
 

WO/GA/55/6 

يةاألصل ز  : باإلنكلي 
 2022يونيو  16التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

 الخامسة والخمسون )الدورة االستثنائية الثالثون(الدورة 
 2022 يوليو  22إىل  14جنيف، من 

 والفولكلور تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية

 األمانة من إعداد

 .
ً
 المقدمة أوال

ي دورتها  .1
ي أكتوبر  الخامسةوالخمسي   )الدورة العادية  الرابعةوافقت الجمعية العامة للويبو، ف 

قدت ف  ي عُ
ين( الت  والعشر

، عىل والية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف( 2021
 . 2022/2023للثنائية 

ي الوثيقة 2022/2023للثنائية  لجنة المعارفوتنص والية  .2
 
: WO/GA/54/10، الواردة ف  ، عىل ما يىلي

ي 
 الجمعية العامة للويبو، إذ تضع ف 

ّ
تؤكد من جديد أهمية لجنة الويبو الحكومية اعتبارها توصيات أجندة التنمية، وإذ "إن

تالحظ الطبيعة المختلفة لتلك إذ الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )اللجنة(، و 
ي محافل أخرى، عىل النحو تقّر بالإذ القضايا و 

تقدم المحرز، توافق عىل تجديد والية اللجنة، دون اإلخالل بالعمل الجاري ف 
 :  التالي
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ةستواصل اللجنة، خالل ")أ(  انية المقبلة فت  صياغة ، تشي    ع عملها بهدف استكمال 2022/2023 للسنتي    المت  
ي دولي )صكوك قانونية دولية(، دون 

خالل بطبيعة النتيجة )النتائج( فيما يتعلق بالملكية اإل اتفاق حول صك قانون 
ي التقليدي. 

 الفكرية بما يضمن الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبت  الثقاف 

ي ذلك المفاوضات ال 2022/2023عمل اللجنة خالل الثنائية  وسيستند")ب( 
قائمة إل ما أنجزته من عمل، بما ف 

ي المقام األولعىل النصوص، مع 
تضييق الفجوات القائمة والتوصل إل تفاهم حول القضايا  إل إيالء االهتمام ف 

 . 1الجوهرية

ي الجدول أدناه، برنامج عمل يقوم عىل أساليب عمل مفتوحة وشاملة، للثنائية ")ج( 
بع اللجنة، كما هو مبي ّ  ف 

ّ
وستت

ي ذلك منهج 2022/2023
ي الفقرة )د(. ، بما ف 

نامج تنظيم  قائم عىل األدلة كما هو مبي ّ  ف  دورات  6ويكفل هذا التر
ي 
ة السنتي    للجنة ف  ي ذلك 2022/2023 فت 

ويجوز للجنة إنشاء  مواضيعية ومتداخلة وتقييمية.  دورات تنظيم، بما ف 
دة
ّ
اء مخّصص لمعالجة مسألة قانونية أو سياسية أو تقنية محد عرض نتائج عمل الفريق و  . 2فريق )أفرقة( ختر

ُ
ست

 )األفرقة( عىل اللجنة للنظر فيها. 

 WIPO/GRTKF/IC/40/6وستستخدم اللجنة جميع وثائق عمل الويبو، بما فيها ")د( 
ي دولي بشأن ونص الرئيس عن  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

صك قانون 
 عن أي مساهمات أخرى من ة المرتبطة بالموارد الوراثيةالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدي

ً
، فضال

ي تغطي جوانب من بينها األمثلة المتعلقة بالتجارب الوطنية، بما فيها 
الدول األعضاء، مثل إعداد/تحديث الدراسات الت 

يعات المحلية، وتقييم الوقع، وقواعد البيانات، واألمثلة الخاصة بالموضوع القابل للحماية والموضوع الذي ال  التشر
نامج  ي إطار التر

اء أنشأته اللجنة وما يتصل بذلك من أنشطة منجزة ف  طلب حمايته؛ ونتائج عمل أي فريق )أفرقة( ختر
ُ
ت

لتمس من األمانة مواصلة تحديث الدراسات وغت  ذلك من المواد عن األدوات واألنشطة المتعلقة بقواعد  . 4 ويُ
والمتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بغية تحديد أي  البيانات وعن أنظمة الكشف القائمة

ي جمع معلومات عن األنظمة الوطنية واإلقليمية الخاصة لحماية الملكية 
لتمس من األمانة أيضا أن تستمر ف  فجوات. ويُ

ي التقليدي، وتجم
نت. الفكرية المرتبطة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبت  الثقاف  وال يجوز لتلك  يعها وإتاحتها عىل اإلنت 

 مسبقة للمفاوضات. 
ً
وطا ر التقدم أو تضع شر

ّ
 الدراسات أو األنشطة اإلضافية أن تؤخ

ي عام ")ـه( 
م إل الجم عية العامة، ف 

ِّ
لتمس من اللجنة أن تقد  وأحدث النصوص المتاحة عن 2022ويُ

ً
 وقائعيا

ً
، تقريرا

ي عام  عملها حت  ذلك الوقت، وأن تشفع
م إليها، ف 

ِّ
ي 2023ذلك بتوصيات، وأن تقد

، نتائج عملها طبقا للهدف المبي ّ  ف 
ي عام  الفقرة )أ(. 

ي الدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماسي 2023وستقوم الجمعية العامة، ف 
 ف 
ّ
، بتقييم التقدم المحرز، والبت
ي ذلك مستوي

ات االتفاق عىل األهداف والنطاق و/أو مواصلة المفاوضات بالنظر إل مستوى نضج النصوص، بما ف 
 وطبيعة الصك )الصكوك(. 

ة تزويد امواصلة مساعدة اللجنة عن طريق الجمعية العامة من األمانة  وتطلب")و(  لدول األعضاء بما يلزم من ختر
اء من البلدان النامية والبلدان األقل نموا بالطريقة األكتر كفاءة، مع مراعاة الصيغةو  المعتاد  تمويل مشاركة الختر

ي لجنة المعارف التقليدية. 
 
 اعتمادها ف

  

                                              
يدية/أشكال التعبت  تشمل القضايا الجوهرية، بحسب االقتضاء، التعاريف والمستفيدين وموضوع الحماية واألهداف ونطاق الحماية، وما هي مواضيع المعارف التقل 1

ي االستثناءات والتقييدات والعالقة بالملك 
ي ذلك النظر ف 

، بما ف  ي التقليدي المؤهلة للحماية عىل الصعيد الدولي
 العام. الثقاف 

اء خالل أسابيع دورات لجنة 2 اء تمثيل إقليمي متوازن وسيستخدم منهجية عمل فعالة. وسيعمل فريق )أفرقة( الختر  المعارف التقليدية.  سيكون لفريق )أفرقة( الختر
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 دورات 6 -برنامج العمل 

 النشاط التواري    خ المؤقتة

اير/مارس   (42)الدورة  2022فتر
كت   عىل معالجة القض ايا العالقة والنظر إجراء مفاوضات بشأن الموارد الوراثية مع الت 

ي الخيارات بغرض بلورة 
ي ف 

وع صك قانون   مشر
 أيام.  5المدة: 

 (43)الدورة  2022مايو/يونيو 
كت   عىل معالجة القض ايا العالقة والنظر إجراء مفاوضات بشأن الموارد الوراثية مع الت 

ي الخيارات بغرض بلورة 
. ف  ي

وع صك قانون   مشر
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق ختر رِّ

ُ
  أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (44)الدورة  2022سبتمتر 
ي التقليدي مع إجراء 

مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبت  الثقاف 
كت   عىل معالجة القضايا العالقة ي الخيارات بغرض بلورة  الت 

والمتداخلة والنظر ف 
ي )صكوك قانونية(

وع صك قانون   مشر
ي الفقرة )ـه(

 إمكانية إصدار توصيات كما هو مذكور ف 
 أيام.  5المدة: 

 معية العامة للويبوالج 2022أكتوبر 
ي التوصيات

 تقرير وقائعي والنظر ف 

/ديسمتر   (45)الدورة  2022نوفمتر
ي التقليدي مع 

إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبت  الثقاف 
كت   عىل معالجة القضايا العالقة والمت ي الخيارات بغرض بلورة الت 

داخلة والنظر ف 
ي )صكوك

وع صك قانون   قانونية( مشر
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق ختر رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (46)الدورة  2023مارس/أبريل 
ي التقليدي مع 

إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبت  الثقاف 
كت   عىل معالجة القضايا العالقة ي الخيارات بغرض بلور  الت 

ة والمتداخلة والنظر ف 
ي )صكوك قانونية(

وع صك قانون   مشر
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق ختر رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (47)الدورة  2023يونيو/يوليو 
ي التقليدي مع 

 
إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبت  الثقاف

كت   عىل معالجة القضايا العالقة ي الخيارات بغرض بلورة  الت 
 
والمتداخلة والنظر ف

ي )صكوك قانونية(
وع صك قانون   مشر

ي 
تقييم الوضع فيما يخص الموارد الوراثية/المعارف التقليدية/أشكال التعبت  الثقاف 

 وتقديم توصية
 أيام.  5المدة: 

ي النص )النصو  2023أكتوبر 
 
م الجمعية العامة للويبو التقدم المحرز وتنظر ف ص( وتتخذ ستقيِّ

 القرار الالزم )القرارات الالزمة(."

ي من لجنة  وطلب .3
ة السنتي   هذه )ب المتعلقةالفقرة )ـه( المعارف ف 

ي عام  (،أعاله المشار إليهاوالية فت 
، "تزويد 2022ف 

وقد . " ياتوأن تشفع ذلك بتوصالها حت  ذلك الوقت الجمعية العامة بتقرير وقائعي إل جانب أحدث النصوص المتاحة عن أعم
ا  أعدت

ً
  . القرار  لذاكهذه الوثيقة وفق

ي عام  . ثانيا
ز
 2022دورات لجنة المعارف ف

ة السنتي    .4  بوالية فت 
ً
ي عام  لجنة المعارفعقدت  ،2022وبرنامج العمل لعام  2022/2023عمال

 2022حت  اآلن دورتي   ف 
 :  عىل النحو التالي
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ة من  ،42المعارف دورة لجنة  .أ ي الفت 
اير إل  28ف    الوراثية؛حول موضوع الموارد  ،2022مارس  4فتر

ة من  ،43المعارف دورة لجنة  .ب ي الفت 
 حول موضوع الموارد الوراثية.  ،2022يونيو  3مايو إل  30ف 

ي دورتها لجنة المعارف وبلورت .5
النسخة  -رد الوراثية  "الوثيقة الموحدة المتعلقة بالملكية الفكرية والمواي   الثانية واألربع ف 

ي  النص،وقررت إحالة هذا  ("،Rev. 2) الثانيةالمراجعة 
ي ختام الدورة ف 

ي دورتهاإل لجنة المعارف  ،2022مارس  4ف 
وقد أدرج . 43 ف 

ي الوثيقة النص 
ي دورتهاوالمتاحة للجنة المعارف  WIPO/GRTKF/IC/43/4ف 

القرارات الكاملة الصادرة عن وقد وضعت . 43 ف 
ي دورتهاالمعارف لجنة 

نت رهن اإلشارةالثانية واألربعي    ف    . عىل اإلنت 

ي دورتهاواصلت لجنة المعارف و  .6
ي اآلراء بشأن  عجزت عنالدول األعضاء  إال أن النص،عىل  انكبابها 43 ف 

التوصل إل توافق ف 
ي دورتهاجنة المعارف ( إل لRev.2الثانية ) المراجعةإحالة النسخة 

ي مرفق الوثيقة  إحالة. وتقرر 47 ف 
النص الوارد ف 

WIPO/GRTKF/IC/43/4  ي دورتها المعارفلجنة إل
ا ل ،47 ف 

ً
ة وفق ا إدراج الوثيكما .  2023-2022والية اللجنة للفت 

ً
قة تقرر أيض

WIPO/GRTKF/IC/43/4  والوثيقةWIPO/GRTKF/IC/43/5  . ي هذا التقرير الوقائعي
 ف 

ي دورتها  قررتو  .7
اء بشأن متطلبات  عن بعدجتماعات المزيد من اال ألمانة ا أن تنظم 43لجنة المعارف ف  مخصصة للختر

 المتعلقةوالسجالت وقواعد البيانات  المعلومات،بشأن أنظمة  عن بعدو/أو اجتماعات تقنية  عن بعدوندوة  المحتملة،الكشف 
ي التقليدي قبل 

أن تقدم واألربعي   للجنة المعارف. و  الدورة السابعةحلول بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبت  الثقاف 
اء  تقارير  ي أن تضم هذه االجتماعات ختر

 ويمثلون مناطقلفة مخت مصالح يجسدونمكتوبة عن هذه االجتماعات إل اللجنة. وينبع 
ي أ كما  متوازن، ة عىل نحو جغرافي

ي اللجنة المفاوضات القائمة عىل النص الجاري تحل محل الينبع 
 . وال تؤخرها ف 

ي دورتهاالحظت لجنة المعارف و  .8
ي سبيل وجهات نظر متباينة بشأن وجود  43 ف 

ي ذلك قدما،المض 
ي أن  ما إذا كانع ،بما ف 

ينبع 
بمرور الوقت( و/أو نص الرئيس  المعدلةبصيغتها  ،WIPO/GRTKF/IC/43/4الوثيقة الموحدة ) تشكل

(WIPO/GRTKF/IC/43/5)، وأحاطت من عدمه أساس المفاوضات بشأن الموارد الوراثية (،بصيغته المعدلة بمرور الوقت .

ون أن نص الرئيس )الذين األعضاء  بآراء بعضاللجنة علما  ي أن يWIPO/GRTKF/IC/43/5يعتتر
كون أساس مفاوضات ( ينبع 

عقد  ي أن يُ
،مؤتمر  استنادا إليهاللجنة بشأن الموارد الوراثية واألساس الذي ينبع    . عن عدم موافقتهمآخرون  أعرببينما  دبلوماسي

ي الوثيقة  التعليقات،مع مراعاة  الرئيس،ودعت اللجنة  .9
إل مراجعة نص الرئيس عىل النحو الوارد ف 

WIPO/GRTKF/IC/43/5 ي  من أجل الرئيس،نص باعتباره  تكاملهعىل  اءاإلبق، مع
الدورة السابعة واألربعي   للجنة  تقديمه ف 

 المعارف. 

فيما يتعلق بأنظمة المعلومات والسجالت وقواعد البيانات الخاصة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبت  و  .10
ي 
ونيةاستقصائية فإن األمانة مدعوة إل إصدار دراسة  التقليدي،الثقاف  إذا  عليها،يمكن للدول األعضاء والمراقبي   المعتمدين الرد  إلكت 

ي ذلك. وستنشر األمانة الردود عىل دراسة استقصائية 
ي نسخة محدثة من الوثيقة  عىلرغبوا ف 

نت ف  اإلنت 
WIPO/GRTKF/IC/43/6 . ي دورتهالجنة المعارف الصادرة عن القرارات الكاملة وتتاح

نت 43 ف   . عىل اإلنت 

ة وألغراض العلم و  .11 ي الدورة الثالثة واألربعي   للجنة المعارف كما هو موضح أعاله مباشر
 بالقرارات المتخذة ف 

ً
 فقط،عمال

 هذه الوثيقة. ب WIPO/GRTKF/IC/43/5و WIPO/GRTKF/IC/43/4الوثيقتي    أرفقت

اء  فريق ثالثا.  ي الخير
 موارد الوراثيةبال المخصص المعنز

ئ فريق ) المعارفتنص الفقرة )ج( من الوالية عىل أنه يجوز للجنة  .12 اء مخصصأفرقة"أن تنشر لمعالجة مسألة قانونية أو  ( ختر
 سياسية أو تقنية معينة". 

 بهذا القرار و  .13
ً
ي بالموارد  المعارف،الدورة الثانية واألربعي   للجنة الصادرة عن قرارات الوعمال

اء مخصص معت  اجتمع فريق ختر
ي 
ي بالموارد قد أتيحت للجنة المعارف. و  43قبل الدورة  ،2022مايو  29الوراثية ف 

اء المخصص المعت  الوثائق المعدة لفريق الختر
نت.   الوراثية عىل اإلنت 

ي عام  المقدمة توصياتال رابعا. 
ز
 2022إىل الجمعية العامة ف

كر  .14
ُ
ي عام مطالبة،  لجنة المعارف تنص الفقرة )ـه( من الوالية عىل أن أعاله،كما ذ

 
وقائعي إل جانب  بتقديم تقرير  ،2022ف

 إل الجمعية العامة للويبو.  ،وأن تشفع ذلك بتوصيات ،حت  ذلك الوقت بشأن أعمالها،أحدث النصوص المتاحة 

 بهذو  .15
ً
ي دورتهاوافقت لجنة المعارف  الوالية،من ه الفقرة عمال

التوصيات التالية إل تقديم المشار إليها أعاله عىل  43 ف 
 : 2022الجمعية العامة للويبو لعام 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_42/wipo_grtkf_ic_42_decisions.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_42/wipo_grtkf_ic_42_decisions.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_43/wipo_grtkf_ic_43_decisions.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_43/wipo_grtkf_ic_43_decisions.pdf
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" تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية  2022"إن الجمعية العامة للويبو لعام  ي
مدعوة إل النظر ف 

عن أنشطة  ستنظماألمانة  بأنحاطة علما واإل  (،WO/GA/55/6الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ")الوثيقة والموارد 
ة تشي    ع بغرض  بعد ترحب الجمعية العامة برئيس اللجنة الذي يجري كما بشأن الموارد الوراثية.   لجنة المعارفعمل وثت 

 بشأنالدول األعضاء  سعيا إل اتفاقاللجنة عمل مشاورات مع الدول األعضاء وتجمع الشعوب األصلية بشأن منهجية 
ي 
ي الدورات المقبلة ".  ستتبعالمنهجية الت 

 ف 

إن الجمعية العامة للويبو مدعوة إل  .16
ولية المعنية "تقرير اللجنة الحكومية الد مراعاة

بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 
اإلحاطة (، و WO/GA/55/6والفولكلور" )الوثيقة 

تشي    ع بغرض  عن بعدأنشطة ستنظم األمانة  بأن علما
ة  عمل اللجنة الحكومية الدولية بشأن الموارد وثت 

ترحب الجمعية العامة برئيس اللجنة كما الوراثية.  
يجري مشاورات مع الدول األعضاء وتجمع الذي 

سعيا إل  اللجنةعمل الشعوب األصلية بشأن منهجية 
ي  بشأنالدول األعضاء  اتفاق

ي  ستتبعالمنهجية الت 
ف 

 الدورات المقبلة. 

 WIPO/GRTKF/IC/43/4الوثيقتان ذلك ]يىلي 
 [WIPO/GRTKF/ IC/43/5و

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
WIPO/GRTKF/IC/43/4 

ية ز  األصل: باإلنكلي 

 2022مارس  31التاري    خ: 

الفكرية والموارد الوراثية والمعارف اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية 
 التقليدية والفولكلور

 الدورة الثالثة واألربعون
 2022يونيو  3مايو إىل  30جنيف، من 

 وثيقة الموحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثيةال

 وثيقة من إعداد األمانة

ي  .1
أعدت لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )"اللجنة"(، ف 

ة من  ي الفت 
ي جنيف ف 

اير إل  28دورتها الثانية واألربعي   المعقودة ف  ، WIPO/GRTKF/IC/42/4، استنادا إل الوثيقة 2022مارس  4فتر
لة -ان "وثيقة موحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية نصا آخر بعنو 

ّ
(". وقررت اللجنة إحالة ذلك Rev. 2الثانية ) النسخة المعد

ي ختام العمل عىل بند جدول األعمال "الموارد
ي  النص، بصيغته ف 

، إل دورتها الثالثة واألربعي   طبقا لواليتها 2022مارس  4الوراثية" ف 
 . 2022 وبرنامج عملها لعام 2023-2022للثنائية 

 بالقرار المذكور آنفا، يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل "الوثيقة الموحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية  .2
ً
النسخة  -وعمال

لة الثانية )
ّ
 (". Rev. 2المعد

ي المرفق والتعليق عليها لغرض  .3
 
 إعداد نسخة مراجعة منها. إن اللجنة مدعوة إل استعراض الوثيقة الواردة ف

 ]يىلي ذلك المرفق[
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لة  –الوثيقة الموحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية 
ّ
النسخة المعد

 (REV. 2) الثانية

 (2022مارس  4)المؤرخة 
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 ]الديباجة

ي إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )با اإلقرار .1
امات المنصوص عليها ف  ام الدول األعضاء UNDRIPاللت   ( والت  

 ؛ذلكعىل  وإعادة التأكيد 1بتحقيق أهداف اإلعالن

ي فيما يتعلق بالموارد  اإلقرار .2
ام الشعوب األصلية باالستدامة واالستخدام األخالف  بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة والت  

 الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية؛

ام حقوق أصحاب السيادة و ]ضمان[ ]الرغبة .3 ي ضمان[ احت 
المحلية والكيانات  ]الشعب[]الشعوب[ األصلية والجماعات[ ف 

ي قوانينهم الوطنية بشأن مواردهم الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية؛
 المنصوص عليها ف 

وط المتفق عليها فيما يخص النفاذ إل الموارد الوراثية والمعارف  اإلقرار .4 ة والشر بمبادئ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنت 
 ؛ة بالموارد الوراثية، واستعمالهاالتقليدية المرتبط

ي حماية الموارد الوراثية، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد / الفكرية[ بدور نظام ]الملكية  اإلقرار .5
ي المساهمة ف 

اءات[ ف  ]التر
وع ي ذلك منع التملك غت  المشر

ي تتبع ال] الوراثية، بما ف 
ي تتبع استخدام الموارد إل الموارد الوراثية/المساهمة نفاذ المساهمة ف 

ف 
 [؛الوراثية

ي البحث العلمي والتطوير العلمي واالبتكار والتنمية االقتصادية؛ اإلقرار .6
اءات ف  ة لنظام التر  بالمساهمة الكبت 

اعات الجديدة وغت  البديهية  التشديد .7 اءات لحماية االخت  ي منح التر
ورة أن يضمن األعضاء انتهاج الُسبل الصحيحة ف  عىل ض 
 ؛المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

ي ضمان اال] [ضمان الدعم المتبادل] .8
المعارف أو / بحماية الموارد الوراثية و مع االتفاقات الدولية المتعلقة [ اقتسالرغبة ف 

اءات[؛/ [ الفكريةالملكية ]بلموارد الوراثية، وتلك المتعلقة التقليدية المرتبطة با  ]بالتر

اءات]/  [الفكريةالملكية ]تتاح لمكاتب  أن ةعىل أهمي التأكيد .9 إمكانية النفاذ إل المعلومات المناسبة عن الموارد الوراثية  [التر
اءات[ عن خطأ/  الفكرية[ليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لمنع منح حقوق ]الملكية والمعارف التق  ؛]التر

بدور قواعد البيانات المستعملة لتخزين المعلومات الخاصة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية غت  الشية المرتبطة  اإلقرار .10
اءات عن خطأ، سواء  ي منع منح التر

 ؛قبل المنح وبعدهبالموارد الوراثية، ف 

ة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة  مجددا التأكيد .11 عىل القيمة االقتصادية والعلمية والثقافية والتجارية الكبت 
 ة؛بالموارد الوراثي

ورةعىل ]ثبات[  مجددا التأكيد] .12 اءات[/ الفكرية[ موثوقية ]الملكية  ض  اءات[ الممنوحة / الفكرية[ حقوق ]الملكية  ]التر ]التر
ي فيما يتعلق بمتطلبات الكشف المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية و  ،بهاوإمكانية التنبؤ 

اإلقرار بالحاجة إل اليقي   القانون 
ي ط

اءات[؛[ال]/ الفكرية[ بات ]الملكية لالمرتبطة بالموارد الوراثية ف   تر

اءات[ ]ا [الملكية الفكرية]بدور نظام  اإلقرار .13 ي تشجيع االبتكار ونقل المعارف وتعميمها والتنمية االقتصادية، لتحقيق لتر
 
ف

المصلحة المتبادلة ألصحاب المصلحة وموّردي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية وأصحابها ومستخدميها، 
 ؛عىل ذلك الدور التأكيد مجددا و

ي ذلك البشر  أية عىل عدم منح التشديد .14
 
 ؛[]براءات[ ]ملكية فكرية[ عىل أشكال الحياة، بما ف

 ،وأن سلطة تحديد النفاذ إل الموارد الوراثية، عند االقتضاء ،عىل الحقوق السيادية للدول عىل مواردها الطبيعية التأكيد مجددا .15
ي الحاالت المماثلة، 

ي ف 
ي    ع الوطت   .[تعود إل الحكومات الوطنية وتخضع للتشر

  

                                              
ي تمت الموافقة عليها باإلجماع عام  1

ي  193ل جميع الدول األعضاء البالغ عددها من قب 2014الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي بشأن الشعوب األصلية الت 
ف 

 (A/RES/69/2الجمعية العامة لألمم المتحدة )قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
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 [1 ]المادة

 تعاريف

ي المواد النافذة
ز
 المصطلحات المستخدمة ف

 ]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

ي 
هم من المستفيدين[ والت  ي تكون نابعة من ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية و/أو ]غت 

المعارف التقليدية تشت  إل المعارف الت 
ة وتكون نتي ي سياق تقليدي أو انطالقا من ذلك السياق، قد تكون حيوية ومتغت 

جة نشاط فكري أو تجارب أو وسائل روحية، أو تبّّص ف 
م
ّ
ي ذلك الدراية العملية أو المهارات أو االبتكارات أو الممارسات أو التعليم أو التعل

ي قد تكون مرتبطة باألرض والبيئة، بما ف 
: والت  ي

 ، والت 

هم من المستفيدين[ أو تستنبطها أو تتلقاها أو تكشف عنها، وتطورها ]الشعوب[ والجماعات األصل تبدعها)أ(  ية والمحلية و/أو ]غت 
 لقوانينها وبروتوكوالتها العرفية[؛

ً
ي سياق جماعي ]وفقا

 وتمتلكها وتستخدمها وتحافظ عليها ف 

اث التقليدي ]للشعوب[ األصلية والجماعات ا بالهوية)ب( وترتبط  هم من المستفيدين[، الثقافية واالجتماعية والت  لمحلية و/أو ]غت 
اث؛  ال يتجزأ من تلك الهوية وذلك الت 

ً
عد جزءا

ُ
 وت

 [. )ج( وتتوارث عتر األجيال أو من جيل إل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال

 ]بلد المنشأ

 . ي وضعها الطبيعي
 "بلد المنشأ" هو ]أول[ بلد يمتلك الموارد الوراثية ف 

 بديل

ي وضعها الطبيعي وما الذي"بلد المنشأ" هو البلد 
 زال يمتلك تلك الموارد الوراثية.  امتلك أوال الموارد الوراثية ف 

د[  ]]البلد الذي يوفر الموارد الوراثية[ ]البلد المورّ

ي مصطلح "البلد الذي يوفر الموارد الوراثية/البلد الموّرد"، ]]طبقا[ ]وفقا[ للمادة 
ناغويا بشأن الحصول عىل الموارد  من بروتوكول 5يعت 

[، ]البلد الموّرد[ ]البلد الذي ي ي وفر الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجر
عد بلد المنشأ ]أو عارف التقليدية ]طبقا[ ]وفقا[ ]التفاقية البلد الذي حصل عىل الموارد الوراثية و/أو نفذ إل الم الموارد الوراثية[ الذي يُ

]].] ي  التنوع البيولوجر

اءات عن خطأ  ]منح الير

ط عدم البداهة أو ي شر
 
اعات ال تتمتع بالجدة أو ال تستوف اءات بخصوص اخت  ي منح حقوق التر

اءات عن خطأ يعت  غت  قابلة  منح التر
].  للتطبيق الصناعي

اع[ المستند بشكل مباشر إىل  ]]االخير

ا[، وأن يعتمد "]االخ ي ]استخداما مباشر
اع[ المورد الورانر ي أنه ]يجب[ أن يستخدم ]الموضوع[ ]االخت 

اع[ المستند بشكل مباشر إل" يعت  ت 
ع قد نفذ ]نفاذا ماديا[ إليه.[ ات الخاصة بالمورد الذي ]يجب أن[ يكون المخت   عىل الممت  

 بديل

ي أنه ]يج
اع[ المستند بشكل مباشر إل" يعت  ا[، وأن يعتمد المفهوم "]االخت  ي ]استخداما مباشر

اع[ المورد الورانر ب[ أن يستخدم ]االخت 
ع قد نفذ نفاذا ماديا إليه.[ ات الخاصة بالمورد الذي يجب أن يكون المخت   االبتكاري عىل الممت  
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 المواد الوراثية

ها م ي أو جرثومي أو غت 
ي أو حيوان 

 وظيفية.  ن األصول تحتوي عىل وحدات وراثية"المواد الوراثية" هي أية مواد من أصل نبان 

 بديل

ي أو جرثومي تحتوي عىل وحدات وراثية وظيفية. 
ي أو حيوان 

 "المواد الوراثية" هي أية مواد من أصل نبان 

 الموارد الوراثية

 "الموارد الوراثية" هي المواد الوراثية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة. 

 بديل

ي أو جرثومي تحتوي عىل وحدات وراثية وظيفية وتكتشي قيمة فعلية أو محتملة،  "الموارد الوراثية" هي أية
ي أو حيوان 

مواد من أصل نبان 
 وتشتمل عىل مشتقات ومعلومات وراثية عنها. 

 ]المصدر

 1البديل 

ي من غت  بلد المنشأ، مثل صاحب ال
مورد أو مركز يشت  مصطلح "المصدر" إل أي مصدر يحصل منه مودع الطلب عىل المورد الورانر

د بناء عىل معاهدة بودابست[ أو حديقة للنباتات.[
ّ
 للبحث ]أو بنك للجينات[ ]مستودع محد

 2البديل 

فهم مصطلح "المصدر" بمعناه األعم قدر اإلمكان:  ي أن يُ
 ينبع 

ي توفر الموارد الوراثية، والنظام المتعدد  المصادر األولية، ومنها عىل وجه الخصوص ]األطراف المتعاقدة[ "1"
]البلدان[ الت 

، ومستولدي  اءات، والجامعات، والمزارعي   األطراف للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ]ومالكي التر
 النباتات[، والجماعات األصلية والمحلية؛

 خصوص المجموعات خارج الوضع الطبيعي و]األدبيات العلمية[.[والمصادر الثانوية، ومنها عىل وجه ال "2"

 3البديل 

ي من غت  بلد المنشأ، مثل صاحب المورد أو مركز 
ر
يشت  مصطلح "المصدر" إل أي مصدر يحصل منه مودع الطلب عىل المورد الوران

د بناء عىل معاهدة بودابست[ أو ]حديقة للنبا
ّ
 تات.[ أو أي مستودع آخر للموارد الوراثية.[للبحث ]أو بنك للجينات[ ]مستودع محد

 ]االستعمال

ي ذلك 
 
ي إجراء البحث والتطوير، ]والصيانة والتجميع وتحديد الخصائص، وعمليات أخرى،[ ]بما ف

"استعمال" الموارد الوراثية يعت 
ي للموارد الوراثية، و]المعارف التق ي البيولوجر

ي و/أو الكيميانئ
ليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[ ]بوسائل منها التسويق[ بشأن التكوين الورانر

ي المادة
[.[ 2 استخدام التكنولوجيا الحيوية[ ]حسب التعريف الوارد ف  ي  من اتفاقية التنوع البيولوجر

 بديل

ي 
ي إجراء البحث والتطوير ]خارج االستخدامات التقليدية من قبل أصحاب المعارف[ ]بما ف 

ذلك ]"استعمال" الموارد الوراثية يعت 
ي للموارد الوراثية و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[ ]بوسا ي البيولوجر

ي و/أو الكيميانئ
ئل منها التسويق[ بشأن التكوين الورانر

ي المادة
[.]واستحداث منتج جديد، أو طريقة 2 استخدام التكنولوجيا الحيوية[ ]حسب التعريف الوارد ف  ي  من اتفاقية التنوع البيولوجر

 صنع منتج ما[.[[ جديدة الستخدام أو
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 مصطلحات أخرى

 ]البيوتكنولوجيا

ي المادة 
[ هي أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو  2"البيوتكنولوجيا" ]كما هي معرفة ف  ي من اتفاقية التنوع البيولوجر

 من أجل استخدامات معينة.[الكائنات الحية ]أو مشتقاتها[، لصنع أو تغيت  المنتجات أو العمليات 

 ]البلد الذي يوفر الموارد الوراثية

ي ذلك العشائر من
ي تجمع من مصادر داخل الموقع، بما ف 

 ]"البلد الذي يوفر الموارد الوراثية" هو البلد الذي يوفر الموارد الوراثية الت 
ي من

ي تؤخذ من مصادر خارج الموقع،[ والت 
ية والمدّجنة، ]أو الت  ي ذلك البلد.[ األنواع التر

 الجائز أو من غت  الجائز أن تكون قد نشأت ف 

 بديل

ي وضعها الطبيعي ويوفر الموار 
د ]"البلد الذي يوفر الموارد الوراثية" هو البلد الذي يمتلك الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية ف 

 الوراثية و/أو المعارف التقليدية.[[

 ]المشتق

ي 
ي لموارد بيولوجية أو وراثية أو عن استقالبها ]، حت  وإن "المشتق" هو مركب كيميانئ

ي يحدث طبيعيا وينتج عن االعتصار الورانر بيولوجر
 لم يكن يحتوي عىل وحدات وراثية وظيفية[.[

ي الوضع الطبيعي 
ز
 الظروف ف

ي توجد فيها الموارد الوراثية داخل النظم اإليكولوجية وا
" هي الظروف الت  ي الوضع الطبيعي

ي حالة األنواع "الظروف ف 
لموائل الطبيعية وف 

ة ]المادة  ي تطور فيها خصائصها الممت  
ي المحيطات الت 

[.  2المدجنة أو المستنبتة ف  ي  من اتفاقية التنوع البيولوجر

 الصيانة خارج الوضع الطبيعي 

ي خارج موائلها الطبيعية.  ي صيانة عناض التنوع البيولوجر
" تعت   "الصيانة خارج الوضع الطبيعي

وع  ]التملك غي  المشر

وع" هو ]اكتساب[ ]استعمال[ موارد وراثية ]و[ ]أو[ ]معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية[ دون موافقة ]حرة[  "التملك غت  المشر
ة[ ]من قبل الجهات المخّولة إلعطاء ]تلك[ الموافقة[ ]اإلدارة المختصة[ عىل ذلك ]االكتساب[ ]االستعمال[، ]طبق ا ]مسبقة مستنت 

يعات الوطنية[ ]لبلد المنشأ أو البلد الموّرد[.[  للتشر

 بديل

وع" هو استخدام موارد وراثية و/أو ]معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية[ تكون لآلخر عندما يحصل المستخدم  ]"التملك غت  المشر
ي بلد عىل الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية من صاحبها عتر وسائل غت  سليمة أو 

ي ف 
إخالل بالثقة يؤدي إل انتهاك القانون الوطت 

اء،  موّرد. واستخدام موارد وراثية و]معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية[ مكتسبة عتر وسائل قانونية مثل قراءة المنشورات، والشر
الوراثية و]المعارف التقليدية  واالستكشاف المستقل، والهندسة العكسية، والكشف غت  المقصود، نتيجة اخفاق أصحاب الموارد

 تملكا غت  
ّ
ي اتخاذ إجراءات وقائية معقولة ال يعد

 
وع.[ المرتبطة بالموارد الوراثية[ ف  مشر

 ]النفاذ ]المادي[

ي هو امتالكه ماديا ]أو عىل األقل وجود اتصال كاف به يسمح بتحديد خصائص المورد 
ر
[" إل المورد الوران "النفاذ ]المادي[/]المباشر

اع[ ]الملكية الفكرية[[.[الو  ي المرتبط ب  ]االخت 
ر
 ران
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 ]الموارد الوراثية المحمية

ي آخر. وعند 
"الموارد الوراثية المحمية هي الموارد الوراثية المحمية إما بموجب حق من حقوق الملكية الفكرية أو بموجب حق قانون 

، ين ي
ي إل الملك العام والانقضاء مدة شيان حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بمورد ورانر

ي أن يصت  ذلك المورد الورانر
ُيعامل كمورد  بع 

]. ي محمي
 ورانر

 ]مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

"مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" هو أي مصدر يحصل منه مودع الطلب عىل المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد 
اءات، ومنشورات الورا ي ذلك الجماعات األصلية والمحلية، واألدبيات العلمية، وقواعد البيانات المتاحة للجمهور، وطلبات التر

ثية، بما ف 
اءات.   2التر

 ]االستخدام بدون ترصي    ح

ارة المختصة طبقا "االستخدام بدون تّصي    ح " هو اكتساب موارد الوراثية، ]معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية[ دون موافقة اإلد
ي للبلد الموّرد.[

 للقانون الوطت 

  

                                              
امن مع الحذف الشامل لمصطلح "المعارف التقليدية المعنية" من النص. وبعد ال 2 ي الوثيقة، ولكنها أدرجت بالت  

ي هذه الجملة ال ترد حرفيا ف 
، ُرنئ ي تفكت 

أنه ينبع 

ي أدرجت الجملة لتوضيح وجاهتها الحالية بالنسبة للنص. 
 إتاحة الفرصة للدولة العضو الت 



WIPO/GRTKF/IC/43/4 
Annex 
7 

 
]]  ]أوال. الكشف ]اإللزامي

 [2 ]المادة
 ]الهدف[

ي حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ضمن نظام ]الملكية
الفكرية[  ]هدف هذا الصك هو المساهمة ف 

 : اءات[ عن طريق ما يىلي  ]التر

ي نظام ]الملكية ]الفعالية[ والجودة  [،الشفافية] [تعزيز] )أ(
اءات]الفكرية[ ف  فيما يخص الموارد الوراثية و/أو المعارف  [التر

 ؛[التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

ي ضمان[  [ضمان]و )ب(
اءات]/  [الفكريةالملكية ]أن تتاح لمكاتب ]الرغبة ف  سبة عن إمكانية النفاذ إل المعلومات المنا [التر

اءات[ عن خطأ.[]الفكرية[ الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لمنع منح حقوق ]الملكية   التر

 [3 ]المادة
 ]موضوع الصك

 ينطبق هذا الصك عىل الموارد الوراثية، و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[.[

 بديل

[ أن  ي
[/]ينبع  اعات المستندة بشكل مباشر إل الموارد الوراثية والمعارف ]يتعي   اءات الخاصة باالخت  ينطبق هذا الصك عىل طلبات التر

 التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.[

 [4 ]المادة
ط الكشف  ]شر

ي إطار طلب بشأن ]ملكية فكرية[ ]براءة[ ]م 1.4
اع المطلوب حمايته[ ف  شتمال عىل استعمال[ عندما يكون ]الموضوع[ ]االخت 

[ أن ]تطلب كل دولة  ]مستندا بشكل مباشر إل[ الموارد الوراثية و/أو ي
[/]ينبع  ]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[، ]يتعي  

  ؛يطلب كل طرف[ من المودعي   ]عضو[ / 

لم يكن معروفا[،[ فمصدر الموارد الوراثية الكشف عن ]البلد الموّرد الذي هو بلد المنشأ[ ]بلد المنشأ[ ]و[[ ]أو ]إذا  )أ(
ي 
و/أو ]المعارف [ الوراثيةالموارد عىل منها حصل ]وعند االقتضاء، الشعوب األصلية أو المجتمعات المحلية الت 

 التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[. 

إعالن بهذا إصدار ، فللمودع أ[ معروفا]بلد المنش []وإذا لم يكن المصدر و/أو ]البلد الموّرد الذي هو بلد المنشأ[ )ب(
 الخصوص.[

ط دولة  2.4 ط طرف[ من المودعي   تقديم معلومات وجيهة عن االمتثال ]عضو[ / طبقا للقانون الوطنية، يجوز أن ]تشت  يشت 
ة، ]والسيما من ]الشعب[]الشعوب[[  ي ذلك الموافقة المسبقة المستنت 

وط النفاذ وتقاسم المنافع، بما ف  األصلية والجماعات لشر
 المحلية[ حسب االقتضاء.[

 1 بديلال

ي الفقرة  2.4
ط الكشف الوارد ف  ي  1ال يشمل شر

وط النفاذ وتقاسم المنافع، بما ف  ط تقديم معلومات وجيهة عن االمتثال لشر شر
ة.    ذلك الموافقة المسبقة المستنت 
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 2البديل 

ط دولة  للقانونطبقا  2.4 ، يجوز أن ]تشت  ي
ط طرف[ من المودعي   تقديم معلومات وجيهة عن أهلية ]عضو[ / الوطت  يشت 

.  هماستخدام ي
 للمورد الورانر

ام بالتحقق من موضوعات  3.4 اءات[ االلت   ط الكشف عىل مكاتب ]الملكية الفكرية[ ]التر  يفرض شر
ّ
/يجوز[ ]ال[ أال ي

/ينبع  ]يتعي  
ي 
[/]ينبع  اءات[ التوجيه إل مودعي طلبات ]الملكية الفكرية[ [ أن تقدم مكاتب يجوز/ الكشف. ]ولكن ]يتعي   ]الملكية الفكرية[ ]التر

ط الكشف.  اءات[ فيما يخص كيفية استيفاء شر  ]التر

[ أن يتيح كل من ]الدول األعضاء[/]األطراف[ للعموم المعلومات المكشوف عنها 4.4 ي
[/]ينبع  ي  ،]يتعي  

ط الكشف  الت  ]، تدعم شر
 [3ة بالخصوصية. باستثناء المعلومات المتعلق

 [5 ]المادة
 ]االستثناءات والتقييدات

ي المادة
ام المنصوص عليه ف  ي حاالت خاصة، 4 ]لدى االمتثال لاللت  

جنبا إل جنب مع الشعوب األصلية ، يجوز لألعضاء، ف 
رة والزمة لحماية المصلحة العامةوالمجتمعات المحلية،  ّ ط أال تخّل تلك ]والصحة العامة[ اعتماد استثناءات وتقييدات متر ، شر

رة عىل نحو غت  مالئم بتنفيذ هذا الصك، أو ّ  بالدعم المتبادل مع الصكوك األخرى.[ االستثناءات والتقييدات المتر

 ]بديل

اءات[ فيما يخص الموارد الوراثية و 1.5 ي ]الملكية الفكرية[ ]التر
ط الكشف ف   ينطبق شر

ّ
[ أال ي

[/]ينبع  ]المعارف التقليدية  ]يتعي  
: المرتب  طة بالموارد الوراثية[ عىل ما يىلي

ية[؛[ )أ( [ ]بما فيها المْمرضات البشر ية[ ]الموارد الوراثية المأخوذة من البشر  ]جميع ]الموارد الوراثية البشر

 و]المشتقات[؛ )ب(

ستخدم كسلع[؛/ ][؛ و]السلع )ج(
ُ
 الموارد الوراثية عندما ت

ي الملك العام[؛]والمعلومات األخرى[ و]المعارف التقليدية  )د(
 الموجودة ف 

 و]الموارد الوراثية خارج األنظمة القانونية الوطنية ]والمناطق االقتصادية[[؛ )ـه(

[  )و( ي ي تم النفاذ إليها[ قبل ]بدء نفاذ اتفاقية التنوع البيولوجر
و]جميع الموارد الوراثية ]المكتسبة[ ]الت 

ي  [[ ]بدء نفاذ بروتوكول ناغويا1993 ديسمتر  29 ]قبل
 
 [؛2014 أكتوبر 12ف

ية أو الحيوانية أو )ز( النباتية أو  ]والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية الالزمة لحماية الحياة البشر
ر جسيم بالبيئة[.  ي إلحاق ض 

 
ي ذلك الصحة العامة[ أو لتالف

 
 الصحة ]بما ف

 [6 ]المادة
 انتفاء األثر الرجعي ]

 /]  تفرض ]الدول ]]يتعي  
ّ
[ أّل ي

ي هذا الصك عىل طلبات ]الملكية الفكرية[ / األعضاء[ ]ينبع 
ط الكشف المنصوص عليه ف  ]األطراف[ شر

ي لها تاري    خ أولوية[ قبل 
اءات[ المودعة ]أو الت  لقواني   ]ا]، وفق  أو انضمامه إليه هذا الصكعىل ]الطرف[ / العضو[ ]الدولة  تصديق]التر

التصديق أو  الموجودة قبل الكشف الوطنية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها[]متطلبات  [الوطنية
 االنضمام.[

                                              
 ( من بروتوكول ناغويا وهي "بدون اإلخالل بحماية المعلومات الشية". 2)14هناك صياغة بديلة مشتقة من المادة  3
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 [7 ]المادة

 المعاملة بالمثل]

ي المادة 
ط الكشف المنصوص عليه ف  فقط عىل الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف  4يجوز لألطراف المتعاقدة تطبيق شر

ي تعود لألطراف الموقعة عىل هذا الصك. التقلي
 [دية الت 

 [8 ]المادة
 العقوبات والتعويضات]

[ أن يتخذ كل من ]الدول األعضاء[/]األطراف[ تدابت  قانونية وإدارية مناسبة وفعالة ومتكافئة لمواجهة عدم  1.8 ي
[/]ينبع  ]]يتعي  

ي المادة 
ط الكشف الوارد ف  ي أن  . 4االمتثال لشر

الشعوب جنبا إل جنب مع األعضاء[/]األطراف[ هذه التدابت   تضع ]الدولوينبع 
 . سب االقتضاءاألصلية والمجتمعات المحلية المعنية، ح

/يجوز[ أن تشمل تلك التدابت  تدابت  قبل المنح و/أو بعده.  2.8 ي
/ينبع   ]يتعي  

 بديل

، ضمن 2.8] [ ]يجوز[ أن ]تشمل تلك التدابت  ي
/ينبع  ، ]يتعي   ي

ي    ع الوطت  :  وفقا للتشر  جملة أمور[ ما يىلي

 قبل المنح.  )أ(

وط الكشفمنح تعليق  "1" اءات[ إل أن يتم استيفاء شر  . طلبات ]الملكية الفكرية[ ]التر

"2"  .] ي
اءات[ الطلب مسحوبا ]وفقا للقانون الوطت   اعتبار مكتب ]للملكية الفكرية[ ]للتر

 منع أو رفض منح ]حق من حقوق الملكية الفكرية[ ]براءة[.  "3"

اءات[  "4" اءات[ لتكملة طلبات ]الملكية الفكرية[ ]التر إتاحة فرصة أمام مودعي طلبات ]الملكية الفكرية[ ]التر
بمعلومات إضافية تكشف عن مصدر أو منشأ أي من الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية المستخدمة. وبما 

اع واستخ دامه، فلن يكون هناك أي أثر عىل أن تلك المعلومات ليست وجيهة من حيث كيفية صنع االخت 
ط دفع أي رسم مقابل تقديمها بعد تاري    خ إيداع الطلب.  شت   تاري    خ إيداع الطلب ولن يُ

 ]بعد المنح.  )ب(

 نشر األحكام القضائية المتعلقة بعدم الكشف.  "1"

ي ذلك دفع اإلتاوات[.  "2"
ار، بما ف   ]غرامات أو تعويضات مناسبة عن األض 

بت  أخرى ]بما فيها اإلبطال، والعدالة التصالحية، والتعويض المادي لمالكي الموارد الوراثية يجوز اتخاذ تدا "3"
و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[ تشمل الشعوب األصلية و/أو الجماعات المحلية[، وفقا 

]]. ي
 [للقانون الوطت 

، إبطال ]حق من حقوق  3.8 ي
ي  4 الملكية الفكرية[ ]براءة[ كعقوبة عىل عدم االمتثال للمادةيجوز، بموجب القانون الوطت 

ف 
اءة[ فرصة التوصل إل   بعد منح صاحب ]الملكية الفكرية[ ]التر

ّ
حاالت رفض االمتثال بشكل مقصود أو متعّمد، ولكن ال يجوز ذلك إال

، وفشل ا ي
ي القانون الوطت 

 
 لمفاوضات ذات الصلة. تسوية مرضية مع األطراف المعنية، عىل النحو المعّرف ف

  



WIPO/GRTKF/IC/43/4 
Annex 
10 

 

 بديل

اءات[ الممنوحة أو قابلية 3.8 ي صحة حقوق ]الملكية الفكرية[ ]التر
ط الكشف ف   يؤثر عدم استيفاء شر

ّ
[ أال ي

[/]ينبع   إنفاذها.  ]يتعي  

/يجوز[  4.8 ي
[/]ينبع  ة زمنية معقولة، ل مكاتبل]يتعي   ي غضون فت 

اءات[ أن توفر فرصة، ف   ي   مودعل]الملكية الفكرية[ ]التر
 أو غت  صحيح.  خاطئ  فكشلتصحيح أي  

[ أن تضع ]الدول األعضاء[/]األطراف[ آليات مناسبة لتسوية المنازعات.[ 5.8 ي
[/]ينبع   ]يتعي  
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 8إىل  2]ثانيا. بدائل المواد من 

ط جديد للكشف[  انعدام شر

 بديل
 [2 ]المادة

 ]الهدف

اعات ال  اءات بخصوص اخت  وط الجدة وعدم البداهة وإمكانية التطبيقهدف هذا الصك هو منع منح حقوق التر ي شر
.  تستوف   الصناعي

 بديل

 :  يرمي هذا الصك إل تحقيق الهدفي   التاليي  

اعات ال تتمتع بالجدة أو ال تنطوي عىل نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد  )أ( اءات عن خطأ بخصوص اخت  منع منح التر
ي الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بم

ا يمكنه حماية الشعوب األصلية والجماعات المحلية من التقييدات الت 
قد تطرأ عىل االستخدام التقليدي لمواردها الوراثية ومعارفها التقليدية المرتبطة بها من جراء منح براءات بشأنها 

 خطأ؛ عن

اءات إل المعلومات المناسبة المتاحة لها عن  )ب( الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وضمان إمكانية نفاذ مكاتب التر
اءات؛ ي منح التر

ة ف  ي هي بحاجة إليها التخاذ قرارات مستنت 
 المرتبطة بالموارد الوراثية، والت 

 والحفاظ عىل ملك عام وافر وميّش من أجل تعزيز اإلبداع واالبتكار.[ )ج(

 بديل
 [3 ]المادة

 ]موضوع الصك

[ أن ينطبق هذا الصك  ي
[/]ينبع  اعات المستندة بشكل مباشر إل الموارد الوراثية ]يتعي   اءات الخاصة باالخت  عىل طلبات التر

 والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.[

 بديل
 [4 ]المادة

 ]الكشف

اءات ذكر المكان الذي يمكن الحصول فيه عىل الموارد الوراثية إال إذا   1.4 كان ذلك ال يجوز أن ُيطلب من مودعي طلبات التر
اءات  وط للكشف عىل مودعي طلبات التر اع. وعليه، ال يمكن فرض أية شر وريا لشخص من أهل المهنة من أجل انجاز االخت  المكان ض 

اءات المتعلقة بالموارد الوراثية و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[ ألسباب خالف األسباب  أو أصحابها بالنسبة للتر
.[ الجدة أو النشاط االبتكاري أو إمكانية التطبيق الصناعي أوالمتعلقة ب  التمكي  

ي ذلك  2.4
 
ي ])بما ف

ر
ي عىل المورد الوران

 
اع باستخدام موارد وراثية محّصلة من كيان له حق قانون ستحدث موضوع اخت 

ُ
]عندما ي

خيص الذي  ي اتفاق التّصي    ح أو الت 
 
ط، ف اءة([، يجوز لذلك الكيان أن يشت  ي مالك التر

ر
ي النفاذ إل المورد الوران

 
يمنح مودع الطلب الحق ف

 : ، من مودع الطلب ما يىلي ي
ي استخدام المورد الورانر

 أو الحق ف 

اع أنجز باستخدام المورد  )أ( اءة ذات صلة إعالنا ينص عىل أن االخت  تضمي   مواصفات أي طلب براءة وأي إصدار لتر
ي ومعلومات وجيهة أخرى،

ر
 الوران

خيص.[[ والحصول عىل ])ب(  الموافقة الالزمة لالستخدامات غت  المشمولة باتفاق التّصي    ح أو الت 

اءة  3.4 ي يوم منح التر
نت، ف  اءة المكشوف عنها عىل اإلنت  اءات أن تنشر كامل معلومات التر [ لمكاتب التر ي

[/]ينبع  ]يتعي  
اءة  [ لها أيضا أن تسع من أجل إتاحة محتويات طلب التر ي

[/]ينبع  نت.[و]يتعي    للجمهور عن طريق اإلنت 
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اع أو 4.4 وريا إلنجاز االخت  [ ض  ي

ي أو ]معارف تقليدية مرتبطة بمورد ورانر
استخدامه، يجوز  ]عندما ال يكون النفاذ إل مورد ورانر

ي أي و 
[ ف  ي
ي أو ]المعارف التقليدية المرتبطة بالمورد الورانر

قت بعد تاري    خ إيداع توفت  المعلومات المتعلقة بمصدر أو منشأ المورد الورانر
 الطلب وبدون دفع أي رسم.[

ام  5.4 اءات االلت   [ الذي ُحّصلت منه المواد الوراثية عىل مكتب التر ي
ط الكشف عن ]الموقع الجغراف   يفرض شر

ّ
[ أال ي

[/]ينبع  ]يتعي  
اءات التوجيه إل مودعي طلبا [ أن تقدم مكاتب التر ي

[/]ينبع  اءات فيما يخص كيفية بالتحقق من موضوعات الكشف. ولكن ]يتعي   ت التر
اءات فرصة لتصحيح أية بيانات غت   ط الكشف وتتيح لهم وألصحاب التر صحيحة أو خاطئة من ضمن المعلومات  استيفاء شر

 المكشوف عنها. 

ي الوقت المناسب  6.4
وط الكشفبسبب يتعي   أن يسفر عدم فحص طلب براءة ف  اءة شر لتعويض  عن تعديل مدة شيان التر

ات الزمنية المنسوبة إل إجراءات مودع، اإلداري اءة عن التأخت  صاحب التر  يطة أال يتم تضمي   الفت  ي تحديد مثل هذه  شر
اءة ف  التر

ات  [. التأخت 
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 ]ثالثا. التدابي  ]الدفاعية[/]المكّملة[[

 [9 ]المادة
 ]العناية الواجبة

[ ]للدول األعضاء[/]لألطراف[ أن تشجع أو تضع نظام  ي
[/]ينبع  عناية واجبة يكون منصفا ومعقوال للتأكد من أن النفاذ إل الموارد ]يتعي  

وط التنظيمية.  ي    ع ]الساري[ أو الشر  الوراثية ]المحمية[ تّم وفقا للتشر

وط العناية الواجبةجوز ي )أ( .  استخدام قواعد بيانات كآلية لرصد االمتثال لشر ي
 وفقا للقانون الوطت 

ي وبضمانات مناسبةالمذكورة  النفاذ إل قواعد البيانات نمكي )ب(
ا للقانون الوطت 

ً
من أجل من قبل أصحاب المصلحة ، وفق

ي تستند إليها 
ي لسند الموارد الوراثية ]المحمية[ الت 

 ما.[[[ ]حق ملكية فكرية[ براءة]التأكد من التسلسل القانون 

ي حال كانت  )ج(
ي ستخدم كجزء من آلية العناية الواجبة، فإن قواعد البيانات المذكورة والقواعد ستالبيانات  قواعدف 

الت 
م 

ّ
ي نفاذالتنظ

مع الشعوب األصلية جنبا إل جنب وتنفذ أن توضع ، واالستخدامات، وتطبيق الضمانات، ينبع 
 . اوبروتوكوالته اوعاداته اوالمجتمعات المحلية وبما يتوافق مع قوانينه

 [10 ]المادة
اءات]حقوق الملكية الفكرية[ ]نع منح ]]م  [ ومدونات السلوك االختيارية4]عن خطأ[ [الير

1.10  : [ ]للدول األعضاء[/]لألطراف[ أن تقوم بما بىلي ي
[/]ينبع   ]يتعي  

اءات ]عن )أ( ، لمنع منح التر ي
خطأ[  إتاحة تدابت  قانونية أو سياسية أو إدارية، حسب االقتضاء ووفقا للقانون الوطت 

اعات مطالب بها تنطوي عىل موارد وراثية و]معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية[، إذا كانت تلك الموارد الوراثية  الخت 
 : ي
 و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[، وفقا للقانون الوطت 

اعا مطالبا به )انتفاء الجدة(؛ "1"  تستبق اخت 
اعا مطالبا به  "2"  بديهيا )البداهة أو انتفاء النشاط االبتكاري(. أو تجعل اخت 

ي صالحية  )ب(
، للسماح للغت  بالطعن ف  ي

وإتاحة تدابت  قانونية أو سياسية أو إدارية، حسب االقتضاء ووفقا للقانون الوطت 
اعات تنطوي عىل موارد وراثية و]معارف تق ليدية براءة، بتقديم حالة التقنية الصناعية السابقة، فيما يتعلق باخت 

 مرتبطة بموارد وراثية[. 

]والعمل، حسب االقتضاء، عىل تشجيع إعداد واستخدام مدونات سلوك اختيارية ومبادئ توجيهية للمستخدمي    )ج(
 بشأن حماية الموارد الوراثية و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[.[

، حسب االقتضاء، إل تيست  إعداد قواعد  )د( بيانات تحتوي عىل ]معلومات تتعلق ب [ الموارد الوراثية و]المعارف والسعي
اءات[ ]مع ضمانات  وضع التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[ وتبادلها وتعميمها والنفاذ إليها لكي تستخدمها مكاتب التر

 مالئمة[. 

ي المادة 2.10]
ام الكشف المنصوص عليه ف  صك، يجوز ]للدولة العضو[/]للطرف[ النظر ، ولدى تنفيذ هذا ال4 وتكملة اللت  

ي 
 
طها ف ي تشت 

 إمكانية استخدام قواعد البيانات الخاصة بالمعارف التقليدية والموارد الوراثية وفقا الحتياجاتها وأولوياتها والضمانات الت 
 قوانينها الوطنية والظروف الخاصة.[

 بديل

، ومع يمكن إنشاء قواعد البيانات الخاصة بالموارد الو  1.10 ، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيي   ي
راثية وفقا للقانون الوطت 
اءات[.   ضمانات مناسبة، ألغراض البحث والفحص لطلبات ]الملكية الفكرية[/]التر

ي أن يكون  2.10
اءات[ والمستخدمي   المعتمدين اآلخرين  النفاذينبع  قواعد البيانات مفتوحا لمكاتب ]الملكية الفكرية[/]التر

ي منع منح ]الملكية الفكرية[/]
اءات[ عن خطأ. الللمساعدة ف    تر

                                              
اح ويلتمسو  ناءات". ولكن الميشين ال يفهمو طلبت دولة عضو تغيت  هذا العنوان ليصبح "حماية المطالبة بالتر  4 .  توضيحا قبل إدخال ذلك نمعت  هذا االقت   التغيت 
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ي قواعد البيانات

 أنظمة البحث ف 

 األعضاء عىل تيست  إعداد قواعد بيانات ]معلومات تتعلق ب [ الموارد الوراثية و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد  3.10
ّ
ُيحث

اءات وفحصه ي طلبات التر
ا، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيي   وبمراعاة ظروفهم الوطنية إضافة إل الوراثية[ ألغراض البحث ف 

 االعتبارات التالية: 

[ أن تمتثل قواعد البيانات للمعايت  الدنيا وهيكل المضمون.  )أ( ي
[/]ينبع   ألغراض تحقيق التشغيل المتبادل، ]يتعي  

حات[ وفق )ب(
ّ
[ وضع ضمانات مناسبة ]مثل المرش ي

[/]ينبع  . و]يتعي   ي
 ا للقانون الوطت 

اءات ]وللمستخدمي   المعتمدين اآلخرين[.  )ج(  وسيكون النفاذ إل قواعد البيانات المذكورة مفتوحا لمكاتب التر

 بوابة الويبو

ي قواعد البيانات )بوابة الويبو( يربط قواعد بيانات  4.10
[ ]للدول األعضاء[/]لألطراف[ أن تضع نظاما للبحث ف  ي

[/]ينبع  ]يتعي  
ي تحتوي عىل معلومات عن الموارد الوراثية و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[ غت  أعضاء 

الشية داخل إقليمها.  الويبو الت 
ة إل قواعد البيانات الوطنية واستخراج بيانات منها. وستتضمن بوابة الويبو  وستمكن بوابة الويبو الفاحص ]والجمهور[ من النفاذ مباشر

حات[.[أيضا ضما
ّ
 نات مناسبة ]مثل المرش

، لتنفيذ  5.10 ي
ي ]للدول األعضاء[/]لألطراف[ إتاحة تدابت  قانونية أو سياسية أو إدارية، حسب االقتضاء ووفقا للقانون الوطت 

ينبع 
 بوابة الويبو وإدارتها.[
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 ]رابعا. أحكام ختامية[

 [11 ]المادة
 ]تدابي  الحماية الوقائية

[ عدم  ي
[/]ينبع  اعات[ ]ملكية فكرية[ واالمتناع بالتالي عن منح ]]يتعي  

ي الطبيعة أو المعزولة منها ]اخت 
اعتبار الموارد الوراثية الموجودة ف 

 أية حقوق ]ملكية فكرية[ ]براءات[ بخصوصها.[[

 [12 ]المادة
 العالقة باالتفاقات الدولية

[ أن يضع هذا الصك عالقة دعم متبادل ]بي   حقوق 1.12 ي
[/]ينبع  ي ]تستند بشكل مباشر  ]يتعي  

اءات[ الت  ]الملكية الفكرية[]التر
لية إل[ ]تنطوي عىل[ ]استعمال[ الموارد الوراثية و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[ و[ ]مع[ االتفاقات والمعاهدات الدو 

 الوجيهة ]السارية[. 

 بديل

ي أن يكون هذا الصك متماشيا مع االتفاقات  1.12
الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. ويقّر األعضاء بالعالقات المتسقة بي   ]ينبع 

اءات المنطوية عىل استعمال الموارد الوراثية و/أو و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[  ي تعّزز منح التر
السياسات الت 

ز النف ، وتعزّ ي ز الحفاظ عىل التنوع البيولوجر ي تعزّ
 اذ إل الموارد الوراثية، وتقاسم المنافع المتأتية من تلك الموارد.[والسياسات الت 

[ أن يكّمل هذا الصك اتفاقات أخرى بشأن موضوعات ذات صلة بهذا الشأن، وال 2.12 ي
[/]ينبع  يرمي إل تغيت  تلك  ]]يتعي  

[ أن يدعم، عىل وجه الخصوص، ]اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ي
[/]ينبع  من إعالن األمم المتحدة  31 ان، و[ المادةاالتفاقات، و]يتعي  

 بشأن حقوق الشعوب األصلية.[

ي إعالن األمم  3.12
ّ أو يخّل بحقوق الشعوب األصلية المنصوص عليها ف  فّش أي حكم من أحكام هذا النص بأنه يّص  ي أن يُ

]ال ينبع 
، تكون الغل ي حال تنازع بي   القواني  

ي ذلك المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. وف 
بة لحقوق الشعوب األصلية المنصوص عليها ف 

شد أي تفست  بأحكام ذلك اإلعالن.[[ ي أن يست 
 اإلعالن وينبع 

اءات[ من أجل ]تضمينهما[ ]تمكي   األطراف  4.12] اءات[ و]معاهدة قانون التر عدل ]معاهدة التعاون بشأن التر
ُ
[ أن ت ي

[/]ينبع  ]يتعي  
اءات[ و ي ]معاهدة التعاون بشأن التر

ط الكشف اإللزامي عن منشأ ف  يعاتها الوطنية عىل[ شر ي تشر
اءات[ من أن تنص ف  ]معاهدة قانون التر

اط التأ [ أن تتضمن التعديالت أيضا اشت  ي
[/]ينبع  كيد ومصدر الموارد الوراثية و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[. ]و]يتعي  

ة وإثبات تق وط المتفق عليها مععىل الموافقة المسبقة المستنت   بلد المنشأ.[[ اسم المنافع وفقا للشر

 [13 ]المادة
 التعاون الدوىلي 

ي 
[ للفريق العامل المعت  ي

[/]ينبع  اءات عىل[ ]]يتعي    هيئات الويبو المعنية أعضاء معاهدة التعاون بشأن التر
ّ
[ أن تحث ي

[/]ينبع  ]]يتعي  
اءات[ إعداد مجموعة م ن المبادئ التوجيهية بشأن ]بحث وفحص الطلبات المتعلقة بالموارد بإصالح معاهدة التعاون بشأن التر

الوراثية و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية[[ ]الكشف اإلداري عن المنشأ أو المصدر[ من قبل اإلدارات المعنية بالبحث 
اءات[.  ي إطار معاهدة التعاون بشأن التر

 
 والفحص الدوليي   ف

 بديل

ي 
اءات أن تتقاسم المعلومات عن مصادر المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية و/أو]ينبع  المعارف  لإلدارات المعنية بفحص التر

سيما المنشورات الدورية والمكتبات الرقمية وقواعد البيانات المشتملة عىل معلومات تتعلق بالموارد الوراثية والمعارف  التقليدية، ال
ي أن 

يتعاون أعضاء الويبو عىل تقاسم المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف، بما فيها المعارف التقليدية، التقليدية. وينبع 
 المرتبطة باستخدام الموارد الوراثية.[
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 [14 ]المادة

 التعاون عير الحدود

ي توجد فيها نفس الموارد الوراثية و]المعارف التقليدية المرتبطة بالموا
ي الحاالت الت 

ي ظروف وضعها الطبيعي داخل ]ف 
رد الوراثية[ ف 

[ أن تسع تلك األطراف إل التعاون فيما بينها، حسب االقتضاء، مع ي
[/]ينبع  اك  إقليم أكتر من طرف واحد، ]يتعي   إشر

اني   ]الشعب[]الشعوب[ األصلية والجماعات المحلية المعنية، عىل أن تقوم بذلك، حيثما أمكن، باتخاذ تدابت  تستند إل القو 
يعات الوطنية وال تتعارض معها.[ وتوكوالت العرفية وتدعم أهداف هذا الصك والتشر  والتر

 [15 ]المادة
 المساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

د أساليب استحداث األحكام بموجب هذا الصك وتمويلها 
ّ
ي للويبو[ أن تحد

/ينبع  [ لهيئات الويبو المعنية[ ]يتعي   ي
/ينبع  ]]يتعي  

، حسب الموارد المالية،  [ أن تقدم الويبو المساعدة التقنية وأنشطة التعاون وتكوين الكفاءات والدعم المالي ي
/ينبع  وتنفيذها. و]يتعي  

ي هذا الصك.[
امات المنصوص عليها ف   إل البلدان النامية، وخاصة البلدان األقل نموا، لكي تنفذ االلت  

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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ية ز  األصل: باإلنكلي 
 2022مايو  3التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون الثالثةالدورة 

 2022 يونيو  3إىل مايو  30جنيف، من 

ي دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية
وع صك قانون   نص الرئيس لمشر

 لجنة المعارفرئيس سّجله 

ي  .1
لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والية الوثيقة المرفقة هي الوثيقة المشار إليها ف 

 . 2022/2023للثنائية )لجنة المعارف( والمعارف التقليدية والفولكلور 

 . المعارفما كان رئيس لجنة حينوس غالسيد إيان ها باألساس أعدوقد  .2

  ،بصفتها الرئيسة الجديدة، بيالمي ليليكلت  السيدة ستحيط و  .3
ً
ي الخطوات التالية سبأي تعليقات عىل النص، و  علما

 
تنظر ف

 المتعلقة به. 

ي  .4
إن اللجنة مدعوة إل استعراض الوثيقة الواردة ف 

 المرفق والتعليق عليها. 

[يىلي ذلك المرفق]
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وع  مشر
ي دوىلي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

 صك قانونز

 من إعداد السيد إيان غوس
 رف التقليدية والفولكلوررئيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والمورد الوراثية والمعا

 2019أبريل  30

 5مالحظات تمهيدية

ي أجرتها، حت  اآلن، لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف  . 1
 المفاوضات الت 

ّ
إن

والمتوازنة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف( بشأن الملكية الفكرية والحماية الفعالة 
ن من التوصل إل نتيجة. 6بالموارد الوراثية )المعارف التقليدية المرتبطة بها

ّ
 ( لم تتمك

ي األهداف  . 2
ي مختلف المصالح السياسية الواردة ف 

ي ف 
ويتجّسد عدم قدرة لجنة المعارف حت  اآلن عىل إيجاد موقف توافق 

وع نص لجنة المعارف الحالي بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بهاالبديلة  ، 7المندرجة ضمن مشر ي ي رأني
. وهناك، ف 

ي وجهات النظر والموازنة بي   حقوق ومصالح المستخدمي   وحقوق ومصالح الموّردين وأصحاب 
مجال لتجاوز تلك االختالفات ف 
 المعارف. وباإلضافة إل ذلك، 

 
ط كشف دوىلي راسمي السياسات من اتخاذ قرارات  نسيمك توضيح فهم اإلجراءات الخاصة بوضع شر

ط الكشف.  ة بشأن التكاليف والمخاطر والمنافع المرتبطة بشر  مستني 

ي دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف  . 3
وع النضي لصك قانون   هذا المشر

ُ
ومن هذا المنطلق، أعددت

 ة المرتبطة بها كي تنظر فيه لجنة المعارف. التقليدي

ي المفاوضات الجارية عىل صعيد لجنة . 4
ي الخاصة فقط كإسهام ف 

وع النضي تحت مسؤوليت   هذا المشر
ُ
 المعارف.  وقد أعددت

وع النص إل  . 5 ي الخاصة فحسب. ويسع مشر
وع النضي بمواقف أي من الدول األعضاء وهو يعكس آرانئ وال يخّل هذا المشر

ي مر 
ها من أصحاب المصلحة عىل مدى السنوات التسع الماضية الت  ي أبدتها كل الدول األعضاء وغت 

اعاة المصالح السياسية الت 
استغرقتها المفاوضات المستندة إل النصوص عىل صعيد لجنة المعارف. وهو يسع، تحديدا، إل الموازنة بي   مصالح وحقوق موّردي 

، التوصل إل اتفاق يعود بالمنفعة عىل كل ومستخدمي الموارد الوراثية وال ي ي رأني
معارف التقليدية المرتبطة بها، إذ ال يمكن دون ذلك، ف 

 األطراف. 

 بدقة وثائق لجنة المعارف المتوافرة . 6
ُ
وط ومنشور أمانة الويبو المعنون  8ولدى إعداد هذا النص، راعيت أسئلة رئيسية عن شر
اءات بخصوص الموارد الو  ي التر

 استعراضا مفصال ألنظمة الكشف الوطنية واإلقليمية راثية والمعارف التقليديةالكشف ف 
ُ
. كما أجريت

ي أنظمة الكشف الخاصة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والموجودة عىل
 القائمة. وقد ُسّجل نمو كبت  عتر األقاليم ف 

. فهناك، حاليا، نحو  ي
ي األخذ بتلك  30الصعيدين اإلقليمي والوطت 

 
نظاما قائما من ذلك النوع وينظر عدد من الدول األعضاء حاليا ف

ي 
 
 األنظمة. وتتباين األنظمة المذكورة تباينا واسعا من حيث النطاق، والمضمون، والعالقة بأنظمة النفاذ وتقاسم المنافع، والعقوبات. وف

ئ تلك االختالفات مخاطر كامنة بالنسبة للمستخدم نشر
ُ
، ت ي ، وإمكانية النفاذ إل الموارد الوراثية رأني ي

ي   فيما يخص اليقي   القانون 
ر سلبا عىل االبتكار. وباإلضافة إل ذلك، م

ّ
ن والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتكاليف/األعباء الناجمة عن المعامالت، مما قد يؤث

ارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ضمن نظام شأن نظام كشف عالمي وإلزامي تعزيز الشفافية فيما يخص استخدام المو 
اءات  ، إل تيست  تقاسم المنافع ومنع منح التر ي ي رأني

 
اءات وجودته. وسيؤدي ذلك أيضا، ف ي تحسي   فعالية نظام التر

 
اءات، مما يسهم ف التر

وع للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.   عن خطأ والتملك غت  المشر

ي سياق عمل لجنة المعارف الخاص بالموارد الوراثية والمعارف  7
وع النضي ف  ي هذا المشر

وأدعو الدول األعضاء إل النظر ف 
وع النص من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة.  ي تعقيبات عىل مشر

ع إل تلق 
ّ
 التقليدية المرتبطة بها. وأتطل

                                              
وع الصك.  5  مالحظة من الرئيس: هذه المالحظات التمهيدية ليست جزءا من مشر
 . 2018/19هذه المفاوضات جارية حاليا طبقا لوالية لجنة المعارف للثنائية  6
7 WIPO/GRTKF/IC/40/6 : .الوثيقة الموحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية 
كة بشأن الموارد الوراثية WIPO/GRTKF/IC/38/10: الوثيقة الموحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية؛ وWIPO/GRTKF/IC/40/6مثل  8 : توصية مشت 

كة بشأن استخدام قواعد البيانات ألغراض الحماية الدفاعية للموارد الوراثية : توصية WIPO/GRTKF/IC/38/11والمعارف التقليدية المرتبطة بها؛ و مشت 

احات من سويشا؛ WIPO/GRTKF/IC/11/10والمعارف التقليدية المرتبطة بها؛ و اءات: اقت  ي طلبات التر
: اإلعالن عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ف 

اح االتحاWIPO/GRTKF/IC/8/11و اءات؛ : اقت  ي طلبات التر
: اإلعالن عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ف  ي د األورونر

ي المستقبل؛ وWIPO/GRTKF/IC/17/10و
اح من مجموعة البلدان األفريقية بشأن الموارد الوراثية والعمل ف  : األثر االقتصادي WIPO/GRTKF/IC/38/15: اقت 

اءات وعدم الي اءات. لتأخر التر حات المتعلقة بمتطلبات الكشف الجديدة عن التر  قي   بشأنها: مخاوف الواليات المتحدة بشأن المقت 
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. وترافق عدة . 8 ي
وع الصك القانون  مواد، ليس كلها، مالحظات توضيحية. وتلك المالحظات ليست جزءا من  ويىلي أدناه نص مشر

ي حال وجود تناقض بي   نص إحدى المواد 
النص، وال تهدف سوى إل توفت  المزيد من المعلومات األساسية والتوضيحات. وف 

 والمالحظة المرافقة له، تكون الغلبة لنص المادة. 
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وع رئيس لجنة المعارف  مشر

ي دوىلي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية
 صك قانونز

 2019أبريل  30

 

ي هذا الصك،
 إن األطراف ف 

اءات وشفافيته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية )المعارف  إذ ترغب ي تعزيز فعالية نظام التر
ف 

 التقليدية المرتبطة بها(،

د
ّ
اءات إل المعلومات المناسبة بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتب وإذ تؤك طة بها لمنع منح عىل أهمية نفاذ مكاتب التر

اعات ليست جديدة أو ال تنطوي عىل نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية  اءات عن خطأ لحماية اخت  التر
 المرتبطة بها،

ف ي حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتب وإذ تعت 
اءات من حيث اإلسهام ف   طة بها،بالدور المحتمل لنظام التر

ف ي ضمان  وإذا تعت 
اءات يسهم ف  ي طلبات التر

ط كشف دولي فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ف  بأن وضع شر
اءات وعىل موّردي تلك الموارد والمعارف ومستخدميها، ي واالتساق، وبالتالي يعود بمنافع عىل نظام التر

 اليقي   القانون 

ف ورة  وإذ تعت  ه من الصكوك الدولية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية بّص  ضمان دعم متبادل بي   هذا الصك وغت 
 المرتبطة بها،

ف ها وتحقيق التنمية االقتصادية بما يعود  وإذ تعت  ي النهوض باالبتكار ونقل المعارف ونشر
بالدور الذي يؤديه نظام الملكية الفكرية ف 

د مجدداعىل موّردي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ومستخدميها، بالمنفعة المتبادلة 
ّ
 عىل ذلك الدور، وتؤك

 بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وإذ تقّر 

 :  قد اتفقت عىل ما يىلي
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 1المادة 
 األهداف

 :  يرمي هذا الصك إل تحقيق ما يىلي

اءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، )أ(  تعزيز فعالية نظام التر

اعات ليست جديدة أو ال تنطوي عىل  )ب( اءات عن خطأ لحماية اخت  نشاط ابتكاري فيما يتعلق الموارد ومنع منح التر
 الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 
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 1مالحظات بشأن المادة 

دة لتنفيذ أهداف الصك. وعالوة عىل ذلك، ال 
ّ
ي أحكام الصك التالية تدابت  محد

ة ومقتضبة. وترد ف  صيغت األهداف بطريقة قصت 
اءات. فال توجد، مثال، أية إشارة إل يحتوي الصك عىل أية أحكام تناولتها فعال صكوك  دولية أخرى، أو ليست وثيقة الصلة بنظام التر

ي صكوك دولية أخرى، مثل اتفاقية
وع، ألن تلك القضايا متناولة بالفعل ف   القضايا المرتبطة بالنفاذ وتقاسم المنافع أو التملك غت  المشر

، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل ا ي لموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها التنوع البيولوجر
ي )بروتوكول ناغويا(، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لمنظمة  األغذية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجر

الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة. ولكن تجدر اإلشارة إل أن  2011 والزراعة لألمم المتحدة، وإطار منظمة الصحة العالمية لعام
وع.  ي التملك غت  المشر

، إل تيست  تقاسم المنافع وتالف  ي ي آخر المطاف، حسب رأني
تعزيز الفعالية والشفافية والجودة سيؤدي ف 

ي أن
ي ينبع 

ط الكشف الُمطبق عىل الصعيد الوطت  ح أيضا أن شر
ّ
ي أن  ومصطلح "الفعالية" يوض

يكون فعاال وعمليا وسهال للتنفيذ وال ينبع 
 يسفر عن تكّبد تكاليف باهظة من جّراء المعامالت. 
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 2المادة 
 قائمة المصطلحات

طبق المصطلحات الوارد تعريفها أدناه عىل هذا الصك، ما لم ُيذكر خالف ذلك ضاحة: 
ُ
 ت

ي مصطلح 
اءة أو عىل أنه شخص آخر يودع الطلب الشخص المقيّ  "المودع"يعت  ي سجالت المكتب عىل أنه الشخص الذي يطلب التر

د ف 
 ويتابعه، وفقا للقانون المطبق؛

ي مصطلح 
 طلب الحصول عىل براءة.  "الطلب"ويعت 

ي مصطلح 
ي هذا الصك.   "الطرف المتعاقد"ويعت 

 كل دولة أو منظمة حكومية دولية طرف ف 

ي مصطلح 
.  الموارد الوراثية""بلد منشأ ويعت  ي وضعها الطبيعي

 البلد الذي يمتلك تلك الموارد ف 

ي مصطلح 
يجب أن تكون أن الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بها  "مستند ]بشكل جوهري/بشكل مباشر إىل["ويعت 

اع المطلوب حمايت اع المطلوب حمايته، وأن االخت  ورية أو أساسية لتطوير االخت  دة ض 
ّ
ه يجب أن يكون معتمدا عىل الخصائص المحد

 للموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بها. 

ي مصطلح 
ها من األصول تحتوي عىل وحدات وراثية وظيفية.  "المواد الوراثية"ويعت  ي أو جرثومي أو غت 

ي أو حيوان 
 أية مواد من أصل نبان 

ي مصطلح 
 الوراثية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة.  المواد "9"الموارد الوراثيةويعت 

ي مصطلح 
"ويعت  ي الوضع الطبيعي

ز
ي  "الظروف ف

ي توجد فيها الموارد الوراثية داخل النظم اإليكولوجية والموائل الطبيعية وف 
الظروف الت 

ة.  ي تطور فيها خصائصها الممت  
ي المحيطات الت 

 حالة األنواع المدجنة أو المستنبتة ف 

ي مصطلح 
اءات.  لمكتب""اويعت   هيئة الطرف المتعاقد المكلفة بمنح التر

ي مصطلح 
اءات"ويعت  اءات لعام  "معاهدة الير  . 1970معاهدة التعاون بشأن التر

ي مصطلح 
أي مصدر يحصل منه المودع عىل الموارد الوراثية، مثل مركز للبحث أو بنك للجينات أو  "مصدر الموارد الوراثية"ويعت 

 النظام المتعدد األطراف للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، أو أي مجموعة أخرى خارج الوضع الطبيعي 
 أو مستودع آخر للموارد الوراثية. 

ي مصطلح 
أي مصدر يحصل منه المودع عىل المعارف التقليدية  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية""مصدر ويعت 

اءات.  اءات ومنشورات التر  المرتبطة بالموارد الوراثية، مثل األدبيات العلمية وقواعد البيانات المتاحة للجمهور وطلبات التر

                                              
، ال يهدف تعريف مصطلح "الموارد الوراثية" إل اشتمال "الموارد  9 ي ي سياق اتفاقية التنوع البيولوجر

ية". تماشيا مع طريقة فهم ذلك المصطلح ف   الوراثية البشر
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 2مالحظات بشأن المادة 

ي الوضع الطبيعي و بلد المنشأ،و المواد الوراثية،و الموارد الوراثية،تعاريف مصطلحات  . 1
ي قائمة الظروف ف 

، الواردة ف 
ة من االتفاقات القائمة المتعددة األطراف بشأن الموارد الوراثية، ال بست مباشر

ُ
.  المصطلحات، اقت ي  سيما اتفاقية التنوع البيولوجر

عّرف من قبل عىل المستوى المتعدد األطراف:  أما المصطلحات التالية . 2
ُ
، مستند بشكل جوهري/بشكل مباشر إلفلم ت

 . مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، ومصدر الموارد الوراثيةو

د مصطلح " . 3
ّ
اع المطلوب حمايته والموارد الور  مستند بشكل جوهري/بشكل مباشر إل"ويحد اثية والمعارف العالقة بي   االخت 

ي مناقشات لجنة المعارف بكلمة "المحفز"(. 
ام بالكشف )والمشار إليها ف  ل االلت   فعِّ

ُ
ي ت
 التقليدية المرتبطة بها، الت 

، مثل  . 4 ي واإلقليمي
مستند بشكل مباشر إل، مستند إل، وهناك، حاليا، اختالف كبت  بي   المحفزات عىل الصعيدين الوطت 

اع يخص، يتعلق ب  أو يستخدممستند إل أو مشتق من، ه اع، االخت  ي اخت 
اعو أساس، مستخدم ف  إبداع ُمنجز باالعتماد عىل -، اخير

ح الموارد الوراثية
، اقت ُ ي

. وثمة أيضا غموض كبت  يحيط بمعت  تلك المصطلحات. ومن أجل بلوغ أقض قدر ممكن من اليقي   القانون 

، كي تنظر فيهما الدول األعضاء، وذلك يعكس "مستند إل"إل مفهوم المحفز  (بشكل جوهري/بشكل مباشر إضافة عبارتي   وصفيتي   )
ي أجريت خالل الدورة 

ي يونيو  36المناقشات الت 
. وأدِرج المصطلح البديل "بشكل جوهري" ألن مصطلح 2018للجنة المعارف ف 

"" ن بشكل مباشر
ّ
ي التمك

من تسوية الخالف من خالل تعريف المصطلح  ظّل يثت  الخالف ضمن مداوالت لجنة المعارف. ولكن ُيؤمل ف 
ي قائمة المصطلحات. ومن الُسبل البديلة إلدراج عبارتي   وصفيتي   )

ي صيغة المحفز االقتصار عىل بشكل جوهري/بشكل مباشر ف 
( ف 

 لتوضيح نطاق المحفز.  "مستند إل"واستخدام تعريف لمصطلح  "مستند إل"االحتفاظ بمفهوم المحفز 

ة للخالف والمتعلقة بمفهوم  . 5 اح المطروح من قبل االتحاد "مستند بشكل مباشر إل"ومن المسائل المثت  ي االقت 
، المدرج ف 

ي عام 
ي ألول مّرة ف  ي 200510األورونر

اط أن يكون المودع قد نفذ بشكل مادي إل الموارد الوراثية. ويثت  ذلك اختالفا ف  وجهات ، االشت 
ع النفاذ المادي إل الموارد الوراثية بالنظر إل اإلنجازات النظر عىل صعيد لجنة الم ط من المخت  شت  عارف حول ما إذا ال يزال يُ

ح االتحاد  ي هذا المجال. ولمعالجة ذلك االختالف، ال يتطرق التعريف إل تلك المسألة. وباإلضافة إل ذلك، اقت 
التكنولوجية المحققة ف 

ي أيضا أن يشتمل التعريف عىل .  . وأرى، بكل"يجب أن يستخدم فورا" عبارة األورونر ي
ام، أن معت  هذا المصطلح غت  واضح بما يكق  احت 

ي التعريف عبارة "
ورية" و"أساسية". كما أدرجت ف  اع المطلوب ولمعالجة هذه المسألة والتقليل من الغموض، أدرج مصطلحا "ض  االخت 

دة للمو 
ّ
 ارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بها. حمايته يجب أن يكون معتمدا عىل الخصائص المحد

فهم مصطلح " . 6 ي أن يُ
ء أو يمكن الحصول منه عليه"من معناه العام " مصدر"وينبع  ي

،والتعريفان المتعلقان 11ما يصدر منه الشر
لمصادر المحتملة للموارد الوراثية أو بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية يقدمان فقط قائمة غت  كاملة با

 المعارف التقليدية المرتبطة بها. 

ي إطار مسار المفاوضات الخاصة  "المعارف التقليدية"وال يزال تعريف مصطلح  . 7
قيد المناقشة عىل صعيد لجنة المعارف، ف 

، بعض ا ي ي رأني
ي المناقشات الجارية مؤخرا. بالمعارف التقليدية وما زال يتعي ّ  االتفاق بشأنه، ولو أنه ُسّجل، ف 

ي وجهات النظر ف 
لتقارب ف 

ي انتظار 
 
ركت لتفست  الهيئات الوطنية المعنية. وف

ُ
ي المسارين اآلخرين، وت

كما لم ُيتفق عىل أي من التعاريف عىل الصعيد الدولي ف 
ي الوقت الر 

 
ح عدم تعريف المصطلح ف قت 

ُ
اهن وتركه لتفست  الهيئات المعنية االتفاق حول هذه المسألة عىل مستوى لجنة المعارف، ي

 . ي
 عىل المستوى الوطت 

 

                                              
 . /GRTKF/IC/8/11WIPOالوثيقة  10
ية )اإلصدار الثالث(، ) 11  (، دار نشر جامعة أكسفورد. 2010قاموس أكسفورد للغة اإلنكلت  
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 3المادة 
ط الكشف  شر

ي طلب براءة مستندا  1.3
اع المطلوب حمايته ف  ي حال كان االخت 

[ف  ط كل  ]بشكل جوهري/بشكل مباشر إل موارد وراثية، يشت 
 :  طرف متعاقد من المودعي   الكشف عما يىلي

 منشأ الموارد الوراثية،بلد  )أ(

ي حال عدم انطباق  )ب(
ي الفقرة الفرعية )أ(، أو ف 

ي ال يكون فيها المودع عىل علم بالمعلومات المذكورة ف 
ي الحاالت الت 

أو، ف 
 الفقرة الفرعية )أ(، مصدر الموارد الوراثية. 

ي طلب براءة مستندا  2.3
اع المطلوب حمايته ف  ي حال كان االخت 

[]بشكل جوهري/بشكف  إل معارف تقليدية مرتبطة بها،  ل مباشر
 : ط كل طرف متعاقد من المودعي   الكشف عما يىلي  يشت 

ي وّردتها، )أ(
 الشعب األصىلي الذي وّرد المعارف التقليدية المرتبطة بها أو الجماعة المحلية الت 

ي الفق )ب(
ي ال يكون فيها المودع عىل علم بالمعلومات المذكورة ف 

ي الحاالت الت 
ي حال عدم انطباق أو، ف 

رة الفرعية )أ(، أو ف 
 الفقرة الفرعية )أ(، مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بها. 

ي الفقرة  3.3
ي ال يكون فيها المودع عىل علم بالمعلومات المذكورة ف 

ي الحاالت الت 
ط كل طرف متعاقد 2.3و/أو الفقرة  1.3ف  ، يشت 

 من المودع إصدار إعالن لذلك الغرض. 

ط الكشف وتتيح لهم فرصة استدراك تقدم  4.3 اءات بشأن كيفية استيفاء شر المكاتب اإلرشادات الالزمة إل مودعي طلبات التر
ي الفقرتي   

ي حال عدم تضمي   الحد األدن  من المعلومات المذكورة ف 
أو تصحيح أية معلومات مكشوف عنها تكون  2.3و 1.3الوضع ف 

 خاطئة أو غت  صحيحة. 

ام بالتحقق من صحة المعلومات المكشوف عنها.  يتعي   أال يفرض 5.3 ط الكشف عىل المكاتب االلت    شر

اءات، دون اإلخالل بحماية  6.3 يتيح كل طرف متعاقد المعلومات المكشوف عنها طبقا لإلجراءات الخاصة بالتر
 الشية.  المعلومات
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 3مالحظات بشأن المادة 

ط  عىل 3تنص المادة  . 1 ح األحكام الخاصة بشر
ّ
، أرى أنه من األهمية بمكان أن توض ي

. ولدعم اليقي   القانون  ط كشف إلزامي شر
 :  الكشف ما يىلي

ام بالكشف  )أ( ل االلت   فعِّ
ُ
ي ت
اع المطلوب حماته والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، الت  العالقة بي   االخت 

ي مناقشات لجنة
 ؛"المحفز"المعارف بكلمة  والمشار إليها ف 

ي مناقشات لجنة المعارف بكلمة  )ب(
ي يجب الكشف عنها والمشار إليها ف 

 . "المحتوى"والمعلومات الت 

ي يمكن فيها  . 2
ي أن يكون كل من المحفز والمحتوى قابال للتطبيق من الناحية العملية وأن يعكس مختلف الظروف الت 

وينبع 
امات تحديد مصدر الموارد الوراثية وال ط للكشف إل فرض الت   ي أن يؤدي أي شر

ي أنه ال ينبع 
معارف التقليدية المرتبطة بها. وذلك يعت 

ي عرقلة 
 بتخصيص أطر زمنية وجهود غت  معقولة بما يتسّبب ف 

ّ
اءات ال يمكن الوفاء بها أو ال يمكن الوفاء بها إال عىل مودعي طلبات التر

 لمعارف التقليدية المرتبطة بها. االبتكار المستند إل الموارد الوراثية وا

 المحفز

ح المادتان  . 3
ّ
ل  2.3و 1.3توض فعِّ

ُ
ي ت
اع المطلوب حماية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، الت  العالقة بي   االخت 

ام بالكشف. وبالتالي فإن المادتي    اع " 2.3و 1.3االلت   طان أن يكون االخت  "مستندا بشكل تشت  إل واحد أو أكتر  جوهري/بشكل مباشر
 من الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 

ح مصطلح  . 4
ّ
ي سياق الموارد الوراثية، يوض

"وف  أن الموضوع الذي يحفز الكشف هو  "مستند بشكل جوهري/بشكل مباشر
اع المطلو  ورية أو أساسية لتطوير االخت  ي كانت ض 

ب حمايته. ويشتمل مصطلح "مستند إل" أي موارد وراثية دخلت الموارد الوراثية الت 
اع. ويشت  مصطلح  ي تطوير االخت 

"ف  اع والموارد الوراثية. وذلك  "بشكل جوهري/بشكل مباشر ورة وجود عالقة سببية بي   االخت  إل ض 
ي لم يكن ممكنها دونها 

ي الكشف سوى عن الموارد الوراثية الت 
، عمليا، أنه ال ينبع  ي

ي قد تدخل يعت 
اع. أما الموارد الوراثية، الت  إنجاز االخت 

ط الكشف. وتشمل تلك الموارد، عىل وجه  اع المطلوب حمايته ولكنها ليست أساسية لتطويره، فهي ال تحفز شر ي تطوير االخت 
ف 

يا والبالزميدات وال ي غالبا ما الخصوص، أدوات البحث من قبيل الحيوانات والنباتات التجريبية والخمائر والبكتت 
وسية، والت  نواقل الفت 

عد، بالرغم من كونها موارد وراثية من الناحية التقنية، مستهلكات معيارية يمكن اقتناؤها من موّردين تجاريي   أو مستهلكات ال تدخل 
ُ
ت

اع المطلوب حمايته، وبالتالي ال
 داعي للكشف عنها.  ضمن االخت 

ي سياق المعارف التقليدية المرتبطة به . 5
ي مصطلح وف 

"ا، يعت  ع بجب أن يكون  "مستند بشكل جوهري/بشكل مباشر أن المخت 
اع المطلوب حمايته يجب أن يكون قد اعتمد عىل تلك  اع المطلوب حمايته وأن االخت  ي تطوير االخت 

قد استخدم المعارف التقليدية ف 
 المعارف التقليدية. 

 محتوى الكشف

ط المادة  . 6 دة، تشت 
ّ
اءات: م 3وفق الظروف المحد ي طلبات التر

 
 علومات مختلفة يجب الكشف عنها ف

اءة عىل  2.3و 1.3تورد المادتان  )أ( ي حال انطبقت وكان مودع طلب التر
ي الكشف عنها، ف 

ي ينبع 
تفاصيل المعلومات الت 

 علم بها. 

ي سياق الموارد الوراثية )الفقرة 
اءة الكشف عن بلد(1.3ف  ط الطرف المتعاقد من مودع طلب التر منشأ الموارد  ، يشت 

ي أن ُيفهم بلد المنشأ كما 
الوراثية. ولضمان الدعم المتبادل مع الصكوك الدولية األخرى، ووفقا لمبادئ هذا الصك، ينبع 

ا من الموارد  . غت  أن كثت  ي وضعها الطبيعي
، أي البلد الذي يمتلك الموارد الوراثية ف  ي ي اتفاقية التنوع البيولوجر

ُعّرف ف 
ي 
ي غالب األحيان أكتر من بلد منشأ واحد لمورد  الوراثية موجود ف 

ي أكتر من بلد واحد. وعليه، يوجد ف 
وضعه الطبيعي ف 
د. ولكن حسب المادة 

ّ
ي محد

ر
ي الكشف عنه هو تحديدا "بلد منشأ 1.3وران

" )الخط السفىلي الم)أ(، ما ينبع  ي
ر
ورد الوران

اع المطلوب حمايته، وهو البلد الذي جوهري/بشكل مباشر  بشكلمضاف(، أي المورد نفسه الذي يستند إليه ] [ االخت 
 .) ي
ي )والذي ال يمكن أن يكون سوى واحدا فيما يخص كل مورد ورانر

 ُحصل منه فعال عىل المورد الورانر

ي سياق المعارف التقليدية المرتبطة بها
اءة الكشف عن الشعب األصىلي وف  ط الطرف المتعاقد من مودع طلب التر ، يشت 

ي وّردتها، أي صاحب تلك المعارف الذي تست  من خالله النفاذ إليها أو  المحليةرف أو الجماعية الذي وّرد تلك المعا
الت 

مها. 
ّ
 تعل
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طبق الفرتان الفرعيتان  )ب(
ُ
ي الفقرة2.3)ب( و1.3وت

ي ال تكون فيها المعلومات المذكورة ف 
ي الحاالت الت 

الفرعية  )ب( ف 
ي ال2.3)أ( و/أو 1.3

ر عىل مودع طلب  )أ( متوافرة أو الحاالت الت 
ّ
، وبالتالي يتعذ

تنطبق فيها هاتي   الفقرتي   الفرعيتي  
ي مناطق خارج الوالية القضائية 

اءة الكشف عن تلك المعلومات. ومن األمثلة عىل ذلك الموارد الوراثية الموجودة ف  التر
 الوطنية، مثل أعالي البحار. 

ي سياق الموارد الوراثية
ي مأخوذ من النظام المتعدد ، ينطبق ذلك، مثال، إذا كان اوف 

اع مستندا إل مورد ورانر الخت 
ي 
منح مرونة وطنية كذلك لألطراف الت 

ُ
األطراف للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وقد ت

، طبقا للفقرة  ط من المودعي   د أو من بروتوكول ناغويا، الكشف عن الشعب األصىلي  6)و( من المادة 3تشت 
ّ
 المحد

ي هي أمثلة فقط، يكون المصدر المنطبق النظام 
ي تلك الحاالت، الت 

. وف  ي
دة مصدر المورد الورانر

ّ
الجماعة المحلية المحد

دة، عىل
ّ
.  المتعدد األطراف المذكور أو الجماعة المحد  التوالي

ي سياق المعارف التقليدية المرتبطة بها
ر، مثال، إسناد المعارف  )ب( عىل مرونة2.3، تنص الفقرة الفرعية وف 

ّ
إذا تعذ

ي أن ُيذكر، أو لم ترغب 
التقليدية إل شعب أصىلي واحد أو جماعة أصلية واحدة، أو إذا لم يرغب الشعب األصىلي ف 

ي تكون المعارف التقليدية قد 
اءة. وتغطي تلك الفقرة أيضا الحاالت الت  ي طلب التر

ذكر، ف 
ُ
ي أن ت

الجماعة المحلية ف 
خذت فيها من من

ُ
د ال يشت  إل الشعب األصىلي الذي كان يمتلك تلكأ

ّ
 المعارف.  شور محد

ي الفقرة  3.3وتنطبق الفقرة  )ج(
اءة عىل علم بأي من المعلومات المذكورة ف  ي ال يكون فيها مودع طلب التر

ي الحاالت الت 
ف 

ي تلك الحاالت، يتعي   عىل المودع إصدار إعالن بأنه ليس عىل 2.3و/أو الفقرة  1.3
علم بالمعلومات الوجيهة. وال . وف 

عد تلك الفقرة بديال للفقرة 
ُ
اءة عىل علم 2.3أو الفقرة  1.3ت ي حال لم يكن مودع طلب التر

، ولكنها تنطبق فقط ف 
ي الفقرة 

اءات من طلب براءة حت  إذا لم 2.3و/أو الفقرة  1.3بالمعلومات المذكورة ف  ن مودعي طلبات التر
ّ
. وذلك يمك

رة واستثنائية للغاية، كعدم القدرة، مثال، عىل تحديد مصدر مورد يكونوا عىل علم با ّ لمعلومات الوجيهة ألسباب متر
ي نظرا لتلف الوثائق ذات الصلة من جّراء ظروف قاهرة. 

 ورانر

ام بالتحقق من  5.3وتنص الفقرة  . 7 اءات أي الت   صحة تحديدا عىل أنه يتعي   عىل األطراف المتعاقدة أال تفرض عىل مكاتب التر
اءات من تكاليف/أعباء  المعلومات المكشوف عنها. والغرض من هذه المادة هو الحد بأقض قدر ممكن مما قد تتحّمله مكاتب التر

ف تلك الفقرة أيضا بأن  اءات. وتعت  ي معالجة طلبات التر
تتعلق بمعامالت نظام الكشف، وضمان أال يسفر ذلك عن تأخر غت  معقول ف 

اءات ال تمل ة الكامنة لالضطالع بتلك األعمال. مكاتب التر  ك الختر

اط من المودع اإلعالن عن مصدر المعارف التقليدية المرتبطة  . 8 دة المرتبطة بنظام الكشف االشت 
ّ
ومن مسائل النطاق المحد

اع مستند بشكل جوهري/بشكل مباشر إل تلك المعارف. وأعي أن بعض األعضاء يرون أنه ي ي بها إذا كان يدرك أن االخت 
جب التعّمق ف 

ي نظام للكشف. ولكن بالنظر إل إشارة الصكوك الدولية 
مناقشة مفهوم المعارف التقليدية قبل إدراج إشارات إل المعارف التقليدية ف 

ي 
 ألهداف هذا الصك والتطورات الجارية ف 

ً
فظ بهذا الموض األخرى إل المعارف التقليدية دون تعريفها ومراعاة

ُ
 وع. هذا المجال، فقد احت
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 4المادة 
 االستثناءات والتقييدات

ي المادة 
ام المنصوص عليه ف  رة 3لدى االمتثال لاللت   ّ ي حاالت خاصة، اعتماد استثناءات وتقييدات متر

، يجوز لألطراف المتعاقدة، ف 
ط أال تخّل تلك االستثناءات والتقييدات ال رة عىل نحو غت  مالئم بتنفيذ هذا الصك، أو بالدعم والزمة لحماية المصلحة العامة، شر ّ متر

 المتبادل مع الصكوك األخرى. 
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 5المادة 
 انتفاء األثر الرجعي 

ي أودعت قبل تصديق 
اءات الت  دة بموجب هذا الصك فيما يتعلق بطلبات التر

ّ
امات المحد يتعي   أال تفرض األطراف المتعاقدة االلت  

ي عىل هذا الصك أو انضمامه إليه، مع مراعاة القواني   الوطنية الموجودة قبل ذلك التصديق أوالطر 
 االنضمام.  ف المتعاقد المعت 
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 5مالحظات بشأن المادة 

ي 
ف هذه المادة بأنه ال بد من بند حول انتفاء األثر الرجعي من أجل الحفاظ عىل اليقي   القانون 

ف تعت  اءات. ولكنها تعت  ضمن نظام التر
 . ي واإلقليمي

 أيضا بالوجود الفعىلي لعدد من أنظمة الكشف اإللزامي عىل الصعيدين الوطت 
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 6المادة 
 العقوبات والجزاءات

ناسبة من أجل معالجة حالة يتعي   عىل كل طرف متعاقد وضع تدابت  قانونية و/أو إدارية و/أو سياسية مناسبة وفعالة ومت 1.6
 من هذا الصك.  3عدم توفت  المودع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 

ي حال عدم تضمي   الحد األدن  من المعلومات المبّينة يتعي   عىل كل طرف متعاقد أن يتيح للمودع  2.6
فرصة استدراك الوضع ف 

ي المادة 
 قبل تنفيذ عقوبات أو توجيه جزاءات.  3بالتفصيل ف 

، يتعي   أال يقوم أي طرف متعاقد بإلغاء براءة أو إبطال قابليتها للنفاذ فقط عىل أساس عدم كشف 4.6مع مراعاة المادة  3.6
ي المادة 

 من هذا الصك.  3المودع عن المعلومات المبّينة ف 

، عىل عقوبات أو جزاءات 4.6 ي
ي حال وجود نية للتحايل  يجوز لكل طرف متعاقد أن ينص، وفقا للقانون الوطت 

فرض بعد المنح ف 
ُ
ت

ي المادة 
ط الكشف المنصوص عليه ف   من هذا الصك.  3عىل شر

ي المادة  5.6
، يتعي   عىل األطراف المتعاقدة وضع آليات مالئمة 4.6دون اإلخالل بعدم االمتثال نتيجة نية التحايل المذكورة ف 

ن كل األطراف المعنية من ا
ّ
ي الوقت المناسب إل حلول ترضيهم جميعا، وفقا للقانونلتسوية المنازعات تمك

.  لتوصل ف  ي
 الوطت 
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 6مالحظات بشأن المادة 

ط الفقرة  . 1 من كل طرف وضع تدابت  قانونية و/أو إدارية و/أو سياسية مناسبة وفعالة من أجل معالجة عدم االمتثال  1.6تشت 
ي 
ط الكشف المنصوص عليه ف  ها مناسبة وفعالة ومتناسبة. 3المادة  لشر ي تعتتر

ي التدابت  الت 
 ف 
ّ
ك هذا الحكم األمر لألطراف كي تبت . ويت 

ط الكشف، أو سحب/  فرض قبل المنح، مثل تعليق معالجة طلب براءة حت  استيفاء شر
ُ
إبطال ويمكن أن تشتمل التدابت  عىل عقوبات ت

ي حال امتنع المودع عن توفت  المعلوما
ض  3 ت المطلوبة بموجب المادةالطلب ف 

َ
، أو رف ي

د عىل الصعيد الوطت 
ّ
حد

ُ
ي غضون مهلة ت

ف 
ي عدم 

فرض بعد المنح، مثل فرض غرامات عىل التعّمد ف 
ُ
توفت  تلك المعلومات. ويمكن أن تشتمل تلك التدابت  أيضا عىل عقوبات ت

 حة، فضال عن نشر األحكام القضائية. الكشف عن المعلومات المطلوبة أو القيام عن قصد بتوفت  معلومات غت  صحي

عىل إتاحة فرصة أولية للمودع الذي امتنع دون قصد عن توفت  القدر األدن  من المعلومات المبّينة  2.6وتنص الفقرة  . 2
ي المادة 

اءات الوطنية. ا3بالتفصيل ف  د مهلة استدراك ذلك الوضع استنادا إل قواني   التر
ّ
حد

ُ
ط الكشف. وت ي شر

نظر كذلك ، كي يستوف 
 . 3من المادة  4الفقرة 

ح الفقرة  . 3 ي المادة  3.6وتقت 
امات الخاصة بالكشف والمبّينة بالتفصيل ف  . والغرض من هذا الحكم 3سقفا لعدم االمتثال لاللت  

من  3 وجب المادةعىل أساس عدم توفت  المودع للمعلومات المطلوبة بم فقطهو ضمان أال يتم إلغاء أية براءة أو إبطال قابليتها للنفاذ 
ي تيست  تقاسم المنافع، فمن شأن إلغاء براءة 

اءات. كما أنه يسهم ف  ي لمودعي طلبات التر
هذا الصك. وذلك مهم لضمان اليقي   القانون 

ا اع المحمي بتلك التر اءة. ذلك أن االخت  ط الكشف تدمت  األساس الفعىلي لتقاسم المنافع، أال وهو التر ءة عىل أساس عدم االمتثال لشر
اءات أو إبطال صالحيتها لل اءات. وعليه فإن إلغاء التر جت  أية منافع مالية من خالل نظام التر

ُ
نفاذ الملغاة سيؤول إل الملك العام، ولن ت

 سيتعارض مع الهدف المنشود من الصك وهو توفت  الحماية الفعالة والمتوازنة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 

ف المادة  . 4 اءات الدولية واإلقليمية والوطنية والذي يتست  بموجبه إلغاء  4.6وتعت  ي أنظمة التر
بالمجال السياسي الكامن فعال ف 

اءات أو من  لة، ويتم ذلك إما من قبل مكتب التر
ّ
ي حاالت قصوى مثل توفت  معلومات خاطئة أو مضل

براءة أو تضييق نطاقها بعد المنح ف 
ي يق

ف الفقرة خالل طعن قانون  . وتعت  ط  5.6دمه الغت  درج شر
ُ
باآلثار الجسيمة الناجمة عن إلغاء براءة بالنسبة للموّرد والمستخدم وت

ي لتمكي   كل األطراف من التوصل إل حل يقبله الجميع، مثل اتفاق إتاوات متفاوض 
وضع آلية لتسوية المنازعات عىل الصعيد الوطت 

 عليه. 
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 7المادة 
 أنظمة المعلومات

يجوز لألطراف المتعاقدة إنشاء أنظمة معلومات )مثل قواعد البيانات( بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة  1.7
، وبمراعاة ظروفها الوطنية.   بها، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيي  

ي أن تكون أنظمة المعلومات، المزّودة بضم 2.7
اءات وفحصها. ينبع  ي طلبات التر

 انات مناسبة، متاحة للمكاتب ألغراض البحث ف 

 فيما يخص أنظمة المعلومات المذكورة، يجوز لجمعية األطراف المتعاقدة إنشاء فريق عامل واحد أو أكتر من أجل:  3.7

ي والهياكل الخاصة بمحتوى أنظمة المعلومات؛ )أ(
 من معايت  التشغيل البيت 

 وضع الحد األدن 

 ووضع مبادئ توجيهية بشأن الضمانات؛ )ب(

ووضع مبادئ وإجراءات تتعلق بتقاسم المعلومات الوجيهة المتصلة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها،  )ج(
والمعارف ال سيما المنشورات الدورية والمكتبات الرقمية وقواعد البيانات المشتملة عىل معلومات عن الموارد الوراثية 

ي مجال تقاسم تلك
 المعلومات؛ التقليدية المرتبطة بها، وتوضيح كيفية تعاون أعضاء الويبو ف 

ها من النفاذ  )د( ن المكاتب عتر
ّ
ونية يستضيفها المكتب الدولي للويبو وتتمك وتقديم توصيات بشأن إمكانية إنشاء بوابة إلكت 

ي أنظمة المعلومات 
ة إل البيانات المتاحة ف   الوطنية واإلقليمية واستخراجها، رهنا بتوفت  الضمانات المناسبة؛مباشر

 تناول أية مسألة أخرى ذات صلة بالموضوع.  )ـه(

 



WIPO/GRTKF/IC/43/5 
Annex 
17 
 

 8المادة 
 العالقة باالتفاقات الدولية األخرى

 . 12ُينفذ هذا الصك عىل نحو يكفل الدعم المتبادل مع االتفاقات الدولية األخرى الوجيهة

 

                                              
ورة إدخال تعديالت 8بيان متفق عليه بشأن المادة  12 ي ض 

اءات( النظر ف  اءات )معاهدة التر : تلتمس األطراف المتعاقد من جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن التر

اءات بغرض تزويد مودعي الطلبات الدولية بناء عىل معاهدة اءات ممن يعّينون دولة متعاقدة بموجب  عىل الالئحة التنفيذية و/أو التعليمات اإلدارية لمعاهدة التر التر
، الكشف عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بغرض االمتثال ألي من  ي

ط، بناء عىل قانونها الوطت  وط الشكلية المرتبطة تلك المعاهدة تشت  الشر

، مع أثر بالنسبة لكل  ط الكشف المذكور إما عند إيداع الطلب الدولي من تلك الدول المتعاقدة، أو الحقا عند دخول المرحلة الوطنية لدى مكتب ألي من تلك بشر

 الدول المتعاقدة. 
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 9المادة 
 االستعراض

ط الكشف المنصوص عليه  م األطراف المتعاقدة باستعراض نطاق هذا الصك ومحتواه، ومعالجة قضايا من قبيل احتمال تمديد شر تلت  
ي المادة 

جّراء التكنولوجيات ليشمل مجاالت أخرى من مجاالت الملكية الفكرية والمشتقات، ومعالجة قضايا أخرى تظهر من  3ف 
ي أجل ال يتجاوز أرب  ع سنوات بعد دخول هذا الصك حت   النفاذ. 

 الجديدة والناشئة وتكون وجيهة لتطبيق هذا الصك، وذلك ف 
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 9مالحظات بشأن المادة 

ِعد لالستجابة لوجهة نظر أبداها بعض األعضاء  . 1
ُ
ي أ
ي أن يشمل هذه المادة عبارة عن نص توفيق 

ومفادها أن نطاق الصك ينبع 
ف األعضاء أيضا بأن االستخدام التجاري األولي للموارد 

حقوق وقضايا الملكية الفكرية األخرى. وبالرغم من وجهة النظر المذكورة، اعت 
اءات وأنه يجب القيام بمزيد من العمل لتحديد ي إطار نظام الملكية الفكرية يتم ضمن نظام التر

قابلية التطبيق عىل حقوق  الوراثية ف 
ي نطاق 

الملكية الفكرية األخرى. وباإلضافة إل ذلك، تسع هذه المادة إل التقريب بي   وجهات النظر فيما يخص إدراج المشتقات ف 
ي المحافل الدولية األخرى. 

 الصك. وذلك المسع يبدو حذرا بالنظر إل المناقشات الجارية ف 

ن الصك من  . 2
ّ
ي وهذا النهج يمك

التقدم كصك أساسي ينطوي عىل آلية لمعالجة القضايا اإلضافية ضمن إطار زمت 
د
ّ
 مسبقا.  محد
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 1013]المادة 
 مبادئ عامة بشأن التنفيذ

ي التدابت  الالزمة لضمان تطبيق هذا الصك.  1.10
 تتعّهد األطراف المتعاقدة بتبت ّ

ء يمنع األطراف  2.10 ي
ي إطار أنظمتها ال سر

المتعاقدة من تحديد الطريقة المالئمة لتنفيذ أحكام هذا الصك ف 
 القانونية.[ وممارساتها

 

                                              
 البنود النهائية واإلدارية )المواد من  13

ُ
ناقش بعد من قبل لجنة 20إل  10مالحظة من الرئيس: لقد اقتبست

ُ
قّر بأنها لم ت

ُ
( من معاهدات الويبو القائمة األخرى. وأ

. وأنه ال يزال يتعي   النظر فيها واستعراضها رسميا من قبل الدول األعضاء وأمانة الويبو. وعليه يرد كل من تلك المواد بي   قوسي   مرّبعالمعارف   ي  
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 11]المادة 
 الجمعية

 تكون لألطراف المتعاقدة جمعية:  1.11

ي الجمعية بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون من )أ(
اء. يكون كل طرف متعاقد ممثال ف   اوبون ومستشارون وختر

يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عّينه. ويجوز للجمعية أن تطلب إل الويبو أن تمنح مساعدة مالية لتيست   )ب(
ي تتبعها الجمعية العامة لألمم المتحدة 

عد من البلدان النامية وفقا للممارسة الت 
ُ
ي ت
اك وفود األطراف المتعاقدة الت  اشت 

 بلدان المنتقلة إل نظام االقتصاد الحر. أو من ال

تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة عىل هذا الصك وتطويره وتطبيق هذا الصك وتنفيذه. وتقوم الجمعية  )ج(
ي المادة 

أعاله، ويجوز لها االتفاق عىل تعديالت و/أو بروتوكوالت و/أو مرفقات لهذا الصك  9باالستعراض المشار إليه ف 
ي واحد أو أكتر ليقدم لها المشورة بشأن المسائل المشار إليها 

وفقا لالستعراض. ويجوز للجمعية إنشاء فريق عامل تقت 
ي المادتي   

 أعاله، وبشأن أية مسألة أخرى.  9و 7ف 

لتصبح  فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية 13تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة  )د(
ي هذا الصك. 

 أطرافا ف 

 واحد ويصوت باسمه فقط. ويجوز ألي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة  )ـه(
ٌ
، صوت

ً
لكل طرف متعاقد، يكون دولة

ي التصويت، بدال من الدول األعضاء فيه، بعدد من األصوات يساوي عدد الدول األعضاء فيه 
اك ف  حكومية دولية االشت 

ي هذا الصك. وال 
ي التصويت إذا مارست أي واألطراف ف 

ك ف  يجوز ألي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشت 
ي التصويت 

 . صحيح والعكسدولة واحدة من الدول األعضاء فيها حقها ف 

ة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، م 2.11 ي الفت 
ا تجتمع الجمعية بناء عىل دعوة من المدير العام وف 

 لم تنشأ ظروف استثنائية. 

وط  3.11 ي ذلك الدعوة إل عقد دورات استثنائية، وشر
، بما ف  تسع الجمعية إل اتخاذ قراراتها بتوافق اآلراء وتضع نظامها الداخىلي

د األغلبية المطلوبة التخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذا الصك.[
ّ
، وتحد ي

 النصاب القانون 
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 12]المادة 
 المكتب الدوىلي 

 تباشر أمانة الويبو المهمات اإلدارية المتعلقة بهذا الصك.[
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 13]المادة 
 أطراف الصك

ي هذا الصك.  1.13
ي الويبو أن تصبح طرفا ف 

 يجوز ألي دولة عضو ف 

ط أن تعلن تلك المنظمة أن لها يجوز للجمعية أن تقّرر قبول أي  2.13 ي هذا الصك، شر
منظمة حكومية دولية لتصبح طرفا ف 

يعا خاصا عن تلك الموضوعات يكون ملزما لكل الدول األعضاء فيها  ي يشملها هذا الصك ولها تشر
ي الموضوعات الت 

صالحية النظر ف 
ي هذ

، ألن تصبح طرفا ف   ا الصك.[وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخىلي
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 14]المادة 
 المراجعة

. وتقّرر جمعية األطراف المتعاقدة بموجب هذا الصك الدعوة إل عقد أي مؤتمر  ي مؤتمر دبلوماسي
ال يجوز مراجعة هذا الصك إال ف 

].  دبلوماسي
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 15]المادة 
 التوقيع

، ألي طرف مؤهل، لمدة سنة بعد يكون هذا الصك متاحا للتو  ي مقر الويبو الرئيشي
ي ........، وبعد ذلك ف 

ي المؤتمر الدبلوماسي ف 
قيع ف 

 اعتماده.[
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 16]المادة 
ز النفاذ  الدخول حي 

ي  20يدخل هذا الصك حت   النفاذ بعد ثالثة أشهر من إيداع 
وثائق تصديقها أو  13المادة  طرفا من األطراف المؤهلة المشار إليها ف 

 انضمامها.[
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 17]المادة 
 النقض

يجوز ألي طرف متعاقد أن ينقض هذا الصك بموجب إخطار يوجهه إل المدير العام للويبو. ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من 
 التاري    خ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو اإلخطار.[
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 18]المادة 
 التحفظات

 ال يجوز إبداء أية تحفظات عىل هذا الصك.[
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 19]المادة 
 النص الموثوق

عتتر كل ال 1.19
ُ
ية والروسية والصينية والفرنسية، وت ي نسخة أصلية باللغات العربية واإلسبانية واإلنكلت  

ع هذا الصك ف 
ّ
نصوص ُيوق

ي الحجية. 
 متساوية ف 

ي المادة  2.19
بناء عىل طلب أحد  1.19يتول المدير العام للويبو إعداد نصوص رسمية بأي لغة خالف اللغات المشار إليها ف 

ي الوي
" كل دولة عضو ف  ي

بو األطراف المعنية، بعد التشاور مع كل األطراف المعنية. وألغراض هذه الفقرة، ُيقصد بعبارة "الطرف المعت 
ي وأي منظمة حكومية دولية أخرى يجوز لها أن تصبح  تكون لغتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، واالتحاد األورونر

ي هذا الصك، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.[
 طرفا ف 
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 20]المادة 
ز اإليداع  أمي 

 العام للويبو أمي   إيداع هذا الصك.[يكون المدير 

 

ي ...... 
 ُحّرر ف 

 الوثيقة[المرفق و ]نهاية 

 


