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WIPO/GRTKF/IC/41/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020يناير  14 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 األربعوناحلادية و الدورة
 2020 مارس 20اإىل  16 جنيف، من

صك قانوني دويل بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  شروعملنص الرئيس 
 املرتبطة باملوارد الوراثية

عدادوثيقة   2019-2018الرئيس للثنائية  من اإ

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  ، أأعد رئيس جلنة الويبو2019يف أأبريل  .1

ليه، 2019-2018والفوللكور )"اللجنة"( للثنائية  اين غوس، مبوجب السلطة اخملوةل اإ صك قانوين  ملرشوعنصا ، الس يد اإ

 يك تنظر فيه اللجنة.، دويل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية

دراجه كإحدى واثئق معل اللجنة ابعتباره نصا للرئيسوقّررت اللجنة، يف دورهتا الأربعني،  .2 . ومعال بذكل القرار، اإ

صك قانوين دويل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ملرشوع رئيس يف مرفق هذه الوثيقة نص ال يرد

 .2019، ابلصيغة اليت وردها هبا يف أأبريل املرتبطة ابملوارد الوراثية

ىل اس تعراض الوثيقة  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ

 الواردة يف املرفق والتعليق علهيا.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 مرشوع

 صك قانوين دويل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية

عداد الس يد اإاين غوس  من اإ

 واملعارف التقليدية والفوللكور رئيس اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملورد الوراثية

 2019أأبريل  30

 1مالحظات متهيدية

ّن املفاوضات اليت أأجرهتا، حىت الآن، جلنة الويبو .1 احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  اإ

تبطة التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف( بشأأن امللكية الفكرية وامحلاية الفعاةل واملتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املر 

ىل نتيجة.( مل ت 2ابملوارد الوراثية )املعارف التقليدية املرتبطة هبا  متكّن من التوصل اإ

جياد موقف توافقي يف خمتلف املصاحل الس ياس ية الواردة يف  .2 ويتجّسد عدم قدرة جلنة املعارف حىت الآن عىل اإ

. 3الأهداف البديةل املندرجة مضن مرشوع نص جلنة املعارف احلايل بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

، جمال لتجاوز تكل الاختالفات يف وهجات النظر واملوازنة بني حقوق ومصاحل املس تخدمني وحقوق وهناك، يف رأأيي

توضيح فهم الإجراءات اخلاصة بوضع رشط كشف دويل  س ميكّنومصاحل املوّردين وأأحصاب املعارف. وابلإضافة اإىل ذكل، 

 نافع املرتبطة برشط الكشف.رامسي الس ياسات من اختاذ قرارات مس تنرية بشأأن التاكليف واخملاطر وامل 

ومن هذا املنطلق، أأعددُت هذا املرشوع النيص لصك قانوين دويل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  .3

 التقليدية املرتبطة هبا يك تنظر فيه جلنة املعارف.

وضات اجلارية عىل صعيد وقد أأعددُت هذا املرشوع النيص حتت مسؤولييت اخلاصة فقط كإسهام يف املفا .4

 املعارف. جلنة

آرايئ اخلاصة حفسب. ويسعى مرشوع  .5 ول خيّل هذا املرشوع النيص مبواقف أأي من ادلول الأعضاء وهو يعكس أ

ىل مراعاة املصاحل الس ياس ية اليت أأبدهتا لك ادلول الأعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة عىل مدى الس نوات التسع  النص اإ

ىل املوازنة بني املاضية اليت اس   ىل النصوص عىل صعيد جلنة املعارف. وهو يسعى، حتديدا، اإ تغرقهتا املفاوضات املستندة اإ

ذ ل ميكن دون ذكل، يف رأأيي، التوصل  مصاحل وحقوق موّردي ومس تخديم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، اإ

ىل اتفاق يعود ابملنفعة عىل لك الأطراف.  اإ

                                         
 مالحظة من الرئيس: هذه املالحظات المتهيدية ليست جزءا من مرشوع الصك. 1

 .2018/19هذه املفاوضات جارية حاليا طبقا لولية جلنة املعارف للثنائية  2

3 WIPO/GRTKF/IC/40/6.الوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية : 
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عداد هذا النص، راعيُت بدقة واثئق جلنة املعارف املتوافرةودل .6 أأس ئةل رئيس ية عن ومنشور أأمانة الويبو املعنون  4ى اإ

. كام أأجريُت اس تعراضا مفصال لأنظمة الكشف رشوط الكشف يف الرباءات خبصوص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية

قلميية القامئة. وقد ُُسّل منو كبري  عرب الأقالمي يف أأنظمة الكشف اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة الوطنية والإ

قلميي والوطين. فهناك، حاليا، حنو  نظاما قامئا من ذكل النوع وينظر عدد من ادلول  30هبا واملوجودة عىل الصعيدين الإ

ينا واسعا من حيث النطاق، واملضمون، والعالقة بأأنظمة الأعضاء حاليا يف الأخذ بتكل الأنظمة. وتتباين الأنظمة املذكورة تبا

النفاذ وتقامس املنافع، والعقوابت. ويف رأأيي، تُنشئ تكل الاختالفات خماطر كمنة ابلنس بة للمس تخدمني فامي خيص اليقني 

ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، والتاكليف/الأ  ماكنية النفاذ اإ عباء النامجة عن املعامالت، مما قد القانوين، واإ

لزايم تعزيز الشفافية فامي خيص اس تخدام املوارد  يؤثّر سلبا عىل الابتاكر. وابلإضافة اإىل ذكل، من شأأن نظام كشف عاملي واإ

س يؤدي الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا مضن نظام الرباءات، مما يسهم يف حتسني فعالية نظام الرباءات وجودته. و 

ىل تيسري تقامس املنافع ومنع منح الرباءات عن خطأأ والمتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف  ذكل أأيضا، يف رأأيي، اإ

 التقليدية املرتبطة هبا.

ىل النظر يف هذا املرشوع النيص يف س ياق معل جلنة املعارف اخلاص ابملوارد الوراثية  7 وأأدعو ادلول الأعضاء اإ

ىل تلقي تعقيبات عىل مرشوع النص من ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة.واملعارف   التقليدية املرتبطة هبا. وأأتطلّع اإ

وييل أأدانه نص مرشوع الصك القانوين. وترافق عدة مواد، ليس لكها، مالحظات توضيحية. وتكل املالحظات  .8

ىل توفري املزيد من املعلومات  الأساس ية والتوضيحات. ويف حال وجود تناقض ليست جزءا من النص، ول هتدف سوى اإ

حدى املواد واملالحظة املرافقة هل، تكون الغلبة لنص املادة.  بني نص اإ

 

                                         
 بشأأن مشرتكة توصية: WIPO/GRTKF/IC/38/10املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية؛ و: الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/40/6مثل  4

توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية : WIPO/GRTKF/IC/38/11؛ واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

الإعالن عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف طلبات : WIPO/GRTKF/IC/11/10؛ ويدية املرتبطة هباللموارد الوراثية واملعارف التقل 

: اقرتاح الاحتاد الأورويب: الإعالن عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة WIPO/GRTKF/IC/8/11: اقرتاحات من سويرسا؛ والرباءات

؛ اقرتاح من مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املوارد الوراثية والعمل يف املس تقبل: WIPO/GRTKF/IC/17/10اءات؛ وهبا يف طلبات الرب 

الأثر الاقتصادي لتأأخر الرباءات وعدم اليقني بشأأهنا: خماوف الولايت املتحدة بشأأن املقرتحات املتعلقة مبتطلبات الكشف : WIPO/GRTKF/IC/38/15و

 .ءاتاجلديدة عن الربا
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 مرشوع رئيس جلنة املعارف

 

 قانوين دويل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية صك

 

 2019أأبريل  30

 

ن الأطراف يف هذا الصك،  اإ

ذ ترغب  يف تعزيز فعالية نظام الرباءات وشفافيته فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اإ

 )املعارف التقليدية املرتبطة هبا(،

ىل املعلومات املناس بة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ملنع  واإذ تؤّكد عىل أأمهية نفاذ ماكتب الرباءات اإ

راثية واملعارف منح الرباءات عن خطأأ محلاية اخرتاعات ليست جديدة أأو ل تنطوي عىل نشاط ابتاكري فامي يتعلق ابملوارد الو 

 التقليدية املرتبطة هبا،

 ابدلور احملمتل لنظام الرباءات من حيث الإسهام يف حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، واإذ تعرتف

اءات يسهم بأأن وضع رشط كشف دويل فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف طلبات الرب  واإذا تعرتف

يف ضامن اليقني القانوين والاتساق، وابلتايل يعود مبنافع عىل نظام الرباءات وعىل موّردي تكل املوارد واملعارف 

 ومس تخدمهيا،

برضورة ضامن دمع متبادل بني هذا الصك وغريه من الصكوك ادلولية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  واإذ تعرتف

 ،املرتبطة هبا

مبا التمنية الاقتصادية  حتقيقونرشها و  املعارفدلور اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر ونقل اب واإذ تعرتف

ذكل عىل  ؤّكد جمدداوتومس تخدمهيا،  املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هباموّردي يعود ابملنفعة املتبادةل عىل 

 ،ادلور

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية، واإذ تقرّ   ابإ

 قد اتفقت عىل ما ييل:
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 1املادة 

 الأهداف

 يريم هذا الصك اإىل حتقيق ما ييل:

 املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، تعزيز فعالية نظام الرباءات وشفافيته وجودته فامي خيص )أأ(

ومنع منح الرباءات عن خطأأ محلاية اخرتاعات ليست جديدة أأو ل تنطوي عىل نشاط ابتاكري فامي يتعلق  )ب(

 املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.
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 1مالحظات بشأأن املادة 

وترد يف أأحاكم الصك التالية تدابري حمّددة لتنفيذ أأهداف الصك. وعالوة عىل صيغت الأهداف بطريقة قصرية ومقتضبة. 

ذكل، ل حيتوي الصك عىل أأية أأحاكم تناولهتا فعال صكوك دولية أأخرى، أأو ليست وثيقة الصةل بنظام الرباءات. فال توجد، 

ىل القضااي املرتبطة ابلنفاذ وتقامس املنافع أأو المتكل غري ا شارة اإ ملرشوع، لأن تكل القضااي متناوةل ابلفعل يف صكوك مثال، أأية اإ

توكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف بروو دولية أأخرى، مثل اتفاقية التنوع البيولويج، 

ولية بشأأن املوارد الوراثية عاهدة ادل)بروتوكول انغواي(، وامل للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج

طار منظمة الصحة العاملية لعام النباتية للأغذية والزراعة اخلاص ابلتأأهب  2011 ملنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة، واإ

ىل  آخر املطاف، حسب رأأيي، اإ ىل أأن تعزيز الفعالية والشفافية واجلودة س يؤدي يف أ نفلونزا اجلاحئة. ولكن جتدر الإشارة اإ للأ

تيسري تقامس املنافع وتاليف المتكل غري املرشوع. ومصطلح "الفعالية" يوّّض أأيضا أأن رشط الكشف املُطبق عىل الصعيد 

 الوطين ينبغي أأن يكون فعال ومعليا وسهال للتنفيذ ول ينبغي أأن يسفر عن تكبّد تاكليف ابهظة من جّراء املعامالت.
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 2املادة 

 ة املصطلحاتقامئ

 تُطبق املصطلحات الوارد تعريفها أأدانه عىل هذا الصك، ما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:

آخر الشخص املقيّ  "املودع"يعين مصطلح  د يف ُسالت املكتب عىل أأنه الشخص اذلي يطلب الرباءة أأو عىل أأنه خشص أ

 يودع الطلب ويتابعه، وفقا للقانون املطبق؛

 ب احلصول عىل براءة.طل "الطلب"ويعين مصطلح 

 هذا الصك.لك دوةل أأو منظمة حكومية دولية طرف يف  "الطرف املتعاقد"ويعين مصطلح 

 .لبدل اذلي ميتكل تكل املوارد يف وضعها الطبيعيا "بدل منشأأ املوارد الوراثية"ويعين مصطلح 

جيب أأن أأن املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا  "مستند ]بشلك جوهري/بشلك مبارش اإىل["ويعين مصطلح 

تكون رضورية أأو أأساس ية لتطوير الاخرتاع املطلوب حاميته، وأأن الاخرتاع املطلوب حاميته جيب أأن يكون معمتدا عىل 

 اخلصائص احملّددة للموارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا.

أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم أأو غريها من الأصول حتتوي عىل وحدات  واد الوراثية""املويعين مصطلح 

 وراثية وظيفية.

 .املواد الوراثية ذات القمية الفعلية أأو احملمتةل "5"املوارد الوراثيةويعين مصطلح 

وراثية داخل النظم الإيكولوجية واملوائل ظروف اليت توجد فهيا املوارد الال "الظروف يف الوضع الطبيعي"ويعين مصطلح 

 .الطبيعية ويف حاةل الأنواع املدجنة أأو املس تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهيا خصائصها املمزية

 .هيئة الطرف املتعاقد امللكفة مبنح الرباءات "املكتب"ويعين مصطلح 

 .1970معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام  "معاهدة الرباءات"ويعين مصطلح 

، مثل مركز للبحث أأو بنك ةرد الوراثياودع عىل املو املي مصدر حيصل منه أأ  "مصدر املوارد الوراثية"ويعين مصطلح 

ة أأخرى ، أأو أأي مجموعلمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةالنظام املتعدد الأطراف ل للجينات أأو

آخر للموارد الوراثية.  خارج الوضع الطبيعي أأو مس تودع أ

املعارف التقليدية ودع عىل املي مصدر حيصل منه أأ  "مصدر املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية"ويعين مصطلح 

 الرباءات ومنشورات الرباءات.الأدبيات العلمية وقواعد البياانت املتاحة للجمهور وطلبات  ، مثلةرد الوراثياملو املرتبطة اب

                                         
 الوراثية البرشية".متاش يا مع طريقة فهم ذكل املصطلح يف س ياق اتفاقية التنوع البيولويج، ل هيدف تعريف مصطلح "املوارد الوراثية" اإىل اش امتل "املوارد  5
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 2مالحظات بشأأن املادة 

، الواردة يف قامئة الظروف يف الوضع الطبيعيو بدل املنشأأ،و املواد الوراثية،و املوارد الوراثية،تعاريف مصطلحات  .1

 س امي اتفاقية التنوع البيولويج. املوارد الوراثية، لاملصطلحات، اقُتبست مبارشة من التفاقات القامئة املتعددة الأطراف بشأأن 

مستند بشلك جوهري/بشلك مبارش أأما املصطلحات التالية فمل تُعّرف من قبل عىل املس توى املتعدد الأطراف:  .2

ىل  .مصدر املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، ومصدر املوارد الوراثية، واإ

ىل"مستند وحيّدد مصطلح " .3 العالقة بني الاخرتاع املطلوب حاميته واملوارد الوراثية  بشلك جوهري/بشلك مبارش اإ

لهيا يف مناقشات جلنة املعارف بلكمة "احملفز"(. ل الالزتام ابلكشف )واملشار اإ  واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، اليت تُفّعِّ

ىل، مستند وطين والإقلميي، مثل وهناك، حاليا، اختالف كبري بني احملفزات عىل الصعيدين ال .4 مستند بشلك مبارش اإ

ىل أأو مش تق من، هو أأساس، مس تخدم يف اخرتاع، الاخرتاع خيص، يتعلق بـ أأو يس تخدم، اخرتاع ىل، مستند اإ بداع -اإ اإ

كن من . ومثة أأيضا مغوض كبري حييط مبعىن تكل املصطلحات. ومن أأجل بلوغ أأقىص قدر ممُمنجز ابلعامتد عىل املوارد الوراثية

ضافة عبارتني وصفيتني ) ىل مفهوم احملفز بشلك جوهري/بشلك مبارشاليقني القانوين، اقرُتح اإ ىل"( اإ ، يك تنظر "مستند اإ

. وأأدرِّج 2018للجنة املعارف يف يونيو  36فهيام ادلول الأعضاء، وذكل يعكس املناقشات اليت أأجريت خالل ادلورة 

ظّل يثري اخلالف مضن مداولت جلنة املعارف. ولكن  بشلك مبارش""املصطلح البديل "بشلك جوهري" لأن مصطلح 

بل البديةل لإدراج عبارتني  يُؤمل يف المتكّن من تسوية اخلالف من خالل تعريف املصطلح يف قامئة املصطلحات. ومن الس ُ

ىل""مست ( يف صيغة احملفز الاقتصار عىل الاحتفاظ مبفهوم احملفز بشلك جوهري/بشلك مبارشوصفيتني ) واس تخدام  ند اإ

ىل"تعريف ملصطلح   لتوضيح نطاق احملفز. "مستند اإ

ىل"ومن املسائل املثرية للخالف واملتعلقة مبفهوم  .5 ، املدرج يف الاقرتاح املطروح من قبل "مستند بشلك مبارش اإ

ىل امل20056الاحتاد الأورويب لأول مّرة يف عام  وارد الوراثية. ويثري ذكل ، الاشرتاط أأن يكون املودع قد نفذ بشلك مادي اإ

ىل املوارد الوراثية اختالفا يف  ذا ل يزال يُشرتط من اخملرتع النفاذ املادي اإ وهجات النظر عىل صعيد جلنة املعارف حول ما اإ

ىل الإجنازات التكنولوجية احملققة يف هذا اجملال. وملعاجلة ذكل الاختالف، ل يتطرق التعريف اإىل تكل املسأأةل.  ابلنظر اإ

. وأأرى، "جيب أأن يس تخدم فورا"ابلإضافة اإىل ذكل، اقرتح الاحتاد الأورويب أأيضا أأن يش متل التعريف عىل عبارة و

احرتام، أأن معىن هذا املصطلح غري واّض مبا يكفي. وملعاجلة هذه املسأأةل والتقليل من الغموض، أأدرج مصطلحا  بلك

الاخرتاع املطلوب حاميته جيب أأن يكون معمتدا عىل اخلصائص "رضورية" و"أأساس ية". كام أأدرجت يف التعريف عبارة "

 احملّددة للموارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا.

،والتعريفان 7ما يصدر منه اليشء أأو ميكن احلصول منه عليه"من معناه العام " مصدر"وينبغي أأن يُفهم مصطلح " .6

ف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية يقدمان فقط قامئة غري كمةل ابملصادر احملمتةل للموارد املتعلقان ابملوارد الوراثية واملعار 

 الوراثية أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا.

                                         
 .WIPO/GRTKF/IC/8/11الوثيقة  6

 أأكسفورد.(، دار نرش جامعة 2010قاموس أأكسفورد للغة الإنلكزيية )الإصدار الثالث(، ) 7
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طار مسار املفاوضات  "املعارف التقليدية"ول يزال تعريف مصطلح  .7 قيد املناقشة عىل صعيد جلنة املعارف، يف اإ

لتقليدية وما زال يتعنّي التفاق بشأأنه، ولو أأنه ُُسّل، يف رأأيي، بعض التقارب يف وهجات النظر يف اخلاصة ابملعارف ا

املناقشات اجلارية مؤخرا. كام مل يُتفق عىل أأي من التعاريف عىل الصعيد ادلويل يف املسارين الآخرين، وتُركت لتفسري 

ملسأأةل عىل مس توى جلنة املعارف، يُقرتح عدم تعريف املصطلح يف الهيئات الوطنية املعنية. ويف انتظار التفاق حول هذه ا

 الوقت الراهن وتركه لتفسري الهيئات املعنية عىل املس توى الوطين.
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 3املادة 

 رشط الكشف

ىل م ]بشلك جوهري/بشلك مبارش[يف حال كن الاخرتاع املطلوب حاميته يف طلب براءة مستندا  1.3 وارد وراثية، اإ

 يشرتط لك طرف متعاقد من املودعني الكشف عام ييل:

 بدل منشأأ املوارد الوراثية، )أأ(

أأو، يف احلالت اليت ل يكون فهيا املودع عىل عمل ابملعلومات املذكورة يف الفقرة الفرعية )أأ(، أأو يف حال  )ب(

 عدم انطباق الفقرة الفرعية )أأ(، مصدر املوارد الوراثية.

ىل معارف تقليدية  ]بشلك جوهري/بشلك مبارش[حال كن الاخرتاع املطلوب حاميته يف طلب براءة مستندا  يف 2.3 اإ

 مرتبطة هبا، يشرتط لك طرف متعاقد من املودعني الكشف عام ييل:

 الشعب الأصيل اذلي وّرد املعارف التقليدية املرتبطة هبا أأو امجلاعة احمللية اليت وّردهتا، )أأ(

احلالت اليت ل يكون فهيا املودع عىل عمل ابملعلومات املذكورة يف الفقرة الفرعية )أأ(، أأو يف حال أأو، يف  )ب(

 عدم انطباق الفقرة الفرعية )أأ(، مصدر املعارف التقليدية املرتبطة هبا.

، يشرتط لك طرف 2.3و/أأو الفقرة  1.3يف احلالت اليت ل يكون فهيا املودع عىل عمل ابملعلومات املذكورة يف الفقرة  3.3

عالن ذلكل الغرض. صدار اإ  متعاقد من املودع اإ

تقدم املاكتب الإرشادات الالزمة اإىل مودعي طلبات الرباءات بشأأن كيفية استيفاء رشط الكشف وتتيح هلم فرصة  4.3

ح أأية معلومات أأو تصحي 2.3و 1.3اس تدراك الوضع يف حال عدم تضمني احلد الأدىن من املعلومات املذكورة يف الفقرتني 

 مكشوف عهنا تكون خاطئة أأو غري حصيحة.

 يتعني أأل يفرض رشط الكشف عىل املاكتب الالزتام ابلتحقق من حصة املعلومات املكشوف عهنا. 5.3

يتيح لك طرف متعاقد املعلومات املكشوف عهنا طبقا لالإجراءات اخلاصة ابلرباءات، دون الإخالل حبامية  6.3

 الرسية. املعلومات
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 3مالحظات بشأأن املادة 

لزايم. ودلمع اليقني القانوين، أأرى أأنه من الأمهية مباكن أأن توّّض الأحاكم اخلاصة  3تنص املادة  .1 عىل رشط كشف اإ

 برشط الكشف ما ييل:

ل الالزتام العالقة بني الاخرتاع املطلوب حامته واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية امل )أأ( رتبطة هبا، اليت تُفّعِّ

لهيا يف مناقشات جلنة املعارف بلكمة   ؛"احملفز"ابلكشف واملشار اإ

لهيا يف مناقشات جلنة املعارف بلكمة  )ب(  ."احملتوى"واملعلومات اليت جيب الكشف عهنا واملشار اإ

وأأن يعكس خمتلف الظروف اليت ميكن  وينبغي أأن يكون لك من احملفز واحملتوى قابال للتطبيق من الناحية العملية .2

ىل  فهيا حتديد مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وذكل يعين أأنه ل ينبغي أأن يؤدي أأي رشط للكشف اإ

ّل بتخصيص أأطر زمنية وهجود غري  فرض الزتامات عىل مودعي طلبات الرباءات ل ميكن الوفاء هبا أأو ل ميكن الوفاء هبا اإ

ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.  معقوةل مبا يتسبّب يف عرقةل الابتاكر املستند اإ

 احملفز

العالقة بني الاخرتاع املطلوب حامية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، اليت  2.3و 1.3توّّض املاداتن  .3

ل الالزتام ابلكشف. وابلتا ن املادتني تُفّعِّ مستندا بشلك جوهري/بشلك تشرتطان أأن يكون الاخرتاع " 2.3و 1.3يل فاإ

ىل واحد أأو أأكرث من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. مبارش"  اإ

أأن املوضوع اذلي حيفز الكشف  "مستند بشلك جوهري/بشلك مبارش"ويف س ياق املوارد الوراثية، يوّّض مصطلح  .4

ىل" أأي هو امل وارد الوراثية اليت كنت رضورية أأو أأساس ية لتطوير الاخرتاع املطلوب حاميته. ويش متل مصطلح "مستند اإ

اإىل رضورة وجود عالقة س ببية  "بشلك جوهري/بشلك مبارش"موارد وراثية دخلت يف تطوير الاخرتاع. ويشري مصطلح 

 ينبغي الكشف سوى عن املوارد الوراثية اليت مل يكن ممكهنا دوهنا بني الاخرتاع واملوارد الوراثية. وذكل يعين، معليا، أأنه ل

جناز الاخرتاع. أأما املوارد الوراثية، اليت قد تدخل يف تطوير الاخرتاع املطلوب حاميته ولكهنا ليست أأساس ية لتطويره، فهيي  اإ

التجريبية يواانت والنبااتت احل ل حتفز رشط الكشف. وتشمل تكل املوارد، عىل وجه اخلصوص، أأدوات البحث من قبيل 

والنواقل الفريوس ية، واليت غالبا ما تُعد، ابلرمغ من كوهنا موارد وراثية من الناحية التقنية، لبالزميدات وا والبكترياي وامخلائر

 مس هتلاكت معيارية ميكن اقتناؤها من موّردين جتاريني أأو مس هتلاكت ل تدخل مضن الاخرتاع املطلوب حاميته، وابلتايل

 داعي للكشف عهنا. ل

أأن اخملرتع جبب أأن  "مستند بشلك جوهري/بشلك مبارش"ويف س ياق املعارف التقليدية املرتبطة هبا، يعين مصطلح  .5

يكون قد اس تخدم املعارف التقليدية يف تطوير الاخرتاع املطلوب حاميته وأأن الاخرتاع املطلوب حاميته جيب أأن يكون قد 

 اعمتد عىل تكل املعارف التقليدية.

 حمتوى الكشف

 ءات:معلومات خمتلفة جيب الكشف عهنا يف طلبات الربا 3وفق الظروف احملّددة، تشرتط املادة  .6
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تفاصيل املعلومات اليت ينبغي الكشف عهنا، يف حال انطبقت وكن مودع طلب  2.3و 1.3تورد املاداتن  )أأ(

 الرباءة عىل عمل هبا.

، يشرتط الطرف املتعاقد من مودع طلب الرباءة الكشف عن بدل (1.3يف س ياق املوارد الوراثية )الفقرة 

دل مع الصكوك ادلولية الأخرى، ووفقا ملبادئ هذا الصك، ينبغي منشأأ املوارد الوراثية. ولضامن ادلمع املتبا

يف وضعها  الوراثية اذلي ميتكل املواردأأن يُفهم بدل املنشأأ كام ُعّرف يف اتفاقية التنوع البيولويج، أأي البدل 

وجد . غري أأن كثريا من املوارد الوراثية موجود يف وضعه الطبيعي يف أأكرث من بدل واحد. وعليه، يالطبيعي

)أأ(، ما ينبغي 1.3يف غالب الأحيان أأكرث من بدل منشأأ واحد ملورد ورايث حمّدد. ولكن حسب املادة 

ورد الورايث" )اخلط السفيل مضاف(، أأي املورد نفسه اذلي املالكشف عنه هو حتديدا "بدل منشأأ 

ليه ] صل منه فعال [ الاخرتاع املطلوب حاميته، وهو البدل اذلي حُ جوهري/بشلك مبارش بشلكيستند اإ

 عىل املورد الورايث )واذلي ل ميكن أأن يكون سوى واحدا فامي خيص لك مورد ورايث(.

، يشرتط الطرف املتعاقد من مودع طلب الرباءة الكشف عن ويف س ياق املعارف التقليدية املرتبطة هبا

ب تكل املعارف اذلي الشعب الأصيل اذلي وّرد تكل املعارف أأو امجلاعية احمللية اليت وّردهتا، أأي صاح

لهيا أأو تعلّمها.  تس ىن من خالهل النفاذ اإ

)ب( يف احلالت اليت ل تكون فهيا املعلومات املذكورة يف 2.3)ب( و1.3وتُطبق الفراتن الفرعيتان  )ب(

)أأ( متوافرة أأو احلالت اليت ل تنطبق فهيا هاتني الفقرتني الفرعيتني، 2.3)أأ( و/أأو 1.3الفرعية  الفقرة

ايل يتعّذر عىل مودع طلب الرباءة الكشف عن تكل املعلومات. ومن الأمثةل عىل ذكل املوارد وابلت

 الوراثية املوجودة يف مناطق خارج الولية القضائية الوطنية، مثل أأعايل البحار.

ذا كن الاخرتاع مستندا اإىل مورد ورايث مأأخوذ من ويف س ياق املوارد الوراثية ، ينطبق ذكل، مثال، اإ

. وقد تُمنح مرونة لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةام املتعدد الأطراف لالنظ

من بروتوكول انغواي،  6)و( من املادة 3وطنية كذكل للأطراف اليت تشرتط من املودعني، طبقا للفقرة 

املورد الورايث. ويف تكل احلالت، الكشف عن الشعب الأصيل احملّدد أأو امجلاعة احمللية احملّددة مصدر 

اليت يه أأمثةل فقط، يكون املصدر املنطبق النظام املتعدد الأطراف املذكور أأو امجلاعة احملّددة، 

 التوايل. عىل

ذا تعّذر، مثال، 2.3، تنص الفقرة الفرعية ويف س ياق املعارف التقليدية املرتبطة هبا )ب( عىل مرونة اإ

س ناد املعارف التقليدية اإ  ذا مل يرغب الشعب الأصيل اإ ىل شعب أأصيل واحد أأو جامعة أأصلية واحدة، أأو اإ

يف أأن يُذكر، أأو مل ترغب امجلاعة احمللية يف أأن تُذكر، يف طلب الرباءة. وتغطي تكل الفقرة أأيضا احلالت 

ىل الشعب الأصيل اذلي كن  اليت تكون املعارف التقليدية قد ُأخذت فهيا من منشور حمّدد ل يشري اإ

 املعارف. ميتكل تكل

يف احلالت اليت ل يكون فهيا مودع طلب الرباءة عىل عمل بأأي من املعلومات املذكورة  3.3وتنطبق الفقرة  )ج(

عالن بأأنه ليس عىل عمل 2.3و/أأو الفقرة  1.3يف الفقرة  صدار اإ . ويف تكل احلالت، يتعني عىل املودع اإ
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، ولكهنا تنطبق فقط يف حال مل 2.3أأو الفقرة  1.3بديال للفقرة ابملعلومات الوجهية. ول تُعد تكل الفقرة 

. وذكل ميكّن مودعي 2.3و/أأو الفقرة  1.3يكن مودع طلب الرباءة عىل عمل ابملعلومات املذكورة يف الفقرة 

ذا مل يكونوا عىل عمل ابملعلومات الوجهية لأس باب مرّبرة  طلبات الرباءات من طلب براءة حىت اإ

غاية، كعدم القدرة، مثال، عىل حتديد مصدر مورد ورايث نظرا لتلف الواثئق ذات الصةل من واس تثنائية لل

 جّراء ظروف قاهرة.

حتديدا عىل أأنه يتعني عىل الأطراف املتعاقدة أأل تفرض عىل ماكتب الرباءات أأي الزتام ابلتحقق  5.3وتنص الفقرة  .7

ادة هو احلد بأأقىص قدر ممكن مما قد تتحّمهل ماكتب الرباءات من من حصة املعلومات املكشوف عهنا. والغرض من هذه امل

تاكليف/أأعباء تتعلق مبعامالت نظام الكشف، وضامن أأل يسفر ذكل عن تأأخر غري معقول يف معاجلة طلبات الرباءات. 

 وتعرتف تكل الفقرة أأيضا بأأن ماكتب الرباءات ل متكل اخلربة الاكمنة لالضطالع بتكل الأعامل.

ومن مسائل النطاق احملّددة املرتبطة بنظام الكشف الاشرتاط من املودع الإعالن عن مصدر املعارف التقليدية  .8

ذا كن يدرك أأن الاخرتاع مستند بشلك جوهري/بشلك مبارش اإىل تكل املعارف. وأأعي أأن بعض الأعضاء  املرتبطة هبا اإ

ىل املعارف التقليدية يف نظام للكشف. ولكن يرون أأنه جيب التعّمق يف مناقشة مفهوم املعارف التقليدي شارات اإ دراج اإ ة قبل اإ

ىل املعارف التقليدية دون تعريفها ومراعاًة لأهداف هذا الصك والتطورات اجلارية  شارة الصكوك ادلولية الأخرى اإ ىل اإ ابلنظر اإ

 هذا اجملال، فقد احُتفظ هبذا املوضوع. يف
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 4املادة 

 س تثناءات والتقييداتالا

، يف حالت خاصة، اعامتد اس تثناءات وتقييدات للأطراف املتعاقدة، جيوز 3دلى الامتثال لاللزتام املنصوص عليه يف املادة 

مرّبرة ولزمة محلاية املصلحة العامة، رشط أأل ختّل تكل الاس تثناءات والتقييدات املرّبرة عىل حنو غري مالمئ بتنفيذ هذا 

 و ابدلمع املتبادل مع الصكوك الأخرى.، أأ الصك
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 5املادة 

 انتفاء الأثر الرجعي

يتعني أأل تفرض الأطراف املتعاقدة الالزتامات احملّددة مبوجب هذا الصك فامي يتعلق بطلبات الرباءات اليت أأودعت قبل 

ليه، مع مراعاة القوانني الوطنية املوجودة قبل ذكل التصديق تصديق الطرف املتعاقد املعين عىل هذا الصك أأو انضاممه اإ 

 الانضامم. أأو
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 5مالحظات بشأأن املادة 

تعرتف هذه املادة بأأنه ل بد من بند حول انتفاء الأثر الرجعي من أأجل احلفاظ عىل اليقني القانوين مضن نظام الرباءات. ولكهنا 

 د الفعيل لعدد من أأنظمة الكشف الإلزايم عىل الصعيدين الوطين والإقلميي.تعرتف أأيضا ابلوجو 
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 6املادة 

 العقوابت واجلزاءات

دارية  لك طرف متعاقدعىل يتعني  1.6 معاجلة ومتناس بة من أأجل  مناس بة وفعاةلو/أأو س ياس ية وضع تدابري قانونية و/أأو اإ

 من هذا الصك. 3ملعلومات املطلوبة مبوجب املادة حاةل عدم توفري املودع ا

فرصة اس تدراك الوضع يف حال عدم تضمني احلد الأدىن من املعلومات يتعني عىل لك طرف متعاقد أأن يتيح للمودع  2.6

 قبل تنفيذ عقوابت أأو توجيه جزاءات. 3املبيّنة ابلتفصيل يف املادة 

بطال قابليهتا للنفاذ فقط عىل أأساس عدم ، يتعني أأل يقوم 4.6مع مراعاة املادة  3.6 لغاء براءة أأو اإ أأي طرف متعاقد ابإ

 من هذا الصك. 3كشف املودع عن املعلومات املبيّنة يف املادة 

جيوز للك طرف متعاقد أأن ينص، وفقا للقانون الوطين، عىل عقوابت أأو جزاءات تُفرض بعد املنح يف حال وجود  4.6

 من هذا الصك. 3ملنصوص عليه يف املادة نية للتحايل عىل رشط الكشف ا

، يتعني عىل الأطراف املتعاقدة وضع أ ليات 4.6دون الإخالل بعدم الامتثال نتيجة نية التحايل املذكورة يف املادة  5.6

مالمئة لتسوية املنازعات متكّن لك الأطراف املعنية من التوصل يف الوقت املناسب اإىل حلول ترضهيم مجيعا، وفقا 

 الوطين. ونللقان
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 6مالحظات بشأأن املادة 

دارية من لك طرف وضع تدابري  1.6تشرتط الفقرة  .1 من أأجل معاجلة عدم  مناس بة وفعاةلو/أأو س ياس ية قانونية و/أأو اإ

ابري اليت تعتربها . ويرتك هذا احلمك الأمر للأطراف يك تبّت يف التد3الامتثال لرشط الكشف املنصوص عليه يف املادة 

مناس بة وفعاةل ومتناس بة. وميكن أأن تش متل التدابري عىل عقوابت تُفرض قبل املنح، مثل تعليق معاجلة طلب براءة حىت 

بطال الطلب يف حال امتنع املودع عن توفري املعلومات املطلوبة مبوجب املادةاستيفاء رشط الكشف، أأو حسب/ يف  3 اإ

الوطين، أأو رفَض توفري تكل املعلومات. وميكن أأن تش متل تكل التدابري أأيضا عىل عقوابت  غضون همةل حُتّدد عىل الصعيد

تُفرض بعد املنح، مثل فرض غرامات عىل التعّمد يف عدم الكشف عن املعلومات املطلوبة أأو القيام عن قصد بتوفري 

 معلومات غري حصيحة، فضال عن نرش الأحاكم القضائية.

اتحة فرصة أأولية للمودع اذلي امتنع دون قصد عن توفري القدر الأدىن من املعلومات املبيّنة  عىل 2.6وتنص الفقرة  .2 اإ

، يك يس تويف رشط الكشف. وحُتّدد همةل اس تدراك ذكل الوضع استنادا اإىل قوانني الرباءات الوطنية. 3ابلتفصيل يف املادة 

 .3من املادة  4انظر كذكل الفقرة 

. والغرض من هذا 3لعدم الامتثال لاللزتامات اخلاصة ابلكشف واملبيّنة ابلتفصيل يف املادة  سقفا 3.6وتقرتح الفقرة  .3

بطال قابليهتا للنفاذ  لغاء أأية براءة أأو اإ عىل أأساس عدم توفري املودع للمعلومات املطلوبة مبوجب  فقطاحلمك هو ضامن أأل يمت اإ

ملودعي طلبات الرباءات. كام أأنه يسهم يف تيسري تقامس املنافع، مفن  من هذا الصك. وذكل همم لضامن اليقني القانوين 3 املادة

لغاء براءة عىل أأساس عدم الامتثال لرشط الكشف تدمري الأساس الفعيل لتقامس املنافع، أأل وهو الرباءة. ذكل أأن  شأأن اإ

ىل املكل العام، ولن جُتىن أأية منافع ما لية من خالل نظام الرباءات. وعليه فاإن الاخرتاع احملمي بتكل الرباءة امللغاة س يؤول اإ

بطال صالحيهتا للنفاذ سيتعارض مع الهدف املنشود من الصك وهو توفري امحلاية الفعاةل واملتوازنة للموارد  لغاء الرباءات أأو اإ اإ

 الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

قلميية والوطنية واذلي يتس ىن مبوجبه ابجملال الس يايس الاكمن فعال يف أأنظمة ا 4.6وتعرتف املادة  .4 لرباءات ادلولية والإ

ما من قبل  لغاء براءة أأو تضييق نطاقها بعد املنح يف حالت قصوى مثل توفري معلومات خاطئة أأو مضلةّل، ويمت ذكل اإ اإ

لغاء براءة ابلنس بة ابلآاثر اجلس مية النامجة عن  5.6مكتب الرباءات أأو من خالل طعن قانوين يقدمه الغري. وتعرتف الفقرة  اإ

للموّرد واملس تخدم وتُدرج رشط وضع أ لية لتسوية املنازعات عىل الصعيد الوطين لمتكني لك الأطراف من التوصل اإىل حل 

اتوات متفاوض عليه.  يقبهل امجليع، مثل اتفاق اإ
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 7املادة 

 أأنظمة املعلومات

نشاء أأنظمة معلومات )مثل قواعد البياانت( بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية جيوز للأطراف املتعاقدة  1.7 اإ

 املرتبطة هبا، ابلتشاور مع أأحصاب املصلحة املعنيني، ومبراعاة ظروفها الوطنية.

اءات ينبغي أأن تكون أأنظمة املعلومات، املزّودة بضامانت مناس بة، متاحة للماكتب لأغراض البحث يف طلبات الرب  2.7

 وحفصها.

نشاء فريق عامل واحد أأو أأكرث من أأجل: 3.7  فامي خيص أأنظمة املعلومات املذكورة، جيوز مجلعية الأطراف املتعاقدة اإ

 وضع احلد الأدىن من معايري التشغيل البيين والهيألك اخلاصة مبحتوى أأنظمة املعلومات؛ )أأ(

 ووضع مبادئ توجهيية بشأأن الضامانت؛ )ب(

جراءات تتعلق بتقامس املعلومات الوجهية املتصةل ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ووضع مباد (ج) ئ واإ

املرتبطة هبا، ل س امي املنشورات ادلورية واملكتبات الرمقية وقواعد البياانت املش متةل عىل معلومات عن 

ضاء الويبو يف جمال تقامس املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، وتوضيح كيفية تعاون أأع

 املعلومات؛ تكل

لكرتونية يس تضيفها املكتب ادلويل للويبو (د) نشاء بوابة اإ ماكنية اإ وتمتكّن املاكتب  وتقدمي توصيات بشأأن اإ

قلميية واس تخراهجا، رهنا  ىل البياانت املتاحة يف أأنظمة املعلومات الوطنية والإ عربها من النفاذ مبارشة اإ

 بتوفري الضامانت املناس بة؛

 تناول أأية مسأأةل أأخرى ذات صةل ابملوضوع. (ه)
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 8املادة 

 العالقة ابلتفاقات ادلولية الأخرى

 .8يُنفذ هذا الصك عىل حنو يكفل ادلمع املتبادل مع التفاقات ادلولية الأخرى الوجهية

 

                                         
دخال تعديالت 8بيان متفق عليه بشأأن املادة  8 : تلمتس الأطراف املتعاقد من مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات( النظر يف رضورة اإ

عىل معاهدة الرباءات ممن يعيّنون دوةل متعاقدة مبوجب عىل الالحئة التنفيذية و/أأو التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات بغرض تزويد مودعي الطلبات ادلولية بناء 

الرشوط الشلكية املرتبطة تكل املعاهدة تشرتط، بناء عىل قانوهنا الوطين، الكشف عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، بغرض الامتثال لأي من 

يداع الطلب ادلويل، مع أأثر اب ما عند اإ لنس بة للك من تكل ادلول املتعاقدة، أأو لحقا عند دخول املرحةل الوطنية دلى مكتب لأي من برشط الكشف املذكور اإ

 تكل ادلول املتعاقدة.



WIPO/GRTKF/IC/41/5 
Annex 
20 
 

 9املادة 

 الاس تعراض

تلزتم الأطراف املتعاقدة ابس تعراض نطاق هذا الصك وحمتواه، ومعاجلة قضااي من قبيل احامتل متديد رشط الكشف 

شمل جمالت أأخرى من جمالت امللكية الفكرية واملش تقات، ومعاجلة قضااي أأخرى تظهر من لي  3املنصوص عليه يف املادة 

جّراء التكنولوجيات اجلديدة والناش ئة وتكون وجهية لتطبيق هذا الصك، وذكل يف أأجل ل يتجاوز أأربع س نوات بعد دخول 

 هذا الصك حزي النفاذ.

 



WIPO/GRTKF/IC/41/5 
Annex 
21 
 

 9مالحظات بشأأن املادة 

هذه املادة عبارة عن نص توفيقي ُأعِّد لالس تجابة لوهجة نظر أأبداها بعض الأعضاء ومفادها أأن نطاق الصك ينبغي أأن  .1

يشمل حقوق وقضااي امللكية الفكرية الأخرى. وابلرمغ من وهجة النظر املذكورة، اعرتف الأعضاء أأيضا بأأن الاس تخدام 

طار  نظام امللكية الفكرية يمت مضن نظام الرباءات وأأنه جيب القيام مبزيد من العمل لتحديد التجاري الأويل للموارد الوراثية يف اإ

ىل التقريب بني وهجات النظر فامي  قابلية التطبيق عىل حقوق امللكية الفكرية الأخرى. وابلإضافة اإىل ذكل، تسعى هذه املادة اإ

دراج املش تقات يف نطاق الصك. وذكل املسعى يبدو حذرا ابلن ىل املناقشات اجلارية يف احملافل ادلولية الأخرى.خيص اإ  ظر اإ

طار زمين  .2 وهذا الهنج ميكّن الصك من التقدم كصك أأسايس ينطوي عىل أ لية ملعاجلة القضااي الإضافية مضن اإ

 مس بقا. حمّدد
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 109]املادة 

 مبادئ عامة بشأأن التنفيذ

 .الصك هذاتتعهّد الأطراف املتعاقدة بتبيّن التدابري الالزمة لضامن تطبيق  1.10

طار أأنظمهتا وممارساهتا  هذا الصكيشء مينع الأطراف املتعاقدة من حتديد الطريقة املالمئة لتنفيذ أأحاكم ل  2.10 يف اإ

 [القانونية.

 

                                         
ة معاهدات الويبو القامئة الأخرى. وُأقّر بأأهنا مل تُناقش بعد من قبل جلن( من 20اإىل  10مالحظة من الرئيس: لقد اقتبسُت البنود الهنائية والإدارية )املواد من  9

 ني مربّعني.املعارف وأأنه ل يزال يتعني النظر فهيا واس تعراضها رمسيا من قبل ادلول الأعضاء وأأمانة الويبو. وعليه يرد لك من تكل املواد بني قوس
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 11]املادة 

 امجلعية

 :ف املتعاقدة مجعيةكون للأطرات 1.11

يكون لك طرف متعاقد ممثال يف امجلعية مبندوب واحد جيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون  )أأ(

 وخرباء.

ىل الويبو. نهيتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد اذلي عيّ  )ب( أأن متنح مساعدة  وجيوز للجمعية أأن تطلب اإ

عد من البدلان النامية وفقا للمامرسة اليت تتبعها امجلعية مالية لتيسري اشرتاك وفود الأطراف املتعاقدة اليت تُ 

ىل نظام الاقتصاد احلر.  العامة للأمم املتحدة أأو من البدلان املنتقةل اإ

وتقوم  وتنفيذه. هذا الصكوتطبيق  وتطويره هذا الصكتتناول امجلعية املسائل املتعلقة ابحملافظة عىل  )ج(

ليه يف املادة  أأعاله، وجيوز لها التفاق عىل تعديالت و/أأو بروتوكولت  9امجلعية ابلس تعراض املشار اإ

نشاء فريق عامل تقين واحد أأو أأكرث ليقدم  و/أأو مرفقات لهذا الصك وفقا لالس تعراض. وجيوز للجمعية اإ

لهي  أأعاله، وبشأأن أأية مسأأةل أأخرى. 9و 7ا يف املادتني لها املشورة بشأأن املسائل املشار اإ

لهيا مبوجب املادة  )د( فامي يتعلق بقبول بعض املنظامت احلكومية ادلولية  13تبارش امجلعية املهمة املعهودة اإ

 .ذا الصكلتصبح أأطرافا يف ه

يكون مبثابة  جيوز لأي طرف متعاقد. و للك طرف متعاقد، يكون دوةًل، صوٌت واحد ويصوت ابمسه فقط )ه(

منظمة حكومية دولية الاشرتاك يف التصويت، بدل من ادلول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي 

. ول جيوز لأي منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل هذا الصكعدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف 

ذا مارست أأي دوةل واحدة من ادلول الأعضاء فهي ا حقها يف التصويت أأن تشرتك يف التصويت اإ

 حصيح. والعكس

جتمتع امجلعية بناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة واملاكن نفس هيام الذلين جتمتع فهيام امجلعية العامة للويبو، ما مل  2.11

 تنشأأ ظروف اس تثنائية.

ىل اختاذ قراراهتا بتوافق الآراء وتضع نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذ 3.11 كل ادلعوة اإىل عقد دورات اس تثنائية، تسعى امجلعية اإ

 هذا الصك.[د الأغلبية املطلوبة لختاذ خمتلف أأنواع القرارات مع مراعاة أأحاكم ورشوط النصاب القانوين، وحتدّ 
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 12]املادة 

 املكتب ادلويل

 [.الصك ااملهامت الإدارية املتعلقة هبذ أأمانة الويبوبارش ت 
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 13]املادة 

 الصكأأطراف 

 .هذا الصكجيوز لأي دوةل عضو يف الويبو أأن تصبح طرفا يف  1.13

، رشط أأن تعلن تكل املنظمة أأن ا الصكر قبول أأي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفا يف هذجيوز للجمعية أأن تقرّ  2.13

ولها ترشيعا خاصا عن تكل املوضوعات يكون ملزما للك ادلول  هذا الصكشملها ي لها صالحية النظر يف املوضوعات اليت 

 [.هذا الصكالأعضاء فهيا وأأهنا مفوضة تفويضا حصيحا، وفقا لنظاهما ادلاخيل، لأن تصبح طرفا يف 
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 14]املادة 

 املراجعة

ل يف مؤمتر دبلومايس. هذا الصكل جيوز مراجعة  ادلعوة اإىل عقد أأي  عية الأطراف املتعاقدة مبوجب هذا الصكمج ر وتقرّ  اإ

 [مؤمتر دبلومايس.
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 15]املادة 

 التوقيع

، وبعد ذكل يف مقر الويبو الرئييس، لأي طرف مؤهل، ملدة ........للتوقيع يف املؤمتر ادلبلومايس يف  امتاح هذا الصككون ي

 [س نة بعد اعامتده.
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 16]املادة 

 ادلخول حزي النفاذ

يداع  هذا الصكدخل ي لهيا يف املادة  20حزي النفاذ بعد ثالثة أأشهر من اإ واثئق  13طرفا من الأطراف املؤهةل املشار اإ

 [تصديقها أأو انضامهما.
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 17]املادة 

 النقض

ىل املدير العام للويبو. ويصبح لك نقض انفذا بعد س نة  هذا الصكجيوز لأي طرف متعاقد أأن ينقض  خطار يوهجه اإ مبوجب اإ

 [من التارخي اذلي يتسمل فيه املدير العام للويبو الإخطار.
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 18]املادة 

 التحفظات

بداءل   هذا الصك.[عىل  اتحتفظ أأية جيوز اإ
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 19]املادة 

 النص املوثوق

عترب لك وتُ  ،يف نسخة أأصلية ابللغات العربية والإس بانية والإنلكزيية والروس ية والصينية والفرنس ية هذا الصكوقّع يُ  1.19

 النصوص متساوية يف احلجية.

عداد نصوص رمسية بأأي لغة خالف اللللويبو يتوىل املدير العام  2.19 لهيا يف املادةاإ بناء عىل طلب أأحد  1.19 غات املشار اإ

قصد بعبارة "الطرف املعين" لك دوةل عضو الأطراف املعنية، بعد التشاور مع لك الأطراف املعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يُ 

حدى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية، والاحتاد الأورويب وأأي منظ مة حكومية دولية أأخرى يف الويبو تكون لغهتا الرمسية أأو اإ

حدى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية.هذا الصكجيوز لها أأن تصبح طرفا يف  ذا كنت اإ  [، اإ
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 20]املادة 

 أأمني الإيداع

يداع   [.هذا الصكيكون املدير العام للويبو أأمني اإ

 

 

 ......ّرر يف حُ 

 ]هناية الوثيقة[
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