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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 8023 نومفرب 82التارخي: 

 
 
 

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون السادسةالدورة 

ىل  3جنيف، من   8022 فرباير 7اإ
 
 

 وثيقة موحدة بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

أأعدت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة( خالل  .2
ىل  2الفرتة من  جنيف يف يفملنعقدة دورهتا الثالثة والعرشين ا وثيقة أأخرى بعنوان "وثيقة موحدة بشأأن  8023فرباير  2اإ

. وقررت أأن تُقَدم تكل الوثيقة ابلصيغة WIPO/GRTKF/IC/23/4امللكية الفكرية واملوارد الوراثية" عىل أأساس الوثيقة 
ىل امجلعية العامة ل 8023فرباير  2اليت اكنت علهيا عند اختتام ادلورة يف  ، وفقا لولية 8023لويبو اليت س تعقد يف سبمترب اإ

وأأحاطت  .WO/GA/41/18 الوارد يف الوثيقة 8023، وبرانمج معلها لعام WO/GA/40/7الواردة يف الوثيقة اللجنة 
 WIPO/GRTKF/IC/23/6و WIPO/GRTKF/IC/23/5 اللجنة أأيضا علام ابلواثئق

 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 Rev و WIPO/GRTKF/IC/23/7و
 WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 Addو WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9و
 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10و

مكرفق  8023عىل امجلعية العامة للويبو لعام  "وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية" رضتوعُ  .8
 .WO/GA/43/14 للوثيقة

ترسيع معلها، ابنفتاح والزتام اتم، خبصوص " اللجنةتواصل عىل أأن  8023ووافقت امجلعية العامة للويبو يف  .3
ىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية(  ىل النصوص هبدف التوصل اإ املفاوضات املستندة اإ

 يكون عية العامة أأنامجل  " وقررتيضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
مجيع واثئق معل الويبو، مبا يف ذكل ]اللجنة[مستندا عىل ما أأجنزته من معل وتس تخدم " معل اللجنة

، لتكون WIPO/GRTKF/IC/25/7و WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5 الواثئق
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ىل أأية مساهامت نصية  ضافة اإ ىل النصوص، اإ امجلعية قررت و  .من الأعضاءأأساس معل اللجنة فامي خيص املفاوضات املستندة اإ
 املوارد الوراثية.ادلورة السادسة عرشة هذه كذكل أأن تتناول 

يف  وارد وكام ه "وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية"يف مرفق هذه الوثيقة نص ويرد  .2
 .WIPO/GRTKF/IC/25/5 الوثيقة

ىل اس تعراض الوثيقة  .5 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
الواردة يف املرفق والتعليق علهيا قصد وضع صيغة 

 .معّدةل لها

 ]ييل ذكل املرفق[
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 8023فرباير  2التارخي: 

 امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةبشأأن وثيقة موحدة 

 (Rev.2) 8الصيغة املراجعة 
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 قامئة املصطلحات

 املرتبطةاملعارف التقليدية ]

تطور، واليت تنشأأ يف س ياق تقليدي، وتصان بشلك جامعي، ال و  ابحلركيةاملعارف اليت تتسم املعنية" يه "املعارف التقليدية 
ىل جيل، وتشمل، عىل سبيل املثال ل احلرص، ما  املوارد الوراثية من دراية ]هو مرتبط بــ[  [يوجد يف]وتنتقل من جيل اإ

 [معلية وهمارات وابتاكرات وممارسات وتعمل.

 املرتبطة ابملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ]

يه املعارف الأساس ية املتعلقة خبصائص واس تخدامات املوارد الوراثية  "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية"
ىل ]اخرتاعات[ ]ملكية فكرية[ تُطلب  و]مش تقاهتا[ مّما متلكه ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]ويؤدي بشلك مبارش اإ

 [.[حاميهتا

 البيوتكنولوجيا]

أأية تطبيقات تكنولوجية تس تخدم النظم يه  [من اتفاقية التنوع البيولويج 8املادة كام يه معرفة يف ]" البيوتكنولوجيا"
 [.، لصنع أأو تغيري املنتجات أأو العمليات من أأجل اس تخدامات معينة[مش تقاهتا]البيولوجية أأو الاكئنات احلية أأو 

 بدل املنشأأ ]

 [.يف وضعها الطبيعيالوراثية  دل اذلي ميتكل املواردأأ" هو الب"بدل املنش

 [ ]البدل املوّرد[البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]]

بشأأن احلصول عىل املوارد  بروتوكول انغوايمن  5لامدة وفقا ل"يعين مصطلح البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية/البدل املوّرد، ]
املوّرد[ ]البدل البدل [، ]اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج

ىل املعارف الت  املنشأأ أأواذلي يوفر املوارد الوراثية[ اذلي يُعد بدل  قليدية البدل اذلي حصل عىل املوارد الوراثية و/أأو نفذ اإ
 ]وفقا لتفاقية التنوع البيولويج[.[

 البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]

اليت جتمع من مصادر داخل املوقع، مبا يف ذكل العشائر  الوراثيةاذلي يوفر املوارد " هو البدل البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية"
وقع، واليت من اجلائز أأو من يري اجلائز أأن تكون قد ششأأت يف من الأنواع الربية واملدّجنة، أأو اليت تؤخذ من مصادر خارج امل

 [.البدل ذكل

 ]املش تق

وراثية أأو عن وارد بيولوجية أأو مل الاعتصار الورايثنتج عن ي طبيعيا و  دثحيمركب كمييايئ بيولويج  هو ""املش تق
ن مل اس تقالهبا  [توي عىل وحدات وراثية وييفية.حي كن ي، حىت واإ

 الوضع الطبيعيالصيانة خارج 

 "الصيانة خارج الوضع الطبيعي" تعين صيانة عنارص التنوع البيولويج خارج موائلها الطبيعية.
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 املواد الوراثية

أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم أأو يريها من الأصول حتتوي عىل وحدات وراثية  يه "الوراثية"املواد 
 .وييفية

 املوارد الوراثية

 .املواد الوراثية ذات القمية الفعلية أأو احملمتةليه  الوراثية""املوارد 

 الظروف يف الوضع الطبيعي

"الظروف يف الوضع الطبيعي" يه الظروف اليت توجد فهيا املوارد الوراثية داخل النظم الإيكولوجية واملوائل الطبيعية ويف 
 من اتفاقية التنوع البيولويج[. 8ا خصائصها املمزية ]املادة حاةل الأنواع املدجنة أأو املس تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهي

 عرتف هبا دوليااملمتثال الاشهادة ]

بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل ( من 8)27يه الآلية املنصوص علهيا يف املادة  "عرتف هبا دوليااملمتثال الاشهادة "
 [.مللحق ابتفاقية التنوع البيولويجش ئة عن اس تخداهما اوالتقامس العادل واملنصف للمنافع النا الوراثيةاملوارد 

 يري املرشوع ]المتكل

"المتكل يري املرشوع" هو ]اكتساب[ ]اس تخدام[ موارد وراثية ]و[ ]أأو[ معارف تقليدية مرتبطة هبا دون موافقة ]حرة[ 
اخملتصة[ عىل ذكل ]الاكتساب[ ]مس بقة مس تنرية[ ]من قبل اجلهات اخملّوةل لإعطاء ]تكل[ املوافقة[ ]السلطة 

 ]الاس تخدام[، ]]طبقا للترشيعات الوطنية[ ]لبدل املنشأأ أأو البدل املوّرد[[.[

 [املادي]النفاذ ]

ىل املورد الورايث" هو امتالكه أأو عىل الأقل وجود اتصا [املادي]"النفاذ  رد الورايث ل اكف به يسمح بتحديد خصائص املو اإ
 [.لكية الفكرية[[ ]امل الاخرتاعـ ]املرتبط ب

 املصدر]

ىل أأي مصدر حيصل منه م. يشري مصطلح "2 اخليار  مثلملورد الورايث من يري بدل املنشأأ، عىل االطلب ودع املصدر" اإ
 .لنبااتتل  ةقيلجينات أأو حدل بنك مركز للبحث أأو  صاحب املورد أأو

 :مبعناه الأمع قدر الإماكنمصطلح "املصدر" أأن يُفهم . ينبغي 8 اخليار]

املصادر الأولية، ومهنا عىل وجه اخلصوص ]الأطراف املتعاقدة[]البدلان[ اليت توفر املوارد الوراثية، والنظام املتعدد  "2"
 ، وامجلاعات الأصلية واحمللية؛لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأيذية والزراعةالأطراف ل

 .[[اجملموعات خارج الوضع الطبيعي والأدبيات العلمية اخلصوصواملصادر الثانوية، ومهنا عىل وجه  "8"

 الاس تعامل]

جراء البحث والتطوير"اس تعامل املوارد الوراثية" يعين  و/أأو الكمييايئ  الورايثبشأأن التكوين  [التسويق]مبا يف ذكل ، اإ
عارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ]امل [هبا املرتبطةاملعارف التقليدية [ و]ومش تقاهتا] ،الوراثيةالبيولويج للموارد 

 [التنوع البيولويج[. من اتفاقية 8 املادة [ ]حسب التعريف الوارد يفاحليوية ااس تخدام التكنولوجي بوسائل مهنا]
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 ]ادليباجة

الواقعة حتت احتالل  [ الأصلية وامجلاعات احمللية ]وكذكل ]الشعوب[شعوب]ال  [ ]حقوق[]احلقوق الس ياديةضامن احرتام ]
، مبا يف ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ [هبا املرتبطةاملعارف التقليدية ]الوراثية و هاموارد عىل [جزيئ أأو لكي

طبقا ]لالتفاقات و[ الإعالانت  واملشاركة الاكمةل والفعاةل [املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا] أأ ذكل مبد
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةادلولية ]، لس امي   .[[اإ

واملوّردين الرشعيني للموارد  يف احلقوق للمس تخدمني الرشعينيينبغي أأن يكفل نظام ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ اليقني ]
 [ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[ية املرتبطة هبااملعارف التقليد]الوراثية ]و/أأو مش تقاهتا[ و/أأو 

 املتبادةل صلحةامل،لتحقيق [ونقل التكنولوجيا وتعمميها]يف تشجيع الابتاكر  [ ]الرباءات[امللكية الفكرية]الإقرار بدور نظام ]
]املعارف التقليدية املرتبطة  [قليدية املرتبطة هبااملعارف الت ]]/أأو[ مش تقاهتا[ وو املوارد الوراثية ]دي املصلحة ومورّ  احصابلأ 

 .[ومس تخدمهيا وأأاحصاهباابملوارد الوراثية[ 

 .[تعزيز الشفافية وتعممي املعلومات]

نّ ] ، وييرس [للرباءات]للملكية الفكرية[ ]للصناعة والاس تغالل التجاري  يروفا متساوية س ينشئلزايم اإ نظام عاملي و  وضع اإ
لتقامس املنافع املتأأتية من اس تخدام املوارد  [( من اتفاقية التنوع البيولويج7)25املادة  صوص علهيا يفاملن]الإماكانت كذكل 

 [الوراثية.

]املعارف التقليدية  [املعارف التقليدية املرتبطة هبا]تدعمي تطوير ]الرباءات[ ]امللكية الصناعية[ يف جمال املوارد الوراثية و]
ىل الابتاكر.[املرتبطة ابملوارد الوراثية  [ وتشجيع البحوث ادلولية املؤدية اإ

]س يعزز الكشف عن املصدر الثقة املتبادةل بني خمتلف أأاحصاب املصلحة املعنيني ابلنفاذ وتقامس املنافع. وقد يكون مجيع 
نّ هؤلء مورّ  الكشف عن املصدر س يبين الثقة  دين و/أأو مس تخدمني للموارد الوراثية واملعارف التقليدية. وبناء عليه، فاإ

]امللكية الفكرية[ املتبادةل يف العالقات بني الشامل واجلنوب وس يعزز أأيضا ادلمع املتبادل بني نظام النفاذ وتقامس املنافع ونظام 
 .[[]الرباءات

 ، مبا يف ذكل البرش.أأشاكل احلياة]ملكية فكرية[ عىل  [براءات]التأأكد من عدم منح ]
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 ة العامةأأهداف الس ياس

 [[والكشف]ابلنفاذ وتقامس املنافع ]الامتثال للقوانني ادلولية/الوطنية املتعلقة  :2 هدفال 

املعارف ]مش تقاهتا[ وو ] املوارد الوراثية]تشمل اس تعامل[ اليت ]الرباءات[، [حقوق امللكية الفكرية]طلبات ] تثلمت ضامن أأن ]
ىل املوارد الوراثية ]، ومش تقاهتا[ واملعارف ] املرتبطة ابملوارد الوراثية[[]املعارف التقليدية [ التقليدية املرتبطة هبا النافذون اإ
]للحقوق ادلولية والترشيعات  [[/أأو مس تخدموها]و ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ التقليدية املرتبطة هبا

املس تنرية والرشوط ، اليت تتعلق ابملوافقة املس بقة ملوّردالبدل ا ]متطلبات [الوجهيةوالرشوط القانون الوطين ] [ةالوطني
 .[[املنشأأ  والكشف عن] [للمنافع العادل واملنصف التقامسالنفاذ و ]و املتفق علهيا 

القرارات  /واختاذها]الرباءات[ ليك تتخذ [امللكية الفكرية]ضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب  :8 هدفال 
 ]الرباءات[. [امللكية الفكرية]املناس بة يف منح حقوق 

 2اخليار 

ىل املعلومات املناس بة اخلاصة ابملوارد الوراثية  ماكنية النفاذ اإ الإقرار برضورة أأن تُتاح ملاكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ اإ
ابملوارد الوراثية[ والالزمة لختاذ قرارات مس تنرية ملنع منح ]املعارف التقليدية املرتبطة [ املعارف التقليدية املرتبطة هبا]و

ماكنية التطبيق الصناعي.  ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ اليت ل متتثل لرشوط اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو اإ

 8اخليار 

ىل ]مجيع[]ت  ]ينبغي أأن[ [ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءاتالتأأكد من أأّن  املوارد الوراثية  ]عنات املناس بة املعلوم نفذ[ اإ
قرارات لختاذ  ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[ والالزمة[ املعارف التقليدية املرتبطة هبا]و/أأو ]و/أأو مش تقاهتا[ 

الفكرية[ عن خطأأ ، من أأجل منع منح ]الرباءات[ ]امللكية ]الرباءات[ [حقوق امللكية الفكرية] منح ومس تنرية يفمناس بة 
 ]ومنع المتكل يري املرشوع[ وتعزيز الشفافية يف نظام ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[.
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 [2 ]املادة

 ]الصك[ امحلاية[]موضوع 

لكية هذا الصك القانوين ادلويل[ عىل أأي حق من حقوق ]امل ]]امحلاية مبوجب هذا الصك[ [ ]تنطبق ]تنطوي 2.2
ىل[ الناش ئة عن ] من الطلبات[ ]الرباءات[ أأو أأي الفكرية  املوارد الوراثية]الاس تعامل[ ]املستند بشلك مبارش اإ

 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[ املرتبطة هبا.[ املعارف التقليدية]مش تقاهتا[ وو ]

 [8 ]املادة

 املس تفيدون]

تُنفذ يف قوانني ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ الوطنية  ]ينبغي أأن تصب الأنظمة الفعاةل للنفاذ وتقامس املنافع اليت 2.8
يف مصلحة امجلهور ]وأأاحصاب املوارد الوراثية والبدلان املوّردة[ وامجلاعات الأصلية واحمللية أأو املوّردين أأو بدل املنشأأ 

 مس تخديم املوارد الوراثية.[ أأو

املرتبطة ابلمتثال للقواعد السارية بشأأن  [بريالتدا]]وينبغي أأن ينطبق هذا النص عىل[ وتصب ]امحلاية[ ] 8.8
 [املرتبطة هبا املعارف التقليدية]مش تقاهتا[ وو ] املوارد الوراثية]من أأجل حامية[  [اس تعامل]النفاذ وتقامس املنافع الناجتة عن 

 [املوارد الوراثية]بدل منشأأ  [واملعارفاذلي يوفر تكل املوارد ]يف مصلحة البدل ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ 
 [املرتبطة هبا املعارف التقليدية]وو]الشعوب[ امجلاعات الأصلية واحمللية اليت تطّور وتس تخدم وتصون املوارد الوراثية 

 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[.

هبا[ ]املعارف  املعارف التقليدية املرتبطة]وهتا[ ]ومش تقا املوارد الوراثيةاملس تفيدون من وجيب أأن يمتتع  3.8]
ىل[ ]اس تخدام[ ]اس تعامل[ املوارد  جازة أأو منع ]النفاذ اإ التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[، مبوجب هذا الصك، ابحلق يف اإ

 [[]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[. [املرتبطة هبا املعارف التقليدية]والوراثية 

 [3 ]املادة 

 الالزتامات القانونية[][[ ]امحلاية]الصك[ ]نطاق 

 2اخليار 

تدابري لنظام ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ بغرض دمع الامتثال لأنظمة النفاذ  ريتوف]نطاق هذا الصك هو ] 2.3
املعارف ]وراثية ]ومش تقاهتا[ وتقامس املنافع من خالل الكشف عن ]بدل منشأأ ومصدر[ ]املعلومات اخلاصة بـ[ املوارد الو 

]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ وتوفري املعلومات ملاكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ من  [املرتبطة هبا التقليدية
]امللكية الفكرية[ أأجل ]منع[ ]منح ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ عن خطأأ[ و]المتكل يري املرشوع[ وتعزيز الشفافية يف نظام 

 ]الرباءات[.[

 8اخليار 

ماكنية تنفيذ قوانني وطنية خارج نظام ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ من أأجل  8.3 ]جيوز لدلول الأعضاء النظر يف اإ
ىل املواد الوراثية.[ دارة النفاذ اإ  تنظمي واإ
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 الكشف وامحلاية]

 2 اخليار 

 رشوط الكشف الشلكية

 العنرص ادلافع

لزايم[ ]للكشف  3.3 يكون ]للك[ ]طرف[ ]بدل[ ]ملاكتب[ ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ رشط ]كشف[ ]اإ
ينطبق عىل] طلبات ]الرباءات[ ]حقوق امللكية الفكرية[ اليت ]تلمتس حامية]الاخرتاعات[ ]امللكية فكرية[[ اليت ]تنطوي 

ىل[ املوارد الوراثية ]ومش   هبا[ ]املعارف  املعارف التقليدية املرتبطة]وتقاهتا[ عىل[ ]تنشأأ عن[ ]تستند بشلك مبارش اإ
 التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ]حبيث:

عىل [ ]امللكية الفكرية[ الاخرتاع]يعمتد الورايث اس تخداما مبارشا، أأي  املورد[ ]امللكية الفكرية[ الاخرتاع]يس تخدم  )أأ(
 ؛ذا املوردهب املمزيات اخلاصة

ـ ب يد خصائص املورد الورايث املرتبطلتحد مبا يكفيبه  اتصال، عىل الأقل مالاك للمورد أأو هل، رتعاخملون يكو  )ب(
 ؛[ ]امللكية الفكرية[الاخرتاع]

لزايم للكشف، كام هو حمّدد ابلتفصيل يف هذا الصك القانوين ادلويل، عندما  2.3 ويكون ملاكتب الرباءات رشط اإ
ىل الإرضار مبصاحل ]الشعوب[ امجلاعات الأصلية واحمللية.حُيمتل أأن  تؤدي حامية املوارد   الوراثية برباءات اإ

ّل عىل طلبات الرباءات اليت تلمتس  ابملعارف التقليديةولن ينطبق رشط الكشف اخلاص  5.3 يف هذا الصك اإ
اع[ ]امللكية الفكرية[ من حامية ]الاخرتاعات[ ]امللكية الفكرية[ اليت قام فهيا اخملرتع، عن سابق وعي، ابش تقاق ]الاخرت 

 .املرتبطة[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[املعارف التقليدية ]

 ]الاس تثناءات

املعارف ]املوارد الوراثية ]ومش تقاهتا[ و[ ]امللكية الفكرية[ فامي خيص الرباءات]ل ينطبق رشط الكشف يف  6.3
 عىل ما ييل:يدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ [ ]املعارف التقل التقليدية املرتبطة هبا

 ؛البرشية، مبا فهيا املْمرضات البرشية املوارد الوراثيةمجيع  )أأ(

 ؛[واملش تقات] )ب(

 والسلع؛ )ج(

 يف املكل العام؛املوجودة واملعارف التقليدية  )د(

 القانونية الوطنية؛ السلطاتخارج املوجودة واملوارد الوراثية  )ه(

وبرتوكول انغواي بشأأن لتفاقية التنوع البيولويج ]املكتس بة قبل التنفيذ عىل الصعيد الوطين  املوارد الوراثيةومجيع  )و(
 [.[احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج
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 موضوعات الكشف

عي الطلبات ]ذوي النية من موداملتعاقدة[ ]البدلان[ ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ الأطراف ]تطلب  7.3
 ما ييل: عنالكشف  احلس نة[

 ]البدل املوّرد[ )أأ(

 ]املصدر يف البدل املوّرد[ )ب(

املوافقة املس بقة يف ذكل  ، أأو دليل عىل الامتثال، لرشوط النفاذ وتقامس املنافع، مباشهادة امتثال معرتف هبا دوليا] )ج(
 حسب الاقتضاء[ املس تنرية

 ]شهادة املنشأأ[ )د(

 ؛]بدل املنشأأ[ )ه(

ليه ماداي ]اخملرتع[ ]مطّور امللكية الفكرية[[ )و( ذا اكن بدل املنشأأ جمهول، معلومات عن املصدر اذلي نفذ اإ  ]اإ

 ]بيان بأأّن املنشأأ جمهول[ ()ز

 ]بيان بأأّن املصدر جمهول[ ()ح

ذا اكن جمهول، املصدر الثانوي[]امل ()ط  صدر الأويل، أأو اإ

 [ومش تقاهتا]]املعارف التقليدية املرتبطة[ املوارد الوراثية بـاملعارف التقليدية املرتبطة ] علومات كتابية وشفوية عن]م ()ي
 [املعارف التقليدية، مبا يف ذكل التفاصيل اخلاصة بصاحب [امللكية الفكرية] ]الرباءة[ البحث والفحص يف طلب متكنيل 

املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأيذية ملوحد لنقل املواد املنصوص عليه يف ا ]شسخة من التفاق ()ك
ىل املوارد الوراثية متاحا طبقا لأحاكم تكل املعاهدة[. والزراعة ذا اكن النفاذ اإ  اإ

 الإجراءات اليت يتخذها املكتب

 .كشف عىل ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ الالزتام ابلتحقق من موضوعات الكشفلن يفرض رشط ال  2.3

 انظام]الأطراف املتعاقدة[ ]البدلان[ ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ أأو السلطات املعنية الأخرى ضع وت 3.3
]البدلان[ أأو امجلاعات الأصلية واحمللية  ]الأطراف املتعاقدة[تزويدلنرش املعلومات لمتكني السلطات املعنية من  امناس ب

ماكنية اختاذ الإجراءات املناس بة بشأأن قواعد النفاذ وتقامس املنافع أأو الأخرى أأو أأية أأطراف  تقدمي معلومات هممتة أأخرى ابإ
 .[ ]الرباءات[ وحفصهاحقوق امللكية الفكرية]طلبات يف لبحث ل وجهية 

جراء بس يط لالإخطار ت و  20.3 عالان؛ ومن  [ ]امللكية الفكرية[الرباءات]تّبعه ماكتب ينبغي تطبيق اإ لكام اس تلمت اإ
آلية تبادل املعلومات لتفاقية التنوع البيولويج ، بشلك خاص،املناسب املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية /حتديد أ

لهيا املعلومات املتاحة. [الرباءاترية[ ]]امللكية الفكاكتب مل ينبغيللأيذية والزراعة بصفهتا الهيئة املركزية اليت   أأن ترسل اإ

]ول تُعترب املوارد الوراثية ]ومش تقاهتا[ ابلصيغة اليت ُوجدت هبا يف الطبيعة أأو ُعزلت مهنا ]اخرتاعات[ ]ملكية  22.3
 فكرية[ وعليه ل تُمنح بشأأهنا أأية حقوق من حقوق ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية.[

أأن عىل بياانت الكشف اليت تتسمل طلبات الرباءات اليت حتتوي  [الرباءات]امللكية الفكرية[ ]ملاكتب  نبغيوي  28.3
 بأأن ادلوةل املعنية أأعلنت مكصدر.تصة خم  كوميةحتبلغ واكةل 
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 [معاهدة قانون الرباءات]و [معاهدة التعاون بشأأن الرباءات] بـالعالقة ]

س ُتعدل ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأجل ]تضميهنام[ ]متكني الأطراف   23.3
يف ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل[ رشط الكشف 

 .ليدية املرتبطة هبا[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[املوارد الوراثية و]املعارف التق  ومصدر عن منشأأ الإلزايم 
ثبات تقامس املنافع وفقا للرشوط املتفق علهيا مع بدل اإ ىل املوافقة املس بقة املس تنرية و وتتضمن التعديالت أأيضا اشرتاط التأأكيد ع

 [املنشأأ.

 العقوابت والتعويضات

 2اخليار الفرعي 

]بدل[ تدابري مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة حالت عدم الامتثال مبوجب هذا الصك ]يتخذ لك ]طرف[  22.3
القانوين ادلويل ]والقوانني والرشوط الوطنية الوجهية[ وضامن توافر الآليات املناس بة لالمتثال وتسوية املنازعات وتوافر 

 تنبؤ هبا[.العقوابت والتعويضات الالزمة، عىل أأن تكون]متاحة[ ]شفافة وقابةل لل 

 8اخليار الفرعي 

]يتخذ لك ]طرف[ ]بدل[ تدابري مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة حالت عدم الامتثال مبوجب هذا الصك  25.3
القانوين ادلويل ]والقوانني والرشوط الوطنية الوجهية[ وضامن توافر الآليات املناس بة لالمتثال وتسوية املنازعات وتوافر 

 ات الالزمة، عىل أأن تكون]متاحة[ ]شفافة وقابةل للتنبؤ هبا[. وتشمل تكل التدابري عىل الأقل ما ييل:العقوابت والتعويض

 شرش الأحاكم القضائية املتعلقة بعدم الكشف، )أأ(

 ومنع الاس مترار يف معاجلة طلبات ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[، )ب(

 لطلبات ذات الصةل،ومنع منح ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ أأو رفض ا )ج(

ومتكني ]السلطة اخملتصة[ ]مكتب ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[[ من اعتبار الطلب ]مسحواب[ ]أأو منهتيا[ أأو ]ملغى[  )د(
 أأو ]مبطال[ أأو ]منقوضا[،

أأو  ومتكني ]السلطة اخملتصة[ ]مكتب ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[[ من اعتبار أأّن رشط الكشف يؤثر يف ]بطالن[ )ه(
نفاذ[ الرباءات املمنوحة.  ]احصة[ أأو ]قابلية اإ

عضاء تطبيق عقوابت أأخرى، ولكهّنم يري جمربين عىل ذكل.[  وجيوز للأ

 3اخليار الفرعي 

]يتخذ لك ]طرف[ ]بدل[ تدابري مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة حالت عدم الامتثال مبوجب هذا الصك  26.3
ط الوطنية الوجهية[ وضامن توافر الآليات املناس بة لالمتثال وتسوية املنازعات وتوافر القانوين ادلويل ]والقوانني والرشو

 العقوابت والتعويضات الالزمة، عىل أأن تكون]متاحة[ ]شفافة وقابةل للتنبؤ هبا[. وتشمل تكل التدابري عىل الأقل ما ييل:

 شرش الأحاكم القضائية املتعلقة بعدم الكشف، )أأ(

 ر يف معاجلة طلبات ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[،ومنع الاس مترا )ب(

 ومنع منح ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ أأو رفض الطلبات ذات الصةل، )ج(
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 ومتكني ]السلطة اخملتصة[ ]مكتب ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[[ من اعتبار الطلب ]مسحواب[، )د(

ىل التقيّد مبهةل زمنية.ومتكني ]السلطة اخملتصة[ ]مكتب ]الرباءات[ ]املل  )ه(  كية الفكرية[[ من دعوة مودع الطلب اإ

نفاذها.[[ ذا مل يكن هناك غش،[ يف احصة الرباءات املمنوحة أأو قابلية اإ  ول يؤثر عدم استيفاء رشط الكشف ]، اإ

  8]اخليار 
 انعدام رشط الكشف

لزاميا[ الرباءات]امللكية الفكرية[ ]تتضمن رشوط الكشف يف ل  27.3 قة ابملوارد الوراثية هل عال كشفا اإ
ما مل يكن ذكل الكشف همام ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ املعارف التقليدية املرتبطة هبا[ ]و[ ]ومش تقاهتا

 ، أأي اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو المتكني.براءةابلنس بة ملعايري الأهلية للحامية مبوجب 

يف طلبات ]امللكية الفكرية[ أأي رشط للكشف  [الرباءات]امللكية الفكرية[ ] طلبات عىل مودعي يُفرضول  22.3
أأية معلومات ذات صةل ابملوارد الوراثية ]ما مل تكن تكل املعلومات هممة ابلنس بة ملعايري  عن املصدر أأو املنشأأ أأو]الرباءات[

 [[متكني.، أأي اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو ال براءةالأهلية للحامية مبوجب 

 ]امحلاية ادلفاعية

ششاء قواعد بياانت عن ]املعارف التقليدية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  23.3] اإ
لهيا ]بغرض:  الوراثية[ واملوارد الوراثية ميكن ملاكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ النفاذ اإ

 ية[ ]الرباءات[ عن خطأأ منع منح ]امللكية الفكر  أأ()

 ]منع المتكل يري املرشوع[ )ب(

 ]ضامن املوافقة ]احلرة[ املس بقة املس تنرية[ )ج(

ماكنية التتبع والثقة املتبادةل مع مراعاة ترتيبات النفاذ وتقامس املنافع ] )د( كام هو منصوص عليه يف اتفاقية ]ضامن الشفافية واإ
 [[[.[التنوع البيولويج وبرتوكول انغواي

يتحمل لك بدل مسؤولية ]تدوين املعلومات الشفوية[ وجتميع وصيانة قواعد البياانت املذكورة، طبقا للقانون  80.3
 الوطين.

 ويوضع حد أأدىن من املعايري ملواءمة هيلك قواعد البياانت وحمتواها. 82.3

]الرباءات[ وسائر عناوين امللكية وس تكون قواعد البياانت املذكورة متاحة ]فقط ملاكتب ]امللكية الفكرية[  88.3
 الفكرية املُسجةل[ ]لأية أأطراف هممتة[.
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 وس يكون حمتوى قواعد البياانت كام ييل: 83.3

 ]بلغات ميكن لفاحيص الرباءات فهمها[ أأ()

]ومش تقاهتا[  []معلومات كتابية وشفوية عن ]املعارف التقليدية املرتبطة بـاملوارد الوراثية ]املعارف التقليدية املرتبطة )ب(
 ، مبا يف ذكل التفاصيل اخلاصة بصاحب املعارف التقليدية[وحفصها ]الرباءة[ ]امللكية الفكرية[ اتيف طلب لمتكني البحث

املعارف ]املعلومات[ حاةل التقنية الصناعية السابقة الكتابية والشفوية الوجهية املتعلقة ابملوارد الوراثية ]ومش تقاهتا[ و] )ج(
 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ [رتبطة هباالتقليدية امل

]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  [املعارف التقليدية املرتبطة هبا]]ومش تقاهتا[ واملعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية  )د(
 الوراثية[.

[ املس بقة املس تنرية[ ]منع المتكل يري املرشوع[ ]وس متكّن قواعد البياانت املذكورة من ]ضامن املوافقة ]احلرة 82.3
]املعارف  [املعارف التقليدية املرتبطة هباتاليف منح ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ عن خطأأ فامي خيص املوارد الوراثية و]

ماكنية التتبع التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ وضامن  كام ]ة ترتيبات النفاذ وتقامس املنافع والثقة املتبادةل مع مراعا]الشفافية واإ
 [[.[هو منصوص عليه يف اتفاقية التنوع البيولويج وبرتوكول انغواي

اكتب الوطنية ]للملكية الفكرية[ ]للرباءات[ مباد  توجهيية مناس بة ووافية لإجراء أأن تضع ]وتضع[ املينبغي و  85.3
 [املعارف التقليدية املرتبطة هبا]وة ابملوارد الوراثة ]ومش تقاهتا[ البحث يف طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ املتعلق

[ ]املوجودة[ ]هذه املعلومات حاةل التقنية الصناعية السابقة]وحفصها، مع مراعاة  ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[
 واملتاحة للفاحصني[. الطلبات ودعيمملعلومات الإضافية املقدمة من املتاحة للفاحصني، حسب الاقتضاء ]وا الوجهية[

ششاء بوابة دولية عن املعارف التقليدية.[[ 86.3  ]واإ

 [2 ]املادة

 لتفاقات ادلوليةابالعالقة 

]تستند  اليت [ ]الرباءات[امللكية الفكرية]عالقة دمع متبادل بني حقوق  [ ]البدلان[الأطراف املتعاقدة]قمي ت] 2.2
ىل[ [ ]املعارف املعارف التقليدية املرتبطة هبا]و [ومش تقاهتا]املوارد الوراثية  [اس تعامل] [تنطوي عىل] بشلك مبارش اإ

، ]دون أأن حتدث تدّرجا هرميا بني تكل التفاقات اقات واملعاهدات ادلولية الساريةوالتف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[
رض أأية الزتامات مبوجب اتفاقات أأو معاهدات دولية أأخرى عىل أأي ]طرف[ ]بدل[ ليس ]عضوا[ واملعاهدات، أأو تف

 ]طرفا[ يف تكل التفاقات أأو املعاهدات ادلولية[.[

)مبا يف ذكل ] [اتفاقية التنوع البيولويج]عىل وجه اخلصوص تنفيذ  [ ]البدلان[الأطراف املتعاقدة]وتدمع ] 8.2
آليهتا ل  بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع ]و ،[(املعلومات تبادلالتواصل مع أ

، راثية النباتية للأيذية والزراعةاملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الو [، و الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج
عالن الأمم املتحدة بشمن  32]واملادة  التفاقات الإقلميية، حسب واتفاق تريبس، وتنفيذ [ أأن حقوق الشعوب الأصليةاإ

 احلال.
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 [5 ]املادة

 التعاون ادلويل

عداد مجموعة من املباد  التوجهيية ]] 2.5 حتث هيئات الويبو املعنية أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل اإ
طار معاهدة  سلطات قبلصدر من الكشف الإداري عن املنشأأ أأو امل [لبحث والفحصبشأأن ]ا البحث والفحص ادلولية يف اإ

 .[هذا الصكيف عليه املنصوص التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل املعلومات الإضافية الواردة بناء عىل رشط الكشف 
لنباتية للأيذية اثية ا/املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الور[اتفاقية التنوع البيولويج]وميكن للويبو، ابلتعاون الوثيق مع ]

ماكنية وضع القامئة املذكورة للواكلت احلكومية اخملتصة.والزراعة  [[، النظر يف اإ

 [6 ]املادة

 التعاون فامي بني البدلان

]املعارف  [املعارف التقليدية املرتبطة هبا]و]ومش تقاهتا[ املوارد الوراثية نفس  فهيا توجديف احلالت اليت ] 2.6
ىل التقليدية  قلمي أأكرث من طرف واحد، تسعى تكل الأطراف اإ املرتبطة ابملوارد الوراثية[ يف يروف وضعها الطبيعي داخل اإ

رشاك ]الشعوب[ امجلاعات الأصلية واحمللية املعنية، عىل أأن تقوم بذكل، حيامث أأمكن،  التعاون فامي بيهنا حسب الاقتضاء، مع اإ
ىل القوانني والربوت  .[ول تتعارض معهاوالترشيعات الوطنية أأهداف هذا الصك  تدمعوكولت العرفية و ابختاذ تدابري تستند اإ

 [7 ]املادة 

 املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

الويبو  قدموتها. وتنفيذ هاومتويل  اس تحداث الأحاكم مبوجب هذا الصك أأساليبهيئات الويبو املعنية  دحتدّ ] 2.7
ىل البدلان النامية، وخاصة البدلان الأقل منوا، ليك تنفذ التأأششطة املساعدة التقنية و  عاون وتكوين الكفاءات وادلمع املايل اإ

 [الالزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك.

 [هناية املرفق والوثيقة]


