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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون الثامنةالدورة 
 1024 يوليو 9 اإىل 7 جنيف، من

 
 

 املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بهاتوصية مشرتكة بشأن 
 والولايت املتحدة الأمريكية ومجهورية كورايالياابن والرنوجي كندا و وثيقة مقدمة من وفود 

لولايت ل ادلامئةبعثة ال من  عاملية للملكية الفكرية )الويبو(، طلبااملكتب ادلويل للمنظمة ال ، تلقى1024 أأبريل 21يف  .2
 ومجهورية كورايالياابن والرنوجي كندا و وفود دلى مكتب الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية، ابمس  املتحدة الأمريكية

تشكركة شتشنأن املوارد الوراثية واملعار  التقليدية امل توصية ال "قدم من جديد تأأن المتست فيه لأمريكية، والولايت املتحدة ا
والعرشون للجنة احلكومية  الثامنةيك تناقتشها ادلورة   WIPO/GRTKF/IC/27/6يف الوثيقة كام جاءت املرتبطة هبا"

اس تعراض القضااي املتداخةل بني املوارد الوراثية واملعار  التقليدية وأأشاكل " جدول الأعاملبند ادلولية كوثيقة معل مضن 
ىل امجلعية العامة  ."التعبري الثقايف التقليدي وجرد التقدم احملرز والتقدم بتوصية اإ

ليهطلب املذكور أأعاله، حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل وبناء عىل ال .1  .الاقكراح املتشار اإ

ىل ا .3 ن اللجنة مدعوة اإ لإحاطة علام هبذه اإ
 الوثيقة ومرفقها.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 توصية متشكركة شتشنأن املوارد الوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا

ن  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعار  التقليدية والفوللكور وامجلعية العامة للمنظمة اإ
 :العاملية للملكية الفكرية

ذ تؤكدان مياهنام بنأن املوارد الوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا لها قمية اقتصادية وعلمية وجتاري جمددا اإ ىلاإ  ة كربى ابلنس بة اإ
 طائفة عريضة من أأحصاب املصاحل؛

وارد أأحصاب امل املتبادل بني لصاحلل وتعمميهالبتاكر ونقل التكنولوجيا الهنوض اببدور نظام امللكية الفكرية يف  واإذ تقّران
 قق الرفاه الاجعامع  والاقتصادي؛ حت بطريقة ،ومس تخدمهياالوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا 

أأو ل تنطوي عىل نتشاط  ةيدجد تكونل منع منح الرباءات عن خطنأ لبتاكرات أأو اخكراعات  احلاجة اإىلعىل  واإذ تتشددان
 حتقيق متني ابلقدرة املتنأصةل يف نظام الرباءات عىلفامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا، مسلّ ابتاكري 

 الغاية؛  تكل

حاةل التقنية الصناعية السابقة اخلاصة  ما يكون مناس با منماكتب الرباءات  أأن تكون دلى احلاجة اإىلعىل  واإذ تتشددان أأيضا
يف منح  والصائبةناس بة امل قرارات ال وأأن تنأخذها يف احلس بان، فتتخذابملوارد الوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا 

ذ تتشددان أأيضا عىل أأمهية التشفافية يف مسار منح الرباءات؛ الرباءات،  واإ

لك دوةل عضو يف الاس تعانة هبذه التوصيات املعمتدة من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  تنظر بنأن توصيان
 الوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا.اية املوارد محلباد  توجهيية ك واملوارد الوراثية واملعار  التقليدية والفوللكور 

 ترد التوصيات فامي ييل:

 املصطلحات ريفتع .2

حتتوي عىل وحدات عامةل  أ خريقصد بعبارة "املادة الوراثية" مادة من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم أأو من أأصل 
 .للوراثة

 .أأو حممتةليقصد بعبارة "املوارد الوراثية" أأية مواد وراثية ذات قمية فعلية 

 ملنظمة العاملية للملكية الفكرية.يقصد بعبارة "ادلوةل العضو" دوةل عضوا يف ا

دارة يف   دوةل عضو ملكفة نمنح الرباءات.يقصد بعبارة "مكتب الرباءات" اإ

راثية اليت رية خبصائص وأأوجه اس تخدام املوارد الو هيقصد بعبارة "املعار  التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" معرفة جو 
ىل اخكراع مطالب به يكون أأحصاهبا شعواب  .أأصلية أأو جامعات حملية واليت تؤدي مبارشة اإ
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 الأهدا  واملباد  .1

ىل ما ييل،   حامية املوارد الوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا: عندينبغ  أأن تسعى ادلول الأعضاء اإ

 الوراثيةفامي يتعلق ابملوارد  أأو ل تنطوي عىل نتشاط ابتاكري ابجلدة تمتتعل منع منح الرباءات عن خطنأ لخكراعات  ( أأ  )
 واملعار  التقليدية املرتبطة هبا.

الوراثية  هاملواردالتقليدي  الاس تخداممن التقييدات اليت قد تطرأأ عىل حامية التشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية  )ب(
 .عن خطنأ  تشنأهناش  منح براءات من جراءالتقليدية املرتبطة هبا  هاومعارف 

لتمتكن من اختاذ قرارات صائبة يف منح  مما يكون رضوراي دلى ماكتب الرباءاتاملناس بة ضامن توافر املعلومات  )ج(

 .الرباءات

 .نظام الرباءات يكفلهااليت الابتاكر احلفاظ عىل حوافز  )د(

 منع منح الرباءات عن خطنأ  .3

دارية، حسب ينبغ  لدلول الأعضاء أأن تكفل تدابري لقانون الوطين، ملنع لووفقا  ما يكون مناس با قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
ذا اكنموارد و  تنطوي عىلمنح الرباءات عن خطنأ لخكراعات مطالب هبا  املوارد  تكل تراثية ومعار  تقليدية مرتبطة هبا، اإ

 لقانون الوطين:ل وفقاالوراثية واملعار  التقليدية، 

 اجلدة(؛انتفاء اخكراعا مطالبا به )تستبق  ( أأ  )

 .(انتفاء النتشاط الابتاكري)البداهة أأو  جتعل اخكراعا مطالبا به بدهيياأأو  )ب(

 تدابري الاعكراض .4

دارية، حسب  ووفقا للقانون الوطين، للسامح  ما يكون مناس باينبغ  لدلول الأعضاء أأن تكفل تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
صالحية براءة، بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة، فامي يتعلق ابخكراعات تنطوي عىل موارد وراثية  للغري ابلطعن يف

 ومعار  تقليدية مرتبطة هبا.

 تدابري ادلمع .1

عداد مدوانت سلوك ومباد  توجهيية واس تخداهما، حسب  .2 ، ما يكون مناس باينبغ  لدلول الأعضاء أأن تتشجع عىل اإ
 الوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا. املوارد اس تخداممحلاية 

عداد قواعد بياانت للموارد الوراثية واملعار  التقليدية ما يكون مناس بارس، حسب ينبغ  لدلول الأعضاء أأن تيّ  .1 ، اإ
لهيا، من أأجل دمع التدابري الواردة يف الفقرتني  وتعمميهاتبادلها تسهّل و/أأو شتشنأهنا و املرتبطة هبا   .4و 3والنفاذ اإ

 للبت يف 1ينبغ  أأن تس تخدم ادلول الأعضاء املعلومات اليت حتتوي علهيا قواعد البياانت املذكورة يف الفقرة الفرعية  .3
 اجلدة وعدم البداهة فامي يتعلق بطلبات الرباءات اليت تنطوي عىل موارد وراثية ومعار  تقليدية مرتبطة هبا.
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 التطبيق .6

دارية ينبغ  لدلول الأعضاء أأن تكفل تدابري ق ووفقا  ما يكون مناس بامالمئة وفعاةل، حسب تكون انونية أأو س ياس ية أأو اإ
 للقانون الوطين، لتيسري تطبيق هذه التوصيات.

 الوثيقة[املرفق و ]هناية 


