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 قامئة املصطلحات

 رتبطة ابملوارد الوراثيةاملعارف التقليةية امل]

 1اخليار 

وتصان ، واليت تنشأ  يف س ياق تقليةي، تطورال و  ابحلركيةاملعارف اليت تتسم " يه ابملوارد الوراثيةاملرتبطة "املعارف التقليةية 
ىل جيل، بشلك جامعي املوارد هو مرتبط بــ[ ما ] [يوجة يفما ]، عىل سبيل املثال ال احلرص، وتشمل، وتنتقل من جيل ا 

 [الوراثية من دراية معلية وهمارات وابتاكرات وممارسات وتعمل.

 2اخليار 

يه املعارف ال ساس ية املتعلقة خبصائص واس تخةامات املوارد الوراثية  "املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية"
]الشعب[]الشعوب[[ ال صلية وامجلاعات احمللية ]ويؤدي ]أ حصاب احلقوق الرشعيون، مبا يف ذكل[ ]ومش تقاهتا[ مّما ميلكه 

ىل ]اخرتاعات[  جناز  حيامث] ]ملكية فكرية[ تُطلب حاميهتا[[بشلك مبارش ا  مل يكن ممكنا، لوال املعارف التقليةية، ا 
 الاخرتاعات[.[

 البيوتكنولوجيا]

أ ية تطبيقات تكنولوجية تس تخةم النظم يه  [من اتفاقية التنوع البيولويج 2املاد  كام يه معرفة يف ]" البيوتكنولوجيا"
 [.لصنع أ و تغيري املنتجات أ و العمليات من أ جل اس تخةامات معينة، [تقاهتاأ و مش  ]البيولوجية أ و الاكئنات احلية 

 بدل املنشأ  ]

 [.يف وضعها الطبيعيالوراثية  ميتكل املوارد دلب]أ ول[ "بدل املنشأ " هو 

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

بروتوكول انغواي بشأ ن احلصول عىل املوارد من  5لامد  وفقا ل]، ّرد"يعين مصطلح البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية/البدل املو 
املوّرد[ ]البدل البدل ]، [اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخةاهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج

ىل املعارف التقليةية البدل اذلي حصل عىل امل أ و]املنشأ  اذلي يوفر املوارد الوراثية[ اذلي يُعة بدل  وارد الوراثية و/أ و نف  ا 
 [[]وفقا التفاقية 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 أ و من غري اجلائز أ ن تكون قة نشأ ت يف ، أ و اليت تؤخ  من مصادر خارج املوقع، واملةّجنةمن ال نواع الربية 

 [.البدل ذكل

 بةيل

و/أ و املعارف التقليةية يف وضعها الطبيعي أ و خارج  الوراثيةاملوارد  ميتكلاذلي " هو البدل البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية"]
 املوارد الوراثية و/أ و املعارف التقليةية.[وضعها الطبيعي ويوفر 
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 ]املش تق 

وراثية أ و عن وارد بيولوجية أ و مل الاعتصار الورايثنتج عن ي طبيعيا و  ةثحيمركب كمييايئ بيولويج  هو ""املش تق
ن مل ، اس تقالهبا  [توي عىل ودةات وراثية وييفية.حي كن يحىت وا 

ىل  ]]الاخرتاع[ املستنة بشلك مبارش ا 

ىل" يعين أ نه ]جيب[ أ ن يس تخةم ]الاخرتاع[ املورد الورايث ]اس تخةاما مبارشا[، وأ ن "]الاخرتا ع[ املستنة بشلك مبارش ا 
ليه.[ يعمتة عىل املمزيات اخلاصة ابملورد اذلي ]جيب أ ن[ يكون اخملرتع قة نف  ]نفاذا ماداي[  ا 

 الصيانة خارج الوضع الطبيعي

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

 املواد الوراثية

أ ية مواد من أ صل نبايت أ و حيواين أ و جرثويم أ و غريها من ال صول حتتوي عىل ودةات وراثية  يه "الوراثية"املواد 
 .وييفية

 املوارد الوراثية

 .متةاملواد الوراثية ذات القمية الفعلية أ و احمل يه  "املوارد الوراثية"

 الظروف يف الوضع الطبيعي

"الظروف يف الوضع الطبيعي" يه الظروف اليت توجة فهيا املوارد الوراثية داخل النظم اال يكولوجية واملوائل الطبيعية ويف 
 يج[.من اتفاقية التنوع البيولو 2داةل ال نواع املةجنة أ و املس تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهيا خصائصها املمزي  ]املاد  

 ]ادلوةل العضو

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

 غري املرشوع ]المتكل

 1 اخليار

معارف تقليةية مرتبطة [ موارد وراثية ]و[ ]أ و[ ]مش تقاهتا[ ]و[ ]أ و[ ]اس تعامل"المتكل غري املرشوع" هو ]اكتساب[ ]
اخملتصة[ عىل  اال دار قة مس تنري [ ]من قبل اجلهات اخملّوةل ال عطاء ]تكل[ املوافقة[ ][ دون موافقة ]حر [ ]مس بمبوارد وراثية

 ]طبقا للترشيعات الوطنية[ ]لبدل املنشأ  أ و البدل املوّرد[.[، [الاس تعاملذكل ]الاكتساب[ ]

 2 اخليار

[ تكون وراثيةة مرتبطة مبوارد معارف تقليةي]"المتكل غري املرشوع" هو اس تخةام موارد وراثية و/أ و ]مش تقاهتا[ و/أ و ]
خالل ابلثقة  للآخر عنةما حيصل املس تخةم عىل املوارد الوراثية أ و املعارف التقليةية من صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أ و ا 

ىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املورد. واس تخةام  موارد وراثية و]مش تقاهتا[ و]معارف تقليةية مرتبطة مبوارد يؤدي ا 
، والهنةسة العكس ية، والاس تكشاف املس تقل، والرشاء، مكتس بة عرب وسائل قانونية مثل قراء  املنشورات ثية[ورا

[ يف وراثيةالوارد ملرتبطة اباملتقليةية ال عارف اخفاق أ حصاب املوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]امل نتيجة، والكشف غري املقصود
جراءات وقائية معقوةل ال يعّة متلاك   غري مرشوع.[اختاذ ا 
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 ]مكتب امللكية الفكرية[ ]مكتب الرباءات[

 ]حقوق امللكية الفكرية[ مبنح، دوةل عضو يف، فلكفةاملدار  ب امللكية الفكرية"[ ]"مكتب الرباءات"[ هو اال  ]"مكت
 .[الرباءات]

 [املادي]النفاذ ]

ىل املورد الورايث هو امتالكه أ و عىل ال قل "/]املبارش[[املادي]"النفاذ  اكف به يسمح بتحةية خصائص ]ل وجود اتصا ا 
 [.[[ ]امللكية الفكرية[الاخرتاعـ ]رد الورايث املرتبط باملو 

 ]املوارد الوراثية ]احملمية[

آخر.  ما مبوجب حق من حقوق امللكية الفكرية أ و مبوجب حق قانوين أ "املوارد الوراثية ]احملمية[ يه املوارد الوراثية احملمية ا 
ىل املكل العام  وعنة انقضاء مة  رساين حقوق امللكية الفكرية املرتبطة مبورد ورايث، ينبغي أ ن يصري ذكل املورد الورايث ا 

 [1يُعامل مكورد ورايث محمي. وال

 املصةر]

 1 اخليار]

ىل أ ي مصةر حيصل منه ميشري مصطلح " صاحب  مثل، ملورد الورايث من غري بدل املنشأ  عىل االطلب ودع املصةر" ا 
 [.لنبااتتل  ةقيأ و دة بودابست[[ ]مس تودع حمّةد بناء عىل معاهة  لجيناتل بنك أ و ]مركز للبحث  املورد أ و

 2 اخليار]

 :مبعناه ال مع قةر اال ماكنمصطلح "املصةر" أ ن يُفهم ينبغي 

نظام املتعةد وال ، ومهنا عىل وجه اخلصوص ]ال طراف املتعاقة []البدلان[ اليت توفر املوارد الوراثية، املصادر ال ولية "1"
]وماليك الرباءات، واجلامعات، واملزارعني، ، لمعاهة  ادلولية بشأ ن املوارد الوراثية النباتية لل غ ية والزراعةال طراف ل

 وامجلاعات ال صلية واحمللية؛ومس تودلي النبااتت[، 

 [[[.[يات العلميةال دب ]اجملموعات خارج الوضع الطبيعي و ومهنا عىل وجه اخلصوص، واملصادر الثانوية "2"

 ]مصةر املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية

املعارف التقليةية املرتبطة مصةر حيصل منه مودع الطلب عىل "مصةر املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية" هو أ ي 
، وقواعة البياانت املتادة للجمهور، وطلبات ابملوارد الوراثية، مبا يف ذكل امجلاعات ال صلية واحمللية، وال دبيات العلمية

 2الرباءات، ومنشورات الرباءات.

 س تخةام بةون ترصحالا]

وراثية[ دون موافقة اال دار  معارف تقليةية مرتبطة مبوارد موارد الوراثية، ]اكتساب "الاس تخةام بةون ترصح " هو 
 للقانون الوطين للبة املوّرد.[ طبقااخملتصة 

                                                
1

عةاد النص املقرتح أ بةت عة  دول أ عضاء صعوبة يف فهم معين ه ا التعريف. ويف دني حُيتفظ ابلتعريف يف قامئة املصطلحات، يُطلب من املشاركني يف ا   
 تقةمي املزية من التوضيح.

2
مع احل ف الشامل ملصطلح "املعارف التقليةية املعنية" من النص. وبعة التفكري، ُريئ أ نه ينبغي ابلزتامن ه ه امجلة ال ترد حرفيا يف الوثيقة، ولكهنا أ درجت  

اتدة الفرصة لدلوةل العضو اليت أ درجت امجلة لتوضيح وجاههتا احلال   ية ابلنس بة للنص.ا 
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 الاس تعامل]

جراء البحث والتطويراملوارد الوراثية يعين  "س تعامل"ا ]مبا يف ]والصيانة والتجميع وحتةية اخلصائص، ومعليات أ خرى،[ ، ا 
[ و]املعارف التقليةية املرتبطة ومش تقاهتا]، الوراثيةو/أ و الكمييايئ البيولويج للموارد  الورايثبشأ ن التكوين  [التسويقذكل 

التنوع  من اتفاقية 2 املاد  [ ]حسب التعريف الوارد يفاحليوية ااس تخةام التكنولوجي هنابوسائل مابملوارد الوراثية[ ]
 [البيولويج[.

 بةيل

جراء البحث والتطويراملوارد الوراثية يعين  ""اس تعامل و/أ و الكمييايئ  الورايثبشأ ن التكوين  [التسويق، ]مبا يف ذكل ا 
 ااس تخةام التكنولوجي بوسائل مهناعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ][ و]املومش تقاهتا]، الوراثيةالبيولويج للموارد 

]واس تحةاث منتج جةية، أ و طريقة جةية  التنوع البيولويج[. من اتفاقية 2 املاد  [ ]حسب التعريف الوارد يفاحليوية
 [.صنع منتج ما الس تخةام أ و
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 ]ادليباجة

]الشعب[]الشعوب[[  ، مبا يف ذكل[]أ حصاب احلقوق الرشعيني [ ]حقوق[ة]احلقوق الس ياديادرتام ]تشجيع[ ضامن ]
الوراثية  هاموارد عىل [الواقعة حتت احتالل جزيئ أ و لكي ال صلية وامجلاعات احمللية ]وك كل ]الشعب[]الشعوب[[

س بقة املس تنري  والرشوط املتفق املوافقة امل ] أ  مبا يف ذكل مبة، ]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[و
عالن ال مم املتحة  بشأ ن حقوق الشعوب الس امي ، طبقا ]لالتفاقات و[ اال عالانت ادلولية ] واملشاركة الاكمة والفعاةل [علهيا ا 

 .[[ال صلية

 [.وارد الوراثية[]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوللموارد الوراثية  املسامهة يف منع المتكل غري املرشوع]

ىل أ دىن مس توى ممكن من   منح حقوق ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ عن خطأ .[داالت ]احلة ا 

ابملوارد املعارف التقليةية املرتبطة ]والتجارية الكبري  للموارد الوراثية ووالثقافية ]التأ كية جمةدا عىل القمية الاقتصادية والعلمية 
 [.[الوراثية

 مهة الكبري  لنظام الرباءات يف البحث العلمي والتطوير العلمي والابتاكر والتمنية الاقتصادية.[]اال قرار ابملسا

بل الصحيحة يف منح الرباءات محلاية الاخرتاعات اجلةية  وغري البةهيية  ]التشةية عىل رضور  أ ن يضمن ال عضاء انهتاج الس ُ
 بطة ابملوارد الوراثية[.[املتعلقة ابملوارد الوراثية و]املعارف التقليةية املرت 

 تشجيع ادرتام ]الشعب[]الشعوب[[ ال صلية وامجلاعات احمللية.

واملوّردين الرشعيني  يف احلقوق للمس تخةمني الرشعينياليقني  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ينبغي أ ن يكفل نظام  ]يتعني/
 بطة ابملوارد الوراثية[.[]املعارف التقليةية املرت للموارد الوراثية ]و/أ و مش تقاهتا[ و/أ و 

 املتبادةل صلحةامللتحقيق ، [ونقل التكنولوجيا وتعمميها]يف تشجيع الابتاكر  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[اال قرار بةور نظام ]
 اوأ حصاهب]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ]مش تقاهتا[  ]/أ و[املوارد الوراثية ودي املصلحة ومورّ  حصابل  

 .[ومس تخةمهيا

 .[تعممي املعلومات[الشفافية و]تعزيز ]

نّ ] وييرس ، [للرباءات]للملكية الفكرية[ ]للصناعة والاس تغالل التجاري  يروفا متساوية س ينشئلزايم ا  نظام عاملي و  وضع ا 
تأ تية من اس تخةام املوارد لتقامس املنافع امل  [( من اتفاقية التنوع البيولويج7)15املاد   املنصوص علهيا يف]اال ماكانت ك كل 

 [الوراثية.

]تةعمي حامية وتطوير ]الرباءات[ ]امللكية الصناعية[ يف جمال املوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليةية املرتبطة 
ىل الابتاكر.[  ابملوارد الوراثية[ وتشجيع البحوث ادلولية املؤدية ا 

ني خمتلف أ حصاب املصلحة املعنيني ابلنفاذ وتقامس املنافع. وقة يكون مجيع ]س يعزز الكشف عن املصةر الثقة املتبادةل ب
، هؤالء موّردين و/أ و مس تخةمني للموارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[. وبناء عليه

ّن الكشف عن املصةر س يبين الثقة املتبادةل يف العالقات بني الشامل وا جلنوب وس يعزز أ يضا ادلمع املتبادل بني نظام النفاذ فا 
 وتقامس املنافع ونظام ]امللكية الفكرية[]الرباءات[.[

 مبا يف ذكل البرش.[، أ شاكل احليا ]ملكية فكرية[ عىل  [براءات]عةم منح  التوصية ب[ ]]ضامن[ ]
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ىل املو  تثلمي  أ ن، عنة الاقتضاء، ه يتعني/ينبغيأ ن]اال قرار ب و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليةية املرتبطة  ارد الوراثيةالناف ون ا 
اذلي يوفر امحلاية للموارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف ، ابملوارد الوراثية[ يف بدل معني للقانون الوطين ذلكل البدل

 التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[

لزايم للكشف [الرباءات]امللكية الفكرية[] يكون ملاكتب]]يتعني/ينبغي أ ن  كام هو حمّةد ابلتفصيل يف ه ا الصك ، رشط ا 
ىل اال رضار مبصاحل  عنةما حُيمتل أ ن، القانوين ادلويل امجلاعات و ]الشعوب[ ]الشعب[تؤدي حامية املوارد الوراثية برباءات ا 

 [ال صلية واحمللية.

وأ ن ، س يادية لدلول عىل مواردها ]الطبيعية[ ]البيولوجية[عىل احلقوق ال ، تفاقية التنوع البيولويجوفقا ال، ]التأ كية جمةدا
ىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين.[[ ىل املوارد الوراثية تعود ا   سلطة حتةية النفاذ ا 

 بةيل

ية[ عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل موارد]ها[ ]الطبيعية[ ]البيولوج ، تفاقية التنوع البيولويج]التأ كية جمةدا، وفقا ال
]الوراثية[ ]مضن واليهتا القضائية خبالف تكل املرتبطة ابلبرش أ و تكل املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية[، وأ ن سلطة حتةية 

ىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين.[[ ىل املوارد الوراثية تعود ا   النفاذ ا 
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 ]أ وال. أ حاكم عامة[

 1 ]املاد 

 [هةاف[ال  هةف]ال 

[؛ وتيسري ادلمع املتبادل مع الصك يه ]تعزيز ]فعالية[ و]شفافية[ نظام ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات ]أ هةاف ه ا .1
 [.]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[وملوارد الوراثية االتفاقات ادلولية املرتبطة حبامية ا

 1البةيل 

النفاذ وتقامس املنافع من تيسري من أ جل ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ ظام]أ هةاف ه ا الصك يه ]تعزيز ]شفافية[ ن .1
 .[اتفاقية التنوع البيولويجأ نظمة منفصة مثل  بناء عىلعن بدل منشأ  أ و مصةر املوارد الوراثية خالل الكشف 

 2البةيل 

للموارد الوراثية ]املسامهة يف منع[ ]منع[ ]المتكل غري املرشوع[ []ضامن[]امحلاية الفعاةل[تعزيز]]هةف ه ا الصك هو  .1
]امللكية الفكرية[]الرباءات[ عن طريق ما ]عرب[ ]يف س ياق[ نظام  ]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[]مش تقاهتا[ و

 ييل:[
ماكنية نفاذ ماكتب  ضامن )أ  ( ىل املعلومات املناس بة  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ا  [ ا]مش تقاهتو املوارد الوراثية عنا 
 ؛[عن خطأ  ] ]امللكية الفكرية[]الرباءات[حقوق نع منح مل  ]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[و

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

ملوارد الوراثية ل[ ]ادلمع املتبادل[ مع االتفاقات ادلولية املرتبطة حبامية او]ضامن[ ]تعزيز[ ]تيسري[ ]التاكم )ج(
 ]وتكل املرتبطة ابمللكية الفكرية[. ]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ /أ و]مش تقاهتا[ و و/أ و

 [2 ]املاد 

 الصك موضوع

 ملرتبطة ابملوارد الوراثية[ية ا]املعارف التقلية]مش تقاهتا[ وو املوارد الوراثيةالصك عىل ينطبق ه ا  .2

 بةيل

ىل بشلك مبارش لرباءات اخلاصة ابالخرتاعات املستنة  طلبات اعىل صك ]يتعني/ينبغي أ ن ينطبق ه ا ال  املوارد الوراثيةا 
]املعارف التقليةية ]مش تقاهتا[ وو املوارد الوراثيةالصك عىل املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[. ]ينطبق ه ا و ]

 ]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[ [املعنية
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 [[اال لزايم]الكشف اثنيا. ]

 [3 ]املاد 

 ]رشط الكشف

طار طلب بشأ ن ]حقوق امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ عنةما يكون ]املوضوع[ ]الاخ 1.3 رتاع املطلوب حاميته[ يف ا 
ىل[ ]اس تعامل]مش متال عىل  ىل اس تعامل[ ]مستنةا بشلك مبارش ا  مش تقاهتا[ ] ملوارد الوراثية و/أ وا 3[مستنةا بشلك مبارش ا 

 يتعني/ينبغي عىل لك طرف أ ن يطلب من املودعني ما ييل:، ]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ و/أ و

ذا مل يكن معروفا]]و[[ ]أ و  [نشأ  امل بدل ]اذلي هو بدل املنشأ [ ]البدل املوّرد الكشف عن  )أ ( املوارد الوراثية  مفصةر [،[ا 
 .]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[/أ و مش تقاهتا[ و]و/أ و 

مبا يف ذكل ، لرشوط النفاذ وتقامس املنافع الامتثالعن ، ينص عليه القانون الوطين كام، ]تقةمي معلومات وجهية )ب(
 .[حسب الاقتضاء]والس امي من ]الشعب[]الشعوب[[ ال صلية وامجلاعات احمللية[ ، املوافقة املس بقة املس تنري 

ذا مل يكن املصةر و/أ و ] )ج( عالن هب ا اخلصوص.، امعروف [بدل املنشأ  ] اذلي هو بدل املنشأ []البدل املوّرد وا   [فا 

يفرض رشط الكشف عىل ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ الالزتام ابلتحقق [ ]ال[ أ اّل /جيوز]يتعني/ينبغي 2.3
ىل مودعي أ ن تقةم التوجيه  ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[عىل ي[ ]يتعني/ينبغ]ولكن  من موضوعات الكشف. ا 

 .[الرشوط الشفلكية]ط الكشفرش  استيفاء  صص كيفية فامي ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[طلبات 

جراء  اليت ت ماكتب ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[  أ ن تتبعينبغي يتعني/ 3.3 عالان ا  خطار ابس يط س تمل ا  ومن . ]لال 
آلية تبادل املعلومات التفاقية التنوع البيولويج/املعاهة  ادلولية بشأ ن املوارد الوراثية النباتية ، بشلك خاص، سباملنا حتةية أ

لهيا املعلومات يتعني/لل غ ية والزراعة بصفهتا الهيئة املركزية اليت  ينبغي ملاكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ أ ن ترسل ا 
 [املتادة.

 املعلومات املكشوف عهنا، ]أ و منح امحلاية[ الطلب نرش وقت، للعموم /ينبغي للك طرف أ ن يتيح]يتعني عىل 4.3
 .[[4املرشوعةو غري ذكل من أ شاكل الرسية أ   ةال رسار التجاريأ و  املتعلقة ابخلصوصيةابس تثناء املعلومات ، ]

مش تقاهتا[ ابلصيغة اليت ُوجةت هبا يف الطبيعة أ و ُعزلت مهنا ]و تُعترب املوارد الوراثية اّل يتعني/ينبغي أ  ] 5.3
 [.]الرباءات[ ية الفكرية.[]امللك ]اخرتاعات[ ]ملكية فكرية[ وعليه ال تُمنح بشأ هنا أ ية حقوق من حقوق 

 [4 ]املاد 

 الاس تثناءات والتقييةات]

عضاء، يف داالت خاصة،3 د ]دلى الامتثال لاللزتام املنصوص عليه يف املا .4 اعامتد اس تثناءات  ، جيوز لل 
عىل حنو غري مالمئ  يةات املرّبر الاس تثناءات والتقي صلحة العامة، رشط أ ال ختّل تكل ر  والزمة محلاية املوتقييةات مربّ 

 تنفي  ه ا الصك.[ب 

 بةيل

]مش تقاهتا[ واملوارد الوراثية  فامي  صص [الرباءات]امللكية الفكرية[ ]ينطبق رشط الكشف يف يتعني/ينبغي أ اّل  1.4
 عىل ما ييل: ]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ و

                                                
3

ىل رضور  وضع تعريف له ه أ شار    طلحات.يف قامئة املص العبار بعض ال عضاء ا 
4

 "بةون اال خالل حبامية املعلومات الرسية". ( من بروتوكول انغواي ويه2)14 صياغة بةية مش تقة من املاد هناك  
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 [؛برشية[مبا فهيا املْمرضات ال البرشية[ ]املوارد الوراثية املأ خوذ  من البرش[ ]املوارد الوراثية ]مجيع ] )أ (

 ؛[املش تقات]و )ب(

 ]/املوارد الوراثية عنةما تُس تخةم كسلع[؛؛[السلع]و )ج(

 ؛[يف املكل العاماملوجود  املعارف التقليةية ]و )د(

 ؛[ ]واملناطق الاقتصادية[[املوارد الوراثية خارج ال نظمة القانونية الوطنية]و )ه(

لهيا[املكتس بة]مجيع املوارد الوراثية ]و و() [ اتفاقية التنوع البيولويجنفاذ بةء ]قبل  [ ]اليت مت النفاذ ا 
 [.2014 أ كتوبر 12بةء نفاذ بروتوكول انغواي يف ] [[1993 ديسمرب 29 ]قبل

تفرض ادلول ال عضاء رشط الكشف يف ه ا الصك عىل طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[  اّل ]يتعني/ينبغي أ   .2.4
وفقا للقوانني الوطنية املوجود  قبل ه ا ، فاذ ]قبل دخول ه ا الصك دزي الن]أ و اليت لها اترخي أ ولوية[ املودعة 

 الصك[.[[

 [5 ]املاد 

 العقوابت والتعويضات

دارية مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة عةم  ]يتعني/ينبغي أ ن يتخ  .5 ] لك ]طرف[ ]بدل[ تةابري قانونية وا 
آليات تسوية املنازعات[. ووفقا للترشيع الوطين، ] 1.3لفقر  الامتثال ل ]يتعني/ينبغي[ ]جيوز[ أ ن ]تشمل ، مبا يف ذكل أ

 مضن مجة أ مور[ ما ييل:، العقوابت والتعويضات

 قبل املنح. )أ (

ىل أ ن يمت استيفاء رشوط الكشف الاس مترار يف معاجلة طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ تعليق "1"  .ا 

 .الطلب مسحواب ]وفقا للقانون الوطين[ لرباءات[لملكية الفكرية[ ]لل ]اعتبار مكتب  "2"

 منع أ و رفض منح ]حق من حقوق امللكية الفكرية[ ]براء [. "3"

 ]بعة املنح. )ب(

 .م القضائية املتعلقة بعةم الكشفنرش ال حاك "1"

 .[اال اتواتمبا يف ذكل دفع ، تعويضات مناس بة عن ال رضار وأ  غرامات ] "2"

املادي ملاليك املوارد الوراثية والتعويض العةاةل التصاحلية، و ، اال بطال مبا فهياجيوز اختاذ تةابري أ خرى ] "3"
، تشمل الشعوب ال صلية و/أ و امجلاعات احمللية[[ ومش تقاهتا و]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية

 وفقا للقانون الوطين.[[

 ةيلب

دارية مناس بة وفعاةل /أ و تةابري قانونية و لك ]طرف يتعني/ينبغي أ ن يتخ  1.5] ومتاكفئة ملواهجة عةم ورادعة ا 
 [.الرباءات.[ الاس مترار يف معاجلة طلباتمنع مبا يف ذكل ]، 3.امد لالامتثال ل

مبثابة شهاد  زور ، 3مكتب الرباءات خبصوص الامتثال للامد  تضليل خطاء اجلوهرية املرتكبة بقصة ال   تربتُع  2.5]
 [قانون الوطين.لل ابناء عىل ذكل وفقالفات املامثة، ويُعاقب علهيا مسؤول وغري ذكل من اخملوك ب عىل 
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ذا مل يكن ]، [معلومات غري حصيحة أ و غري اكمة]توفري  [عةم استيفاء رشط الكشف]يؤثر  ]يتعني/ينبغي أ الّ  3.5 ا 
نفاذها.[ [الرباءات] ]امللكية الفكرية[ يف حصة ،[هناك غش  املمنودة أ و قابلية ا 

 5و 4و 3و 2و 1واد امل]بةائل 
 [لكشفل  جةية رشط انعةام

 [1 املاد ]بةيل 

 [الهةف]

وعةم البةاهة  رشوط اجلة خبصوص اخرتاعات ال تس تويف هةف ه ا الصك هو منع منح حقوق الرباءات ] .1
ماكنية و   التطبيق الصناعي.[ا 

 [3 املاد ]بةيل 

 [انعةام رشط جةية للكشف]

ال جيوز أ ن يُطلب من مودعي ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ ذكر املاكن اذلي ميكن احلصول فيه عىل املوارد  1.3
ذا اكن ذكل املاكن رضوراي ل  ال ا  ال ميكن فرض أ ية رشوط ، . وعليهالاخرتاع من أ جل اجنازشخص من أ هل املهنة الوراثية ا 

]املعارف التقليةية ا[ وملوارد الوراثية و]مش تقاهتأ حصاهبا ابلنس بة للرباءات املتعلقة اب للكشف عىل مودعي الرباءات أ و
ماكنية التطبيق الصناعي  خالف ال س بابل س باب  املرتبطة ابملوارد الوراثية[ املتعلقة ابجلة  أ و النشاط الابتاكري أ و ا 

 المتكني.[ أ و

 املورد الورايثابس تخةام موارد وراثية حمّصة من كيان هل حق قانوين عىل موضوع اخرتاع  س تحةثيُ ا ]عنةم 2.3
احلق الطلب مودع الترصح أ و الرتخيص اذلي مينح  ، يف اتفاقء ([، جيوز ذلكل الكيان أ ن يشرتط])مبا يف ذكل ماكل الربا

ىل املورد الورايث  :ما ييل الطلب من مودعأ و احلق يف اس تخةام املورد الورايث،  يف النفاذ ا 

صطلب الرباء   مواصفات تضمني )أ ( عالان  ذات صةر لرباء  اةوأ ي ا  خرتاع أ جنز ابس تخةام املورد عىل أ ن الاينص ا 
 لورايث ومعلومات وجهية أ خرى،ا

 خةامات غري املشموةل ابتفاق الترصح أ و الرتخيص.[واحلصول عىل املوافقة الالزمة لالس ت )ب(

، يف يوم منح عىل اال نرتنتا املكشوف عهنالرباء   معلوماتاكمل ]يتعني/ينبغي ملاكتب الرباءات أ ن تنرش  3.3
اتدة   للجمهور عن طريق اال نرتنت أ يضا.[الرباء  طلب حمتوايت الرباء  ويتعني/ينبغي لها أ ن تسعى من أ جل ا 

ىل ] 4.3  الاخرتاعال جناز  رضوراي[ ورد ورايثمرتبطة مبأ و ]معارف تقليةية  مورد ورايثعنةما ال يكون النفاذ ا 
[ رد الورايثليةية املرتبطة ابملو املعارف التق أ و ] املورد الورايثر أ و منشأ  املعلومات املتعلقة مبصة، جيوز توفري هاس تخةام أ و

يةاع الطلب.[  يف أ ي وقت بعة اترخي ا 

الرباء  املمنودة  نة  رسايمتعةيل ]يتعني/ينبغي أ ن يسفر عةم حفص طلب براء  يف الوقت املناسب عن  5.3
فرصة لتصحيح أ ية بياانت غري حصيحة أ و خاطئة من  ينبغي أ ن يُمنح املودعونويتعني/التأ خري.  لتعويض صاحب الرباء  عن

 .[املكشوف عهنا املعلوماتمضن 
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 5للكشف اال لزايم املمكّة/التةابري ادلفاعية التةابري ادلفاعيةاثلثا. ]

 [6 ]املاد 

 ]العناية الاكفية

يتعني/ينبغي لدلول ال عضاء أ ن تشجع أ و تضع نظام عناية اكفية يكون منصفا ومعقوال للتأ كة من أ ن احلصول  .6
 بشأ ن النفاذ وتقامس املنافع أ و الرشوط التنظميية. [الساري]مّت وفقا للترشيع  [احملمية]عىل املوارد الوراثية 

وفقا للقانون الوطين. ولكن  العناية الاكفيةقواعة بياانت كآلية لرصة الامتثال لرشوط يتعني/ينبغي اس تخةام  )أ (
نشاء قواعة البياانت امل كور .  يتعني/ينبغي أ اّل تكون ادلول ال عضاء ملزمة اب 

ىل قواعة البياانت امل كور  متادا للمرخص هلم برباء   )ب( من أ جل متلني[ ]واملستمثرين احمل يتعني/ينبغي أ ن يكون النفاذ ا 
لهيااليت  [احملمية]التسلسل القانوين لس نة املوارد الوراثية التأ كة من   براء  ما.[ تستنة ا 

 [7 ]املاد 

ومةوانت رشوط قابلية حامية الاخرتاع برباء [ س تويف الرباءات اليت ال ت  منع منح] [6[عن خطأ  ]منع منح الرباءات ]]
 السلوك الاختيارية

 يتعني/ينبغي لدلول ال عضاء أ ن تقوم مبا بيل: 1.7

اتدة )أ ( دارية ا  ملنع منح الرباءات ، ون الوطينووفقا للقان، الاقتضاءحسب ، تةابري قانونية أ و س ياس ية أ و ا 
مرتبطة مبوارد و]معارف تقليةية و]مش تقاهتا[  الخرتاعات مطالب هبا تنطوي عىل موارد وراثية [خطأ   عن]

ذا اكنت، [وراثية وفقا ، [وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليةية املو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد تكل امل ا 
 للقانون الوطين:

 تستبق اخرتاعا مطالبا به )انتفاء اجلة (؛ "1"

 أ و جتعل اخرتاعا مطالبا به بةهييا )البةاهة أ و انتفاء النشاط الابتاكري(. "2"

اتدة )ب( دارية وا  طعن للسامح للغري ابل، ووفقا للقانون الوطين، الاقتضاءحسب ، تةابري قانونية أ و س ياس ية أ و ا 
 موارد وراثيةفامي يتعلق ابخرتاعات تنطوي عىل ، بتقةمي داةل التقنية الصناعية السابقة، يف صالحية براء 

 [.مرتبطة مبوارد وراثيةو]معارف تقليةية و]مش تقاهتا[ 

عةاد عىل ، الاقتضاءحسب ، العملو ] )ج( مس تخةمني اختيارية ومبادئ توجهيية لل مةوانت سلوك واس تخةام ا 
 .[[وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليةية املو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد بشأ ن حامية امل

ىل تيسري ، الاقتضاءحسب ، السعيو  د() عةاد قواعة بياانت ا  و]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد امل]معلومات تتعلق بـ[ ا 
لهياو  [وراثيةالوارد ملة ابرتبطو]املعارف التقليةية امل  ليك تس تخةهما ماكتب الرباءات.[ تبادلها وتعمميها والنفاذ ا 

                                                
5

 ممكاّلها خيارا مالحظة امليرسين: نلفت انتباه ال عضاء ا ىل أ ن بعض ال عضاء يعترب التةابري ادلفاعية خيارا بةيال للكشف، يف دني أ ن البعض الآخر يعترب  
 للكشف.

6
دخال ذكل ي الاقرتاح و معىن ه ا  ال يفهموالكن امليرسين و لرباءات". املطالبة اب"حامية دوةل عضو تغيري ه ا العنوان ليصبح طلبت   لمتسوا توضيحا قبل ا 

 التغيري.



13 

جيوز لدلوةل املتعاقة  النظر يف ه ا الصك،  دلى تنفي ، و3عليه يف املاد  الكشف املنصوص لزتام التمكة و  2.7]
ماكن  ايهتا والضامانت اليت ية اس تخةام قواعة البياانت اخلاصة ابملعارف التقليةية واملوارد الوراثية وفقا الحتياجاهتا وأ ولوا 

 نيهنا الوطنية والظروف اخلاصة.[تشرتطها قوا

 أ نظمة البحث يف قواعة البياانت

عةاد ال عضاء  ثّ حيُ  3.7 و]املعارف و]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد امل ]معلومات تتعلق بـ[قواعة بياانت عىل تيسري ا 
ابلتشاور مع أ حصاب املصلحة املعنيني ، [ ل غراض البحث يف طلبات الرباءات وحفصهاوراثيةالوارد ملرتبطة ابملالتقليةية ا

ىل الاعتبارات التالية: ضافة ا   ومبراعا  يروفهم الوطنية ا 

يتعني/ينبغي أ ن متتثل قواعة البياانت للمعايري ادلنيا وهيلك ، ل غراض حتقيق التشغيل املتبادل )أ (
 املضمون.

 وفقا للقانون الوطين.[ اتاملرّش ]مثل ويتعني/ينبغي وضع ضامانت مناس بة  )ب(

ىل قواعة البياانت امل كور  مفتودا ملاكتب الرباءات  )ج(  وللمس تخةمني املعمتةين]وس يكون النفاذ ا 
 .ن[الآخري

 بوابة الويبو

بياانت أ عضاء يتعني/ينبغي لدلول ال عضاء أ ن تضع نظاما للبحث يف قواعة البياانت )بوابة الويبو( يربط قواعة  4.7
[ غري الرسية وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليةية املو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد الويبو اليت حتتوي عىل معلومات عن امل

قلميها. وس متكن بوابة الويبو الفاحص  ىل قواعة البياانت الوطنية واس تخراج]وامجلهور[ داخل ا  بياانت مهنا.  من النفاذ مبارش  ا 
 .[[اتاملرّش ]مثل  ضامانت مناس بةأ يضا بوابة الويبو وستتضمن 

 ]رابعا. أ حاكم ختامية[

 [8 ]املاد 

 التفاقات ادلوليةابالعالقة 

]تستنة  اليت ]امللكية الفكرية[]الرباءات[بني حقوق ]عالقة دمع متبادل يتعني/ينبغي أ ن يضع ه ا الصك  1.8
ىل[ و[  ]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[و [قاهتامش تو]املوارد الوراثية  ]اس تعامل[ [تنطوي عىل] بشلك مبارش ا 

 [.السارية]االتفاقات واملعاهةات ادلولية ]مع[ 

 بةيل

لعالقات ال عضاء اب قرّ وي]ينبغي أ ن يكون ه ا الصك مامتش يا مع االتفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية.  1.8
]املعارف التقليةية املرتبطة واملوارد الوراثية و/أ و املتسقة بني الس ياسات اليت تعّزز منح الرباءات املنطوية عىل اس تعامل 

ىل املوارد الوراثية، وتقامس احلفاظ عىل التنوع البي والس ياسات اليت تعّزز ابملوارد الوراثية[ نافع امل ولويج، وتعّزز النفاذ ا 
 تكل املوارد.[املتأ تية من 

ىل ، ]يتعني/ينبغي أ ن يمكّل ه ا الصك اتفاقات أ خرى بشأ ن موضوعات ذات صة هب ا الشأ ن 2.8 وال يريم ا 
عالن  31 املاد قوق اال نسان، و[ حل]اال عالن العاملي ، عىل وجه اخلصوص، أ ن يةمع نبغيويتعني/ي ، تغيري تكل االتفاقات من ا 

 [.ال مم املتحة  بشأ ن حقوق الشعوب ال صلية
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املنصوص علهيا ]ال ينبغي أ ن يُفرّس أ ي حمك من أ حاكم ه ا النص بأ نه يرّض أ و  صّل حبقوق الشعوب ال صلية  3.8
عال  تكون الغلبة حلقوق الشعوب ال صليةالقوانني، بني نازع ويف دال ت . ال مم املتحة  بشأ ن حقوق الشعوب ال صليةن يف ا 

 [[شة أ ي تفسري بأ حاكم ذكل اال عالن.املنصوص علهيا يف ذكل اال عالن وينبغي أ ن يسرت 

يتعني/ينبغي أ ن تُعةل ]معاهة  التعاون بشأ ن الرباءات[ و]معاهة  قانون الرباءات[ من أ جل ]تضميهنام[  4.8]
  التعاون بشأ ن الرباءات[ و]معاهة  قانون الرباءات[ من أ ن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل[ ]متكني ال طراف يف ]معاهة

 .]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ا[ وملوارد الوراثية و]مش تقاهتا ومصةر عن منشأ  رشط الكشف اال لزايم 
ثبات تقامس املنافع وفقا للرشوط ا  ىل املوافقة املس بقة املس تنري  و أ يضا اشرتاط التأ كية ع تتضمن التعةيالتيتعني/ينبغي أ ن و ]

 [[املتفق علهيا مع بدل املنشأ .

 [9 ]املاد 

 التعاون ادلويل

[ ]يتعني/ينبغي هيئات الويبو املعنية أ عضاء معاهة  التعاون بشأ ن الرباءات عىل حتثّ ]]يتعني/ينبغي أ ن  .9
صالح معاهة  التل عةاد مجموعة من املبادئ التوجهيية  [عاون بشأ ن الرباءاتلفريق العامل املعين اب   حبث وحفصبشأ ن ]ا 

]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[ ]الكشف اال داري عن املنشأ  و [مش تقاهتاو]ملوارد الوراثية الطلبات املتعلقة اب
طار معاهة  التعاون بشأ ن الرباءاتالبحث والفحص ا سلطات أ و املصةر[ من قبل  [.دلولية يف ا 

 بةيل

ابملوارد الوراثية  املتعلقةمصادر املعلومات عن تقامس املعلومات أ ن ت لسلطات حفص الرباءات ]ينبغي  .9
ملوارد تتعلق اباملش متة عىل معلومات قواعة البياانت املنشورات ادلورية واملكتبات الرمقية و س امي  املعارف التقليةية، ال و/أ و

هيا د الوراثية واملعارف، مبا فلقة ابملوار تقامس املعلومات املتع عىلعاون أ عضاء الويبو أ ن يتوينبغي واملعارف التقليةية. الوراثية 
 املعارف التقليةية، املرتبطة ابس تخةام املوارد الوراثية.[

 [10 ]املاد 

 التعاون فامي بني البدلان

]املعارف التقليةية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ومش تقاهتا[ ، و]املوارد الوراثية نفس  فهيا توجةيف احلاالت اليت ] .10
ق ىل التعاون فامي بيهنا، لمي أ كرث من طرف وادةيف يروف وضعها الطبيعي داخل ا  ، يتعني/ينبغي أ ن تسعى تكل ال طراف ا 

رشاك ، حسب الاقتضاء ابختاذ ، حيامث أ مكن، عىل أ ن تقوم ب كل، ]الشعب[]الشعوب[ ال صلية وامجلاعات احمللية املعنيةمع ا 
ىل القوانني والربوتوكوالت العرفية و   .[وال تتعارض معهاوالترشيعات الوطنية  كتةمع أ هةاف ه ا الصتةابري تستنة ا 

 [11 ]املاد 

 املساعة  التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

اس تحةاث ال حاكم مبوجب  أ ساليب [ ]يتعني/ينبغي للويبو[ أ ن حتّةدهيئات الويبو املعنيةل  []]يتعني/ينبغي .11
التعاون وتكوين الكفاءات وادلمع أ نشطة ساعة  التقنية و الويبو امل  قةمت]يتعني/ينبغي[ أ ن وها. وتنفي  هاومتويل  ه ا الصك

ىل البدلان النامية، حسب املوارد املالية، املايل ليك تنف  الالزتامات املنصوص علهيا يف ه ا ، وخاصة البدلان ال قل منوا، ا 
 [الصك.


