يفرض على الغير احترامه ،و عدم االعتداء عليه و أي إخالل بهذا
االلتزام يؤدي الى قيام المسؤولية المدنية.
و غير خفي أن الحماية المدنية لمستنبط االصناف النباتية لم يضمنها بنصوص
خاصة اذا تم االعتداء عليها ،و بالتالي فهو أحالنا الى القواعد العامة من حيث
التطبيق ،لكن يالحظ أن الحماية المقررة لمستولد النبات ،2لم تضمن للمربي جبر
الضرر الذي يلحق به و قد ذهب جانب من الفقه الى القول بأن الحماية النابغة من
القواعد العامة قد ال تكون ناجحة في ظروف غير عادية و بالتالي يتطلب حماية سريعة

 -1عبد الرازق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني ،حق الملكية ،الجزء الثامن ،دار إحياء التراث العربي،

بيروت. 1967 ،

-دانا حمة عبد الباقي ،مرجع سابق ،ص 312
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و بإجراءات مبسطة و لذلك كان من األفضل للمشرع أن يقرر تعويضا جزافيا لمن
اعتدى على حقه.

1

و كما هو معلوم فإن المسؤولية المدنية تنقسم الى قسمين فمتى كانت ناشئة في
خلل في االلتزام بعقد فتسمى بالمسؤولية العقدية أو ترتب عليه التزام يفرضه القانون
تدعى بالمسؤولية التقصيرية.
 -1حماية الصنف النباتي في اطار العالقة العقدية
تقوم المسؤولية العقدية حسب القواعد العامة ،متى توافر عقد مستوفي لكل الشروط
 ،باالظافة الى ذلك تحقق عنصري الضرر ،و العالقة السببية بينهما فإذا تم وجود هذه
الشروط ُعد خطأ عقدي و يستحق بذلك التعويض.
ورجوعا الى ما سبق االشارة إليه في الحماية ،سواء كان الحق المطالب به ناتج
عن براءة اختراع ،أو صنف نباتي فهو يتمتع كونه عقد استئثار ،و بالتالي يجوز له
التصرف فيه كما سبق اليه التطرق في الباب األول في الفصل الثاني منه على فكرة
التراخيص ،فهو بذلك له الحق بالتصرف في الصنف النباتي بجميع انواع التصرف
القانونية ،كارهن ،و البيع ،و الهبة ،الى غير ذلك ،فالصنف النباتي يستطيع رهنه  ،و
التصرف فيه بكافة طرق التصرف ،و يقوم بإنشاء عقد بين صاحب المصنف النباتي و
الغير و بالتالي تنشأ عالقة تعاقدية.
و كقاعد عامة فإن أي اخالل ،أو امتناع أو تأخير في التنفيذ في العقد الناشئ
عن الصنف النباتي يلزم الطرف المخل بالعقد بالتعويض.

2

 -محمد عبد الضاهر ،الحماية القانونية لألصناف النباتية ،بدون دار نشر ،القاهرة ،2003 ،ص .231

1

 -2تنص المادة  124من القانون المدني" كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ،و يسبب ضرر للغير يلزم من
كان سبب في حدوثه بالتعويض".
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 -2حماية الصنف النباتي في اطار المسؤولية التقصيرية
تقوم هذه المسؤولية ال عن وجود عقد صحيح بين المستنبط و الطرف المسؤول،
و إنما يقع االعتداء على الحقوق االستئثارية لمستنبط الصنف النباتي المحمي من الغير
األجنبي عن المستنبط ،الذي ال يرتبط معه برابطة عقدية فحينها يمنح شهادة الحق
االستئثاري لمستنبط الصنف النباتي منع الغير من مباشرة أي فعل من األفعال
المحضورة.

1

و بذلك يقع على مستولد النبات إثبات الخطأ المتمثل في االعتداء على حقوقه
االستئثارية ،و عدم التمتع الهادئ خالل مدة الحماية وهذا من خالل المنافسة غير
المشروعة ،و التي تعتبر أهم تطبيقات المسؤولية التقصيرية و التي تحدث بين أطراف
يمارسون أنشطة متقاربة ،أو يقدمون منتجات مماثلة للجمهور ،و مثال ذلك المسؤولية
التقصيرية الناجمة عن الشركات المتخصصة في البذور ،و االساءة إليها من قبل
الشركات المنافسة لها من خالل بث االشاعات التي تمس البذور كون لها جودة أقل ،أو
أنها مضرة بجسم االنسان أو قيام الغير بإفشاء أسرار الصنف النباتي بعد االطالع
عليه.

2

و ال يخفى أن أركان المنافسة غير المشروعة و هي نفسها أركان قيام المسؤولية
التقصيرية ،و هي الخطأ ،و الضرر ،و العالقة السببية ،و من الغني عن البيان أن
ركن الخطأ من أدق عناصر هذه الدعوى ،و ذلك ألن األصل في النشاط التجاري هو
حرية المنافسة فمن البديهي أن يتنافس التاجر في انتاج نوع معين من السلع و
الخدمات ،و المتاجرة بها بهدف إدخال تحسينات على الصنف النباتي و ذلك بشرط أن

 -دانا حمة عبد الباقي ،مرجع سابق ،ص .422
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 -محمد عبد الضاهر ،مرجع سابق ،ص .107
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تنحصر هذه المنافسة في الحدود المشروعة التي تحددها قواعد التزامه ،و الشرف ،و
العادات التجارية ،و قواعد اخالقيات المهنة المتعارف عليها في البيئة التجارية.

1

و على الرغم من االختالف في وجهات النظر لتحديد مفهوم الخطأ التقصيري ،اال
أن الفقه استقر على أن الخطأ عبارة عن االخالل بالتزام قانوني سابق يصدر عن
ادراك ،و من خالل ما تقدم يتكون الخطأ من عنصر مادي هو االخالل بواجب قانوني،
و عنصر معنوي و هو توافر االدراك أو التميز لدى مرتكب الخطأ.

2

أما ما يتعلق باألصناف النباتية فإنه ما يعد منافسة غير مشروعة في صنف
نباتي مملوك له خالل مدة الحماية صعب نوعا ما لذلك فإن عبأ االثبات يقع على
المدعي بحصول ضرر على صنفه النباتي تأسيسا على المقولة الفقهية البينة على من
ادعى.
حيث أن مستنبت الصنف النباتي يجد صعوبة في اثبات االعتداء من قبل الغير،
حيث بانتفاء الضرر تنتفي المسؤولية ،و كما هو متعارف في الفقه يجب ان يكون
الضرر مباش ار متوقعا كان أم غير متوقع و محققا حاال أو مستقبال ،مما يعني يجوز
التعويض عن الضرر المحتمل طالما أصاب الضرر حقا أو مصلحة مشروعة.

3

و قد يكون الضرر ماديا يتمثل في الحاق خسارة أو ضياع مكسب جراء المنافسة
غير المشروعة ،كما يمكن أن يكون الضرر معنويا كاألدي النفسي أو األدبي الذي

 -1زينة غانم عبد الجبار الصفار ،المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية ،دار حامد للنشر ،عمان،2002 ،
ص .138

 -حسن على الدنون و محمد سعيد الرحو ،الوجيز في النظرية العامة لأللتزام ،دار نائل ،عمان ،ص .211

2

 -محمد عبد الضاهر ،مرجع سابق ،ص .107
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أصاب مستنبت النبات نتيجة العمل غير المشروع الصادر من الغير ،كتحوير الصنف
النباتي ،أو إلغاء فكرته الرئيسية أو المساس بسمعة المستنبت و بشرفه.1
باالظافة الى ذلك أن توافر العالقة السببية ،يكون بإثبات أن الفعل الصادر من
المعتدي كان السبب في حدوث الضرر الموجود ،و بذلك على المدعي عليه متى اراد
إبعاد المسؤولية بإثبات مشروعية الفعل الصادر منه ،كأن يكون قد حصل على الصنف
النباتي بطريقة مشروعة كترخيص من صاحب الصنف أو سقوط الصنف في الملك
العام بعد زوال الحماية أو قد نشأ عن سبب أجنبي أو فعل الغير.
نخلص أن انعقاد المسؤولية العقدية ،أو المسؤولية التقصيرية هو يقتصر على
التعويض الذي نشأ جراء االخالل بااللتزام ،فتبدأ الحماية المقررة من تاريخ تقديم الطلب
الى حصول على شهادة الحيازة و التي تعطي مستنبت الصنف حماية مؤقتة خالل مدة
الحماية.
ثانيا :الحماية الجزائية للصنف النباتي
باإلضافة الى الحماية المدنية التي يتمتع بها صاحب الصنف النباتيـ يحظى هو
األخر بحماية جزائية ضد الجرائم الواقعة علي حقوقه االستئثارية خالل مدة الحماية ،و
التي تتخذ أشكاال متعددة حيث أن جميع األعمال التي يقوم بها الغير بدون ترخيص من
مالك الصنف النباتي تعتبر تعديا على حقوقه ،و كغيره من الجرائم فإن فعل التعدي
على الصنف البد أن يتمركز على:

 -دانا حمة عبد الباقي ،مرجع سابق ،ص .426
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 -1الركن المادي لجريمة تقليد الصنف النباتي
ان الركن المعنوي في جنحة التقليد الماس بالصنف النباتي ،هو كل فعل يقوم به
الغير يؤدي الى االعتداء على حق المستنبت  ،و نظم المشرع الجزائري دعوى التقليد
بموجب المادة  30من قانون  " 03-05تمنح شهادة الحيازة النباتية صاحبها حقا في
الحماية يتكون من حق حصري على االستغالل التجاري للصنف" و بمعنى المخالفة
ُيعد أي مساس بهذا الحق كخطأ مدني يترتب عنه قيام الخطأ.
و من جهة ثانية تتكون دعوى التقليد من طرفين أساسين هما المدعي و المدعى
عليه فالمدعي هو صاحب شهادة ملكية الصنف النباتي و الذي يدعي في دعواه بقيام
المقلد بالمساس بحقوقه المترتبة عن هذه الشهادة و التي تخوله االستئثار باستغاللها.

1

و تتعدد صور االعتداء إذ يمكن أن يكون بيع هذا الصنف ،أو عرضه للبيع ،أو
عرضه للبيع ،أو توريده ،أو تقليده ،و تتمثل األعمال المجرمة على سبيل المثال:
 االنتاج و توليد االصناف النباتية المحمية دون موافقة كتابية من مالكها. الحيازة قصد االتجار و تحقيق الربح. التوضيب من أجل االنتاج و التكاثر. -البيع و التصدير و استيراد اصناف نباتية .

2

1

 -عجة الجياللي ،منازعات الملكية الفكرية الصناعية التجارية الدعوى المدنية و الدعوى الجزائية و الطرق البديلة،

2

 -أنظر المادة  73من قانون  03-05المتعلق بالبدور و الشتائل.

الطبعة األولى ،موسوعة حقوق الملكية الفكرية ،منشورات زين الحقوقية ،لبنان ،2015 ،ص .475
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 -2الركن المعنوي لجريمة تقليد الصنف النباتي
باستقراء نصوص قانون  03-05المتعلق بالبذور و الشتائل يتضح جليا أن
المشرع الجزائري لم بنص على الركن المعنوي على غرار القانون المصري ،1و بذلك
يكون المشرع الجزائري افترض توافر عنصر االدراك من قبل الغير.
 -3العقوبات المقررة لجريمة تقليد الصنف النباتي
تطبقا ألحكام المادة  301من األمر  156-66المتضمن قانون العقوبات المعدل
و المتمم أن " كل األشخاص المنتمون الى هيئة او السلطة الوطنية التقنية النباتية و
قام دون أن يكون مؤهال قانونا من قبل المتحصل أو من ذي حقه بإفشاء أو محاولة
إفشاء معلومات تقنية أو علمية كان المتحصل قد طلب ابقاءها سرية".

2

و بذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر و بغرامة من مليون دينار الى
مليون و خمسمائة ألف دينار جزائري كل من ينتج أو يكاثر أو يستورد أو يصدر بطرق
غير قانونية أو يوزع أو يسوق البذور و الشتائل غير المصادق عليها و غير المسجلة
في الفهرس الرسمي.

3

من خالل معالجتنا لألصناف النباتية الجديدة سواء من حيث التشريع الجزائري أو
اتفاقية اليوبوف يتضح جليا أن الحماية تقررت فقط لحماية كبريات الشركات العاملة في
هذا المجال و حسنا ما فعل المشرع الجزائري من خالل نصوص القانون 03-05
المتضمن حماية البذور و الشتائل في عدم القدرة على تسويق البذور ما لم تكن مدرجة
 -أنظر المادة  203من قانون الملكية الفكرية المصري

1

2

 -حسب نص المادة  55من قانون  " 03-05يؤدي المفتشون التقنيون للنباتات اليمين االتي نصها:

أقسم باهلل العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و أن أراعي في كل األحوال الواجبات التي تفرشها على".
 -أنظر المادة  68من قانون .03-05

3
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في الفهرس باالظافة الى تشجيع المستنبتين لزيادة ابداعهم في اقران حماية مدنية و
حماية جزائية خالل مدة الحماية و هي مدة مقبولة الى درجة كبية تمكنهم من استغالل
الصنف النباتي.
المبحث الثاني :االطار المؤسساتي لحماية االختراعات في المجال
البيو تكنولوجي
نتيجة لألهمية الكبيرة للبيو تكنولوجي بصفة عامة و تطبيقاته بصفة خاصة
أولى ،المشرع الجزائري اهتماما كبي ار من خالل إنشاء العديد من المؤسسات التي
تنظمها ،و تحمي المتعامل معها ،و راعت في ذلك خصوصية المادة التي تقوم عليها،
و هي مراكز مهمة شملت العديد من القطاعات و الو ازرات على غرار و ازرة الصحة ،و
البيئية ،و الفالحة  ،لذلك سنتطرق الى مركز البحث في البيو تكنولوجيا و الهيئة
الوطنية للموارد البيولوجية في المطلب األول  ،باإلضافة الى الوكالة الوطنية للمواد
الصيدالنية و السلطة الوطنية التقنية النباتية في المطلب الثاني.
المطلب األول :مركز البحث في البيو تكنولوجيا و الهيئة الوطنية للموارد
البيولوجية
باعتبارها مادة نوعية تغلب عليها طابع الجدة تعتبر المؤسسات المنظمة لها
ضئيلة مقارنة بالقوانين االخرى ،ونتيجة ألهميتها نظم المشرع الجزائري بعض
المؤسسات التابعة لها و من أهمها مركز البحث في البيو تكنولوجيا ،و الهيئة الوطنية
للموارد البيولوجية.

174

الباب الثاني :مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي
الفرع األول :مركز البحث في البيو تكنولوجيا
ساهم مركز البحث في البيو تكنولوجيا في اضفاء حماية ألصحاب هذه الفئات من
خالل ادخاله في التنظيم االداري و من خالل اقرار المرسوم التنفيذي المنظم لمركز
البحث ،و نتيجة ألهميته قسم الى مجموع من األقسام و المصالح ،لذا سنتناول كل من
التعريف بالمركز و بيان أقسامه.
أوال :التعريف بالمركز البحث في البيو تكنولوجيا
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  338-07المؤرخ في  15يناير  2013الذي
ينظم مركز البحث في البيو تكنولوجي ،تكون الجزائر خطت خطوة كبيرة في مجال
البيو تكنولوجيا من خالل انشاء مركز البحث في البيو تكنولوجيا و هو مركز يقع تحت
سلطة المدير الذي يساعده مساعد و أمين عام.
ثانيا :أجهزة المركز البحث في البيو تكنولوجيا
هو مركز له أهمية كبيرة ألنه يعالج مسألة البيو تكنولوجيا من خالل احتوائه على
عدد كبير من األقسام و المصالح االدارية و يعتبر مركز البحث في البيو تكنولوجيا
أحد أول المراكز المتخصصة في مجال البيو تكنولوجيا و هو ما تضمنته المادة  9فقرة
 1من القانون  03-05بقولها" ينقسم الى أقسام تقنية و مصالح ادارية و أقسام بحث
وورشات و مصالح مشتركة".
و من جهة أخرى تنقسم االقسام التقنية و هو ما تضمنته المادة  9فقرة " 2قسم
العالقات الخارجية من خالل يسعى القسم الى تثمين البحث المتوصل اليه باإلضافة
الى قسم التحليل االستشرافي في البيو تكنولوجيا و أخي ار قسم تكنلوجيا االعالم
المتعلقة بالبيو تكنولوجيا".
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ثالثا :أقسام مركز البحث في البيو تكنولوجيا
تنقسم أقسام البحث الى عد أقسام و هي:
 -1قسم البيو تكنولوجيا و الصحة
يعتبر قسم البيو تكنولوجيا و الصحة من أهم أقسام مركز البحث ،ألنه يعالج
مشاكل تهتم بالصحة ،من خالل البحث في ميدان الصحة و يستوي في ذلك الصحة
االنسانية أو الحيوانية ،باالظافة الى ذلك المساهمة في الحيلولة دون تفشي األمراض
في الجزائر ،و هو ما تضمنه المشرع في المادة  9فقرة 3حيث نصت على أن " تطوير
مناهج التشخيص الوراثي في ميدان الصحة االنسانية و الحيوانية و االمراض النادرة
و المنتشرة في الجزائر و تثمين النباتات الطبية بالطرق البيو تكنلوجية مع التركيز
خاصة على التأثيرات المتعلقة بالتصنيع و التسليم الهادف و االستنبات الخلوي و
المخبري و مراقبة الجودة و كذلك كل االفاق الجديدة للبيو تكنلوجيا.
التركيب الوراثي للعوامل المعدية السيما األمراض المستوطنة من أجل تطوير
لقاحات أكثر فعالية و تطوير أدوات التشخيص و مراقبة الجودة للصحة االنسانية و
الحيوانية و التعرف على الجينات الجديدة ووظائفها ذات العالقة بالصحة و السعي
الى انشاء بنوك بيولوجية و إنشاء مناهج جديدة لتحديد و قياس جزئيات الحيوية
الحديثة و تطويرها".
 -2قسم البو تكنولوجيا و الفالحة
من جهته هو األخر جاء قسم البيو تكنولوجيا و الفالحة ليحاول ايجاد حلول حول
العمليات البيولوجية و ذلك بغية التعرف على الجينات ذات الفوائد التي يمكن االعتماد
عليها في الزراعة ،و ذلك من أجل تحسين االنتاج و القدرة االنتاجية ،و هو ما نصت
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عليه الفقرة  4من المادة  9من قانون  "03-05و يقوم القسم بالقيام بدراسات و أعمال
بحث حول التميز الجزئي للموارد البيولوجية السيما المحلية منها و التعرف على
الجينات ذات الفائدة الزراعية ووظائفها باإلضافة الى تطبيق البيو تكنولوجيا في
تحسين عوامل االنتاج و من جهة ثانية إحداث النباتات المعدلة وراثيا المقاومة
للضغط الحيوي و غير الحيوي .
كذلك يقوم القسم بتطبيق البيو تكنولوجيا في مراقبة جودة المنتجات الفالحية و
في تحسين اداءات األنواع الحيوانية و النباتية و ذلك لتكاثر و توالد األ نواع الحيوانية
و النباتية".
و جاءت الفقرة الخامسة من ذات المادة لتأكد أهميته القسم حيث نصت على أنه"
يهتم القسم باالستغالل التنوع البيولوجي من خالل المساهمة في التركيز الجزئي و
حماية التراث الوراثي  ،و تقيم االخطار لدى الكائنات المعدلة وراثيا و تطوير االسمدة
الحيوية و المبيدات".
 -3قسم البيو تكنولوجيا الغذائية
جاء قسم البيو تكنولوجيا في المساهمة بدرجة كبيرة في ايجاد سياسة صناعية
زراعية و غذائية من خالل محاولة تطبيق البيو تكنولوجي على األغدية ،و تفعيل دور
المواد المعدلة وراثيا و محاولة اكتشاف معاير الجودة و هو ما تضمنته المادة  5فقرة 6
من القانون " 03-05يكلف القسم بتطبيق البيو تكنولوجيا الرامية الى الصناعة
الزراعية و الغذائية باإلضافة الى تطبيق التقنيات الحديثة للبيو تكنلوجيا لمراقبة جودة
األغدية المستوردة السيما الكشف عن نسبة مئوية من الكائنات المعدلة وراثيا في
هاذه المنتجات ،ضف الى ذلك تطوير أدوات التشخيص لمراقبة الجودة من خالل
التعرف على الجزئيات الحيوية الحديثة ذات الفائدة الغذائية و تطويرها"
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كما يسعى القسم حسب نص الفقرة  7من ذات المادة الى "تثمين المنتجات
الثانوية الزراعية و الغذائية إلنتاج كتلة حيوية ذات فائدة غذائية باإلضافة الى
البحث عن السالالت الجرثومية الحديثة المنتجة للمواد الجديدة ذات الفائدة الغذائية".
 -4قسم البيو تكنولوجيا و البيئة
ساهم قسم البيو تكنولوجيا و البيئة في انتاج السلع المحورة جينيا أو وراثيا و ذلك
باستخدام الطرق البيولوجية في انتاج االغدية و ذلك من خالل االعتماد على فكرة
الكائنات الحية بإدخالها في الحياة الزراعية و بذلك يكون المشرع الجزائري قد مهد
لمحاولة ايجاد تنظيم قانوني يحمي هاذه الفئة خاصة من خالل اعتمادها على مكونات
تدخل في البيئة و هي أحد أهم أسس البيو تكنولوجيا و التي تحمي البيئة من خالل
فكرة المكافحة البيولوجية و ذلك في نص المادة  9فقرة " 8هي انتاج السلع و تثمين
الكتلة الحيوية الزراعية بالطرق البيولوجية و انتاج الجزيئات المستعملة في الزراعة،
باالظافة الى استعمال الكائنات الحية لمعالجة او تنظيف البيئة و هو ما يسمى
بالمكافحة البيولوجية باستعمال الحشرات و الكائنات الحية و الدقيقة و الجزئيات
الحيوية و النباتات و تطوير االختبارات الحيوية و تطوير الكواشف الحيوية لتلوث
المياه".
 -5قسم البيو تكنولوجيا الصناعية
لعل قسم البيو تكنولوجيا الصناعية له من األهمية بمكان في مركز البحث لما له
من قيمة مالية اذ يسعى الى تطوير الطرائق الحيوية لإلنتاج المحلي للمنتجات الحيوية
ذات القيمة المضافة ،و القيام بالدراسات التقنية و التجارية المتعلقة بالقطاعات
االقتصادية التي يمكن أن تستفيد من البيو تكنولوجيا من أجل ترقية االقتصاد الحيوي
لضمان التنمية المستدامة ،باإلضافة الى البحث الكيميائي النباتي و الدوائي للنباتات
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الطبية و انتاج المواد الصيدالنية بطرق استنبات المخبري للخاليا النباتية و تطوير
الطرائق الصيدالنية و تكيفها مع القطاع الصيدالني.
الفرع الثاني :الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية
جاءت الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية لكي تتكفل بفحص طلب الحصول على
الموارد البيولوجية و هي هيئة مستحدثة يكون المشرع قد أحسن ما فعل بإنشائها تضمينا
التفاقية التنوع البيولوجي ،لذا سيعالج الفرع التعريف بها و بيان مهامها.
أوال :التعريف بالهيئة الوطنية للموارد البيولوجية
تطبيقا لنص المادة  3من القانون  7-14المتعلق بالمواد البيولوجية على انشاء
هيئة وطنية للموارد البيولوجية تدعى هيئة "تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على
الموارد البيولوجية و تداولها و نقلها و تثمينها و كذا المعارف المرتبطة بها و توضع
هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة".
و من جهتها تتكون الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية من العديد من الدوائر الوزارية و
نصت على ذلك المادة  4من القانون  7-14المتعلق بالموارد البيولوجية" تتكون الهيئة
من ممثلي الدوائر الوزارية و الهيئات المعنية و كذا الخبراء الفاعلين في المواد
البيولوجية"...
ثانيا :أهداف الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية
لعل دور هذه الهيئة محوري من حيث االشارة الى تثمين المعارف التقليدية و نقل
الموارد البيولوجية باالظافة الى الحصول عليها و تقاسم المنافع و هو ما نصت عليه
المادة  8فقرة  3من قانون  07-14المتعلق بالموارد البيولوجية" ...ابداء اقتراحاته فيما

179

الباب الثاني :مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي
يخص حماية الحقوق المتعلقة بالمورد البيولوجي المعني و جعل التكنولوجيا المرتبطة
بها و تقاسم المنافع".
باالظافة الى ذلك من مهام الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية استخالص نتائج عن
الموارد البيولوجية و هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من ذات المادة المذكورة اعاله
" ...تقديم دراسة حول نتائج الحصول على المورد البيولوجي المعني و األنظمة
البيئية".
و لعل أهم أهداف هاذه الهيئة من خالل مراقبة طالبي الحصول على المورد الجيني
من خالل دور اداري و هو ما نصت عليه المادة  8من القانون  07-14المتعلق
بالموارد البيولوجية" في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف تجاري يتعين
على كالب رخصة الجمع مما يأتي:
 تقديم مجموعة المعلومات التي تمنح للهيئة بتقديم الطلب. تبيان مجموعة النتائج التجارية المنتظرة من الجميع".و بذلك فهذه الهيئة هي صاحبة منح الرخصة للحصول على هاذه المواد و هو ما
نصت عليه المادة  " 7تمنح رخصة للحصول على الموارد البيولوجية أما من أجل
االبتكارات و أما من أجل جمع أو أخد عينات لهدف علمي أو تجاري."...
و لها دور رقابي يمثل في مراقبة اشراك العلماء الجزائريين لالستفادة من هاذه
التكنولوجيا و هو ما نصت عليه المادة  10من القانون" يجب على الطالب من اجل
الحصول على الموارد البيولوجية و المعارف المرتبطة بها أن يشرك عالمين جزائريين
تعينهم الهيئة و يودع نسخة من الموارد البيولوجية التي تم جمعها على مستوى بنوك
الجينات الوطنية".
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المطلب الثاني :الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية و السلطة الوطنية التقنية
النباتية
نتيجة لعدة اعتبارات لعل من أهمها حماية فعالة لتطبيقات البيو تكنولوجي و
التي تركزت على االدوية و النباتات و التي يتشكل منها الغداء جاء المشرع ليكرس
عمل هاذه الهيئات من خالل استحداث هيئات تكفل حمايتها و تساهم في الحد من
حقوق االستئثار بها و هي الوكالة الوطنية للموارد الصيدالنية و السلطة الوطنية التقنية
النباتية و سيعالج المطلب كل عنصر على حدى.
الفرع األول :الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية
نتيجة للتطورات التكنولوجية في مجالت ذات أهمية كبيرة على الصحة البشرية
من خالل اقرار حماية فعالة لمستهلك الدواء للحصول على االدوية بصورة عادلة و
منظمة في ضل الممارسات التجارية المستعملة في الدواء التي تبنى على االحتكار و
نتيجة لألهمية من خالل دستور  2016و نصت المادة  43منه على " تكفل الدولة
ضبط السوق و يحمي القانون حقوق المستهلكين" ،و نتيجة لذلك ثم استحداث الوكالة
الوطنية للمواد الصيدالنية المتعلق بالطب البشري و نتيجة ألهمية الموضوع سنحاول
االشارة الى نشأة الوكالة و بيان طبيعتها ،و تركيبتها و طريقة عملها.
أوال :نشأة الوكالة
تعتبر الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية مكسبا حيث يعرف الطلب علي المنتجات
الدوائية معدالت قياسية اذ تهدف الى حماية صحة االنسان و هو االمر الذي شجع
الجزائر باستحداث الوكالة الوطنية بموجب المرسوم  308-15و الذي يهدف الى تنظيم
و مراقبة عمليا ت تداول المنتجات الطبية و المستلزمات الطبية و توزيعها

ونظ ار

لخصوصيتها بين المشرع الجزائري تركيبتها و طريقة عملها باالظافة الى تبيان مهامها.
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ثانيا :الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية
تعتبر الوكالة الوطنية مؤسسة عمومية ذات طبيعة اقتصادية و هو ما أشارت اليه
المادة  " 224مؤسسة عمومية ذات تسير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل
المالي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة و تختص الوكالة الوطنية للمواد
الصيدالنية بمراقبة الجودة و القيام بإحصاء االثار المترتبة على استعمال األدوية و
المستحضرات الصيدالنية و هو ما نصت عليه المادة  252من مرسوم 308-15
"...مراقبة الجودة و القيام بالخبرة و اليقظة و احصاء األثار غير المرغوب فيها
المترتبة عن استعمال المواد الصيدالنية و المستلزمات الطبية."..
و تجدر االشارة أن الوكالة من شأنها أن تساعد الهنيين المحلين في عملهم
لالرتقاء بقطاع الصيدلة في البالد من خالل القضاء على االحتكار الذي يقوم به
المستوردين و المنتجين لألدوية.
ثالثا :تركيبة الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية
تتشكل الوكالة حسب نص المادة  15من المرسوم التنفيذي رقم  308-15من
مجلس ادارة يرأسه المدير العام  ،1وحسب نص المادة  214من قانون رقم 11-18
المتعلق بقانون الصحة جاءت المادة لتكرس مفهوم الطابع العمومي بقولها" الوكالة
مؤسسة عمومية ذ ات تسير خاص يتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي توضع
تحت وصاية الوزير المكلف.

1

2

 -أنظر المادة  15من مرسوم  308-15المؤرخ في  6ديسمبر  2015الجريدة الرسمية عدد  67الصادرة في 20

ديسمبر 20151

 -أنظر المادة  214من قانون الصحة الجديد .11-18

2

182

الباب الثاني :مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي
و حسب نص المادة  10من مرسوم " 308-15يتكون مجلس االدارة الذي
يرأسه المدير العان للوكالة من ممثل الوزير المكلف بالصحة باإلضافة الى الوزير
المكلف بالدفاع الوطني و ممثل عن وزير الداخلية و ممثل عم الوزير المكلف
بالمالية".1
و يعين أعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات بقرار من الوزير المكلف
بالصحة بناءان على اقتراح من السلطة التي يتبعونها ،2باالظافة الى ذلك تتكون الوكالة
الوطنية من مجلس استشاري يدلي باالقتراحات في كل مسألة مرتبطة بمهام الوكالة من
خالل ابداء رأيه في المسائل المرتبطة بالمجال الصيدالني باالظافة الى ذلك يقترح
التدابير التي تسمح بتشجيع االنتاج في مجال المواد الصيدالنية و المستلزمات الطبية
من جهة أخرى يقترح تدابير تهدف الى ضبط سوق األدوية و المستلزمات الطبية.

3

رابعا :مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية
باستقراء نصوص المرسوم التنفيذي  308-15المحدد لمهام الوكالة الوطنية للمواد
الصيدالنية و القانون  11-18المتعلق بالصحة يتبين أن من مهام الوكالة هي السهر
على مراقبة نوعية المواد الصيدالنية و المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري
و سالمتها ،و فعاليتها ،و مرجعتيها ،و القيام بتقييم الفوائد و األخطار المرتبطة
باستعمال المواد الصيدالنية و المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري و القيام
بخبرات المراقبة للمواد الصيدالنية و المستلزمات الطبية

و تكوين بنك للمعطيات

العلمية و التقنية الضرورية لتأدية مهمتها ،و تتلقى لهذا الغرض كل معلومة طبية و
علمية باالظافة الى جمع و تقيم المعلومات ذات الصلة باإلفراط في استعمال الدواء و
 -أنظر المادة  11من مرسوم 308-15

1

 - 2أنظر المادة  12من مرسوم 308-15
 -أنظر المادة  23من مرسوم 308-15

3
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التبعية له ،و السهر الحسن لمنظومة اليقظة الصيدالنية و اتخاد التدابير الضرورية في
حالة و جود خطر على الصحة العمومية و ابداء رأيها في كل المسائل المرتبطة
بالمواد الصيدالنية و المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري و كذا في فائدة
كل منتوج جديد و المشاركة في اعداد استراتيجيات حول قطاع المواد الدوائية.

1

و هو ما نصت عليه المادة  5من قانون  " 308-05في اطار السياسة الوطنية
للمواد الصيدالنية تكفل الوكالة بما يأتي:
 السهر على مراقبة نوعية المواد الصيدالنية و المستلزمات الطبية المستعملةفي الطب البشري و سالمتها و فعاليتها و مرجعتيها.
 تكوين بنك للمعطيات العلمية و التقنية الضرورية لتأدية مهنتها و تلتقي لهذاالغرض كل معلومة طبية و علمية.
 السهر على السير الحسن لمنظمة اليقظة الصيدالنية. انجاز تجارب عياديه سريرية في اطار المتكافئ الحيوي. تقيم التجارب العيادية و العمل على توقيف كل اختبار أو انتاج أو تحضير،أو استيراد أو استغالل أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق مجانا ،أو
بمقابل و كذا تسليم أو استعمال دواء خاضع للتسجيل عندما يكون من شأن هذا
المنتوج".
من خالل ما سبق يتضح أن الدواء يتمتع بنوع من الخصوصية اذ يرتبط الدواء
بصحة االنسان و قدرته على العيش و نتيجة لهاذه األهمية أسكنها المشرع مكانة من

 -أنظر المادة  5من مرسوم  308-15المحدد لمهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية.
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خالل تربع الدواء على قائمة أهم السلع على المستوين الداخلي و الدولي و بهذا جعل
الدواء من قبيل أهم المنتجات الحيوية ألنها ارتبطت بالصحة البشرية باإلضافة الى
الحيوانية.
اذ أن االدوية تنحصر على الصحة البشرية و بذلك البد ان يكون االشخاص
المخولون بإنتاج االدوية أو توزيعها أو بيعها مرخص لهم بمزاولة المهنة فهي صناعة
تعتمد على االحتكار نظ ار لخصوصية المادة.
و هو ما ذهب اليه المشرع في نص المادة األولى من المرسوم رقم 285-92
المتعلق برخص استغالل مؤسسة االنتاج المواد الصيدالنية أو توزيعها على أنه " يحدد
هذا المرسوم الشروط التي يرخص بمقتضاها استغالل مؤسسة إلنتاج منتجات
صيدالنية و توزيعها".
و بذلك فهذه الهيئة له دور كبير في المجال البيو تكنولوجي خاصة تطبيقاتها و هي
الدواء و قد استحسن المشرع باستحداث هذه الوكالة نظ ار للخصوصية الموضوع و اف ارد
عديد تنظيمات على غرار القانون  11-18المتعلق بقانون الصحة السيما المواد 208
لهو دليل واضح على عالقة البيو تكنولوجيا باألدوية من خالل الشارة الى المنتجات
البيو عالجية و نظ ار للقيمة الكبيرة للموضوع المراد حمايته أعطى المشرع الجزائري لها
طالع خاص من خالل تدخل الوزير المكلف بالصحة بتنظيمها.
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الفرع الثاني :السلطة الوطنية التقنية النباتية
نظم المشرع السلطة الوطنية التقنية كجهة ادارية تحمي أصحاب االصناف النباتية
في الجزائر من خالل اعطاءها العديد من المهام و الصالحيات لذا يعالج هذا الفرع
نشأة السلطة الوطنية التقنية و مهامها.
أوال :نشأة السلطة الوطنية التقنية النباتية
نشأت السلطة الوطنية التقنية النباتية كنظام لحماية األصناف النباتية في الجزائر
بموجب القانون  03-05المتعلق بالبذور و الشتائل و الحيازة النباتية ،و لعل المشرع قد
أحسن في انشاء هذه اللجنة التي تنظم سوق نقل األصناف النباتية و تسجيلها و نص
على ذلك بموجب المادة  4من القانون  " 03-05تنشأ لدى الوزير المكلف بالفالحة
سلطة وطنية تقنية نباتية".
و من جهتها تتكون السلطة الوطنية التقنية النباتية من لجان تساهم في عمل هذه
اللجان و نصت على ذلك المادة  5من القانون  " 03-05تتكون السلطة الوطنية
التقنية النباتية من لجنة وطنية للبذور و الشتائل تضم لجانا تقنية متخصصة و
مفتشين تقنيين".
ثانيا :مهام السلطة الوطنية التقنية النباتية
لعل أحد أهم المهام الموكلة للسلطة الوطنية التقنية النباتية هي التصديق على
األصناف و البذور و هو ما جاءت به نص المادة  4بقولها" التصديق على أصناف
البذور و الشتائل و مراقبة شروط انتاجها و تسويقها و استعمالها"
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باالظافة الى ذلك و باعتبارها صاحبة السلطة و المخولة قانونا بحماية االصناف
و بالتالي هي صاحبة السلطة في حمايتها و هو ما تضمنته الفقرة  3من المادة  4من
قانون  ..." 03-05حماية الحيازات النباتية".
باالظافة الى ذلك التصديق على االنواع و األصناف وتسجيلها في الفهرس
الرسمي و ذلك في نص المادة  8من القانون المتعلق بالبذور و الشتائل و الحيازة
النباتية" يتم التصديق على األصناف التي كانت موضوع فحوص و تحاليل و تجارب
منجزة في المخبر أو الحقل"..
كما تختص السلطة الوطنية التقنية النباتية في مسك الفهرس الذي يدون فيه
األصناف النباتية و هو ما نصت عليه المادة  9من القانون  " 03-05ينشأ فهرس
رسمي لألنواع و االصناف تدون فيه األصناف التي كانت موضوع تصديق".
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خاتمة الفصل:
من خالل ما تقدم يتضح جليا أن نظم حماية البيو تكنولوجيا و اطارها
المؤسساتي ساهم في حماية أصحاب هذه االختراعات أو هاذه الحقوق و منع الغير من
االعتداء عليها باالظافة الى ذلك يتضح أن نظام الحماية المعتمدة عليه لحماية
االصناف النباتية كنظام للبيو تكنولوجيا اعطى الكثير من خالل زيادة االستنبات و
الحماية المقررة له ،و استحسن المشرع في اعطاء طابع مؤسساتي تحمي هاذه الفئة
خاصة أن تطبيقات البيو تكنولوجيا اعتمدت على االغدية و االدوية لذا جاءت الوكاالت
إلضفاء حماية فعالة لها.
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تمهيد:
حظيت البيو تكنولوجيا بحماية داخلية من خالل اقرار لها طابع مؤسساتي على
غرار الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية و مركز البحث في البيو تكنولوجيا و اللجنة
الوطنية التقنية النباتية ،لكن ال أحد ينكر االهتمام الدولي بها من خالل اقرار العديد من
االتفاقيات التي تنظمها و تحميها على غرار اتفاقية تريبس التي أقرت بضرورة توافر
حماية فعالة لهاذه التكنولوجيا و ذلك وفق منظور الدول المتقدمة اال أنها اصطدمت
بإتفاقية التنوع البيولوجي التي بادرت بحمايتها دون االضرار بمصلحة الدول النامية و
منها الجزائر و نتيجة لهذه االهمية الدولية قسم الفصل الى اتفاقية التنوع البيولوجي و
دورها في حماية البيو تكنولوجي في المبحث االول و دور اتفاقية تريبس في حماية
البيو تكنولوجيا
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المبحث األول :اتفاقية التنوع البيولوجي و دورها في حماية البيو تكنولوجيا
زاد االهتمام في السنوات األخيرة بوضع حماية خاصة بالموارد الجينية ،والمعارف
التقليدية ،وقد ظهرت هذه الحماية من خالل العديد من االتفاقيات ،وعلى رأسها ،اتفاقية
التنوع البيولوجي ،وتعد من أهم االتفاقيات التي رحبت بها الدول النامية العتبارات
المصلحة العامة للدول النامية صاحبة المعارف التقليدية و منها الجزائر التي بدلت
مجهودات كبيرة في تطبيقها ،نتيجة فقدان التنوع البيولوجي في السنوات الماضية ،أقر
المجتمع الدولي بوجوب اتخاذ تدابير و اجراءات لحماية البيئية و تجدر الشارة أن
الحماية لم تقرها اتفاقية التنوع البيولوجي و أنما سبقها العديد من االتفاقات االقليمية،
 ،لذا سيعالج هذا المبحث التعريف باتفاقية التنوع البيولوجي و مضمونها في المطلب
االول و االتفاقات المنبثقة عنها في المطلب الثاني.
المطلب األول :اتفاقية التنوع البيولوجي و مضمونها
ازدادت أهمية التنوع البيولوجي مع ظهور البيو تكنولوجيا التي تركزت على
استعمال ثروات طبيعية كمواد أولية في مختلف المجاالت كالمجال الزراعي و الغذائي
باإلضافة الى صناعة األدوية ،خاصة مع اعتماد هذه التكنولوجيا على العديد من
المصادر موجودة في الدول النامية ،و بذلك استنزفت مواردها الطبيعية و معارفها
التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،لهذا جاءت اتفاقية التنوع البيولوجي لمحاربة
مخاطر االعتداء على التنوع البيولوجي سيعالج المطلب نشأة االتفاقية التنوع البيولوجي
و مظاهر حماية البيو تكنولوجيا فيها و مضمونها.
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الفرع األول :نشأة االتفاقية التنوع البيولوجي و مظاهر حماية البيو تكنولوجيا
فيها
تجدر االشارة أن مصطلح التنوع البيولوجي و التنوع االحيائي مصطلح حديث
النشأة لم يظهر اال في منتصف الثمانيات من طرف المهتمين بالبيئة ،الذين أقرو
بضرورة حماية دولية لهذه الكائنات الحية و أوساطها االيكولوجية باعتبارها تراثا طبيعيا
يتشكل عبر عقود من الزمن.

1

لذا تم تبني النص المتفق عليه لهذه االتفاقية في  22أيار  1992بنيروبي ،وقد
عرض الميثاق للتوقيع عليه خالل مؤتمر المفوضين حول ميثاق التنوع البيولوجي الذي
انعقد بالتوازي مع انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة ،والتنمية برّيو دي جانيرو في الفترة

الممتدة من  5الى  14حزيران  ،1992حيث قامت عدد من الدول بلغت  150دولة

بالتوقيع عليه.

2

أوال :التعريف باالتفاقية
عرفت المادة  2من اتفاقية التنوع البيولوجي" التنوع البيولوجي هو تباين الكائنات
العضوية الحية و المستمدة من كافة المصادر ،بما فيها ما تضمنته النظم االخرى من
النظم االيكولوجية االرضية ،و البحرية ،و االحياء المائية ،و المركبات االيكولوجية
التي تعد جزءا منها و ذلك يتضمن التنوع داخل االنواع و بين االنواع و النظم
االيكولوجية".
كما عرف المشرع الجزائري هو االخر التنوع البيولوجي على أنه" قابلية التغير
لدى االجسام الحية من كل مصدر بما في ذلك االنظمة البيئية ،و البحرية و غيرها
 -العايب جمال ،مرجع سابق ،ص .09

1

 -دانا حمه باقي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .51

2
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من األنظمة البيئية المائية و المركبات االيكولوجية التي تتألف منها و هذا يشمل
التنوع ضمن األصناف و فيما بينها و كذا تنوع األنظمة البيئية".

1

تتمثل أهداف االتفاقية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ،وتحقيق االستخدام
المستدام لعناصره ،لما فيه من فائدة لألجيال القادمة ،وتمثل االتفاقية تعهدا ملزما للدول
األعضاء لحفظ التنوع الحيوي مع االلتزام بتحقيق أهداف أساسية:
الحفاظ على التنوع الحيوي.االستخدام المستدام لمفردات التنوع الحيوي.المشاركة في العوائد التي تنتج من استخدام الموارد الوراثية على النطاقالتجاري.
 االستخدام المستدام للتنوع الحيوي الذي يضمن فائدة األجيال القادمة.تشجيع االستثمار في مجال صيانة التنوع الحيوي لما فيه من فوائد اقتصادية.تعزيز التعاون الدولي ،واإلقليمي بين الدول ،والمنظمات غير الحكومية،والدولية ،للمساهمة في نقل المعارف ،والتكنولوجيا.
 لفت النظر إلى أهمية المجتمعات المحلية ،والجماعات ،ودورها في صيانة التنوعالحيوي من خالل معارفهم التقليدية.

2

1

 -المادة  4فقرة  5من القانون  10-03المؤرخ في  19يوليو  2003يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية

المستدامة الجريدة الرسمية عدد  43الصادرة في  20يوليو .2003
2

 -دليل التشريعات في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغدية والزراعة في الوطن العربي المنظمة العربية للتنمية

والزراعة  ،بدون سنة  ،ص  -30ص 31
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و لتنوع البيولوجي مستويات و من أهمها التنوع بين االنواع و التنوع الوراثي الذي
يشمل الكائنات الحية الموجودة في البيئة

1

وبما أن عددا كبي ار من الدول التي صادقت على االتفاقية من الدول النامية ،فإن
قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على التنوع الحيوي تتوقف على ما تتلقاه من
دعم مالي وتكنولوجي .هذا الدعم أساسي لضمان وفاء الدول النامية بأهداف االتفاقية،
لذلك ،أنشأ مرفق البيئة العالمي ( )GEFلتقديم الدعم الفني ،وتمويل برامج للدول
النامية ،خاصة البرامج التي تتعلق بالبيئة العالمية ،والتي تؤثر على التنوع الحيوي،
تغير المناخ ،استنزاف طبقة األوزون ،وتدهور مصادر المياه الدولية .وقد شارك مرفق
البيئة العالمي بنحو  1بليون دوالر أمريكي في مشروعات التنوع الحيوي في أكثر من
 120دولة ،ويتم التمويل عن طريق ثالث وكاالت ،هي برنامج األمم المتحدة للبيئة
( ،)UNEPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPوالبنك الدولي (.)WB

2

ثانيا :مظاهر حماية البيو تكنولوجيا في اتفاقية التنوع البيولوجي
أقرت االتفاقية مبدأ حق السيادة الوطنية على الموارد الوراثية ،خاصة ،للدول التي
تعتبر مركز منشأ لتلك الموارد .وفي هذا المجال ،وللتمتع بهذه الحقوق ،فإن للدول
األعضاء الحق في وضع ضوابط ،واجراءات ،وتشريعات وطنية ،تضمن أساسا تحقيق
أهداف االتفاقية ،وخاصة ،الحفاظ على التنوع الحيوي ،وضمان حرية الحصول ،وتبادل
تلك الموارد ،مع ضمان التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن االستخدام التجاري لتلك
الموارد.

2

- Christine noville ,ressources génétiques en droit Editions pédone,paris,1997,p 22.
 -دليل التشريعات في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغدية والزراعة في الوطن العربي المنظمة العربية للتنمية

والزراعة  ،بدون سنة  ،ص 31-30
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وتضع االتفاقية على الدول األعضاء التزاما بضرورة إدارة تلك الموارد الوراثية
بأسلوب مناسب ،كما هو وارد في نص المواد  .10 ،3وبالتالي ،فإن اإلجراءات،
والضوابط ،والتشريعات الوطنية البد وأن تحقق هذا التوازن بين االلتزام بأن تصبح
الموارد الوراثية متاحة للجميع ،وبين حق الدولة في الحصول على حق عادل في المنافع
عند االستخدام.1
ولم تحدد االتفاقية الشروط الخاصة بتقاسم المنافع ،ولكنها تركت لألطراف تحديد
ذلك في مرحلة التفاوض كما هو مذكور في المادة ( .)15مع ذلك ،فهناك عديد من
اإلجراءات التي تقرها االتفاقيـة ومنها ضـرورة الحصـول علــى موافقــة مسبقة من الجهة
اإلدارية المسئولة ،والتي تحدد شروط الحصول على تلك الموارد الوراثية ،وكذلك كيفية
تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها ،وفي مجال الموافقة المسبقة .فقد أقرت االتفاقية
ّأنه البد ألي جهة اعتبارية تود الحصول ،وتجميع موارد وراثية ،أن تقدم المعلومات

الكافية ،والضرورية للطرف اآلخر ،والتي تساعد الجهة اإلدارية المسؤولة على التعرف
على الهدف من التجميع ،وحجم العينات المطلوب جمعها ،ومدى ندرة الموارد الوراثية
موضوع الطلب ،ونوعية المشاركة في العوائد (نقل التكنولوجيا ،دعم قدرات ،دعم مادي

وغيره) وهى أمور تتعلق باإلدارة البيئية الجيدة ،واالستخدام المستدام.

2

أما في حالة تواجد الموارد الوراثية في مناطق السكان األصليين ،أو المجتمعات
المحلية ،فال بد أن تكون هناك موافقة مسبقة من المجتمعات المحلية ،ويجب أن يشارك

1

 -الجزائر و ادراكا منها بأهمية البيو تكنولوجيا صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة  1992بموجب المرسوم

الرئاسي رقم  163-95المؤرخ في جوان .1995
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ممثلون عن هذه المجتمعات مشاركة فاعلة في المفاوضات التي تحدد كيفية المشاركة
في العوائد.1
الفرع الثاني :مضمون اتفاقية التنوع البيولوجي و أثار نفادها
من أجل الحفاظ على التراث الطبيعي لإلنسانية ظهرت فكرة التنوع البيولوجي و لألهمية
البالغة له جعل الدول تسعى لحماية هذا التنوع خاصة أحكام االخطار التي تتعرض لها
من خالل تدخل االنسان فيها و سعيه الى تطوير مستواه المعيشي دون االهتمام
بالكيفية و سعيه إلدخال التقنيات الحديثة و هي البيو تكنولوجيا على هاذه المواد .لذا
سيعالج المطلب مضمون اتفاقية التنوع البيولوجي في الفرع األول و األثار المترتبة على
اتفاقية التنوع البيولوجي في الفرع الثاني.
أوال :مجاالت اتفاقية التوع البيولوجي
مند دخول اتفاقية حيز التنفيذ كان موضوع الحصول على الموارد الجينية و تقاسم
المنافع الناشئة عند استخدامها واحد من المجاالت التي شهدت اهتماما فقد زادت بشكل
كبير على المستوين الوطني والدولي إلعداد التدابير التشريعية و االدارية و تدابير
السياسة العامة لتنفيذها و لعل من مضمون اتفاقية التنوع البيولوجي حقوق السيادة
واالهتمامات المشتركة و فرص الوصول الى المصادر البيولوجية.
 -1حقوق السيادة واالهتمامات المشتركة
تؤكد االتفاقية على أن للدول حقوقا سيادية على مواردها البيولوجية ،واستغاللها
طبقا لسياستها البيئية الخاصة وفق ميثاق األمم المتحدة ،ومبادئ القانون الدولي ،وبناء
عليه ،فإن وضع الضوابط وتحديد فرص الوصول إلى المصادر الوراثية ،وتبادلها ،تعود
تاريخ االطالع  26ديسمبر  2018الساعة منتصف اليل و النصف www.cbd.int
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للسلطة الحكومية للدول األعضاء ،وتخضع للتشريع الوطني ،غير أنه ،ينبغي أن تتم
موازنة هذا التركيز على السيادة الوطنية باإلقرار بأن الحفاظ على التنوع البيولوجي هو
اهتمام مشترك لإلنسانية.

1

 -2فرص الوصول الى المصادر البيولوجية
تؤكد االتفاقية على أن المصادر البيولوجية تمثل إرثا مشتركا لإلنسانية ،ونتيجة
لذلك ،تناولت آليات مختلفة حول فرص الوصول الى هذه المصادر ،والتي تتمثل في
النفاذ إلى المصادر الوراثية ،والتقنية المناسبة ،بما في ذلك البيو تكنولوجيا ،وأيضا
فرص البلد المساهم في الوصول إلى الفوائد التي تم الحصول عليها بصورة أساسية من
استخدام العناصر الوراثية في تطوير البيو تكنولوجيا.

2

مع إقرار االتفاقية ،أصبحت فُرص الوصول إلى المصادر الوراثية من حق

الحكومات الوطنية ،وهي التي تضع التشريعات الوطنية لذلك ،لكن ،وفي الوقت ذاته،

تؤكد االتفاقية على ضرورة تيسير الحصول على المصادر الوراثية ،واخضاع فرص
الوصول إليها للشروط التبادلية المتفق عليها ،وللموافقة المسبقة ،والصريحة للطرف
الذي يوفر هذه المصادر.

3

نخلص الى أن اضفاء الصفة الرسمية على مصطلح البيئة و التنمية المستدامة
خالل قمة األرض سنة  1992الى بث و عي جديد ترجم عن طريق ربط النمو
االقتصادي بأبعاد بشرية بيئية و زمنية من خالل ابرام عدد من االتفاقات الدولية الهادئة
الى وقف التدهور المستمر للبيئة من ناحية أخرى

 -دانا حمه باقي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .52

1
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و عند الحديث عن البيئة نالحظ أن التنوع البيولوجي كان أبرز ضحية فقد تأثر
بمشاكل كبيرة و بدرجات متفاوتة.
ثانيا :األثار المترتبة على اتفاقية التنوع البيولوجي
نصت هذه االتفاقية على عديد األحكام التي يمكن االستناد إليها عند صياغه أداة
تشريعية – دوليه كانت ،أو وطنية – لحماية الموارد الوراثية ،وما يرتبط بها مـن معارف
تقليدية ،الستخدامها ،واالنتفاع بها ،إذ أن هذه االتفاقية:
 تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي ،واالستخدام المستدام لمكوناته،والمشاركة العادلة في المنافع التي تنتج عن استخدام الموارد الوراثية ،بما في ذلك،
إتاحة الوصول إلى تلك الموارد ،ونقل التكنولوجيا المتعلقة بها.

1

 تعترف بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية وما يتصل بها من معارفتقليديه.

2

تقرر أن الوصول إلى الموارد الوراثية يكون من خالل شروط يتفق عليها ،وبعد
 ّاإلخطار المسبق للدول صاحبة هذه الموارد والحصول على موافقتها ،وتلتزم باحترام
قوانين الدول في هـذه الشئون.

3

 -تُلزم األعضاء بحماية حقوق القوميات ،والشعوب ،والمزارعين اصحاب هذه

الموارد الوراثية ،والذين تثبت حقوقهم من خالل االستخدام الفعلي ،وحيازتهم عنها
معارف تقليدية متوارثه.

1

 -أنطر المادة  1من اتافقية التنوع البيولوجي

1

 -أنطر المادة  3من اتافقية التنوع البيولوجي

2

 -أنطر المادة  15من اتافقية التنوع البيولوجي

3
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 تلـزم األعضاء بالعـمل لتسهيل وصول غيرهم مـن الدول األعضاء لتلك المواردالوراثية مـن أجـل استخدامها بصورة صحيحة بيئيا (المادة .)2 /15
 تمكن الدول النامية التي توفر هذه الموارد الوراثية من الحصول علىالتكنولوجيا التي تستخدم فيها تلك الموارد بشروط مقبولة للجانبين ،بما في ذلك،
التكنولوجيا المحمية ببراءات اختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية ( المادة 3 / 16
).
 تفرض المشاركة العادلة في المنافع التي تنتج عن االستخدام التجاري لتلكالموارد ،والمعارف التقليدية المتصلة بها ،والتي تمكنها المجتمعات األصلية ،والجماعات
المحلية.

2

 تؤكد أن حقوق الملكية الفكرية يجب أن تكون داعمة لألهداف االتفاقية ،وليسالعكس.

3

 تجيز الحكومات اتخـاذ تدابير اقتصادية ،واجتماعية ،فعالة ،تكون حاف از للحفاظعلى مكونات التنوع البيولوجي ،واستخدامها المستدام.

4

وتجب اإلشارة إلى أن البعض يرى أن فشل المعاهدة في المستقبل القريب نتيجة
محتومة ،وهو ما يتمناه رواد الصناعة البيو تكنلوجية ،والذين ركزوا ،وبشكل متكرر،
على موضوع اإلشراك االجباري المجاني في التكنولوجيا ،فمقدار الموارد التي يتم
استثمارها في تطوير أفكار جديدة يرتبط مباشرة بالعائدات المتوقعة لتحقيق االقتحام،
-أنطر المادة  8من اتفاقية التنوع البيولوجي

1

 -أنطر المادة  15فقرة  7من اتفاقية التنوع البيولوجي

2

 أنطر المادة  16فقرة  5من اتفاقية التنوع البيولوجي -أنطر المادة  11من اتفاقية التنوع البيولوجي

3

4
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وعندما تشعر الصناعة بانخفاض العائدات االقتصادية لالستثمارات في التكنولوجيا
الحيوية الزراعية بسبب اتفاقية دولية مثل معاهدة التنوع البيولوجي ،عندئذ ،ستنخفض
االستثمارات في هذا المجال.

1

المطلب الثاني :االتفاقيات المنبثقة عن اتفاقية التوع البيولوجي وعالقتها
بالبو تكنولوجيا
جاءت االتفاقيات الدولية المنظمة للبيو تكنولوجيا كوسيلة لحفظ التنوع البيولوجي،
والحفاظ على صحة اإلنسان ،وكذلك اقتصاديات الشعوب ،والمجتمعات ،وهذا عن
سن إجراءات ،وقواعد تحمي األنظمة ككل ،خاصة جمهور المستهلكين،
طريق ّ

باإلضافة إلى مستقبل هاذه التكنولوجيا بالنسبة للدول النامية التي تعتبر المستهلك
الرئيسي ،لذا ،كان البد على هاذه الدول االتجاه إلى االتفاقيات ،وتشجيع االنضمام إليها
بغية التخفيف من آثار الحماية القانونية لمثل هاذه المنتجات ،لذا سيعالج المبحث ك ّل
من بروتكول األمان الحيوي في الفرع األول و خطوط بون التوجيهية في الفرع الثاني و
بروتكول ناغويا في الفرع الثالث.
الفرع األول :بروتوكول األمان الحيوي
تعترف ديباجة البروتكول بالمخاطر والمزايا المرتبطة باألمان الحيوي ،وقد ظهر
هذا البروتكول ،والملحق باالتفاقية الخاصة بالتنوع الحيوي في الفترة الممتدة من  24الى
 28جانفي سنة  2000بمونتلاير في اجتماع للدول أطراف اتفاقية التنوع الحيوي ،والتي
تمت تحت رعاية الواليات المتحدة ،مع العلم أن الواليات المتحدة ليست عضوا في
اتفاقية التنوع البيولوجي.

2

 -ممدوح محمد خيري ،مرجع سابق ،ص .63

1

 -ممدوح محمد خيري ،مرجع سابق ،ص .98

2
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أوال :التعريف بالبروتكول االمان الحيوي
انبثق بروتوكول قرطاجنة عن اتفاقية التنوع الحيوي ) (CBDإذ أنشأ مؤتمر
األطراف التفاقية  CBDفي اجتماعه الثاني فريق عمل متخصص مفتوح العضوية
بشأن األمان الحيوي لوضع مشروع هذا البروتوكول في عام  ،1995وبالتالي
فالبروتوكول ال زال جزءا من التزامات أطراف اتفاقية التنوع الحيوي.1
ويشير مفهوم األمان الحيوي إلى الحاجة إلى حماية الصحة البشرية ،والبيئة ،من
اآلثار الضارة التي قد تترتب على استخدام منتجات البيو تكنولوجيا الحديثة ،وفي الوقت
نفسه ،فإن االتفاقية تعترف أن لهذه التكنولوجيا القدرة على توفير رفاهية أكثر لإلنسان،
خصوصا ،الوفاء باحتياجاته الضرورية في مجال الغذاء ،والكساء ،والزراعة ،والعناية
بالصحة .وتعترف االتفاقية اعترافا واضحا بهدين الجانبين البيو تكنولوجيا الحديثة.
فاالتفاقية تدعو من ناحية إلى ضرورة نقل التكنولوجيات بين الدول بما فيها البيو
تكنولوجيا  ،مع االستخدام المستدام للتنوع الحيوي ،كما جاء في الفقرة  1من المادة
( ،)16والفقرتين  1و 2من المادة ( ،)19أما الفقرة (ز) من المادة ( ،)8والفقرة  3من
المادة ( ،)19فإنها ،في الوقت نفسه تسعى إلى ضرورة وضع اإلجراءات الالزمة لتعزيز
سالمة منتجات البيو تكنولوجيا  ،وذلك في سياق الهدف العام لالتفاقية الذي ينطوي
على التحقق من مصداقية التهديدات المحتملة التي قد تحدق بالتنوع الحيوي ،مع مراعاة
ما قد يكون في ذلك أيضا من مخاطر على صحة البشر.2

1
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والبرتوكول يعني الضوابط ،والترتيبات التي من شأنها ضمان األمان الحيوي ،غير
أن البروتكول نفسه قام ليكبح جماح ما قد تأتي به البيو تكنولوجيا ،وما فيها من هندسة
وراثية ما قد يكون له آثار ضارة على االنسان ،أو الحيوان ،أو النبات ،أو البيئة ،لذلك
فكل مواد البروتكول تعنى بأمر الموارد الوراثية ،خاصة تلك المحورة بالهندسة الوراثية،
وبعد أن أصبح نقل الجينات عبر ممالك النبات ،والحيوان ،أم ار واقعا بالفعل ،ويعد هذا
البروتكول على قدر من األهمية بالنسبة للدول النامية إذا بدأ تنفيذه ،وتطبيقه على أرض
قدرت لكشف ما يرد
الواقع ،وذلك لما فيه من حماية لهذه الدول ،حيث إنها ال تمتلك ا
إليها عبر الحدود من نباتات ،أو كائنات محورة وراثيا ،أو تنقصها الموارد البشرية
المؤهلة ،وكذلك المعامل ،والتقنيات األخرى ،ومن فوائد هذا البروتوكول أنه يحاول بناء
قدرت لهذه الدول ،حيث تستطيع أن تتخذ قرارها في التعامل مع الموارد المحورة وراثيا
ا
من أغدية ،وخالفها ،لذا ،فقد سارعت كثير من الدول النامية إلى التوقيع ،والمصادقة
عليه.

1

ولذلك ،أيضا ،نجد العديد من الدول التي بها صناعات بيو تكنولوجية قد أصدرت
تشريعات وطنية بهدف التأكد من توافر عوامل األمان في نقل ،وتداول ،واستخدام،
والتخلص من مخلفات تلك المنتجات ،ويطلق عليها إجراءات األمن الحيوي.

2

لهذا فإن المادة  19من االتفاقية تشير إلى ضرورة قيام األطراف بإصدار
تشريعات وطنية لتنظيم إجراءات األمان الحيوي .وقد أقر البروتوكول هذا ،خالل
اجتماعه غير العادي ،والذي يطلق عليه بروتوكول قرطاجنة المتعلق باألمان الحيوي

 -عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ،أثر اتفاقية التربس على التنوع البيولوجي ،مرجع سابق ،ص .103
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ونتيجة التطورات الحاصلة في مجال البيو تكنولوجيا ،تضاعفت قدرة العلماء في
مجال التحوير الوراثي للنباتات ،والكائنات الحية ،األخرى ،بما فيها الكائنات الدقيقة،
فأصبحت بذلك مسألة توفير عوامل األمان في نقل ،وتداول ،واستخدام ،والتخلص من
مخلفات المنتجات المحورة وراثيا مسألة مهمة ،وملحة بالنسبة للعديد من دول العالم
لحفظ صحة االنسان ،وصيانة بيئته ،وحمايتها من المخاطر الناجمة عن االبحاث
المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثيا ،وهذا ما يعرف باألمان الحيوي.

1

و يهدف تهدف البروتكول إلى التأكد من تواجد مستوى مناسب من األمان الحيوي
في حالة نقل ،تداول ،استخدام ،والتخلص من مخلفات الكائنات الحية المحورة وراثيا،
والتي قد يكون لها تأثير على الحفاظ واالستخدام المستدام للتنوع الحيوي ،مع األخذ في
االعتبار الصحة العامة لإلنسان. 2
و تدجر االشارة أن البروتوكول لم يدخل حيز التنفيذ بعد إذ لم يبلغ عدد الدول
التي صادقت عليه الخمسين دولة ،لذلك ،فال زالت أعمال هذا البروتوكول تتبناها نفس
آليات تنفيذ اتفاقية التنوع الحيوي ،ومؤتمر أطرافها .لكن ،من المتوقع أن يدخل حيز
التنفيذ قريبا جدا ،وبعد ذلك ،يمكن أن يتبع آليات تنفيذ مستقلة.3
و يعد هذا البروتكول على قدر مهم للدول النامية إذ بدأ تنقيده وتطبيقه على
أرض الواقع وذلك لما ففيه من حماية لهذه الدول؛ حيث أن للدول النامية ال تمتلك
قدرات كشف ما يرد إليها عبر الحدود من نباتات أو كائنات محورة وراثيا ،ومن أهم

 -دانا حمه باقي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .60
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فوائد هذا البروتكول أنه يحاول بناء قدرات لهذه الدول حتى تستطيع أن تتخذ قرارها في
التعامل مع البيو تكنولوجيا لهذا نجد العديد من الدول سارعت لتوقيع عليه.

1

تجب االشارة الدول النامية جميعا هي األكثر استفادة من هذا البروتوكول إذا بدأ
تنفيذه ،وتطبيقه على أرض الواقع ،وذلك لما فيه من حماية لهذه الدول ،فالمعروف أن
الدول العربية شأنها ،شأن جميع الدول النامية ،ال تملك قدرات لكشف ما يرد إليها عبر
الحدود من نباتات ،أو كائنات محورة وراثيا .إذ تنقصها الموارد البشرية المؤهلة ،وكذلك
الموارد اللوجستية من معامل وتقنيات أخرى ،ومن فوائد هذا البروتوكول أنه يحاول بناء
القدرات لهذه الدول حتى تستطيع أن تتخذ قرارها في التعامل مع الموارد المحورة وراثيا
من أغذية ،وخالفها.
و ال يخفى أن في هذا البروتوكول من مزايا تحمي الدول النامية ،وبيئاتها ،فقد
سارعت بعض الدول العربية على التوقيع ،والمصادقة عليه ،ومنها جمهورية مصر
العربية ،والجزائر ،وتونس ،والمغرب ،إضافة إلى عدد كبير من الدول األفريقية.2
استغرقت المفاوضات  5سنوات متواصلة بين مجموعة الدول النامية ،واألقل نموا
من ناحية ،وبين دول العالم المتقدم ،صاحبة الشركات المتعددة الجنسيات من ناحية
أخرى ،فقد كانت الدول الكبرى تعمل على خروج بروتوكول أقل إلزاما ،وتقييدا لحركتها
التجارية عبر الحدود ،خاصة ،تلك التي تدخل في إنتاجها ،أو إحدى مكوناتها كائنات
دقيقة ،أو نباتات ،أو حيوانات محورة وراثيا .وتحوطا

و خوفا من تسرب بعض
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المنتجات غير المعروف درجة أمانها الحيوي إلى الدول النامية ،فقد أصبح لزاما وضع
ضوابط ضرورية تنظم حركة تلك المنتجات.1
استطاعت الدول النامية أن تمارس حقها في المساهمة بقدر وافر في المفاوضات
محور وراثيا عبر
المضنية ،وتؤكد حتمية تواجد ترتيبات ،وضوابط تحكم حركة ما هو ّ
الحدود ،ودخوله لبلدان العالم المختلفة ،ولكن الدول النامية لم تنتزع بعد كل حقوقها في
هذا المجال ،غير أنها استطاعت أن تصل إلى حلول وسط مع الدول الكبرى ،بقدر
يوفر للدول النامية الحماية من اآلثار المحتملة لهذه المنتجات المحورة وراثيا ،وتمكنت،
أيضا ،من أن تقنع الدول الكبرى في أن تسهم بدورها في بناء قدرات الدول النامية حتى
تستطيع أن تتعامل في هذا المجال بقدر من المعرفة ،والوعي.2
ثانيا :مبادئ بروتكول قرطاجنة
من خالل المبدأ  15من اعالن ريو بشأن البيئة و التنمية فإن الهدف من
البروتكول هو المساهمة في ضمان مستوى مالئم من الحماية في مجال أمان نقل و
مناولة و استخدام الكائنات الحية التي يكون لها أثار ضارة على التنوع البيولوجي و لعل
مبادئ بروتكول قرطاجنة لها من األهمية بمكان حيث جاء ليخفف من أثار حماية
الكائنات المعدلة وراثيا و من المبادئ مبدأ الحيطة و مبدأ التعويض.

 -1عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ماضي ،الرؤية الدولية بشأن الثروات البيولوجية ,والمعارف التقليدية – دراسة
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 -1مبدأ الحيطة
برز مبدأ الحيطة في االتفاقية االفريقية المتعلقة بمنع تصدير النفايات الخطرة الى
افريقيا لسنة  1991في المادة  ،4كما نصت عليه المادة  130من اتفاقية
ماسترجيت المنشئة لالتحاد االوروبي.

1

و هو مبدأ عرفي ،و يحظى بالتأييد ،و التطبيق الواسع خاصة في مجال البيئة و
نتيجة ألهمية المتزايدة نصحت الدول باستعماله.

2

و من أجل الحد ،والوقاية من مخاطر البيو تكنولوجيا ،قام البروتوكول بإدراج
مبدأ مهم كرس المبدأ المعمول في اتفاقية التنوع البيولوجي ،والذي نص على ما يلي
"من أجل حماية البيئة ،تأخذ الدول على نطاق واسع تدابير الحيطة كل على حسب
قدراتها" وفي حالة ظهور خطر سبب أض ار ار جسيمة ،أو ال يمكن رده ،ال يستخدم
االفتقار إلى اليقين العلمي المطلق سببا لتأجيل اتخاد تدابير تتسم بالفعالية ،ومهما كانت
التكاليف ،لمنع تدهور البيئة.3
و هذا ،بهدف المساهمة في ضمان مستوى مالئم من الحماية في مجال أمان،
ونقل ،ومناولة ،واستخدام الكائنات المعدلة وراثيا ،والفقرة السادسة من المادة  ،10والفقرة

- CAZALA JULIEN, le principe de principe de précaution en droit international Etude

1

d’un mode conventionnel de gestion de l’incertitude scientifique, thèse pour l’obtention
de gardé de docteur en droit, université panthéon Assas, paris 2 , 2003, P 10.
2
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الثامنة من المادة  ،11تؤكدان هذا المنطق بنصهما على أنه "عند توافر اليقين العلمي
نتيجة لعدم كفاية المعلومات ،والمعرفة العلمية ذات الصلة".

1

وتجدر اإلشارة إلى أن بروتوكول قرطاجنة قد ركز أيضا على المخاطر التي من
المرجح أن تمس بصحة االنسان ،وبالتالي ،أقر بضرورة منح الدول لألطراف المستوردة
للكائنات المحورة جينيا أن تأخذ في الحسبان العديد من االعتبارات االجتماعية،
واالقتصادية الناشئة عن البيو تكنولوجيا ،ولعل أهم خطر البد الحيطة منه ،هو فقدان
المحاصيل التقليدية المحلية نتيجة التوسع في استعمال الكائنات المحورة وراثيا.

2

من خالل ما سبق ،يتضح جليا ،وان كان مبدأ الحيطة جديدا نسبيا ،إال أنه
يعرف استخدامات كبيرة في القانون الدولي ،إذ ،ونظ ار ألهميته ،أبرمت العديد من
االتفاقيات ،لعل من أهمها ،اتفاقية بماكو  20مارس  ،1986والمتعلق بمنع استيراد
النفايات الخطيرة ،ومراقبة حركتها العابرة للحدود في افريقيا ،واتفاقية هاسكني لعام
 ،1992والمتعلقة بحماية ،واستعمال المياه العابرة للحدود ،والبحيرات الدولية ،واالتفاقية
الحول األطر و التغيرات المناخية التي دخلت حيز التنفيذ عام  21مارس .1991

3

 -2مبدأ التعويض
من البيان ذكره أنه ،وان كانت البيو تكنولوجيا اليوم تحاول بجهد اصطفاء الشرعية
على أعمالها من خالل حمايتها بموجب براءة اختراع ،واالتفاقيات ذات الحماية الكبيرة،
إال أن أض ار ار كثيرة من الممكن أن تترتب عنها ،لذا ،كان البد من اصطفاء طابع
حمائي دولي من خالل االتفاقيات الدولية المكلفة بالحماية ،وذلك للحيلولة من االدخال
1

-تمزي اسماء :السالمة اإلحيائية في إطار برتوكول قرطاجنة  ،مدكرة ماجستير ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة
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الشرعي ،وغير الشرعي ،للكائنات المعدلة جينيا ،أو تطبيقات البيو تكنولوجيا ،وفي حالة
اإلضرار بها ،يقع في إطار القاعدة العامة التعويض الناشئ عن المسؤولية ،فمن حق
الدول المتضررة الحصول على تعويض عادل 1.حيث جاء نص المادة  ،27من
بروتكول قرطاجنة ،ليؤكد ذلك ،فقد أكدت هذه المادة على وضع قواعد ،واجراءات
دولية ،بصورة مالئمة في ميدان المسؤولية ،وجبر الضرر عن األضرار الناجمة عن
الكائنات الحية المستخدمة في البيو تكنولوجيا.

2

الفرع الثاني :خطوط بون التوجيهية
ألزمت االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي الدول األطراف باستخدام الموارد الطبيعية
بشكل مستدام ،وبطريقة عادلة ،ومنصفة ،لتقاسم الفوائد المتأتية من استخدامها ،ويتوقف
ذلك على الشروط المتفق عليها تبادليا أثناء المفاوضات التي جرت بهذا الخصوص.

3

تهدف هذه اإلرشادات إلى مساعدة األطراف ،والحكومات ،وغيرها من أصحاب
المصلحة على وضع استراتيجيات إتاحة الموارد الوراثية ،وتقاسم المنافع ،ووضع آليات
تسهم في وضع األطر التشريعية ،أو اإلدارية ،أو السياسية التي تمكن هذه الجهات من
التفاوض.4

» La Responsabilité Et La Protocole Sur La Biosécurité

« - Cullet Phlippe

1

International Environnemental Law Research IEL RC Working Paper N03 2004 P 184.
- CULLETPH po cit p 188.
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أوال :نشأة خطوط بون التوجيهية
قامت أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بإصدار خطوط بون التوجيهية
التي أقرها مؤتمر األطراف لالتفاقية في اجتماعه السادس المنعقد بمدينة الهاي ،في
أفريل  ،2002وبموافقة  180دولة ،وهي مبادئ ليست ملزمة قانونا ،وانما مبادئ
طوعية ،الهدف منها ترشيد المستعلمين ،والموردين للمواد الجينية على أساس طوعي،
الجرثيم) وما يرتبط
ويشمل نطاق المبادئ ك ّل الموارد الجينية ( النباتات ،والحيوانات ،و ا
بها من معارف ،وممارسات ،وابتكارات تقليدية ،والمنافع الناجمة عن استخدامها ،وتستند
هذه المبادئ إلى المواد(  )8-10-16-15-19من اتفاقية التنوع البيولوجي ،وتعتبر
هذه الخطوط جزءا من متطلبات المجتمع الدولي الموضحة في الدعوة التي صدرت عن
القمة العالمية للتنمية المستدامة التي تم عقدها بجوهانسبورغ ،في سبتمبر ،2002
بشأن إيجاد نظام دولي يحقق ،ويصون التقاسم العادل ،والمنصف ،للمنافع الناشئة عن
استعمال الموراد الجينية.

1

و تتضمن المبادئ اإلرشادية على اثني عشر هدفا محددا لمساعدة األطراف في
التوافق مع أهداف اتفاقية التنوع الحيوي ،وتعزز أهمية بناء القدرات لتنفيذها ،وذلك
باقتراح اآلليات التي تمكن من إتباع الطرق المثلى في الحصول على الموارد الوراثية،
وكيفية تقاسم المنافع الناشئة عن استعمالها.2
و يالحظ من خالل االطالع على ما ورد في هذه الخطوط أنها تولي أهمية
خاصة بالوسائل الكفيلة باحترام حقوق الدول النامية المتعلقة بالموارد الجينية ،والمعارف
التقليدية ،عند استعمالها من قبل الشركات متعددة الجنسيات ،فالدول النامية تمتلك
معظم التنوع الحيوي المتوفر في العالم ،ولكنها ،ال تستطيع غالبا استغالل هاذه الثروة
 -عصام مالك أحمد العبسي ،مرجع سابق ،ص .180

1

 -أنظر الملحق رقم .4

2
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بنفسها ،بسبب عدم قدرتها على تغطية تكاليف البحث في هذا المجال ،وال تمتلك ،في
الوقت نفسه ،التكنولوجيا المتطورة المتوفرة في الدول المتقدمة ،والتي تقوم حاليا
باالستفادة من هذا المجال ،وهذه الموارد ،والمعارف ،دون أن تنال الدول الفقيرة،
والمجتمعات األصلية ،والمحلية ،صاحبة المعارف التقليدية حصة عادلة من األرباح،
والمنافع الناشئة عن استغالل مواردها الجينية ،ومعارفها التقليدية ،وهو ما يؤدي إلى
إهمال المحافظة على هذه الثروة من قبل أصحابها ،وفي الوقت نفسه ،يتم استغاللها
على الوجه الذي يحقق استمرارها ودوامها.

1

ثانيا :مضمون خطوط بون
تحدد توجيهات بون الخطوات التي تضمن تقاسم المنافع ،وتبين الترتيبات
التعاقدية ،والمتطلبات االساسية للشروط المتفق عليها تبادليا ،وتعزز الوعي بشأن تنفيذ
األحكام ذات الصلة من اتفاقية التنوع البيولوجي ،والتي تساعد البلدان في عمليات
التفاوض بشكل فعال ،والتي يمكن أن تجريها حول المسائل ذات الصلة ،كما تضع
الخطوط العريضة لبناء القدرات المؤسسية ،ووضع تدابير لتشجيع الكشف عن بلد
المنشأ للموارد الجينية ،ومنشأ المعارف التقليدية.

2

ثالثا :تقييم توجيهات بون
بقيت هذه اإلرشادات ،حتى اآلن ،غير ملزمة قانونا ،إال أنه تم إقرارها بإجماع
 180دولة مما يجعلها تحظى بقبول واسع ،فهي تبين خطوات الحصول على الموارد
الوراثية النباتية ،وكيفية تقاسم منافعها ،والتركيز على التزام من يستعملونها بالحصول
على الموافقة المسبقة من الجهات المسؤولة عن الشروط التي يجب االتفاق عليها
 -عصام مالك أحمد العبسي ،مرجع سابق ،ص .181

1

 -دانا حمه باقي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .66
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تبادليا ،وتحدد األدوار ،والمسؤوليات الرئيسية لمستخدمي الموارد الوراثية ،وتشدد على
أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة في اتخاذ الق اررات الخاصة بذلك .وتشتمل
إرشادات بون التوجيهية على عناصر أخرى مثل الحوافز ،والمساءلة ،ووسائل التحقق،
وتسويـة المنازعات ،إضافة إلى ذكرها العناصر المقترح إدخالها في اتفاقيات نقل المواد،
وتورد قائمة إرشادية بالمنافع النقدية ،وغير النقدية.1
وقد جاءت الدعوة الصادرة في القمة العالمية للتنمية المستدامة التي تم عقدها في
أغسطس/سبتمبر  2002بجوهانسبرج دعما لمبدأ التفاوض بين البلدان في إطار اتفاقية
التنوع الحيوي ،حتى يتسنى وضع نظام دولي يحقق ،ويصون التقاسم العادل،
والمنصف ،للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الوراثية .بناء على ذلك ،فمن الممكن
أن تمثل إرشادات بون جزءا من هذا اإلطار ،وتصبح أداة أساسية للتنفيذ الكامل التفاقية
التنوع الحيوي ،وللمحافظة على الثروات الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات البشرية
كلها.2
الفرع الثالث :بروتكول ناغويا
سعيا للحيلولة دون انتهاك حقوق ،و المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية ،و
لحق باتفاقية
لضمان التقاسم المنافع أنشأ بروتكول ناغويا للحصول و تقاسم المنافع ،و أُ َ

التنوع البيولوجي و اعتمد بروتكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية و التقاسم
العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،في ناغويا باليابان في  29اكتوبر
.2010

 -1دليل التشريعات في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغدية ,والزراعة في الوطن العربي .المنظمة العربية للتنمية
والزراعة ،بدون سنة ،ص . .32

 -انظر الفقرة  11و 12توجيهات بون.
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و يستند بروتكول ناغويا الى اتفاقية التنوع البيولوجي و يدعم تنفيذها خاصة فيما
يتع لق بالتقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المواد الجينية ،و يعتبر
اتفاقا تاريخيا في الحكومة الدولية للتنوع البيولوجي و مهما لألعمال التجارية القائمة
على استخدام الموارد الجينية و تبادلها.

1

أوال :دور اتفاق ناغويا في حماية حقوق المعارف التقليدية
ان الهدف من هذا البروتكول هو التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الجينية بما في ذلك الحصول بصورة مالئمة على الموارد الجينية ،و
نقل التكنولوجيا ذات الصلة بصورة مالئمة مع األخذ في االعتبار جميع الحقوق على
هاذه المواد ،و الحفاظ على التنوع البيولوجي ،و االستخدام المستدام لمكوناته.

2

و يرى العديد أن بروتكول ناغويا سيقدم درجات كبيرة من الشفافية لمقدمي الموارد
الجينية ،أو مستخدميها ،وهو ما أكدته ديباجته و يساعد البروتكول على ضمان تقاسم
المنافع ،و خصوصا عندما تنتقل الموارد الجينية من بلد يقدم الموارد الجينية وينشئ
شروطا يمكن التنبؤ بها بدرجة أكبر للحصول على الموارد الجينية.
و هو ما نصت عليه المادة  2من بروتكول ناغويا بقولها" ان الهدف من هذا
البروتكول هو التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية
بما في ذلك عن طريق الحصول بصورة مالئمة على الموارد الجينية و نقل
التكنولوجيا ذات الصلة بصورة مالئمة."..

1

 -بن قطاط خديجة ،التجارة الدولية و تأثيرها على البيئة  ،مدكرة ما جستير ،تخصص قانون دولي و سياسات

دولية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس  ،2014ص .154
 -أنطر المادة  1من بروتكول ناغويا

2
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ثانيا :االلتزامات األساسية لبروتكول ناغويا
أسهم البروتكول ناغويا بشأن الحصول و تقسيم المنافع ،التميز بين االلتزامات
المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية ،و االلتزامات الخاصة بتقاسم المنافع اضافة
الى االلتزامات المتعلقة باالمتثال الى التشريع الوطني للدول المالكة.
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المبحث الثاني :دور اتفاق تريبس في حماية البيو تكنولوجيا
على الرغم من وجود اتفاقيات دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية ،و على الرغم
من تأسيس منظمة عالمية للملكية الفكرية  ،wipoفقد ألحت الدول المتقدمة على عقد
اتفاقية جديدة لحماية الملكية الفكرية نتيجة ضغوط قوية مارستها الشركات متعددة
الجنسيات العاملة في مجال البيو تكنولوجيا .
و قبل الخوض في الحماية الدولية لمثل هاذه التقنيات ذات الجانب القانوني،
ونتيجة ألهمية اتفاقية تريبس كأحد مظاهر عولمة حقوق الملكية الفكرية بوجه عام ،و
االختراعات المتأتية من البيو تكنولوجيا بوجه خاص ،اقرنت بالمنظمة العالمية للتجارة و
أصبحت كشرط لدخول الحيز العالمي للتجارة ،لذا سيعالج المبحث اتفاق تريبس كنظام
للمنظمة العالمية للتجارة في المطلب األول ،و مجالت حماية البيو تكنولوجيا في
اتفاقية التجارة في المطلب الثاني.
المطلب األول :اتفاق تريبس كنظام للمنظمة العالمية للتجارة
اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  TRIPSهو اتفاق دولي من
قبل منظمة التجارة العالمية  ،WTOالذي يرسى على معايير كثيرة من أشكال الملكية
الفكرية ،و يحتوي اتفاق تريبس على الشروط التي يجب توافرها في قوانين الدول فيما
يتعلق ببراءات االختراع ،كما يحدد اتفاق تريبس أيضا إجراءات التنفيذ وسبل التحكيم
واجراءات تسوية المنازعات ،ويهدف لحماية وتنفيذ قوانين حقوق الملكية الفكرية إلى
المساهمة في تعزيز االبتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا ،بما يحقق المنفعة
المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي إلى الرفاه االجتماعي
واالقتصادي ،والتوازن بين الحقوق والواجبات من جهة.
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و من جهة ثانية فهناك تهديدات خطيرة بأنه سيكون هناك المزيد من شرعية
االستيالء على الموارد ،والمعارف التقليدية التي يمكن أن تضعف الجماعات األصلية،
والمحلية ،ومن هذا المنطلق اقترن اتفاق تريبس بالمنظمة العالمية للتجارة لما له من
دوافع معلنة و اخرى خفية و بغية الوصول الي النتائج المبتغاة سنحاول تبيان دور
اتفاق تريبس كنظام قانوني يفعل الحماية في الفرع االول و نتائج اتفاق تريبس في الفرع
الثاني.
الفرع االول :اتفاق تريبس كنظام قانوني يفعل الحماية في المجال البيو تكنولوجي
للتعريف باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المعروفة بـ تريبس 1البد من تبيان
التعريف بمنظمة التجارة العالمية ،2وذلك للمكانة التي حظيت بها على المستوى الدولي،
ثم بيان مبادئ هذه االتفاقية في المجال البيو تكنولوجي.

1

 -في  30سبتمبر  1986أصدر المؤتمر الوزاري المكون من وزراء تجارة الدول األطراف في الجات إعالنا و ازريا

ببدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة األطراف ,هي الجولة الثامنة (جولة أوروجواي) ،وحدد اإلعالن
الموضوعات التي تشملها المفاوضات ،وكان من بينها ,وألول مرة ,الملكية الفكرية ،وبذلك دخلت الملكية الفكرية
كعنصر من عناصر النظام التجاري العالمي الجديد ،ولم تفلح الدول النامية في إجراء المفاوضات تحت رعاية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بسبب الضغوط التي مارستها الدول المتقدمة بزعامة الواليات المتحدة على
الدول النامية إلجراء مفاوضات الملكية الفكرية تحت مظلة الجات .وقد أسفرت الجولة عن إبرام اتفاقيات تجارية
عديدة ,ومتعددة األطراف ,تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواي ،وتم التوقيع على هذه الوثيقة في مدينة
مراكش بالمغرب في  15ابريل  .1994ويأتي على رأس هذه االتفاقيات ,اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية التي
تعتبر االتفاقية األم ،حيث وردت بقية االتفاقيات في شكل مالحق لهذه االتفاقية .وكان من أهم االتفاقيات التي

أسفرت عنها الجولة اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة الفكرية.
 -تجدر االشارة اال ان هذا المبدأ ليس جديدا فنصت عليه اتفاقية الجات سنة  .1947أنطر

2

Albert chavanne-jean jacques brust.op cit. p 381.
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أوال :منظمة التجارة العالمية و نطاقها في البيو تكنولوجي
منظمة التجارة العالمية هي منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية
مستقلة تعمل ضمن منظومة النظام العالمي االقتصادي الجديد على ادارة و اقامة دعائم
النظام التجاري والدولي و زيادة التبادل التجاري الدولي و توجيه السياسات االقتصادية
الدولية المؤثرة على االطراف المختلفة في العالم للوصول الى ادارة أكثر كفاءة و أفضل
للنظام االقتصادي العالمي.

1

 -1نشأة منضمة التجارة
نشأت منظمة التجارة العالمية لتحل محل الجات ،وللتولي ادارة النظام
االقتصادي العالمي بصورة أكثر شموال لما كانت عليه الجات في مجاالت أوسع
للتجارة العالمية ،على نطاق السلع الزراعية ،و الصناعية ،و تجارة الخدمات  ،و
الملكية الفكرية ،و االستثمار ،و شملت الجوانب البيئية المؤثرة على المبادالت
التجارية كما هو مطروح للمناقشة من الدول المتقدمة التي تسعى الى تضمينها في
اختصاصات المنظمة و موضوعاتها عملية دمج التكلفة البيئية ،و تعتبر اتفاقية
الجات كمجموعة من القواعد مخصصة لغرض محدد ومؤقت بينما منظمة التجارة
العالمية و اتفاقاتها دائمة.

1

2

 -عبد المطلب عبد الحميد ،الجات و أليات منظمة التجارة العالمية من االوروغواي لسياتل ،الدار الجامعية،

االسكندرية ،2003 ،ص .176

- Paul krugmam et maurice obstefeld, Economie internationale, pearson,7eme

2

Edition, 2006,
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و تهدف المنظمة 1إلى تحرير التجارة الدولية بواسطة إيجاد نظام تجاري دولي
متعدد األطراف ،معتمد على قوى السوق (العرض ،والطلب) ،من خالل إزالة القيود،
والعوائق التي تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول معتمدة على مبادئ رئيسية هي:
تجارة بدون تمييز ( شرط المعاملة الوطنية ،شرط الدولة األولى بالرعاية)  ،تجارة
حرة من خالل التفاوض (خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية ،والقيود الكمية ،وفتح
ّ
األسواق) ،تعامل تجاري قابل للتوقع (تثبيت االلتزامات ،والشفافية).
و تغطي المنظمة بأحكامها ،واتفاقياتها ،مجاالت ،وأنشطة كثيرة ومتنوعة أكثر
مما كانت اتفاقية الجات تغطيها ،وهي  :تجارة السلع وعددها  / 7177 /سلعة،
وتحكمها اتفاقية الـ( ،)GATT94وتجارة الخدمات ،وتشمل  12قطاعا رئيسيا ،و155
قطاعا فرعيا ،وتحكمها اتفاقية الـ( ،)GATSوحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
باإلحالة إلى أربع اتفاقيات رئيسية متعلقة بهذه الحقوق من خالل اتفاقية الـ(،)TRIPS
وهذه االتفاقيات الثالث هي محور اتفاقات منظمة التجارة العالمية(. )WTO

2

 -1يبلغ عدد أعضاء المنظمة حاليا  142دولة ،معظمها من الدول النامية .وهناك نحو  28دولة طالبة للعضوية،
منها خمس دول عربية هي الجزائر ,السودان ,لبنان ,المملكة العربية السعودية ,واليمن .وتستطيع أي دولة غير عضو
االنضمام إلى المنظمة عن طريق التفاوض لالنضمام .ويجب عليها ،خالل مفاوضات االنضمام ،الموافقة على اتخاذ

الخطوات الالزمة لتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم وقواعد االتفاقات التجارية المتعددة األطراف .كما أن عليها التعهد

بتثبيت التعريفة الجمركية ,وتعديل أنظمتها ,إذا اقتضى األمر ,وفقا لنصوص االتفاقيات ،وتقديم التزامات مقبولة في
مجال الخدمات .وعلى الدولة التي تبدي رغبة في االنضمام إلى المنظمة أن تراعي أن االتفاقات حزمة واحدة ,وأنها
سوف تلتزم بها .ويشار إلى هذه التعهدات على أنها ثمن تذكرة الدخول .ويتخذ المؤتمر الوزاري الق اررات المتعلقة
باالنضمام ،ويوافق على شروط اتفاق االنضمام ثلثا أعضاء المنظمة .ويجوز للعضو أن ينسحب من عضوية
المنظمة ،ويبدأ مفعول ذلك بعد انتهاء فترة ستة أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيه المؤتمر العام للمنظمة إخطا ار كتابيا
باالنسحاب ،أنظر فهد العيتانى ،مذكرة تمهيدية عن منظمة التجارة العالمية ,وانعكاساتها على االنشطة التجارية

متاحة على موقع:

17-12-2017 21h

-http://www.almoslim.net/documents/tegarh.doc
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ومن المعلوم أن التجارة الدولية تمثل العصب المركزي القتصاديات دول العالم،
مرت النظريات االقتصادية التي تعنى بدراسة التجارة الدولية
وإلدراك هذه الحقيقة ،فقد ّ
بمراحل ،بدءا بالنظريات التي كانت تطمح لتحقيق االكتفاء الذاتي لكل بلد ،وصوال الى
النظريات الحديثة التي ترى التوسع في التجارة ،وقد كانت التجارة الدولية -تاريخيا -تمر
بموجات من المد ،والجزر ،في مجال الحماية ،ووضع الموانع المصطنعة أمام انسيابية
حركة السلع بين الدول ،وكانت الحروب تشكل إحدى أهم العوائق.

1

كما تضمنت االتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ،سن االحكام االساسية التي
توضح الوضع القانوني للمنظمة ،فنصت على أنها شخص قانوني دولي يمتع
بالشخصية القانونية ،وتتنازل له الدول عن بعض اختصاصها ،ويتولى المهام التي
أوكلت له بإرادته المنفردة سعيا لتحقيق األهداف التي أنشئ من أجلها ،وكذلك تعتبر
االتفاقية ملزمة لجميع األعضاء ،وال يجوز إبداء تحفظات على أحكامها ،أو تجزئتها،
مما يجعل لها قيمة قانونية تعلو القيمة القانونية لجميع التعهدات ،واالتفاقيات الدولية
التي ترتبط بها الدول األعضاء ،سواء كان االتفاق سابقا ،أو الحقا على االنضمام
للمنظمة ،وهو ما نصت عليه المادة  16فقرة .3

 -دانا حمه باقي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .108

1

 -منى جمال الدين محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.47

2
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 -2نطاق اتفاق تريبس
سيمنح اتفاق تريبس 1الدول المتقدمة حقوقا قانونية في أن تسلب التراث البيولوجي
للعالم الثالث بإباحة األدوية ،والمحاصيل التقليدية التي اكتشفتها شعوب العالم الثالث،
وقامت بتربيتها ،وحفظها كمعرفة للملكية العامة لمدة تراوح األلف سنة ،ويمكن لكل دولة
في العالم النامي أن تستشهد بسهولة ببضعة أمثلة لمواردها النباتية الوراثية ذات األصل
الطبيعي التي وجدت طريقها إلى الدول المتقدمة لتصبح عناصر تجارية عالية الربح في
صناعة العقاقير ،وصناعة البذور ،أو في المجاالت األخرى من التجارة ،والشيء
المزعج على وجه الخصوص هو أن عملية االستيالء غير المشروع يتم تكريسها في
القانون الدولي ،وأن شعوب العالم الثالث يتم إجبارها على شراء الموارد المأخوذة منها
مرة أخرى.2
أصال ّ
والى حد كبير ،فإن الجماعات ،في معظم الدول النامية ،ترحب باالهتمام بمعارفها
التقليدية ،وملكيتها للموارد الوراثية ،لكن ،فقط طالما يتم احترام حقوقها كحائزين ( أو
كمؤلفين ) لمثل هذه المعارف ،والموارد .إنهم فقط يعترضون على استنزاف معارفهم،
1

-تتضمن االتفاقية  72مادة ،مقسمة الى سبعة أجزاء ،وتسعى من جهتها إلى توفير ،وتعزيز ،معايير الحماية على

المستوى الوطني ،والدولي ،ويشتمل الجزء األول منها على األحكام العامة ،والمبادئ األساسية ،بينما يتناول الجزء

الثاني األشكال ،وامتدادا لحقوق الملكية ،أما الجزئين الثالث ،والرابع ،فقد تم تخصيصهما إلجراءات إنفاذ حقوق
الملكية الفكرية ،والمسائل اإلجرائية المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية ،والحفاظ عليها ،واحتوت االتفاقية في
الجزئيين الخامس ،والسادس ،على إجراءات تسوية المنازعات ،والترتيبات االنتقالية ،أما الجزء السابع ،فنص على
مجلس االتفاقية بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة أنظر دانا حمه باقي عبد القادر ،مرجع سابق،

ص .113

 -2يرى الكثير أن اتفاقية تريبس يمكن أن تهدد اتفاقية التنوع البيولوجي وتجعلها مستحيلة التنفيذ ،بالرغم من أن

اتفاقية التنوع البيولوجي ملزمة قانونا ,وذات سلطة رسمية مثل اتفاقية التريبس ,وبالرغم من اتساع شريحة األعضاء
في كلتا االتفاقيتين ,وان كان عدد االعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي أكثر ,إال أن كالُ االتفاقيتين تجسدان روح

التعارض بينهما .أنطر عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ،أثر اتفاقية التربس على التنوع البيولوجي ،مرجع سابق ،ص

.135
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ومواردهم من قبل الشركات التجارية ،أو حتى من قبل العلماء الذين ال يقرون بدورهم،
أو يعترفون بأنهم أصحاب الحق في الفوائد التي ترد منها ،هذه الجماعات  -عالوة على
ذلك  -ترى عيوب قوانين الملكية الفكرية بالشكل المصاغة به في قواعد منظمة التجارة
العالمية ،حيث أنها فشلت في أن تستوعب حقوقهم بشكل محدد من أجل حماية معارفهم
على مر األجيال ،أو حتى التنوع الحيوي الخاص بهم.
وفى نفس الوقت يجب االعتراف بأن اتفاقية  1TRIPSال تمنع ،في الحقيقة،
التفسيرات المبدعة التي تحافظ على أساسياتها التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ،بينما
تسمح بحقوق إضافية غير متضاربة ،وهذه إشارة إلى الفرصة المتاحة إلدخال
النصوص في التشريعات الوطنية من أجل حماية المعارف التقليدية ،والموارد الوراثية،
وخاصة بالنسبة للنظم المتشابهة.
ثانيا :مضمون اتفاق منظمة التجارة العالمية
يحتوي النص النهائي لجولة االورغواي على  500صفحة تشمل جميع المواضيع
القانونية لمختلف هده الدورة مند بدايتها و احتواءها على جميع المفاوضات المطروحة
في الجولة و قد توصلت الى النتائج التالية:2
 -االتفاق العام احول التعريفات الجمركية

 -1يضفي اتفاق تريبس حماية واسعة النطاق على حقوق الملكية الفكرية ,وذلك بواسطة براءة االختراع ,إذ تغطي هذه

الحماية كل االختراعات ,سواء كانت منتجات ,أم طرق إنتاج ,وفي ك ّل مجاالت التكنولوجيا ,ويتم منح هذه الحماية
دون تمييز يتعلق بمكان االختراع ,أو المجال البيو تكنلوجي ,ويستوي في ذلك أن يتم انتاج السلعة المحمية محليا ,أو
يتم استردادها من الخارج ,هذا متى توافرت الشروط الخاصة ببراءة االختراع .انظر السيد أحمد عبد الخالق،
االقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة ،مرجع سابق ،ص .515

- Stephen Harly .les conséquences de l’accord sur l’agriculture de cycle d’Uruguay

2

les pays en dé violement Edition PG paris p158.
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 االتفاق المتعلق بالزراعة االتفاق المتعلق بالمنتجات الصناعية االتفاق المتعلق بالصحة و الصحة النباتية االتفاق حول اجراءات االستثمار المرتبط بالتجارة االتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة االتفاق المتعلق بحقوق الملكية الفكريةثالثا :اهداف اتفاق تربس كنظام يحمي البو تكنولوجيا
تضمنت مواد االتفاقية مجموعة من االحكام و المبادئ االساسية ،لعل أهمها ما
تضمنته المادة األولى من االشارة الى استثناء هذه االتفاقية الى أحكام االتفاقات الدولية
في مجال الملكية الفكرية و الملكية الصناعية و هي اتفاق باريس و بذلك فاتفاق تريبس
يكمل االتفاقات الدولية الموجودة و تعزز وجودها األمر الذي يستوجب ضرورة التنسيق
و التعاون بين منظمة التجارة العالمية.

1

إن اتفاق تريبس 2أدى إلى تدافع الشركات للحصول على براءات اختراع عن
البيو تكنولوجيا ،وأصبح هناك سباق الحتكار الحق االستئثاري ،والحصول على العديد
 -منى جمال الدين محمد محود ،مرجع سابق ،ص .142

1

2

-تهدف االتفاقية إلى الرغبة في تخفيض العراقيل التي تعوق التجارة الدولية ،وتشجيع الحماية الفعالة ،والمالئمة

لحقوق الملكية الفكرية من جهة ،وضمان أال تصبح التدابير ،واإلجراءات المتخذة إلنفاذ هذه الحقوق حواجز في حد
ذاتها أمام التجارة المشروعة ،ونصت االتفاقية على العديد من الموضوعات ذات الشمولية الكبيرة ،ولعل من أهمها،

برامج الحاسوب ،وقواعد البيانات ،وحقوق الملكية الفكرية بوجه عام انظر
Jean Jocques Rey Et Eric Robert, Institutions Economiques Internationales, 2eme Ed,
Editions Bruyant, Bruxelles, 1996.P41.
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من المزايا التي يقرها نظام براءة االختراع ،وبالتالي ،ضمان عدم المنافسة ،وتسعى هذه
الشركات للحصول على الموارد الجينية للدول ألنها تعرف في ق اررة نفسها أنها المورد
الجديد الذي يدر عليها األموال ،ألنها تتحكم في الغذاء ،وهذا ما يخولها أن تفرض
ق اررات سيادية في حق الدول ،وهذا حسب رأيي الشخصي.
رابعا :مبادئ اتفاق تريبس
من المبادئ األساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل المنظومة الدولية
لبراءات االختراع سواء كانت اتفاقية باريس أو اتفاقية تريبس مبدأين مهمين ،و هما
مبدأ المعاملة الوطنية ،و الدولة األولى بالرعاية.
 -1مبدأ المعاملة الوطنية
تضمنت المادة  3من االتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية ،وبمقتضى هذا المبدأ ،تلتزم
البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية بأن تعامل مواطني البلدان األخرى ،ومن
في حكمهم ،فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ،معاملة ال تقل عن المعاملة المقررة
لمواطنيها ،فتمنحهم – على األقل – نفس المزايا التي يتمتع بها رعاياها ،وتخضعهم
لنفس االلتزامات .وهذا المبدأ يتوافق مع حكم المادة الثانية من اتفاقية باريس لحماية
الملكية الصناعية التي سبقت اتفاقية التريبس في إرسائه.1
وقد تضمنت المادة  4من اتفاقية التريبس مبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة
األولى بالرعاية ،وبمقت ضاه ،تلتزم الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بأال تميز
في المعاملة بين رعايا الدول األعضاء األخرى ،ومن في حكمهم .ومن ثمة ،يجب على

 -أنظر المادة  2من اتافقية باريس

1
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الدول األعضاء المساواة بين رعايا جميع الدول األعضاء في الحقوق وااللتزامات.1
بمعنى أنها إذا منحت أي ميزة ،أو تفضيل ،أو امتياز أو حصانة لمواطني أي بلد
عضو في المنظمة ،فإنها تلتزم بأن تمنح جميع مواطني الدول األعضاء األخرى نفس
ألول مرة في مجال
الميزة ،أو التفضيل ،أو االمتياز ،أو الحصانة .وهذا المبدأ يطبق ّ
الملكية الفكرية ،إذ لم يسبق ألي اتفاقية دولية في مجال الملكية الفكرية األخذ به.2
ومبدأ المعاملة الوطنية مبدأ قديم أخدت به كافة االتفاقات الدولية على غرار اتفاق
باريس لسنة  ،1883ويقول االستاذ حسام عيسى" إن تطبيق هذا المبدأ في دول العالم
الثالث يعني أن الوظيفة األساسية للنظام القانوني لبراءات االختراع في هذه الدول هي
تكريس االحتكار وحماية التكنلوجيا األجنبية ،إضافة إلى أن البراءات التي تصدر
لصالح غير المواطنين في الدول النامية يذهب الجزء االكبر منها إلى الشركات
الصناعية الكبرى ،في حين ،أن البراءات التي تصدر لصالح المواطنين في هذه الدول،
تكون في معظم األحيان من نصيب االفراد ،ويؤدي ذلك إلى أن مبدأ المعاملة الوطنية
يفرض على الدول النامية المساواة بين غير المتساويين.

3

وقد أجازت المادة  3فقرة  1من اتفاقية تريبس للدول األعضاء تقرير عدة
استثناءات فيما يختص بشرط المعاملة الوطنية في الحدود المسموح بها في اتفاقية
باريس ،ولكن ،ال يجوز للدول األعضاء تقرير استثناءات من االلتزامات المتعلقة
بالمعاملة الوطنية فيما يتعلق باإلجراءات القضائية ،واالدارية ،غير أنه ،ووفقا للقسم
 337من قانون التعريفات الجمركية األمريكي الصادر سنة  ،1930يحق للحكومة

- Gatherime Capord Fabregoule, L’essentiel De L’organisation Mondiale Du

1

Commerce, Entions Galion Paris, 2002. P 103.

 -أنظر المادة  3من اتفاق باريس

2

-منى جمال الدين محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.147

3

222

الباب الثاني :مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي
األمريكية اتخاذ تدابير لمواجهة أي وسائل منافسة غير مشروعة ،وارتكاب أعمال
مخالفة للقانون.

1

 -2مبدأ الدولة األولى بالرعاية
قد أجازت المادتان  ،3و 4للدول األعضاء االستفادة من االستثناءات التي ذكرتها
من االلتزام بتطبيق مبدأي المعاملة الوطنية ،والمعاملة الخاصة بحق الدولة األولى
بالرعاية .كما استبعدت المادة  5المبدآن من تطبيق االتفاقيات المتعددة األطراف التي
أبرمت تحت مظلة الوايبو ،وتتعلق بالجوانب اإلجرائية الخاصة باكتساب حقوق الملكية
الفكرية ،أو استمرارها.
ومن أمثلة هذه االتفاقيات اتفاقية التعاون الدولي بشأن براءات االختراع المبرمة
في واشنطن  ،21970والذي تلتزم الدول األعضاء بموجبه بتبادل المزايا نفسها دون
تمييز لدولة دون أخرى سواء تعلقت هذه المزايا بالرسوم الجمركية ،أو الضرائب،
باستثناء حاالت األفضلية المقررة ضمن ترتيبات إقليمية.
وهذا المبدأ يطبق ألول مرة في مجال الملكية الفكرية بوجه عام وبراءة االختراع
بوجه خاص ،إذ لم يسبق ألي اتفاقية األخذ به ،وان نصت عليه في اتفاقية باريس إال
ان النص عليه صراحة لم يكن ال عن طريق اتفاق تريبس لعل السبب يرجع الى زيادة
القيمة االقتصادية لحقوق الملكية الفكرية من جهة ،وفرض توجه شركات متعددة

- Gatherime Capord Fabregoule , op cit ,p 104.

 -2حسام الدين الصغير ،الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية من اتفاقية باريس الى اتفاقية تريبس ،منشورات
الويبو 31-29 ،جاتفي ،2007ص .9
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الجنسيات من جهة اخرى ،وكذلك تشجيع العلماء وأصحاب الحق الفكري من مضمونه
الى استفادتهم من المعاملة بالمثل.

1

و م ما الشك فيه أن الحقوق والمزايا التي تحصل عليها الدول المستفيدة ترتبط من
أي
حيث وجودها ،ونطاقها ،بالحقوق التي تتمتع بها الدولة األولى بالرعاية ،ولذلك ّ
فإن ّ
زيادة ،أو نقصان في مقدار هذه الحقوق ،أو المزايا الممنوحة للدول المستفيدة على
حساب الحق الذي تتمتع به الدولة األولى بالرعاية من حيث انقضائه ،ونطاقه وهذا
يضع دول العالم النامي واقعيا في موقف أسوأ من غيرها ،خاصة ،إذا لم تكن ضمن
إطار إحدى الكيانات اإلقليمية.

2

أن االتفاقية لم تتضمن أية أحكام تنظم مبدأ االستنفاد الدولي على الرغم
يالحظ ّ

من أنه من أهم المبادئ الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ،نظ ار لتوافقه مع
حق صاحب
متطلبات المصلحة العامة في الدول النامية ،ويقضي هذا المبدأ بسقوط ّ

البراءة في منع الغير من استيراد ،أو بيع المنتجات المشمولة بالحماية القانونية عن

طريق براءات االختراع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،ويستنفد حق صاحب البراءة
بمجرد قيامه بطرح المنتجات المشمولة بالحماية سواء تولى هذا األمر بنفسه ،أو رخص
للغير بذلك.

3

من خالل ما تقدم يتضح ان اتفاق تريبس له أهمية كبيرة لهذا ادرج تحت نظام
المنضمة العالمية للتجارة و الجزائر في مساعها لهذا االنظمام من خالل تقديم طلب

 -مخلوفي عبد السالم ،مرجع سابق ،ص .42

1

 -منى جمال الدين محمد محمود ،مرجع سابق ،ص .150

2

 -عصام مالك أحمد العبسي ،مرجع سابق ،ص .90

3
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العضوية لهو دليل على رغبتها في االنفتاح على االسواق التجارية العالمية و التقيد بما
تمليه عليها من شروط.

1

الفرع الثاني :نتائج اتفاق تريبس في المجال البيو تكنلوجي
ترى الدول النامية ،ومنها الجزائر ،أن اتفاقية تريبس ،ماهي إال وسيلة من وسائل
السيطرة تحت النظام العالمي الجديد ،وما إدخال هاذه االتفاقية ضمن اتفاقيات االنضمام
إلى المنظمة العالمية للتجارة إال دليل واضح على أنها تحمل في طياتها عديد األخطار،
حيث ترى ج ّل الدول ،أن الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيا ،وخاصة التكنولوجيا

المعتمدة على البيو تكنولوجيا ،هي بيد الدول المتقدمة ،ال سيما الواليات المتحدة

االمريكية.2
وبالتالي ،فهي عولمة بمنظور مختلف من خالل احتكار المعلومة ،والمعرفة،
وارتفاع تكاليف نقلها إلى باقي الدول ،ال سيما أن تطبيقات البيو تكنلوجي ،كما تطرقنا
في الباب األول من الرسالة ،تعتمد على الغذاء ،والدواء ،وهما مادتان حساستان.3

 -أنظر الملحق رقم  1يبين مفاوضات الجزائر لالنضمام لمنضمة التجارة العالمية.

1

- Labonte Parald Et Claude Laude Lamarre Marie " Du Marche Mondial Au Village

2

Planétaire Libre Echange Santé Et Argansation Mondiale Du Commerce " Revue De
Santé Publique, N 015 Société Française De Santé Publique, 2003 ; P 271.

 -3مما الشك فيه أن تطبيق اتفاقية تريبس سيترتب عنه أثار سلبية خطيرة على مصالحها الوطنية على رغم من أن
المؤيدين لتطبيقها يرون أنها ستحقق عدة نتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة لهذه الدول ،كزيادة معدل نقل
التكنولوجيا ,والمعرفة الفنية ,وزيادة االستثمارات االجنبية ,ودفع المؤسسات ,والشركات الوطنية إلى رفع المبالغ
المخصصة للبحث ,والتطوير بغية التوصل إلى اختراعات جديدة تحسن من مستوى الصناعة ,ونوعية االنتاج ،كما

يتوقع المؤيدون للتطبيق أنه بعد أن يطمئن أصحاب براءات االختراع ,والمستثمرين األجانب لوجود نظام قانوني في
هذه الدول ,ويستطيع إن يحمي حقوقهم الفكرية من التعدي ,والتقليد .أنطر عصام مالك أحمد العبسي ،مرجع سابق،

ص .92
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واحتكارها بيد مجموعة من الشركات أمر بالغ الخطورة ،وسوف نحاول فيما يلي ذكر،
وتحليل بعض مخاطر اتفاقية تريبس:1
 يؤدي اتفاق تريبس إلى زيادة التكاليف التي تدفع من أجل البذور ،والدواء ،كمايؤدي إلى إحداث ضرر في مجال الصحة ،والزراعة ،والتعليم ،والتكنولوجيا ،ويزيد بذلك
من الفجوة الموجودة لدعم البحث في مجال األمراض ،ال سيما تلك المنتشرة في الدول
النامية ،وتخشى هذه اللجنة أن التقوية الدولية للحماية من الممكن أن تدفع بتكاليف
الدواء إلى االرتفاع في الدول الفقيرة ،ويرجع ذلك إلى أن المنتجات الدوائية ،وهي أحد
أهم تطبيقات البيو تكنولوجيا ،تخضع لطرق معقدة في إنتاجها ،وتشتهر بأسماء محددة
لها ،ويندرج العديد منها ضمن إطار الحماية القانونية الدولية بما تملكه من براءات
اختراع.

2

 سينتج عن التزام الدول األعضاء في منظمة التجارة باالتفاق الدولي التريبسإيجاد سوق جديدة لبيع ،وشراء التكنولوجيا ،ويترتب على هذه األسواق وجود عوائد مالية
للحماية ،ما ينتج عنه زيادة التدفقات من عوائد الحماية إلى الدول الصناعية منه إلى
الدول النامية.

3

 من األثار السلبية لالتفاق الدولي تريبس زيادة تبعية الدول النامية للدولالمتقدمة نتيجة الحتكار الدول المتقدمة لركائز المعرفة العلمية ،والتكنولوجية ،وعدم قدرة
الدول النامية على مالحقة التطورات العلمية ،والتكنولوجية بسبب ارتفاع تكلفة البحث،
والتطوير.
 -محمد حسن عبد المجيد الحداد ،مرجع سابق ،ص .390

1

2

 -بعجي نور الدين ،المعارف التقليدية ،محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير ،فرع الملكية الفكرية ،كلية

الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر .2012 ، 1

 -مخلوفي عبد السالم ،مرجع سابق ،ص .204

3
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 من اآلثار السلبية لالتفاق الدولي (تريبس) بقاء الدول النامية والمتخلفةتكنولوجيا تحت وطأة حصار شديد على عمليات نقل التكنو لوحيا إليها ،بحيث ال ينقل
إليها إال األجيال المتهالكة ،والتي أصبحت ال تستخدم في البالد المصدرة لها ،إي أن
سد منيع بين الشمال والجنوب
قواعد الحماية الواردة في هذا االتفاق سيترتب عنه إقامة ّ
يمنع نقل التكنولوجيا إال بعد مرور زمن معين ،وفي مقابل أسعار باهظة.

1

جدير بالذكر أن اتفاقية تريبس قد قسمت دول العالم الى طوائف ثالث ،ورتبت
وضعا قانونيا مختلفا لك ّل طائفة من الدول التي تدخل في عضوية اتفاقية إنشاء منظمة
التجارة العالمية وذلك على النحو التالي:
أوال :النتائج المعلنة
 -1الطائفة األولى دول العالم المتقدم
تلك الفئة من الدول التي تخضع ألحكام المادة  65فقرة  1من االتفاق الدولي
التريبس ،وبمقتضاها ،ال تلتزم تلك الدول بأحكام االتفاق قبل انتهاء فترة زمنية عامة
مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية ،والتي أصبحت نافذة
في حق الدول من األول من جانفي  1995بل تصبح ملزمة من تاريخ األول من
جانفي .1996

2

 -2الطائفة الثانية دول العالم النامي
وتتمتع بالحق في فترة السماح ألحكام اتفاقية تريبس ،فيما عدا النصوص الخاصة
بالدولة األولى بالرعاية ،والمعاملة الوطنية ،مدتها أربع سنوات تنتهي في األول من
 -بعجي نور الدين ،مرجع سابق.

1

 -محمد حسن عبد المجيد الحداد ،مرجع سابق ،ص .122

2
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جانفي  ،2000ويأخذ حكم هذه الدول كل الدول السائرة في طريق التحول من االقتصاد
المركزي التخطيط إلى نظام اقتصاد السوق الحر ،وألزمت االتفاقية هذه الدول جميعا
نظير ذلك بأال تسفر أية تغييرات في قوانينها ،ولوائحها التنظيمية ،وممارساتها خالل
فترة السماح االنتقالية بدرجة أقل من االتساق مع أحكام االتفاق الحالي ،ويجوز
الحصول على مدة سماح إضافية تنتهي في األول من جانفي  2005بالنسبة لبعض
المنتجات المستفيدة من الحماية ببراءات االختراع في حدود معينة.

1

 -3الطائفة الثالثة دول العالم األقل نموا
وتتمتع بالحق في فترة سماح فيما عدا النصوص الخاصة بالمعاملة الوطنية،
وقاعدة الدول األولى بالرعاية ،مدتها عشر سنوات تنتهي في األول من جانفي سنة
 2006مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق
الملكية الفكرية التابع لمنظمة التجارة العالمية ،استجابة لطلب وجيه يقدم إليه ،وفي
المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد بالدوحة أعلن عن استفادة هذه
الطائفة من الدول من فترة عشر سنوات.
وجدير بالذكر أن المدد السابقة الذكر بدأ حسابها بالفعل اعتبار من جانفي عام
 ،1995ونصت المادة  ،13فقرة  2من اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية
على أن أي بلد ينضم إلى االتفاقية في توقيت الحق من هذا التاريخ ،يعد كما لو كان
قد قبلها في تاريخ دخولها حيز النفاذ ،ومفاد ذلك أن هذه المدد ستتقضى بانقضاء
التوقيتات سالفة الذكر بصرف النظر عن تاريخ انضمام الدولة إليها.

2

1

 -محمد حسام محمود لطفي ،الجوانب القانونية للعولمة في مجال الملكية الفكرية ،مجلة البحوث القانونية

2

 -محمد حسام محمود لطفي ،الجوانب القانونية للعولمة في مجال الملكية الفكرية ،مجلة البحوث القانونية

واالقتصادية ،كلية الحقوق ،جامعة المنصورة ،عدد خاص ،الجزء األول 26،و 27مارس  2002ص .342
واالقتصادية ،كلية الحقوق ،جامعة المنصورة ،عدد خاص ،الجزء األول 26،و 27مارس  2002ص .343

228

الباب الثاني :مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي
ثانيا :االهداف الخفية
االستيالء على الموارد الطبيعية ،والبيولوجية للمجتمعات ،وذلك بدون مقابل ،أو
بدون اعتراف ،أو إقرار بذلك ،أو حتى التصريح به ،وتستخدم لبناء اقتصادات قوية،
وعمالقة.
باالظافة الى االستيالء على الميراث الثقافي للمجتمعات ،والدول ،دون مقابل،
ودون تصريح ،أو موافقة ،واستخدامه لالدعاء بحقوق الملكية الفكرية مثل براءة االخت ارع
بالرغم أن الشركات لم تستثمر شيئا قبل االبتكار األول ،واإلبداع.
و بذلك يتم استالب األسواق المحلية ،والدولية ،من خالل استخدام عناصر
الملكية الفكرية ،ومن ثمة ،تدمير االقتصاديات المحلية حيث أنجز االبتكار األصلي،
واكتساح مقوماتها الحياة ،وبقائها االقتصادي.

1

المطلب الثاني :مجالت حماية البيو تكنولوجيا في اتفاقية التجارة
ركزت الدول المتقدمة عند صياغة اتفاق تريبس على ضرورة منح حماية فعالة
لجميع براءات االختراع دون النظر لنوع االختراع طالما توفرت فيه الجدة ،و من خالل
ذلك جاءت منظمة التجارة العالمية لتكرس حماية فعالة لتطبيقات براءة اختراع على
البيو تكنولوجيا من خالل افاقين مهمين و هما اتفاق الزراعة و اتفاق الصحة و الصحة
النباتية و لألهمية الكبرى راعت الضرورة التفصيل في كل جزئية وفق متطلبات
الموضوع.

1

 -السيد أحمد عبد الخالق ،االقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة ،مرجع سابق ،ص

.531
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الفرع االول :اتفاق الزراعة في المجال البيو تكنولوجي
جاءت اتفاقية الزراعة 1التي تم التوصل اليها في اطار جولة االرغواي 1986
لتشمل منعطفا هاما على صعيد التجارة العالمية على المنتجات الزراعية فعلى الرغم من
وجود مبادئ تحكم النظام التجاري الدولي في مبدأ االسواق المفتوحة و عدم التميز و
المنافسة الكاملة ،اال أن التجارة في المنتجات الزراعية لم تحظ بأي اهتمام .
أوال :مضمون اتفاق الزراعة
ان اتفاق الزراعة ليس هو الحل المناسب لمشاكل البلدان النامية ،ويؤكدون على
خطورته الخفية ،ويطالبون بدفع المفاوضات حول ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة في
غذائها.

2

ورجوعا إلى الجزائر ،نرى أن العديد من المسائل قد أثيرت تزامنا مع مفاوضات
االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،ولعل من أهمها ،الرأي الذي يلزم الجزائر
بالتخلي عن الديوان الوطني للحبوب ،والذي يستورد الحبوب لحساب الدولة ،وكذلك
معهد باستور ،الذي يستورد المحاليل ،واللقاحات ،وهذا ما اعتبرته الجزائر موضوع ال
يجوز مناقشته ألنه يعد من أهم مبادئ الدولة.3

1

 -يقع اتفاق الزراعة في  30صفحة من الوثيقة الختامية المنضمة لنتائج جولة األورجواي ،ويتكون من  21مادة،

وخمس مالحق ،والحقيقة أن اتفاق الزراعة الذي أسفرت عنه جولة االورجواي يعد ذا خطورة كبيرة في طريق تحرير

القطاع الزراعي من الدعم ،والحماية التجارية ،ويعتبر أساسا للشروع في عملية اصالح التجارة في المنتجات الزراعية

بثالثة أشياء هي جداول التنازالت التي تقدمت بها الدول بالنسبة للمنتجات الزراعية ،وألحقت ببروتكول مراكش سنة
 ،1994والقرار الوزاري الخاص بتعويض الدول النامية ،واألقل نموا ،والمستوردة للغذاء عن أي آثار سلبية قد تنجم
عن إصالح وتحرير القطاع تمزي أسماء ،مرجع سابق ،ص 18

 -2عصام مالك أحمد العبسي ،مرجع سابق ،ص .91
 -أنظر الملحق رقم .1

3
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أكدت منضمة التجارة على ضرورة االندماج في السوق

و من خالل ذلك

العالمي ،غير أن االندماج ليس الحل المناسب كما يتضح  ،حيث أن إلغاء الدعم
الحكومي للمزارعين ،سيؤدي بالبلدان المتقدمة إلى تقليص كميات اإلنتاج ،وهذا يؤدي
بدوره إلى تقليص المعونات الغذائية التي كانت تقدمها إلى البلدان الفقيرة ،مما يؤدي
بدوره إلى انتشار المجاعة.

1

ثانيا :عناصر اتفاق الزراعة
من أهم العناصر التي يقوم عليها اتفاق الزراعة هي النفاد الى السوق و يتيح
فرصة زيادة الصادرات من خالل أليات تتمثل في تحويل قيمة غير تعريفية باإلضافة
الى الدعم المحلي للمنتجات الزراعية و الذي يعد أهم ما جاء به اتفاق الزراعة حيث
يلزم األعضاء بتخفيض الدعم المحلي للزراعة مقاسا بما يطلق عليه المقياس الكمي
 AMSبنسبة  20بالمئة من قيمته المتوسطة في فترة األساس خالل ستة سنوات للدول
المتقدمة و عشر سنوات للدول النامية والدول االقل نكوا غير مطالبة بتخفيض الدعم
المحلي للزراعة.

2

باإلضافة الى ذلك ركز اتفاق الزراعة على دعم الصادرات الزراعية و يعتبر أهم
المواضيع التي تناولها اتفاق الزراعة لألمر المباشر و السريع الذي يحدثه دعم
الصادرات على السوق العالمية في مجال االسعار و عدم توازن السوق و قد نص
االتفاق على تخفيض اعانات تصدير السلع الزراعية خالل ست سنوات للدول المتقدمة

1

) - Daudin Guillaume, ( Tous Unis Contre Le Protectionnisme De Pais Du Nord

Revue De L’OFCE, N084 Janvier, 2003p 96.

-2ابراهيم العسوي ،الغات و اخواتها النظام الجديدة للتجارة الدولية و مستقبل التنمية ،مركز الدراسات العربية  ،لبنان
مارس  1995ص .63
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و خالل عشر سنوات للدول النامية و استثناء الدول االقل نموا من إجراء اي خفض من
دعم الصادرات الزراعية.1
نخلص الى أن اتفاق الزراعة الذي تم التوصل اليه في ختام المفاوضات الخاصة
بمنضمة التجارة العالمية متغير كبير حيث أنه و بعد مرور أكثر من عشرون سنة على
انشاء منظمة التجارة فإن االتفاق اليزال محل مفاوضات و ال يزال محل اختالف فعلي
الجزائر عند انضمامها الى المنضمة العالمية للتجارة ستطبق اتفاق الزراعة باعتباره
ملزما لألطراف و بالتالي ستحاول االستفادة من المرونة التي أقرها باعتبارها من الدول
النامية.
ثالثا :أهداف اتفاقية الزراعة
الهدف من االتفاقية هو التوصل الى تخفيضات كبيرة في الدعم و الحماية
الزراعية عن طريق تحويل القيود غير التعريفية المفروضة على السلع الزراعية مثل
البذور و الحبوب ،و تبين االتفاقية ضرورة ادخال األسماك ضمن السلع الصناعية ،و
بذلك تحويل القيود التعريفية و تخفيضها بنسبة متنوعة على فترات زمنية معينة متفق
عليها في اتفاق الزراعة.

1

2

 -عربي مريم ،أثار سياسات تحرير التجارة الدولية على تحقيق األمن الغذائي المستدام في الدول النامية دراسة

تحليلية مقارنة ألثار التحرير على األمن الغذائي المستدام في االقتصاديات المقارنة ،مدكرة ماجستير ،كلية العلوم

االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،2014 ،ص .104
 -أنظر المادة  1من اتفاق الزراعة.

2
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باإلضافة

الى ذلك حضر تقديم أي دعم جديد للصادرات الزراعية و على

تخفيض دعم االنتاج للسلع الزراعية إضافة الى حق الدول في حماية صحة االنسان ،و
الحيوان و ذلك بحيث ال يشكل عائقا تجاريا.

1

و بذلك ألزمت االتفاقية الدول األعضاء بثالث أنواع من االلتزامات :أولها تحويل
كافة القيود الجمركية الى قيود غير جمركية ،و ثانيها تخفيض جميع القيود الجمركية،
و ثالثها تخفيض الدعم الداخلي لإلنتاج و الدعم على الصادرات أي الدعم الخارجي مع
األخذ باالعتبار التفضيالت الممنوحة للدول النامية و األقل نموا.

2

و على الرغم ما تضمنته اتفاقية الزراعة من التزامات اال أنها تضمنت في الوقت
نفسه الكثير من االستثناءات على هذه االلتزامات و التي تشمل في الواقع ترتيبات
حماءيه دائمة أو مؤقتة و من أهم هذه االستثناءات:
 االعانات الحكومية المباشرة و غير المباشرة اذا كان الغرض منها تشجيع وتطوير التمية الزراعية و الريفية و دعم المدخالت الزراعية التي توفرها الدول للمنتجين
ذوي الدخول المنخفضة أو الموارد المحدودة و الدعم التي تهدف الى توزيع المنتجات
عن طريق ادخال الزراعات المشروعة محل الزراعات غير المشروعة.

- Donald Maclaren. The Uruguay round agreement on agriculture , Anew or der

1

agenda vol cno 3 1995, p 286.

 -2شيروان هادي اسماعيل ،الحماية القانونية للمنتجات الوطنية ،منشورات زين الحقوقية ،الطبعة األولى ،بيروت
لبنان 2017 ،ص .30
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 تسمح االتفاقية للبلدان بإيجاد كافة االجراءات الوقائية التي تتمثل في فرضرسوم اضافية على الواردات اذا زاد حجمها عن مستوى معين أو نزلت أسعارها عن
مستوى معين.

1

 الدعم الذي ليس له أثر على تجارة المنتجات الزراعية كالدعم المخصصللبحوث و التطوير و حماية البيئة و مكافحة األمراض و اآلفات و الدعم المقدم في
صورة خدمات القطاع الزراعي أو الريفي أو خدمات التقييس بمراقبة تطبيق المعاير
الصحية و خدمات التسويق و الترويج و برامج تخزين الغداء و صيانة األمن الغذائي و
دعم الغداء المقدم الى الفئات السكانية المحتاجة أو الى المزارعين من خالل الكوارث و
الدعم المباشر للمنتجين الذي ال يخل بالشروط المذكورة في االتفاقية.

2

الفرع الثاني :اتفاق الصحة النباتية في المجال البيو تكنولوجي
رغبة في زيادة استخدام تدابير متناسقة لحماية الصحة و الصحة النباتية جاء هذا
االتفاق كمجال من مجالت البيو تكنولوجي في اتفاق منضمة التجارة العالمية و هو
اتفاق مهم من خالل وضع العديد من الميكنيزمات التي من خاللها حماية االنسان من
االغدية التي تؤثر في صحته و ألهمية العنصر راعت الضرورة التعريف باتفاق الصحة
و بيان مضمونه.

 -1فرح عبد العزيز عزت ومجدي شاكر ،اتفاقات منظمة التجارة العالمية و اقتصاديات الدول النامية و الدول

العربية ،مؤتمر الجوانب القانونية و االقتصادية في اتفاقية التجارة العالمية ،كلية الحقوق ،عين شمس القاهرة ،1997

ص .588
 -شيروان هادي اسماعيل ،مرجع سابق ،ص 312
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أوال :التعريف باتفاق الصحة النباتية
هو أحد اتفاقات منظمة التجارة العالمية متعددة األطراف المتعلقة بمعاير التجارة
في بعض السلع و المدرجة في الملحق رقم أ لالتفاقية المنشأة للمنظمة التجارة العالمية
ذاتها و قد تم ابرامه في مراكش سنة  1994بعد موافقة جميع الدول على الجات  ،و
يتكون االتفاق من ديباجته و اربع عشر مادة و ثالث مالحق مخصصة لتعريف
االصطالحات الواردة في االتفاق و معاير الشفافية و اللوائح و التنظيمات المتعلقة
بالصحة و الصحة النباتية ة إجراءات الرقابة و التفتيش و التصديق و الموافقة عليها.

1

و يعتبر مفهوم اجراءات الصحة و الصحة النباتية الى التدابير التي تتخدد من
قبل الدول بهدف ضمان االغدية التي تصل الى االنسان تصلح لالستهالك األدمي
بشكل أمن و العمل على منع انتشار األوبئة أو األمراض لذا يسمح االتفاق للدول
األعضاء باعتماد معاير و التدابير لحماية صحة االنسان و الحفاظ على الحيوانات و
النباتات بشرط أن تكون متسقة مع أحكام االتفاق من حيث استنادها الى العلم و
تطبيقاتها بالقدر الالزم لتحقيق هذا االتفاق و عدم استخدامها بشكل تعسفي أو غير
مبرر لتميز التجاري بين الدول التي تسود فيها ظروف مماثلة.

2

ثانيا :مضمون اتفاق الصحة النباتية
ويعتبر هذا االتفاق مكمال التفاق الزراعة الرتباط المنتجات الزراعية خاصة
حق الدول األعضاء
الغذائية منها بصحة االنسان ،والحيوان ،والنبات ،حيث أقر االتفاق ّ
في اتخاد التدابير الضرورية لحماية الصحة الصحة و الصحة النباتية ،مع مراعاة أن

تكون هذه التدابير واضحة ،ومبررة ،وتطبق قدر ما يلزم لتحقيق الهدف منها ،وأن يكون
تاريخ االطالع  2ديسمبر  2018الساعة  9صباحا
2

- www.wito.org

1

 -محمد عادل عسكر ،القواعد الدولية لتداول الكائنات المحورة وراثيا  ،دراسة تحليلة في إطار بروتكول قرطاجنة و

اتفاقيات منضمة التجارة العالمية ،مركز الدراسات العربية ،الطبعة االولى ،2019 ،مصر ،ص .132
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استخدام االشتراطات الصحية استخداما لتحقيق ضمان الصحة العامة دون أن يتحول
الى وسيلة للحماية ،أو للحد من الواردات الزراعية ،1وهذا ما تم االعالن عنه صراحة
في ديباجة االتفاق ،حيث جاء فيها " أنه تأكيد من جديد الى عدم جواز منع أي بلد
عضو من تبني ،أو تنفيذ أية ترتيبات ضرورية لحماية حياة االنسان ،أو صحته ،أو
صحة الحيوان ،أو النبات بشرط أال تطبق هذه التدابير بطريقة تشكل وسيلة للتمييز
ّ

التحكمي  ،أو الذي ليس له ما يبرره بين البلدان األعضاء التي تسودها نفس الظروف،
أو بشرط أال يتم استخدامها بطريقة مقنعة للحد من التجارة الدولية".

2

ويرى جانب كبير من الفقه أن هذا المبدأ يشبه األحكام الداخلية للتقنين التجاري،
وحماية البيئة ،ويهدف إلى تحقيق المنافسة الشريفة ،ويسعى بصورة ما إلى ضمان عدم
وجود ممارسات غير شريفة في االسواق الداخلية.

3

في حين ،أصبحت البلدان المتقدمة تلجأ إلى تطبيق هذا االتفاق للحد من نفاذ
السلع الزراعية إلى اسواقها بحجة عدم مطابقتها للمواصفات البيئية ،والصحية ،وأصبح
يستعمل كحماية رمادية من قبلها ،متجاهلة مضمون االتفاق ،حيث من المفروض أن
يهدف االتفاق إلى ضمان الحق السيادي ألية حكومة ،وذلك بتقديم مستوى الحماية
الصحية التي تراه مناسبا ،وال يساء استخدامها ألغراض حماءيه ،وال تخلق عقبات غير
الزمة للتجارة الدولية.

1

 -برزيق خالد ،آثار اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على سيادة الدول ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة

مولود معمري تيزي وزو ،2013 ،ص .29
 أنظر الملحق رقم 223

 -مصطفي رشدي شيحة ،اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية،2005 ،

ص .11
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لكن ما يحدث هو العكس تماما ،فقد تلجأ البلدان المتقدمة المستوردة لبعض
المنتجات الزراعية ،ورغم إلغاء القيود غير التعريفية إال أنها تسعى لحماية إنتاجها
المحلي من تلك السلع من خالل تدابير الصحة ،والصحة النباتية.

1

ومما يجب تبيانه ،أن الدول النامية ،تفتقر للعديد من اإلمكانات التي تساعدها
في إضفاء حماية على تلك المواد ذات الطبيعة البيو تكنولوجية و المعالجة من قبل
الدول المتقدمة ، ،و هو ما نصت عليه المادة  9فقرة  1من اتفاق الصحة ،والصحة
النباتية على " توافق االعضاء على تسهيل تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضاء
ا ألخرى ،وعلى األخص البلدان النامية ،سواء في إطار اتفاقات ثنائية ،أو من خالل
المنظمات الدولية المناسبة ،ويجوز أن تكون هذه المساعدة بين أمور أخرى في
مجاالت تكنولوجيا التجهيز ،والبحوث البيئية األساسية ،بما في ذلك إنشاء هيئات
قومية لوضع وانفاذ اللوائح التنظيمية ،ويجوز أن تتخذ هذه المساعدة شكل المشورة،
والتسهيالت االئتمانية ،والتبرعات ،والمنح بما في ذلك تلك التي تستهدف الحصول
على الخبرة الفنية ،والتدريب ،والمعدات التي تتيح لهذه البلدان التكيف مع تدابير
الحماية الالزمة لإلنسان ،أو النبات ،ومراعاتها لتحقيق المستوى المناسب من حماية
صحة االنسان ،أو النبات في أسواق صادراتها".

2

و بذبك فاتفاقية الصحة النباتية جاءت كوسيلة لحماية صحة االنسان من خالل
الحماية من تطبيقات البيو تكنولوجي اال انه كرست تفوق الدول النامية من خالل
شركاتها.
- Laurence Boy Christoplre Chorlie Rainelly Michel Reis Potrice «La mise En

1

Œuvre Du Principe De Précaution Dans L’accord SPS De L’OMC Les Enseignements

De Différends Commerciaux » Revue Economique Vol 54 N06 Novembre 2003 Pp
296-297.

-أنظر الملحق رقم  04المتعلق باتفاق الصحة و الصحة النباتية

2
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ثالثا :حقوق و التزامات الدول بموجب اتفاق الصحة الصحة النباتية
تطبيقا لمبدأ السيادة يكون لكل دولة ممارسة سلطاتها بشأن حماية الصحة العامة و
يحق للدول األعضاء في االتفاق تحديد مستوى الصحة الذي ترى أنه يالئم مواطنيها
 -1حق األعضاء في تحديد مستوى الصحة المالئم لمواطنيها
تم تكريس هذا الحق من خالل المادة  2فقرة  1من االتفاق المعنية بالحقوق و
االلتزامات األساسية.

1

اذ نصت على " يحق للبلدان األعضاء اتخاذ تدابير حماية صحة االنسان و
النبات الضرورية لحماية حياة و صحة االنسان و الحيوان و النبات ،بشرط أن تكون
هذه التدابير متسقة مع أحكام هذا االتفاق" ،كما قررت المادة  3فقرة  3على "امكانية
اتخاد الدولة الطرق و االجراءات األكثر صرامة من تلك المستندة الى المعاير الدولية
اذا كان لها ما يبررها علميا و كونها متسقة مع هذا االتفاق".
و من التطبيقات القضائية لهذا الحق ما ورد في قضية  ec. Hormomesلعام
 1998عندما طلبت كندا مشاورات مع االتحاد األوروبي بشأن حضر هذا األخير
الستيراد لحوم ماشية بعد تعديل هرمونات نموها وراثيا و استندت كندا الى اتفاق الصحة
و الصحة النباتية و تحديدا المادة  2فقرة  1و المادة  3الخاصة بتماثل المعاملة
التجارية.

2

و في نفس العام انضمت الواليات المتحدة االمريكية الى كندا في طلبها و على
الجانب األخر اعتبر االتحاد األوروبي أن وجود هورمونات في الغداء يشكل خط ار
- A Sodersten A Companion to européen union Law and international Law P.R. P

1
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 -محمد عادل عسكر ،مرجع سابق ،ص .135
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الباب الثاني :مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي
على صحة المستهلكين و أن هناك ضرورة العتماد تدابير تقيدية لهذه المنتجات بحماية
صحة االنسان و في قرارها أكدت هيئة االستئناف لمنظمة التجارة العالمية على أهمية
إقرار لكل دولة بالحق في أن تجد لنفسها مستوى الحماية المالئم لصحة األشخاص و
النبات و الحيوان ،وهو ما يسمح بإمتداد هذا المستوى ليكون أكثر صرامة مما أشارت
اليه المعاير الدولية طالما كان له ما يسوغه ،وطالما تأسس على مسوغ علمي
موضوعي

1

و بذلك فاألمر ال يتعلق بإنشاء هذا االلتزام و لكنه يتعلق بحق ثم االقرار به للدولة
و ال يخضع هذا الحق لمبدأ عدم التعسف في استخدامه أو كونه غير مبرر و ننيجة
لضمان عدم االختالف في عام  1999اعتمدت هيئة تسوية المنازعات تقرير اللجنة و
تطرقت في حيثيات حكمها الى ضرورة تقيم المخاطر وفقا للمادة الخامسة من اتفاق
الصحة و أنه على الدولة العضو و إذا تطلب األمر أن تسعى للحصول على
المعلومات االضافية الضرورية لدقة هذا التقسيم في غضون فترة زمنية معقولة ،2بحيث
يستند الحضر الى أدلة علمية كافية و فقا لما تطلبه المادة  2فقرة.2
 -2االلت ازم بالتنسيق الواسع بين االطراف بشأن اجراءات الصحة
يشجع اتفاق الصحة و الصحة النباتية  spsعلى التنسيق بين أطرافه بشأن
اجراءات الصحة و الصحة النباتية ال سيما ما تعلق بالحرص على انشاء هذه التدابير
الى معاير أو ارشادات أو توصيات دولية و ذلك و فقا للمادة  3و التي تنص على "
من أجل تحقيق التنسيق في تدابير حماية صحة االنسان و النبات على أوسع نطاق
ممكن على البلدان األعضاء انشاء هذه التدابير الى معاير و ارشادات دولية اذا
وجدت باستثناءات ما هو منصوص عليه في هذا االتفاق".
 -مارتن هور ،مرجع سابق ،ص .123

1

 -محمد عادل عسكر ،مرجع سابق ،ص 136
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الباب الثاني :مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي
و من جهتها أكدت المادة  4من اتفاق الصحة و الصحة النباتية "على ضرورة
تنسيق األطراف في هذا االطار مع المنضمات الدولية ذات الصلة السيما لجنة
الدستور الغذائي و ذلك من أجل االلمام بجميع جوانب تدابير حماية صحة اال نسان
و الحيوان و النبات".
و على سبيل المثال و في سياق األمن الغذائي تصدر لجنة الدستور الغذائي
توصيات تستهدف ضمان األمان في استهالك المنتجات الغذائية و تضع شروطا
منصفة و عادلة للتجارة الدولية في المحاصيل الغذائية وفقا للمادة رقم  1من الئحة
اللجنة فإنها تضطلع بتقديم مقترحات لمنظمة الفاو  faoو منظمة الصحة العالمية
 whoو يتم الرجوع الى اللجنة فيما يتعلق بتطبيق البرنامج المشترك بين المنظمتين
بشأن القواعد و المعاير الغذائية 1و التي يكون هدفها:
 حماية صحة المستهلكين و ضمان الممارسات العادلة في تجارة األغدية التشجيع على تنسيق جميع أعمال وضع المواصفات الغدائية التي تنفدهاالمنظمة الدولية الحكومية أو غير الحكومية.
 تحديد األولويات و الشروع في إعداد مشاريع المواصفات و االرشاد اليهابمساعدة المنظمات الدولية و التعاون معها.
المطلب الثاني :انعكاسات اتفاق تريبس على البيو تكنولوجيا
يتضح أن اتفاقية تريبس هي من صنع الدول المتقدمة صاحبة االختراعات ،وأنها
نجحت في نقل الحماية من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي ،بما يجعل الحماية
موحدة متى انتهت الفترات االنتقالية المتفق عليها ،أي أن حماية حقوق الملكية الفكرية
 -محمد عادل عسكر ،مرجع سابق ،ص 139

1
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الباب الثاني :مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي
ستكون مستقبال حماية واحدة على المستوى الدولي وفقا التفاقية تريبس ،وأن المستفيد
األكبر من هذه االتفاقية هي الدول المتقدمة ،ومن جهتهم ،يرى صناع هذه االتفاقية أن
االعتداء على الحق الفكري سيتناقص في ظل اتفاقية تريبس ،بما أن كل من يعتدي
على مثل هاذه الحقوق الذهنية ،سيكون تحت طائلة العقوبات.

1

بينما يرى الكثير أن الحماية التي تؤدي إلى منح حقوق احتكارية قوية للشركات
العاملة في مجال البيو تكنلوجي بدأ من أبسط العمليات الحيوية حتى أكثرها تعقيدا،
مثلما هو الحال في الهندسة الوراثية ،واالستنساخ ،وهذا الوضع االحتكاري يقود الى
ممارسات ليست في صالح الدول النامية في احتكار المعرفة ،والبحث ،والمعلومات ،بل
أكثر خطورة من ذلك ،احتكار الموارد الجينية التي تعد أساس الزراعة ،والهدف الرئيسي
لتلك الشركات ،هو االستفادة من نتائج بحوثها ،وذلك من خالل زراعتها لمالين
الهكتارات في العديد من الدول لكي تحقق أرباحا ضخمة وليس فقط استعادة نفقاتها.

 -مخلوفي عبد السالم ،مرجع سابق ،ص .41

2

1

2

 -السيد أحمد عبد الخالق ،االقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة ،مرجع سابق ،ص

 ، .515ص .530
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الباب الثاني :مجاالت الحماية القانونية لالختراعات في املجال البيو تكنولوجي
خاتمة الباب الثاني:
تعددت وجهات النظر العالمية بشأن العالقة بين اتفاقيتي التنوع البيولوجي و
تريبس بين وجهة النظر التي تقول :انه ال يوجد تناقض مطلقا بين االتفاقيتين ،حيث أن
العالقة بينهما تكاملية و ليست عكسية أن اتفاقية تريبس أنشأت مستوى مناسب من
الحماية لحقوق الملكية الفكرية متضمنة براءة االختراع التي يمكن أن تدعم اتفاقية التنوع
البيولوجي ،و أن أي إضعاف لقانون البراءة سوف ينعكس على حماية التنوع البيولوجي،
و يضعفه ،و هذا نداء واضح إلى أن اتفاقية التريبس ليست ضد اتفاقية التنوع
البيولوجي ،على جانب أخر ابرز ممثل الدول النامية العديد من اآلثار السلبية لحقوق
الملكية الفكرية على أشكال الحياة في الدول النامية ،و ترى بضرورة مراجعة اتفاقية
تريبس حيث انها تخلق إمكانيات لمنازعات فادحة بين الدول المتقدمة تكنولوجيا ،الفقيرة
بشأن التنوع البيولوجي ،و الدول النامية الغنية بالثروات البيولوجية
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نخلص في آخر هذا البحث ،ونظ ار لألهمية البالغة لحقوق الملكية الفكرية بوجه

عام ،وبراءة االختراع ذات الطبيعة البيو تكنولوجية بوجه خاص ،أنها ذات قيمة مالية،

واجتماعية ،وقانونية ،وحتى سياسية ،ونتيجة ذلك ،ألحت ،وطالبت منظمة الملكية
الفكرية ،والمنظمة العالمية للتجارة من جميع الدول تغير قوانينها بما يتماشى مع

االتفاقية.

يعالج البحث موضوعا على قدر من األهمية ألنه اقترن بمواضيع حساسة ،وهي

إبراء الكائنات الحية ،وهي المواد التي اعتمدت عليها البيو تكنولوجيا من خالل تغيير
الصفات الموجودة في الحيوان ،والنبات ،بغية زيادة االنتاج ،واكتشاف أدوية جديدة،

نظ ار للقيمة المالية الكبيرة لها خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الغداء واالدوية في العالم

نتيجة النمو الديموغرافي المتسارع ،وانتشار األمراض ،كما يعالج االعتماد على التقنيات
الحديثة وتطبيقاتها البيو تكنولوجية ،وحصولها على حماية من خالل نظام براءة

االختراع ونظام االصناف النباتية ،وذلك بغية حماية االبتكارات لتشجيع المخترعين على

اإلبداع أكثر للنهوض باإلنسانية كما تدعي لكنها ،في المقابل ،كفلت الحماية لبعض

االختراعات ذات طبيعة حساسة ،وما ابراء أشكال الحياة إال دليل واضح على ذلك،

حيث ترى الدول التي تملك هاذه التكنولوجيا في المجال البيو تكنولوجي وعلى رأسها

الواليات المتحدة األمريكية أنها اختراعات عادية مثلها مثل االختراعات األخرى متى

توافر شرط الجدة والقابلية للتطبيق الصناعي حيث يرون أن كالهما يحمي الحق الفكري

ويحمي بذلك حق االستئثار ،في حين رأت الدول االخرى أن إعطاء حماية لهذه المواد

ليس مقبوال فهي تؤثر على النظام العام ،واآلداب العامة ،وهو المسلك الذي سلكه
المشرع الجزائري من خالل استثنائه لها من الحماية في ظل األمر  07-03السيما

المادة  8منه.

ورغم أن المشرع أعطى حماية دستورية للمخترعين وأصحاب االبداعات في جل

المجالت ،بل واعتبرها حقا دستوريا في دستور  ،2016المادة  44منه ،وصار بوسع
المخترع حماية حقه في استغالل اختراعه خالل مدة الحماية.
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في حين ترى الغالبية المتبقية من الدول ،وهي الدول النامية أن حماية

االختراعات ذات الطبيعة البيو تكنولوجية ،وحماية تطبيقاتها التي شملت الدواء والغداء

أحد أهم االشكاالت التي طرحتها خالل مفاوضاتها ،حيث ترى أنه من غير المقبول
منح براءات اختراع على أشكال الحياة من النباتات والحيوانات ،وكذلك حتمية الحصول

على األغذية ،واألدوية من هاذه الدول ،وبأثمان مرتفعة ،وبذلك تضع نفسها تحت رحمة
هذه الدول ،ونتيجة الختالف وجهات النظر ظهرت ضوابط قانونية وشرعية بين مؤيد

ومعارض وبين محرم لها.

ومن جهة أخرى ،طرحت الدول وجهات نظرها من خالل مفاوضات االنضمام الى

منظمة التجارة العالمية ،محاولة توحيد الرأي لكل التيارات كما حاولت هذه الدول عقد

اتفاقيات لمحاربة الجفاء في اتفاق تريبس ،ذلك االتفاق الذي أعطى حماية قصوى

لالختراع دون تمييز من خالل ابراء الكائنات الدقيقة بموجب براءات اختراع.

ومن جهة ثانية ،طفى مشكل المعارف التقليدية على السطح ,ألهميتها المالية،

وخصائصها باعتبارها مصد ار مهما للبيو تكنلوجيا وقيمة ثابتة من خالل اعتمادها على
طرق التداوي التقليدية ،وحرصا على مستقبلها في ظل نظام عولمة حقوق الملكية

الفكرية لما لها من أهمية كبيرة في البيو تكنولوجيا ،حيث أن أغلب األدوية متأتية منها،

وبالتالي طرح مشكل حماية حقوق الشعوب ومعارفها التقليدية وتراثها الثقافي ،وركزت

الدراسة على الحماية من القرصنة البيولوجية ،والحصول على براءات اختراع من

منتوجات في الطبيعة ،وهو أمر غير مرغوب به نتيجة لطبيعة هذه المواد ،وكذا ظهور

نوع من التكنولوجيا (التكنولوجيا المانعة) تمنع المزارعين من إعادة زراعة هذه البذور،

وهي صورة من صور احتكار المواد الحساسة ،والحيوية ,وبذلك ظهرت تيارات تناهض
هذه الحماية ،وتدعو الى التقاسم العادل والمنصف لهذه المواد.

وادراكا من الدولة ألهمية هذه المواد ،سعت الجزائر الى تقوية موقفها من خالل

االنضمام الى العديد من االتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي ،والبروتكوالت

التابعة لها من جهة ،وسن العديد من القوانين ذات الصلة بالبيو تكنولوجيا ،ولعل أهمها
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قانون  03-05المتعلق بالبذور ،والشتائل ،والحيازة النباتية ،وهو نظام يحمي األصناف
النباتية ويسعى الى تطوير نظم مؤسساتية واستحداث مركز البحث في البيو تكنولوجيا،

والوكالة الوطنية للموارد الصيدالنية ،وغيرها من الهيئات ذات الصلة على غرار السلطة

الوطنية التقنية النباتية ،والهيئة الوطنية للموارد البيولوجية.

وكإجابة على االشكالية ،يتضح أن موقف المشرع غامض كونه استبعد صراحة

مجاالت البيو تكنولوجي من الحماية بموجب االمر  07-03المتعلق ببراءة االختراع،
إال أن وجود قوانين تنظم تطبيقات البيو تكنولوجي مثل قانون  03-05المتعلق بالبذور

والشتائل والحيازة النباتية ،والقانون  11-18المتعلق بالصحة ،وبذلك يكون المشرع قد
وافق ضمنيا على تغيير قوانينه بما يتماشى واالنضمام الى منظمة التجارة العالمية،

وأحسن المشرع في إق ارره لقانون الصحة ،وتطرقه الى األدوية ذات البعد البيو
تكنولوجي ،ومستقبل األدوية الجنيسة في الجزائر من خالل تشجيع االشخاص

والمؤسسات العاملة في هذا المجال ،وتوفير قاعدة صناعية من خالل الشركات العامة

وعلى رأسها مؤسسة صيدال باإلضافة الى دراسة هذا التخصص في الجامعات واعطائه
أولوية كبيرة للقيمة العلمية له ،باإلضافة الى انشاء العديد من الهيئات التي تحمي هذه

االختراعات على غرار الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية والسلطة الوطنية التقنية لحماية

الحيازة النباتية ،وهذه موافقة ضمنية على حماية هذه الفئة لكن عدم إقرارها الصريح يفتح

الباب لعديد التأويالت ويمنحها مساحة للتفاوض في ظل قرب االنضمام إلى المنظمة
العالمية للتجارة ،وتطبيق االتفاقيات المنبثقة عنها على غرار اتفاق الزراعة ،واتفاق

الصحة ،أو هو أمر محتم خاصة في ظل انتشار هذه المواد القابلة للحصول على

الحماية إما ببراءة االختراع أو بنظام خاص.
النتائج:

 -إخراج مثل هاذه المواد من قابلية الحصول على براءة اختراع أو أي نظام أخر

يكفل الحماية ،وبالتالي ،إعطاءها طابعا إنسانيا من خالل معالجة االمراض ،وتوفير
الدواء للجميع البشر.
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 -إدراج المنتجات المحورة و ارثيا سواء األغذية أو األدوية ،ضمن برامج تقييم

خاصة ،وذلك لضمان عدم التصرف بها أو احتكارها ،واالستفادة المشتركة منها ألنها
شملت مواضيع حساسة.

 -ضرورة وضع وتطوير آليات وعقد ملتقيات وندوات باشراك كافة الجهات ذات

العالقة كو ازرة الصحة والبيئة ،الفالحة ،الصناعة ،والتجارة ،لدراسة اآلثار المحتملة لهذه

التكنولوجيا في المجال البيو تكنولوجي ،والمنتجات على اإلنسان ،والحيوان ،والبيئة،

كونها ،ولحد اآلن ،لم يفصل في نتائجها على صحة اإلنسان ،والحيوان.

 -تحيين قوانين مراقبة الجودة ،والتقييس ،وأمن المنتجات بما يتماشى مع

المستجدات ،واالتفاقيات اإلقليمية ،والدولية في مجال البيو تكنولوجيا ،والمنتجات

المحورة وراثيا ،مع دعوة الدول إلى اإلسراع في تكوين لجان وطنية متخصصة في هذا

المجال.

 -المصادقة على االتفاقيات ،والمعاهدات االقليمية ،والدولية ذات الصلة

بالبيو تكنولوجيا ،والتي تتماشى مع الثوابت ،والمصالح القومية ،والمشروعة وكذا ،اتخاذ
االجراءات التنفيذية الالزمة لتنفيذها من خالل تكوين تفعيل الهيئات والمؤسسات ذات
الصلة بالبيو تكنولوجيا على غرار اللجنة الوطنية للموارد البيولوجية واللجنة التقنية

النباتية.

 -ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات ،والمراكز ،والمنظمات المتخصصة

وطنيا ،واقليميا ،ودوليا ،لوضع وتنفيذ برامج تدريبية في المجاالت المتعلقة بالبيو
تكنولوجيا والمنتجات المحورة وراثيا ،وتقييم اآلثار البيئية ،ومراقبة الجودة وأمان هاذه
المنتجات خاصة مع ظهور تيار يعارض استعمالها ألن لها أضرار على البيئة

واالنسان.

 -انشاء نظام يحمي المعرف التقليدية باعتبارها المادة الخامة للبيو تكنولوجيا

واعطائها حماية من خالل انشاء بنوك تحمي الجينات والمواد الحية المتأتية منها
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وجعلها في خدمة البشر من خالل نزع صفة االحتكار لهذه المواد من خالل التقاسم
العادل والمنصف لهذه المواد ألنها تمس االنسان في حقه في الصحة وحقه في الغذاء

وهو المبدأ الذي كفله االعالن العالمي لحقوق االنسان.
اقتراحات

 -يتعين على الدول المتقدمة ،والدول النامية أن تسرع في عملية التصديق على

اتفاقية منظمة األغذية ،والزراعة ،حول موارد النباتات الجينية لألغذية ،والزراعة،

ويترتب عليها ،بصورة خاصة ،أن تنفذ تدابير االتفاقية المتعلقة بعدم منح حماية الملكية
الفكرية للمواد الجينية في الشكل الذي يأتي من بنوك الجينات المحمية باالتفاقية.

ويتعين عليها أيضا ان تنفذ على المستوى القومي تدابير لتشجيع حقوق المزارعين.
يشمل ذلك حماية المعرفة التقليدية ذات الصلة بموارد النباتات الجينية ،وحق المساهمة

في التقاسم بالتساوي للفوائد الناشئة عن استخدام موارد النباتات الجينية لألغذية،

والزراعة بشكل عادل ،والحق في المساهمة في اتخاذ الق اررات على المستوى القومي في
أمور تتعلق بصون موارد النباتات الجينية ،واستعمالها الذي يتميز بالدوام ،واالستق ارر.

 -على الجزائر تفعيل دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ،وتمكينها من الولوج

لتركيبات األدوية السيما المصنعة في الجزائر لضمان معرفة التركيبات.

 -تفعيل دور الجمارك في عدم دخول األدوية واألغدية المضرة بالصحة إلى

الجزائر السيما تلك التي تعتمد على الهندسة الوراثية.

 -تطوير ا ألطر المؤسساتية المنظمة للبيو تكنلوجيا خاصة مراكز البحث ،وادخال

هاذه المواضيع في المقررات الدراسية خاصة قانون البيئة.

 -اعطاء صالحيات أكثر للهيئة الوطنية للموارد البيولوجية واللجنة التقنية النباتية

من خالل تمكينها من البحوث ،والنتائج المتحصلة عليها ،واالستفادة منها لتطوير

صناعات االغدية واالدوية.
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-

االنضمام الى اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة واالستفادة من المزايا التي

تعطيها االتفاقية.
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ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﲑ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴـﺎﺓ ﺃﻭ ﺻـﺤﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣـﺎ
ﻳﱪﺭﻩ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؛
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒـﺎﺕ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ ﺣﺪ؛
ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ؛
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﻣﻘـﺎﻳﻴﺲ

ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻛﻮﺩﻛﺲ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﺘﺎﺭﻳﻮﺱ" ﻭﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟـﺪﻭﱄ
ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ؛
ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳـﺔ
ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ،ﻭﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ ﰲ ﳏﺎﻭﻻﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ؛
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ  1994ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )ﺏ(.

1

 1ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )ب( ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق أﻳﻀﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
1

ﺍﳌﺎﺩﺓ 1
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ
 -1ﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ،ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﺣﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -2ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺃﻟﻒ.
 -3ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻼﺣﻖ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -4ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ 2
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 -1ﳛﻖ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
 -2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻱ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴـﺎﺓ ﺃﻭ
ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  7ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ .5
 -3ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﲤﻴﻴﺰ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﲢﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻣـﱪﺭ ﺑـﲔ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﳑﺎﺛﻠﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﺃﺭﺍﺿﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 -4ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺎ ،ﻣﺘﻤﺸﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ  1994ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗـﺪﺍﺑﲑ
ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )ﺏ(.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ 3
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴــﻖ
-1

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﳑﻜﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ

ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ).(3
-2

ﺗﻌﺘﱪ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻬﻧﺎ ﺗـﺪﺍﺑﲑ

ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻬﻧﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ .1994
-3

ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﲪﺎﻳـﺔ

ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﱪﺭﻫﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌـﻀﻮ
ﺍﳌﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻦ  1ﺇﱃ  8ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  2 5ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ،

ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳐﺘﻠﻒ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜـﻦ ﲢﻘﻴﻘـﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓـﺔ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﻫـﺬﺍ

ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
-4

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺎﻣﻞ )ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ( ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎـﺎ

ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻮﺩﻛﺲ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﺘﺎﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴـﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﻹﺭﺷـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﳍﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ.
-5

ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻦ  1ﺇﱃ  4ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) 12ﺍﳌـﺸﺎﺭ

ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺳﻢ "ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ"( ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

 2ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ،3ﻳﻌﺘﺒﺮ أن هﻨﺎك ﺗﺒﺮﻳﺮا ﻋﻠﻤﻴﺎ ،إذا ﻗﺮر ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ،اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺸﻲ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،أن اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ أو اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﻨﺒﺎت.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ 4
ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ
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ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧـﺮﻯ

ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻬﻧﺎ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﳌﺎ ﻟﺪﻳﻪ ،ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﻠـﺪﺍﻥ
ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﺘﺎﺟﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﺘﺞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺑﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﺑﲑﻩ
ﲢﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ،ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺡ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ,ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺪﻑ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺣـﻮﻝ

ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ 5
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ
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ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ

ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟـﱵ ﺃﻋـﺪﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ.
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ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ

ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻃﺮﻕ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ،ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻼﺝ ﺁﺧﺮ.
-3

ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﺎﺛﻠﺔ ﳊﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ

ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ :ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﳛﺪﺙ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺔ
ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ،ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ،ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤـﺪ
ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻫـﺪﻑ ﺗﻘﻠﻴـﻞ

ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ ﺣﺪ.

4
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ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳍﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ

ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨـﺐ

ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﱪﺭ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ

ﺇﱃ ﲤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺕ  3 ،2 ،1ﻣـﻦ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  12ﻟﻮﺿﻊ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ .ﻭﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻛﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣـﻞ
ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﳍﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ.
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ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،3ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﻻ
ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒـﺎﺕ ،ﻣـﻊ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ
ﺍﳉﺪﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ.
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3

ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﰲ ،ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ،ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳـﺔ
ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
-8

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﺑﲑﺍ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒـﺎﺕ ﻭﺿـﻌﻪ ﺃﻭ

ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻴﺪ ﺃﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﱵ ﺩﻋﺖ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘـﺪﺑﲑ ﺃﻥ
ﻳﺒﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ.

 3ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮة  6ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ،5ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أآﺜﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪا ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻷﻣﺮ إﻻ إذا آﺎن هﻨﺎك ﺗﺪﺑﻴﺮا ﺁﺧﺮ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳﺮاﻋ ﻲ
اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﻨﺒﺎت وأﻗﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪا ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ 6
ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻜﻴﻒ ﺗﺪﺍﺑﲑﻫﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣـﻊ ﺧـﺼﺎﺋﺺ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ
ﺃﻭ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ـ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ـ ﺑﲔ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﻣﺪﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻣـﺮﺍﺽ ﺃﻭ
ﺁﻓﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ،ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ.

-2

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ

ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ .ﻭﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻵﻓـﺎﺕ ﺃﻭ

ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ،ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﺍﻟﺘـﺪﻟﻴﻞ

ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ .ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ،ﺑﻨـﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ،ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺑـﺄﻱ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ 7
ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﲣﻄﺮ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺗﺪﺍﺑﲑﻫﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒـﺎﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘـﺪﻡ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖ )ﺏ(.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ 8
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻠﺤﻖ )ﺝ( ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴـﺔ
ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻼﻑ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺗﺴﺎﻕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ 9
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
-1

ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ـ ﺑﲔ ﺃﻣﻮﺭ
ﺃﺧﺮﻯ ـ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻗﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻮﺿـﻊ ﻭﺇﻧﻔـﺎﺫ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ .ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺷﻜﻞ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺢ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻـﺤﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ.
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ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻧﺎﻡ ﻋﻀﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻔﺮﺹ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﳌﻌﲏ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻗﻪ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ 10
ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ
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ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ
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ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳊﻤﺎﻳـﺔ

ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ.

ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻬﻞ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﻃﻮﻝ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻐﻴﺔ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺎ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﺼﻠﺔ.

7

ﺍﳌﺎﺩﺓ 11
ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
-1

ﺗﻄﺒﻖ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ  ،1994ﺍﻟﱵ ﻭﺿﺤﺖ ﻭﻃﺒﻘـﺖ

ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺷـﺄﻧﻪ
ﻧﺺ ﳏﺪﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺤﻖ.
-2

ﰲ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﻨﺸﺄ ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﳊـﺼﻮﻝ

ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺧﱪﺍﺀ ﲣﺘﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﱰﺍﻉ .ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ،ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺣﲔ ﺗﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ،

ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﺃﻭ ﺗﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻉ

ﺃﻭ ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
-3

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﻖ

ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻋﻲ ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻃﺒﻘـﺎ ﻷﻱ ﺍﺗﻔﻘـﺎ
ﺩﻭﱄ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ 12
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
-1

ﺗﻨﺸﺄ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﳉﻨﺔ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ" ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺟﻬﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫـﺬﻩ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ،
ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻭﺗﺴﻬﻞ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻌﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ

ﳏﺪﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷـﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴـﺔ ﺃﻭ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻼﻑ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ

ﺍﻷﺧﺺ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻮﺩﻛﺲ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﺘﺎﺭﻳﻮﺱ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻸﻭﺑﺌﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗـﺎﺕ،

8

ﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﻏـﲑ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﺪﺍﺑﲑ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ.
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﻳﻄﺒﻘﻮﻬﻧـﺎ
ﻛﺸﺮﻭﻁ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ ﺇﱃ ﺃﺳـﻮﺍﻗﻬﺎ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ ،ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﻟﻴﺲ ﺻﺎﺭﻣﺎ ﲟﺎ ﻳﻜﻔـﻲ ﻟﺘـﻮﻓﲑ

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ .ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺪﻝ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ،ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﻴﺎﺭ

ﺃﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖ )ﺏ(.
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ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲡﻨﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻏﲑ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ،ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡـﺔ

ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
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ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ).(4
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ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ

ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ .ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟـﺴﻠﻊ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ـ ﺑﲔ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﻟﻠﺨﱪﺓ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ 13
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻪ .ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺃﺧـﺮﻯ ﻏـﲑ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏـﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﰲ

ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﺑﺎﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﳌﺘـﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮﻉ

ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺃﻭ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ
9

ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ 14
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﳌﺪﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔـﺎﺫ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺍﺑﲑﻫﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺳـﺘﲑﺍﺩ ﺃﻭ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ .ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  8ﻣـﻦ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (5ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ) (7ﳌﺪﺓ ﻋﺎﻣﲔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻟـﺪﻳﻬﺎ
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ،ﺣﻴﺚ ﳛﻮﻝ ﻧﻘﺺ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
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ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺃﻟﻒ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ
-1

4

ﺗﺪﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻱ ﺗﺪﺑﲑ ﻳﻄﺒﻖ:
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋـﻦ ﺩﺧـﻮﻝ ﺃﻭ

)ﺃ(

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﻀﻮﻳﺔ
ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ؛
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ

) ﺏ(

ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻼﻑ؛
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻠـﻬﺎ

)ﺝ(

ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ؛ ﺃﻭ
ﳌﻨﻊ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ.

)ﺩ(

ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘـﺼﻠﺔ
ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ـ ﺑﲔ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ ،ﻭﺍﻻﺧﺘﺒـﺎﺭ ،ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨـﺔ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﻨﻘـﻞ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧـﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﺣـﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ،
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﳌﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑـﺴﻼﻣﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ.
-2

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ :ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.

 4ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﺸﻤﻞ آﻠﻤﺔ "اﻟﺤﻴﻮان" اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ .وﺗﺸﻤﻞ آﻠﻤﺔ "اﻟﻨﺒﺎت" اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ .وﺗﺸﻤﻞ "اﻵﻓﺎت" اﻷﻋ ﺸﺎب
اﻟﻀﺎرة وﺗﺸﻤﻞ "اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت" ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت وﻣﺨﻠﻔﺎت أدوﻳﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺮﺑﻲ.
11

-3

ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
)ﺃ(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﻭﺿـﻌﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤـﺔ
ﻛﻮﺩﻛﺲ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﺘﺎﺭﻳﻮﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺃﺩﻭﻳـﺔ ﺍﻟﻄـﺐ ﺍﻟﺒﻴﻄـﺮﻱ،
ﻭﳐﻠﻔﺎﺕ ﻣﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻵﻓﺎﺕ ،ﻭﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ ،ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻹﺭﺷـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛

) ﺏ(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﱵ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺣﻴﻮﺍﱐ ،ﻓﻬﻲ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺪﺕ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻸﻭﺑﺌﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ؛

)ﺝ(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻓﻬﻲ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺃﻋـﺪﺕ ﺑﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ؛

)ﺩ(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺃﻋـﻼﻩ ،ﻓﻬـﻲ ﺍﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ
ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻤﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻋـﻀﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.

-4

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ـ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻣـﺴﺘﻮﺭﺩ ،ﻃﺒﻘـﺎ

ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ،ﺃﻭ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺽ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻼﻑ.
-5

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ـ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺗﺪﺑﲑﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺸﲑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻛﺜﲑﻭﻥ ﻏﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﺄﻧﻪ "ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ".
-6

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ـ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣـﻦ

ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻻ ﳛﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺽ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﺪ ﺎ ﺁﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﳏﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﳏﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﲪﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ـ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﺑﻠﺪ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ـ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻣﻌـﲔ ﻓﻴﻬـﺎ،
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﲪﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻓـﺔ ﺃﻭ ﺍﳌـﺮﺽ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
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 -7ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ـ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨـﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻣـﻞ ﺃﻭ

ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﳛﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺽ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﺗﻈﻬﺮ ﺁﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄـﺎﻕ ﺿـﻴﻖ،

ﻭﲣﻀﻊ ﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
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ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺀ
ﻭﺿﻮﺡ ﻭﻋﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
-1

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ  5ﺍﻟﱵ

ﺗﺘﻢ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
-2

ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﲔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳـﺔ

ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ،ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﺧﺺ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﻃﺮﻕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ.
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ

-3

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ

ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻳﻬﻤﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺃﻱ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻬﺎ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ؛

) ﺏ(

ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ،ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﻼﺝ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﺍﻟـﺼﺤﻲ ،ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ؛

)ﺝ(

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻋﻰ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ؛

)ﺩ(

ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬـﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ.

-4

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑـﻨﻔﺲ ﺍﻷﺳـﻌﺎﺭ )ﺇﺫﺍ

ﻭﺟﺪﺕ( ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﻉ ﺎ ﳌﻮﺍﻃﲏ 6ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﻌﲏ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ.

 5ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﺒﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
 6ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻰ "اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ" ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻓﺈن هﺬا اﻻﺻﻄﻼح ﻳﻌﻨ ﻲ ﻓ ﻲ "ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟﻌ ﻀﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﺟﻤﺮآﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ.
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ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﳊﻤﺎﻳـﺔ

ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﳑﺎﺛﻼ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﶈﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ
ﲡﺎﺭﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ:
)ﺃ(

ﻧﺸﺮ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺮﺍﺡ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛

) ﺏ(

ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻼﺋﺤـﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧـﺐ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﻟﻠﻬﺪﻑ ﻭﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ .ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜـﺮﺓ
ﺣﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺃﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺗﺆﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ؛

)ﺝ(

ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻛﻠﻤـﺎ ﻛـﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ ،ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺤﺮﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﻋـﻦ ﺍﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷـﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛

)ﺩ(

ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻗﺔ ،ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
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ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﻳﻐﻔﻞ ﺑﻌﺾ

ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  5ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨـﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ
ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ؛
) ﺏ(

ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ؛

)ﺝ(

ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺈﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﺃﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
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ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺴﺨﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﺃﻭ ،ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ

ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎ ،ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﳏﺪﺩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻧﺴﺨﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ

ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻷﻱ ﺇﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳍﺎ.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ

ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺕ  7 ،6 ،56ﻭ 8ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺤﻖ.
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ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻧﺸﺮ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﻠﻐﺔ ﻏﲑ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (8ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺤﻖ؛ ﺃﻭ

) ﺏ(

ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻬﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺎﺹ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،ﺃﻭ ﳜﻞ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
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ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺟﻴﻢ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ
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7

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺘﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺍﲣﺬﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ ﻻ ﻣﱪﺭ ﻟﻪ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﲤﻴـﺰ ﺑـﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﳌـﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺔ؛

) ﺏ(

ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﻬﻧﺎﺀ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ،ﺃﻭ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒـﻪ ﺑﻔﺘـﺮﺓ
ﺍﻹﻬﻧﺎﺀ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺍﺳـﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻨﻘﺺ ،ﻭﺗﺮﺳﻞ ﰲ ﺃﺳـﺮﻉ ﻭﻗـﺖ
ﳑﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ ﺇﺫﺍ
ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ .ﻭﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﲤﻀﻲ ﰲ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺪﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒـﻪ
ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻱ ﺗﺄﺧﲑ؛

)ﺝ(

ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﲟﺎ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻼﻑ؛

)ﺩ(

ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺃﻭ ﺗﻮﺭﺩ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑـﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨـﺔ
ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﲝﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﳌـﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ؛

)ﻩ(

ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫـﻮ
ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﺿﺮﻭﺭﻱ؛

) ﻭ(

ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﻔﺮﺽ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻷﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ،ﻭﳚﺐ ﺃﻻ ﺗﺰﻳـﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ؛

 7ﺗﺸﻤﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ،إﺟﺮاءات أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻻﻋﺘﻤﺎد.
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)ﺯ(

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌـﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟـﱵ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺎﻋﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻣﻘـﺪﻣﻮ ﺍﻟﻄﻠﺒـﺎﺕ

ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﻭﻛﻼﺅﻫﻢ؛
)ﺡ(

ﻛﻠﻤﺎ ﰎ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ،ﳚﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻘﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺘﺞ
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻔﻲ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ؛

)ﻁ(

ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻭﻻﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺸﻜﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﱪﺭﻫﺎ.

ﺣﲔ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺎ ،ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴـﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻼﻑ ،ﳝﻨﻊ ﺃﻭ ﻳﻘﻴﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻗﻪ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺩﻭﱄ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻗﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻬﻧﺎﺋﻴﺎ.
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ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺗﺪﺑﲑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ
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ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ.

ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
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Ò UF« W½U/_«
WWW.JORADP.DZ

„«d²ýô«
Ò uMÝ
Í

„«d²ýô«Ë l³ÒD«
WO
Ò LÝ d
Ò « WF³DL«
WD×/ ≠ dz«e−« ≠ 376 »Æ’ ¨f¹«— œ«d/ d¾Ð ¨sOðU³« wŠ

09 v≈ 021.54.35.06 ∫ nðUN«
021.65.64.63
021.54.35.12 fCUH«
dz«e−« 3200-50 »ÆÃÆÕ
Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG WÒOH¹Òd« WOLMÒ²«Ë WŠöH« pMÐ

UNOKŽ œ«eð
‰UÝ—ù«

UIH½

sÞu« Ã—Uš sOCd²ALK WÒO³Mł_« WKLF« »UŠ
060.320.0600.12 WÒOH¹Òd« WOLMÒ²«Ë WŠöH« pMÐ

ÃÆœ 13,50 WÒOK_« W ÒM« sLŁ
ÃÆœ 27,00 UN²LłdðË WÒOK_« W ÒM« sLŁ
Æ…dOFÒ²« VŠ ∫ WIÐUÒ« sOMÒ« wM —œUÒB« œbF« sLŁ
ÆsOCd²ALK U½UÒ−/ ”—UNH« rÒKðË
ÆÊ«uMF« dOOG² Ë√ ÃU−²Šö Ë√

UC«d²ýô« b¹b−² ¡«uÝ …dOš_« …b¹d−« ‰UÝ—≈ WHOH ‚UM—≈ »uKDL«

ÆdDÒK ÃÆœ 60,00 ”UÝ√ vKŽ dAÒM« sLŁ
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”dN
sO½«u
‰«u?/_« iOO?³ð s/ W¹U]uUÐ oÒKF?²¹ ¨2005 WMÝ d¹«d?³M 6 oM«uL« 1425 ÂUŽ W?Ò−×« Í– 27 wM ŒÒ—R/ 01 ≠ 05 r]— Êu½U]
3 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆULN²×MUJ/Ë »U¼—ù« q¹uLðË
59 ≠ 75 r]— d?? /_« rÒL? ?²¹Ë ‰Òb? ?F¹ ¨2005 WM?Ý d¹«d??³? ?M 6 oM«u?? L« 1425 ÂU??Ž W?? Ò−? ×« Í– 27 wM ŒÒ—R?? / 02 ≠ 05 r]— Êu?½U??]
8 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÍ—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë 1975 WMÝ d³L²³Ý 26 oM«uL« 1395 ÂUŽ ÊUC/— 20 wM ŒÒ—RL«
W¹U?L? ŠË qzU?²? A«Ë —Ëc?³UÐ oÒK?F?²¹ ¨2005 WMÝ d¹«d??³?M 6 oM«u?L« 1425 ÂU?Ž W??Ò−?×« Í– 27 wM ŒÒ—R?/ 03 ≠ 05 r]— Êu½U?]
12 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOðU³M« …“UO×«

WOÒ LOEMð rOÝ«d
‰U?? L? Ž_« ‰U?Jý√ œÒb? ?×¹ ¨2005 WM?Ý d¹«d??³? ?M 6 oM«u?? L« 1425 ÂU??Ž W?? Ò−? ×« Í– 27 wM ŒÒ—R?? / 69 ≠ 05 r]— ÒÍc?? O? HMð Âu?? Ýd??/
21 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwŽUL²łô« ÊULC«

U¾ON WOŽUL²łô«Ë WO×B«

¡«—¬ ¨ «—dÒ I ¨ «—«d
ÒwMÞu« ŸUbÒ « …—«“Ë
…—«“u lÐUð ”Ò—b/ »«b²½« sÒLC²¹ ¨2005 WMÝ d¹UM¹ 15 oM«uL« 1425 ÂUŽ W−×« Í– 4 wM ŒÒ—R/ „d²A/ ÒÍ—«“Ë —«d]
W??O?F? /U?−« W?M‡‡« Ê«u‡?MFÐ ”bMN??/

U?Ý«—b W?Ò¹d?O? C?×? Ò²« W??ÒOMÞu« W??Ý—b?L« Èb w?LKF« Y×??³«Ë wU??F« rOKF??Ò²«

22 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ2005 ≠ 2004

W‡ OÒ UL« …—«“Ë
s/ 190 …ÒœU??L« ÂU‡?JŠ√ oO??³Dð

U??O? H? O? C s?‡ÒL? C? ²¹ ¨2004 W‡M?Ý dÐu?²? C√ 23 oM«u?? L« 1425 ÂU??Ž ÊU‡C??/— 9 wM ŒÒ—R?? / —«d‡]

W??ÒOU??L« Êu?½U??] sÒL? C? ²? L«Ë 2001 WMÝ d?? ³? L? ¹œ 22 oM«u?? L« 1422 ÂU??Ž ‰«Òu? ý 7 wM ŒÒ—R?? L« 21≠01 r]— Êu½U?? I«
23 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOzU³−« …—«œù« ·dÞ s/ …“u−×L«

ôuIML« WÝ«dŠ n¹—UBLÐ WIÒKF²L« ¨2002 WM

24 ÆÆÆÆÆÆÆ„—UL−« Èb ¡öCË œUL²Ž« sÒLC²ð ¨2004 W‡MÝ XAž ‰ÒË√ oM«uL« 1425 ÂUŽ WO½U¦« ÈœULł 14 wM WšÒ—R/

«—ÒdI/
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s‡‡O½«u
d?? ? ³? ? ?Ž W?? ? LE?ML?« W?? ?L?¹d?? ? −« W?? ? ×? ? ?MUJ?L …b?? ? ×? ? ?²? ? ?L?« r/_«

Ò ? ? ×« Í– 27 wM Œ —
Ò R? ? / 01 ≠ 05 r]— Êu?½U? ?]
1425 ÂU? ? Ž W? ? −

W??LEML? W?/U??F« W??O? F? L? −« q³??] s/ b??L? ²? F?L?« ¨W?O?MÞu«

s/ W¹U?]uUÐ oKÒ F?²¹ ¨2005 WMÝ d¹«d?³?M 6 oM«u?L«

‚œUBL«Ë ¨2000 WMÝ d³LMu½ 15 a¹—U²Ð …b?×²L« r/_«

ÆULN²×MUJ/Ë »U¼—ù« q¹uLðË ‰«u/_« iOO³ð

Œ—R?? ?L« 417-03 r]— w?ÝUzd« Âu?? ?Ýd?? L« Vłu?? ?LÐ t?? O?KŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨2003 WMÝ d³LMu½ 9 oM«uL« 1424 ÂUŽ ÊUC/— 14 wM
V?¹d?? ? ? ?N?ð W?? ? ? ?×? ? ? ? MU?J?/ ‰u?? ? ? ?CuðËd?Ð v?‡?C?‡²?? ? ? ? I‡?L?ÐË ≠

¨WÒ¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
120Ë 119 œ«u?? ?L« U?? ?L? ? O? ? Ýô ¨—u?? ²? ? Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM/ 132Ë 126Ë (15Ë 9Ë 7Ë 1) 122Ë

qL?JL?« ¨u?? ?−«Ë d?? ?×? ? ?³«Ë d?? ?³« o?¹dÞ s?Ž s¹d?? ?łU?? ?N? ? ?L«
d³Ž WLEML« W?L¹d−« W×MUJL …b×²?L« r/_« WO]UHðô

W??×? MU?JL …b??×? ?²? L« r/_« W?? O? ]U??Hð« v‡?C‡²??I?‡LÐË ≠

W?L?EML W?/U??F« W?O? F?L?−« ·d?Þ s/ b?L?²? F?L« ¨W??OMÞu«

W?OKI?F«

‚œUBL«Ë ¨2000 WMÝ d³LMu½ 15 a¹—U²Ð …b?×²L« r/_«

¨1988 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 20 a?¹—U?? ? ? ?²Ð U?? ? ? ?N? ? ? ? O?K?Ž oM«u?? ? ? ?L?«

Œ—R?? ?L« 418-03 r]— w?ÝUzd« Âu?? ?Ýd?? L« Vłu?? ?LÐ t?? O?KŽ

41-95 r]— wÝU‡zd« ÂuÝd?L« VłuLÐ UNOKŽ ‚œU?BL«Ë

¨2003 WMÝ d³LMu½ 9 oM«uL« 1424 ÂUŽ ÊUC/—14 wM

d¹U?M¹ 28 o?M«u?? ? L« 1415 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ³? ? ?F?‡ý 26 wM Œ—R?‡‡?L«

18 wM Œ—R?? ? L« 155-66 r]— d?? ? /_« v‡?C‡²?? ? I‡?LÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oM«uL« 1386 ÂUŽ d?H

«dŁR?L«Ë

«—b? ?LUÐ ŸËd?AL« d?O?ž —U?−ðô«

¨1995 WMÝ
W?? ? ×? ? ? MUJ?L W?? ? ?OÐd?? ? ?F« W?? ? ?O? ? ?]U?? ? H?ðô« v‡?C‡?²? ? ?I?‡L?ÐË ≠
ÂUŽ W?−×« Í– 25 a¹—U²Ð …d¼U?I« wM WF?]uL« »U¼—ù«

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

‚œU?‡?‡?‡B?? ? ? ? L?«Ë ¨1998 W?M?Ý q?¹d‡?‡?‡?Ð√ 22 o?‡?‡?‡M«u?? ? ? ? L?« 1418

18 wM Œ—R?? ? L« 156-66 r]— d?? ? /_« v‡?C‡²?? ? I‡?LÐË ≠

413-98 r?]— wÝU?‡?‡?‡zd?« Âu?‡‡?Ýd?? ? ? L?« V?‡‡?‡?łu?? ? ? LÐ U?? ? ? ?N? ? ? ?OK?Ž

sL?C²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

d?³? L?¹œ 7 o‡‡‡?M«u?L« 1419 ÂU?Ž ÊU‡‡?³?F?ý 18 wM Œ—R?L«

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ UÐuIF« Êu½U]

¨1998 WMÝ

20w?M Œ—R?? ? ?L?« 58-75 r?]— d?? ? ?/_« v?‡?C?‡²?? ? ? I?‡L?ÐË ≠

…b?‡?Šu?« W?? ? ? ? ? ?L?‡?E? ‡?M?/ W?? ? ? ? ? O? ‡?]U?‡?H?ð« v?‡? C?‡?²? ? ? ? ? ? I?‡?L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

‰ö?š …b?L²?F?L« »U¼—ù« W?×‡MUJ/Ë W?‡¹U]u?‡K W?O‡I‡¹d‡Mù«
w?M …b?? ? I? ? ? F?ML?« s?OŁö?? ? ?¦«Ë W?? ? ?? ? ? /U?? ? ? « W?¹œU?? ? ?F« …—Ëb?«

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë
‚œU‡‡B??L«Ë ¨1999 W‡?‡MÝ u?? Ou¹ 14 v≈ 12 s/ dz«e??−«
20 w?M Œ—R?? ? L« 59-75 r?]— d?? ? /_« v?‡C?‡?²? ? ?I?‡L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

Œ—R?L« 79-2000 r]— wÝUzd« Âu?Ýd?L?« Vłu?LÐ U?N?OKŽ
¨ 2000 WMÝ q¹dÐ√ 9 oM«uL« 1421 ÂUŽ Âd×/ 4 wM

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë
q¹u?? ? Lð l?L? ? I W?? ? OËb« W?? ? O? ? ]U?? ?H?ðô« v‡?C‡²?? ? I‡?LÐË ≠
26 wM Œ—R??L« 07-79 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠

W?LE?ML W?/U??F« W?O?F? L?−« ·dÞ s/ …b??L?²?F? L« »U¼—ù«

1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?M«u?? ? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ?ý

‚œUB?L«Ë ¨1999 WMÝ d?³L?¹œ 9 a¹—U?²Ð …b×²?L« r/_«

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨„—UL−« Êu½U] sLC²L«Ë

445-2000 r?]— w?ÝU?zd?« Âu?? ? ? ? Ýd?? ? ? ? L?« V?łu?‡?L?Ð U?? ? ? ? N? ? ? ? ?O?K?Ž

28 wM Œ—R??L« 27-88 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠
1988 W?MÝ u?? ? ? Ou?¹ 12 o?M«u?? ? ?L?« 1408 ÂU?? ? ? Ž …b?? ? ? F? ? ? ?I?« Í–
¨oOŁu²« rOEMð sLC²L«Ë

23 o?‡?‡?M«u?? ? ? ? ? ?L?« 1421 ÂU?‡?‡?Ž ÊU?? ? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ?/— 27 w?M Œ—R?? ? ? ? ? L?«
¨2000 WMÝ d³‡‡L‡‡¹œ
W??×? MU?JL …b??×? ?²? L« r/_« W?? O? ]U??Hð« v‡?C‡²??I?‡LÐË ≠
q³?? ] s/ …b?? L? ?²? F? ?L« W?? OM?Þu« d?? ³? Ž W?? LE?ML« W?? L¹d?? −«

22 wM Œ—R??L« 03-91 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠

15 a¹—U??²?Ð …b‡×??²? L?« r‡/_« W‡‡?LEML? W??/U??F« W??O? F? ?L? −«

1991 WMÝ d?¹UM¹ 8 oM«u?? ?L« 1411 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦?« ÈœU?? L? ? ł

Âu?Ýd?L« Vłu?LÐ UN?OKŽ ‚œU?B?L«Ë ¨2000 WMÝ d?³L?Mu½

¨dC×L« WMN/ rOEMð sLC²L«Ë

ÂU?? ? ?Ž …b?? ? ? F? ? ? I?« Í– 22 wM Œ—R?‡‡?L« 55-02 r?‡‡?]— w?ÝUzd?«

22 wM Œ—R??L« 04-91 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠
1991 WMÝ d?¹UM¹ 8 oM«u?? ?L« 1411 ÂU?? Ž W?? O½U?? ?¦« ÈœU?? L? ?ł
¨…U/U×L« WMN/ rOEMð sLC²L«Ë

¨2002 WMÝ d¹«d³M 5 oM«uL« 1422
—U?? ? ?−?ðô« l?L? ? ? ]Ë l?M/ ‰u?? ? ? CuðËd?Ð v?‡C?‡?²? ? ? I?‡L?ÐË ≠
W?O? ]U?Hðô qLJL?« ¨‰U?HÞ_«Ë ¡U?M?« W?U? Ð ¨’U?? ?ý_UÐ
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W?? ? ?O? ? ?I? ? ? O? ? ? I? ? ? ×« W?? ? ?F? ? ? O? ? ?³?D?« t¹u?? ? ?L?ð Ë√ ¡U?? ? H? ? ? š≈ ≠ »

12 wM Œ—R??L« 08-91 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠

·d?B? ²« W?O?H? O?C Ë√ U?N½U?J/ Ë√ U‡‡¼—b?B? / Ë√

UJK²?L? LK

oKF?²L«Ë 1991 WMÝ q¹dÐ√ 27 oM«u?L« 1411 ÂU?Ž ‰«uý

rK?Ž l/ ¨U?? NÐ W?? ?IKF?? ²? ?L?« ‚u?? I? ?×« Ë√ U?‡‡N?? ²? ?Cd?? ?Š Ë√ U?? N? ?O? ?M

U?ÐU?? ? ? ? ? ×?« k?MU?? ? ×? ? ? /Ë V?ÝU?? ? ?×? ? ? L« d?? ? ?O? ? ? ³? ? ? « W?M?N? ? ?L?Ð

ÆWO/«dł≈
UN/«b ²Ý« Ë√ UNð“U?OŠ Ë√

¨bL²FL« VÝU×L«Ë

«bzUŽ UN½√ qŽUH«

23 w?M Œ—R?? ? L« 07-95 r?]— d?? ? ?/_« v?‡C?‡?²? ? ? I?‡L?ÐË ≠

UJK²LL« »U²C« ≠ Ã

qJ?Að U?? N?½√ U?? N? ? O? ?IK?ð X]Ë pc?Ð rzU?? ?I« h ? ? A« rK?Ž l/
ÆWO/«dł≈

1995 W?M?Ý d¹U?M?¹ 25 o?M«u?? ? ? ? L?« 1415 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? ?F? ? ? ? ý
¨ UMO/Q²UÐ oKF²L«Ë

«bzUŽ

…—d?I?L« r?z«d?−« s/ Í√ »UJð—« wM W??C—U?A?L« ≠œ

19 w?M Œ—R?? ? L« 02-96 r?]— d?? ? /_« v‡?C?‡²?? ? I?‡L?ÐË ≠

Ë√ U?NÐUJð—« vK?Ž d?/P?²« Ë√ RÞ«u?²« Ë√ …œU?L« Ác?N U?I?MË

1996 W?M?Ý d¹U?M?¹ 10 o?M«u?? ? ? ? L?« 1416 ÂU?? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ?³? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ý

p– v?KŽ i¹d?? ?×? ? ²«Ë√ …b?? ?ŽU?? ?? ?L?«Ë U?? N?ÐUJð—« W?ËU?? ×? ? /

¨…b¹«eLUÐ lO³« kMU×/ WMN/ rOEMð sLC²L«Ë

Æt½QAÐ …—uAL« ¡«bÝ≈Ë tKONðË

23 w?M Œ—R?? ? L« 22-96 r?]— d?? ? ?/_« v?‡C?‡?²? ? ? I?‡L?ÐË ≠

wM ¨»U?¼—û q?¹u?? ?Lð W?? ?L¹d?? ? ł d?? ?³? ? ²? ? Fð ∫ 3 …œU? ? L«

oKF??²? L«Ë 1996 WMÝ u??Ou¹ 9 oM«u?L« 1417 ÂU??Ž d?H? 

W¹QÐ h? ? ý qC tÐ Âu‡‡?‡I¹ qF??M qC ¨Êu?½U??I« «c¼ Âu??N? H? /

·d??BUÐ sO??U? « rO?EM²«Ë l¹d??A?²« W??HU?? ?/ lL??IÐ
‰b?? ? ? F? ? ? ?L« ¨Ã—U?? ? ? ?« v?≈Ë s/ ‰«u?? ? ? /_« ”Ëƒ— W?? ? ? Cd?? ? ? ŠË

d??O? ž qJAÐË ¨…d??ýU??³? / d??O?ž Ë√ …d?‡‡ýU??³? / ¨X½U??C WKO??ÝË
¨rL²L«Ë
‰«u?/_« lLł Ë√ r¹b?Ið ‰ö?š s/ ¨qŽU?H« …œ«—SÐË ŸËdA?/
»U‡?‡Jð—« q?‡‡ł√ s/ ¨U?‡‡O?ze?? ł Ë√ U?? OKC U?? N? ?/«b?? ? ?²? ?Ý« W?? O?MÐ

5 wM Œ—R?L« 03-2000 r]— Êu½UI« v‡?C‡²I‡LÐË ≠

¨W‡‡O??³¹d? ?ð Ë√ W‡‡OÐU¼—≈ ‰U‡?‡F?MQÐ W?‡‡Mu?u??L« r‡‡‡z«d??−«

2000 WM?Ý XA?? ? ž 5 o?M«u?? ? L« 1421 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł

—d?J/ 87 s/ œ«u?? ?LUÐ U?‡‡N?? ?OKŽ V?‡‡?‡]U?? F? ? L«Ë ’u‡?‡BM?L«

b?¹d?? ? ? ³?UÐ W?? ? ? ?I?KF?? ? ? ?²? ? ? ?L?« W?? ? ? /U?? ? ? F?« b?? ? ? Ž«u?? ? ? ?I« œb?? ? ? ?×¹ Íc?Ò«

Æ UÐuIF« Êu½U] s/ 10 —dJ/ 87 v≈
Êu‡?‡½U?‡‡I?« «c‡?‡¼ Âu?? ?N? ? H‡?‡/ wM b?? ?B? ? I?‡‡?‡¹ ∫ 4 …œU‡?‡L«
∫ wðQ¹ UL‡Ð

¨WOJKÝö«Ë WOJK«

ö«uLUÐË

20 wM Œ—R??L« 11-02 r]— Êu½U??I?« v‡C‡²??I?‡LÐË ≠
2002 W?M?Ý d?? ? ? ?³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 24 o?M«u?? ? ? L?« 1423 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ?ý
¨2003 WM WOUL« Êu½U] sLC²L«Ë

d?? ?O? ? ž Ë√ W?¹œU?? ?L« ‰«u?? ?/_« s?/ Ÿu½ Í√ ∫¢‰«u? ? /_«¢ ≠
27 w?M Œ—R?? ? L« 11-03 r?]— d?? ? /_« v‡?C?‡²?? ? I?‡L?ÐË ≠
qB×¹ w?²« WuIML« dO?ž Ë√ WuIML« U?LO?Ýô ¨W¹œUL«
2003 WMÝ XA??ž 26 oM«u??L« 1424 ÂU??Ž W?? O½U??¦« ÈœU?? L? ł
„u?J?B?« Ë√ o?zU?Łu??«Ë ¨X?½U?? ? ? ? ? C W?K?O? ? ? ? ? ?ÝË W?¹Q?Ð U?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?O?K?Ž
¨÷dI«Ë bIMUÐ oKF²L«Ë
w½Ëd²Jù« qJA« p– wM ULÐ ¨U?NKJý ÊUC U¹√ WO½u½UI«
¨ÊULd³« W]œUB/ bFÐË ≠

Ë√ ‰«u?? ? ? ? ?/_« p?K?ð W?? ? ? ? O?J?K?/ v?K?Ž ‰b?ð w?²?«Ë ¨w?L? ? ? ? ? ]d?« Ë√
¨W?? O? ?Md?? B? ? L«

U½U?? L? ?²?zô« p– wM U?? L?Ð ¨U?? N? ?O? ?M W?? ×?KB?? /

ô«u?? ?×«Ë W?? ?O? ? Md?? ?B? ? L?«

UJO?? ?A?«Ë d?? ?H? ? «

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

U?JO?? ?ýË
‰Ë_« q‡‡‡BH«

ôU?? ? O? ? ? ³? ? ?L?J«Ë

«b?M?«Ë W?? ? O?U?? ? L?« ‚«—Ë_«Ë r?N? ? ?Ý_«Ë
ÆœUL²Žô«

W‡‡‡/UŽ ÂU‡‡JŠ√

UÐUDšË

u?Ë v?²? ? ? ? ?Š ¨W?‡?‡‡?L?¹d?? ? ? ? ł W?¹√ ∫¢¢W?? ?? ?? O?K?√ W?? ?? ??L?¹d?? ?? ?? ł¢ ≠

Êu½U] wM …œ—«u« ÂUJŠ_« sŽ ö?CM ∫ vË_« …œUL«
iO??O?³ð s?/ W¹U?]u?« v≈ Êu½U?I?« «c¼ ·b?N?¹ ¨ UÐu?I? F«

vKŽ ‰u?B×UÐ U?NO?³JðdL X×?LÝ ¨Ã—U‡?‡‡ UÐ X‡‡³Jð—«
ÆULN²×MUJ/Ë »U¼—ù« q¹uLðË ‰«u/_«
ÆÊu½UI« «c¼ tOKŽ hM¹ U/ V‡‡Š ‰«u‡‡/_«
∫ ‰«u/ú UCOO³ð d³²F¹ ∫ 2 …œUL«
Êu¹u?MF?? L«Ë Êu?? O? ?F? ?O? ?³?D« ’U?? ? ?ý_« ∫¢¢l{U? š¢ ≠
ÆWN³AUÐ —UDšùUÐ ÂUOI« rNOKŽ V−¹ s¹c«

U?N½QÐ qŽU?H« rKŽ l/ UN?KI½ Ë√

UJK²L?L« q¹u?×ð ≠√

d?O?ž —b?B?L« t¹u?Lð Ë√ ¡U?H?š≈ ÷d?GÐ ¨W?O?/«d?ł≈

«bzU?Ž

Âö?F?²Ýô« W?−U?F?/ W?OKš ∫¢ W?BB? ?²?L« W¾?O?N«¢ ≠
h ? ? ?ý Í√ …b?? ? ŽU?? ? ? ? ?/ Ë√

U?JK?²? ? ?L? ? ?L« p?K²? ŸËd?? ? A? ? ?L«

Æ‰uFHL« Í—U« rOEM²« wM UNOKŽ ’uBML« wUL«
XK?B? ?×?ð w²« W?? ?OK?_« W?? L?¹d?? −?« »UJð—« w?M ◊—u?? ²? ? /
W?‡F?‡ÐU?? ? ²? ? ? L«

«¡«d?‡ł≈ –U?? ? ?‡ð« s?J‡?L‡?¹ ô ∫ 5 …œU? ? ?L«

q?¹u?? ? ? Lð Ë√ØË ‰«u?? ? ? /_« i?O? ? ? ?O? ? ? ³?ð q?‡?ł√ s/ W?? ? ? O?‡z«e?? ? ? −?«

W?O?½u½U?I« —U?Łü« s/

ö?Mù« vK?Ž ¨ UJK²?L? L« Ác¼ U??NM/
ÆtUFM_

5
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s?/ ·Ëdþ w?M U?? ? ? / W?? ? ? ?O?KL?? ? ? ?Ž XL?ð «–≈ ∫ 10 …œU? ? ? ?L?«

wM W?? ? ³?Jðd?? ? L« W?? ? OK?_« ‰U?? ? F? ? M_« X?½U?? ? C «–≈ ô≈ ¨»U¼—ù«

bM²ð ô UN½√ Ëb³ð Ë√ …—d?³/ dOž Ë√ W¹œUŽ dOž b?OIF²«

Íc« b?K³« Êu½U?? ] wM U?? O? ?/«d?? ł≈ U?? FÐUÞ w?? ²?Jð Ã—U?? «

vKŽ s?O?F? ²¹ ¨ŸËd??A?/ q?×?/ v≈ Ë√ ÍœU??B? ²?]« —d??³? / v≈

ÆÍdz«e−« Êu½UI« wMË tOM X³Jð—«

W?O?U?L«

U?? ÝR?L« Ë√ W??OU?L«

U???ÝR?L?« Ë√ „uM³«
w½U¦« qBH«

‰«u?? ?/_« —b?? ? B? ? / ‰u?? ? Š Âö?? ?F? ? ?²? ? Ýô« Èd?? ? š_« W?? ?N?ÐU?? ?A? ? ?L«
»U¼—ù« q¹uLðË ‰«u/_« iOO³ð s/ W¹U]u«
sO?K/U?? ? F? ? ²? ? ?L« W?¹u¼Ë W?? ? OK?L? ? F?« q×?? ? / «c?? ?CË U?? ? N? ? ²? ? ?N? ? łËË
ÆsO¹œUB²]ô«

r²?¹ U?? ? GK³?? ? / ‚u?? ? H¹ l?Mœ qC r?²¹ Ê√ V?−¹ ∫ 6 …œU‡?L«
sŽË lMb« q?zU?ÝË WDÝ«uÐ ¨rO?EM²« o¹dÞ sŽ Áb?¹b?×ð

oO?? ³D²Ð ‰ö?? šù« ÊËœ kH??×¹Ë Íd?? Ý d¹d??Ið —d?? ×¹
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 22 v≈ 15 s/ œ«uL«

ÆWOUL«Ë WOJM³«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

Êu{uHL« dz«e−« p?MÐ uA²H/ qÝd¹ ∫ 11 …œUL«

«uMI« o¹dÞ

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? C œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«

sO?Ž wM W??³?]«d?L« —UÞ≈ wM W?O? Md?B?L« WM−K?« q³?] s/
U?? ?N? ?ŽËd?? ?MË W?? ?OU?? ?L«

U?? ?? ?ÝR?? ?L«Ë „u?M³?« Èb ÊUJ?L«

W?? ? H? ? B?Ð ¨ozU?Łu« W?? ? ³? ? ?]«d?? ?/ —U?Þ≈ wM Ë√

U?? ? L¼U?? ? ? ? ?L«Ë

W?OU?L«

U??ÝRL«Ë „u?M³« vKŽ V−¹ ∫ 7 …œU?L«

s/ b??CQ?? ²ð Ê√ Èd??š_« W??N?ÐU??A? L« W??O?U??L«

U??? ?ÝR??L«Ë

W??B? ?B? ? ²? ?L« W??¾? ?O? N« v?≈ U¹d??Ý «d¹d?? Ið ¨W??O?U??−? F? ?²? Ý«

kH?Š Ë√ d²?Mœ Ë√ »U?Š `²?M q³?] U?NMzUÐ“ Ê«uMŽË W¹u¼

…—u?Cc?L«

jÐ— Ë√ ‚Ëb?M d?? ?O? ? łQ?ð Ë√

«e?O?LL?« w²?Jð W?OKL?F rN?MUA?²?C« œd?−?LÐ

ôU?? B?¹≈ Ë√ rO?? ?] Ë√

ÆÁöŽ√ 10 …œUL« wM

«b?MÝ

ÆÈdš√ qLŽ W]öŽ W¹√

¨UNB ¹ ULOM W?OMdBL« WM−K« dýU³ð ∫ 12 …œUL«

r¹b??I? ²Ð wF??O? ³D« h? ?A?« W¹u¼ s/ b??CQ??²« r‡‡?‡²¹

W??? ?ÝR??L« Ë√ p?M³« b??{ Êu?½U??IK U?? I? ³Þ U?? O? ³¹œQ?ð Î¡«d??ł≈

WM?L? ?C? ?²? ?/ W?? O? ?Šö?? B?« W¹—U?? Ý ¨W?? O?K√ W?? O? ?L? ?Ý— W?? ?I? ?OŁË

W?? ? OK?š«b« U?? ? N?ð«¡«d?? ? ł≈ wM «e?? ? −? ? ?Ž X?³? ? ?¦ð w?²« W?? ? O?U?? ? L«

Æp– X³¦ð WOLÝ— WIOŁË r¹bI²Ð t½«uMŽ s/Ë ¨…—uBK

…—u?CcL?« WN?³?AUÐ —UDšù« ‰U?−/ w?M WÐU]dUÐ W?U? «

ÆWIOŁË qC s/ W MÐ ÿUH²Šô« sOF²¹Ë

œu?? ? ? ?łË sŽ Íd?? ? ? ?×? ? ? ? ²?« U?? ? ? N?M?J?L‡?¹Ë ¨ÁU?½œ√ 20 …œU?? ? ? ?L?‡‡?« w?M
ŸöÞôUÐ W³UDL«Ë ÁöŽ√ 10 …œUL« wM —uCcL« d¹dI²«

r¹b?? ?I? ? ²Ð Íu?MF?? ?L« h ? ? A« W?¹u¼ s/ b?? ?CQ?? ?²« r?²¹
ÁœUL?²Ž« Ë√ tKO?−ð X³?¦ð WI?OŁË W¹√Ë wÝUÝ_« t?½u½U]

ÆtOKŽ
Æt²OB ý

U³Ł≈ ¡UMŁ√ UOKFM «œułË t ÊQÐË

„uM³« d?‡‡Mu?²?ð Ê√ vKŽ W?O? Md?B? L« WM−?K« d?N? ð
ÆWIOŁË qC s/ W MÐ ÿUH²Šô« sOF²¹Ë
qł√ s/ W?‡‡³??ÝUM?/ Z‡‡/«dÐ v?KŽ W‡‡‡?OU??L«

U‡‡?? ÝR??L«Ë

¨»U?¼—ù« q?¹u?? ? ? ? ? L?ðË ‰«u?? ? ? ? ?/_« i?O? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?³?ð s?Ž n?‡?‡?A?J?«
ÆULNM/ W¹U]u«Ë
WBB? ²L« W¾?ON« —UDš≈ r²¹ Ê√ V−¹ ∫ 13 …œUL«
ÆWOMdBL« WM−K« UNðc ð« w²«

«¡«dłù« ZzU²MÐ

sOðd??I?H« wM …—u?Cc??L«

U?/uKF??L« sO?O? ×ð V−¹

ÆUN dOOGð qC bMŽË U¹uMÝ W¦U¦«Ë WO½U¦«
ÊuKL?F¹ s¹c« sO?/b? ?²?L«Ë ¡ö?Cu« vKŽ sO?F?²¹
…—u?CcL?« ozUŁu« sŽ ö?CM ¨ «u?/b?I¹ Ê√ d?OG« »U??×
v≈ W??MU??{ùUÐ rN W?u? ? L«

UD?KUÐ i¹u??H? ²« ¨Áö??Ž√

U?? ? ?? ? ? ÝR?? ? ? L«Ë „u?M³?« v?KŽ s?O? ? ? F? ? ? ²?¹ ∫14 …œU? ? ?L?«
‰«u?/_« »U??×?√ Ê«uMŽË W??O?B? ? ý X³?¦ð w²?« ozUŁu«
¨Èd?? ?š_« W?? ? NÐU?? ? A? ? L?« W?? ?O?U?? ?L«

U?? ? ? ? ÝR?? ? L«Ë W?? ? OU?? ? L«

ÆsOOIOI×«

‰ËUM?²? ? / wM U?? ?NK?F? ? łË U¼d?? ?C– w?ðü« ozUŁu?UÐ ÿU?? ?H? ? ²? ? Šô«
d?? ? O? ? ? ž szU?Ðe« W?? ? O? ? ? B? ? ? ? ? ?ý
∫ WB² L«

U?? ? ³?Ł≈ r²?¹ ∫ 8 …œU? ? ?L«

UDK«
wM U?? ? N? ? OKŽ ’u?? ? BML?« ◊Ëd?? ?A« V?? ? Š sO?¹œU?? ?O? ? ²? ? Žô«
ÆÁöŽ√ 7 …œUL«

rN?M¹ËU?MŽË szU?Ðe« W?¹u?? ?NÐ W?? ?I?KF?? ?²? ? L?« ozU?Łu« ≠1
o?‡‡?Kž b?? ? ?FÐ ¨q?‡‡?]_« vK?Ž

«uM?Ý ©5® f?L? ? ?š …d‡?²? ? ?M ‰ö‡?š

Æq/UF²« W]öŽ n]Ë Ë√

U??ÝR?L«Ë „uM³« b?CQð Âb?Ž WU?Š wM ∫ 9 …œU?L«

U‡‡ÐU×«
Ê√ s/ ¨Èd?š_« W?NÐU?A?L« W?OU??L«

U¼«d?? ? ł√ w²?«
b?? FÐ ¨q?]_« vKŽ

U?? ?O?KL?? ?F?UÐ W?? ? IKF?? ? ²? ? L?« ozU?Łu« ≠ 2

U??ÝR?L«Ë W?OU?L«

Ê√ U?? ?N? ?O?KŽ s?O? ?F? ? ²¹ ¨’U?? ? « t?ÐU?? ? ? × ·d?? ?B? ? ²¹ Êu?Ðe«

«u?MÝ ©5® fL?? ?š …d?? ²? ? M ‰ö?? š szU?Ðe«

W?OKL?FUÐ d/ü« W¹u¼ s?/ WO½u½U?I« ‚dD« qJÐ rK?F²?ð

ÆWOKLF« cOHMð

ÆtÐU× ·dB²« r²¹ Íc« Ë√ wIOI×«
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s/ 21Ë 19 sOðœU?L« wM …—uCc?L«

U?¾O?N«Ë ’U ?ýú

r?NM?JL?¹ t½S?? ? M ¨W?? ? ŽU?? ? Ý 72 ÁU?? ? B? ? ?]√ q?ł√ wM Êu?½U?? ? I« «c?¼

Y U¦« qBH«
·UAJ²Ýô«

Æ—UDšù« Ÿu{u/ WOKLF« cOHMð
qOK?×?²?Ð W?B? B? ? ²? L« W??¾?O? N« lK?DCð ∫ 15 …œU?L«
∫WN³AUÐ —UDšù« Vł«u lC ¹ ∫ 19 …œUL«
UDK?« q³?] s/ U?N? O≈ œdð w²«
W?OUL« `U?BL«Ë W?OUL«

U?ÝR?L«Ë „uM³« ≠

Èd?š_« W?NÐU?A?L« W?OU?L«

U??ÝR?L?«Ë dz«e?−« b¹d?³

U¹b?? ? {U?? ? F? ? ²?«Ë ·d?? ?B?« VðUJ?/Ë sO?? ? /Q?? ?²?«

U?? ?Cd?? ? ýË

Æ U¼uM¹“UJ«Ë »UF_«Ë

U½U¼d«Ë

U??N l?C? ¹ w²« W?? N? ³? AUÐ

U?/u?KF?L« W?−U??F?/Ë

«—U?Dšù« pc??CË ¨WK?¼R??L«

ÆÁU½œ√ 19 …œUL« wM …—uCcL«
W?? ? ? ?¾? ? ? ? O? ? ? ?N?« v?≈ W?? ? ? ?G?ÒK³?? ? ? ?L?«

U¾ON«Ë ’U ý_«

U?? ? ? ?/uK?F? ? ? ? L?« w?? ? ? ?²?J?ð

÷«d?ž_ UNU?LF?²Ý« “u?−¹ ôË ¨U¹d?Ý UFÐUÞ W?BB? ²?L«
—U?Þ≈ wM Âu?? ? I?¹ ÍuM?F? ? ?/ Ë√ wF?? ? O? ? ?³?Þ h ? ? ?ý q?C ≠
Ë√ Ÿ«b‡‡?¹≈

ÆÊu½UI« «c¼ wM UNOKŽ ’uBML« pKð dOž

U‡‡‡?OKL??Ž ¡«d?‡‡‡łS?Ð Ë√ØË …—U??A? ²? ?ÝôUÐ t??²M?N? /
q?Ë W?? ? B? ? ?B? ? ? ? ? ?²? ? ?L?« W?? ? ¾? ? ?O? ? ?N« r?K?ð ∫ 16 …œU? ? ?L«

”Ëƒd WCdŠ W¹√ Ë√

ö¹u×ð Ë√

UHOþuð Ë√

ôœU‡‡³/
U?? ? ? /u?K?F? ? ? ?L« q?C l?L? ? ? ?−?Ð Âu?? ? ? I?ðË W?? ? ? N? ? ? ?³? ? ? ?A?U?Ð —UD?šù«

W??L?EML« …d?? ×« sN?? L« Èu??²? ?? / vKŽ U?? L? O? ?Ýô ¨‰«u??/_«
Ë√ ‰«u?? /_« —b?? ?B? ?/ ·U?? A? ?²? ? CUÐ `L?? ?ð w²?«

U½U?? O? ? ³«Ë

lO?³« wEMU?×?/Ë sO?IŁu?L«Ë sO?/U?×L?« sN/ U?u?B?šË
Âu?IðË ¨—UDšù« Ÿu??{u?/

U?OKL?FK? W?O?I?O?I?×« W?F? O?³D«

UÐU?? ? ×?« wEMU?? ×? /Ë W?? ³? ÝU?? ×? L?« ¡«d??³? ?šË …b¹«e??L?UÐ
U?? ?I? ? ³Þ h?²? ? ? ? L« W¹—u?? ?N? ? L? ? −?« qO?? ?Cu n?KL?« ‰U?? ?Ý—SÐ
·d?? ?B« Ê«u?? Ž√Ë s?O? ?O? ? Cd?? L? ? −« ¡ö?? ?Cu«Ë …d?? ?ÝU?? L? ? «Ë
lzU??]u« Êu‡?‡‡Jð Ê√ U??N? O? M q‡‡L??²? ×¹ …d??/ qC w?M ¨Êu½U??IK
sO?¹—U??I? ?F« Ê«u??Ž_«Ë W?? —u??³?«

U??OK?L? Ž wM ¡U?DÝu«Ë
Ë√ ‰«u‡‡/_« i?O?O?³ð W??L¹d?−Ð W?‡‡‡D³ðd??/ U?NÐ Õd‡‡?B?L«

W?? ? L¹d?J« —U?? ? −? ? ?Š_« —U?? ? −?ð «c?? ?CË …d?ðu?? ? H«

U?? ? ? ? ?ÝR?? ? /Ë
Æ»U¼—ù« q¹uLð

ÆWOMH« n×²«Ë W¹dŁ_« ¡UOý_«Ë WMOL¦« ÊœUFL«Ë
s?/ 32 …œU?? ? ? ? ?L?« ÂU?JŠQ?Ð ‰ö?? ? ? ? ?šù« ÊËœ ∫ 20 …œU?? ?? ?? ?L?«

÷d?²?Fð Ê√ W??B?B? ?²?L« W?¾?O? N« sJL¹ ∫ 17 …œU?L«
W¹√ cOHM?ð vKŽ ¨WŽUÝ 72 U¼UB?]√ …bLË W‡‡OEH×ð W?HBÐ

’U?? ? ý_« qC vKŽ sO??F? ²¹ ¨W??Oz«e??−«

«¡«d??łù« Êu½U??]

19 …œU?? L« w?M s¹—u?? Cc?? L?« sO¹u?MF?? L«Ë s?O? ?O? ?F? ?O? ?³?D«

t?OKŽ lIð Íu?MF?/ Ë√ wF?O?³Þ h ?ý Í_ W‡‡OJM?Ð W‡‡OKL?Ž
¨»U¼—ù« q?¹u?? ?Lð Ë√ ‰«u?? ?/_« iO?? ?O? ? ³? ?²? W¹u?? ?]

U?? ?N? ?³? ? ý

oK?F? ?²ð W?? OK?L? ?Ž qJÐ W?? B? ? B? ? ? ?²? ?L« W?? ¾? ?O? ?N?« ⁄öÐ≈ ¨Áö?? Ž√
—U?D?šù« q?u?Ð —U?? ? ? ? F? ? ? ? ?ýù« v?K?Ž ¡«d?? ? ? ? łù« «c?¼ q?−? ? ? ? ??¹Ë
W‡‡×?Mł Ë√ W‡‡¹UMł s/ W?‡‡‡KB?×? ²?/ U‡‡‡N?½√ t‡‡³?²?A?¹ ‰«u?/QÐ
ÆWN³AUÐ
«—b?? ? LU?Ð …d??łU??²? L«Ë√ W??LE?ML« W??L¹d??−?« U??L? O? Ý ô
q¹u?? ? L? ? ²? W?? ?N? ? łu?? ? / U?? ?N?½√ Ëb?? ?³?¹ Ë√ W?? ?OK?I? ? F?«

«dŁR?? ? L«Ë
Æ»U¼—ù«

WOEH×²« d?OÐ«b²« vKŽ ¡UIÐù« sJL¹ ô ∫ 18 …œUL«
72 …b?/ ¡U?C?I½« b?FÐ W?B?B? ?²?L« W?¾?O?N?« U?NÐ d?/Qð w²«

W?N³?A« œułË œd?−LÐ —UDšù« «c?NÐ ÂUO?I« sOF?²¹Ë
b?? ?FÐ Ë√

ÆwzUC] —«dIÐ ô≈ WŽUÝ

U?? ?O?KL?? ?F?« pKð c?? ?O? ? H?Mð qO?? ?łQ?ð —c?? ?Fð u?Ë v²?? ?Š
V?KÞ v?K?Ž ¡U?MÐ ¨d?z«e?? ? ? −?« W?? ? ? ?LJ?×? ? ? ?/ f?O?z— s?JL?¹
ÆU¼“U−½≈
q?O? ? ?CË Í√— Ÿö?D²?? ? ?Ý« b?? ? F?ÐË W?? ? B? ? ? B? ? ? ? ? ? ²? ? ?L?« W?? ? ¾? ? ? O? ? ?N?«

W?N?³?A« b??O?CQð v≈ w/dð

U?/uKF??/ qC ⁄öÐ≈ V−¹

ÆWBB ²L« W¾ON« v≈ dOšQð ÊËœ UNOH½ Ë√
Á«u??²?×? /Ë t??ł–u?L½Ë W??N? ³?AU?Ð —UDšù« qJý œb??×¹

œb×L« qł_« œbL¹ Ê√ ¨dz«e−« W?LJ×/ Èb W¹—uNL−«
W?²?]R?L« W?OzUC?I« W?Ý«d?×UÐ d?/Q¹ Ë√ ¨Áö?Ž√ …d?I?H« wM
Æ—UDšù« Ÿu{u/

«bM«Ë

UÐU×«Ë ‰«u/_« vKŽ

s/ Õ«d²?]« vKŽ ¡UMÐ rOEM²« o¹dÞ sŽ t/ö?²Ý« qËË
dz«e?? ? −« W?? ?L?J×?? ?/ Èb? W¹—u?? ?N? ? ?L? ? −« q?O? ? CË sJ?L¹
ÆWBB ²L« W¾ON«
Æ÷dG« fHM WC¹dŽ r¹bIð
„—U?? L? ?−«Ë Vz«d?? C« `?U?? B? / q?Ýdð ∫ 21 …œU? L«
vKŽ ¡U?MÐ ¨VKD« «c??N? VO??−? ²? ¹ Íc« d?? /_« c??HM¹
—uM W?BB? ²L« W?¾O?N« v≈ U¹dÝ «d¹d?Ið WKłUŽ W?HBÐ
ÆWOKLFUÐ wMFL« ·dD« mOK³ð q³] ¨WOK_« W M«
oO??I? ×?²?UÐ W?U?? « U??N? /U??N?L?Ð U?N? /U??O? ] ‰ö?š ¨U??N? MU??A?²? C«
U?? ? N½√ t?? ? ³? ? ?²? ? A?¹

U?? ?O?KL?? ? Ž Ë√ ‰«u?? ? /√ œu?? ?łË ¨W?? ? ³? ? ?]«d?? ? L«Ë

—UD?šù« qË Âö?? ? ²? ? ?ÝUÐ —U?? ? F? ? ?ýù« sL?? ? C? ? ?²?¹ r «–≈

W?? ? L?¹d?? ? −« U?? ? ?L? ? ?O? ? ?Ý ô ¨W?? ? ×?Mł Ë√ W?¹UM?ł s/ W?KB?? ? ?×? ? ?²? ? ?/

Ë√ ¨ÁöŽ√ U?NOKŽ ’u?BML« WOEH?×²« dOÐ«b?²« WN?³AUÐ

WOKIF«

«—b LUÐ …dłU?²L« Ë√ WLEML«

Ë√ dz«e?? −« W??LJ?×? / fO?z— sŽ —œU?? —«d?? ] Í√ m‡‡K?³¹ r

Æ»U¼—ù« q¹uL² WNłu/ UN½√ Ëb³¹ Ë√

¨¡U?C²?]ô« bMŽ oO?I×?²« t?/U/√ Í—U?−« oO?I?×²« w{U?]

«dŁR?L« Ë√
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…œU?? ? ?O? ? ??UÐ f?L¹ Ê√ t?½Q?? ? ?ý s/ m?OK?³? ? ?²?« «c¼ ÊU?? ? ?C «–≈ Ë√

o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? C œb?? ? ×?ð

W?O? ÝU?Ý_« `U??B?L«Ë ÂU?F?« ÂUEM« Ë√ sO?O?MÞu« s/_«Ë

ÆrOEM²«

Ædz«e−K
Ë√ w?MN?? ? ?L« d?? ? ??UÐ œ«b?? ? ?²? ? ?Žô« s?JL?¹ ô ∫ 22 …œU? ? ?L?«
U?? N? ?−« sO?Ð wzU?? C? ?I« ÊËU?? F? ?²« r?²¹ ∫ 29 …œU? L«
ÆWBB ²L« W¾ON« WNł«u/ wM wJM³« d«
U?? I? ? O? ?I? ?×? ? ²« ‰ö?? š W?? ?O? ?³?Mł_«Ë W¹d?z«e?? −« W?? ?OzU?? C? ? I«
iO?O? ³?²Ð W?I?KF?²?L« W??OzU?C?I?«

«¡«d?łù«Ë

U?FÐU??²?L«Ë

q?ł√ s/ W?? ? ?F?ÐU?? ? ?²? ? ? / W?¹√ –U?? ? ? ð« s?JL?¹ ô ∫ 23 …œU? ? ?L?«

q¦??LUÐ WK/U??F?L« …U??Ž«d?/ l?/ ¨»U¼—ù« q¹u?L?ðË ‰«u?/_«

Ë√ ’U?? ? ? ? ?ý_« b?? ? ?{ wM?N? ? ?L« Ë√ w?JM?³« d?? ? ?« „U?? ? N? ? ?²?½«

…œb?? ?F? ? ²? ?L?«Ë W?? O?zUM?¦«

s¹c« WN?³AUÐ —UDšû sO?F{U « Ê«u?Ž_«Ë s¹dO?L«

U?? ?O? ? ]U?? H?ðô« Â«d?? ²? ? Š« —U?Þ≈ wMË

s/ U?N?OKŽ ‚œU?B?L«Ë ‰U?−?L« «c?¼ wM W?I?³DL« ·«dÞ_«

«—UD?šùUÐ «u??/U?? ] Ë√

U?? /uKF?? L« ¨W?? O½ s?? ×Ð «u?KÝ—√

ÆÊu½UI« «c¼ wM UNOKŽ ’uBML«

ÆwKš«b« l¹dA²K UI³Þ dz«e−« q³]

Êu?? ? ? ?O? ? ? ? F? ? ? ? O? ? ? ?³?D?« ’U?? ? ? ? ? ? ? ? ý_« vH?? ? ? ?F?¹ ∫ 24 …œU? ? ? ?L?«

¨wzU??C? I« ÊËU??F? ²« sL??C? ²¹ Ê√ s?JL¹ ∫ 30 …œU? L«
U??³KÞ

s¹c?«Ë W?? ? N? ? ³? ? ?A?UÐ —U?Dšû? Êu?? ?F? ? ?{U?? ? « Êu?¹uM?F? ? ?L«Ë

e−ŠË Y×³« «cCË ¨Êu½UIK UI³Þ sOÐuKDL« ’U ý_«

W?O½b?/ Ë√ W¹—«œ≈ W?OËR?/ W¹√ s/ ¨W?O½ s?×Ð «u?Md?Bð

rOK?ðË W?O?Ëb« W?O?zU?C? I«

UÐU?½ù«Ë oO?I? ×? ²«

WN?łuL« pKðË ‰«u?/_« iOO³ð s/ WKB?×²?L«

ÆWOz«eł Ë√

«bzUF«

‰ö?? ? ?šù« ÊËœ U?? ? ?Nð—œU?? ? ?B? ? ? / b?? ? ?B? ? ? ] »U¼—ù« q?¹u?? ? ?Lð v?≈
ÆWOM« sŠ dOG« ‚uI×Ð

u v²??Š U?LzU??] W??OËR?? L« s/ ¡U??H?Žù« «c¼ vI??³¹Ë
UFÐU?²L« XN?²½« Ë√ ¨W−O?²½ W¹√ v≈

UI?OI?×²« œRð r

Æ…¡«d³« Ë√ `¹d²« Ë√ WFÐU²LK tłË ôQÐ

«—«dIÐ

f/U « qBH«
lÐ«d« qBH«

WOz«eł ÂUJŠ√

wËb« ÊËUF²«

UF?Mœ q³I¹ Ë√ lMbÐ ÂuI?¹ s/ qC V]UF¹ ∫ 31 …œUL«
v≈ Ãœ 50.000 s/ W?? /«d??G?Ð ¨Áö??Ž√ 6 …œU??L?« ÂUJŠ_ U?? ]d??š
Æ Ãœ 500.000

lK?Dð Ê√ W??B? ?B? ? ?²? L?« W??¾? ?O? N« s?JL¹ ∫ 25 …œU? L«
vKŽ ¨W?KŁU?L? / ÂU??N?/ ”—U??Lð w²?« Èd?š_« ‰Ëb«
Ëb³¹ w²«

oÐU?ÐË «b??L?Ž lM²?L¹ l{U?š q?C V]U?F¹ ∫ 32 …œU?L«

UOKL?F« ‰uŠ UN¹b dMu?²ð w²«

U??¾? O¼

U/uKFL«

l/ ¨»U¼—ù« q?¹u?Lð Ë√ ‰«u??/_« iO??O? ³ð v≈ ·b??Nð U??N½√

W?? ?N? ?³? ? AU?Ð —U‡‡?Dšù« ‰U?‡‡Ý—≈ Ë√ØË d?¹d?? ×?ð sŽ ¨W?? ?Md?? F? ? /

Æq¦LUÐ WK/UFL« …UŽ«d/

s?/ W?? ? ? ?/«d?? ? ? ?GÐ ¨Êu?½U?? ? ? ?I?« «c?‡‡?‡?¼ w?M t?? ? ? ?OK?Ž ’u?‡?‡?BM?L?«
U?Ðu?? ? ? ?I? ? ? ?F?Ð ‰ö?? ? ? ?šù« ÊËœ ¨Ãœ 1.000.000 v?≈ Ãœ 100.000
ÆÈdš√ WO³¹œQð WÐuIŽ W¹QÐË bý√

U?? ? ?/u?K?F? ? ? L?« ‰œU?? ? ?³ðË ÊËU?? ? ? F? ? ? ²?« r²?¹ ∫ 26 …œU? ? ?L?«
Â«d?? ? ? ?²? ? ? ? ?Š« —U?Þ≈ w?M ¨Áö?? ? ? ?Ž√ 25 …œU?? ? ? ? L?« w?M …—u?? ? ? ?Cc?? ? ? ? L?«
W?? ? ?O?K?š«b« W?? ? ?O?½u?½U?? ? ?I?« ÂUJ?Š_«Ë W?? ? ?O?Ëb«

U?? ? ¾? ? ?O? ? N?« Ê«u?? ? Ž√Ë Ëd?? ? O? ? ? ? ?/ V?]U?? ? F¹ ∫ 33 …œU? ? ?L«
«u‡‡?‡GKÐ√ s?¹c« W‡N?? ³? A?UÐ —U‡D?šû Êu??F? ?{U?? ?« W??OU?? L«
—UD?šù« Ÿu??{u?? /

U??O?KL??F?« Ë√ ‰«u‡‡/_« V?ŠU?? «b?‡‡‡L?? Ž

U?? ? ? O? ? ? ]U?? ? ?H?ðô«

mO?K³?ðË W?? U?? ? ?« …U?? ?O? ?×?« W¹U?? ?L? ? Š ‰U?? ?−? ? / wM W?? ?I? ? ³D?L«
U?? ¾? O? ?N« Êu?Jð Ê√ …U?? Ž«d??/ l?/ W??O? ?B? ? ? A?«
wMNL« d«

U??O?DF?? L«

U³ł«Ë fHM WF{U?š WB² L« WÒO³Mł_«

U?/uKFL« vK?Ž ÁuFKÞ√ Ë√ —UDšù« «c¼ œu?łuÐ W?N³?AUÐ

ÆWBB ²L« W¾ON« q¦/

v≈ Ãœ 200.000 s/ W??/«d??GÐ ¨t??B? ð w²?« ZzU??²M« ‰u??Š
WÐu?? I? Ž W¹Q?ÐË b??ý√

UÐu?? I? F?Ð ‰ö??šù« ÊËœ ¨Ãœ 2.000.000
ÆÈdš√ WO³¹œQð

‰«u?? ? /_« i?O? ? ?O? ? ? ³ð W?? ? ?×? ? ?MUJ?/ —UÞ≈ w?M ∫ 27 …œU? ? ?L«
W??M?−? K? «Ë d??z«e?? ? ? ? ? ? ? ? −?« p??M? Ð s?J? L? ¹ ¨»U??¼—ù« q?¹u?? ? ? ? ? ? ? ? L? ðË
W?? HK?JL«

U?? ?¾? ?O? ?N« v?≈

U?? /uKF?? L?« mOK?³ð W?? O? ?Md?? ?B? ?L«

„u?M³?« Ê«u?? ? ? ?Ž√Ë Ëd?? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ?/ V?]U?? ? ? F?¹ ∫ 34 …œU? ? ? ?L?«

Èdš_« ‰Ëb« wM WOUL«

W?‡‡?O?U?? ? ? L«

Ác¼ Êu?Jð Ê√ ◊d?? ? A?ÐË ¨q¦?? ? LU?Ð WK?/U?? ? F? ? L?« …U?? ? Ž«d?? ? / l/

U?? ? ? ? ? ? ?ÝR?? ? ? L‡?‡?«Ë W?? ? ? OU?? ? ? L?«

U?? ? ? ? ? ? ÝR?? ? ? L?«Ë

W??H? B‡‡ÐË «b??L‡?‡Ž Êu??HU?? ‡‡¹ s¹c?‡‡« Èd‡‡?š_« W?N?ÐU‡‡A‡?‡L«

U?ÝRL«Ë „uM³« W³]«dLÐ

U½U?? ? L? ? C?« fHM?Ð wM?N? ? L« d?? ? K? W?? ?F? ? {U?? ? š

q¹uL‡‡ðË ‰«u‡‡/_« i‡‡?OO³ð s/ W¹U]u« d?OÐ«bð ¨…—dJ²/

U?? ?¾? ? O? ? ?N«

Ædz«e−« wM …œb×L«

10 Ë 9 Ë 8Ë 7œ«u‡?‡‡L« w?‡‡‡M U?? N? ?OKŽ ’u?? BML?« »U¼—ù«
v?≈ Ãœ 50.000 s?/ W?? ? ? ? ? ? ?/«d??‡?‡?G? Ð ¨Êu?½U?‡? ‡?I? « «c?‡?‡? ¼ s?/ 14Ë
ÆÃœ 1.000.000

wM Ÿd?ý «–≈

U?/uKF?L« mO?K³ð sJL¹ ô ∫ 28 …œU?L«

¨lzU?]u« fH½ ”UÝ√ vKŽ d?z«e−« wM W?Oz«eł

«¡«d?ł≈
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20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?]— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

Ác¼ w?M …—u??Cc?? L?« W??O?U?? L«

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

ÊËœ ¨Ãœ 5.000.000 v≈ Ãœ 1.000.000 s/ W/«d?GÐ …œUL«

U?? ? ÝR?? L?« V]U?? FðË

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë
¨ÊULd³« W]œUB/ bFÐË ≠

Æbý√

UÐuIFÐ ‰öšù«

”œU« qBH«
WO/U²š ÂUJŠ√

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹
s/ 110 v≈ 104 s/ œ«u?L« ÂU?JŠ√ vGKð ∫ 35 …œU?L«
vË_« …œU?L«
r]— d?/_« r?L?²¹Ë Êu½U?I« «c?¼ ‰b?F¹ ∫v
26 o?M«u?? ? L« 1395 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? C? ? ?/— 20 w?M Œ—R?? ? L« 59≠75
ÆÍ—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë 1975 WMÝ d³L²³Ý
d?? ? /_« s/ 170Ë 169 Ë146 œ«u?? ? L?« ‰b?? ? Fð ∫ 2 …œU? ? ?L«
26 oM«uL« 1395 ÂUŽ ÊU?C/— 20 wM Œ—RL« 59≠75 r]—
∫ wðQ¹ ULC —d×ðË ¨ÁöŽ√ —uCcL«Ë 1975 WMÝ d³L²³Ý

1413 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«u?? ? ? ý 20 w?M Œ—R?? ? ? L?« 11≠02 r?]— Êu½U?? ? ? I?«
Êu½U?? ?] sL?? ?C? ? ²? ? L«Ë 2002 WM?Ý d?? ³? ? L? ? ¹œ 24 oM«u?? ?L«
Æ2003 WM WOUL«
…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?M Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 36 …œU?? ?? ?? ?L?«
W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO‡?‡L?? ? ÝÒd?«
ÆWÒO³FÒA«

dNý wM W?LJ×L« fOz— vKŽ ÷dFð ∫ 146 …œUL«¢
oM«uL« 1425 ÂUŽ WÒ−×« Í– 27 wM dz«e−UÐ —ÒdŠ
wM U?? ?N? ? OKŽ ’u?? ?BM?L« dðU?? ?Mb« ¨W?MÝ qC s?/ d?? ³? ? L? ? ¹œ
Æ2005 WMÝ d¹«d³M 6

Ê√ s/ b?? CQ??²?«Ë U¼«u??²? ?×? / W?? F? ł«d?? / b??F?ÐË ¨Áö??Ž√ œ«u?? L«
q¹– w?M U??N? ?O?KŽ ‚œU?? B¹ ¨W?? ]b« t?? łË vK?Ž l³ð« b?? ] b?? O? ?I«
Æ¢bO] dš¬

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

v?? K? Ž W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ?ðü« ÂU??J? ?Š_« o?? ³? D? ?ð ∫169 …œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ?«¢
Ò ? ? ×« Í– 27 wM Œ —
Ò R? ? / 02 ≠ 05 r]— Êu?½U? ?]
1425 ÂU? ? Ž W? ? −
q×??/ U?? N? O? M qG??²? ?¹ w²«

ö?? ×? L« Ë√

«—U??L? F?«—U??−¹≈
d? /_« rL
Ò ? ²¹Ë ‰ b
Ò ? F¹ ¨ 2005 WMÝ d?¹«d?³??M 6 oM«u? L«

wŽUMB Ë√ d?łU²? UCuKL?/ dO?š_« «c¼ ÊU?C ¡«uÝ Í—U?−ð
Ò R? ? ? ?L?« 59 ≠ 75 r?]—
1395 ÂU?? ?? ?Ž ÊU?? ?? ??C?? ?? ?/— 20 w?M Œ —
wM U?½u½U?? ] s?¹b?? O? ? I? ?/ W?? O? ? Md?? Š W?? ?? ?ÝR?? ?L Ë√ wMd?? ?× Ë√
U?? ? ?ŽUM?B«Ë ·d?? ? ?×?« q−?? ? ?Ý wM Ë√ Í—U?? ? ?−? ? ? ²« q?−? ? ??«

sL
Ò ?? ?C?? ??²?? ?L«Ë 1975 WM?Ý d?? ?³?? ?L?? ??²?? ?³?? ?Ý 26 oM«u? ? ?L«

∫ ULOÝ ôË ¨WU×« VŠ W¹bOKI²«

ÆÍ—U−²« Êu½UI«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Æ¢©ÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³« ÆÆÆ®
¨WÒ¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
∫ vKŽ pcC ÂUJŠ_« Ác¼ o³Dð ∫ 170 …œUL«¢
W?? ? ?³? ? ? ??MU?Ð

U¹b?K?³K? W?? ? ? ŠuM?L? ? ? L?«

d??O? ?O? ?ð `U??B? ?L W?? B? B? ? ? L«

«—U?? ? ?−?¹ù« ≠ 1

ö?? ×? L?« Ë√

«—U??L? ?FK

¨Áb?? ? ? ? ?F? Ð Ë√ —U?? ? ? ? ?−?¹ù« b?M?Ž U?? ? ? ? ? /≈ ¨Íb?‡?‡?K?³?« ‰ö?‡?‡?G? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? Ýô«

120Ë 37 œ«u?? ? L« U?? ? L? ? ?O? ? ?Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM/ 126Ë 9 ≠122Ë
18 wM Œ—R?? ? L« 154≠66 r?]— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂUŽ d?H

¨pUL« s/ WOMLC« Ë√ W×¹dB« WIM«uLUÐË
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WO½bL«
Ë√ W?? O? ?? ? Ozd«

ö?? ×? ? L« Ë√

«¡«dłù« Êu½U]

«—U?? L? ?F?« —U?? −¹≈ ≠ 2
18 wM Œ—R?? ? L« 155≠66 r?]— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

U‡?‡‡?? ?ÝR?? L« ◊U?‡‡A?½ WK«u?? ?L W?¹—Ëd?? C«Ë W?? ?I? ?×K?L«
W??L?E½_«Ë sO½«u?? I« œËb?? Š wM W‡‡?¹œU??B? ²? ?]ô« W??O? ?/u??L? ?F«
d?? OŁQð Í√ —U?? −¹ù« «c?? N ÊuJ¹ ô√ W?D¹d??ý ¨U?¼œu??ð w?²«
Æw/uLF« pKL« vKŽ
Æ¢©ÆÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³« ÆÆÆ®

sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

18 wM Œ—R?? ? L« 156≠66 r?]— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂUŽ d?H
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨

UÐuIF« Êu½U]

20w?M Œ—R?? ? L« 59≠75 r?]— d?? ? /_« rL?? ? ²?¹ ∫ 3 …œU? ? ?L«
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?]— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

1 —d?J/ 187Ë —d?J/ 187 s?O?ðœU?? ? ? ?L?Ð ¨Áö?? ? ? ?Ž√ —u?? ? ? ? Cc?? ? ? ?L?«Ë

1975 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? ²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

∫wðQ¹ ULC Ê«—d×ð

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë
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W??³? ł«u« W??−? ?²? H? « q/U??Š vK?Ž V−¹ ∫ 414 …œU??L«¢

W??/d??³? ?L« —U??−¹ù« œu??I? ?Ž —d??×ð ∫—dJ/ 187 …œU??L«¢

a?¹—U?ð s‡?‡?/ U?‡?‡/ q?‡?‡?ł√ w‡?‡?MË√ œb?? ? ? ?×? ? ? ? / Âu?‡‡?‡?¹ w?M l?‡‡?Mb?«

…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?M Êu?½U?? ? ? ? ?I?« «c??¼ d?? ? ? ? ?A?½ a?¹—U?ð s?/ ¡«b?? ? ? ? ?²?Ð«

U??/≈ lMbK W??−? ²? H? « Âb??I‡‡?¹ Ê√ ¨Ÿö‡‡Þô« b??F‡‡?ÐË√ s‡‡O??F? /

¨WO³F?A« WOÞ«dIL¹b« W¹dz«e−« W¹—uNL?−K WOLÝd«

sOO«uL« qLF« w/u¹ b?Š√ wM Ë√ UNFMœ »ułË Âu¹ wM

Âd?? ³ðË ¨ÊöD³?« WKzUÞ X?×ð p–Ë ¨wL?? Ýd« qJ?A« wM

Æt

ÆW¹dŠ qJÐ ·«dÞ_« U¼œb×¹ …bL

W?U??I?L« W?Md?G? W?−?²?H? K ÍœU?L« r¹b??I?²« d?³? ²?F¹
Æ¡UMuK r¹bIð WÐU¦LÐ

…d?? ?łQ?? ²? ? ? ? L« W?MJ/_« …—œU?? ?G? ? LÐ d?? ?łQ?? ²? ? ? ? L« Âe?K¹
t??O?łu?ð v≈ W?łU??Š ÊËœ b??I?F?« wM œb?×? L« qł_« ¡U??N? ²½UÐ
i¹u?? Fð vK?Ž ‰u??B? ?×« w?M o×« ÊËœË ¡ö?? šùUÐ t?? O? ³?Mð

‰œU?³?ð WKO?ÝË W¹Q?Ð U?C¹√ r¹b??I?²« «c¼ r²?¹ Ê√ sJL¹
r U?? ?/ ¨Êu½U?? ?I« «c?¼ wM t?? O?KŽ ’u?? ?BML?« ‚U?? I? ? ×? ?²? ? Ýô«
‰u?? L? ?F? ?L?« rOE?M²«Ë l?¹d?? A? ?²« w?M …œb?? ×? ?/ W?? O½Ëd?? ²?J≈
Æ¢p– ·öš ·«dÞ_« ◊d²A¹
Æ¢ULNÐ
—U?−¹ù« œu?IŽ b¹b?−ð vI?³¹ ∫ 1—dJ/ 187 …œU?L«¢
ÈbŠ≈ v≈ pO?AK ÍœUL« r¹bI?²« bF¹ ∫ 502 …œUL«¢

—d?J/ 187 …œU?? ?L« w?M —u?? ?Cc?? ?L« d?? ?AM?« q³?? ?] W?? ?/d?? ?³? ? L«

Æ¡UMuK r¹bIð WÐU¦LÐ WUIL« ·dž
Â«dÐ≈ a¹—U??²Ð ‰u?F?H?L?« Í—U?« l¹d?A? ²K U?F?{U??š ¨Áö?Ž√
Æ¢—U−¹ù« bIŽ

‰œU?³ð WKO?ÝË W¹QÐ ¨U?C¹√ r¹b?I²?« «c¼ r²¹ Ê√ sJL¹
‰u?? L? ?F? ?L?« rOE?M²«Ë l?¹d?? A? ?²« w?M …œb?? ×? ?/ W?? O½Ëd?? ²?J≈
Æ¢ULNÐ

59≠75 r]— d?? ? /_« s/ 192 …œU?? ? L?« ‰b?? ? Fð ∫ 4 …œU? ? ?L«
d?³?L? ²?³?Ý 26 oM«u?L« 1395 ÂU?Ž ÊU??C?/— 20 wM Œ—R?L«
∫ wðQ¹ ULC —d×ðË ÁöŽ√ —uCcL«Ë 1975 WMÝ

lÐ«d?« »U?? ²J« s?/ w½U?? ¦« »U?? ³« r?L? ?²¹ ∫ 7 …œU? L«
1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? /— 20 wM Œ—R?? ?L« 59-75 r]— d?? ?/_« s/

—U??−¹≈

Áö?? ? Ž√ —u?‡‡?Cc?? ? L«Ë 1975 WM?Ý d?? ? ³‡?‡L?? ? ²? ? ?³? ? ?Ý 26 oM«u?? ? L«

W??F? {U?? «Ë ¨ô Â√ ÊU??C «œb??−? ?/ ¨

¢l?Mb?« ÷—«u?? ? ? Ž w?M ¢ Ê«u?MŽ X?×?ð —d?J/ s?/U?Ł q?B? ? ? ?H?Ð

…U?? ?Ž«d?? / l?/ ¨·«dÞ_« b?? ?Š√ VK?Þ vKŽ ¡U?MÐ ¨ÂU?JŠ_« Ác?? ?N

—d?×¹Ë 16—dJ/ 526 v≈ —d‡‡J/ 526 s/ œ«u‡‡L« qL?A¹Ë

ÆÁU½œ√ 193 …œUL« wM UNOKŽ ’uBML« ◊ËdA«

∫ wðQ¹ ULC

ôb?Ð wM dEM« …œU?? Ž≈ “u??−¹ ∫ 192 …œU??L«¢
ö??×? L« Ë√

«—U?? L? F«

Ë√ w?zU?? ? C? ? ? ] d?? ? O? ? ? ž b?? ? ?I? ? ?F?Ð V?KD?« Âb?? ? I?¹ Ê√ V−?¹Ë
V−¹Ë Æ‰u??uU?Ð rKF« VK?Þ l/ U??N?O?KŽ vu??/ WU??ÝdÐ

—dJ/ s/U¦« qBH«¢
Ë√ »uKDL« —U??−¹ù« ‰bÐ œb?×¹ Ê√ ¨ÊöD³« W?KzUÞ X×ð
lMb« ÷—«uŽ wM
Æ÷ËdFL«
„u??‡? ‡? ?‡? M? ³? « v?? K? Ž V??‡? ‡? ?‡? −? ¹ ∫ —d??J? / 526 …œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? «¢
rO?K‡‡?ð q‡‡³?? ] ¨U½u½U?? ] W‡?‡‡K¼R?? L« W?‡‡‡O?U??L«

Æ¢©ÆÆÆdOOGð ÊËbÐ w]U³« ÆÆÆ®

U?‡‡‡?¾? O? ?N«Ë
20wM Œ—R?‡‡?L« 59-75 r?]— d‡?‡/_« r?L? ? ?²¹ ∫ 5 …œU? ? ?L«

v?KŽ «—u?? ? ? ?M lK?D?ð Ê√ ¨U?? ? ? N?MzU?Ð“ v?≈

U‡?‡?‡?JO?? ? ? A?« d?ðU?? ? ? Mœ
1975 WM?Ý d‡‡?³? ?L? ? ²? ?³? ? Ý 26 oM«u?? ?L« 1395 ÂU?? Ž ÊU?‡‡?C? ?/—

pM?³ W?? Žu?? Mb?? L« d?? O? ?ž

U?? I? ?×? ?²? ?? ?L« W¹e?? Cd?? / ”d?? N? ?M
∫ wðQ¹ ULC —d×ð —dJ/ 252 …œULÐ ÁöŽ√ —u‡‡CcL«Ë
Æ¢dz«e−«
ÂU??J? ?Š_« s??Ž d??E? M? ?« i??G? Ð ∫—d??J? / 252 …œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? «¢

t??O?KŽ »u??×? ? ?L« vK?Ž V−¹ ∫ 1 —dJ/ 526 …œU??L«¢
rO?K?? ?²«Ë l?Mb« ‰UD?Ð≈ sJ?L¹ ô ¨W?? ?HU?? ? ? ? L« W?? ?O½u?½U?? ?I«
÷—U?Ž qJÐ W?Žu?Mb?L« d?O?ž

U?I?×?²??L« W¹e?Cd?/ mOK³ð
U?? ?/ lMb« W?‡‡?‡LE?½√ —UÞ≈ wM …e?‡‡−?ML?« W?? O?U?? L?«

«Ëœú

qL??F« ÂU¹√ ‰ö??š b?O? d« W¹U??H?C Âb??Ž Ë√ œu?łË Âb??F lMœ
rJ×« t?OM —b? Íc« ÂuO« W¹U?N½ W¹U?ž v≈ „uM³« sOÐ
s/ qJý ÍQÐ ¨pOA?« r¹bIð a¹—U² W?O«uL« ©4® WFÐ—_«

Ë√ pM?Ð b?? { ”ö?? Mù« Ë√ W?? OzU?? C? ?I« W?¹u?? ? ?²UÐ w?{U?? I«

«c?¼ s/ 502 …œU?? ? ? ? L?« w?M U?? ? ? ? N? ? ? ? ?O?K?Ž ’u?? ? ? ? BM?L?« ‰U?J?ý_«

Ë√ …d?ýU??³?/ W?H?B?Ð W?C—U?A?/ ¨U?½u½U?] WK¼R??/ W?OU?/ W??¾?O¼

Æ¢Êu½UI«

p?L?²?« rð uË v²?Š ¨W?LE½_« Ác?‡‡¼ wM …d‡‡‡ýU??³?/ d?O?ž

¨t??OKŽ »u??×? ? L« vK?Ž V−¹ ∫ 2 —dJ/ 526 …œU??L«¢

Æ¢wzUCI« rJ×« «c¼ œułuÐ

W‡?‡‡¹U?? H? ?C Âb?? Ž Ë√ œu‡‡łË Âb?? F l?Mœ ÷—U?? Ž ‰Ë√ W??³? ?ÝUM?LÐ

s/ 502 Ë 414 ÊU?ðœU?? ? L?« rL?? ? ²?ðË ‰b?? ? F?ð ∫ 6 …œU? ? ?L«

W¹u² lMbUÐ «d/√ pOA« VŠU tłu¹ Ê√ ¨b‡‡‡‡Od«

1395 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? ? /— 20 w?M Œ—R?? ? ? L?« 59-75 r?]— d?? ? ? /_«

¡«b?²Ð« ÂU¹√ ©10® …d?A? Ž U¼U??B?]√ WKN??/ ‰ö?š ÷—U??F« «c¼

Áö?? ? Ž√ —u?? ? Cc?? ? L?«Ë 1975 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ? ²? ? ?³? ? ? Ý 26 o?M«u?? ? L«

Æd/_« tOłuð a¹—Uð s/

∫ wðQ¹ ULC Ê«—d×ðË
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dz«e?? −« pMÐ ÂU?? O? ] œd??−? ?LÐ ∫ 9 —dJ/ 526 …œU??L«¢

¨W??IÐU??« …d??I? H« wM …—u??Cc??L« W¹u??? ²UÐ b??B? I¹

U?JO?? ? ? A?« —«b?? ? ? ≈ s?/ sO?? ? ? Žu?M?L? ? ? ?L?« W?? ? ? LzU?? ? ? ] m?O?K³?? ? ? ²?Ð

bO— s¹uJ² bO?— ÊËbÐ pOA« VŠU WO½UJ/≈ `M/

v≈ ¨Áö?? ? Ž√ 8 —d?J/ 526 …œU?? ?L?« wM U?‡‡?‡N?? ?O?KŽ ’u?? ? BM?L«

W¹u?? ?ð qł√ s?/ ¨t?? OKŽ »u?? ?×? ?? ?L?« Èb d?? Mu?? ²? ? /Ë ·U?? C

Ê√ V−?¹ ¨U½u½U?? ?] WK?¼R?? L« W?? ?OU?? ?L«

ÆlMb« ÷—UŽ

U?? ?¾? ?O? ? N«Ë „uM?³«
∫ …dOš_« Ác¼ ÂuIð

o?¹dÞ s?Ž t½u?? ? ?L? ? ?C? ? ? /Ë lMb?UÐ d?? ? ?/_« qJ?ý œb?? ? ×?¹
h ?ý q?J

UJO?A« d??²?Mœ rOKð sŽ ŸU?M²?/ôUÐ ≠

Æ¢rOEM²«

¨WLzUI« Ác¼ wM Ã—b/
t?? ? ? ?O?K?Ž »u?? ? ? ?×? ? ? ? ? ? ? ? L?« lM?L?¹ ∫ 3—d?J/ 526 …œU?? ? ? ?L?«¢
r?²?¹ r? w?²?«

U?J?O? ? ? ? ? A?« Ã–U?? ? ? ? L?½ ŸU?? ? ? ? ?ł—≈ V?K?D?Ð ≠

¡«dł≈ ÈËbł ÂbŽ WUŠ wM ¨ UJOA« —«b≈ s/ VŠU«

Æ¢wMFL« ÊuÐe« q³] s/ bFÐ UNULF²Ý«

¨Áö?Ž√ 2 —dJ/ 526 …œU?L« w?M t?OKŽ ’u??BML« W¹u???²«

—«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≈ l??M? / o??³? D? ¹ ∫ 10 —d??J? / 526 …œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? «¢

©12® d?? ?A? ? ?Ž wM?Łù« ‰ö?? ?š W?? ?H?U?? ? ? ? L?« —«dJ?ð WU?? ? Š wM Ë√
XL?ð uË v?²? ? ?Š ¨‰Ë_« lMb?« ÷—U?? ?F? W?? ? O«u?? ? L« «d?? ? N? ? ?ý

U?ÐU?? ? ? ? ? ? ?ŠË W¹—U?? ? ? ?−«

U?ÐU?? ? ? ? ? ? ?×?« ÒqC v?K?Ž

U?JO?? ? ? A?«
Æ¢t²¹uð

ÆwMFL« ÊuÐe« UNÐ kH²×¹ w²«

UJOA«
s/ lM/ h ?ý qC lłd²?¹ ∫ 4 —dJ/ 526 …œUL«¢

«c?Ð oK?F? ? ? ²?¹ U?? ? ?L? ? ? O? ? ? M t?zö?? ? ?CË v?KŽ U?? ? ? C¹√ o?³D?¹Ë
ÂU?? ?] t½√ X?³? ? ¦¹ U?? ?/b?MŽ ¨p– w?M t?? ?I? ? Š

UJ?O? ? A« —«b?? ?≈

Æ¢ UÐU×«
b??O?— s¹uJ?ð Ë√ ¨Ÿu?Mb??L« d?O? ž pO??A« W?L? O? ] W¹u?? ²Ð
—«b?? ? ? ≈ s?/ l?ML?« b?? ? ? ²? ? ? ?L?¹ ∫11 —d?J/ 526 …œU?? ? ? L?«¢

¨t?OKŽ »u?×?? L« W¹UMFÐ t?²¹u??²? t?łu?/ d?Mu?²?/Ë ·U?C

»U?? ? ? ? ? ×« w?M ¡U?? ? Cd?? ? A?« b?? ? Š√ b?? ? { —d?? ? I? ? ? L«

U?JO?? ? A?«

526 …œU?L« w?M U?N?OKŽ ’u??BML« Wzd??³?²« W?/«d??ž lMbÐË

Æ¢¡UCdA« q/UC v≈ „d²AL«

¡«b?? ?²Ð« U?? ?/u¹ ©20® s¹d?? ?A? ? Ž qł√ wM p?–Ë ¨ÁU½œ√ 5 —d?J/
ÆlMbUÐ d/_« qł√ W¹UN½ a¹—Uð s/

—«b≈ s/ Ÿu‡‡‡ML?L« bIH¹ ô ∫12 —dJ/ 526 …œUL«¢
ŸuM?L? L?« lłd?? ²? ?¹ ô ¨pcÐ ÂU?? O? ?I« Âb?? Ž WU?? Š wM
«c¼ sJ¹ r U?/ tKCu/

UÐU??× qOCu?C t²?H

UJO?A«

¨ «uMÝ © 5® fL?š qł√ —Ëd?LÐ ô≈

U?JO?A« —«b?≈ oŠ

ÆdOÐb²« fH½ Ÿu{u/ dOš_«
Æ¢lMbUÐ d/_« a¹—Uð s/ ¡«b‡‡²Ð«
c ?²L«

UJO?A« —«b≈ s/ l?ML« ¡«dł≈ b?²L¹ ôË

WzULÐ Wzd?³²« W/«d?ž œb×ð ∫ 5 —dJ/ 526 …œUL«¢

rNðU?ÐU??? Š d??O? Ð oK?F? ²¹ U??L? O? M tzö??CË v?≈ h ? ý b??{

Ë√ ©Ãœ 1000® —U?M¹œ n?√ s/ j?? ? ?] qJ? ©Ãœ 100® —U?M¹œ

Æ¢WU «
ÆtM/ ¡eł
WIKF?²L«

U?Ž“UML« ÷dFð ∫13 —dJ/ 526 …œUL«¢

v?KŽ W?zd?? ? ³? ? ?²«

U?? ? /«d?? ? G?ÐË

ÆœuF« WUŠ wM W/«dG« Ác¼ nŽUCð

UJ?O? ? ?ý —«b?? ? ≈ s/ l?ML?UÐ
W?M? ¹e?? ? ? ? ? ? ?« v?≈

Æ¢WB² L« WOzUCI«

U?? ? ? ? ? ? /«d?? ? ? ? ? ? G? « Ác?¼ q?U?? ? ? ? ? ? Š l??Mb?¹

UN−«
Æ¢WO/uLF«

»U?? ?? ? ×?« VŠU?? ? kH?? ? ²? ? ×¹ ∫14 —d?J/ 526 …œU?? ?L«¢
V×?Ý WO½UJ?/SÐ tKOCË Ë√

W??Oz«e??−« W??F?ÐU??²? L« d??ýU??³ð ∫ 6 —dJ/ 526 …œU??L«¢

UJO?A« —«b?≈ s/ lM/ Íc«
ÂU?? ?O? ?I?« Âb?? ?Ž WU?? ?Š wM ¨ UÐu?? ?I? ? F« Êu?½U?? ] ÂU?JŠ_ U?? ?I? ? ³Þ

»u??×?? L« Èb ‰«u??/√ V×?? jI??M W??B? B? ? /

UJO??ý
wM U??N? OKŽ ’u??BML?« ‰U??łü« wM lMb« ÷—U??Ž W¹u??? ²Ð

Æ¢UNOKŽ ‚œUB/

UJOý —«b≈ Ë√ tOKŽ

¨Áö?? ?Ž√ sOð—u?? ?Cc?? ?L« 4—d?J/ 526Ë 2—d?J/ 526 sO?ðœU?? ?L«

Íc« tOKŽ »u?×L« ÊuJ¹ ∫ 15 —dJ/ 526 …œUL«¢
∫ WDÝ«uÐ —œU pOý b¹bð sŽ lM²L¹
◊Ëd?? ? ?A?K? U?? ? ?I? ? ? MË t?? ? ? ŽU?? ? ?ł—≈ V?KÞ r?²¹ r? Ã–u?? ? ?L?½ ≠
t½√ X³??¦¹ r U??/ ¨Áö?Ž√ 9 —dJ/ 526 …œU??L« wM …œb?×? L«
¨p– qł√ s/ W¹—ËdC« wŽULUÐ ÂU]
3 —dJ/ 526 sO?ðœU??L« ÂU?JŠ_ U??]d?? š rÒKÝ Ã–u?? L½ ≠
¨ÁöŽ√ 9 —dJ/ 526Ë

Æ¢WFL²−/
«—u??M t??O?KŽ »u??×? ? L« m?K³¹ ∫ 7 —dJ/ 526 …œU??L«¢
—«b≈ s/ lM/ qJÐ WŽu?MbL« dOž

UI×²?L« W¹eCd/

Æ¢tMzUÐ“ bŠ√ b{ Ác ²¹

UJOA«

¨ÂUE²½UÐ dz«e?−« pMÐ Âu?I¹ ∫ 8 —dJ/ 526 …œU?L«¢
¨U½u?½U?? ?] WK¼R?? ?L?« W?? ?OU?? ?L«

U?? ?¾? ? O? ? N«Ë „u?M³?« mOK?³? ? ²Ð

Æ¢ UJOA« —«b≈ s/ sOŽuMLLK WMO×L« WLzUIUÐ
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w½U‡‡‡¦« q‡‡‡BH«

ÊU?? ? ? ? ? ?C t?½√ r?ž— ¨b?¹b?? ? ? ? ? ?ł Êu?Ð“ v?≈ r?ÒK?Ý Ã–u?? ? ? ? ? ?L?½ ≠
Ác‡?‡‡N? «œ—«Ë t?? L? ?Ý« ÊU?? CË ¨ UJ?O? ?ý —«b?? ≈ s/ U?? Žu?ML?? /

ŸU‡‡‡‡D²]ô« wM

d?? ? O? ? ž

U?? ? I? ? ×? ? ?²? ? ? ? ?L« W?¹e?? ?Cd?? ? / W?? ?L?zU?? ?] w?M »U‡?‡‡³?? ? Ý_«

ŸUD?²? ?]ôUÐ d?? /_« Íu?? ²? ?×¹ ∫ 21 —dJ/ 543 …œU?? ?L«¢

Æ dz«e−« pM³ WŽuMbL«
∫ vKŽ

t?ðU?½U?? ? ? O?ÐË ŸU?D?²? ? ? ?]ôU?Ð —U?? ? ? ?F? ? ? ? ýù« qÝd?? ? ? ?/ r?Ý« ≠ 1

W?? ? O½b?? ?L?«

U?? ?C?¹u?? ?F? ? ?²« l?MbÐ s?/U?? ?C? ? ?²U?Ð U?? ?/e?K/

Ê√ —d?³¹ r U?/ ¨b¹b???²« Âb?Ž V³?Ð q/U?×K? W?ŠuML?L«
pMÐ q³?] s/ ÕuML?L« ¨qÝd?L?C tL?]— «c?CË ¨W?OMd?B?L«
W??O½u½U??I«

«¡«d?łù« o?MË XLð »U???×K t??×? ²?M W??OKL??Ž

¨dz«e−«
Ã–U??L½ r?OKðË »U?? ? ×« `²?? HÐ W??IK?F? ²? L« W?? O? L? OE?M²«Ë
d?? ?/ü« s¹b?? ?LK? W?? ?O? ?Md?? ?B? ? L«

U?½U?? O? ? ³?«Ë rÝô« ≠ 2
W?? ?O? ? L? ? OE?M²«Ë W?? ?O?½u½U?? ?I?«

U?? ?/«e?? ²?ô« «c?? ?CË

UJ?O? ? A«

¨ŸUD²]ôUÐ
Æ¢lMb« ÷—«uŽ sŽ W−ðUM«
rO?I?«Ë√ ‰«u?/_« q¹u?×?²?Ð ◊Ëd?A?L« d?O? ž d?/_« ≠3
¨ «bM« Ë√
¨‰u×L« mK³L« WLO] ≠ 4

t??OKŽ »u??×?? L« vK?Ž V−¹ ∫16 —dJ/ 526 …œU?L«¢
¨ UJO?ý s/ Ã–U??L½ t½Q?AÐ XLKÝ »U??Š o?KGÐ ÂU?] Íc«
Ê√ ¨W?? ?]d?? ?Ý Ë√ ŸU?? ?O? ? { qł√ s?/ W?? {—U?? ?F? ? / q?−? ? Ý Íc« Ë√

«d²M ≠ 5

¨ŸUD²]ô«

Æ¢dz«e−« pMÐ pcÐ dD ¹
Æ¢ŸUD²]ôUÐ d/ü« s¹bL« lO]uð ≠ 6
59-75 r]— d?/_« s/ lÐ«d« »U²J« rL?²¹ ∫ 8 …œU?L«
Ë√ ‰«u?? ? ?/_« W?? ? ?O?J?K/ q?IM?ð ∫ 22 —d?J/ 543 …œU?? ? L?«¢

d?³?L? ²?³?Ý 26 oM«u?L« 1395 ÂU?Ž ÊU??C?/— 20 wM Œ—R?L«

Êu½U??I?« …u??IÐ ŸUD?²? ]ô« d??/√ Ÿu??{u?? /

«bM«Ë√ r?O? I«

wM¢ Ê«uMŽ X?×ð lÐ«— »U?³Ð Áö?Ž√ —u??Cc?L«Ë 1975 WMÝ

qÝd?? ?L« s?z«b« …bzU?? ?H ¨»U?? ?? ?×?« s/ r?B? ? « œd?? ?−? ? LÐ

—dJ/ 543 s/ œ«uL« qLA¹Ë ¢lMb« ‚dÞË qzUÝË iFÐ

Æ¢ŸUD²]ôUÐ —UFýû

∫wðQ¹ ULC —d×¹Ë 24 —dJ/ 543 v≈ 19

YU¦« qBH«
V×«Ë lMb«

lÐ«d« »U³«¢

U]UDÐ wM

lMb« ‚dÞË qzUÝË iFÐ wM

q?C lMœ W?? ? ?]U?DÐ d?? ? ?³? ? ? ²? ? ? F?ð ∫ 23 —d?J/ 543 …œU?? ? L?«¢

‰Ë_« qBH«

WK?¼R??L« W?? OU?? L«

q¹u×²« wM

U??¾? ?O? N?«Ë „uM³« s?Ž …—œU?? W?? ]UDÐ

Æ‰«u/√ q¹u×ð Ë√ V×Ð UN³ŠUB `LðË U½u½U]
q¹u?? ?×? ?²U?Ð d?? /_« Íu?? ²? ? ×¹ ∫ 19 —dJ/ 543 …œU?? ?L«¢
„uM³« sŽ …—œU? W]U?DÐ qC V×Ý W?]UDÐ d?³²?Fð
U??N?³? ŠU?B `L??ðË U½u½U??] WK¼R??L« W?O?U?L«

∫ vKŽ

U??¾?O? N« Ë√
pÝU??/ v≈ »U???×?« VŠU?? t?N? łu¹ Íc« d??/_« ≠1

Æ¢‰«u/√ V×Ð jIM
…œb?×L«

«bM?« Ë√ rOI«Ë√ ‰«u?/_« q¹u?×?² »U?×«

l?MbU?Ð Â«e?? ? ?²?ô« Ë√ d?? ? ?/_« ∫ 24 —d?J/ 543 …œU?? ? L?«¢

¨WLOI«

¨t??O? M Ÿu??łdK qÐU??] d??O? ž lMb« W??]UDÐ V?łu?L?Ð vDF??L«

¨tM/ rB « r²¹ Íc« »U×« ÊUOÐ ≠ 2

Ë√ ŸU?? ? O? ? { W?U?? ?Š w?M ô≈ lMb?« vKŽ ÷«d?? ? ²? ? ?Žô« sJ?L¹ ôË

q?¹u?? ? ? ×? ? ? ? ²?« t?? ? ? O?≈ r?²?¹ Íc?« »U?? ? ? ? ? ? ? ×?« ÊU?? ? ? O?Ð ≠ 3

WOzU?C] W¹uð Ë√ ¨U½u½U?] ULNÐ Õd?BL« W]UD³« W?]dÝ
Æ¢bOH²L« ”öM≈ Ë√
W‡‡O/U²š ÂU‡‡‡JŠ√

¨t³ŠUË
¨cOHM²« a¹—Uð ≠ 4
Æ¢q¹u×²UÐ d/ü« lO]uð ≠ 5

r]— d?? ? /_« s/ 539Ë 538 ÊUðœU?? ?L« vG?Kð ∫ 9 …œU? ? L«

q¹u?? ?×? ? ²U?Ð d?? /_« Êu?J¹ ∫ 20 —d?J/ 543 …œU?? ?L«¢

26 o?M«u?? ? L« 1395 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?/— 20 w?M Œ—R?? ? L« 59-75

s/ ŸUD?²? ]ô« a¹—U?ð s/ ¡«b??²?Ð« t??O? M Ÿu?? łdK q?ÐU??] d?? O? ž

ÆÁöŽ√ —uCcL«Ë 1975 WMÝ d³L²³Ý

Æq¹u×²UÐ d/ü« »UŠ

WU?? ŠùU?Ð sOðœU?? L?« sOðU?¼ v≈ WU?? Š≈ q?C ‰b?? ³? ?²? ?ð
Æ UÐuIF« Êu½U] s/ 375Ë 374 sOðœUL« v≈

‰u?? šœ a¹—Uð s?/ ¡«b??²?Ð« U??O?zU??N?½ q¹u?? ×? ²?« d??³? ?²? ?F¹
Æ¢bOH²L« »UŠ v≈ ‰u×L« mK³L«
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Í– 6 wM Œ—R?L« 17≠87 r]— Êu½U?I« v?C?²?I?LÐË ≠

…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?M Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 10 …œU?? ?? ?? ?L?«

1987 W?M?Ý X?A? ? ? ? ? ž ‰Ë√ o?M«u?? ? ? ? ?L?« 1407 ÂU?? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ×?«

W?? ? O?Þ«d?? ? I? ? ? L¹b?« W¹d?z«e?? ? −?« W¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?? ? ?O‡?‡L?? ? Ýd?«

¨WOðU³M« W×B« W¹UL×Ð oKF²L«Ë

ÆWO³FA«

‰Ë√ wM Œ—R??L« 02≠89 r]— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

oM«uL« 1425 ÂUŽ WÒ−×« Í– 27 wM dz«e−UÐ —ÒdŠ

oKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? M 7 oM«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—

Æ2005 WMÝ d¹«d³M 6

¨pKN²L« W¹UL× W/UF« bŽ«uIUÐ
8 wM Œ—R?? ? L« 07≠90 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 7 o?M«u?? ? ? ? ? ? ?L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ? /—
¨ÂöŽù« Êu½U] sLC²L«Ë
29 wM Œ—R?? ?L« 11≠98 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1998 W?MÝ X?A? ? ? ž 22 o?M«u?? ? L« 1419 ÂU?? ? ?Ž w?½U?? ? ?¦?« lO?Ð—
wÝU??L? ? « Z/U½d?? ³«Ë wN??O? ?łu??²« Êu½U?? I« sL??C? ?²? L«Ë

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ò ? ? ×« Í– 27 wM Œ —
Ò R? ? / 03 ≠ 05 r]— Êu?½U? ?]
1425 ÂU? ? Ž W? ? −
—Ëc? ? ?³U?Ð o KÒ ?F? ? ?²¹ ¨2005 W?MÝ d?¹«d?? ??³?? ??M 6 oM«u? ? ?L«
ÆWOðU³M« …“UO×« W¹ULŠË qzU²A«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨2002≠1998 włuuMJ²« d¹uD²«Ë wLKF« Y×³« ‰uŠ
¨WÒ¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
19 w?M Œ—R?? ? ?L?« 05≠03 r?]— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
2003 u?? ? ? ? O?u?¹ 19 o?M«u?? ? ? ? L?« 1424 ÂU?? ? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?ł

120Ë 119 Òœ«u?? ?L« U?? ?L? ? O? ? Ý ô ¨—u?? ²? ? Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM/ 126Ë 122Ë

¨…—ËU−L« ‚uI×«Ë nRL« ‚uI×Ð oKF²L«Ë
19 wM Œ—R?? ?L« 10≠03 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

18 wM Œ—R?? ? L« 154≠66 r?]— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oM«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł

sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

¨W/«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wM W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨WO½bL«

«¡«dłù« Êu½U]

5 wM Œ—R?? ? L« 04≠04 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

18 wM Œ—R?? ? L« 155≠66 r?]— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

2004 WM?Ý u?? O?½u¹ 23 oM«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł

sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

¨fOOI²UÐ oKF²L«Ë
¨ÊULd³« W]œUB/ bFÐË ≠

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

18 wM Œ—R?? ? L« 156≠66 r?]— d?? ? /_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oM«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —b‡B¹
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ UÐuIF« Êu½U]
20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?]— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

‰Ë_« »U‡‡‡³«

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

W‡‡‡¹bONLð ÂU‡‡‡JŠ√

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë
b?¹b?? ? ? ×ð v?≈ Êu?½U?? ? ? I?« «c¼ ·b?? ? ? N?¹ ∫ v?Ë_« …œU?? ?? L?«
∫ ◊Ëdý

20 w?M Œ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?]— d?? ? ?/_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oM«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /—

wM WKL?F²??L« qzU²?A«Ë —Ëc?³« vKŽ o¹bB?²« ≠
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë
ÆUNI¹uðË U¼dŁUJðË UNłU²½≈Ë wðU³M« ÃU²½ù«
ÆWOðU³M«

«“UO×« W¹ULŠ ≠

26 wM Œ—R?? ?L« 07≠79 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?M«u?? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? ?F? ? ? ? ý

‰Ë_« qB‡‡‡H«

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨„—UL−« Êu½U] sLC²L«Ë

n¹—UF²«Ë ·«b‡‡‡¼_«

8 wM Œ—R?? ? L« 17≠84 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

qzU??²?A?«Ë —Ëc?³« v?KŽ o¹b?B? ²« ·b??N¹ ∫ 2 …œU?L«
∫ wðQ¹ U/ v≈ WOðU³M«

«“UO×« W¹ULŠË

oKF??²? L«Ë 1984 WMÝ u??Ou¹ 7 oM«u?L« 1404 ÂU?Ž ‰«u?ý
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨WOUL« sO½«uIÐ

W?? OðU?? ³M« ·UM?_« ‰U??L? ?F? ?²? Ý« W?? O? ?]dðË lO?? −? ?Að ≠

26 wM Œ—R?? ?L« 05≠85 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

¨W?? ?N? ? ł s?/ W?? ?OM?Þu« W?? ?Šö?? ?H?« ozU?? ?I? ? ×? W?? ?/¡ö?? ?/ d?? ?¦? ? C_«

1985 WMÝ d?¹«d??³? M 16 oM«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł

¨Èdš√ WNł s/ sOJKN²L«

UłUO²Š«Ë

«œUFË

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨UN²O]dðË W×B« W¹UL×Ð oKF²L«Ë

13
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—Ëc?? ? ? ? ³?« w?¼Ë ∫ …b?? ?? ?? Šu?? ?? ??L?« q?zU?? ?? ?? ²?? ?? ?? A«Ë —Ëc?? ?? ?? ³?«

—Ëc?? ? ³« W?? ? O? ? ?Žu½ w?M wK?F? ? ?H« r?J×?? ? ²U?Ð ÕU?? ? L? ? ?« ≠
¨WOMÞu« WŠöH« wM WKLF²L« qzU²A«Ë

VO??−? ²? ðË W??]b??B? L?« …œU??L« s/ …—b??×ML?« qzU??²? A«Ë
w²« W??OðU??³M« W??O? ×? B«Ë W??OðU?³?M« W??OMI??²« fO¹U??I? LK

s?O? ? ?OM?Þu« s?¹e?zU?? ? ×« ‚u?? ? ?I? ? ?Š W?¹U?? ? L? ? ?Š ÊU?? ? ?L? ? ?{ ≠
ÆWOMI²« WLE½_« UN{dHð
∫ (DHS) —«d??I??²??Ýô«Ë oÝU?M²«Ë e¹ U??L?? ²« —U??³??²??š«
∫

¨V½Uł_«Ë
nK?²? ? ? ? / s?OÐ

«—U³²šô« Ác¼ wDGð

w?]UÐ s?Ž nM?B« e?? ? O? ? ?L? ? ?²?¹ Ê√ V−?¹ ∫ e?¹U?? ??L?? ??²« ≠

U?? ?]ö?? F?« qL?? ?−? ?/ j?³? ? {Ë rOE?Mð ≠
ÆqzU²A«Ë —Ëc³« ‰U−/ wM sOK/UF²L«

∫ wðQ¹ ULÐ Êu½UI« «c¼ ÂuNH/ wM bBI¹ ∫ 3 …œUL«

U?? ? ?H? ? ?B?Ð wL?? ? ?Ýd?« ”d?? ? N? ? ? H« w?M W?K−?? ? ?? ? ?L?« ·UM?_«
Ë√ WK/UJ«
Ë√ W??O? ?łuu??M—u?? / W??F? ?O? ³Þ

UðU?³M«Ë

«—c³« ∫ qzU²?A«Ë —Ëc³«

«– ÊuJ?ð Ê√ sJL¹ W?? HK²?? ? /
wM U?? ? N‡?‡U?? ?L? ? ?F? ? ²? ? Ý« s?‡‡?JL?? ?L?«

U‡?‡ðU?? ? ³M« Ác?¼ s/ ¡e?‡‡?‡ł

ÆWOłuu¹eOM
fO¹UILK VO?−²ð w²«Ë dŁUJ²« Ë√ wŽ«—e« ÃU‡‡²½ù«
Âb?? ? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ? L?« n??M?B?« Êu??J?¹ Ê√ V??−?¹ ∫ o?ÝU? M?²?« ≠

ÆUNÐ ‰uLFL« WOðU³M« WO×B«Ë WOðU³M« WOMI²«

ÆUNÐ ·dF¹ w²« tðUH ŸuL−/ wM UIÝUM²/ qO−²K
WO?×« ¡«eł_« Ë√ WO?×«
—«d?? I??²?? Ýô« ≠
wM «d?? I? ?²? ?? / Ÿu?M« ÊuJ¹ Ê√ V?−¹ ∫—
ÆdŁUJ²« ¡UMŁ√ UNÐ ·dF¹ w²« tðUH ŸuL−/

UðU³M« ∫ WOðU?³M« …œUL«

rFD?« W??F? CÐË r?FD«Ë Êu??O? F?« U??N? O? M U?? LÐ

UðU??³?M« s/

—Ëc?? ?³?«Ë rŽ«d?? ?³?«Ë q?? ?H?«Ë —u?? ?/c?? ?−?«Ë

ö?? ?O? ? B? ? ?³«Ë

ÆdŁUJ²« Ë√ ÃU²½û WNłuL«
W?OłuuMJ²?«Ë WO?Ž«—e« WL?O?I« rOO?Ið
«—b?? I« qO?? −? ð v?≈

«—U?³²?š«

«—U??³? ?²? šô« Ác¼ ·b?? Nð ∫ ©VAT®

ÆnMBK WOłuuMJ²«Ë WOŽ«—e« hzUB UÐ WIKF²L«

Ë√ W?OMU? Wö?Ý Ë√ aM²?/ Ë√ Ÿ—“ qC ∫ nMB«
WKO√ WFO?³Þ Ë– q√ ÊUOŠ_« iFÐ wMË sO−¼ Ë√ q√
W??F?H?M/ «– ÊuJ¹ Ê√Ë pc W?KÐU?] Ë√ W??ŽË—e??/ …—U??²? ? / Ë√

V?Š nMB« W?O?łU?²½≈ W?Ý«—œ ∫ W?O?Ž«—e« W?L?O?I«
ÆdI²/Ë oÝUM²/Ë eOL²/Ë
oÞU?ML?« —U?? ?³? ? ?²? ? Žô« w?M c?? ?šQ¹ œb?? ? ×? ? / w?³¹d?? ? −ð ‚U?? ? O? ? Ý
ÆUNOM nMB« V¹d−ð rð w²« WOšUML«Ë WOŽ«—e«

nM?B« ∫ W?? ?? O?? ?? ?ÝU?? ?? Ý√ W?? ?? H?? ?? ?BÐ o?²?? ?? A?? ?? L?« n?MB?«
nM? qC u¼ W?? O? ?ÝU?? Ý√ W?? H? ?BÐ o²?? A? ?/ t?½QÐ ·u?? u?? L«

‰U??L? F? ²? Ý« W?L? O? ] W??Ý«—œ ∫ W??O??łuuM?J²« W??L??O??I« ≠
ÆnM qJÐ WU « WOMI²« bŽ«uI« VŠ Ãu²ML«

o²?? ? A? ? ?/ nM? s/ Ë√ wK?√ nM? s/ U?? ? ÝU?? ?Ý√ o?²? ? A? ? ?/
q?/UJ?Ð l?²? ? ? L? ? ? ²?¹ Íc?«Ë wK?√ nM? s?/ Á—ËbÐ U?? ? ? ÝU?? ? ?Ý√
W?F? HM/ q¦??Lð w²« pKð U??L?O? Ýô ¨wK_« nMB«

U??H?

«–≈ ¨W?O?łu?uMJðË W?O?Ž«—“ W??L?O?] «– nMB« d?³? ²?F¹
nM?B« s?Ž nK?²? ? ?¹ ô Íc«Ë wK?_« nM?BK? W¹—U?? ? −ð
¨W??O? ł–u??LM«Ë√ W?K−??? L« ·UM_U?Ð W½—U??I? / ¨t??O? M d??Muð
s/ «b?‡‡?ł œËb‡?‡‡×?? ? / œb‡‡?‡Ž Ë√ …b?‡‡Š«Ë W?‡‡?H? ? BÐ ô≈ w?K‡?‡_«
Ë√ œËœd?L« ÂUE²?½«Ë W?O?łU?²½ù«Ë W?Ž«—eK wŽu?½ sO??×ð
ÆwK_« nMB« sŽ U/ULð eOL²¹Ë
ÆUNMŽ WLłUM«

UHB«

Ułu²MLK dš¬ ‰ULF²Ý« Í_

…œb??×? L« q?zU??²? A«Ë —Ëc??³« W?? Žu??L? −? / ∫ hB? ×«

—Ëc?³« w¼Ë ∫ W¹b?ŽU?I« q³?] U??/ qzU?²?A«Ë —Ëc?³«

qNðË ¨W½U−²?/ n¹dF²K ÂU]—√ o¹dÞ sŽ sOFð w²«

‚d?Þ V?? ? ?Š ¡b?? ? ³?« …œU?? ? / s?/ —b?? ? ?×M?ð w²?« qzU?? ? ?²? ? ?A?«Ë
ÂUJ?Šú U?? I? ?³Þ W?? −? ?²ML?«Ë wEH?? ×? ?²« w?ö?? « ¡U?? I? ?²½ô«

ÆUNOKŽ ·dF²«
ÆWOMI²« WLE½_« wM UNOKŽ ’uBML«
oÐUD?ð sL??C¹ Íc?« wL??Ýd« ‚U?? O? « ∫ o¹b? ?B? ²«
—Ëc?? ? ? ?³« w?¼Ë ∫ W?¹b?? ?? ??ŽU?? ?? ?? I?« q?zU?? ?? ??²?? ?? ?? A?«Ë —Ëc?? ?? ??³?«
W??OðU??³M« W??×?B?« fO¹U??I?/ l/ q?zU?²? A«Ë —Ëc??³« ÃU??²½≈
W?−?²ML« Íb??ŽU?I« q³?] U?/ W?¾?M s/ …—b?×M?L« qzU?²?A«Ë
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ œb×ð w²« WOðU³M« WOMI²«Ë
ÂU?JŠú? U?? ? ? I? ? ? ?³?Þ w?EH?? ? ? ×? ? ? ?²?« ¡U?? ? ? I? ? ? ?²?½ô« W?? ? ? I?¹dÞ V?? ? ? ?Š
q¼R?? ? / Íu?MF?? ? / Ë√ wF?? ? O? ? ?³Þ h? ? ? ?ý qC ∫ o?×« Ë–
ÆtHM ‰öG²Ýô ezU×« s/ U½u½U]

W?B?B? ? / w¼Ë ÆW?OMI?²« W??LE½_« wM U?N?OKŽ ’u??BML«
ÃU?? ?²½û? Ë√ØË W‡?‡‡]b?? ?B? ? L?« q‡‡?zU?? ?²? ? A«Ë —Ëc‡?‡³?« ÃU?? ?²½ù
Æ„öN²Ýö tłuL« wŠöH«

q¼R??/ ÍuM?F?/ Ë√ w?F? O?³?Þ h ? ý qC ∫ qB? ×? ²? L«
—Ëc?? ? ? ³« w?¼Ë ∫ W?? ?? ]b?? ?? ?B?? ?? L?« q?zU?? ?? ²?? ?? A?«Ë —Ëc?? ?? ³?«
ÆtHM ‰öG²Ýô tIŠ Í– Ë√ ezU×« s/ U½u½U]
U??I? ³Þ W??−? ²?ML« Íb??ŽU??I« W??¾? ?M s/ …—b??×ML« q?zU??²? A«Ë
W?? B? ?B? ? ? ?L«

U?? ŠU?? ? ?L« Ë√ WM?J/_« ∫

ö?? ²?? A?? L«

ÆqzU²A«Ë —Ëc³« ÃU²½ù

w¼Ë ÆW?? ?OMI?? ?²« W?? L?E½_« wM U?? ?N? ?OK?Ž ’u?? BM?L« ÂUJ?Šú
Æ„öN²Ýö tłuL« wŠöH« ÃU²½û WBB /
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«¡«d?? ? ?ł≈Ë o¹b?? ? ?B? ? ? ²K? W?? ? O?M?I? ? ?²?« W?? ? ?LE?½_« œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ h×H«
·UM_«Ë Ÿ«u?½ú wL?? Ý— ”d??N? M Q?? AM¹ ∫ 9 …œU? L«
Æo¹bBð Ÿu{u/ X½UC w²« ·UM_« tOM ÊËbð
«e?? ? ?O? ? ?L? ? ? L« r?¼√ w?L? ? ?Ýd?« ”d?? ? N? ? ? H?« wM q?−? ? ??ð
hzU?? B? « qC «c?? CË W??O? łuu?¹e??O? H«Ë W?? O? łuu??M—u?? L«

w½U¦« qBH«
WOðU³M« WOMI²« WOMÞu« WDK«
W?? ? ? Šö?? ? ?H?UÐ n?K?JL?« d?¹“u« Èb? Q?? ? ? AM?ð ∫ 4 …œU? ? ?L?«
∫ wðQ¹ ULÐ nKJð WOðU³½ WOMIð WOMÞË WDKÝ
q?zU?? ? ? ? ²? ? ? ? A?«Ë —Ëc?? ? ? ? ³?« ·UM?√ v?K?Ž o?¹b?? ? ? ?B? ? ? ? ?²?« ≠
¨UNULF²Ý«Ë UNI¹uðË UNłU²½≈ ◊Ëdý W³]«d/Ë

ÆWK−L« ·UM_« nK² / sOÐ eOOL²UÐ `Lð w²«
ÆWOðU³M«

«“UO×« W¹ULŠ ≠

wL??Ýd« ”d??N? H« «c??N W??OMI??²« hzU??B? « œb??×ð
W?? ? ? ? O?M?I? ? ? ? ?²?« W?? ? ? ? O?M?Þu?« W?DK??« Êu?J?²?ð ∫ 5 …œU? ? ? ? L?«
«¡«d?? ? ?ł≈Ë

U?? ? ?O? ? ?H? ? ? O? ? ? C «c?? ? ?CË Ád?? ? ?A½Ë t?J?? ? ?/ ◊Ëd?? ? ?ýË
U½U?− rCð qzU?²?A«Ë —Ëc?³K W?OM?ÞË WM− s/ W?OðU?³M«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ tOM qO−²«
ÆsOOMIð sOA²H/Ë WBB ²/ WOMIð

·UM?ú wL?? ?Ýd« ”d?? ?N? ?H« s?L? ?C? ? ²¹ ∫ 10 …œU? ? L«
∫ sO²LzU] Ÿ«u½_«Ë

W?? OMI?? ²« W?? OMÞu« W?DK?« rOEM?ð
WM−K« qL?ŽË WKOJA?ðË

U??O? ?H? O? ?C œb?? ×ð

UO?Šö? «c?CË UNKL?ŽË W?OðU?³M«

W?? ? ? ?O?M?I? ? ? ? ?²« ÊU?? ? ? ? −?K«Ë q?zU?? ? ? ? ²? ? ? ? A?«Ë —Ëc?? ? ? ?³?K? W?? ? ? ?O?M?Þu?«
XF?? ? C? ? ?š w²?« ·UM?_« U?? ?N? ? ?O? ? ?M ÊËbð ∫ √ W?? ??L?zU?? ??I«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ¨WBB ²L«
W?? L?E½_« wM U?? ?N? ?OK?Ž ’u?? BM?L«

U?? Ý«—b?«Ë »—U?? −? ?²?K

Æo¹bB²« ◊Ëdý UNOM dMu²ð w²«Ë o¹bB²K WOMI²«
YU¦« qBH«
s/ rždU?Ð ¨w²« ·UM_« U?N? O?M ÊËbð ∫ » W?LzU?I«

oO³D²« ‰U−/

W?Ðu?KD?L?« W?? ? ? ?O?MI?? ? ? ?²?« ◊Ëd?? ? ? ?A« q?C v?K?Ž U?¼d?? ? ? Mu?ð Âb?? ? ? ?Ž
W¹ULŠË ·UM_« vK?Ž o¹bB²« wDG¹ ô ∫ 6 …œUL«
wŠö?? H« ÃU??²½û? W??F? HM?/ q¦??L?ð U??NMJ? ¨U??N? OK?Ž o¹b??B? ?²K
w²« W?OðU??³M« ·UM_«Ë Ÿ«u½_« ô≈ W?OðU?³?M«

«“U?O?×«

Æd¹bB²K tłuð Ê√ sJL¹ Ë√ wMÞu«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ UN²LzU] œb×ð
w?M q−?? ? ?? ? ?/ n?M q?C ÊuJ?¹ Ê√ V−?¹ ∫ 11 …œU? ? ?L«

wM …b¹b?? −« W??OðU??³?M« ·UM_« l?C? ð ∫ 7 …œU? L«

Ë√ tðUH?«u/ ÈbŠ≈ Ë√ t?²OL?ð XbŽ ¨wLÝd« ”d?NH«
∫ Êu½UI« «c¼ ÂuNH/
t??OKŽ o¹b?B? ²K b¹b??ł VKÞ Ÿu??{u?/ ¨tU??L?F? ²?Ý« ◊Ëd??ý
ÆtKO−ð qł√ s/

wM q?O? ? −? ? ?? ? ²« W?? ? O? ? G?Ð o¹b?? ?B? ? ?²« V?KÞ v?≈ U?? ?/≈ ≠
s/ 9 …œU??L« ÂUJŠ√ Vłu??LÐ fÝR??L« wL??Ýd« ”d?N? H«

UðU?? ?³?MK W?? ?O? ? ÝU?? ?Ý_« d?? U?MF« v?I? ? ³ð ∫ 12 …œU? ? L«

¨wHMB« tFÐUDÐ jIM ·«d²Žô« bB] Êu½UI« «c¼

V?KÞ U?? ? ? ?/ «–≈ W?¹d?? ? ? Ý W?? ? ? ?³? ? ? ?Cd?? ? ? ?L« ·U?M?_«Ë W?MO?? ? ? ?−? ? ? ?N?«
¨b¹b−« nMB« «c¼ W¹ULŠ VKÞ v≈ U/≈ ≠
Æp– ÊËezU×«
wL?Ýd?« ”d?N?H« wM qO??−??²« ¡«d??ł≈ v≈ U?/≈Ë ≠
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? C œb?? ? ×?ð

ÆbŠ«Ë Ê¬ wM ‚uI×« W¹ULŠË

ÆrOEM²«
w½U¦« »U³«
w½U¦« qBH«

qzU²A«Ë —Ëc³«

qzU²A«Ë —Ëc³« o¹uðË ÃU²½≈Ë nOMB ð
‰Ë_« qBH«
‰Ë_« rI«

wM UNKO−ðË ·UM_«Ë Ÿ«u½_« vKŽ o¹bB²«

qzU²A«Ë —Ëc³« nOMBð

wLÝd« ”dNH«

Ÿ«u?½√ q?C q??zU?? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ýË —Ëc?Ð n??M?B?ð ∫ 13 …œU?? ?? ?? ?? L?«
∫ WOðü«

U¾H« sL{ WOŽ«—e«

UðU³M« ·UM√Ë

w?²« ¨·U?M_« v?KŽ o?‡¹b?? ? ?B? ? ?²?« r‡?‡²?¹ ∫ 8 …œU? ? ?L«
…e‡‡−?M/ »—U‡‡−ðË q‡?‡OU?×ðË ’u?‡‡×?M Ÿu‡?‡‡‡{u?/ X?½U?C
e¹U??L? ²« rO??O? I?²? W?N? łu??/Ë ¨qI??×« wM Ë√ d‡?‡³?? ?L« w?‡‡M

¨W¹bŽUI«Ë W¹bŽUI« q³] U/ qzU²A«Ë —Ëc³« ≠
W?? ? ? O? ? ? ?Ž«—e?« W?? ? ? L? ? ? ?O? ? ? ?I?« «c?? ? ? CË —«d?? ? ? I? ? ? ?²? ? ? ?Ýô«Ë o?ÝU?M²?«Ë
¨W]bBL« qzU²A«Ë —Ëc³« ≠

wMI?? ²« ÂUE?MK U??I? ?³Þ ¨wM?F? L« nM?BK W??O? ?łuuM?J²«Ë

Æ…bŠuL« qzU²A«Ë —Ëc³« ≠

Æo¹bB²K
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Êu?OF?O³D« ’U? ý_« b?CQ²¹ Ê√ wG?³M¹ ∫ 22 …œUL«
ÊËd?? ¦?JL«Ë Êu?? −? ? ²ML?«Ë ÊËœ—u?? ²? ?? ?L?« Êu¹uMF?? ?L«Ë√

oMË

U?¾?H« Ác?¼ s/ W?¾?M qC sL?{ nOM?B?²« r²¹
ÆŸ«u½√ WŽuL−/ Ë√ Ÿu½ qJÐ ’Uš o¹bBð Ã–uL½

w²« W‡‡?OðU?³M« …œU?L« Ê√ s/ U‡‡‡Ðu??łË qzU?²?A«Ë —Ëc?³K
—Ëc‡‡³?«

U?¾?M s‡L??{ nOMB?²?« ·b?N¹ ∫ 14 …œU?L«

W?? ? ?I?ÐUD?/ sO?K?L? ? ? F? ? ?²? ? ? ? ? ? L?« ·d?? ? ?B?ð X×?ð U?? ? ?N‡?‡½u?? ? ?F? ? ? C?¹
W‡‡?]b?B? L«Ë ¨W‡‡?¹b?ŽU??I«Ë W‡?‡¹b?ŽU??I« q‡?‡³??] U?/ qzU??²? A«Ë
”d?? N? ?H?« wM W‡?‡‡K?−? ?? ?L«Ë U?? N?Ð WKB?? ²? ? L«

U?? H? ?«u?? L?K
W?? O? ?×? ? B«Ë W?? OM?I? ?²« W?? ?O? ?ŽuM« b?¹b?? ×ð v?≈ ¨…b‡‡Šu?? ?L«Ë

Æ·UMú wLÝd«
ÆWOMFL« qzU²A«Ë —Ëc³K WOðU³M«
f?O¹U?? ? ?I? ? ?L?« l/ U?? ? ?N? ? ? IÐU?Dð v?KŽ …Ëö?? ? ?Ž ∫ 23 …œU? ? ?L«

q?zU?? ? ²? ? ? A?«Ë —Ëc?? ? ³?« —b?? ? ?×M?ð Ê√ V−?¹ ∫ 15 …œU? ? ?L?«

—Ëc?³« VO−?²?ð Ê√ V−¹ ¨W?OðU³M« W?O?×B«Ë W?OMI?²«
nMB W¹b?ŽU?] qzU²?ý s/ …d?ýU³?/ …bŠu?L«Ë W?]bB?L«
nO?KG?? ? ²?«Ë s¹e?? ? ? ? ²?« ◊Ëd?? ? A W?? ? ]Òu? ? ? ? ?L?« qzU?? ? ²? ? ?A«Ë
Æœb×/
¨rOEM²« o¹dÞ sŽ …œb×L« rÝu«Ë
—Ëc?? ? ? ? ? ?³?« n??O?M?B?ð ◊Ëd?? ? ? ? ? ? ý œb?? ? ? ? ? ?×?ð ∫ 16 …œU?? ?? ?? ?? L?«
YU¦« »U³«
WOðU³M«
qC

Áö?Ž√ 13 …œU??L« wM …—u?? Cc??L«

«“UO×«

U??¾? H« sL??{ q?zU??²? A«Ë

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ o¹bB²«

«¡«dł≈ «cCË

U?? ? ³?MK? …“U?? ?O? ? ?Š U?? ? N½√ v?KŽ n?uð ∫ 24 …œU? ? ?L«
w½U¦« rI«

sŽ Z²M¹ ¨l?{Ë Ë√ nA?²?C√ Ë√ TA½√ b¹b?ł w?ðU?³½ nM
qzU²A«Ë —Ëc³« o¹uðË ÃU²½≈
—«uÞú W?? U??š W?KOJA?ð sŽ Ë√ …e??O? ?L? ²? ?/ W??OM?O? ł WK?Šd??/
W??OðU??³M?«

U??Žu??L? −? L« qC sŽ e??O? L? ²¹ Íc?«Ë ¨W??OŁ«—u«

W?‡‡?‡?O? ? ? F?¹d?? ? ? A? ? ? ?²« ÂU?J?Š_« …U?? ? ? Ž«d?? ? ?/ l?/ ∫ 17 …œU? ? ?L?«

U??Nð—b??] v≈ d?EMUÐ ö??I? ²? ? / U½U??O? C qJA?ð w²« Èd??š_«

ÂUJŠ√Ë W?? O? łu?u??O? ?³« œ—«u??L?« ‰U??−? / w?M U??NÐ ‰u?? L? F? ?L«

ÆdŁUJ²« vKŽ

dŁU?JðË ÃU?? ²?½SÐ hšd?¹ ô ¨Êu‡‡‡?½U?? I« «c?‡‡‡?¼ s/ 6 …œU‡?‡L«

Âu??N? H? / wM ¨ U??³?MK …“U??O? Š qC l?²? L? ²ð ∫ 25 …œU? L«

·U?M_« ô≈ o?¹u?? ? ? ?ðË l?¹“uðË d?¹b?? ? ? B?ðË œ«d?? ? ? O? ? ? ?²? ? ? ?Ý«Ë

·«d?? ? ²? ? Žô« ◊Ëd?? ? A V?O? ? −? ? ?²? ? ?ð Ê√ b?? ? FÐË Êu½U?? ? I?« «c¼

”d?? N? ?H« wM W?? H? ?B« Ác?? NÐ WK−?? ? ?L«Ë U?? N? ?OKŽ ‚b?? B? ?L«
…œb?×?L?« ◊Ëd?A«Ë

U?O?H? OJ« V?Š ·UMú? wL?Ýd«

ÆÊu½UI« «c¼ wM …œb×L« W¹UL×UÐ ¨WÐuKDL«
ÆÊu½UI« «c¼ wM
‰Ë_« qBH«
·U?‡?‡?M?√ W?‡‡?O? ? ? ? ? L? ? ? ? ??ð ◊Ëd?‡‡?ý œb?‡?‡?×?ð ∫ 18 …œU? ? ? ? L?«
W¹UL×« o×Ð ·«d²Žô« ◊Ëdý
W?‡‡?‡I?K?F? ? ? ²? ? ? L«
Ë– ÍuMF??/ Ë√ wF??O? ³?Þ h ? ý qC Ÿœu¹ ∫ 26 …œU? L«
U?‡?‡³?M?« …“U?‡?‡?O? ? ? ? Š W?¹U?? ? ? ?L? ? ? ? Š V?K?Þ W?¹d?z«e?? ? ? ?ł W?? ? ? ?O? ? ? ? ?M?ł
Èb? ¨Áö?? ? ? Ž√ 25 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ w?M U?‡‡?N? ? ? ? O?KŽ ’u?‡?‡?BM?L?«

U?½U?? ? ?O? ? ? ³?« «c‡?‡‡?CË q?‡‡?‡zU?? ? ?²? ? ? A?«Ë —Ëc?‡‡?‡³?«

W?O×?B« UN?²U?×Ð Ë√ U‡‡‡NMÐ Ë√ U¼—b‡‡B?LÐ Ë√ U‡‡‡NzU?IMÐ
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ U¼eOLð dUMFÐ Ë√ WOðU³M«
Ë√ wF?? ?O? ?³?Þ h ? ? ý qC ◊U?? A?½ lC?? ? ¹ ∫ 19 …œU? ? L«

ÆWOðU³M« WOMI²« WOMÞu« WDK«
U?? N? F? ?OÐ Ë√ U¼dŁU?Jð Ë√ qzU?? ²? A«Ë —Ëc?? ³« ÃU?? ²½ù ÍuMF?? /
q?C s/ V?KD?Ð

UðU?? ? ?³M?«

«“U?? ? O? ? ? Š W¹U?? ? ?L? ? ?Š q?³? ? ?I?ð

Æo³/ œUL²Ž« ÂUE½ v≈ WKL−« nB½Ë WKL−UÐ

rð U?/ «–≈ W??O?³Mł√ W??O?Mł Í– ÍuMF??/ Ë√ wF?O?³?Þ h ?ý
sŽ t?? ×M?/

U??O? ?H? ?O? ?C «c?? CË œU??L? ?²? ?Žô« ◊Ëd?? ý œb?? ×ð

Æq¦LUÐ WK/UFL« √b³/ Â«d²Š«
ÆrOEM²« o¹dÞ
U?OMł UM?OO?Fð nMB« qL?×¹ Ê√ V−¹ ∫ 27 …œU?L«

Ë√ s?O? ? ? O? ? ? ?F? ? ? ?O? ? ? ³?D?« ’U?? ? ? ? ? ? ?ý_« s?JL?¹ ∫ 20 …œU? ? ?L?«

ÆtH¹dF²Ð `L¹
Ê√ qzU?²?A«Ë —Ëc?³K s¹d?¦JL«Ë s?O−?²M?L« sO¹uMF?L«
w?M l]u?¹ Ê√ sJ?L?¹ ôË œ«b‡?‡?‡Ž√ s?‡/ ô≈ q?‡?JA?? ? ?²?¹ ôË

ÆdOG« Èb Ë√ …dýU³/ qzU²A«Ë —Ëc³« «u−²M¹

wM Ë√ h?‡‡?zU?? ?B? ? « wM ”U?‡‡³?? ?²?« v≈ ÍœR?¹ Ë√ Q‡‡?‡D? «
ÆnMB« W¹u¼ wM Ë√ W‡‡LOI«

W?O?{—_« lDI« Ÿu?L?−?/ ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ∫ 21 …œU?L«
sJ¹ U?L? N?/ qzU?²? A«Ë —Ëc?³« dŁUJðË ÃU??²½ù WKL?F?²? ?L«

bMŽ b¹bł t½QÐ U?/ nM nË sJL¹ ô ∫ 28 …œUL«

wM U??NU??L?F? ²? Ýô W?O½u½U??I« ◊Ëd??A« Ë√ pKL??²K U??N? /UE½

r?‡?‡? Ë√ e‡?‡?zU?? ? ? ? ×?« t?‡?‡F?? ? ? ? ³?¹ r? «–≈ ô≈ ¨V?K?D« Ÿ«b?¹≈ a?¹—U?ð

ÍuM?Ý `¹d??B?ð Ÿu??{u?? / ¨Áö??Ž√ 20 …œU?? L« ÂUJŠ√ Âu?? N? H? ?/

Ë√ W?¹—U?? ? ? ? ? −?ð ÷«d?? ? ? ? ? ž_ ¨ÁU?? ? ? ? ? {d?Ð Ë√ ¨d?‡?‡?O? ? ? ? ? ?G?K? t??‡?‡?L?K??¹

¡U??I?Ðù« V−¹Ë W?? OðU??³?M« W??O?MI??²?« W??OM?Þu« WDK?« Èb

∫ ’U « töG²Ýô

Æ…bOł WOðU³M« WOMI²« UN²UŠ vKŽ
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r?]d?? ? ? L?« ‚u?? ? ? I? ? ? ?×?« q−?? ? ? Ý s?L? ? ? ?C? ? ? ?²?¹ ∫ 34 …œU? ? ? ?L?«

¨…bŠ«Ë WMÝ s/ d¦C√ cM/ wMÞu« »«d²« vKŽ ≠

W??OðU??³M« W??OMI??²?« W?O?MÞu« WDK?« s/ t??OKŽ d??ýR??L«Ë
s/ d?? ?¦? ?C√ cM?/ wMÞu?« »«d?? ²« d?? ?O? ?ž »«dð v?KŽ ≠
∫ ¡«eł√ ©4® WFÐ—√
c?‡‡?M/ ÂËd?J«Ë —U?? ? −? ? ?ý_« W?U?? ? Š wM Ë√ ¨ «u?MÝ ©4® lÐ—√
…“U?? ? O? ? ?Š

«œU?? ?N? ? ?ý

U?? ? ³?KÞ t?? ? O? ? ?M ÊËbð ‰Ë√ ¡e?? ? ł ≠

Æ «uMÝ ©6® XÝ s/ d‡‡¦C√

¨ U³M«
W/uKF/ qC Âb?I¹ Ê√ VUD« vKŽ sOF²¹ ∫ 29 …œUL«
¨ U³M« …“UOŠ

«œUNý tOM ÊËbð ÊUŁ ¡eł ≠
W?? ? OM?Þu« WD?K?« U?? ?N? ? ?³?KDð W?? ? O?ðU?? ?³?½ …œU?? ?/ Ë√ W?? ? I? ? ?OŁË Ë√

«c?? ?CË h?O? ? šd?? ?²?« œu?? ?I? ? Ž t?? ?O? ? M ÊËb?ð YU?Ł ¡e?? ?ł ≠
∫ qł√ s/ h×HK
ÂUJŠ√ Âu?N?H? / wM W?OzU?IK²« hšd«Ë W?¹—U?³?łù« hšd«
¨ÁU½œ√ 49 Ë 48 Ë 47 œ«u‡‡‡L«
Ë√ W?? ?I? ?³? ? ? ?L«

U?¹U?? N?M« t?? O? ? M q−?? ?ð lÐ«— ¡e?? ?ł ≠

¨VUDK öFM pK/ nMB« Ê√ s/ oI×²« ≠
r?K?F ö?? ? ? ?F? ? ? ? M w?L? ? ? ?²?M?¹ n?MB?« Ê√ s?/ o?I? ? ? ?×? ? ? ? ²?« ≠
¨tÐ ÕdBL« wðU³M« nOMB²«

n‡?‡MB?K w‡?‡/u?? L? ? F« ÂU‡?‡EM?« Ë√ Êö‡‡?D³« Ë√ V?‡‡×?? ?«
ÆÁU½œ√ 35 …œUL« ÂUJŠ√ ÂuNH/ wM w‡‡MFL«

oÝU?M²?? /Ë e?? ?O? ?L? ? ²? ?/Ë b¹b?? ?ł nM?B« ÊQÐ

U?? ?³Ł≈ ≠
¨dI²/Ë

q−??Ý p??/

U??O? H? O? CË W?O?MI??²« hzU??B? « œb??×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ÁdA½Ë ‚uI×«

d??Mu?ð U??/ «–≈ nM?BK wL?? Ýd« nu«

U?? ³Ł≈ ≠

ÆÁöŽ√ …—uCcL« ◊ËdA« tOM
w?/u?? ? ? ? L? ? ? ? ?F?« ÂU?E?M?« s/ t?½Q?Ð n?u?¹ ∫ 35 …œU? ? ? ? L?«
«c??CË ZzU?²?M« d?A?½Ë VKD« W??Ý«—œ

U?O? H? O?C œb??×ð

s/ «d??Š wðU??³½ nM q?C d?³? ²? F¹ tö??š s/ Íc« ÂU?EM«
U¹—U?? −ð qG?? ²? ?¹ Ê√ W??H? ?B« Ác??N?Ð sJL¹Ë W?¹U??L? ?Š oŠ qC
Æ‰öG²Ýô«

’u??×?H«Ë »—U??−? ²« ¡«d?łù U??N? L¹b?I?ð Vł«u«

UMO??F«

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ WÐuKDL«

UC¹uFð lMœ ÊËœ

w½U¦« qBH«

dŁUJð Ë√ ÃU??²½≈ d?UMŽ W?¹U?L?×« q?L?Að ∫ 36 …œU?L«

UðU³M«

ÆwL×L« nMB« nO¦JðË
÷d?F«Ë VO?{u?²« ‰U?L?Ž√ v?≈ W¹U?L?×« b?²?Lð U?L?C
VO?? ? −? ? ?²? ? ?ð

«“UOŠ W¹ULŠ oŠ

U?? ? ³?½ …“U?? ?O? ? ?Š q?C ‰u?? ? ð ∫ 30 …œU? ? ?L«

d¹b?? ? B?ðË o¹u?? ? ð ‰U?Jý√ s?/ qJý q?C v≈ «c?? ? CË lO?? ? ³?K
vL¹ bMÝ wM o×« Êu½UI« «c¼ wM …œb?×L« ◊ËdAK
ÆwL×L« nMB« œ«dO²Ý«Ë
ÆW¹uMF/ WOJK/ bMÝ qJAð w²«
…œU?? ? N? ? ?AÐ W?D³?ðd?? ? L« ‚u?? ? I? ? ?×« q?L? ? ?Að ∫ 37 …œU? ? ?L«
∫ wðQ¹ U/

wM U?? ?I? ? Š U?? ?N? ? ³? ?ŠU?? ?

U³M« …“UOŠ …œUNý

U?? ?³M?« …“U?? O? ? Š …œU?? ?N? ? ý `M?Lð

U³M« …“UOŠ
Í—U−²« ‰ö?G²Ýô« vKŽ ÍdBŠ oŠ s?/ ÊuJ²¹ W¹UL×«

¨wL×L« wðU³M« nMB« ≠

ÆwMFL« nMBK

nMB« sŽ U?×?{«Ë UMö?²?š« nK²? ¹ ô nM qC ≠
o¹dÞ sŽ

U³M« …“UO?Š …œUNý `M/

UOH?OC œb×ð

¨wL×L«
ÆrOEM²«
«–≈ wL×?L« nMB« s/ UÝUÝ√ o²?A/ nM qC ≠
¨dš¬ nM s/ UÝUÝ√ Á—ËbÐ UI²A/ dOš_« «c¼ sJ¹ r
—dJ?²? L?« ‰U??L? ?F? ?²? Ýô« t?? łU?? ²½≈ VK?D²¹ nM? qC ≠
ÆwL×L« nMBK
WMÝ ©20® s¹d??A?FÐ W¹U??L?×« …b?/ œb??×ð ∫ 38 …œU?L«
©25® WM?Ý s¹d?? A? ?ŽË fL?? šË W?¹uM« Ÿ«u?½ú W?? ³? ?M?UÐ
ÆÂËdJ«Ë —U−ý_« Ÿ«u½_ W³MUÐ
`?M/ a?¹—Uð s?/ ¡«b?? ? ?²?Ð« ‰U?? ? ?łü« Ác?¼ ÊU¹d?? ? ?Ý √b?? ? ?³?¹

…“U??O? Š W¹U??L? Š V?KÞ Ÿ«b¹≈ vK?Ž Vðd??²¹ ∫ 31 …œU? L«
`M?/ q³?? ?] nM?BK? W?? ²? ? ]R?? ?L« W?¹U?? ?L? ?×?« U½u?½U?? ]

U?? ?³?M«

Æ U³M« …“UOŠ …œUNý
Ÿœu?? ? ?LK? nM?B?« W¹U?? ? ?L? ? ?Š V?K?Þ wM W?¹uË_« `?ML?ð
Æ‰Ë_«
U?? ? ³M?« …“U?? ? O? ? ?Š …œU?? ?N? ? ?ý V?ŠU?? ?  b?? ? F¹ ∫ 32 …œU? ? ?L«
ÆfJF« X³¦¹ Ê√ v≈ ¨W¹UL×« wM o×« VŠU

Æ U³M« …“UOŠ …œUNý
Èb? l?{u¹ ‚u?? ? ? ?I? ? ? ? ×K? q?−? ? ? ?Ý f?ÝR?¹ ∫ 33 …œU? ? ? ?L?«
wM n?MB« j?I? ?¹ ¨W?¹U?? L? ?×?« …b?? / ¡U?? ?C? ?I½« b?? ?FÐË
ÆWOðU³M« WOMI²« WOMÞu« WDK«
Ë– Ë√ ezU?? ?×« VK?Þ «–≈ U?? / WU?? Š w?M ô≈ w/u?? L? ? F« pK?L«
ÆW¹UL×« b¹b−ð tIŠ

ÆUO/uLŽ «c¼ ‚uI×« q−Ý d³²F¹
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r¹b?? Ið W??OK¼√ U?¼b??ŠË W??O? ?/u??L? F« W?? ? ÝR??L« Ác?? NË

…b??L? …b??Š«Ë …d??/ ô≈ W¹U?? L? ×« b¹b?? −ð `M/ s?JL¹ ô
Æ «uMÝ ©10® dAŽ U¼UB]√

q?O? ? ?−? ? ??ð Ë√ w?ðU?? ? ³M?« q?B? ? ?×? ? ?²? ? ? L« ‚u?? ? ?I? ? ?Š q?OM? VK?Þ
◊Ëd?? A« sL?? { wM?Þu« ”d?? N? ?H« wM b?‡‡¹b?? −« nM?B«

œb?? ×¹ …ËUð≈ qÐU?? I? ?/ W¹U??L? ?×« oŠ Êu?J¹ ∫ 39 …œU? L«

ÆÊu½UI« «c¼ wM UNOKŽ ’uBML«
ÆUNKOB×ð

UOHOCË UNGU³/ WOUL« Êu½U]

lÐ«d« qBH«
YU¦« qBH«
W¹UL×« oŠ œËbŠ
«“U?? ??O?? ?×?« W¹U?? ??L?? ??Š oŠ ‰ö?? ??G?? ?²?? ??Ýô W?? ??/U?? ?F?« ◊Ëd? ? ?A«
WOðU³M«

vDF/ Ë√ Àb?Š Ë√ WIOŁË qC …U?Ž«d/ l/ ∫ 45 …œUL«
¨Êu½U??I« «c¼ s/ 12 …œU??L« ÂU?JŠQÐ WK

«– W??/u?KF??/ Ë√

Ê√ W?¹U?? ? ? L? ? ? ?Š `?M?/ Íc?« nM?B?« s?JL?¹ ∫ 40 …œU? ? ? ?L?«

wðU?³M?« qB?×?²?L?« …œU?N?AÐ WD³ðd??L« ‚u?I?×« b??²?Lð ô

W???ÝR??/Ë qB??×?²? L« sOÐ hO??šdð b??I?Ž Ÿu??{u??/ ÊuJ¹

∫ …e−ML« ‰ULŽú

Âu?N? H?L U??I?MË …b??L?²? F?/ qzU??²?A«Ë —Ëc??³« dŁUJðË ÃU??²½≈
Êu½U?? I« «c¼ V?łu??L?Ð ·d??F? ?L«Ë ¨Áö?? Ž√ 19 …œU?? L« ÂU?JŠ√

¨W¹—U−ð dOž ·«b¼_Ë ’Uš —UÞ≈ wM ≠
ÆnMB« qG²LÐ
Y?×? ? ? ³« Ë√ r?O?KF?? ? ?²?« Ë√ W?Ðd?? ? ?−? ? ? ²?« qO?? ? ? ³? ? ? Ý vK?Ž ≠
¨ UŁ—uLK pMÐ ¡UA½≈ —UÞ≈ wM «cCË wLKF«

Ÿu?? {u?? ?/ …“U?? O? ? ×« oŠ Êu?J¹ Ê√ sJ?L¹ ∫ 41 …œU? ? L«
Æd¦C√Ë√ bŠ«Ë oŠ Íc ‚uI×« s/ ¡eł Ë√ qC q¹u×ð

«c¼ Êu?J¹ ô√ WD?¹d?? ý b¹b?? ł nM ¡U?? A?½≈ ·b?? NÐ ≠
¨o‡?‡‡?Łu?? ?/ b‡?‡I?? ?Ž o‡?‡¹d?‡‡?Þ sŽ ‚u?? ?I? ? ×?« q¹u‡?×ð r?²¹
n‡‡M?B« s/ U‡‡ÝU??Ý√ U?I‡‡?²?A?/ U??H‡‡M b?‡‡‡¹b?−?« nMB«
q−?¹ Ê√ bFÐ ô≈ d?OG« vK?Ž q¹u×?²« ‰uF?H/ Íd?¹ ôË
V?K?D?²?¹ ô Ÿd?? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L?« n?M?B?« «c?¼ Ê√ Ë√ wL?? ? ? ? ×? ? ? ? ?L?«
Æ‚uI×« d²Mœ wM
¨wL×L« nMBK —dJ²L« Â«b ²Ýô«
œb?? ? ×?¹ Ê√ ¨ÊöD?³« W?KzU?Þ X×?ð ¨V−?¹ ∫ 42 …œU? ? ?L«
rN?ð«d??L? ?¦? ²? ?? / w?M ¨Ÿ—e« ·«b¼_ sO?? Šö??H?« s/ ≠
b?IŽ wM ¨t?I?Š Íc Ë√ qG?²?LK W?ŠuML?L« ‚u?I×« Èb?/
t?OKŽ qB?×?²L?« ‰uB?×?L« Ãu?²M/ ‰U?L?F²?ÝUÐ ¨W?U? «

«c?? CË ¨Áö??Ž√ 40 …œU?? L« wM t?? OK?Ž ’u??BM?L« hO?? šd?? ²«

UðU?? ?³M?« ¡UM¦?? ?²? ? ÝUÐ wL?? ?×? ?L?« nM?B« Ÿ—“ o¹d?Þ sŽ

41 …œU?? ?L?« ÂUJŠ√ w?M t?? ?OK?Ž ’u?? ?B?ML« q?¹u?? ?×? ? ²?« b?? ?I? ? Ž

ÆW¹d¼e«Ë WOMO¹e²«
Ë√ ¨W¹dB?×« dOž Ë√ W¹dB?×« t²F?O³Þ ULO?Ýô Ë ¨ÁöŽ√
wðU³M« qB?×²L« …œUN?ý VŠU sJL¹ ∫ 46 …œUL«

bI?Ž wM œb×ð Ê√ V−¹ U?LC Æ…œËb×?L« dOž Ë√ …œËb?×L«
‰öG?²Ýô« i¹u?Fð WL?O] ¨q¹u?×²« b?IŽ Ë√ØË hO?šd²«

Æt?‡?‡?]u?? ? ? ? I? ? ? ? ?Š s?/ ¡e?‡?‡?ł Ë√ q?C s?Ž ¨X]Ë q?C w?M ¨‰“U?M?²?«
Æ…QMUJL« wM qB×²L« oŠ q¦L¹ Íc«
v≈ q?Ýd¹ w?ÐU?? ?²? ? ?C `¹d?? ? Bð o?¹dÞ s?Ž ‰“U‡‡?M²?« r‡?‡‡?²¹Ë
Æ WOðU³M« WOMI²« WOMÞu« WDK«

¨…“U?? ? ?O? ? ? ?×« o?Š V?ŠU?? ? ? vK?Ž s?O? ? ? F? ? ? ²?¹ ∫ 43 …œU? ? ?L?«
¨ W?? O?ðU?? ³?M« W?? O?MI?? ?²« W?? O?MÞu« W?DK?« W?? ³? ? ]«d?? / X?×ðË

Ác¼ ÂU?JŠ√ Âu?? ?N? ?H? ? / wM ‰“U?M²?« «c¼ vK?Ž Vðd?? ?²¹Ë
vK?Ž ¡U?? ?C? ? ²? ? ]ô« bM?Ž Ë√ ¨wL?? ?×? ? L?« nMB?« vK?Ž ¡U?? ?IÐù«
ÆW/UF« „ö/_« v≈ wMFL« ‚uIŠ q¹u×ð ¨…œUL«
ÆUNKC o×« WOŠö …b/ WKOÞ ¨WOŁ«—u« tðU½uJ/
Ê√ ÍuMF??/Ë√ wF??O? ³Þ h ? ý qC s?JL¹ ∫ 47 …œU? L«

vK?Ž ¡UMÐ ¨Âb?? ?I?¹ Ê√ t?? O?KŽ sO?? ?F? ? ²¹ ¨W?? ?H? ? B« Ác?? ?NÐË

qB??×¹Ë W?OðU??³M« W??OMI??²« W?OM?Þu« WDK« s?/ VKD¹

q?C ¨ W‡?‡?O?ðU?? ? ? ³?M?« W‡?‡?O?MI?? ? ? ?²« W?‡?‡?‡O?M?Þu?« W‡?‡?D?K?« V?‡?‡K?Þ

nMB« ‰ö??G?²?Ý« r²?¹ r «–≈ W¹—U?³? ł≈ W?B?š— vKŽ U??N¹b

W¹—Ëd?{ U¼«dð W?OðU?³½ …œU?/ Ë√ØË W?I?OŁË Ë√

ÆnMB« vKŽ ¡UIÐù« W³]«dL

«u?MÝ ©3® ÀöŁ q?ł√ wM t?? ? ³? ? ?ŠU?? ?  q?³? ? ?] s/ w?L? ? ?×? ? ?L«
ÆwðU³M« qB×²L« …œUNý `M/ a¹—Uð s/ ¡«b²Ð«

U?‡‡/uKF?L«

¡U?? I?Ðù« ‚dÞË

U?? O? ? H? ?O? ?CË ◊Ëd?? ý œb?? ?×ð Ê√ sJ?L¹

o?¹d?Þ s?Ž t?Ð W?D?³ðd?? ? ? ? ?L?« W?? ? ? ? ³? ? ? ? ?]«d?? ? ? ? L?«Ë n?M?B?« v?K?Ž
s/ ô≈ W¹—U?³?łù« W?B?šd« `?M/ sJL¹ ô ∫ 48 …œU?L«
ÆrOEM²«
Æ…bOC√ WO/uLŽ W×KB/ vKŽ WEMU×L« qł√
w?ðU?? ? ?³?M« q?B? ? ? ×? ? ? ?²? ? ? L?« W?? ? ?O?JK?/ œu?? ? ?F?ð ∫ 44 …œU? ? ?L?«
X³?K W?? ?O?ðU?? ?³M« W?? ?O?MI?? ?²« W?? ?O?MÞu?« WDK?« q?¼Rð

W??Ý—U?? L? / ¡UMŁ√ Y?ŠUÐ w/u??L? ?Ž Êu??Ž q³?? ] s/ Ÿd??²? ? ?L«

w²?« W?? O? ? /u?? ?L? ?F« W?? ?×K?B? ?L?« wM q?KF?? / —d?? ?I? ? / Vłu?? ?LÐ

ÊÒËb¹ Ë ÆU?N?F?³?²?¹ w²« W?O?/u?L?F« W??ÝR??L« v≈ ¨t?/U?N?/

ÆW¹—U³łù« WBšd« UN½«uMFÐ X×M/

ÆqB×²L« …œUNý wM Ÿd² L« ÊuF« rÝ«
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‚u?I?×K o³?L« ¡U?C?I½ôUÐ qL?F« r²¹ ∫ 51 …œU?L«

¨W?? O?ðU?? ³?M« W?? O?MI?? ²?« W?? O?MÞu« W?DK?« vKŽ V?−¹Ë

w?M W?? ? ? O?ðU?? ? ? ?³M?« W?? ? ? ?O?MI?? ? ? ?²?« W?? ? ? O?M?Þu« W?D?K?« ·d?Þ s?/

W¹—U?³?łù« W??B?šd« VUÞ Ê√ s/ b?CQ?²?« ¨p– vKŽ …œU¹“

∫ WOðü«

ôU×«

46 …œU?? L« ÂUJŠ√ w?M t??O?KŽ ’u??B?ML« ‰“UM?²« ≠ 1
¨ÁöŽ√
ÂUJ?Š√ wM U?? ? N? ? O?KŽ ’u?? ?B?ML?« …ËUðù« l?Mœ Âb?? ?Ž ≠ 2

∫ WOðü« ◊ËdA« tOM dMu²ð
ÃU?? ? ?²½û? W?? ? ?? ? ?ÝR?? ? ?/ s?Ž VK?D?« —b?? ? B?¹ Ê√ V−?¹ ≠
vKŽ d?Mu?²ðË U?½u½U?] …b?L?²?F?/ qzU?²?A«Ë —Ëc??³« dŁUJðË
«c?¼ w?M W?Ðu?K?D?L« W?? ? ? ? ?O?M?N? ? ? ? ?L?«

ö?¼R?? ? ? ? L?«Ë

¨ÁöŽ√ 39 …œUL«
W?? ? ? ? ? ?O?M? I? ? ? ? ? ? ²?« W?? ? ? ? ? ?O?M?Þu??« W?D?K??« ¡U??D?Ž≈ i?M— ≠ 3
…—d??I?L?« W?OðU??³M« …œU??L«Ë

U?MO?F?«Ë ozUŁu« W??OðU??³M«

ÆÁöŽ√ 43 …œUL« ÂUJŠ√ VłuLÐ nMB« ¡UIÐ≈ W³]«d/ wM

«¡U?? ? ? ? H?J?«
¨‰U−L«

—Ëc?? ?³?« dŁU?JðË ÃU?? ?²?½≈ W?? ?? ? ÝR?? ?/ Êu?Jð Ê√ V?−¹ ≠
¨…“UO×« o× wUL« ‰öG²Ýô« vKŽ …—œU] qzU²A«Ë
—Ëc?? ? ? ? ³?« dŁU?J?ðË ÃU?? ? ? ? ²?½≈ W?? ? ? ?? ? ? ? ?ÝR?? ? ? ? / vK?Ž V?−?¹ ≠
wMF??L« o?×« VŠU?? s/ X³K?Þ b??] ÊuJð Ê√ qzU??²? A«Ë

o?³? ? ? ?? ? ? ?L« ¡U?? ? ? C? ? ? ?I?½ô« ¡«d?? ? ? ł≈ wC?? ? ? H?¹ Ê√ s?JL?¹ ô
40 …œU??L« ÂU?JŠ√ wM …œb??×? L?« ◊Ëd??A« sL??{ U??B? ?O? šdð
v?≈ wM?F? ? ? L« n?MB?« q?¹u?? ? ?×ð o?¹dÞ s?Ž ô≈ ¨‚u?? ? ?I? ? ? ×K?
Æp– iM—Ë ¨ÁöŽ√

35 …œU?? ?L« ÂUJ?Š√ Âu?? ?N? ?H? ? / wM W?? ?O? ? /u?? L? ? F?« „ö?? /_« ÂU?E½
ÆÁöŽ√

s?/

«uM?Ý ©3® Àö?Ł b?? ? ? ? F?Ð V?K?D?« r?²?¹ Ê√ V?−?¹ ≠
ÆqB×²L« oŠ `M/ a¹—Uð

W?? ? ? O?M?I? ? ? ?²?« W?? ? ? O?MÞu?« W?D?K?« —b?? ? ? B?ð ∫ 52 …œU? ? ? ?L?«
sFD« ‚dÞ –UHM²Ý« b?FÐ ‚uI×« V×Ý —ÒdI?/ WOðU³M«

W?? ?B? ? šd?« `M?/

oŠ ÊQÐ WD?K« Ác¼ X³??¦ð U?/bMŽË W??OzU?C? I«Ë W¹—«œù«

‰ö?? G? ?²? ?Ýô« i¹u?? Fð »U?? ? ?Š f?O¹U?? I? ?/ «c?? CË W¹—U?? ³? ?łù«

Æp– wM o×« t sJ¹ r h A `M/ b] qB×²L«

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ¨W¹—U³łù« WBšd« Ê«uMFÐ

«¡«d?? ?ł≈Ë …b?? ?/Ë

U?? ?O? ? H? ? O? ? C œb?? ? ×ð

q?C s?/ V?KD?Ð V?×? ? ? ? ??« ¡«d?? ? ? ?łS?Ð —œU?? ? ? ? ³¹ Ê√ s?J?L?¹

W?? ? ? ? O?M?I? ? ? ? ?²?« W?? ? ? ? O?M?Þu?« W?DK??« s?J?L?¹ ∫ 49 …œU? ? ? ? L?«

26 …œU?? L« ÂUJŠ√ Âu?? N? ?H? / wM Íu?MF??/ Ë√ w?F? O? ?³Þ h ? ?ý

s/_UÐ j?³ðdð »U?? ³? Ý_Ë ¨W?? OzUM¦?? ²? Ý« W?? H? BÐ ¨W?? OðU?? ³M«

U??³Ł≈ ·b??N?ÐË wKF??M qB??×? ?²? L? C t??²? H? BÐ l²?? L? ²¹ ¨Áö??Ž√

W?? ? O? ? ? LM?²K? W?? ? ³? ? ??MU?Ð W?? ? O? ? ? L¼√

«– Ë√ w?MÞu?« wz«c?? ? G?«

W??OðU?³M?« W?OMI??²« W??OMÞu« WDK?« q³?] s/ Ë√ ¨t??]u?I? Š

W??O? /u?L? F« W??×K?B?L?« —Òd?I? / —«b??≈ ¨W??OMÞu« W??O? Šö??H«

Ác¼ wMË Æt??]u??I?Š

U??³Ł≈ sŽ q?B?×? ²? L« lł«dð ‰U??Š wM

ÊËœ ¨ÁöŽ√ 48 …œUL« ÂUJŠ√ wM UN?OKŽ ’uBML« WKKFL«

ÆWO/uLF« „ö/_« ÂUE½ wM nMB« VB¹ WU×«

W?? ? ? B? ? ? ? šd« V?K?Þ Ÿu?? ? ? {u?? ? ? ?/ wM?F? ? ? ? L« n?M?B?« ÊuJ?¹ Ê√

¨sO?? ³? ?²¹ U?? /bM?Ž ‚u??I? ?×?« ¡U??G?SÐ —œU?? ³¹ ∫ 53 …œU? L«

W?? ? O?MÞu?« WD?K?« Âu?? ? I?ð ¨WU?? ? ×?« Ác¼ w?MË ÆW?¹—U?? ? ³? ? ?łù«
—Ëc³« dŁUJ?ðË ÃU²½≈ W?ÝR/ sOO?F²Ð W?OðU³M« W?OMI²«

r n?MB« «c?¼ ÊQÐ ¨wL?? ?×? ?L« nM?B« ‰ö?? G? ? ²? ?Ý« ‰ö?? š
wL?×?L« n?MB« ‰ö?G?²?Ýô …b?L?²?F?/ d?¦? C√ Ë√ qzU?²?A«Ë
Ë√ e¹U?? L? ?²?« Ë√ WŁ«b?? ×« f?O¹U?? I? ?/ b?? Š_ VO?? −? ?²? ??¹ b?? F¹
«c¼ Vłu?LÐ WOzU?IK²« W?BšdUÐ nu¹ Íc«Ë ¨wMF?L«
pKð `M?/ wM U?³? ³? Ý X½U?C w?²« —«d?I? ²? Ýô« Ë√ ÂU?−? ½ô«
ÆÊu½UI«
ÆW¹UL×«
lÐ«d« »U³«

»U??? ?Š fO¹U?? I? /Ë …b??/Ë

U?? O? H? ?O? CË ◊Ëd??ý œb?? ×ð

o¹d?Þ sŽ W?? ? OzU?? ? IK²?« W?? ?B? ? ?šd« ‰ö?? ? G? ? ²? ? Ý«
UÐuIF«Ë

U?? ? C¹u?? ? Fð

UHU L«Ë W³]«dL«
ÆrOEM²«

‰Ë_« qBH«
WOðU³M«

«“UO ×« W¹ULŠË qzU²A«Ë —Ëc³« W³]«d/

f/U « qBH«
W¹UL×« oŠ ‰«Ë“

W??³?]«d??L« Ÿ«u½√ n?K²? ? LÐ ‰ö??šù« ÊËœ ∫ 54 …œU?L«

¨W¹U?L?×« ‰U?ł¬ ¡U?C?I½« W?U?Š ¡UM¦?²?ÝUÐ ∫ 50 …œU?L«

Ê«b?? ?O? ? ?/ wM U?½u½U?? ? ] WK?¼R?? ?L?«

qB?? ? ×? ? ?²? ? ?L« W?¹U?? ?L? ? ?×?Ð WD³?ðd?? ? L« ‚u?? ? I? ? ?×« ‰«Ë“ r?²¹ô

U??OK?L? Ž ÊS??M ¨W??O? Šö?? H«

UDK?« U?? ? NÐ Âu?? ? Ið w?²«

U??łu??²M?L« o¹u??ðË W?? Šö??H«

s/ oI?? ×? ²«Ë qzU??²? ?A«Ë —Ëc??³« d?ŁUJðË ÃU??²½≈ W?? ³? ]«d??/

o³?? ?? ? ?L« ¡U?? ?C? ? I?‡‡½ô«

«¡«d?? ?ł≈ o?¹dÞ s?Ž ô≈ ¨wðU?? ?³?M«
Æ‚uI×« ¡UG≈ Ë√ V×«Ë√
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q?zU?? ? ²? ? ? A?«Ë —Ëc?? ? ?³« d?¹b?? ? B?ð l?C? ? ? ?¹ ∫ 61 …œU? ? ?L?«
ÆWOðU³M« WO×B«Ë WOMI²« W³]«dLK
W?? ?O? ? ×? ?B?«Ë W?? O?MI?? ?²« W?? ?³? ? ]«d?? ?L«

s?/ pK?Ý U?? ? ? NÐ Âu?? ? ? I?¹ ¨s?OK?B? ? ? ?×? ? ? ²? ? ? ?L?« ‚u?? ? ? I? ? ? Š W?¹U?? ? ? L‡?Š
WD?K?K s?O? ? F?ÐU?? ?²«

U?ðU?? ?³?MK? sO?? ? OMI?? ? ²« s?O? ? A? ? ?²? ? H? ? ?L«
ÆWOðU³M« WOMI²« WOMÞu«

U?? ?O? ?H? ? O? ? C œb?? ?×ð

«c?? CË d¹b?? B? ²?K W?? N? łu?? L« q?zU??²? ?A«Ë —Ëc?? ³K? W??O?ðU??³?M«
«c?? ? CË tK?L? ? ?ŽË pK?« «c?¼ rOE?Mð

U?? ? O? ? ?H? ? ?O? ? ?C œb?? ? ×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ UNÐ WIMdL« ozUŁu«
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ tðUOŠö
YU¦« rI«
sFD«

UðU??³M?K Êu??OMI??²« Êu?? A? ²? H? L« ÍœR¹ ∫ 55 …œU? L«

«¡«dł≈

W?? ? ?OM?I? ? ?²?« W?? ? ³? ? ? ]«d?? ? L?« wC?? ? ?Hð U?? ? ?/bM?Ž ∫ 62 …œU? ? ?L«

∫ UNB½ wðü« sOLO«

Ë√ œ«d?? ?O? ? ²? ? ?Ýô« iM— ¡«d?? ?ł≈ v?≈ W?? ?OðU?? ?³?M« W?? ?O? ? ×? ? ?B«Ë
wM …—u?? Cc??L?«

«¡«d??łù« V?? Š o¹u?? ? ²«Ë√ d?¹b??B? ?²«

r¹b?Ið Z²ML«Ë√ q/U?F?²?L« sJL¹ ¨Áö?Ž√ 61Ë 60 sOðœU?L«

W½U/QÐ w²H?OþË Íœƒ√ Ê√ rOEF« wKF« tKUÐ r]√¢
w?²«

U?? ?? ?³?? ?? ł«u?« ‰«u?? ?? ?Š_« qC w?M wŽ«—√ Ê√Ë ’ö?? ?? ?š≈Ë
Æ¢wKŽ UN{dHð

ÆWOðU³M« WOMI²« WOMÞu« WDK« Èb sFÞ
W?D?K?? « Èb? s?F?D?« o?Md??¹ Ê√ s?J?L?¹ ∫ 63 …œU?? ?? ?? ??L?«

‰Ë_« rI«

qJÐ Ë√ W‡‡O×O{uð WIOŁË qJÐ WOðU³M« WOMI²« WOMÞu«
wMÞu« »«d²« qš«œ W³]«dL«
Æ÷dG« «cN …bL²F/
«c??CË Êu?FD« Ác?¼ W?Ý—U??L?/
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

U¾O¼ sŽ …—œU‡‡ …d³š
U??O?H? O?CË ‚dÞ œb??×ð

—Ëc??³« dŁU?JðË ÃU??²½ù W??³? ]«d??/ fÝRð ∫ 56 …œU? L«

U¾ON« Ác¼ œUL²Ž« ◊Ëdý

w?M WK?−? ? ? ? ? ? / ·U?M√Ë Ÿ«u?½_ W?? ? ?O? ? ? L? ? ? ?²M?L« q?zU?? ? ?²? ? ? A?«Ë
ÆwLÝd« ”dNH«

w½U‡‡¦« q‡‡BH«
WO‡‡z«eł ÂU‡‡JŠ√

W?OMI²?« WOMÞu« WD?K« uA?²?H/ Âu?I¹ ∫ 57 …œU?L«

‰Ë_« r‡‡‡‡‡I«

ÃU?? ? ²½ù« ‰u?? ? I? ? ŠË q?ðU?? ?A? ? ?L« w?M gO?? ? ²? ? H? ? ?²U?Ð W?? ?O?ðU?? ?³?M«

U‡‡‡HU L« W‡‡‡M¹UF/

dŁUJ²«Ë ÃU?²½ù« d?O¹U?F?/ Â«d?²?Š« s/ oI?×?²«Ë dŁUJ²«Ë
Èb/ ¨¡U?C²]ô« b?MŽ «cCË ¨qzU²?A«Ë —Ëc³« s/ W?¾M qJ

¨W?O?zU?C?I?« WÞd?A« ◊U??³?{ v≈ W??MU?{≈ ∫ 64 …œU?L«
ÆsOKB×²L« ‚uIŠ Â«d²Š«
Y×³K WOðU?³M« WOMI²« WOMÞu« WDK« uA?²H/ q¼R¹
Êu½U?I« «c?¼ wM U?N?OKŽ ’u?BM?L«

U?HU? ?L« W?M¹U?F?/Ë

ÆtIO³D² …c ²L« ’uBM«Ë
o¹d?Þ sŽ W?? ? HU?? ? ? ? ?L« W?M¹U?? ?F? ? ?/ X³?? ? ¦ð ∫ 65 …œU? ? L«

W?? ?OM?I? ? ²« W?? ?³? ? ]«d?? ?L«

U?? ?O? ? H? ? O? ? C œb?? ?×ð ∫ 58 …œU? ? L«

w²« wMÞu?« »«d?²« d?³?Ž U?N? ]dÞË W?O?×?B«Ë W?O?ðU?³M«
o¹d?Þ sŽ ¨ UðU?? ³MK? Êu??O?MI??²?« Êu??A? ?²? ?H? L?« U??N? ?Ý—U?? L¹
ÆrOEM²«

Ë√

U?? ?×¹d?? ?B? ? ?²«Ë WM?¹U?? ?F? ? L« l?zU?? ?]u« `{u?¹ d?? ?C? ? ×? ? /
ÆW/bIL« ÕËdA«

WD?K« u?? A? ?²? ?H? ?/ Ë√ g²?? H? ?/ d?? {U?? ×? ?L« vKŽ l?]u¹

w½U¦« rI«
œËb×« eC«d/ wM W³]«dL«

U?L? C W?HU? ? L« «uM¹U?Ž s¹c« W??OðU?³M« W??OMI?²« W??OMÞu«
—Ëc?? ? ?³?« ‰u?? ? ?šœ ◊U?? ? ?I?½ W?? ? ?L?zU?? ? ?] œb?? ? ?×?ð ∫ 59 …œU? ? ?L?«
ÆWHU L« u³Jðd/ Ë√ VJðd/ UNF]u¹
o¹dÞ sŽ tM/ ÃËd? «Ë wMÞu« »«d?²« v≈ qzU?²?A«Ë
lO?? ]u??²?« W??H?U?? ? ?L« u?? ³Jðd?? / Ë√ VJðd?? / iM— «–≈
ÆrOEM²«
ÆdC×L« «c¼ wM p– v≈ —UA¹ dC×L« vKŽ
bM?Ž qzU?? ²? ?A«Ë —Ëc?? ³?« ÊuJð Ê√ V?−¹ ∫ 60 …œU? ? L«
W?? N? ? −K? W¹—u?? N? ? L? ?−?« qO?? CË v?≈ d?? {U?? ?×? ?L« q?Ýdð
l?C? ? ? ðË ¨o?zUŁu?Ð W?? ? ?I? ? ? Md?? ? ?/ w?MÞu?« »«d?? ? ?²« U?? ? ?N?u?? ? ?šœ
WD?K« v?≈ U?? N?M/ W?? ? ? ½ t?? ?łuðË W?? O?MF?? ?L« W?? O?zU?? C? ? I«
ÆWOðU³½ WO×Ë WOMIð W³]«dL
ÆWOðU³M« WOMI²« WOMÞu«
W?? ? ? ? O?M?I? ? ? ? ?²?« W?? ? ? ? O?M?Þu?« W?DK??« s?J?L?¹ ∫ 66 …œU? ? ? ? L?«

‚d?Þ «c?? ? ? ?CË W?Ðu?K?D?L« o?zU?Łu?« W?? ? ? ?F? ? ? ? ?O? ? ? ? ³?Þ œb?? ? ? ?×?ð

¡«d??ł≈ –U?? ð« ¨W??LK²???L?« d?{U??×? L« vK?Ž ¡UMÐ ¨W??OðU??³M«

o¹d?Þ sŽ W?? ? O?ðU?? ?³?M« W?? ? O? ? ?×? ? B?«Ë W?? ?O?MI?? ? ²« W?? ? ³? ? ?]«d?? ? L«

Æo¹u²« lMLÐ wEH×ð

ÆrOEM²«
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v≈ ©2® s¹d?? ?N? ? ý s?/ f³?? ?×?UÐ V?]U?? ?F¹ ∫ 72 …œU? ? L«
©Ãœ 1.000.000® —UM¹œ ÊuOK/ s/ W/«d?GÐË dNý√ ©6® W?²Ý

20

w½U¦« rI«
UÐuIF«Ë rz«d−«

qC ©Ãœ 1.500.000 ®—UM?¹œ n√ WzU?? L? ? ? ?L? ?šË Êu?? OK?/ v≈
Ÿ“u?¹ Ë√ —b?? ? ? ? ? B? ¹ Ë√ œ—u?? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ??¹ Ë√ d?ŁU?J? ¹ Ë√ Z?²?M?¹ s?/
∫ UN²IÐUDLÐ ÕdB¹ w²« qzU²A«Ë —Ëc³« ‚u¹Ë√

d/_« s/ 301 …œUL« ÂUJŠ_ U?IMË V]UF¹ ∫ 67 …œUL«
8 oM«u??L« 1386 ÂU?? Ž d??H? ? 18 wM Œ—R??L« 156 ≠66 r]—
‰b?F?L« ¨ UÐu?I?F?« Êu½U?] sL?C?²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹

WK−?? ? L?«Ë U??N? O?KŽ ‚œU??B? ?L« W??OðU?? ³M« ·U?Mú ≠
W?DK?« w?/b?? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? / v?≈ wL?? ? ?²?M¹ s?/ qC ¨r?L? ? ? ²? ? ?L?«Ë
¨wLÝd« ”dNH« wM
ö‡‡?¼R??/ Êu‡J¹ Ê√ ÊËœ ÂU‡?]Ë W?O?ðU??³M« W??OMI??²« W??O?MÞu«
13 …œU?? ? ?L« ÂU?JŠ√ V?łu?? ? L?Ð —d?? ? ?I? ? ?L?« nO?MB?? ? ?²K? ≠
Ë√ ¡U‡A??MSÐ ¨t‡I??Š Í– s‡/ Ë√ q‡B??×?²?L« q?‡³?] s/ U½u?½U?]
qzU?? ? ²? ? ?A«Ë —Ëc?? ? ³« Ác?¼ W?? ?I?ÐUD?/ Âb?? ?Ž s?O? ? ³? ? ?²¹Ë ¨Áö?? ? Ž√
ÊU?? ? C W?? ? O? ? ?L?KŽ Ë√ØË W?? ? O?MI?ð
V³?Ð tÐ ÕdB?L« nOMB?²« Ë√ nMB«

U?? ? /uK?F? ? ?/ ¡U‡?A? ? ?M≈ WËU?? ? ×? ? ?/

UO?uB? 
ÆW¹dÝ U¼¡UIÐ≈ WŠ«d VKÞ b] qB×²L«

Æt²OËRLÐ qB²/ qLŽ Ë√ tKLŽ
v≈ ©2® s¹d?? ?N? ? ý s?/ f³?? ?×?UÐ V?]U?? ?F¹ ∫ 68 …œU? ? L«
sJL¹Ë ÆW?HU L?« Ÿu{u/ qzU?²A«Ë —Ëc?³« nK²ð
©Ãœ 1.000.000® —UM¹œ ÊuOK/ s/ W/«d?GÐË dNý√ ©6® W?²Ý
X³?? ?³? ??ð Íc« —d?? ?C« Õö?? ?SÐ ¨p– v?KŽ …œU¹“ Âe?K¹ Ê√
qC ©Ãœ 1.500.000® —UM?¹œ n√ WzU?? L? ? ? ?L? ?šË Êu?? OK?/ v≈
Æt²HU / tOM
d?? ? O? ? ?ž ‚dD?Ð —b?? ? B¹ Ë√ œ—u?? ? ²? ? ??¹ Ë√ dŁU?J¹ Ë√ Z?²M?¹ s/
ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ wMË
d?? ? O? ? ž q?zU?? ?²? ? ?A«Ë —Ëc?? ? ³« ‚u?? ? ¹Ë√ Ÿ“u?¹ Ë√ W?? ?O?½u½U?? ? ]
W?? ? ? ?OM?I? ? ? ? ²?« W?? ? ? O?M?Þu?« WD?K??« —d?? ? ? I?ð ∫ 73 …œU? ? ? ?L?«

ÆwLÝd« ”dNH« wM WK−L« dOžË UNOKŽ ‚œUBL«

lM/ ¨s?OKB?? ×? ²? L?« ‚u??I? Š W?¹U??L? Š ‰U?? −? / wM ¨W?? OðU?? ³M«
ÆWHU L« Ÿu{u/ qzU²A«Ë —Ëc³« nK²ð
d?O?ž W?I¹dDÐ d?ŁUJ²?/ Ë√ Z²M/ wL?×?/ n?M qC o¹u?ð
ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ wMË
Ë√ qB?? ×? ?²? ?L« pcÐ m?K³ðË Êu?½U??I?« «c¼ ÂUJŠ_ W?? IÐU?D/
Æ‰öG²ÝôUÐ hOšd²« »U×√ Ë√ tIŠ Í–

—UM?¹œ Êu‡?‡‡O?K/ s/ W?‡‡?‡/«d?? ?GÐ V?‡‡‡?]U?? ?F¹ ∫ 69 …œU? ? L«
—U?M¹œ n?√ W‡?‡zU?? ? ?L? ? ?? ? ? L? ? ?šË Êu?? ? O?K/ v?≈ ©Ãœ 1.000.000®

f/U « »U³«

Ë√ Ÿ“u?? ¹ Ë√ d?? ŁU?? J? ?¹ Ë√ Z?? ‡? ? ‡? ?²? ?M? ?¹ s?? / q?? C ©Ãœ 1.500.000®
WOUI²½« ÂUJŠ√
Õd?B?/ d??O?ž W?O?{—√ lD] v?KŽ qzU?²?A«Ë —Ëc??³« ‚u?¹
sO?KB?? ×? ? ²? ?L?« ‚u?? I? ?×?Ð ”U?? ? ? L« ÊËœ ∫ 74 …œU? ? L«

ÆWOðU³M« WOMI²« WOMÞu« WDK« Èb UNÐ

ÂUJŠ_ U?I³Þ ¨W?OðU?³M« rNðö?B×?²/ W¹U?L?Š wM sO³?ž«d«
ÆWHU L« Ÿu{u/ qzU²A«Ë —Ëc³« nK²ð
qO?? ³? ? Ý vKŽ W?¹U?? L? ?Š VK?Þ Ÿ«b¹≈ o¹d?Þ sŽ ¨Êu½U?? I?« «c¼
¨Êu½U?? ? I?« «c¼ —«b?? ? ≈ wK?ð w²?« WM?« ‰ö?? ? š W¹u?? ? ? ? ?²«

ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ wMË

—«b?? ≈ a¹—Uð bM?Ž ¨WKG?? ²? ? ?L« W?? OðU??³?M« ·UM_« Êu?Jð

—U?M?¹œ Êu?? ? ? O?K?/ s?/ W?? ? ? /«d?? ? ? ?G?Ð V?]U?? ? ? F?¹ ∫ 70 …œU? ? ? ?L?«

wL?? ?Ýd« ”d?? N? ?H?« wM qO?? ?−? ?ð Ÿu?? ?{u?? / ¨Êu½U?? I?« «c¼

—U?M¹œ n?√ W?zU?? ? ?L? ? ? ?? ? ? L? ? ? ?šË Êu?? ? ?O?K/ v?≈ ©Ãœ 1.000.000®

qO?? ? ³? ? ?Ý v?KŽ ¨Áö?? ? Ž√ 9 …œU?? ? L« ÂU?JŠ√ V?łu?? ? LÐ f?ÝR?? ? L«

qzU?²? A«Ë —Ëc?³« ‚u??¹Ë Ÿ“u¹ s/ qC ©Ãœ 1.500.000®

W?? ? ?O?MI?? ? ?²?« W?? ? ?O?MÞu?« WD?K?« s?/ …—œU?? ? ?³? ? ? L?Ð ¨W¹u?? ? ?? ? ? ²?«
s?¹e?? ? ? ? ? ²?«Ë W?? ? O? ? ? L? ? ? ? ? ? ²« ◊Ëd?? ? ?A? W?? ? H?U?? ? ? ? ? ? / W?? ? I?¹dD?Ð
W?? ?O? ? Šö?? ? s?/ oI?? ?×? ? ²?« U?? ?N? ? OK?Ž sO?? ?F? ? ²?¹ w²?« W?? ?OðU?? ?³?M«
ÂU?J?Š√ wM U?? ? ? ? N? ? ? ? O?K?Ž ’u?? ? ? ?B?ML?« r?Ýu?«Ë V?O? ? ? ? {u?? ? ? ?²?«Ë
W?IÐU??« ‚dD«Ë fO¹U??I?L« Vłu?L?Ð —d?I?L« o¹b??B?²«

ÆWOIO³D²« tuB½Ë Êu½UI« «c¼ s/ 23Ë 17 sOðœUL«

«c¼ V?łu?? ?L?Ð W?? ?? ? ?ÝR?? ?L?« W?? ?]œU?? ?B? ? ?L« ◊Ëd?? ? A d?EM?UÐ
ÆÊu½UI«
…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?M Êu?½U?? ? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 75 …œU?? ?? ?? ?L?«

—U?M?¹œ Êu?? ? ? O?K?/ s?/ W?? ? ? /«d?? ? ? ?G?Ð V?]U?? ? ? F?¹ ∫ 71 …œU? ? ? ?L?«
—U?M¹œ n?√ W?zU?? ? ?L? ? ? ?? ? ? L? ? ? ?šË Êu?? ? ?O?K/ v?≈ ©Ãœ 1.000.000®
‚u¹ Ë√ Ÿ“u¹ Ë√ dŁUJ¹ Ë√ Z²M¹ s/ qC ©Ãœ 1.500.000®

W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO? ? ?L‡?‡ÝÒd?«
œU?? ? ? ?L? ? ? ?²? ? ? ? Žô« «e?zU?? ? ? Š Êu?J?¹ Ê√ ÊËœ q?zU?? ? ? ²? ? ? ? A?«Ë —Ëc?? ? ? ³?«
ÆWÒO³FÒA«
ÆÊu½UI« «c¼ s/ 19 …œUL« ÂUJŠ√ wM tOKŽ ’uBML«
oM«uL« 1425 ÂUŽ WÒ−×« Í– 27 wM dz«e−UÐ —ÒdŠ
Æ2005 WMÝ d¹«d³M 6
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

Ætð“u×Ð ÊuJð w²« qzU²A«Ë —Ëc³« nK²ð
ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ wMË
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WOÒ LOEMð rOÝ«d
W?O?ŽU?L?²?łô«Ë W?O?×?B?« ‰U?L?Ž_« q¦?L?²ð ∫ 2 …œÒ U?L«

W? −
Ò ? ?×« Í– 27 wM Œ —
Ò R? / 69 ≠ 05 r]— Í
Ò c?? O?? HMð Âu?? Ýd?? /

…bzU?? ?H? wŽU?? ?L? ? ²? ? łô« ÊU?? ?L? ? C«

U?? ?¾? ? O?¼ U?? ?N? ? /b?? ?Ið w?²«

œb
Ò ? ? ?×¹ ¨2005 W?MÝ d?¹«d?? ??³?? ??M 6 o?M«u? ? ?L« 1425 ÂU? ? ?Ž

∫ WOðü« ‰UJý_« wM rN]uIŠ ÍË–Ë UOŽUL²ł« rN s/RL«

U?? ¾??O?? N W??O?? ŽU??L?? ²?? łô«Ë W??O?? ×??B« ‰U?? L??Ž_« ‰U?Jý√
ÆwŽUL²łô« ÊULC«

¨hB ²L« ÃöF«Ë ÃöF«Ë hO A²« ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨dJ³L« nAJ« ≠
¨W¹Ëœ_UÐ b¹Ëe²« ≠

¨W/uJ×« fOz— ÒÊ≈

U¹U?? ?×? ? C w?MN?? ?L«Ë w?ŽU?? ?L? ?²? ? łô« q?O¼Q?? ?²« …œU?? ?Ž≈ ≠

ÊU?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? C? «Ë q?L? ? ? ? ? ? F?« d?¹“Ë d??¹d?? ? ? ? ? ?I?ð v?K? Ž ¡U?M?Ð ≠
¨wŽUL²łô«

h?I½ s?/ Êu?½U?? ? ?F?¹ s?¹c?Ò« ’U?? ? ? ? ? ? ?ý_«Ë q?L? ? ? ?F« Àœ«u?? ? ? Š
¨w½ULł

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM/ ©2 …dIH«® 125Ë

ÁU??−ð ‰eML« w?M …b?ŽU??? L«Ë wŽU??L?²? łô« qL??F« ≠
¨s¹bŽUI²L«
’U?? ? ?ý_«Ë W?u?? HD« ÁU?? −?ð wŽU?? L? ?²? ?łô« q?L? ?F« ≠
¨sOML«

21 wM ŒÒ—R?? ?L« 11≠83 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1983 W?M?Ý u?? ? ? ? O?u?¹ 2 o?M«u?? ? ? ? ?L?« 1403 ÂU?? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ?C? ? ? ? ? /—
¨ rÒL‡‡²??L«Ë ‰Òb?F?L« ¨W?O?ŽU?L? ²?łô«

¨tM/ 92 …ÒœUL« ULÒOÝô

Wu?? ? H?D« W?? ? ×? ? ? W?¹U?? ?L? ? ?ŠË W?? ? O? ? ?×? ? ?B« W?? ? O?Ðd?? ? ²« ≠
ÆWKzUF«Ë
wM U?? N? OK?Ž ’u??BM?L« ‰U??L? ?Ž_UÐ qH?J²ð ∫ 3 …œÒ U? L«
8 v≈ 4 s/ œ«u?L« w?M …—u?Cc?L« qCU?O?N« Âu??Ýd?L« «c¼
ÊU?? ? ? L? ? ? C?«

U?? ? ?¾? ? ? ?O? ? ? N? W?? ? ?F?ÐU?? ? ?²?«

U?? ? ? Ob?? ? ? O‡?B?«Ë ¨ÁU‡?½œ√
ÆwŽUL²łô«

r?‡‡?]— Êu½U?? ? ?I« s?/ 17 …ÒœU?? ? ?L?« ÂU?JŠQ?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ

UMO?/Q?²UÐ o?ÒKF?²?L«Ë

26 wM ŒÒ—R?? ?L« 05≠85 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1985 WMÝ d?¹«d??³? M 16 oM«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨UN²O]dðË W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
136 ≠ 04 r?]— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oM«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wM ŒÒ—R?? ?L«
¨W/uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004

oM«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł 26 wM ŒÒ—R??L« 05≠85

138 ≠ 04 r?]— wÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

◊Ëd?? ?ý œÒb? ? ×ð ¨Áö?? ?Ž√ —u?? ?Cc?? ?L«Ë 1985 WM?Ý d¹«d?? ?³? ? M 16

q?¹dÐ√ 26 oM«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wM ŒÒ—R?? ? L«

U¼d??O? ÝË U?N? L? OEMðË

U??Ob??O?B«Ë q?CU?O? N« Ác¼ ¡U??A½≈

ÊU?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? C?U?Ð n?ÒK?J?L?« d?¹“u?« s?/ —«d?? ? ? ? I?Ð U?? ? ? ? ?N?K?¹u?? ? ? ? ?L?ðË
ÆwŽUL²łô«

¨ W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ
07≠92 r?]— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
4 oM«u?? ? L« 1412 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? ¦« ÈœU?? ? L? ? ł 28 wM ŒÒ—R?? ? L«

…œU?? ? Ž≈Ë qO¼Q?? ? ²« …œU?? ? Ž≈ e?? ?Cd?? ? / „—U?? ? A¹ ∫ 4 …œÒ U? ? ?L«

o¹œUMB w½u½U?I« l{u« sÒLC?²L«Ë 1992 WMÝ d¹UM¹

qH?J²?« wM ¨t?ðUÞU?? ?A?½ —UÞ≈ w?M ¨ W?? ?O? ? H? ? ?Oþu« W?? ? OÐd?? ? ²«

ÊU?LCK w?UL«Ë Í—«œù« rOEM?²«Ë wŽUL?²?łô« ÊUL?C«

q?L? ? ?F« Àœ«u?? ? ?Š U¹U?? ? ?×? ? ?C? W?? ? O?MN?? ? ?L« W?? ? ?OÐd?? ? ?²« …œU?? ? ŽS?Ð

¨wŽUL²łô«

Æw½ULł hI½ s/ Êu½UF¹ s¹cÒ« ’U ý_«Ë

137≠03 r]— Íc?? ?O? ? H?MÒ²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠

c?? O? ?HMð w?M wŽU?? L? ?²? ?łô« e??Cd?? L?« r¼U?? ¹ ∫ 5 …œÒ U? L«

WMÝ ”—U?/ 24 oM«u?L« 1424 ÂU?Ž ÂÒd? ×?/ 21 wM ŒÒ—R?L«

wM wŽU?L?²?łô« ÊU?L?CK W?O?×B?«Ë WO?ŽU?L?²?łô« Z/«d?³«

ÊU?? ? L? ? ?C«Ë q?L? ? ?F« d?¹“Ë

Wu??HDK? W?O? ×? B« W¹U??L? ×«Ë W??O? ×?B?« W?OÐd??²« ‰U??−? /
∫ WOðü«

UÞUAM« ‰öš s/ WKzUF«Ë

¨WOŽUL²łô« …bŽUL«Ë tOłu²«Ë ¡UGù« ≠

U?? ?O? ? ?Šö?? ?  œÒb? ? ?×?¹ Íc« 2003
¨wŽUL²łô«
∫ wðQ¹ U/ rÝd¹

s?/ 92 …ÒœU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š_ U?? ? ? I? ? ? ? O? ? ? ?³?D?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ?L?«

¨WOŽUL−« WMUEM« ≠

1403 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? /— 21 wM ŒÒ—R?? ? L« 11≠83 r]— Êu?½U?? ?I«

¨W½“«u²/Ë WLOKÝ W¹cGð qł√ s/ fO×²« ≠

«c¼ œÒb? ×¹ ¨Áö?Ž√ —u?Cc??L«Ë 1983 WMÝ u??Ou¹ 2 oM«u?L«

U?? ? ? ?L? ? ? ? ÒO? ? ? ? Ý ô¨Àœ«u?? ? ? ? ×«Ë ÷«d?? ? ? ?/_« s?/ W?¹U?? ? ? ?]u?« ≠

U¾ON WOŽUL²?łô«Ë WO×B« ‰ULŽ_« ‰UJý√ ÂuÝdL«

¨WOeML« Àœ«u×«

ÆwŽUL²łô« ÊULC«

‡¼ 1425 ÂUŽ W −
Ò ×« Ë– 30
Â 2005 WMÝ d¹«d³M 9

¨W¹Ëœ_« ‰ULF²Ý« ≠

w?×? ? ? ?B?«Ë w?ŽU?? ? ? ?L? ? ? ?²? ? ? ? łô« q?L? ? ? ?F?« ‚Ëb?M? ‰Òu? ? ? ?L?¹
W??B? Š s/ W??/u??B? ? L«
UMO?? /Q??²«

22

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
11 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

U??C«d??²? ýô« s/ ¡e??ł ŸU?D²??]UÐ

U??/b??š q?¹u??L? ² W?? B? B? ? L«

U?? C«d??²? ýô«

¨W×BUÐ …dCL«

UÝ—ULL« W×MUJ/ ≠

¨UNFO−AðË WO×B« WOÐd²«

öLŠ WO]dð ≠

ÆbŽUI²«Ë WOMNL« ÷«d/_«Ë qLF« Àœ«uŠË WOŽUL²łô«
d¹“u« s/ —«dIÐ

UC«d?²ýô« s/ ¡e−« «c¼ œÒb×¹

ÆW¾O³« W¹ULŠ ≠
oz«b?? ? Š Ë√ØË W?‡‡½U?? ? C? ? ?×« —Ëœ n?‡‡?‡ÒK?Jð ∫ 6 … œÒ U? ? ?L«

…—«œ≈ fK−?/ s/ Õ«d²]UÐ w?ŽUL²?łô« ÊUL?CUÐ nÒKJL«

wŽU?? ?L? ?²? ? łô« qL?? ?FUÐ s?¹b?? ŽU?? I? ? ²? ?L?« —Ëœ «c?? CË ‰U?? ?HÞ_«

Æ WOMFL« wŽUL²łô« ÊULC« W¾O¼

r?N s?/R?? ? L?« sO?M?? ? ?L?« ’U?? ? ? ? ? ý_«Ë W?u?? ? H?D« …b?zU?? ? H?
ÆrN]uIŠ ÍË–Ë UOŽUL²ł«

wŽU?? ?L? ? ²? ?łô« ÊU?? ?L? ?C?« W?? ¾? ? O¼ Õd?? ?²? ? Ið ∫ 10 … œÒ U? ? L«

n?AJ?«Ë hO?? ? ? ? ? ? A? ? ?²?« e?? ? ?Cd?? ? / n?ÒKJ?¹ ∫ 7 …œÒ U? ? ?L?«

qL?F?« Z/U½dÐ U?N?²? O½«e?O?/ —U?Þ≈ wMË WMÝ qC W?OM?F?L«
UÞU?? A?MUÐ W?? ×? ?B?K W?? OM?Þu« Z/«d?? ³K? U?? I? ?³Þ dJ?³? ?L«
vK?Ž t?? ?{d?? F?ðË Á“U?? −?½≈ —b?? ?I? ?L?« w×?? ?B«Ë w?ŽU?? L? ? ²? ? łô«

∫ WOðü« WOzU]u«

ÆW]œUBLK wŽUL²łô« ÊULCUÐ nÒKJL« d¹“u«
q³?? ? ] U?? ?/
¨Âu??Ýd?L« «c¼ oO??³Dð

ôU?? ? ×« n?AJ W?¹—Ëb«

U?? ? u?? ?×? ? ?H« ≠
¨÷dL«

U??O?H? O?C œÒb? ×ð ∫ 11 … œÒ U?L«
¨÷dL« —uDðË

UłöF« WFÐU²/ ≠

ÊU?? ? ? L? ? ? ?CU?Ð n?ÒKJ?L?« d¹“u?« s?/ —«d?? ? ? IÐ ¨W?? ? ? łU?? ? ? ×?« bM?Ž
Æw³D« ÂöŽù« WO]dð ≠
ÆwŽUL²łô«
÷«d?/_UÐ W?B?B? ?²?L« …œU?O?F?« qHJ²ð ∫ 8 …œÒ U?L«
«c?? ? ? ?N? W?? ? ? ?H?U?? ? ? ? ? ? ? L?« ÂU?J?Š_« q?C vG?K?ð ∫ 12 … œÒ U? ? ? ?L?«
ÂuÝd?L« s/ 63Ë 62 sOðœU?L« ÂUJŠ√ U?LÒO?Ý ô ¨ÂuÝd?L«

¨sO?F? / Íu?C?Ž “U?‡‡N?ł Ë√ u‡‡?C?Ž Í√ WÐU‡‡S?ÐË W‡M‡‡O??F?L«
ÆWMOF/ s ÊuL²M¹ v{d/ WŽuL−LÐ Ë√

W??O½U?? ¦« ÈœU??L? ł 28 wM ŒÒ—R??L« 07 ≠ 92 r]— Íc??O? H?MÒ²«
ÆÁöŽ√ —uCcL«Ë 1992 WMÝ d¹UM¹ 4 oM«uL« 1412 ÂUŽ

—UÞ≈ w?M ¨r¼U?? ð Ê√ W?? B? ?B? ? ?²? ?L« …œU?? O? ?F« sJ?L¹
b¹b?? −ð wM ¨W??O?MF??L«

…b?¹d?? ? −« w?M Âu?? ? Ýd?? ? L« «c?¼ d‡?‡A?M¹ ∫ 13 …œÒ U? ? ?L«

U?? ŽUDI« l?/ W??]ö??FU?Ð U??NðUÞU?? A½

U?I? MË r¼«u?²?? / sO??×ðË W??×?B« w/b?? ?²??/ ·—U??F?/
ÆtÐ ‰uLFL« rOEM²K

W?‡ÒO?Þ«d?? ? I? ? ?L?¹Òb« W?‡Ò¹d?z«e?? ? −« W?‡Ò¹—u?? ? ?N? ? ?L? ? ?−?K W?‡ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd?«
ÆW‡ÒO³FÒA«

W??O? ŽU??L? ²? łô«Ë W??O? ×? B« ‰U??L? Ž_« ‰Òu? Lð ∫ 9 … œÒ U? L«
‚ËbM ·dÞ s/ ¨Áö?Ž√ 2 …œU?L« wM U?N?O?KŽ ’u?BML«

oM«uL« 1425 ÂUŽ WÒ−×« Í– 27 wM dz«e−UÐ —ÒdŠ
Æ2005 WMÝ d¹«d³M 6

©2 …d?I?H« ® 92 …ÒœU?LK? U?I?³Þ w×??B«Ë wŽU?L?²? łô« qL?F«
1403 ÂUŽ ÊUC/— 21 wM ŒÒ—RL« 11≠83 r]— Êu½UI« s/
ÆÁöŽ√ —uCcL«Ë 1983 WMÝ uOu¹ 2 oM«uL«

vO×¹Ë√ bLŠ√

¡«—¬ ¨ «— dÒ I ¨ «—«d
15 wM ŒÒ—RL« 363 ≠ 83 r]— ÂuÝd?L« vC²?ILÐ ≠
oÒKF?²?L«Ë 1983 WMÝ u¹U?/ 28 oM«u?L« 1403 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý
s¹uJ?Ò²« U??? ?ÒÝR??/ vK?Ž W¹uÐd??²?« W¹U??u?« W??Ý—U??L? ?LÐ
¨wUF«
ŒÒ—R?? ?L« 59 ≠ 85 r‡?‡‡]— Âu?? ?Ýd?? L?‡‡« v?C? ?²? ? I‡‡?LÐË ≠
W?M?Ý ”—U?‡‡?‡?/ 23 o?‡?‡?M«u?? ? ? ?L?« 1405 ÂU?? ? ? ? Ž V‡?‡?ł— ‰ÒË√ w?M
Òw?ł–u?? ? ?L?ÒM« Òw?ÝU?‡‡?Ý_« Êu½U?? ? ? I?‡‡?‡« s?ÒL? ? ? C? ? ? ?²‡?‡?‡L?«Ë 1985
¨WÒO/uLF« «—«œù«Ë UÒÝRL« ‰UÒLF
119 ≠ 98 r?]— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
q¹dÐ√ 18 oM«u??L« 1418 ÂU?? Ž W??Ò−? ?×« Í– 21 wM ŒÒ—R??L«
W?? ? ?ÒO?MÞu?« W?? ? ?Ý—b?? ? ?L?« À«b?? ? ?Š≈ s?ÒL? ? ? C? ? ? ²? ? ? L?«Ë 1998 W?MÝ
¨”bMN/ UÝ«—b WÒ¹dOC×Ò²«

ÒwMÞu« ŸUbÒ « …—«“Ë
Ò R??/ „d??²?A??/ Í
Ò —«“Ë —«d? ]
1425 ÂU??Ž W?−??×« Í– 4 wM Œ—
»«b? ? ?²?½« s?L
Ò ?? ??C?? ??²?¹ ¨ 2005 WM?Ý d¹U?M¹ 15 o?M«u? ? ?L«
Y?×?? ?? ?³«Ë w?U?? ?? ?F?« r?OK?F?? ?? ?²
Ò ?« …—«“u? lÐU?ð ”—
Ò b? ? ? ?/
U?Ý«—b W¹Ò dO?C×?²Ò « WOÒ M?Þu« WÝ—b?L« Èb wLKF«
Æ2005-2004 WOF/U−« WM« Ê«uMFÐ ”bMN/

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ÒwMÞu« ŸUMÒb« d¹“Ë ÒÊ≈
¨ÒwLKF« Y×³«Ë wUF« rOKFÒ²« d¹“ËË

23

‡¼ 1425 ÂUŽ W −
Ò ×« Ë– 30
Â 2005 WMÝ d¹«d³M 9

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
11 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

138 ≠ 04 r?]— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

W‡ OÒ UL« …—«“Ë

q?¹dÐ√ 26 oM«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 wM ŒÒ—R?? ?L«
dÐu²C√ 23 oM«uL« 1425 ÂUŽ ÊU‡C/— 9 wM Œ—
Ò R/ —«d‡]
ÂU‡?JŠ√ o?O?? ?³D?ð

U?? ?O?? ?H?? ??O?? ?C s?‡L
Ò ? ? C? ? ?²¹ ¨ 2004 W‡?MÝ

229 ≠ 04 r?]— wÝU?zd« Âu?? ? Ýd?? ? ?L« v?C? ? ?²?‡I?? ? L?ÐË ≠

Ò R? L« 21≠
≠01 r]— Êu?½U??I?« s/ 190 …œÒ U? L«
7 wM Œ—

3 oM«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? Ò¦« ÈœU?? ? L? ? ł 16 wM ŒÒ—R?? ? L«

Ò ?ý
2001 WMÝ d??³?L??¹œ 22 oM«u? L« 1422 ÂU? Ž ‰«u

W?? ?/U?? ?F« W?½U?? ?/_« À«b?? Š≈ s?ÒL? ? C? ? ²? ? L«Ë 2004 W‡?MÝ XA?? ?ž

W?IKÒ F²?L« ¨2002 WM W? O
Ò U?L« Êu½U?] sL
Ò ?C?²?L«Ë
s/ …“u?? −?? ×?? L«

¨W/uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

¨tM/ 3 …ÒœUL« ULOÝ ô ¨wMÞu« ŸUMb« …—«“u

ôu?? IM?L« W?? Ý«d?? Š n¹—U?? B?? LÐ

122 ≠ 89 r]— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L« v?C? ?²‡I?? ?LÐË ≠

ÆWOzU³−« …—«œù« ·dÞ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

u??Ou¹ 18 oM«u??L« 1409 ÂU??Ž W??Ò−? ×« Í– 15 wM ŒÒ—R??L«

¨WÒOUL« d¹“Ë ÒÊ≈

Ò’U?? ? ? « Òw?ÝU?? ? ? Ý_« Êu½U?? ? ? I?« sÒL? ? ? ?C? ? ? ?²? ? ? L?«Ë 1989 W‡?MÝ

7 w?M ŒÒ—R?? ? L« 21≠01 r?]— Êu½U?? ? ?I?« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ?L?Ð ≠

r?‡O?‡‡?K?‡‡?F? ? ? Ò²?K W?? ? ?F?ÐU?? ? ?Ò²?« „ö?? ? ?Ýú? sO?? ? ?L? ? ? ?²M?L« ‰U?? ? ? ÒL? ? ? FU?Ð

2001 W?M?Ý d?? ? ? ?³? ? ? ? L? ? ? ? ?¹œ 22 o?M«u?? ? ? L?« 1422 ÂU?? ? ? ?Ž ‰«Òu? ? ? ? ý

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨sOOU‡‡F« s‡‡¹u‡‡JÒ²‡«Ë

U‡?L? ? ÒO? ? Ý ô ¨2002 W‡?‡M? W?‡ÒO?U?? ?L« Êu?‡½U?‡] s?‡ÒL? ? ?C? ? ²? ? ?L«Ë
¨tM/ 190 …ÒœU‡‡L«
54≠95 r?]— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
15 o?‡?‡?‡?M«u?? ? ? ? ?L?« 1415 ÂU?? ? ? ? ?Ž ÊU?‡?‡?C? ? ? ? ? /— 15 w?M ŒÒ—R?‡?‡‡?L?«
d?‡¹“Ë

260 ≠ 94 r]— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠
XA??ž 27 oM«u??L« 1415 ÂU??Ž ‰ÒË_« lOÐ— 19 wM ŒÒ—R??L«
wU?? F« rO?KF?? ²« d¹“Ë

U?? O? Šö??  œÒb? ×?¹ Íc« 1994 W‡?MÝ

U?? ? ? ?O? ? ? ?Šö?? ? ? ? œÒb? ? ? ?×?¹ Íc?‡‡?Ò« 1995 W?‡?MÝ d?¹«d?? ? ? ?³? ? ? ?M

¨wLKF« Y×³«Ë

¨W‡ÒOUL«
ŒÒ—R??L« „d??²? A? ?L« ÒÍ—«“u« —«d??I« v?C? ²? I? LÐË ≠
w½U??¦« lOÐ— 11 wM ŒÒ—R??L?« —«d??I« vC??²? ?I? LÐË ≠

1999 W‡?‡M?Ý dÐu?? ? ²? ? C√ 16 oM«u?? ? L« 1420 ÂU‡?‡Ž Vł— 6 wM

s?ÒL? ? ? C? ? ? ²? ? ? L?«Ë 1983 WM?Ý d¹U?M¹ 25 o?M«u?? ? ?L?« 1403 ÂU?? ? ?Ž
14≠82 r]— Êu½U?I« s/ 70 …ÒœU?L« ÂUJŠ√ oO³?Dð

sO/b? ²?LUÐ WÒU? «

U³?ł«u«Ë ‚uI×« œÒb?×¹ Íc‡Ò«

UO?HO?C

30 o?M«u?? ? ? L?« 1402 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦« l?O?Ð— 14 w?M ŒÒ—R?? ? ? L?«

wU?F« rOKF?Ò²« …—«“u s?OF?ÐU?Ò²« sOÐb?²ML« sO?ÝÒ—b?L«

WM? W??ÒO?U??L?« Êu½U?? ] sÒL? C? ?²? ?L«Ë 1982 WMÝ d?? ³? L? ?¹œ

WÒ¹d??O? C? ×? Ò²« W??ÒOMÞu« W‡?‡Ý—b??L« Èb ÒwLK?F« Y×??³«Ë
¨”bMN/

w²« Wu?IML« „ö?/_« WÝ«d?Š nOUJ²Ð W?IÒKF²?L« ¨1983

UÝ«—b

¨WOzU³−« …—«œù« U¼e−×ð
Ò I¹
∫ wðQ¹ U/ Ê«—d
∫ wðQ¹ U‡/ — d
Ò ‡I¹
s/ 190 …ÒœU?? ? ?L?« ÂU?JŠ_ U?? ? ? I? ? ? O? ? ? ?³D?ð ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ? L?«

¨o?¹—“≈ …d?¼“ …b?? ? ? ?O? ? ? ? ?« »b?? ? ? ?²?M?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ?L?«

1422 ÂU?? ? ? ? Ž ‰«Òu? ? ? ? ?ý 7 w?M ŒÒ—R?? ? ? ? L?« 21≠01 r?]— Êu?½U?? ? ? ? I?«

rO?KF?? ? Ò²« …—«“u? W?? ? FÐUð W?? ? ÝÒ—b?? ? / ¨W?? ?L? ? ?Ž“ sÐ …œu?u?? ? L«

Êu½U?? ? ] sÒL? ? C? ? ²? ? ?L«Ë 2001 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ¹œ 22 oM«u?? ? L«

W?? ? ? ÒO?M?Þu?« W?? ? ? Ý—b?? ? ? ?L« Èb? ¨ w?L?KF?« Y?×? ? ? ?³?«Ë w?U?? ? ? F?«

U?? ? H?¹d?? ? F? ? ?²?« —«d?? ? I?« «c¼ œÒb? ? ?×?¹ ¨2002 W?M? W?? ? ÒOU?? ? L?«

WO?F/U−« W?M« Ê«uMFÐ ”bMN/

UÝ«—b? W¹dOC?×²«
Æ2005 ≠ 2004

ôu?? ? ?I?ML?« W?? ? ?Ý«d?? ? ?Š n?O?UJ?ð »U?? ? ?? ? ? ×? W?? ? ?O? ? ? F? ? ? łd?? ? ?L?«
ÆWOzU³−« …—«œù« ·dÞ s/ …“u−×L«
ôu?? ? IM?L« W?? ? Ý«d?? ?Š n?¹—U?? ?B? ? ?/ œÒb? ? ?×ð ∫ 2 … œÒ U? ? ?L«

WÒOLÝÒd« …b¹d?−« wM —«dI« «c¼ dAM‡‡‡¹ ∫ 2 …œÒ UL«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL‡‡−K

∫ wðQ¹ ULC …“u−×L«
W??Ý«d??×« »u??Að ô U??/bM?Ž b?Š«u?« Âu??OK Ãœ 300 ≠
sJ¹ Ë√ rO??I¹ h ?ý U?NÐ Âu?I¹ Ê√ sJL?¹Ë

oM«u?L« 1425 ÂU?Ž W??−?×« Í– 4 wM dz«e?−UÐ —Òd?Š

UÐu?F? W¹√

Æ2005 WMÝ d¹UM¹ 15

¨…“u−×L« ¡UOý_« UNÐ WŽœuL« sCU/_« —«u−Ð
W?? ?Ý«d?? ?×« »u?? ?Að U?? ?/b?MŽ b?? ?Š«u« Âu?? ?O?K Ãœ 500 ≠
nÒK?JL« h? ? ? AK W?? ?U?? ?š

U?? F? ? ³ð Âe?K²?? ?ðË

U?Ðu?? F? ? 

wUF« rOKF ²
Ò « d¹“Ë

ÒwMÞu« ŸUMb
Ò « d¹“Ë sŽ

ÒwLKF« Y×³«Ë
ÂUF« sO/_«

…—d?³? L«Ë W?L?łUM?«

U?I?HM« i?¹u?Fð W?O½UJ?/≈ l/ ¨pcÐ

ÆtÐ ‰uLFL« rOEM²« wM œÒb×L« b×« “ËU−ð ÊËœ

WOÐË«dŠ bOý—

włUNM bLŠ√ ¡«uK«

‡¼ 1425 ÂUŽ W −
Ò ×« Ë– 30
Â 2005 WMÝ d¹«d³M 9

24

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
11 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł 14 wM ŒÒ—R?? / —Òd? I? ?/ Vłu?? LÐ

11 w?M ŒÒ—R?? ? ? L?« —«d?? ? ? I?« ÂU?‡?‡J?Š√ v?G?‡K?ð ∫ 3 …œÒ U? ? ? ?L?«

b?? O? « b?? L? ?²‡‡F?‡¹ ¨2004 WM?Ý XA‡‡?ž ‰ÒË√ o‡‡M«u?? L« 1425

1983 W?M?Ý d¹U?M?¹ 25 o?M«u?? ? ?L?« 1403 ÂU?? ? ? ?Ž w½U?? ? ? ?¦?« lO?Ð—

Ÿ—U?‡?‡?‡?ý 22 ‡?Ð s?‡? ‡?‡?‡?CU?‡?‡? ‡??‡?‡?‡?« ¨‰U??‡?L?‡?‡?ł n?‡? ‡?‡?Ýu?‡?‡?¹ s??‡?‡?Ð

Êu½UI« s/ 70 …ÒœUL« ÂUJŠ√ oO³Dð

Èb?? ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? CË ¨W??ÐU??M? Ž ≠ Plaisance w?Š Ritoux LachauÌ

1402 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ? ? ?¦? « l?O?Ð— 14 w?M ŒÒ—R?? ? ? ? ? L?« 14≠82 r?]—

Æ„—UL−«

Êu½U?? ? ] sÒL? ? C? ? ²? ? ?L«Ë 1982 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ¹œ 30 oM«u?? ? L«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł 14 wM ŒÒ—R?? / —Òd? I? ?/ Vłu?? LÐ

UOH?OC sÒLC²L«Ë

W?? ? ?Ý«d?? ? ×?« nO?UJ?²?Ð W?? ? I?ÒKF?? ? ?²? ? ?L?« ¨1983 W?M? W?? ? ÒOU?? ? L?«
…—«œù« ·d?Þ s?/ …“u?? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ?L?« W?u?? ? ? ? ?I?M?L?« „ö?? ? ? ? ?/ú?

b?? ? O? ? ??« b?? ? L? ? ?²? ? ?F¹ ¨2004 WM?Ý XA?? ? ž ‰ÒË√ o?M«u?? ? L« 1425
Íb??O? Ý b?L? ×? / w/d??I« Ÿ—U??AÐ sCU??« ¨b??L? ×? / w/d??I«

ÆWOzU³−«
c?? O? ?HM²?Ð Vz«d?? CK ÒÂU?? F?« d¹b?? L« nÒK?J¹ ∫ 4 …œÒ U? L«

Æ„—UL−« Èb öOCË ¨…dJÐ ≠ bUš
W?? ? ? ? ?ÒO? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ÝÒd?« …b?¹d?? ? ? ? −?« w?M d?? ? ? ? ?A?M?¹ Íc?Ò« —«d?? ? ? ? I?« «c?¼
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł 14 wM ŒÒ—R?? / —Òd? I? ?/ Vłu?? LÐ
b?? ? O? ? ??« b?? ? L? ? ?²? ? ?F¹ ¨2004 WM?Ý XA?? ? ž ‰ÒË√ o?M«u?? ? L« 1425

23 oM«uL« 1425 ÂUŽ ÊU?C/— 9 wM dz«e?−UÐ —ÒdŠ

≠ W?? ³? I?« U??/—u?½UÐ 38 » ö?? O? H?Ð sCU?? « ¨d¼UÞ Íu?¹d??L? ?Š
Æ„—UL−« Èb öOCË ¨dz«e−«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł 14 wM ŒÒ—R?? / —Òd? I? ?/ Vłu?? LÐ
b?? ? O? ? ??« b?? ? L? ? ?²? ? ?F¹ ¨2004 WM?Ý XA?? ? ž ‰ÒË√ o?M«u?? ? L« 1425

Æ2004 WMÝ dÐu²C√
uNMý√ sÐ nODK« b³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ò R? ? ?/
1425 ÂU?? ??Ž W?? ??O?½U?? ??¦?« ÈœU?? ??L?? ??ł 14 w?M W? ? ?š —

«—d
Ò ? ? ? I? ? ?/

œU? L? ²? Ž« s?L
Ò ? C? ²ð ¨ 2004 W‡M?Ý XA? ž ‰ Ë
Ò √ oM«u? L«

¨dz«e?−« ≠ w]«d?Ð r¹d?/ w×Ð sCU?« ¨b?L?×? / Âu??O?L«
Æ„—UL−« Èb ¡öCË
Æ„—UL−« Èb öOCË
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł 14 wM ŒÒ—R?? / —Òd? I? ?/ Vłu?? LÐ

ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł 14 wM ŒÒ—R?? / —Òd? I? ?/ Vłu?? LÐ

Z¹UÝ b?O« bL?²F¹ ¨2004 WMÝ XA?ž ‰ÒË√ oM«uL« 1425

l½U?/ b?O?« bL?²?F¹ ¨2004 WMÝ XA?ž ‰ÒË√ oM«u?L« 1425

12 r]— W?? I? ?ý 1√ …—U?? L? ?Ž sJ?? / 200 w×?Ð sCU???«¨ `Ð«—

≠ —U?? ? ? ? ?O?Ð_« Êu?? ? ? ? Ý—«u?Ð …d?? ? ? ? ?O?E?Š 5 ‡?Ð s?CU?? ? ? ? ??« ¨n?Ýu?¹

Æ„—UL−« Èb öOCË ¨Ë“Ë ÍeOð ≠ W×¹dM

Æ„—UL−« Èb öOCË ¨dz«e−«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł 14 wM ŒÒ—R?? / —Òd? I? ?/ Vłu?? LÐ

ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł 14 wM ŒÒ—R?? / —Òd? I? ?/ Vłu?? LÐ

ÍUŠ— bO?« bL²F¹ ¨2004 WMÝ XA?ž ‰ÒË√ oM«uL« 1425

W‡?‡Cd?? ?A« b?? L?‡²?? ?Fð ¨2004 WM?Ý XA?? ž ‰ÒË√ oM«u?? ?L« 1425

MT8 …—U?? ?L? ?Ž …Ëd‡?‡J«u?‡‡?Ð `U?? B?‡« w?×Ð sCU?? ?« ¨pU?? ?/

42 ‡Ð U¼d?I?/ szUJ« ¨—u?³Ž r¹e?CË√ ©Â ÆÂ Æ– ÆË Æ‘ Æ– Æ‘®

Æ„—UL−« Èb öOCË ¨…bJOJÝ ≠ 21 r]—

Æ„—UL−« Èb WKOCË ¨dz«e−« ≠ sOŠ WKŽ Ÿ—Uý

WD× ≠ dz«e−« ≠ 376 »Æ’ ¨f¹«— œ«d d¾Ð ¨sOðU3³« wŠ ¨W‡ OÒ LÝ dÒ « W‡F‡³DL«

قامئــــة
املصادر و املراجع

قائمة المصادر و المراجع

أوال :قامئة املصادر
 -1القرآن الكريم
 -2السنة النبوية الشريفة
 -3دستور 2016
 -4معج م م م ممم المنج م م م ممد ف م م م ممر الير م م م ممة ل م م م مموي

.1986

-5س م م م م موار عبم م م م ممد اليطي م م م م م

ن شرون عم ن .2008

معي م م م ممو

دار المش م م م ممر بي م م م ممرو

عويضم م م م ممة موسم م م م مموعة عيم م م م ممم األحي م م م م م

دار حجيم م م م ممة

اثنيا :قامئة املراجع
 : 1المراجع باللغة العربية
الكتب:



 .1عبدددددد الدددددراي ال ددددد ور  :الوس م مميط ف م ممر ش م ممري القم م م نون الم م ممدنر حم م م
الميكية الجز الث من دار إحي التراث العربر بيرو
.2

دددددميقة اليليدددددوب  :ال م مموجيز ف م ممر التشم م مريع

.1967
ال م ممن عية دار االتحم م م د

العربر لطب عة االردن 1967

 .3مقمددددددددود ابدددددددد ار ي الددددددددوال  :حقم م م ممو الميكيم م م ممة الفكريم م م ممة فم م م ممر التش م م م مري
الجزائري ديوان المطبوع

الج معية الجزائر .1983
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 .4جددددددد اقمددددددد ليدددددد  :النظ م م م م الق م م م نونر لحم يم م ممة اال ت ارع م م م
التكنولوجيم م م م الم م م م ال م م ممدو الن مي م م ممة منش م م ممو ار
الكوي

ذا

السالسم م م م

و نق م م م

الطبع م م ممة االولم م م م

.1983
 .5عبددددددا

قلمدددددد الم ددددددي و  :الميكي م ممة ال م ممن عية ديم م موان المطبوعم م م

الج معية الجزائر .1983
.6

ددددددمير جميدددددد ق ددددددي ال ددددددتدو  :الميكي م ممة ال م ممن عية وفم م م القم م موانين

الجزائرية ديوان المطبوع

الج معية الجزائر 1984

 .7قا ددددد جميددددد قا ددددد  :نقم م م التكنولوجيم م م و عميي م ممة التنمي م ممة وجه م ممة نظ م ممر
الدو الن مية منشو ار

المنظمة العربية ليعيوم اإلدارية األردن .1984

 .8مقمددددد ا ددددور قمدددداد  :النظ م م م الق م م نونر لب م م ار ا

اال ت م م ار و الرسم مموم و

النم ذج ال ن عية دار الفكر الج معر االسكندرية .2000
 .9صددددددددل ييددددددد الددددددددي  :الملكيدددددددة الصددددددد اعية و التجاريدددددددة الطبع م م ممة
االول

مكتبة دار الثق فة لينشر و التوزي
فاضددددددددل

.10

عم ن .2000

دريدددددددد  :المم م م ممد

إل م م م م الميكيم م م ممة الفكريم م م ممة :الميكيم م م ممة

األدبيم م م ممة والفنيم م م ممة وال م م م ممن عية الطبعم م م ممة الث نيم م م ممة دي م م م موان المطبوع م م م م

الج معيم م م ممة

الجزائر .2003
.11

فاضددددددل

دريدددددد  :الميكيم م ممة ال م م ممن عية ف م م م الق م م م نون الج ازئم م ممري

الطبعة الث نية ديوان المطبوع
.12

الج معية لجزائر .2013

عجدددددددددة الجد ددددددددد  :أزمم م م م م

حقم م م ممو الميكي م م م ممة الفكري م م م ممة ب م م م ممدون

طبعة دار ال يدونية الجزائر .2012
.13

اقمددددددددددد ق ددددددددددا الصددددددددددغير :الميكي م م م ممة الفكري م م م ممة و التكنولوجيم م م م م

الحيوية بدون طبعة دار النهضة العربية م ر .2015
.14
اس م ممت دام

الددددددددد عبددددددددد الع ددددددددي ابددددددددو ابددددددددة :االثم م م م ر المترتب م م ممة عيم م م م
الهندس م ممة الوراثي م ممة و م م ممد مسم م م ولية الدول م ممة عنهم م م الطبع م ممة االولم م م

دار الفكر الج معر االسكندرية .2013
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عصدددددددا اقمدددددددد الب جددددددد  :حقم م ممو الميكيم م ممة الفكريم م ممة ل

.15

المعدلة وراثي الطبعة االول
.16
ن عة الدوا

م م ممن

دار الفكر الج معر االسكندرية .2014

مقمدددددددود مقددددددد الددددددددي مقمدددددددد الج دددددددد  :ب م م م ار اال ت م م م ار و

بدون طبعة دار النهضة العربية م ر .2014
عصددددددا مالدددددد العب دددددد  :مقتضم م ممي

.17

ب م م م ار اال ت م م م ار ف م م م تش م م مريع

الم م م مميحة الع مم م ممة بش م م م ن

الم م ممدو العربيم م ممة الطبعم م ممة االول م م م

مكتبم م ممة الوف م م م

الق نونية اإلسكندرية .2011
.18
اال ت ار

دددددددي ق دددددددي كدددددددرار  :الت م م مزام الم تم م ممر ب إلف م م م ي عم م ممن سم م ممر
دار النهضة العربية الق هر .2014

.19

عي ددددددددي ليدددددددد

الق م م م م م م نونر ليمورث م م م م م م

يددددددددر اه :الس م م ممالال

الجينيم م م م م ممة  -الطبعم م م م م ممة االول م م م م م م

و األعم م م م ار – النظم م م م م
دار الفكم م م م م ممر الج م م م م م م معر

اإلسكندرية .2014
.20

مجبددددددددد

ي م دددددددددل المدددددددددالك  :ب م م م م ار ا

اسم م م ممتثم ره م م م م ممد ار ليمعيوم م م م م
الروا لينشر و التوزي

اال ت م م م م ار و أهميم م م ممة

العيميم م م ممة و التقنيم م م ممة الطبعم م م ممة االول م م م م

م سسم م م ممة

االردن .2007

 .21يي ددددة ددددا عبددددد الجبددددار الصدددد ار :المن فسم ممة غيم ممر المشم ممروعة ليميكيم ممة
ال ن عية دار ح مد لينشر عم ن .2002
.22

مقمددددد ق ددددي عبددددد المجيددددد القددددداد :اآللي م م

الدوليم ممة لحم يم ممة

حقم م ممو الميكيم م ممة ال م م ممن عية و أثره م م م االقت م م م دي دار الكتم م ممو الق نونيم م ممة م م م ممر
.2011
.23
ال م ممية ب أل م ممن

دا دددددا قمدددددة بددددداق عبدددددد اليدددددادر :حق م ممو الميكي م ممة الفكري م ممة ذا
النب تي م ممة و المنتجم م م

.2011
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عبددددددد الددددددرقي ع تددددددر :الر يم م ممة الدوليم م ممة بش م م م ن حم يم م ممة الثم م ممروا

.24

البيولوجي م م م ممة و المعم م م م م ر التقييدي م م م ممة د ارس م م م ممة مق رن م م م ممة الطبع م م م ممة االولم م م م م
الدراس

مرك م م م ممز

العربية م ر .2015
عبدددددددد الدددددددرقي ع تدددددددر :التنظ م م مميم القم م م م نونر ل م م ممن ع

.25

عي م م ض م ممو اتف قيم ممة تم م مريب

الطبع م ممة االول م م

مرك م ممز الد ارس م م

الدوائي م م ممة

العربي م ممة م م ممر

.2015
ممدددددددددددول مقمددددددددددد يددددددددددر  :الضم م م م موابط الق نوني م م م ممة ليتكنولوجيم م م م م

.26

الحيويم م م ممة ف م م م م مج م م م م

الز ارعم م م ممة و االغديم م م ممة و الم م م ممدوا م م م م م م د ارسم م م ممة مق رنم م م ممة م م م م م م دار

النهضة العربية م ر .2003
عدددددددي مغيغدددددددب :بم م م م ار اال تم م م م ار ميكي م م ممة

.27

الطبعة الث نية منشو ار
.28

م م ممن عية و تج ري م م ممة

الحيبر الحقوقية لبن ن 2009

جددددددد وفددددددا مقمدددددددي  :الحم ي م ممة الق نوني م ممة ليميكي م ممة ال م ممن عية

وفق م م إلتف قيم ممة الجوانم ممو المت م ممية ب لتج م م ر مم ممن حقم ممو الميكيم ممة الفكريم ممة ت م مريب )
دار الج معة الجديد لينشر اإلسكندرية .2004
.29

صددددددر أبددددددو ال تددددددول :حم ي م ممة حق م ممو الميكي م ممة الفكري م ممة ف م ممر ال م ممن ع

الدوائي م م م ممة – د ارس م م م ممة مق رن م م م ممة -دار الج مع م م م ممة الجدي م م م ممد ب م م م ممدون طبع م م م ممة م م م م ممر
2007
.30

عبددددد ال تدددددال بيددددوم قجددددداي  :الميكيم ممة ال م ممن عية فم ممر الق م م نون

المق رن دار الفكر الج معر اإلسكندرية .2008
.31
دار المطبوع
.32

عبددددددد الو دددددداب عرفدددددد  :الوس م مميط ف م ممر حق م ممو الميكي م ممة الفكري م ممة
الج معية اإلسكندرية .بدون سنة النشر.
عبددددددددد اه ق ددددددددي ال

ددددددددرو  :ال م م مموجيز ف م م ممر حق م م ممو الميكي م م ممة

ال ن عية والتج رية دار وائ لينشر الطبعة الث نية .2008
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.33

دددددددددعود دددددددددماو  :بم م م م م ار اال تم م م م م ار فم م م م م ال م م م ممن ع

ريددددددددد

الدوائيم م م ممة التنظم م م مميم الق م م م م نونر ليت م م م م ار يا االتف قيم م م ممة ف م م م م ضم م م ممو منظمم م م ممة التج م م م م ر
الع لمية  )W.T.Oدار الثق فة لينشر و التوزي
.34

األردن .2008

عبددددد الددددرقي ع تددددر عبددددد الرقمددددا

اثم ممر اتف قيم ممة الت م مرب

عي م م

التن م م ممو البيولم م م موجر و المعم م م م ر التقييدي م م ممة المرتبط م م ممة بهم م م م دار الفك م م ممر الجم م م م معر
اإلسكندرية .2009
ق دددددا مقمدددددود كدددددو ار  :الحم ي م ممة الق نونيم ممة لبم م م ار اال تم م م ار و

.35

فق م م م ألحك م م م م اتف قيم م ممة الت م م مرب
الطبعة االول

بيرو

.36

د ارسم م ممة مق رنم م ممة ) منشم م ممو ار

الحيبم م ممر الحقوقيم م ممة

.2010

ق ددددددددا

علددددددددي :بم م م م ار اال تم م م م ار

اكتسم م م م به و حم يتهم م م م دار

الج معة الجديد لينشر اال ازراطية م ر .2010
دددددعيد بددددد عبددددددد اه بددددد قمددددددود المع دددددر  :حق م ممو الميكي م ممة

.37

ال م ممن عية د ارسم ممة فقيهم ممة فم ممر ض م م م م م ا م ممد ب م م التش م مري العم م م نر ) دار الج معم ممة
الجديد .2010
.38
شركة ن

طلبددددددة أ ددددددور :حم يم م ممة حق م ممو الميكي م ممة الفكري م ممة طبع م ممة منقحم م ممة
لطب عة الق هر .2015

.39

كددددددددارلو

كوريددددددددا :حقم م م ممو الميكيم م م ممة الفكريم م م ممة منظمم م م ممة التج م م م م ر

الع لمي م م ممة و ال م م ممدو الن مي م م ممة اتفم م م م
احمد عبد ال ل
.40

التم م م مريب

و يم م م م ار

سي س م م ممية ترجم م م ممة الس م م مميد

دار المريخ لينشر السعودية .2002
مددددددارت

ددددددور :الميكي م ممة الفكري م ممة و التن م ممو البيول م مموجر و التنمي م ممة

المسم م م ممتدامة ح م م م م المس م م م م ئ ال م م م ممعبة ترجمم م م ممة السم م م مميد احمم م م ممد عبم م م ممد ال م م م م ل

دار

المريخ لينشر السعودية .2002
.41

قددددداي علدددددي عطدددددو  :حم يم ممة حقم ممو الميكيم ممة الفكريم ممة و ت ثيره م م

عي م م م التنميم م ممة االقت م م م دية ف م م م البيم م ممدان الن ميم م ممة بم م ممدون دار النشم م ممر بم م ممدون بيم م ممد
النشر سنة .2005
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ق دددددددددد ق ددددددددددي البدددددددددددراو  :الحم يم م م م مة الق نوني م م م ممة ليمم م م م م ثو ار

.42

الشم ممعبية الفيكيورم م م المع م م ر التقييديم ممة) ف م م ضم ممو ق م م نون حم يم ممة حقم ممو الميكي م مة
الفكرية دراسة مق رنةم دار النهضة العربية الق هر .2001
.43
التكنولوجي ميري

ددددددددداكر دددددددددعيد  :حقم م م ممو الميكيم م م ممة الفكريم م م ممة مم م م ممن االدو ال م م م م
لينشر و التوزي

الق هر .1999

 .44ق ددددد علدددددي الدددددد و و مقمدددددد دددددعيد الرقدددددو الم مموجيز فم ممر النظريم ممة
الع مة ل لتزام دار ن ئ
.45

عم ن بدون سنة نشر

ال ددددددديد اقمدددددددد عبدددددددد ال دددددددال  :االقت م م م م د السي س م م ممر لحم ي م م ممة

حقو الميكية الفكرية ف ض اتف
.46

التريب

ريدددداد عبددددد ال دددداد م صددددور عبددددد الددددرقي  :التنظم مميم الم ممدولر

لحم ي م ممة الميكي م ممة الفكري م ممة فم م م ضم م م اتف قم م م

المنظم م ممة الع لمي م ممة ليميكي م ممة الفكري م ممة

دار الج معة الجديد االسكندرية .2012
 .47مقمددددددد يا ددددددي الروا ددددددد  :أحك م م م م عقم م ممد التم م ممر يا ب سم م ممترال ب م م م ار
اال تم م م م ار

د ارس م م ممة مق رن م م ممة) دار الثق ف م م ممة لينش م م ممر و التوزيم م م م

الطبع م م ممة األولم م م م

االردن 2017
.48

علددددددد ابددددددد ار ي  :منظمم م ممة التج م م م ر الع لميم م ممة جولم م ممة االرجم م م مواي و

تقنم م م ممين نهم م م ممو الع م م م م لم الث لم م م ممث دار النهضم م م ممة العربيم م م ممة بم م م ممدون طبعم م م ممة الق م م م م هر
.1997
.49

عيالددددددددي ب ددددددد ت  :د ارسم م م م

ف م م ممر القم م م م نون التجم م م م ري المررب م م ممر

الج م م ممز الثم م م م نر اال م م م م التجم م م م ري مطبع م م ممة النجم م م م ي الجدي م م ممد الطبع م م ممة االولم م م م
بدون بيد نشر .2001
.50
االو

ليددددد فكتدددددور تدددددادري  :الم مموجيز فم ممر الق م م نون التج م م ري الجم ممز

دار النهضة العربية الق هر .2010
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وجدددددد عبدددددد ال تدددددال دددددواق  :أغدي م ممة الهندس م ممة الوراثي م ممة نح م ممو

.51

اسم م ممتراتجية عربيم م ممة لحم يم م ممة المحم م مميط الحيم م مموي ل نس م م م ن كتيم م ممو المنظمم م ممة العربيم م ممة
ليتربية و الثق فة و العيوم.
لو ددددددددددت  :البيولوجي م م م م م ك يم م م م ممديولوجي ترجمم م م م ممة م م م م م ممطفر

.52

ر.

.53

مقمددددددد لط دددددد عبددددددد ال تددددددال :القم م م نون الجنم م م ئر و اس م ممت دام

ابراهيم لطفر سيسية كراس

متنقية المكتبة األك ديمية الق هر .1997

التكنولوجي الحيوية بدون طبعة دار الفكر و الق نون المن ور .2012
.54
كراس

وفددددددا عبددددددد ال بدددددد مقمددددددد :الهندس م ممة الوراثي م ممة عيم م م الحيم م موان

عيمية المكتبة األك ديمية م ر .2005
صددددددالا عبددددددد القميددددددد ق دددددددي  :التقني م ممة الحيوي م ممة قس م ممم االنتم م م ج

.55

الحيوانر كيية العيوم ج معة الق هر .2013

مقمدددد بددد أبددد بكدددر عبدددد اليدددادر الدددراي

.56

مطبعة دار القرأن الكريم بيرو
.57

ترتي ممو طم م هر بيم م

.1972

ال ددددديد ال بدددددو ال ددددديد :األغدي م ممة المهندس م ممة وراثيم م م ب م ممين الم ازيم م م

و الم م م م م م طر مرك م م م ممز الد ارسم م م م م

و البح م م م مموث البيئي م م م ممة كيي م م م ممة الز ارع م م م ممة ج مع م م م ممة

اسيوط بدون سنة م ر.
 .58ت يددددد

دددديد أقمددددد ددددا  :كتم م و الط ل ممو مرجم م التكنولوجيم م الحيوي ممة

المفم م م م م هيم و التطبيقم م م م م

ك ارسم م م م م

عيمي م م م ممة المكتب م م م ممة األك ديميم م م م مة م م م م ممر

.2005
.59

دددددت ي

وت ج دددددا  :طع من م م المهنم ممد

وراثي م م ترجمم ممة أحمم ممد مسم ممتجير

مكتبة االسر سيسية العيوم و التكنولوجي م ر .2005
 .60فدددددددايي عدددددددي رضدددددددوا  :عق م م ممد الت م م ممر يا التجم م م م ري الطبع م م ممة االولم م م م
مطبعة الحسين االسالمية الق هر .2005
.61
منشو ار

ددددددديروا

ددددددداد ا دددددددماعي  :الحم يم م ممة الق نونيم م ممة ليمنتج م م م

زين الحقوقية الطبعة األول

بيرو لبن ن .2017
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 .62مصدددددددط

ر دددددددد

ددددددديقة :اتف قم م م م

التجم م م م ر الع لمي م م ممة ف م م ممر ع م م ممر

العولمة دار الج معة الجديد االسكندرية 2005
 .63عجددددددددة الجيدلدددددددد

الميكيم م م ممة الفكريم م م ممة ال م م م ممن عية التج ريم م م ممة

من زع م م م م

ال م م م ممدعو المدني م م م ممة و ال م م م ممدعو الجزائي م م م ممة و الط م م م ممر البديي م م م ممة الطبع م م م ممة األولم م م م م
موسوعة حقو الميكية الفكرية منشو ار
.64
اال ت ار

زين الحقوقية لبن ن 2015

ددددددد يود قلدددددددي دويددددددد  :دور الس م م مميطة الع م م م ممة ف م م ممر مجم م م م
بدون طبعة منش المع ر

بم م م م ار ا

االسكندرية .1993

 .65مق ددددددو لع ددددددب :المبم م م دم الع م م ممة ليقم م م نون الم م ممدنر الج ازئ م ممري دي م م موان
المطبوع

الج معية الجزائر .2007

 .66قمدددددددد با دددددددا عمدددددددر :القض م م م المم م ممدنر دار هومم م ممة بم م ممدون طبعم م ممة

بوزريعة الجزائر .2003

م ممن

 .67مقمددددددد عبددددددد الضددددددا ر :الحم ي م ممة الق نوني م ممة ل

النب تي م ممة ب م ممدون

دار نشر الق هر .2003
 .68ابددددد ار ي الع دددددو  :الرم م م
و مستقب التنمية مركز الدراس

و ا واتهم م م النظم م م م الجدي م ممد ليتجم م م ر الدولي م ممة
العربية لبن ن .2015

 .69م يدددددر علدددددي الج ددددديور  :البي م ممو تكني م مموجر دار الفك م ممر العرب م ممر الطبع م ممة

االول

بدون سنة نشر .الق هر م ر.

 - .70عبددددددد المطلددددددب عبددددددد القميددددددد الج م م م

الع لمية من االوروغواي لسي ت

و ألي م م م

منظمم م ممة التج م م م ر

الدار الج معية االسكندرية .2003

 .71مقمدددددددد عددددددداد ع دددددددكر القواعم م ممد الدوليم م ممة لتم م ممداو الك ئن م م م

المحم م ممور

د ارسم م م ممة تحيييم م م ممة فم م م ممر إط م م م م ر بروتكم م م ممو قرط جنم م م ممة و اتف قي م م م م

منضم م م مممة

وراثي م م م م

التج ر الع لمية مركز الدراس

م ر2019

العربية الطبعة االول

 .72كلدددددددددود دوبدددددددددرو :الممك م م م ممن و التكنيوجيم م م م م الحيوي م م م ممة ترجم م م م ممة ميشم م م م م
يوس

مركز دراس

الوحد العربية الطبعة األول
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 .73جمددددا عبددددد الددددرقم مقمددددد علدددد  :الحم يم ممة الق نونيم ممة ليم م موارد الوراثيم ممة

والمع ر التقييدية المت ية به مطبعة السعيد م ر 2008
 -2الر ائ الجامعية :
أ ر ائ الدكتوراه.

مقمددددد اقمددددد عبددددد العددددا مقمددددود :الحم يم ممة الق نونيم ممة ليك ئن م م

.74

الدقيقم م ممة فم م ممر الق م م م نون الم م م ممري و الق م م م نون الفرنسم م ممر و االتف قي م م م
آللي م م م

الدوليم م ممة وفق م م م

الميكي م م ممة الفكري م م ممة رس م م م لة لنيم م م م درج م م ممة الم م ممدكتو ار ف م م ممر القم م م م نون التجم م م م ري

ج معة عين الشم
.75

دفعة .2012

الصدددددددداد بو دددددددد اقة :اآلث م م م م ر المحتمي م م ممة النضم م م ممم م الم م م م ازئم م م ممر

ليمنظم م م م ممة الع لمي م م م ممة ليتجم م م م م ر عيم م م م م قطم م م م م

م م م ممن عة األدوي م م م ممة – ح ل م م م ممة مجمم م م م م

م مميدا  -أطروحم ممة لني م م درجم ممة الم ممدكتو ار فم ممر العيم مموم االقت م م دية كييم ممة العيم مموم
دية و عيوم التسيير ج معة الجزائر دفعة .2007

االقت

عبددددددد ال ددددددد م لددددددوف  :اث م ممر اتف قي م ممة حق م ممو الميكي م ممة الفكريم م ممة

.76

مور
المرتبطم ممة ب لتج م م ر عي م م نق م م التكنولوجي م م ال م م الم ممدو الن ميم ممة أطروحم ممة دكتم م ا
كيية العيوم االقت
.77

دية ج معة الجزائر .2007
دقمدددددددا لي دددددددد  :التسم م مموي ال م م مميدالنر ح لم م ممة مجم م م م

م م مميدا

أطروحم م م ممة دكتم م م ممو ار عيم م م مموم كييم م م ممة العيم م م مموم االقت م م م م دية و عيم م م مموم التسم م م مميير دالم م م ممر
ابراهيم ج معة الجزائر .2009
بليا ددددددددددددم ك ي ددددددددددددة :حم ي م م م م ممة اال ت ارع م م م م م م

.78

التكنولوجي م م م م الحيويم م م ممة و اال م م م ممن

النب تيم م م ممة وف م م م م اتف قيم م م ممة ت م م م مريب

أطروحم ممة لني م م شم ممه د الم ممدكتو ار عيم مموم فم ممر ق م م نون األعم م م

الن تج م م م م ممة عم م م م م ممن
و اليوبم م م ممو

كييم ممة الحقم ممو سم ممعيد

حمدين ج معة الجزائر .2017
.79
اال تم م م ار

م ددددي جمددددا الدددددي مقمددددد مقمددددود :الحم يم ممة الدوليم ممة ليب م م ار ا
بح م ممث ليح م ممو عيم م م ال م ممدكتو ار ف م ممر الحق م ممو

الق هر .2012
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ب ر ائ الماج تير.
.80

العايدددددب جمدددددا  :التنم ممو البيولم مموجر كبعم ممد فم ممر الق م م نون الم ممدولر و

الجهم م م ممود الدوليم م م ممة و الجزائريم م م ممة لحم يت م م م م مم م م ممذكر لني م م م م شم م م ممه د الم جسم م م ممتير فم م م ممر
الق نون الدولر و العالق
 .81يددددرم

الدولية كيية الحقو بن عكنون .2005

مددددراد  :حم يم ممة ب م م ار اال ت م م ار فم ممر التش م مري الج ازئم ممري مم ممذكر

م جيستر ج معة بن يوس
.82

الجزائر سنة .2009/2008

بن د

كددددداد صدددددافية :ض م ممرور التم م موازن ف م ممر حق م ممو الميكي م ممة الفكري م ممة و

حم يم ممة التنم ممو البيولم مموجر مم ممدكر م جيسم ممتر فم ممر ق م م نون الم ممدولر ج معم ممة مولم ممود
معمري تيزي وزو .2016
 .83عربدددددد مددددددري  :أث م م م ر سي س م م م

تحريم م ممر التج م م م ر الدوليم م ممة عي م م م تحقي م م م

األم م م ممن الر م م ممذائر المس م م ممتدام ف م م ممر ال م م ممدو الن مي م م ممة د ارس م م ممة تحيييي م م ممة مق رن م م ممة ألثم م م م ر
التحري م م ممر عيم م م م األم م م ممن الر م م ممذائر المس م م ممتدام ف م م ممر االقت م م م م دي

المق رن م م ممة م م م ممدكر

م جس م ممتير كيي م ممة العي م مموم االقت م م م دية و عي م مموم التس م مميير ج مع م ممة فرحم م م
سطي

عبم م م

2014
.84

مقيددددددداو فاطمدددددددة :حم ي م م ممة المنتجم م م م

المعدل م م ممة وراثيم م م م م م م ممدكر

لني م م م شم م ممه د الم جسم م ممتير فم م ممر الميكيم م ممة الفكريم م ممة كييم م ممة الحقم م ممو سم م ممعيد حمم م ممدين
ج معة الجزائر .2014
.85

تمدددددددددي ا دددددددددما  :الس م م م ممالمة اإلحي ئي م م م ممة ف م م م ممر إطم م م م م ر برتوك م م م ممو

قرط جن م م ممة م م م ممدكر م جس م م ممتير كيي م م ممة الحق م م ممو ب م م ممن عكن م م ممون ج مع م م ممة الج ازئ م م ممر
.2009
 .86برييددددد

ال م م ممدو

الدددددد :آثم م م ر اتف قيم م م

م م م ممذكر م جس م م ممتير كيي م م ممة الحق م م ممو

.2013

299

المنظم م ممة الع لمي م ممة ليتجم م م ر عيم م م س م ممي د
ج مع م م ممة مول م م ممود معم م م ممري تي م م ممزي وزو

قائمة المصادر و المراجع
 .87بددددد قطددددداط ديجدددددة التجم م م ر الدولي م ممة و ت ثيرهم م م عيم م م البيئ م ممة م م ممدكر
م جسم م ممتير ت

م م مما ق م م م نون دولم م ممر و سي س م م م

السي سية ج معة عبد الحميد بن ب دي

-3

.2014

دوليم م ممة كييم م ممة الحقم م ممو و العيم م مموم

الدورياد  ،المجدد ،المو وعاد.

أ  -المجدد و الميا د
.88

ال ددددددديد اقمدددددددد عبدددددددد ال دددددددال  :االقت م م م م د السي س م م ممر لحم ي م م ممة

حقم م م م ممو اليكيم م م م ممة الفكريم م م م ممة فم م م م ممر قط م م م م م
االقت م م م دية

المم م م تمر السم م م د

المن ور كيية الحقو

مر

الز ارعم م م م ممة مجيم م م م ممة البحم م م م مموث الق نونيم م م م ممة و

ليكيي م ممة الج م ممز األو
 2002م ر.

 .89صدددددل الدددددي عبددددد الددددرقم الصددددي  :مق م م

الدج ج المعد وراثي بت ريخ
 .90ضدددددديا بطددددددر

ع م ممدد م م م ا ج مع م ممة
الكترونم ممر بعن م موان تربيم ممة

www.ThePoultrySite.com

يو دددددد  :االتف قي م ممة الدولي م ممة لتبم م م د المم م موارد الوراثي م ممة

االهتم م م م م الع م م م لمر و الطمم م مموي الم م مموطنر مق م م م

الكترونم م ممر عي م م م الموق م م م الت م م م لر

www.corptrust.org
 .91مقمددددددد كمددددددا ال دددددديد يو دددددد  :أم م م م ن و سم م ممالمة األغديم م ممة المهندسم م ممة
وراثي مجية اسيوط العدد  23جوان .2002
 .92مقمددددددد العرمددددددا  :الجوانم م ممو الق نونيم م ممة ليتم م ممر يا االجب م م م ري ل

م م ممن

النب تي م م ممة الجدي م م ممد مجي م م ممة الحق م م ممو والعي م م مموم االنسم م م م نية المجي م م ممد الع ش م م ممر الع م م ممدد
األو

االم ار

.2017

 .93مقمدددددد عبدددددد الدددددرقي الم دددددر  :تقن م ممين ت م ممداو الب م ممذور بع م ممد االنض م ممم م

الم م م م م م م م ممر منظمم م م م م م م م ممة التج م م م م م م م م م ر الع لميم م م م م م م م ممة مق م م م م م م م م م
www.olriyodh.com
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.94
توجه م م م

ددددددامية لقددددددو  :أث م ممر س م ممقوط بم م م ار ا
السم م ممو الع م م م لمر ليم م ممدوا

ا تم م م ار االدوي م ممة اال م مميية عيم م م

مجيم م ممة التنميم م ممة االقت م م م دية الج ازئم م ممر العم م ممدد

 30ديسمبر .2015
 .95مقمددددد ق ددددا مقمددددود لط دددد

الجوانم ممو الق نونيم ممة ليعولمم ممة فم ممر مج م م

الميكي م ممة الفكري م ممة مجي م ممة البح م مموث الق نوني م ممة واالقت م م م دية كيي م ممة الحق م ممو
المن ور عدد
 .96يو دددد

ج مع م ممة

ا الجز األو  26و 27م ر 2002
ريو و م تددددار بدددد

المعدل م ممة وراثيم م م مجي م ممة الب ح م ممث ليد ارسم م م

ددددال  :حم يم ممة المسم ممتهي مم ممن المنتج م م
األك ديميم م مة ج مع م ممة ق

م ممدي مربم م م ي

ورقية العدد  11جوان 2017
- .97

ددددددددعيب جلدددددددديط مب م م ممدأ الحيط م م ممة ف م م ممر النظم م م م م القم م م م نونر ليمنظم م م ممة

التج م م م ر مجيم م ممة أبح م م م ث ق نونيم م ممة و سي سم م ممة العم م ممدد  5كييم م ممة الحقم م ممو و العيم م مموم
السي سية ج معة ال دي بن يحر جيج ديسمبر.2017

 -4ال دواد و المؤتمراد.
أ ال دواد.
 .98حيقم م م ممة العمم م م م حم م م ممو تقي م م مميم اآلثم م م م ر البيئيم م م ممة إلد م م م م

األن م م م موا النب تي م م م مة

والحيوانيم ممة المح م ممور وراثي م م ل فم ممر المنطقم ممة العربيم ممة والتم ممر نظمته م م المنظمم ممة العربيم ممة
ليتنمية الزراعية ال رطوم .2003
 .99يو ددددد

ريو وم تدددددار بددددد

المعدل م ممة وراثيم م م مجي م ممة الب ح م ممث ليد ارسم م م

دددددال  :حم يم ممة المسم ممتهي مم ممن المنتج م م
األك ديميم م مة ج مع م ممة ق

م ممدي مربم م م ي

ورقية العدد  11جوان .2017
 .100و دددددديلة ددددددابو :حم ي م ممة حق م ممو الميكي م ممة الفكري م ممة الس م ممت دام
الجينيم ممة ميتق م م وطنم ممر حم ممو الميكيم ممة الفكريم ممة بم ممين مقتضم ممي

العولمم ممة وتحم ممدي

التنمية ج معة عبد الرحمن مير بج ية  28و 29أفري .2013
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 .101فدددددرل عبدددددد العييدددددي عددددديد ومجدددددد
الع لمي م م م ممة و اقت م م م م م دي

ددددداكر :اتف قم م م

منظم م ممة التجم م م ر

ال م م م ممدو الن مي م م م ممة و ال م م م ممدو العربي م م م ممة مم م م م م تمر الجوان م م م ممو

الق نوني م م ممة و االقت م م م م دية ف م م ممر اتف قي م م ممة التجم م م م ر الع لمي م م ممة كيي م م ممة الحق م م ممو
شم

ع م م ممين

الق هر .1997

 .102الدددددد بددددد عبدددددد اه دددددليما  :الهندسم ممة الوراثيم ممة و أثره م م عي م م الرم ممدا

و ال م م م م ممدوا ف م م م م ممر ميم م م م م مزان الشم م م م م مريعة االس م م م م ممالمية مقم م م م م م

منش م م م م ممور عيم م م م م م موقم م م م م م

www.fiqh.islammessage.com
 .103المنظمم م م ممة العربيم م م ممة ليتنميم م م ممة الزراعيم م م ممة دلي م م م م التش م م م مريع

فم م م ممر مج م م م م

الم م موارد الوراثيم ممة النب تيم ممة ل غذيم ممة و الز ارعم ممة فم ممر الم مموطن العربم ممر و المش م م ر الي م م
عيم م م موقم م م االنترنيم م م

عيم م م النح م ممو التم م م لر www.aoad.org/ftp/NRe-

LegDir.doc
الق م م نون الم م ممري لحم يم ممة حقم ممو الميكيم ممة الفكريم ممة

 .104ق دددددي البددددددراو

سم م م م م م م مميم ت و مم م م م م م م ممد توافق م م م م م م م م و المع م م م م م م م م يير الدوليم م م م م م م ممة اي م م م م م م م م م  24/23م م م م م م م م م ي
 .2005القم م م هر االجتمم م م

المش م ممتر ب م ممين الويب م ممو وج مع م ممة ال م ممدو العربي م ممة ح م ممو

الميكيم م ممة الفكريم م ممة لممثيم م ممر ال م م ممح فة و االعم م ممالم نم م ممدو تنظمه م م م الويبم م ممو ب لتع م م م ون
م م م ج معم ممة الم ممدو العربيم ممة موق م م الويبم ممو عي م م ال م مرابط الت م م لرwww.Wipo-:
las/ip/journ/cai/05/04.
 .105اليجن م ممة الحكومي م ممة الدولي م ممة المعني م ممة ب لميكي م ممة الفكري م ممة و المم م موارد الوراثي م ممة
و المع م م م ر التقييديم م ممة و الفيكيم م ممور الم م ممدور الواحم م ممد و العشم م ممرون جني م م م

مم م ممن 16

الم م م م م  20افريم م م م م  2012الم م م م م م در المت ح م م م ممة عيم م م م م موقم م م م م الويب م م م ممو ال م م م م م ا
ب لمعم م م ر التقييدي م ممة و اش م ممك

التعبي م ممر الثقم م م فر التقيي م ممدي و المم م موارد الوراثي م ممة 26

م م م م م م ر .2012متم م م م مموفر عي م م م م م موق م م م م م الويبم م م م ممو عي م م م م م ال م م م م مرابط الت م م م م م لر:
.www.Wipo./GRTKF/ic/21/inf/9

ب المؤتمراد و الملتيياد و المقاضراد
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 .106صددددالا عمددددر فدقدددد و ليلددددد

ددددي ة :موق م م

المتوسم ممطة

الم سس م م

و ال م م م ممرير مم م م ممن حقم م م ممو الميكيم م م ممة الفكريم م م ممة بم م م ممين ضم م م ممرور التسم م م ممجي و ارتف م م م م
التك م م م م م لي

ميتق م م م م م دولم م م م ممر ج معم م م م ممة الح م م م م م ج ل ضم م م م ممر ب تنم م م م ممة  18-17افري م م م م م

.2006
 .107قكدددددي براضدددددية و بددددد توتدددددة ف ددددددرو دددددار أعدددددراب :حم ي م ممة حق م ممو

الميكيم م ممة الفكريم م ممة ك سم م ممتراتيجية لتنميم م ممة االبم م ممدا التكنولم م مموجر فم م ممر الم م ممدو العربي م م مة
ميتق دولر ج معة حسيبة بن بوعير الشي

 14-13ديسمبر .2011

 .108رضددددددا عبددددددد القكددددددي المجيددددددد :بع م ممك االنعك سم م م

الق نوني م ممة لتطبيم م م

الهندس م ممة الوراثي م ممة ب م ممين الشم م مريعة و القم م م نون كيي م ممة الحق م ممو و الشم م مريعة االمم م م ار
 7-5م ي .2002
 .109يو دددددد

طري ددددددة :تقني م م م

التحم م مموير الم م مموراثر و طم م ممر الكش م م م

حيق م ممة العمم م م القومي م ممة ح م ممو تق م مميم االثم م م ر البيئي م ممة إلد م م م

النب تم م م

عن م م م

و الحيوانم م م

المحور وراثي السودان  17-15جوان .2003
 .110الددددددد بدددددد عبددددددد اه :األطعم م ممة المعدل م ممة وراثيم م م ر ي م ممة ش م ممرعية ورق م ممة

عم م م م م مقدمم م م ممة ليميتق م م م م

الم م م ممدولر العيمم م م ممر الح م م م م دي عشم م م ممر بعن م م م موان ال م م م ممن ع

الرذائي م ممة ب م ممين أحكم م م م الشم م مريعة االس م ممالمية ومتطيبم م م

الس م ممو – المم م مواد المس م ممتورد

نموذج  -ج معة العيوم االسالمية الجزائر .2009
 .111الطيددددددب ادريدددددد

عي ددددددي :المح

م م ممي المح م ممور وراثي م م م و أثرهم م م عي م م م

االنتم م م م ج و االنت جي م م ممة و تقييم م م م التكيف م م ممة مرك م م ممز االم ن م م ممة ليبح م م مموث و الد ارس م م م م
السودان 13م ر  6-م ي.2013
 .112م لدددددوف عبدددددد ال دددددد أثم ممر اتف قيم ممة حقم ممو الميكيم ممة الفكريم ممة المرتبطم ممة
ب لتجم م م م ر تم م م مريب

عيم م م م نقم م م م التكنولوجيم م م م و الق م م ممدر التن فس م م ممية لمنتجم م م م

ال م م ممدو

الن ميم م م م ممة فم م م م ممر االس م م م م موا الع لميم م م م ممة الميتق م م م م م الم م م م مموطنر األو حم م م م ممو الم سسم م م م ممة
االقت م م م دية الجزائريم م ممة و تحم م ممدي

المن م م م ص االقت م م م دي الجديم م ممد بش م م م ر 23-22

أفري .2003
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 .113إمك ن م م م م م
الس م م مميبي
نع

التق نم م م م ممة الحيويم م م م ممة دعم م م م م م لتنميم م م م ممة الريفيم م م م ممة  :االيج بي م م م م م

المم م م م تمر اإلقييم م م ممر الثم م م م من و العش م م ممرون ليش م م ممر

األدنم م م م

و

ال م م مميمن

 16-12م ر .2006

 .114بعجدددددد

المع م م م ر التقييديم م ممة مح ض م م م ار

ددددددور الدددددددي

ألقي م م م

عي م م م

طيبم م ممة الم جسم م ممتير فم م ممر الميكيم م ممة الفكريم م ممة كييم م ممة الحقم م ممو بم م ممن عكنم م ممون ج معم م ممة
الجزائر .2012 1

– ال صوص اليا و ية .
 .115أمم م م م ممر  07/03الم م م م م م رص فم م م م ممر  19جم م م م م م د االول م م م م م ع م م م م م م 1424هم م م م م م
الموافم م م م م ل م م م م م  19 :يولي م م م ممو 2003يتعيم م م م م ببم م م م م ار ا

اال تم م م م م ار

ج.ر الع م م م ممدد 44

م رص فر 2003/7/23
 .116القم م م م نون رق م م ممم  03/05المم م م م رص ف م م ممر  27ذي الحج م م ممة عم م م م م  1425ه م م م م
الموافم م م ل م م م  6فيب اري م ممر لس م ممنة  2005يتعيم م م ب لش م ممت ئ و حم ي م ممة الحيم م م ز النب تيم م مة
ج.ر ع م م ممدد  12ال م م م م در بتم م م م ريخ  30ذي الحج م م ممة  1425ه م م م م الموافم م م م لم م م مم9 :
فيبراير2005
 .117المرسم م م م م مموم الرئ سم م م م م ممر رقم م م م م ممم  163-95ا  .21-3الم م م م م م م رص فم م م م م ممر 6
ج م م م موان 1995المتضم م م مممن الم م م م م دقة عي م م م م اتف قيم م م ممة التنم م م ممو البيولوجر الجريم م م ممد
الرسمية رقم  32ال
 .118ق م م مرار
المواف م م م
اسم ممتعم

در بت ريخ 1995/06/14
م م م در عم م ممن وزار الفالحم م ممة م م م م رص فم م ممر  28رمض م م م ن 1421هم م م م

 24ديسم م مممبر  2000يمن م م م اسم م ممتيراد و انت م م م ج و توزي م م م و تسم م مموي و
الم م م د النب تيم ممة المريم ممر وراثي م م  .ج ر العم ممدد  2ال م م در فم ممر  12ش م موا

1421هم المواف

 7ين ير 2001

 .119القم م مرار ال م مموزاري تحم م م
وتسوي استعم

النب ت

رق م ممم  1421لعم م م م  2000لمنم م م اس م ممتيراد وانتم م م ج

المهندسة وراثي ل.
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 .120ق م م م نون رقم م ممم  07-14الم م م م رص فم م ممر  9غش م م م

 2014المتعي م م م ب م م م لموارد

البيولوجية الجريد الرسمية عدد 11
 .121األمم م م ممر رقم م م ممم  58/75الم م م م م رص فم م م ممر  1975/09/26المعم م م ممد و المم م م ممتمم
المتضمن الق نون المدنر.
 .122الق م م م مرار الم م م م م رص فم م م ممر  30رجم م م ممو ع م م م م م  1433المواف م م م م
 2012يتضم م مممن تسم م ممجي أ م م ممن
األ م م م م م ممن
ال

 20يونيم م م ممو

فم م ممر الق ئمم م ممة "أ" ليفهم م ممر الرسم م مممر ل ن م م موا و

النب تيم م م م م ممة المسم م م م م ممموي بإنت جه م م م م م م و تسم م م م م ممويقه

ج .ر عم م م م م ممدد 67

در فر .2012/12/12
 .123الق م م م م م نون  10-03الم م م م م م رص فم م م م ممر  19يوليم م م م ممو  2003يتعي م م م م م بحم يم م م م ممة

البيئ م ممة ف م ممر اطم م م ر التنمي م ممة المس م ممتدامة الجري م ممد الرس م مممية ع م ممدد  43ال م م م در ف م ممر
 20يوليو .2003
 .124ق نون رقم  05-85المتعي بحم ية ال حة العمومية و ترقيته .
 .125األمم م م ممر  13-08الم م م م م رص فم م م ممر  20جويييم م م ممة  2008المعم م م ممد و المم م م ممتمم
لق نون  05-85المتعي بحم ية و ترقية ال حة العمومية.
 .126ق م م م نون رقم م ممم  07-14الم م م م رص فم م ممر  9غش م م م

 2014المتعي م م م ب م م م لموارد

البيولوجية الجريد الرسمية عدد .11

 .127الق نون  11-18المتعي ب ل حة

ا ت اقياد الدولية
 .128إتف قيم ممة حم يم ممة األ م ممن

النب تيم ممة الجديم ممد

 upovالم ر م ممة فم ممر 2
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ال

بش م م م ن االعت م م م ار

الم م ممدولر بإيم م ممدا الك ئن م م م

الدقيقم م ممة
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الفرع الثاين :السلطة الوطنية التقنية النباتية
أأول :نشأأة السلطة الوطنية التقنية النباتية
اثنيا :همام السلطة الوطنية التقنية النباتية
الفصل الثاين :امحلاية ادلولية لالخرتاعات يف اجملال البيو تكنولويج
املبحث ا ألول :اتفاقية التنوع البيولويج و دورها يف حامية البيو تكنولوجيا
املطلب ا ألول :اتفاقية التنوع البيولويج و مضموهنا
الفرع ا ألول :نشأأة التفاقية التنوع البيولويج و مظاهر حامية البيو تكنولوجيا فهيا
أأول :التعريف ابلتفاقية
اثنيا :مظاهر حامية البيو تكنولوجيا يف اتفاقية التنوع البيولويج
الفرع الثاين :مضمون اتفاقية التنوع البيولويج و أأاثر نفادها
أأول :جمالت اتفاقية التوع البيولويج
 -1حقوق الس يادة والاهامتمات املشرتكة
 -2فرص الوصول اىل املصادر البيولوجية
اثنيا :ا ألاثر املرتتبة عىل اتفاقية التنوع البيولويج
املطلب الثاين :التفاقيات املنبثقة عن اتفاقية التوع البيولويج وعالقهتا ابلبو تكنولوجيا
الفرع ا ألول :بروتوكول ا ألمان احليوي
أأول :التعريف ابلربوتكول الامان احليوي
اثنيا :مبادئ بروتكول قرطاجنة
 -1مبد أأ احليطة
 -2مبد أأ التعويض
الفرع الثاين :خطوط بون التوجهيية
أأول :نشأأة خطوط بون التوجهيية
اثنيا :مضمون خطوط بون
اثلثا :تقيمي توجهيات بون
الفرع الثالث :بروتكول انغواي
أأول :دور بروتكول انغواي يف حامية حقوق املعارف التقليدية
اثنيا :الإلزتامات الاساس ية لربوتكول انغواي
املبحث الثاين :دور اتفاق تريبس يف حامية البيو تكنولوجيا
املطلب ا ألول :اتفاق تريبس كنظام للمنظمة العاملية للتجارة
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الفهـــــرس
الفرع الاول :اتفاق تريبس كنظام قانوين يفعل امحلاية يف اجملال البيو تكنلويج
أأول :منظمة التجارة العاملية و نطاقها يف البيو تكنولويج
 -1نشأأة منظمة التجارة العاملية
 -2نطاق اتفاق تريبس
اثنيا :مضمون اتفاق منظمة التجارة العاملية
اثلثا :اهداف اتفاق تربس كنظام حيمي البو تكنولوجيا
رابعا :مبادئ اتفاق تريبس يف اجملال البيو تكنلويج
 -1مبد أأ املعامةل الوطنية
 -2مبد أأ ادلوةل ا ألوىل ابلرعاية
الفرع الثاين :نتاجئ اتفاق تريبس يف اجملال البيو تكنلويج
أأول :النتاجئ املعلنة
 -1الطائفة ا ألوىل دول العامل املتقدم
 -2الطائفة الثانية دول العامل النايم
 -3الطائفة الثالثة دول العامل ا ألقل منوا
اثنيا :الاهداف اخلفية
املطلب الثاين :جمالت حامية البيو تكنولوجيا يف اتفاقية التجارة
الفرع ا ألول :اتفاق الزراعة يف اجملال البيو تكنولويج
أأول :مضمون اتفاق الزراعة
اثنيا :عنارص اتفاق الزراعة
اثلثا :أأهداف اتفاق الزراعة
الفرع الثاين :اتفاق الصحة النباتية يف اجملال البيو تكنولويج
أأول :التعريف ابتفاق الصحة النباتية
اثنيا :مضمون اتفاق الصحة النباتية
اثلثا :حقوق و الزتامات ادلول مبوجب اتفاق الصحة الصحة النباتية
 -1حق ا ألعضاء يف حتديد مس توى الصحة املالمئ ملواطنهيا
 -2الالزتام ابلتنس يق الواسع بني الاطراف بشأأن اجراءات الصحة
خامتة
قامئة املالحق
قامئة املراجع و املصادر
الفهرس
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ملخص:
يعاجل هذا البحث أحد أمه الاشاكالت املطروحة عىل املس توى ادلوي و ادلاخيل وهو االطار
القانوين لرباءة الاخرتاع يف اجملال البيو تكنلويج ،و ال خيفى أن امحلاية املقررة لهذه الاخرتاعات حمل
اختالف خاصة أن تطبيقاهتا مشلت الاغدية والدوية ويه منتجات اكنت وال زلت حمل خالف يف
حاميتاها ،ولهذا اس تثناها املرشع من امحلاية برباءة الاخرتاع من خالل المر  30-30املتعلق برباءة
الاخرتاع ،اال أنه كفل امحلاية لتطبيقاهتا من خالل القوانني اخلاصة عىل غرار قانون الصحة اجلديد
 88-81وقانون  30-30املتعلق ابلبذور والش تائل واحليازة النباتية خاصة يف ظل الاهامتم ادلويل
املزتايد ابملنتجات املهندسة وراثيا أحد أمه عنارص البيو تكنلويج ،وأمهية الدوية عىل حصة الانسان
ومس تقبل املعارف التقليدية املصدر السايس لهذه التكنولوجيا ،كام عاجل البحث االطار املؤسسايت
املنظم للبيو تكنلوجيا يف اجلزائر من خالل المهية املزتايدة هل ،حيث أقرته العديد من القطاعات عىل
غرار قطاع الصحة ،والبيئة ،والفالحة ،ونتيجة لهذه الامهية ظهرت رضورة حاميهتا من خالل العديد
من االتفاقات عىل غرار اتفاقيه التنوع البيولويج واالتفاقات املنبثقة عهنا من خالل التقامس العادل
واملنصف لها ،واتفاق تريبس اذلي كرس حق امللكية علهيا وتشدد يف حاميهتا.
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