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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرونو الثالثةالدورة 

    2012012012013333     فرباير فرباير فرباير فرباير8888 إىل  إىل  إىل  إىل 4444ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

 ية واملوارد الوراثيةوثيقة موحدة بشأن امللكية الفكر

  األمانةإعدادمن 

نة .1 شت ا للج0 يدية والفوللكور ق ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا=وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع نة (م  يف) للجا
رشهتا دور يف يف الفرتة من نيلعا نعقدة يف  ن ا يع 2012 فرباير 22 إىل 14جمل يةوMئق العمل مج  اليت أعدت  موالوMئق اإلعال

 WIPO/GRTKF/IC/20/5 وWIPO/GRTKF/IC/20/4، وال سـS الوMئق =ورةلتR ا
 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/8 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/4 وWIPO/GRTKF/IC/20/6و
 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/9و
 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/11و
نة . WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/13و  بشأن ة موحدثويقة"للجوأعدت ا

ية ية الفكرية واملوارد الورا ثا بقا للوالية اليت  "مللك ية،  سة ا ناء ا يقات املدىل هبا أ طعىل أساس الوMئق املذكورة وا ن جلل ث لعلتعل ل
ية العامة والواردة يف الويقة ندهتا إلهيا ا ثأ مجلع نة أن . WO/GA/40/7 سـ للجوقررت ا ثترفع تR الويقةّ ُة اليت اكنت صيغل 

تام ا=ورة يف علهيا ند ا ت  نظر فهي2012 فرباير 22خع بو  ية العامة للو ت إىل ا ي نة الواردة يف المجلع للج وفقا لوالية ا
 .WO/GA/40/7 ثالويقة

يةبشأن ة موحدثويقة" دمتُوق .2 ية الفكرية واملوارد الورا ث ا ية ال"مللك نة مجلع إىل ا بو  سـعامة للو  يف املرفق ألف 2012لي
 .WO/GA/41/15 ثللويقة

بو عىل ووافقت .3 ية العامة للو ي ا توصل "مجلع ية ا ناسب  يل  ية و سن ا شاركة  ثفة وا لمواص� املفاوضات ا بغ ث ن حب ممل متملك بل
لأو نصوص صكوك قانوية دوية(إىل نص صك قانوين دويل  ية، وامل) ن يدية، ثيضمن امحلاية الفعا� للموارد الورا لتقلعارف ا

بري ثقايف لتعوأشاكل ا يديلا نة يف ستندت، وقررت أن "لتقل ا ية "ها معلللج ا نة إىل ا نصوص املوجودة اليت قدمهتا ا مجلعإىل ا للج ل
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ناول .")WO/GA/41/15 ثاملرفق ألف، واملرفق ء، واملرفق جمي من الويقة(العامة  ية العامة كذ£ أن  تت وقررت ا مجلع
نة يف دورهت يةللجا رشين املوارد الورا ثة وا ثا ثا ا ل  .لعل

ث يف مرفق هذه الويقة املرفق ألف للويقةويرد .4  .WO/GA/41/15 ث

تعراض  .5 نة مدعوة إىل ا سـإن ا  ثالويقةللج
يغة  يق علهيا قصد وضع  صالواردة يف املرفق وا لتعل

 .لها ّمعد�

 ]ييل ذ£ املرفق[
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شأن ا شأن اويقة موحدة  شأن اويقة موحدة  شأن اويقة موحدة  بويقة موحدة  بث بث بث يةث يةية الفكرية واملوارد الورا يةية الفكرية واملوارد الورا يةية الفكرية واملوارد الورا ثثثثية الفكرية واملوارد الورا     مللكمللكمللكمللك
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    ئئئئمذكرة الريسمذكرة الريسمذكرة الريسمذكرة الريس

ية العامة  رشين وفقا لوالية ا تام دورهتا ا ند ا ية ا=وية  نة احلكو تاجئ اليت توصلت إلهيا ا مجلعتقدم هذه الويقة ا ت ع ل للج ن لعث خ م ل
بو  يارات اليت جيري العمل علهيا، ويس فهيا أ).  WO/GA/40/7ثالواردة يف الويقة(يللو لوتعرض ا باق ملواقف خل ستي ا

ية شاركني الهنا ئا  .مل

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

رسون تخد«ا ا ناوين اليت ا مليوال تعدو ا سـ توى وال شلك إطارا للويقة1لع ث كوهنا إشارات إىل ا ت  .حمل

 

                                                
رسين يف إطار  1 نوانني ا يترد   .ملع
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ية  ية ا ية ا ية ا ية الفكرية والفكرية والفكرية والفكرية ومللكمللكمللكمللكا ية حامية املوارد الورا ية حامية املوارد الورا ية حامية املوارد الورا تقاهتا[[[[ثثثثحامية املوارد الورا تقاهتاو تقاهتاو تقاهتاو يدية املربطة هبا] ] ] ] ممممشـشـشـشـو يدية املربطة هباواملعارف ا يدية املربطة هباواملعارف ا يدية املربطة هباواملعارف ا تواملعارف ا تتقل تتقل تتقل تفاوض: : : : للللتقل نص موضع ا تفاوضا نص موضع ا تفاوضا نص موضع ا تفاوضا نص موضع ا لا لل لل لل     ل

    قامئة املصطلحاتقامئة املصطلحاتقامئة املصطلحاتقامئة املصطلحات

يدية [[[[ يدية املعارف ا يدية املعارف ا يدية املعارف ا يةللللتقلتقلتقلتقلاملعارف ا يةا يةا يةا يدية املربطة] / [] / [] / [] / [ملعملعملعملعننننا يدية املربطةاملعارف ا يدية املربطةاملعارف ا يدية املربطةاملعارف ا تاملعارف ا تتقل تتقل تتقل يةللللتقل ية ملوارد الورا ية ملوارد الورا ية ملوارد الورا     ]]]]ثثثث ملوارد الورا

يار يدية ". 1 خلا يةلتقلاملعارف ا سم يه " ملعنا شلك لاو كحلريةتتاملعارف 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 س ت بت ج ج ن

تاكرات وممارسات وتعمل  .بو«ارات وا

يار يدية. "2 خلا شاط فك0جتة عن معارف ة مضمون أو ماديه" لتقلاملعارف ا يدي، وشمل ا=راية داخل ري ن  تياق  تقل سـ
يدية ندرج يف أنظمة املعارف ا تعمل مما  تاكر واملامرسة وا Òهارة و ية وا تقلا ي ل ب للعلم  .مل

يار ية. "2 خلا يدية املربطة ملوارد الورا ثاملعارف ا ت هومة يف " لتقل يولوÓمفكام يه  نوع ا ية ا باتفا لت ل ت والصكوك املربطة هبا ويف ق
تحدةلاملعاهدة ا=و نظمة األغذية والزراعة لألمم ا تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملية  مل ل ت ن ث ومبا أن األمر . لب

نصب الرتكزي عىل  تدبري مبوجب قانون الرباءات،  يتعلق  ب يديةي  .] اليت ميكن أن تؤدي إىل اخرتاع تقينلتقلاملعارف ا

يا نولو يو ياا نولو يو ياا نولو يو ياا نولو يو جا جتك جتك جتك تك     للللبببب

يا" نولو يو جا تك يولو2Óاملادة  معرفة يف كام يه" 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 شأبÝ ا شأبÝ ا شأبÝ ا     ململململننننبÝ ا

يار شأ. "1 خلا ب" ملنبÝ ا تR تR املواردلهو ا ية  الورميÝ اÞي  يعيثا ها ا لطبيف و  .ضع

يار ية. 2 خلا بÝ اÞي يوفر املوارد الورا ثا بÝ املورد /ل ّا تقامس  وفقا ل–ل ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  áلربوتوكول 0غو ي نب جل
Óيولو نوع ا ية ا تخدا«ا امللحق تفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  بالعادل وا ت سـ شـ ل للم لمل ل بÝ "، يعين مصطلح ق نشأ ملبÝ ا" ّاملوردلا

ية و أو بÝ اÞي حصل عىل املوارد الورا ثا يولوÓ/ل نوع ا ية ا يدية وفقا التفا بأو نفذ إىل املعارف ا ت لتقل ل  .قل

يار ية. "3 خلا بÝ اÞي يوفر املوارد الورا ثا بÝ " ل يةاÞي يوفر املوارد لهو ا  اليت جتمع من مصادر داخل املوقع، مبا يف ثالورا
شائر من األنواع الربية نة، أو اليت تؤخذ من مصادر خارج املوقع، واليت من اجلائز أو من غري اجلائز أن تكون لعذ£ ا ّج واملد

شأت يف  بÝذ£نقد   .ل ا

تق[[[[ تقا تقا تقا     ململململشـشـشـشـا

تقات" تج عن يه  "ملشـا يا و ية حتدث  يولو ية  يا نمربات  تج يع ب ئ مي طبك تصار الورايثك Òية أو مل ع يولو جوارد  ية أو عن ب ثورا
تقالهبا تسـا يةحت، حىت وإن مل تكن  ية و ظيفوي عىل وحدات ورا  ].ث

ية يةاملواد الورا يةاملواد الورا يةاملواد الورا     ثثثثاملواد الورا

يةاملواد " توي عىل وحدات عام� للوراثة يه"ثالورا يواين أو جرثويم أو غريها من األصول  بايت أو  حت أية مواد من أصل   .حن
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ية يةاملوارد الورا يةاملوارد الورا يةاملوارد الورا     ثثثثاملوارد الورا

يار ية". 1 خلا مت� يه "ثاملوارد الورا ية أو ا مية ا ية ذات ا حملاملواد الورا لفعللق  .ث

ية. "2 خليارا شأن " ثاملوارد الورا يولوÓ والصكوك املربطة هبا ويف املعاهدة ا=وية  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 يعيالظروف يف الوضع ا يعيالظروف يف الوضع ا يعيالظروف يف الوضع ا     لطلطلطلطببببالظروف يف الوضع ا

يعي" ية داخ" لطبالظروف يف الوضع ا ية ويف ثيه الظروف اليت توجد فهيا املوارد الورا ية واملوائل ا نظم اإليكولو يعل ا لطبل ج
ها املمزية  يطات اليت تطور فهيا خصا تة يف ا نة أو ا ئصحا� األنواع املد حملج يولو2Óاملادة [ملسـتنب نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل  ].ق

ثال معرتف هبا دويا ثال معرتف هبا دوياهادة ا ثال معرتف هبا دوياهادة ا ثال معرتف هبا دوياهادة ا لهادة ا لت لت لت ممممت     شششش

ثال معرتف هبا دويا) ي[( لهادة ا مت نصوص علهيا يف املادة ش ية ا مل يه اآل شأن احلصول عىل من ) 2(17ل  áببروتوكول 0غو
يةاملوارد  يولوÓ ثالورا نوع ا ية ا تخدا«ا امللحق تفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ب وا ت سـ شـ ل للم مل لل ل  ]ق

نفاذ املادي نفاذ املاديا نفاذ املاديا نفاذ املاديا     للللا

نفاذ املادي إىل املورد الورايث" تحديد خصائص ا" لا سمح  تالكه أو عىل األقل وجود اتصال اكف به  بهو ا ي ملوارد الورايث م
 .تاملربط الخرتاع

    املصدراملصدراملصدراملصدر

يار ثل مركز " املصدر"يشري مصطلح . 1 خلا شأ  نه املودع عىل املورد الورايث من غري بÝ ا مإىل أي مصدر حيصل  ملنم
 .لنباöتل ةقيلجينات أو حدلبنك للبحث أو 

يار هم ينبغي . 2 خلا  :مبعناه األمع قدر اإلماكن" املصدر"مصطلح ُيفأن 

تعاقدة[لملصادر األوية، ومهنا عىل وجه اخلصوص ا "1" بÝان][ملاألطراف ا نظام ] لا ية، وا لاليت توفر املوارد الورا ث
تعدد األطراف ل ية لألغذية والزراعةملا با ية ا شأن املوارد الورا تلمعاهدة ا=وية  ن ث ب ية؛لل ية وا حملل، وامجلاعات األ  صل

ثانوية، ومهنا عىل وجه اخلصوص "2" ية لواملصادر ا يات ا يعي واألد لعلماùموعات خارج الوضع ا ب   لطب

تعامل Òتعامل Òتعامل Òتعامل Òسـسـسـسـ    

ية" تعامل املوارد الورا ثا تطويريعين " سـ بحث وا لإجراء ا سويق ، والل تكوين لتسـS ا شأن ا ل  يولوÓ / والورايثب يايئ ا بأو ا لمي لك
يةللموارد  يدية  [،ثالورا تقاهتا واملعارف ا تقلو لشـ تخدامبوسائل مهنا ] هباتاملربطةم يةسـ ا يا ية اإل نولو ئ ا ح ج تعريف ] [لتك لسب ا ح

ية2  املادةالوارد يف يولوÓق من اتفا نوع ا ب ا لت  ].ل
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ياسة العامة ياسة العامةأهداف ا ياسة العامةأهداف ا ياسة العامةأهداف ا     للللسـسـسـسـأهداف ا

ثال للقوانني ا=وية    ::::1111    هدفهدفهدفهدفللللاااا Òثال للقوانني ا=وية Òثال للقوانني ا=وية Òثال للقوانني ا=وية Òل لت لت لت تعلقة ////ممممت ية ا تعلقة الو ية ا تعلقة الو ية ا تعلقة الو ية ا ملالو ملن ملن ملن تفق علهياططططن رشوط ا نرية وا بقة ا تفق علهياملوافقة ا رشوط ا نرية وا بقة ا تفق علهياملوافقة ا رشوط ا نرية وا بقة ا تفق علهياملوافقة ا رشوط ا نرية وا بقة ا ململوافقة ا ملسـ ملسـ ملسـ لسـ لسـ لسـ لسـ تتتتسـ ململململ  والقوانني  والقوانني  والقوانني  والقوانني ململململ
شف عن  نافع وا نفاذ وتقامس ا شف عن شأن ا نافع وا نفاذ وتقامس ا شف عن شأن ا نافع وا نفاذ وتقامس ا شف عن شأن ا نافع وا نفاذ وتقامس ا لكشأن ا مل ل لكب مل ل لكب مل ل لكب مل ل شأب شأا شأا شأا  2222....ململململننننا

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 هبا] مشـ، و تواملعارف ا  لتقل
تخدموها/و[ رشيعات للحقوق [ ]مسـأو  لتا=وية وا يل رشوط القانون الوطين  [ةطنالو بÝ املورد 3متطلبات[الوجهية لوا ّا  ، 4ل

تفق علهيا و رشوط ا نرية وا بقة ا تعلق ملوافقة ا ملاليت  سـ لت تسـ مل نفاذ ومل نصفلا تقامس العادل وا ملا شف [للمنافع ] ل لكوا
شأ عن  .]ملنا

هدف ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا للللللللا جهي ل جهيمل ل جهيمل ل جهيمل ل     1111    مل

ية وأحصاب احلقوقا=ول ا=ول ا=ول ا=ول [[[[أدوار وحقوق أدوار وحقوق أدوار وحقوق أدوار وحقوق  1.1 ية وامجلاعات ا شعوب األ ية وأحصاب احلقوقواألمم وا ية وامجلاعات ا شعوب األ ية وأحصاب احلقوقواألمم وا ية وامجلاعات ا شعوب األ ية وأحصاب احلقوقواألمم وا ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللواألمم وا صل حمللل صل حمللل صل حمللل صل     ].].].].ل

يار  1.1.1 بات [  اإلقرار1 خلا بري يف تر نوع ا ي تلك ية[لت تعلقة]مللكا يادية لÝول[ ]مل ا ية  ] عىللسـاحلقوق ا ثملوارد الورا
تقاهتا[ يدية املربطة هبا] مشـو تواملعارف ا يادية  [لتقل شعوب]Ýولل[لسـ، مبا يف ذ£ احلقوق ا شعوب ل ولألمم 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 ها  [2 خلا تصا ية اليت تدخل يف ا نفاذ إىل املوارد الورا سلطة يف حتديد ا يادة ا بة ا صلÝول صا خ ثح ل ل لسـ
بغي لألش. القضايئ ية من خالل ينو يدية املربطة ملوارد الورا نافذين إىل املعارف ا ثخاص ا ت تقل صاحب املعارف واحدا اكن [لل
تحداث اخرتاع، احلصول عىل موافقة ] مالك املعارف] [أو أكرث هذه املعارف يف ا بقني  سـوا صاحب املعارف واحدا اكن [لملط
ه]مالك املعارف] [أو أكرث سعي إىل إرشا ك وا رشيع الوطين، رشط مراعاةمل  .]لت 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 ذ£  مواملعارف ا ت شاركة الاكم� والفعا�ألتقل تفق علهيا وا رشوط ا نرية وا بقة ا مل املوافقة ا مل لسـ تسـ مل  .مل

يةاحرتاحرتاحرتاحرت  2.1 ية وامجلاعات ا شعوب األ يةام حقوق ا ية وامجلاعات ا شعوب األ يةام حقوق ا ية وامجلاعات ا شعوب األ يةام حقوق ا ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللام حقوق ا صل حمللل صل حمللل صل حمللل صل  ....ل

ية، [ ية وامجلاعات ا شعوب األ بدأ تقرير املصري  حمللضامن احرتام  صل لل تالل إضافة إىل ] مبا يف ذ£[م شعوب الواقعة حتت ا حا ل
ها ]جزيئ أو لكي بادئ املوافعىلق وحقو يدية املربطة هبا، مبا يف ذ£  ية واملعارف ا م املوارد الورا ت تقل نرية لث بقة ا ملسـتقة ا ملسـ

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

 ....العبء اإلجرايئالعبء اإلجرايئالعبء اإلجرايئالعبء اإلجرايئ 3.1

نافع[ تخدام وتقامس ا Òنفاذ و بات الرباءات بإجراءات غري معقو� فS خيص رشوط ا ثقل اكهل مودعي  ملضامن أال  سـ ل طل  ُي
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 أن ملك  .ثتكون الويقة أكرث وضوحالوا
يةتشمل القوانني   3 بات الو نوا طتطل  .يةف القواعد العرمل
بÝ املورد  4 ّا بÝ اÞي  هول شأ أو ا ل بÝ ا سبملن ية كتا تR أوث املوارد الورا يولوÓمياÞي  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 نافعا نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا نافعا نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا نافعا نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا ملا ل ملل ل ملل ل ملل ل  ....ففففل

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

نح  ::::2222    ففففهدهدهدهدللللاااا نح نع  نح نع  نح نع  منع  مم مم مم ية الفكرية[[[[م ية الفكريةحقوق ا ية الفكريةحقوق ا ية الفكريةحقوق ا ية[[[[ عن خطأ  عن خطأ  عن خطأ  عن خطأ ]]]]الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات] [] [] [] [مللكمللكمللكمللكحقوق ا يةعن سوء  يةعن سوء  يةعن سوء   ....]]]]ننننعن سوء 

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

تاكريعن خطأ الخرتاع [[ )أ( شاط ا نطوي عىل  بات 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 ت سـ لت يسـ ت مل  ]أو/[و[مل
نافع ومل  نصف  تقامس العادل وا ُا ت للم مل شأل شف عن ا نتوف رشوط ا لك توف]ملسـ  القوانني تُسـ أو مل 

ية؛ ية ا رشوط الو نوا ملعن ط  ل

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

هدف ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا للللللللا جهي ل جهيمل ل جهيمل ل جهيمل ل     2222    مل

يقني يف احلقوق 2.2 يقني يف احلقوقا يقني يف احلقوقا يقني يف احلقوقا  للللا

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
يةّواملوردين يني للموارد الورا رش ث ا ع تقاهتا/و [ل 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
شف اإللزايم امل ثل رشوط ا يقني القانوين  لكوأال يفرض رشوطا تقوض ا مل يديةّ ية واملعارف ا تقلربطة ملوارد الورا ث  .لت

رشوط امحلاية مبوجب براءة 3.2 ثال  Òرشوط امحلاية مبوجب براءة ثال  Òرشوط امحلاية مبوجب براءة ثال  Òرشوط امحلاية مبوجب براءة ثال  Òل لم لم لم  ....تتتتم
نطوي  تعلق خرتاعات ال تكون جديدة أو ال   Sثارية ف Ò بات الرباءات عىل احلقوق بغي أن حيصل مودعو  تال  ي ت طل ئي سـن

تاكري شاط ا بعىل   .ن

شف[[[[ 4.2 رشوط ا ثال  Òشف رشوط ا ثال  Òشف رشوط ا ثال  Òشف رشوط ا ثال  Òلك لكت لكت لكت لت لم لم لم بقة وووو    م بقة املوافقة ا بقة املوافقة ا بقة املوافقة ا نافعململململسـسـسـسـاملوافقة ا نصف  تقامس العادل وا نرية وا نافعا نصف  تقامس العادل وا نرية وا نافعا نصف  تقامس العادل وا نرية وا نافعا نصف  تقامس العادل وا نرية وا للما مل للمل مل للمل مل للمل مل ل  ....ململململسـسـسـسـتتتت

توفوا رشطي املوافقة احلرة  ثارية يف حال مل  ية الفكرية عىل حقوق ا بات حقوق ا بغي أن حيصل مودعو  سـال  ت طل يي ئسـ مللك ن
ية  نفاذ إىل املوارد الورا نافع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا ثا لل للم مل ل ملسـتسـ تقاهتا[مل ] تيدية املربطة هبالتقلواملعارف ا] [مشـو

تخدا«ا  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 شفوط ا شفوط ا شفوط ا  ....لكلكلكلكرشرشرشرشوط ا

بات  ية الفكرية[طلعىل األشخاص اÞين يودعون  تخدام]الرباءات] [مللكحقوق ا نطوي عىل ا سـ اليت  ية ت ث املوارد الورا
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 ملوارد الورا ثا تقاهتا [مل يدية املربطة هبا، مبا يف ذ£ بÝ ]مشـو ت واملعارف ا لتقل
شأ]واملصدر أ[  ].ملن ا

باد� 6.2 ثقة ا باد�ا ثقة ا باد�ا ثقة ا باد�ا ثقة ا تا تل تل تل  ....ململململل

نافع[ نفاذ وتقامس ا يني  تلف أحصاب املصلحة ا باد� بني  ثقة ا شف عن املصدر ا مليعزز ا ل ن خم ت ل لك ملعسـ يع هؤالء . مل مجوقد يكون 
يدية/موردين و ية واملعارف ا تخدمني للموارد الورا تقلأو  ث لسـ ثقة ا. م بين ا شف عن املصدر  يه، فإن ا توناء  ل لك عل ملب باد� يف سـي

نافع ونظام الرباءات نفاذ وتقامس ا بادل بني نظام ا يعزز أيضا ا=مع ا نوب و شامل وا ملالعالقات بني ا ل ت سـ جل  .]ملل

ياةالالالال 7.2 ياةرباءات عىل أشاكل ا ياةرباءات عىل أشاكل ا ياةرباءات عىل أشاكل ا  6....حلحلحلحلرباءات عىل أشاكل ا

يار 1.7.2 يد.1 خلا ية واملعارف ا تعلق ملوارد الورا  Sياة ف ياة وأشاكل ا نح براءات عىل ا تأكد من عدم  تقل ا ث ي حل حل لل ية م
 .تاملربطة هبا

يار 2.7.2 تعامالت اجلديدة للمواد املعروفة  .2 خلا Òياة و سـتعزيز توافر امحلاية مبوجب الرباءات ألشاكل ا حل
تخدام  ناجتة عن ا نافع ا نافع و=مع تقامس تR ا تحداث ا سـال ل مل مل يةسـ يدية املربطة هباثاملوارد الورا ت واملعارف ا  .لتقل

ية الفكرية ضامن توافر املعلومضامن توافر املعلومضامن توافر املعلومضامن توافر املعلوم    ::::3333    هدفهدفهدفهدفللللاااا ية الفكرية ورية =ى ماكتب ا ية الفكرية ورية =ى ماكتب ا ية الفكرية ورية =ى ماكتب ا نح ] ] ] ] الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات[[[[مللكمللكمللكمللكات الات الات الات الرضرضرضرضورية =ى ماكتب ا بة يف  نا تخذ القرارات ا نح   بة يف  نا تخذ القرارات ا نح   بة يف  نا تخذ القرارات ا نح   بة يف  نا تخذ القرارات ا مممملللليكيكيكيك  سـ مل سـت مل سـت مل سـت مل ت
ية الفكرية  ية الفكرية حقوق ا ية الفكرية حقوق ا ية الفكرية حقوق ا     ].].].].الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات[[[[مللكمللكمللكمللكحقوق ا

تب  .3 تأكد من أن ا ملكا ية الفكرية[ماكتب [[ل سؤول عن ] الرباءات] [مللكا بات ] أو إدارة/معاجلة و[ملا طلحفص 
ية الفكرية [ بة ]مجيع[إىل ] ينفذ[ ]ينبغي أن] [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  نرية يفم نح مسـتو ية الفكرية[م   ].الرباءات []مللكحقوق ا

هدف ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا للللللللا جهي ل جهيمل ل جهيمل ل جهيمل ل     3333    مل

سابقة 1.3 ية ا نا ية ا سابقةحا� ا ية ا نا ية ا سابقةحا� ا ية ا نا ية ا سابقةحا� ا ية ا نا ية ا لحا� ا ع لص لن ع لص لن ع لص لن ع لص  ....للللتقتقتقتقن

ية الفكرية[ملاكتب ] ب عىلجي [نبغيي ية برمهتا، ] الرباءات []مللكا سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حا� ا نأن تأخذ يف  ل ع لص ن ملعسـ لتقح
تعلقة  ية، ] عىل حد عمل املودع[[ملا يدية املربطة هبا] مشـتقاهتاو[ثملوارد الورا تواملعارف ا يمي ]لتقل ند  تق  حقوق [ملنح هلية األ[ع

ية الفكرية ية []مللكا  ].براءة[] اءة للرباخرتاعهلأ

                                                
هوم أنه ميكن   6 سأ�، مفن ا شأن أية  يار واحد أو أكرث  ملفند اقرتاح  مخ ب  .ياراتخل من تR ا األخذ بأيعدمعدمعدمعدمع



WIPO/GRTKF/IC/23/4 

Annex 

8 

بق عىل مودع  2.3 شف ا بق عىل مودع ط ا شف ا بق عىل مودع ط ا شف ا بق عىل مودع ط ا شف ا ملطرشرشرشرشط ا ملطلك ملطلك ملطلك بات) ) ) ) مودعيمودعيمودعيمودعي((((لك باتا باتا باتا  ....لطللطللطللطلا

يار 1.2.3 ية الفكرية[طلب احلصول عىل ] مودعي[ مودع جيب عىل] [ينبغي[. 1 خلا أن ] الرباءات []مللكحقوق ا
ية  يع املعلومات األسا سـشف عن  مج ية بشأنيك تحديد لت واملعارف ا]مشـتقاهتاو[ث املوارد الورا ليدية املربطة هبا الوجهية  ت قل

ية تضمن . هلرشوط األ تعني أن  تو بقة تRي شف اإللزايم، احلصول عىل املوافقة ا سـ املعلومات ما يؤكد، عرب رشوط ا مللك
ثال املعرتف  Ò هادة تصدار  يام بذ£ عن طريق ا تفق علهيا، وميكن ا نفاذ عىل أساس رشوط  نح حق ا نرية و تا سـ مل شسـ لق م م ت مل

 .يالهبا دو

يار 2.2.3 سابقة.2 خلا ية ا نا ية ا لحا� ا ع لص شف عن مصدر : لتقن لكساعد ا يةسي يدية يف ثاملوارد الورا لتقل واملعارف ا
سابقة فS خيص Òخرتاعات اليت تربط  ية ا نا ية ا بات حا� ا تبات الرباءات فاحيص الرباءات والقضاة عىل إ ل ع لص ن ث لتقطل

تR املوارد أو املعا بشلك من األشاكل  يا0ت ب تعامل قواعد  برف، مبا يف ذ£ ا يدية سـ ية ّاليت تعد لتقلاملعارف ا للتقنكحا� 
سابقة ية ا نا لا ع  .لص

يار 3.2.3 تعلقة . 3 خلا ية ا رش املعلومات ا شأ و شف عن بÝ ا ية وتعممي املعلومات  شفا ملتعزيز ا ن ن لك تقل ن لمل ب ف
ت با و نا ي� يكون ذ£  شف عهنا،  مالخرتاعات اجلديدة وا م سـح ية اليت لك لتقناحا للعموم، إلثراء اùموعة الاكم� للمعارف ا

نفاذ إلهيا هور ا لميكن   .للجم

بع 3.3 بعإماكية ا بعإماكية ا بعإماكية ا تتتتتإماكية ا تن تن تن  ....للللن

شف عن سـميكن  بات الرباءات امللكا يةموردي طلصدر يف  يديةثاملوارد الورا تخدام مواردمه أو  لتقل واملعارف ا بع ا سـمن  تت
تج  تطوير اليت  بحث وا شطة ا نمعارهم يف أ تف ل ل  .عهنا اخرتاعات مؤه� للحامية مبوجب الرباءاتن

يدية 4.3 يديةحقوق أحصاب املعارف ا يديةحقوق أحصاب املعارف ا يديةحقوق أحصاب املعارف ا  ....للللتقلتقلتقلتقلحقوق 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 هدفا هدفا هدفا ية[[[[للللالعالقة بني Òتفاقات والصكوك واملعاهدات ا=وية العالقة بني Òتفاقات والصكوك واملعاهدات ا=وية العالقة بني Òتفاقات والصكوك واملعاهدات ا=وية العالقة بني Òتفاقات والصكوك واملعاهدات ا=وية     ::::4444    للللا يةاإل يةاإل يةاإل     ]]]]قلقلقلقلميميميمياإل
يار 1.4 سقة بني ] نظام[عالقة ] Òعرتاف ب] [إقامة[ 1 خلا بادل  تدمع  مت ية الفكرية[م  ]الرباءات] [مللكحقوق ا

ية تعامل املوارد الورا نطوي عىل ا ثاليت  سـ تقاهتا/و[،ت ية /و] مشـأو  يدية املربطة هبا من 0 حأو املعارف ا ت وÒتفاقات [لتقل
ية[ل ا=وية ]واملعاهدات سارية[ ]قلميواإل ية أخرى، ]لا لا يف ذ£ ضامن Òساق مع املعايري القانوية ا=وية يف تعزيز مب[ح من 0 ن ت

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

يار 2.4 بادلتعزيز . [2 خلا تعاون] [متعالقة دمع  سارات[مع Òتفاقات ] لتعزيز ا ية] ملوا نا=وية ا  .ملعل

هدف ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا للللللللا جهي ل جهيمل ل جهيمل ل جهيمل ل     4444    مل

 ....تتتتÒحرتام وÒساقÒحرتام وÒساقÒحرتام وÒساقÒحرتام وÒساق 3.4

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

تعاون، وإذاكء الوعي، وتقامس املعلومات 4.4 تعاون، وإذاكء الوعي، وتقامس املعلوماتا تعاون، وإذاكء الوعي، وتقامس املعلوماتا تعاون، وإذاكء الوعي، وتقامس املعلوماتا نوع ا////للللا ية ا نوع االربط بني اتفا ية ا نوع االربط بني اتفا ية ا نوع االربط بني اتفا ية ا لالربط بني اتفا لل لل لل تتتتل شأن ////ببببيولوÓيولوÓيولوÓيولوÓقققق شأن  املعاهدة ا=وية  شأن  املعاهدة ا=وية  شأن  املعاهدة ا=وية  ب املعاهدة ا=وية  بل بل بل ل
نظمة األغذية والزراعة تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا نظمة األغذية والزراعةاملوارد الورا تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا نظمة األغذية والزراعةاملوارد الورا تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا نظمة األغذية والزراعةاملوارد الورا تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا ملاملوارد الورا ل ت ن ملث ل ت ن ملث ل ت ن ملث ل ت ن  ....للللث

تعاون[تعزيز  سارات[ الصكوك مع] إذاكء الوعي وتقامس املعلومات []لا ية[ل ا=وية ]ملوا ية] قلميواإل ية و [ملعنا يذ اتفا قدمع  تنف
يولوÓ وبرتوكول 0غو نوع ا با لت ئة عن ل نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  áشـ ل للم مل ل ي نب جل

Óيولو نوع ا ية ا تخدا«ا، امللحق تفا با ت لسـ ل نظمة  وق تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ا=وية  ل ت ن ث ب لل
 ].األغذية والزراعة عىل وجه اخلصوص

هدف هدفا هدفا هدفا تاكر دور نظام ادور نظام ادور نظام ادور نظام ا    ::::5555    للللا Ò يع تاكر ية الفكرية يف  Ò يع تاكر ية الفكرية يف  Ò يع تاكر ية الفكرية يف  Ò يع بية الفكرية يف  بشج بشج بشج تتتتشج ياواملعارف واملعارف واملعارف واملعارف مللكمللكمللكمللك نولو ياونقل ا نولو ياونقل ا نولو ياونقل ا نولو جونقل ا جتك جتك جتك     للللتك

ية الفكرية[اإلقرار بدور نظام  1.5 ها ]الرباءات] [مللكا يا و نولو تاكر ونقل ا Ò يع مي يف  ج تعمتك ل ب واحلفاظ عيل [تشج
باد�صلحةامللتحقيق [،]تعزيزه] [هذا ا=ور ية  املصلحة وموردي حصابأل ملت ا املعارف ] أو[/و] شـتقاهتامو[ثاملوارد الورا

يدية املربطة هبا  تا تخدمهيا وأحصاهبالتقل يدبطريقة حتقق الرفاه[مسـ و ية عىل ا لصع وا ثقايف Òج�عيلتمن تصادي،ل وا Òق و 
 ]:وكذ£[

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

نظام تالىف اآلتو )ب( ية الفكرية[لMر الضارة  ية[عىل  ]الرباءات] [مللكا شعوب األ صلا شعوب لا قوانني] ل
ية ية صلاأل ها و[حملل وامجلاعات ا يديةق وحقوامعتقداهتفوأعرا ها ا لتقلها ومعار وممارساهتا وأنظمهتا  ]ف

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

هدف ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا هدفا ية  تو بادئ ا للللللللا جهي ل جهيمل ل جهيمل ل جهيمل ل     5555    مل

تاكر 2.5 Ò تاكر عىل حوافز Ò تاكر عىل حوافز Ò تاكر عىل حوافز Ò بببباحلفااحلفااحلفااحلفاظظظظ عىل حوافز....    

ية الفكرية[ تاكر اليت يوفرها نظام ا Ò مللكاحلفاظ عىل حوافز ية الفكرية] [.ب تاكر، مع مللكاإلقرار بدور نظام ا Ò يع ب يف  تشج
ية  تقاهتا/و[ثمراعاة العالقة ملوارد الورا يدية املربطة هبا،  أو/ و]مشـأو  تاملعارف ا يدية [لتقل لتقلويف حامية املعارف ا

ية  أو/و تقاهتا/و[ثاملوارد الورا تقامس الع/ و]مشـأو  يدي وا ثقايف ا بري ا يدية املربطة هبا وأشاكل ا لأو املعارف ا تقل ل تع ت لتقل ل ادل ل
تخدا«ا، واحلفاظ عىل هذا ا=ور نامجة عن ا نافع ا نصف  سـوا ل للم  ].مل

يقني القانوين 3.5 يقني القانوينا يقني القانوينا يقني القانوينا  ....للللا

يقني ]تعزيز] [تشجيع[ نطاق] [ضوحالوو[ل ا ية الفكرية القانوين حل ]لا ية[مللكقوق ا  ث، مع مراعاة العالقة ملوارد الورا
يدية املربطة هبا وÒ/ و]مشـتقاهتا أو/و[ تأو املعارف ا يديةلتقل تعلقة حبامية املعارف ا تقللزتامات ا يدين [لمل 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
تقامس العاد نرية وا بقة ا يقني والوضوح يف املوافقة ا يدي وا لا سـ ل ملسـتتقل مل نافعل نصف  للمل وا  .]مل
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ت����راتراتراترات 4.5 Ò تحامية اإلبداع وماكفأة Ò تحامية اإلبداع وماكفأة Ò تحامية اإلبداع وماكفأة Ò سسسسحامية اإلبداع وماكفأة....    

يار 1.4.5 ية منحامية اإلبداع. 1 خلا يولو نة ا ج القر ب ية وا=وية لص ل الو ت�رات وضامن احلصول عىل طن Ò سوماكفأة
نافع مع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للماملوافقة ا مل ل ملسـتسـ ية وامجلاعات ا[مل شعوب األ حملا صل  ]]مالك] [أحصاب] [و[لية، ل

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

يار 2.4.5 ت�رات حامية اإلبداع. 2 خلا Ò ية [سوماكفأة بقة [ ]ùمتعالعامة واخلاصة وا ملسـوضامن احلصول عىل املوافقة ا
نافع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا للما مل ل تفق علهياملسـت رشوط ا ملوا تحداث اخرتاع جديد ] [ل ية إىل ا سـالرا ُاليت نفذت [م

بادئ  ية، مبا يف ذ£  رشوط الو ثال الاكمل للقوانني وا مال 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 يةا شفا يةا شفا يةا شفا ففففا     ....لللل

ية وتعممي املعلومات شفا فتعزيز ا شف عن بÝعن طريق  [ل شأ لكا يةمن  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 اùموعة الاكم� [ )أ( تعلقة الخرتاعات اجلديدة وا ية ا لكرش املعلومات ا مل تقن لن
هور ا ية اليت ميكن  لللمعارف ا للجمن  ؛نفاذ إلهيالتق

شف عهنا، و )ب( تعلقة الخرتاعات اجلديدة وا ية ا شأ ورش املعلومات ا شف عن بÝ ا لكا مل ن ن تقلك ن لمل
هور[ تاحة  ندما تكون  تضاء و Ò للجمسب م عق ية اليت ]ح لتقن، إلثراء اùموعة الاكم� للمعارف ا

نفاذ إلهيا هور ا لميكن   ؛للجم

ثقة بني و )ج( يقني القانوين وا سـزáدة ا ل يدية وموردهيا من خالل مل ية واملعارف ا ّتخديم املوارد الورا تقل لث
شأ أو املصدر نشف إلزايم عن ا  .]ملك

    ]]]]1111    املادةاملادةاملادةاملادة[[[[

    ]]]]موضوع امحلايةموضوع امحلايةموضوع امحلايةموضوع امحلاية[[[[[[[[

هدف[[[[ هدفا هدفا هدفا     ]]]]للللا

تعامل[عىل أي ] امحلاية[هذا الصك ] يشمل[ينطبق  1.1 ئة عن ] سـا نا ية الفكرية ا شـحلقوق ا ل يةمللك  ثاملوارد الورا
 .]تاملربطة هبا ليديةلتقواملعارف ا] مشـتقاهتا[
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    ]]]]2222    املادةاملادةاملادةاملادة[[[[

نافع[[[[[[[[ نافعا نافعا نافعا يدون من Òقرتاحات] / ] / ] / ] / ململململا يدون من Òقرتاحاتا يدون من Òقرتاحاتا يدون من Òقرتاحاتا     ]]]]]]]]ململململسـسـسـسـتفتفتفتفا

    ]]]]األهدافاألهدافاألهدافاألهداف[[[[

يار يارا يارا يارا     1111    خلخلخلخلا

تعامل  1.2 ناجتة عن ا نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن ا سارية  ثال للقواعد ا تدابري املربطة ال سـتصب ا ل مل ل ب ل ت ت من أجل [مل
ية] حامية يدية] مشـتقاهتا[، ثاملوارد الورا بÝ اÞي يوفر تR املوارد واملعارف املر لتقلواملعارف ا لبطة هبا يف مصلحة ا بÝ [ت
يةمنشأ   ].ثاملوارد الورا

ية،  2.2 يدية املربطة ملوارد الورا ية يف املعارف ا ية وا ثوحترتم األطراف حقوق امجلاعات األ ت تقل حملل تقاهتا[لصل ] مشـو
رشيع  لالوطين وÒتفاقات واملعاهدات ا=وية ا]/احمليل[للتوفقا  يولوÓ  سارية، والل نوع ا ية ا بسـS اتفا لت ل وبرتوكول 0غوá ق

 Óيولو نوع ا ية ا تخدا«ا، امللحق تفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا بشأن احلصول عىل املوارد ا ت سـ شـ ل للم مل ل ي لب ل قجل ن
نظمة تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملواملعاهدة ا=وية  ل ت ن ث ب  . األغذية والزراعةلل

يدون من  3.2 تع ا ملسـتفو يةيمت ثارية ثاملوارد الورا Ò حلقوقيدية املربطة هبا مبوجب هذا الصك  تئ واملعارف ا ت سـتقل ل
ية تا لا  :ل

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

ترصف فهيا وبقى ما دامت املعارف قامئة؛ )ب( تواليت ال ميكن ا  ل

يال القادمة؛واليت  )ج( يال إىل األ جنقل عرب األ ج ُ  ت

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

يار يارا يارا يارا     2222    خلخلخلخلا

ساوية سـينشئ نظام عاملي وإلزايم إن وضع 4.2 رس متظروفا  تجاري للرباءات، و تغالل ا Òناعة و يي  ل سـ كذ£ للص
نصوص اإلماك0ت  ية) 7(15 املادة علهيا يفملا تخدام املوارد الورا ية من ا تأ نافع ا تقامس ا  Óيولو نوع ا ية ا ثمن اتفا سـ ت مل مل ل ب لت ل  .ق
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    ]]]]3333    املادةاملادةاملادةاملادة[[[[

    ]]]]]]]]ننننالقانويةالقانويةالقانويةالقانوية[[[[امحلاية امحلاية امحلاية امحلاية [[[[نطاق نطاق نطاق نطاق [[[[

شف [[[[ شف وط ا شف وط ا شف وط ا     ]]]]]]]]اإللزايماإللزايماإللزايماإللزايم[[[[لكلكلكلكرشرشرشرشوط ا

    ننننامحلاية القانويةامحلاية القانويةامحلاية القانويةامحلاية القانوية

تعاقدة[توفر  1.3 بÝان] [ملاألطراف ا ثامحلاية القانوية للموارد الورا] لا يدية املربطة هبا يف إطار ن تية واملعارف ا لتقل
ية تا سم خلصائص ا لنظام معارف فريد  ل  :يت

ية ويقة الص�  )أ( ية والقوانني العر ية والرو ثقا شاهد والقمي ا ية وا يدية واملوارد الورا ثاملعارف ا ل مل ث فتقل ح ف ل
ها عىل تاكمل نظم املعارف يهنا وحتافظ   Sيعف  .مجب

يةاملواوال ميكن فصل  )ب( يدية ألنه ال ميكن الفصل بني ثرد الورا يولوÓ عن املعارف ا نوع ا تقل وا ب لت ل ل
نارص غري امللموسة وتR امللموسة  .لعا

يةو )ج( يدية املربطة هبا ثاملوارد الورا ت واملعارف ا قلميي  واإلتوارثملوااعي امجلرتاث ال من ٌجزءلتقل
 فكري؛الثقايف ولارو  ووال

ية و )د( يدية ثواملوارد الورا نقو�لتقلاملعارف ا ماملربطة هبا  تلفة، من  ت خميل إىل آخر يف أشاكل  ج
تقادم وال ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للميكن ا  .تقسـميل

يل للمعارف 2.3 تطلب أي  سجÒعرتاف حلقوق قانو0 ال   ] تي

شف وامحلاية شف وامحلايةا شف وامحلايةا شف وامحلايةا     لكلكلكلكا

يار يارا يارا يارا     1111    خلخلخلخلا

تعاقدة[تنص  3.3 بÝان] [ملاألطراف ا ها الوط[يف ] لا يعرش ية الفكريةت شأن ا مللكين  رشيع عىل ] الرباءات] [ب لتا
شف اإللزايم يا. للكرشط  شف إلزا بغي أن يكون رشط ا مو لكن يذه بطريقة ملزمة قانو0 وشام�. ي بغي  نفوهذا يعين أنه  تن  .ي

بة 4.3  :قمراكز املرا

يار )أ( تعاقدة[تعني . 1 خلا بÝان[ ]ملاألطراف ا يةاكتبامل] لا بة ةلملكية الفكريل طن الو ق مراكز ملرا
شأ ومصدر امل شف عن بÝ ا نا ية مللك  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
يا  ية الفكرية مركزا ر ئيسـا بةمللك شف عن قملرا تعامل ] رصد[لك ا ية وسـا املعارف أو /ثاملوارد الورا

يدية املربطة هبا  تا يا مع املادة (لتقل يولوÓامللحق  من بروتوكول 0غوá 17شـمتا نوع ا ية ا بتفا لت ل  ).ق

يار يارا يارا يارا     2222    خلخلخلخلا

تعاقدة[جيوز  5.3 شف إلزايم] للبÝان] [مللألطراف ا شأن الرباءات عىل رشط  ها الوطين  نص يف رش للكأن  ب يعت  .ت



WIPO/GRTKF/IC/23/4 

Annex 

13 

يار يارا يارا يارا     3333    خلخلخلخلا

ب 6.3 ية ينال  يا # عالقة ملوارد الورا شفا إلزا شف يف الرباءات  تضمن رشوط ا ثغي أن  ك لك تقاهتا واملعارف [مت مشـو
يدية شاط ] تاملربطة هبا لتقلا ية للحامية مبوجب الرباءات، أي اجلدة أو ا بة ملعايري األ شف «ام  نما مل يكن ذ£ ا هل سـ للك لن

متكني تاكري أو ا Òل  .ب

بات الرب 7.3 شأ أو أية معلومات ذات ص� ملوارد طلوال ختضع  شف عن املصدر أو ا ناءات ألي رشط  ملللك
ية  تاكري [ثالورا Ò شاط ية للحامية مبوجب الرباءات، أي اجلدة أو ا بة ملعايري األ بما مل تكن تR املعلومات «مة  ن هل لسـ لن

متكني أو  .لا

بات حقوق  بات حقوق أنواع  بات حقوق أنواع  بات حقوق أنواع  ية الفكرية[[[[طلطلطلطلأنواع  ية الفكريةا ية الفكريةا ية الفكريةا رش] ] ] ] الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات] [] [] [] [مللكمللكمللكمللكا رشالوجهية  رشالوجهية  رشالوجهية  شفللللالوجهية  شفوط ا شفوط ا شفوط ا نارصرصرصرص ا=افع ا=افع ا=افع ا=افع/[/[/[/[لكلكلكلكوط ا ناا ناا ناا شفةةةةلعلعلعلعا شف  شف  شف      ]]]]للكللكللكللك 

يار الفرعي  1 خلا

ية احملددة 8.3 بارشة عىل املوارد الورا ّجيب أن يكون Òخرتاع قامئا  ث تهيف . [م ويف ] يÒخرتاع املطلوب حام
 :احلا� هذه

متد عىل  )أ( بارشا، أي أن  تخداما  تخدم Òخرتاع املورد الورايث ا يعجيب أن  م سـ  املمزيات اخلاصةيسـ
 ؛ذا املوردهب

تالكه أو عىل األقل ذ£ جيب أن يكون للمخرتع نفاذ مادي إىل ] أو[و )ب( ماملورد الورايث، أي ا
تحديد خصائص املورد الورايث املربطة الخرتاعمبا يكفياتصا# به  ت   ؛ل

يدية املر] [أو[و )ج( بارشة عىل املعارف ا لتقلإذا اكن مودع الطلب عىل عمل بأن Òخرتاع قامئ  تبطة م
متد Òخرتاع عن وعي من تR املعارف ية، أي أن عىل ا%رتع أن  يسـملوارد الورا  ].ث

يار الفرعي  2 خلا

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

يار الفرعي  3 خلا

تعلق ملو 10.3 شف يف الرباءات ا بق رشط ا ملال  لك ية ينط تقاهتا[ثارد الورا يدية املربطة هبا عىل ] مشـو تواملعارف ا لتقل
 :ما ييل

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

تقات؛ )ب(  ملشـوا

سلع؛ )ج(  لوا

يدية يف املR العام؛ )د(  لتقلواملعارف ا

ية؛ )ه( ية خارج األنظمة القانوية الو نواملوارد الورا ن  طث
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يع  )و( يةمجو يولوÓ ثاملوارد الورا نوع ا ية ا يد الوطين التفا يذ عىل ا بل ا بة  ب ا ت لصع لسـ ل قت نف لتق وبرتوكول ملك
تخدا«ا  ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  áسـ0غو شـ ل للم مل ل ي نب جل

Óيولو نوع ا ية ا بامللحق تفا لت ل  .ق

يار الفرعي  4 خلا

ية وينطبق رش 11.3 شف عىل اخرتاع خيص املوارد الورا ثط ا تخد«ا/لك يدية املربطة هبا أو  سـأو املعارف ا ت يتقل . ل
تلمة ية املادة ا شف حىت وإن غري ا%رتع  بق رشط ا ية،  بة للموارد الورا سـو ب لك نط ث ملسـ ي نن ّ  .ل

شف شفموضوع ا شفموضوع ا شفموضوع ا     لكلكلكلكموضوع ا

يار الفرعي  1 خلا

بÝ امل 12.3 شف عن ا بات ا لتطلب األطراف من مودي ا لك بÝ املورد للطل تR املوارد واملصدر يف ا ّورد  لّ لموارد ل
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 حا� عدم . ش
بغي ملودع ا بÝ املورد،  هادة يف ا نرسáن تR ا فيل ّ نرية لش بقة ا ثال للموافقة ا Ò سـتلطلب تقدمي معلومات وجهية عن ملم سـ ملت

بÝ اÞي يوفر  رشيع الوطين  يه ا سب ما  نافع  نصف  تقامس العادل وا نفاذ وا للوا تض ح للم مل ل تل يةليق أو املعارف / وثاملوارد الورا
سب  شأ تR املوارد أو بÝ ا  Ýيدية املربطة هبا، أي ب تا ن ت كتقل م يةل يدية املربطة هبا وفقا  أو/ وثاملوارد الورا تاملعارف ا لتقل

Óيولو نوع ا ية ا بالتفا لت ل  .ق

يار الفرعي  2 خلا

بات الرباءات كام ييل 14.3 شف اإللزايم عن املعلومات يف  طلا  :لك

شأ، أو إن مل يكن معروفا مفصدر املورد الورايث احملدد اÞي اكن  )أ( ّبغي أن يعلن املودع عن بÝ ا نمل ني
يه وال يزال يعرفهللمخرتع نفاذ   .لمادي إ

بغي # أن يعلن عن ذ£ )ب( شأ واملصدر،  هل فهيا املودع بÝ ا نويف احلا� اخلاصة اليت  فين مل  .جي

يار الفرعي  3 خلا

رشط إذا اكنت =هيم معلومات عن ذ£  15.3 بات الرباءات عن املصدر األويل للوفاء  لجيب أن يعلن مودع  طل
ند عدم توافر معلومات عن املصدر األويل =ى املصدر األويل، يف حني أنه  ثانوي إال  عال جيوز اإلعالن عن املصدر ا ل

بات الرباءات يد ذ£. طلمودعي  يجب عىل املودع تأ هوال  كوإذا اكن املصدر  ف  .جم

يار الفرعي  4 خلا

شأ  16.3  Ýيةمنب تقاهتا [ثاملوارد الورا يدية] مشـو  .تاملربطة هبا ومصدرها لتقلواملعارف ا
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شأ 17.3 بÝ ا شأ أو بأية ويقة أخرى تصدر وفقا للقانون احمليل  هادة ا نرية، إما  بقة ا نواملوافقة ا ل ث ن ملسـ مل ب شسـ ت مل ويف . مل
بات تصدر وفقا للقانون احمليل هادة إ شأ حىت بعد بذل *ود معقو�،  ثحال تعذر حتديد بÝ ا بشن بÝ اÞي يوفر فمل املوارد لل 

ية  .ثالورا

نو 18.3 بات تقامس ا ملإ يدين احملددين يف املادة ث تفق علهيا مع ا تفافع مبوجب رشوط  رشيع احمليل2ملسـم  .للت وفقا 

ية و 19.3 يدية املربطة ملوارد الورا شفوية عن املعارف ا ية وا تا ثإöحة املعلومات ا ت تقل ل لب تقاهتا[لك بحث ]مشـو ل إلöحة ا
يل اخلاصة بصا تفا ية الفكرية، مبا يف ذ£ ا صوالفحص يف طلب ا ل يديةمللك  .لتقلحب املعارف ا

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
تخدا«ا، امللحق من  ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  áسـبرتوكول 0غو شـ ل للم مل ل ي نب جل
تفÓيولو نوع ا ية ا با لت ل  .ق

يار الفرعي  6 خلا

يه ا%رتع  21.3 بÝ اÞي جيمع  فتضمن طلب الرباءة معلومات عن ا ل يةي يدية املربطة / وثاملوارد الورا تأو املعارف ا لتقل
نه  تلقاها  مهبا أو  بÝ املورد(ي ّا نفاذ إىل ). ل بÝ املورد عىل أن ا لوإذا نص القانون الوطين يف ا يةاملوارد الورّل  أو املعارف ثا

بقة، يذكر يف الطلب ما إذا مت احلصول عىل تR املوافقة من عدمه يدية خيضع للموافقة ا ّا ُ سـ ملتقل  .ل

بÝ املورد و 22.3 ّوإذا اكن ا شأ/ل شـهئا، يذكر الطلب أيضا بÝ ا  Ýتلفا عن ب يدية املربطة هبا  نأو املعارف ا ن خم ت ملتقل م . ل
بÝ ا ية  بة للموارد الورا ملو ف ث يدية لنسـ بة للمعارف ا يعي، وأما  ها ا نه املواد من  بÝ اÞي جتمع  تقلشأ هو ا سـ ب ل لن ن للط يط حمم ُ

يه تR املعارف بÝ اÞي طورت  شأ هو ا بÝ ا ية  فاملربطة ملوارد الورا ُف ل ن ث شأ عىل أن . ملت ملنوإذا نص القانون الوطين يف بÝ ا
نفاذ إىل  يةلا يدية خيثاملوارد الورا بقة، يذكر يف الطلب ما إذا مت احلصول عىل تR املوافقة لتقل أو املعارف ا ّضع للموافقة ا ُ ملسـ
 .من عدمه

نه 2 و1 وإن مل يكن املودع عىل عمل ملعلومات الواردة يف الفقرتني 23.3 يه ذكر املصدر اÞي مجع أو تلقى  م،  فعل
يةمبارشة  يدية املربطة هبا/ وثاملوارد الورا تأو املعارف ا  .لتقل

نفاذ إىل وإذا 24.3 ل مت ا يةّ ية  من 3-12 و2-12 وفقا للامدتني ثاملوارد الورا با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ا=وية  ن ث ب لل
نظمة األغذية والزراعة تابعة  مللألغذية والزراعة ا نصوص علهيا ل نقل املواد ا ية املوحدة  سخة من Òتفا مل، يرفق طلب الرباءة  ل قن ب ُ

ية من املعاهدة4-17يف املادة  ثا ن عوضا عن املعلومات الواردة يف الفقرتني األوىل وا نصوص . ل موإذا حصل املودع، كام هو 
ئة عن من ) 4(12عليه يف املادة  نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  áشـبرتوكول 0غو ل للم مل ل ي نب جل

Óيولو نوع ا ية ا تخدا«ا، امللحق تفا با ت لسـ ل هادة اق شمل ش، عىل  تثال معرتف هبا دويا  ل يةمت  اليت ختص Òخرتاع ثاملوارد الورا
ية ثا هادة عوضا عن املعلومات الواردة يف الفقرتني األوىل وا سخة من تR ا تخد«ا، يرفق طلب الرباءة  نأو اليت  ل ن لشسـ ب ُ  .ي
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تب  تب تدابري  تب تدابري  تب تدابري  ية الفكرية[[[[مكمكمكمكتدابري  ية الفكريةا ية الفكريةا ية الفكريةا     ].].].].الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات] [] [] [] [مللكمللكمللكمللكا

يار الفرعي  1 خلا

رش 25.3 ناسب  لنوضع نظام  ية من م سلطات ا متكني ا ن املعلومات  ملعل تعاقدة[ل بÝان] [ملاألطراف ا أو امجلاعات ] لا
ية الفكرية  بات حقوق ا بحث وحفص  ية أخرى من تقدمي معلومات وجهية  ية األخرى أو أية أطراف  ية وا مللكاأل طل ل ن حملل معصل

س يمي أ ية الفكرية من أجل إجراء  ية  حاملعروضة أمام املاكتب الو تقن للملك ية ط نح حقوق ا ية  ثال ملعايري األ مللكن لال 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 تم مللكث مللك
ية  شف اإللزايم أم ال وفقا للفقرة الفر عا نصوص علهيا) أ(1لك تدابري الالزمة ا ملمن هذه املادة وأهنا اختذت ا  يف هذا الصك يف ل

رشوط تR ا ثال  Ò لحال عدم لم  .ت

ية الفكرية[وبأن ماكتب  27.3 ياة أو عىل ] يتعني علهيا] [الرباءات] [مللكا نح الرباءات عىل أشاكل ا ها عدم  حلبغي  مي ل ن
يعة، وتكون معزو� أو موصوفة بذ£ ا ية كام يه موجودة يف ا ية أو ورا يولو لأجزاء مهنا، يف شلك موارد  ب ث لطب شلك، ج

يدية] مشـتقاهتا[فضال عن   .تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا

يار الفرعي  2 خلا

نح الرباءة، مع األخذ مبا يأيت أوال 28.3 ناء  ناء رش الطلب أو أ شوف عهنا أ مرش األطراف املعلومات ا ث ث نملك  .تن

شأن الرباءاتالعالقة بني العالقة بني العالقة بني العالقة بني  تعاون  شأن الرباءاتمعاهدة ا تعاون  شأن الرباءاتمعاهدة ا تعاون  شأن الرباءاتمعاهدة ا تعاون  بمعاهدة ا بل بل بل     7777.... ومعاهدة قانون الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات 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

شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءاتتعديل أحاكم  30.3 تعاون  بمعاهدة ا ثا( 26 و17-4 سـS القواعد ، والل Mل (
يا( 51و Mشأ ) ن شف اإللزايم عن  نإلضافة رشط  يةمللك تقاهتا [ثاملوارد الورا يدية املربطة هبا ومصدرها] مشـو تواملعارف ا . لتقل

 Ýتفق علهيا مع ب رشوط ا نافع وفقا  بات تقامس ا نرية وإ بقة ا يد عىل املوافقة ا تأ تعديالت أيضا اشرتاط ا ملوتضمن ا مل ث سـ ك ل ل للت تسـ مل مل
شأ  .ملنا

 3 يار الفرعيخلا

شأن الرباءات  31.3 تعاون  يذية ملعاهدة ا بتعديل الالحئة ا ل شلك رصحيلتنف بمتكن  لرباءات من  لترشيع الوطينلا ل
بات الرباءاتاشرتاط يدية يف  ية واملعارف ا طل اإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل ياغات حمددة يف  (لث لصترد اقرتاحات 

                                                
هوم أنه ميكن   7 سأ�، مفن ا شأن أية  يار واحد أو أكرث  ملفند اقرتاح  مخ ب يارات األخذ بأيعدمعدمعدمعدمع  .خل من تR ا
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تعني ). WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10 ثامللحق األول للويقة تايل، ترتك Òقرتاحات أمر تقرير ما إذا اكن  يو ل
رشط مضن القانون الوطين للرباءات رشع الوطين أم اللإدراج هذا ا يد ا مل   .ب

نة يف املادةو 32.3 شأن الرباءات ا تعاون  ملضمناء عىل اإلحا� إىل معاهدة ا ب ل  من معاهدة قانون الرباءات، 1-6 ب
تعديل ا لبق ا شأن الرباءات أيضا عىل معاهدة قانون الرباءاتينط تعاون  بملقرتح ملعاهدة ا تمكن . ل 3ومن مث،  ُ األطراف [سـ

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

يار الفرعي  4 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، ثال" وإدراج ثاملوارد الورا Ò متهادة يه يف بروتوكول 0غوá"لاملعرتف هبا دويا.ش نصوص  عل كام هو   نصوص أخرى ةيأ وم

بÝان األعضاء  .لقد تطر6ا ا

يار الفرعي  5 خلا

تعاقدة[تتخذ  34.3 بÝان] [ملاألطراف ا شأن الرباءاتيف ] لا تعاون  بمعاهدة ا بل تعديل ا مل تدابري  ية لاادئ ل جهيتو
بات الرباءات و حفصإلجراءات حبث  شف عن مصدر امل لتأخذ هاطل بار ا Ò لكبعني يةعت تقاهتا [ثوارد الورا واملعارف ] مشـو

يدية بحث والفحص . تاملربطة هبا لتقلا ية  سلطات ا=وية ا ية لرباءات 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 يةامحلاية ا=فا يةامحلاية ا=فا يةامحلاية ا=فا     ععععامحلاية ا=فا

    

يا0ت يا0تجرد قواعد ا يا0تجرد قواعد ا يا0تجرد قواعد ا     للللببببجرد قواعد ا

ساعدة[ 35.3 يا0ت  بو يف إجراء جرد لقواعد ا مببدأت الو ب ساعدة [لي بت ا ملو من ا=ول األعضاء ومصادر ] طل
يةاملعلومات عن  يديةثاملوارد الورا ندما توجد تR  لتقل واملعارف ا ية  عوحتافظ يف ذات الوقت عىل حامية املصادر األ صل
ية ثقا يق ا فاملوا ل يةث ية وامجلاعات ا شعوب األ نرية  بقة ا حملل لضامن املوافقة ا صل لل ملسـتسـ  .]مل

ش شأنظمة املعلومات  شأنظمة املعلومات  شأنظمة املعلومات  يةأن أن أن أن ببببأنظمة املعلومات  يةاملوارد الورا يةاملوارد الورا يةاملوارد الورا ية ثثثثاملوارد الورا ية  ألغراض امحلاية ا=فا ية  ألغراض امحلاية ا=فا ية  ألغراض امحلاية ا=فا     عععع ألغراض امحلاية ا=فا

يار يارا يارا يارا     1111    خلخلخلخلا

تاح للفاحصني يف أي بÝ من أجل تفادي  36.3 يدية  ية واملعارف ا شأن املوارد الورا يا0ت  شاء قاعدة  ّإ ت تقل ث ب ب طأ اخللن
يدية يف  ية واملعارف ا تقلنح الرباءات للموارد الورا لث  . هباتاملربطةم

توب بلغ 37.3 يةمكوإرفاق ملخص  شعوب األ توبة بلغات ا ها أي فاحص لوMئق ا صلة  ل ملكيف  .هم

ها 38.3 يدية املربطة هبا و ية واملعارف ا تعلقة ملوارد الورا هدته من معلومات  يمي لك بÝ ملا يف  يعو م ع جتمتق ت تقل  .لث
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نقرة واحدة 39.3 بحث فهيا  هل ا تعددة  بووضع نظام جامع وموحد أو أنظمة  ل س  .يم

بغي أن  40.3 بحث فهيامتتينو يا0ت ميكن ا شاركة وتدير قواعد  لR لك دو� عضو  ب يا0ت من . م بوتألف قاعدة ا لت
بوابةلبوابة  بو املربطة هبذه ا يا0ت ا=ول األعضاء يف الو بو وقواعد  للو ت ي ب  .ي

بو عىل  41.3 نفاذ إىل بوابة الو ترص ا يو ل ية الفكرية سـيق تخدام مللكماكتب ا  عناوين بروتوكول إنرتنتسـو
 .مسج� ىأخر

يار يارا يارا يارا     2222    خلخلخلخلا

ية مجع 42.3 يدية وثاملوارد الورا يا0تت املربطة هبالتقلاملعارف ا  .ب يف قواعد 

سجام  43.3 تواهانوالبد من حد أدىن يف ا يا0ت و حمية قواعد ا ب لب  .ن

نفاذ إىل قوا 44.3 بو نظاما  للوتدير الو يةي ية والو ية واإل يا0ت ا نعد ا مي حملل طب ية واملعاقلل يدية ث للموارد الورا لتقلرف ا
 .تاملربطة هبا

يدية 45.3 شاء بوابة دوية للمعارف ا تقلوإ ل  .لن

يار يارا يارا يارا     3333    خلخلخلخلا

ية  46.3 يدية املربطة ملوارد الورا شفوية عن املعارف ا ية وا تا ثإöحة املعلومات ا ت تقل ل لب تقاهتا[لك بحث ]مشـو ل إلöحة ا
ب ية الفكرية[ اتطلوالفحص يف  يل]الرباءات] [مللكا تفا ص، مبا يف ذ£ ا يديةل  .لتقل اخلاصة بصاحب املعارف ا

ية من  47.3 سلطات ا متكني ا رش املعلومات  ناسب  نووضع نظام  ملعل لل ن تعاقدة[م بÝان] [ملاألطراف ا أو امجلاعات ] لا
ية الفكرية  بات حقوق ا بحث وحفص  ية أخرى من تقدمي معلومات وجهية  ية األخرى أو أية أطراف  ية وا مللكاأل طل ل ن حملل معصل

ية املعروضة أم نح حقوق ] للرباءات] [للملكية الفكرية[طنام املاكتب الو ية  ثال ملعايري األ سن لال يمي أ ملمن أجل إجراء  هل ت مح تق
ية الفكرية  .مللكا

نظر يفل ينبغي] يتعني عىل[أنه و 48.3 ية الفكرية أن  ية  تلماكتب الو للملكن ية  ]املعلوماتمجيع  [ط نا ية ا عحا� ا لص لتقن
سابقة  شفلا ية وا تا لا ب ية لك تعلقة ملوارد الورا ثوية الوجهية ا تقاهتا[مل يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا ها لتقل تاحة  ل ا نظر مل لبغض ا
بÝانعن لغهتا يع ا ل والواردة من  ندما مج نح حقوق تبحث وتع  ية  تحديد معايري األ ملفحص  هل ية الفكرية[ل  ].الرباءات] [مللكا

يار يارا يارا يارا     4444    خلخلخلخلا

شأن  49.3 يا0ت  شاء قواعد  بإ ب ية ن تقاهتا[ثاملوارد الورا يدية] مشـو تصة  لتقلواملعارف ا سلطات ا تاح  %املربطة 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 تفادي ] ملسـ

يدية يف طأ اخل ية واملعارف ا تقلنح الرباءات للموارد الورا لث باد� مع  هباتبطةاملرم ثقة ا بع وا ية وإماكية ا شفا ت وضامن ا ل ت ن ملل تل ف
áوبرتوكول 0غو Óيولو نوع ا ية ا يه يف اتفا نصوص  نافع كام هو  نفاذ وتقامس ا بات ا بمراعاة تر ت عل مل ل لت ل ق م  .ي

ية  50.3 تعلقة ملوارد الورا شفوية ا تدوين املعلومات ا هود  بغي بذل ا ثو مل ل ل جلي تقاهتا[ن يدية املربطة واملعارف ] مشـو تا لتقل
يا0ت شاء قواعد ا بهبا من أجل تعزيز إ  .لن
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ية للحامية[[[[ ية وا تدابري اإلضا ية للحاميةا ية وا تدابري اإلضا ية للحاميةا ية وا تدابري اإلضا ية للحاميةا ية وا تدابري اإلضا يلا يلل يلل يلل للللتتتتمكمكمكمكل ية////فففف شأن امحلاية ا=فا يات  تو ية أو ا تو بادئ ا يةا شأن امحلاية ا=فا يات  تو ية أو ا تو بادئ ا يةا شأن امحلاية ا=فا يات  تو ية أو ا تو بادئ ا يةا شأن امحلاية ا=فا يات  تو ية أو ا تو بادئ ا عا ب ص ل جهي ل عمل ب ص ل جهي ل عمل ب ص ل جهي ل عمل ب ص ل جهي ل     ].].].].مل

يار يارا يارا يارا     1111    خلخلخلخلا

ية ] يتعني عىل[ه أن 51.3 نبغي للماكتب الو طي ناأن تضع] للرباءات] [للملكية الفكرية[ن ية  بادئ تو م  يةسـبة جهيم  فووا
بات  بحث يف  طلإلجراء ا ية الفكرية[ل تعلقة ]الرباءات] [مللكا تقاهتا[ ملوارد الوراثة ملا يدية املربطة هبا ]مشـو ت واملعارف ا لتقل

تضاء، مع مراعاة هاحفصو Ò سب تاحة للفاحصني،  سابقة ا ية ا نا ية ا قحا� ا ح مل ل ع لص ية املقدمة من و [لتقن فاملعلومات اإلضا
 .]تاحة للفاحصنيملاملودعني وا

يار يارا يارا يارا     2222    خلخلخلخلا

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  53.3 ية وملابيا0ت لاقواعد سـوا يدية املربطة هبا/ثتاحة عن املوارد الورا تأو املعارف ا  .لتقل

يةالرباءات عىل الرباءات عىل الرباءات عىل الرباءات عىل  ية ا ياة واملوارد الورا يةأشاكل ا ية ا ياة واملوارد الورا يةأشاكل ا ية ا ياة واملوارد الورا يةأشاكل ا ية ا ياة واملوارد الورا يعأشاكل ا ث يعحل ث يعحل ث يعحل ث     8888....لطلطلطلطببببحل

يار 54.3 ية داخل . 1 خلا ية ا ية الفكرية للموارد الورا نح أية حقوق  يعال  ث لطبتم للملك يعيُ  . وخارجهلطبالوضع ا

يار 55.3 تعامالت اجلديدة للمواد املعروفة . 2 خلا Òياة و سـتعزيز توافر امحلاية مبوجب الرباءات ألشاكل ا حل
تحداث ا تخدام سـال ناجتة عن ا نافع ا سـنافع و=مع تقامس تR ا ل مل يةمل يدية املربطة هباثاملوارد الورا ت واملعارف ا  .لتقل

يار 56.3 ية الفكرية[بأن ماكتب . 3 خلا نح الرباءات عىل أشاكل ] يتعني علهيا] [الرباءات] [مللكا ها عدم  مبغي  ل ين
ية أو  يولو ياة أو عىل أجزاء مهنا، يف شلك موارد  جا ب يعة، وتكون معزو� أو موصوفة بذ£ حل ية كام يه موجودة يف ا بورا لطث

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

    ]]]]4444    املادةاملادةاملادةاملادة[[[[

شأن[[[[ شأناقرتاحات  شأناقرتاحات  شأناقرتاحات  ية] [] [] [] [امحلايةامحلايةامحلايةامحلاية[[[[تدابري تدابري تدابري تدابري ] ] ] ] بببباقرتاحات  يةا يةا يةا     ]]]]للللتتتتمكمكمكمكيليليليلا

يار يارا يارا يارا     1111    خلخلخلخلا

تعاقدة[ميكن  1.4 نفاذ إىل املعلومات] للبÝان] [مللألطراف ا لسري ا تعتي ية مل ا تقاهتا[ثلقة ملوارد الورا  ]مشـو
يدية املربطة هبا تواملعارف ا تاحة لتقل ية الفكرية مل، مبا فهيا املعلومات ا يا0ت =ى ماكتب ا مللكيف قواعد ا تعاقدة[لب ] مللألطراف ا

 .يف هذا الصك] للبÝان[

تعاقدة[ وتكفل 2.4 بÝان] [ملاألطراف ا  : ما ييل]لا

                                                
هوم أنه ميكن   8 سأ�، مفن ا شأن أية  يار واحد أو أكرث  ملفند اقرتاح  مخ ب يارات األخذ بأيعدمعدمعدمعدمع  .خل من تR ا
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نداحملافظة عىل رسية املعل )أ( نحو الوارد يف ا ية الفكرية عىل ا بومات املقدمة إىل ماكتب ا لل  ]1.1[ مللك
نفذون إىل تR املعلومات، وفقا بل تR املاكتب واملودعني اÞين  يمن  ية[ للحقوق والقوانني ق ] حمللا

تعاقديلا=وية أو ا لرشيع الوطين أو Òلزتام ا ناء احلا� اليت توصف فهيا املعلومات ع [لت ىل سـتث، 
ناء حفص طلب الرباءة سابقة أ ية ا نا ية ا ثأهنا جزء من حا� ا ل ع لص  ].لتقن

تعاقدية أو انهتااك للحامية املكفو� يف  )ب( سة وخمالفا لاللزتامات ا نا يا  نا بار أية خمالفة ملا ذكر  لوا ف للم فت م ع
نحو اÞي يكف< هذا الصكعقوبةهذا الصك وأن يكون هذا الفعل حمل   ].ل عىل ا

ية عرب وتقامس )ج( تعلقة ملوارد الورا يا والعقود ا نولو ث املعلومات وأفضل املامرسات يف جمال نقل ا مل ج لتك
تعاقدية  ية لألحاكم ا تو بادئ ا شأن تR املعلومات وامليض يف وضع ا بو  يا0ت الو لقواعد  جهي ل مل ب ي ب

ية منوذ جا  .ل

ية الفكرية اليت  )د( ية  تو بادئ ا شأن ا توتقامس املعلومات  للملك جهي ل مل نصف ب تقامس ا نفاذ وا ملرسي عىل ا ل ل
بو ية من الو تعلقة ملوارد الورا يص ا ينافع وال�س إجراء دراسة حول ممارسات الرت ث مل  .خللم

يار يارا يارا يارا     2222    خلخلخلخلا

ناسب 3.4 تلمت إعال0؛ ومن ا بعه ماكتب الرباءات لكام ا يط لإلخطار  يق إجراء  ملبغي  سـ ت سـ ب ّي ت بن شلك تط ب، 
بادل املعلومات التخاص، ية  ت حتديد آ يولوÓل نوع ا ية ا بفا لت ل ية لألغذية والزراعة /ق با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ا=وية  ن ث ب لل

ئة املركزية اليت  نظمة األغذية والزراعة بصفهتا ا تابعة  يا مل تاحةمل ينبغيلهل  .ملاكتب الرباءات أن ترسل إلهيا املعلومات ا

يار يارا يارا يارا     3333    خلخلخلخلا

هوروضع قامئة 4.4 تاح  للجم  يةلل ت تضمن مواكالت احلكو بات الرباءات اليت  شأن  سمل املعلومات  تصة  ت ا طل ب ت ب%
ية و يدية/ثإعال0 عن مصدر املوارد الورا توي . لتقلأو املعارف ا بات الرباءات اليت  سمل  حتوميكن ملاكتب الرباءات اليت  طل تت

نت مكص ية أ تصة بأن ا=و� ا ية ا بلغ الواك� احلكو يل أن  علعىل إعالن من هذا ا ن % ت ملعب م تعاون الويق . درلق بو،  ثوميكن للو ل ي
Óيولو نوع ا ية ا بمع اتفا لت ل نظمة األغذية والزراعة، /ق تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ا=وية  ل ت ن ث ب لل

نظر يف  تصةلل  املذكورةقامئةالنإماكية وضع لا ية ا %واكالت احلكو  .م

    ]]]]5555    املادةاملادةاملادةاملادة[[[[

العالقة العالقة العالقة العالقة     لللل=وية=وية=وية=ويةالتفاقات االتفاقات االتفاقات االتفاقات ا

تعاقدة[تنشئ  1.5 بÝان] [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 سارية]مشـو يدية املربطة هبا وÒتفاقات واملعاهدات ا=وية ا ل واملعارف ا ل ت  .لتقل

تعاقد[وتدمع  2.5 بÝان] [ةملاألطراف ا يولوÓ]لا نوع ا ية ا يذ اتفا ب عىل وجه اخلصوص  لت ل ق تواصل  (تنف لمبا يف ذ£ ا
يهتا  لمع آ ئة ،)تبادل املعلوماتل نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  áشـ وبروتوكول 0غو ل للم مل ل ي نب جل

Óيولو نوع ا ية ا تخدا«ا امللحق تفا بعن ا ت لسـ ل تابعة املعاهدة ا=، وق ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا لوية  ت ن ث ب لل
سب احلالملنظمة األغذية والزراعة ية،  يذ Òتفاقات اإل ح، واتفاق تربس، و قلمي نف وال بد من تعديل معاهدة قانون الرباءات . تي

شأن الرباءاتو تعاون  بمعاهدة ا  .ل
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شف عن املصدر  3.5 لكوميكن رشط ا تعاق[ّ بÝان] [دةملاألطراف ا يات ا=وية ]لا ل يف Òتفا ية، ومهناق ية ملعنا ق اتفا
Óيولو نوع ا با لت نظمة األغذية والزراعة/ل تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ا=وية  ل ت ن ث ب ومعاهدة ، لل

شان الرباءات تعاون  با  .اماهتايواتفاق تربس من الوفاء لزت،  ومعاهدة قانون الرباءات،ل

    ]]]]6666    املادةاملادةاملادةاملادة[[[[

تعاون ا=ويل تعاون ا=ويلا تعاون ا=ويلا تعاون ا=ويلا     للللا

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 من طرف ]لبحث والفحصا[بشأن  شف اإلداري عن ا نا بحث والفحص ا=وية يف إطار سلطات مللك ل ا ل

شأن ال تعاون  بمعاهدة ا شف ل ناء عىل رشط ا ية الواردة  لكرباءات، مبا يف ذ£ املعلومات اإلضا ب نصوص ف هذا يف عليه ملا
 .]الصك

    ]]]]7777    املادةاملادةاملادةاملادة[[[[

بÝان تعاون فS بني ا بÝانا تعاون فS بني ا بÝانا تعاون فS بني ا بÝانا تعاون فS بني ا لا لل لل لل     ل

ية  يف احلاالت اليت توجد فهيا[ 1.7 يديةوثاملوارد الورا ية لتقلاملعارف ا ها ص� ملوارد الورا ث املربطة هبا اليت  لت
ية و[ صلشعوب األ يةلل تعاقدة[ يف أقالمي ]حمللامجلاعات ا تلفة، ]بÝان] [مأطراف  تR ] يتعني عىل تR[خم  لبغي  األطراف [[ني

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

    ]]]]8888    املادةاملادةاملادةاملادة[[[[

     وممارسة احلقوق وممارسة احلقوق وممارسة احلقوق وممارسة احلقوق واجلزاءات واجلزاءات واجلزاءات واجلزاءاتالعقوتالعقوتالعقوتالعقوت

يار يارا يارا يارا     1111    خلخلخلخلا

تعلقة 1.8 تعلقةالعقوت ا تعلقةالعقوت ا تعلقةالعقوت ا نوحةململململالعقوت ا نوحة بوضع حق براءة  نوحة بوضع حق براءة  نوحة بوضع حق براءة   ....مممممممم بوضع حق براءة 

يار الفرعي  1 خلا

بارية كام هو نصوص  2.8 يص إ شأ أو املصدر إلصدار ترا شف عن بÝ ا نوحة دون ا جختضع الرباءات ا خ ن لك ململم
 .ي من اتفاق تربس31 عليه يف املادة

يار الفرعي  2 خلا

شأ مورد ورايث 3.8 شف عن مصدر  بب عدم ا بÝان اليت تلغي براءات  نتدفع ا لك مل ثال لقوانني سب Ò مت أو عدم
شأ وصاحب الرباءة بة للك من بÝ ا نا نافع ماكفأة  نفاذ وتقامس ا نا سـ مل ملل  .م
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يار الفرعي  3 خلا

ها للفحص اإلداري  4.8 سو يدية، واليت خيضع  ية أو املعارف ا يقتمد مدة أي براءة ذات ص� ملوارد الورا ت تقل لث ُ
ناجت عن ذ£ الفحص تأخري ا لتعويض ا ل ّوترد. ل بب الفحص ُ سويق  تأخري يف ا ناسب مدة ا بس مدة تR الرباءة لفرتة  تل ل ت

 .اإلداري

يار الفرعي  4 خلا

ها دون داع بفرض رشط  5.8 يدية، واليت تأخر  ية أو املعارف ا منحتمد مدة أي براءة ذات ص� ملوارد الورا تقل لث ّ ُ
 Rت بشف اإللزايم املربط  ت يةللك يدثاملوارد الورا نح الرباءة . يةلتقل أو املعارف ا متديد تR أي فرتة تأخري يف  موساوي مدة ا ل ت

شف اإللزايم املذكور لكبب فرض رشط ا  .بس

يار الفرعي  5 خلا

تعاقدة[ تكفل 6.8 بÝان] [ملاألطراف ا ية واإلدارية إöحةن، وفقا ألنظمهتا القانوية، ]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 7.8 بÝان] [ملاألطراف ا سلطات اإلدارية و]لا ية احلق يف ما ييل/لل  ّأو القضا  :ئ

ية الفكرية؛إلغاء )أ(  مللك حقوق ا

ية الفكرية غري قاب� لإلنفاذ وجعل  )ب( ثل املودع إنمللكحقوق ا تعلقةاللزتاماتلميت مل  رشوط ب مل ا
نصوص علهيا يف هذا الصك أو شف اإللزايم ا ملا ئة أو مضل� إذا لك  .طقدم معلومات خا

شب أي نز 8.8 ية عىلع انوإذا  تخديم املوارد الورا تفق علهيا بني  رشوط ا ث ا سـ ممل تقاهتا[ل لتقليدية  واملعارف ا]مشـو
يدين  ملسـتفاملربطة هبا وا سوية مهنات ية بدي�  سأ� إىل آ يل ا ت وموردهيا، جاز للك طرف أن  ل مل لحي رشيع الزناعاتّ لت يعرتف هبا ا

 .احمليل

يار الفرعي  6 خلا

شف  9.8 تخذ تدابري أخرى وتفرض عقوت أخرى، مبا فهيا اإللغاء، ضد انهتاك رشوط ا بÝان أن  لكجيوز  ت لل
 .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 قاب� لإلنفاذ
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يار الفرعي  8 خلا

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

 .)الرباءات

يار يارا يارا يارا     2222    خلخلخلخلا

يعة إدارية أو اليت خترج عن نظام  12.8 ية الفكرية[طبعقوت ذات   ].الرباءات] [مللكا

يار الفرعي  1 خلا

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

يار الفرعي  2 خلا

تعاقدة[ تكفل 14.8 بÝان] [ملاألطراف ا ية واإلدارية إöحةن، وفقا ألنظمهتا القانوية، ]لا ية واملد نا ن إجراءات اإلنفاذ ا ئ جل
بة نا سـا نازعات مل سوية ا يات  مل وآ ت يهنا مبوجبل 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 بÝان] [ملاألطراف ا سلطات اإلدارية و]لا ية احلق يف ما ييل/لل  ّأو القضا  :ئ

مترا )أ( Ò سـنع ية الفكرية؛م بات ا مللكر يف معاجلة   طل

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

يار الفرعي  3 خلا

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

يار الفرعي  4 خلا

بة عن األرضار 17.8 نا ية وغرامات وتعويضات  نا شمل عقوت إدارية وعقوت  بÝان عقوت  سـتفرض ا ئ ت مل  .ج

يا  5 ر الفرعيخلا

باتيف حا� 18.8 يحة أو غري اكم�، ث إ شف عن معلومات غري  حص أن مودع طلب الرباءة  يهينبغي أنك عل تفرض  ُ 
ية خارج نطاق قانون الرباءاتأو عىل صاحب الرباءة بة ورد نا ع عقوت فعا� و سـ ية  و.م فأما إذا قدم املودع معلومات إضا
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ناء يقني القانوين، .  مواص� معاجلة الطلبيف  أال يؤثر ذ£فينبغي معاجلة الطلب، ثأ  أال يؤثر تقدمي ينبغيلوألغراض ا
يحة أو غري اكم�  تعدين عىل الرباءاتيفحصمعلومات غري  نوحة أو عىل إماكية إنفاذها ضد ا مل حصة الرباءة ا ن  .ملم

تواها للك وجيب 19.8 يعة هذه العقوت و سـ ترك حتديد  مب تعاقدة[ط نفق املامرسات القانوية  عىل حدة وبÝ] مدو� 
بادئ العامة للقانون ية ومع احرتام ا ملا تدáت دوية . حملل بو أو يف  شة وسائل وضع هذه العقوت سواء داخل الو نا لوميكن  ن ي مق م

 .أخرى

يار الفرعي  7 خلا

ية احلق/يكون لإلدارة و 20.8 سلطات القضا ئأو ا نع ما ييلل ن) ب(مواص� معاجلة طلب ما، ) أ: (م يف   .ح براءةمأو 

يار الفرعي  8 خلا

تعاقدة[ تكفل 21.8 بÝان] [ملاألطراف ا بب ن، وفقا ألنظمهتا القانوية]لا بات الرباءات  بة لرفض  نا س، تدابري  بم طل سـ
تعدي ثال وا Ò ّعدم لم ت ت 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 Mشرتط عىل ) أ(3-)ن شأن الرباءات  تعاون  يذية ملعاهدة ا تاجلديدة املقرتحة من الالحئة ا ب ل لتنف

تب  هرين من öرخي ا=عوةملكا رشط خالل «� ال تقل عن  ية إىل Òلزتام هبذا ا شاملعني دعوة املودع يف بداية املرح� الو ل  .طن
 ].WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10 ثامللحق األول من الويقة[

ه� احملددة،  23.8 ثل املودع لÝعوة خالل ا ملوإذا مل  تربجيوزميت تب املعني أن يرفض الطلب أو  يع  سحو للمك مه 
رشط يفاء هذا ا لبب عدم ا تب  .سس

نح براءو 24.8 بني بعد  مإضافة إىل ذ£، إذا  ئةّقدم معلومات أنه  أن املودع مل يعلن عن املصدر أو ةت ، فال طخا
رشط أساسا  يفاء ا بار عدم ا لجيوز ا ست نوحة إللغاء عت نص علهيا فرض جيوزلكن و. هالإبطاأو ملمالرباءة ا ّ عقوت أخرى  ي

ثل دفع القانو ية  نا من الوطين مبا فهيا العقوت ا ئ  .اتغرامالجل

يار الفرعي  10 خلا

شف اإللزايم  25.8 يفاء أي رشط من رشوط ا لكال تفرض أي عقوت يف إطار نظام الرباءات يف حال عدم ا تس ُ
رشوط ال يؤخر معاجلة ط يفاء تR ا يدية وعدم ا ية أو املعارف ا تعلق ملوارد الورا  Sلف ست تقل ث هالي  .منحلب الرباءة أو 



WIPO/GRTKF/IC/23/4 

Annex 

25 

يار يارا يارا يارا     3333    خلخلخلخلا

نح براء 26.8 بني بعد  مإذا  ئة ومضل�، أو أن ّقدم معلومات أنه أو املعلومات املطلوبة  أن املودع مل يعلن عن ةت طخا
نفاذ إىل  ند ا بت أنه  لناك أد�  ع يةتثه رشيع الوطين/ وثاملوارد الورا ها انهتك ا تعام يدية املربطة هبا وا لتأو املعارف ا ُل ل سـ ت  املعين تقل

يةللبÝ اÞي يوفر  سب / وثاملوارد الورا شأ تR املوارد أو بÝ ا  Ýيدية املربطة هبا، أي ب تأو املعارف ا ن ت كتقل ٌم يةل  ثاملوارد الورا
يولوÓ أو/و نوع ا ية ا يدية املربطة هبا وفقا التفا باملعارف ا ت ت لتقل ل ية لألغذية/قل با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ا=وية  ن ث ب  لل

نظمة األغذية والزراعة تابعة  ملوالزراعة ا ية ] األطراف[، تفرض ل نا شمل عقوت إدارية وعقوت  بÝان عقوت  ئا ت جل
بة عن األرضار نا سـوغرامات وتعويضات  تخذ تدابري أخرى وتفرض عقوت أخرى، مبا فهيا ] لألطراف[وجيوز . م تبÝان أن  لل

شف اإللزايم  .لكاإللغاء، ضد انهتاك رشوط ا

    ]]]]9999    املادةاملادةاملادةاملادة[[[[

تعاون وتكوين الكفاءات[[[[ ية وا ساعدة ا تعاون وتكوين الكفاءاتا ية وا ساعدة ا تعاون وتكوين الكفاءاتا ية وا ساعدة ا تعاون وتكوين الكفاءاتا ية وا ساعدة ا لا ن لمل ن لمل ن لمل ن     ]]]]للللتقتقتقتقمل

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 بÝان األقلنأ ية، وخاصة ا نا بÝان ا تعاون وتكوين الكفاءات وا=مع املايل إىل ا لا ل ل نفذ مل ت منوا، ليك 

نصوص علهيا يف هذا الصك  .ملÒلزتامات ا

 ]ثهناية الويقة[


