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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 ونیوی 3 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 ألربعونا الدورة
 2019 ونیوی 21ٕاىل  17 جنیف، من

 قليدية املرتبطة بهااملوارد الوراثية واملعارف الت بشأن مشرتكة توصية

 قدمهتا وفود كندا والیا�ن والرنوجي ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وثیقة

لوال�ت ل ا�امئة بعثةال ، تلقى املكتب ا�ويل للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) طلبا من 2019 ایوم 30 يف .1
ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية،  والرنوجي ، �مس وفود كندا والیا�نملیةمنظمة الت�ارة العااملت�دة أ�مر�كية �ى 

يف  ت"التوصیة املشرتكة �شأٔن املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا" كام �اء جمددام قدِّ تا�متست فيه ٔأن 
نیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف للجنة احلكومية ا�ولیة املع ا ، ٕاىلWIPO/GRTKF/IC/39/13 الوثیقة

 .ٔ�ربعونا تناقشها يف دورهتا ) يكجلنة املعارفالتقلیدیة والفو�لكور (

 واس�ت�ابة �� الطلب، حيتوي مرفق هذه الوثیقة �ىل �قرتاح املذ�ور. .2

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام  .3
 یقة والنظر فيه.�القرتاح الوارد يف مرفق هذه الوث 

[یيل ذ� املرفق]
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 توصیة مشرتكة �شأٔن املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا

ٕان اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور وامجلعیة العامة للمنظمة 
 العاملیة للملكية الفكریة:

ٕامياهنام بأٔن املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا لها قمية اقتصادیة و�لمیة وجتاریة كربى �لنس�بة ٕاىل  جمددا دانٕاذ تؤك
 طائفة عریضة من ٔأحصاب املصاحل؛

حصاب املوارد بدور نظام امللكية الفكریة يف ا�هنوض �البتاكر ونقل التكنولوجيا وتعمميها للصاحل املتبادل بني أٔ  وٕاذ تقّران
 بطریقة حتقق الرفاه �ج�عي و�قتصادي؛  الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا ومس�ت�دمهيا،

ٔأو ال تنطوي �ىل �شاط  �كون �دیدةال �ىل احلا�ة ٕاىل منع منح الرباءات عن خطأٔ البتاكرات ٔأو ا�رتا�ات  وٕاذ �شددان
عارف التقلیدیة املرتبطة هبا، مسلّمتني �لقدرة املتأٔص� يف نظام الرباءات �ىل حتقيق ف� یتعلق �ملوارد الوراثیة واملابتاكري 

 ت� الغایة؛ 

�ىل احلا�ة ٕاىل ٔأن �كون �ى ماكتب الرباءات ما �كون مناس�با من �ا� التقنیة الصناعیة السابقة اخلاصة  وٕاذ �شددان ٔأیضا
ا ؤأن تأٔ�ذها يف احلس�بان، فتت�ذ القرارات املناس�بة والصائبة يف منح �ملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هب

 الرباءات، وٕاذ �شددان ٔأیضا �ىل ٔأمهیة الشفافية يف مسار منح الرباءات؛

بأٔن تنظر لك دو� عضو يف �س�تعانة هبذه التوصیات املعمتدة من اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة  توصیان
 الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور مكبادئ توجهيیة محلایة املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا. واملوارد

 �رد التوصیات ف� یيل:

 تعریف املصطل�ات .1

 ٔ�غراض هذه التوصیات:

توي �ىل و�دات �ام� یقصد بعبارة "املادة الوراثیة" مادة من ٔأصل نبايت ٔأو حيواين ٔأو جرثويم ٔأو من ٔأصل أٓخر حت 
 للوراثة.

 یقصد بعبارة "املوارد الوراثیة" ٔأیة مواد وراثیة ذات قمية فعلیة أٔو حممت�.

 یقصد بعبارة "ا�و� العضو" دو� عضوا يف املنظمة العاملیة للملكية الفكریة.

 یقصد بعبارة "مكتب الرباءات" ٕادارة يف دو� عضو ملكفة مبنح الرباءات.

یقصد بعبارة "املعارف التقلیدیة املرتبطة �ملوارد الوراثیة" معرفة جوهریة خبصائص ؤأو�ه اس�ت�دام املوارد الوراثیة اليت 
 �كون ٔأحصاهبا شعو� ٔأصلیة ٔأو جام�ات حملیة واليت تؤدي مبارشة ٕاىل ا�رتاع مطالب به.
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 أ�هداف واملبادئ .2

 حامیة املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا:ینبغي ٔأن �سعى ا�ول أ�عضاء ٕاىل ما یيل، عند 

ف� یتعلق �ملوارد الوراثیة  ٔأو ال تنطوي �ىل �شاط ابتاكري �متتع �جلدةال منع منح الرباءات عن خطأٔ ال�رتا�ات  (ٔأ)
 واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا.

اليت قد تطرٔأ �ىل �س�ت�دام التقلیدي ملواردها الوراثیة  حامیة الشعوب أ�صلیة وامجلا�ات احمللیة من التقيیدات (ب)
 ومعارفها التقلیدیة املرتبطة هبا من جراء منح �راءات �شأٔهنا عن خطأٔ.

لتمتكن من اختاذ قرارات صائبة يف  مما �كون رضور� �ى ماكتب الرباءاتاملناس�بة ضامن توافر املعلومات  (ج)
 .الرباءات منح

 �بتاكر اليت �كفلها نظام الرباءات. احلفاظ �ىل حوافز (د)

 منع منح الرباءات عن خطأٔ  .3

ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن �كفل تدابري قانونیة ٔأو س�یاس�یة ٔأو ٕاداریة، حسب ما �كون مناس�با ووفقا للقانون الوطين، ملنع 
هبا، ٕاذا اكنت ت� املوارد منح الرباءات عن خطأٔ ال�رتا�ات مطالب هبا تنطوي �ىل موارد وراثیة ومعارف تقلیدیة مرتبطة 

 الوراثیة واملعارف التقلیدیة، وفقا للقانون الوطين:

 �ستبق ا�رتا�ا مطالبا به (انتفاء اجلدة)؛ (ٔأ)

 ٔأو جتعل ا�رتا�ا مطالبا به بدهيیا (البداهة ٔأو انتفاء النشاط �بتاكري). (ب)

 تدابري ��رتاض .4

س�یاس�یة ٔأو ٕاداریة، حسب ما �كون مناس�با ووفقا للقانون الوطين، للسامح  ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن �كفل تدابري قانونیة ٔأو
للغري �لطعن يف صالحية �راءة، بتقدمي �ا� التقنیة الصناعیة السابقة، ف� یتعلق ��رتا�ات تنطوي �ىل موارد وراثیة 

 ومعارف تقلیدیة مرتبطة هبا.

 تدابري ا�مع .5

مدو�ت سلوك ومبادئ توجهيیة واس�ت�دا�ا، حسب ما �كون مناس�با،  ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن �شجع �ىل ٕا�داد .1
 محلایة اس�ت�دام املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا.

ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن تيّرس، حسب ما �كون مناس�با، ٕا�داد قوا�د بیا�ت للموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة  .2
 .4و 3�سهّل تبادلها وتعمميها والنفاذ ٕا�هيا، من ٔأ�ل دمع التدابري الواردة يف الفقرتني املرتبطة هبا و/ٔأو �شأٔهنا و 

للبت يف  2ینبغي ٔأن �س�ت�دم ا�ول أ�عضاء املعلومات اليت حتتوي �لهيا قوا�د البیا�ت املذ�ورة يف الفقرة الفرعیة  .3
 ارد وراثیة ومعارف تقلیدیة مرتبطة هبا.اجلدة و�دم البداهة ف� یتعلق بطلبات الرباءات اليت تنطوي �ىل مو 
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 التطبیق .6

ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن �كفل تدابري قانونیة ٔأو س�یاس�یة ٔأو ٕاداریة �كون مالمئة وفعا�، حسب ما �كون مناس�با ووفقا 
 للقانون الوطين، لتيسري تطبیق هذه التوصیات.

 [هنایة املرفق والوثیقة]
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