
    2012012012013333فرباير فرباير فرباير فرباير     8888التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 

        امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةامللكية الفكرية واملوارد الوراثيةامللكية الفكرية واملوارد الوراثيةامللكية الفكرية واملوارد الوراثيةبشأن بشأن بشأن بشأن وثيقة موحدة وثيقة موحدة وثيقة موحدة وثيقة موحدة 
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        قامئة املصطلحاتقامئة املصطلحاتقامئة املصطلحاتقامئة املصطلحات

        املرتبطةاملرتبطةاملرتبطةاملرتبطةاملعارف التقليدية املعارف التقليدية املعارف التقليدية املعارف التقليدية [[[[

 تطور، واليت تنشأ يف سـياق تقليدي، وتصان بشلك جامعي،ال و  Dحلركيةاملعارف اليت تتسم املعنية" يه "املعارف التقليدية 
املوارد الوراثية من دراية [هو مرتبط بــ]  ]يوجد يف[وتنتقل من جيل ٕاىل جيل، وتشمل، عىل سبيل املثال ال احلرص، ما 

  ]معلية وgارات وابتاكرات وممارسات وتعمل.

        املرتبطة Dملوارد الوراثيةاملرتبطة Dملوارد الوراثيةاملرتبطة Dملوارد الوراثيةاملرتبطة Dملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية املعارف التقليدية املعارف التقليدية املعارف التقليدية [[[[

واسـتخدامات املوارد الوراثية  صائصأالساسـية املتعلقة خبيه املعارف  "املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية"
و[مشـتقاهتا] ّمما متلكه [الشعوب] أالصلية وامجلاعات احمللية [ويؤدي بشلك مبارش ٕاىل [اخرتاعات] [ملكية فكرية] تُطلب 

  ].]حاميهتا

    البيوتكنولوجياالبيوتكنولوجياالبيوتكنولوجياالبيوتكنولوجيا[[[[

ٔاية تطبيقات تكنولوجية تسـتخدم النظم يه  ]ولو�من اتفاقية التنوع البي 2املادة كام يه معرفة يف [" البيوتكنولوجيا"
  ].، لصنع ٔاو تغيري املنتجات ٔاو العمليات من ٔاجل اسـتخدامات معينة]مشـتقاهتا[البيولوجية ٔاو الاكئنات احلية ٔاو 

        ب� املنشأ ب� املنشأ ب� املنشأ ب� املنشأ [[[[

  ].يف وضعها الطبيعيالوراثية  � ا�ي ميت� املوارد"ب� املنشأ" هو الب

        ] [الب� املوّرد]] [الب� املوّرد]] [الب� املوّرد]] [الب� املوّرد]الوراثيةالوراثيةالوراثيةالوراثيةالب� ا�ي يوفر املوارد الب� ا�ي يوفر املوارد الب� ا�ي يوفر املوارد الب� ا�ي يوفر املوارد [[[[[[[[

بروتوكول �غو� بشأن احلصول عىل املوارد من  5لامدة وفقا ل["يعين مصطلح الب� ا�ي يوفر املوارد الوراثية/الب� املوّرد، 
[الب� املوّرد] الب� ]، [اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخداgا امللحق Dتفاقية التنوع البيولو�

الب� ا�ي حصل عىل املوارد الوراثية و/ٔاو نفذ ٕاىل املعارف التقليدية  املنشأ ٔاوا�ي يوفر املوارد الوراثية] ا�ي يُعد ب� 
  [وفقا التفاقية التنوع البيولو�].]

        الب� ا�ي يوفر املوارد الوراثيةالب� ا�ي يوفر املوارد الوراثيةالب� ا�ي يوفر املوارد الوراثيةالب� ا�ي يوفر املوارد الوراثية[[[[

اليت جتمع من مصادر داخل املوقع، مبا يف ذ£ العشائر  الوراثية ا�ي يوفر املوارد" هو الب� الب� ا�ي يوفر املوارد الوراثية"
من أالنواع الربية واملدّجنة، ٔاو اليت تؤخذ من مصادر خارج املوقع، واليت من اجلائز ٔاو من غري اجلائز أن تكون قد نشأت 

 ].الب� ذ£يف 

        [املشـتق[املشـتق[املشـتق[املشـتق

وراثية ٔاو عن وارد بيولوجية ٔاو مل صار الورايث±عتنتج عن ي طبيعيا و  دثحيمركب كمييايئ بيولو�  هو ""املشـتق
  ]توي عىل وحدات وراثية وظيفية.حي كن ي، حىت وٕان مل اسـتقالهبا
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    الصيانة خارج الوضع الطبيعيالصيانة خارج الوضع الطبيعيالصيانة خارج الوضع الطبيعيالصيانة خارج الوضع الطبيعي

  لبيولو� خارج موائلها الطبيعية." تعين صيانة عنارص التنوع ا"الصيانة خارج الوضع الطبيعي

        املواد الوراثيةاملواد الوراثيةاملواد الوراثيةاملواد الوراثية

وحدات وراثية مواد من ٔاصل نبايت ٔاو حيواين ٔاو جرثويم ٔاو غريها من أالصول حتتوي عىل ٔاية  يه "الوراثية"املواد 
  .وظيفية

    املوارد الوراثيةاملوارد الوراثيةاملوارد الوراثيةاملوارد الوراثية

  .املواد الوراثية ذات القمية الفعلية أو احملمت½يه  "املوارد الوراثية"

        الظروف يف الوضع الطبيعيالظروف يف الوضع الطبيعيالظروف يف الوضع الطبيعيالظروف يف الوضع الطبيعي

د الوراثية داخل النظم إاليكولوجية واملوائل الطبيعية ويف "الظروف يف الوضع الطبيعي" يه الظروف اليت توجد فهيا املوار 
  من اتفاقية التنوع البيولو�]. 2حاÂ أالنواع املدجنة ٔاو املسـتنبتة يف احمليطات اليت تطور فهيا خصائصها املمزية [املادة 

        عرتف هبا دولياعرتف هبا دولياعرتف هبا دولياعرتف هبا دوليااملاملاملاملمتثال متثال متثال متثال ±±±±شهادة شهادة شهادة شهادة [[[[

بروتوكول �غو� بشأن احلصول عىل ) من 2(17صوص علهيا يف املادة يه االٓلية املن "عرتف هبا دوليااملمتثال ±شهادة "
  ].مللحق Dتفاقية التنوع البيولو�والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخداgا ا الوراثيةاملوارد 

        غري املرشوعغري املرشوعغري املرشوعغري املرشوع    [المت�[المت�[المت�[المت�

تقليدية مرتبطة هبا دون موافقة [حرة]  رف"المت� غري املرشوع" هو [اكتساب] [اسـتخدام] موارد وراثية [و] [ٔاو] معا
عىل ذ£ [±كتساب] [من قبل اجلهات اÈّوÂ ٕالعطاء [ت�] املوافقة] [السلطة اÈتصة] سـتنرية] [مسـبقة م 

  ] [لب� املنشأ ٔاو الب� املوّرد]].][طبقا للترشيعات الوطنية[[±سـتخدام]، 

        ]]]]املادياملادياملادياملادي[[[[النفاذ النفاذ النفاذ النفاذ [[[[

رد الورايث ل اكف به يسمح بتحديد خصائص املو ورايث" هو امتالكه ٔاو عىل أالقل وجود اتصإاىل املورد ال ]املادي["النفاذ 
  ].] [امللكية الفكرية]±خرتاعـ [املرتبط ب

        املصدراملصدراملصدراملصدر[[[[

 مثلملورد الورايث من غري ب� املنشأ، عىل االطلب ودع املصدر" ٕاىل ٔاي مصدر حيصل منه م. يشري مصطلح "1  اخليار
  .لنباÑتل  ةقيلجينات ٔاو حدل بنك للبحث ٔاو مركز  صاحب املورد أو

  :مبعناه أالمع قدر إالماكنمصطلح "املصدر" ٔان يُفهم . ينبغي 2 اخليار[

املصادر أالولية، ومهنا عىل وجه اخلصوص [أالطراف املتعاقدة][الب�ان] اليت توفر املوارد الوراثية، والنظام   "1"
  ، وامجلاعات أالصلية واحمللية؛ارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعةلمعاهدة اÕولية بشأن املو املتعدد أالطراف ل

  .]]اØموعات خارج الوضع الطبيعي وأالدبيات العلمية واملصادر الثانوية، ومهنا عىل وجه اخلصوص  "2"
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        ±سـتعامل±سـتعامل±سـتعامل±سـتعامل[[[[

و/ٔاو الكمييايئ  الورايثكوين بشأن الت ]التسويق[مبا يف ذ£ ، ٕاجراء البحث والتطوير"اسـتعامل املوارد الوراثية" يعين 
[املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية]  ]هبا املرتبطةاملعارف التقليدية [و] ومشـتقاهتا[ ،الوراثيةالبيولو� للموارد 

  ]التنوع البيولو�]. من اتفاقية 2 املادة ] [حسب التعريف الوارد يفاحليوية ااسـتخدام التكنولوجي بوسائل مهنا[
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]Õيباجةا  

الواقعة حتت احتالل  ] أالصلية وامجلاعات احمللية [وكذ£ [الشعوب]شعوب[ال  ] [حقوق][احلقوق السـياديةضامن احرتام [
، مبا يف [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية] ]هبا املرتبطةاملعارف التقليدية [الوراثية و هاموارد عىل ]جزيئ ٔاو لكي

طبقا [لالتفاقات و] إالعال�ت  واملشاركة الاكم½ والفعاÂ ]قة املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق علهيااملواف[ أ ذ£ مبد
 Üولية [، السـÕٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصليةا[[.  

ّردين الرشعيني للموارد واملو  يف احلقوق للمسـتخدمني الرشعينيينبغي ٔان يكفل نظام [امللكية الفكرية] [الرباءات] اليقني [
  ] [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية].]املعارف التقليدية املرتبطة هبا[الوراثية [و/ٔاو مشـتقاهتا] و/ٔاو 

 املتبادÂ صلحةامل،لتحقيق ]ونقل التكنولوجيا وتعمميها[يف تشجيع ±بتاكر  ] [الرباءات]امللكية الفكرية[إالقرار بدور نظام [
[املعارف التقليدية املرتبطة  ]املعارف التقليدية املرتبطة هبا[[/ٔاو] مشـتقاهتا] وو املوارد الوراثية [دي املصلحة ومورّ  حصابالٔ 

  .]ومسـتخدمهيا ؤاحصاهباDملوارد الوراثية] 

  .]تعزيز الشفافية وتعممي املعلومات[

، وييرس ]للرباءات[للملكية الفكرية] [غالل التجاري للصناعة و±سـت ظروفا متساوية سـينشئلزايم إ نظام عاملي و  وضع ٕانّ [
لتقامس املنافع املتأتية من اسـتخدام املوارد  ]) من اتفاقية التنوع البيولو�7(15املادة  املنصوص علهيا يف[إالماك�ت كذ£ 

  ]الوراثية.

[املعارف التقليدية  ]التقليدية املرتبطة هبااملعارف يف جمال املوارد الوراثية و[] الصناعية[الرباءات] [امللكية  تطوير[تدعمي 
  املرتبطة Dملوارد الوراثية] وتشجيع البحوث اÕولية املؤدية ٕاىل ±بتاكر.]

[سـيعزز الكشف عن املصدر الثقة املتبادÂ بني خمتلف ٔاحصاب املصلحة املعنيني Dلنفاذ وتقامس املنافع. وقد يكون مجيع 
الكشف عن املصدر سـيبين الثقة  موارد الوراثية واملعارف التقليدية. وبناء عليه، فٕانّ دين و/ٔاو مسـتخدمني للهؤالء مورّ 

[امللكية الفكرية] املتبادÂ يف العالقات بني الشامل واجلنوب وسـيعزز ٔايضا اÕمع املتبادل بني نظام النفاذ وتقامس املنافع ونظام 
  .]][الرباءات

  ، مبا يف ذ£ البرش.ٔاشاكل احلياةعىل ] [ملكية فكرية ]براءات[التأكد من عدم منح [
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    ٔاهداف السـياسة العامةٔاهداف السـياسة العامةٔاهداف السـياسة العامةٔاهداف السـياسة العامة

 ]]]]]]]]والكشفوالكشفوالكشفوالكشف[[[[لنفاذ وتقامس املنافع لنفاذ وتقامس املنافع لنفاذ وتقامس املنافع لنفاذ وتقامس املنافع DDDD±متثال للقوانني اÕولية/الوطنية املتعلقة ±متثال للقوانني اÕولية/الوطنية املتعلقة ±متثال للقوانني اÕولية/الوطنية املتعلقة ±متثال للقوانني اÕولية/الوطنية املتعلقة [[[[        ::::1111        هدفهدفهدفهدفال ال ال ال 

عارف امل[مشـتقاهتا] وو [ املوارد الوراثية[تشمل اسـتعامل] اليت [الرباءات]، ]حقوق امللكية الفكرية[طلبات [ تثلمت ضامن أن [
النافذون ٕاىل املوارد الوراثية [، ومشـتقاهتا] واملعارف [ [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية]]] التقليدية املرتبطة هبا
[للحقوق اÕولية والترشيعات  ]]/ٔاو مسـتخدموها[و [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية] التقليدية املرتبطة هبا

املسـتنرية والرشوط ، اليت تتعلق Dملوافقة املسـبقة الب� املوّرد [متطلبات ]الوجهيةوالرشوط القانون الوطين [ ]ةالوطني
  .]]املنشأ   والكشف عن[ ]للمنافع العادل واملنصف التقامسالنفاذ و [و املتفق علهيا 

القرارات القرارات القرارات القرارات     /واختاذها/واختاذها/واختاذها/واختاذها] ليك تتخذ] ليك تتخذ] ليك تتخذ] ليك تتخذ[الرباءات[الرباءات[الرباءات[الرباءات    ]]]]امللكية الفكريةامللكية الفكريةامللكية الفكريةامللكية الفكرية[[[[ضامن توافر املعلومات الرضورية Õى ماكتب ضامن توافر املعلومات الرضورية Õى ماكتب ضامن توافر املعلومات الرضورية Õى ماكتب ضامن توافر املعلومات الرضورية Õى ماكتب         ::::2222        هدفهدفهدفهدفال ال ال ال 
    [الرباءات].[الرباءات].[الرباءات].[الرباءات].    ]]]]امللكية الفكريةامللكية الفكريةامللكية الفكريةامللكية الفكرية[[[[املناسـبة يف منح حقوق املناسـبة يف منح حقوق املناسـبة يف منح حقوق املناسـبة يف منح حقوق 

  1اخليار 

برضورة أن تُتاح ملاكتب [امللكية الفكرية] [الرباءات] ٕاماكنية النفاذ ٕاىل املعلومات املناسـبة اخلاصة Dملوارد الوراثية إالقرار 
التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية] والالزمة الختاذ قرارات مسـتنرية ملنع منح [املعارف ] املعارف التقليدية املرتبطة هبا[و

  [امللكية الفكرية] [الرباءات] اليت ال متتثل لرشوط اجلدة أو النشاط ±بتاكري أو ٕاماكنية التطبيق الصناعي.

  2اخليار 

املوارد الوراثية  [عناملعلومات املناسـبة  ٕاىل [مجيع] نفذ][ت  [ينبغي ٔان] ]ماكتب [امللكية الفكرية] [الرباءاتالتأكد من ٔاّن 
قرارات الختاذ  طة Dملوارد الوراثية]] والالزمة[املعارف التقليدية املرتب] املعارف التقليدية املرتبطة هبا[و/ٔاو [و/ٔاو مشـتقاهتا] 

ءات] [امللكية الفكرية] عن خطأ ، من ٔاجل منع منح [الربا[الرباءات] ]حقوق امللكية الفكرية[ منح ومسـتنرية يفمناسـبة 
  [ومنع المت� غري املرشوع] وتعزيز الشفافية يف نظام [الرباءات] [امللكية الفكرية].
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        ]]]]1111    [املادة[املادة[املادة[املادة

        [الصك][الصك][الصك][الصك]    امحلاية]امحلاية]امحلاية]امحلاية][[[[موضوع موضوع موضوع موضوع 

لكية هذا الصك القانوين اÕويل] عىل ٔاي حق من حقوق [امل [[امحلاية مبوجب هذا الصك] ] نطوي[تنطبق [ت   1.1
 املوارد الوراثية[±سـتعامل] [املستند بشلك مبارش ٕاىل] الناشـئة عن [ اءات] ٔاو ٔاي من الطلبات] [الرب الفكرية

  [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية].] املرتبطة هبا.] املعارف التقليدية[مشـتقاهتا] وو [

        ]]]]2222    [املادة[املادة[املادة[املادة

        املسـتفيدوناملسـتفيدوناملسـتفيدوناملسـتفيدون[[[[

املنافع اليت تُنفذ يف قوانني [الرباءات] [امللكية الفكرية] الوطنية  [ينبغي ٔان تصب أالنظمة الفعاÂ للنفاذ وتقامس  1.2
� املنشأ بوّردين ٔاو امللية واحمللية ٔاو يف مصلحة امجلهور [وأحصاب املوارد الوراثية والب�ان املوّردة] وامجلاعات أالص 

  مسـتخديم املوارد الوراثية.]  أو

املرتبطة Dالمتثال للقواعد السارية بشأن  ]التدابرياية] [[امحلتصب و ينبغي أن ينطبق هذا النص عىل] و [[  2.2
 ]املرتبطة هبا املعارف التقليدية[مشـتقاهتا] وو [ املوارد الوراثية[من ٔاجل حامية]  ]اسـتعامل[النفاذ وتقامس املنافع الناجتة عن 

 ]املوارد الوراثية[ب� منشأ  ]املوارد واملعارفا�ي يوفر ت� [يف مصلحة الب� [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية] 
 ]املرتبطة هبا املعارف التقليدية[وأالصلية واحمللية اليت تطّور وتسـتخدم وتصون املوارد الوراثية  امجلاعات[الشعوب] و

  [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية]].

] [املعارف هبا املعارف التقليدية املرتبطة[و [ومشـتقاهتا] املوارد الوراثيةاملسـتفيدون من جيب ٔان يمتتع و   3.2[
املوارد التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية]، مبوجب هذا الصك، Dحلق يف ٕاجازة ٔاو منع [النفاذ ٕاىل] [اسـتخدام] [اسـتعامل] 

  وراثية].]][املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد ال ]املرتبطة هبا املعارف التقليدية[والوراثية 

        ]]]]3333        [املادة[املادة[املادة[املادة    

        القانونية]القانونية]القانونية]القانونية]±لزتامات ±لزتامات ±لزتامات ±لزتامات [[[[] ] ] ] ]]]][امحلاية[امحلاية[امحلاية[امحلاية[الصك] [الصك] [الصك] [الصك] [نطاق [نطاق [نطاق [نطاق 

  1اخليار 

تدابري لنظام [امللكية الفكرية] [الرباءات] بغرض دمع ±متثال ٔالنظمة النفاذ  ريتوفهو [ الصكنطاق هذا [  1.3
املعارف [ووارد الوراثية [ومشـتقاهتا] وتقامس املنافع من خالل الكشف عن [ب� منشأ ومصدر] [املعلومات اخلاصة بـ] امل

توفري املعلومات ملاكتب [امللكية الفكرية] [الرباءات] من و [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية]  ]املرتبطة هبا التقليدية
نظام [امللكية الفكرية] أجل [منع] [منح [الرباءات] [امللكية الفكرية] عن خطأ] و[المت� غري املرشوع] وتعزيز الشفافية يف 

  [الرباءات].]
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  2اخليار 

[جيوز ل�ول أالعضاء النظر يف ٕاماكنية تنفيذ قوانني وطنية خارج نظام [الرباءات] [امللكية الفكرية] من ٔاجل   2.3
  تنظمي وٕادارة النفاذ ٕاىل املواد الوراثية.]

  الكشف وامحلايةالكشف وامحلايةالكشف وامحلايةالكشف وامحلاية[[[[

        1111    اخلياراخلياراخلياراخليار    

        رشوط الكشف الشلكيةرشوط الكشف الشلكيةرشوط الكشف الشلكيةرشوط الكشف الشلكية

        العنرص اÕافعالعنرص اÕافعالعنرص اÕافعالعنرص اÕافع

يكون [للك] [طرف] [ب�] [ملاكتب] [امللكية الفكرية] [الرباءات] رشط [كشف] [ٕالزايم] [للكشف   3.3
[تنطوي اليت لكية فكرية]] امل خرتاعات] [±ينطبق عىل[ طلبات [الرباءات] [حقوق امللكية الفكرية] اليت [تلمتس حامية[

هبا] [املعارف  املعارف التقليدية املرتبطة[وتقاهتا] عىل] [تنشأ عن] [تستند بشلك مبارش ٕاىل] املوارد الوراثية [ومشـ 
  التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية] [حبيث:

] ±خرتاع[يعمتد الورايث اسـتخداما مبارشا، ٔاي  املورد] [امللكية الفكرية] ±خرتاع[يسـتخدم   (ٔا)
  ؛ذا املوردهب املمزيات اخلاصةعىل [امللكية الفكرية] 

يد خصائص املورد الورايث لتحد مبا يكفيبه  اتصال، عىل أالقل مالاك للمورد أو ÷، رتعاÈون يكو   (ب)
  ؛] [امللكية الفكرية]±خرتاعـ [ب املرتبط

ويكون ملاكتب الرباءات رشط ٕالزايم للكشف، كام هو حمّدد Dلتفصيل يف هذا الصك القانوين اÕويل، عندما   4.3
  أالصلية واحمللية. [الشعوب] امجلاعاتية برباءات ٕاىل إالرضار مبصاحل ُحيمتل ٔان  تؤدي حامية املوارد الوراث 

عىل طلبات الرباءات اليت تلمتس ٕاّال يف هذا الصك  Dملعارف التقليديةولن ينطبق رشط الكشف اخلاص   5.3
مللكية الفكرية] من حامية [±خرتاعات] [امللكية الفكرية] اليت قام فهيا اÈرتع، عن سابق وعي، Dشـتقاق [±خرتاع] [ا

  .] [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية]املرتبطةاملعارف التقليدية [

        [±سـتثناءات[±سـتثناءات[±سـتثناءات[±سـتثناءات

املعارف [املوارد الوراثية [ومشـتقاهتا] وفÜ خيص ] [امللكية الفكرية] الرباءات[ال ينطبق رشط الكشف يف   6.3
  عىل ما ييل:] [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية] التقليدية املرتبطة هبا

  ؛البرشية، مبا فهيا املْمرضات البرشية املوارد الوراثيةمجيع   (ٔا)

  ؛]واملشـتقات[  (ب)

  والسلع؛  (ج)
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  يف امل� العام؛املوجودة واملعارف التقليدية   (د)

  لوطنية؛القانونية ا السلطاتخارج املوجودة واملوارد الوراثية   (ه)

التفاقية التنوع البيولو� [املكتسـبة قبل التنفيذ عىل الصعيد الوطين  املوارد الوراثيةومجيع   (و)
وبرتوكول �غو� بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن 

  ].]اسـتخداgا امللحق Dتفاقية التنوع البيولو�

        موضوعات الكشفموضوعات الكشفموضوعات الكشفموضوعات الكشف

ي الطلبات [ذوي النية عمن مودماكتب [امللكية الفكرية] [الرباءات] املتعاقدة] [الب�ان] أالطراف [تطلب   7.3
  ما ييل: عن الكشف احلسـنة]

  [الب� املوّرد]  (ٔا)

  املصدر يف الب� املوّرد][  (ب)

ع، مبا يف ذ£ ، ٔاو دليل عىل ±متثال، لرشوط النفاذ وتقامس املنافشهادة امتثال معرتف هبا دوليا[  (ج)
  ]حسب ±قتضاء املوافقة املسـبقة املسـتنرية

  [شهادة املنشأ]  (د)

  ؛[ب� املنشأ]  (ه)

[ٕاذا اكن ب� املنشأ جمهوال، معلومات عن املصدر ا�ي نفذ ٕاليه ماد� [اÈرتع] [مطّور امللكية   (و)
  الفكرية]]

  [بيان بأّن املنشأ جمهول]  )(ز

  [بيان بأّن املصدر جمهول]  )(ح

  [املصدر أالويل، أو ٕاذا اكن جمهوال، املصدر الثانوي]  )ط(

[املعارف التقليدية املوارد الوراثية بـاملعارف التقليدية املرتبطة [ علومات كتابية وشفوية عنم[  )(ي
، مبا يف ذ£ ]امللكية الفكرية[ [الرباءة] البحث والفحص يف طلب متكنيل  ]ومشـتقاهتا[املرتبطة] 

  ]صاحب املعارف التقليديةالتفاصيل اخلاصة ب

املعاهدة اÕولية بشأن املوارد الوراثية ملوحد لنقل املواد املنصوص عليه يف ا نسخة من االتفاق[  )(ك
  .]ٕاذا اكن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية متاحا طبقا ٔالحاكم ت� املعاهدة النباتية لٔالغذية والزراعة

        إالجراءات اليت يتخذها املكتبإالجراءات اليت يتخذها املكتبإالجراءات اليت يتخذها املكتبإالجراءات اليت يتخذها املكتب

  .ط الكشف عىل ماكتب [امللكية الفكرية] [الرباءات] ±لزتام Dلتحقق من موضوعات الكشفلن يفرض رش   8.3

 انظام[أالطراف املتعاقدة] [الب�ان] ماكتب [امللكية الفكرية] [الرباءات] ٔاو السلطات املعنية أالخرى ضع تو   9.3
اقدة] [الب�ان] ٔاو امجلاعات أالصلية واحمللية [أالطراف املتعتزويدلنرش املعلومات لمتكني السلطات املعنية من  امناسـب

تقدمي معلومات gمتة ٔاخرى Dٕماكنية اختاذ إالجراءات املناسـبة بشأن قواعد النفاذ وتقامس املنافع ٔاو أالخرى ٔاو ٔاية ٔاطراف 
  .وحفصها ] [الرباءات]حقوق امللكية الفكرية[طلبات يف لبحث ل وجهية 



 

10 

 

لكام اسـتلمت ٕاعال�؛ ومن  ] [امللكية الفكرية]الرباءات[طار تتّبعه ماكتب ينبغي تطبيق ٕاجراء بسـيط لٕالخو   10.3
املعاهدة اÕولية بشأن املوارد الوراثية النباتية /حتديد آلية تبادل املعلومات التفاقية التنوع البيولو� ، بشلك خاص،املناسب

  ٔان ترسل ٕالهيا املعلومات املتاحة. ]الرباءاتالفكرية] [ [امللكيةاكتب مل ينبغيلٔالغذية والزراعة بصفهتا الهيئة املركزية اليت 

ال تُعترب املوارد الوراثية [ومشـتقاهتا] Dلصيغة اليت ُوجدت هبا يف الطبيعة ٔاو ُعزلت مهنا [اخرتاعات] [ملكية و[  11.3
  فكرية] وعليه ال تُمنح بشأهنا أية حقوق من حقوق [الرباءات] [امللكية الفكرية.]

ٔان عىل بيا�ت الكشف اليت تتسمل طلبات الرباءات اليت حتتوي  ]الرباءات[امللكية الفكرية] [اكتب مل نبغيوي   12.3
 Âاملعنية ٔاعلنت مكصدر.تصة خم  كوميةحتبلغ واك ÂوÕبأن ا  

        ]]]]معاهدة قانون الرباءاتمعاهدة قانون الرباءاتمعاهدة قانون الرباءاتمعاهدة قانون الرباءات[[[[وووو    ]]]]معاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءات[[[[    بـبـبـبـالعالقة العالقة العالقة العالقة [[[[

ت] و[معاهدة قانون الرباءات] من ٔاجل [تضميهنام] [متكني أالطراف سـُتعدل [معاهدة التعاون بشأن الرباءا   13.3
من ٔان تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل] رشط الكشف يف [معاهدة التعاون بشأن الرباءات] و[معاهدة قانون الرباءات] 

 .ية املرتبطة Dملوارد الوراثية]املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتبطة هبا] [املعارف التقليد ومصدر عن منشأ إاللزايم 
ثبات تقامس املنافع وفقا للرشوط املتفق علهيا مع ب� إ ىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية و وتتضمن التعديالت ٔايضا اشرتاط التأكيد ع

  ]املنشأ.

        عويضاتعويضاتعويضاتعويضاتالعقوDت والتالعقوDت والتالعقوDت والتالعقوDت والت

  1اخليار الفرعي 

وا�ة حاالت عدم ±متثال مبوجب هذا الصك [يتخذ لك [طرف] [ب�] تدابري مناسـبة وفعاÂ ومتاكفئة مل  14.3
وضامن توافر االٓليات املناسـبة لالمتثال وتسوية املنازعات وتوافر  [والقوانني والرشوط الوطنية الوجهية] القانوين اÕويل

  متاحة] [شفافة وقاب½ للتنبؤ هبا].، عىل ٔان تكون[الالزمةالعقوDت والتعويضات 

  2اخليار الفرعي 

لك [طرف] [ب�] تدابري مناسـبة وفعاÂ ومتاكفئة ملوا�ة حاالت عدم ±متثال مبوجب هذا الصك [يتخذ   15.3
القانوين اÕويل [والقوانني والرشوط الوطنية الوجهية] وضامن توافر االٓليات املناسـبة لالمتثال وتسوية املنازعات وتوافر 

  وقاب½ للتنبؤ هبا]. وتشمل ت� التدابري عىل أالقل ما ييل:، عىل ٔان تكون[متاحة] [شفافة الالزمةالعقوDت والتعويضات 

  نرش أالحاكم القضائية املتعلقة بعدم الكشف،  (ٔا)

  ومنع ±سـمترار يف معاجلة طلبات [الرباءات] [امللكية الفكرية]،  (ب)

  ،لفكرية] ٔاو رفض الطلبات ذات الص½[الرباءات] [امللكية امنح منع و   (ج)

ر الطلب [مسحوD] اعتبا[الرباءات] [امللكية الفكرية]] من  Èتصة] [مكتب[السلطة ا متكنيو   (د)
  ٔاو [مبطال] ٔاو [منقوضا]،] ٔاو [ملغى] [ٔاو منهتيا
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متكني [السلطة اÈتصة] [مكتب [الرباءات] [امللكية الفكرية]] من اعتبار أّن رشط الكشف و   (ه)
  .ملمنوحة] الرباءات إانفاذيؤثر يف [بطالن] ٔاو [حصة] ٔاو [قابلية 

  ى، ولكّهنم غري جمربين عىل ذ£.]وجيوز لٔالعضاء تطبيق عقوDت ٔاخر 

  3اخليار الفرعي 

[يتخذ لك [طرف] [ب�] تدابري مناسـبة وفعاÂ ومتاكفئة ملوا�ة حاالت عدم ±متثال مبوجب هذا الصك   16.3
املناسـبة لالمتثال وتسوية املنازعات وتوافر  القانوين اÕويل [والقوانني والرشوط الوطنية الوجهية] وضامن توافر االٓليات

  ، عىل ٔان تكون[متاحة] [شفافة وقاب½ للتنبؤ هبا]. وتشمل ت� التدابري عىل أالقل ما ييل:الالزمةالعقوDت والتعويضات 

  نرش أالحاكم القضائية املتعلقة بعدم الكشف،  (ٔا)

  الفكرية]،ومنع ±سـمترار يف معاجلة طلبات [الرباءات] [امللكية   (ب)

  ومنع منح [الرباءات] [امللكية الفكرية] ٔاو رفض الطلبات ذات الص½،  (ج)

  لب [مسحوD]،ومتكني [السلطة اÈتصة] [مكتب [الرباءات] [امللكية الفكرية]] من اعتبار الط  (د)

الطلب ٕاىل  مودعدعوة  ومتكني [السلطة اÈتصة] [مكتب [الرباءات] [امللكية الفكرية]] من  (ه)
  لتقيّد مبه½ زمنية.ا

  ]وال يؤثر عدم استيفاء رشط الكشف [، ٕاذا مل يكن هناك غش،] يف حصة الرباءات املمنوحة ٔاو قابلية ٕانفاذها.]

            2222[اخليار [اخليار [اخليار [اخليار 
        رشط الكشفرشط الكشفرشط الكشفرشط الكشف    انعدامانعدامانعدامانعدام

قة Dملوارد الوراثية كشفا ٕالزاميا ÷ عال] الرباءات[امللكية الفكرية] [تتضمن رشوط الكشف يف ال   17.3
ما مل يكن ذ£ الكشف gام [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية] املعارف التقليدية املرتبطة هبا] [و] [ومشـتقاهتا

  ، ٔاي اجلدة ٔاو النشاط ±بتاكري أو المتكني.براءةDلنسـبة ملعايري أالهلية للحامية مبوجب 

يف طلبات [امللكية الفكرية] رشط للكشف  ٔاي ]الرباءات[امللكية الفكرية] [ مودعي طلباتعىل  يُفرضوال   18.3
ٔاية معلومات ذات ص½ Dملوارد الوراثية [ما مل تكن ت� املعلومات gمة Dلنسـبة ملعايري  عن املصدر ٔاو املنشأ ٔاو[الرباءات]

  ]]، أي اجلدة ٔاو النشاط ±بتاكري أو المتكني.براءةأالهلية للحامية مبوجب 

        [امحلاية اÕفاعية[امحلاية اÕفاعية[امحلاية اÕفاعية[امحلاية اÕفاعية

] [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد املرتبطةالتقليدية] [املعارف التقليدية  قواعد بيا�ت عن [املعارف ٕانشاء  19.3[
  :الوراثية] واملوارد الوراثية ميكن ملاكتب [امللكية الفكرية] [الرباءات] النفاذ ٕالهيا [بغرض
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  منع منح [امللكية الفكرية] [الرباءات] عن خطأ   ٔا)(

  غري املرشوع][منع المت�   (ب)

  املوافقة [احلرة] املسـبقة املسـتنرية] [ضامن  (ج)

كام هو [ضامن الشفافية وٕاماكنية التتبع والثقة املتبادÂ مع مراعاة ترتيبات النفاذ وتقامس املنافع [  (د)
  ]]].]منصوص عليه يف اتفاقية التنوع البيولو� وبرتوكول �غو�

لومات الشفوية] وجتميع وصيانة قواعد البيا�ت املذكورة، طبقا للقانون سؤولية [تدوين املعم لك ب�  يتحمل  20.3
  الوطين.

  .وحمتواها قواعد البيا�تهيلك  ويوضع حد ٔادىن من املعايري ملواءمة  21.3

متاحة [فقط ملاكتب [امللكية الفكرية] [الرباءات] وسائر عناوين امللكية  املذكورةوسـتكون قواعد البيا�ت   22.3
  املُسج½] [ٔالية ٔاطراف gمتة].الفكرية 

  وسـيكون حمتوى قواعد البيا�ت كام ييل:  23.3

  [بلغات ميكن لفاحيص الرباءات فهمها]  ٔا)(

[معلومات كتابية وشفوية عن [املعارف التقليدية املرتبطة بـاملوارد الوراثية [املعارف التقليدية   (ب)
، مبا يف ذ£ وحفصها اءة] [امللكية الفكرية][الرب  اتيف طلب ] [ومشـتقاهتا] لمتكني البحثاملرتبطة

  التفاصيل اخلاصة بصاحب املعارف التقليدية]

املعلومات] حاÂ التقنية الصناعية السابقة الكتابية والشفوية الوجهية املتعلقة Dملوارد الوراثية [  (ج)
  Dملوارد الوراثية][املعارف التقليدية املرتبطة  ]املعارف التقليدية املرتبطة هبا[[ومشـتقاهتا] و

[املعارف  ]املعارف التقليدية املرتبطة هبا[[ومشـتقاهتا] واملعلومات املتعلقة Dملوارد الوراثية   (د)
  التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية].

رشوع] من [ضامن املوافقة [احلرة] املسـبقة املسـتنرية] [منع المت� غري امل  املذكورةد البيا�ت وسـمتكّن قواع[  24.3
[املعارف  ]املعارف التقليدية املرتبطة هباتاليف منح [امللكية الفكرية] [الرباءات] عن خطأ فÜ خيص املوارد الوراثية و[

كام [والثقة املتبادÂ مع مراعاة ترتيبات النفاذ وتقامس املنافع [الشفافية وٕاماكنية التتبع التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية] وضامن 
  ]].]منصوص عليه يف اتفاقية التنوع البيولو� وبرتوكول �غو�هو 

اكتب الوطنية [للملكية الفكرية] [للرباءات] مبادئ توجهيية مناسـبة ووافية ٕالجراء ٔان تضع [وتضع] املينبغي و   25.3
 ]التقليدية املرتبطة هبا املعارف[والبحث يف طلبات [امللكية الفكرية] [الرباءات] املتعلقة Dملوارد الوراثة [ومشـتقاهتا] 

] [املوجودة] [هذه املعلومات حاÂ التقنية الصناعية السابقة[وحفصها، مع مراعاة  [املعارف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية]
  واملتاحة للفاحصني]. الطلبات ودعيمملعلومات إالضافية املقدمة من املتاحة للفاحصني، حسب ±قتضاء [وا الوجهية]

  ٕانشاء بوابة دولية عن املعارف التقليدية.]]و [  26.3
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        ]]]]4444    [املادة[املادة[املادة[املادة

        التفاقات اÕوليةالتفاقات اÕوليةالتفاقات اÕوليةالتفاقات اÕوليةDDDDالعالقة العالقة العالقة العالقة 

[تستند  اليت ] [الرباءات]امللكية الفكرية[عالقة دمع متبادل بني حقوق  ] [الب�ان]أالطراف املتعاقدة[قمي ت[  1.4
] [املعارف املعارف التقليدية املرتبطة هبا[و ]اومشـتقاهت[املوارد الوراثية  ]اسـتعامل[ ]تنطوي عىل[ بشلك مبارش ٕاىل]

، [دون ٔان حتدث تدّرجا هرميا بني ت� االتفاقات اقات واملعاهدات اÕولية الساريةواالتف التقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية]
يس [عضوا] واملعاهدات، ٔاو تفرض ٔاية الزتامات مبوجب اتفاقات ٔاو معاهدات دولية ٔاخرى عىل ٔاي [طرف] [ب�] ل 

  .][طرفا] يف ت� االتفاقات ٔاو املعاهدات اÕولية]

(مبا يف ذ£ [ ]اتفاقية التنوع البيولو�[عىل وجه اخلصوص تنفيذ  ] [الب�ان]أالطراف املتعاقدة[وتدمع [  2.4
العادل واملنصف للمنافع  بروتوكول �غو� بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس[و ،])تبادل املعلوماتالتواصل مع آليهتا ل 

، راثية النباتية لٔالغذية والزراعةاملعاهدة اÕولية بشأن املوارد الو ]، و الناشـئة عن اسـتخداgا امللحق Dتفاقية التنوع البيولو�
االتفاقات إالقلميية، حسب واتفاق تريبس، وتنفيذ ] ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصليةمن  31[واملادة 

  ال.احل

        ]]]]5555    [املادة[املادة[املادة[املادة

        التعاون اÕويلالتعاون اÕويلالتعاون اÕويلالتعاون اÕويل

حتث هيئات الويبو املعنية ٔاعضاء معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل ٕاعداد مجموعة من املبادئ التوجهيية [[  1.5
البحث والفحص اÕولية يف ٕاطار معاهدة  سلطات قبلالكشف إالداري عن املنشأ ٔاو املصدر من  ]لبحث والفحصبشأن [ا

 .]هذا الصكيف عليه املنصوص ءات، مبا يف ذ£ املعلومات إالضافية الواردة بناء عىل رشط الكشف التعاون بشأن الربا
لنباتية لٔالغذية /املعاهدة اÕولية بشأن املوارد الوراثية ا]اتفاقية التنوع البيولو�[وميكن للويبو، Dلتعاون الوثيق مع [

  ]]واكالت احلكومية اÈتصة.، النظر يف ٕاماكنية وضع القامئة املذكورة للوالزراعة

        ]]]]6666    [املادة[املادة[املادة[املادة

        التعاون فÜ بني الب�انالتعاون فÜ بني الب�انالتعاون فÜ بني الب�انالتعاون فÜ بني الب�ان

[املعارف  ]املعارف التقليدية املرتبطة هبا[و[ومشـتقاهتا] املوارد الوراثية نفس  فهيا توجديف احلاالت اليت [  1.6
د، تسعى ت� أالطراف ٕاىل يف ظروف وضعها الطبيعي داخل ٕاقلمي ٔاكرث من طرف واحالتقليدية املرتبطة Dملوارد الوراثية] 

، حي� أمكن، احمللية املعنية، عىل ٔان تقوم بذ£امجلاعات أالصلية و التعاون فÜ بيهنا حسب ±قتضاء، مع ٕارشاك [الشعوب] 
  .]وال تتعارض معهاوالترشيعات الوطنية ٔاهداف هذا الصك  تدمعو  القوانني والربوتوكوالت العرفيةتدابري تستند ٕاىل Dختاذ 
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        ]]]]7777        ملادةملادةملادةملادة[ا[ا[ا[ا    

        املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءاتاملساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءاتاملساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءاتاملساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

الويبو  قدموتها. وتنفيذ هاومتويل  اسـتحداث أالحاكم مبوجب هذا الصك ٔاساليبهيئات الويبو املعنية  دحتدّ [  1.7
منوا، ليك تنفذ التعاون وتكوين الكفاءات واÕمع املايل ٕاىل الب�ان النامية، وخاصة الب�ان أالقل أنشطة املساعدة التقنية و 

  ]±لزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك.

  ]هناية الوثيقة[


