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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

  
 العشرونو الرابعةالدورة 

        2013201320132013    أبريلأبريلأبريلأبريل    26262626ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     22222222جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

  اثية واملعارف التقليدية املرتبطة بهاتوصية مشرتكة بشأن املوارد الور
  والوال2ت املتحدة أالمريكية ومجهورية كور2اليا�ن والرنوجي كندا و وثيقة مقدمة من وفود 

بعثة الوال2ت املتحدة من  عاملية للملكية الفكرية (الويبو)، طلبااملكتب اGويل للمنظمة ال ، تلقى2013مارس  25يف  .1
والوال2ت  ومجهورية كور2اليا�ن والرنوجي كندا و وفود املتحدة وسائر املنظامت اGولية، �مس  أالمريكية Gى مكتب أالمم

 شرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا"امل توصية ال "يقدم من جديد ٔان المتست فيه ٔالمريكية، املتحدة ا
شها اGورة الرابعة والعرشون للجنة احلكومية اGولية كوثيقة يك تناق   WIPO/GRTKF/IC/23/5يف الوثيقة كام جاءت

 من جدول أالعامل. 5 معل مضن البند

طلب املذكور ٔاعاله، حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل نص التوصية املشرتكة كام وردت يف وبناء عىل ال .2
 . WIPO/GRTKF/IC/23/5الوثيقة

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إالحاطة علام هبذه  .3
  مرفقها.الوثيقة و 

  [ييل ذ� املرفق]
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 املرفق

  توصية مشرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

ٕان اللجنة احلكومية اGولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وامجلعية العامة للمنظمة 
  :العاملية للملكية الفكرية

 ٕامياهنام بأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا لها قمية اقتصادية وعلمية وجتارية كربى �لنسـبة ٕاىل داجمد ٕاذ تؤكدان
  طائفة عريضة من أحصاب املصاحل؛

وارد ٔاحصاب امل املتبادل بني لصاحلل وتعمميهاالبتاكر ونقل التكنولوجيا الهنوض �بدور نظام امللكية الفكرية يف  وٕاذ تقّران
  قق الرفاه ¦ج¨عي و¦قتصادي؛ حت ،بطريقةومسـتخدمهياالوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا 

ٔاو ال تنطوي عىل نشاط  ةيدجد تكونال منع منح الرباءات عن خطأ البتاكرات ٔاو اخرتاعات  احلاجة ٕاىلعىل  وٕاذ تشددان
متني �لقدرة املتأص² يف نظام الرباءات عىل حتقيق قليدية املرتبطة هبا، مسلّ ف± يتعلق �ملوارد الوراثية واملعارف الت ابتاكري 

  الغاية؛  ت³

حاµ التقنية الصناعية السابقة  ما يكون مناسـبا منماكتب الرباءات  ٔان تكون Gى احلاجة ٕاىلعىل  وٕاذ تشددان أيضا
يف منح  والصائبةناسـبة امل قرارات ال خذها يف احلسـبان، فتتخذؤان تأ اخلاصة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا 

  الرباءات، وٕاذ تشددان ٔايضا عىل ٔامهية الشفافية يف مسار منح الرباءات؛

لك دوµ عضو يف ¦سـتعانة هبذه التوصيات املعمتدة من اللجنة احلكومية اGولية املعنية �مللكية الفكرية  تنظر بأن توصيان
  اية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.محلبادئ توجهيية مك ة واملعارف التقليدية والفوللكور واملوارد الوراثي

  ترد التوصيات ف± ييل:

  املصطلحات ريفتع .1

حتتوي عىل وحدات عام²  آخريقصد بعبارة "املادة الوراثية" مادة من ٔاصل نبايت ٔاو حيواين أو جرثويم ٔاو من ٔاصل 
  .للوراثة

  .يقصد بعبارة "املوارد الوراثية" ٔاية مواد وراثية ذات قمية فعلية ٔاو حممت²

  ملنظمة العاملية للملكية الفكرية.يقصد بعبارة "اGوµ العضو" دوµ عضوا يف ا

   دوµ عضو ملكفة مبنح الرباءات.يقصد بعبارة "مكتب الرباءات" ٕادارة يف

رية خبصائص ؤاوجه اسـتخدام املوارد الوراثية اليت هيقصد بعبارة "املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية" معرفة جو 
  .ٔاصلية ٔاو جامعات حملية واليت تؤدي مبارشة ٕاىل اخرتاع مطالب به يكون ٔاحصاهبا شعو�
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  أالهداف واملبادئ .2

  حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا: عندينبغي ٔان تسعى اGول أالعضاء ٕاىل ما ييل، 

 الوراثيةف± يتعلق �ملوارد  ٔاو ال تنطوي عىل نشاط ابتاكري تمتتع �جلدةال منع منح الرباءات عن خطأ الخرتاعات   ) أ  (
  واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

الوراثية  هاملواردالتقليدي  ¦سـتخدامات اليت قد تطرٔا عىل من التقييدحامية الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية   (ب)
  .عن خطأ  شأهناب  منح براءات من جراءالتقليدية املرتبطة هبا  هاومعارف 

لتمتكن من اختاذ قرارات صائبة يف منح  مما يكون رضورG 2ى ماكتب الرباءاتاملناسـبة ضامن توافر املعلومات   (ج)
  .الرباءات

  .نظام الرباءات يكفلهااليت ¦بتاكر فز احلفاظ عىل حوا  (د)

  منع منح الرباءات عن خطأ  .3

لقانون الوطين، ملنع لووفقا  ما يكون مناسـباينبغي لÓول أالعضاء أن تكفل تدابري قانونية ٔاو سـياسـية ٔاو ٕادارية، حسب 
املوارد  ت³ تة هبا، ٕاذا اكنراثية ومعارف تقليدية مرتبطموارد و  تنطوي عىلمنح الرباءات عن خطأ الخرتاعات مطالب هبا 

  لقانون الوطين:ل وفقاالوراثية واملعارف التقليدية، 

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

  .)انتفاء النشاط ¦بتاكري(البداهة ٔاو  جتعل اخرتاعا مطالبا به بدهييأاو   (ب)

 تدابري ¦عرتاض .4

ووفقا للقانون الوطين، للسامح  ما يكون مناسـباة ٔاو سـياسـية ٔاو ٕادارية، حسب ينبغي لÓول أالعضاء أن تكفل تدابري قانوني
صالحية براءة، بتقدمي حاµ التقنية الصناعية السابقة، ف± يتعلق �خرتاعات تنطوي عىل موارد وراثية  للغري �لطعن يف

 ومعارف تقليدية مرتبطة هبا.

 تدابري اGمع .5

، ما يكون مناسـباعداد مدوÞت سلوك ومبادئ توجهيية واسـتخداÜا، حسب ينبغي لÓول أالعضاء أن تشجع عىل إ  .1
  املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. اسـتخداممحلاية 

، ٕاعداد قواعد بياÞت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ما يكون مناسـبارس، حسب ينبغي لÓول أالعضاء أن تيّ  .2
  .4و 3والنفاذ ٕالهيا، من ٔاجل دمع التدابري الواردة يف الفقرتني  وتعمميهاتبادلها تسهّل ا و و/أو بشأهناملرتبطة هبا 

 للبت يف 2ينبغي ٔان تسـتخدم اGول أالعضاء املعلومات اليت حتتوي علهيا قواعد البياÞت املذكورة يف الفقرة الفرعية  .3
   موارد وراثية ومعارف تقليدية مرتبطة هبا.اجلدة وعدم البداهة ف± يتعلق بطلبات الرباءات اليت تنطوي عىل
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  التطبيق .6

ووفقا  ما يكون مناسـبامالمئة وفعاµ، حسب تكون ينبغي لÓول أالعضاء أن تكفل تدابري قانونية ٔاو سـياسـية ٔاو ٕادارية 
  للقانون الوطين، لتيسري تطبيق هذه التوصيات.

 الوثيقة]املرفق و [هناية 


