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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونالدورة 

ىل  30جنيف، من   2016يونيو  3مايو اإ
 
 

 وثيقة موحدة بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

)اللجنة( احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور الويبو جلنة  أأعدت .1
ىل  3الفرتة من جنيف يف يف  ملعقودةاوالعرشين  السادسةدورهتا  خالل وثيقة موحدة بشأأن امللكية " 2014 فرباير 7اإ

وأأتيح النص للجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين يف ". ( Rev. 2) 2 ، الصيغة املراجعةالفكرية واملوارد الوراثية
ىل امجلعية العامة لعام WIPO/GRTKF/IC/28/4 الوثيقة . WO/GA/46/6 من الوثيقةأألف  يف املرفق 2014 وُرفع اإ

ىل امجلعية العامة لعام2014 ومل يُتخذ أأي قرارا بشأأن اللجنة خالل امجلعية العامة لعام يف  2015 . وُرفعت تكل الوثيقة اإ
 .WO/GA/47/12 أألف من الوثيقة املرفق

ا، وقّررت أأن مبا يف ذكل مرفقاهت، WO/GA/47/12 مبضمون الوثيقة 2015عام وأأحاطت امجلعية العامة للويبو ل .2
ىل  "تواصل اللجنة ترسيع معلها، مع الرتكزي عىل تضييق الفجوات القامئة، ابنفتاح والزتام اتم، مبا يف ذكل املفاوضات املستندة اإ

خالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ(،  ىل اتفاق حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون اإ النصوص، هبدف التوصل اإ
كية الفكرية ويضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف فامي يتعلق ابملل 

ىل ما أأجنزته من معل 2016/2017يكون معل اللجنة خالل الثنائية " وأأن "التقليدي تس تخدم اللجنة مجيع " وأأن "مستندا اإ
 WIPO/GRTKF/IC/28/5و WIPO/GRTKF/IC/28/4 واثئق معل الويبو، مبا يف ذكل الواثئق

ابس تعامل مهنج قامئ عىل الأدةل، مبا ، فضال عن أأي مساهامت أأخرى من ادلول الأعضاء، WIPO/GRTKF/IC/28/6و
يف ذكل ادلراسات والأمثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية، والترشيعات احمللية والأمثةل اخلاصة ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع 

 تُطل  حاميته  ونتاجئ أأي ومجوعة )ومجوعات( خرباء أأششأأهتا اللجنة وندوات وحلقات معل لها صةل ابللجنة وتُعقد يف اذلي ل
طار الربان  ."4مج اإ
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عىل أأن اللجنة يف دورتهيا التاسعة والعرشين  2016/2017نص برانمج العمل املرفق بولية اللجنة للثنائية ي و  .3
املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مفاوضات بشأأن س تجري والثالثني "

 ".مرشوع صك قانوين

ه فييك تنظر ل WIPO/GRTKF/IC/29/4يف مرفق الوثيقة  WO/GA/47/12 أألف من الوثيقة املرفق وورد .4
ىل  15من الفرتة  جنيف يف يف اليت انعقدتوالعرشين  التاسعةدورهتا  اللجنة يف . وقررت اللجنة يف 2016فرباير  19اإ

حاةل النص الوارد يف مرفق الوثيقة دورهتا التاسعة والعرشين ىل2، مع حذف املادة WIPO/GRTKF/IC/29/4 اإ  ، اإ
 .الثالثنيدورهتا اللجنة يف 

يف مرفق الوثيقة  كام وردتوترد "وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية"  .5
WIPO/GRTKF/IC/29/4 يف مرفق هذه الوثيقة.2، ابس تثناء حذف املادة ، 

ىل اس تعراض الوثيقة  .6 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
الواردة يف املرفق والتعليق علهيا قصد وضع صيغة 

 .لهامراجعة 

]ييل ذكل املرفق[
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 امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةبشأأن وثيقة موحدة 



WIPO/GRTKF/IC/30/4 
Annex 
2 
 

 قامئة املصطلحات

 املعارف التقليدية املعنية]

، وتصان بشلك جامعي، واليت تنشأأ يف س ياق تقليدي، تطورال و  ابحلركيةاملعارف اليت تتسم املعنية" يه "املعارف التقليدية 
ىل جيل املوارد الوراثية من دراية ]هو مرتبط بــ[  [يوجد يف]ما ، عىل سبيل املثال ل احلرص، وتشمل، وتنتقل من جيل اإ

 [معلية وهمارات وابتاكرات وممارسات وتعمل.

 املرتبطة ابملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ]

واس تخدامات املوارد الوراثية  يه املعارف الأساس ية املتعلقة خبصائص "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية"
ىل ]اخرتاعات[ ]ملكية  ]ومش تقاهتا[ مّما ميلكه ]الشع []الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]ويؤدي بشلك مبارش اإ

 فكرية[ تُطل  حاميهتا[.[

 البيوتكنولوجيا]

بيقات تكنولوجية تس تخدم النظم أأية تط يه  [من اتفاقية التنوع البيولويج 2املادة كام يه معرفة يف ]" البيوتكنولوجيا"
 [.لصنع أأو تغيري املنتجات أأو العمليات من أأجل اس تخدامات معينة، [أأو مش تقاهتا]البيولوجية أأو الاكئنات احلية 

 بدل املنشأأ ]

 [.يف وضعها الطبيعيالوراثية  ميتكل املوارد دلب]أأول[ "بدل املنشأأ" هو 

 املوّرد[[ ]البدل البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]]

بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد من  5لامدة وفقا ل"يعين مصطلح البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية/البدل املوّرد، ]
املوّرد[ ]البدل البدل [، ]اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج

ىل املعارف التقليدية  املنشأأ أأواملوارد الوراثية[ اذلي يُعد بدل اذلي يوفر  البدل اذلي حصل عىل املوارد الوراثية و/أأو نفذ اإ
 ]وفقا لتفاقية التنوع البيولويج[.[

 البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]

مبا يف ذكل العشائر ، اليت جتمع من مصادر داخل املوقع الوراثيةاذلي يوفر املوارد " هو البدل البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية"
واليت من اجلائز أأو من غري اجلائز أأن تكون قد ششأأت يف ، أأو اليت تؤخذ من مصادر خارج املوقع، من الأنواع الربية واملدّجنة

 [.البدل ذكل

 ]املش تق

وراثية أأو عن وارد بيولوجية أأو مل الورايثالاعتصار نتج عن ي طبيعيا و  دثحيمرك  كمييايئ بيولويج  هو ""املش تق
ن مل اس تقالهبا  [توي عىل وحدات وراثية وييفية.حي كن ي، حىت واإ

 الصيانة خارج الوضع الطبيعي

 "الصيانة خارج الوضع الطبيعي" تعين صيانة عنارص التنوع البيولويج خارج موائلها الطبيعية.
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 املواد الوراثية

أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم أأو غريها من الأصول حتتوي عىل وحدات وراثية  يه "الوراثية"املواد 
 .وييفية

 املوارد الوراثية

 .املواد الوراثية ذات القمية الفعلية أأو احملمتةليه  "املوارد الوراثية"

 الظروف يف الوضع الطبيعي

ملوارد الوراثية داخل النظم الإيكولوجية واملوائل الطبيعية ويف "الظروف يف الوضع الطبيعي" يه الظروف اليت توجد فهيا ا
 من اتفاقية التنوع البيولويج[. 2حاةل الأنواع املدجنة أأو املس تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهيا خصائصها املمزية ]املادة 

 عرتف هبا دوليااملمتثال الاشهادة ]

بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل ( من 2)17املنصوص علهيا يف املادة  يه الآلية "عرتف هبا دوليااملمتثال الاشهادة "
 [.مللحق ابتفاقية التنوع البيولويجوالتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما ا الوراثيةاملوارد 

 ]ادلوةل العضو

 "ادلوةل العضو" يه دوةل عضو يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية.[

 غري املرشوع ]المتكل

 1 اخليار

"المتكل غري املرشوع" هو ]اكتساب[ ]اس تخدام[ موارد وراثية ]و[ ]أأو[ ]مش تقاهتا[ ]و[ ]أأو[ ]معارف تقليدية معنية[ 
[ دون موافقة ]حرة[ ]مس بقة مس تنرية[ ]من قبل اجلهات اخملّوةل لإعطاء معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية]و[ ]أأو[ ]

]السلطة اخملتصة[ عىل ذكل ]الاكتساب[ ]الاس تخدام[، ]طبقا للترشيعات الوطنية[ ]لبدل املنشأأ أأو البدل ]تكل[ املوافقة[ 
 املوّرد[.[

 2 اخليار

معارف تقليدية ]"المتكل غري املرشوع" هو اس تخدام موارد وراثية و/أأو ]مش تقاهتا[ و/أأو ]معارف تقليدية معنية[ و/أأو ]
املس تخدم عىل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية من صاحهبا عرب  ر عندما حيصل[ تكون للآخوراثيةمرتبطة مبوارد 

ىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املورد. واس تخدام  خالل ابلثقة يؤدي اإ موارد وراثية و]مش تقاهتا[ وسائل غري سلمية أأو اإ
عرب وسائل قانونية مثل قراءة املنشورات،  مكتس بة و]معارف تقليدية معنية[ ]معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية[

اخفاق أأحصاب املوارد الوراثية  نتيجةوالرشاء، والاس تكشاف املس تقل، والهندسة العكس ية، والكشف غري املقصود، 
جراءات وقائية معوراثيةالوارد ملرتبطة اباملتقليدية ال عارف و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ]امل قوةل ل [ يف اختاذ اإ

 يعّد متلاك غري مرشوع.[
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 ]مكت  امللكية الفكرية[ ]مكت  الرباءات[

 ]حقوق امللكية الفكرية[ مبنح، دوةل عضو ، يفلكفةاملدارة ]"مكن  امللكية الفكرية"[ ]"مكت  الرباءات"[ هو الإ 
 .[الرباءات]

 [املادي]النفاذ ]

ىل املورد الورايث هو امتالكه أأو عىل الأقل وجود اتصا ["املادي]"النفاذ  رد الورايث ل اكف به يسمح بتحديد خصائص املو اإ
 [.[ ]امللكية الفكرية[الاخرتاعـ ]املرتبط ب

 املصدر]

 1 اخليار

ىل أأي مصدر حيصل منه ميشري مصطلح " صاح   مثلملورد الورايث من غري بدل املنشأأ، عىل االطل  ودع املصدر" اإ
 .لنبااتتل  ةقيلجينات أأو حدل بنك مركز للبحث أأو  املورد أأو

 2 اخليار]

 :مبعناه الأمع قدر الإماكنمصطلح "املصدر" أأن يُفهم ينبغي 

والنظام املتعدد ، ومهنا عىل وجه اخلصوص ]الأطراف املتعاقدة[]البدلان[ اليت توفر املوارد الوراثية، املصادر الأولية "1"
 وامجلاعات الأصلية واحمللية ، لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةالأطراف ل

 .[[اجملموعات خارج الوضع الطبيعي والأدبيات العلمية ومهنا عىل وجه اخلصوص، واملصادر الثانوية "2"

 الاس تعامل]

جراء البحث والتطويراملوارد الوراثية يعين  ""اس تعامل و/أأو الكمييايئ  الورايثبشأأن التكوين  [التسويقيف ذكل  ، ]مبااإ
بوسائل ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ] [املعارف التقليدية املعنية[ و]ومش تقاهتا]، الوراثيةالبيولويج للموارد 

 [تنوع البيولويج[.ال  من اتفاقية 2 املادة [ ]حس  التعريف الوارد يفاحليوية ااس تخدام التكنولوجي مهنا
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 ]ادليباجة

]الشع []الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]وكذكل  [ ]حقوق[]احلقوق الس ياديةاحرتام ]تشجيع[ ضامن ]
 [املعارف التقليدية املعنية]مش تقاهتا[ و]الوراثية و هاموارد عىل [الواقعة حتت احتالل جزيئ أأو لكي ]الشع []الشعوب[[

واملشاركة  [املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا] أأ مبا يف ذكل مبد، املرتبطة ابملوارد الوراثية[]املعارف التقليدية 
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةطبقا ]لالتفاقات و[ الإعالانت ادلولية ]، لس امي  الاكمةل والفعاةل  .[[اإ

 امجلاعات احمللية.تشجيع احرتام ]الشع []الشعوب[[ الأصلية و 

واملوّردين الرشعيني  يف احلقوق للمس تخدمني الرشعينياليقني  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ينبغي أأن يكفل نظام  ]يتعني/
 [ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[املعارف التقليدية املعنية]للموارد الوراثية ]و/أأو مش تقاهتا[ و/أأو 

 املتبادةل صلحةامللتحقيق ، [ونقل التكنولوجيا وتعمميها]يف تشجيع الابتاكر  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ور نظام الإقرار بد]
]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  [املعارف التقليدية املعنية]]مش تقاهتا[  ]/أأو[املوارد الوراثية ودي املصلحة ومورّ  حصابلأ 

 .[مهياومس تخد وأأحصاهباالوراثية[ 

 .[تعزيز الشفافية وتعممي املعلومات]

نّ ] وييرس ، [للرباءات]للملكية الفكرية[ ]للصناعة والاس تغالل التجاري  يروفا متساوية س ينشئلزايم اإ نظام عاملي و  وضع اإ
لتقامس املنافع املتأأتية من اس تخدام املوارد  [( من اتفاقية التنوع البيولويج7)15املادة  املنصوص علهيا يف]الإماكانت كذكل 

 [الوراثية.

 [املعارف التقليدية املعنية]تدعمي حامية وتطوير ]الرباءات[ ]امللكية الصناعية[ يف جمال املوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]
ىل الاب   تاكر.[]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ وتشجيع البحوث ادلولية املؤدية اإ

]س يعزز الكشف عن املصدر الثقة املتبادةل بني خمتلف أأحصاب املصلحة املعنيني ابلنفاذ وتقامس املنافع. وقد يكون مجيع 
]املعارف التقليدية املرتبطة  [املعارف التقليدية املعنيةهؤلء موّردين و/أأو مس تخدمني للموارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]

ّن الكشف عن املصدر س يبين الثقة املتبادةل يف العالقات بني الشامل واجلنوب وس يعزز ، عليه ابملوارد الوراثية[. وبناء فاإ
 أأيضا ادلمع املتبادل بني نظام النفاذ وتقامس املنافع ونظام ]امللكية الفكرية[]الرباءات[.[

 البرش.[، مبا يف ذكل أأشاكل احلياة]ملكية فكرية[ عىل  [براءات]عدم منح  التوصية ب[ ]]ضامن[ ]

ىل املوارد الوراثية تثلمي  ه يتعني/ينبغي، عند الاقتضاء، أأنأأن]الإقرار ب  [املعارف التقليدية املعنيةو]مش تقاهتا[ و] النافذون اإ
]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ يف بدل معني للقانون الوطين ذلكل البدل، اذلي يوفر امحلاية للموارد الوراثية 

 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[ [املعارف التقليدية املعنيةاهتا[ و]و]مش تق

لزايم للكشف [الرباءات]امللكية الفكرية[] يكون ملاكت ]]يتعني/ينبغي أأن  كام هو حمّدد ابلتفصيل يف هذا الصك ، رشط اإ
ىل الإارار مبصاح تؤدي حامية املوارد الوراثية برب  عندما حُيمتل أأن، القانوين ادلويل امجلاعات و ]الشعوب[ ]الشع [اءات اإ

 [الأصلية واحمللية.

عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردها ]الطبيعية[ ]البيولوجية[، وأأن ، تفاقية التنوع البيولويج]التأأكيد جمددا، وفقا ل
ىل احلكومات الوطنية وختضع  ىل املوارد الوراثية تعود اإ   للترشيع الوطين.[[سلطة حتديد النفاذ اإ
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 الس ياسة العامة ]أأهداف[هدف

للموارد الوراثية ]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية ]هدف هذا الصك هو ]املسامهة يف منع[ ]منع[ ]المتكل غري املرشوع[ 

]عرب[ ]يف س ياق[ نظام حقوق ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ عن طريق  املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[

 ما ييل:[

ماكنية نفاذ ماكت   ضامن )أأ ( ىل املعلومات املناس بة  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[اإ ]مش تقاهتا[ املوارد الوراثية  عناإ

 ]امللكية الفكرية[]الرباءات[حقوق نع منح مل  [و]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية

  عن خطأأ 

 [ النفاذ وتقامس املنافع]و  تعزيز الشفافية يف نظام ]امللكية الفكرية[]الرباءات[و] )ب(

ملوارد الوراثية و]ضامن[ ]تعزيز[ ]تيسري[ ]التاكمل[ ]ادلمع املتبادل[ مع التفاقات ادلولية املرتبطة حبامية ا )ج(

]وتكل املرتبطة ابمللكية  ]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[/أأو ]مش تقاهتا[ و

 الفكرية[.
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 [1 ]املادة

 الصك موضوع

]يتعني/ينبغي أأن ينطبق هذا الصك القانوين ادلويل عىل أأي حق من حقوق ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ أأو  .1.1
ىل[  [انشئ عن] تُطل  حاميته[]طل [ ]اخرتاع  ]املعارف ]مش تقاهتا[ وو املوارد الوراثية]اس تعامل[ ]مستند بشلك مبارش اإ

]مش تقاهتا[ و املوارد الوراثية]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[. ]ينطبق هذا الصك عىل  [التقليدية املعنية
 دية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[]املعارف التقلي []املعارف التقليدية املعنيةو

 [2 ]املادة

 ]رشط الكشف

طار طل  بشأأن ]حقوق امللكية الفكرية[ ]الرباءات[  .1.2 عندما يكون ]املوضوع[ ]الاخرتاع املطلوب حاميته[ يف اإ
ىل[ ]مش تقا اهتا[ مش تق]ملوارد الوراثية و/أأو من[ ا، عن سابق وعي، ]مش متال عىل اس تخدام[ ]مستندا بشلك مبارش اإ

يتعني/ينبغي عىل لك طرف أأن يطل  من ، و/أأو ]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[
 املودعني ما ييل:

ذا مل يكن معروفا]و[[ ]أأو  [نشأأ امل بدل ]الكشف عن  )أأ( مش تقاهتا[ و/أأو ]املعارف ]املوارد الوراثية و/أأو  مفصدر [، اإ
 .املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ التقليدية

لرشوط  الامتثالعن ، كام ينص عليه القانون الوطين ملكت  ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[، ]تقدمي معلومات وجهية )ب(
الأصلية وامجلاعات  ]ولس امي من ]الشع []الشعوب[[، مبا يف ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية، النفاذ وتقامس املنافع

 .[حس  الاقتضاءاحمللية[ 

عالن هبذا اخلصوص. )ج( ذا مل يكن املصدر و/أأو بدل املنشأأ معروفا، فاإ  واإ

يفرض رشط الكشف عىل ماكت  ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ الالزتام ابلتحقق من ]يتعني/ينبغي[ ]ل[ أأّل  .2.2
ىل مودعي طلبات  كرية[ ]الرباءات[ماكت  ]امللكية الف]ولكن عىل  موضوعات الكشف. ]امللكية أأن تقدم التوجيه الفعال اإ

ماكت  ]امللكية وأأن تتيح للمودعني فرصة احلصول من ، رشوط الكشف استيفاءفامي خيص كيفية  الفكرية[ ]الرباءات[
جيايب بأأنه مت  الفكرية[ ]الرباءات[  رشوط الكشف.[ استيفاءعىل قرار اإ

جراء  اليت ت ماكت  ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[  عأأن تتبينبغي يتعني/ .3.2 عالان اإ خطار ابس يط س تمل اإ ومن . ]لالإ
آلية تبادل املعلومات لتفاقية التنوع البيولويج/املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ، بشلك خاص، املناس  حتديد أ

لهيا املعلومات ينبيتعني/للأغذية والزراعة بصفهتا الهيئة املركزية اليت  غي ملاكت  ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ أأن ترسل اإ
 [املتاحة.

 .[املعلومات املكشوف عهنا، نرشال  ]يتعني عىل/ينبغي للك طرف أأن يتيح للعموم، وقت .4.2

مهنا   تُعترب املوارد الوراثية ]ومش تقاهتا[ ابلصيغة اليت ُوجدت هبا يف الطبيعة أأو ُعزلتّل يتعني/ينبغي أأ ] .5.2
 []اخرتاعات[ ]ملكية فكرية[ وعليه ل تُمنح بشأأهنا أأية حقوق من حقوق ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية.[
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 [3 ]املادة

 الاس تثناءات والتقييدات]

]مش تقاهتا[ واملوارد الوراثية  فامي خيص [الرباءات]امللكية الفكرية[ ]ينطبق رشط الكشف يف يتعني/ينبغي أأّل  .1.3
 عىل ما ييل: لتقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[]املعارف ا و

 [ برشية[مبا فهيا املْمرضات ال البرشية[ ]املوارد الوراثية املأأخوذة من البرش[ ]املوارد الوراثية ]مجيع ] )أأ(

  [املش تقات]و )ب(

  [السلع]و )ج(

  [العاميف املكل املوجودة املعارف التقليدية ]و )د(

  [ ]واملناطق الاقتصادية[[املوارد الوراثية خارج الأنظمة القانونية الوطنية]و )ه(

لهيا[املكتس بة]مجيع املوارد الوراثية ]و )و( [ اتفاقية التنوع البيولويج]نفاذ قبل  [ ]اليت مت النفاذ اإ
 [.[1993 ديسمرب 29 ]قبل

تفرض ادلول الأعضاء رشط الكشف يف هذا الصك عىل طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[  ّل ]يتعني/ينبغي أأ  .2.3
 املودعة قبل دخول هذا الصك حزي النفاذ ]وفقا للقوانني الوطنية املوجودة قبل هذا الصك[.[[

 [4 ]املادة

 [معاهدة قانون الرباءات]و [معاهدة التعاون بشأأن الرباءات] بـالعالقة ]

يتعني/ينبغي أأن تُعدل ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأجل ]تضميهنام[  .1.4
]متكني الأطراف يف ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل[ 

]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية ملوارد الوراثية وا ومصدر عن منشأأ رشط الكشف الإلزايم 
ثبات اإ ىل املوافقة املس بقة املس تنرية و تتضمن التعديالت أأيضا اشرتاط التأأكيد عيتعني/ينبغي أأن و  .املرتبطة ابملوارد الوراثية[

 [تقامس املنافع وفقا للرشوط املتفق علهيا مع بدل املنشأأ.

 [5 ]املادة

 تعويضاتالعقوابت وال 

دارية مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة عدم  ]يتعني/ينبغي أأن يتخذ .1.5 ] لك ]طرف[ ]بدل[ تدابري قانونية واإ
آليات تسوية املنازعات[. ووفقا للترشيع الوطين، ] 1.3الامتثال للفقرة  ]يتعني/ينبغي[ ]جيوز[ أأن ]تشمل ، مبا يف ذكل أ

 ما ييل:مضن مجةل أأمور[ ، العقوابت والتعويضات

 قبل املنح. )أأ(

ىل أأن يمت استيفاء رشوط الكشف منع الاس مترار يف معاجلة طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ "1"   اإ

 الطل  مسحواب ]وفقا للقانون الوطين[  لرباءات[لملكية الفكرية[ ]لل ]واعتبار مكت   "2"

 ومنع أأو رفض منح ]حق من حقوق امللكية الفكرية[ ]براءة[. "3"
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 ]بعد املنح. )ب(

  م القضائية املتعلقة بعدم الكشفشرش الأحاك "1"

 ، مبا يف ذكل دفع الإاتوات[ تعويضات مناس بة عن الأارار وأأ غرامات و  "2"

 وجيوز اختاذ تدابري أأخرى ]مبا فهيا الإبطال[ حس  يروف احلاةل، وفقا للقانون الوطين.[[ "3"

ذا مل يكن هناك غش، ] ء رشط الكشفيؤثر عدم استيفا ]يتعني/ينبغي أألّ  .2.5  ]امللكية الفكرية[ [ يف حصة، اإ
نفاذها.[ [الرباءات]  املمنوحة أأو قابلية اإ

 [6 ]املادة

 لكشفل  جديد انعدام رشط]

ل جيوز أأن يُطل  من مودعي ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ ذكر املاكن اذلي ميكن احلصول فيه عىل املوارد  .1.6
ذا ل اإ . وعليه، ل ميكن فرض أأية رشوط الاخرتاع من أأجل اجنازشخص من أأهل املهنة اكن ذكل املاكن اروراي ل  الوراثية اإ

ملوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ للكشف عىل مودعي الرباءات أأو أأحصاهبا ابلنس بة للرباءات املتعلقة اب
ماكنية  خالف الأس بابلأس باب  ثية[]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الورا املتعلقة ابجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو اإ

 التطبيق الصناعي أأو المتكني.[

 1]التدابري ادلفاعية

 [7 ]املادة

 ]العناية الاكفية

يتعني/ينبغي لدلول الأعضاء أأن تشجع أأو تضع نظام عناية اكفية يكون منصفا ومعقول للتأأكد من أأن احلصول  .1.7
 املوارد الوراثية احملمية مّت وفقا للترشيع الساري بشأأن النفاذ وتقامس املنافع أأو الرشوط التنظميية.عىل 

يتعني/ينبغي اس تخدام قواعد بياانت كآلية لرصد الامتثال لرشوط بذل اجلهد الالزم وفقا للقانون  )أأ(
ششاء قواع  د البياانت املذكورة.الوطين. ولكن يتعني/ينبغي أأّل تكون ادلول الأعضاء ملزمة ابإ

ىل قواعد البياانت املذكورة متاحا للمرخص هلم برباءة من أأجل التأأكد من  )ب( يتعني/ينبغي أأن يكون النفاذ اإ
 التسلسل القانوين لس ند املوارد الوراثية احملمية اليت تعمتد علهيا براءة ما.[

 [8 ]املادة

 ةومدوانت السلوك الاختياري منع منح الرباءات عن خطأأ ]

 يتعني/ينبغي لدلول الأعضاء أأن تقوم مبا بيل: .1.8

اتحة )أأ( دارية، حس   اإ ووفقا للقانون الوطين، ملنع منح الرباءات عن الاقتضاء، تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
معنية[ و]معارف معارف تقليدية ]وو]مش تقاهتا[  خطأأ لخرتاعات مطال  هبا تنطوي عىل موارد وراثية

                                                

 
1

يعترب التدابري ادلفاعية خيارا بديال للكشف، يف حني أأن البعض الآخر يعتربها خيارا تمكيليا مالحظة امليرسين: نلفت انتباه الأعضاء اإىل أأن بعض الأعضاء  
 للكشف.
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ذا اكنت [مرتبطة مبوارد وراثيةتقليدية  املعنية[ تقليدية ال عارف ]املوو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد ، تكل املاإ
 ، وفقا للقانون الوطين:[وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليدية امل

 تستبق اخرتاعا مطالبا به )انتفاء اجلدة(  "1"

 انتفاء النشاط الابتاكري(. أأو جتعل اخرتاعا مطالبا به بدهييا )البداهة أأو "2"

اتحة )ب( دارية، حس   واإ للسامح للغري ابلطعن ووفقا للقانون الوطين، الاقتضاء، تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
 موارد وراثيةفامي يتعلق ابخرتاعات تنطوي عىل ، بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة، يف صالحية براءة

 [.مرتبطة مبوارد وراثيةمعنية[ و]معارف تقليدية  معارف تقليدية]وو]مش تقاهتا[ 

عداد الاقتضاء، حس  ، عيتشج و  )ج( اختيارية ومبادئ توجهيية للمس تخدمني بشأأن مدوانت سلوك واس تخدام اإ
 [وراثيةالوارد ملرتبطة اباملعنية[ و]املعارف التقليدية املتقليدية ال عارف ]املوو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد حامية امل

عداد قواعد بياانت الاقتضاء، حس  وتيسري،  )د( املعنية[ تقليدية ال عارف ]املوو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد املاإ
لهياو  [وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليدية امل  ليك تس تخدهما ماكت  الرباءات.[ تبادلها وتعمميها والنفاذ اإ

 أأنظمة البحث يف قواعد البياانت

عداد  .2.8 ىل أأن يشجعوا عىل تيسري اإ عارف ]املوو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد املقواعد بياانت والأعضاء مدعوون اإ
[ لأغراض البحث يف طلبات الرباءات وحفصها، ابلتشاور مع وراثيةالوارد ملرتبطة اباملعنية[ و]املعارف التقليدية املتقليدية ال 

ىل الاعتبارات التالية:أأحصاب املصلحة املعنيني ومبراعاة يروفهم ا ضافة اإ  لوطنية اإ

لأغراض حتقيق التشغيل املتبادل، يتعني/ينبغي أأن متتثل قواعد البياانت للمعايري ادلنيا وهيلك  )أأ(
 املضمون.

 ويتعني/ينبغي وضع ضامانت مناس بة وفقا للقانون الوطين. )ب(

ىل قواعد البياانت املذكورة مفتوحا ملاكت  ا )ج(  لرباءات وللمس تخدمني املعمتدين.وس يكون النفاذ اإ

 بوابة الويبو

يتعني/ينبغي لدلول الأعضاء أأن تضع نظاما للبحث يف قواعد البياانت )بوابة الويبو( يربط قواعد بياانت أأعضاء  .3.8
رتبطة ليدية املاملعنية[ و]املعارف التق تقليدية ال عارف و]مش تقاهتا[ و]امل وراثيةالوارد الويبو اليت حتتوي عىل معلومات عن امل

ىل قواعد البياانت الوطنية وراثيةالوارد ملاب قلميها. وس متكن بوابة الويبو الفاحص من النفاذ مبارشة اإ [ غري الرسية داخل اإ
 واس تخراج بياانت مهنا. وستتضمن أأيضا بوابة الويبو ضامانت مناس بة.[

 [9 ]املادة

 لتفاقات ادلوليةابالعالقة 

]تستند  اليت ]امللكية الفكرية[]الرباءات[بني حقوق ]عالقة دمع متبادل يتعني/ينبغي أأن يضع هذا الصك  .1.9
ىل[ [ ]املعارف التقليدية املعارف التقليدية املعنية]و [مش تقاهتاو]املوارد الوراثية  ]اس تعامل[ [تنطوي عىل] بشلك مبارش اإ

 [.السارية]واملعاهدات ادلولية التفاقات و[ ]مع[  املرتبطة ابملوارد الوراثية[
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ىل ، ]يتعني/ينبغي أأن يمكّل هذا الصك اتفاقات أأخرى بشأأن موضوعات ذات صةل هبذا الشأأن .2.9 ول يريم اإ
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب  31املادة ، عىل وجه اخلصوص، أأن يدمع ويتعني/ينبغي، تغيري تكل التفاقات من اإ

 [.الأصلية

 [10 ]املادة

 التعاون ادلويل

[ ]يتعني/ينبغي حتث هيئات الويبو املعنية أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل]]يتعني/ينبغي أأن  10
صالح معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتل عداد ومجوعة من املبادئ التوجهيية  [لفريق العامل املعين ابإ  حبث وحفصبشأأن ]اإ

[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[ املعارف التقليدية املعنية]و [مش تقاهتاو]ملوارد الوراثية الطلبات املتعلقة اب
طار معاهدة التعاون بشأأن  سلطات ]الكشف الإداري عن املنشأأ أأو املصدر[ من قبل البحث والفحص ادلولية يف اإ

 [.الرباءات

 [11 ]املادة

 التعاون فامي بني البدلان

]املعارف  [املعارف التقليدية املعنية]ومش تقاهتا[ ، و]املوارد الوراثية نفس  فهيا وجدتيف احلالت اليت ] 11
قلمي أأكرث من طرف واحد يتعني/ينبغي أأن تسعى ، التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ يف يروف وضعها الطبيعي داخل اإ

ىل التعاون فامي بيهنا رشاك ، حس  الاقتضاء، تكل الأطراف اإ ، []الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية املعنية]الشع مع اإ
ىل القوانني والربوتوكولت العرفية و ، حيامث أأمكن، عىل أأن تقوم بذكل  تدمع أأهداف هذا الصكابختاذ تدابري تستند اإ

 .[ول تتعارض معهاوالترشيعات الوطنية 

 [12 ]املادة

 املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

اس تحداث الأحاكم مبوج   أأسالي  [[ ]يتعني/ينبغي للويبو[ أأن حتّددهيئات الويبو املعنية]]يتعني/ينبغي ل  12
التعاون وتكوين الكفاءات وادلمع أأششطة الويبو املساعدة التقنية و  قدمت]يتعني/ينبغي[ أأن وها. وتنفيذ هاومتويل  هذا الصك

ىل البدلان النام ، حس  املوارد املالية، املايل ليك تنفذ الالزتامات املنصوص علهيا يف هذا ، وخاصة البدلان الأقل منوا، يةاإ
 [الصك.

 [هناية املرفق والوثيقة]


