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 ابإلنلكزيية: األصل
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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالتاسعة  الدورة
 2011ليويو 22 إىل 18جنيف، من 

  الفكرية واملوارد الوراثيةمسرد املصطلحات الرئيسية املتعلقة بامللكية 

  األمانةمن إعداد

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلقررت ا ث ن ل لللج مللكملع نة("م ") للجا
رشة، املعقودة من  سادسة  عيف دورهتا ا نة 2010 مايو 7 إىل 3ل ية  تا يح لدلورة ا للج، أن تعد األمانة و ل ل ًدا مرس"تت

ية ية، كويقة إعال ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ية ا مللمصطلحات الر ثمللك ث مل ومعال ابلقرار املذكور أعاله،  .1"ئيسـ
ية كام هو وارد يف مرفق الويقة  ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ية ا رسد املصطلحات الر ثأعدت األمانة  ث مل سـ مللكم ئي

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13. 

بت  .2 رشة، اليت انعقدت من طلو سابعة  نة يف دورهتا ا عا ل سمرب 10 إىل 6للج يح 2010ي د تت، إىل األمانة أن 
نعقد من ثالث ما بني ادلورات ا ية الجامتع الفريق العامل ا يع الواثئق ا ملسخا عن  ل ن مج  مارس 4 فرباير إىل 28ملعن

ثيحت الويقة ُتوقد أ . WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13[...] 2: [...] ، مبا يف ذكل2011
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13 ثالث ما بني ادلورات رسد املذكور، للفريق العامل ا تضمن ا ل، اليت  مل ت

 .WIPO/GRTKF/IWG/3/13ثيف شلك الويقة 

ثالث ما بني ادلورات علام بويقة  .3 ثوأحاط الفريق العامل ا ية الفكرية "ل تعلقة اب ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل سـ ئيم
تصدر من جديد يف ادلورة ) WIPO/GRTKF/IWG/3/13" (يةثواملوارد الورا هوم أهنا  سـواكن من ا ملف

ية ية ادلوية كويقة إعال نة احلكو بةل  ما م ثملق ل  .3للج

                                                           

نة  1 رشة  سادسة  للجتقرير ادلورة ا ع  .)WIPO/GRTKF/IC/16/8ثالويقة (ل
نة تقرير ادل 2 رشة  سابعة  للجورة ا ع  ..)WIPO/GRTKF/IC/17/12ثالويقة (ل
ثالث ما بني ادلورات  3 تقرير امللخص للفريق العامل ا لا  ).WIPO/GRTKF/IWG/3/16(ل

A 
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رشة اليت عقدت من  .4 نة  ثا عويف ادلورة ا نة علام بويقة 2011 مايو 22 إىل 18مل ث، أحاطت ا مرسد "للج
ية الفكرية وامل تعلقة اب ية ا مللكاملصطلحات الر مل يةئيسـ  )WIPO/GRTKF/IC/18/INF/9 ("ثوارد الورا

نة بةل  باره ويقة معلومات ألجل ادلورة ا رشه اب للجودعت األمانة إىل إعادة  ث ت ملقن  4.ع

رشة، أعد  .5 سابعة  نة يف دورهتا ا ُووفقا للقرار اذلي اختذته ا ع ل ية "للج تعلقة اب ية ا مللكرسد ابملصطلحات الر مل سـ ئيم
ثقايف  بري ا لالفكرية وأشاكل ا يديلتع مرسد ابملصطلحات "ّوأعد ) WIPO/GRTKF/IC/18/INF/7" (لتقلا

يدية ية الفكرية واملعارف ا تعلقة اب ية ا تقلالر مل لسـ مللكي ادلورة   ألجل)WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8" (ئ
ية يد إصدارهام لدلورة احلا رشة وأ نة  ثا لا ع ع رسدين 5.مل رسد أيضا يف ا مل وترد بعض املصطلحات املدرجة يف هذا ا مل

يدياآل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تعلق ابملعارف ا تقلخرين، مبا أهنا  ل تع تقل لت ل نظر يف إماكية مجع . ل نة ا نوقد تود ا ل للج
ية واملعارف  تعلق ابملوارد الورا رسد واحد يف وقت الحق، علام بأن بعض املصطلحات  ثالثة يف  سارد ا ثا ت م ل مل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل  .ل

ثنة مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة لإن ا  .6 ًلج
ها  .فقومر

 

 ]ييل ذكل املرفق[

                                                           

رشة  4 نة  ثا نة ا عرشوع تقرير دلورة ا ل للج  )..WIPO/GRTKF/IC/18/11 Prov(مم
 WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8 .ث والويقةWIPO/GRTKF/IC/19/INF/7ثانظر الويقة  5
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 املرفق

 املرفق

 

ية ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ية ا ثرسد املصطلحات الر مل سـ مللكم  ئي

نافع نفاذ وتقامس ا ملا  ل

يولويج غرض  نوع ا شأن ا ية  بيرد من بني أغراض الاتفا ت لب ل نا"ق نصف  تقامس العادل وا للما مل تخدام ل ئة عن ا نا سـفع ا شـ ل
يات املالمئة ذات الصةل،  نولو ية بطرق مالمئة ونقل ا ية عن طريق إجراءات مهنا احلصول عىل املوارد ا جاملوارد ا تك ن لن ي جلي جل

ناسب متويل ا يات، وعن طريق ا نولو ملمع مراعاة اكفة احلقوق يف هذه املوارد وا ل ج ية يف الوقت ". لتك قوتفاوض الاتفا ت
نامجة عهناالراهن لوضع نظ نافع ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا لام دويل  مل ث ل  .ب

نظمة األغذية والزراعة لألمم 1تونص املادة  تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا تعلقة ابملوارد الورا مل من املعاهدة ادلوية ا ل ت ن ث مل لل
تحدة  تخدام هذه امل"عىل ) الفاو(ملا ئة عن ا نا نافع ا سام ا سـا شـ ل مل نوع قت ية ا سق مع اتفا تاكئف، مبا  توارد عىل حنو عادل و لت ق يم

تدامة واألمن الغذايئ يولويج، من أجل الزراعة ا سـا ملب  ".ل

نفاذ"ّوقد عرف  نطقة اإلنديز رمق  من 1املادة يف " لا متع  مقرار  ية املصانة يف " بوصفه 391جم ثاحلصول عىل املوارد الورا
ت تجات ا يعي وخارجه وا شـالوضع ا ن ملب مل تخداهما لعدة أغراض مهنا لط نارصها غري امللموسة وا سـقة مهنا، إن وجدت، و ع

تجاري تخدام ا ناعي والا يق ا يولويج والصون وا شاف ا بحث والا لا سـ لص ب ب تك تطل ل  ."لسـ

يولويج نوع ا با لت  ل

يولويج مصطلح 2ّتعرف املادة  نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ت لب ل يولويج"ق نوع ا با لت ئباين الاكنات ا"عىل أنه " ل ية ت حللعضوية ا
ية واملربات  ياء املا بحرية واأل ية وا ية األر نظم اإليكولو متدة من اكفة املصادر مبا فهيا، مضن أمور أخرى، ا كا ئ ل ض حل ج ملسـ

ية نظم اإليكولو نوع داخل األنواع وبني األنواع وا تضمن ا ية اليت تعد جزءا مهنا، وذكل  جاإليكولو لج ت لي ً." 

ية يولو جاملادة ا  لب

ياّيعرف هذا املصط نولو يو شأن حامية اخرتاعات ا يه الاحتاد األورويب  جلح يف تو تك بج يوية بوصفه /لب يا ا نولو حلا ج املادة "لتك
يولويج سخ يف نظام  ها أو أن  سخ  ية واليت ميكن أن  توي عىل املعلومات الورا باليت  ن ن ث تحت نف سـت ُسـ ت   6."ست

تحدة،  ية للوالايت ا يدرا ية ا بقا ملدونة اللواحئ ا نو يلف مل ل مي لتنظط بارة ً تضمن هذا املصطلح  عبغي أن  املادة القادرة عىل "ي
بارشة بارشة أو غري  ها بطريقة  ساخ  ما م نفس نت  7."سـ

ية ية واملوارد ا ية واملواد ا يولو يولويج مصطلحات املوارد ا نوع ا شأن ا ية  تخدم الاتفا نو ن ج يق جلي جل ب ب ت ب لسـ ل ل  8.ت

ية يولو جاملوارد ا  لب

نوع2ّتعرف املادة  شأن ا ية  ت من الاتفا لب ية عىل أهنا ق يولو يولويج املوارد ا ج ا ب لب ية، أو الاكنات أو "ل ئتضمن املوارد ا جلينت
رشية متةل  ية أو  مية  ية تكون ذات  نظم اإليكولو ية أخرى  با ية أو  يوا نارص  شائر أو  بأجزاء مهنا، أو أية  فعل لل ت ن ن ع للع حم ق ج ". ُح

ية يولو ئات املوارد ا ئة من  ية يه  تايل فإن املوارد ا جواب ف ف بن لل  .جلي

                                                           

يه ) أ  ( 2.1املادة  6 تو جمن ا تارخي EC/98/44ل شأن حامية اخرتاعات 1998ل يويو 6ب الصادر عن الربملان األورويب واجمللس األورويب  ب 
يا نولو يو جا تك يوية/لب يا ا نولو حلا ج  .لتك

تب الربا37 من الفصل 1.801اجلزء  7 يل  ية، ود يدرا ية ا مك من مدونة اللواحئ ا للف ل شأن حفص لتنظمي تحدة  تجارية يف الوالايت ا بءات والعالمات ا مل ل
 .2403.01: اإلجراءات اخلاصة ابلرباءات

 .انظر أعاله 8
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نطقة األنديز رمق 1ّوتعرف املادة  شائر أو " هذا املصطلح عىل أنه 391م من قرار  لعاألفراد أو الاكنات أو أجزاء مهنا أو ا ئ
ية توي عىل موارد ورا متل و يقي أو  تخدام  مية أو ا ها  تق مهنا، يكون  تج  يواين، أو أي  نرص  ثأي  حي سـ شـ ن حمع حقق ل مح  ."م

يا نولو يو جاخرتاعات ا تك يا/لب نولو جا يويةلتك  حل ا

يا بوصفه  نولو يو شأن حامية اخرتاعات ا يه الاحتاد األورويب  جيعرف هذا املصطلح يف تو تك بج لب تعلق "ّ تالاخرتاعات اليت 
تخدم ية أو تعاجل أو  يولو ها مادة  تج من خال ية  تعلق  توي علهيا أو  ية أو  يولو تكون من مواد  سـتج  ب بعمل ت حي ب ي تن جمب ل ن  9."تج

نول يو سم الاخرتاعات ا تكو ب لنق ئات يهت ية إىل ثالث  فو ها، وتاجئ : ج ية وتعد يولو ية واملواد ا تاكر الاكنات ا نيات ا ب حل ئ ب يلمعل ج ل
تاجئ تخدام تكل ا يات، وا نتكل ا سـ  10.للعمل

يا نولو يو جا تك يوية/لب يا ا نولو حلا ج ية/لتك يا ئاأل  ح

يولويج هذا املصطلح بوصفه 2ّتعرف املادة  نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ت لب ل نول"ق يقات  تكأية  نظم تطب تخدم ا ية  لو تسـ ج
نة تخدامات  يات من أجل ا تجات أو ا يري ا نع أو  تقاهتا،  ية أو  ية أو الاكنات ا يولو يا سـ لعمل ن تغ لص شـ حل ئ معب مل م  ".جل

نة  يوية  يا ا نولو نظمة األغذية والزراعة عن ا يان  سـوترد يف  حل لب ج تك ية2000لم تا بارة ا ل ا ل يا : "لع نولو جيغطى تعريف ا لتك
ناه الواسع، ا يوية،  لا مبع تاج الزراعي والغذايئحل بحت مألوفة يف نطاق اإل يات اليت أ نثري من األدوات وا ص لتقن ناه . ك مبعأما 

يات ادلان  يق، اذلي ال يراعى سوى  نا نووي الرييب املزنوع األوسجني(تقلض كامحلض ا يا ) DNA) (ل يولو جاجلديدة، وا لب
نولو يغطى طائفة من ا ية،  نولو ثار ا يقات اإل ية و تكاجلز ف ج تك لئ ل ك تطب يط ادلان ي ها، و نات و ثل معاجلة ا تلفة،  منيات ا ي تخمل نقل م جلج

)DNA(يواانت بااتت وا ساخ ا حل، وا ن لن  11."سـت

ثة"ّويعرف مصطلح  ية احلد يا يا األ نولو يا ئ ح ج تابع 3كذكل يف املادة " لتك ية ا يا سالمة األ نة  ل من بروتوكول قرطا ئ حلل ج
نة  متد يف  يولويج اذلي ا نوع ا شأن ا ية  سـلالتفا ب ت عب ل ل بار للحامض ) أ(تطبيق " بوصفه ،2000ق يب الا تيات داخل أان خن بتق

نقوص األوسجني  نووي املؤتلف ربوز  كا ي يات، )DNA(مل نووي يف اخلالاي أو ا بارش للحامض ا لعض، واحلقن ا ل أو ) ب(مل
ية أو إعادة  يولويج ا تاكثر ا ية؛ وتغلب عىل حواجز ا ئهتا ا بح خارج  يعدمج اخلالاي إىل أن  سـ ل ت بتص لطلف يف ئالاتالف، لتصنف

يني تخدمة يف الرتية والاتخاب ا يات  ترب  يعوال  ن ب سـ ن بتع لطم  ".تق

يا  نولو يو يع أشاكل ا نطاق يغطي  تصادي رصاحة تعريفا واسع ا يدان الا ية يف ا تعاون وا نظمة ا تخدم  جو تك ق بم مج ل مل من ل لسـ ًت لت
تلف علهيا يدية وا ثة بل وكذكل العديد من األشطة ا خملاحلد تقل ن نو. لي يو تكويه تعرف ا يا عىل أهنالب تطبيق العلوم  "جلو

تاج معارف وسلع  ية إ ية  ية وغري ا يري املواد ا تجاهتا ومناذهجا،  ية وعىل أجزاهئا و يا عىل الاكنات ا نولو نوا بغ حل حل تغ ن حل لئ م جل تك
تضمن يف مجةل أمور مصطلح "وخدمات يا اليت  نولو يو يات ا نظمة كذكل قامئة  ت، وتورد ا ب ن جمل تك ل ية"بتق ندسة الورا ثا  "له

ية"طلح ومص يولو تخدام املفاعالت ا تخمري اب جا ب سـ نات"ومصطلح " لل ية"ومصطلح " جليالعالج اب يولو جاملعلومات ا " لب
يا"ومصطلح  نولو نانو جا تك  12."ل

ها  تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو لخطوط بون ا سـن شـ ل للم مل ل ل ب جهي خطوط (جليل
ية تو جهيبون ا  )ل

متد نة عا ية يف  تو يولويج خطوط بون ا نوع ا شأن ا ية  سـ مؤمتر األطراف يف الاتفا جهي ل ب ت لب ل توجهيات فامي 2002ق تقدمي ا ل  ل
ية  تعلقة هبا الواردة يف مواد الاتفا يذ األحاكم ا قتعلق  ملنف توصل إىل املوارد 19 و16 و15و) ج(10و) ي(8بتي تعلقة اب ل ا مل

                                                           

يه 3.1املادة  9 تو ج من ا تارخي EC/98/44ل شأن حامية الاخرتاعات 1998ل يويو 6ب الصادر عن الربملان األورويب واجمللس األورويب  ب 
ية نولو يو جا تك  .لب

 .WIPO/GRTKF/IC/1/3ثيف الويقة  16انظر الفقرة  10
تايل 11 تاح عىل املوقع ا يوية  يا ا نولو نظمة األغذية والزراعة عن ا ليان  حل مب ج تك  .>http://www.fao.org/biotech/stat.asp<: لم
تايل 12 يات الاكمةل، عىل املوقع ا ند إىل قامئة ا تعريف ا تعريف وا لانظر ا ن س ل لتقل ت : مل
>http://www.oecd.org/document/42/0,3343,fr_2649_34537_1933994_1_1_1_37437,00.html<. 



WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9 

Annex 

3  

نافع ية وتقامس ا ملا تو. جلين يعهتا وسـهتدف طائفة من أحصاب املصاحل،لوهذه اخلطوط ا ية  تية طو ب ع  وتغطي اجلوانب 13بطجهي
تقامس  نقدية  نقدية وغري ا نرية عىل وجه اخلصوص، كام أهنا حتدد األشاكل ا بقة ا ية للموافقة ا ية وا لاإلجرا ل ل سـ مي ملسـتئ مل لتنظ

نافع  14.ملا

بادل املعلومات ية  تآ ية املقاصة/ل  لآ

تخدم يف برانمج رسد ا سـيعرف ا بادل ململ يط  سري و ية تريم إىل  بادل املعلومات عىل أهنا آ ية  ئة آ تحدة  ت األمم ا سـ ي ل ت ل تبمل ت للبي
تعامالت بني عدة أطراف  15.لاملعلومات أو ا

يولويج معال ابملادة  نوع ا شأن ا ية  تابعة لالتفا ية املقاصة ا ئت آ ًوأ ب ت ب ل لل ل ق بري يف 18.3نش سامهة بقدر  ك مهنا، وهممهتا يه ا مل
ي قيذ الاتفا سريه بني األطراف وسائر احلكومات وأحصاب املصاحلتنف تقين والعلمي و تعاون ا ية عن طريق الهنوض اب ل  16.تل

يولويج نوع ا شأن ا ية  بالاتفا ت لب ل  ق

متدت يف يويو  ية ا نيه اتفا ع نعقد يف ريو دي جانريو ابلربازيل1992ق ية ا ئة وا تحدة املعين اب مل يف مؤمتر األمم ا من لتمل تونص . لبي
ية عىل أهنا تريم إىل  من1املادة  تقامس "ق الاتفا مترار وا نارصه عىل حنو قابل لال تخدام  يولويج وا نوع ا ليانة ا ع سـ ب ت سـص ل ل

ية بطرق  ية عن طريق إجراءات مهنا احلصول عىل املوارد ا تخدام املوارد ا ئة عن ا نا نافع ا نصف  نالعادل وا ين جلي جل سـ شـ ل للم مل
يات املالمئة ذات الصةل، نولو جمالمئة ونقل ا متويل لتك يات، وعن طريق ا نولو ل مع مراعاة اكفة احلقوق يف هذه املوارد وا ج لتك

ناسب نفاذ يف ". ملا ية حزي ا لودخلت هذه الاتفا سمرب 29ق  .1993ي د

ية شأ املوارد الورا ثبدل  ية/من  جلينا

يولويج، فإن 2ًوفقا للامدة  نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ت لب ل ية"ق شأ املوارد ا جلينبدل  بدل"تعين " من تكل تكل املوارد يف لا مي اذلي 
يعي ها ا لطبو  ".ضع

يعي ها ا ية خارج و هذا املصطلح املوارد الورا تضمن تعريف آخر  بو ث لطي ضع نطقة اإلنديز رمق . ل متع  مويعرف قرار  جم  عىل 391ّ
شأ يف املادة  ثال بدل ا نيل ا ململ يعي، مبا ف" عىل أنه 1سب ها ا ية يف و تكل املوارد الورا بدل اذلي  با ث مي لطل هيا تكل املوارد اليت ضع

يعي وخرجت عن هذا الوضع ها ا لطباكنت يف و  ."ضع

ية بدل اذلي يوفر املوارد الورا ثا ية/ل  جلينا

يولويج، فإن مصطلح 2ًوفقا للامدة  نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ت لب ل ية"ق بدل اذلي يوفر املوارد ا جلينا بدل اذلي يوفر  "يعين" ل لا
ية اليت جتمع من مصادر نة، أو اليت تؤخذ من جليناملوارد ا شائر من األنواع الربية واملد ّج داخل املوقع، مبا يف ذكل ا لع

بدل شأت يف هذا ا لمصادر خارج املوقع، واليت من اجلائز أو من غري اجلائز أن تكون قد   ".ن

يولويج نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ياانت  بقاعدة ا ت مل مل ل ب لب ل  ل

ياانت ال ية عىل اإلنرتنت من بإن قاعدة  يولويج يه مجموعة إلكرتو نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا بو  نو ب ت مل مل ل ب لي ل
تعلقة " تعاقدية ا ية الفكرية يف الاتفاقات ا ية اخلاصة اب منوذ نود ا ية وا تو بادئ ا ية وا تو تعاقدية ا ملاملامرسات ا ل ب جهي ل مل جهي ل مللكل ج ل ل

ية  نفاذ إىل املوارد الورا ثاب ياجاهتم، كام ل تلفني وا يعة اخلاصة ألحصاب املصاحل ا نافع، وتراعي هذه اجملموعة ا توتقامس ا خمل ب حمل لط

                                                           

ية21 إىل 17واملواد من ) أ ( 7 و1انظر املادتني  13 تو جهي يف خطوط بون ا  .ل
ية50 إىل 24انظر املواد من  14 تو ثاين يف خطوط بون ا يل ا تذ جهي وا ل ل ي  ل
تايل 15 تاح عىل املوقع ا ئة ا تحدة  رسد برانمج األمم ا لانظر  مل ب مل يم : لل
>http://www.unep.org/dec/onlinemanual/Resources/Glossary/tabid/69/Default.aspx<. 
تايل 16  >/http://www.cbd.int/chm<: لميكن احلصول عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع ا
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ية تعلقة ابملوارد الورا ياسة العامةل ا تلف قطاعات ا ها يف  تالف أشاكل  ية وا تالف املوارد الورا ثتراعي ا مل سـ خم لث نقل خ  17."خ
تكوين ال ها أداة  ياانت املذكورة بو لوتريم قاعدة ا صفب كفاءات إىل توفري موارد للمعلومات للك من يرغب احلصول عىل ل

ها  ية، كام أهنا تريم، بو نافع واملوارد الورا نفاذ وتقامس ا ية الفكرية وا تعلقة اب نة ا ساعدة يف جمال املامرسات الرا صفا ثمللك مل ل مل ه مل
نفاذ إ ية عن ا بادئ تو بو يف وضع  سامهة للو يا، إىل تقدمي ا لأساسا جتر جهي ي ممل ًب نامجة عن يً نافع ا ية وتقامس ا لىل املوارد الورا مل ث

 18.ذكل

ية  عامحلاية ادلفا

ية"يشري مصطلح  ية إىل احلرص عىل عدم حصول الغري عىل حقوق ال " عامحلاية ادلفا يات الرا مإىل مجموعة من الاسرتا تيج
يدية ية الفكرية عىل موضوعات املعارف ا ها يف نظام ا ها أو ال أساس  ية  تقلرش لع مللك ل يدي وما أ/ل ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع ل

ية ثتصل هبا من موارد ورا  19.ي

شف  لكرشوط ا

شف هو جزء من أساس قانون الرباءات شري  20.لكإن ا بات الرباءات، كام  تويفرض هذا القانون الزتاما عىل مودعي  طل ً
تايل 5إىل ذكل املادة  نحو ا شأن الرباءات عىل ا تعاون  ل يف معاهدة ا ل ب شف ال"ل وصف عن الاخرتاع بطريقة يكجيب أن 

يذ الاخرتاع نة من  متكن أي خشص من أهل ا يه الكفاية، ليك  نفواحضة واكمةل مبا  تف همل َّ رشوط "غري أن مصطلح ". ي
شف ميي " لكا تويني اإل تعديالت اليت تدخل عىل قانون الرباءات عىل ا شري إىل ا قلتخدم يف اآلونة األخرية  سـ ل ي ملسـ لي

بات الرباءات عىل والوطين، وإىل املقرتحات امل تعديل القانون ادلويل للرباءات، اليت من شأهنا أن تلزم مودعي  طلقدمة  ل
يدية و تعلقة ابملعارف ا ئات من املعلومات ا شف عن عدة  تحديد اب تقلوجه ا مل لك لل تخدم هذه /ف ندما  ية  سـأو املوارد الورا ع تث

 21.يف طلب الرباءةُاملعارف واملوارد يف تطوير الاخرتاع املطالب به يف الرباءة أو 

ية واملعارف، ويه تصةل ابملوارد الورا شف ا يب ا ية ألسا ثومثة ثالث وظائف ر مل لك ل  :ئيسـ

تحداث الاخرتاع  - ناء ا تخدمة فعال أ شف عن أية موارد ومعارف  سـا ث سـ يفة تقوم عىل الوصف أو (ملك ظوهذه و
ية وتعلق ابملوارد واملعارف ذاهتا وعالقهتا ابالخرتاع شفا تا  ؛)فل

نه املوارد (شف عن املصدر الفعيل للموارد واملعارف لكوا - تأىت  شف عن املاكن اذلي  تعلق اب يفة  موهذه و ت لك ت ظ
شأ –) واملعارف نظام القانوين اذلي مت يف ظهل احلصول عىل املوارد(ملن وقد يكون ذكل بدل ا لتحديد ا أو ماكان ) ل

نفاذ إىل املوارد ال(حمددا مبزيد من ادلقة  للضامن إماكية ا تأكد من أن من املمكن تكرار ن ثال هبدف ا ية  لورا مث
 ؛)الاخرتاع

نرية  - بقة ا يل عىل املوافقة ا هد أو د توتوفري  ملسـتع سـ نفاذ إىل (ملل ية ا رش يفة الوفاء ابلواجب وتعلق  لوهذه و ع ب ت ظ
تخدمة يف الاخرتاع –) املوارد واملعارف يان أن احلصول عىل املوارد واملعارف ا تيض ذكل  سـ وقد  ملب يق

                                                           

تاحة عىل اإلنرتنت عىل4 يف الصفحة WIPO/GRTKF/IC/2/3ث يف الويقة 2انظر الفقرة  17 ياانت  م، وقاعدة ا تايللب : ل املوقع ا
>http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html<. 
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11ثانظر الويقة  18
ثال الفقرة  19 يل ا ملانظر عىل  يدية وأشاكل WIPO/GRTKF/IC/5/12ث يف الويقة 28بس شأن املعارف ا نة  تقل، بل وانظر كذكل واثئق ا ب لللج

ثقايف ا بري ا تا ل لتع  .قليديل
 .32 يف الصفحة WIPO/GA/32/8ثانظر مرفق الويقة  20
ياانت 11 إىل 7 يف الصفحات من WIPO/GRTKF/IC/16/6ثللحصول عىل مزيد من املعلومات، انظر املرفق األول للويقة  21 ب، وقاعدة 

ية يف قانون الربا ية واإل ية الو رش تدابري ا شأن ا يدية  بو للمعارف ا ميبة الو ن يع ت ل ب تقل ي قلشع ط تايللل تاحة عىل املوقع ا لءات، ا : مل
>http://www.wipo.int/tk/en/laws/genetic.html<. 
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بقة سـتخداهما يامتوا نص عىل املوافقة ا شأ أو أحاكم أي اتفاق حمدد  بقة يف بدل ا سـيان مع القوانني ا ي ن ملط ملشـ مل
نرية ية طلب الرباء. ملسـتا يان أن  تيض  معلأو قد  ب نريةيق بقة  مسـتة قد متت مبوافقة   22.مسـ

بو نة الو يولويج، أجرت  نوع ا شأن ا ية  يوبدعوة من مؤمتر األطراف يف الاتفا جل ب ت لب ل ية ق ية اب ية ادلوية ا مللك احلكو نم ملعل
تعلقة ابلعالقة  سأةل، ودراسة للقضااي ا ية عن تكل ا يدية والفوللكور دراسة  ية واملعارف ا ِّالفكرية واملوارد الورا مل مل ن تقل تقث ل

ي بات ا شف يف  ية ورشوط ا نفاذ إىل املوارد الورا بادةل بني رشوط ا مللكا طل لك ث ل  23.يةقة الفكرية، وأاتحهتام لالتفاملت

ية تا ية ادلوية، ويه الاقرتاحات ا بو احلكو نة الو توى ادلويل يف  لوقدم العديد من الاقرتاحات عىل ا ل ل ي جل مسـ مل ُ: 

ية عىل  بات ادلوية والو بق عىل ا شف  شأن الرباءات رشطا  تعاون  تضمني معاهدة ا سورسي  نالاقرتاح ا ل لطل نط للك ب ل ب ي طل ي ً
شف عن م بات اب لكحد سواء ويلزم مودعي تكل ا ية وصدر املوارد الطل يدية/ثلورا  24.لتقلأو املعارف ا

شف عن بدل  باري اب يذ رشط إ تضمن إلزاما  يه، وهو  لكوالاقرتاح املقدم من الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  جي نف بتف ً
بات الرباء يع  ية يف  طلشأ أو مصدر املوارد الورا مج ث يةمن ية والو نات ادلوية واإل مي طل  25.قل

يات بديةلوا لقرتحت آ شفُ رشوط ا لك   26.ل

شف، ويه املادة  بدلان لوضع رشط  نة أخرى تقدم هبا عدد من ا بادرة دوية را للكومثة  ل ه ل ً مكررا املقرتحة يف اتفاق 29م
تجارة  نظمة ا تابع  لتربس ا مل ل يةي  27.ملالعا

يعي  لطبالظروف خارج الوضع ا

يعي"ابإلشارة إىل تعريف  يانة خارج الوضع ا با هم أن املقصود  من الاتف2يف املادة " لطلص يولويج فقد  نوع ا شأن ا ية  يفا بق ت لب ل
يعي"من مصطلح  ية"يه " لطبخارج الوضع ا يطاهتا ا يولويج خارج  نوع ا يعنارص ا حم ب ت بع ل  ".لطل

تحدة  ملنظمة األغذية والزراعة لألمم ا  )الفاو(م

يد ادلويل تحدة وتعكف عىل ماكحفة اجلوع والفقر عىل ا تخصصة اتبعة لألمم ا لصعيه واكةل  مل نظمة . م ملوتضمن هممة ا ت
هام يف " ساكن الريف، واإل ية  سني األوضاع ا ية، و ية الزرا تا تغذية، وتعزيز القدرة اإل توايت ا سالهنوض  لج شـ حت ع ن ل يسـ ملعمب

تصاد العاملي  28".قمنو الا

ية ية/ثاملواد الورا  جلينا

يولويج 2ّتعرف املادة  نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ت لب ل ية"ق يواين أو "عىل أهنا " جليناملواد ا بايت أو  حأية مواد من أصل  ن
توي عىل وحدات عامةل للوراثة  ".حتجرثويم أو غريها من األصول 

ية ية/ثاملوارد الورا  جلينا

                                                           

بو رمق 65انظر الصفحة  22 شور الو يدية،  ية واملعارف ا شف يف الرباءات فامي خيص املوارد الورا ية حول رشوط ا بو ا ي من دراسة الو ن تقل ث لك ن مي لتق ل
786)E.( 
ية حول رشوط ا 23 بو ا نانظر دراسة الو بو رمق لتقي شور الو يدية،  ية واملعارف ا يشف يف الرباءات فامي خيص املوارد الورا ن تقل ث ملك ؛ وانظر )E(786ل

ية  ("WIPO/GA/32/8ثالويقة  بات ا شف يف  ية ورشوط ا نفاذ إىل املوارد الورا بادةل بني رشوط ا تعلقة ابلعالقة ا مللكدراسة القضااي ا طل لك ث ل ت ململ ِّ
نة ")الفكرية  .2005سـ، الصادرة 

سورسي (WIPO/GRTKF/IC/11/10ثانظر الويقة  24 يالاقرتاح ا  .13 يف الصفحة WIPO/GRTKF/IC/16/6ث، ومرفق الويقة )ل
 .14 يف الصفحة WIPO/GRTKF/IC/16/6ثومرفق الويقة ) الاقرتاح األورويب (WIPO/GRTKF/IC/8/11ثانظر الويقة  25
بديل (WIPO/GRTKF/IC/9/13ثانظر الويقة  26  ).لالاقرتاح ا
 .TN/C/W/52ثانظر الويقة  27
تايل 28  .>/http://www.fao.org/about/mission-gov/ar<: لانظر املوقع ا
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يولويج مصطلح 2ّتعرف املادة  نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ت لب ل ية"ق ية "عىل أنه " جليناملوارد ا مية ا ية ذات ا لفعلاملوارد ا لق جلين
متةل ية" مصطلح وتعرف". حملأو ا يواين أو جرثويم أو غريها من األصول "عىل أنه " جليناملواد ا بايت أو  حأية مواد من أصل  ن

 ".حتتوي عىل وحدات عامةل للوراثة

ية عىل أنه  هم مصطلح املواد الورا ثواقرتح كذكل أن من املمكن  ف توي عىل وحدات %ُ يولويج  حتمواد من أي مصدر  ب
يفة ها و ية عامةل أو  ظورا  29."لث

نطقة األنديز رمق 1ّوتعرف املادة  ية "391م من قرار  توي عىل "ًمعوما عىل أهنا " ثاملوارد الورا ية اليت  يولو حتيع املواد ا ب جمج ل
متةل ية أو  مية  مية أو ذات  ية ذات  حممعلومات ورا ق فعلق  ."ث

تحدة  نظمة األغذية والزراعة لألمم ا رسد  ملويعرف  مم ية يف "ح عىل أنه ملصايد األسامك هذا املصطل) الفاو(ّ بةل اجلرثو ما جل
متةل ية أو  مية  يدة ذات  توي عىل صفات  يواانت أو الاكنات األخرى اليت  بااتت أو ا حما فعلق حت ئ حل مفن ويه مجموع لك . ل

نة ية تطور األنواع املد ناء  تكون أ ية اليت  يالت ا ّجا ن معلشك ث ت جلي  ."تل

تخدام  ية اب سـوشري صكوك قانوية أخرى إىل املوارد الورا ث ن تلفة، ومهنات  :خممصطلحات 

ية لألغذية والزراعة، ويه تعرف مصطلح 2املادة  با ية ا شأن املوارد الورا ت من معاهدة الفاو ادلوية  ن ث ب ية "لل ثاملواد الورا
ية با تا ية "عىل أهنا " لن توي وحدات و نيس أو اخلرضي اليت  ثار ا بايت مبا يف ذكل مواد اإل يفأي مواد ذات أصل  ظجل حت ك ن
 ".للوراثة

ية 2ملادة وا با ية ا ية، ويه تعرف املوارد الورا با ية ا بةل اجلرثو سلوك ادلوية يف مجع ونقل ا ت من مدونة الفاو لقواعد ا ن ث ت ن جل ل لل ل م
بااتت"عىل أهنا  نيس أو اخلرضي يف ا ثار ا نمواد اإل لك  ".جل

ية لألغذية والزراع) أ (2.1واملادة  با ية ا شأن املوارد الورا هد الفاو ادلويل  تمن  ن ث لب ّ، ويه تعرف هذا )1983لسـنة (ة تع
ية"املصطلح عىل أنه  تا ية ا با ئات ا ناسيل أو اخلرضي  تاكثر ا لمواد ا ل ت ن ت لل ناف اليت ) 1: (للفل ية واأل ناف املزروعة احلا صاأل ل ص

ثا؛  تجت حد ًأ ي نقرضة؛ ) 2(ن ناف ا ملواأل ية ) 3(ص بدا ناف ا ئواأل ل ية(ص سالالت األر ضا ية ) 4(؛ )ل لعشبواألنواع الربية وا
ناف املزروعة؛ ال ترب من األقارب القربة من األ صيت  ي ية اخلاصة ) 5(تع ناف الريعة والعادية (ثواملواد الورا فمبا يف ذكل األ ص

تج من برامج الرتية والطفرات باليت  هد ادلويل إىل )". تن رش هذا ا لتعومل   ".الوحدات العامةل للوراثة"ي

ية  شأن ا تخدم سائر الصكوك القانوية  مللكوال  ب ن ية"الفكرية مصطلح تسـ يولو جاملواد ا يه" لب شري إ لوال  يه . ت جبل يعرفه تو
يا عىل أنه  نولو يو شأن امحلاية القانوية الخرتاعات ا جالاحتاد األورويب  تك ب ن ية واليت "لب توي عىل املعلومات الورا ثاملادة اليت  حت

يولويج سخ يف نظام  ها أو أن  سخ  بميكن أن  ن تن نف سـت ُسـ ت  30."ست

بقا ملدونة الل ًو بغي أن ط تحدة،  ية للوالايت ا يدرا ية ا نواحئ ا يلف مل ل بارة املادة القادرة عىل أن "لتنظمي عتضمن هذا املصطلح  ي
بارشة بارشة أو غري  ها بطريقة  مسخ  م نفس نت  ."تسـ

ية 2ًووفقا للامدة  يولو يولويج، فإن املوارد ا نوع ا شأن ا ية  ج من الاتفا بق ب ت لب ل ية، أو الاكنات أو"ل ئتضمن املوارد ا  أجزاء جلينت
متةل  ية أو  مية  نظام اإليكولويج تكون ذات  ية أخرى  با ية أو  يوا نارص  شائر أو  حممهنا أو أية  فعلق لل ت ن ن ع  31".للبرشيةحع

يعي  لطبالوضع ا

                                                           

ية"مفهوم  (UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1ثانظر الويقة  29 نظام دويل " جليناملوارد ا ها  يولويج واربا نوع ا شأن ا ية  بيف الاتفا ت ب ت طب لق ل
نافع نفاذ وتقامس ا شأن ا ملعامل  ل  .8، الصفحة )ب

ية أعاله 30 يولو جانظر تعريف املواد ا  .لب
 .انظر أعاله 31
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يولويج، فإن 2ًوفقا للامدة  نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ت لب ل يعي"ق الظروف اليت توجد فهيا "تعين " لطبالظروف يف الوضع ا
ية دا يطات اليت تطور جليناملواد ا تة، يف ا نة أو ا ية، يف حاةل األنواع املد ية واملوائل ا نظم اإليكولو حملخل ا ب يع ملسـتنل ّج لطبج

ها املمزية  ".ئصفهيا خصا

نافع  نفاذ وتقامس ا ية الفكرية  شأن ا ية  ملبادئ تو لل ب مللكجهي  م

همة وضع  بو  سـهتا األوىل أن تضطلع الو نذ  ية ادلوية  نة احلكو مأيدت ا مب م يم جل ل نفاذ للج ية الفكرية  شأن ا ية  للبادئ تو ب مللكجهي
نافع ية . ملوتقامس ا تعاقدية ا شأن الاتفاقات ا تظام  تقصاءات اب ية عىل إجراء ا تو بادئ ا لفعلواقرتح أن تقوم تكل ا ل ب ن سـ جهي ل مل ُ

تعلقة  نافع ا نفاذ وتقامس ا بو وجتمع فهيا اتفاقات ا ياانت تعدها الو ية، وذكل يف شلك قاعدة  منوذ ملوا مل ل ي ب ج يولويجل نوع ا باب لت  32.ل

رشوع أول ية ادلوية لوضع هذه 33موأعد  نة احلكو ية اليت حددهتا ا بادئ ا ية يراعي ا تو بادئ ا تكل ا ل  للج مل جهي ل مل مل لتطبيق
ية تو بادئ ا جهيا ل ية ادلوية34.مل نة احلكو رشة  سابعة  رشوع الحقا ألغراض ادلورة ا ل وحدث ذكل ا للج ع ل ممل ً ّ ُ.35 

ي تو بادئ ا جهيوالغرض من تكل ا ل نارص مل تفاوضون ويضعون  ندما  تلقهيا  ية و عة هو أن ختدم موردي املوارد الورا ي ع مث ّ
نامجة عن ذكل ويصوغوهنا نافع ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تفقون علهيا  رشوط اليت  ية الفكرية يف ا لا مل ث لل ي ل ّوبني . مللك ت

ية اليت من املرحج أن  ية الفكرية ا بادئ قضااي ا يقتكل ا لتطبمللك تفاوضون مل ندما  تلقوها  ية و ها موردو املوارد الورا ييوا ع مث ّهج
يص نح تر خإلبرام اتفاق أو عقد أو  بدو . مل تلقني عىل ما  ية للموردين وا ية والاهامتمات ا نوع القوانني الو يويؤدي  مل لعمل ن ّت ط

ياغهتا ية و شأن األحاكم ا تفاوض  ند ا يارات  صإىل إاتحة طائفة عريضة من ا لفعل ب ل ع يه، ق. خل بادئ علو ملد تدمع تكل ا
تفق علهيا الطرفان، لكهنا ال  نصفة  نافع عىل رشوط  تلقهيا يف ضامن أن يقوم تقامس ا ية و ية موردي املوارد الورا تو يا مل ث جهي مل م ّ

يارات يف هذا الصدد خلتقدم منوذجا واحدا أو مجموعة من ا ً ً. 

سري أي  بغي  تفوفضال عىل ذكل، ال  ين يادية لدلول عىل ً ية عىل حنو يؤثر يف احلقوق ا تو بادئ ا سـيشء يف تكل ا جهي ل لمل
نافع نافذ وتقامس ا ها يف فرض رشوط وأحاكم  ية، مبا يف ذكل  ملمواردها ا لل حقيع ية . لطب ية يه طو تو بادئ ا عوتكل ا جهي ل مل

سب ية و حوتو ية أو الو. ضيح رشيعات ادلوية أو اإل ميويس من شأهنا أن حتل حمل ا ل قلت ل  36.طنية الوجهيةل

نافع نفاذ وتقامس ا نظام ادلويل  ملا لل  ل

نافع نفاذ وبادل ا يولويج يف الوقت الراهن لوضع نظام دويل  نوع ا شأن ا ية  ملتفاوض الاتفا ت لل ب ت ب لت ل وانشد مؤمتر القمة . ق
نة  تدامة اذلي عقد يف  ية ا سـالعاملي  سـ ملمن متدها اب) س (44 يف الفقرة 2002للت يذ اليت ا عمن خطة ا ختاذ خطوات لتنف

تعزيز وصون " ية، يف نظام دويل  تو يولويج، ومع مراعاة خطوط بون ا نوع ا تعلقة اب ية ا لتفاوض، يف إطار الاتفا جهي ل ب ت مل للل ل ق
ية تعامل املوارد ا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا جلينا سـ شـ ل للم مل  ".ل

سابعة  توح العضوية املعين ابحلصول وتقامس أن يلكف الفريق العامل اخملص"لوقرر مؤمتر األطراف يف ادلورة ا ملفص ا
توح العضوية اخملصص للامدة  تعاون مع الفريق العامل  نافع، اب مفا ل متعات ) ي (8مل شاركة ا تصةل هبا، ولكفاةل  جملواألحاكم ا م مل

نظام ية، ابإلضافة إىل ا ية واألاكد سات ا ناعة واملؤ ية وا نظامت غري احلكو ية، وا ية وا ملاأل مي لعلم س لص مل حملل ية مصل مت احلكو
نافع هبدف اعامتد صك أو صكوك تؤمن  ية وتقامس ا شأن احلصول عىل املوارد ا ملادلوية، بوضع وإبرام نظام دويل  ب جلينل

يذ الفعال لألحاكم الواردة يف املادة  ثالثة) ي (8 واملادة 15لتنفا ية ا ية وكذكل أهداف الاتفا لمن الاتفا ق  37".ق

                                                           

 .، وانظر أعالهWIPO/GRTKF/IC/2/3ث يف الويقة 133انظر الفقرة  32
ية (WIPO/GRTKF/IC/7/9ثانظر الويقة  33 نافع: ثاملوارد الورا تقامس العادل  نفاذ وا ية الفكرية  شأن ا ية  بادئ تو للمرشوع  ل لل ب جهي مللكم  ).م
بادئ ا 34 ثية يف الويقة ملانظر ا سا WIPO/GRTKF/IC/2/3لتطبيق ً، الفصل خا  .50 ابء، الصفحة –م
ية (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة  35 تقامس العادل : ثاملوارد الورا نفاذ وا ية الفكرية  شأن ا ية  بادئ تو لرشوع  لل ب جهي مللكم م

ّيغة حمدثة: للمنافع  ).ص
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة  36
 .VII/19انظر قرار مؤمتر األطراف رمق  37
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تاسع نذ ادلورة ا ند املفاوضات  لو م نافع اليت انعقدت يف مارس تست ملة للفريق العامل اخملصص املعين ابحلصول وتقامس ا
متده مؤمتر األطراف يف 2010 نظام ادلويل من املزمع أن  شأن ا رشوع بروتوكول  يع، إىل  ل ب توبر 10م  .2010ك أ

تاكري شاط الا با  لن

تاكري  شاط الا بإن ا يه كذكل مبصطلح (لن لوشار إ بداهة"ي تعلق هو أحد معا") لعدم ا ييري امحلاية مبوجب براءة، وهو 
نة شخص من أهل ا يا  هسأةل أن يكون الاخرتاع بد ل هي ملمب ً.38 

تاكري 33ًووفقا للامدة  شاط ا نطواي عىل  ته  شأن الرباءات يعد الاخرتاع املطلوب حام تعاون  ب من معاهدة ا ن ي ب ًل إذا مل "م
تارخي املقرر، وذكل مع أخذ حاةل نة يف ا يا ألهل ا ليكن بد ه ملهي يذية بعني ً ية كام يه حمددة يف الالحئة ا نا ية ا تنف ا لتق عل لص ن

بار  ".عتالا

ية الرباءات األوروية والفصل 56تونص املادة  ب من اتفا تحدة رمق 35ق شابه103مل من قانون الوالايت ا . م عىل تعريف 
تخدم ذكل الفصل املصطلح املعادل  ـي"يسـو بد هيموضوع الرباءة غري ا  ".ل

يص  خاتفاقات الرت

تخدامات املرصح هبا للمواد أو احلقوق اليت حيق للمورد تع يص عىل أهنا اتفاقات حتدد بعض الا ّرف اتفاقات الرت سـ خ ّ
يدية  تخدام املعارف ا يص ا بحث، أو اتفاقات تر ية كأدوات  تخدام املوارد الورا يص ا تقلها، ومهنا اتفاقات تر سـ لل ث لسـ خ خ منح

ية أو سائر حقوق ا مللاملربطة ابملوارد الورا ث  39.كية الفكريةت

 اتفاقات نقل املواد

ية  بةل اجلرثو ثل ا ية،  يولو شمل نقل املواد ا ية  ماتفاقات نقل املواد يه اتفاقات تربم يف رشااكت جتارية وأاكد م جلج ب ت لمي
ي بةل اجلرثو نافذ إىل مجموعات ا تلق، ووضع رشوط  بادل املواد بني مورد و تات اخلالاي،  يقة و موالاكنات ادل م جلق لل ت ب ّئ ل ة مسـتن

ية يف  بوب أو املوارد الورا نوك ا ثالعامة أو  حل يعيب ها ا لطبو  40.ضع

تعلق  توي عىل أحاكم تعاقدية  يولويج اليت  نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا ياانت اتفاقات ا بو قاعدة  تووضعت الو حت ب ت مل مل ل ب لي ل
تخداهمابن ية وا سـقل املوارد الورا  41.ث

نقل املوارد  نة لووضعت الفاو الاتفاق املوحد  متدته يف  سـوا شأن املوارد 2006ع يذ املعاهدة ادلوية  نحو الالزم  ب عىل ا ل لتنفل
ية لألغذية والزراعةالور با ية ا تا ن تعلق ابتفاقات نقل املواد42.لث نارص  ية  تو تضمن املرفق أوال خلطوط بون ا ت و ع جهي ل  .ًي

 احلد األدىن جملموعة الواثئق

شأن الرب تعاون  بو  رسد معاهدة الو بوفقا  لل ي مل ميكن تعريف احلد األدىن جملموعة الواثئق عىل أهنا ً الواثئق اليت عىل "فاءات، 
سابقة ذات الصةل ية ا نا ية ا شف فهيا حاةل ا سعى إىل أن  بحث ادلويل أن  لإدارة ا ع لص ن ت ت تقل بق كذكل عىل . لتك تنطويه 

يدي ادلويل ألغراض الفحص شورة ومراجع الرباءات توشمل تكل الواثئق بعض واثئق الرباءا. لمتهإدارات الفحص ا ملنت ا
تب ادلويل رشها ا نداهتا الواردة يف القامئة اليت  ملكخالف  ن  يف الالحئة 34ويرد احلد األدىن جملموعة الواثئق يف القاعدة . يسـ

يذية شأن الرباءاتلتنفا تعاون  ب ملعاهدة ا  43."ل

                                                           

بو رمق 20انظر الصفحة  38 شور الو ية الفكرية،  بو  يل الو ي يف د ن ي مل نة )E (489للملك  .2008لسـ، 
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة  39
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة  40
تايل 41 لتاحة عىل املوقع ا  .>http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html<: م
تايل 42 لتاح عىل املوقع ا  .>ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/gb1/SMTAe.pdf<: م
تايل 43 لتاح عىل املوقع ا  .>http://www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html#M<: م
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تعاون  ناء عىل معاهدة ا بحث ادلويل  شأن ا ية  تو بادئ ا بوتعرف ا ل ب ل ب جهي ل ِمل شأن الرباءات احلد األدىن جملموعة الواثئق عىل ّ
تظام "أهنا  تظام(نمجموعة الواثئق اليت ترتب اب نفاذ إلهيا اب تاح ا نأو اليت  ل توى املقصود يف ) ي بحث وفقا  للمحألغراض ا ًل

شورات ادلورية و غري ذكل من ملنالواثئق، ويه يف املقام األول واثئق الرباءات مدعومة بعدد من املقاالت الصادرة يف ا
نداهتا  44."سـمصطلحات مراجع الرباءات خالف 

تفق علهيا رشوط ا ملا  ل

ية، 15تقر املادة  ية يف تقرير احلصول عىل املوارد ا سلطة احلكومات الو يولويج  نوع ا شأن ا ية  ن من الاتفا جليق ن ب ب ت طب ل ل
ًونص فضال عن ذكل عىل أن  يامث يمت –يكون هذا احلصول "ت تفق عل–ح  نا ي عىل أساس رشوط  بادةل ور ًهيا بصورة  ه مت

يولويج إىل أن 45".بأحاكم هذه املادة نوع ا شأن ا ية  ب وأشارت أمانة الاتفا ت لب ل يل "ق لتسجالعقود يه أكرث طريقة شائعة 
رشو" بادللا تفق علهيا عىل أساس  تط ا بات 44 إىل 41وترد يف املواد من  .46"ممل ية بعض ا تو تطل يف خطوط بون ا جهي ملل

رشوط ا ية  ملاألسا لل  .تفق علهياسـ

 اجلدة

نح امحلاية مبوجب براءة يف أي حفص ملوضوع الرباءةأحداجلدة يه  ًترب أي اخرتاع جديدا . م معايري  بقه حاةل فيع تسـإذا مل 
ية نا عية  ص  47.تقن

تايل33وتعرف املادة  نحو ا شأن الرباءات اجلدة عىل ا تعاون  ل من معاهدة ا ل ب يدي ادلويل، يعد : "ل لمتهألغراض الفحص ا
يذيةالاخرت ها يف الالحئة ا ية كام ورد تعر نا ية ا بقه حاةل ا ته جديدا إذا مل  نفاع املطلوب حام يف تت لتق عل لص ن تسي ّوتعرف القاعدة ". ً
شأن الرباءات ) أ  ( 64.1 تعاون  يذية ملعاهدة ا بيف الالحئة ا ل سابقة"لتنف ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص لك ما وضع "عىل أهنا " لتقن

هور يف أي ماك تايب مجلحتت ترصف ا شف ا لكن يف العامل اب ية(لك تو يحمبا يف ذكل الرسوم وغري ذكل من الصور ا يعد ) ضل
ناسب تارخي ا بل ا سابقة، رشط وقوع ذكل  ية ا نا ية ا ملجزءا من حاةل ا ل ل ع لص قن  ".لتق

ية الرباءات األوروية 54وتعرف املادة  ب من اتفا تايل" اجلدة"ق نحو ا لعىل ا ًترب أي اخرتاع جديدا إن مل ي": ل ًكن جزءا من يع
ية نا ية ا عحاةل ا لص شفوي . لتقن تايب أو ا هور ابلوصف ا ية لك ما وضع حتت ترصف ا نا ية ا شمل حاةل ا لعىل أن  ع لص ن لكت مجل لتق

بل اترخي إيداع طلب الرباءة األورويب تخدام أو بأي طريقة أخرى  قأو ابال  ."سـ

تحدة رمق 35ويعرف الفصل  وجب براءة؛ واجلدة؛ وفقدان احلقوق يف رشوط امحلاية مب [102مل من قانون الوالايت ا
تايل] الرباءات نحو ا لهوم اجلدة عىل ا ل  يكن الاخرتاع –حيق ألي خشص احلصول عىل امحلاية مبوجب براءة ما مل ": مف

بدل أو يف  بوع يف هذا ا شور  يا مبوجب براءة أو موصوفا يف  بدل، أو  تخدما دلى اآلخرين يف هذا ا لمعروفا أو  مط ن محم ل مسـ ً ً ً مً
بل أن خيرتعه ب نيب،  قدل أ  ."...مودع طلب احلصول عىل براءة،ج

سابقة ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص  لتقن

بل اإليداع املعين لطلب احلصول عىل براءة أو  يع املعارف املوجودة  سابقة يه عىل وجه العموم  ية ا نا ية ا قحاةل ا مج ل ع لص لتقن
شف ا ها، سواء اكنت موجودة عن طريق ا لكاترخي أولوية  لكيل شفويتسج نوتفرق بعض الصكوك القانوية بني . لتايب أو ا ّ

شورات ية واألماكن اليت تصدر فهيا ا سابق من ان شفوية والاتفاع ا شف ا بوعة وحاالت ا شورات ا نا ل ن ل لك ملط ملن  ويمت فهيا حمل
ية أخرى شف من ان حا  48.لك

                                                           

ناء عىل 2.1 ً-انظر الفقرة اتسعا 44 بحث ادلويل  شأن ا ية  تو بادئ ا ب من ا ل ب جهي ل شأن الرباءات مل تعاون  بمعاهدة ا نذ (ل سارية  ما مترب 18ل  ).1998سب 
يولويج15.4انظر املادة  45 نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ت لب ل  .ق
 .UNEP/CBD/COP/4/22ث يف الويقة 32انظر الفقرة  46
بو رمق  47 شور الو ية الفكرية،  بو  يل الو يانظر د ن ي مل نة )E (498للملك  .19، يف الصفحة 2008لسـ، 
بو رمق انظر د 48 شور الو ية الفكرية،  بو  ييل الو ن ي مل نة )E (498للملك  .19، يف الصفحة 2008لسـ، 
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شأن الرباءات تعرف القاعدة  تعاون  ّوألغراض معاهدة ا ب يذية33.1ل ية لتنف يف الالحئة ا نا ية ا ع للمعاهدة حاةل ا لص لتقن
سابقة عىل أهنا  تايب "لا شف ا هور يف أي ماكن يف العامل عن طريق ا لكلك ما جيري توفريه  مبا يف ذكل الرسوم (لكللجم

ته جديدا أو ال، )وغري ذكل من الصور ساعدة عىل معرفة ما إذا اكن الاخرتاع املطلوب حام ي، األمر اذلي من شأنه ا مل
نط تاكري أو ال يوإذا اكن  شاط ا بوي عىل  يا أو ال(ن بل اترخي اإليداع )هيأي إذا اكن بد هور  توفر ذكل  ق، رشط أن  للجم ي

 ".ادلويل

شمل لك ما جيري توفريه ) 2(54ويف حاةل أورواب، تعرف املادة  ية الرباءات األوروية هذا املصطلح عىل أنه  يمن اتفا ب ق
شفوي أو  تايب أو ا لهور عن طريق الوصف ا لك بل إيداع طلب للجم تخدام أو بأية طريقة أخرى،  قعن طريق الا سـ

ية للفحص يف . باحلصول عىل الرباءة األوروية تو بادئ ا ية الرباءات األوروية، فإن ا جهيوابإلشارة إىل هذا احلمك من اتفا ل مل ب ق
تعريف نطاق هذا ا بغي اإلحاطة علام  شدد عىل أنه  لتب الرباءات األورويب  ب ًت ن قيود اكنت خبصوص وال تفرض أية . يمك

هور وال خبصوص اللغة أو الطريقة اليت توفر هبا، وال يفرض أي حد  ية  يه املعلومات ا للجماملاكن اجلغرايف اذلي توفر  ملعنف
ناءا. معري كذكل عىل الواثئق أو أية مصادر أخرى للمعلومات نة سـتثعىل الرمغ من وجود ا انظر الفصل الرابع، (معيت 

8.(49 

تحدة  م35ّويعرف الفصل  هوم 102ملن قانون الوالايت ا بارش من خالل  سابقة تعريفا غري  ية ا نا ية ا مف حاةل ا م ً ل ع لص لتقن
يا مبوجب براءة أو موصوفا يف "اجلدة عىل أهنا أي يشء  بدل، أو  تخدما دلى اآلخرين يف هذا ا ًيكون معروفا أو  ً ً محمً ل مسـ

بل أن خيرتعه نيب،  بدل أو يف بدل أ بوع يف هذا ا قشور  ج ل مط  ."[...] مودع طلب احلصول عىل براءة، من

ياابين 29ّويعرف الفصل  ية"ل من قانون الرباءات ا نا ية ا عحاةل ا لص بارش عىل أهنا " لتقن متعريفا غري  الاخرتاعات اليت ) 1("ً
بل إيداع طلب احلصول عىل الرباءة؛  نيب،  ياابن أو يف بدل أ هور يف ا ها ا قيعر ج مجل ا أو الاخرتاعات اليت معل هب) 2(لف

بل إيداع طلب احلصول عىل الرباءة؛  نيب،  ياابن أو يف بدل أ هور يف ا قا ج أو الاخرتاعات اليت توصف يف ) 3(لمجل
نيب،  ياابن أو يف بدل أ هور من خالل خط الاتصاالت اإللكرتوين يف ا جشورات موزعة، أو الاخرتاعات اليت توفر  لللجم من

 ."قبل إيداع طلب احلصول عىل الرباءة

نريةاملوافقة ا ملسـتبقة ا بق والواعي/ملسـ بول ا ملسـا  لق

ئة، إىل حق تو يدان ا يشري العديد من الصكوك ادلوية، وال سـامي يف  لبم نرية"ل بقة ا ملسـتاملوافقة ا يان " ملسـ حأو يف بعض األ
نرية واحلرة" بقة ا ملسـتاملوافقة ا ثال املادة " ملسـ يل ا بدأها، ومن بني تكل الصكوك عىل  ملويورد  ب ية ابزل قمن اتفا) 4(6سم

نة  تخلص مهنا عرب احلدود،  نفاايت اخلطرة وا تحمك يف نقل ا سـشأن ا ل ل ل يولويج1989لب نوع ا شأن ا ية  ب، والاتفا ت لب ل  .ق

ية ) 5(15تونص املادة  يولويج عىل أن يكون احلصول عىل املوارد ا نوع ا شأن ا ية  نمن الاتفا جليق ب ت لب نا مبوافقة "ل ًر ه
تعاقد اذلي يو بقة للطرف ا ملنرية  مسـ  ".فر هذه املوارد، إال إذا قرر هذا الطرف غري ذكلمسـت

يدي يف املادتني  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن حامية املعارف ا بو  رشوع أحاكم الو تضمن  تقلو ل تع تقل ب ي م لي ل  عىل 3 و7ل
تفعني ابمحلاية نرية  بقة ا بدأ املوافقة ا توايل  نا سـ للمل تمل  .ملسـم

هوم يف األصل من مدوانت أخال تق هذا ا ملفوا نة الطب اليت حيق فهيا للمريض أن يقرشـ هميات  ر اخلضوع لعالج طيب ق
نافعهابعد أن يطلع  مطالعا اكمال عىل أخطار هذا العالج املعني و ً شأن اجملني 5تونص املادة . ً ب من اإلعالن العاملي 

نة  رشي وحقوق اإلسان  سـا ن لب بغي، يف لك األحوال اليت يمت1997ل ثال، عىل أنه  يل ا ن، عىل  يب  فهيا إجراء أي حبث ملس
متةل املربطة  بق لألخطار والفوائد ا يمي صارم و تعلق مبجني خشص ما، إجراء  يص  يام بأي معاجلة أو  تأو ا سـ ي حملشخ م تقت لق

شطة، و شخص املعين"نهبذه األ بق واحلر والواعي من ا بول ا لالامتس ا ملسـ شأن 6تونص املادة ". لق يوسكو  ب من إعالن ا ن ل
يا وح يولو يات ا جأخال نة لبق سان  سـقوق اإل بق واحلر والواعي" عىل الامتس 2005لن شخص املعين ا سـبول ا ملل عندما " ق

ييص وعاليج"يتعلق األمر بإجراء   ".أي حبث علمي"أو " تشخأي تدخل طيب وقايئ و

                                                           

تب الرباءات األرويب، اجلزء جمي، الفصل الرابع، الفقرة  49 ية للفحص يف  تو بادئ ا مكانظر ا جهي ل  .5.1مل
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تلقون ملاملوردون وا ّ 

تلقون القطاع احلكويم  شمل املوردون وا ملقد  ية (ّي مثل الوزارات والواكالت احلكو ية(م يةطنالو ية أو ا حملل أو اإل ، مبا )قلمي
ية وأرايض احلكومة سؤوةل عن إدارة احلدائق الو نفهيا الواكالت ا ناعة )طمل تجارة وا لص؛ وقطاعي ا مثل رشاكت (ل

يل تحرضات ا نة و ية واألغذية والزراعة وا يدال تحرضات ا تجما سـ ن لص لسـ م بحث )لبستمل سات ا ل؛ ومؤ مثل اجلامعات (س
باات نات وحدائق ا نونوك ا ي لب يةجل يكرو بت واجملموعات ا ية واملعارف )مل هات اليت ترعى مصاحل أحصاب املوارد الورا ث؛ وا جل

يدية  يدية(لتقلا متعات الزراعة ا شعوب و نظامت ا ية و متعات ا ية أو ا شعوب األ تقلثل احتادات املداوين وا ل حملل صل لل جم مجمل ؛ )م
 50).ظة، وما إىل ذكل احملاف)مجموعات(األرايض من اخلواص ومجموعة ) مالك(مثل ماكل (وغري ذكل 

 املكل العام

يود  قيؤول أي معل معوما إىل املكل العام إذا مل تفرض أية  هور هلً تخدام ا مجلقانوية عىل ا سـ  51.ن

ية "املكل العام عىل أنه ) Black’s Law(ّويعرف قاموس بالكس لو  ية غري ا حملممجموعة الاخرتاعات واألعامل اإلبدا ع
ية الفكرية تخدهما أي خشص جماان. مللكحبقوق ا تاحة  تايل  ًويه اب سـ ليل ندما يفقد حق املؤلف أو حقوق العالمات أو . م عو

ية الفكرية اليت محهتا تكل احلقوق إىل املكل العام وميكن ألي  تؤول ا ـي رسايهنا،  تجارية أو  مللكالرباءات أو األرسار ا ف ينهت ل
ها دون أن تعدي علهيايمتلكخشص أن  ية ا سؤو يه  ل تقع  ل م  52."عل

ية ابحلقوق اجملاورة اليت  يدان حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل أنه نطاق األعامل واملواد ا حملموقد عرف املكل العام يف  م ّ
سداد أجر ملالك حق املؤلف  ها دون احلصول عىل إذن، ودون الالزتام  تغال بميكن ألي خشص الاتفاع هبا أو ا سـ لن

ية  ياب معاهدة دوية تكفل  وكقاعدة، يعزى–ملعنواحلقوق اجملاورة ا ل ذكل إىل انقضاء فرتة امحلاية مبوجب تكل احلقوق أو  غ
تكل ا بدل املعنيلامحلاية   53.لألعامل واملواد يف ا

سة  تاكرات اليت ال ميكل فهيا خشص أو مؤ تكون املكل العام املربط بقانون الرباءات معوما من املعارف واألفاكر والا سو ب ت ًي
ية تخداهما وتؤل ت. للملكأية حقوق  يود قانوية عىل ا تاكرات إىل املكل العام إن مل تفرض  سـكل املعارف واألفاكر والا ن قب

تلف املكل العام يف لك رشيع( تايل  يود من رشيع آلخر، واب نوع تكل ا تو خي ل ت لق ًودامئا (، بعد انقضاء فرتة رساين الرباءات )تت
نة20ما تكون  يامنها بعد ل، يف أعقاب عدم جتديد تكل الرباءات وإبطا)سـ  ها  ًها وإبطا لك ل  54.ح

تدايت، مب" املكل العام"وخيضع دور  شة الفعاةل يف العديد من ا نا نوسامته وحدوده  ق نةملللم بو وهذه ا للجا فهيا الو  تناولتو. ي
يدية و" املكل العام" معاين WIPO/GRTKF/IC/7/INF/8ثالويقة  تقلاملربط ابملعارف ا ثقايف لت بري ا لأشاكل ا لتع

يدي  55.لتقلا

ية ية/ثمصادر املوارد الورا  جلينا

نون  ملعانشدت سورسا يف اقرتاهحا ا بات الرباءات"ي يدية يف  ية واملعارف ا طلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل مودعي " لث
يدية" مصدر"طلبات الرباءات ابإلعالن عن  ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا هوم "وقالت يف ذكل الاقرتاح . لث مفهم  ُيف

نافع"ً نظرا ألن "مبعناه األمع قدر اإلماكن" املصدر" نفاذ وتقامس ا ئات قد شرتك يف ا ملالعديد من ا ل ت ئات . لهي يعة ا يويف  لهطل
تصة  ئات ا يدية، ا ية واملعارف ا ها مصدر املوارد الورا خملاليت جيب اإلعالن عهنا بو ي تقل هث لل نفاذ إىل املوارد ) 1(صف لبإاتحة ا

                                                           

 .WIPO/GRTKF/17/INF/12ثانظر الويقة  50
 .SCP/13/5ثانظر الويقة  51
نة  (Black’s Law 1027انظر قاموس  52 نة،  ثا سخة ا سـا ل لن م  ).2005ل
بو  53 شور الو يانظر  رسد ملصطلحات تكل احلقوق"من بو عن معاهدات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة و يل الو مد ي  ".ل
 .SCP/13/5ثانظر الويقة  54
ية الفكر" املكل العام"مذكرة عن معاين مصطلح  "WIPO/GRTKF/IC/7/INF/8ثانظر الويقة  55 ية مع إشارة خاصة إىل حامية مللكيف نظام ا

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل  "الفوللكور/ل
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ية و يد/ثالورا تخداهما) 2(ية أو لتقلأو املعارف ا نامجة عن ا نافع ا سـابالشرتاك يف تقامس ا ل ية واملعارف . مل نا ابملوارد الورا ثور ًه
تفرقة بني ية، ميكن ا يدية ا لا ن ملعتقل تع: ل ية، ومهنا عىل وجه اخلصوص األطراف ا ملاملصادر األوية من ان اقدة اليت توفر حل

ية تعدد األطراف املذكور يف 56ثاملوارد الورا نظام  م وا ية57لفاو ادلويةمعاهدة الل ية وا متعات األ حملل وا صل ثانوية 58جمل ل، واملصادر ا
ية أخرى، ومهنا عىل وجه اخلصوص اجملموعات خارج ا يةحمن ان يات ا يعي واألد لعلملوضع ا ب  59."لطب

 ]ثهناية املرفق والويقة[ 

                                                           

يولويج19 و16 و15انظر املواد  56 نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ت لب ل  .ق
ية لألغذية والزراعة13 إىل 10انظر املواد من  57 با ية ا شأن املوارد الورا ت من املعاهدة ادلوية  ن ث ب  .لل
يولويج) ي(8دة انظر املا 58 نوع ا شأن ا ية  بمن الاتفا ت لب ل  .ق
 .WIPO/GRTKF/IC/11/10ثانظر الويقة  59


