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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثوناحلادية والدورة 

ىل 19جنيف، من   2016 سبمترب 23 اإ
 
 

 توصية مشرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها

 وثيقة مقدمة من وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية

 ادلامئة بعثةال ة للملكية الفكرية )الويبو( طلبا من ، تلقى املكتب ادلويل للمنظمة العاملي2016 غسطسأأ  18 يف .1
ومجهورية كوراي والولايت املتحدة  والرنوجي ، ابمس وفود كندا والياابنالعامليةمنظمة التجارة لولايت املتحدة الأمريكية دلى ل

كام  رف التقليدية املرتبطة هبا""التوصية املشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعاقّدم من جديد تالأمريكية، المتست فيه أأن 
للجنة احلكومية ادلولية املعنية  نوالثالثاحلادية و يك تناقشها ادلورة ، WIPO/GRTKF/IC/30/6 يف الوثيقة تجاء

 .ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة( كوثيقة معل

ليه. وبناء .2  عىل الطلب املذكور أأعاله، حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل الاقرتاح املشار اإ

ىل الإحاطة علام هبذه  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 الوثيقة ومرفقها.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 واملعارف التقليدية املرتبطة هبا توصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية

ن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وامجلعية العامة للمنظمة  اإ
 العاملية للملكية الفكرية:

ذ تؤكدان مياهنام بأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة جمددا اإ ىل  اإ هبا لها قمية اقتصادية وعلمية وجتارية كربى ابلنس بة اإ
 طائفة عريضة من أأحصاب املصاحل؛

بدور نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا وتعمميها للصاحل املتبادل بني أأحصاب املوارد  واإذ تقّران
 طريقة حتقق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي؛ ب الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ومس تخدمهيا،

ىل منع منح الرباءات عن خطأأ لبتاكرات أأو اخرتاعات  واإذ تشددان أأو ل تنطوي عىل نشاط  تكون جديدةل عىل احلاجة اإ
فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، مسلّمتني ابلقدرة املتأأصةل يف نظام الرباءات عىل حتقيق ابتاكري 

 تكل الغاية؛ 

ىل أأن تكون دلى ماكتب الرباءات ما يكون مناس با من حاةل التقنية الصناعية السابقة اخلاصة  واإذ تشددان أأيضا عىل احلاجة اإ
ية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وأأن تأأخذها يف احلس بان، فتتخذ القرارات املناس بة والصائبة يف منح ابملوارد الوراث 

ذ تشددان أأيضا عىل أأمهية الشفافية يف مسار منح الرباءات؛  الرباءات، واإ

املعنية ابمللكية الفكرية بأأن تنظر لك دوةل عضو يف الاس تعانة هبذه التوصيات املعمتدة من اللجنة احلكومية ادلولية  توصيان
 واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور مكبادئ توجهيية محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

 ترد التوصيات فامي ييل:

 تعريف املصطلحات .1

ن أأصل أ خر حتتوي عىل وحدات عامةل يقصد بعبارة "املادة الوراثية" مادة من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم أأو م
 للوراثة.

 يقصد بعبارة "املوارد الوراثية" أأية مواد وراثية ذات قمية فعلية أأو حممتةل.

 يقصد بعبارة "ادلوةل العضو" دوةل عضوا يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

دارة يف دوةل عضو ملكفة مبنح الرباءات.  يقصد بعبارة "مكتب الرباءات" اإ

قصد بعبارة "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" معرفة جوهرية خبصائص وأأوجه اس تخدام املوارد الوراثية اليت ي
ىل اخرتاع مطالب به.  يكون أأحصاهبا شعواب أأصلية أأو جامعات حملية واليت تؤدي مبارشة اإ
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 الأهداف واملبادئ .2

ىل ما ييل، عند ح  امية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا:ينبغي أأن تسعى ادلول الأعضاء اإ

فامي يتعلق ابملوارد الوراثية  أأو ل تنطوي عىل نشاط ابتاكري تمتتع ابجلدةل منع منح الرباءات عن خطأأ لخرتاعات  (أأ )
 واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

الوراثية  هاملوارداليت قد تطرأأ عىل الاس تخدام التقليدي من التقييدات حامية الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية  )ب(
 .عن خطأأ  شأأهناب  منح براءات من جراءالتقليدية املرتبطة هبا  هاومعارف 

لتمتكن من اختاذ قرارات صائبة يف  مما يكون رضوراي دلى ماكتب الرباءاتاملناس بة ضامن توافر املعلومات  )ج(

 .الرباءات منح

 الابتاكر اليت يكفلها نظام الرباءات.احلفاظ عىل حوافز  )د(

 منع منح الرباءات عن خطأأ  .3

دارية، حسب ما يكون مناس با ووفقا للقانون الوطين، ملنع  ينبغي لدلول الأعضاء أأن تكفل تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
ذا نانت تكل املوارد منح الرباءات عن خطأأ لخرتاعات مطالب هبا تنطوي عىل موارد وراثية ومعارف تقليدية مرتبطة هب ا، اإ

 الوراثية واملعارف التقليدية، وفقا للقانون الوطين:

 تستبق اخرتاعا مطالبا به )انتفاء اجلدة(؛ (أأ )

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

 تدابري الاعرتاض .4

دارية، حسب ما يكون مناس با ووفقا للقانون الوطين، للسامح  ينبغي لدلول الأعضاء أأن تكفل تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
للغري ابلطعن يف صالحية براءة، بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة، فامي يتعلق ابخرتاعات تنطوي عىل موارد وراثية 

 ومعارف تقليدية مرتبطة هبا.

 معتدابري ادل .5

عداد مدوانت سلوك ومبادئ توجهيية واس تخداهما، حسب ما يكون مناس با،  .1 ينبغي لدلول الأعضاء أأن تشجع عىل اإ
 محلاية اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

عداد قواعد بياانت للموارد الوراثية واملع .2 ارف التقليدية ينبغي لدلول الأعضاء أأن تيرّس، حسب ما يكون مناس با، اإ
لهيا، من أأجل دمع التدابري الواردة يف الفقرتني   .4و 3املرتبطة هبا و/أأو بشأأهنا وتسهّل تبادلها وتعمميها والنفاذ اإ

للبت يف  2ينبغي أأن تس تخدم ادلول الأعضاء املعلومات اليت حتتوي علهيا قواعد البياانت املذكورة يف الفقرة الفرعية  .3
 يتعلق بطلبات الرباءات اليت تنطوي عىل موارد وراثية ومعارف تقليدية مرتبطة هبا. اجلدة وعدم البداهة فامي
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 التطبيق .6

دارية تكون مالمئة وفعاةل، حسب ما يكون مناس با ووفقا  ينبغي لدلول الأعضاء أأن تكفل تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
 للقانون الوطين، لتيسري تطبيق هذه التوصيات.

 يقة[]هناية املرفق والوث 

 

 

 

 


