
 
تارخي  2012 فرباير 22: لا

 

 

 

 

 

 

 

 

يةبشأن ثويقة موحدة  ية الفكرية واملوارد الورا ثا  مللك
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 ئمذكرة الريس

نة نتاجئ لاثتقدم هذه الويقة  ية للجاليت توصلت إلهيا ا ية العامة ماحلكو رشين وفقا لوالية ا تام دورهتا ا ند ا مجلعادلوية  ت ع لعل خ
بو  يارات اليت جيري العمل علهيا، وتعرض ). WO/GA/40/7ثالواردة يف الويقة(يللو باق مل وخلا تيس فهيا أي ا واقف سل

شاركني يةال ملا  .ئهنا

هوم أنه ميكن  سأةل، مفن ا شأن أية  يار واحد أو أكرث  ند اقرتاح  ملفو مخ ب يارات أو إضافة عدم األخذ بأيع خل من تكل ا
 .أخرى خيارات

تخدهما  عناوينلاال تعدو و رسسـاليت ا شلك إطارحملارات إىل إشا  كوهنا1نومليا  .ث للويقةاتتوى وال 

 

                                                 

رسين يف إطار 1 نوانني ا يترد   .ملع
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ية الفكرية و ية مللكا تقاهتا[ثحامية املوارد الورا يدية املربطة هبا] مشـو تواملعارف ا : لتقل
تفاوض موضعنصلا  ل ا

 قامئة املصطلحات

يدية [ يةلتقلاملعارف ا يدية املربطة] / [ملعنا تاملعارف ا يةلتقل  ]ث ابملوارد الورا

يار يدية املعارف". 1 خلا يةلتقل ا سم يه " ملعنا شلك لا وكابحلريةتتاملعارف اليت  يدي، وتصان  ياق  شأ يف  بتطور، واليت  تقل سـ تن
ية  ية من دراية  ثال ال احلرص، ما يوجد يف املوارد الورا يل ا يل، وشمل، عىل  يل إىل  تقل من  معلجامعي، و ث مل بت ج ج سن ت

تاكرات وممارسات وتعمل  .بوهمارات وا

يار يديةاملعارف . "2 خلا شاط فكري انجتة عن معارف ة مضمون أو ماديه" لتقلا يدي، وشمل داخل ن  تياق  تقل ادلراية سـ
يدية ندرج يف أنظمة املعارف ا تعمل مما  تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا تقلا ي ل ب للعلم  .مل

يار يدية ". 2 خلا يةلتقلاملعارف ا ثاملربطة ابملوارد الورا هومة يف "ت نوعمف كام يه  ية ا لتاتفا يولويجق ت والصكوك املربطة هبا ويف لب ا
تحدة نظمة األغذية والزراعة لألمم ا تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ادلوية  مل ل ت ن ث ب ومبا أن األمر . لل

نصب الرتكزي عىل  تدبري مبوجب قانون الرباءات،  يتعلق  ب يديةي  ].رتاع تقين اليت ميكن أن تؤدي إىل اخلتقلاملعارف ا

يا نولو يو جا تك  لب

يا" نولو يو جا تك يولويج2املادة كام يه معرفة يف " لب نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل نظم  يه ق تخدم ا ية  نولو يقات  لأية  سـ تب جتط تك
نة تخدامات  يات من أجل ا تجات أو ا يري ا نع أو  تقاهتا،  ية أو  نات ا ية أو الاك يولو يا سـ لعمل ن تغ لص شـ حل ئ معب مل م  .جل

شأ  ملنبدل ا

يار شأ ".1 خلا ب" ملنبدل ا تكل تكل لهو ا ية املواردميدل اذلي  يعيث الورا ها ا لطبيف و  .ضع

يار ية. 2 خلا بدل اذلي يوفر املوارد الورا ثا بدل املورد/ل ّا تقامس  وفقا ل– ل ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا لربوتوكول انغواي  جلينب
ية ا تخداهما امللحق ابتفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  قالعادل وا سـ شـ ل للم يولويجمل بنوع ا لت بدل "، يعين مصطلح ل شأ بدل "ّاملوردلا  ملنا

ية و أو بدل اذلي حصل عىل املوارد الورا ثا يولويج/ل نوع ا ية ا يدية وفقا التفا بأو نفذ إىل املعارف ا ت لتقل ل  .قل

يار ية. "3 خلا بدل اذلي يوفر املوارد الورا ثا بدل " ل يةاذلي يوفر املوارد لهو ا  داخل املوقع، مبا يف  اليت جتمع من مصادرثالورا
نة، أو اليت تؤخذ من مصادر خارج املوقع، واليت من اجلائز أو من غري اجلائز أن تكون  شائر من األنواع الربية واملد ّجذكل ا لع

شأت يف  بدلذكلنقد   .ل ا

تق[  ملشـا

تقات" تج عن يه  "ملشـا يا و ية حتدث  يولو ية  يا نمربات  تج يع ب ئ مي طبك تصار ك يولمل الورايثعالا ية أو بوارد  يةجو  أو عن ثورا
تقالهبا يةسـا ية و توي عىل وحدات ورا ظيف، حىت وإن مل تكن  ث  ].حت

ية املواد  ثالورا

يةاملواد " توي عىل وحدات عامةل للوراثة يه"ثالورا يواين أو جرثويم أو غريها من األصول  بايت أو  حت أية مواد من أصل   .حن
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ية  ثاملوارد الورا

يار يةاملوارد ". 1 خلا ية املواد   يه"ثالورا متةلثالورا ية أو ا مية ا حملذات ا  .لفعللق

يار ية. "2 خلا شأن " ثاملوارد الورا يولويج والصكوك املربطة هبا ويف املعاهدة ادلوية  نوع ا ية ا هومة يف اتفا بكام يه  ل ت ب لت ل ق مف
ية لألغذية والزراعة با ية ا تاملوارد الورا ن  .لث

يعي  لطبالظروف يف الوضع ا

يةيه الظروف اليت توجد فهيا املوارد " يعيلطبالظروف يف الوضع ا" ية ويف  ثالورا ية واملوائل ا نظم اإليكولو يعداخل ا لطبل ج
ها املمزية  يطات اليت تطور فهيا خصا تة يف ا نة أو ا ئصحاةل األنواع املد حملج يولويج2املادة [ملسـتنب نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل  ].ق

ثال معرتف هبا دويا لهادة ا مت  ش

ثال ) ي[( متهادة ا نصوص علهيا يف املادة لمعرتف هبا دوياش ية ا مل يه اآل شأن احلصول عىل من ) 2(17ل ببروتوكول انغواي 
يةاملوارد  يولويجثالورا نوع ا ية ا تخداهما امللحق ابتفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ب وا ت سـ شـ ل للم مل لل ل  ] ق

نفاذ املادي  لا

نفاذ املادي إىل املورد الورايث" تالكه " لا تحديد خصائص املوارد الورايث مهو ا سمح  بأو عىل األقل وجود اتصال اكف به  ي
 .تاملربط ابالخرتاع

 املصدر

يار نه املودع عىل املورد الورايث من غري بدل " املصدر"يشري مصطلح . 1 خلا شأمإىل أي مصدر حيصل  ثل مركز ملنا م 
 .لنبااتتل ةقيلجينات أو حدلبنك للبحث أو 

يار  :مبعناه األمع قدر اإلماكن" املصدر"مصطلح فهم يُأن ينبغي . 2 خلا

تعاقدة[لاملصادر األوية، ومهنا عىل وجه اخلصوص  "1" بدلان][ملاألطراف ا نظام ] لا ية، وا لاليت توفر املوارد الورا ث
تعدد األطراف ل ية لألغذية والزراعةملا با ية ا شأن املوارد الورا تلمعاهدة ادلوية  ن ث ب ية والل حمل، وامجلاعات األ  لية؛صل

ثانوية، ومهنا عىل وجه اخلصوص "2" يةلواملصادر ا يات ا يعي واألد لعلم اجملموعات خارج الوضع ا ب   لطب

تعامل  سـالا

تعامل" ية املوارد سـا تطويريعين " ثالورا بحث وا لإجراء ا سويقسـامي وال، ل تكوين لت ا شأن ا ل  يولويج / والورايثب يايئ ا بأو ا لمي لك
يةللموارد  تقاهتا وا [،ثالورا يدية مشـو يةبوسائل مهنا ] هباتاملربطةلتقلملعارف ا يا ية اإل نولو تخدام ا ئ ا حسـ ج تعريف ] [لتك لسب ا ح

ية2  املادةالوارد يف يولويجق من اتفا نوع ا ب ا لت  ].ل
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ياسة العامة لسـأهداف ا
 

ثال للقوانني ادلوية :1 هدفلا لالا تعلقة /مت ية ا ملالو تفق علهيطن رشوط ا نرية وا بقة ا ملابملوافقة ا لسـ ملسـت  والقوانني امل
شأ شف عن ا نافع وا نفاذ وتقامس ا نشأن ا لك مل ل  2.ملب

ثل .1 ية الفكريةومودع [ميتضامن أن  بات حقوق ا مللك  ية ،]الرباءات[طل تعامل املوارد الورا نطوي عىل ا ثاليت  سـ  ت
يدية املربطة هبا] مشـتقاهتاو[ تواملعارف ا ية ] [لتقل نافذون إىل املوارد الورا ثا تقاهتا[ل يدية املربطة هباواملعار] مشـ، و تف ا  لتقل
تخدموها/و[ رشيعات [ ]مسـأو  لتللحقوق ادلوية وا يل رشوط القانون الوطين  [ةطنالو بدل املورد 3متطلبات [الوجهيةلوا ّا   ،4ل

تفق علهيا  رشوط ا نرية وا بقة ا تعلق ابملوافقة ا ملاليت  سـ لت ملسـت نفاذومل نصف ولا تقامس العادل وا ملا شف [للمنافع ] ل لكوا
شأ عن  .]ملنا

هدف ية  تو بادئ ا للا جهي ل  1 مل

ية وأحصاب احلقوق[ر وحقوق اأدو 1.1 ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللادلول واألمم وا صل  ].ل

يار  1.1.1 بات [  اإلقرار1 خلا بري يف تر نوع ا ياب تلك ية[لت تعلقة]مللكا يادية لدلول[ ]مل ا ية اب ] عىللسـاحلقوق ا ثملوارد الورا
تقاهتا[ يدية ] مشـو يادية ، مبا يف ذكل [تاملربطة هبالتقلواملعارف ا شعوبلو] دلولل[لسـ احلقوق ا شعوب لألمم وا ل وحقوق ا

ية، ية وامجلاعات ا حمللاأل ية اخلاصة [صل رشيع الوطين ]] مللكفضال عن حقوق ا بات الرباءات[للتوفقا   .]طليف جمال 

يار  2.1.1 نفاذ إىل املوارد ا[ 2 خلا سلطة يف حتديد ا يادة ا بة ا للدلول صا ل لسـ ها ح تصا ية اليت تدخل يف ا صلورا خ ث
ية من خالل . القضايئ يدية املربطة ابملوارد الورا نافذين إىل املعارف ا بغي لألشخاص ا ثو ت تقل لل صاحب املعارف واحدا اكن [ين
تحداث اخرتاع، احلصول عىل موافقة ]  املعارفمالك] [أو أكرث هذه املعارف يف ا بقني  سـوا صاحب املعارف واحدا اكن [لملط

ه] املعارفمالك] [كرثأو أ سعي إىل إرشا ك وا رشيع الوطينمل  .]لت، رشط مراعاة ا

يار  3.1.1 يادية [ضامن احرتام  3 خلا تالل جزيئ أو لكيلسـاحلقوق ا حشعوب الواقعة حتت ا ية ها مواردعىل ]لل ث الورا
بد يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل  مواملعارف ا ت رشوطألتقل نرية وا بقة ا ل املوافقة ا ملسـت شاركة الاكمةل والفعاةلملسـ تفق علهيا وا مل ا  .مل

ية  2.1 ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللاحرتام حقوق ا صل  .ل

ية، [ ية وامجلاعات ا شعوب األ بدأ تقرير املصري  حمللضامن احرتام  صل لل تالل إضافة إىل ] مبا يف ذكل[م شعوب الواقعة حتت ا حا ل
ها ]جزيئ أو لكي ية واملعاعىلق وحقو نرية ث املوارد الورا بقة ا بادئ املوافقة ا يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل  ترف ا ملسـم سـ ت ملتقل ل

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  شاركة الاكمةل والفعاةل، مع مراعاة إعالن األمم ا تفق علهيا وا رشوط ا صلوا ل ب مل مل مل  ].ل

 .العبء اإلجرايئ 3.1

بات الرباءات بإجراءات غري معقضامن [ ثقل اكهل مودعي  طلأال  نافع ُي تخدام وتقامس ا نفاذ والا ملوةل فامي خيص رشوط ا سـ ل
بون امحلاية مبوجب الرباءات] مبوجب القانون الوطين يطلندما   .]ع

                                                 

ناوين الواردة يف إطار و 2 رسين /لعا يظ يه نص ا توبة خبط  يأو ا ملغل هدف هو أنملك  .ثتكون الويقة أكرث وضوحا لوا

يةتشمل القوانني  3 بات الو نوا طتطل  .ف القواعد العريةمل

بدل املورد4 ّ ا بدل اذلي  هول شأ أو ا ل بدل ا سبملن ية كتا تكل أوث املوارد الورا يولويجمياذلي  نوع ا ية ا يدية وفقا التفا ب املعارف ا ت لتقل ل  .قل
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نافع[  4.1 نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا ملا ل .فل

نافع ف نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا يعزز ا شف عن املصدر  ية وادلوية رشطا  بات الرباءات الو ملإن تضمني  ل ل سـ للك ل ن فطل امي خيص ط
ية يديةثاملوارد الورا  ].لتقل واملعارف ا

نح  :2 هدفلا منع  ية الفكرية[م ية[ عن خطأ ]الرباءات] [مللكحقوق ا  .]نعن سوء 

نح  1.2 منع  ية الفكرية[م ية تنطوي عىل اليت ] الرباءات] [مللكحقوق ا نفاذ إىل املوارد الورا ثا تقاهتا/و[ل ] مشـأو 
يدية املربطة أو /و تاملعارف ا تخداهما لتقل ية[سـهبا وا  :]نعن سوء 

تاكري [[ )أ( شاط ا نطوي عىل  بعن خطأ الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ن تويف  [ت معايري تسـال 
 ؛]امحلاية مبوجب براءة

تفق علهيا [ )ب( رشوط ا شأن ا بات  نرية ومل توضع تر بقة ا توفر املوافقة ا ملإن مل  ب سـ لت ي تت ملسـ  ]أو/[و[مل
نصف  تقامس العادل وا للما مل ُنافع ومل ل شأت شف عن ا نتوف رشوط ا لك توف القوانني ]ملسـ تُسـ أو مل 

ية؛ ية ا رشوط الو نوا ملعن ط  ل

ينيأو [ )ج( تأصةل للمالك األ نوحة يف انهتاك للحقوق ا صلا مل  .]ملم

هدف ية  تو بادئ ا للا جهي ل  2 مل

يقني يف احلقوق 2.2  لا

يار 1.2.2 ية الفكرية [ينبغي أن يكفل نظام 1 خلا يني]الرباءات[ ]مللكا رش تخدمني ا يقني يف احلقوق  ع ا سـ لل  5 للم
ية يني للموارد الورا رش ثواملوردين ا ع ل تقاهتا/و [ّ يدية املربطة هبا/ و]مشـأو  تأو املعارف ا  .لتقل

يار 2.2.2 ية الفكرية ينبغي أن يكفل نظام 2 خلا تخديممللك ا يقني يف احلقوق  سـا يدية ملوارد املل ية واملعارف ا تقل الورا لث
يديةّوأال يفرض رشو ية واملعارف ا شف اإللزايم املربطة ابملوارد الورا ثل رشوط ا يقني القانوين  تقلطا تقوض ا ث ت لك لل  .م

رشوط امحلاية مبوجب براءة 3.2 ثال  لالا  .مت
نطوي  تعلق ابخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ثارية فامي  بات الرباءات عىل احلقوق الا بغي أن حيصل مودعو  تال  ي ئطل تن سـي

ت شاط ا بعىل   .اكرين

شف[ 4.2 رشوط ا ثال  لكالا لت نافعو م نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للماملوافقة ا مل ل ملسـتسـ  .مل

توفوا رشطي املوافقة احلرة  ثارية يف حال مل  ية الفكرية عىل حقوق ا بات حقوق ا بغي أن حيصل مودعو  سـال  يطل ئ مللك تن سـي
نفا نافع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للا للم مل ل ملسـتسـ ية مل تقاهتا[ثذ إىل املوارد الورا يدية املربطة هبا] [مشـو تواملعارف ا ] لتقل

تخداهما  ية [سـوا شعوب األ نافع مع ا نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا صلضامن احلصول عىل املوافقة احلرة ا ل للم مل ل ملسـتسـ مل
ية  ].]حمللوامجلاعات ا

                                                 

 .ينبغي تعريف هذا املصطلح 5
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شف[ 5.2  .لكرشوط ا

بات  ية الفكريةحقوق [طلعىل األشخاص اذلين يودعون  ية ]الرباءات] [مللكا تخدام املوارد الورا نطوي عىل ا ث اليت  سـ ت
يدية املربطة هبا واجب  أو/و تاملعارف ا ية واإلخالص[لتقل تحيل بصدق ا نا شف عن ] يفلل ية[لك ا سـيع املعلومات األسا ] مج

ية] املعروفة[مجيع املعلومات الوجهية  تعلقة ابملوارد الورا ثا يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل بدل  واملعار]مشـتقاهتاو [مل تف ا لتقل
شأ]املصدر أو[  ].ملن ا

بادةل 6.2 ثقة ا تا  .ملل

نافعسـ[ نفاذ وتقامس ا يني اب تلف أحصاب املصلحة ا بادةل بني  ثقة ا شف عن املصدر ا مليعزز ا ل ن خم ت ل ملعلك يع هؤالء . مل مجوقد يكون 
يدية/موردين و ية واملعارف ا تخدمني للموارد الورا تقلأو  ث لسـ شف عن املصدر . م يه، فإن ا لكوناء  عل بادةل يف سـيبينب ثقة ا ت ا ملل

نوب  شامل وا جلالعالقات بني ا يعزز أيضال بادل سـو نافع ونظام الرباءاتملتادلمع ا نفاذ وتقامس ا مل بني نظام ا  .]ل

ياةال 7.2  6.حلرباءات عىل أشاكل ا

يار 1.7.2 ياة وأشاكل ا.1 خلا نح براءات عىل ا تأكد من عدم  حل ا حل يدية مل ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا تقلياة فامي  ث لي
 .تاملربطة هبا

يار 2.7.2 تعامالت اجلديدة للمواد املعروفة توافر تعزيز  .2 خلا ياة والا سـامحلاية مبوجب الرباءات ألشاكل ا حل
تحداث نافع ملا سـال ناجتة عن ملنافع ودلمع تقامس تكل ا تخدام لا يةسـا تيدية املربطة هبا واملعارف اثاملوارد الورا  .لتقل

ية الفكرية  :3 هدفلا نح ] الرباءات[مللكضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب ا بة يف  نا تخذ القرارات ا مليك  سـ مل ت
ية الفكرية   ].الرباءات[مللكحقوق ا

تب  .3 تأكد من أن ا ملكا ية الفكرية[ماكتب [[ل سؤول عن ] الرباءات[ ]مللكا بات حف] أو إدارة/معاجلة و[ملا طلص 
ية الفكرية [ بة ]مجيع[إىل ] ينفذ[ ] أنينبغي] [والرباءات[مللكا نا سـ املعلومات ا ية عن[مل تقاهتا/و[ث املوارد الورا أو /و] مشـأو 

يدية املربطة هبا تاملعارف ا بة يليك الرضورية ] لتقل نا سـتخذ قرارات  نح مسـتنرية يفوم ية الفكرية[م   ].الرباءات []مللكحقوق ا

تو بادئ ا جا ل هدفمل للية   3 هي

سابقة 1.3 ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص  .لتقن

ية الفكرية[ ملاكتب ]ب عىلجي [ينبغي ية برمهتا، ] الرباءات []مللكا سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا نأن تأخذ يف  ل ع لص ن ملعسـ لتقح
تعلقة  ية، ] مل املودععىل حد ع[[ملا يدية املربطة هب] مشـتقاهتاو[ثابملوارد الورا تواملعارف ا يمي ]التقل ند  تق  حقوق [ملنح هلية األ[ع

ية الفكرية ية []مللكا  ].براءة[ ]اءةللرب اخرتاعهلأ

                                                 

يار وا 6 خند اقرتاح  هوم أنه ميكن ع سأةل، مفن ا شأن أية  ملفحد أو أكرث  م يارات األخذ بأيعدمب  .خل من تكل ا
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بق عىل مودع  2.3 شف ا ملطرشط ا بات) مودعي(لك  .لطلا

يار 1.2.3 ية الفكرية[طلب احلصول عىل ] مودعي[ مودع جيب عىل] [ينبغي[. 1 خلا أن ] الرباءات []مللكحقوق ا
يع املعلومات األسا مجشف عن  ية بشأنسـية يك تحديد ]مشـتقاهتاو[ث املوارد الورا يدية املربطة هبا الوجهية  ل واملعارف ا ت لتقل

ية تضمن  .هلرشوط األ تعني أن  تو بقة تكلي شف اإللزايم، احلصول عىل املوافقة ا سـ املعلومات ما يؤكد، عرب رشوط ا مللك
يام ب تفق علهيا، وميكن ا نفاذ عىل أساس رشوط  نح حق ا نرية و لقا م م لت ثال املعرتف ملسـ هادة الا تصدار  تذكل عن طريق ا مسـ ش

 .لهبا دويا

يار 2.2.3 سابقة.2 خلا ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص شف عن مصدر سيساعد: لتقن يةلك ا يدية يف ثاملوارد الورا لتقل واملعارف ا
باتطلبات الرباءات فاحيص الرباءات والقضاة عىل  سابقة فامي خيص الاخرتاعاثإ ية ا نا ية ا ل حاةل ا ع لص تت اليت تربط لتقن

تكل املوارد أو املعارف، بشلك من األشاكل ياانت ب  تعامل قواعد  بمبا يف ذكل ا يدية سـ ية ّعد اليت تلتقلاملعارف ا للتقنكحاةل 
سابقة ية ا نا لا ع  .لص

يار 3.2.3 تعلقة  .3 خلا ية ا رش املعلومات ا شأ و شف عن بدل ا ية وتعممي املعلومات اب شفا ملتعزيز ا ن ن لك تقل لمل بن ف
ية اليت ابالخرتا تاحا للعموم، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا با و نا يامث يكون ذكل  شف عهنا،  نعات اجلديدة وا سـ لتقلك م م ح

نفاذ إلهيا هور ا لميكن   .للجم

بع 3.3 لتتإماكية ا  .ن

شف عن سـميكن  بات الرباءات امللكا يةموردي طلصدر يف  يديةثاملوارد الورا بع  لتقل واملعارف ا تخدامتتمن  ردمه أو  مواسـا
شطة فمعارهم يف  تطوير نأ بحث وا لا  . للحامية مبوجب الرباءاتمؤهةل اخرتاعات ا عهنتنتجاليت ل

يدية 4.3  .لتقلحقوق أحصاب املعارف ا
هم بون يف أن توثق معار يدية قد ال ير بعض من أحصاب املعارف ا فال بد من اإلقرار بأن ا غ تقل  .لل

هدف ية[لاملعاهدات ادلوية العالقة بني الاتفاقات والصكوك و :4 لا  ]قلمياإل
يار 1.4 سقة بني ] نظام[  عالقة]ب الاعرتاف] [إقامة[ 1 خلا بادل  تدمع  مت ية الفكرية[م  ]الرباءات] [مللكحقوق ا

نط يةتاليت  تعامل املوارد الورا ثوي عىل ا تقاهتا/و[،سـ ية /و] مشـأو  يدية املربطة هبا من ان حأو املعارف ا ت والاتفاقات [لتقل
ية[ل ادلوية ]واملعاهدات سارية[ ]قلميواإل ية أخرى، ]لا لمبا يف ذكل ضامن الاساق مع املعايري القانوية ادلوية يف تعزيز [ح من ان ن ت

ية[وحامية احلقوق  ية]عامجلا شعوب األ صل   ].لل

يار 2.4 بادلتعزيز [. 2 خلا تعاون] [متعالقة دمع  سارات[مع الاتفاقات ] لتعزيز ا ية] ملوا نادلوية ا  .ملعل

با هدفملا ية  تو للدئ ا جهي  4 ل

 .تالاحرتام والاساق 3.4

سارات[الصكوك سائر تعزيز احرتام [ 1.3.4 ية[ل ادلوية ]ملوا ية] قلميواإل ها[ ملعنا ساق  يق الا سعي إىل  معوا تحتق  .]ل
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ية ادلوية ابلعمل اجلاري يف احملافل األخرىيو 2.3.4 نة احلكو لبغي أال خيل معل ا مللج  ].ّن

تعاون، وإذاكء ا 4.4 يولويج/لوعي، وتقامس املعلوماتلا نوع ا ية ا بالربط بني اتفا لت ل شأن /ق ب املعاهدة ادلوية  ل
نظمة األغذية والزراعة تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا ملاملوارد الورا ل ت ن  .لث

تعاون[تعزيز  سارات[ الصكوك مع] إذاكء الوعي وتقامس املعلومات []لا ية[ل ادلوية ]ملوا ية] قلميواإل ية و[ ملعنا يذ اتفا قدمع  تنف
ئة عن  نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا يولويج وبرتوكول انغواي  نوع ا شـا ل للم مل ل ب ب جلينت ل ل

يولويج نوع ا ية ا تخداهما، امللحق ابتفا با ت لسـ ل نظمة  وق تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ادلوية  ل ت ن ث ب لل
 ]. عىل وجه اخلصوصغذية والزراعةاأل

هدف تاكر  :5 لا يع الا ية الفكرية يف  بدور نظام ا تشج ياواملعارف مللك نولو جونقل ا  لتك

ية الفكرية[بدور نظام اإلقرار  1.5 ها  ]الرباءات] [مللكا يا و نولو تاكر ونقل ا يع الا مييف  ج تعمتك ل ب واحلفاظ عيل [تشج
ية وموردي  املصلحة حصابأل تبادةلمل اصلحةامللتحقيق [،]تعزيزه] [هذا ادلور املعارف ] أو[/و] مشـتقاهتاو[ثاملوارد الورا

يدية املربطة هبا  تا تخدمهيا  وأحصاهبالتقل يدبطريقة حتقق الرفاه[مسـو ية عىل ا لصع وا ثقايف الاجامتعيلتمن تصادي،ل وا  ق والا
 ]:وكذكل[

ية تضمن  ] يفتسامه[ )أ( يدية املربطة هبا] وأ[/و] مشـتقاهتاو[ثحامية املوارد الورا تاملعارف ا  .لتقل

نظام تو )ب( ية الفكرية[لتالىف اآلاثر الضارة  ية[عىل  ]الرباءات] [مللكا شعوب األ صلا شعوب لا قوانني ]ل
ية يةصلاأل ها و[ حملل وامجلاعات ا يديةق وحقوامعتقداهتفوأعرا ها ا لتقلها ومعار وممارساهتا وأنظمهتا  ]ف

ها قاملعرية وحقو ية[حبقوق هذه هبدف اإلقرار  ف شعوب األ صلا ية] ل ية وا حمللامجلاعات األ  يف صل
ية وحامية هذه احلقوق تعلقة ابملوارد الورا تاكراهتا ا ها وا شاء وحامية معار تخدام وتطوير وإ ثا مل ب ن  .]فسـ

هدف ية  تو بادئ ا للا جهي ل  5 مل

تاكر 2.5  .باحلفاظ عىل حوافز الا

تاكر اليت يوفرها نظام ا[ ملاحلفاظ عىل حوافز الا تاكر، مع ] [.لكية الفكريةب يع الا ية الفكرية يف  باإلقرار بدور نظام ا تشج مللك
ية مر تقاهتا/و[ثاعاة العالقة ابملوارد الورا يدية املربطة هبا،  أو/ و]مشـأو  تاملعارف ا يدية [لتقل لتقلويف حامية املعارف ا
ية  أو/و تقاهتا/و[ثاملوارد الورا يدية املربط/ و]مشـأو  تأو املعارف ا تقامس العادل لتقل يدي وا ثقايف ا بري ا لة هبا وأشاكل ا تقل ل لتع ل

تخداهما، واحلفاظ عىل هذا ادلور نامجة عن ا نافع ا نصف  سـوا ل للم  ].مل

يقني القانوين 3.5  .لا

يقني ]تعزيز] [تشجيع[ نطاق] [ضوحالوو[ل ا ية الفكرية حلالقانوين  ]لا ية[مللكقوق ا  ث، مع مراعاة العالقة ابملوارد الورا
يدية/ و]مشـتقاهتا أو/و[ تعلقة حبامية املعارف ا يدية املربطة هبا والالزتامات ا تقلأو املعارف ا مل ت لتقل يدين [ل للشعوب ] [ملسـتفا

ية ية وامجلاعات ا حمللاأل ية /و] صل تقاهتا/و[ثأو املوارد الورا ثقايف / و]مشـأو  بري ا يدية املربطة هبا وأشاكل ا لأو املعارف ا تع ت لتقل ل
يقني وا يدي وا لا تقامسلتقل نرية وا بقة ا للوضوح يف املوافقة ا ملسـتسـ نافعمل نصف  للم العادل وا  .]مل
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تامثرات 4.5  .سحامية اإلبداع وماكفأة الا

يار 1.4.5 ية منحامية اإلبداع. 1 خلا يولو نة ا ج القر ب ية وادلوية لص ل الو تامثرات وضامن احلصول عىل طن سوماكفأة الا
تقامس العا نرية وا بقة ا لاملوافقة ا ملسـتسـ نافع مع مل نصف  للمدل وا ية، [مل ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل  ]]مالك] [أحصاب] [و[ل

يديةاملعارف يدية [.لتقل ا يدين من املعارف ا لتقلا  .]ملسـتف

يار 2.4.5 تامثرات حامية اإلبداع. 2 خلا ية [سوماكفأة الا بقة [ ]جملمتعالعامة واخلاصة وا ملسـوضامن احلصول عىل املوافقة ا
نرية وا نافع ملسـتا نصف  للمتقامس العادل وا مل تفق علهيال رشوط ا ملوا تحداث اخرتاع جديد ] [ل ية إىل ا سـالرا ُاليت نفذت [م

بادئ ية، مبا يف ذكل  رشوط الو ثال الاكمل للقوانني وا مابال ن طت ل نافع  م نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للماملوافقة ا مل ل ملسـتسـ مل
تفق علهيا رشوط ا ملوا  ].ل

ية 5.5 شفا فا  .ل

ية وتعممي املعلوماتتع شفا فزيز ا شأ عن طريق  [ل شف عن بدل  نا يةملك يات ،] [ثاملوارد الورا تعارض مع األخال ق إن مل تكن  ت
نظام العام أو/العامة و ية[] ،لا  :عن طريق ما ييل] فوتوفري امحلاية الاك

شف عهنا، إلثراء اجمل[ )أ( تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا لكرش املعلومات ا مل لتقن موعة الاكمةل ن
ية نفاذ إلهيالتقنللمعارف ا هور ا ل اليت ميكن   ؛للجم

شف عهنا، و )ب( تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا شأ ورش املعلومات ا شف عن بدل ا لكا مل ن ن تقلك لمل ن
هور[ تاحة  ندما تكون  تضاء و للجمسب الا م عق ية ]ح اليت لتقن، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا

نف هور ا لميكن   ؛اذ إلهياللجم

يدية وموردهيا من خالل و )ج( ية واملعارف ا تخديم املوارد الورا ثقة بني  يقني القانوين وا ّزايدة ا تقل ث سـ ل لل م
شأ أو املصدر نشف إلزايم عن ا  .]ملك

 ]1 املادة[

 ]موضوع امحلاية[[

هدف[  ]لا

تعامل[عىل أي ] امحلاية[هذا الصك ] يشمل[ينطبق  1.1 ية الفكرية] سـا ئة عن ل امللكحلقوق ا يةشـنا  ثاملوارد الورا
يدية] مشـتقاهتا[  .]تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا
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 ]2 املادة[

نافع[[ يدون من الاقرتاحات / ]ملا  ]]ملسـتفا

 ]األهداف[

يار  1 خلا

تعامل تصب  1.2 ناجتة عن ا نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن ا سارية  ثال للقواعد ا تدابري املربطة ابال سـا ل مل ل ب ل ت ت من أجل [مل
يةامل] حامية يدية] مشـتقاهتا[، ثوارد الورا بدل اذلي يوفر تكل املوارد واملعارف  لتقلواملعارف ا لاملربطة هبا يف مصلحة ا بدل [ت
يةمنشأ   ].ثاملوارد الورا

ية و 2.2 يدية صلحترتم األطراف حقوق امجلاعات األ ية يف املعارف ا تقلوا ية، لحملل ثاملربطة ابملوارد الورا ] مشـتقاهتاو[ت
رشي سارية، وال]/احمليل[ع للتوفقا  لالوطين والاتفاقات واملعاهدات ادلوية ا يولويج  ل نوع ا ية ا بسـامي اتفا لت ل وبرتوكول انغواي ق

يولويج  نوع ا ية ا تخداهما، امللحق ابتفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا بشأن احلصول عىل املوارد ا ت سـ شـ ل للم مل ل لب ل ق جلين
شأن املوارد بواملعاهدة ادلوية  نظمة األغذية والزراعةل تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا مل الورا ل ت ن  .لث

يدون من و 3.2 ملسـتفتع ا يةيمت ثارية ثاملوارد الورا يدية املربطة هبا مبوجب هذا الصك ابحلقوق الا سـتئ واملعارف ا ت لتقل
ية تا لا  :ل

شأ من وجود املعارف  )أ(  ؛)حقوق حبمك الواقع(تناليت 

تترصف فهيا وبقى ما دامت املعارف قامئة؛واليت ال ميكن ا )ب(  ل

يال القادمة؛ )ج( يال إىل األ نقل عرب األ جواليت  ج ُ  ت

تخدام  )د( نفاذ إىل ا نع ا سـواليت ترخص أو  ل يةمت يدية املربطة هباثاملوارد الورا ت واملعارف ا  .لتقل

يار  2 خلا

ساوية سـينشئ نظام عاملي وإلزايم إن وضع 4.2 تغالمتظروفا  ناعة والا سـ  رس للص تجاري للرباءات، و ييل ا كذكل ل
نصوص علهيا يفاإلماكانت  ية) 7(15 املادة ملا تخدام املوارد الورا ية من ا تأ نافع ا تقامس ا يولويج  نوع ا ية ا ثمن اتفا سـ ت مل مل ل ب لت ل  .ق

 ]3 املادة[

 ]]نالقانوية[امحلاية [نطاق [

شف [  ]]اإللزايم[لكرشوط ا

 نامحلاية القانوية

بدلان] [تعاقدةملاألطراف ا[توفر  1.3 يدية املربطة هبا يف إطار ]لا ية واملعارف ا ت امحلاية القانوية للموارد الورا تقل ث لن
ية تا سم ابخلصائص ا لنظام معارف فريد  ل  :يت
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ية  )أ( يدية واملوارد الورا ثاملعارف ا شاهد لتقل ية والقوانني العرية ويقة الصةل ملوا ية والرو ثقا ثوالقمي ا فل ح ف
يهنا وحتافظ  مجفامي   .يعها عىل تاكمل نظم املعارفب

يةال ميكن فصل و )ب( يدية ثاملوارد الورا يولويج عن املعارف ا نوع ا تقل وا ب لت ل ألنه ال ميكن الفصل بني ل
نارص غري امللموسة وتكل امللموسة  .لعا

يةو )ج( يدية املربطة هبا ثاملوارد الورا ت واملعارف ا  قلميياإل وتوارثملوااعي امجلرتاث ال من ٌجزءلتقل
 ؛فكريالثقايف ولارويح ووال

ية وو )د( يديةثاملوارد الورا نقوةلةتاملربط لتقلاملعارف ا تلفة، من  م هبا  خميل إىل آخر يف أشاكل  ج
ترصف فهي وال تقادملميكن ا ها وال ختضع  للا وال   .تقسـمي

يل للمعارف 2.3 تطلب أي  سجالاعرتاف ابحلقوق قانوان ال   ] تي

شف وامحلاية  لكا

يار  1 خلا

تعاقدة[تنص  3.3 بدلان] [ملاألطراف ا ية الفكرية [ يف]لا شأن ا ها الوطين  مللكرش بيع رشيع ] الرباءات []ت  عىللتا
شف اإللزايم يا. للكرشط  شف إلزا بغي أن يكون رشط ا مو لكن يذه بطريقة ملزمة قانوان وشامةلوهذا يعين . ي بغي  نفأنه  تن  .ي

بة 4.3  :قمراكز املرا

يار )أ( بدلان[ ]ملتعاقدةااألطراف [تعني . 1 خلا يةاكتبامل] لا بة لملكية الفكريةل طن الو ق مراكز ملرا
شف عن  شأ ومصدر املبدل لكا ية ملنا  ت املربطة هباتقليديةلواملعارف ا ]مشـتقاهتاو[ثوارد الورا

 .]ولرصدهام[

يار )ب( بح ماكتب عىل نظام الرباءات ينصجيب أن . 2 خلا شف اإللزايم يضمن أن  تص رشط  للك
ية ال يا مللكا بةئيسـفكرية مركزا ر شف عن قملرا تعامل ] رصد[لك ا ية وسـا املعارف أو /ثاملوارد الورا

يدية املربطة هبا  تا يا مع املادة (لتقل يولويجامللحق اب من بروتوكول انغواي 17شـمتا نوع ا ية ا بتفا لت ل  ).ق

يار  2 خلا

تعاقدة[جيوز  5.3 شأن ]للبدلان] [مللألطراف ا ها الوطين  نص يف رش ب أن  يعت شف إلزايمت  .للكالرباءات عىل رشط 

يار  3 خلا

ية  6.3 يا هل عالقة ابملوارد الورا شفا إلزا شف يف الرباءات  تضمن رشوط ا بغي أن  ثال  ك لك مت تقاهتا واملعارف [ين مشـو
يدية بة ما مل يكن ] تاملربطة هبا لتقلا شف همام اب سـذكل ا ية للحامية مبوجب الرباءات، أي اجلدة أو النلك لملعايري األ نشاط هل

متكني تاكري أو ا لالا  .ب

شأ أو أية معلومات ذات صةل ابملوارد و 7.3 شف عن املصدر أو ا بات الرباءات ألي رشط  نال ختضع  للك ملطل
ية  ية للحامية مبوجب الرباءات، أيما مل تكن تكل املعلومات هممة [ثالورا بة ملعايري األ هلاب تاكري لنسـ شاط الا ب اجلدة أو ا لن

متكني أو  .لا
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ية الفكرية[لبات حقوق طأنواع  شف] الرباءات] [مللكا لكالوجهية رشوط ا نارص ادلافع/[ل شفةلعا  ]للك 

يار  1  الفرعيخلا

ية احملددة 8.3 بارشة عىل املوارد الورا ّجيب أن يكون الاخرتاع قامئا  ث تهيف . [م ويف ] يالاخرتاع املطلوب حام
 :احلاةل هذه

تخدم الاخرتاع املورد الورايث  )أ( متد عىل يسـجيب أن  بارشا، أي أن  تخداما  يعا م  املمزيات اخلاصةسـ
 ؛ذا املوردهب

تالكه أو عىل األقل ذكل جيب أن يكون للمخرتع نفاذ مادي إىل ] أو[و )ب( ماملورد الورايث، أي ا
تحديد خصائص املورد الورايث املربطة ابالخرتاعمبا يكفياتصاهل به  ت   ؛ل

يديةعىل عمل ب مودع الطلبإذا اكن [ ]أو[و )ج( بارشة عىل املعارف ا لتقلأن الاخرتاع قامئ  تاملربطة  م
ية،   ]. املعارفتكليسـمتد الاخرتاع عن وعي من أي أن عىل اخملرتع أن ثابملوارد الورا

يار الفرعي  2 خلا

يةينطوي الطلب عىل  9.3 تقاهتا [ثاملوارد الورا يدية] مشـو  .تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا

يار الفرعي  3 خلا

شف ال  10.3 لكبق رشط ا تعلقينط ية مليف الرباءات ا تقاهتا[ث ابملوارد الورا يدية املربطة هبا عىل ] مشـو تواملعارف ا لتقل
 :ما ييل

يةمجيع  )أ( ية؛ثاملوارد الورا سا ية، مبا فهيا املمرضات اإل سا ن اإل ن ن  ْن

تقات؛ )ب(  ملشـوا

سلع؛ )ج(  لوا

يدية يف املكل العام؛ )د(  لتقلواملعارف ا

ية؛واملوارد  )ه( ية خارج األنظمة القانوية الو نالورا ن  طث

يع  )و( يةمجو بة ثاملوارد الورا بل ملكتسـا يولويج ق  نوع ا ية ا يد الوطين التفا يذ عىل ا با ت للصع ل ق وبرتوكول لتنف
تخداهما  ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا سـانغواي  شـ ل للم مل ل جلينب

نوع ية ا لتامللحق ابتفا يولويجق  .لب ا

يار الفرعي  4 خلا

ية و 11.3 شف عىل اخرتاع خيص املوارد الورا ثبق رشط ا لك تخدهما/ينط يدية املربطة هبا أو  سـأو املعارف ا ت يتقل . ل
شف حىت وإن غري اخملرتع  بق رشط ا ية،  بة للموارد الورا ّواب لك نط ث يسـ تلمةلن ملسـية املادة ا  .بن
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شف  لكموضوع ا

يار الفرعي  1 خلا

بدل تطلب ا 12.3 شف عن ا بات ا لألطراف من مودي ا لك بدل املل ّاملوردلطل لموارد ل ّوردلتكل املوارد واملصدر يف ا
ية يدية املربطة هبا] مشـتقاهتا[أو / وثالورا تاملعارف ا  .لتقل

ثال معرتف هبا دويا 13.3 هادة ا سخة من  بات تقدمي  لوتطلب األطراف أيضا من مودعي ا ت ن ملطل  ويف حاةل عدم .ش
هادة يف  بدل املوردلشرساين تكل ا ّا نرية ل بقة ا ثال للموافقة ا بغي ملودع الطلب تقدمي معلومات وجهية عن الا سـت،  ملم سـف ت ملن ي

بدل اذلي يوفر  رشيع الوطين  يه ا سب ما  نافع  نصف  تقامس العادل وا نفاذ وا للوا تض ح للم مل ل لتل يةيق أو املعارف / وثاملوارد الورا
يدية امل سب لتقلا شأ تكل املوارد أو بدل ا تربطة هبا، أي بدل  ن كت يةم يدية املربطة هبا وفقا  أو/ وثاملوارد الورا تاملعارف ا لتقل

يولويج نوع ا ية ا بالتفا لت ل  .ق

يار الفرعي  2 خلا

بات الرباءات 14.3 شف اإللزايم عن املعلومات يف  طلا  : كام ييللك

شأ، أو إن مل )أ( ملنبغي أن يعلن املودع عن بدل ا ّ يكن معروفا مفصدر املورد الورايث احملدد اذلي اكن ين
يه وال يزال يعرفه  .لللمخرتع نفاذ مادي إ

بغي هل أن يعلن عن ذكل )ب( شأ واملصدر،  هل فهيا املودع بدل ا نويف احلاةل اخلاصة اليت  فين مل  .جي

يار الفرعي  3 خلا

بات الرباءات عن املصدر األويل للوفاء 15.3 رشط إذا اكنت دلهيم معلومات عنطلجيب أن يعلن مودع   ذكل ل اب
ثانوي جيوز اإلعالن  اليف حني أنه ، املصدر األويل ند عدم توافرلعن املصدر ا دلى معلومات عن املصدر األويل  عإال 

بات الرباءات يد ذكلوإذا. طلمودعي  يجب عىل املودع تأ هوال  ك اكن املصدر  ف  .جم

يار الفرعي  4 خلا

شأ  16.3 يةاملوارد امنبدل  تقاهتا [ثلورا يدية] مشـو  .ومصدرها تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا

نرية، و 17.3 بقة ا ملسـتاملوافقة ا شأ أو بإما ملسـ ملنهادة ا شأبأيةش بدل ا ن ويقة أخرى تصدر وفقا للقانون احمليل  ل ويف . ملث
بات تصدر وفقا للقانون هادة إ شأ حىت بعد بذل هجود معقوةل،  ثحال تعذر حتديد بدل ا بشن املوارد للبدل اذلي يوفر   احمليلفمل

ية  .ثالورا

يدين احملددين يف املادة و 18.3 تفق علهيا مع ا نافع مبوجب رشوط  بات تقامس ا تفإ ملسـم مل رشيع احمليل2ث  .للت وفقا 

ية و 19.3 يدية املربطة ابملوارد الورا شفوية عن املعارف ا ية وا تا ثإاتحة املعلومات ا ت تقل ل لب تقاهتا[لك ب]مشـو حث ل إلاتحة ا
يدية يل اخلاصة بصاحب املعارف ا تفا ية الفكرية، مبا يف ذكل ا تقلوالفحص يف طلب ا ص لل  .مللك
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يار الفرعي  5 خلا

يه يف املادة  20.3 نصوص  ثال معرتف هبا دويا كام هو  هادة ا تقدمي  شف اإللزايم  علتوىف رشوط ا ل ت ب لك مسـ مش ُ ) 2(17ت
ية ومن  شأن احلصول عىل املوارد ا جلينبرتوكول انغواي  تخداهما، امللحق ب ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا سـا شـ ل للم مل ل

يولويج نوع ا ية ا بابتفا لت ل  .ق

يار الفرعي  6 خلا

بدل اذلي  21.3 لتضمن طلب الرباءة معلومات عن ا يه اخملرتع ي يةفجيمع  يدية املربطة / وثاملوارد الورا تأو املعارف ا لتقل
نه  أو هبا متلقاها  بدل املورد(ي ّا بدل املوردص القانون الوطين يف وإذا ن). ل ّا نفاذ إىل ل يةل عىل أن ا  أو املعارف ثاملوارد الورا

يدية خيضع للم بقة، لتقلا  .من عدمه عىل تكل املوافقة ّما إذا مت احلصول الطلب ُيذكر يفملسـوافقة ا

بدل املوردوإذا اكن  22.3 ّا شـهئا/ ول تلفا عن بدل  يدية املربطة هبا  نأو املعارف ا خم ت متقل شأل . ملن، يذكر الطلب أيضا بدل ا
يعي ها ا نه املواد من  بدل اذلي جتمع  شأ هو ا بدل ا ية  بة للموارد الورا بواب ل ن ث لطسـ يطن م حمف ُمل يدية ل بة للمعارف ا تقل، وأما اب لسـ لن

يه تكل املعارف بدل اذلي طورت  شأ هو ا بدل ا ية  فاملربطة ابملوارد الورا ُف ل ن ث ملنشأ عىل أن وإذا نص القانون الوطين يف بدل ا .ملت
نفاذ إىل  يةلا بقة، ثاملوارد الورا يدية خيضع للموافقة ا سـ أو املعارف ا ملتقل ّيذكر يف الطلب ما إذا مت احلصول عىل تكل املوافقة ل ُ
 .من عدمه

نه2 و1 وإن مل يكن املودع عىل عمل ابملعلومات الواردة يف الفقرتني 23.3 يه ذكر املصدر اذلي مجع أو تلقى  م،   فعل
ية مبارشة يدية املربطة هبا/ وثاملوارد الورا تأو املعارف ا  .لتقل

نفاذ إىل ّوإذا مت 24.3 يةل ا ية  من 3-12 و2-12 وفقا للامدتني ثاملوارد الورا با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب لل
نظمة األغذية والزراعة تابعة  مللألغذية والزراعة ا سخة من ل بن، يرفق طلب الرباءة  نصوص علهيا الاتفاُ نقل املواد ا ملية املوحدة  ل ق

ث4-17يف املادة  يةل من املعاهدة عوضا عن املعلومات الواردة يف الفقرتني األوىل وا نصوص وإذا حصل املودع. نا م، كام هو 
نمن ) 4(12عليه يف املادة  نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا لبرتوكول انغواي  للم مل ل ئة عن جلينب شـا

يولويج نوع ا ية ا تخداهما، امللحق ابتفا با ت لسـ ل ثال معرتف هبا دويا ، ق هادة ا لعىل  مت يةتشمل ش  اليت ختص الاخرتاع ثاملوارد الورا
ية ثا هادة عوضا عن املعلومات الواردة يف الفقرتني األوىل وا سخة من تكل ا تخدهما، يرفق طلب الرباءة  نأو اليت  ل ن لشسـ ب ُ  .ي

تب تدابري  .]الرباءات] [ية الفكريةمللكا[مك 

يار الفرعي  1 خلا

ية من  25.3 سلطات ا متكني ا رش املعلومات  ناسب  نوضع نظام  ملعل ل لن تعاقدة[م بدلان] [ملاألطراف ا  أو امجلاعات ]لا
ية ية وا حمللاأل ية الفكرية  صل بات حقوق ا بحث وحفص  ية أخرى من تقدمي معلومات وجهية  مللكاألخرى أو أية أطراف  طل ل معن

سن املع يمي أ ية الفكرية من أجل إجراء  ية  حروضة أمام املاكتب الو تقن للملك ية ط نح حقوق ا ية  ثال ملعايري األ مللكلال مل هل مت
 .الفكرية

رشوط  26.3 ثل املودع  ية الفكرية، أكدت ما إذا ا ناء حفص طلب حقوق ا ية الفكرية، أ لوبأن ماكتب ا ت مث مللك مللك
شف اإللزايم أم ال وفقا للفقرة الفر عا نصوص علهيا يف هذا الصك يف ) أ(1ية لك تدابري الالزمة ا ملمن هذه املادة وأهنا اختذت ا ل

رشوط تكل ا ثال  لحال عدم الا ل  .مت
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ية  [ماكتبوبأن  27.3 ياة أو عىل ] يتعني علهيا] [الرباءات] [الفكريةمللكا نح الرباءات عىل أشاكل ا ها عدم  حلبغي  م ل ين
ية أوبأجزاء مهنا، يف شلك موارد  يعة، جيولو ية كام يه موجودة يف ا ب ورا شلك أو معزوةلوتكون لطث ، لموصوفة بذكل ا

يدية] مشـتقاهتا[فضال عن   .تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا

يار الفرعي  2 خلا

رش الطلب أو  28.3 ناء  شوف عهنا أ نرش األطراف املعلومات ا ثن ملك ناء ت  .، مع األخذ مبا يأيت أوالمنح الرباءةثأ

شأن الرباءاتمعاهالعالقة بني  تعاون  بدة ا  7. ومعاهدة قانون الرباءاتل

يار الفرعي  1 خلا

ية يف  29.3 شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءاتملعنتعديل األحاكم ا تعاون  بمعاهدة ا شف ل للك إلضافة رشط 
شأ  يةمناإللزايم عن   . ومصدرهاثاملوارد الورا

يار الفرعي  2 خلا

تعاونتعديل أحاكم  30.3 شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءاتلمعاهدة ا ثا( 26 و17-4 سـامي القواعد ، والب  ) لاث
يا( 51و شأ ) ناث شف اإللزايم عن  نإلضافة رشط  يةمللك تقاهتا [ثاملوارد الورا يدية املربطة هبا ومصدرها] مشـو تواملعارف ا . لتقل

تعديالت أيضا  لوتضمن ا نريةاشرتاطت بقة ا يد عىل املوافقة ا تأ ملسـت ا سـ ك تفق علهيا مع بدل ملل رشوط ا نافع وفقا  بات تقامس ا مل وإ مل للث
شأ  .ملنا

يار الفرعي  3 خلا

شأن الرباءات  31.3 تعاون  يذية ملعاهدة ا بتعديل الالحئة ا ل شلك رصحيلتنف بمتكن  لرباءات من ل  الوطينترشيعلا ل
بات الرباءاتاشرتاط يدية يف  ية واملعارف ا طل اإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل  يف لصياغات حمددةترد اقرتاحات  (لث
تعني ). WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10 ث األول للويقةامللحق تايل، ترتك الاقرتاحات أمر تقرير ما إذا اكن  يواب ل

رشط مضن القانون الوطين للرباءات رشع الوطين أم اللإدراج هذا ا يد ا مل   .ب

شأن الرباءاتو 32.3 تعاون  بناء عىل اإلحاةل إىل معاهدة ا ل نة يف املادةب  من معاهدة قانون الرباءات، 1-6 ملضم ا
شأن الرباءات أيضا عىل معاهدة قانون الرباءات تعاون  تعديل املقرتح ملعاهدة ا ببق ا ل ل تمكن . ينط َّومن مث،  ُ األطراف [سـ

تعاقدة بدلان[] ملا ية يف جمال ا]لا يهنا الو شلك رصحي من أن شرتط يف قوا ن يف معاهدة قانون الرباءات  ت طب لرباءات رضورة ن
ية و ية/ثإعالن املودعني عن مصدر املوارد الورا بات الرباءات الو يدية يق  نأو املعارف ا طل طتقل  .ل

يار الفرعي  3 خلا

شف اإللزايم عن مصدر  33.3 نصا عىل رشط ا شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات  تعاون  لكتعديل معاهدة ا ت ب ّل ل
ية، يه يف بروتوكول انغواي"لاملعرتف هبا دويا.متثالشهادة الا" وإدراج ثاملوارد الورا نصوص  عل كام هو   نصوص أخرى ةأي وم

بدلان األعضاء  .لقد تطرهحا ا

                                                 

هوم أنه ميكن  7 سأةل، مفن ا شأن أية  يار واحد أو أكرث  ملفند اقرتاح  مخ ب يارات األخذ بأيعدمع  .خل من تكل ا
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يار الفرعي  4 خلا

تعاقدة[تتخذ  34.3 بدلان] [ملاألطراف ا شأن الرباءات يف ]لا تعاون  بمعاهدة ا بل تعديل ا مل تدابري  ية لاادئ ل جهيتو
بات الرباءات  شف عن مصدر امل لتأخذ هاحفصوطلإلجراءات حبث  بار ا لكبعني الا يةعت تقاهتا [ثوارد الورا واملعارف ] مشـو

يدية بحث والفحص . تاملربطة هبا لتقلا ية اب سلطات ادلوية ا ية ابلرباءات وا ية ا سلطات اإل بق احلمك عىل ا لو ن ل ل ن مي ل ملعنط ملع قلي
شأن الرباءاتمبوجب  تعاون  بمعاهدة ا  .ل

ية عامحلاية ادلفا

 

ياانتجرد قواعد   لبا

بو بدأت[ 35.3 ياانت يف إجراء ي الو ب[مبساعدة لبجرد لقواعد ا ساعدةتطلو من ادلول األعضاء ومصادر ] مل ا
يةاملعلومات عن  يديةثاملوارد الورا ندما توجد تكل  لتقل واملعارف ا ية  عوحتافظ يف ذات الوقت عىل حامية املصادر األ صل
ية ثقا يق ا فاملوا ل بقةث يةملسـ لضامن املوافقة ا ية وامجلاعات ا شعوب األ نرية  حملل ا صل لل  .]ملسـت

شأن  املأنظمة يةبعلومات  ية ثاملوارد الورا  ع ألغراض امحلاية ادلفا

يار  1 خلا

تاح للفاحصني يف أي بدل من أجل تفادي  36.3 يدية  ية واملعارف ا شأن املوارد الورا ياانت  شاء قاعدة  ّإ ت تقل ث ب ب طأ اخللن
يدية منح الرباءات للموارد الوريف  ية واملعارف ا تقلا  . هباتاملربطةلث

توبة بلغاتو 37.3 ها أي فاحص ابلواثئق ا توب بلغة  ملكإرفاق ملخص  هم شعوبيفمك يةل ا  .صل األ

هدته من مي لك بدل يقتو 38.3 يدية املربطة هباعملا يف  ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا تمعلومات  تقل لث  .عهايمجتو م

نقرة واحدةوضع نظام جامع وموحدو 39.3 بحث فهيا  هل ا تعددة  ب أو أنظمة  ل س  .يم

بحث فهيامتتكل ينبغي أن و 40.3 ياانت ميكن ا شاركة وتدير قواعد  للك دوةل عضو  ب ياانت من . م بوتألف قاعدة ا لت
بوابةلبوابة  بو املربطة هبذه ا ياانت ادلول األعضاء يف الو بو وقواعد  للو ت ي ب  .ي

بو 41.3 نفاذ إىل بوابة الو يترص ا ل ية الفكرية و عىل سـيق تخدام ومللكماكتب ا  عناوين بروتوكول إنرتنتسـاب
 .مسجةل أخرى

يار  2 خلا

ية مجع 42.3 يدية وثاملوارد الورا ياانتت املربطة هبالتقلاملعارف ا  .ب يف قواعد 
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سجام و 43.3 تواهانالبد من حد أدىن يف ا ياانت و حمية قواعد ا لب  .بن

نفاذ إىل قوو 44.3 بو نظاما  للتدير الو يةاي ية والو ية واإل ياانت ا نعد ا مي حملل طب يدية قلل ية واملعارف ا تقل للموارد الورا لث
 .تاملربطة هبا

يديةو 45.3 شاء بوابة دوية للمعارف ا تقلإ ل  .لن

يار  3 خلا

ية  46.3 يدية املربطة ابملوارد الورا شفوية عن املعارف ا ية وا تا ثإاتحة املعلومات ا ت تقل ل لب تقاهتا[لك بحث ]مشـو ل إلاتحة ا
بو ية الفكرية[ اتطلالفحص يف  يدية]الرباءات] [مللكا يل اخلاصة بصاحب املعارف ا تفا تقل، مبا يف ذكل ا ص  .لل

ية من و 47.3 سلطات ا متكني ا رش املعلومات  ناسب  نوضع نظام  ملعل ل لن تعاقدة[م بدلان] [ملاألطراف ا  أو امجلاعات ]لا
ية ية وا حمللاأل ية أخرى من تقدمي صل ية الفكرية معناألخرى أو أية أطراف  بات حقوق ا بحث وحفص  مللك معلومات وجهية  طل ل

ية  نح حقوق ]للرباءات] [للملكية الفكرية[طناملعروضة أمام املاكتب الو ية  ثال ملعايري األ سن لال يمي أ مل من أجل إجراء  هل ت مح تق
ية الفكرية  .مللكا

نظر ل ينبغي] يتعني عىل[أنه و 48.3 ية الفكرية أن  ية  تلماكتب الو للملكن ية  ]املعلوماتمجيع [ يفط نا ية ا عحاةل ا لص لتقن
سابقة  ية لا تعلقة ابملوارد الورا شفوية الوجهية ا ية وا تا ثا مل ل ب تقاهتا[لك يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا ها لتقل تاحة  ل ا نظر مل لبغض ا
بدلانعن لغهتا يع ا ل والواردة من  ندما مج نح حقوق تبحث وتع  ية  تحديد معايري األ ملفحص  هل  ].الرباءات] [لكية الفكريةملا[ل

يار  4 خلا

ية  49.3 شأن املوارد الورا ياانت  شاء قواعد  ثإ ب ب تقاهتا[ن يدية] مشـو تصة  لتقلواملعارف ا سلطات ا تاح  خملاملربطة هبا  لل ت ت
ية واألطراف  ية[ملعنا ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل نرية[األخرى من أجل ] ل بقة ا ملسـتضامن املوافقة احلرة ا ي تفاد] ملسـ

يدية يف طأ اخل ية واملعارف ا تقلنح الرباءات للموارد الورا لث بادةل مع  هباتاملربطةم ثقة ا بع وا ية وإماكية ا شفا ت وضامن ا ل ن ملل ت لتف
يولويج وبرتوكول انغواي نوع ا ية ا يه يف اتفا نصوص  نافع كام هو  نفاذ وتقامس ا بات ا بمراعاة تر ت عل مل لل ل ق م  .تي

تدوين املو 50.3 هود  لبغي بذل ا جل شفوية ين تعلقةلعلومات ا ية ملا تقاهتا[ث ابملوارد الورا يدية املربطة ] مشـو تواملعارف ا لتقل
ياانتهبا شاء قواعد ا ب من أجل تعزيز إ  .لن

ية للحامية[ ية وا تدابري اإلضا يلا لتمكل ية/ف شأن امحلاية ادلفا يات  تو ية أو ا تو بادئ ا عا ب ص ل جهي ل  ].مل

يار  1 خلا

ية ينبغي للماك] يتعني عىل[ه أن 51.3 بة أن تضع] للرباءات] [للملكية الفكرية[طنتب الو نا ية  بادئ تو سـ  مجهي يةم  فووا
بات  بحث يف  طلإلجراء ا ية الفكرية[ل تعلقة ]الرباءات] [مللكا تقاهتا[ ابملوارد الوراثة ملا يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا  لتقل

تاحة للفا، مع مراعاة هاحفصو سابقة ا ية ا نا ية ا ملحاةل ا ل ع لص تضاءلتقن سب الا قحصني،  ية املقدمة من و [ح فاملعلومات اإلضا
تاحة للفاحصني  .]ملاملودعني وا



 

19 

 

يار  2 خلا

ية 52.3 بادئ تو يات أو  جهيوضع تو شأنمص بات الرباءاتب  لرتاعي عىل حنو أفضل  هاحفصو طل إجراءات حبث 
ية شف عن مصدر املوارد الورا ثا  .لك

تخدام و 53.3 ية وتاحة عن اململابياانت لاقواعد سـا يدية املربطة هبا/ثوارد الورا تأو املعارف ا  .لتقل

ية  ياة واملوارد الورا ثالرباءات عىل أشاكل ا يةحل  8.لطبيعا

يار 54.3 ية . 1 خلا ية الفكرية للموارد الورا نح أية حقوق  ثال  للملكتم يةُ يعي داخل لطبيعا  . وخارجهلطبالوضع ا

يار 55.3 تعامالت اجلديدة للمواد املعروفة تعزيز توافر امحلاية مبوجب الرباء .2 خلا ياة والا سـات ألشاكل ا حل
تحداث نافع ملا سـال ناجتة عن ملنافع ودلمع تقامس تكل ا تخدام لا يةسـا يدية املربطة هباثاملوارد الورا ت واملعارف ا  .لتقل

يار 56.3 ية الفكرية[بأن ماكتب . 3 خلا نح الرباء] علهيايتعني ] [الرباءات] [مللكا ها عدم  مبغي  ل ات عىل أشاكل ين
ياة أو عىل أجزاء مهنا،  يعة، وتكون معزوةل أو موصوفة بذكل حلا ية كام يه موجودة يف ا ية أو ورا يولو بيف شلك موارد  ث لطب ج

شلك، فضال عن  يدية] مشـتقاهتا[لا  .تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا

 ]4 املادة[

شأن[ ية[ ]امحلاية[ تدابري ]باقرتاحات   ]لتمكيلا

يار  1 خلا

تعاقدة[ن ميك 1.4 نفاذ إىل املعلومات]للبدلان] [مللألطراف ا سري ا ل  ية تي تعلقة ابملوارد الورا ث ا تقاهتا[مل  ]مشـو
يدية املربطة هبا تواملعارف ا تاحة لتقل ية الفكرية مل، مبا فهيا املعلومات ا ياانت دلى ماكتب ا مللكيف قواعد ا تعاقدة[لب ] مللألطراف ا

 .يف هذا الصك ]للبدلان[

تعاقدة[ تكفلو 2.4 بدلان] [ملاألطراف ا  : ما ييل]لا

ند )أ( نحو الوارد يف ا ية الفكرية عىل ا باحملافظة عىل رسية املعلومات املقدمة إىل ماكتب ا لل  ]1.1[ مللك
نفذون إىل تكل املعلومات، وفقا بل تكل املاكتب واملودعني اذلين  يمن  ية[ للحقوق والقوانني ق ] حمللا

تعاقديلترشيع الوطين أولادلوية أو ا ناء احلاةل اليت ،  [ل الالزتام ا ا املعلومات عىل فهيتوصف سـتثاب
ناء حفص طلب الرباءةجزء من أهنا  سابقة أ ية ا نا ية ا ثحاةل ا ل ع لص  ].لتقن

تعاقدية أو انهتااك للحامية املكفوةل يف  )ب( سة وخمالفا لاللزتامات ا نا يا  نا بار أية خمالفة ملا ذكر  لوا ف للم فت م ع
نحو اذلي يكفهل هذا الصكعقوبةن هذا الفعل حمل هذا الصك وأن يكو  ].ل عىل ا

                                                 

هوم أنه ميكن  8 سأةل، مفن ا شأن أية  يار واحد أو أكرث  ملفند اقرتاح  مخ ب ياراتبأي األخذ عدمع  .خل من تكل ا
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ية عرب  )ج( تعلقة ابملوارد الورا يا والعقود ا نولو ثوتقامس املعلومات وأفضل املامرسات يف جمال نقل ا مل ج لتك
تعاقدية  ية لألحاكم ا تو بادئ ا شأن تكل املعلومات وامليض يف وضع ا بو  ياانت الو لقواعد  جهي ل مل ب ي ب

ية منوذ جا  .ل

تقامس  )د( نفاذ وا ية الفكرية اليت رسي عىل ا ية  تو بادئ ا شأن ا لوتقامس املعلومات  ل جهي ل مل تب نصفللملك  ملا
يص خنافع والامتس إجراء دراسة حول ممارسات الرت بوللم ية من الو تعلقة ابملوارد الورا ي ا ث  .مل

يار  2 خلا

تل 3.4 بعه ماكتب الرباءات لكام ا يط لإلخطار  يق إجراء  سـبغي  سـ ّب ت تن بي ناسبتط شلك ملمت إعالان؛ ومن ا ب، 
يولويجخاص، نوع ا ية ا بادل املعلومات التفا ية  ب حتديد آ ت ت لل ل ية لألغذية والزراعة /ق با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب لل

نظمة األغذية والزراعة تابعة  ملا ئة املركزية اليت ل تاحةاكتب الرباءات أن ترسل إلهيا املعلومامل ينبغيلهي بصفهتا ا  .ملت ا

يار  3 خلا

هوروضع قامئة 4.4 تاح  للجم  تضمن لل ت بات الرباءات اليت  شأن  سمل املعلومات  تصة  ية ا تواكالت احلكو طل ب ت بخمل م
ية و يدية/ثإعالان عن مصدر املوارد الورا توي . لتقلأو املعارف ا بات الرباءات اليت  سمل  حتوميكن ملاكتب الرباءات اليت  طل تت

نت مكصدرلقبعىل إعالن من هذا ا ية أ تصة بأن ادلوةل ا ية ا بلغ الواكةل احلكو عليل أن  ن خمل ملعت تعاون الويق . م بو، اب ثوميكن للو ل ي
يولويج نوع ا ية ا بمع اتفا لت ل نظمة األغذية والزراعة/ق تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ادلوية  ل ت ن ث ب ، لل

نظر يف  تصةلل ذكورة املقامئةالنإماكية وضع لا ية ا خملواكالت احلكو  .م

 ]5 املادة[

 لالتفاقات ادلويةابالعالقة 

تعاقدة[تنشئ  1.5 بدلان] [ملاألطراف ا سقا و]لا ية الفكرية اليت تشجعمت نظاما  بادل بني حقوق ا مللك عالقة دمع  مت
تعاملتنطوي عىل  ية سـا تقاهتا[ث املوارد الورا يدية املربطة هبا والا]مشـو ت واملعارف ا ساريةلتقل لتفاقات واملعاهدات ادلوية ا  .ل

تعاقدة[وتدمع  2.5 بدلان] [ملاألطراف ا يولويج ]لا نوع ا ية ا يذ اتفا بعىل وجه اخلصوص  لت ل ق تواصل  (تنف لمبا يف ذكل ا
يهتا  لمع آ ن،)تبادل املعلوماتل تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا مل وبروتوكول انغواي  ل نجلينب نافع ا لصف  ئة للم شـا

تخداهما يولويجسـعن ا نوع ا ية ا ب امللحق ابتفا لت ل تابعة ، وق ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا لاملعاهدة ادلوية  ت ن ث ب لل
سب احلالتنفيذ ي، واتفاق تربس، وملنظمة األغذية والزراعة ية،  حالاتفاقات اإل وال بد من تعديل معاهدة قانون الرباءات . قلمي

تعاوو شأن الرباءاتلمعاهدة ا  .بن 

شف عن املصدر  3.5 لكوميكن رشط ا تعاقدة[ّ بدلان] [ملاألطراف ا يات ادلوية ]لا ل يف الاتفا ية، ومهناق ية ملعنا ق اتفا
يولويج نوع ا با لت نظمة األغذية والزراعة/ل تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ادلوية  ل ت ن ث ب ومعاهدة ، لل

ش تعاون  با  .يواتفاق تربس من الوفاء ابلزتاماهتا،  ومعاهدة قانون الرباءات،ان الرباءاتل
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 ]6 املادة[

تعاون ادلويل  لا

ية [ 1.6 تو بادئ ا شأن الرباءات عىل إعداد مجموعة من ا تعاون  ية أعضاء معاهدة ا بو ا ئات الو جهيحتث  ل مل ب ل ن ي ملعي ه
شأ أو املصدر  ]لبحث والفحصا[بشأن  شف اإلداري عن ا نا بحث والفحص ادلوية يف إطار سلطات من طرفمللك ل ا ل

شف  ناء عىل رشط ا ية الواردة  شأن الرباءات، مبا يف ذكل املعلومات اإلضا تعاون  لكمعاهدة ا ب ب نصوص فل هذا يف عليه ملا
 .]الصك

 ]7 املادة[

بدلان تعاون فامي بني ا لا  ل

ية يف احلاالت اليت توجد فهيا[ 1.7 يدو ثاملوارد الورا ها صةلت املربطةيةلتقلاملعارف ا ية  ل هبا اليت  ثابملوارد الورا
ية[ ية وامجلاعات ا حمللشعوب األ صل تعاقدة[ يف أقالمي ]لل تلفة، ]بدلان] [مأطراف  تكل ] يتعني عىل تكل[خم  لبغي  األطراف [[ين

تعاقدة بدلان] [ملا هاأن  ]]لا تعارض  معتعاون ابختاذ تدابري تدمع أهداف هذا الصك وال  ت  ].ت

 ]8 املادة[

بل الاتصاف العقوابت نو   وممارسة احلقوقسـ

يار  1 خلا

نوحالعقوابت  1.8 تعلقة بوضع حق براءة  مما  .ةمل

يار الفرعي  1 خلا

يص  2.8 شأ أو املصدر إلصدار ترا شف عن بدل ا نوحة دون ا خختضع الرباءات ا ن لك باريةململم  كام هو نصوص جإ
 .ي من اتفاق تربس31 عليه يف املادة

يار الفرعي  2 خلا

بدلان اليت  3.8 ثال لقوانني تلغيلتدفع ا شأ مورد ورايث أو عدم الا شف عن مصدر  بب عدم ا ت براءات  ن ملك م سب
نافع  نفاذ وتقامس ا ملا شأ وصاحب الرباءةل بة للك من بدل ا نا نماكفأة  ملسـ  .م

يار الفرعي  3 خلا

يدية، واليت خيُتمد مدة  4.8 ية أو املعارف ا تقلأي براءة ذات صةل ابملوارد الورا ها للفحص اإلداري لث سو يقضع  ت
ناجت عن ذكل الفحص تأخري ا لتعويض ا ل ّوترد. ل بب الفحص ُ سويق  تأخري يف ا ناسب مدة ا بس مدة تكل الرباءة لفرتة  تل ل ت

 .اإلداري
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يار الفرعي  4 خلا

ها دون داع بفرض 5.8 يدية، واليت تأخر  ية أو املعارف ا منحتمد مدة أي براءة ذات صةل ابملوارد الورا تقل لث ّ  رشط ُ
تكلللكشف اإللزايم  باملربط  ية ت يديةثاملوارد الورا نح الرباءة .لتقل أو املعارف ا متديد تكل أي فرتة تأخري يف  م وساوي مدة ا ل ت

شف اإللزايم املذكور لكبب فرض رشط ا  .بس

يار الفرعي  5 خلا

تعاقدة[ تكفل 6.8 بدلان] [ملاألطراف ا ية واإلدارية  إجراءات إاتحةن، وفقا ألنظمهتا القانوية، ]لا ية واملد نا ناإلنفاذ ا ئ جل
نازعات  سوية ا يات  بة وآ نا ملا ت ل سـ يهنا مبوجبمل ية يكفلهامحلاية اليت عىل اعمد مت ّتعد أي ضدن قوا ث هذا الصك للموارد الورا

تقاهتا[ يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا  .لتقل

تعاقدة[ وتكفل 7.8 بدلان] [ملاألطراف ا سلطات اإلدارية و]لا ية أو/لل   :يف ما ييلّاحلق ئ القضا

ية الفكرية؛إلغاء )أ(  مللك حقوق ا

ية الفكرية غري قابةل لإلنفاذ  )ب( ثل املودع إنمللكوجعل حقوق ا تعلقةاللزتاماتلميت مل  رشوط ب مل ا
نصوص علهيا يف هذا الصك أو شف اإللزايم ا ملا ئة أو مضلةل  إذالك  .طقدم معلومات خا

شب 8.8 رشعىلع ا نز أينوإذا  ية ل ا تخديم املوارد الورا تفق علهيا بني  ثوط ا سـ تقاهتا[ممل يدية ]مشـو لتقل واملعارف ا
يدين  ملسـتفاملربطة هبا وا سوية مهنات ية بديةل  سأةل إىل آ يل ا ت وموردهيا، جاز للك طرف أن  ل مل لحي رشيع الزناعاتّ لت يعرتف هبا ا

 .احمليل

يار الفرعي  6 خلا

تخذ تدابري أخرى  9.8 بدلان أن  تجيوز  شف اإللغاء أخرى، مبا فهيا عقوابتوتفرض لل لك، ضد انهتاك رشوط ا
 .اإللزايم

يار الفرعي  7 خلا

ية احلق يف/يكون لإلدارة و 10.8 سلطات القضا ئأو ا ي من اتفاق تربس، أو 32إلغاء براءة، رشط مراعاة املادة  ل
 .جعل الرباءة غري قابةل لإلنفاذ

يار الفرعي  8 خلا

نح بر 11.8 بني بعد  مإذا  ئةّقدم معلومات أنه  أن املودع مل يعلن عن املصدر أو ةاءت بار عدم طخا عت، فال جيوز ا
رشط أساسا  يفاء ا لا نوحة إللغاء ست بوت هالإبطاأو ملمالرباءة ا  من معاهدة قانون 10املادة ( الغشنية يف ث إال يف حال 

 .)الرباءات
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يار  2 خلا

يعة إدارية أو اليت عقوابت 12.8 ية الفكرية[ام نظعن رج ختطب ذات   ].الرباءات] [مللكا

يار الفرعي  1 خلا

يدية وأال يالرباءاتينبغي أن يكفل نظام  13.8 ية واملعارف ا تخديم املوارد الورا يقني يف احلقوق  ّ ا تقل ث سـ لل فرض مل
يقني القانوين  .لرشوطا تقوض ا

يار الفرعي  2 خلا

تعاقدة[ تكفل 14.8 بدلان] [ملاألطراف ا ية واإلدارية إاتحةنلقانوية، ، وفقا ألنظمهتا ا]لا ية واملد نا ن إجراءات اإلنفاذ ا ئ جل
نازعات  سوية ا يات  بة وآ نا ملا ت ل سـ يهنا مبوجبمل ية يكفلهامحلاية اليت عىل اعمد مت ّتعد أي ضدن قوا ث هذا الصك للموارد الورا

تقاهتا[ يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا  .لتقل

تعاقدة[ وتكفل 15.8 بدل] [ملاألطراف ا سلطات اإلدارية و]انلا ية احلق يف ما ييل/لل  ّأو القضا  :ئ

ية الفكرية )أ( بات ا مترار يف معاجلة  مللكنع الا طلم  ؛سـ

ية الفكرية )ب( نح حقوق ا نع  مللكو م  .م

يار الفرعي  3 خلا

رشوط 16.8 يفاء تكل ا بات الرباءات دون ا لال تعاجل  ستُ  .طل

يار الفرعي  4 خلا

بدلان  17.8 شمل عقوابتلتفرض ا بة عن األرضارعقوابت إدارية ووابتعقت  نا ية وغرامات وتعويضات  نا سـ  مئ  .ج

يار الفرعي  5 خلا

باتيف حاةل 18.8 يحة أو غري اكمةل، ث إ شف عن معلومات غري  حص أن مودع طلب الرباءة  يهينبغي أنك عل تفرض  ُ 
ية خارج نطاق قانون الرباءات عقوابت أو عىل صاحب الرباءة بة ورد نا عفعاةل و سـ ية أما  و.م فإذا قدم املودع معلومات إضا

ناء يقني القانوين، .  مواصةل معاجلة الطلبيف أال يؤثر ذكل فينبغي معاجلة الطلب، ثأ  أال يؤثر تقدمي ينبغيلوألغراض ا
يحة أو غري اكمةل  تعدين عىل الرباءاتيفحصمعلومات غري  نوحة أو عىل إماكية إنفاذها ضد ا مل حصة الرباءة ا ن  .ملم

يعة هذه  تروجيب 19.8 تواها للك العقوابت طبك حتديد  تعاقدة[مسـو ن عىل حدة وفق املامرسات القانوية بدل] مدوةل 
بادئ العامة للقانون ية ومع احرتام ا ملا شة وسائل وضع هذه . حملل نا قوميكن  تدايت دوية العقوابت م بو أو يف  لسواء داخل الو ن مي

 .أخرى
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يار الفرعي  7 خلا

سل/يكون لإلدارة و 20.8 ية احلقلأو ا نع ما ييلئطات القضا نح براءة) ب(معاجلة طلب ما، مواصةل ) أ: (م يف   .مأو 

يار الفرعي  8 خلا

تعاقدة[ تكفل 21.8 بدلان] [ملاألطراف ا بات الرباءات ن، وفقا ألنظمهتا القانوية]لا بة لرفض  نا طل، تدابري  سـ بسبب م
تعدي ثال وا ّعدم الا ل ت مت ية احامية عىل عمد ملا تقاهتا[ثملوارد الورا يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا بقة لتقل ملط، وفقا لألحاكم ا

 .هذه الالحئةمن 

يار الفرعي  9 خلا

ية  22.8 شرتط اإلعالن عن مصدر املوارد الورا تب املعني  بق يف ا ثإذا اكن القانون الوطين ا ي ّملط املعارف  وأملك
يدية، فإن القاعدة يا (51 لتقلا شأن الرباءات شرتط عىل اجلديدة املقرتحة ) أ(3-)ناث تعاون  يذية ملعاهدة ا تمن الالحئة ا ب ل لتنف

هرين من اترخي ادلعوة رشط خالل همةل ال تقل عن  ية إىل الالزتام هبذا ا تب املعني دعوة املودع يف بداية املرحةل الو شا لملك  .طن
 ].WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10 ثامللحق األول من الويقة[

ثل املودع  23.8 هةل احملددة، ميتوإذا مل  سحواب جيوزمللدلعوة خالل ا تربه  تب املعني أن يرفض الطلب أو  م  يع للمك
رشط يفاء هذا ا لبب عدم ا ت سس  .ب

نح براءإضافة إىل ذكل، و 24.8 بني بعد  مإذا  ئةّقدم معلومات أنه  أن املودع مل يعلن عن املصدر أو ةت ، فال طخا
رشط أساسا  يفاء ا بار عدم ا لجيوز ا ست نوحة الربإللغاء عت نص علهيا  عقوابت فرض جيوزلكن و. هالإبطاأو ملماءة ا ّأخرى  ي

ثل دفع  ية  نا مالقانون الوطين مبا فهيا العقوابت ا ئ  .اتغرامالجل

يار الفرعي  10 خلا

شف اإللزايم يف حاليف إطار نظام الرباءات  عقوابتُال تفرض أي  25.8 يفاء أي رشط من رشوط ا لك عدم ا ست
تعلق ابملوارد ال يدية ويفامي  ية أو املعارف ا تقلورا رشوط عدملث يفاء تكل ا ل ا هاست  .منحال يؤخر معاجلة طلب الرباءة أو 

يار  3 خلا

نح براء 26.8 بني بعد  مإذا  ئة ومضلةل، أو أن ّقدم معلومات أنه أو املعلومات املطلوبة  أن املودع مل يعلن عن ةت طخا
بت أن تثناك أدةل  نده نفاذ إىل عه  يةل ا ها / وثاملوارد الورا تعام يدية املربطة هبا وا لأو املعارف ا سـ ت رشيع الوطين املعين ُانهتك لتقل لتا
يةللبدل اذلي يوفر  شأ تكل املوارد أو بدل/ وثاملوارد الورا يدية املربطة هبا، أي بدل  ٌأو املعارف ا ن ت متقل سب ل يةكت ا  ثاملوارد الورا

يدية املربطة هبا أو/و تاملعارف ا نلتقل ية ا لت وفقا التفا يولويجق ية لألغذية /لبوع ا با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب لل
نظمة األغذية والزراعة تابعة  ملوالزراعة ا بدلان ] األطراف[، تفرض ل ية  عقوابتإدارية و عقوابتتشمل  عقوابتلا ئنا ج

بة عن األرضار نا سـوغرامات وتعويضات  تخذ تدابري أخرى و] لألطراف[وجيوز . م تبدلان أن  أخرى، مبا فهيا  عقوابتتفرض لل
شف اإللزايم  .لكاإللغاء، ضد انهتاك رشوط ا
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 ]9 املادة[

تعاون وتكوين الكفاءات[ ية وا ساعدة ا لا ن  ]لتقمل

ية حتدد 1.9 بو ا ئات الو ن  ي ملعي يبه تحداث األحاكم مبوجب هذا الصك لأسا يذهايل ومتوسـا بو . هاتنف و يوتقدم الو
ية و ساعدة ا نا شطة لتقمل تعاون وتنأ نفذ لا بدلان األقل منوا، ليك  ية، وخاصة ا نا بدلان ا تكوين الكفاءات وادلمع املايل إىل ا ل ل مل

نصوص علهيا يف هذا الصك  .ملالالزتامات ا

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


