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ية يارات: ثاملوارد الورا  ّ املعدةلخلقامئة اب

  األمانةمن إعدادثويقة 

ّمقدمة
 

رشة خــالل ادلورة  .1 سة  عــاخلا يديــة لمــ يــة واملعــارف ا يــة الفكريــة واملــوارد الورا يــة اب يــة ادلويــة ا تقلنــة احلكو ث ن ل للج مللكملع م
نة’(والفوللكور  نعقدة )‘للجا سمرب 11 إىل 7من مل، ا  ،2009ي د

تجـارب د" )أ( تـدابري وا ياسات وا بني إىل تزويـد األمانـة بواثئـق تـصف فهيـا ا نة ادلول األعضاء واملـرا لعت ا ل سـ لـللج ق
بل  ية  ية الفكرية واملوارد الورا تعلق اب ية فامي  ية وا ية والو قاإل ثمللك ي حملل ن طمي ست من األمانة 2010 فرباير 12قل لمت، وا

بةل؛ نة ا ها كواثئق معلومات دلورة ا ملقأن  للجيح  "تت

يغة معدةل لويقة العمل  )ب( ست من األمانة أن تعد  ثوا ص ّمت ّ بـل هنايـة WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ل هـا  ق وتوز ع ّ
تعديالت 2010يناير  تعلق هبـذه املقرتحة ل، عىل أن تراعي يف ذكل ا ئةل املطروحة فامي  يقات املقدمة واأل يوا سـ لتعل

تعـديالت وا. يف هذه ادلورةثالويقة  سجل ا بغي أن  تو ل لت ّ نظـر فهيـا ين بني يك  ئةل املقدمـة مـن املـرا تيقـات واأل ســ قعل
بـل . ادلول األعضاء يغة املعـدةل  يـة حـول تـكل ا تا يقـات  نة إىل تقدمي  شاركني يف ا تدعو األمانة ا قو ّ لـص ب ك تعل للج مل سـ
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تا. 2010هناية فرباير  يقـات ا يغة معدةل أخرى للويقة تأخذ اب نة األمانة فامي بعد إىل إعداد  لكودعت ا تعل ث ص بيـة لللج
نة بةل  ها كويقة معل إىل ادلورة ا للجاملقدمة وتوز ملقث يع ّ."1 

بة إىل الفقرة  .2 تـارخي ) أ(1لنسـواب نـة  شاركني يف ا يـع ا بـو رسـاةل معممـة عـىل  بأعاله، أصـدرت أمانـة الو للج ملـ مج نـاير 15ي ي 
نة يف دورهتابّ تذكر فهيا بذكل اجلزء اخلاص 2010 ية يف القرار اذلي اختذته ا للجملوارد الورا رشةث سة  عا اخلا يغات . م تلمت  بلوا تسـ

ــة ي تا ــضاء ا ــن ادلول األع لم ــا : ل ي ــه و ي ــضاء  ــاد األورويب وادلول األع ــا والاحت ي ــصني وكولو ــل وال يا والربازي ــرتا ــر وأس ناجلزائ كيف ب مل
يك والرنوجي والاحتاد الرويس  تان وا سـوقريغزي يا؛ ومن ملكسـ يك والرنوجي والاحتاد الرويس وسورسا وتريا وزا بوا ك ي مسـ بني ملك قاملرا

تالني متدين ا لا يا : ملع نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يني   و(BIO)لص يد تجـني ا يـات ا لالاحتاد ادلويل  لـص ن نـاء )IFPMA(ملمجلع ب ومركـز 
سمل واحلــ يــة لــا ية األفر شعوب األ يقد مــن الفقــر دلى ا صــل لــ ّ(CEPPER) يــة ئــة وا هــد ادلويل  لتمن وا ي نظمــة األمم (IIED)للبملع م و

تحدة لألغذيـة والز يعـي ) الفـاو(راعـة ملا تطـوير الطـب ا يجريـة  بوالـواكةل ا ل لطن يغـات . (NNMDA)ل يحـت هـذه ا بلوأ كواثئـق لتت
نعقدة من  رشة ا سادسة  نة ا ملمعلومات دلورة ا ع ل  .2010 مايو 7 إىل 3للج

بة إىل الفقــرة  .3 يغة أعــاله، ) ب(1لنـسـواب صــأعــدت  ثمعــدةل لويقــة العمــل ّ ّWIPO/GRTKF/IC/11/8(a)  وصــدرت
ناير 22يف  .WIPO/GRTKF/IC/16/6 Prov ثكويقة رمق يـة 2010ي  تا يقات  تقدم  نة إىل ا شاركون يف ا ب، ودعي ا ك تعل ل للج بمل

بل  يغة املعدةل  قعىل تكل ا ّ  .2010 فرباير 28لص

يغة املعدةل لويقة العمل  .4 ثوهذه الويقة يه ا لص يـة .WIPO/GRTKF/IC/16/6 Provّث تا يقات ا توي عىل ا ب، و تعل لكحت ل
شأهنا  تلمة  با ية ما بني ادلوراتخملسـ تا يقات ا سار ا بالل  تعل لكم ناء عىل ادلعوة املـذكورة أعـالهل يـة . ب  تا يقـات ا تلمت ا بوا تعل لكســ ل

تني تـا يمن ادلوتـني العـضوين ا ل تـايل: لل متـد ا رسا؛ ومـن املراقـب ا يـا وسو لأملا يـ بـذور : ملعن وتـرد يف املوقـع . (ISF)للالاحتـاد ادلويل 
<http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/comments-3.html> ـــــــــــات يق لتعل لك ا

تلمت ية كام ا تا ُا سـ ب  .لك

 بنيهتاحتديد ثإعداد هذه الويقة و

يـارات مـن أجـل مواصـةل العمـل أو مزيـد مـن WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ثاكنت الويقة  .5 تـوي عـىل قامئـة اب خل  حت
ئـات يه نفة يف ثـالث  يارات  فالعمل واكنت ا مص يـة، امحلايـة ) أ(: خل يـة للمـوارد الورا ثادلفا بـات ) ب(ع شف يف  طلورشوط ا لكـ

ته،  تخدمة يف الاخرتاع املطالب حبام ية ا تعلق ابملوارد الورا يالرباءات فامي  سـ ث تفـق علهيـا ) ج(ملي نـود ا ية الفكرية يف ا ملوقضااي ا لب مللك
ية تخدام املوارد الورا متدة من ا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا ثألغراض ا سـ للم مل   .ملسـل

يدية مـن أجـل مواصـةل العمـل WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ثواكنت مقدمة الويقة  .6 يارات  رشة  توي عىل  ه  ع متحت خ
يــارات مــن (أو مزيــد مــن العمــل  سعة "). 10"إىل " 1"خلا ئةل لالسرتشــاد هبــا و ية وأ سائل موضــو هــا عــىل  تــوي مر تــو ســـ ع مــ فقحي

ئات نفة يف ثالث  فيارات مطروحة لألشطة  ّخ مص ناك داخل فامي ب. ن يديـة مـن أجـل مواصـةل العمـل أو مزيـد هو يارات ا هني ا لمتخل

يارات املطروحة لألشطة الواردة يف املرفق األول نمن العمل الواردة يف مقدمة الويقة وبني ا خل  .ث

                                                           
رش  1 سة  عقرارات ادلورة اخلا نة م سة )WIPO/GRTKF/IC/15/Decisionsثالويقة (للجة  رشوع تقرير ادلورة اخلا م؛ و م

 )..WIPO/GRTKF/IC/15/7 Prov ثالويقة(



WIPO/GRTKF/IC/16/6 

- 3 - 

تصار واجلدة يف هذه الويقة، فقد أجري ما ييلممكنة وملراعاة ظروف احلال وضامن أعىل درجة  .7 ثمن الوضوح والا ّ  :خ

ية )أ( ية عـىل مـضمون بنخضعت  يـريات موضـو يد دون إدخال أيـة  يط والرت ها  ع ويقة العمل وطريقة عر تغ شـ سـ للتبث ض
يهنا بعالويقة  تجابة لـدلول . ث نـة والا شة الويقـة يف ا نا سري  ية هـو  يـريات ا ســوالغرض مـن هـذه ا للج ث قـ يـ شلك متغ ت لـ ل

ثالث احملددة سلفا ئات ا يارات يف إطار ا بت الرتكزي عىل ا ّاألعضاء اليت  ل خل  ؛لفطل

يارات يف مقدمة الويقة  )ب( ثوصارت قامئة ا يـارات WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)خل خل مامتثةل وموحدة مع قامئـة ا ّ
 ؛WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ثالواردة يف املرفق األول للويقة 

يقــات حمــددة )ج( رشة، أدرجــت يف املرفــق األول  سة  نــة يف دورهتــا اخلا يا والقــرارات الــيت اختــذهتا ا ّو تعل عــ مــ للج  متــشـ
ية ما بني ادلورات وخالل ادلورةتكل تقدمت هبا ادلول األعضاء يف  تا يقات ا بسار ا تعل لكم ّوحيـدد هـذا املرفـق . ل

نظـر فهيـا ادلول األعـضاء بني والـيت جسلـت يك  ئةل املقدمة مـن املـرا يقات واأل تأيضا ا سـ ّتعل ق يقـات  .ل لتعلومجعـت ا
تعلقة هبا، قدر اإلماكن سائل ا سب ا ئةل  ملواأل مل حب يقات املقدمة خالل توت. سـ يقات لتعلعلق العديد من ا تعلسار ا لم

ية ما بني ادلورات تا با ّ معوما ابلويقة برمهتالك يقات العامة يف هناية الويقة. ث ثوترد تكل ا  .لتعل

يارات خلملخص ا
 

نـة  .8 يـارات مـن أجـل مواصـةل العمـل أو مزيـد مـن العمـل وفقـا للقامئـة الـيت حـددهتا ا للجيرد أدانه ملخص قـصري  ومت للخ
يحه أعاله بق تو يدها كام  يدها وتو ضها وتر سـ حشـ يقـات . تبسـيط يق العـام وا يل يف ا تفا تعلويرد مزيد من ا تعل ص لل يف املرفـق ّاحملـددة ل

 .األول

شاركني آخـرين يف و .9 نة من ادلول األعضاء أو  تخلصة حرصاي من الاقرتاحات املقدمة إىل ا نة أدانه  يارات ا ما للج سـ مخل ملبيّ
نة، مبا يف ذكل  نـةللجا شاركني آخرين وواثئق معـل ا ية واقرتاحات  ية واإل يغات الو للجا م مي ن قلبل ط رشط . لت يـار  يخـضع لك  للـو خسـ

ية القايض بأن ال األعىل يف والي نة احلا لة ا بـو وال خارهجـاللج هـا إىل اإلخـالل ابلعمـل يف حمافـل أخـرى ال يف الو ييـؤدي  ويف . معل
بارة عن دعوات أو بـارشة حملافـل أخـرى، وال ســامي مـؤمتر األطـعبعض احلاالت، يكون ذكل العمل  يعات  م  يـة تشج قراف يف اتفا

يولويج نوع ا با لت  .ل

ية :ألف ية للموارد الورا ثيارات حول امحلاية ادلفا ع  خ

ياانت ومصادر املعلومات حول ا[ 1.أ يةمللبجرد قواعد ا  ]ثوارد الورا

هـا يك يع نطا متـدة وتو يديـة ا يات حاميـة املعـارف ا قاألخذ بآ ســ تقل ملعل يـة حتديـدا، مبـا يف ذكل ل شمل املـوارد الورا ث  تـ
يـة وتعزيـز الاعـرتاف هبـا شف عهنـا حـول املـوارد الورا بق ا تعراض مصادر أخرى من املعلومات اليت  ثا لكـ سـ . سـ

نـة جـردا لـدلورات  يـاانت وغريهـا مـن مـصادر املعلومـات املوجـودة حـول املـوارد للجوميكن أن تضع ا لبوقواعـد ا
شوف عهنا، هب ية ا ملكالورا بحـث ادلويل يف إدمـاج بعـض ث نظـر إدارات ا ية بـأن  شة إماكية تقدمي تو نا لدف  ت ص ن ق م

تعـاون ياانت ومصادر املعلومات مضن احلد األدىن جملموعة الواثئق يف إطار معاهـدة ا لادلورايت وقواعد ا ّب شأن ل بـ 
 .الرباءات
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ية[ 2.أ ية ألغراض امحلاية ادلفا عأنظمة املعلومات عن املوارد الورا  ]ث

شمل ميكن ثـة، يك  ثا نة يف دورهتـا ا شأهتا ا ياانت اليت أ سجالت وقواعد ا ية  بوابة ا يع نطاق ا تـ تو ل ل للج ن ب لل ل لسـ لشـبك
شوف عهنـا  يـة ا نفاذ إىل املعلومـات حـول املـوارد الورا ية  ياانت وأنظمة املعلومات احلا ملكـقواعد ا ث لل ل سـيقتـيض (لب

ية ية إضـا يار موارد ما فيذ هذا ا لنف خل يـل 2لتاسـعةوقـدم يف ادلورة ا). ت شأن نظـام مـن ذكل ا ب اقـرتاح ملمـوس  لقبـ
هـا مـرة "ويريم إىل  يـة  بحـث يف املـوارد الورا يح ا نافـذة الواحـدة أي أن  بـدأ ا لكوضع نظام جديد قامئ عىل  تـ ثم ل يل

يـاانت  شأها مبعـزل عـن قواعـد  بدل اذلي أ يـاانت ا بحـث لك مـرة يف قاعـدة  تيض ا بواحدة عوضا عن نظام  نـ لـ ب ل يق
بدلان األخرى نافـذة واحـدة عـىل أسـاس نظـام موحـد وشـامل أو عـىل أسـاس . لا يـاانت  شاء قاعدة ا ّوميكن إ ب ب لن

رسة من خالل نقرة واحدة يفة حبث  تعددة لكن بو ّأنظمة  ي مظ شاء . م ية إ تحديد  ية  شات اك نا بغي إجراء  نو ل يفق ف م كن ي
ن بل ا ية يف ا ياانت األكرث فعا ملقاعدة ا ل ملسـتقب  ".ظورل

يات[ 3.أ ية وتو صبادئ تو جهي يةم شأن امحلاية ادلفا ع   ]ب

يـة  بات الرباءات تريم إىل ضامن األخذ ابملوارد الورا بحث والفحص  ية إلجراءات ا بادئ تو يات أو  ثتو لطل ل جهي مص
سن شوف عهنا بطريقة أ حـا يـة و. ملك بـادئ تو يات أو  نـة إماكيـة وضـع تو نـاقش ا جهيميكـن أن  صـ ن للج  تراعـي يكمت

بــات الــ يــة  بحــث والفحــص احلا لطلإجــراءات ا ل ل شرتط ُ ية بــأن  شوف عهنــا، وتو يــة ا تــرباءات املــوارد الورا صــ ملكــ ث َ
يـة إلجـراءات حبـث  تخدم املـوارد الورا ية الـيت  بات الو نح الرباءات إخضاع ا سؤوةل عن  ثاإلدارات ا سـ ن لطل تـمل ط م

شأن‘ دويل الطابع’ تعاون  يذية ملعاهدة ا بكام تصفه قواعد الالحئة ا ل  . الرباءاتلتنف

لكيارات حول رشوط ا :ابء  شفخ

شف اإللزايم[ 1.ب  ]لكا

نة شف اإللزايم عىل غرار ما اقرتح يف ا للجوضع رشط ا  .3ُلك

شف[ 2.ب رشوط ا تعلقة  لكمواصةل حبث القضااي ا ب  ]مل

ئةل املطروحة أو احملددة يف دراسات أو دعوات سابقة ثل األ شف  رشوط ا تعلقة  ّمواصةل حبث القضااي ا سـ لك ب . ممل
شف يف  يــل اجملــاور لقــضااي ا تح لكــوا ل ياق ل نــة يف  تخدام املعلومــات املقدمــة مــن أعــضاء ا ــرباءات اب ســـال للج ّســـ

يان  يـة يف نظـام  (WIPO/GRTKF/Q.5سـتبالا يديـة واملـوارد الورا يان حول الاعـرتاف ابملعـارف ا ثا لتقل سـتب
نـة يف احلاجـة إىل وضـع ). الرباءات نظـر ا للجوميكن أن  يـة(أحـاكم ت يـة أو مالمئـة ) جمنوذ طنلقـوانني الـرباءات الو

يـة وقـانون اإل تعلـق ابملـوارد الورا نـافع فـامي  نفـاذ وتقـامس ا تاكمـل بـني تـدابري ا ساق وا يل الا يـة  ثية  ي مل ل ل تـ ه بغ تـسمي قل

 .هت وادلويل واملامرسات املربطة بالرباءات الوطين

شف[ 3.ب شأن ا يات  ية وتو لكبادئ تو ب ص جهي  ]م

نة يف وضع  نظر ا للجميكن أن  تفاعل ت شأن ا يات  ية أو تو لبادئ تو ب ص جهي نفـاذ م شف يف الـرباءات وا لبني أطر ا لكـ
نا يـةملوتقامس ا تعلق ابملـوارد الورا ثفع فامي  نـة يف نتوميكـن أن . ي شأن للجظـر ا يات  يـة أو تو بـادئ تو بـوضـع  صـ جهي م

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/9/13ثالويقة   2
يارات احملددة يف مقدمة الويقة   3 يار يف قامئة ا ثورد هذا ا خل يارات املفصWIPO/GRTKF/IC/11/8(a)خل يس يف قامئة ا خل ولكن  ةل ل

نا. ثيف املرفق األول من الويقة يار  يدهام، أدرج هذا ا يجة ملطابقة القامئتني وتو هو خل حن ت  .ك
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نفـاذ  يـات بـديةل واتفاقـات ا شف يف الـرباءات أو آ يـات ا تعلق ابالقرتاحات مـن أجـل آ ليق أهداف فامي  ل لكـ ل ي حتق
ناف  .عملوتقامس ا

 ]يات بديةللآ[ 4.ب

نفـاذ  تاكمل بـني تـدابري ا يل الاساق وا ية  ية  ية أو اإل شأن أحاكم لقوانني الرباءات الو لأعامل أخرى  ل ت ه بغ مي ن تسب قل ط
ية وقانون الرباءات الوطين وادلويل واملامرسات املربطة به تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  توتقامس ا ث ي نظـر . مل توميكن أن 

نة يف  شاء نظام دويل للجا سابقة نإ ية ا نا يـة ا شوف عهنـا كحـاةل ا ية ا لـللمعلومات خمصص للموارد الورا ع لـص ن ملك لتقث
ية عن خطأ نح براءات عىل موارد ورا ثية تفادي  تعامـل . مبغ يـار بـديل  تاسـعة  للوهو اقرتاح قدم إىل ادلورة ا كخ ل

ية الفكرية واملوارد الو ية مللكمع العالقة بني ا  .)WIPO/GRTKF/IC/9/13ثالويقة (ثرا

ية الفكرية يف  :ميج مللكيارات حول قضااي ا نف والعادلخ نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ملصا مل ب مل  ل

شأن [ 1.ج ية  ياانت  بقاعدة  نافعأحاكم شـبكب نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا ملا ل ب مل ل  ]مللك

تخدام قاعــد يع ا تو يــارات  نظــر يف  ســـا ســـ ل شأن أةخل ية  يــاانت ا بــ ا لــشـبكب هــا ل يع نطا يــة الفكريــة وتو قحــاكم ا ســـمللك
تفق علهيا نـافعموتوافرها يف إطار رشوط  نصف  تقامس ا نفاذ وا للم  مل ل يـاانت و. لل رش مـضمون قاعـدة ا بميكـن أن  لنـ ي

سري  سمح توافرهـا عـىل نطـاق أوسـع و ثال مبـا  نـاال عـىل أقـراص مدجمـة  رس  ية أ ية بأشـاكل إضـا يـا يـ تيـ مـشـ م ف بك لـ
يع أحصاب ا بل  تخداهما من  مجا ينيقسـ  .ملعنملصاحل ا

تعاقدية[ 2.ج ية للمامرسات ا بادئ تو لرشوع  جهي  ]مم

شأن  ــة ومواصــةل تطويرهــا  ي تو ــادئ ا ب رشوع ا شاورات أحصــاب املــصاحل حــول  ــارات  ي نظــر يف  ــا ب جهي ل مل مــ ــ مل خل
تعاقدية الواردة يف مرفق الويقـة  ثاملامرسات ا ية ، WIPO/GRTKF/IC/7/9ل ناد إىل املعلومـات اإلضـا فابال سـت

تاحة و ياانتملا  .ةيلشـبك الباملدرجة يف قاعدة ا

ية[ 3.ج يص يف جمال املوارد الورا ثدراسة حول ممارسات الرت  ]خ

يـة الـيت توسـع يف ّمجع املعلومات، ربام  يص يف جمـال املـوارد الورا ّشلك دراسات إفرادية، تـصف ممارسـات الرت ث خـ
توح املصدر من جمال حق املؤلف، توزيعي أو  تاكر ا مفنطاق مفاهمي الا ل يص ب ثـل الرت تفادة مـن جتـارب  خـ ابال م سـ

تجارب املامثةل يف جمال حق املؤل هور وغري ذكل من ا لالعام   .فللجم

يارات  .10 ية ادلوية مدعوة إىل مواصةل مراجعة  نة احلكو خإن ا لم للج
يق علهيا كام وردت يف هذ بل وا لتعلالعمل ا الانهتاء ث الويقة هبدف هملق

ية مواصةل  نة  يارات  يار  بغإىل ا ي ّت مع خ شأهناخ  .بالعمل 

 ]ييل ذكل املرفقان[
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يارات خلقامئة معدةل اب ية ّ  ثمحلاية املوارد الورا

يارات  يةوالقضاايخلا  ع املوضو

توايت  حملا

 مقدمة

نة نة ملواصةل العمل أو مزيد من العمل يف ا يارات ا للجا  ملمكخل

ئة ألف ية: لفا ية للموارد الورا ثامحلاية ادلفا  ع

يةخليارات حول امحلاابقامئة  .أ ية للموارد الورا ثية ادلفا  ع

يار أ ياانت ومصادر املعلومات حول امل:  1.خلا يةلبجرد قواعد ا  ثوارد الورا
يار أ ية:  2.خلا ية ألغراض امحلاية ادلفا عأنظمة املعلومات عن املوارد الورا  ث
يار أ ية:  3.خلا شأن امحلاية ادلفا يات  ية وتو عبادئ تو ب ص جهي  م

ئة ألف لفيق عام عىل ا  تعل

بنيتعل قيقات حمددة من ادلول األعضاء واملرا ّ 

ئة  ته: ابءلفا تخدمة يف الاخرتاع املطالب حبام ية ا تعلقة ابملوارد الورا شأن املعلومات ا بات الرباءات  شف يف  يرشوط ا سـ ث مل ب طل  مللك

شف .ب يارات حول رشوط ا لكقامئة اب  خل

يار ب شف اإللزايم:  1.خلا  لكا
يار ب شفملمواصةل حبث القضااي ا:  2.خلا رشوط ا لكتعلقة   ب
يار ب شف:  3.خلا شأن ا يات  ية وتو لكبادئ تو ب ص جهي  م
يار ب يات بديةل:  4.خلا  لآ

ئة ابء لفيق عام عىل ا  تعل

بني قيقات حمددة من ادلول األعضاء واملرا ّ  تعل

ئة  متد: جميلفا نـافع ا نـصف والعـادل  تقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا ملـسـقضااي ا للم مل ل ب مل ل نة مـن الاتفـاع ابملـوارد مللك
ية  ثالورا

نصف والعادل .ج نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا يارات حول قضااي ا ملقامئة اب مل ب مل ل  مللكخل

يار ج نافع:  1.خلا نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا شأن أحاكم ا ية  ياانت  ملقاعدة  ل ب مل ل ب مللكب  شـبك
يار ج تعاقدية:  2.خلا ية للمامرسات ا بادئ تو لرشوع  جهي  مم
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يار ج ية:  3.خلا يص يف جمال املوارد الورا ثدراسة حول ممارسات الرت  خ
ئة  لفيق عام عىل ا  جميتعل

بني قيقات حمددة من ادلول األعضاء واملرا ّ  تعل

 تعليقات عامة
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 مقدمة :أوال

ية .1 شأن قضااي املوارد الورا نة  ثتعرض هذا املرفق معل ا ب للج شطة حمددة قد  وييسـ ية أو أ تدابري  يارات  نقرتح بعض ا ن ل تقخل
تابعهتا نة يف  مترغب ا ية . للج سائل  ياق ذكل العمل ويه  ية اليت حددت يف  سائل املوضو ثالث من ا ئات ا نويغطي ا م سـ ع مل تقل ِّ لف

ية، ) أ(ّختص  ية للموارد الورا ثامحلاية ادلفا تعلق ابملو) ب(ع بات الرباءات فامي  شف يف  يورشوط ا طل تخدمة لك ية ا سـارد الورا ملث
ته،  نافع ) ج(ييف الاخرتاع املطالب حبام نصف والعادل  تقامس ا تفق علهيا ألغراض ا نود ا ية الفكرية يف ا للموقضااي ا مل ل مل لب مللك

ية تخدام املوارد الورا متدة من ا ثا سـ  .ملسـ

تذكري  .2 نة اليت لوجيدر ا ّنص عىلللجبوالية ا ها ت تادون اإلخالل ابلعمل "معل أداء   .1"يف حمافل أخرىبع ملا

يا يارات :ناث خلقامئة اب
 

ئة ألف ية:  لفا ية للموارد الورا ثامحلاية ادلفا  ع

تفادة مهنا  .3 ثري من العرب اليت ميكن الا يح ا يدية مما  ية للمعارف ا ثفا يف جمال امحلاية ادلفا نة معال  سـأجنزت ا تقل ع لكللج ت يمك ل
ية ية للموارد الورا سني امحلاية ادلفا ثيف  ع يدية ومن الا. حت نجاح يف جمال املعارف ا نفذة  شطة ا تقلقرتاحات املقدمة األخذ ابأل ب مل لن

شوف عهنا ية ا يذها يف جمال املوارد الورا ها و ملكوترمجهتا و ث نف تيق ية يف هذا املضامر. تطب تا يارات ا لوندرج ا ل خل  :ت

ية :ألف ية للموارد الورا ثيارات حول امحلاية ادلفا ع  خ

ياانت ومصا[ 1.أ يةدر املعلومات حول امللبجرد قواعد ا  ]ثوارد الورا

يـة حتديـدا، مبـا يف ذكل  شمل املـوارد الورا هـا يك  يع نطا متـدة وتو يديـة ا يات حاميـة املعـارف ا ثاألخذ بآ تـ ســ تقل قل ملع ل
يـة وتعزيـز الاعـرتاف هبـا شف عهنـا حـول املـوارد الورا بق ا تعراض مصادر أخرى من املعلومات اليت  ثا لكـ سـ . سـ

نـة جـرد يـاانت وغريهـا مـن مـصادر املعلومـات املوجـودة حـول املـوارد ا لـدلورات للجوميكن أن تضع ا لبوقواعـد ا
بحـث ادلويل يف إدمـاج بعـض  نظـر إدارات ا ية بـأن  شة إماكية تقدمي تو نا شوف عهنا، هبدف  ية ا لالورا ت ص ن ق ملك مث

ياانت ومصادر املعلومات مضن احلد األدىن جملموعة الواثئق يف إطار معا ّادلورايت وقواعد ا تعـاونلب شأن لهـدة ا بـ 
 .2الرباءات

ية[ 2.أ ية ألغراض امحلاية ادلفا عأنظمة املعلومات عن املوارد الورا  ]ث

شمل  ثـة، يك  ثا نة يف دورهتـا ا شأهتا ا ياانت اليت أ سجالت وقواعد ا ية  بوابة ا يع نطاق ا تـميكن تو ل ل للج ن ب لل ل لسـ لشـبك
نفاذ إىل املعلومـا ية  ياانت وأنظمة املعلومات احلا للقواعد ا ل شوف عهنـا لب يـة ا ملكـت حـول املـوارد الورا سـيقتـيض (ث

ية ية إضـا يار موارد ما فيذ هذا ا لنف خل يـل . 3)ت شأن نظـام مـن ذكل ا تاسـعة اقـرتاح ملمـوس  بوقـدم يف ادلورة ا بـ لقل
هـا مـرة "ويريم إىل  يـة  بحـث يف املـوارد الورا يح ا نافـذة الواحـدة أي أن  بـدأ ا لكوضع نظام جديد قامئ عىل  تـ ثم ل يل

                                                           
 .WO/GA/38/20ث من الويقة 217انظر الفقرة   1
با يف الويقة   2 شوف عهنا، كام اكن مر يدية ا تعلق ابملعارف ا بة إىل دورايت  نجاح اب ثبق وأن نفذ هذا العمل  ملك تقل ت سـ ب تقسـ ل لن ِّ

WIPO/GRTKF/IC/2/6 45 إىل 41، الفقرات. 
 .WIPO/GRTKF/IC/3/6ث من الويقة 15انظر الفقرة   3
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يـاانت واحدة عوضا ع شأها مبعـزل عـن قواعـد  بدل اذلي أ يـاانت ا بحـث لك مـرة يف قاعـدة  تيض ا بن نظام  نـ لـ ب ل يق
بدلان األخرى نافـذة واحـدة عـىل أسـاس نظـام موحـد وشـامل أو عـىل أسـاس . لا يـاانت  شاء قاعدة ا ّوميكن إ ب ب لن

رسة من خالل نقرة واحدة يفة حبث  تعددة لكن بو ّأنظمة  ي مظ ي. م شات اك نا بغي إجراء  فو م قن شاء ي ية إ تحديد  نة  كيفل
ن بل ا ية يف ا ياانت األكرث فعا ملقاعدة ا ل ملسـتقب  4".ظورل

ية[ 3.أ شأن امحلاية ادلفا يات  ية وتو عبادئ تو ب ص جهي  ]م

يـة  بات الرباءات تريم إىل ضامن األخذ ابملوارد الورا بحث والفحص  ية إلجراءات ا بادئ تو يات أو  ثتو لطل ل جهي مص
سن شوف عهنا بطريقة أ حـا يـة ميكـن أو. ملك بـادئ تو يات أو  نـة إماكيـة وضـع تو نـاقش ا جهين  صـ ن للج تراعـي يك مت

شرتط  ية بــأن  شوف عهنــا، وتو يــة ا بــات الــرباءات املــوارد الورا يــة  بحــث والفحــص احلا تــإجــراءات ا صــ ملكــ ث لطل ل َل ُ
يـة إلجـراءات حبـث  تخدم املـوارد الورا ية الـيت  بات الو نح الرباءات إخضاع ا سؤوةل عن  ثاإلدارات ا سـ ن لطل تـمل ط م

شأن‘ يل الطابعدو’ تعاون  يذية ملعاهدة ا بكام تصفه قواعد الالحئة ا ل  5. الرباءاتلتنف

 

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/9/13ث من الويقة 40انظر الفقرة   4
شوف عهنا  5 يدية ا تعلقة ابملعارف ا بات الرباءات ا بة إىل  ملكبق وأن نفذ هذا العمل اب تقل مل طل سـ لسـ لن ثانظر الويقة . ِّ

WIPO/GRTKF/IC/2/6 ، سابقة52الفقرة ية ادلوية ا نا ية ا ل اخلاصة حباسة ا ل ع لص  .لتقن
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ئة ألف لفيق عام عىل ا تعل
 

ية فكرية حمظورة  .4 ندات  نح  ية من  نة للموارد الورا ية  نة إىل حامية دفا شاركني يف ا ئة من ا ملكدعت  م سـف ث س ع للج َّمل حم
ية( تدابري ادلفا شف كأحد أشاكل ا عأشري إىل رشوط ا ل متكل ). ، اتبع أدانهلك ثةل حمددة عن حاالت ا يغات أ لوساقت بعض ا ّ م لتبل

رشوع  يةملغري ا متل للامدة الورا ثا  اليت تقدم به وفد بريو ويصف فهيا ادلعاوى 6ويذكر عىل وجه اخلصوص ادلراسات اإلفرادية. حمل
تخدام مورد  تحصةل أو املعدة اب بات الرباءات املقدمة أو الرباءات ا بضد  سـ سـ ّطل يدية دون املوافقة مل تقليولويج أو معارف 

ية اذلي ميكل احلقوق يف تكل املعارف، ودون تقدمي  شعوب األ متع ا شأ ذكل املورد أو من  بقة من بدل  نرية ا صلا ل ن جمسـ م ملسـ ت مل
متع بدل أو ا جملماكفأة من أي نوع ذلكل ا ية. ل تا لويضع فهيا أيضا األهداف ا  :ل

نوع إ) أ( يل بدل شديد ا بحث عن  تا لل تصدسب ساته؛للىل حماوةل جدية  هذه الظاهرة من خالل مؤ سي   ل

بحث ألغراض تكل الرباءات إىل حد معني ومن خالل ذكل ) ب( تخدمة يف ا ية واملعايري ا هم ا ّو ّ ل سـ ململهنج ف
بدلان أو األقالمي األخرى ا لساعدة ا  ليت قد ترغب يف بذل هجود مماثةل؛م

هائل من الاخرتاعات ال) ج( شف عن قضااي لوادلراية ابلعدد ا شؤها بريو واليت قد  شري إىل موارد  تكيت  ن مت
ية  يولو نة ا جالقر ب تخدام للمعارف (لص نطوي عىل ا سـإما ألن تكل املوارد مت احلصول علهيا بطريقة غري قانوية أو ألهنا  ت ن

يدية بدون ترصحي أو بدون ماكفأة  ؛)لتقلا

يل ) د( موتقدمي الربهان عىل أنه من املمكن إجراء حبث و تعلق ابلرباءات حتل يتظم ومهنجي فامي  شائكة"ن  ".لا

ثل الاقرتاح  .5 نوحة جورا،  تصدي لقضااي الرباءات ا يارات  نة أيضا عىل  يغات اليت قدهما أعضاء ا متلت ا موا ًخ ملم لل للج لتبل شـ

ياابن ست األوىل هبدف وض. لاذلي تقدم به وفد ا نة ا ثف اذلي أجنز يف دورات ا يال للعمل ا ّويأيت ذكل  ل للج يةل ملكتمك تشكع 
تصةل ابملعارف  تعلق بفحص الرباءات ا ها فامي  تكام ية وا بادئ تو ية من أجل الهنوض بوضع  ملنوعة من اآليات ادلفا ي سـ جهي ع ل لت م م

يدية شاغل مماثةل . لتقلا يل  تعاون من أجل  بو أن  نظمة الفاو، من الو ثل  تحدة،  ست واكالت أخرى اتبعة لألمم ا موا حتل ت ي مل ممت م ل

ها يف قطاع تصدي  لوا هد ادلويل . 7ّات حمددةل ثل ا ية  نظامت دوية من بني تكل اليت تعمل يف جمال املوارد الورا ناك  ملعو م ثم ل ه
ية  يف من الاحامتالت ا بل ا شاف  شلك ويق من أجل ا بو  بق وأن معلت مع الو ية،  با ية ا لفعلللموارد الورا سـ تك ث ب ي سـ ت ن لتخفث سـ ل

ية رشوعة من خالل ربط أنظمهتا اإلعال منح براءات غري  م سني مل ئت هبدف  بو اليت أ بوابة الو ية  حت اخلاصة ابملوارد الورا ي ب نشث
شوف عهنا ية ا ية للموارد الورا ملكامحلاية ادلفا ث تكل الاشغاالت وشمل . ع تصدي  نة كوسائل  ية ا تدابري ا توحددت ا ن ل لل ن ملمكل لتق ّ

ي بحث فهيا عن املوارد الورا هور مع إماكية ا تاحة  ثسني توافر املعلومات ا ل ن مل شوف عهنا لفائدة فاحيص الرباءات؛ للجمحت ملكة ا
ية متكني الفاحصني من الرتمجة بني  ية  يات املوارد الورا يس  سابقة، وال سـامي قوا ية ا بحث يف حاةل ا سني أدوات ا بغو ث سم ل ن ل تحت م لتق

بات الرباءات من هجة، وواث ية اليت قد ترد اإلشارة إلهيا يف  ية للموارد الورا ية والعا طلاألسامء ا ث ية ّملعلم نا ية ا عئق حاةل ا لص لتقن
ية سابقة من هجة اث نا ية، قدمت . ل ية للموارد الورا ية ألغراض امحلاية ادلفا بو احلا بوابة الو نجز حىت اآلن  ِّويف مواصةل العمل ا ث ع ل ي ل مل

نة تاسعة  للجاقرتاحات حمددة خالل ادلورة ا ل ثال أن الويقة . َّ ثويذكر   تقرتح من بني احللول WIPO/GRTKF/IC/9/13م

                                                           
 WIPO/GRTKF/IC/8/12 و WIPO/GRTKF/IC/5/13الواثئق (انظر الواثئق املقدمة من بريو   6

 .)WIPO/GRTKF/IC/9/10و
 .CGRFA-9/02/REPثانظر ويقة الفاو رمق   7
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نح  تاح للفاحصني يف أي بدل من أجل تفادي اخلطأ يف  يدية  ية واملعارف ا شأن املوارد الورا ياانت  شاء قاعدة  ية إ ما ّ ت تقل ث ب ب ن للفعل
تصةل هبا يدية ا ية واملعارف ا ملالرباءات للموارد الورا تقل  .8لث

تعديالت املقرتحة و رشةلا سة  ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا يقات املقدمة واأل عا م سـ سمرب 11 إىل 7 (لتعل  )2009ي د

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

ئةل املطروحة اقرتحهتا  يقات املقدمة واأل سـا َّتعل ياابن وبريو وفزنويال ل سلفادور وا يا وا ندا وكولو تني و لاألر ل ب ك من  –مجهورية (ج
بويفارية لا ية ) ل ية ملنظامت امنسقابإلضافة إىل  ية يقاألفر  .بصفة مراقبن، نحلقوق اإلسامغري احلكو

بو   يالعالقة مع اللجان األخرى يف الو

ية  نة ادلامئة ا نظر فهيا يف إطار ا تعلقة ابلرباءات وا يل القضااي ا متس أحد الوفود  نا للج ل مل ملعحتل  .ابلرباءاتل

ثيعة الويقة   طب

ية الفكرية ويقة ملزم ية وحقوق ا ثارتأى أحد الوفود أن تكون الويقة حول املوارد الورا ث  .ةمللكث

ها  ية وهد فنطاق امحلاية ادلفا  ع

نويةأشار أحد الوفود إىل رضورة مراعاة اجلوانب  تجاريةملعا ية فضال عن جوانهبا ا هذه ا ية  ل وادل لقض ل ّوشدد أيضا عىل مراعاة . ين
ية أيضا تقة من املوارد الورا تجات ا ية وا ثاملوارد الورا شـ ن ملث  .مل

تجات ا نظر يف ا ملسـوأكد أحد الوفود عىل ا ن ملل تاج إىل ّ بل اليت قد  متةل يف ا تطورات ا تجارية وا حتمتدة محلاية املصاحل ا ل ملسـتقل حمل

 .حامية مبوجب براءة

متكل لورأى أحد الوفود أنه من الرضوري إجياد حل رسيع  سلمي أو ا لمتكل غري ا رشوع لل ية احرتام والية ملغري ا ية  بغللموارد الورا ث
تعلق ابمحلاية الفع ية العامة فامي  يا يديمجلع ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلاةل للموارد الورا ل تع لث يدية أيضال  .لتقل واملعارف ا

ية  يةل للحامية ادلفا يدية كو شأن املعارف ا ياانت  عقواعد  سـ تقل ب  لب

تاحة : أشار أحد الوفود إىل ما ييل ياانت  ياابن ابقرتاح إلشاء قاعدة  نة، تقدمت ا رشة  تاسعة واحلادية  ميف ادلورتني ا ب ن ل للج ع ل
شار  نع ما  تايل يف  هام اب يدية واإل ية واملعارف ا سابقة للموارد الورا بحث يف احلاةل ا يط ا سني  ينقرة واحدة تريم إىل  ل تقل ث ل ل حم حت مب س ل

يه  نوحة لرباءات ابلإ ية لدلول . عن خطأملما ياانت الو تلف قواعد ا بو اإللكرتوين املوصول  تفادة من موقع الو نواقرتح الا ب مبخ ي طسـ ل
ت هور ملاألعضاء وا تحت  ية اليت  للجمعلقة ابملوارد الورا ف بوابة عىل اإلنرتنتمما جعل ث تعامال  هل ا كاملوقع اإللكرتوين أ سـ وقال إن . س

بهتا  نفاذ إىل  ية للرباءات والعالمات إماكية ا تحدة األمر تب الوالايت ا نحت الفاحصني العاملني يف  ند  تحكومة ا ل ن مل مكه يكل مك م
ي ية اخملصصة للمعارف ا تقلالر ند . ديةلمق ثريا من جتارب ا يدوا  هوقال إن لألعضاء أن  لك تفسـ ية ي بات عىل كيفحول  ملكتتطوير تكل ا

يد العاملي يل لفائدة الفاحصني . لصعا ياانت من ذكل ا سري إاتحة قواعد  بو يف  هم اذلي ميكن أن تؤديه الو بوأشار إىل ادلور ا ب ي لقي ت مل

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/9/13ث من الويقة 34الفقرة   8
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يد العاملي نة واليت مشلت عددا وأشار أيضا إىل الاقرتاحات ا. لصععىل ا رشة  ثة  ثا نغافورة يف ادلورة ا للجليت تقدم هبا وفد  ع ل ل سـ
ياانت ادلوية، فضال عن اقرتاحات أخرى ياانت ادلوية ومضمون قواعد ا ية لقواعد ا ية واجلوانب ا لمن القضااي الر ب ل ب ن لسـ ل لتقي . ئ

هوةل من لاوأعرب عن  نفاذ إلهيا  بحث ميكن ا شاء أداة قوية  بستطلع إىل إ ل لل ية الفكرية عرب العاملن مللكيع ماكتب ا  .مج

بادرات تريم إىل  ثل أية  ية  ية الفكرية يف املوارد الورا تصدي جلوانب ا ية  يده ألية طريقة  موأعرب أحد الوفود عن تأ م ثمللك لل معل ي
سابقة ية ا بحث اذلي جيريه فاحصو الرباءات يف حاةل ا لسني ا ن ل يقت يف.لتقحت يدة اليت  ثةل ا سـ ومن بني األ جل سني م حت هذا املضامر 

ية بات الر ية الفكرية إىل ا مقنفاذ ماكتب ا ملكت  .مللك

ياانت  برسد املصطلحات وقواعد ا  لم

هور رسد للمصطلحات وإاتحهتام  ياانت و للجمأشار أحد الوفود إىل الفائدة يف وضع قاعدة  م بار ذكل . ب عتوقال إنه من غري املمكن ا
يس فقط يد ملراجعي الرباءات،  بديل الو لا ح شورات واملقاالتل نفاذ أرسع إىل ا ية، وإمنا  ياانت احلا ن قواعد ا ك ل ملب تعني علهيم . ل سيو

تعلقة هبا تجات ا ية وا ملهم أن يراجعوا الرباءات املطلوبة للموارد الورا ن ملث  .لك

 الصةل مبحافل أخرى 

يدية يولويج واملعارف ا نوع ا ناخ وا سأةل تغري ا بني  تقلطرح أحد املرا ب ت مل لم ل ل تحدة وقال إن. ق ية األمم ا شري إىل اتفا مل الويقة ال  ت قث
بة إىل اتفاق تربس ناخ رمغ أهنا ذات صةل هبذا العمل، وكذكل األمر اب شأن تغري ا ياإلطارية  سـ مل لنب ّ. 
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ئة ابء ته: لفا تخدمة يف الاخرتاع املطالب حبام ية ا تعلقة ابملوارد الورا شأن املعلومات ا بات الرباءات  شف يف  يرشوط ا سـ ث مل ب طل  مللك

ية وإماكية إدماهجا يف الاتفاقات  .6 شف عن املوارد الورا ية  شأن رشوط إضا نناقش آاثر الاقرتاحات املقدمة  ث للك ب فت َ
ية الفكرية أو يف إصالهحا  شأن ا تخصصة يف تعديل تكل الاتفاقات  ية الفكرية يف احملافل ادلوية ا مللكادلوية  بللملك مل ل َناقش (ل ت

ثال يف جمل ماآلاثر يف اتفاق تربس  شأن الرباءات يف الفريق العامل املعين ي تعاون  شت اآلاثر يف معاهدة ا بس تربس ونو ل ق ي
شأن الرباءات تعاون  ببإصالح معاهدة ا تطرح عددا من ). ل نافع  نفاذ وتقامس ا شف وأطر ا فأما العالقة األعىل بني رشوط ا مل ل لك

ها اخلاصة يف تكل احملا يا مبفا نظرية اليت ال حتلل  ئةل ا همياأل لك ل تخصصةَّسـ تجاوز اجلوانب . ملفل ا نظرية األعىل  تإذ أن تكل الروابط ا ل
ية الفكرية احملددة ية لإلدماج مضن اتفاقات ا ّا مللك نوع . لتقن ية ا ية من اتفا ثا تجابة لدلعوة ا سار الا تـي تربز جزيا يف  ن ل سـ م لئ ق فه

بو عىل أن تمت يف شف اليت وافقت ادلول األعضاء يف الو شأن قضااي ا يولويج  يا لك ب نة ذاهتا لب سار خارج عن ا للج  أدى إىل (م
سأةل يف  شان ا ملاجامتع حكويم دويل خاص ُعقد  بو إىل مؤمتر 2005 ون يوي3ب ي وأفىض إىل حبث القضااي اليت أحالهتا الو

يولويج نوع ا ية ا باألطراف يف اتفا لت ل ثل تكل الوارد). ق يارات  نظر يف  نة عىل ا توحا إزاء معل ا سؤال  مويظل بذكل ا خ لمف للج ة ل
سابقة، مع مراعاة الاشغال القوي من أال يؤدي ذكل إىل اإلخالل ابلعمل يف حمافل  نأدانه واليت مت حتديدها يف ادلورات ا ل

 :أخرى

شف :ابء لكيارات حول رشوط ا  خ

شف اإللزايم[ 1.ب  ]لكا
نة شف اإللزايم عىل غرار ما اقرتح يف ا للجوضع رشط ا  .ُلك

رش[ 2.ب تعلقة  بمواصةل حبث القضااي ا شفمل  ]لكوط ا
ئةل املطروحة أو احملددة يف دراسات أو دعوات سابقة ثل األ شف  رشوط ا تعلقة  ّمواصةل حبث القضااي ا سـ لك ب . ممل

ياق  نــة يف  تخدام املعلومــات املقدمــة مــن أعــضاء ا ــرباءات اب شف يف ال يــل اجملــاور لقــضااي ا تح ســـوا للج ســـ لكــ ل ّل
يان  يان حول الاعـرتاف ابملعـ (WIPO/GRTKF/Q.5سـتبالا يـة يف نظـام سـتبا يديـة واملـوارد الورا ثارف ا لتقل

نـة يف احلاجـة إىل وضـع ). الرباءات نظـر ا للجوميكن أن  يـة(أحـاكم ت يـة أو مالمئـة ) جمنوذ طنلقـوانني الـرباءات الو
يـة وقـانون  تعلـق ابملـوارد الورا نـافع فـامي  نفـاذ وتقـامس ا تاكمـل بـني تـدابري ا ساق وا يل الا يـة  ية  ثاإل ي مل ل ل تـ ه بغ تـسمي قل

 .9هت الوطين وادلويل واملامرسات املربطة بالرباءات

شف[ 3.ب شأن ا يات  ية وتو لكبادئ تو ب ص جهي  ]م
نة يف وضع  نظر ا للجميكن أن  نفـاذ ت شف يف الـرباءات وا تفاعل بني أطر ا شأن ا يات  ية أو تو لبادئ تو لكـ ل ب ص جهي م

يـة تعلق ابملـوارد الورا نافع فامي  ثوتقامس ا ي نـة يف . مل نظـر ا للجوميكـن أن  بـادئت شأن موضـع  يات  يـة أو تو بـ تو صـ جهي
نفـاذ  يـات بـديةل واتفاقـات ا شف يف الـرباءات أو آ يـات ا تعلق ابالقرتاحات مـن أجـل آ ليق أهداف فامي  ل لكـ ل ي حتق

ناف  .10عملوتقامس ا

                                                           
يل يف دورهتا األوىل للجنظرت ا  9 ند طلب ) 4، املرفق WIPO/GRTKF/IC/1/3ثالويقة (لقبنة يف اقرتاحات من ذكل ا عونزوال 

سادسة  يولويج يف دورهتا ا نوع ا ية ا لمؤمتر األطراف يف اتفا ب لت ل باس من 4، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/6/11ثانظر الويقة (ق قت، ا
يولويجمن) أ(8، الفقرة 7/19مقرر مؤمتر األطراف رمق  نوع ا ية ا ب اتفا لت ل  ).ق

سة  10 يل يف ادلورتني األوىل واخلا نة يف اقرتاحات من ذكل ا منظرت ا ب ، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/10ثانظر الويقة . لقللج
12"2." 
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يات بديةل[ 4.ب  ]لآ

تاكمل بـني تـدابري ا يل الاساق وا ية  ية  ية أو اإل شأن أحاكم لقوانني الرباءات الو لأعامل أخرى  ت ه بغ مي ن تسب قل لنفـاذ ط
ية وقانون الرباءات الوطين وادلويل واملامرسات املربطة به تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  توتقامس ا ث ي نظـر . مل توميكن أن 

نة يف  سابقة للجا ية ا نا يـة ا شوف عهنـا كحـاةل ا ية ا شاء نظام دويل للمعلومات خمصص للموارد الورا لـإ ع لـص ن ملك ث لتقن
نح براءات عىل موارد ورا مية تفادي  تعامـل . ثية عن خطأبغ يـار بـديل  تاسـعة  للوهو اقرتاح قدم إىل ادلورة ا كخ ل

ية الفكرية واملوارد الو ية مللكمع العالقة بني ا  .)WIPO/GRTKF/IC/9/13ثالويقة (ثرا
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ئة ابء لفيق عام عىل ا  تعل

بة إىل امل .7 بات الرباءات اب شف احملددة يف  بات ا يطة  سائل ا شات ا نا سـمشلت ا طل لك تطل حمل مل ق نمل تعلقة ابملوارد لمب ملعلومات ا
ية ية الفكرية واملوارد الورا تعامل مع العالقة بني ا بديةل  تخدمت يف الاخرتاع املطالب به والاقرتاحات ا ية اليت ا ثالورا لل ل سـ . مللكث

ئة ألنظمة ا نا ية ويف العالقة ابلروابط ا نة للموارد الورا ية ا شـوبرز ذكل أكرث يف العالقة ابمحلاية ادلفا ل ث س َّع مللكية الفكرية مع حمل
نافع ية وأنظمة تقامس ا نفاذ الوطين وادلويل إىل املوارد الورا ملا ث تعددة األطراف . ل بق وصفه أعاله، تقدمت حمافل أخرى  موكام  سـ

يا بحث جار حا ئة من القضااي، وهذا ا نة من هذه ا بو إىل حبث جوانب  يولويج، بدعوة الو نوع ا ية ا لثل اتفا ل ي ي ب لفت ق ّم مع ل ويف . ل
يات إصالهحا إطار  سأةل يف إطار  نظر يف هذه ا شأن الرباءات، مت ا تعاون  ية ا ثل اتفا بو،  معلمعاهدات حمددة تديرها الو مل ل ب ل قي م ّ

رشوع معاهدة قانون الرباءات  تعلق  ية بقانون الرباءات فامي  نة ادلامئة ا شات اليت دارت يف ا نا سأةل يف ا مبوطرحت ا ي ن للج ق مل ملعمل ُ
نظامت. املوضوعي موناولت  تجارة ت نظمة ا ثل  تعلق ابالتفاقات احملددة اليت تديرها،  سأةل فامي  تعددة األطراف هذه ا ل أخرى  ي ممل م م

شف اإللزايم تعلق ابتفاق تربس، إذ قدم اقرتاح حمدد يريم إىل تعديل اتفاق تربس هبدف إدراج رشط ا ية فامي  لكالعا ي يمل ّي ِّ. 

شف ج .8 شات عىل إماكية إدراج رشوط  نا كوركزت تكل ا ن ق ّديدة أو موسعة مضن أنظمة الرباءات القامئة ابإلضافة إىل مل
ية ية الفكرية واملوارد الورا تعامل مع العالقة بني ا تعددة  ثتدابري بديةل واقرتاحات  مللكلل ئةل نظرية . م نقاش أيضا أ سـويطرح ا ل
نفاذ وتقامس ا ية الفكرية وأنظمة ا يات ا تاكمل بني آ ية حول أوجه الرتابط وا لو ل مللكل يفت إشارات إىل رشوط . ملنافعتطبيق ضوأ

نافع نفاذ وتقامس ا يولويج حول نظام دويل  نوع ا ية ا يا يف اتفا نود املفاوضات اجلارية حا شف يف  ملا لل ب ت ل ب للك ل نة . ق للجوقد قدم يف ا ِّ
شف إلزايم شأن رشط  يان األول  كاقرتاحان ر ب تعاون 11مس تعاقدة مبوجب معاهدة ا ثاين ميكن رصاحة األطراف ا ل وا مل بشأن ّل

رشط نة اقرتاح رمسي .12لالرباءات من إدراج ذكل ا للجوقد قدم يف ا شف إلزايم13ِّ شأن رشط  ك  شاركني يف . 14ب ملويؤيد بعض ا ّ
نهبون إىل أال يفيض معل  بو أو خارهجا، و يه يف حمافل أخرى إما داخل الو بون ابلعمل  نة وضع رشط إلزايم ولكن يطا ّا ي ي عل ل للج

تاجئ  نة إىل اإلخالل اب نا شف جديد مضن . يف حمافل أخرىلللج ناك من يرى أن من اخلطأ الافرتاض بأن إدراج رشط  كو ه
نة إىل الاحرتاس من  نافع بل ومهنم من يدعو ا نصف  تقامس ا نفاذ وا يق أهداف ا للجقانون الرباءات سوف ميكن من  للم مل ل ل حتق

يق يف نظام الرباءات توازن ادل قزعزعة ا نظور آخر وهو أن رشوط ا. 15ل ناك  لو نة مه يّشف قد تكون مربطة يف حاالت  ت معك
ية الفكرية القامئة واندماهجا  ها مع اتفاقات ا سأةل توا نافع، فضال عن  نفاذ وتقامس ا ية أوسع نطاقا حول أطر ا مللكسائةل  فق م مل ل مي تنظمب

نظرية حول أوجه ا. فهيا ئةل ا نظر األخرى فأشاروا إىل أن تكل األ ثري من وهجات ا لوأعرب املعلقون عن  سـ ل تاكمل ك للرتابط وا
شف مع  ند حبث توافق رشوط ا يض  شلك  ناقش  نافع مل  نفاذ وتقامس ا شف يف الرباءات وأنظمة ا لكبني رشوط ا ع ب ت مل ل مسـتفلك

 .أنظمة الرباءات القامئة أو اندماهجا مضن دقائق األنظمة القامئة

نة وأحالهتا .9 شف اليت طورهتا سلفا ا شأن قضااي ا ية  للجوحددت ادلراسة ا لك ب ّن لتق نوع ّ ية ا لت إىل مؤمتر األطراف يف اتفا ق
يولويج  ية"لبا تايل" ئيسـبعض القضااي الر نحو ا لعىل ا  :ل

                                                           
 .، انظر الوصف أدانهWIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة   11
ثقدم اقرتاح اثن من وفد سورسا يف الويقة   12  .WIPO/GRTKF/IC/11/10ي
 .، انظر الوصف أدانهWIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة   13
ثمن وفد سورسا يف الويقة اثن قدم اقرتاح   14  .WIPO/GRTKF/IC/11/10ي
يولويج وحامية املعارف )ب(3.27 املادة’ (WIPO/GRTKF/IC/8/13ثالويقة   15 نوع ا ية ا ب، العالقة بني اتفاق تربس واتفا لت ل ق ي

يدية والفوللكور ية، اقرتا‘لتقلا تحدة األمر يكح من الوالايت ا  ).مل
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ية ية يه إحدى القضااي الر يدية من هجة والاخرتاع املطالب به من هجة اث ية واملعارف ا سـالعالقة بني املوارد الورا ن تقل يث . ئل
تكل تعلق  يح نطاق الالزتامات ومدهتا فامي  بوشمل ذكل تو ي ض ية وإىل أي ي ج املوارد واملعارف داخل بدل املصدر ويف والايت خار

بات براءات" خترتق"حد  ثق عهنا من  تاكرية الالحقة وما  طلتكل الالزتامات األشطة الا ب والوضوح يف هذا اجملال الزم حىت . ينبن
ها عىل عمل مىت يك ية ومودع الرباءة أو ما سلطات القضا لكتكون إدارات الرباءات أو ا ئ ون الالزتام انفذا ومن هجة أخرى مىت ل

ية مبا يكفي لعدم رساين الالزتام يدة أو غري أسا ية عالقة  يدية األسا ية أو املعارف ا سـتكون العالقة بني املوارد الورا بع سـ تقل . لث
هد الالزم أو قد ية بذل ا سؤو بات أو  تيض عبء اإل يا أو  بق ذكل بصورة خاصة إذا اكن الالزتام إلزا جلو يق لم م ث  يفيض إىل ينط

بري عن الرابط بني . إبطال حقوق الرباءة نة  بل ا نوعة من ا يةل  نة  شف ا شة رشوط ا نا تعوقد أاثرت  سـ ت لك للق ملمكل شك ملمك مم ت
يدية ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا بري عن تكل العالقة حىت وإن . لث بل األدق  بادئ العامة لقانون الرباءات بعض ا يح ا تعو سـ للمل ل تت

رشط يدية للرباءةلمل يكن هدف ا رشوط ا توقعا يف ا تقل  لل شف . م يح رشوط ا تو ناد أيضا إىل قانون الرباءات  لكوميكن الا ض ل ست
يذها إذا اكنت مصاغة بأسلوب أمع ّأو  تخدمة : تنف ية ا شف عن املوارد الورا ثال تعريف رشط عام  سـقد يكون من الصعب  ث ملللك م

يذه من خالل  نفاذ إىل املوارد تنفيف الاخرتاع عىل أرض الواقع وقد ميكن  شف فقط يف حال اكن ا تيض ا بار أدق  لا لك يقت ّ خ
تكرار الاخرتاع شف أو إماكية توقعه، ومن مثة . لرضوراي  ّومن األرحج أن تكون درجة وضوح الوقع املرتتب عىل أي رشط  ّ ن للك

نه من خالل قانون الرباءات بري  رشط أو ا يل ا متدا عىل إماكية  يقي،  عوقعه ا تع ل حتل ن لب معتط  .ل

نح الرباءات وممارسة حقوق الرباءات هو و بات الرباءات و ته مبعاجلة  شف املعين وعال رشط ا ماألساس القانوين  طلق لك ل
ية شف وسائر جماالت القانون مبا . ئيسـأيضا من القضااي الر يقي بني رشط ا تفاعل القانوين وا سأةل ا لكويطرح ذكل أيضا  ب ل لتطم

شمل قانون وال يتجاوز نظام الرباءات ومبا  ية أخرىي ياسة العامة . ئايت قضا سائل ا ئةل القانوية و نا بعض األ سـوتذكر  م ن سـ له
 :املطروحة

ها جماالت القانون األخرى  - يص واللواحئ يف و بدل يف رصد العقود والرتا نظام الرباءات يف ا يلادلور املمكن  تفعخ ل ل
ية أخرى وسوية قضااي القانون ادلويل اخلاص أو  تويف والايت قضا يار ال"ئ سري العقود والقوانني " قانونختا شأ عن  تفاليت قد  تن

ية نفاذ إىل املوارد الورا ية ا رشو ية اليت حتدد  تلف الوالايت القضا ها فامي بني  ثو ل ع م ئ خم يدية والاتفاع الهنايئ هبا؛/تطبيق ناملعارف ا  لتقل

ساع - ية ا ية  شفا ية لضامن ا باره أساسا آ شف، وبصورة خاصة ا يعة الالزتام اب ملو بغ ل ل ت لك فب ع دة عىل رصد ط
ثال؛ تضمن الا تعلقة ابلرباءات أو رشطا  ثال للقوانني واللواحئ غري ا تالا ي مل مت  م

ياقه  - تاكري و شاط الا ها يراعي قانون الرباءات واإلجراءات املربطة به ظروف ا بل اليت من خال سـوا ب ن ت لسـ ل ل
ية مودع الطلب للحصول عىل بر يمي الاخرتاع ذاته وأ نفصلني عن  هلالذلين يكوانن  تق  اءة؛م

بات  - ية عىل  ية أو قانوية إضا ية أن تفرض رشوطا إدارية أو إجرا طلواحلاالت اليت ميكن فهيا لإلدارات الو ن ئ فن ط
تعلقة  بادئ القانوية ادلوية غري ا سارية عىل إجراءات الرباءات، ودور القانون وا ملالرباءات يف حدود املعايري القانوية ادلوية ا ل ن مل ل ل ن

ية الفكرية يف هذا   املضامر؛مللكاب

يزي القانوين والعميل  - ية للرباءات واملعايري ) إن أمكن إحداثه(لمتوا رشوط اإلجرا ية أو ا ئبني اإلجراءات ا ل لشلك
يزي؛ بل حتديد الانعاكسات القانوية ذلكل ا ية احلصول عىل براءة و ية أل متاملوضو ن سـ هل  لع
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هوم  - ثل  يح انعاكسات قضااي  مفوتو م شأ"ض تعلق ابملوا" ملنبدل ا تعدد األطراف يفامي  شموةل بأنظمة  ية ا مرد الورا مل ث
شف يف الرباءات،  ياق رشوط ا نافع وإنفاذها يف  نفاذ وتقامس ا ناجه إلرساء رشوط ا تلف ا نافع، و لكنفاذ وتقامس ا سـ مل ل مل خم مل لل

نفاذ ونظام الرباءات تعلق اب تويق فامي  تدوين أو ا يات رشوط ا ناسق بني آ لوا ي ث ل ل ل  .16لت

ثقت عن وفامي ييل املالحظات ال .10 ية ‘ حبث القضااي’نبيت ا ية من مؤمتر األطراف يف اتفا ثا تجابة لدلعوة ا قاذلي أجري ا ن ل سـ
يولويج  نوع ا با لت بو واذلي أفىض إىل اجامتع حكويم (ل سار آخر حكويم دويل خاص داخل الو نة وإمنا يف  بل ا ييس من  م للج ق ل

 ):2005 ونعقد يف يوي) WIPO/IP/GR/05/1(دويل خاص 

تيض  حتلقد  ثليق ية  سائل  نظر يف  شف أيضا ا ميل رشوط ا ن م ل  :مضلك

بارشة أو بقدر  - يدية بطريقة  تخدم الاخرتاع املعارف ا يقي لالخرتاع املطالب به ومىت  ممن هو اخملرتع ا تقلحلق لسـ ي
 كبري؟

ية مودع الطلب لطلب الرباءة أو احلصول علهيا، وخاصة الظروف  - ية اليت تؤثر يف أ هلوما يه الظروف اخلار ج
يط تخداهما والالزتامات األمع اليت قد تطرح؟حملا هامات يف الاخرتاع وا سـة ابحلصول عىل إ  س

تاكري  - شاط ا نطوي عىل  بوهل الاخرتاع املطالب به جديد فعال و ن ـي(ي يدية ) هيغري بد نظر إىل املعارف ا تقلاب لل
ية املعروفة؟ يولو ية أو املادة ا جواملوارد الورا ب  لث

بغي اإلقرا - ناك أية مصاحل  ينوهل  ية : ر هبا خبالف املودعه نافع(مللكمصاحل ا ثال عن الزتامات تقامس ا ئة  نا ملا شـ ) مل
يدية يف الاخرتاع؟ متدة من دور صاحب املعارف ا يص أو الضامن أو مصاحل  لتقلأو مصاحل الرت مسـ  خ

ية أو - نفاذ إىل املوارد الورا ثال للقوانني اليت حتمك ا تخدام نظام الرباءات لرصد الا ثويف ميكن ا ل ت سـ  املادة مك
يص أو  ترصحيات والرتا تفق علهيا وا نود ا نافع وا نفاذ وتقامس ا ثال ألحاكم القوانني أو اللواحئ اليت حتمك ا ية والا يولو خا لج مل ب مل ل ت لب مل

ية، ولفرض عقوابت يف حال عدم الاغريها من  ية أ شأت تكل الالزتامات يف والايت قضا بلزتامات، ال سـامي يف حال  ئ جنن
ثال؟  متالا

نافع؟وهل قانو - نفاذ وتقامس ا تعلق اب سب فامي  يةل األ ملن الرباءات هو الو ل ي ن  17سـ

تاكر؟ - شف عىل الا بوما هو وقع رشط جديد   للك

نفعة؟ - نافع من خالل نظام الرباءات إىل رضر أكرث من  نفاذ وتقامس ا تابعة ا تؤدي  موهل  ملم ل  سـ

نافعهكويف ميكن أ - شف اجلديد  مبن يأيت رشط ا  ؟لك

همت أية من رشوط ا - نافع بطريقة فعاةل؟سوهل أ نفاذ وتقامس ا نفذة يف الهنوض اب ملشف ا ل مل  َّلك

بدلان؟ - تاكر يف تكل ا شف اجلديدة يف الا لويف أثرت رشوط ا ب لك  ّك

ية للحصول عىل براءة؟ - يا عىل األ رشوط املفروضة حا نظر إىل ا ية رضورية اب شف اإلضا هلوهل رشوط ا ل ل ل  18فلك

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/5/11ث من الويقة 206 و205الفقراتن  16
ية عىل  17 تحدة األمر يقات الوالايت ا ية يف  تا تة ا سؤال وا يكجاء هذا ا مل تعل ل ل سـ ّل  .WIPO/IP/GR/05/1ل
يا 18 بني، وهو الاحتاد ادلويل  يقات أحد املرا يه يف  سؤال واذلي  مجلعيرد هذا ا تعل يل يني قل يد تجني ا لت ا لص عقب الاجامتع ) IFPMA(ملن

 .2005و ن يوي3اخلاص اذلي عقد يف 
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ئات ا - ية للرباءات يه ا يوهل املاكتب الو هن متدة من العقود ملوردي لط يص أو املصاحل ا ملسـملالمئة إلنفاذ الرتا خ
يدية  ية أو املعارف ا تقلاملوارد الورا  19هبا؟املقرتنة لث

يا(10 نة  )ناث شأن الرباءات تريم إىل متكني 2003سـيف  تعاون  يذية ملعاهدة ا تعديل الالحئة ا ب، تقدمت سورسا ابقرتاحات  ل ل لتنفي
رشع الوطين رصاحة من وضع ية وتيق رشط ملا بات الرباءات عىل مصدر املوارد الورا شف يف  ثيض ا طل يدية/لك . لتقلأو املعارف ا

هوم رأى أن و مفهم  ية، وال سـامي قال إن و. مبعناه األمع قدر اإلماكن" املصدر"ُيف بب يف ذكل هو أن الصكوك ادلوية ا نا ملعل لس
يولويج،  نوع ا ية ا باتفا لت ل ئات اليت قد تعأن  تشري إىلق نافعلهيا نفاذ وتقامس ا ملىن اب ثريةل تعددة و ك  شفوقال إن . م لكيق رشط ا  تطب

يديةيقتيض  بارشة عىل املورد الورايث أو املعرفة ا لتقلأن يكون الاخرتاع قامئا  بات الرباءات أية ، ويف حال م تح ملودعي  طلمل  ت
 حال مل وأضاف قائال إنه يف. هل املصدرجي اخملرتع جيهلون املصدر أو أنمعلومات عن املصدر، وجب علهيم اإلعالن بأهنم 

يق معاجلة الطلب يف  توي القانون الوطين عىل حمك جيزي  تعلمتل طلب الرباءة ادلويل عىل اإلعالن املطلوب، جيوز أن  حي يشـ

ية إىل أن يقدم املودع اإلعالن املطلوب نحت . طناملرحةل الو سب اقرتاحه، إذا  مو ّ وبني بعد ذكلالرباءةح  يعلن مل أن املودع ت
يقةمعلومات ّقدم عن املصدر أو  نوحة؛ للحقخمالفة  بار ذكل أساسا إلبطال الرباءة ا ملم، جاز ا يق جزاءات وجاز عت تطبأيضا 
نص علهي ّأخرى  ثل دفع غرامةاي ية  نا م القانون الوطين مبا فهيا العقوابت ا ئ بو إىل .جل ي وابإلضافة إىل ذكل، دعت سورسا الو ي

تعاون الويق م ثالعمل، اب تصة ل ية ا ية ابلواكالت احلكو يولويج، عىل وضع قامئة  نوع ا ية ا خملع اتفا ب مت بك شـق ل املعلومات حول بتّسمل ل
نة يف تكل .اإلعالن عن املصدر ية ا توي عىل ذكل اإلعالن أن يطلع الواكةل احلكو سمل طلب براءة  تب اذلي  يّ وميكن  م ملبللمك حي يت
 .القامئة ابإلعالن املعين

نة احلويف  .11 رشة يف يويللجدورة ا نادية  شف 2005و ع شأن ا لك، قدمت امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا اقرتاحا  ب ب ّ
يدية  ية واملعارف ا شأ أو املصدر للموارد الورا تقلعن ا ث لن بات الرباءاتاملقرتنة مل توي عىل امللخص . طلهبا يف  حيواكن الاقرتاح 

تايل  :لا

شف عن بدل )أ (  يق رشط إلزايم  للكبغي  تطب بات الرباءات؛ين ية يف  شأ أو مصدر املوارد الورا طل ا ث  ملن

نة؛ )ب( ية يف أجعل مرحةل  ية والو بات الرباءات ادلوية واإل يع  رشط عىل  بق ا بغي أن  ممكو نن مي ل طل مج ل طنط قلي  ي

شأ، أو إن مل يكن معروفا مفصدر املورد الورايث احملدد اذلي اكن للمخرت )ج( بغي أن يعلن املودع عن بدل ا ّو ملن ع نفاذ ين
يه وال يزال يعرفه؛  لمادي إ

ية احملددة؛ )د( بارشة عىل املوارد الورا ّوجيب أن يكون الاخرتاع قامئا  ث  م

يدية امل )ه( شرتط عىل املودع اإلعالن عن املصدر احملدد للمعارف ا تقلوميكن أيضا أن  ُ لي ية، إذا قرتنةّ ث ابملوارد الورا
بارشة عىل  هوم ماكن عىل عمل بأن الاخرتاع قامئ  يضة  شة  نا ياق من  يدية؛ وال بد يف هذا ا ملفتكل املعارف ا تف مسـم ق سـ لتقل ل

يدية"  ؛"لتقلاملعارف ا

ويف حال أخفق مودع طلب الرباءة يف اإلعالن عن املعلومات املطلوبة أو رفض اإلعالن عهنا، وظل عىل ذكل  )و(
توقف عن مع بغي ا يح ذكل، فإنه  يحت هل  لاحلال رمغ الفرصة اليت أ تصح ينت  اجلة الطلب؛ل
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بة  )ز( نا تفكري يف فرض عقوابت فعاةل و بغي ا يحة أو غري اكمةل،  سـويف حال اكنت املعلومات املقدمة غري  ل محص ين
ية خارج نطاق قانون الرباءات؛  عورد

ية  )ح( ناسب حتديد آ تلمت إعالان، ومن ا بعه ماكتب الرباءات لكام ا يط لإلخطار  يق إجراء  بغي  لو مل سـ سـ ّب ت تن بي تط
تاحةتبادل امل ئة املركزية اليت ترسل إلهيا ماكتب الرباءات املعلومات ا يولويج بصفهتا ا نوع ا ية ا ملعلومات التفا ي ب هت ل لل  .ق

يا توسعى توازان ووا توى العاملي نظاما فعاال و يل إىل األمام مبا يضمن عىل ا قع هذه الاقرتاحات إىل شق ا مسـ ملب لس ّ
بات الرباءات طلشف يف   .20للك

تعديالت املقرتحة  رشة ولا سة  ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا يقات املقدمة واأل عا م سـ سمرب 11 إىل 7(لتعل مسار   وخالل)2009ي د
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

يارات اقرتحهتا سورسا نة يف قامئة ا ياغة ا تعديالت اخلاصة اب يا خل لص ّل  .ملبي

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

يقات املقدمة وا َّا ئةل املطروحة اقرتحهتالتعل يا سـأل يا والربازيل ل أسرتا ندا ليفوبو يا والصني كو يك والرنوجي مبوكولو وبريو ملكسـوا
يا  نوب أفر يقوالاحتاد الرويس و سويد ابمس الاحتاد األورويب ج يةيوسورسا لوا تحدة األمر يكوالوالايت ا نظمة  ابإلضافة إىل ،مل ملا

نظمة الف يوية للرباءات و ماألوروية اآل سـ يولويج ب تعامر ا ية لال شعوب األ باو وجملس ا سـ صل تجارة ادلوية  (IPCB)لل لوغرفة ا ل
بذور  يب  (ISF)للوالاحتاد ادلويل  بائل توال لو  .بصفة مراقبق

شف  شأن ا لكاقرتاحات   ب

تليب  يدة أو أهنا  شف  تقد بأن رشوط ا سـقال أحد الوفود إنه ال  لك ياجاتهمفيع  .حتا

متس وفد آخر أن تكون مواصةل  حتوا تلمة يف الردود ل يل املعلومات ا شمل ذكل  بحث من األولوية وأن  سـيل رشوط ا حتل ي ل ملل
شف شري إىل رشوط ا ية وال سـامي تكل اليت  تقصا لكعىل ادلراسات الا ت ئ شف اإللزايم عن املوارد . سـ بة إىل رشط ا لكواب لنسـ
ند إيداع الرباءة، رأى الوفد أن القرار الهنايئ ال ميكن اختاذه سوى ية  عالورا نجزث نظر يف لك ادلراسات ولك العمل ا مل بعد ا  .ل

شف يف إطار الوالية اجلديدة ّوذكرت دوةل عضو ابالقرتاحات . لكوأشار أحد الوفود إىل رضورة مواصةل العمل عىل رشوط ا

شف  شأن ا لكاليت تقدمت هبا  شأن ) WIPO/GRTKF/IC/11/10ثالويقة (ب تعاون  بواليت اقرتحت هبا تعديل معاهدة ا ل
 .ءاتالربا

ية  نطقة أو املصدر للموارد الورا بات الرباءة عن ا شف يف  ثواقرتحت عدة وفود ا مل طل يديةولك تصةل هبالتقلاملعارف ا وارتأت . مل ا
بات الرباءاتطتطبيق رش يع  شف ملزم وإلزايم عىل  طل  مج يكون من الرضوري تعديل معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة . ك سـو

شأن الرباءات والاتف تعاون  با شأن الرباءات ل ية األوروية  ثل الاتفا ية  باقات اإل ب قمي م ، )WIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة (قل
ية . احلالحسب  شأ أو املصدر اخلاص ابملوارد الورا شف عن بدل ا يق رشط إلزايم  بغي  ثوناء عىل ذكل الاقرتاح،  ن للك ب ملب تط ين
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بات الرباءات ية يف . طليف  ية والو بات الرباءات ادلوية واإل يع  رشط عىل  يق ا بغي  نو مي ل طل مج ل طب قلتط نة من أجعل ين ممكمرحةل 
بغي أن يعلن املودع عن ب. اإلجراء شأ، أو إن مل يكن معروفا مفصدر املورد الورايث احملدد اذلي اكن للمخرتع نفاذ مادي ينو ّدل ا ملن

يه وال يزال يعرفه ويف حال أخفق مودع طلب الرباءة يف اإلعالن عن املعلومات املطلوبة أو رفض اإلعالن عهنا، وظل عىل  .لإ
بغ يح ذكل، فإنه  يحت هل  ينذكل احلال رمغ الفرصة اليت أ تصح توقف عن معاجلة الطلبلت  .لي ا

يدية امل ية واملعارف ا شف يف طلب الرباءة عن مصدر املوارد الورا تربت عدة وفود أن ا تقلوا ث لك يدا جدا يف قرتنلع يكون  مفة هبا  سـ
بداهل. طلب الرباءة يل ا نطقي جدا ومن ا توهو أمر معقول و سم  .ملسـتح

شأ رضوري كجزء من الو شف عن ا نورصح أحد الوفود أن ا بغي . صف املفصل لطلب الرباءةمللك شف  ينوقال إن رشوط ا لك
ية تعلقة ابملوارد الورا بات الرباءات ا ية  رشوط ا ثأن تضاف إىل ا مل لطل شلك  .لل

بني أن يكو شف رضوراي فقط للمواد اليت قورأى أحد املرا تعامل لكن ا نع ا بق علهيا إىل  ية الفكرية ا ند ا سـيؤدي فهيا  ملط مسـ مللك
يالدل املادة ملواصةل اتكل شأ، مبعىن . ستبحث والا شف عن ا نوقال إن ا شأ"مللك نوع " ملنبدل ا ية ا يه يف اتفا نصوص  تكام هو  لعل ق م

يكون صعب  يولويج،  سـا يق لب يولويجلتطبا شأ املورد ا بع  يل يف معظم احلاالت  بألن من ا ن لتح مسـ ّ تت  وأشار أيضا إىل صعوبة .مل
ية تكل اخلصائص ا يولو بت املوارد ا جحتديد مىت ا لبس هاكت لملمزية  تالهما،  ،ّ بهتاسـكام مت ا ها تزرع . كتسوأين ا لكوقال إن األمم 

ي ها خارج احلدود الو نو ية اليت تقع مراكز  يل الزرا ناس احملا تورد وتصدر العديد من األغذية وأ نو ت ع ص طسـ عت ّج متد ةّ تع، ويه 

ية  تعددة وأ ية  بابلرضورة عىل موارد ورا جنث ّ تغذية والزراعةيف م ية نوقال إن الا. لا با ية ا تخدام املوارد الورا تارخيي ال تشار ا ن ث سـ ل لت
يل ناف احملا تلف أ نظر إىل أصول  ـي اب تغذية والزراعة أمر بد صيف ا ص خم ل شف عن مصدر املوارد . هيل لكوالحظ أن من املمكن ا

ية، مبعىن أين مت احلصول علهيا، إذا اكن مصدرها معروفا يُمل ابملصدر وسمح هل وأضاف قائال إن املودع يكون معوما عىل ع. ثالورا
ناءين هام ثيانه سوى يف ا تب تودل وال ال ) 1: (سـب ية من مزرعة ا يولو شف عن املصدر ألنه حصل عىل املادة ا سـحيق هل ا ب مللك جل

يالد ؛  ية ابال ستيوجد أي جسل عن مصدرها األصيل يف األوساط ا ملعن يولويج يف إطار ) 2(ّ ياان عىل املورد ا لبوحيصل املودع أ ح
نود ذكل العقدعقد رسي  ترب خرقا  شأ  شف عن ا بوأي  يع ن لك مل املادة " مصدر"وأضاف قائال إنه يف حال مل يكن املودع يعرف . ّ

بابه نه رشح أ شف عهنا مبوجب اتفاق تعاقدي مفن املعقول أن يطلب  سمح هل اب سـأو مل  لك ُ شف عن . مي لكوارتأى أن يكون ا
ية، خاضل، ابملعىن امللخص يف الفقرة ا"املصدر" رشط إداري فقط وألتا شف إىل لعا  يفاء رشط ا لكال يؤدي اإلخفاق يف ا ست

بوت الغش العمد ند امحلاية سوى يف حال  ثإبطال  يار . سـ شأ  شف عن ا بار ا مكعوخلص املراقب إىل رضورة تفادي ا ن لك ملت ع
تعارض والفقرة  ية للحامية مبوجب براءة ألنه  يلأل ل من اتفاق تربس ومعاهدات دو27 من املادة 1هل شأن الرباءاتي . بية أخرى 

شف عن  تام، قال املراقب إنه يوافق عىل ا لكويف ا يه احلصول عىل املادة إذا " منشأ"خل ية مبعىن املاكن اذلي مت  يولو فاملادة ا ج لب
نود عقد مربم شف إىل خرق  باكن معروفا ورشط أال يؤدي ا  .لك

شف  ية حول ا تجارب الو لكا ن  طل

ثا قانون الرباءات ا يذ مؤخرايعدلت الصني حد يف . لتنفذلي دخل حزي ا شأ املوارد ضوأ شف عن  تيض ا نحمك جديد  ملك يق
ية  .ثالورا

شف  يل  يا من ذكل ا للكوأضافت سورسا رشطا إلزا ب لقي يدية م ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا تقلفامي  ث يد الوطينلي  .21لصععىل ا
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شف عن مصدر الاخرت ييك عىل أي رشط حمدد  رشيع ا نص ا للكوال  سـ ت ملكي يةل يه انطالقا من موارد ورا توصل إ ثاع اليت مت ا ل . ل
تقدير  متة  يك  بوا همسـ ياتملك يات وا باإلجيا تياغة رشيع جديديف  لسلب  .ص

نة  ها  شف يف رش سـوأضافت الرنوجي ا ت ية ويف يويو 2004يعلك بة إىل املوارد الورا ل اب ث يدية 2009لنسـ بة إىل املعارف ا تقل اب لسـ لن
يدية . اءاتبإدخال تعديالت عىل قانون الرب يدية ويس فقط تكل املعارف ا يع املعارف ا تقلوأبرز الوفد رضورة إدراج  تقل لمج لل

يقرتنامل نوحة. ةثة ابملوارد الورا تأثري يف حصة الرباءة ا شف إىل ا يفاء رشط ا بغي أن يؤدي اإلخفاق يف ا ملمورأى أنه ال  ل لك ت سن . ي
شف  يفاء رشط ا نح الرباءة، فإن اإلخفاق يف ا يوبعد  لكس ت نح الرباءة، فإن . خارج نظام الرباءاتنبغي أن يعاقب م بل  مو ق

رشط توىف ا توقف عن معاجلة الطلب إىل أن  بغي يؤدي إىل ا شف  يفاء رشط ا لاإلخفاق يف ا سـ ل يلك ن يت يفاء . س ستويف حال عدم ا
رشط توىف ا رشط، وقد أرسل طلب الرباءة، فإن الطلب ال يعاجل حىت  لا سـ  .يل

شف ع يا ا نوب أفر لكوجعلت  يق نة ج نصوص علهيا يف القانون الرباءات  رشوط ا شأ من ا سـن ا مل ل نوب . 2005ملن جووضعت 
شمل  يدية بل  ية واملعارف ا ية للموارد الورا ترص عىل امحلاية ادلفا يولويج اذلي ال  شاف ا يا نظاما قانويا لال يأفر تقل ث ع ب تك لن ل يقسـ يق

بة حامية  ية املجمو يدية واملوارد الورا ثللمعارف ا ية  .ة هباقرتنلتقل يع قوانني ا يا يف تعديل  نوب أفر مللكورشعت حكومة  يق مجج
 .لالفكرية ويس فقط قانون الرباءات

شف غري    الاكيفلكعقوابت يف حال ا

ية تخرجة من املوارد الورا تقة أو ا تجات ا شمل أيضا ا بغي أن  شف  ثرأى أحد الوفود أن ا سـ شـ ن ي مللك مل مل ية وضع . ين مهوشدد عىل أ ّ
يةعقوابت وجزاءات يف حال  تخدام املوارد الورا شف عن ا ثعدم ا سـ بارش بني . لك ناك ترابط  يا  رشيع الوطين لكولو مويف ا ه ب مت ل

ية بة إىل املوارد الورا بغي اعامتد مهنج مماثل اب تعدي عىل الرباءة و ثالعقوبة وا سـ لنل  .ين

تجارية واجلوانب ا  ملاجلوانب ا ية/عنويةل تجارية للموارد الورا ثغري ا  ل

ية املرصح أحد الوفود بأن شأن املوارد الورا تعدد األطراف  ث وضع اتفاق  ب شقرتنم يدية  للة ابملعارف ا بغي أال عوبلتقل ية  ين األ صل
تجارية كام اقرتح أو كام هو احلال يف  به ا يه فقط من جوا لنظر إ ن ل تلفة من الويقةي ثمقاطع  ية اإلشارة يف هذه . خم مهوأكد عىل أ ّ

شعوب األ نوية  للاملرحةل إىل احلقوق ا بدلان األخرى أيضاملع يات ويف العديد من ا تعددة القو تقداهتا يف ادلول  لية و مع مصل وقال . م
متكل  يا حيظر رصاحة القدرة عىل ا تور كولو لإن د ب رشوع مسـ يقةملغري ا ياة بأي شلك اكن مبا يف ذكل الاكنات ادل قأو متكل ا ئ حل ّ .

بب، أكد عىل احلاجة إىل وضع تعريف واحض دون أي مغوض ّوذلكل ا تعددة األطرافلس رشيعات  م يف ا  .لت

تاكمةل  يات بديةل و مآ  ل

يدية شأن املعارف ا ياانت  تخدام قواعد ا ثل ا تاكمةل  يات بديةل و تقلدعا أحد الوفود إىل مواصةل العمل عىل آ ب ب سـ لل ل م واقرتح . م
ث نظر يف قضااي  ثةل  تعلقة ابقرتاحات سورسا والاحتاد األورويب كأ ناد إىل الواثئق ا مالا م للت ي مل تعلقة بوقع رشوط س ملل تكل ا

يذها شف يف الرباءات و بتنفا شف يف الرباءات، وحتديد شأشار إىل احلاجة إىل نقا. لك حبث ’لك موضوعي قانوين وتقين حول ا
سار خاص يف يويو ‘ القضااي ناليت طرحت يف  تفادة يف ذكل من مواصةل 2005م ية والا ئةل األسا سـ مع وضع قامئة ابأل سـ سـ

تقين بحث ا لا  .ل
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يولويجلكا  نوع ا ية ا بشف والعالقة مع اتفا لت ل  ق

نة يف أقرب وقت ممكن ألن  بو يف هذه ا شأ يف إطار الو شف عن ا سأةل ا تعامل مع  للجأكد أحد الوفود عىل رضورة ا ي ن لك م ملل ّ

هر مارس شأن يف  تخذ قرارا يف هذا ا يولويج قد  نوع ا ية ا شاتفا لق ت ب لت متع الفريق العامل ما بني . ل ادلورات يف جيواقرتح أيضا أن 
شف  سأةل رشط ا تخذ القرار حول  يولويج واحلرص عىل أن  نوع ا ية ا نه اإلفادة مما جيري يف اتفا لكأقرب وقت ممكن إذ  م ي ب ّت ُ ل ل ق ميك

يولويج نوع ا ية ا بو ويس يف اتفا بيف الو ت لي ل ق  .ل

يولويج وا نوع ا ية ا شددا عىل رضورة دمع املفاوضات ادلائرة يف اتفا تعوأضاف وفد آخر  ب ت لم ل ل بل خرباء يف ق قيق علهيا من  ل
ية الفكرية سارين. مللكا بادال دون إبطاء أي من ا ملوأكد عىل أن يكون ادلمع  ّت م تاح لك يشء. ّ ياة  يت يف ا تو مفوقال إن ا حلق وقال . ل

ناء بو مع مراعاة مصاحل لك ادلول األعضاء وإن الوقت قد حان ملزيد من العمل ا تفاوض يف الو ّإن الوقت قد حان  ب ي  .للل

بني عىل احلاجة إىل و قأكد أحد املرا شات وإجراء ّ نا قا شف اختاذ مل شأن ا لكالقرارات  ياق اتفاق تربس داخلب بو ويف  ي الو سـ ي
يولويج نوع ا ية ا ثل اتفا نظمة أخرى  بويس يف أية  لت ل ق م م  .ل

شف و  ية لألغذية والزراعةلكرشوط ا با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب  لل

بات الرباءات عىل قالحظ أحد املرا شف يف  تعدد األطراف للمعاهدة يف رشوط ا نظام  يد الاعرتاف اب طلبني أن من ا لك مل ملف
يل تواصل العمل عىل رشط من ذكل ا نة  ية يف الاخرتاع املطالب به إذا اكنت ا باملوارد الورا سـ للج وعىل أرض الواقع . لقث

تيض من مود شف  يقامللموس، يعين ذكل أنه يف حال اكن رشط ا ية يف لك يولو شف عن مصدر املادة ا جع طلب الرباءة أن  ب ليك
بني  ميكن للمودع أن  تعدد األطراف للمعاهدة،  نظام  تمل تكل املادة من ا ّالاخرتاع املطالب به واكن قد ا ي ل فسـ يف الطلب أن م

ية  يولو جمصدر املادة ا تعدد األطراف للمعاهدة ادلويةلب نظام  لهو ا تعدد وابإلضافة إىل ذكل، فإن نقل . مل نظام  ماملواد يف ا ل
نقل املوارد تعاقدة مبوجب املعاهدة، وهو الاتفاق املوحد  يع األطراف ا متدته  ياري خاص ا لاألطراف يمت مبوجب عقد  مل مج . عمع

تصةل اباملراقبوأشار  تجارية يف املعاهدة واليت ترتتب عهنا أيضا جوانب  نوية أو غري ا نافع ا يات تقامس ا مللك أيضا إىل آ م ل ملع مل ية ل
نة بة إىل املعاهدة وإىل معل هذه ا ية اب للجالفكرية وال تقل أ سـ  .لنمه

شف عىل أرض الواقع   لكرشط ا

ية للحامية مبوجب  تحديد األ نص عىل قواعد صارمة جدا تريم نظام معقدا  بني أن رشيع الرباءات احلايل  هلالحظ أحد املرا ل ي ّت ق
تلف املراح تويف  تيض من مودع الطلب أن  خمبراءة و يسـ ية احلصول عىل الرباءةتق شف . بغل الواحدة تلو األخرى  لكوال بد من ا ّ

يا . عن الاخرتاع أاي اكن اجملال املعين نولو يو جويف الواقع، لك الاخرتاعات يف جمال ا تك شلك أو بآخرمقرتنلب ية  بة ابملوارد الورا . ث
شف شة رشط ا نا شأ، ميكن  لكوبعد تعريف املصدر أو ا ق من رشط يف رشيع الرباءةويف أي حال، ميكن إ. مل تضافة هذا ا ّوحذر . ل

نفاذ رشط حزي ا تب الرباءات أصعب يف حال مل يدخل ا بح معل  لمن أن  ل  .مكيص

شف واملكل العام   لكا

ية امل يدية واملوارد الورا ناجه تفرتض بأن املعارف ا بني قائال إن بعض ا ثأضاف أحد املرا تقل لمل تة هبا موجودة يف املكل العام وبقى قرتنق
تعلق ابملعارف مسأ تعلقة ابلقانون العريف فامي  سأةل ا يدية وا تارخيي إىل املعارف ا نفاذ ا بقة  نرية ا يةل انعدام املوافقة ا مل مل تقل ل لل لسـ مل ملسـت

تصةل هبا ية ا يدية واملوارد الورا ملا ث شف عن يشء يف طلب براءة مبوجب القواعد . لتقل مبجرد ا شف،  بة إىل رشط ا لكواب لك فسـ لن
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شأن ال سارية  با تؤول إىل املكل العام دون حامية خاصة ل متع حميل عىل عقد، فإن تكل املعارف  سـرباءات، وحىت وإن حصل  جم

نة20يف غضون  ية. سـ  ية اليت تؤدي إىل موارد ورا يدية ا بة إىل ما يعرب ابملعارف ا ثواب ن تقل لضمسـ ل ما يه احلقوق اليت اكنت : لن
ية ال تجات الورا ية عىل تكل ا شعوب األ ثدلى ا ن صل ية؟ملل ية يف ا هم  نيت غريوها دلرجة جعلت معار لبف مضن ّ 

ية  شعوب األ شف وحقوق ا صلا ل  لك

ية الفكرية  شأن ا بات الرباءات أو أية صكوك أخرى  شأ يف  شف عن ا ثل ا بني عىل أن الصكوك  مللكشدد أحد املرا م بق طل ن مللك ّ
ية من غري حق وكذكل امل يولو يادهتم وأخذ مواردمه ا سطو عىل  نع ا ججيب أن  ب سـ ل متىش وقوانني حقوق لمت يدية  لتعارف ا لتقل

لاإلسان ادلوية، وال سـامي املادة  شري إىل احلق 31ن تحدة اليت  ت من إعالن األمم ا يطرة عىل مل ية كجزء لسـيف احلفاظ وا جليناملوارد ا
ثقايفالرتاث من   .لا

ية تجارب الو بادل ا شأن  بني الاقرتاح املقدم  نوأيد أحد املرا ل ت طب ق ّ. 
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ئة جمي متدة من الاتفاع ابملوارد قضا: لفا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا ناي ا للم مل ل ب مل ملسـل مللك
ية  ثالورا

نوع  .12 ية ا يذا التفا ية  نفاذ إىل املوارد الورا نرص من أطر ا ثريا  نافع  شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا شت ا تنو ث ل كع ك مل ب مل ل لق ق تنف
يولويج يا. لبا نافعلسـويف هذا ا نفاذ وضامن تقامس ا نظمي ا ية حامسة يف  رشوط أ تيس تكل ا ملق،  ل ت مه ل يارات . تك خلوميكن أن تؤدي ا

نافع  نفاذ مبا فهيا ا متدة من ذكل ا نافع ا تقامس العادل  هام يف ا ية الفكرية دورا يف اإل شأن ا نفاذ  ها موردو ا ملاليت  ل للم ل ب ملسـل س مللك يفضل
تجارية تجارية وغري ا لا شت مؤخرا. ل ية قونو ية الفكرية يف جمال املوارد الورا شأن مناذج جديدة إلدارة ا ث أيضا ممارسات تعاقدية  مللكب

ية تخدام املوارد الورا شمل ا توزيعي يك  تاكر ا متديد مفاهمي الا ثوعالقهتا  سـ ت ل ب شديد من . ب لوشار يف هذا الصدد أيضا إىل القلق ا ي
نة إىل اإلخالل ابلعمل يف حمافل أخر يارات األخرى ملواصةل تطوير هذا العمل واليت مت . ىللجأن يؤدي معل ا خلوفامي ييل بعض ا

 :حتديدها يف املايض

ية الفكرية يف  :جمي مللكيارات حول قضااي ا نف والعادلخ نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ملصا مل ب مل  ل

ش[ 1.ج تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا شأن أحاكم ا ية  ياانت  بقاعدة  مل ل ب مللكب نافعشـبك نفاذ وتقامس ا ملأن ا  ]ل

تخدام قاعــد يع ا تو يــارات  نظــر يف  ســـا ســـ ل هــا ةخل يع نطا يــة الفكريــة وتو شأن أحــاكم ا ية  يــاانت ا ق ا مللك ســـبك بــ لــشـب ل
نـافع نصف  تقامس ا نفاذ وا تفق علهيا  للموتوافرها يف إطار رشوط  مل ل لل يـاانت و. م رش مـضمون قاعـدة ا بميكـن أن  لنـ ي

نـاال عـىل رس  ية أ ية بأشـاكل إضـا ما ف يـبك سري لـشـ سمح توافرهـا عـىل نطـاق أوسـع و ثال مبـا  يـ أقـراص مدجمـة  تيـ مـ
يني يع أحصاب املصاحل ا بل  تخداهما من  نا مج ملعسـ  .22ق

تعاقدية[ 2.ج ية للمامرسات ا بادئ تو لرشوع  جهي  ]مم

شأن  ــة ومواصــةل تطويرهــا  ي تو ــادئ ا ب رشوع ا شاورات أحصــاب املــصاحل حــول  ــارات  ي نظــر يف  ــا ب جهي ل مل مــ ــ مل خل
تعاقدي WIPO/GRTKF/IC/7/9ثة الواردة يف مرفق الويقة لاملامرسات ا

ية  ،23 ناد إىل املعلومات اإلضـا فابال ست
ياانت تاحة واملدرجة يف قاعدة ا با يةلمل  .لشـبك ا

ية[ 3.ج يص يف جمال املوارد الورا ثدراسة حول ممارسات الرت  ]خ

يص يف جمـال املـويف ّمجع املعلومات، ربام  يـة الـيت توسـع خـشلك دراسات إفرادية، تـصف ممارسـات الرت ّارد الورا ث
يص  ثـل الرت تفادة مـن جتـارب  توح املصدر من جمال حق املؤلف، ابال توزيعي أو  تاكر ا خـنطاق مفاهمي الا م سـمف ل ب

تجارب املامثةل يف جمال حق املؤل هور وغري ذكل من ا لالعام   .فللجم

نة اليت وردت أعال .13 يارات ا يد يف هذا الصدد عىل أن لك ا تأ ملمكوال بد من ا خل ك ل إىل اإلخالل ابلعمل قطعا ه ال تؤدي ّ
نجز يف حمافل أخرى ها أن تراعي دامئا العمل يف تكل . ملا بغي  نظر يف بدء بعض تكل األشطة ولكن  نة يف ا لوقد ترغب ا ين ن ل للج

بادةل تجابة ا نفذ ذكل بطريقة تضمن الا تاحملافل األخرى وأن  سـ  .ملت

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/2/16ث؛ والويقة WIPO/GRTKF/IC/2/12ثانظر الويقة   22
 .WIPO/GRTKF/IC/7/9ث والويقة WIPO/GRTKF/IC/6/5ث والويقة WIPO/GRTKF/IC/5/9ثر الويقة انظ  23
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ئة جمي لفيق عام عىل ا تعل
 

ي .14 تفعمن الوسائل األوية  نود لل ية الاتفاق عىل رشوط أو  متدة من الاتفاع ابملوارد الورا نافع ا تقامس العادل  بل ا ث ن للم ملسـل

يولويج نوع ا ية ا ية، وفقا التفا نفاذ إىل املوارد ا نح ا تفع هبا ألغراض  بحيددها لك من مورد املوارد وا ت ن ل لن ل ملع قمل م ّ ية . ّ قوتركز الاتفا
تايل عىل أن  يامث–يكون هذا احلصول "لاب بادةل– يمت ح  تفق علهيا بصورة  ت عىل أساس رشوط   ويمت الاتفاق علهيا يف 24"مي

ترصحي نقدية، وفقا . لالغالب من خالل العقود أو أنظمة ا نافع ا تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية دور ممكن يف ا لو مل ل مل ل للملك
ية  تو جهيخلطوط بون ا ثاين(ل يل ا تذ لا ي نقدي 25)ل نافع غري ا ل، ويف تقامس ا ّشجع، 6/24ويف املقرر . 26ةمل ية ي ق مؤمتر األطراف يف اتفا

يث ميكن  ية الفكرية  شأن ا ية  نود منوذ تقدم يف وضع  ية الفكرية عىل اإلرساع يف ا ية  نظمة العا يولويج ا نوع ا حبا ب ب ل مل مل ب مللكت ج للملك َ ل ل
تفق علهيا شأن رشوط  تفاوض  ند ا تعاقدية  نظر يف إدراهجا مضن الاتفاقات ا ما ب ل ع ل نة واكن. 27ل همة األوىل اليت أخذهتا ا للجت ا مل

نافع نفاذ وتقامس ا ية الفكرية يف اتفاقات ا شأن ا نود  ية يه  ية الفكرية واملوارد الورا نود ا مليف جمال  ل ب ب ث مللكب وكام ذكر أعاله، . مللك
تكوين نة وكأداة  نافع، حتت إرشاف ا نفاذ وتقامس ا ية  شأن الاتفاقات احلا ياانت  ئت قاعدة  لأ للج مل لل ل ب ب  الكفاءات، ومت أيضا نش

نافع نفاذ وتقامس ا ية إىل اتفاقات ا رشوعات األوىل ألدةل  ميه كام أعدت ا يان حول تكل الاتفاقات و ملإعداد ا ل معل مل ّ تعم ومت أيضا . سـتب
ياانت ية 28لبحتديث قاعدة ا تخداهما أكرث فأكرث كأداة  معل بإضافة عدة اتفاقات جديدة وجيري ا ية(سـ  .اتلتكوين الكفاء) تقنينغري 

يل معيل  .15 رشوع د يغة  لومت تعممي آخر  مل ية "–ص تقامس العادل : ثاملوارد الورا نفاذ وا شأن ا ية  بادئ تو لرشوع  ل ب جهي مم
سابعة– 29"للمنافع نة ا نظر فهيا خالل دورة ا ل  للج متل عىل . لل ية اليت ميكن أن  نفاذ إىل املوارد الورا نود ا تشـوبني الويقة أن  ث ل ب ث ّت

بعاد ا ملرشط يقيض بعدم ا تج عن ست ية فكرية قد  ية واإلدارة ألية  نظم ا تقايق وميكن أن  بحث الا نية الفكرية يف ا ملك مللك تلك ت شـ ل
يات  تلف اآل تخدم املورد و نفاذ و شرتكة بني مورد ا ية ا بل، مبا فهيا ا نوعة من ا يةل  سب الاتفاق  بحث  لا خم سـ ل مل سـ ت ح مل مللكل مشك بت

نصف نافع ا يا وسائر ا نولو نفاذ إىل ا مللضامن ا مل جل نة . ةلتك بادئ اليت حددهتا ا ية وفقا  تو بادئ ا رشوع تكل ا للجووضع  للم جهي ل مل م
ية ثا نذ دورهتا ا شـهتا  نوان ل  :مق

بدأ  ية الفكرية واحملددة يف : 1ملا تعلقة اب ّبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا مللك ملن تعاقدية[ي يل املامرسات ا لد الاعرتاف ] ل
ية لإلبدا ية وغري الر مسيع األشاكل الر مس نقوةل جبم ية ا رشي والهنوض هبا وحاميهتا، القامئة عىل املوارد الورا تاكر ا ملع والا ث ب لب

 .تأو املربطة هبا

بدأ  ية الفكرية واحملددة يف : 2ملا تعلقة اب ّبغي أن تراعي احلقوق والالزتامات ا مللك ملن تعاقدية[ي يل املامرسات ا لد اخلصائص ] ل
ية واألهداف واألطر  ية للموارد الورا ثالقطا يةع شأن املوارد الورا ياسة العامة  ثاخلاصة اب ب  .لسـ

بدأ  ية الفكرية واحملددة يف : 3ملا تعلقة اب ّبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا مللك ملن تعاقدية[ي يل املامرسات ا لد شاركة ] ل ملا
تفاوض حول ال سار املربطة اب تصدي لقضااي ا يني وا يع أحصاب املصاحل ا ية  لالاكمةل وا ت مل ل ن مجل ية ملعلفعل نود ا مللكعقود ووضع  ب

                                                           
يولويج4.15املادة   24 نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل  .ق
ند   25 ية) ي(1لبانظر ا تو ثاين من خطوط بون ا يل ا تذ نقدية املذكورة يف ا نافع ا جهيمن قامئة ا ل ل ي ل ل  .مل
ند   26 ثاين) ف(2لبانظر ا يل ا تذ لمن ا ي يةل تو جهي من خطوط بون ا  .ل
يولويج، الفقرة  6/24انظر املقرر   27 نوع ا ية ا بجمي، اتفا لت ل  .9ق
تايل  28 تاحة يف املوقع ا ياانت  لقاعد ا مب  <http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>: ل
 .WIPO/GRTKF/IC/7/9ثالويقة انظر   29
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شموةل  يدية  يدية يف حال اكنت املعارف ا نافع، مبا يف ذكل أحصاب املعارف ا نفاذ وتقامس ا مالفكرية ألغراض ا تقل تقل مل لل ل
 .ابالتفاق

بدأ  ية الفكرية واحملددة يف : 4ملا تعلقة اب ّبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا مللك ملن تعاقدية[ي يل املامرسات ا لد يزي بني لمتا] ل
تجارية والعرية تجارية وغري ا ية، مبا يف ذكل أوجه الاتفاع ا فتلف أنواع الاتفاع ابملوارد الورا ل ل ن ث ن  .خم

نة .16 ية اليت تقدم هبا أعضاء ا بادئ اإلضا للجويف ما ييل بعض ا  :فمل

تعاقدية غري ملزم - يل املامرسات ا لبغي أن يكون د ل يطا31ً ومران30ين ً و  ؛32بسـ

بغي أال يرتتب عىل مع - نظمة الفاو ينو يولويج و نوع ا ية ا يل املامرسات أي إخالل بعمل اتفا نة عىل د مل ا بق ت ل لللج ل
يق معه سـوأن يكون ويق ا  ؛33لتنث

تعاقدية رشوط  - يل املامرسات ا ية الفكرية واحملددة يف د تعلقة اب سد احلقوق والالزتامات ا بغي أن  لو ل مل ّجت مللك ّن ي
نرية  بقة ملسـتاملوافقة ا يةتاليت ميكن أن رسيملسـا  ؛34ث عىل املوارد الورا

ية؛ - يادية لدلول األعضاء عىل مواردها الورا تعاقدية ابحلقوق ا يل املامرسات ا بغي أن يعرتف د ثو سـ ل لل  ين

ية  - ها كام وضعهتا اتفا يا و نولو نفاذ إىل ا شأن ا تعاقدية عىل رشوط  يل املامرسات ا نص د بغي أن  قو نقل ج تك لن ل ب ل ل ي ي
يولويج نوع ا با لت  ؛35ل

توقع د - بغي أن  يو نفاذ إىل ين يطة بعقود ا بت يف القضااي ا شاء حممكة خاصة  تعاقدية إماكية إ ليل املامرسات ا حمل لل ن ن ل ل
نافع ية وتقامس ا ملاملوارد الورا  .36ث

                                                           
ندا   30 يا ) 82، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(والصني ) 77لفقرة ، اWIPO/GRTKF/IC/2/16(كانظر  مبوكولو

)WIPO/GRTKF/IC/2/16 (بوامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا ) 58، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 75، الفقرة (
يا  ياابن ) 63، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(نيسـوإندو ندا) 76، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(لوا يلويوز  ن

)WIPO/GRTKF/IC/2/16 (وبريو ) 73، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 يوسورسا ) 69، الفقرة
)WIPO/GRTKF/IC/2/16 ية ) 83، الفقرة تحدة األمر يكوالوالايت ا نظمة ) 74، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(مل مو

يا  نولو يو جقطاع ا تك تجارة ادلوي) 92، الفقرة BIO) (WIPO/GRTKF/IC/2/16(لب لوغرفة ا ، WIPO/GRTKF/IC/2/16(ة ل
 ).96 و54، الفقراتن WIPO/GRTKF/IC/2/16(ئوالريس ) 95الفقرة 

ندا   31 ية ) 77، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(كانظر  تحدة األمر يكوالوالايت ا  ).74، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(مل
ية ) 75فقرة ، الWIPO/GRTKF/IC/2/16(بانظر امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا   32 تحدة األمر يكوالوالايت ا مل

)WIPO/GRTKF/IC/2/16 74، الفقرة.( 
، WIPO/GRTKF/IC/2/16(بوامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا ) 55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(انظر إكوادور   33

نغافورة ) 69الفقرة ، WIPO/GRTKF/IC/2/16(وبريو ) 79، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(واملغرب ) 75الفقرة  سـو
)WIPO/GRTKF/IC/2/16 (يوسورسا ) 66، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 كوتريا ) 83، الفقرة
)WIPO/GRTKF/IC/2/16 67، الفقرة.( 

يا وكواب ) 55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(وإكوادور ) 106، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/1/13(الربازيل انظر   34 ليفوبو
هورية ادلو ميوا نية وإكوادور وبامن وياكراغوا وبريو وفزنويال مجل  ).56، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(نيك

ية وإكوادور وبامن وياكراغوا وبريو ) 78، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(اجلزائر انظر   35 هورية ادلو يا وكواب وا نوبو يك مجل نيف ميل
 ).57، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(وفزنويال ) 56، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(وفزنويال 

ية   36 ية األفر هد من أجل ا يقانظر ا  ).88، الفقرة INADEV) (WIPO/GRTKF/IC/2/16(لتمنملع
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تعديالت املقرتحة و رشة لا سة  ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا يقات املقدمة واأل عا م سـ سمرب 11 إىل 7(لتعل  )2009ي د

ئةل امل يقات املقدمة واأل سـا  طروحةلتعل

ئةل املطروحة اقرتحهتا  يقات املقدمة واأل سـا َّتعل سويد ابمس الاحتاد ل يا وا نوب أفر يا ويجرياي وبريو و يا والربازيل وإندو لأسرتا ن سـ يقل ج ني
ية وفزنويال  تحدة األمر يكاألورويب والوالايت ا بويفارية–مجهورية (مل ل ا يب وتوابج أمارو بصفة )ل بائل توال ل، ابإلضافة إىل  ق

 .مراقب

 تعليقات عامة 

ئة جمي ية  للففضلت عدة وفود إيالء مزيد من األ مه ّ. 

بادئ وأهداف   ماحلاجة إىل 

تلف الاقرتاحات  شأن  ية وغريها من املواقف قد قدمت  ياانت ا ية وا تا يغات ا ثريا من ا خمالحظ أحد الوفود أن  ب ه ب ب بل ِّك لشف ل لكت ل
بادئ محلاية املوارد الورا شأن مؤكدا . ثيةملولكن مل حتدد بعد األهداف وا ساعد األمانة يف إعداد ويقة يف هذا ا لوتطلع إىل أن  ث ت

تابة يف ويقة واحدة ها  يد جدا إدراهجا  ثعىل أن من ا ك لك ية العمل . ملف بادئ واألهداف هممة جدا ألهنا حتدد ما هوقال إن ا مل
بري فور الاتفاق علهيا. ودوافعه رس بقدر  كوقال إن العمل  ّي  .سيت

ية حول   ئةل  معلأ نافعسـ نفاذ وتقامس ا ية وا ملحامية املوارد الورا ل  ث

ئةل طرحهتا عدة وفود  :سـأ

يا؟ يا وخار ية دا نفاذ إىل املوارد الورا جيك يعاجل ا خل ث  ل
يدية والاخرتاع؟ ية واملعارف ا تقلوما يه العالقة بني املوارد الورا  لث

 وما نوع األدةل الالزمة واملطلوبة؟
ثال واجلزاءات يف ح ثال واألثر يف احلقوق؟متوما هو عبء الا  متال عدم الا

يل، إن عرف؟ تج عن أنظمة من ذكل ا نافع اذلي  توى تقامس ا بوما هو  ن مل لقسـ  م
نافع تخدام ا نافع وا بات وا بغي تعريف ا نظام؟ و هذا ا نظر فهيا  بغي ا نافع اليت  نفاذ وتقامس ا ملوما يه إجراءات ا سـ مل تطل ل ل مل ملل ن ل ين . ي

يعومن الص هم  كب  بات هذه امحلاية ميكن حامية ذكلفف  .متطل ومعرفة 
تني األخريني؟ ئة جمي عىل ا لفئوملاذا تعطى األولوية   للف

بقة نرية ا يل املوافقة ا تأكد من أن د نظر من جديد يف طلب الرباءة  تعني ا سـوهل  ل لل ملل ت ملسـي تفق علهيا رضورية؟/س رشوط ا ملا  ل
شطب مطالب ا نفاذ غري رضورية بعد تعديل الطلب  بح عقود ا لوهل  ل ية؟سـتص تعلقة مبوارد ورا ثمحلاية ا  مل

نافع  نفاذ وتقامس ا ية الفكرية يف ا ملقضااي ا ل  مللك

يدية امل ية واملعارف ا ية للموارد الورا ية امجلا سأةل ا تقلطرح أحد الوفود  ث ع لم تعامل مع . ة هباقرتنمللك للواقرتح وضع الزتام تعاقدي 
بع نافع يف ظل اإلجراء ا تّتقامس ا  .ململ
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ن  نافعملسـتاملوافقة ا نفاذ وتقامس ا بقة وا ملرية ا ل  ملسـ

تعلقة ّأكدت عدة وفود عىل احلاجة إىل مواصةل دراسة القضااي  ية الفكرية ا يارات جلوانب ا تطوير ومجموعة من ا مليد ا خل مللكل ق
نافع ووضع اقرتاحات بديةل نفاذ وتقامس ا بقة وا نرية ا ملابملوافقة ا ل ملسـ ية وإجراءات وربط ملسـت بادئ تو ياغة  جهي و نة مص للجمعل ا

نة وهمامهتا يولويج، رمغ أن ذكل ال يدخل يف والية ا نوع ا ية ا للجابملفاوضات اجلارية يف إطار اتفا ب لت ل بو . ق تقدم الو يواقرتح أن  ت
بو  هاماهتا من خالل أمانة الو يبإ يولويجإىل س نوع ا ية ا باتفا لت ل  .ق

نافع  نفاذ وتقامس ا تجارب يف جمال ا ملا ل  ل

شاطرة اقرتح أحد الوفود أن تعم تعلق  بةل أو أكرث، عىل مجع أحدث املعلومات فامي  هر ا ثالثة أ مبل األمانة، يف غضون ا ي ملقل ش
نة يف الويقة  نارص ا ية وغري ذكل من ا تجارب يف العقود وعن ما يلزم من تكوين الكفاءات اإلضا ية وا تجارب الو ثا لع ل ن ّل ي ملبف ط

WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)بلَّ وتقدمي املعلومات احملدثة إىل نة ا ملق اجامتع ا  .للج

نافع نصف والعادل  تقامس ا شاطرة جترته يف جمال ا للموابدر أحد الوفود  مل ل ب تضمن موارد . مب بة إىل طلب الرباءة اذلي  يواب لنسـ
بني فهيا  نص القانون الوطين عىل حترير رساةل يف بداية الطلب  ية،  ّورا ي ي ية ومنشأث ها دلى جملس ث املوارد الورا لالرمق املعني 

ية ئة جملس يعىن حتديدا ابإلرث الورايث للربازيل. ثاملوارد الورا يدية . لبيويف وزارة ا يةل عىل املعارف ا تقلوإذا مت احلصول من ا لب لق
يةلقرتنامل تخدمة يف طلب الرباءة، تعني عىل مودع الطلب أن يقدم إىل اجمللس العقد اذلي أبرمه مع ا ية ا بة ابملوارد الورا سـ لقث ّ . مل

تمل اجمل نح رمقا للمودعيسـو يهل أو تويقه و ميلس العقد دون  ث نصف أو يرض مبصاحل طرف اثلث ميكل . حتل بني أن العقد غري  موإذا  ت
ت يدية ذاهتا، جاز للمدعي العام اذلي  ية أو املعارف ا يتكل املوارد الورا تقل شعب الربازييل كام جيوز وىللث ل ادلفاع عن مصاحل ا

ثالث أن يرفع دعوى  ترب الذلكل الطرف ا يعشأن ذكل العقد إىل أن  نصفاب بح  مجمللس أو القايض أن العقد أ يعة .  وعادالص بطبو
يات يات أخرى كام هل  نظام إجيا هذا ا باحلال،  ب سلل نحه اجمللس . ل بت أن الرمق اذلي  نح الرباءة يف أي وقت إذا  ميوميكن مراجعة  ث م

تق ترصحي  ياب العقد أو ا يح أو غري موجود أو يف حال  بغري  ل غ ثالث أن العقد حص بت الطرف ا نافع أو إذا أ لامس ا  .مشلكة هشوبتثمل

نافعووقال أحد الوف نفاذ وتقامس ا تعرضت نظامه اخلاص اب بو ا ملد إن الو ل سـ نفاذ وتقامس و. ي شأن ا بعت مهنجا  يا ا لقال إن أسرتا ب ت ل
توى الوالية وادلوةل ية يعمل عىل  تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  سـا ث ي يا قامئة عىل نظام فدرايل وذلكل فإن أنظمة ودوةل أسرت. ممل لا

توافقة بادئ عامة  ية و بادئ تو ناك  تويني معا، و نافع تعمل عىل ا نفاذ وتقامس ا ما م جهيم ه سـ مل بات اخلاصة ابملوافقة . ملل تيوقال إن الرت
متعات ا نافع مع ا شأن تقامس ا تفاوض  بار  يل تؤخذ يف الا يات ا بقة وآ نرية ا جملا مل ب لل ت ه ل عسـ سمل تسـ لمل بارشةت مية   .حملل

نفاذ وطلب الرباءةاةوازمبقرار يتخذ التويف رشيع بريو،  شأن ا ل  ية وال بد من إبرام عقد بني . ب ّوادلوةل يه اليت متكل املوارد الورا ث
 .املودع وادلوةل

ية الفكرية  شأن ا ية  تعاقدية وأحاكم منوذ يل للمامرسات ا شأن د مللكاقرتاح  بج ل ل  ب

رش ية الفكرية ماقرتح أحد الوفود إعداد  شأن ا ية  تعاقدية أو أحاكم منوذ يل للمامرسات ا ياغة د بادئ  مللكوع  ج بم ل ل ثالويقة (لص
WIPO/GRTKF/IC/7/9(.  ية شأن ا ية  منوذ يل املامرسات واألحاكم ا ثل د مللكودعا إىل وضع صكوك غري ملزمة  ج بم لل

نجز بادل مع العمل ا ناسق وادلمع ا نة ا ملالفكرية واقرتح أن تضمن ا ت ت ملللج نظمة ل نظمة الفاو و يولويج و نوع ا ية ا م يف اتفا م بق لت ل
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ية تجارة العا ملا نوع . ل ية ا سار اتفا ية الفكرية وإدراجه مضن  شأن ا ية  توأشار إىل الطلب الفعيل عىل وضع أحاكم منوذ م لب ق مللك ج
يولويج  .لبا

يولويج وغريها من نوع ا ية ا ية الوارد يف اتفا ببغي مراعاة تعريف املوارد الورا ت لث ل ق نوع . ل الصكوك ادلويةين ية ا لتوتعرتف اتفا ق
تقامس  ية واحلاجة إىل ا يدية القامئة عىل املوارد الورا ية وأنظمهتا ا متعات األ شعوب وا يولويج ابلصةل الويقة بني ا لا ث تقل صل ل ث لب جملل

تصةل هبا ألغراض تاكرات واملامرسات ا يدية والا تخدام املعارف ا متدة من ا نافع ا ملالعادل  ب تقل سـ لللم  احملافظة عىل تكل املوارد ملسـ
يولويج ها ا بونو لت ياغة رشيعات . ع ساعدة األطراف عىل  تعاقدية هو  شأن املامرسات ا ية  تو بادئ ا هدف من هذه ا توا ص م ل ب جهي ل مل ل

ياغة العقود يدين يف  نفاذ وإرشاك ا شأن ا صأو تدابري إدارية أو أحاكم  ل ية . ملسـتفب ية بقوة عىل إضا شعوب األ فوتعرتض وا صل ل
ياانتاملوار رشية يف قواعد ا ية ا بد الورا ب لث  .ل

نظامت أخرى   مبالصةل 

تحدة  ية وسائر واكالت األمم ا تجارة العا نظمة ا يولويج و نوع ا ية ا نجز يف اتفا بة العمل ا ية موا ملشدد أحد الوفد عىل أ مل ل ب ت مل ك ممه لق ل ّ
ية نظامت اإل ميوا  .قلمل

نوع او ية ا بني إىل دراسة أعدهتا اتفا لتأشار أحد املرا ق ية ق متعات األ تعلق ابلقانون العريف  ثال فامي  صليولويج حول الا ي ت للمجب م ل
ية والقانون الوطين وفامي بني الو ية والقانون ادلويل حمللوا ). UNEP/CBD/WG/ABS/7INF 5ثالويقة (ئالايت القضا

نص مهنا كام ييل هد  بوا تعاقدية: ستش نه يف املفاوضات ا لإن الاعرتاف ابحلقوق رشط ال بد  م تخدمني رصاحة و. ّ سـيقر لك ا ملسـ
شمل حق تقرير املصري داخل أراضهيم يؤكدون ذكل، مبا  ها حقوق سابقة و ية  شعوب األ بأن ا سـ صل ية اختاذ القرار . لل تدرج  معلو سـ

نازعات  سوية ا تعاقدية ذاهتا وإجراءات  رشوط ا نافع وا نفاذ وتقامس ا شأن ا بات  ية يف املفاوضات حول الرت ملشعوب األ ت ل ل مل ل ب صل تيلل
ئة عن العقودا شـنا بة. ل نا ية ا ئة ا بت أهنم ا بقة  هادات  ية عىل  شعوب األ ثلو ا يحصل  سـو مل يل ي سـ صل ل مم ثسـ ه لمتم ل ث يحظى . تش سـو

نازعات سوية ا ملالقانون العريف ابلوزن ذاته يف إجراءات  يع . ت ية من  بقة جزءا أسا نرية ا تكون املوافقة احلرة وا مجو سـ سـ ملسـ ملسـت
ن نفاذ وتقامس ا شأن ا بات  ملالرت ل ب يةتي شعوب األ تأخذ ابلقانون العريف  صلافع و لل نفاذ وتقامس . سـ شأن ا بات  يع الرت تعمل  لو ب مج تيسـ ست

ية شعوب األ بقة من ا نرية ا بات احلصول عىل املوافقة احلرة وا بة إل نافع كأدةل مو صلا ل سـ ث ململ ت بات . ملسـج يح لك تكل الرت يو تت سـت
سار كويقة معلوماتوأضاف املراقب قائال إن تكل ال. نإماكية حسب تكل املوافقة ثويقة قد تضاف إىل ا مل ناجه . ث ملوقال إن تطوير ا

ية  يدية واملوارد الورا تعامل مع احلاالت اليت تكون فهيا املعارف ا ية  شعوب األ تحديد ا تيض إجياد طريقة  ية  تفاو ثا تقل لل صل ل ل ض لل تق
ثل هذه احلاال تعامل مع  سات اليت  متعات وتطوير املؤ مشرتكة فامي بني عدة  ست س  .تجمم
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 ة عاماتتعليق

رشة  سة  يقات املقدمة يف ادلورة اخلا عا م سمرب 11 إىل 7(لتعل ية ما بني ادلورات) 2009ي د تا يقات ا سار ا بوخالل  تعل لكم  ل

ئةل املطروحة اقرتحهتا  يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يا ل ندا لأسرتا نغال ابمس كو يك وا يا وا سويد ابمس الاحتاد األورويب وأملا سـوا سـ ن لل ملك
يةمجموع تحدة األمر ية وسورسا والوالايت ا بدلان األفر يكة ا مليق ي  .ل

يد  ثالث كأساس  ئات ا ناد إىل تكل ا ها، واقرتحت الا ثالث  ئات ا تصدي  جوارتأت عدة وفود رضورة مواصةل ا لف ت لك لللف ل سل
 .ملواصةل هذا العمل

ي يارات مبزيد من ا نارص يف قامئة ا شة عدد من ا نا تفصوالحظ أحد الوفود أن  خل لع لق يدة ل قد م يف املراحل األوىل، وقال مفتكون 
نارص يه ية؛ امحل) 1: (لعإن تكل ا ية للموارد الورا ثاية ادلفا تعلقة ) 2(ع بات الرباءات عن املعلومات ا شف يف  ملورشوط ا طل لك

تعمةل يف الاخرتاعات املطالب حباميهتا،  ية ا سـابملوارد الورا ية الفكرية يف ) 3(ملث سائل ا مللكو نودم تفلبا تقامس مل ا شأن ا لق علهيا  ب
ية تعامل املوارد الورا متدة من ا نصف والعادل للمزااي ا ثا سـ  .ملسـمل

يارات  )1: (واقرتح أحد الوفود سةل من ا خلياغة  سل ية الفكرية يف هذا اجملال، والرتكزي خملص عىل املوافقة  حتديدامللكتلف جوانب ا
نفاذ نافع ا تعلقة  رشوط ا بقة وا نرية ا لا مب مل ل ملسـ يل اختاذ القرارات وأشا. ملسـت ية  هر إىل احلاجة إىل قامئة هادفة وحممكة الرتيب  تسبغ ت

بة ية )2. (ئالصا ية الفكرية واملوارد الورا تعامل مع العالقة بني ا ياغة مزيد من الاقرتاحات من أجل ا ثو ل بادئ  )3. (مللكص مووضع 
ية مع جوا تعامل بفعا نة اب سامح  ية ا ية وإجراءات وتطويرها  لتو ل للج ل بغ نافعجهي نفاذ وتقامس ا ية الفكرية ورشوط ا ملنب ا ل  .مللك

يارات  تاكمةلمغلقةخلواقرتحت عدة وفود أال تكون قامئة ا تضاربة بل أن تكون  ية  يارات احلا م، وأال تكون ا م ل  .خل

ش نا ناد يف ا قوأشار أحد الوفود إىل إماكية الا مل بةل إىل الويقة اتستن ث ا   عىل أال تكونWIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ملق
بل يه يف العمل ا ند إ يد اذلي  ملقاألساس الو ت لح نة ذكر و. يُس رشة  للجما جاء عن الاحتاد األورويب يف ادلورة الرابعة  وقال ع

يهنا أو واثئق برمهتاب ناء أية ويقة  نة دون ا شات إىل لك العمل اذلي أجنزته ا نا ناد ا بعرضورة ا ث للج ق ثمل تت ثوقال إن الويقة . سـس
WIPO/GRTKF/IC/14/7تو بةلحت  شات ا نا يدة يف ا ملقي عىل قامئة شامةل ابلواثئق األخرى اليت قد تكون  قمف وذكر عىل . مل

ثال الويقة  ثيل ا مل يغهتا اجلديدة يف الويقة  (WIPO/GRTKF/IC/8/9سب ثو مؤكدا ) WIPO/GRTKF/IC/13/8(b)ص
نة فامي شطة ا شأن أ توي عىل معلومات عامة  بار ألهنا  للجعىل رضورة أخذها يف الا ن ب حت ية عت ية وا تعلق ابملوارد الورا مللك  ث ي

نة يف املقام األول أن تواصل . الفكرية تطرد قائال إن عىل ا للجوا تصةل ابلعالقة بني سـ ية ا ية الفكرية املوضو ملحبث قضااي ا ع مللك
ية املذكورة يف الويقة  ئات املوضو ية كام يه ملخصة يف ا ية الفكرية واملوارد الورا ثا ع لفث ّ  WIPO/GRTKF/IC/13/8مللك

تايل لسب سمل األولوايت ا ية الفكرية يف ) 1: (ح نودمللكقضااي ا متدة لبا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا شأن ا تفق علهيا  ملسـ ا للم مل ل ب مل
شات يف حمافل دوية أخرى؛  نا ها ا تا ية اليت ميكن أن ترثي  تعامل املوارد الورا لمن ا ق مل ث جئسـ والصةل بني نظام الرباءات ) 2(بن

ية عىل وجه اخلصوص؛ ثواملوارد الورا بديةل ) 3(عية، وامحلاية ادلفا رشوط والاقرتاحات ا تعلقة اب ية الفكرية ا لوقضااي ا ل مل مللك
ية ية الفكرية واملوارد الورا ثتعامل مع العالقة بني ا  .مللكلل

ثالث معا  ية ا لواقرتح أحد الوفود معامةل القضااي املوضو يدية وأشاك(ع ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا يديلث ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع ) ل
ساواة تايل ُتطرح ، وأن ملعىل قدم ا نة وأن حتظى لاب ثالث يف لك دورات ا للجالقضااي ا سه من الوقت والاهامتملكها ل  .نفابلقدر 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ية ادلوية نة احلكو لمصادر ا ية مللج ية الفكرية واملوارد الورا تعلق ابلعمل عىل ا ثفامي   مللكي

 سـتعراض القضاايا

ية WIPO/GRTKF/IC/1/3ثالويقة  تعلقة ابملوارد الورا متةل، مبا فهيا تكل ا ثعرض أويل للقضااي واألشطة ا مل  حملن

ية WIPO/GRTKF/IC/8/9ثالويقة  نة يف جمال املوارد الورا تعراض معل ا ثا للج  سـ

ية WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ثالويقة  يارات: ثاملوارد الورا  خلقامئة اب

ية WIPO/GRTKF/IC/11/8(b)قة ثالوي تطورات ادلويةأحدث امل: ثاملوارد الورا لعلومات عن واقع ا  ل

نافع تقامس العادل  نفاذ وا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا للمنود ا ل ل ب مل ل  مللكب

شأن WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة  تفـق علهيـا  رشوط ا ية الفكريـة يف ا نود ا يذية  بادئ ا بـا مل لـ ب مللكمل لنف نفـاذ لت ل ا
ــة  ــا يف الويق ه شـهتا ود نا ــت  ــيت مت ــافع ال ن ــامس ا ــة وتق ي ــوارد الورا ثإىل امل ــ ق مل معث م

WIPO/GRTKF/IC/2/16)  110 إىل 52الفقرات( 

يــة  WIPO/GRTKF/IC/2/13ثالويقة  نفــاذ إىل املــوارد الورا شأن ا تعاقديــة  ثويقــة معلومــات عــن الاتفاقــات ا ل ــ ب ل ث
نافع  تحدة(ملوتقامس ا يةملمن وفد الوالايت ا  )يك األمر

  WIPO/GRTKF/IC/3/4ثالويقة 
  WIPO/GRTKF/IC/5/9ثالويقة 
  WIPO/GRTKF/IC/6/5ثالويقة 
يـة الفكريـة يف  WIPO/GRTKF/IC/7/9ثالويقة  شأن جوانـب ا ية  تو بادئ ا رشوع ا تدرجيي  تطوير ا مللكا ب جهي ل مل مل ل ل

نافع تقامس العادل  نفاذ وا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا للما ل ل ب مل  ل

يا نافعبقاعدة  ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وا تعلقة اب نود ا شأن ا ملانت  ث ل مل ب مللكب  ل

ياانت  WIPO/GRTKF/IC/2/12ثالويقة  شاء قاعدة ا باقرتاح بإ يا(لن  )لمن وفد أسرتا

ياانت WIPO/GRTKF/IC/3/3ثالويقة  ية قاعدة ا رشوع  يق عىل  بدعوة إىل ا م لتعل  بنل

ياانت WIPO/GRTKF/IC/3/4ثالويقة  ية املقرتحة لقاعدة ا لبا  لبن

ية وردود أحصاب املصاحل WIPO/GRTKF/IC/3/Q.2ثالويقة  نود احلا يان حول املامرسات وا لا لب  سـتب

ية WIPO/GRTKF/IC/5/9ثالويقة  نود احلا يان حول املامرسات وا ليل ردود أحصاب املصاحل عىل الا ب لحتل  سـتب
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ــادئ تو WIPO/GRTKF/IC/6/5ثالويقة  ب مرشوع  ــردود عــىل مــ ناد إىل ال ــة ابال ــة الفكري ي شأن ا ــة  تي ســمللك ــ ب جهي
تفـق علهيـا  رشوط ا ية الفكرية يف ا تعلق جبوانب ا يهل فامي  يان و ملالا لـ ي مللكحتل سـتب

نافع نفاذ وتقامس ا ملشأن ا ل  ب

يهل  WIPO/GRTKF/IC/7/9ثالويقة  يان و ناد إىل الا ية الفكرية ابال شأن ا ية  بادئ تو حتلرشوع  ب جهي بم ت مللك تم سـس
نةWIPO/GRTKF/IC/6/5ثصدار الويقة  إ– ته ا للج من جديد كام   طلب

ياانت WIPO/GRTKF/IC/4/10ثالويقة  شاء قاعدة ا بتقرير عن إ  لن

ياانت نوان اإللكرتوين لقاعدة ا با  http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html للع

ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا شف فامي  لرشوط ا ث ي  تقليديةلك

يان حول حامية اخرتاعات  WIPO/GRTKF/IC/1/6ثالويقة  بمعلومات مقدمة من ادلول األعضاء ردا عىل الا سـتّ
شف ئةل حول رشوط ا يا، مبا يف ذكل األ نولو يو لكا سـ جب تك  ل

ـــة رمق  WIPO/GRTKF/IC/1/8ثالويقة  ـــة األوروي ـــه امجلاع ي بتو ـــات 98/44ج ـــة الخرتاع ـــة القانوي شأن امحلاي ن  ـــ ب
نول يو تكا ند لب ية حول ا يا ومذكرة تو بو ليح ض يـان 27ج تعلق  يه اذلي  تو ب من ا بج ي ل

يا نولو يو شأ اجلغرايف الخرتاعات ا جا تك ب لن توي أيضا عىل ويقة عن العالقة . مل ثو حت
يولـويج  نـوع ا يـة الفكريـة وا ببني حقوق ا لت ل بمـن امجلاعـة األورويـة وادلول (مللك

 )األعضاء فهيا

تـابع تقرير ا WIPO/GRTKF/IC/2/11ثالويقة  نـافع ا تـوح العـضوية اخملـصص للحـصول وتقـامس ا للفريق العامـل ا مل ملف
يولويج  نوع ا ية ا بالتفا لت ل يولويج(ق نوع ا ية ا بمن أمانة اتفا لت ل  )ق

شأ  WIPO/GRTKF/IC/2/15ثالويقة  ية ويذكر فهيـا بـدل  يولو تخدم فهيا مادة  تقصاء عن الرباءات اليت  نـا ب سـ مسـ ُ ج ُ ت
يا(املادة  با نمن وفد إ  )سـ

شف وردود أحصاب املصاحل WIPO/GRTKF/IC/3/Q.3قة ثالوي يان عن رشوط ا لكا  سـتب

ية WIPO/GRTKF/IC/4/11ثالويقة  تقرير األول عن ادلراسة ا نا  لتقل

ية WIPO/GRTKF/IC/5/10ثالويقة  نرشوع ادلراسة ا  لتقم

ية UNEP/CBD/COP/7/INF/17ثالويقة  تعلقة ابملوارد الورا شف ا ية عن رشوط ا ثدراسة  مل لك يديـةتقن . لتقل واملعـارف ا
بو يقدمهتا الو ّ 

يولويج WIPO/GRTKF/IC/6/9ثالويقة  نوع ا ية ا ية إىل اتفا بتقرير عن إحاةل ادلراسة ا ت لن ل ق  لتق

بو رمق  يشور الو ية 786من نص الهنايئ لدلراسة ا نا  لتقل
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ن WIPO/GRTKF/IC/6/13ثالويقة  يولـويج حـول ا نـوع ا يـة ا لمقررات مؤمتر األطراف يف اتفا ب لت ل ق فـاذ إىل املـوارد ّ
نـة  بحـث قـضااي  بـو يك  نـافع، مبـا يف ذكل دعـوة إىل الو ية وتقـامس ا يّالورا ت ي مل معث

شف  رشوط ا لكتعلق  ب يولويج(ت نوع ا ية ا بمن أمانة اتفا لت ل  )ق

تعلـق ابإلعـالن عـن مـصدر  WIPO/GRTKF/IC/7/INF/5ثالويقة  رسا حـول اقرتاهحـا ا ية من سو ملمالحظات إضا يـ ف
ية وامل بات الرباءات ثاملوارد الورا يدية يف  طلعارف ا  )يمن حكومة سورسا(لتقل

شف WIPO/GRTKF/IC/7/10ثالويقة  تطورات يف رشوط ا لكتجدات عن آخر ا ل  مسـ

يديـة  WIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة  يـة واملعـارف ا تعلق ابملـوارد الورا شأ أو املصدر فامي  شف عن ا تقلا ث ي ن للك مل
بات الرباءات قرتنامل  )باعة األوروية وادلول األعضاء فهيامن امجل(طلة هبا يف 

بـات الـرباءات WIPO/GRTKF/IC/11/10ثالويقة  يديـة يف  يـة واملعـارف ا طلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل : لث
 ياقرتاحات من سورسا

سجالت ياانت وا شأن قواعد ا ية  لاملعايري ا ب ب لن  لتق

يوي WIPO/GRTKF/IC/4/14ثالويقة  بدلان اآل سـاقرتاح مجموعة ا نة(ة ل متدته ا للجا  )ع

ية الفكرية نافع ومللكدراسات ونصوص حول ا نصف  تقامس ا للما مل  ل

شور رمق  ية  769ملنا ئة حول دور حقوق ا تحدة  بو وبرانمج األمم ا شرتكة بني الو مللكدراسة  للبي مل ي م
يـة واملعــارف  يولو متدة مـن الاتفـاع ابملـوارد ا نـافع ا جالفكريـة يف تقـامس ا ب ن لمل ملـسـ

يدية امل  ة هبانقرتلتقلا

تفـاع ابملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/1/9ثالويقة  تعلـق ابال نافع فامي  نفاذ وتقامس ا ية حول ا بادئ تو نرشوع  ي مل ل جهي مم
ية   )يمن حكومة سورسا(ثالورا

يــة، والقــرار – 391القــرار  WIPO/GRTKF/IC/1/11ثالويقة  نفــاذ إىل املــوارد الورا شرتك  نظــام ا ث ا لل ملــ  – 486ل
ي شرتك  نظام ا للملكا مل  )من ادلول األعضاء يف جامعة ادلول األندية(ة الفكرية ل

يـة لألغذيـة والزراعـة  WIPO/GRTKF/IC/2/INF/2ثالويقة  با يـة ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب نظمـة (لل ممـن 
 )الفاو

ية  عتدابري أخرى للحامية ادلفا

ية للمعارف  WIPO/GRTKF/IC/5/6ثالويقة  ية للحامية ادلفا يات  عآ معل ية يف إطار نظام ل يدية واملوارد الورا ثا لتقل
ية (الرباءات  شة  نا قضشمل  ق نوال’مت نظمة الفاو‘ يإ  )ماليت أحالهتا 
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يــة الفكريــة  WIPO/GRTKF/IC/6/8ثالويقة  تعلــق اب يــة فــامي  مللكتجدات أخــرى عــن تــدابري امحلايــة ادلفا ي ع مــسـ
يدية ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا  لث

يان عن  WIPO/GRTKF/IC/7/Q.5ثالويقة  ية يف نظام الرباءاتسـتبا يدية واملوارد الورا ثالاعرتاف ابملعارف ا  لتقل

ية  WIPO/GRTKF/IC/8/12ثالويقة  يولو نة ا جنظام الرباءات وماكحفة القر ب   جتربة بريو–لص

ية  WIPO/GRTKF/IC/9/10ثالويقة  يولو نة ا متةل من القر جيل قضااي  ب ص لحتل يو(حم  )بمن وفد 

ية  WIPO/GRTKF/IC/9/13ثالويقة  ياابن(ثنظام الرباءات واملوارد الورا  )لمن وفد ا

يديـة  WIPO/GRTKF/IC/9/INF/6ثالويقة  يان عـن الاعـرتاف ابملعـارف ا لتقلاجملموعة األوىل من الردود عىل الا ســتب
ية يف نظام الرباءات  ثواملوارد الورا

يان عن الاعرت WIPO/GRTKF/IC/10/INF/7ثالويقة  برد عىل الا يـة يف نظـام سـتّ يدية واملوارد الورا ثاف ابملعارف ا لتقل
 الرباءات

ياابن حول الويقـة  WIPO/GRTKF/IC/11/11ثالويقة  ثرشح إضايف من ا شأن WIPO/GRTKF/IC/9/13ل بـ 
ية  ثنظام الرباءات واملوارد الورا

ية  WIPO/GRTKF/IC/11/13ثالويقة  يولو نة ا جماكحفة القر ب  )من وفد بريو( جتربة بريو –لص

ية ادلويةم نة احلكو لصادر أخرى   مللج

يـة  WIPO/GRTKF/IC/2/14ثالويقة  يديـة واملـوارد الورا ية الفكرية وحامية املعـارف ا شامان عن ا ثإعالن ا تقل لل مللك
 )من وفد الربازيل(

تحـدة األمر WIPO/GRTKF/IC/4/13ثالويقة  ية للحدائق العامـة يف الـوالايت ا نفاذ إىل املوارد الورا يكنظام ا مل ث يـة ل
ية( تحدة األمر يكمن وفد الوالايت ا  )مل

شري إىل  WIPO/GRTKF/IC/5/13ثالويقة  يين’تالرباءات اليت  مييديوم  شاب املااك(‘ ليب  ردود بريو): عأ

ية WIPO/GRTKF/IC/13/8 (c)ثالويقة  تلمة: ثاملوارد الورا يقات ا سـا ملتعل  ل

 

 ]ث والويقةنيهناية املرفق[

 


