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WIPO/GRTKF/IC/43/4 

�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022مارس  31التار�ــــخ: 

اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف 
 التقل�د�ة والفول�لور

 ونر�عاألو  ثالثةال الدورة
 2022 يونيو  3إ� مايو  30جن�ف، من 

 موحدة �شأن المل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ةالوث�قة ال

 األمانة من إعداد وث�قة 

ي  .1
أعدت لجنة ال��بو الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لور ("اللجنة")، �ف

ة من ر�عواألة ن�االثدورتها  ي الف�ت
ي جن�ف �ف

ف المعقودة �ف اير إ�  28ني ، WIPO/GRTKF/IC/42/4، استنادا إ� الوث�قة 2022مارس  4ف�ب
)". وقررت اللجنة إحالة ذلك Rev. 2الثان�ة ( النسخة المعّدلة -نصا آخر بعنوان "وث�قة موحدة �شأن المل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة 

ي 
ي  العمل ع� بند جدول األعمال "الموارد ختامالنص، بص�غته �ف

ف طبقا لواليتها ر�عة واألثالث، إ� دورتها ال2022مارس  4الوراث�ة" �ف ني
 . 2022 و�رنامج عملها لعام 2023-2022للثنائ�ة 

النسخة  -راث�ة ، �حتوي مرفق هذە الوث�قة ع� "الوث�قة الموحدة �شأن المل��ة الفك��ة والموارد الو وعمً� بالقرار المذكور آنفا  .2
 )". Rev. 2الثان�ة ( المعّدلة

ي المرفق والتعليق عليها لغرض إعداد �سخة مراجعة منها.  .3
 إن اللجنة مدعوة إ� استعراض الوث�قة الواردة �ف

 [��ي ذلك المرفق]
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 [الديباجة

ي إعالن األمم المتحدة �شأن حقوق الشعوب األصل�ة (با اإلقرار .1
امات المنصوص عليها �ف ف ام الدول األعضاء UNDRIPالل�ت ف ) وال�ت

 ؛ذلكع�  و�عادة التأ��د 1بتحقيق أهداف اإلعالن

ي ف�ما يتعلق بالموارد  اإلقرار .2
ام الشعوب األصل�ة باالستدامة واالستخدام األخال�ت ف بأهداف األمم المتحدة للتنم�ة المستدامة وال�ت

 الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة؛

ام حقوق أصحاب الس�ادة و [ضمان] [الرغبة .3 ي ضمان] اح�ت
األصل�ة والجماعات المحل�ة وال��انات [الشعب][الشعوب] ] �ف

ي قوانينهم الوطن�ة �شأن مواردهم 
 ؛الوراث�ةوالمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة المنصوص عليها �ف

وط المتفق عليها ف�ما �خص النفاذ إ� الموارد الوراث�ة والمعارف  اإلقرار .4 ة وال�ث بمبادئ الموافقة الحرة والمسبقة والمستن�ي
 ؛التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة، واستعمالها 

ي حما�ة الموارد الوراث�ة، والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد / بدور نظام [المل��ة الفك��ة] اإلقرار .5
ي المساهمة �ف

اءات] �ف [ال�ب
وع ي ذلك منع التملك غ�ي الم�ث

ي تتبع ال[ الوراث�ة، بما �ف
ي تتبع استخدام الموارد إ� الموارد النفاذ المساهمة �ف

وراث�ة/المساهمة �ف
 ]؛الوراث�ة

ي البحث العل�ي والتط��ر العل�ي واالبتكار والتنم�ة االقتصاد�ة؛ اإلقرار .6
اءات �ف ة لنظام ال�ب  بالمساهمة ال�ب�ي

اعات الجد�دة وغ�ي البديه�ة  التشد�د .7 اءات لحما�ة االخ�ت ي منح ال�ب
ورة أن �ضمن األعضاء انتهاج الُسبل الصح�حة �ف ع� �ف

 ؛المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة

ي ضمان اال [ ]ضمان الدعم المتبادل[ .8
المعارف أو / بحما�ة الموارد الوراث�ة و مع االتفاقات الدول�ة المتعلقة ] اق�سالرغبة �ف

اءات]؛المل��ة الفك��ة[بلموارد الوراث�ة، وتلك المتعلقة التقل�د�ة المرتبطة با  ]/[بال�ب

اءات[/ ]المل��ة الفك��ة[تتاح لمكاتب  أن ةع� أهم� التأ��د .9 إمكان�ة النفاذ إ� المعلومات المناسبة عن الموارد الوراث�ة  ]ال�ب
اءات] عن خطأ / د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة لمنع منح حقوق [المل��ة الفك��ة]والمعارف التقل�  ؛[ال�ب

بدور قواعد الب�انات المستعملة لتخ��ن المعلومات الخاصة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة غ�ي ال��ة المرتبطة  اإلقرار .10
اءات عن خطأ، سواء قبل ي منع منح ال�ب

 ؛المنح و�عدە بالموارد الوراث�ة، �ف

ة للموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة  مجددا التأ��د .11 ع� الق�مة االقتصاد�ة والعلم�ة والثقاف�ة والتجار�ة ال�ب�ي
 ة؛بالموارد الوراث�

ورةع� [ثبات]  مجددا التأ��د[ .12 اءات]موثوق�ة  �ف اءات]  [المل��ة الفك��ة]/[ال�ب الممنوحة حقوق [المل��ة الفك��ة]/[ال�ب
ي ف�ما يتعلق بمتطلبات ال�شف المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة اإلقرار و  ،بها و�مكان�ة التنبؤ 

ف القانوىف بالحاجة إ� ال�قني
ي ط

اءات]؛]البات [المل��ة الفك��ة]/[لالمرتبطة بالموارد الوراث�ة �ف  �ب

اءات]  ]المل��ة الفك��ة[بدور نظام  اإلقرار .13 ي [ال�ب
�شجيع االبتكار ونقل المعارف وتعم�مها والتنم�ة االقتصاد�ة، لتحقيق �ف

المصلحة المتبادلة ألصحاب المصلحة وموّردي الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة وأصحابها ومستخدميها، 
 ؛ع� ذلك الدور التأ��د مجددا و

ي ذلك الب�ث [براءات] [مل أ�ة ع� عدم منح التشد�د .14
 ]؛��ة فك��ة] ع� أشكال الح�اة، بما �ف

 ،وأن سلطة تحد�د النفاذ إ� الموارد الوراث�ة، عند االقتضاء  ،ع� الحقوق الس�اد�ة للدول ع� مواردها الطب�ع�ة التأ��د مجددا  .15
ي الحاالت المماثلة، 

ي �ف �ــــع الوطىف  ]. تعود إ� الحكومات الوطن�ة وتخضع للت�ث

  

                                                 
ي تمت الموافقة عليها باإلجماع عام  1 ي  193من قبل جميع الدول األعضاء البالغ عددها  2014الوث�قة الختام�ة للمؤتمر العال�ي �شأن الشعوب األصل�ة الىت

�ف
 )A/RES/69/2الجمع�ة العامة لألمم المتحدة (قرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة 
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 ]1 [المادة
 تعار�ف

ي المواد النافذة
 المصطلحات المستخدمة �ن

 [المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة

ي  هم من المستف�دين] والىت ي تكون نابعة من [الشعوب] والجماعات األصل�ة والمحل�ة و/أو [غ�ي المعارف التقل�د�ة �ش�ي إ� المعارف الىت
ة وتكون نت�جة �شاط فكر  ي س�اق تقل�دي أو انطالقا من ذلك الس�اق، قد تكون حي��ة ومتغ�ي

ي أو تجارب أو وسائل روح�ة، أو تبّ� �ف
م

�
ي ذلك الدرا�ة العمل�ة أو المهارات أو االبتكارات أو الممارسات أو التعل�م أو التعل

ي قد تكون مرتبطة باألرض والبيئة، بما �ف : والىت ي  ، والىت

هم من المستف�دين] أو �ستنبطها أو تتلقاها أو تكشف عنها، وتطورها  [الشعوب] والجماعات األصل�ة والمحل�ة تبدعها (أ)  و/أو [غ�ي
 لقوانينها و�روتوكوالتها العرف�ة]؛

�
ي س�اق جما�ي [وفقا

 وتمتل�ها و�ستخدمها وتحافظ عليها �ف

هم من المستف�دين]،  باله��ة(ب) وترتبط  اث التقل�دي [للشعوب] األصل�ة والجماعات المحل�ة و/أو [غ�ي الثقاف�ة واالجتماع�ة وال�ت
اث؛  ال يتجزأ من تلك اله��ة وذلك ال�ت

�
عد جزءا

ُ
 وت

 ]. (ج) وتتوارث ع�ب األج�ال أو من ج�ل إ� آخر، سواء بصورة متتال�ة أم ال

 [بلد المنشأ

. "بلد المنشأ" هو [أول] بل ي وضعها الطب��ي
 د �متلك الموارد الوراث�ة �ف

 بد�ل

ي وضعها الطب��ي وما الذي"بلد المنشأ" هو البلد 
 زال �متلك تلك الموارد الوراث�ة.  امتلك أوال الموارد الوراث�ة �ف

 [[البلد الذي يوفر الموارد الوراث�ة] [البلد الموّرد]

ي مصطلح "البلد الذي يوفر الموارد الوراث�ة/الب من بروتوكول ناغ��ا �شأن الحصول ع� الموارد  5لد الموّرد"، [[طبقا] [وفقا] للمادة �عىف
]، [البلد الموّرد] [البلد الذي ي ي وفر الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

د الذي حصل ع� الموارد الوراث�ة و/أو نفذ إ� المعارف التقل�د�ة [طبقا] [وفقا] [التفاق�ة البل الموارد الوراث�ة] الذي ُ�عد بلد المنشأ [أو
[[.[ ي  التن�ع البيولو�ب

اءات عن خطأ  [منح ال�ب

ط عدم البداهة أو ي �ث
اعات ال تتمتع بالجدة أو ال �ستو�ف اءات بخصوص اخ�ت ي منح حقوق ال�ب اءات عن خطأ �عىف غ�ي قابلة  منح ال�ب

.]للتطبيق   الصنا�ي

اع] المستند �شكل مبا�ش إ�  [[االخ�ت

ا]، وأن �عتمد  ي [استخداما مبا�ث
اع] المورد الوراى� ي أنه [�جب] أن �ستخدم [الموض�ع] [االخ�ت اع] المستند �شكل مبا�ث إ�" �عىف  "[االخ�ت

ع قد نفذ [نفاذا ماد�ا] إل�ه.] ات الخاصة بالمورد الذي [�جب أن] �كون المخ�ت ف  ع� المم�ي

 �لبد

ا]، وأن �عتمد المفهوم  ي [استخداما مبا�ث
اع] المورد الوراى� ي أنه [�جب] أن �ستخدم [االخ�ت اع] المستند �شكل مبا�ث إ�" �عىف "[االخ�ت

ع قد نفذ نفاذا ماد�ا إل�ه.] ات الخاصة بالمورد الذي �جب أن �كون المخ�ت ف  االبتكاري ع� المم�ي
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 المواد الوراث�ة

ها من األصول تحتوي ع� وحدات وراث�ة"المواد الوراث�ة" �ي  ي أو جرثو�ي أو غ�ي
ي أو حيواىف

 وظ�ف�ة.  أ�ة مواد من أصل نباىت

 بد�ل

ي أو جرثو�ي تحتوي ع� وحدات وراث�ة وظ�ف�ة. 
ي أو حيواىف

 "المواد الوراث�ة" �ي أ�ة مواد من أصل نباىت

 الموارد الوراث�ة

 الفعل�ة أو المحتملة.  "الموارد الوراث�ة" �ي المواد الوراث�ة ذات الق�مة

 بد�ل

ي أو جرثو�ي تحتوي ع� وحدات وراث�ة وظ�ف�ة وتكت�ي ق�مة فعل�ة أو محتملة، 
ي أو حيواىف

"الموارد الوراث�ة" �ي أ�ة مواد من أصل نباىت
 و�شتمل ع� مشتقات ومعلومات وراث�ة عنها. 

 [المصدر

 1البد�ل 

ي من غ�ي بلد المنشأ، مثل صاحب المورد أو مركز �ش�ي مصطلح "المصدر" إ� أي مصدر �حصل منه مودع 
الطلب ع� المورد الوراى�

 للبحث [أو بنك للجينات] [مستودع محّدد بناء ع� معاهدة بودا�ست] أو حد�قة للنباتات.]

 2البد�ل 

ي أن ُ�فهم مصطلح "المصدر" بمعناە األعم قدر اإلمكان: 
 ينب�ف

ي توفر الموارد الوراث�ة، والنظام المتعدد األطراف  [األطراف المتعاقدة] المصادر األول�ة، ومنها ع� وجه الخصوص "1" [البلدان] الىت
، ومستولدي النباتات] ف اءات، والجامعات، والمزارعني ، للمعاهدة الدول�ة �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة، [ومال�ي ال�ب

 والجماعات األصل�ة والمحل�ة؛

 ��ة، ومنها ع� وجه الخصوص المجموعات خارج الوضع الطب��ي و[األدب�ات العلم�ة].]والمصادر الثان "2"

 3البد�ل 

ي من غ�ي بلد المنشأ، مثل صاحب المورد أو مركز 
�ش�ي مصطلح "المصدر" إ� أي مصدر �حصل منه مودع الطلب ع� المورد الوراى�

 ا�ست] أو [حد�قة للنباتات.] أو أي مستودع آخر للموارد الوراث�ة.]للبحث [أو بنك للجينات] [مستودع محّدد بناء ع� معاهدة بود

 [االستعمال

ي ذلك 
ي إجراء البحث والتط��ر، [والص�انة والتجميع وتحد�د الخصائص، وعمل�ات أخرى،] [بما �ف "استعمال" الموارد الوراث�ة �عىف

ي للموارد الو  ي البيولو�ب
ي و/أو ال��م�اىئ

راث�ة، و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] [بوسائل منها التس��ق] �شأن التك��ن الوراى�
ي المادة

].] 2 استخدام التكنولوج�ا الحي��ة] [حسب التع��ف الوارد �ف ي  من اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

 بد�ل

ي إجراء البحث والتط��ر [خارج االستخدامات التقل�د�ة من قبل أص ي ذلك ["استعمال" الموارد الوراث�ة �عىف
حاب المعارف] [بما �ف

ي للموارد الوراث�ة و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] [بوسا ي البيولو�ب
ي و/أو ال��م�اىئ

ئل منها التس��ق] �شأن التك��ن الوراى�
ي المادة

].[واستحدا 2 استخدام التكنولوج�ا الحي��ة] [حسب التع��ف الوارد �ف ي ث منتج جد�د، أو ط��قة من اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
 صنع منتج ما].]] جد�دة الستخدام أو
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 مصطلحات أخرى

 [البيوتكنولوج�ا

ي المادة 
] �ي أ�ة تطب�قات تكنولوج�ة �ستخدم النظم البيولوج�ة أو  2"البيوتكنولوج�ا" [كما �ي معرفة �ف ي من اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

 المنتجات أو العمل�ات من أجل استخدامات معينة.]ال�ائنات الح�ة [أو مشتقاتها]، لصنع أو تغي�ي 

 [البلد الذي يوفر الموارد الوراث�ة

ي ذلك العشائر من
ي تجمع من مصادر داخل الموقع، بما �ف  ["البلد الذي يوفر الموارد الوراث�ة" هو البلد الذي يوفر الموارد الوراث�ة الىت

ي تؤخذ من مصادر خ �ة والمدّجنة، [أو الىت ي ذلك البلد.]األنواع ال�ب
ي من الجائز أو من غ�ي الجائز أن تكون قد �شأت �ف  ارج الموقع،] والىت

 بد�ل

ي وضعها الطب��ي و�وفر الموار 
د ["البلد الذي يوفر الموارد الوراث�ة" هو البلد الذي �متلك الموارد الوراث�ة و/أو المعارف التقل�د�ة �ف

 الوراث�ة و/أو المعارف التقل�د�ة.]]

 [المشتق

ي لموارد بيولوج�ة أو وراث�ة أو عن استقالبها [، حىت و�ن "الم
ي �حدث طب�ع�ا و�نتج عن االعتصار الوراى� ي بيولو�ب

شتق" هو مركب ك�م�اىئ
 لم �كن �حتوي ع� وحدات وراث�ة وظ�ف�ة].]

ي الوضع الطب��ي 
 الظروف �ن

ي توجد فيها الموارد الوراث�ة داخل " �ي الظروف الىت ي الوضع الطب��ي
ي حالة األنواع  "الظروف �ف

النظم اإل�كولوج�ة والموائل الطب�ع�ة و�ف
ة [المادة  ف ي تطور فيها خصائصها المم�ي ي المح�طات الىت

].  2المدجنة أو المستنبتة �ف ي  من اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

 الص�انة خارج الوضع الطب��ي 

ي خارج موا ي ص�انة عنا� التن�ع البيولو�ب " تعىف  ئلها الطب�ع�ة. "الص�انة خارج الوضع الطب��ي

وع  [التملك غ�ي الم�ش

وع" هو [ا�تساب] [استعمال] موارد وراث�ة [و] [أو] [معارف تقل�د�ة مرتبطة بموارد وراث�ة] دون موافقة [حرة]  "التملك غ�ي الم�ث
ة] [من قبل الجهات المخّولة إلعطاء [تلك] الموافقة] [اإلدارة المختصة] ع� ذلك [اال�تساب] [ا الستعمال]، [طبقا [مسبقة مستن�ي

�عات الوطن�ة] [لبلد المنشأ أو البلد الموّرد].]  للت�ث

 بد�ل

وع" هو استخدام موارد وراث�ة و/أو [معارف تقل�د�ة مرتبطة بموارد وراث�ة] تكون لآلخر عندما �حصل المستخدم  ["التملك غ�ي الم�ث
ي بلد ع� الموارد الوراث�ة أو المعارف التقل�د�ة من صاحبها ع�ب وسائل غ

ي �ف �ي سل�مة أو إخالل بالثقة يؤدي إ� انتهاك القانون الوطىف
اء،  موّرد. واستخدام موارد وراث�ة و[معارف تقل�د�ة مرتبطة بموارد وراث�ة] مكتسبة ع�ب وسائل قانون�ة مثل قراءة المنشورات، وال�ث

صحاب الموارد الوراث�ة و[المعارف التقل�د�ة واالستكشاف المستقل، والهندسة العكس�ة، وال�شف غ�ي المقصود، نت�جة اخفاق أ
ي اتخاذ إجراءات وقائ�ة معقولة ال �عّد تمل�ا غ�ي 

وع.] المرتبطة بالموارد الوراث�ة] �ف  م�ث

 [النفاذ [المادي]

ي هو امتال�ه ماد�ا [أو ع� األقل وجود اتصال كاف به �سمح بتحد�د 
]" إ� المورد الوراى� خصائص المورد "النفاذ [المادي]/[المبا�ث

اع] [المل��ة الفك��ة]].] ي المرتبط بـ [االخ�ت
 الوراى�
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 [الموارد الوراث�ة المحم�ة

ي آخر. وعند 
"الموارد الوراث�ة المحم�ة �ي الموارد الوراث�ة المحم�ة إما بموجب حق من حقوق المل��ة الفك��ة أو بموجب حق قانوىف

ي إ� الملك العام وال انقضاء مدة ��ان حقوق المل��ة الفك��ة المرتبطة
ي أن �ص�ي ذلك المورد الوراى�

، ينب�ف ي
ُ�عامل كمورد  بمورد وراى�

[. ي مح�ي
 وراى�

 [مصدر المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة

ة بالموارد "مصدر المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة" هو أي مصدر �حصل منه مودع الطلب ع� المعارف التقل�د�ة المرتبط
اءات، ومنشورات ي ذلك الجماعات األصل�ة والمحل�ة، واألدب�ات العلم�ة، وقواعد الب�انات المتاحة للجمهور، وطلبات ال�ب

 الوراث�ة، بما �ف
اءات.   2ال�ب

 [االستخدام بدون ت��ــــح

دون موافقة اإلدارة المختصة طبقا  "االستخدام بدون ت��ــــح " هو ا�تساب موارد الوراث�ة، [معارف تقل�د�ة مرتبطة بموارد وراث�ة]
ي للبلد الموّرد.]  للقانون الوطىف

  

                                                 
ي الوث�قة،  2

ي هذە الجملة ال ترد حرف�ا �ف
ي أنه ينب�ف

، ُرىئ امن مع الحذف الشامل لمصطلح "المعارف التقل�د�ة المعن�ة" من النص. و�عد التفك�ي ف ول�نها أدرجت بال�ت
ي أدرجت الجملة لتوضيح وجاهتها الحال�ة بالنسبة للنص.   إتاحة الفرصة للدولة العضو الىت
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 ]]اإللزا�ي [[أوال. ال�شف 

 ]2 [المادة
 ][الهدف

ي حما�ة الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة ضمن نظام [المل��ة[
الفك��ة]  هدف هذا الصك هو المساهمة �ف

اءات] عن ط��ق ما  :  [ال�ب  ��ي

اءات[ ف�ما �خص الموارد الوراث�ة و/أو المعارف [الفعال�ة] والجودة  ]،الشفاف�ة[ ]تع��ز[ (أ) ي نظام [المل��ة الفك��ة][ال�ب
�ف

 ؛]التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة

ي ضمان]  ]ضمان[و (ب)
اءات[/ ]المل��ة الفك��ة[أن تتاح لمكاتب [الرغبة �ف إمكان�ة النفاذ إ� المعلومات المناسبة عن  ]ال�ب

اءات] عن خطأ.]  الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة لمنع منح حقوق [المل��ة الفك��ة][ال�ب

 ]3 [المادة
 [موض�ع الصك

 وراث�ة].]ينطبق هذا الصك ع� الموارد الوراث�ة، و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد ال

 بد�ل

اعات المستندة �شكل مبا�ث إ� الموارد الوراث�ة والمعارف  اءات الخاصة باالخ�ت ] أن ينطبق هذا الصك ع� طلبات ال�ب ي
]/[ينب�ف ف [يتعني

 التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة.]

 ]4 [المادة
ط ال�شف  [�ش

ي إطار طلب �شأن [مل��ة فك��ة] [براءة] [مشتمال ع� استعمال]  1.4
اع المطلوب حمايته] �ف عندما �كون [الموض�ع] [االخ�ت

] أن  [مستندا �شكل مبا�ث إ�] الموارد الوراث�ة و/أو ي
]/[ينب�ف ف تطلب كل دولة [[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة]، [يتعني

ف من  ]/[�طلب كل طرف]عضو   ؛المودعني

ال�شف عن [البلد الموّرد الذي هو بلد المنشأ] [بلد المنشأ] [و]] [أو [إذا لم �كن معروفا]،] فمصدر الموارد الوراث�ة  (أ)
ي  و/أو [المعارف ] الوراث�ةالموارد ع� منها حصل [وعند االقتضاء، الشعوب األصل�ة أو المجتمعات المحل�ة الىت

 الوراث�ة]. التقل�د�ة المرتبطة بالموارد 

إعالن بهذا إصدار ، فللمودع [بلد المنشأ] معروفا  ][و�ذا لم �كن المصدر و/أو [البلد الموّرد الذي هو بلد المنشأ] (ب)
 الخصوص.]

ط دولة عضو[طبقا للقانون الوطن�ة، �جوز أن  2.4 ط طرف]�ش�ت ف تقد�م معلومات وجيهة عن االمتثال  ]/[�ش�ت من المودعني
ة، [والس�ما من [الشعب][الشعوب]] األصل�ة والجماعات  ي ذلك الموافقة المسبقة المستن�ي

وط النفاذ وتقاسم المنافع، بما �ف ل�ث
 المحل�ة] حسب االقتضاء.]

 1 بد�لال

ي الفقرة  2.4
ط ال�شف الوارد �ف ط تقد�م معلومات وجيه 1ال �شمل �ث ي ذلك �ث

وط النفاذ وتقاسم المنافع، بما �ف ة عن االمتثال ل�ث
ة.    الموافقة المسبقة المستن�ي



WIPO/GRTKF/IC/43/4 
Annex 
8 
 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

 2البد�ل 

ف تقد�م معلومات وجيهة عن أهل�ة  للقانونطبقا  2.4 ط طرف] من المودعني ط دولة عضو]/[�ش�ت ، �جوز أن [�ش�ت ي الوطىف
.  هماستخدام ي

 للمورد الوراى�

/�جوز] [ال] أّ�  3.4 ي
/ينب�ف ف ام بالتحقق من موضوعات [يتعني ف اءات] االل�ت ط ال�شف ع� مكاتب [المل��ة الفك��ة] [ال�ب �فرض �ث

ي 
]/[ينب�ف ف اءات] التوج�ه إ� مود�ي طلبات [المل��ة الفك��ة] �جوز/ ال�شف. [ول�ن [يتعني ] أن تقدم مكاتب [المل��ة الفك��ة] [ال�ب

ط ال�شف.  اءات] ف�ما �خص ك�ف�ة است�فاء �ث  [ال�ب

ف  4.4 ] أن يتيح كل [يتعني ي
ي  ،[األطراف] للعموم المعلومات المكشوف عنها من [الدول األعضاء]/ ]/[ينب�ف ط ال�شف  الىت [، تدعم �ث

 ]3. باستثناء المعلومات المتعلقة بالخصوص�ة

 ]5 [المادة
 [االستثناءات والتقي�دات

ي المادة
ام المنصوص عل�ه �ف ف ي حاالت خاصة، 4 [لدى االمتثال لالل�ت

جنبا إ� جنب مع الشعوب األصل�ة ، �جوز لألعضاء، �ف
رة والزمة لحما�ة المصلحة العامةوالمجتمعات المحل�ة،  ّ ط أال تخّل تلك [والصحة العامة] اعتماد استثناءات وتقي�دات م�ب ، �ث

رة ّ  بالدعم المتبادل مع الصكوك األخرى.] ع� نحو غ�ي مالئم بتنف�ذ هذا الصك، أو االستثناءات والتقي�دات الم�ب

 [بد�ل

اءات] ف�ما �خص الموارد الوراث�ة و 1.5 ي [المل��ة الفك��ة] [ال�ب
ط ال�شف �ف ] أّ� ينطبق �ث ي

]/[ينب�ف ف [المعارف التقل�د�ة  [يتعني
 :  المرتبطة بالموارد الوراث�ة] ع� ما ��ي

�ة]؛][جميع [الموا (أ) ] [بما فيها المْمرضات الب�ث �ة] [الموارد الوراث�ة المأخوذة من الب�ث  رد الوراث�ة الب�ث

 و[المشتقات]؛ (ب)

 و[السلع]؛[/الموارد الوراث�ة عندما ُ�ستخدم كسلع]؛ (ج)

ي الملك العام]؛[والمعلومات األخرى] و[المعارف التقل�د�ة  (د)
 الموجودة �ف

 األنظمة القانون�ة الوطن�ة [والمناطق االقتصاد�ة]]؛ و[الموارد الوراث�ة خارج (ه)

]  (و) ي ي تم النفاذ إليها] قبل [بدء نفاذ اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب و[جميع الموارد الوراث�ة [المكتسبة] [الىت
ي 1993 د�سم�ب  29 [قبل

 ]؛2014 أ�ت��ر 12]] [بدء نفاذ بروتوكول ناغ��ا �ف

�ة أو الحيوان�ة أووالموارد الوراث�ة والمعارف الت[ (ز) النبات�ة أو  قل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة الالزمة لحما�ة الح�اة الب�ث
ر جس�م بالبيئة ي إلحاق �ف

ي ذلك الصحة العامة] أو لتال�ف
 . ]الصحة [بما �ف

 ]6 [المادة
 انتفاء األثر الرج�ي [

ي هذا الصك ع� طلبات [المل��ة الفك��ة] 
ط ال�شف المنصوص عل�ه �ف  تفرض [الدول األعضاء]/[األطراف] �ث

ّ
] أ� ي

]/[ينب�ف ف [[يتعني
ي لها تار�ــــخ أول��ة] قبل  اءات] المودعة [أو الىت ف [ا[، وفق  أو انضمامه إل�ه هذا الصكع� [الدولة العضو]/[الطرف]  تصديق[ال�ب لقوانني

التصديق أو  الموجودة قبل ات ال�شف الوطن�ة المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها][متطلب ]الوطن�ة
 االنضمام.]

                                                 
 "بدون اإلخالل بحما�ة المعلومات ال��ة". ) من بروتوكول ناغ��ا و�ي 2(14هناك ص�اغة بد�لة مشتقة من المادة  3
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 ]7 [المادة
 المعاملة بالمثل[

ي المادة 
ط ال�شف المنصوص عل�ه �ف فقط ع� الموارد الوراث�ة وما يتصل بها من المعارف  4�جوز لألطراف المتعاقدة تطبيق �ث

ي تعود لألطراف الموقعة ع� هذا الصك. الت  ]قل�د�ة الىت

 ]8 [المادة
 العق��ات والتع��ضات[

] أن يتخذ كل  1.8 ي
]/[ينب�ف ف [األطراف] تداب�ي قانون�ة و�دار�ة مناسبة وفعالة ومتكافئة لمواجهة عدم من [الدول األعضاء]/ [[يتعني

ي المادة 
ط ال�شف الوارد �ف ي أن  . 4االمتثال ل�ث

الشعوب جنبا إ� جنب مع تضع [الدول األعضاء]/[األطراف] هذە التداب�ي و�نب�ف
 . سب االقتضاء األصل�ة والمجتمعات المحل�ة المعن�ة، ح

/�جوز] أن �شمل تلك التداب�ي تداب�ي قبل المنح و/أو بعدە.  2.8 ي
/ينب�ف ف  [يتعني

 بد�ل

] [�جوز] أن [�شمل تلك  2.8[ ي
/ينب�ف ف ، [يتعني ي �ــــع الوطىف : وفقا للت�ث ، ضمن جملة أمور] ما ��ي  التداب�ي

 قبل المنح.  (أ)

وط ال�شفمنح تعليق  "1" اءات] إ� أن يتم است�فاء �ث  . طلبات [المل��ة الفك��ة] [ال�ب

"2"  .[ ي اءات] الطلب مسح��ا [وفقا للقانون الوطىف  اعتبار مكتب [للمل��ة الفك��ة] [لل�ب

 [براءة].  منع أو رفض منح [حق من حقوق المل��ة الفك��ة] "3"

اءات]  "4" اءات] لتكملة طلبات [المل��ة الفك��ة] [ال�ب إتاحة فرصة أمام مود�ي طلبات [المل��ة الفك��ة] [ال�ب
بمعلومات إضاف�ة تكشف عن مصدر أو منشأ أي من الموارد الوراث�ة أو المعارف التقل�د�ة المستخدمة. و�ما 

اع واستخدامه، فلن �كون هناك أي أثر ع� أن تلك المعلومات ل�ست وجيهة من ح�ث ك�ف�ة صنع ا الخ�ت
ط دفع أي رسم مقابل تقد�مها بعد تار�ــــخ إ�داع الطلب.   تار�ــــخ إ�داع الطلب ولن ُ�ش�ت

 [بعد المنح.  (ب)

 ��ث األحكام القضائ�ة المتعلقة بعدم ال�شف.  "1"

ي ذلك دفع اإلتاوات].  "2"
ار، بما �ف  [غرامات أو تع��ضات مناسبة عن األ�ف

�جوز اتخاذ تداب�ي أخرى [بما فيها اإلبطال، والعدالة التصالح�ة، والتع��ض المادي لمال�ي الموارد الوراث�ة  "3"
و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] �شمل الشعوب األصل�ة و/أو الجماعات المحل�ة]، وفقا 

[[. ي  ]للقانون الوطىف

، إبطال  3.8 ي ي حاالت  4 [حق من حقوق المل��ة الفك��ة] [براءة] كعق��ة ع� عدم االمتثال للمادة�جوز، بموجب القانون الوطىف
�ف

اءة] فرصة التوصل إ� �س��ة  رفض االمتثال �شكل مقصود أو متعّمد، ول�ن ال �جوز ذلك إّ� بعد منح صاحب [المل��ة الفك��ة] [ال�ب
ي القانون ال

، وفشل المفاوضات ذات الصلة. مرض�ة مع األطراف المعن�ة، ع� النحو المعّرف �ف ي  وطىف
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 بد�ل

اءات] الممنوحة أو قابل�ة 3.8 ي صحة حقوق [المل��ة الفك��ة] [ال�ب
ط ال�شف �ف ] أّ� يؤثر عدم است�فاء �ث ي

]/[ينب�ف ف  إنفاذها.  [يتعني

/�جوز]  4.8 ي
]/[ينب�ف ف ة زمن�ة مع مكاتبل[يتعني ي غضون ف�ت

اءات] أن توفر فرصة، �ف ف لقولة، ل[المل��ة الفك��ة] [ال�ب لتصحيح  مودعني
 أو غ�ي صحيح.  خا�ئ  فكشأي  

] أن تضع  5.8 ي
]/[ينب�ف ف  [األطراف] آل�ات مناسبة لتس��ة المنازعات.][الدول األعضاء]/ [يتعني
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 8إ�  2[ثان�ا. بدائل المواد من 
ط جد�د لل�شف]  انعدام �ش

 بد�ل
 ]2 [المادة

 [الهدف

اءات بخصوص  وط الجدة وعدم البداهة و�مكان�ة التطبيقهدف هذا الصك هو منع منح حقوق ال�ب ي �ث
اعات ال �ستو�ف .  اخ�ت  الصنا�ي

 بد�ل

 : ف ف التاليني  ير�ي هذا الصك إ� تحقيق الهدفني

اعات ال تتمتع بالجدة أو ال تنطوي ع� �شاط ابتكاري ف�ما يتعلق بالموارد  (أ) اءات عن خطأ بخصوص اخ�ت منع منح ال�ب
ي الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المر  تبطة بها، بما �مكنه حما�ة الشعوب األصل�ة والجماعات المحل�ة من التقي�دات الىت

قد تطرأ ع� االستخدام التقل�دي لمواردها الوراث�ة ومعارفها التقل�د�ة المرتبطة بها من جراء منح براءات �شأنها 
 خطأ؛ عن

اءات إ� المعلومات المناسبة الم (ب) تاحة لها عن الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة وضمان إمكان�ة نفاذ مكاتب ال�ب
ة  ي �ي بحاجة إليها التخاذ قرارات مستن�ي ي المرتبطة بالموارد الوراث�ة، والىت
اءات؛�ف  منح ال�ب

 والحفاظ ع� ملك عام وافر وم�ّ� من أجل تع��ز اإلبداع واالبتكار.] (ج)

 بد�ل
 ]3 [المادة

 [موض�ع الصك

] أن  ي
]/[ينب�ف ف اعات المستندة �شكل مبا�ث إ� الموارد الوراث�ة [يتعني اءات الخاصة باالخ�ت ينطبق هذا الصك ع� طلبات ال�ب

 والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة.]

 بد�ل
 ]4 [المادة

 [ال�شف

اءات ذكر المكان الذي �مكن الحصول ف�ه ع� الموارد ال 1.4 وراث�ة إال إذا كان ذلك المكان ال �جوز أن ُ�طلب من مود�ي طلبات ال�ب
اءات أو  وط لل�شف ع� مود�ي طلبات ال�ب اع. وعل�ه، ال �مكن فرض أ�ة �ث ور�ا لشخص من أهل المهنة من أجل انجاز االخ�ت �ف

اءات المتعلقة بالموارد الوراث�ة و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] ألسباب خالف األ  سباب المتعلقة أصحابها بالنسبة لل�ب
.] بالجدة أو النشاط االبتكاري أو إمكان�ة التطبيق الصنا�ي أو ف  التمكني

ي ذلك مالك  2.4
ي [(بما �ف

ي ع� المورد الوراى�
اع باستخدام موارد وراث�ة محّصلة من ك�ان له حق قانوىف [عندما ُ�ستحدث موض�ع اخ�ت

ي اتفاق الت��ــــح أ
ط، �ف اءة)]، �جوز لذلك ال��ان أن �ش�ت ي أو ال�ب

ي النفاذ إ� المورد الوراى�
خ�ص الذي �منح مودع الطلب الحق �ف و ال�ت

 : ، من مودع الطلب ما ��ي ي
ي استخدام المورد الوراى�

 الحق �ف

اع أنجز باستخدام المورد  (أ) اءة ذات صلة إعالنا ينص ع� أن االخ�ت ف مواصفات أي طلب براءة وأي إصدار ل�ب تضمني
ي ومعلومات وجيهة أخرى،

 الوراى�

خ�ص.] (ب)[  ]والحصول ع� الموافقة الالزمة لالستخدامات غ�ي المشمولة باتفاق الت��ــــح أو ال�ت

اءة  3.4 ي يوم منح ال�ب
نت، �ف اءة المكشوف عنها ع� اإلن�ت اءات أن تن�ث كامل معلومات ال�ب ] لمكاتب ال�ب ي

]/[ينب�ف ف [يتعني
] لها أ�ضا أن �س� من أجل إتاحة محت��ات طلب ي

]/[ينب�ف ف نت.] و[يتعني اءة للجمهور عن ط��ق اإلن�ت  ال�ب
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اع أو 4.4 ور�ا إلنجاز االخ�ت ] �ف ي
ي أو [معارف تقل�د�ة مرتبطة بمورد وراى�

استخدامه، �جوز توف�ي  [عندما ال �كون النفاذ إ� مورد وراى�
ي 

ي أو [المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالمورد الوراى�
ي أي وقت بعد تار�ــــخ إ�داع الطلب المعلومات المتعلقة بمصدر أو منشأ المورد الوراى�

] �ف
 و�دون دفع أي رسم.]

ط ال�شف عن  5.4 ] أّ� �فرض �ث ي
]/[ينب�ف ف ي [[يتعني

ام  ]الموقع الجغرا�ف ف اءات االل�ت الذي ُحّصلت منه المواد الوراث�ة ع� مكتب ال�ب
اءات التوج�ه إ� م ] أن تقدم مكاتب ال�ب ي

]/[ينب�ف ف اءات ف�ما �خص ك�ف�ة بالتحقق من موضوعات ال�شف. ول�ن [يتعني ود�ي طلبات ال�ب
اءات فرصة لتصحيح أ�ة ب�انات غ�ي  ط ال�شف وتتيح لهم وألصحاب ال�ب صح�حة أو خاطئة من ضمن المعلومات  است�فاء �ث

 المكشوف عنها. 

ي الوقت المناسب  6.4
ف أن �سفر عدم فحص طلب براءة �ف وط ال�شف�سبب يتعني اءة �ث لتع��ض  عن تعد�ل مدة ��ان ال�ب

اءة عن التأخ�ي  ات الزمن�ة المنس��ة إ� إجراءات مودع، اإلداري صاحب ال�ب ف الف�ت �طة أال يتم تضمني ي تحد�د مثل هذە  �ث
اءة �ف ال�ب

ات  ]. التأخ�ي
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 ]]المكّملة[الدفاع�ة]/[[ثالثا. التداب�ي 

 ]9 [المادة
 [العنا�ة الواجبة

] [للدول األعضاء]/[لألطراف] أن �شجع أو  ي
]/[ينب�ف ف تضع نظام عنا�ة واجبة �كون منصفا ومعقوال للتأ�د من أن النفاذ إ� الموارد [يتعني

وط التنظ�م�ة.  �ــــع [الساري] أو ال�ث  الوراث�ة [المحم�ة] تّم وفقا للت�ث

وط العنا�ة الواجبةجوز � (أ) .  استخدام قواعد ب�انات كآل�ة لرصد االمتثال ل�ث ي  وفقا للقانون الوطىف

ي و�ضمانات مناسبةالنفاذ إ� قواعد الب�انات المذكورة  نمك� (ب) ا للقانون الوطىف من أجل من قبل أصحاب المصلحة ، وفق�
ي �ستند إليها  ي لسند الموارد الوراث�ة [المحم�ة] الىت

 ما.]]] [حق مل��ة فك��ة] براءة[التأ�د من التسلسل القانوىف

ي حال كانت  (ج)
ي ل�ة العنا�ة الواجبة، فإن قواعد الب�انات المذكورة والقواعد كجزء من آستخدم  ستالب�انات  قواعد �ف الىت

م  ي نفاذ التنظ�
مع الشعوب األصل�ة جنبا إ� جنب وتنفذ أن توضع ، واالستخدامات، وتطبيق الضمانات، ينب�ف

 . ا و�روتوكوالته ا وعاداته ا والمجتمعات المحل�ة و�ما يتوافق مع قوانينه

 ]10 [المادة
اءاتالمل��ة الفك��ة] [[حقوق [[منع منح   ] ومدونات السلوك االخت�ار�ة4[عن خطأ] ]ال�ب

1.10  : ] [للدول األعضاء]/[لألطراف] أن تقوم بما ب�ي ي
]/[ينب�ف ف  [يتعني

اءات [عن (أ) ، لمنع منح ال�ب ي خطأ]  إتاحة تداب�ي قانون�ة أو س�اس�ة أو إدار�ة، حسب االقتضاء ووفقا للقانون الوطىف
اعات مطالب بها  تنطوي ع� موارد وراث�ة و[معارف تقل�د�ة مرتبطة بموارد وراث�ة]، إذا كانت تلك الموارد الوراث�ة  الخ�ت

 : ي  و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة]، وفقا للقانون الوطىف
اعا مطالبا به (انتفاء الجدة)؛ "1"  �ستبق اخ�ت
اعا مطالبا به بديه�ا (البداهة أو  "2"  انتفاء النشاط االبتكاري). أو تجعل اخ�ت

ي صالح�ة  (ب)
، للسماح للغ�ي بالطعن �ف ي و�تاحة تداب�ي قانون�ة أو س�اس�ة أو إدار�ة، حسب االقتضاء ووفقا للقانون الوطىف

اعات تنطوي ع� موارد وراث�ة و[معارف تقل�د�ة  براءة، بتقد�م حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة، ف�ما يتعلق باخ�ت
 وراث�ة].  مرتبطة بموارد 

ف  (ج) [والعمل، حسب االقتضاء، ع� �شجيع إعداد واستخدام مدونات سلوك اخت�ار�ة ومبادئ توجيه�ة للمستخدمني
 �شأن حما�ة الموارد الوراث�ة و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة].]

، حسب االقتضاء، إ� ت�س�ي إعداد قواعد ب�انات تحتوي ع�  (د) [معلومات تتعلق بـ] الموارد الوراث�ة و[المعارف والس�ي
اءات] [مع التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] وتبادلها وتعم�مها والنفاذ إليها  ضمانات  وضع ل�ي �ستخدمها مكاتب ال�ب

 مالئمة]. 

ي المادة 2.10[
ام ال�شف المنصوص عل�ه �ف ف ي  العضو]/[للطرف] للدولة[، ولدى تنف�ذ هذا الصك، �جوز 4 وتكملة الل�ت

إمكان�ة  النظر �ف
طها قوانينه ي �ش�ت ا استخدام قواعد الب�انات الخاصة بالمعارف التقل�د�ة والموارد الوراث�ة وفقا الحت�اجاتها وأول��اتها والضمانات الىت

 الوطن�ة والظروف الخاصة.]

 بد�ل

، ومع �مكن إ�شاء قواعد الب�انات الخاصة بالموارد الوراث�ة وفقا للقانو  1.10 ف ، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيني ي ن الوطىف
اءات].   ضمانات مناسبة، ألغراض البحث والفحص لطلبات [المل��ة الفك��ة]/[ال�ب

                                                 
اءات". ول�ن الم���ن ال �فهمو  4 اح و�لتمسو  نطلبت دولة عضو تغي�ي هذا العنوان ل�صبح "حما�ة المطالبة بال�ب .  توض�حا قبل إدخال ذلك نمعىف هذا االق�ت  التغي�ي
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ي أن �كون  2.10
ف المعتمدين اآلخ��ن للمساعدة  النفاذ ينب�ف اءات] والمستخدمني قواعد الب�انات مفتوحا لمكاتب [المل��ة الفك��ة]/[ال�ب

ي منع منح [المل��ة الفك��ة]/[
اءات] عن خطأ. ال�ف   �ب

ي قواعد الب�انات
 أنظمة البحث �ف

اث�ة و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد ُ�حّث األعضاء ع� ت�س�ي إعداد قواعد ب�انات [معلومات تتعلق بـ] الموارد الور  3.10
ف و�مراعاة ظروفهم الوطن�ة إضافة إ�  اءات وفحصها، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيني ي طلبات ال�ب

الوراث�ة] ألغراض البحث �ف
 االعتبارات التال�ة: 

] أن تمتثل قواعد الب�انات  (أ) ي
]/[ينب�ف ف  للمعاي�ي الدن�ا وه�كل المضمون. ألغراض تحقيق التشغ�ل المتبادل، [يتعني

.  (ب) ي ] وضع ضمانات مناسبة [مثل المرّشحات] وفقا للقانون الوطىف ي
]/[ينب�ف ف  و[يتعني

ف المعتمدين اآلخ��ن].  (ج) اءات [وللمستخدمني  وس�كون النفاذ إ� قواعد الب�انات المذكورة مفتوحا لمكاتب ال�ب

 بوابة ال��بو

] [للدول  4.10 ي
]/[ينب�ف ف ي قواعد الب�انات (بوابة ال��بو) ي��ط قواعد ب�انات [يتعني

األعضاء]/[لألطراف] أن تضع نظاما للبحث �ف
ي تحتوي ع� معلومات عن الموارد الوراث�ة و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] غ�ي  ال��ة داخل إقل�مها.  أعضاء ال��بو الىت

ة إ� قواعد الب�انات الوطن�ة واستخراج ب�انات منها. وستتضمن بوابة ال��بو وستمكن بوابة ال��بو الفاحص [والجمهور]  من النفاذ مبا�ث
 أ�ضا ضمانات مناسبة [مثل المرّشحات].]

، لتنف�ذ  5.10 ي ي [للدول األعضاء]/[لألطراف] إتاحة تداب�ي قانون�ة أو س�اس�ة أو إدار�ة، حسب االقتضاء ووفقا للقانون الوطىف
ينب�ف

 و و�دارتها.]بوابة ال��ب
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 [رابعا. أحكام ختام�ة]

 ]11 [المادة
 [تداب�ي الحما�ة الوقائ�ة

اعات] [مل��ة فك��ة] واالمتناع بالتا�ي  ي الطب�عة أو المعزولة منها [اخ�ت
] عدم اعتبار الموارد الوراث�ة الموجودة �ف ي

]/[ينب�ف ف عن منح [[يتعني
 أ�ة حقوق [مل��ة فك��ة] [براءات] بخصوصها.]]

 ]12 [المادة
 العالقة باالتفاقات الدول�ة

ي [�ستند �شكل مبا�ث إ�]  1.12 اءات] الىت ف حقوق [المل��ة الفك��ة][ال�ب ] أن �ضع هذا الصك عالقة دعم متبادل [بني ي
]/[ينب�ف ف [يتعني

والمعاهدات الدول�ة  [تنطوي ع�] [استعمال] الموارد الوراث�ة و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] و] [مع] االتفاقات
 الوجيهة [السار�ة]. 

 بد�ل

ف  1.12 ي أن �كون هذا الصك متماش�ا مع االتفاقات الدول�ة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة. و�قّر األعضاء بالعالقات المتسقة بني
[ينب�ف

اءات المنط��ة ع� استعمال الموارد الوراث�ة و/أو و[المعارف  ي تعّزز منح ال�ب التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] الس�اسات الىت
، وتعّزز النفاذ إ� الموارد الوراث�ة، وتقاسم المنافع المتأت�ة من تلك الموارد.  ي ي تعّزز الحفاظ ع� التن�ع البيولو�ب  ]والس�اسات الىت

] أن �كّمل هذا الصك اتفاقات أخرى �شأن موضوعات ذات صلة بهذا الشأن، وال 2.12 ي
]/[ينب�ف ف ر�ي إ� تغي�ي تلك االتفاقات، ي [[يتعني

] أن �دعم، ع� وجه الخصوص، [اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان، و] المادة ي
]/[ينب�ف ف من إعالن األمم المتحدة �شأن  31 و[يتعني

 حقوق الشعوب األصل�ة.]

ّ أو �خّل بحقوق الشعوب األصل�ة ا 3.12 ي أن ُ�فّ� أي حكم من أحكام هذا النص بأنه ��ف
ي إعالن األمم [ال ينب�ف

لمنصوص عليها �ف
ي ذلك 

، تكون الغلبة لحقوق الشعوب األصل�ة المنصوص عليها �ف ف ف القوانني ي حال تنازع بني
المتحدة �شأن حقوق الشعوب األصل�ة. و�ف

شد أي تفس�ي بأحكام ذلك اإلعالن.]] ي أن �س�ت
 اإلعالن و�نب�ف

عدل [معاهدة التعاون �شأن ال�ب  4.12[
ُ
] أن ت ي

]/[ينب�ف ف ي [يتعني
ف األطراف �ف اءات] من أجل [تضمينهما] [تمكني اءات] و[معاهدة قانون ال�ب

ط ال�شف اإللزا�ي عن منشأ  �عاتها الوطن�ة ع�] �ث ي ��ث
اءات] من أن تنص �ف اءات] و[معاهدة قانون ال�ب [معاهدة التعاون �شأن ال�ب

اط التأ��د ومصدر الموارد الوراث�ة و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] ] أن تتضمن التعد�الت أ�ضا اش�ت ي
]/[ينب�ف ف . [و[يتعني

وط المتفق عليها مع ة و�ثبات تقاسم المنافع وفقا لل�ث  بلد المنشأ.]] ع� الموافقة المسبقة المستن�ي

 ]13 [المادة
 التعاون الدو�ي 

] أن تحّث هيئات ال��بو المعن�ة أعضاء معاهدة التعاون �شأن ال�ب  ي
]/[ينب�ف ف ي [[[يتعني ] للف��ق العامل المعىف ي

]/[ينب�ف ف اءات ع�] [[يتعني
اءات] إعداد مجموعة من المبادئ التوجيه�ة �شأن [بحث وفحص الطلبات المتعلقة بالموارد  ب�صالح معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ن قبل اإلدارات المعن�ة بالبحث الوراث�ة و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة]] [ال�شف اإلداري عن المنشأ أو المصدر] م
اءات].  ي إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ف �ف  والفحص الدوليني

 بد�ل

اءات أن تتقاسم المعلومات عن مصادر المعلومات المتعلقة بالموارد الوراث�ة و/أو ي لإلدارات المعن�ة بفحص ال�ب
المعارف  [ينب�ف

رقم�ة وقواعد الب�انات المشتملة ع� معلومات تتعلق بالموارد الوراث�ة والمعارف س�ما المنشورات الدور�ة والمكتبات ال التقل�د�ة، ال
ي أن يتعاون أعضاء ال��بو ع� تقاسم المعلومات المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف، بما فيها المعارف التقل�د�ة،

 التقل�د�ة. و�نب�ف
 المرتبطة باستخدام الموارد الوراث�ة.]
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 ]14 [المادة
 ون ع�ب الحدودالتعا

ي ظروف وضعها الطب��ي داخل 
ي توجد فيها نفس الموارد الوراث�ة و[المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة] �ف ي الحاالت الىت

[�ف
] أن �س� تلك األطراف إ� التعاون ف�ما بينها، حسب االقتضاء، مع ي

]/[ينب�ف ف اك  إقل�م أ��� من طرف واحد، [يتعني إ�ث
ف  [الشعب][الشعوب] األصل�ة والجماعات المحل�ة المعن�ة، ع� أن تقوم بذلك، حيثما أمكن، باتخاذ تداب�ي �ستند إ� القوانني

�عات الوطن�ة وال تتعارض معها.] وتوكوالت العرف�ة وتدعم أهداف هذا الصك والت�ث  وال�ب

 ]15 [المادة
 المساعدة التقن�ة والتعاون وتك��ن ال�فاءات

ي لل��بو] أن تحّدد أسال�ب استحداث األحكام بموجب هذا الصك وتم��لها 
/ينب�ف ف ] لهيئات ال��بو المعن�ة] [يتعني ي

/ينب�ف ف [[يتعني
، حسب الموارد المال�ة،  ] أن تقدم ال��بو المساعدة التقن�ة وأ�شطة التعاون وتك��ن ال�فاءات والدعم الما�ي ي

/ينب�ف ف وتنف�ذها. و[يتعني
ي هذا الصك.]إ� البلدان النام

امات المنصوص عليها �ف ف  �ة، وخاصة البلدان األقل نموا، ل�ي تنفذ االل�ت

 [نها�ة المرفق والوث�قة]


