
 

 

A 

WIPO/GRTKF/IC/40/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2019 أأبريل 9التارخي: 

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 ونربعاأل الدورة

 2019 يونيو 21اإىل  17جنيف، من 
 
 
 وحدة بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةاملوثيقة ال

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  ررتق .1
ىل  25 املعقودة يف جنيف يف الفرتة من والثالثني لسادسةا)"اللجنة"(، يف دورهتا  حاةل ، 2018يونيو  29اإ الوثيقة مرفق اإ

WIPO/GRTKF/IC/36/4  ىل عىل  2019وبرانمج معلها لعام  2019-2018 طبقا لوليهتا للثنائية لأربعنيادورهتا اإ
 .WO/GA/49/21النحو املبنين يف الوثيقة 

 - وحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةاملوثيقة  "ال، حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىلومعاًل ابلقرار املذكور أ نفا .2
 ".(Rev. 2) الثانية النسخة املعّدةل

ىل اس تعراض الوثيقة  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
عداد لغرضالواردة يف املرفق والتعليق علهيا   اإ

 مراجعة مهنا. نسخة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 (REV. 2النسخة املعّدةل الثانية ) – وثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةال

 (2018 مارس 23 املؤرخة)
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 ]ادليباجة

]احلقوق الس يادية[ ]حقوق[ ]أأحصاب احلقوق الرشعيني، مبا يف ذكل[ ]الشعب[]الشعوب[[ احرتام ]تشجيع[ ضامن ]
الوراثية  هاموارد عىل [الواقعة حتت احتالل جزيئ أأو لكي الأصلية وامجلاعات احمللية ]وكذكل ]الشعب[]الشعوب[[

واملشاركة  [املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا] أأ ، مبا يف ذكل مبدو]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةاقات و[ الإعالانت ادلولية ]، لس امي طبقا ]لالتف الاكمةل والفعاةل  [.[اإ

 .[للموارد الوراثية و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[]املسامهة يف منع المتكل غري املرشوع 

 بديل

 .[بدون ترصحي رتبطة ابملوارد الوراثية[ملوارد الوراثية و]املعارف التقليدية املا اس تخدام]املسامهة يف منع 

ىل أأدىن مس توى ممكن من حالت منح حقوق ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ عن خطأأ.[  ]احلد اإ

]التأأكيد جمددا عىل القمية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتجارية الكبرية للموارد الوراثية و]املعارف التقليدية املرتبطة 
 [.[يةالوراث  ابملوارد

 ]الإقرار ابملسامهة الكبرية لنظام الرباءات يف البحث العلمي والتطوير العلمي والابتاكر والتمنية الاقتصادية.[

بل الصحيحة يف منح الرباءات محلاية الاخرتاعات اجلديدة وغري البدهيية  ]التشديد عىل رضورة أأن يضمن الأعضاء انهتاج الس ُ
 و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[املتعلقة ابملوارد الوراثية 

 تشجيع احرتام ]الشعب[]الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية.

واملوّردين الرشعيني  أأن يكفل نظام ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ اليقني يف احلقوق للمس تخدمني الرشعيني [ينبغي]/[يتعني]]
 قليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[]املعارف الت للموارد الوراثية و/أأو 

 املتبادةل صلحةامل، لتحقيق [ونقل التكنولوجيا وتعمميها]يف تشجيع الابتاكر  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[الإقرار بدور نظام ]
 .[ومس تخدمهيا وأأحصاهبا]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[  ]/أأو[املوارد الوراثية واملصلحة وموّردي  حصابلأ 

 .[تعممي املعلومات [الشفافية و]تعزيز ]

ّن وضع ، وييرس [للرباءات]للملكية الفكرية[ ]للصناعة والاس تغالل التجاري  ظروفا متساوية س ينشئلزايم اإ نظام عاملي و  ]اإ
نافع املتأأتية من اس تخدام لتقامس امل  [( من اتفاقية التنوع البيولويج7)15املادة  ]املنصوص علهيا يفالإماكانت كذكل 
 [الوراثية. املوارد

]تدعمي حامية وتطوير ]الرباءات[ ]امللكية الصناعية[ يف جمال املوارد الوراثية و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ 
 وتشجيع البحوث ادلولية املؤدية اإىل الابتاكر.[

خمتلف أأحصاب املصلحة املعنيني ابلنفاذ وتقامس املنافع. وقد يكون مجيع ز الكشف عن املصدر الثقة املتبادةل بني ]س يعزّ 
ّن الكشف  هؤلء موّردين و/أأو مس تخدمني للموارد الوراثية و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[. وبناء عليه، فاإ
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يضا ادلمع املتبادل بني نظام النفاذ وتقامس املنافع ز أأ عن املصدر س يبين الثقة املتبادةل يف العالقات بني الشامل واجلنوب وس يعزّ 
 ونظام ]امللكية الفكرية[]الرباءات[.[

 ، مبا يف ذكل البرش.[أأشاكل احلياة]ملكية فكرية[ عىل  [براءات]عدم منح  التوصية ب[ ]]ضامن[ ]

ىل املوارد ي  ، عند الاقتضاء، أأن[ينبغي]/[يتعني]ه أأن]الإقرار ب و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  الوراثيةتثل النافذون اإ
الوراثية[ يف بدل معني للقانون الوطين ذلكل البدل، اذلي يوفر امحلاية للموارد الوراثية و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد 

 الوراثية[.[

لزايم للكش [الرباءات]امللكية الفكرية[] يكون ملاكتبأأن  [ينبغي]/[]]يتعني ف، كام هو حمّدد ابلتفصيل يف هذا رشط اإ
ىل الإرضار مبصاحل  ]الشعوب[ ]الشعب[الصك القانوين ادلويل، عندما حُيمتل أأن تؤدي حامية املوارد الوراثية برباءات اإ

 [احمللية. امجلاعاتالأصلية و و 

]الطبيعية[ ]البيولوجية[، وأأن عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردها تفاقية التنوع البيولويج، ]التأأكيد جمددا، وفقا ل
ىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين.[[ ىل املوارد الوراثية تعود اإ  سلطة حتديد النفاذ اإ

 بديل

عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل موارد]ها[ ]الطبيعية[ تفاقية التنوع البيولويج، ل[ وفقا] ]طبقا[]التأأكيد جمددا، 
ىل املوارد الوراثية ]البيولوجية[ ]الوراثية[ ] مضن وليهتا القضائية خبالف تكل املرتبطة ابلبرش[، وأأن سلطة حتديد النفاذ اإ

ىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين.[[  تعود اإ

يولويج ]الإقرار بأأن نظام ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[، اذلي حيمي الاخرتاعات ويعّزز الابتاكر، يتقاطع مع اتفاقية التنوع الب 
 وهل دور يف حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.[

ىل املعلومات املناس بة  ضامن ماكنية نفاذ ماكتب الرباءات اإ املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد و املوارد الوراثية  عناملتاحة لها اإ
لهيا لختاذ الوراثية  قرارات مس تنرية فامي خيص منح الرباءات.، واليت يه حباجة اإ

ماكنية التنبؤ هبا.  التأأكيد جمددا عىل ثبات حقوق الرباءات املمنوحة بطريقة سلمية وعىل اإ

الإقرار بأأنه يكن التصدي بفعالية حلالت منح الرباءات عن خطأأ من خالل حتسني قواعد البياانت املس تعمةل لتخزين 
وراثية واملعارف التقليدية غري الرسية املرتبطة ابملوارد الوراثية، واليت يكن ابلتايل اس تخداهما املعلومات اخلاصة ابملوارد ال

بطال  جراءات اإ جراءات الفحص حفسب، بل كذكل يف اإ للبحث عن احلقوق السابقة واملوارد املرجعية ليس يف اإ
 ممنوحة. براءات
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 ]ديباجة بديةل

عالن  الاعرتاف  .حقوق الشعوب الأصليةالأمم املتحدة بشأأن ابإ

ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  املس تنرية والرشوط املتفق علهيااحلرة واملس بقة و املوافقة مببادئ  الإقرار فامي خيص النفاذ اإ
 املرتبطة ابملوارد الوراثية، واس تعاملها.

بدور نظام امللكية الفكرية يف املسامهة يف حامية املوارد الوراثية، واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، مبا يف  الإقرار
 ذكل منع المتكل غري املرشوع.

رد الوراثية، وتكل واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوا ملوارد الوراثيةحبامية ا املتعلقةادلمع املتبادل مع التفاقات ادلولية  ضامن
 املتعلقة ابمللكية الفكرية.

 الشفافية يف نظام امللكية الفكرية/الرباءات فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. تعزيز

ماكنية النفاذ  الرباءات/اكتب امللكية الفكريةعىل أأمهية أأن تتاح مل التشديد ىل املعلومات امل اإ املوارد الوراثية  عنناس بة اإ
 .عن خطأأ  الرباءات/امللكية الفكريةحقوق نع منح مل  يدية املرتبطة ابملوارد الوراثيةاملعارف التقل و 

لتخزين املعلومات اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية غري الرسية املرتبطة بدور قواعد البياانت املس تعمةل  الإقرار
 .يف منع منح الرباءات عن خطأأ، سواء قبل املنح وبعده ابملوارد الوراثية،

كيد جمددا املعارف التقليدية املرتبطة ارية الكبرية للموارد الوراثية و عىل القمية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتج التأأ
 .الوراثية ابملوارد

كيد جمددا ماكنية التنبؤ هبا. التأأ  عىل ثبات الرباءات املمنوحة وعىل اإ

، لتحقيق وتعمميها والتمنية الاقتصاديةالتكنولوجيا املعارف و ونقل  يف تشجيع الابتاكربدور نظام امللكية الفكرية  الإقرار
 وأأحصاهبا اثيةاملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراملوارد الوراثية و املصلحة وموّردي  حصابلأ  املتبادةل صلحةامل

كيد جمددا، ومس تخدمهيا  ىل ذكل ادلور.ع والتأأ

 ، مبا يف ذكل البرش.[أأشاكل احلياة]ملكية فكرية[ عىل  [براءات]عدم منح عىل  التشديد

كيد جمددا عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردها ]الطبيعية[ ]البيولوجية[، وأأن سلطة ( تفاقية التنوع البيولويجوفقا ل) التأأ
ىل املوارد الوراثية تعود اإىل   [ت الوطنية وختضع للترشيع الوطين.احلكوماحتديد النفاذ اإ
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 [1 ]املادة
 تعاريف

 املس تخدمة يف املواد النافذة املصطلحات

 رتبطة ابملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية امل]

 1 البديل

تطور، واليت تنشأأ يف س ياق تقليدي، وتصان ال و  ابحلركيةاملعارف اليت تتسم املرتبطة ابملوارد الوراثية" يه "املعارف التقليدية 
املوارد ]ما هو مرتبط بــ[  [يوجد يف]ما بشلك جامعي، وتنتقل من جيل اإىل جيل، وتشمل، عىل سبيل املثال ل احلرص، 

 [الوراثية من دراية معلية وهمارات وابتاكرات وممارسات وتعمل.

 2 البديل

يه املعارف الأساس ية املتعلقة خبصائص واس تخدامات املوارد الوراثية مّما يلكه  "الوراثيةاملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد "
]أأحصاب احلقوق الرشعيون، مبا يف ذكل[ ]الشعب[]الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]ويؤدي بشلك مبارش اإىل 

جناز الاخرتاعات[.[[ ]حيامث مل يكن ممكنا، لول املعيهتا]اخرتاعات[ ]ملكية فكرية[ تُطلب حام  ارف التقليدية، اإ

 3البديل 

اليت ، يه املعارف الأساس ية املتعلقة خبصائص واس تخدامات املوارد الوراثية "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية"]
ن، مبا يف مّما يلكه ]أأحصاب احلقوق الرشعيو تنشأأ يف س ياق تقليدي، وتصان بشلك جامعي، وتنتقل من جيل اإىل جيل،

ىل ]اخرتاعات[ ]ملكية فكرية[ تُطلب  ذكل[ ]الشعب[]الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]ويؤدي بشلك مبارش اإ
جناز الاخرتاعات[.[  [حاميهتا[ ]حيامث مل يكن ممكنا، لول املعارف التقليدية، اإ

 ]بدل املنشأأ 

 .الطبيعييف وضعها الوراثية  يتكل املوارد دل"بدل املنشأأ" هو ]أأول[ ب

 بديل

 زال يتكل تكل املوارد الوراثية. وما يف وضعها الطبيعيالوراثية  املوارداذلي امتكل أأول  دلب"بدل املنشأأ" هو ال 

 [ ]البدل املوّرد[البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]]

بروتوكول انغواي بشأأن احلصول من  5للامدة  [وفقا]طبقا[ ]، ]"البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية/البدل املوّرد"يعين مصطلح 
املوّرد[ البدل [، ]عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج

ىل املعارف البدل اذلي حصل عىل املوارد الور ]البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية[ اذلي يُعد بدل املنشأأ ]أأو اثية و/أأو نفذ اإ
 لتفاقية التنوع البيولويج[.[[] [وفقا]طبقا[ ]التقليدية 
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 ]منح الرباءات عن خطأأ 

منح الرباءات عن خطأأ يعين منح حقوق الرباءات خبصوص اخرتاعات ل تمتتع ابجلدة أأو ل تس تويف رشط عدم البداهة 
 غري قابةل للتطبيق الصناعي.[ أأو

 بشلك مبارش اإىل]]الاخرتاع[ املستند 

]الاخرتاع[ املورد الورايث ]اس تخداما ]املوضوع[ "]الاخرتاع[ املستند بشلك مبارش اإىل" يعين أأنه ]جيب[ أأن يس تخدم 
ليه.[  مبارشا[، وأأن يعمتد عىل املمزيات اخلاصة ابملورد اذلي ]جيب أأن[ يكون اخملرتع قد نفذ ]نفاذا ماداي[ اإ

 بديل

"]الاخرتاع[ املستند بشلك مبارش اإىل" يعين أأنه ]جيب[ أأن يس تخدم ]الاخرتاع[ املورد الورايث ]اس تخداما مبارشا[، وأأن 
ليه.[  املمزيات اخلاصة ابملورد اذلي جيب أأن يكون اخملرتع قد نفذ نفاذا مادايعىلاملفهوم الابتاكري يعمتد   اإ

 املواد الوراثية

اد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم أأو غريها من الأصول حتتوي عىل وحدات أأية مو  يه "الوراثية"املواد 
 .وظيفية وراثية

 بديل

 .وظيفية أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم حتتوي عىل وحدات وراثية يه "الوراثية"املواد 

 املوارد الوراثية

 .الفعلية أأو احملمتةلاملواد الوراثية ذات القمية يه  "املوارد الوراثية"

 بديل

قمية فعلية وتكتيس وظيفية  أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم حتتوي عىل وحدات وراثيةيه  "املوارد الوراثية"

 .، وتش متل عىل مش تقات ومعلومات وراثية عهناحممتةلأأو 

 ]املصدر

 1البديل 

ىل أأي مصدر حيصل منه مودع الطل ب عىل املورد الورايث من غري بدل املنشأأ، مثل صاحب يشري مصطلح "املصدر" اإ
 .[لنبااتتل  ةقيأأو حد [ ]مس تودع حمّدد بناء عىل معاهدة بودابست[لجيناتل بنك املورد أأو مركز للبحث ]أأو 

 2البديل 

 :مبعناه الأمع قدر الإماكنمصطلح "املصدر" أأن يُفهم ينبغي 
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]الأطراف املتعاقدة[]البدلان[ اليت توفر املوارد الوراثية، والنظام املتعدد املصادر الأولية، ومهنا عىل وجه اخلصوص  "1"
، ]وماليك الرباءات، واجلامعات، واملزارعني، لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةالأطراف ل

 ومس تودلي النبااتت[، وامجلاعات الأصلية واحمللية؛

 [.[الأدبيات العلمية]اجملموعات خارج الوضع الطبيعي و ة، ومهنا عىل وجه اخلصوصواملصادر الثانوي "2"

 3البديل 

ىل أأي مصدر حيصل منه مودع الطلب عىل املورد الورايث من غري بدل املنشأأ، مثل صاحب  يشري مصطلح "املصدر" اإ
أأو أأي  .[لنبااتتل  ةقيحد]أأو  ست[[ ]مس تودع حمّدد بناء عىل معاهدة بوداب لجيناتل بنك املورد أأو مركز للبحث ]أأو 

 مس تودع أ خر للموارد الوراثية.[

 الاس تعامل]

جراء البحث والتطوير"اس تعامل" املوارد الوراثية يعين  ، ]والصيانة والتجميع وحتديد اخلصائص، ومعليات أأخرى،[ ]مبا يف اإ
و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ، الوراثيةو/أأو الكمييايئ البيولويج للموارد  الورايثبشأأن التكوين  ذكل التسويق[

 التنوع البيولويج[.[ من اتفاقية 2 املادة احليوية[ ]حسب التعريف الوارد يف ااس تخدام التكنولوجي الوراثية[ ]بوسائل مهنا

 بديل

جراء البحث والتطوير"اس تعامل" املوارد الوراثية يعين ] ]مبا يف  أأحصاب املعارف[ ]خارج الاس تخدامات التقليدية من قبل اإ
و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  الوراثيةو/أأو الكمييايئ البيولويج للموارد  الورايثبشأأن التكوين  ذكل التسويق[

التنوع  من اتفاقية 2 املادة احليوية[ ]حسب التعريف الوارد يف ااس تخدام التكنولوجي الوراثية[ ]بوسائل مهنا
 .[[[صنع منتج ما حداث منتج جديد، أأو طريقة جديدة لس تخدام أأوالبيولويج[.]واس ت

 مصطلحات أأخرى

 البيوتكنولوجيا]

أأية تطبيقات تكنولوجية تس تخدم النظم [ يه من اتفاقية التنوع البيولويج 2املادة " ]كام يه معرفة يف البيوتكنولوجيا"
 .[املنتجات أأو العمليات من أأجل اس تخدامات معينة، لصنع أأو تغيري [أأو مش تقاهتا]البيولوجية أأو الاكئنات احلية 

 البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]

اليت جتمع من مصادر داخل املوقع، مبا يف ذكل  الوراثيةاذلي يوفر املوارد " هو البدل البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية"]
واليت من اجلائز أأو من غري اجلائز أأن تكون  [خارج املوقع،أأو اليت تؤخذ من مصادر ]العشائر من الأنواع الربية واملدّجنة، 

 .[البدل ذكلقد نشأأت يف 

 بديل

و/أأو املعارف التقليدية يف وضعها الطبيعي ويوفر  الوراثيةاملوارد  يتكلاذلي " هو البدل البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]"
 [املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية.[
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 ]املش تق

 وراثية أأو عن اس تقالهباوارد بيولوجية أأو مل الاعتصار الورايثنتج عن ي دث طبيعيا و حيمركب كمييايئ بيولويج هو  ش تق""امل 
ن مل ]  [.[توي عىل وحدات وراثية وظيفيةحي كن ي، حىت واإ

 الظروف يف الوضع الطبيعي

داخل النظم الإيكولوجية واملوائل الطبيعية ويف "الظروف يف الوضع الطبيعي" يه الظروف اليت توجد فهيا املوارد الوراثية 
 من اتفاقية التنوع البيولويج[. 2حاةل الأنواع املدجنة أأو املس تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهيا خصائصها املمزية ]املادة 

 الصيانة خارج الوضع الطبيعي

 موائلها الطبيعية. "الصيانة خارج الوضع الطبيعي" تعين صيانة عنارص التنوع البيولويج خارج

 ]المتكل غري املرشوع

[ دون موافقة معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية"المتكل غري املرشوع" هو ]اكتساب[ ]اس تعامل[ موارد وراثية ]و[ ]أأو[ ]
[ ]حرة[ ]مس بقة مس تنرية[ ]من قبل اجلهات اخملّوةل لإعطاء ]تكل[ املوافقة[ ]الإدارة اخملتصة[ عىل ذكل ]الاكتساب

 ]الاس تعامل[، ]طبقا للترشيعات الوطنية[ ]لبدل املنشأأ أأو البدل املوّرد[.[

 بديل

[ تكون لل خر عندما حيصل معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية]"المتكل غري املرشوع" هو اس تخدام موارد وراثية و/أأو ]
ىلاملس تخدم عىل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية من صاحهبا عرب وسا انهتاك  ئل غري سلمية أأو اإخالل ابلثقة يؤدي اإ

مكتس بة عرب وسائل قانونية  موارد وراثية و]معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية[د. واس تخدام مورّ القانون الوطين يف بدل 
اق مثل قراءة املنشورات، والرشاء، والاس تكشاف املس تقل، والهندسة العكس ية، والكشف غري املقصود، نتيجة اخف

جراءات وقائية معقوةل ل يعّد متلاك وراثيةالوارد ملرتبطة اباملتقليدية ال عارف أأحصاب املوارد الوراثية و]امل [ يف اختاذ اإ
 مرشوع.[ غري

 ]النفاذ ]املادي[

ىل املورد الورايث هو امتالكه  اكف به يسمح بتحديد ماداي ]أأو عىل الأقل وجود اتصال "النفاذ ]املادي[/]املبارش[" اإ
 خصائص املورد الورايث املرتبط بـ ]الاخرتاع[ ]امللكية الفكرية[[.[

 ]املوارد الوراثية احملمية

ما مبوجب حق من حقوق امللكية الفكرية أأو مبوجب حق قانوين أ خر.  "املوارد الوراثية احملمية يه املوارد الوراثية احملمية اإ
ىل املكل العام  وعند انقضاء مدة رساين حقوق امللكية الفكرية املرتبطة مبورد ورايث، ينبغي أأن يصري ذكل املورد الورايث اإ

 يُعامل مكورد ورايث محمي.[ ول
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 ]مصدر املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية

ة "مصدر املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" هو أأي مصدر حيصل منه مودع الطلب عىل املعارف التقليدية املرتبط
ابملوارد الوراثية، مبا يف ذكل امجلاعات الأصلية واحمللية، والأدبيات العلمية، وقواعد البياانت املتاحة للجمهور، وطلبات 

 1الرباءات، ومنشورات الرباءات.

 ]الاس تخدام بدون ترصحي

دون موافقة الإدارة  "الاس تخدام بدون ترصحي " هو اكتساب موارد الوراثية، ]معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية[
  املوّرد.[دلاخملتصة طبقا للقانون الوطين للب

 

  

                                                
تفكري، ُريئ أأنه ينبغي هذه امجلةل ل ترد حرفيا يف الوثيقة، ولكهنا أأدرجت ابلزتامن مع احلذف الشامل ملصطلح "املعارف التقليدية املعنية" من النص. وبعد ال  1

 اإاتحة الفرصة لدلوةل العضو اليت أأدرجت امجلةل لتوضيح وجاههتا احلالية ابلنس بة للنص.
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 [[الإلزايم]الكشف ]أأول. 

 [2 ]املادة

 [الهدف]

هو املسامهة يف حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية مضن نظام هذا الصك  هدف]
 ما ييل:الفكرية[ ]الرباءات[ عن طريق  ]امللكية

الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  ملوارد الوراثيةضامن ادلمع املتبادل مع التفاقات ادلولية املتعلقة حبامية ا)أأ( 
 وتكل املتعلقة ابمللكية الفكرية؛

يدية املرتبطة رف التقل املعاأأو /فامي خيص املوارد الوراثية و ]الرباءات[]امللكية الفكرية]تعزيز الشفافية يف نظام )ب( و 
 ابملوارد الوراثية؛

ماكنية النفاذ الرباءات /اكتب امللكية الفكريةأأن تتاح مل)ج( وضامن  ىل املعلومات املناس بة اإ املوارد الوراثية  عناإ
 [.عن خطأأ  [الرباءات[]امللكية الفكرية]حقوق نع منح مل  واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية

 [3 ]املادة

 موضوع الصك]

 .[و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ،املوارد الوراثيةينطبق هذا الصك عىل 

 بديل

ىل املوارد الوراثية  ]يتعني[/]ينبغي[ أأن ينطبق هذا الصك عىل طلبات الرباءات اخلاصة ابلخرتاعات املستندة بشلك مبارش اإ
 الوراثية.[واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد 

 [4 ]املادة

 ]رشط الكشف

طار طلب بشأأن ] 1.4 [ ]مش متال ملكية فكرية[ ]براءةعندما يكون ]املوضوع[ ]الاخرتاع املطلوب حاميته[ يف اإ
ىل[ ا ، ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ملوارد الوراثية و/أأوعىل اس تعامل[ ]مستندا بشلك مبارش اإ

 من املودعني ما ييل: [/]يطلب لك طرف[دوةل عضو تطلب لك]أأن  [ينبغي]/[يتعني]

ذا مل يكن معروفا]و[[ ]أأو ] [نشأأ امل بدل ]البدل املوّرد اذلي هو بدل املنشأأ[ ]الكشف عن  )أأ( املوارد  مفصدر [،[اإ
 .الوراثية و/أأو ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[

ذا مل يكن املصدر و/أأو ]ال  )ب(  بدل املوّرد اذلي هو بدل املنشأأ[ ]بدل املنشأأ[ معروفا، فاإعالن هبذا اخلصوص.[]واإ

 تقدمي معلومات وجهيةمن املودعني  [/]يشرتط طرف[تشرتط دوةل عضو]طبقا للقانون الوطنية، جيوز أأن  2.4
، ]ولس امي من ]الشعب[]الشعوب[[ لرشوط النفاذ وتقامس املنافع، مبا يف ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية الامتثالعن 

 .[حسب الاقتضاءالأصلية وامجلاعات احمللية[ 
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 بديل

رشط تقدمي معلومات وجهية عن الامتثال لرشوط النفاذ وتقامس  1ل يشمل رشط الكشف الوارد يف الفقرة  2.4
 املنافع، مبا يف ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية.

يفرض رشط الكشف عىل ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ الالزتام ابلتحقق ]يتعني/ينبغي/جيوز[ ]ل[ أأّل  3.4
التوجيه اإىل مودعي طلبات  ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ أأن تقدم ماكتبينبغي[ [/]]ولكن ]يتعني من موضوعات الكشف.

 .فامي خيص كيفية استيفاء رشط الكشف ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[

]، ابس تثناء  املعلومات املكشوف عهنا للعموم ]الأطراف[من ]ادلول الأعضاء[/تيح لك أأن ي  [بغيين ]/[]يتعني 4.4
 [2.املعلومات املتعلقة ابخلصوصية

 [5 ]املادة

 ]الاس تثناءات والتقييدات

وتقييدات مرّبرة ، جيوز للأعضاء، يف حالت خاصة، اعامتد اس تثناءات 4 ]دلى الامتثال لاللزتام املنصوص عليه يف املادة
، ولزمة محلاية املصلحة العامة، رشط أأل ختّل تكل الاس تثناءات والتقييدات املرّبرة عىل حنو غري مالمئ بتنفيذ هذا الصك

 .[ابدلمع املتبادل مع الصكوك الأخرى أأو

 بديل]

املوارد الوراثية  فامي خيص [الرباءات]امللكية الفكرية[ ]ينطبق رشط الكشف يف أأّل  [ينبغي]/[يتعني] 1.5
 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ عىل ما ييل: و

 [؛برشية[مبا فهيا املْمرضات ال البرشية[ ]املوارد الوراثية املأأخوذة من البرش[ ]املوارد الوراثية ]مجيع ] )أأ(

 ؛[املش تقات]و )ب(

 ]/املوارد الوراثية عندما تُس تخدم كسلع[؛؛[السلع]و )ج(

 ؛[يف املكل العاماملوجودة املعارف التقليدية ]و )د(

 ؛]واملناطق الاقتصادية[[ املوارد الوراثية خارج الأنظمة القانونية الوطنية]و )ه(

لهيا[املكتس بة]مجيع املوارد الوراثية ]و )و( [ اتفاقية التنوع البيولويج]بدء نفاذ قبل  [ ]اليت مت النفاذ اإ
 [؛2014 أأكتوبر 12[[ ]بدء نفاذ بروتوكول انغواي يف 1993 ديسمرب 29 ]قبل

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية الالزمة محلاية احلياة البرشية أأو احليوانية ] )ز(
حلاق رضر جس مي ابلبيئة أأو  .[النباتية أأو الصحة ]مبا يف ذكل الصحة العامة[ أأو لتاليف اإ

                                                
 ( من بروتوكول انغواي ويه "بدون الإخالل حبامية املعلومات الرسية".2)14املادة هناك صياغة بديةل مش تقة من  2
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يف هذا الصك عىل املنصوص عليه رشط الكشف  [/]الأطراف[ادلول الأعضاء]تفرض  ّل أأ  [ينبغي]/[عنييت]] .2.5
طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ املودعة ]أأو اليت لها اترخي أأولوية[ قبل دخول هذا الصك حزي النفاذ ]، وفقا 

 [للقوانني الوطنية املوجودة قبل هذا الصك[.[[

 [6 ]املادة

 العقوابت والتعويضات]

دارية مناس بة وفعاةل الأطراف[ ]من ]ادلول الأعضاء[/لك  [ أأن يتخذينبغي]/[يتعني]] 1.6 تدابري قانونية واإ
 .4لرشط الكشف الوارد يف املادة  ومتاكفئة ملواهجة عدم الامتثال

 ]يتعني/ينبغي/جيوز[ أأن تشمل تكل التدابري تدابري قبل املنح و/أأو بعده. 2.6

 بديل

 ، مضن مجةل أأمور[ ما ييل:تكل التدابريوفقا للترشيع الوطين، ]يتعني/ينبغي[ ]جيوز[ أأن ]تشمل  2.6

 قبل املنح. )أأ(

ىل أأن يمت استيفاء رشوط الكشف الاس مترار يف معاجلة طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ تعليق "1"  .اإ

 الطلب مسحواب ]وفقا للقانون الوطين[. لرباءات[لملكية الفكرية[ ]لل ]اعتبار مكتب  "2"

 منع أأو رفض منح ]حق من حقوق امللكية الفكرية[ ]براءة[. "3"

اتحة فرصة أأمام مودعي طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ لتمكةل طلبات ]امللكية الفكرية[  "4" اإ
ضافية تكشف عن مصدر أأو منشأأ أأي من املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية  ]الرباءات[ مبعلومات اإ

املس تخدمة. ومبا أأن تكل املعلومات ليست وجهية من حيث كيفية صنع الاخرتاع واس تخدامه، فلن يكون 
يداع الطلب. يداع الطلب ولن يُشرتط دفع أأي رمس مقابل تقديها بعد اترخي اإ  هناك أأي أأثر عىل اترخي اإ

 ]بعد املنح. )ب(

 .عدم الكشفنرش الأحاكم القضائية املتعلقة ب "1"

 ، مبا يف ذكل دفع الإاتوات[.تعويضات مناس بة عن الأرضار وأأ غرامات ] "2"

جيوز اختاذ تدابري أأخرى ]مبا فهيا الإبطال، والعداةل التصاحلية، والتعويض املادي ملاليك املوارد الوراثية  "3"
و/أأو امجلاعات احمللية[، وفقا للقانون و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ تشمل الشعوب الأصلية 

 الوطين.[[

بطال ]حق من حقوق امللكية الفكرية[ ]براءة[ كعقوبة عىل عدم الامتثال  3.6 جيوز، مبوجب القانون الوطين، اإ
ّل بعد منح صاحب ]امللكية الفكرية[  4 للامدة يف حالت رفض الامتثال بشلك مقصود أأو متعّمد، ولكن ل جيوز ذكل اإ
ىل تسوية مرضية مع الأطراف املعنية، عىل النحو املعّرف يف القانون الوطين، وفشل املفاوضات ]الرب  اءة[ فرصة التوصل اإ

 ذات الصةل.
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 بديل

املمنوحة  [الرباءات] ]امللكية الفكرية[حقوق  يف حصة يؤثر عدم استيفاء رشط الكشف أألّ  [ينبغي]/[]يتعني 3.6
نفاذها. أأو قابلية  اإ

 ]الأطراف[ أ ليات مناس بة لتسوية املنازعات.[]ادلول الأعضاء[/ [ أأن تضعينبغي]/[يتعني] 4.6
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 6اإىل  2 من اثنيا. بدائل املواد]
 انعدام رشط جديد للكشف[

 [2 بديل ]املادة

 ]الهدف

ماكنية  هدف هذا الصك هو منع منح حقوق الرباءات خبصوص اخرتاعات ل تس تويف رشوط اجلدة وعدم البداهة واإ
 الصناعي.[ التطبيق

 بديل

 يريم هذا الصك اإىل حتقيق الهدفني التاليني:

اخرتاعات ل تمتتع ابجلدة أأو ل تنطوي عىل نشاط ابتاكري فامي يتعلق خبصوص منع منح الرباءات عن خطأأ  )أأ(
من التقييدات اليت حامية الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية ، مبا يكنه واملعارف التقليدية املرتبطة هباابملوارد الوراثية 

قد تطرأأ عىل الاس تخدام التقليدي ملواردها الوراثية ومعارفها التقليدية املرتبطة هبا من جراء منح براءات بشأأهنا 
 ؛خطأأ  عن

ىل املعلومات املناس بة  ضامنو  )ب( ماكنية نفاذ ماكتب الرباءات اإ املعارف التقليدية و املوارد الوراثية  املتاحة لها عناإ
لهيا لختاذ قرارات مس تنرية ملوارد الوراثيةاملرتبطة اب  منح الرباءات؛يف ، واليت يه حباجة اإ

بداع والابتاكر.[ )ج(  واحلفاظ عىل مكل عام وافر وميرّس من أأجل تعزيز الإ

 [3 بديل ]املادة

 موضوع الصك]

ىل املوارد ]يتعني[/]ينبغي[ أأن ينطبق هذا الصك عىل طلبات الرباءات اخلاصة ابلخرتاعات املستندة  بشلك مبارش اإ
 الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.[

 [4 بديل ]املادة

 كشفال ]

ذا  طلب من مودعي طلبات الرباءاتل جيوز أأن يُ  1.4 ل اإ ذكر املاكن اذلي يكن احلصول فيه عىل املوارد الوراثية اإ
. وعليه، ل يكن فرض أأية رشوط للكشف عىل الاخرتاع اجناز من أأجلشخص من أأهل املهنة اكن ذكل املاكن رضوراي ل 

 ملوارد الوراثية و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[الرباءات أأو أأحصاهبا ابلنس بة للرباءات املتعلقة ابطلبات مودعي 
ماكنية التطبيق الصناعي أأو خالف الأس بابلأس باب   المتكني.[ املتعلقة ابجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو اإ

]عندما يُس تحدث موضوع اخرتاع ابس تخدام موارد وراثية حمّصةل من كيان هل حق قانوين عىل املورد الورايث  2.4
رتخيص اذلي ينح مودع الطلب احلق ])مبا يف ذكل ماكل الرباءة([، جيوز ذلكل الكيان أأن يشرتط، يف اتفاق الترصحي أأو ال

ىل املورد الورايث أأو احلق يف اس تخدام املورد الورايث، من مودع الطلب ما ييل:  يف النفاذ اإ
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عالان ينص عىل أأن الاخرتاع أأجنز ابس تخدام أأي طلب تضمني مواصفات  )أأ( صدار لرباءة ذات صةل اإ براءة وأأي اإ
 املورد الورايث ومعلومات وجهية أأخرى،

 [واحلصول عىل املوافقة الالزمة لالس تخدامات غري املشموةل ابتفاق الترصحي أأو الرتخيص.[ )ب(]

ملاكتب الرباءات أأن تنرش اكمل معلومات الرباءة املكشوف عهنا عىل الإنرتنت، يف يوم منح  [ينبغي]/[]يتعني 3.4
اتحة حمتوايت طلب الرب  [ينبغي]/[يتعني]الرباءة و  اءة للجمهور عن طريق الإنرتنت.[لها أأيضا أأن تسعى من أأجل اإ

]عندما ل يكون النفاذ اإىل مورد ورايث أأو ]معارف تقليدية مرتبطة مبورد ورايث[ رضوراي لإجناز الاخرتاع  4.4
اس تخدامه، جيوز توفري املعلومات املتعلقة مبصدر أأو منشأأ املورد الورايث أأو ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملورد الورايث[  أأو
يداع الطلب يف  .[وبدون دفع أأي رمس أأي وقت بعد اترخي اإ

اذلي ُحّصلت منه املواد الوراثية عىل مكتب  [املوقع اجلغرايف]عن يفرض رشط الكشف أأّل  ]يتعني[/]ينبغي[ 5.4
التوجيه اإىل مودعي  الرباءات ولكن ]يتعني[/]ينبغي[ أأن تقدم ماكتب ابلتحقق من موضوعات الكشف.الالزتام  الرباءات
بياانت وتتيح هلم ولأحصاب الرباءات فرصة لتصحيح أأية  فامي خيص كيفية استيفاء رشط الكشف الرباءاتطلبات 

 حصيحة أأو خاطئة من مضن املعلومات املكشوف عهنا. غري

لتعويض أأن يسفر عدم حفص طلب براءة يف الوقت املناسب عن تعديل مدة رساين الرباءة املمنوحة يتعني  6.4
 الإداري.[ صاحب الرباءة عن التأأخري
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 [[املمكةّل]ادلفاعية[/] ]اثلثا. التدابري

 [7 ]املادة

 الواجبة]العناية 

يكون منصفا ومعقول للتأأكد من أأن  واجبةأأن تشجع أأو تضع نظام عناية  [/]للأطراف[ول الأعضاء[ ]لدلينبغي]/[يتعني]
ىل  أأو الرشوط التنظميية. [بشأأن النفاذ وتقامس املنافع]املوارد الوراثية ]احملمية[ مّت وفقا للترشيع ]الساري[  النفاذ اإ

وفقا للقانون الوطين.  الواجبةاس تخدام قواعد بياانت ك لية لرصد الامتثال لرشوط العناية  [ينبغي]/[يتعني] )أأ(
نشاء قواعد البياانت املذكورة.الأطراف[ [/]ادلول الأعضاء]أأّل تكون  [ينبغي]/[يتعني]ولكن   ملزمة ابإ

ىل قواعد البياانت املذكورة متاحا  [ينبغي]/[يتعني] )ب( ملن حُيمتل الرتخيص هلم ابس تخدام أأن يكون النفاذ اإ
لهيا ]واملستمثرين احملمتلني[ من أأجل التأأكد من التسلسل القانوين لس ند املوارد الوراثية ]احملمية[ اليت تستن الرباءات د اإ
 [ما.[ براءة

 [8 ]املادة

 [ ومدوانت السلوك الاختيارية3[عن خطأأ ]منع منح الرباءات ]]

 أأن تقوم مبا بيل: [/]للأطراف[لدلول الأعضاء] [ينبغي]/[يتعني] 1.8

اتحة )أأ( دارية، حسب  اإ ووفقا للقانون الوطين، ملنع منح الرباءات  الاقتضاءتدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
ذا اكنت[، مرتبطة مبوارد وراثيةو]معارف تقليدية  لخرتاعات مطالب هبا تنطوي عىل موارد وراثية [خطأأ  عن] تكل  اإ
 ، وفقا للقانون الوطين:[وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليدية امل وراثيةالوارد امل

 تستبق اخرتاعا مطالبا به )انتفاء اجلدة(؛ "1"

 به بدهييا )البداهة أأو انتفاء النشاط الابتاكري(.أأو جتعل اخرتاعا مطالبا  "2"

اتحة )ب( دارية، حسب  واإ ووفقا للقانون الوطين، للسامح للغري ابلطعن يف الاقتضاء تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
 و]معارف صالحية براءة، بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة، فامي يتعلق ابخرتاعات تنطوي عىل موارد وراثية

 [.مرتبطة مبوارد وراثيةتقليدية 

عداد تشجيع الاقتضاء، عىل حسب ، ]والعمل )ج( اختيارية ومبادئ توجهيية مدوانت سلوك واس تخدام اإ
 [.[وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليدية امل وراثيةالوارد للمس تخدمني بشأأن حامية امل

ىل تيسري حسب والسعي،  )د( عداد قواعدالاقتضاء، اإ  وراثيةالوارد ]معلومات تتعلق بـ[ املحتتوي عىل بياانت  اإ
لهياو  [وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليدية امل ليك تس تخدهما ماكتب الرباءات[  تبادلها وتعمميها والنفاذ اإ

 ضامانت مالمئة[. وضع ]مع

                                                
دخال طلبت دوةل عضو تغيري هذا العنوان ليصبح "حامية املطالبة ابلرباءات". ولكن امليرسين ل يفهموا معىن هذا الاقرتاح ويلمتسوا توضيحا ق  3 بل اإ

 التغيري. ذكل
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 العضو[/]للطرف[ لدلوةل]، ودلى تنفيذ هذا الصك، جيوز 4 وتمكةل للزتام الكشف املنصوص عليه يف املادة 2.8]
ماكنية اس تخدام قواعد البياانت اخلاصة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وفقا لحتياجاهتا وأأولوايهتا والضامانت  النظر يف اإ

 اليت تشرتطها قوانيهنا الوطنية والظروف اخلاصة.[

 أأنظمة البحث يف قواعد البياانت

عداد حيُ  3.8 و]املعارف التقليدية  وراثيةالوارد ]معلومات تتعلق بـ[ املقواعد بياانت ّث الأعضاء عىل تيسري اإ
[ لأغراض البحث يف طلبات الرباءات وحفصها، ابلتشاور مع أأحصاب املصلحة املعنيني ومبراعاة وراثيةالوارد ملرتبطة ابامل

ضافة اإىل الاعتبارات التالية:  ظروفهم الوطنية اإ

 أأن متتثل قواعد البياانت للمعايري ادلنيا وهيلك املضمون. [ينبغي]/[يتعني]لأغراض حتقيق التشغيل املتبادل،  )أأ(

 وضع ضامانت مناس بة ]مثل املرّّشات[ وفقا للقانون الوطين. [ينبغي]/[يتعني]و )ب(

ىل قواعد البياانت املذكورة مفتوحا ملاكتب الرباءات  )ج(  ]وللمس تخدمني املعمتدين ال خرين[.وس يكون النفاذ اإ

 بوابة الويبو

أأن تضع نظاما للبحث يف قواعد البياانت )بوابة الويبو( يربط  [/]للأطراف[لدلول الأعضاء] [ينبغي]/[يتعني] 4.8
[ وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليدية امل وراثيةالوارد قواعد بياانت أأعضاء الويبو اليت حتتوي عىل معلومات عن امل

ىل قواعد البياانت الوطنية واس تخراج  غري قلميها. وس متكن بوابة الويبو الفاحص ]وامجلهور[ من النفاذ مبارشة اإ الرسية داخل اإ
 بياانت مهنا. وستتضمن بوابة الويبو أأيضا ضامانت مناس بة ]مثل املرّّشات[.[

اتحةينبغي ]لدلول الأعضاء[/]للأطراف[  5.8 دارية، حسب  اإ ووفقا الاقتضاء تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
دارهتا.[ للقانون الوطين،  لتنفيذ بوابة الويبو واإ
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 ]رابعا. أأحاكم ختامية[

 [9 ]املادة

 ]تدابري امحلاية الوقائية

]ملكية فكرية[ والامتناع ]]يتعني[/]ينبغي[ عدم اعتبار املوارد الوراثية املوجودة يف الطبيعة أأو املعزوةل مهنا ]اخرتاعات[ 
 ابلتايل عن منح أأية حقوق ]ملكية فكرية[ ]براءات[ خبصوصها.[[

 [10 ]املادة

 لتفاقات ادلوليةابالعالقة 

]تستند  اليت ]امللكية الفكرية[]الرباءات[بني حقوق ]عالقة دمع متبادل أأن يضع هذا الصك  [ينبغي]/[يتعني] 1.10
و[ ]مع[  ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[املوارد الوراثية و ]اس تعامل[ [تنطوي عىل] بشلك مبارش اإىل[

 [.السارية]الوجهية التفاقات واملعاهدات ادلولية 

 بديل

مع التفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية. ويقّر الأعضاء ابلعالقات  ]ينبغي أأن يكون هذا الصك مامتش يا 1.10
]املعارف التقليدية املرتبطة واملتسقة بني الس ياسات اليت تعّزز منح الرباءات املنطوية عىل اس تعامل املوارد الوراثية و/أأو 

ىل املوارد الوراثية، وتقامس املنافع ابملوارد الوراثية[ والس ياسات اليت تعّزز احلفاظ عىل التنوع البيولويج ، وتعّزز النفاذ اإ
 املتأأتية من تكل املوارد.[

ىل  أأن يمكّل هذا الصك اتفاقات أأخرى بشأأن موضوعات ذات صةل هبذا الشأأن، ول [ينبغي]/[يتعني]] 2.10 يريم اإ
من  31 املادةي حلقوق الإنسان، و[ أأن يدمع، عىل وجه اخلصوص، ]الإعالن العامل [ينبغي]/[يتعني]تغيري تكل التفاقات، و

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية  [.اإ

]ل ينبغي أأن يُفرّس أأي حمك من أأحاكم هذا النص بأأنه يرّض أأو خيّل حبقوق الشعوب الأصلية املنصوص علهيا  3.10
عالن  نني، تكون الغلبة حلقوق الشعوب الأصلية . ويف حال تنازع بني القواالأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةيف اإ

 املنصوص علهيا يف ذكل الإعالن وينبغي أأن يسرتشد أأي تفسري بأأحاكم ذكل الإعالن.[[

أأن تُعدل ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأجل ]تضميهنام[  [ينبغي]/[يتعني] 4.10]
]متكني الأطراف يف ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل[ 

 [ينبغي]/[يتعني]و] تقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.ملوارد الوراثية و]املعارف ال ا ومصدر عن منشأأ رشط الكشف الإلزايم 
ثبات تقامس املنافع وفقا للرشوط املتفق علهيا اإ تتضمن التعديالت أأيضا اشرتاط التأأكيد عىل املوافقة املس بقة املس تنرية و أأن 
 [[بدل املنشأأ. مع

 [11 ]املادة

 التعاون ادلويل

لفريق ل [ينبغي]/[يتعني][ ]عنية أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىلهيئات الويبو امل  حتثّ أأن  [ينبغي]/[]يتعني]]
صالح معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عداد مجموعة من املبادئ التوجهيية  [العامل املعين ابإ الطلبات  حبث وحفصبشأأن ]اإ
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 ]الكشف الإداري عن املنشأأ أأو املصدر[ من قبل]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[ ملوارد الوراثية واملتعلقة اب
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نيلبحث والفحص ادلولياب الإدارات املعنية  [.يف اإ

 بديل

دارات املعنية املعارف  فحص الرباءات أأن تتقامس املعلومات عن مصادر املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية و/أأوب ]ينبغي لالإ
س امي املنشورات ادلورية واملكتبات الرمقية وقواعد البياانت املش متةل عىل معلومات تتعلق ابملوارد الوراثية  التقليدية، ل

واملعارف التقليدية. وينبغي أأن يتعاون أأعضاء الويبو عىل تقامس املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف، مبا فهيا املعارف 
 املوارد الوراثية.[ التقليدية، املرتبطة ابس تخدام

 [12 ]املادة

 عرب احلدودالتعاون 

]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ يف ظروف وضعها الطبيعي و املوارد الوراثيةنفس  فهيا توجديف احلالت اليت ]
قلمي أأكرث من طرف واحد،  ىل التعاون فامي بيهنا، حسب الاقتضاء،  [ينبغي]/[يتعني]داخل اإ أأن تسعى تكل الأطراف اإ

ىل  مع اإرشاك ]الشعب[]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية املعنية، عىل أأن تقوم بذكل، حيامث أأمكن، ابختاذ تدابري تستند اإ
 .[معهاول تتعارض والترشيعات الوطنية تدمع أأهداف هذا الصك القوانني والربوتوكولت العرفية و 

 [13 ]املادة

 املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

 اس تحداث الأحاكم مبوجب هذا الصك أأساليب [ ]يتعني/ينبغي للويبو[ أأن حتّددهيئات الويبو املعنية]]يتعني/ينبغي[ ل 
، حسب لكفاءات وادلمع املايلالتعاون وتكوين اأأنشطة الويبو املساعدة التقنية و  قدمت]يتعني/ينبغي[ أأن وها. وتنفيذ هاومتويل 

ىل البدلان النامية، وخاصة البدلان الأقل منوا، ليك تنفذ الالزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك.املوارد املالية،   [اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


