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.1
ر
دورتها السادسة والثالثي المعقودة ف جنيف ف الفتة من  25إىل  29يونيو  ،2018إحالة مرفق الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/36/4إىل يدورتها األر يبعي طبقا لواليتها للثنائية  2019-2018وبرنامج عملها لعام  2019عىل النحو َ
المبي
يف الوثيقة  . WO/GA/49/21وأتيح النص للدورة األربعي للجنة يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/40/6وأحيل إىل الجمعية العامة
لعام  2019يف المرفق الثالث من الوثيقة . WO/GA/51/12
وأحاطت الجمعية العامة للويبو لعام  2019علما بالوثيقة  ،WO/GA/51/12بما ف ذلك مرفقاتهاّ ،
وقررت أن اللجنة
.2
ي
دوىل (صكوك قانونية دولية) ،دون إخالل بطبيعة النتيجة (النتائج)
ون
قان
صك
حول
اتفاق
استكمال
بهدف
عملها
ع
ي
رس
ت
ستواصل
"
ي
ي
الثقاف
فيما يتعلق بالملكية الفكرية بما يضمن الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبت
ي
التقليدي " ،وأيضا " ستستخدم اللجنة جميع وثائق عمل الويبو ،بما فيها WIPO/GRTKF/IC/40/6
و  WIPO/GRTKF/IC/40/18و  ،]... [ WIPO/GRTKF/IC/40/19فضال عن أي مساهمات أخرى من الدول األعضاء]... [ ،
التنامج . "4
ختاء أنشأته اللجنة وما يتصل بذلك من أنشطة منجزة يف إطار ر
ونتائج عمل أي فريق (أفرقة) ر
وبسبب جائحة كوفيد ،19-لم تتمكن اللجنة الحكومية الدولية من مناقشة مرفق الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/40/6
.3
خالل الثنائية . 2021-2020
ّ
دوىل (صكوك
وقررت جمعية الويبو يف عام  2021أن اللجنة "ستواصل ترسي ع عملها بهدف استكمال اتفاق حول صك
.4
قانون ي
ي
قانونية دولية) ،دون إخالل بط بيعة النتيجة (النتائج) فيما يتعلق بالملكية الفكرية بما يضمن الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية
الثقاف التقليدي" ،وأيضا "ستستخدم اللجنة جميع وثائق عمل الويبو ،بما فيها
والمعارف التقليدية وأشكال التعبت
ي
 WIPO/GRTKF/IC/40/6و  WIPO/GRTKF/IC/40/18و ،]... [ WIPO/GRTKF/IC/40/19فضال عن أي مساهمات
التنامج
ختاء أنشأته اللجنة وما يتصل بذلك من أنشطة منجزة يف إطار ر
أخرى من الدول األعضاء ]... [ ،ونتائج عمل أي فريق (أفرقة) ر
."4
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2
.5

ُ
ً
وعمال بهذا القرار ،فقد أدرج المرفق للوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/40/6يف مرفق الوثيقة الحالية .

 . 6إن اللجنة مدعوة إىل استعراض الوثيقة الواردة يف
المرفق والتعليق عليها لغرض إعداد نسخة مراجعة منها.
يىل ذلك المرفق]
[ ي
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[الديباجة
[ضمان [تشجيع] ر
احتام [الحقوق السيادية] [حقوق] [أصحاب الحقوق ر
الرسعيي ،بما يف ذلك] [الشعب][الشعوب]] األصلية
كىل] عىل مواردها الوراثية و[المعارف التقليدية
جزن أو ي
والجماعات المحلية [وكذلك [الشعب][الشعوب]] الواقعة تحت احتالل ي
المرتبطة بالموارد الوراثية] ،بما ف ذلك مبد أ [ الموافقة المسبقة المستنتة ر
والرسوط المتفق عليها] والمشاركة الكاملة والفعالة طبقا
ي
[لالتفاقات و] اإلعالنات الدولية [ ،السيما إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية] ].
[المساهمة ف منع التملك غت ر
المرسوع للموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] ].
ي

بديل
[المساهمة يف منع استخدام الموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] بدون ترصي ح ].
[التاءات] عن خطأ ].
[الحد إىل أدن مستوى ممكن من حاالت منح حقوق [ الملكية الفكرية] ر
[التأكيد مجددا عىل القيمة االقتصادية والعلمية والثقافية والتجارية الكبتة للموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة
بالموارد الوراثية] ].
العلم واالبتكار والتنمية االقتصادية ].
العلم والتطوير
التاءات يف البحث
[اإلقرار بالمساهمة الكبتة لنظام ر
ي
ي
ر
[التشديد عىل ضورة أن يضمن األعضاء انتهاج ُ
االختاعات الجديدة وغت البديهية المتعلقة
التاءات لحماية
السبل الصحيحة يف منح ر
بالموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] ].
تشجيع ر
احتام [الشعب][الشعوب]] األصلية والجماعات المحلية .
ّ
والموردين ر
الفكرية][التاءات] اليقي ف الحقوق للمستخدمي ر
الرسعيي للموارد
الرسعيي
ينبغ] أن يكفل نظام [الملكية
ر
ي
[[يتعي] [/ي
الوراثية و /أو [المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] ].
الفكرية][التاءات] يف تشجيع االبتكار [ونقل التكنولوجيا وتعميمها] ،لتحقيق المصلحة المتبادلة أل صحاب
[ اإلقرار بدور نظام [الملكية
ر
ّ
.
/
وموردي الموارد الوراثية و[ أو] [المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] وأصحابها ومستخدميها ]
المصلحة
[تعزيز [الشفافية و] تعميم المعلومات ].
ّ
ر
للتاءات] ،وييرس كذلك
ام
[إن وضع نظام
سينش ظروفا متساوية للصناعة واالستغالل التجاري [للملكية الفكرية] [ ر
عالم وإلز ي
ي
البيولوج] لتقاسم المنافع المتأتية من استخدام الموارد الوراثية ].
اإلمكانات [المنصوص عليها يف المادة  )7(15من اتفاقية التنوع
ر ي
[التاءات] [الملكية الصناعية] يف مجال الموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] وتشجيع
[تدعيم حماية وتطوير ر
.
البحوث الدولية المؤدية إىل االبتكار ]
ّ
[سيعزز الكشف عن المصدر الثقة المتبادلة بي مختلف أصحاب المصلحة المعنيي بالنفاذ وتقاسم المنافع  .وقد يكون جميع هؤالء
ّ
ّ
سيبن
موردين و /أو مستخدمي للموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية]  .وبناء عليه ،فإن الكشف عن المصدر
ي
ّ
الثقة المتبادلة يف العالقات بي الشمال والجنوب وسيعزز أيضا الدعم المتبادل بي نظام النفاذ وتقاسم المنافع ونظام [الملكية
الفكرية][التاءات] ].
ر
[[ضمان] [ التوصية ب] عدم منح [براءات] [ملكية فكرية] عىل أشكال الحياة ،بما ف ذلك ر
البرس].
ي
[اإلقرار بأنه [يتعي]/
[ينبغ] ،عند االقتضاء ،أن يمتثل النافذون إىل الموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] يف
ي
الوطن لذلك البلد ،الذي يوفر الحماية للموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] ].
بلد معي للقانون
ي
ّ
ر
القانون
ام للكشف ،كما هو محدد بالتفصيل يف هذا الصك
[ينبغ] أن يكون لمكاتب [الملكية الفكرية][ ر
ي
التاءات] شط إلز ي
[[يتعي] /ي
ُ
الدوىل ،عندما يحتمل أن تؤدي حماية الموارد الوراثية ربتاءات إىل اإلضار بمصالح [الشعب][الشعوب] واألصلية والجماعات المحلية ].
ي
البيولوج ،عىل الحقوق السيادية للدول عىل مواردها [الطبيعية] [البيولوجية] ،وأن سلطة تحديد
[التأكيد مجددا ،وفقا التفاقية التنوع
ر ي
النفاذ إىل الموارد الوراثية تعود إىل الحكومات الوطنية وتخضع ر
الوطن ]].
ع
ي
للترس
ي
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بديل
البيولوج ،عىل الحقوق السيادية للدول عىل موارد[ها] [الطبيعية] [البيولوجية]
[التأكيد مجددا[ ،طبقا] [وفقا] التفاقية التنوع
ر ي
ر
بالبرس] ،وأن سلطة تحديد النفاذ إىل الموارد الوراثية تعود إىل الحكومات
[الوراثية] [ضمن واليتها القضائية بخالف تلك المرتبطة
الوطنية وتخضع ر
الوطن ]].
للترسي ع
ي
ّ
ر
البيولوج وله دور يف
االختاعات ويعزز االبتكار ،يتقاطع مع اتفاقية التنوع
يحم
[التاءات] ،الذي
[اإلقرار بأن نظام [الملكية الفكرية] ر
ر ي
ي
حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ].
التاءات إىل المعلومات المناسبة المتاحة لها عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد
ضمان إمكانية نفاذ مكاتب ر
ر
التاءات .
ه بحاجة إليها التخاذ قرارات مستنتة فيما يخص منح ر
والن ي
الوراثية ،ي
التاءات الممنوحة بطريقة سليمة وعىل إمكانية التنبؤ بها .
التأكيد مجددا عىل ثبات حقوق ر
التاءات عن خطأ من خالل تحسي قواعد البيانات المستعملة لتخزين المعلومات
اإلقرار بأنه يمكن التصدي بفعالية لحاالت منح ر
ر
بالتاىل استخدامها للبحث عن الحقوق
والن يمكن
ي
الخاصة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية غت الرسية المرتبطة بالموارد الوراثية ،ي
السابقة والموارد المرجعية ليس يف إجراءات الفحص فحسب ،بل كذلك يف إجراءات إبطال براءات ممنوحة .
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[ديباجة بديلة
ر
االعتاف بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية .
اإلقرار بمبادئ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنتة ر
والرسوط المتفق عليها فيما يخ ص النفاذ إىل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية
المرتبطة بالموارد الوراثية ،واستعمالها .
اإلقرار بدور نظام الملكية الفكرية يف المساهمة يف حماية الموارد الوراثية ،والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ،بما يف ذلك
منع التملك غت ر
المرسوع .
ضمان الدعم المتبادل مع االتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ،وتلك
المتعلقة بالملكية الفكرية .
التاءات فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية .
تعزيز الشفافية يف نظام الملكية الفكرية /ر
التاءات إمكانية النفاذ إىل المعلومات المناسبة عن الموارد الوراثية والمعارف
التشديد عىل أهمية أن تتاح لمكاتب الملكية الفكرية /ر
التاءات عن خطأ .
/
التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لمنع منح حقوق الملكية الفكرية ر
اإلقرار بدور قواعد البيانات المستعملة لتخزين المعلومات الخاصة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية غت الرسية المرتبطة بالموارد
التاءات عن خطأ ،سواء قبل المنح وبعده .
الوراثية ،يف منع منح ر
التأكيد مجددا عىل القيمة االقتصادية والعلمية والثقافية والتجارية الكبتة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة
بالموارد الوراثية .
التاءات الممنوحة وعىل إمكانية التنبؤ بها .
التأكيد مجددا عىل ثبات ر
اإلقرار بدور نظام الملكية الفكرية يف تشجيع االبتكار ونقل المعارف والتكنولوجيا وتعميمها والتنمية االقتصادية ،لتحقيق المصلحة
ّ
وموردي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية وأصحابها ومستخدميها ،والتأكيد
المتبادلة ألصحاب المصلحة
مجددا عىل ذلك الدور.
التشديد عىل عدم منح [براءات] [ملكية فكرية] عىل أشكال الحياة ،بما ف ذلك ر
البرس].
ي
البيولوج ) عىل الحقوق السيادية للدول عىل مواردها [الطبيعية] [البيولوجية] ،وأن سلطة تحديد
التأكيد مجددا (وفقا التفاقية التنوع
ر ي
النفاذ إىل الموارد الوراثية تعود إىل الحكومات الوطنية وتخضع ر
الوطن ].
ع
ي
للترس
ي
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[المادة ]1
تعاريف
ز
المصطلحات المستخدمة يف المواد النافذة
[ المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية
البديل 1
ر
ر
والن تنشأ يف سياق تقليدي ،وتصان بشكل
الن تتسم بالحركية والتطور ،ي
ه المعارف ي
"المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" ي
جماع ،وتنتقل من جيل إىل جيل ،وتشمل ،عىل سبيل المثال ال الحرص[ ،ما يوجد يف] [ما هو مرتبط ب ] الموارد الوراثية من دراية عملية
ي
ومهارات وابتكارات وممارسات وتعلم ].

البديل 2
" المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية " ه المعارف األساسية المتعلقة بخصائص واستخدامات الموارد الوراثية ّ
مما يملكه
ي
مباش إىل ر
ر
[أصحاب الحقوق ر
[اختاعات]
الرسعيون ،بما يف ذلك] [الشعب][الشعوب]] األصلية والجماعات المحلية [ويؤدي بشكل
ُ
ر
[ملكية فكرية] تطلب حمايتها] [حيثما لم يكن ممكنا ،لوال المعارف التقليدية ،إنجاز االختاعات] ].

البديل 3
ر
الن تنشأ يف
ه المعارف األساسية المتعلقة بخصائص
[" المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية"
واستخدامات الموارد الوراثية ،ي
سياق تقليدي ،وتصان بشكل جماع ،وتنتقل من يجيل إىل جيلّ ،
مما يملكه [أصحاب الحقوق ر
الرسعيون ،بما يف ذلك]
ي
ُ
مباش إىل ر
ر
[اختاعات] [ملكية فكرية] تطلب حمايتها] [حيثما لم يكن
[الشعب][الشعوب]] األصلية والجماعات المحلية [ويؤدي بشكل
ر
االختاعات] ]].
ممكنا ،لوال المعارف التقليدية ،إنجاز
[بلد المنشأ
الطبيغ .
"بلد المنشأ" هو [أول] ب لد يمتلك الموارد الوراثية يف وضعها
ي

بديل
الطبيغ وما زال يمتلك تلك الموارد الوراثية .
"بلد المنشأ" هو البلد الذي امتلك أوال الموارد الوراثية يف وضعها
ي
ّ
المورد]
[[ البلد الذي يوفر الموارد الوراثية ] [البلد
ّ
المورد"[[ ،طبقا] [وفقا] للمادة  5من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل الموارد
يعن مصطلح "البلد الذي يوفر الموارد الوراثية/البلد
ي
ّ
البيولوج][ ،البلد المورد] [البلد الذي يوفر
ير
الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع
ُ
الموارد الوراثية] الذي يعد بلد المنشأ [أو البلد الذي حصل عىل الموارد الوراثية و /أو نفذ إىل المعارف التقليدية [طبقا] [وفقا] [التفاقية
البيولوج] ]].
التنوع
ر ي
الياءات عن خطأ
[منح ر
التاءات بخصوص ر
تستوف رشط عدم البداهة أو غت قابلة
اختاعات ال تتمتع بالجدة أو ال
يعن منح حقوق ر
منح ر
ي
التاءات عن خطأ ي
الصناع ].
للتطبيق
ي
ر
[[االخياع] المستند بشكل ر
مباش إىل
ر
ر
[االختاع] المورد الوران [استخداما ر
ر
مباشا] ،وأن يعتمد
يعن أنه [يجب] أن يستخدم [الموضوع]
مباش إىل"
"[االختاع] المستند بشكل
ي
ي
ر
المختع قد نفذ [نفاذا ماديا] إليه ].
عىل الممتات الخاصة بالمورد الذي [يجب أن] يكون
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بديل
ر
ر
[االختاع] المورد الوران [استخداما ر
ر
مباشا] ،وأن يعتمد المفهوم
يعن أنه [يجب] أن يستخدم
ي
"[االختاع] المستند بشكل مباش إىل" ي
ر
المختع قد نفذ نفاذا ماديا إليه ].
االبتكاري عىل الممتات الخاصة بالمورد الذي يجب أن يكون
المواد الوراثية
ر
ثوم أو غتها من األصول تحتوي عىل وحدات وراثية وظيفية .
نبان أو
حيوان أو جر ي
ي
ه أية مواد من أصل ي
"المواد الوراثية" ي

بديل
ر
ثوم تحتوي عىل وحدات وراثية وظيفية .
نبان أو
حيوان أو جر ي
ي
ه أية مواد من أصل ي
"المواد الوراثية" ي
الموارد الوراثية
ه المواد الوراثية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة .
"الموارد الوراثية" ي

بديل
ر
وتكتش قيمة فعلية أو محتملة،
ثوم تحتوي عىل وحدات وراثية وظيفية
نبان أو
ي
حيوان أو جر ي
ي
ه أية مواد من أصل ي
"الموارد الوراثية" ي
وتشتمل عىل مشتقات ومعلومات وراثية عنها .
[المصدر

البديل 1
يشت مصطلح "المصدر" إىل أي مصدر يحصل منه مودع الطلب عىل المورد الور يان من غت بلد المنشأ ،مثل صاحب المورد أو مركز
ّ
للبحث [أو بنك ل لجينات] [مستودع محدد بناء عىل معاهدة بودابست] أو حديقة ل لنباتات ].

البديل 2
ينبغ أن ُيفهم مصطلح "المصدر" بمعناه األعم قدر اإلمكان:
ي
ر
الن توفر الموارد الوراثية ،والنظام المتعدد األطراف
" "1المصادر األولية ،ومنها عىل وجه الخصوص [األطراف المتعاقدة][البلدان] ي
التاءات ،والجامعات ،والمزارعي ،ومستولدي النباتات]،
ل لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
[ومالك ر
ي
والجماعات األصلية والمحلية؛
"" 2

الطبيغ و[ األدبيات العلمية] ].
والمصادر الثانوية ،ومنها عىل وجه الخصوص المجموعات خارج الوضع
ي

البديل 3
يشت مصطلح "المصدر" إىل أي مصدر يحصل منه مودع الطلب عىل المورد الور يان من غت بلد المنشأ ،مثل صاحب المورد أو مركز
ّ
للبحث [أو بنك ل لجينات] [مستودع محدد بناء عىل معاهدة بودابست] أو [حديقة ل لنباتات  ].أو أي مستودع آخر للموارد الوراثية ].
[ االستعمال
يعن إجراء البحث والتطوير[ ،والصيانة والتجميع وتحديد الخصائص ،وعمليات أخرى[ ]،بما يف ذلك
"استعمال" الموارد الوراثية ي
/
البيولوج للموارد الوراثية ،و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] [بوسائل منها
الكيميان
التسويق] بشأن التكوين الور يان و أو
ر ي
ي
البيولوج] ].
ير
استخدام التكنولوجيا الحيوية] [حسب التعريف الوارد يف المادة  2من اتفاقية التنوع

بديل
يعن إجراء البحث والتطوير [خارج االستخدامات التقليدية من قبل أصحاب المعارف] [بما يف ذلك
["استعمال" الموارد الوراثية ي
/
البيولوج للموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] [بوسائل منها
ير
الكيميان
أو
و
التسويق] بشأن التكوين الور يان
ي
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البيولوج] [.واستحداث منتج جديد ،أو طريقة
استخدام التكنولوجيا الحيوية] [حسب التعريف الوارد يف المادة  2من اتفاقية التنوع
ر ي
جديدة الستخدام أو صنع منتج ما] ]].

مصطلحات أخرى
[ البيوتكنولوجيا
ه أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو
ه معرفة يف المادة  2من اتفاقية التنوع
البيولوج] ي
ر ي
" البيوتكنولوجيا " [كما ي
.
الكائنات الحية [ أو مشتقاتها] ،لصنع أو تغيت المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة ]
[ البلد الذي يوفر الموارد الوراثية
ر
الن تجمع من مصادر داخل الموقع ،بما يف ذلك العشائر من
[" البلد الذي يوفر الموارد الوراثية " هو البلد الذي يوفر الموارد الوراثية ي
ّ
ر
ر
والن من الجائز أو من غت الجائز أن تكون قد نشأت يف ذلك البلد ].
األنواع ر
الن تؤخذ من مصادر خارج الموقع ]،ي
التية والمدجنة [ ،أو ي

بديل
الطبيغ ويوفر الموارد
[" البلد الذي يوفر الموارد الوراثية " هو البلد الذي يمتلك الموارد الوراثية و /أو المعارف التقليدية يف وضعها
ي
الوراثية و /أو المعارف التقليدية ]].
[المشتق
بيولوج يحدث طبيعيا وينتج عن االعتصار الوران لموارد بيولوجية أو وراثية أو عن استقالبها [ ،ر
حن وإن
كيميان
"المشتق" هو مركب
ي
ر ي
ي
.
لم ي كن يحتوي عىل وحدات وراثية وظيفية] ]
ز
الطبيع
الظروف يف الوضع
ي
ر
وف حالة األنواع
"الظروف يف الوضع
الن توجد فيها الموارد الوراثية داخل النظم اإليكولوجية والموائل الطبيعية ي
ه الظروف ي
الطبيغ" ي
ي
المدجنة أو المستنبتة ف المحيطات ر
البيولوج] .
ير
الن تطور فيها خصائصها الممتة [المادة  2من اتفاقية التنوع
ي
ي
الطبيع
الصيانة خارج الوضع
ي
البيولوج خارج موائلها الطبيعية .
تعن صيانة عناض التنوع
"الصيانة خارج الوضع
ر ي
الطبيغ" ي
ي
[التملك غي ر
المشوع
"التملك غت ر
المرسوع" هو [اكتساب] [استعمال] موارد وراثية [و] [أو] [ معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية] دون م وافقة [حرة]
ّ
[مسبقة مستنتة] [من قبل الجهات المخولة إلعطاء [تلك] الموافقة] [اإلدارة المختصة] عىل ذلك [االكتساب] [االستعمال][ ،طبقا
ّ
ر
المورد] ].
للترسيعات الوطنية] [لبلد المنشأ أو البلد

بديل
["التملك غت ر
المرسوع" هو استخدام موارد وراثية و /أو [ معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية] تكون لآلخر عندما يحصل المستخدم
الوطن يف بلد
عت وسائل غت سليمة أو إخالل بالثقة يؤدي إىل انتهاك القانون
عىل الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية من صاحبها ر
ّ
عت وسائل قانونية مثل قراءة المنشورات ،ي ر
والرساء،
مكتسبة
اثية]
ر
و
بموارد
مورد  .واستخدام موارد وراثية و[معارف تقليدية مرتبطة
ر
واالستكشاف المستقل ،والهندسة العكسية ،والكشف غت المقصود ،نتيجة اخفاق أصحاب الموارد الوراثية و[المعارف التقليدية
ّ
يعد تملكا غت ر
مرسوع ].
المرتبطة بالموارد الوراثية] يف اتخاذ إجراءات وقائية معقولة ال
[النفاذ [المادي]
ر
"النفاذ [المادي]/
[المباش]" إىل المورد الور يان هو امتال كه ماديا [أو عىل األقل وجود اتصال كاف به يسمح بتحديد خصائص المورد
ر
الور يان المرتبط ب [االختاع] [الملكية الفكرية]] ].
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[الموارد الوراثية المحمية
قانون آخر .وعند
ه الموارد الوراثية الم حمية إما بموجب حق من حقوق الملكية الفكرية أو بموجب حق ُ ي
"الموارد الوراثية المحمية ي
ينبغ أن يصت ذلك المورد الور يان إىل الملك العام وال يعامل كمورد
انقضاء مدة شيان حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بمورد ور يان ،ي
محم ].
ور يان
ي
[مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية
"مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" هو أي مصدر يحصل منه مودع الطلب عىل المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد
التاءات ،ومنشورات
الوراثية ،بما يف ذلك الجماعات األصلية والمحلية ،واألدبيات العلمية ،وقواعد البيانات المتاحة للجمهور ،وطلبات ر
التاءات 1 .
ر
[االستخدام بدون ترصي ح
"االستخدام بدون ترصي ح " هو اكتساب موارد الوراثية[ ،معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية] دون موافقة اإلدارة المختصة طبقا
ّ
المورد ].
الوطن للبلد
للقانون
ي

ُ
ر
1
ينبغ
هذه الجملة ال ترد حرفيا يف الوثيقة ،ولكنها أدرجت بالتامن مع الحذف الشامل لمصطلح "المعارف التقليدية المعنية" من النص .وبعد التفكت ،ر ين أنه ي
ر
الن أدرجت الجملة لتوضيح وجاهتها الحالية بالنسبة للنص.
إتاحة الفرصة للدولة العضو ي

WIPO/GRTKF/IC/42/4
Annex
9

ام]]
[أوال .الكشف [اإللز ي
[المادة ]2
[الهدف]
[هدف هذا الصك هو المساهمة يف حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ضمن نظام [الملكية الفكرية]
يىل:
ر
[التاءات] عن طريق ما ي
(أ)

ضمان الدعم المتبادل مع االتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد
الوراثية وتلك المتعلقة بالملكية الفكرية؛

(ب)

الفكرية][التاءات[ فيما يخص الموارد الوراثية و /أو المعارف التقليدية المرتبطة
وتعزيز الشفافية يف نظام [الملكية
ر
بالموارد الوراثية؛

(ج)

التاءات إمكانية النفاذ إىل المعلومات المناسبة عن الموارد الوراثية والمعارف
وضمان أن تتاح لمكاتب الملكية الفكرية /ر
التاءات] عن خطأ ].
][
الفكرية
الملكية
[
حقوق
منح
التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لمنع
ر

[المادة ]3
[موضوع الصك
ينطبق هذا الصك عىل الموارد الوراثية ،و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] ].

بديل
ر
ر
[يتعي]/
مباش إىل الموارد الوراثية والمعارف
باالختاعات المستندة بشكل
التاءات الخاصة
[ينبغ] أن ينطبق هذا الصك عىل طلبات ر
ي
.
التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ]

[المادة ]4
ر
[شط الكشف
ر
[االختاع المطلوب حمايته] يف إطار طلب بشأن [ملكية فكرية] [براءة] [مشتمال عىل استعمال]
 1.4عندما يكون [الموضوع]
ر
/
/
[ينبغ] أن [تطلب كل دولة
]
[يتعي
،
اثية]
ر
الو
بالموارد
تبطة
ر
الم
التقليدية
[المعارف
أو
و
اثية
ر
الو
لموارد
مباش إىل] ا
[مستندا بشكل
ي
يىل:
عضو][/يطلب كل طرف] من المودعي ما ي
(أ)

ّ
المورد الذي هو بلد المنشأ] [بلد المنشأ] [و]] [أو [ إذا لم يكن معروفا] ]،فمصدر الموارد الوراثية و /أو
الكشف عن [البلد
[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] .

(ب)

ّ
المورد الذي هو بلد المنشأ] [بلد المنشأ] معروفا ،فإعالن بهذا الخصوص ].
[وإذا لم يكن المصدر و /أو [البلد

[تشتط دولة عضو] /ر
 2.4طبقا للقانون الوطنية ،يجوز أن ر
[يشتط طرف] من المودعي تقديم معلومات وجيهة عن االمتثال
ر
لرسوط النفاذ وتقاسم المنافع ،بما يف ذلك الموافقة المسبقة المستنتة[ ،والسيما من [الشعب][الشعوب]] األصلية والجماعات
المحلية] حسب االقتضاء ].

بديل
 2.4ال يشمل رشط الكشف الوارد ف الفقرة  1رشط تقديم معلومات وجيهة عن االمتثال ر
لرسوط النفاذ وتقاسم المنافع ،بما يف ذلك
ي
الموافقة المسبقة المستنتة .
ّ
[التاءات] ر
االلتام بالتحقق من موضوعات
ينبغ/يجوز] [ال] أال يفرض رشط الكشف عىل مكاتب [الملكية الفكرية] ر
[ 3.4يتعي /ي
/
[التاءات]
إىل
التوجيه
اءات]
[الت
الفكرية]
[الملكية
مكاتب
تقدم
أن
]
[ينبغ
]
[يتعي
الكشف [ .ولكن
مودع طلبات [الملكية الفكرية] ر
ر
ي
ي
فيما يخص كيفية استيفاء رشط الكشف .
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[ينبغ] أن يتيح كل من [الدول األعضاء][/األطراف] للعموم المعلومات المكشوف عنها [ ،باستثناء المعلومات
[ 4.4يتعي] /ي
2
.
المتعلقة بالخصوصية ]

[المادة ]5
[االستثناءات والتقييدات
[لدى االمتثال ر
لاللتام المنصوص عليه ف المادة  ،4يجوز لألعضاء ،ف حاالت خاصة ،اعتماد استثناءات وتقييدات ر ّ
مترة والزمة
ي
ي
ّ
ّ
ر
المترة عىل نحو غت مالئم بتنفيذ هذا الصك ،أو بالدعم المتبادل
لحماية المصلحة العامة ،شط أال تخل تلك االستثناءات والتقييدات ر
مع الصكوك األخرى ].

[بديل
ّ
[ 1.5يتعي]/
التاءات] فيما يخص الموارد الوراثية و [المعارف التقليدية
[ينبغ] أال ينطبق رشط الكشف يف [الملكية الفكرية] [ ر
ي
يىل:
ما
عىل
اثية]
ر
الو
بالموارد
المرتبطة
ي
(أ)

البرس] [بما فيها ْ
الممرضات ال ر
البرسية] [الموارد الوراثية المأخوذة من ر
[جميع [ الموارد الوراثية ر
برسية]؛]

(ب)

و[المشتقات]؛

(ج)

ُ
و[السلع]؛[/الموارد الوراثية عندما تستخدم كسلع]؛

(د)

و[ المعارف التقليدية الموجودة يف الملك العام]؛

(ه)

و[ الموارد الوراثية خارج األنظمة القانونية الوطنية [والمناطق االقتصادية]]؛

(و)

ر
البيولوج]
[الن تم النفاذ إليها] قبل [بدء نفاذ اتفاقية التنوع
ر ي
و[جميع الموارد الوراثية [المكتسبة] ي
ديسمت [ ]]1993بدء نفاذ بروتوكول ناغويا يف  12أكتوبر ]2014؛
[قبل 29
ر

[والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية الالزمة لحماية الحياة ا ر
لبرسية أو الحيوانية أو النباتية أو
(ز)
لتالف إلحاق ضر جسيم بالبيئة] .
أو
العامة]
الصحة
ذلك
ف
[بما
الصحة
ي
ي
ّ
[ينبغ] أل تفرض [الدول األعضاء][/األطراف] رشط الكشف المنصوص عليه يف هذا الصك عىل طلبات [الملكية
[[ . 2.5يتعي] /ي
[التاءات] المودعة [أو ر
الن لها تاري خ أولوية] قبل دخول هذا الصك حت النفاذ [ ،وفقا للقواني الوطنية الموجودة قبل هذا
الفكرية] ر
ي
الصك] ]]].

[المادة ]6
[العقوبات والتعويضات
[ينبغ] أن يتخذ كل من [الدول األعضاء][/األطراف] تدابت قانونية وإدارية مناسبة وفعالة ومتكافئة لمواجهة عدم
[[ 1.6يتعي] /ي
االمتثال ر
لرسط الكشف الوارد يف المادة . 4
2.6

2

ينبغ/يجوز] أن تشمل تلك التدابت تدابت قبل المنح و /أو بعده .
[يتعي /ي

وه "بدون اإلخالل بحماية المعلومات ال رسية".
هناك صياغة بديلة مشتقة من المادة  )2(14من بروتوكول ناغويا ي
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بديل
2.6

وفقا ر
يىل:
للترسي ع
ينبغ] [يجوز] أن [تشمل تلك التدابت ،ضمن جملة أمور] ما ي
الوطن[ ،يتعي /ي
ي
(أ)

(ب)

قبل المنح .
"" 1

[التاءات] إىل أن يتم استيفاء رشوط الكشف .
تعليق االستمرار يف معالجة طلبات [الملكية الفكرية] ر

"" 2

الوطن] .
اعتبار مكتب [للملكية الفكرية] [ل رلتاءات] الطلب مسحوبا [وفقا للقانون
ي

"" 3

منع أو رفض منح [حق من حقوق الملكية الفكرية] [براءة] .

"" 4

[التاءات]
إتاحة فرصة أمام
[التاءات] لتكملة طلبات [الملكية الفكرية] ر
مودع طلبات [الملكية الفكرية] ر
ي
بمعلومات إضافية تكشف عن مصدر أو منشأ أي من الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية المستخدمة  .وبما
ر
االختاع واستخدامه ،فلن يكون هناك أي أثر عىل
أن تلك المعلومات ليست وجيهة من حيث كيفية صنع
تاري خ إيداع الطلب ولن ُي ر
شتط دفع أي رسم مقابل تقديمها بعد تاري خ إيداع الطلب .

[بعد المنح .
"" 1

ر
نرس األحكام القضائية المتعلقة بعدم الكشف .

"" 2

[غرامات أو تعويضات مناسبة عن األضار ،بما يف ذلك دفع اإلتاوات] .

"" 3

لمالك الموارد الوراثية
يجوز اتخاذ تدابت أخرى [بما فيها اإلبطال ،والعدالة التصالحية ،والتعويض المادي
ي
و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] تشمل الشعوب األصلية و /أو الجماعات المحلية] ،وفقا
الوطن ]].
للقانون
ي

الوطن ،إبطال [حق من حقوق الملكية الفكرية] [براءة] كعقوبة عىل عدم االمتثال للمادة  4يف حاالت
 3.6يجوز ،بموجب القانون
ي
ّ
ّ
[التاءة] فرصة التوصل إىل تسوية
رفض االمتثال بشكل مقصود أو متعمد ،ولكن ال يجوز ذلك إال بعد منح صاحب [الملكية الفكرية] ر
ّ
الوطن ،وفشل المفاوضات ذات الصلة .
المعرف يف القانون
مرضية مع األطراف المعنية ،عىل النحو
ي

بديل
3.6

ّ
التاءات] الممنوحة أو قابلية إنفاذها .
[يتعي]/
[ينبغ] أال يؤثر عدم استيفاء رشط الكشف يف صحة حقوق [الملكية الفكرية] [ ر
ي

4.6

[ينبغ] أن تضع [الدول األعضاء][/األطراف] آليات مناسبة لتسوية المنازعات ].
[يتعي] /ي
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[ثانيا .بدائل المواد من  2إىل 6
انعدام رشط جديد للكشف]
بديل
[المادة ]2
[الهدف
التاءات بخصوص ر
الصناع ].
تستوف رشوط الجدة وعدم البداهة وإمكانية التطبيق
اختاعات ال
هدف هذا الصك هو منع منح حقوق ر
ي
ي

بديل
يرم هذا الصك إىل تحقيق الهدفي التاليي:
ي
(أ)

التاءات عن خطأ بخصوص ر
اختاعات ال تتمتع بالجدة أو ال تنطوي عىل نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد
منع منح ر
الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ،بما يمكنه حماية الشعوب األصلية والجماعات المحلية من التقييدات ر
الن
ي
قد تطرأ عىل االستخدام التقليدي لمواردها الوراثية ومعارفها التقليدية المرتبطة بها من جراء منح براءات بشأنها
عن خطأ؛

(ب)

التاءات إىل المعلومات المناسبة المتاحة لها عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية
وضمان إمكانية نفاذ مكاتب ر
المرتبطة بالموارد الوراثية ،ر
التاءات؛
والن
ه بحاجة إليها التخاذ قرارات مستنتة يف منح ر
ي ي

(ج)

ّ
وميرس من أجل تعزيز اإلبداع واالبتكار].
والحفاظ عىل ملك عام وافر

بديل
[المادة ] 3
[موضوع الصك
ر
ر
مباش إىل الموارد الوراثية والمعارف
باالختاعات المستندة بشكل
التاءات الخاصة
[ينبغ] أن ينطبق هذا الصك عىل طلبات ر
[يتعي] /ي
.
التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ]
بديل
[المادة ] 4
[ال كشف
التاءات ذكر المكان الذي يمكن الحصول فيه عىل الموارد الوراثية إال إذا كان ذلك المكان
 1.4ال يجوز أن ُيطلب من
مودع طلبات ر
ي
ر
التاءات أو
االختاع  .وعليه ،ال يمكن فرض أية رشوط للكشف عىل
ضوريا لشخص من أهل المهنة من أجل انجاز
مودع طلبات ر
ي
للتاءات المتعلقة بالموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] ألسباب خالف األسباب المتعلقة
أصحابها بالنسبة ر
.
الصناع أو التمكي ]
بالجدة أو النشاط االبتكاري أو إمكانية التطبيق
ي
ّ
[ 2.4عندما ُيستحدث موضوع ر
قانون عىل المورد الور يان [(بما يف ذلك مالك
محصلة من كيان له حق
اختاع باستخدام موارد وراثية
ي
يشتط ،ف اتفاق الترصي ح أو ر
التاءة)] ،يجوز لذلك الكيان أن ر
التخيص الذي يمنح مودع الطلب الحق يف النفاذ إىل المورد الور يان أو
ر
ي
يىل:
الحق يف استخدام المورد الور يان ،من مودع الطلب ما ي
ر
االختاع أنجز باستخدام المورد
تضمي مواصفات أي طلب براءة وأي إصدار رلتاءة ذات صلة إعالنا ينص عىل أن
(أ)
الور يان ومعلومات وجيهة أخرى،
[(ب) والحصول عىل الموافقة الالزمة لالستخدامات غت المشمولة باتفاق الترصي ح أو ر
التخيص ]].
التاءة المكشوف عنها عىل ر
التاءات أن ر
التاءة
اإلنتنت ،يف يوم منح ر
تنرس كامل معلومات ر
[ينبغ] لمكاتب ر
[ 3.4يتعي] /ي
ر
.
و[يتعي]/
التاءة للجمهور عن طريق اإلنتنت ]
[ينبغ] لها أيضا أن تسغ من أجل إتاحة محتويات طلب ر
ي
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[ 4.4عندما ال يكون النفاذ إىل مورد وران أو [معارف تقليدية مرتبطة بمورد وران] ضوريا إلنجاز ر
االختاع أو استخدامه ،يجوز توفت
ي
ي
المعلومات المتعلقة بمصدر أو منشأ المورد الور يان أو [ المعارف التقليدية المرتبطة بالمورد الور يان] يف أي وقت بعد تاري خ إيداع الطلب
وبدون دفع أي رسم ].
ّ
التاءات ر
[ 5.4يتعي]/
االلتام
[ينبغ] أال يفرض رشط الكشف عن [الموقع الجغر ياف] الذي ُح ّصلت منه المواد الوراثية عىل مكتب ر
ي
/
.
التاءات فيما يخص كيفية
طلبات
مودع
إىل
التوجيه
اءات
الت
مكاتب
تقدم
أن
]
نبغ
[ي
]
[يتعي
ولكن
الكشف
موضوعات
بالتحقق من
ر
ر
ي
ي
التاءات فرصة لتصحيح أية بيانات غت صحيحة أو خاطئة من ضمن المعلومات
استيفاء رشط الكشف وتتيح لهم وألصحاب ر
المكشوف عنها .
التاءة عن
التاءة الممنوحة لتعويض صاحب ر
 6.4يتعي أن يسفر عدم فحص طلب براءة يف الوقت المناسب عن تعديل مدة شيان ر
التأخت اإلداري ].
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ّ
[ثالثا .التدابي [الدفاعية]/
[المكملة]]

[المادة ]7
[العناية الواجبة
[ينبغ] [للدول األعضاء][/لألطراف] أن تشجع أو تضع نظام عناية واجبة يكون منصفا ومعقوال للتأكد من أن النفاذ إىل الموارد
[يتعي] /ي
للترسي ع [الساري] [بشأن النفاذ وتقاسم المنافع] أو ر
الوراثية [المحمية] ّتم وفقا ر
الرسوط التنظيمية .
(أ)
(ب)

[يتعي][/ينبغ] استخدام قواعد بيانات كآلية لرصد االمتثال ر
الوطن  .ولكن
لرسوط العناية الواجبة وفقا للقانون
ي
ي
ّ
[ينبغ] أال تكون [الدول األعضاء][/األطراف] ملزمة بإنشاء قواعد البيانات المذكورة .
[يتعي]/
ي
[يتعي][/ينبغ] أن يكون النفاذ إىل قواعد البيانات المذكورة متاحا لمن ُيحتمل ر
التاءات
التخيص لهم باستخدام ر
ي
ر
الن تستند إليها
[والمستثمرين المحتملي] من أجل التأكد من التسلسل
القانون لسند الموارد الوراثية [المحمية] ي
ي
براءة ما ]].

[المادة ]8
الياءات [عن
[[منع منح ر
1.8

خطأ] ]3

ومدونات السلوك االختيارية

بىل:
[يتعي]/
[ينبغ] [للدول األعضاء][/لألطراف] أن تقوم بما ي
ي
(أ)

التاءات [عن خطأ]
إتاحة تدابت قانونية أو سياسية أو إدارية ،حسب االقتضاء ووفقا للقانون
الوطن ،لمنع منح ر
ي
ر
الختاعات مطالب بها تنطوي عىل موارد وراثية و[معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية] ،إذا كانت تلك الموارد الوراثية
الوطن:
و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد ال وراثية] ،وفقا للقانون
ي
" "1تستبق ر
اختاعا مطالبا به (انتفاء الجدة)؛
"" 2

أو تجعل ر
اختاعا مطالبا به بديهيا (البداهة أو انتفاء النشاط االبتكاري) .

(ب)

الوطن ،للسماح للغت بالطعن يف صالحية
وإتاحة تدابت قانونية أو سياسية أو إدارية ،حسب االقتضاء ووفقا للقانون
ي
براءة ،بتقديم حالة التقنية الصناعية السابقة ،فيما يتعلق ر
باختاعات تنطوي عىل موارد وراثية و[معارف تقليدية
مرتبطة بموارد وراثية] .

(ج)

[والعمل ،حسب االقتضاء ،عىل تشجيع إعداد واستخدام مدونات سلوك اختيارية ومبادئ توجيهية للمستخدمي
بشأن حماية الموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] ].

(د)

والسغ ،حسب االقتضاء ،إىل تيست إعداد قواعد بيانات تحتوي عىل [معلومات تتعلق ب ] الموارد الوراثية و[المعارف
ي
التاءات] [مع وضع ضمانات
لك تستخدمها مكاتب ر
التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] وتبادلها وتعميمها والنفاذ إليها ي
مالئمة] .

[ 2.8وتكملة ر
اللتام الكشف المنصوص عليه يف المادة  ،4ولدى تنفيذ هذا الصك ،يجوز [للدولة العضو][/للطرف] النظر يف إمكانية
ر
ر
الن تشتطها قوانينها
استخدام قواعد البيانات الخاصة بالمعارف التقليدية والموارد الوراثية وفقا الحتياجاتها وأولوياتها والضمانات ي
الوطنية والظروف الخاصة ].
أنظمة البحث يف قواعد البيانات
ّ
ُ 3.8يحث األعضاء عىل تيست إعداد قواعد بيانات [معلومات تتعلق ب ] الموارد ال وراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد
التاءات وفحصها ،بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيي وبمراعاة ظروفهم الوطنية إضافة إىل
الوراثية] ألغراض البحث يف طلبات ر
االعتبارات التالية:

3

طلبت دولة عضو تغيت هذا العنوان ليصبح "حماية المطالبة بالتاءات" .ولكن المي رسين ال يفهموا معن هذا ر
االقتاح ويلتمسوا توضيحا قبل إدخال ذلك التغيت.
ر
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(ب)

[ينبغ] أن تمتثل قواعد البيانات للمعايت الدنيا وهيكل المضمون .
ألغراض تحقيق التشغيل المتبادل[ ،يتعي] /ي
ّ
الوطن .
و[يتعي]/
[ينبغ] وضع ضمانات مناسبة [مثل المرشحات] وفقا للقانون
ي
ي

(ج)

التاءات [وللمستخدمي المعتمدين اآلخرين] .
وسيكون النفاذ إىل قواعد البيانات المذكورة مفتوحا لمكاتب ر

(أ)

بوابة الويبو
[ينبغ] [للدول األعضاء][/لألطراف] أن تضع نظاما للبحث يف قواعد البيانات (بوابة الويبو) يربط قواعد بيانات
[ 4.8يتعي] /ي
ر
الن تحتوي عىل معلومات عن الموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] غت الرسية داخل إقليمها .
أعضاء الويبو ي
وستمكن بوابة الويبو الفاحص [والجمهور] من النفاذ ر
مباشة إىل قواعد البيانات الوطنية واستخراج بيانات منها  .وستتضمن بوابة الويبو
ّ
أيضا ضمانات مناسبة [مثل المرشحات] ].
الوطن ،لتنفيذ
ينبغ [للدول األعضاء][/لألطراف] إتاحة تدابت قانونية أو سياسية أو إدارية ،حسب االقتضاء ووفقا للقانون
5.8
ي
ي
بوابة الويبو وإدارتها ].
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[رابعا .أحكام ختامية]

[المادة ]9
[تدابي الحماية الوقائية
[[يتعي][/ينبغ] عدم اعتبار الموارد الوراثية الموجودة ف الطبيعة أو المعزولة منها ر
بالتاىل عن منح
[اختاعات] [ملكية فكرية] واالمتناع
ي
ي
ي
أية حقوق [ملكية فكرية] [براءات] بخصوصها ]].

[المادة ]10
العالقة باالتفاقات الدولية
ر
ر
[ 1.10يتعي]/
مباش إىل]
الن [تستند بشكل
[ينبغ] أن يضع هذا الصك عالقة دعم متبادل [بي حقوق [الملكية
ر
الفكرية][التاءات] ي
ي
[تنطوي عىل] [استعمال] الموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] و] [مع] االتفاقات والمعاهدات الدولية
الوجيهة [السارية] .
بديل
[ 1.10ينبغ أن يكون هذا الصك متماشيا مع االتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية ّ .
ويقر األعضاء بالعالقات المتسقة بي
ي
ّ
السياسات ر
التاءات المنطوية عىل استعمال الموارد الوراثية و /أو و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية]
الن تعزز منح ر
ي
البيولوجّ ،
الن ت ّ
ر
وتعزز النفاذ إىل الموارد الوراثية ،وتقاسم المنافع المتأتية من تلك الموارد ].
عزز الحفاظ عىل التنوع
ر ي
والسياسات ي
ّ
يرم إىل تغيت تلك االتفاقات،
[ينبغ] أن يكمل هذا الصك اتفاقات أخرى بشأن موضوعات ذات صلة بهذا الشأن ،وال ي
[[ 2.10يتعي] /ي
و[يتعي]/
العالم لحقوق اإلنسان ،و] المادة  31من إعالن األمم المتحدة بشأن
[ينبغ] أن يدعم ،عىل وجه الخصوص[ ،اإلعالن
ي
ي
حقوق الشعوب األصلية ].
يرص أو ّ
[ 3.10ال ينبغ أن ُي ّ
فرس أي حكم من أحكام هذا النص بأنه ّ
يخل بحقوق الشعوب األصلية المنصوص عليها يف إعالن األمم
ي
وف حال تنازع بي القواني ،تكون الغلبة لحقوق الشعوب األصلية المنصوص عليها يف ذلك
المتحدة بشأن
حقوق الشعوب األصلية  .ي
اإلعالن وينبغ أن ر
يستشد أي تفست بأحكام ذلك اإلعالن ]].
ي
ُ
التاءات] من أجل [تضمينهما] [تمكي األطراف يف
التاءات] و[معاهدة قانون ر
[ينبغ] أن تعدل [معاهدة التعاون بشأن ر
[[ 4.10يتعي] /ي
ترسيعاتها الوطنية عىل] ر
التاءات] من أن تنص ف ر
ام عن منشأ
ز
اإلل
الكشف
ط
ش
قانون
و[معاهدة
اءات]
الت
بشأن
[معاهدة التعاون
ر
ر
ي
ي
ر
ومصدر الموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] [ .و[يتعي]/
[ينبغ] أن تتضمن التعديالت أيضا اشتاط التأكيد
ي
عىل الموافقة المسبقة المستنتة وإثبات تقاسم المنافع وفقا ر
للرسوط المتفق عليها مع بلد المنشأ ]].

[المادة ]11
الدوىل
التعاون
ي
ّ
[[[يتعي]/
المعن
[ينبغ] ل لفريق العامل
[ينبغ] أن تحث هيئات الويبو المعنية أعضاء معاهدة التعاون بشأن ر
ي
التاءات عىل] [[يتعي] /ي
ي
التاءات] إعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن [بحث وفحص الطلبات المتعلقة بالموارد
بإصالح معاهدة التعاون بشأن ر
الوراثية و [المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية]] [الكشف اإلداري عن المنشأ أو المصدر] من قبل اإلدارات المعنية بالبحث
التاءات] .
والفحص الدوليي يف إطار معاهدة التعاون بشأن ر

بديل
التاءات أن تتقاسم المعلومات عن مصادر المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية و /أو المعارف
[ينبغ لإلدارات المعنية بفحص ر
ي
التقليدية ،ال سيما المنشورات الدورية والمكتبات الرقمية وقواعد البيانات المشتملة عىل معلومات تتعلق بالموارد الوراثية والمعارف
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التقليدية .
وينبغ أن يتعاون أعضاء الويبو عىل تقاسم المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف ،بما فيها المعارف التقليدية،
ي
.
المرتبطة باستخدام الموارد الوراثية ]

[المادة ]12
عي الحدود
التعاون ر
ر
الطبيغ داخل
الن توجد فيها نفس الموارد الوراثية و[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية] يف ظروف وضعها
ي
[ يف الحاالت ي
ر
[ينبغ] أن تسغ تلك األطراف إىل التعاون فيما بينها ،حسب االقتضاء ،مع إشاك
إقليم أكت من طرف واحد[ ،يتعي] /ي
[الشعب][الشعوب] األصلية والجماعات المحلية المعنية ،عىل أن تقوم بذلك ،حيثما أمكن ،باتخاذ تدابت تستند إىل القواني
ر
والترسيعات الوطنية وال تتعارض معها ].
والتوتوكوالت العرفية وتدعم أهداف هذا الصك
ر

[المادة ]13
المساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات
ّ
ينبغ للويبو] أن تحدد أساليب استحداث األحكام بموجب هذا الصك وتمويلها
ينبغ] ل هيئات الويبو المعنية] [يتعي /ي
[[يتعي /ي
/
الماىل ،حسب الموارد المالية،
والدعم
الكفاءات
وتكوين
التعاون
أنشطة
و
التقنية
المساعدة
الويبو
قدم
ت
أن
]
ينبغ
[يتعي
وتنفيذها  .و
ي
ي
ر
لك تنفذ االلتامات المنصوص عليها يف هذا الصك ].
إىل البلدان النامية ،وخاصة البلدان األقل نموا ،ي

[نهاية المرفق والوثيقة]

