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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

قائمة معدلة باخليارات : املوارد الوراثية
ّ

  ديث للوقائعوحت

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة
سادسةخالل ادلورة  .1 رشة لا ل  يدية ع ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ث ن ل للج مللكملع م

نة’(والفوللكور  نعقدة من )‘للجا نة أن تطلب من األمانة ،2010 مايو 7 إىل 3مل، ا يح "للج قررت ا تتأن تعد و ّ
بةلدلورة نة ا ملق ا رشوع الويقة  للج ثيغة معدةل  مل ّص ًWIPO/GRTKF/IC/16/6شمل . ث كويقة معل بغي أن  تو ين

رشة  سادسة  نة خالل ادلورة ا شاركني يف ا يقات املقدمة من ا يقات املقرتحة وا يغة اجلديدة ا عا ل للج مل تعل تعل للص ل
شأن ت ية املقدمة إىل األمانة  تا يقات ا بنة، ابإلضافة إىل ا ب تعل لكللج بل ل قكل الويقة  بغي أن . 2010ل يويو 31ث ينو

يغة اجلديدة للويقة  ثشمل ا لص ية يف WIPO/GRTKF/IC/16/6ت تطورات ا تجدات عن واقع ا ن أيضا  ل ملعسـ م
نظمة األغذية والزراعة  يولويج و نوع ا ية ا ماتفا بق لت ية) الفاو(ل تجارة العا نظمة ا ملو ل  1".م

يغة املعدةل لو .2 توي ويقة العمل هذه عىل ا لصو ث شار إلهيا يف WIPO/GRTKF/IC/16/6ثيقة العمل حت مل ا
بس أعاله سادسة . ملقتالقرار ا يقات املدىل هبا يف ادلورة ا تعديالت املقرتحة وا تعديالت ا لوبني الويقة اب تعل ل ل ث لت

ية الواردة تا يقات ا نة وا برشة  تعل للج لكع ية ما بني ادلوراتل تا يقات ا سار ا ناء  ب أ تعل م لكث يقات . ل لتعلووردت ا
يةلكا تا بة ا هات املرا ية من ادلول األعضاء وا لتا ل قب يا : جل شأن احلمك يف ادلول ومبكولو ثني  با برابطة الطالب وا حل

يا و )AECG(اجلزرية الصغرية  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم تجني ) BIO(لص يات ا نوالاحتاد ادلويل  ملمجلع
يني  يد لا ية الفكرية )IFPMA(لص ية ماليك حقوق ا مللك و نوب رشق مركز و (IPO)مجع ية يف  شعوب األ جا صل ل

تايل املوقع وميكن الاطالع من عىل. (SIPC)أمرياك   :لاإللكرتوين ا
                                                           

نة  1 رشة  سادسة  للجرشوع تقرير ادلورة ا ع ل  .(WIPO/GRTKFIC/16/8 Prov. 2)م

A 
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>http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/comments-3.html<عىل  
تلمت ية كام ا تا يقات ا ُلك ا سـ ب لكتعل  .ل

ثاين عىل أحدث اجملرايت ا .3 ها ا توي الويقة يف مر ملو ل ث نظمة األغذية والزراعة فقحت يولويج و نوع ا ية ا متعلقة ابتفا بق لت ل
ية ) الفاو( تجارة العا نظمة ا ملو ل ثالث عىل . كام اكن مطلوابم ها ا توي أيضا يف مر لو شأن فقحت نة  بقامئة مبواد معل ا للج

ية ية الفكرية واملوارد الورا ثا  .مللك

يهتا بنإعداد هذه الويقة وحتديد   ث

نة مأل ضامان .4 تصار واجلدة يف هذه الويقة، فقد ممكعىل درجة  ثن الوضوح والا ّ  : ما ييلمعدان إىلخ

نة يف دورهتا   )أ ( للجيا والقرارات اليت اختذهتا ا سادسةمتشـ يقات حمددة لا رشة، أدرجت يف املرفق األول   ّ تعل ع
ية ما بني ادلورات تا يقات ا سار ا بتقدمت هبا ادلول األعضاء يف تكل ادلورة وخالل  تعل لكم  وتضم .ل

سة لتعلا ئةل املطروحة يف ادلورتني اخلا ميقات ما أديل هبا فضال عن األ ناء سـ رشة وأ سادسة  ثرشة وا ع ل ع
شاهبة لكام اكن ذكل  ية ما بني ادلورات، وقصدان مجع اآلراء ا تا يقات ا سارات ا هام من  تما يقا ب تعل ملم لك لبل

بني  .ممكنا ئةل املقدمة من املرا يقات واأل قوحيدد هذا املرفق أيضا ا سـ لتعل نظر فهيا ادلول ّ تواليت جسلت يك  ّ
تعلقة هبا، قدر اإلماكن. األعضاء سائل ا سب ا ئةل  يقات واأل ملومجعت ا مل حب سـ يقات . لتعل اليت لتعلوترد ا
ثمعوما ابلويقة برمهتا يف هناية الويقةتتعلق   .ّث

نصوص املقرتح إدراهجا  )ب ( نا خطا حتت ا لوقد و يارات املعدةل أو يف أو إضافهتا ضع يق العامخليف قامئة ا . لتعلا
ناها بني قوسني  ها أو شككت فهيا، فقد و بارات اليت اقرتحت دوةل عضو حذ ضعوأما اللكامت أو ا فلع

ية يذكر فهيا الوفد اذلي اقرتهحا ابإلضافة إىل  .مربعني ياغة مصحواب حبا شأن ا شـويرد لك اقرتاح  لص ب
سب احلال يه إن وجدت و حالوفود اليت أيدت الاقرتاح أو اعرتضت  عل ّ ولكام قدم الوفد رشحا .ّ ّ

ية رشح إىل احلا نا ذكل ا شـالقرتاحه، أ ل نا يف احل.ضف يقاتامسي و توي عىل ا تعلية اليت  حت  واملالحظات لشـ
يق أو املالحظة بدل أو املراقب صاحب ا تعلا تلف . لل تلف ترقمي احلوايش يف بعض احلاالت بني  خموقد  خي

هذه الويقة ثاإلصدارات اللغوية  نظر فهيا ادلول وترد اقرتاحات ا. ل يقات  بني يف نصوص ا تملرا لتعل ل ق
 .األعضاء

يارات خلملخص ا
 

نـة .5 يارات من أجل مواصةل العمل أو مزيد من العمـل وفقـا للقامئـة الـيت حـددهتا ا للجيرد أدانه ملخص قصري  ، للخ
يارات ابلاكمل يف املرفق األول  .خلوترد ا

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

ية 1.أ ياانت ومصادر املعلومات حول املوارد الورا ثجرد قواعد ا  لب

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

يـاانت وغريهـا مـن مـصادر املعلومـات املوجـودة حـول املـوارد  نـة جـردا لـدلورات وقواعـد ا بوميكن أن تضع ا لللج
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 جمل ّادلورايت وقواعد ا شأن لب تعـاون  بـموعة الواثئق يف إطار معاهـدة ا ل
 .الرباءات

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
ياانت وأنظمة املعلومات احلا لقواعد ا شوف عهنـا لب يـة ا نفاذ إىل املعلومـات حـول املـوارد الورا ملكـية  ث سـيقتـيض (لل
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ية ية إضـا يار موارد ما فيذ هذا ا لنف خل تاسـعة). ت يـل 2لوقـدم يف ادلورة ا شأن نظـام مـن ذكل ا ب اقـرتاح ملمـوس  لقبـ
يـة"ويريم إىل  بحـث يف املـوارد الورا يح ا نافـذة الواحـدة أي أن  بـدأ ا ثوضع نظام جديد قامئ عىل  ل تـل هـا مـرة يم لك 

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 مـن خـالل نقـرة واحـدة يفة حبث  تعددة لكن بو ّأنظمة  ي مظ يـة ينو. م تحديـد  يـة  شات اك نا يفبغـي إجـراء  ف كم ل قـ
نظور بل ا ية يف ا ياانت األكرث فعا شاء قاعدة ا ملإ ل ب ملسـتقن  ".ل

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
شوف عهنا ب سنملكا يـة يك تراعـي . حـطريقة أ بـادئ تو يات أو  نـة إماكيـة وضـع تو نـاقش ا جهيوميكـن أن  صـ ن للج 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 ُ
تخدم املـوارد الورا ية الـيت  بات الو نح الرباءات إخضاع ا سؤوةل عن  ثاإلدارات ا سـ ن لطل تـمل ط يـة إلجـراءات حبـث م

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

شف :ابء لكيارات حول رشوط ا  خ

شف اإللزايم 1.ب  لكا

شف اإللزا نةلكوضع رشط ا للجيم عىل غرار ما اقرتح يف ا ُ. 

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

ئةل املطروحة أو احملددة يف دراسات أو دعوات سابقةمواصةل حبث القضااي  ثل األ شف  رشوط ا تعلقة  ّ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  يـ (WIPO/GRTKF/Q.5سـتبالا يديـة واملـوارد الورا يان حول الاعـرتاف ابملعـارف ا ثا لتقل ة يف نظـام سـتب
نـة يف احلاجـة إىل وضـع أحـاكم ). الرباءات نظـر ا للجوميكن أن  يـة(ت يـة أو ) جمنوذ طنمالمئـة لقـوانني 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
 .تربطة بهالرباءات الوطين وادلويل واملامرسات امل

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

نفـاذ  شف يف الـرباءات وا تفاعل بني أطر ا شأن ا يات  ية أو تو بادئ تو نة يف وضع  نظر ا لميكن أن  لكـ ل ب ص جهي للج مت
يـة تعلق ابملـوارد الورا نافع فامي  ثوتقامس ا ي شأن . مل يات  يـة أو تو بـادئ تو نـة يف وضـع  نظـر ا بـوميكـن أن  صـ جهي للج مت

نفـاذ حتقيق أهد يـات بـديةل واتفاقـات ا شف يف الـرباءات أو آ يـات ا تعلق ابالقرتاحات مـن أجـل آ لاف فامي  ل لكـ ل ي
نافع  .ملوتقامس ا

يات بديةل 4.ب  لآ

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
تعلق ابمل نافع فامي  يوتقامس ا ية وقانون الرباءات الوطين وادلويل واملامرسات املربطة بهمل توارد الورا نظـر . ث توميكن أن 

سابقة  ية ا نا يـة ا شوف عهنـا كحـاةل ا ية ا شاء نظام دويل للمعلومات خمصص للموارد الورا نة يف إ لـا ع لـص ن ملك ث ن لتقللج
ية عن خطأ نح براءات عىل موارد ورا ثية تفادي  تعامـل وهو اقرتاح قدم إىل ادلور. مبغ يـار بـديل  تاسـعة  للة ا كخ ل

ية  ية الفكرية واملوارد الورا ثمع العالقة بني ا  ).WIPO/GRTKF/IC/9/13ثالويقة (مللك

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/9/13ثالويقة  2
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نف والعادل :جمي نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا ملصيارات حول قضااي ا مل ب مل ل مللك  خ

ية الفكرية يف  1.ج شأن أحاكم ا ية  ياانت  مللكقاعدة  ببك نافعشـب نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ملا ل ب مل  ل

هــا  يع نطا يــة الفكريــة وتو شأن أحــاكم ا ية  يــاانت ا تخدام قاعــدة ا يع ا تو يــارات  نظــر يف  قا مللك بك ســـخ بــ ب ســـ ســـ ل لــشـل ل
نـافع نصف  تقامس ا نفاذ وا تفق علهيا  للموتوافرها يف إطار رشوط  مل ل لل يـاانت . م رش مـضمون قاعـدة ا بوميكـن أن  لنـ ي

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

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

تعاق شأن املامرسات ا ية  تو بادئ ا رشوع ا شاورات أحصاب املصاحل حول  يارات  نظر يف  لا ب جهي ل مل م مل دية الـواردة خل
ـــة  ـــق الويق ـــة ومواصـــةل تطويرهـــا، WIPO/GRTKF/IC/7/9ثيف مرف ي ـــة اإلعال ـــد حتـــديهثا يف الويق م، بع ث

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12
يـاانت  3 تاحة واملدرجة يف قاعـدة ا ية ا ناد إىل املعلومات اإلضا بابال لمل ف ست

ية  .لشـبكا

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

يـة الـيت توسـع مج يص يف جمـال املـوارد الورا ّع املعلومات، ربام يف شلك دراسات إفرادية، تـصف ممارسـات الرت ث خـ ّ
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 املؤلف هور وغري ذكل من ا لالعام   .للجم

نة إن  .6 يـارات للجا خمدعوة إىل مواصـةل مراجعـة 
يــق علهيــا كــام وردت يف هــذه الويقــة  بــل وا ثالعمــل ا لتعل ملق

نـة يـارات  يـار  يّهبدف الانهتـاء إىل ا معت خ هـاخ يـة جم أو د بغ 
شأهنا نـة مـدعوة أيـضا إىل اإلحاطـة  .بمواصةل العمل  للجوا

ثاينعلام  لتحديث الوقائع كام ورد يف املرفق ا  .ب

 ]رفقاتتيل ذكل امل[

 

                                                           

تعاقدية الوارد يف الويقة  3 شأن املامرسات ا ية  تو بادئ ا رشوع ا رشة حتديث  سادسة  نة من األمانة يف ادلورة ا ست ا ثا ل ب جهي ل مل م ع ل للج لمت
WIPO/GRTKF/IC/7/9ية ثه يف . م وإصداره يف إعال رشوع بعد حتد يويرد ا  .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثالويقة مل
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 املرفق األول
 املرفق األول

يارات خلقامئة معدةل اب ّ 

توايت  حملا

ياراتقامئة   خلا

ئة ألف ية: لفا ية للموارد الورا ثامحلاية ادلفا  ع

ية .أ ية للموارد الورا يارات حول امحلاية ادلفا ثقامئة اب ع  خل

يار أ ياانت ومصادر املعلومات حول املجرد :  1.خلا يةلبقواعد 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

بني قيقات حمددة من ادلول األعضاء واملرا ّ  تعل

ئة  تعلقة ابملوارد: ابءلفا شأن املعلومات ا بات الرباءات  شف يف  ملرشوط ا ب طل تخدمة يف الاخـرتاع املطالـب لك ية ا سـ الورا ملث
ته  يحبام

شف .ب يارات حول رشوط ا لكقامئة اب  خل

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

ئة اب لفيق عام عىل ا  ءتعل

بني قيقات حمددة من ادلول األعضاء واملرا ّ  تعل
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ئة  متدة مـن الاتفـاع : جميلفا نـافع ا نـصف والعـادل  تقـامس ا شأن ا تفـق علهيـا  رشوط ا ية الفكرية يف ا نقضااي ا للم مل ل بـ مل ملـسـل مللك
ية  ثابملوارد الورا

شأن تقامس  .ج تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا يارات حول قضااي ا بقامئة اب مل ل نصف والعادلمللكخل نافع ا ملا  مل

يار ج نفاذ وتقامس :  1.خلا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا شأن أحاكم ا ية  ياانت  لقاعدة  ب مل ل ب مللكب شـبك
نافع  ملا

يار ج تعاقدية:  2.خلا ية للمامرسات ا بادئ تو لرشوع  جهي  مم
يار ج ية:  3.خلا يص يف جمال املوارد الورا ثدراسة حول ممارسات الرت  خ

ئة جميتعليق ع  لفام عىل ا

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 يسـ ية أو أ تدابري  يارات  ن ويقرتح بعض ا ن ل تقخل
تابعهتا نة يف  محمددة قد ترغب ا سائل املوض. للج ثالث من ا ئات ا ملويغطي ا ل ياق ذكل لف ية اليت حددت يف  سـو ِّع

ية ختص  سائل  ّالعمل ويه  ن ية، ) أ(تقم ية للموارد الورا ثامحلاية ادلفا بات ) ب(ع شف يف  طلورشوط ا لك
ته،  تخدمة يف الاخرتاع املطالب حبام ية ا تعلق ابملوارد الورا يالرباءات فامي  سـ ث ية الفكرية يف ) ج(ملي مللكوقضااي ا

تفق علهيا ألغراض ا نود ا لا مل يةلب تخدام املوارد الورا متدة من ا نافع ا نصف والعادل  ثتقامس ا سـ للم  .ملسـمل

تذكري  .2 نة اليت لوجيدر ا ّنص عىلللجبوالية ا ها ت تابع دون اإلخالل ابلعمل "معل أداء   .1"يف حمافل أخرىملا

يا يارات :ناث خلقامئة اب
 

ئة ألف ية:  لفا ية للموارد الورا ثامحلاية ادلفا  ع

ثف .3 نة معال  مكأجنزت ا ثري من العرب اليت ميكن للج يح ا يدية مما  ية للمعارف ا لكا يف جمال امحلاية ادلفا يت تقل لع
ية ية للموارد الورا سني امحلاية ادلفا تفادة مهنا يف  ثالا ع حت نفذة . سـ شطة ا ملومن الاقرتاحات املقدمة األخذ ابأل ن

يذها يف جمال ها و يدية وترمجهتا و نفنجاح يف جمال املعارف ا تيق تطب تقل ش لب يةمنشأف عن لكا املوارد [ ث املوارد الورا
شوف عهنا ية ا ملكالورا ية يف هذا املضامر. 2]ث تا يارات ا لوندرج ا ل خل  :ت

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

ياانت ومصادر املعلومات حول امل 1.أ يةلبجرد قواعد ا  ثوارد الورا
مت[ يدية ا يات حامية املعارف ا ملعاألخذ بآ تقل ية حتديدالل شمل املوارد الورا ها يك  يع نطا ثدة وتو ت ، مبا يف ذكل 3]قسـ

ية وتعزيز الاعرتاف هبا شف عهنا حول املوارد الورا بق ا تعراض مصادر أخرى من املعلومات اليت  ثا لك سـ . سـ
نة جردا لدلور ياانت وغريها من مصادر املعلومات ت ايللجوميكن أن تضع ا شف عن اليت توثق لبوقواعد ا لكا

يةمنشأ شوف عهنا[ ث املوارد الورا ية ا ملكاملوارد الورا نظر إدارات 4]ث ية بأن  شة إماكية تقدمي تو نا ت، هبدف  ص ن ق م
ياانت ومصادر املعلومات مضن احلد األدىن جملموعة الواثئق  بحث ادلويل يف إدماج بعض ادلورايت وقواعد ا ّا ب لل

تعاون شأن الرباءاتليف إطار معاهدة ا تعاون مع ب  ي اإلدارلاب نفاذ إىل املوارد الورا سؤوةل عن ا ية ا ثات الو ل مل  5.6ةطن

ية ألغراض امحلاية ادلف 2.أ يةثأنظمة املعلومات عن املوارد الورا  عا
شمل  ثة، يك  ثا نة يف دورهتا ا شأهتا ا ياانت اليت أ سجالت وقواعد ا ية  بوابة ا يع نطاق ا تميكن تو ل ل للج ن ب لل ل لسـ لشـبك

ياانت وأنظمة املعلومات احل نفاذ إىل املعلومات حوللبقواعد ا ية  للا شف عن  ل يةمنشألكا املوارد [ ث املوارد الورا
شوف عهنا ية ا ملكالورا ية (7]ث ية إضا يار موارد ما يذ هذا ا فتيض  نف ليق خل ت تاسعة اقرتاح . 8)سـ لوقدم يف ادلورة ا

                                                           

 .WO/GA/38/20ث من الويقة 217انظر الفقرة  1
يا 2  .مبوفد كولو
يا 3  .مبوفد كولو
يا 4  .مبوفد كولو
يا 5  .مبوفد كولو
با يف الويقة  6 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. 
يا 7 يعة صلهتا بمن الرضوري . مبوفد كولو ياانت و بتويخ ادلقة يف حتديد نوع املعلومات املقرتح إدراهجا يف قواعد ا طب بادل املعلومات يف ظل ل ية  تآ ل

نافع نفاذ وتقامس ا نوع يف ظل بروتوكول ا ية من ذكل ا يولويج وأية آ نوع ا ية ا ملاتفا ل ل ل ب لت ل يات مبا يضمن  بعد ذكل من وال بد. ق لئة الروابط أو اآل هتي
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يل ويريم إىل  شأن نظام من ذكل ا بملموس  نافذة الواحدة "لقب بدأ ا لوضع نظام جديد قامئ عىل  يح م يتأي أن 
بدل اذلي  ياانت ا بحث لك مرة يف قاعدة  تيض ا ها مرة واحدة عوضا عن نظام  ية  بحث يف املوارد الورا لا ب ل ث يقل لك

بدلان األخرى ياانت ا شأها مبعزل عن قواعد  لأ ب نافذة واحدة عىل أساس نظام . ن ياانت  شاء قاعدة ا بوميكن إ ب لن
يف تعددة لكن بو ظموحد وشامل أو عىل أساس أنظمة  م رسة من خالل نقرة واحدةّ ّة حبث  بغي إجراء . مي ينو

ن بل ا ية يف ا ياانت األكرث فعا شاء قاعدة ا ية إ تحديد  ية  شات اك ملنا ل ب ن ل تقق يف ف سـم ملك  9".ظورل

ي 3.أ جهيبادئ تو يةم شأن امحلاية ادلفا يات  عة وتو ب  ص
بات الرباءات تريم إىل ضامن ا بحث والفحص  ية إلجراءات ا بادئ تو يات أو  لطلتو ل جهي لكشف عن اب ألخذمص

يةمنشأ شوف عهنا[ ث املوارد الورا ية ا ملكابملوارد الورا سن10]ث نة إماكية وضع و. ح بطريقة أ ناقش ا نميكن أن  للج ت
ية  بادئ تو يات أو  جهيتو بات الرباءاتيك مص ية  بحث والفحص احلا لطلتراعي إجراءات ا ل ل  منشألكشف عن ا ُ

ية شوف ع[ ثاملوارد الورا ية ا ملكاملوارد الورا ث نح الرباءات 11]هناَ سؤوةل عن  ية بأن شرتط اإلدارات ا م، وتو مل ت ص
ية إلجراءات حبث  تخدم املوارد الورا ية اليت  بات الو ثإخضاع ا سـ ن تلطل كام تصفه قواعد الالحئة ‘ دويل الطابع’ط

شأن تعاون  يذية ملعاهدة ا با ل  12. الرباءاتلتنف

 

                                                                                                                                                                                                 

ية وأنظمة املعلومات حول املعار يدية فثمتايش العمل بني أنظمة املعلومات حول املوارد الورا بادل املعلومات يف ظل لتقل ا ية  توبني تكل األنظمة وآ ل
يو نوع ا ية ا باتفا لت ل نا، و. لويجق بادرات املذكورة  بة إىل ا هاب مل هسـ هم لن تويق املعلوماتأيضا ملمن ا يا  شأن املعايري دل ثإبرام اتفاق دويل  ل ن  .ب

 .WIPO/GRTKF/IC/3/6ث من الويقة 15انظر الفقرة  8
 .WIPO/GRTKF/IC/9/13ث من الويقة 40انظر الفقرة  9
يا 10 يار أ. مبوفد كولو نة بني 3.خلخبصوص ا ته ا هم الفرق اذلي أقا للج، من الرضوري  م يات"ف تو صا باد"وبني " ل يةملا تو جهيئ ا بت يف الطابع " ل لوا

يات بول للمقتضاإللزايم  ية و رش يه من تعديالت  نة، ويف ما قد  يات صادرة عن ا ية أو تو بادئ تو ها رصف  ق، ويف و م يعصف ت تض للج ص تقجهي
شأن الرباءات تعاون  بلاللزتامات املرتبة عىل معاهدة ا ل  .ت

يا 11  .مبوفد كولو
بة إىل  12 طلبق وأن نفذ هذا العمل اب سـ لنسـ شوف عهناِّ يدية ا تعلقة ابملعارف ا ملكبات الرباءات ا تقل ، WIPO/GRTKF/IC/2/6ثانظر الويقة . لمل

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
 

ن .4 شاركني يف ا ئة من ا للجدعت  مل ية فكرية ف ندات  نح  ية من  نة للموارد الورا ية  ملكة إىل حامية دفا سـم ث س َّع حم
ية، اتبع أدانه(حمظورة  تدابري ادلفا شف كأحد أشاكل ا عأشري إىل رشوط ا ل ثةل ). لك يغات أ موساقت بعض ا لتبل

متكل  لحمددة عن حاالت ا رشوع ّ يةملغري ا متل للامدة الورا ثا  13اإلفراديةويذكر عىل وجه اخلصوص ادلراسات . حمل
تحصةل أو املعدة  بات الرباءات املقدمة أو الرباءات ا ّاليت تقدم به وفد بريو ويصف فهيا ادلعاوى ضد  سـ ملطل

بقة  يدية دون املوافقة ا يولويج أو معارف  تخدام مورد  سـاب تقل ب نرية ملسـ شأ ذكل املورد أو من ملسـتا منمن بدل 
ية اذلي ميكل احلقوق يف تكل امل شعوب األ صلمتع ا ل متعجم بدل أو ا جملعارف، ودون تقدمي ماكفأة من أي نوع ذلكل ا . ل

ية تا لويضع فهيا أيضا األهداف ا  :ل

تصد ) أ ( نوع إىل حماوةل جدية  يل بدل شديد ا بحث عن  للا ت لل ساته؛سب هذه الظاهرة من خالل مؤ سي   ل

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

نة  )ج( شف عن قضااي القر شؤها بريو واليت قد  شري إىل موارد  هائل من الاخرتاعات اليت  صوادلراية ابلعدد ا تك ن مت ل
ية  يولو جا تخدام للمعارف نإما ألن تكل املوارد مت احلصول علهيا بطريقة غري قانوية أ(لب نطوي عىل ا سـو ألهنا  ت

يدية بدون ترصحي أو بدون ماكفأة  ؛)لتقلا

تعلق ابلرباءات  )د( تظم ومهنجي فامي  يل  يوتقدمي الربهان عىل أنه من املمكن إجراء حبث و ن شائكة"محتل  ".لا

تصدي لقضااي الرباءات ا .5 يارات  نة أيضا عىل  يغات اليت قدهما أعضاء ا متلت ا ملموا لل للج خبل لت ثل شـ منوحة جورا،  ً
ياابن ست األوىل . لالاقرتاح اذلي تقدم به وفد ا نة ا ثف اذلي أجنز يف دورات ا يال للعمل ا ّويأيت ذكل  ل للج ملكتمك

تعلق  ها فامي  تكام ية وا بادئ تو ية من أجل الهنوض بوضع  يات ادلفا نوعة من اآل يةل  يهبدف وضع  سـ جهي ع ل لت م مشك ت
يد تصةل ابملعارف ا تقلبفحص الرباءات ا نظمة. يةلمل ثل  تحدة،  ست واكالت أخرى اتبعة لألمم ا موا م مل  أغذية لمت

ها يف قطاعات حمددة)الفاو( والزراعة تصدي  شاغل مماثةل وا يل  تعاون من أجل  بو أن  ّ، من الو ل ل م حتل ت ناك . 14ي هو
ية  هد ادلويل للموارد الورا ثل ا ية  ثنظامت دوية من بني تكل اليت تعمل يف جمال املوارد الورا ث ملعل م بق م ية،  با سـا ت لن

نح براءات غري  ية  يف من الاحامتالت ا بل ا شاف  شلك ويق من أجل ا بو  ملوأن معلت مع الو لفعل سـ تك ث ب لتخفي سـ
سني  ئت هبدف  بو اليت أ بوابة الو ية  ية اخلاصة ابملوارد الورا حترشوعة من خالل ربط أنظمهتا اإلعال ي ب ث شم نم

شوف عهنا ية ا ية للموارد الورا ملكامحلاية ادلفا ث تكل وح. ع تصدي  نة كوسائل  ية ا تدابري ا لددت ا لل ن ملمكل لتق ّ
ية  بحث فهيا عن املوارد الورا هور مع إماكية ا تاحة  سني توافر املعلومات ا ثالاشغاالت وشمل  ل ن مل حت ت للجمن

يس  سابقة، وال سـامي قوا ية ا بحث يف حاةل ا سني أدوات ا شوف عهنا لفائدة فاحيص الرباءات؛ و ما ل ن ل حت لتقملك
ية اليت قد تسميات املوارد ية للموارد الورا ية والعا ية متكني الفاحصني من الرتمجة بني األسامء ا ية  ث الورا لعلم بغ ّمث

ية سابقة من هجة اث ية ا نا ية ا بات الرباءات من هجة، وواثئق حاةل ا نترد اإلشارة إلهيا يف  ل ع لص ن ويف مواصةل . لتقطل
ية ألغراض امحل بو احلا بوابة الو نجز حىت اآلن  لالعمل ا ي ل ية، قدمت اقرتاحات حمددة مل ية للموارد الورا َّاية ادلفا ِّ ث ع

نة تاسعة  للجخالل ادلورة ا ثال أن الويقة . ل ثويذكر   تقرتح من بني احللول WIPO/GRTKF/IC/9/13م
تاح للفاحصني يف أي بدل من أجل تفادي  يدية  ية واملعارف ا شأن املوارد الورا ياانت  شاء قاعدة  ية إ ّا ت تقل ث ب ب ن للفعل

تصةل هبااخلطأ  يدية ا ية واملعارف ا نح الرباءات للموارد الورا مليف  تقل لث  .15م

                                                           

 .)WIPO/GRTKF/IC/9/10 وWIPO/GRTKF/IC/8/12 وWIPO/GRTKF/IC/5/13الواثئق (انظر الواثئق املقدمة من بريو  13
 .CGRFA-9/02/REPة الفاو رمق ثانظر ويق 14
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ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا سـا تعل  لل

يارات  خلتاكمل ا

يارات أ يك أن ا خلرأى وفد ا تاكمةل3. وأ2. وأ1.ملكسـ يار. م قد تكون  نظر إىل أن ا خلولفت ا تطلب مزيدا من  ل يأ 
تدابري واكن من رأيه أن .  من املوضوعات املذكورة حمددضوعاملعلومات عن لك مو ياسات وا تعلقة اب لاملعلومات ا سـ لمل

يل يارات مبزيد من ا ناول قامئة ا نة بأن  سمح  ية من شأهنا أن  ية الفكرية واملوارد الورا تجارب يف جمال ا تفصوا خل للج ت ث لل ت . تمللك
نةمضن املعلومات وتوساءل عن طريقة إدراج تكل املعلومات   .للجالواثئق املعدة 

ثل  يا مموأيد  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يني ) BIO(لص يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن  الاقرتاحات )IFPMA(ملمجلع
يارات أالواردة يف  بة  ألهنا تكفل 3. وأ2. وأ1.خلا نع األخطاء املر يق ما يرىج من  ية تؤدي إىل  بارشة و تكتاجئ  م حتق معلم ن

يةبإصدار براءات يف  ند إىل املوارد الورا ثاخرتاعات  يهنا . تست تاكمل فامي  يارات  بورأى أن تكل ا ت توازيخل ناوها اب لوميكن  . لت
بداية عىل الاقرتاحني أ نة يف ا تني أن تركز ا ثل ا لواقرتح  للج نظم يد يف 2. وأ1.ملمم يات جديدة للمعلومات  شاء آ ميكن إ تف  ل ن ل

نظر يف مطالب الرباءات  يةذات الصةل ابملواردلا تفادة من تكل . ث الورا يات جاهزة حىت ميكن الا بح تكل اآل سـوما أن  ل تص
ية  تو بادئ ا ياغة ا جهياملعلومات يف  ل مل بحث والفحص بشأنص   طريقة أفضلعىل حنو يضمن لفاحيص الرباءاتل إجراءات ا

بان ل شوف عهنا"حلسـيأخذوا يف ا ية ا ملكاملوارد الورا بغي أن . انطالقا من تكل املصادر" ث يو ستند هذا اإلجراء عىل ما ين
نة ويؤدي إىل مجع مصادر املعلومات  نجزه ا للجبقه من معل  ت ها مع املصادر الواردة يف يسـ يدية ود جماليت توثق املعارف ا لتقل

شأن الرباءات تعاون  باحلد األدىن من الواثئق املعمول به يف ظل معاهدة ا بل . ل نوال، ميكن دمج العمل ا ملقوعىل هذا ا مل
ناء عىل املعاهدة اآلنف ذكرهامضن مداوال بت اجامتع اإلدارات ادلوية العاملة   .ل

بو  يالعالقة مع اللجان األخرى يف الو

متس  سلفادورلا ية ابلرباءاتلوفد ا نة ادلامئة ا نظر فهيا يف إطار ا تعلقة ابلرباءات وا يل القضااي ا ن  للج ل مل  .ملعحتل

ثيعة الويقة  طب

ياارتأى  ية الفكرية ويقة ملزمةث أن تكون الويقةمبوفد كولو ية وحقوق ا ث حول املوارد الورا  .مللكث

ها ية وهد فنطاق امحلاية ادلفا  ع

بويأشار  هورية فزنويال ا لوفد  ل تجاريةريةفامج ية فضال عن جوانهبا ا هذه ا ية  نوية وادل ل إىل رضورة مراعاة اجلوانب ا لقض لملع . ين
تجات ا ية وا ملوشدد أيضا عىل مراعاة املوارد الورا نمل ث ية أيضاّ ثتقة من املوارد الورا  .شـ

تاج إىل وفد بريوّوأكد  بل اليت قد  متةل يف ا تطورات ا تجارية وا متدة محلاية املصاحل ا تجات ا نظر يف ا حت عىل ا ل ل ن ملسـتقل حمل ملسـ مل
 .حامية مبوجب براءة

تنيورأى  رشوعجنوفد األر متكل غري ا سلمي أو ا متكل غري ا مل أنه من الرضوري إجياد حل رسيع  لل ية لل ية  بغ للموارد الورا ث
يدية  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تعلق ابمحلاية الفعاةل للموارد الورا ية العامة فامي  تقلاحرتام والية ا تقل ل تع ث ي لمجلع ل ل

 .أيضا

يارات أ ية، مبا فهيا ا ندا مواصةل العمل عىل امحلاية ادلفا يوز خلوأيد وفد  ع يل متكل غري 3. وأ2. وأ1.ن نب ا ل  رشوع لتج ملا
ية يدية واملوارد الورا ثللمعارف ا نح الرباءاتلتقل ناجتة عن األخطاء يف  م ا  .ل

ثل  شأن احلمك يف ادلول اجلزرية الصغرية ممولفت  ثني  با برابطة الطالب وا ند والوالايت )AECG(حل نظر إىل جتربة ا ه ا لل
سرتشد هبا ية  تحدة األمر يا لمل مت. يك ية من ا ترب حامية املوارد الورا لوا ث يا، واعرتض عىل أي ع رشوع أمرا أسا سـكل غري ا حتوير مل

رشية لبيف املوراثت ا ِّ. 
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شأن الرباءات تعاون  ناء عىل معاهدة ا باجلرد واحلد األدىن للواثئق  ل  ب

يار أ ياانت 1.خلأيد وفد الاحتاد الرويس ما جاء يف ا لب من إجناز معل إضايف إلعداد قامئة مبا يوجد ادلورايت وقواعد ا
شوف عهنا وغريها من  ية ا ملكمصادر املعلومات اليت توثق املوارد الورا شث قنا متةل ةمل ية  حم تو بحث ص نظر إدارات ا لبأن  ت

ياانت إلدراهجا مضن احلد األدىن  شأن الرباءاقلواثئللبادلويل يف بعض ادلورايت وقواعد ا تعاون  ناء عىل معاهدة ا ب  ل  .تب

يا ابمس الاحتاد ادلويل وادلول ا با نوحتدث وفد إ يارسـ يارات الواردة يف ا شة ا نا يه، مويا األولوية  خلألعضاء  خل ق مل ل سـامي  أ وال ف
يار أ ية من شأنه أن يعزز امحلاية  نظرا إىل أن 1.خلا ياانت ومصادر املعلومات حول املوارد الورا ثهذا اجلرد لقواعد ا لب

ساب ية ا نا ية ا هل هممة ماكتب الرباءات اليت حتدد حاةل ا ية و لادلفا ع لص ن تقع لي تعلق . قةس نفاذ ا ملورحب الوفد ابتفاق ا ل ّ
يا،  تحدة وأملا ية واململكة ا تحدة األمر يدية املربم مع الاحتاد األورويب والوالايت ا ندية للمعارف ا ية ا تب الر ناب مل مل تقل ه يكمق لملك ل

تعاون  .لوساند مواصةل ا

ثل و ية الفكرية ممشدد  مللكية ماليك حقوق ا تت من (IPO)مجع بو أ ثب عىل أن الو ية للمعارف ي سني امحلاية ادلفا عاملمكن  حت
تعلقة  ياانت ا يدية بإضافة ادلورايت وقواعد ا ملا ب لتقل يدية إىل ل تعاون قاحلد األدىن للواثئلتقلابملعارف ا ناء عىل معاهدة ا ل  ب

شف. تبشأن الرباءا ياانت ومصادر أخرى للمعلومات قد شاع اقرتاهنا اب لكويف هذا الصدد، توجد دورايت وقواعد   عن ب
ثال  ية، مهنا  ماملوارد الورا يةث تجات ا يعشورات األحباث اليت تركز عىل األحباث يف ا ن بن لطمل نة أن تعمد يف . م بغي  للجو ين

ها إىل احلد األدىن للواثئ شأن الرباءاقمضمضامر العمل اجلاري إىل مجع تكل املصادر و تعاون  ناء عىل معاهدة ا ب  ل وأيدت . تب
ية أيضا الاقرتاح الوا نافذة الواحدة  WIPO/GTRTKF/9/13ثرد يف الويقة مجلعا ية موحدة وذات ا شاء بوابة  لبإ شـبكن

رشية، تكون  تعلقة ابملوارد ا ياانت ا بلقواعد ا مل لب نفاذ لفاحيص الرباءاتل لرسة ا ية إىل وجود عدة قواعد . مي ثل ا مجلعوأشار  مم
تاحة للف ية، ولكهنا غري  هارس بأسامء املوارد الورا مياانت فهيا  ثف بحث ب باء ا لاحصني أو تزيد لكرثهتا من أ هوع . لسواحامتل ا

ياانت عىل نطاق واسع من خالل بوابة موحدة، فال بد من  بعض قد أعرب عن قلقه من إاتحة قواعد ا بومع أن ا لل
ية وسويهتا داخل األمانة شة ا نا مترار يف  تالا لقض ق م شرتكة يفسـ يع أحصاب املصاحل مصلحة  تقد أن  ية  م، ألن ا مجل تع  ضامن مجلع
بات الرباءات  .طلأكرب قدر ممكن من ادلقة يف حفص 

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

يار أأشار  يال إىل ا ياانت  شأن قاعدة  ياابن إىل اقرتاحه  خلوفد ا حم ب ب رشح  WIPO/GTRTKF/16/6ثالويقة  يف 1.ل لمع ا
رش:اآليت تاسعة واحلادية  ع يف ادلورتني ا نقرة واحدة تريم ل تاحة  ياانت  ياابن ابقرتاح إلشاء قاعدة  نة، تقدمت ا بة  ب ن ل مللج

يه  شار إ نع ما  تايل يف  هام اب يدية واإل ية واملعارف ا سابقة للموارد الورا بحث يف احلاةل ا يط ا سني  لإىل  ي ل تقل ث ل ل حم محت س ل
نوحة عن خطأ بو اإللكرتوين . ملمابلرباءات ا تفادة من موقع الو يواقرتح الا ية سـ ياانت الو تلف قواعد ا ناملوصول  ب طمبخ ل

بوابة عىل  تعامال  هل ا هور مما جعل املوقع اإللكرتوين أ تحت  ية اليت  تعلقة ابملوارد الورا كلدلول األعضاء وا سـ ث سمل للجم ف
ية للرباءات والعالمات . اإلنرتنت تحدة األمر تب الوالايت ا نحت الفاحصني العاملني يف  ند  يكوقال إن حكومة ا مك ملم له

يدية ية اخملصصة للمعارف ا بهتا الر نفاذ إىل  تقلإماكية ا مق ت ل لن ند حول . مك ثريا من جتارب ا يدوا  هوقال إن لألعضاء أن  لك تفسـ ي
يد العاملي بات عىل ا لصعية تطوير تكل ا ملكت سري إاتحة قواعد . يفك بو يف  هم اذلي ميكن أن تؤديه الو يوأشار إىل ادلور ا تي مل

يل لفائدة بياانت من ذكل ا يد العامليلقب نغافورة يف . لصع الفاحصني عىل ا سـوأشار أيضا إىل الاقرتاحات اليت تقدم هبا وفد 
ياانت ادلوية ومضمون  ية لقواعد ا ية واجلوانب ا نة واليت مشلت عددا من القضااي الر رشة  ثة  ثا لادلورة ا ب ن سـ للج ع ل لل لتقي ئ

ياانت ادلوية، فضال عن اقرتاحات أخرى لقواعد ا تط. لب بحثلوأعرب عن ا شاء أداة قوية  لللع إىل إ بون بادرة من الو ي   مب
ية الفكرية عرب العامل يع ماكتب ا هوةل من  نفاذ إلهيا  مللكميكن ا مجس ياانت .بل ساعد عىل الوصول إىل قاعدة ا ب ورأى أن ما  لي

بو معمقة شات اجلارية يف الو نا يأن تكون ا ق يب من قلق إزاء احامتل. مل بائل توال تفت إىل ما أبدته  لوا سفر قاعدة قل ت أن 
ياانت عن شف عن  إفراط يفلبا بان تكل احلاةل لك ا نفاذ للغري، وقال إن الاقرتاح يأخذ يف ا سـاملعلومات وتكفل ا حلل

تعرف علهيا ابقرتاح  نوان اليت  ية الفكرية ذات ا ياانت ملاكتب ا نفاذ إىل بوابة قواعد ا ينظام أمين عىل اإلنرتنت يكفل ا لع ب مللكل ل
نظام األمين وال بوابة لغريهالا تح ا ل   .يف
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نداوأعرب  بادرات تريم كوفد  ثل أية  ية  ية الفكرية يف املوارد الورا تصدي جلوانب ا ية  يده ألية طريقة  م عن تأ م ثمللك لل معل ي
سابقة ية ا بحث اذلي جيريه فاحصو الرباءات يف حاةل ا سني ا لإىل  ن ل يقت يف هذا . لتقحت يدة اليت  ثةل ا سـومن بني األ جل م

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

ية تا سائل ا نظر يف ا يك إىل ا لودعا وفد ا ل مل ل  :ملكسـ

ية؟ - تغطي املوارد الورا يدية  بقة عىل املعارف ا ية ا يات امحلاية ادلفا يع نطاق آ ثيف ميكن تو ل تقل ملط ع ل سـ  لك
شوف عهنا يف جمال املوارد الوكيف  - ية، وناء عىل أي معايري؟ملكميكن حتديد مصادر املعلومات ا برا  ث

شف عهنا؟ - بق ا ية اليت  لكما املقصود ابملوارد الورا سـ  ث

ياانت ومصادر املعلومات األخرى  - شورات وقواعد ا نة، اب ياق معل ا هرس، يف  بميكن إعداد  ن للج لسـ مل ف
ية ية. ثحول املوارد الورا ياانت حول املوارد الورا ثمفا املضمون املقرتح لقاعدة  مات اليت  وما يه املعلوب

ياانت؟ لبتضمهنا قاعدة ا  ست

نفاذ أو  - توحة ا يدية؟ وهل  ياانت املعارف ا ية بقواعد  ياانت املوارد الورا ليف ميكن وصل قاعدة  تقل ب ث ب مفك ل
نفاذ؟ ليدة ا  مق

ية الفكرية فقط؟ - تاحا ملاكتب ا نفاذ  مللكهل يكون ا م  ل

يدة يف  - ية اليت تكون  تعلقة ابملوارد الورا مفما يه املعلومات ا ث نجزها ماكتب الرباءات مل تاألحباث اليت 
ية؟  طنالو

نظمة ابإلرشاف علهيا؟ - تفي ا بو أو  يكون مركزها الو ياانت مركزية  ملهل تكو قاعدة ا ي تكب ف  ل

يار شاؤها 1.أ خلوأيد وفد الاحتاد الرويس الاقرتاح الوارد يف ا سابق إ ية ا بوابة ا يع نطاق ا تو ن  ل ل سـ للسجالت وقواعد لشـبكب
ياانت وال شاء نظام جديد يكون سـامي  لبا نافذة واحدة نظاما"نبإ يةب  بحث يف املوارد الورا يح ا ثأي  ل  ةّموحد بطريقة يت

 ".وشامةل

بائل  ثل  قوشكر  يبمم ية لتوال شؤون احلكو مامللحق بإدارة ا شأن  ل يدة  ند عىل املعلومات ا يح وا تو ياابن عىل ا با ه ض ل ملفل ل
ب ته  منوذج اذلي اقرت به ا ية اليت  قبهتا الر ح ل شـ مق تت يبائل مك نة عام لتوال ية  ثا نرب ادلورة ا للج يف  ن ل حامية ورأى أن . 2002م

ية  ثل  سائل أخرى  يدة، عىل أن من الرضوري الوقوف عىل  ية  يدية واملوارد الورا ياانت املعارف ا ملكقواعد  م ممف ث تقل لب
باس مهنا ياانت والائامتن علهيا والا تقواعد ا قب  .ل

نوب رشق أ ية يف  شعوب األ جوشدد مركز ا صل ناع عن (SIPC)مرياك ل مت عىل أن من غري اجلائز ملن يوقع اتفاقا ابال
شف عن  ية منشألكا سجل تكل املوارد كام لو اكنت هلث املوارد الورا شعب أصيل، أن  ته  يوعال ب  .ق

ياانت برسد املصطلحات وقواعد ا  لم

ياابن وفد أشار رسد للمصطلحات وإاتحهتام لا ياانت و ل إىل الفائدة يف وضع قاعدة  م وقال إنه من غري املمكن . لجمهورب
شورات  نفاذ أرسع إىل ا ية، وإمنا  ياانت احلا يس فقط قواعد ا يد ملراجعي الرباءات،  بديل الو بار ذكل ا نا ك ل ب ل ملت ل لع ح

تعلقة هبا. واملقاالت تجات ا ية وا هم أن يراجعوا الرباءات املطلوبة للموارد الورا تعني علهيم  ملو ن ملث لك  .سي

ندا تو سـواقرتح افد  ية ك ناول املوارد الورا يدية  بقة عىل املعارف ا ية ا ية احلا يات امحلاية ادلفا ثيع نطاق آ تقل ملط ل ع لتتل ل
تحديد، وال بات سـامي مراجعة  لاب ياانت وا ية، مبا فهيا قواعد ا شوف عهنا يف جمال املوارد الورا تمصادر املعلومات ا ب ث ملكملك ل

ية، وزايدة عددها هر األخرية وأشار الوفد يف هذا الصدد. مقالر يهتا خالل األ ية وفعا بهتا الر شأن  ند  ش إىل مداخةل ا ل مق ت ب مكه ل
يدية ندية ا نع إيداع الرباءات يف األدوية ا تقليف  له ل ية وامليض يف . م يق مقاربة مماثةل عىل املوارد الورا يد  ثورأى أن من ا تطب ملف

ياق األفرقة العامةل ما بني ادلورات  .سـحبث هذا املوضوع يف 

ية وأيد وفد ا تلف مصادر املعلومات حول املوارد الورا تعلقة  ياانت ا شورات وقواعد ا تني إعداد قامئة اب ثألر مبخ مل ب ن لن مل ج
يار أ شوف عهنا كام جاء يف ا خلا ية1.ملك ياانت واملعلومات حول املوارد الورا شأن جرد قواعد ا ث  ب ورأى أن قواعد . لب

ية  ياانت وأنظمة املعلومات حول املوارد الورا ينا ث ية لب نا بدلان ا ساعدة تقدم إىل ا مبغي أن تكون مصحوبة  ل ل اليت تواجه مب
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نظر  نفاذ إىل املعلومات أو معاجلهتا اب لصعوابت يف ا يةل ساعدة ا تدريب وا نيف جمال تكوين الكفاءات وا مل ، عىل أساس لتقل
بدلان لبات تكل ا  .متطل

شأن حفص الرباءات ية  ببادئ تو جهي  م

تفات يف تني الا لاقرتح وفد األر يار أجن ياق ا خل  يه إماكية 3.سـ نطوي  ن عىل اخلطر اذلي  عل بحث ت لأن تودع ألغراض ا
بات براءات ادلويل يةطل  ها صةل ابملوارد الورا ية  ثو لن به . ط يمي عوا يل  يل هذا املوضوع اب قورأى أن من الرضورية  لتق تفص لحتل

ية نا بدلان ا معىل ا ل  .ل

تعلق اب ية 3.خليار أملووافق وفد الاحتاد الرويس عىل الاقرتاح ا بادئ تو يات أو  شأن إعداد تو جهي  ص بشأن إجراءات مب
شوف عهنا بطريقة أفضل ية ا بات الرباءات لضامن مراعاهتا للموارد الورا بحث والفحص يف  ملكا ث طل  .ل

ثل ية الفكرية  مموأعرب  مللكية ماليك حقوق ا بات الرباءات (IPO)مجع يق يف  شديد بأن الفحص ادل تقاده ا طل عن ا ل قع
يق رشط ال ية وقابةل  مية و نه للحصول عىل حامية مبوجب الرباءات تكون  ببد  للتطفعل سل ية م نة الرا م، وأيد لك هجود ا للج

سابقة للفاحصني ية ا نا ية ا لإىل تعزيز إجراءات الفحص وإاتحة لك ما هو موجود يف حاةل ا ع لص يارات أورأى أن . لتقن  1.خلا
يق تكل األهد 3. وأ2.وأ تلفة  لتحقتكفل وسائل  ية خم ية للموارد الورا تايل خطوة هممة حنو ضامن حامية دفا ثاف ويه اب ع ل

بات الرباءات يق يف  طلوحفص د  .ق

 الصةل مبحافل أخرى

ية حلقوق اإلسانمنسقيةممثل طرح  ية غري احلكو نظامت األفر ن ا ممل يولويج (CONGAF) يق نوع ا ناخ وا سأةل تغري ا ب  ت مل لم ل
يدية ناخ رمغ أهنا ذات صةل هبذا ثوقال إن الويقة ال. لتقلواملعارف ا شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا شري إىل اتفا مل  ب مل ّت ق

بة إىل اتفاق تربس يالعمل، وكذكل األمر اب  .لنسـ
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ئة ابء تخدمة يف الاخرتاع املطالب : لفا ية ا تعلقة ابملوارد الورا شأن املعلومات ا بات الرباءات  شف يف  سـرشوط ا ث مل ب طل مللك
ته  يحبام

َناقش آاث .6 ية وإماكية إدماهجا يف ت شف عن املوارد الورا ية  شأن رشوط إضا نر الاقرتاحات املقدمة  ث للك فب
ية الفكرية  شأن ا تخصصة يف تعديل تكل الاتفاقات  ية الفكرية يف احملافل ادلوية ا مللكالاتفاقات ادلوية  بللملك مل ل ل

ثال يف جملس تربس ونو(أو يف إصالهحا  يناقش اآلاثر يف اتفاق تربس  م ي َ شأن ت تعاون  بشت اآلاثر يف معاهدة ا ل ق
شأن الرباءات تعاون  بالرباءات يف الفريق العامل املعين بإصالح معاهدة ا أما العالقة األعىل بني رشوط ). ل

ها اخلاصة يف تكل  يا مبفا نظرية اليت ال حتلل  ئةل ا تطرح عددا من األ نافع  نفاذ وتقامس ا شف وأطر ا ميا هف لك ل سـ مل ل َّلك
تخصصة ية . ملاحملافل ا ية لإلدماج مضن اتفاقات ا تجاوز اجلوانب ا نظرية األعىل  مللكإذ أن تكل الروابط ا ن ت لتقل

شأن قضااي . ّالفكرية احملددة يولويج  نوع ا ية ا ية من اتفا ثا تجابة لدلعوة ا سار الا بـي تربز جزيا يف  ب ت ن ل سـ م لئ ل ق فه
سار خارج  بو عىل أن تمت يف  شف اليت وافقت ادلول األعضاء يف الو ما ي نة ذاهتا لك أدى إىل اجامتع (للجعن ا

سأةل يف  شان ا ملحكويم 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 يارات ). ق نظر يف  نة عىل ا توحا إزاء معل ا سؤال  خويظل بذكل ا لمف للج ل

سابقة، مع مراعاة الاشغال القوي من أال يؤدي ذكل إىل مثل تكل الواردة أدانه وال نيت مت حتديدها يف ادلورات ا ل
 :اإلخالل ابلعمل يف حمافل 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

شف 2.ب رشوط ا تعلقة  لكمواصةل حبث القضااي ا ب  مل
ئةل املطروحة أو احملددة يف دراسات أو دعوات سابقةمواص ثل األ شف  رشوط ا تعلقة  ّةل حبث القضااي ا سـ لك ب . ممل

ياق  نة يف  تخدام املعلومات املقدمة من أعضاء ا شف يف الرباءات اب يل اجملاور لقضااي ا تح سـوا للج سـ لك ل ّل
يان  يدية و (WIPO/GRTKF/Q.5سـتبالا يان حول الاعرتاف ابملعارف ا لتقلا ية يف نظام سـتب ثاملوارد الورا

نة يف احلاجة إىل وضع ). الرباءات نظر ا للجوميكن أن  ية(أحاكم ت ية أو مالمئة ) جمنوذ طنلقوانني الرباءات الو
ية وقانون  تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  نفاذ وتقامس ا تاكمل بني تدابري ا يل الاساق وا ية  ية  ثاإل ي مل ل ل ت ه بغ تسمي قل

 .16هت واملامرسات املربطة بالرباءات الوطين وادلويل

شفم 3.ب شأن ا يات  ية وتو لكبادئ تو ب ص  جهي
نة يف وضع  نظر ا للجميكن أن  نفاذ ت شف يف الرباءات وا تفاعل بني أطر ا شأن ا يات  ية أو تو لبادئ تو لك ل ب ص جهي م

ية تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  ثوتقامس ا ي نة يف . مل نظر ا للجوميكن أن  يات ية أو تو بادئ تو صوضع  جهي شأن م بت 
نفاذ  يات بديةل واتفاقات ا شف يف الرباءات أو آ يات ا تعلق ابالقرتاحات من أجل آ ليق أهداف فامي  ل لك ل ي حتق

ناف  .17عملوتقامس ا

يات بديةل 4.ب  لآ
نفاذ  تاكمل بني تدابري 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

ناف ية وقانون الرباءات الوطين وادلويل واملامرسات املربطة بهملوتقامس ا تعلق ابملوارد الورا تع فامي  ث نظر . ي توميكن أن 
نة يف  شاء نظام دويل للمعلومات للجا شف عن بشأن نإ يةمنشألكا شوف [ ث املوارد الورا ية ا ملكملوارد الورا ث

                                                           

يل يف دورهتا األوىل  16 نة يف اقرتاحات من ذكل ا بنظرت ا ية ) 4، املرفق WIPO/GRTKF/IC/1/3ثالويقة (لقللج ند طلب مؤمتر األطراف يف اتفا قونزوال  ع
سادسة  يولويج يف دورهتا ا نوع ا لا ب لت باس من مقرر مؤمتر األطراف رمق 4، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/6/11ثانظر الويقة (ل من ) أ(8، الفقرة 7/19قت، ا

يولويج نوع ا ية ا باتفا لت ل  ).ق
سة 17 يل يف ادلورتني األوىل واخلا نة يف اقرتاحات من ذكل ا منظرت ا ب  ".2"12، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/10ثانظر الويقة . لقللج
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نح براءات18]عهنا ية تفادي  سابقة  ية ا نا ية ا م كحاةل ا بغ ل ع لص ية عن خطألتقن وهو اقرتاح قدم إىل . ث عىل موارد ورا
ية الفكرية واملوارد الو تعامل مع العالقة بني ا يار بديل  تاسعة  مللكادلورة ا لل كخ ية ل ثالويقة (ثرا

WIPO/GRTKF/IC/9/13(. 

                                                           

يا 18 يار أ. مبوفد كولو نة بني 3.خلخبصوص ا ته ا هم الفرق اذلي أقا للج، من الرضوري  م يات"ف تو صا ية"وبني " ل تو بادئ ا جهيا ل بت يف الطابع " مل لوا
بول  ية و رش يه من تعديالت  نة، ويف ما قد  يات صادرة عن ا ية أو تو بادئ تو ها رصف  يات، ويف و قاإللزايم  م يعصف ت تض للج ص جهي تقتض للمق

تعاون  للاللزتامات املرتبة عىل معاهدة ا  .بشأن الرباءاتت
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ئة ابء لفيق عام عىل ا  تعل
بات الرباءات اب .7 شف احملددة يف  بات ا يطة  سائل ا شات ا نا طلمشلت ا لك تطل حمل مل ق تعلقة مبمل ملبة إىل املعلومات ا لنسـ

ية  تعامل مع العالقة بني ا بديةل  تخدمت يف الاخرتاع املطالب به والاقرتاحات ا ية اليت ا مللكابملوارد الورا لل ل سـ ث
ية ية ويف العالقة . ثالفكرية واملوارد الورا نة للموارد الورا ية ا ثوبرز ذكل أكرث يف العالقة ابمحلاية ادلفا س َّع حمل

ن نافعلابلروابط ا ية وأنظمة تقامس ا نفاذ الوطين وادلويل إىل املوارد الورا ية الفكرية مع ا ئة ألنظمة ا ملا ث ل . مللكشـ
يولويج، بدعوة و نوع ا ية ا ثل اتفا تعددة األطراف  بتقدمت حمافل أخرى  لت ل ق م بو إىل م نة بحث جوانبليالو معيّ 

ئة من القضااي تني. لفمن هذه ا بو درا سـويف هذا الصدد قدمت الو يةألم ي ويف . املذكورة، كام جاء أعاله قانة الاتفا
ثل  بو،  مإطار معاهدات حمددة تديرها الو ي سأةل يف إطار معاهدةّ نظر يف هذه ا شأن الرباءات، مت ا تعاون  مل ا ل ب ل

تعلق  ية بقانون الرباءات فامي  نة ادلامئة ا شات اليت دارت يف ا نا سأةل يف ا ييات إصالهحا وطرحت ا ن للج ق مل مل ملعمعل ُ
تعلق .  معاهدة قانون الرباءات املوضوعيمبرشوع سأةل فامي  تعددة األطراف هذه ا نظامت أخرى  يوناولت  مل مت م

تعلق ابتفاق تربس، إذ قدم اقرتاح حمدد يريم  ية فامي  تجارة العا نظمة ا ثل  ّابالتفاقات احملددة اليت تديرها،  ِّ ي م يم مل ل
شف اإللزايم لكإىل تعديل اتفاق تربس هبدف إدراج رشط ا ناء  و.ي سأةل حمل نقاش أ ثاكن بعض جوانب ا مل

يولويج نوع ا ية ا نافع يف إطار اتفا نفاذ وتقامس ا شأن ا باملفاوضات حول نظام دويل  ت مل ل لب ل  .19ق

شف جديدة أو موسعة مضن أنظمة الرباءات القامئة  .8 شات عىل إماكية إدراج رشوط  نا ّوركزت تكل ا ك ن ق مل
تعددة  يةمابإلضافة إىل تدابري بديةل واقرتاحات  ية الفكرية واملوارد الورا ثتعامل مع العالقة بني ا ويطرح . مللكلل

نفاذ وتقامس  ية الفكرية وأنظمة ا يات ا تاكمل بني آ ية حول أوجه الرتابط وا ئةل نظرية و نقاش أيضا أ لا ل ل سـ مللكل تطبيق
نافع نو. ملا ية ا يا يف اتفا نود املفاوضات اجلارية حا شف يف  يفت إشارات إىل رشوط ا توأ ل ب لك لض يولويج حول ق لبع ا

نافع نفاذ وتقامس ا ملنظام دويل  شف إلزايم. لل شأن رشط  يان األول  نة اقرتاحان ر كوقد قدم يف ا ب مس للج ثاين 20ِّ ل وا
رشط شأن الرباءات من إدراج ذكل ا تعاون  تعاقدة مبوجب معاهدة ا لميكن رصاحة األطراف ا ب ل مل ِّوقد قدم يف [ .21ّ

نة اقرتاح رمسي شف إلز22للجا شأن رشط  ك  نة وضع رشط إلزايم ولكن ].23ايمب شاركني يف ا للج ويؤيد بعض ا مل ّ
نة إىل  نهبون إىل أال يفيض معل ا بو أو خارهجا، و يه يف حمافل أخرى إما داخل الو بون ابلعمل  للجيطا ي عل ّل ي

تاجئ يف حمافل أخرى شف جديد مضن . لناإلخالل اب ناك من يرى أن من اخلطأ الافرتاض بأن إدراج رشط  كو ه
نة إىل قانون ا نافع بل ومهنم من يدعو ا نصف  تقامس ا نفاذ وا يق أهداف ا للجلرباءات سوف ميكن من  للم مل ل ل حتق

يق يف نظام الرباءات توازن ادل قالاحرتاس من زعزعة ا شف قد . 24ل نظور آخر وهو أن رشوط ا ناك  لكو مه
نفاذ وتقامس ية أوسع نطاقا حول أطر ا سائةل  نة  لتكون مربطة يف حاالت  مي مب ي تنظت ّ سأةل مع نافع، فضال عن  م ا مل

ية الفكرية القامئة واندماهجا فهيا ها مع اتفاقات ا مللكتوا نظر األخرى . فق ثري من وهجات ا لوأعرب املعلقون عن  ك
شف يف الرباءات وأنظمة  تاكمل بني رشوط ا نظرية حول أوجه الرتابط وا ئةل ا لكفأشاروا إىل أن تكل األ ل ل سـ

ش ناقش  نافع مل  نفاذ وتقامس ا با ت مل شف مع أنظمة الرباءات القامئة أو ل ند حبث توافق رشوط ا يض  لكلك  ع مسـتف
 .اندماهجا مضن دقائق األنظمة القامئة

                                                           

ثاين 19  .لملزيد من املعلومات، انظر املرفق ا
 .، انظر الوصف أدانهWIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة  20
ثقدم اقرتاح اثن من وفد سورسا يف الويقة  21  .WIPO/GRTKF/IC/11/10ي
 ].، انظر الوصف أدانهWIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة [ 22
 ].WIPO/GRTKF/IC/11/10ثيقة يمن وفد سورسا يف الواثن قدم اقرتاح [ 23
يدية )ب(3.27 املادة’ (WIPO/GRTKF/IC/8/13ثالويقة  24 يولويج وحامية املعارف ا نوع ا ية ا تقل، العالقة بني اتفاق تربس واتفا ب لت ل ل ق ي

ية‘والفوللكور تحدة األمر يك، اقرتاح من الوالايت ا  ).مل
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ية  .9 نة وأحالهتا إىل مؤمتر األطراف يف اتفا شف اليت طورهتا سلفا ا شأن قضااي ا ية  قوحددت ادلراسة ا للج لك ب ّن لتق ّ
يولويج  نوع ا با لت ية"ل ت" ئيسـبعض القضااي الر نحو ا لعىل ا  :ايلل

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
ية  تكل املوارد واملعارف داخل بدل املصدر ويف والايت خار تعلق  يح نطاق الالزتامات ومدهتا فامي  جوشمل ذكل تو ب ي ض ي

بات براءاتتكل الالزتا" خترتق"وإىل أي حد  ثق عهنا من  تاكرية الالحقة وما  شطة الا طلمات األ ب والوضوح يف هذا . ينبن
ها عىل عمل مىت يكون الالزتام انفذا  ية ومودع الرباءة أو ما سلطات القضا لكاجملال الزم حىت تكون إدارات الرباءات أو ا ئ ل

ية أو املعارف ا تومن هجة أخرى مىت تكون العالقة بني املوارد الورا ية مبا لث يدة أو غري أسا ية عالقة  سـيدية األسا بع سـ قل
ية بذل . يكفي لعدم رساين الالزتام سؤو بات أو  تيض عبء اإل يا أو  بق ذكل بصورة خاصة إذا اكن الالزتام إلزا لو م ث يقنط م ي

هد الالزم أو قد يفيض إىل إبطال حقوق الرباءة نوعة من . جلا يةل  نة  شف ا شة رشوط ا نا توقد أاثرت  لك مق شكت ملمك م
يدية ية واملعارف ا بري عن الرابط بني املوارد الورا نة  بل ا تقلا ث تع لسـ لل بادئ العامة لقانون الرباءات بعض . ملمكل يح ا ملو تت

يدية للرباءة رشوط ا توقعا يف ا رشط  بري عن تكل العالقة حىت وإن مل يكن هدف ا بل األدق  تقلا ل ل تع لسـ لل وميكن . مل
يح  تو ناد أيضا إىل قانون الرباءات  ضالا ل يذها إذا اكنت مصاغة بأسلوب أمعست شف أو  ّرشوط ا تنف قد يكون من : لك

يذه  تخدمة يف الاخرتاع عىل أرض الواقع وقد ميكن  ية ا شف عن املوارد الورا ثال تعريف رشط عام  نفالصعب  تم سـ ث ملللك
تكرار الاخرتاع نفاذ إىل املوارد رضوراي  شف فقط يف حال اكن ا تيض ا بار أدق  لمن خالل ا ل لك يقت ّ من األرحج أن و. خ

متدا عىل إماكية  يقي،  شف أو إماكية توقعه، ومن مثة وقعه ا نتكون درجة وضوح الوقع املرتتب عىل أي رشط  ب ن معللك لتط ّ ّ
نه من خالل قانون الرباءات بري  رشط أو ا عيل ا تع ل  .لحتل

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

ية أخرى شمل قانون والايت قضا تجاوز نظام الرباءات ومبا  ئمبا  ي ياسة . ي سائل ا ئةل القانوية و نا بعض األ سـوتذكر  م ن سـ له
 :العامة املطروحة

ها جماالت القانون ا - يص واللواحئ يف و بدل يف رصد العقود والرتا نظام الرباءات يف ا يلدلور املمكن  تفعخ ل ل
ية أخرى وسوية قضااي القانون ادلويل اخلاص أو  تاألخرى ويف والايت قضا يار القانون"ئ اليت قد " ختا

تلف الوالايت القض ها فامي بني  سري العقود والقوانني و خمشأ عن  تف بيقن نفاذ تطت ية ا رشو ية اليت حتدد  لا ع م ئ
ية يدية والاتفاع الهنايئ هبا؛/ثإىل املوارد الورا ناملعارف ا  لتقل

ساعدة عىل رصد  - 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 ط
ثال تضمن الا تعلقة ابلرباءات أو رشطا  ثال للقوانني واللواحئ غري ا تالا ي مل مت  ؛م

تاكري  - شاط الا ها يراعي قانون الرباءات واإلجراءات املربطة به ظروف ا بل اليت من خال بوا ن ت لسـ ل ل
ية مودع الطلب للحصول عىل براءة؛ يمي الاخرتاع ذاته وأ نفصلني عن  ياقه الذلين يكوانن  هلو تقسـ  م

ية أو قا - ية أن تفرض رشوطا إدارية أو إجرا ئواحلاالت اليت ميكن فهيا لإلدارات الو ية عىل طن فنوية إضا ن
سارية عىل إجراءات الرباءات، ودور القانون  لبات الرباءات يف حدود املعايري القانوية ادلوية ا ل ن طل

ية الفكرية يف هذا املضامر؛ تعلقة اب بادئ القانوية ادلوية غري ا مللكوا مل ل ن  مل

يزي القانوين والعميل  - رشو) إن أمكن إحداثه(لمتوا ية أو ا لبني اإلجراءات ا ية للرباءات لشلك ئط اإلجرا
يزي؛ بل حتديد الانعاكسات القانوية ذلكل ا ية احلصول عىل براءة و ية أل متواملعايري املوضو ن سـ هل  لع

هوم  - ثل  يح انعاكسات قضااي  مفوتو م شأ"ض تعدد " ملنبدل ا شموةل بأنظمة  ية ا تعلق ابملوارد الورا مفامي  مل ث ي
ناجه إلر تلف ا نافع، و نفاذ وتقامس ا ملاألطراف  خم مل ياق لل نافع وإنفاذها يف  نفاذ وتقامس ا سـساء رشوط ا مل ل
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نفاذ ونظام  تعلق اب تويق فامي  تدوين أو ا يات رشوط ا ناسق بني آ شف يف الرباءات، وا لرشوط ا ي ث ل ل ل ت للك
 .25الرباءات

ثقت عن  .10 ية من مؤمتر األطراف يف ‘ حبث القضااي’نبوفامي ييل املالحظات اليت ا ثا تجابة لدلعوة ا ناذلي أجري ا ل سـ
يولويج اتف نوع ا ية ا با لت ل بو واذلي (ق 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(أفىض إىل اجامتع حكويم دويل خاص 

ثل ية  سائل  نظر يف  شف أيضا ا يل رشوط ا تيض  مقد  نيق م ل لك  :مضحتل

يقي لالخرتاع املطالب - بارشة حلقمن هو اخملرتع ا يدية بطريقة  تخدم الاخرتاع املعارف ا م به ومىت  تقل لسـ ي
بري؟  كأو بقدر 

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

تاكري وهل الا - شاط ا نطوي عىل  بخرتاع املطالب به جديد فعال و ن ـي(ي نظر إىل املعارف ) هيغري بد لاب
ية املعروفة؟ يولو ية أو املادة ا يدية واملوارد الورا جا ب ث لتقل  ل

بغي اإلقرار هبا خبالف املودع - ناك أية مصاحل  ينوهل  ية : ه ثال عن الزتامات تقامس (مللكمصاحل ا ئة  نا ما شـ ل
نافع يدية يف أو مصاحل) ملا متدة من دور صاحب املعارف ا يص أو الضامن أو مصاحل  لتقل الرت مسـ خ

 الاخرتاع؟

ية أو املادة  - نفاذ إىل املوارد الورا ثال للقوانني اليت حتمك ا تخدام نظام الرباءات لرصد الا ثويف ميكن ا ل ت سـ مك
نفاذ وتقامس ا ثال ألحاكم القوانني أو اللواحئ اليت حتمك ا ية والا يولو ملا ل ت مب ج تفق علهيا ل نود ا ملنافع وا لب

يص أو غريها من  ترصحيات والرتا خوا شأت تكل الالزتامات يف والايت الال نلزتامات، ال سـامي يف حال 
ية، ولفرض  ية أ بقضا ثال؟جزاءاتجنئ  مت يف حال عدم الا

نافع؟ - نفاذ وتقامس ا تعلق اب سب فامي  يةل األ ملوهل قانون الرباءات هو الو ل ي ن  26سـ

تاكر؟وما هو وقع رشط جدي - شف عىل الا بد   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

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

شف - لكويف أثرت رشوط ا بدلان؟ّك تاكر يف تكل ا ل اجلديدة يف الا  ب

ية للحصول عىل  - يا عىل األ رشوط املفروضة حا نظر إىل ا ية رضورية اب شف اإلضا هلوهل رشوط ا ل ل ل فلك
 27براءة؟

متدة من العقود  - يص أو املصاحل ا ئات املالمئة إلنفاذ الرتا ية للرباءات يه ا ملسـوهل املاكتب الو خ ي هن لط
ية أو امل يدية ثملوردي املوارد الورا  28هبا؟املقرتنة لتقلعارف ا

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/5/11ث من الويقة 206 و205الفقراتن  25
ية عىل جا 26 تحدة األمر يقات الوالايت ا ية يف  تا تة ا سؤال وا يكء هذا ا مل تعل ل ل سـ ّل  .WIPO/IP/GR/05/1ل
يني  ي27 يد تجني ا يات ا بني، وهو الاحتاد ادلويل  يقات أحد املرا يه يف  سؤال واذلي  لرد هذا ا لص ن مجلع تعل يل ملل عقب الاجامتع اخلاص ) IFPMA(ق

 .2005و ن يوي3اذلي عقد يف 
 .WO/GA/32/8ثمرفق الويقة  من 74الفقرة  28
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يا(10 نة  )ناث شأن الرباءات تريم إىل 2003سـيف  تعاون  يذية ملعاهدة ا تعديل الالحئة ا ب، تقدمت سورسا ابقرتاحات  ل ل لتنفي
ية  بات الرباءات عىل مصدر املوارد الورا شف يف  تيض ا رشع الوطين رصاحة من وضع رشط  ثمتكني ا طل لك يقمل

يدية/و هوم . لتقلأو املعارف ا هم  مفورأى أن  بب يف ذكل هو . مبعناه األمع قدر اإلماكن" املصدر"ُيف لسوقال إن ا
نفاذ وتقامس  ئات اليت قد تعىن اب شري إىل أن ا يولويج،  نوع ا ية ا ية، وال سـامي اتفا لأن الصكوك ادلوية ا ي ت ب ت ن هل ل ل لملع ق

ثرية تعددة و نافع  كا تيض أن يكون الاخ. ممل شف  يق رشط ا يقوقال إن  لك بارشة عىل املورد الورايث تطب مرتاع قامئا 
بات الرباءات أية معلومات عن املصدر، وجب علهيم اإلعالن  تح ملودعي  يدية، ويف حال مل  طلأو املعرفة ا ت لتقل

هل املصدر هلون املصدر أو أن اخملرتع  جيبأهنم  متل طلب الرباءة ادلويل عىل . جي يشـوأضاف قائال إنه يف حال مل 
ية إىل اإلعالن املطلوب،  يق معاجلة الطلب يف املرحةل الو توي القانون الوطين عىل حمك جيزي  نجيوز أن  تعل طحي

نحت الرباءة وبني بعد ذكل أن املودع مل يعلن عن . أن يقدم املودع اإلعالن املطلوب سب اقرتاحه، إذا  ّو ت مح
بار ذكل أساسا إلبطال الرباء يقة، جاز ا عتاملصدر أو قدم معلومات خمالفة  للحق يق ّ نوحة؛ وجاز أيضا  بة ا تطملم

ثل دفع غرامة ية  نا نص علهيا القانون الوطين مبا فهيا العقوابت ا مجزاءات أخرى  ئ جل وابإلضافة إىل ذكل، دعت . ّي
ية ابلواكالت  يولويج، عىل وضع قامئة  نوع ا ية ا تعاون الويق مع اتفا بو إىل العمل، اب بكسورسا الو شـق ب ت ث ل ي لي ل

سمل ا تصة  ية ا ّاحلكو ت بخمل توي . ملعلومات حول اإلعالن عن املصدرم سمل طلب براءة  تب اذلي  حيوميكن  يت للمك
نة يف تكل القامئة ابإلعالن املعين ية ا يّعىل ذكل اإلعالن أن يطلع الواكةل احلكو  .29ملبم

رشة يف يويويف  .11 نة احلادية  ندورة ا ع شأن 2005و للج ب، قدمت امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا اقرتاحا  ب ّ
يدية  ية واملعارف ا شأ أو املصدر للموارد الورا شف عن ا تقلا ث ن للك بات الرباءاتاملقرتنة مل واكن الاقرتاح . طلهبا يف 

تايل لتوي عىل امللخص ا  :حي

بات الرباءات؛ )أ (  ية يف  شأ أو مصدر املوارد الورا شف عن بدل ا يق رشط إلزايم  طلبغي  ث ن للك ملب تط  ين

رشط عىل  )ب( بق ا بغي أن  لو ينط نة؛ين ية يف أجعل مرحةل  ية والو بات الرباءات ادلوية واإل ممكيع  ن مي ل طل طمج  قل

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

بارشة عىل املوار )د( ية احملددة؛موجيب أن يكون الاخرتاع قامئا  ّد الورا  ث

يدية امل )ه( شرتط عىل املودع اإلعالن عن املصدر احملدد للمعارف ا تقلوميكن أيضا أن  ُ لي  ابملوارد قرتنةّ
ياق  يدية؛ وال بد يف هذا ا بارشة عىل تكل املعارف ا ية، إذا اكن عىل عمل بأن الاخرتاع قامئ  سـالورا تقل لث ل م

هوم  يضة  شة  نا ملفمن  تف مسـم  ؛"ليديةلتقاملعارف ا"ق

ويف حال أخفق مودع طلب الرباءة يف اإلعالن عن املعلومات املطلوبة أو رفض اإلعالن عهنا، وظل  )و(
توقف عن معاجلة الطلب؛ بغي ا يح ذكل، فإنه  يحت هل  لعىل ذكل احلال رمغ الفرصة اليت أ تصح ينت  ل

تفك )ز( بغي ا يحة أو غري اكمةل،  لويف حال اكنت املعلومات املقدمة غري   فعاةل جزاءاتري يف فرض ينحص
ية خارج نطاق قانون الرباءات؛ بة ورد نا عو سـ  م

ناسب حتديد  )ح( تلمت إعالان، ومن ا بعه ماكتب الرباءات لكام ا يط لإلخطار  يق إجراء  بغي  ملو سـ سـ ّب ت تن بي تط
ئة املركزية اليت ترسل إلهيا ماكتب الرب يولويج بصفهتا ا نوع ا ية ا بادل املعلومات التفا ية  يآ ب ت ت هل ل لل اءات ق

تاحة  .ملاملعلومات ا

                                                           

 .ياقرتاح من سورسا 29
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شف توسعى يا  توازان ووا توى العاملي نظاما فعاال و يل إىل األمام مبا يضمن عىل ا للك هذه الاقرتاحات إىل شق ا قع مسـ ملب لس ّ
بات الرباءات  .30طليف 

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات املرا ب  ق

ثل  يا مماقرتح  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يات ا) BIO(لص يني مجلعوالاحتاد ادلويل  يد لتجني ا لص  أن يعطى هذا )IFPMA(ملن
ية أخرى تكون  يار  سما تعلقة "تخل نظر يف القضااي ا ملمواصةل ا بديةل برشوطل شف والاقرتاحات ا ل ا  العالقة للتعامل معلك

ية ية الفكرية واملوارد الورا ثبني ا تخدمة يف "مللك ياغة ا ياغة اليت يقرتهحا يه ا سـ، وشدد عىل أن ا لص مللص
شري إىل WIPO/GRTKF/IC/11/8 (a) ثالويقة بديةل "ت اليت  شف والاقرتاحات ا لالعمل يف جماالت رشط ا لك

ية ية الفكرية واملوارد الورا ثتعامل مع العالقة بني ا نقاش" مللكلل ية أدق  متزي  للو ببن وأكد رضورة إجراء نقاش اكمل ال خيل . ت
 .أن تزداد آراء الوفود تقاراببأي رأي أو موقف إىل 

يقات ا ئةل املطروحةلتعلا  سـملقدمة واأل

شف شأن ا لكاقرتاحات   ب

يةقال  تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ياجاتهمل تليب ا يدة أو أهنا  شف  تقد بأن رشوط ا ت إنه ال  سـ لك حيع  .مف

متس وفد  بحث منالاحتاد الرويسلوا يل رشوط ا ل أن تكون مواصةل  يل املعلومات  اببحتل شمل ذكل  حتل األولوية وأن  ي
تلمة يف ال شفملسـا شري إىل رشوط ا ية وال سـامي تكل اليت  تقصا لكردود عىل ادلراسات الا ت ئ بة إىل رشط . سـ لنسـواب

نظر يف  ند إيداع الرباءة، رأى الوفد أن القرار الهنايئ ال ميكن اختاذه سوى بعد ا ية  شف اإللزايم عن املوارد الورا لا ع ث لك
نجز  .مللك ادلراسات ولك العمل ا

شف يف إطار الوالية اجلديدة إىل رضورة موايسورساوأشار   هبا ابالقرتاحات اليت تقدم ّوذكر. لكصةل العمل عىل رشوط ا
شف  لكشأن ا شأن الرباءاتفهيا واليت اقرتح) WIPO/GRTKF/IC/11/10ثالويقة (ب تعاون  ب تعديل معاهدة ا  .ل

نة الراهن ية الواثئق املطروحة الجامتع ا نظر إىل  للجوأعرب عن تفاؤهل اب مك سورسية يف ، وخص ابذلل يكر الورقة ا ثالويقة ل
WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14 . شف اإللزايم يف سورسا قائال إن بدله قد قدم يق رشط ا ّورشح  ي لك تطب
شف عن  شأن ا بو  لكاقرتاحات إىل الو ب تعديل منشأي بات الرباءات، وإن ا يدية يف  ية واملعارف ا ل املوارد الورا طل تقل لث

رشع الوطين من اعامتد رشط من لتنفاملقرتح إدخاهل عىل الالحئة ا ميكن رصاحة ا شأن الرباءات  تعاون  مليذية ملعاهدة ا ب ًل ّ سـ
يل رشط املقرتح، . لقبذكل ا ية ا نه يف تعزيز فعا بة  لور ل ية ابلواكالت مغ ية  شاء قامئة إلكرتو شـبكيقرتح الوفد إ ن يةن  ماحلكو

توي عىل بات الرباءات اليت  تعلقة  سمل املعلومات ا تصة  حتا بطل مل ت ّخمل سمل ، نشأمل إعالن ابب ّتوىل ماكتب الرباءات اليت  ت تت ف
ية عن إعالن ا تخدام رساةل منوذ تصة اب ية ا يل إخطار الواكةل احلكو ملبات براءات من ذكل ا جلق سـم خمل ب وقال إن بدله . نشأطل

شاء بوابة  ياانت املنقد اقرتح إ يل إىل قواعد ا بو و توىل إدارهتا الو يدية،  بدوية للمعارف ا حت ي ت تقل لل هل إلدارات ل يسوجودة مما 
توايهتا نفاذ إىل  حمالرباءات ا شات . ل نا ناءة يف ا هام بطريقة  بو هو اإل قوأضاف إنه الغرض من الاقرتاحات املقدمة إىل الو مل ب سي

تعلقة . لادلوية سائل ا سوية ا ية  يا نة، رشط وجود إرادة  شة اقرتاحاته يف ا نا متر  ملوأعرب عن الزتامه ا مل ت سـ سـ للج ق بمب ملسـ
ي نافعة الفكرية مللكاب نفاذ وتقامس ا بدأ ا ياق  مليف  ل نظر إىل . مسـ تلف قوانني الرباءات لواب شف يف  خماعامتد رشوط ا لك

نوات األخرية، لعل الوقت قد حان ملعاجلة  يدية يف ا ية واملعارف ا ية املعلقة عىل املوارد الورا ية ونايم األ سـالو تقل ث مه ت لن ل ط
يد ادلويل سائل عىل ا لصعهذه ا شف عن اورأى الو. مل بان أن رشط ا ملفد أن من األسايس أن يؤخذ يف ا لك  لن نشأحلسـ

نافع نفاذ وتقامس ا ياق ا ئة يف  نا سائل ا يع ا سوية  يا يف حد ذاته  مليكون اك ل سـ شـ ل مل مج لت بغي ف نرص واحد  ين، بل هو جمرد  ع
نافع معاجلة اكمةل نفاذ وتقامس ا تعلقة اب سائل ا ملإدماجه يف مقاربة أمشل تعاجل ا ل مل تخذ املزيد من  إن من رأي بدله وقال. مل يأن 

تدابري خارج نظام الرباءات  يف جماالت قانوية أخرى نا ناسقة وقامئة عىل . ل تدابري  توأشار إىل رضورة أن تكون تكل ا مل
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يولويج، وإن بدل نوع ا ية ا ياق اتفا متدة يف  ثل القرارات ا بادل مع الصكوك واحملافل ادلوية األخرى،  بادلمع ا ت سـ ل لت ل قمل ه ملعم
يقات األطراف  شفتعليود الاسـامتع إىل  ية ورشوط ا ية املوارد الورا لكعىل  ث  .قض

يه، يا الكهام ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با سويد وا فوحتدث وفدا ا ن سـ ي فضال عن سورسا وبريو والصني 31ل
شف عن  يع ا يا، واقرتح ا لكوكولو مجل ية وما يقرتن هبا من معارمنشأمب تربا ث املوارد الورا بات الرباءات،  يدية يف  معف  طل تقل

بات الرباءات يدة جدا يف  طلإايه أداة  نطق وال. مف ملورأى وفد الصني أن الاقرتاح يف غاية العقالية وا نه ن وقال إن . مبد 
شف عن مصدر سب /لكرشوط ا ية الفكرية  بات الرباءات يعود ابلفائدة ال عىل نظام ا ية يف  حفشأ املوارد الورا طل ث مللكن م

بقة بل نرية ملسـ يعود هبا أيضا عىل املقاربة القامئة عىل املوافقة ا نافعملسـتا شف . ملوتقامس ا شأ عنلكورأى وفد بريو أن ا  ملنا
شودة رضوري ية ا رشوط ا شف مضن ا بغي إدراج رشوط ا ن عىل أن يرد مضن وصف مفصل لطلب الرباءة، و شلك ل مللك ل ين

ية شأن املوارد الورا بات الرباءات  ثيف  ب  .طل

يتوار با سويد وإ نأى وفدا ا سـ يه ال شف ملزم وإلزايم عىل  32فالكهام ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  كيق رشط  تطب
بات الرباءات طليع  شأن الرباءات . مج تعاون  يكون من الرضوري تعديل معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة ا بو ل سـ

شأن الرب ية األوروية  ثل الاتفا ية  بوالاتفاقات اإل ب قمي م سب احلال)WIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة (اءات قل . ح، 
بات  ية يف  شأ أو املصدر اخلاص ابملوارد الورا شف عن بدل ا يق رشط إلزايم  بغي  طلوناء عىل ذكل الاقرتاح،  ث ن للك ب ملب تط ين

نة. الرباءات ية يف أجعل مرحةل  ية والو بات الرباءات ادلوية واإل يع  رشط عىل  يق ا بغي  ممكو نن مي ل طل مج ل طب قلتط .  من اإلجراءي
شأ، أو إن مل يكن معروفا مفصدر املورد الورايث احملدد اذلي اكن للمخرتع نفاذ مادي  بغي أن يعلن املودع عن بدل ا ّو ملن ين

يه وال يزال يعرفه ويف حال أخفق مودع طلب الرباءة يف اإلعالن عن املعلومات املطلوبة أو رفض اإلعالن عهنا، وظل . لإ
توقف عن معاجلة الطلبعىل ذكل احلال رمغ الف بغي ا يح ذكل، فإنه  يحت هل  لرصة اليت أ تصح ينت  وأكد الوفدان من .ل

توازن هذا الاقرتاح ألنه يأيت مضن حل هنايئ  هام الاكمل  مجديد د ل  .مع

ثلورأى بذور  مم  ية الفكرية  )ISF(للالاحتاد ادلويل  ند ا شف رضوراي فقط للمواد اليت يؤدي فهيا  مللكأن يكون ا سـ لك
بق يالدملطا بحث والا تعامل تكل املادة ملواصةل ا نع ا ت علهيا إىل  سم ل شأ، مبعىن . سـ شف عن ا نوقال إن ا شأ"مللك كام " ملنبدل ا

شأ  بع  يل يف معظم احلاالت  يق ألن من ا يكون صعب ا يولويج،  نوع ا ية ا يه يف اتفا نصوص  نهو  تح ب سـ ب ت معل ّ ت ق تم سـ تط ل ملل ل
يولويج ها، كام مت وأشار أيضا إىل صعوبة حتديد. لباملورد ا ية تكل اخلصائص املمزية  يولو بت املوارد ا ل مىت ا ج ّس لب كت

بهتا تالهما، وأين ا كتسا ية اليت . سـ يل الزرا ناس احملا تورد وتصدر العديد من األغذية وأ ها تزرع و عوقال إن األمم  ص جسـ ّلك ت
تعد ية  متد ابلرضورة عىل موارد ورا ية، ويه  ها خارج احلدود الو نو ّتقع مراكز  م ثع ن تعت ط تغذية والزراعةّ ية يف ا لدة وأ وقال . جنب

ناف  تلف أ نظر إىل أصول  ـي اب تغذية والزراعة أمر بد ية يف ا با ية ا تخدام املوارد الورا تارخيي ال شار ا صإن الا خم ل ل ت ن ث سـ ل هيت ل ن
يل ية، مبعىن أين مت احلصول علهيا، إذا اكن مصدرها . صاحملا شف عن مصدر املوارد الورا ثوالحظ أن من املمكن ا لك

ناءين هام. روفامع يانه سوى يف ا ثوأضاف قائال إن املودع يكون معوما عىل عمل ابملصدر وسمح هل  تب سـب ُ ال حيق هل ) 1: (ي
تودل وال يوجد أي جسل عن مصدرها األصيل يف  ية من مزرعة ا يولو شف عن املصدر ألنه حصل عىل املادة ا ّا سـ ب مللك جل

يالد؛  ية ابال ستاألوساط ا شأ وحيصل املودع أ) 2(ملعن شف عن ا يولويج يف إطار عقد رسي وأي  نياان عىل املورد ا ك ملب ّ ل ح
نود ذكل العقد بترب خرقا  شف عهنا " مصدر"وأضاف قائال إنه يف حال مل يكن املودع يعرف . ليع سمح هل اب لكاملادة أو مل  ُ ي

بابه نه رشح أ سـمبوجب اتفاق تعاقدي مفن املعقول أن يطلب  شف عن . م ، ابملعىن امللخص "صدرامل"لكوارتأى أن يكون ا
ند امحلاية سوى  شف إىل إبطال  يفاء رشط ا رشط إداري فقط وأال يؤدي اإلخفاق يف ا ية، خاضعا  تا سـيف الفقرة ا لك ل ل ستل

بوت الغش العمد ية للحامية مبوجب . ثيف حال  يار لأل شأ  شف عن ا بار ا هلوخلص املراقب إىل رضورة تفادي ا مكع ن لك ملت ع
تعارض والفقرة شأن الرباءات27 من املادة 1 يبراءة ألنه  ب من اتفاق تربس ومعاهدات دوية أخرى  ل تام، قال . ي خلويف ا

شف عن  يه احلصول عىل املادة إذا اكن معروفا " منشأ"لكاملراقب إنه يوافق عىل ا ية مبعىن املاكن اذلي مت  يولو فاملادة ا ج لب
نود عقد مربم شف إىل خرق  بورشط أال يؤدي ا  .لك

                                                           

توايل 31 نة عىل ا رشة  سادسة  رشة وا سة  لحتدث الوفدان يف ادلورتني اخلا للج ع ل ع  .م
توايل 32 نة عىل ا رشة  سادسة  رشة وا سة  لحتدث الوفدان يف ادلورتني اخلا للج ع ل ع  .م
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ند حفص الاقرتاح املطروح، واكن الوفد قد وأشار وفد الاحتاد ها  بغي تو سائل اليت  ع الرويس إىل وجود عدد من ا يحمل ضن ي
نة سائل املذكورة يف الفقرات من . للجذكرها يف ادلورة العارشة  شة ا نا ملورأى أن من الرضوري  ق  يف 11 إىل 7م

بات املربطة سـامي ما وال) ث من مرفق الويقة8الصفحة  (WIPO/GRTKF/IC/16/6 ثالويقة تعلق مهنا مبجموعة الوا ت  جي
شأ و يدية يف بدل ا ية واملعارف ا نابملوارد الورا تقل ملث شاط ل بات ومدى تأثريها يف ا ية األخرى ومدة تكل الوا ناألنظمة القضا لئ ج

بات الرباءات تاكري الحقا وما يقابل ذكل من  طلالا سلطات القضا. ب ئرأى أن الوضوح رضوري إلدارات الرباءات وا ية ل
تارخي  يع عىل عمل  يكون ا بات الرباءات أو مالكهيا  بوملودعي  مجل ل بادةل طل شف ومىت تكون العالقة ا تبدء العمل بواجب ا مللك

شف علهيا بق واجب ا يث ال  باعدة أو اثنوية  يدية  ية واملعارف ا لكبني املوارد الورا يط حب ت تقل مث  .ل

ثل  ية الفكرية مموذكر  مللكية ماليك حقوق ا نفاذ إىل املوارد أن  (IPO)مجع ناسب لرصد ا نظام ا يس ا لنظام الرباءات  مل ل ل
ية وضام تعلقة ابملوارد ثالورا شف عن املعلومات ا نافع، وأن الاقرتاح ادلاعي إىل اشرتاط ا بدأ تقامس ا ثال  ملن الا لك مل مل مت

بات الرباءات ال حيقق الغاايت املرجوة من متكني فاحيص الرباءات من إجراء حف ية يف  طلالورا وص اكمةل أو ضامن ث
نافع بدأ تقامس ا ثال  ملالا مل يقات .مت يه العديد من األعضاء وأحصاب املصاحل يف املداخالت وا بق أن أشار إ تعل وكام  ل لسـ

بات الرباءات  شف يف  ية، فإن مربرات اشرتاط ا تا طلا لك ب يه لك ثال أن ما يد يل ا عست مدعومة ابلواقع، وذكر عىل  مل سبي ل
نع م شف  بعض من أن ا ميا لك نح"ا قد يكون ل هر حاالت " مأخطاء  نح"شال تؤيده األدةل، وأن بعض أ اكنت " ملأخطاء ا

تضمن يف الواقع  تتعلق برباءات  شأ وت ساعد تكل املعلومات فاحيص الرباءات /ملنمعلومات مفصةل عن ا تأو املصدر، ومل 
سأةل بطريقة فعاةل لفئة أ ويف املقابل، فإن الاقرتاحات الواردة يف ا. عىل زايدة ادلقة يف حفص الرباءات بارشة تكل ا ملتعاجل  م

ية بدل ا. معلو ية مع ا سويق املوارد الورا ية من  تأ نافع ا ساعد عىل ضامن تقامس ا شف  بعض أن ا لوقد ادعى ا ث ت ت مل مل ي لك ّملورد، سل
نافع  نفاذ وتقامس ا ساعد يف يشء عىل ا ملعىل أن الاقرتاح ال  ل سويق ي ية حمل ا تإذا اكنت املوارد الورا شموةل لث مغري 

يع جزاءات عىل اخمل شف اإللزايم تو شأن ا نة  قابلرباءات، وشمل الاقرتاحات الرا لك ب ه الفني، مهنا العزوف عن معاجلة ت
يحة أو اكمةل تضمن معلومات غري  حصطلب الرباءة أو إبطال الرباءة اليت  بق أن . ت ية مما  ثل ا تخلص  سـوا مجلع مم مربرات سـ

ها يف الو ند  شف اإللزايم ال  لا سـ يفلك ندها  ضعاقع أو  وأشار إىل أن العديد من أحصاب املصاحل قد أعرب يف املايض . سـ
ية تقار الاقرتاحات احلا لعن قلقه من ا سـهتدفة ف يس من الواحض نوع العالقة ا شف إىل الوضوح، إذ  رشط ا تعلقة  مل ا لك ب لمل

شأن املصدر أو ا ية املعلومات املطلوبة  ية والاخرتاع أو  ببني املوارد الورا مك هذا الوضوح، . ملنشأث نص  تقار ا لنظرا إىل ا لف
يحة أو الاكمةل بب املعلومات غري ا شة أمشل للجزاءات املوقعة  نا ية إىل  ثل ا لصحدعا  ق مجلع سمم وحث ادلول األعضاء . بم

شف شأن ا نوع  يذ أية رشوط جديدة من ذكل ا بل  سال  نظر يف تكل ا لكشدة عىل إمعان ا ب ل مل ل نفب ية تق ـى إىل أن ا مجلع وا نهت
ية يف الرباءات ال شف عن املوارد الورا ية إىل أن يكون ا ث تؤيد الاقرتاحات ادلا لك ية ع يد األ يه تأ هلأوسع نطاقا مما  ي يقتض

يذ الاقرتاح سمح  تاكري والوصف اذلي  شاط الا بتنفللرباءة، أي اجلدة وا ي ب  .لن

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية مموقال  با حية الطالب وا ل باب لك إن ا(AECG)مجع سـشف اإللزايم رضوري أل
بغي  ينية، إذ  شألمعل يدية مصدرا هل أن يذكر ا تخذ معارف  نالخرتاع اذلي  تقل ويف ذكل إخالل ابتفاق الائامتن عىل ، ملي

يني رسية بني مودع الطلب وأحصاب املعارف ا لفعلا ية إىل أن . ل ثل ا مجلعوأشار  شأ مم ية أكرث من  نبعض املوارد الورا ث مل
تخلصا أ يامسـواحد،  با قانوين قا رشط يقمي وا سـن ا شف . جل تخلف عن ا ية يف حال ا يع جزاءات اك لكودعا إىل تو ل ف أو ق

نرص ما يف امللف  عيان  شأ(ب ملنثل ا تلف الصكوك ) م ثب  شأن موبا عن  ها يف هذا ا بو أن يكون  خملوطلب من الو ك ك ل معلي
يولويج نوع ا ية ا بثل اتفا لت ل ق  .م

شف ية حول ا تجارب الو لكا ن  طل

نة بأن الصني الصني أخطر وفد  يذ مؤخراللجا تيض . لتنفعدلت قانون الرباءات اذلي دخل حزي ا يف حمك جديد  يقوأ ض
ية شأ املوارد الورا شف عن  ثا ن شفملك نصان رصاحة عىل رشط ا يف حكامن  لك، مث أ ي وميكن الاطالع عىل اكفة . ض

يل القانون يف الويقة  ثتفا متر. WIPO/GRTKF/IC/INF/27ص ساب اخلربة يف هذا اجملال سـوتعزتم الصني الا كتار يف ا
ية الفكرية ية يف ظل نظام ا مللكإلجياد أفضل احللول القادرة عىل حامية املوارد الورا بادل وقال الوفد . ث لتإنه يود تعزيز ا

بادل  شف، مبا يف ذكل  رشط ا تعلقة  سائل ا نة عىل ا بدلان األخرى وإنه يدمع بوجه خاص معل ا تعاون مع ا توا لك ب مل مل للج ل ل
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شاف إماكية إصدار قواعد دوية ملزمة يف هذا  ية وا بادئ تو ياغة  بدلان وداخل األقالمي و لاملعلومات بني ا ن تك جهي ص سـل م
يا يف . اجملال نظر حا يولويج والفاو واتفاق تربس،  نوع ا ية ا ثل الاتفا لوأشار إىل أن العديد من احملافل األخرى،  ت ب يت ق لم ل

تعلقة حبامية املوارد الورا سائل ا ملا تلفةثيةمل تفادة من . خم، فإن مقارابهتا للموضوع وأولوايهتا  سـودعا ادلول األعضاء إىل الا
ية نة لالضطالع بدور فريد هو الهنوض حبامية املوارد الورا ثاملزااي اليت تقدهما ا  .للج

يدي ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا شف فامي  يل  يا من ذكل ا تقلوأضافت سورسا رشطا إلزا ث ي للك ب لي لق يد م لصعة عىل ا
 .33الوطين

يه انطالقا من موارد  توصل إ شف عن مصدر الاخرتاع اليت مت ا ييك عىل أي رشط حمدد  رشيع ا نص ا لوال  ل للك سـ ت ملكي ل
ية ياغة رشيع جديد. ثورا يات يف  يات وا تقدير اإلجيا متة  يك  توا ص ب ب ب سلسـ لملك  .هم

نة  ها  شف يف رش سـوأضافت الرنوجي ا ت بة إىل املوارد 2004يعلك ية ويف يويو لنسـ اب لالورا بة إىل املعارف 2009ث لنسـ اب
يدية بإدخال تعديالت عىل قانون الرباءات يدية ويس فقط تكل  الرنوجيوأبرز وفد. لتقلا يع املعارف ا ل رضورة إدراج  تقل لمج

ية يدية املقرتنة ابملوارد الورا ثاملعارف ا شف . لتقل يفاء رشط ا بغي أن يؤدي اإلخفاق يف ا لكورأى أنه ال  ت سن تأثري يف ي لإىل ا
نوحة بغي أن يعاقب خارج نظام الرباءات. ملمحصة الرباءة ا شف  يفاء رشط ا نح الرباءة، فإن اإلخفاق يف ا نوبعد  ت يم . لكس

توىف  توقف عن معاجلة الطلب إىل أن  بغي يؤدي إىل ا شف  يفاء رشط ا نح الرباءة، فإن اإلخفاق يف ا بل  سـو ل يلك ن ت م يق س
رشط رش. لا يفاء ا لويف حال عدم ا رشطست توىف ا لط، وقد أرسل طلب الرباءة، فإن الطلب ال يعاجل حىت   .يسـ

نة  نصوص علهيا يف القانون الرباءات  رشوط ا شأ من ا شف عن ا يا ا نوب أفر سـوجعلت  مل ل ن مللك يق ووضعت . 2005ج
ية ية للموارد الورا ترص عىل امحلاية ادلفا يولويج اذلي ال  شاف ا يا نظاما قانويا لال ثنوب أفر ع ب تك يقن يق لج  واملعارف سـ

ية املقرتنة هبا يدية واملوارد الورا بة للمعارف ا شمل حامية مو يدية بل  ثا تقل ي لتقل يا يف تعديل . جل نوب أفر يقورشعت حكومة  ج
ية الفكرية ويس فقط قانون الرباءات ليع قوانني ا مللك  .مج

نة بعض ادل يه وأخطر ا يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با للجوحتدث وفد ا ن بق فسـ تطول األعضاء يف الاحتاد 
بات الرباءات ية يف  شأ املوارد الورا شف الطوعي عن  طلا ث ن نذ ملك يا بعد ذكل12م  ها جعهل إلزا م عاما و  .بعض

نفاذ إىل موارد من قانون الرباءات الوطين) 3)(ب(8الرنوجي إن املادة وفد وقال  نص عىل أنه يكفي للمودع يف حال ا ل  ت
ناء عىل املادت ية  بيولو منوذيج 3.12 و2.12ني جب ل من املعاهدة ادلوية أن يرفق بطلب الرباءة صورة عن اتفاق نقل املواد ا ل

يه املادة  نص  علكام   . من املعاهدة4.12ت

شف غري الاكيفجزاءات  لك يف حال ا

يارأى  يةمبوفد كولو تخرجة من املوارد الورا تقة أو ا تجات ا شمل أيضا ا بغي أن  شف  ث أن ا سـ شـ ن ي مللك مل مل ّدد عىل وش. ين
ية تخدام املوارد الورا شف عن ا ية وضع جزاءات يف حال عدم ا ثأ سـ لك ناك ترابط . مه يا  رشيع الوطين لكولو هويف ا ب مت ل

ية بة إىل املوارد الورا بغي اعامتد مهنج مماثل اب تعدي عىل الرباءة و ثبارش بني العقوبة وا سـ لنل ن  .يم

نوية تجارية واجلوانب ا ملعاجلوانب ا تجارية للمو/ل يةلغري ا  ثارد الورا

يارصح  بغي ليفوفد بو ية  شعوب األ يدية  ية املقرتنة ابملعارف ا شأن املوارد الورا تعدد األطراف  ن بأن وضع اتفاق  يم صل لل تقل ث لب
تلفة من الويقة تجارية كام اقرتح أو كام هو احلال يف مقاطع  به ا يه فقط من جوا نظر إ ثأال  خم ل ن ل ية اإلشارة يف . ي مهوأكد عىل أ ّ

بدلان األخرى هذه املرحةل يات ويف العديد من ا تعددة القو تقداهتا يف ادلول  ية و شعوب األ نوية  ل إىل احلقوق ا مع صل لل مملع م
ياة بأي شلك اكن مبا يف ذكل . أيضا رشوع أو متكل ا متكل غري ا يا حيظر رصاحة القدرة عىل ا تور كولو حلوقال إن د مل ب ّسـ ل م

يقة قالاكنات ادل بب، أكد عىل احلاج. ئ ّوذلكل ا تعددة لس رشيعات  مة إىل وضع تعريف واحض دون أي مغوض يف ا لت
 .األطراف
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تاكمةل يات بديةل و مآ  ل

تنياقرتح وفد  سابقةجناألر ية ا نا ية ا ية وإحلاقه حباةل ا تعلقة حتديدا ابملوارد الورا ل نظاما دويا للمعلومات ا ع لص ن ث مل  .لتقل

يادعا  تاكمةللوفد أسرتا يات بديةل و م إىل مواصةل العمل عىل آ يديةل شأن املعارف ا ياانت  تخدام قواعد ا ثل ا تقل  ب ب لسـ ل . م
تعلقة بوقع  ثل تكل ا نظر يف قضااي  ثةل  تعلقة ابقرتاحات سورسا والاحتاد األورويب كأ ناد إىل الواثئق ا ملواقرتح الا لل ي ممل م ست

يذها شف يف الرباءات و بتنفرشوط ا ش. لك ف يف الرباءات، لكأشار إىل احلاجة إىل نقاش موضوعي قانوين وتقين حول ا
سار خاص يف يويو ‘ حبث القضااي’وحتديد  ناليت طرحت يف  تفادة يف 2005م ية والا ئةل األسا سـ مع وضع قامئة ابأل سـ سـ

تقين بحث ا لذكل من مواصةل ا  .ل

ثل  يا مموأيد  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يني ) BIO(لص يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن ية ماليك )IFPMA(ملمجلع مجع و
ية الفكريةحقوق يار ب مللك ا ياانت ذات 4.خلا يه اقرتاح قاعدة ا لب مبا  نافذة الواحدة"ف ياابن، كام جاء يف الويقة " لا ثمن ا ل

يار  باب اليت أطالت يف رشهحا عدة وفود . ب.4خلحتت ا نة وقال إهنا تدفع إىل سـوأشار إىل األ للجيف دورات سابقة 
شف يف الرباءات ال حتق تقاد بأن رشوط ا لكالا نافع وال ع ناسب من نفاذ وتقامس  شودة من ضامن ما  للمق األهداف ا ي ملن

نح الرباءات منع األخطاء يف  نافع . م ها نظام الرباءات ونال من ا رشوط تقوض احلوافز اليت  ملوأضاف قائال إن تكل ا ت حيملل ّ
يولويج نوع ا ية ا ناقض أهداف اتفا ها بإنصاف مما  باليت ميكن تقا ت لي ل ق ية ردا ورأى أن من األ. مس نظر يف حلول  معلجدى ا ل

ئة  ية وإساءة الاتفاع هبا مع احلفاظ عىل دور نظام الرباءات يف طعىل القلق من إصدار الرباءات اخلا نيف املوارد الورا ث
تاكر، بدال من بيع الا مترار تشج شف يف الرباءات واجملازفة ابتفاق سـ الا شائك حول ا نقاش ا لكيف ا ل عىل صك قانوين ل

ية محلاية املوار يهثد الورا توصل إ يل ا لقد  ل بديه . يسـتح من األهداف اليت تواقر مع ذكل ابلقلق اذلي ما زالت بعض الوفود 
شف يف الرباءات نارصي رشوط جديدة  للكيرجوها  شات عىل األساس املقرتح . م نا قورأى أن من الرضوري مواصةل ا مل

يار ب تحقق من أجل اعامتد 2.خليف ا يا"ي ما دام أي توافق مل  يقول إنه ال ". ت بديةللآ باب الواردة أعاله  ند إىل األ لوا سـ ست
يار ب خلترب ا شف يف الرباءات أو غريها من  3. أو ب1.يع رشوط اجلديدة  مترار، ورأى أن اقرتاحات ا للكقابلني لال ل سـ

ية عىل  سفر عن عواقب  نارصوها بل األرحج أن  ية الفكرية لن حتقق األهداف اليت يرجوها  ببات ا ت سلطل م ما حتمهل مللك
نافع تجه من  تاكر و ية الفكرية من حوافز لال ما ن تمللك يب تأ ت  ية  منةم تخدام املوارد الورا ث ا هاسـ  .مسميكن تقا

يولويج نوع ا ية ا شف والعالقة مع اتفا با ت للك ل  ق

نداّأكد  نة يف أقرب وقت ممكن ألكوفد  بو يف هذه ا شأ يف إطار الو شف عن ا سأةل ا تعامل مع  للج عىل رضورة ا ي ن لك م ن ملل
شأن تخذ قرارا يف هذا ا يولويج قد  نوع ا ية ا لاتفا ت ب لت ل متع الفريق العامل ما بني ادلورات يف أقرب وقت . ق جيواقرتح أيضا أن 

شف يف  سأةل رشط ا تخذ القرار حول  يولويج واحلرص عىل أن  نوع ا ية ا نه اإلفادة مما جيري يف اتفا لكممكن إذ  م ي ب ّت ُ ل ل ق ميك
نوع ية ا بو ويس يف اتفا تالو لي ق يولويجل  .لب ا

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

بو مع مراعاة مصاحل لك ادلول األعضاء وإن الوقت قد حان ملزيد من وقال إن الوق. يشء تفاوض يف الو يت قد حان  لل
ناء ّالعمل ا  .لب

تجارة ادلويةّوأكد  لغرفة ا ياق اتفاق ل بو ويف  شف داخل الو شأن ا شات واختاذ القرارات  نا سـ عىل احلاجة إىل إجراء ا ي لك ب ق مل
ية ا ثل اتفا نظمة أخرى  لتربس ويس يف أية  ق م م ل يولويجي بنوع ا  .لت

ثل و ية الفكرية ممشدد  مللكية ماليك حقوق ا بغي (IPO)مجع نك يف جمال الرباءات و تص وا بو يه احملفل ا ين عىل أن الو حمل خمل ي
نافع، يف  نفاذ وتقامس ا بدأي ا نح الرباءات، مبا فهيا العالقة بني نظام الرباءات و رشوط  تعلق  سأةل  ناول أية  ملذلكل  ل ب ت م مت م

بو و يياق الو يولويجسـ نوع ا ية ا بيس اتفا لت ل ق سائل يف . ل شة تكل ا نا مترار يف  يد الا ته إىل تأ ملوقال إن ذكل يدفع  ق ي مي سـ مجع
ية ثةل ملموسة وجتارب و شات أ نا شمل تكل ا نة عىل أن  نا ق مل ت طللج  .م
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ية لألغذية والزراعة با ية ا شأن املوارد الورا شف واملعاهدة ادلوية  ترشوط ا ن ث ب ل  للك

ندااقرتح  نظر كوفد  شف يف رشوط لا  .ل ومعاهدة الفاو ادلويةلكا

نظمة األغذية والزراعة الحظ و مثل  تعدد األطراف للمعاهدة يف رشوط )الفاو(مم نظام  يد الاعرتاف اب م أن من ا لملف
تواصل العمل عىل رشط  نة  ية يف الاخرتاع املطالب به إذا اكنت ا بات الرباءات عىل املوارد الورا شف يف  سـا للج ث طل لك

تيض من مودع طلب الرباءة أن . بيللقمن ذكل ا شف  يقوعىل أرض الواقع امللموس، يعين ذكل أنه يف حال اكن رشط ا لك
تعدد األطراف  نظام  تمل تكل املادة من ا ية يف الاخرتاع املطالب به واكن قد ا يولو مشف عن مصدر املادة ا لج سـ ب ليك

ي بني يف الطلب أن مصدر املادة ا ميكن للمودع أن  بللمعاهدة،  لي ّ تعدد األطراف للمعاهدة ادلويةف نظام  ية هو ا لولو مل . ج
يع األطراف  متدته  ياري خاص ا تعدد األطراف يمت مبوجب عقد  نظام  مجوابإلضافة إىل ذكل، فإن نقل املواد يف ا مع عل م

نقل املوارد تعاقدة مبوجب املعاهدة، وهو الاتفاق املوحد  لا نافع ا. مل يات تقامس ا ملوأشار املراقب أيضا إىل آ ملعنوية أو غري ل
بة إىل املعاهدة وإىل معل  ية اب ية الفكرية وال تقل أ تصةل اب تجارية يف املعاهدة واليت ترتتب عهنا أيضا جوانب  سـا مه لنل مللك م

نة  .للجهذه ا

شف عىل أرض الواقع  لكرشط ا

نظر يف وفد اقرتح  لندا ا شف عىل أرض الواقعك  .لكرشط ا

يوية الحظ و نظمة األوروية اآل سـثل ا ب مل نص عىل قواعد صارمة (EAPO)بشأن الرباءات مم ي أن رشيع الرباءات احلايل  ت
تلف املراحل الواحدة  تويف  تيض من مودع الطلب أن  ية للحامية مبوجب براءة و تحديد األ خمجدا تريم نظام معقدا  سـ هل يل تق ّ

ية احلصول عىل الرباءة شف عن الاخرتاع أاي اكن اجملال ا. بغتلو األخرى  لكوال بد من ا ويف الواقع، لك الاخرتاعات . ملعينّ
شلك أو بآخر ية  يا مقرتنة ابملوارد الورا نولو يو بيف جمال ا ث جب تك شة رشط . ل نا شأ، ميكن  قوبعد تعريف املصدر أو ا من مل

شف رشط يف رشيع الرباءة. لكا تويف أي حال، ميكن إضافة هذا ا تب الرباءات أصعب يف . ل بح معل  مكوحذر من أن  يص ّ
رش نفاذلحال مل يدخل ا  .لط حزي ا

شف واملكل العام  لكا

سأةل وفد اقرتح  نظر يف  مندا ا ل شف واملكل العامك  لكا

يبأضاف  بائل توال لثل  ية املقرتنة هبا موجودة يف قمم يدية واملوارد الورا ناجه تفرتض بأن املعارف ا ث قائال إن بعض ا تقل لمل
بقة  سأةل انعدام املوافقة ا سـاملكل العام وبقى  م نرية ملت تعلقة ابلقانون لملسـتا سأةل ا يدية وا تارخيي إىل املعارف ا ملنفاذ ا مل تقل ل لل

تصةل هبا ية ا يدية واملوارد الورا تعلق ابملعارف ا ملالعريف فامي  ث تقل شف عن يشء . لي مبجرد ا شف،  بة إىل رشط ا لكواب لك فسـ لن
متع حميل عىل عق شأن الرباءات، وحىت وإن حصل  سارية  جميف طلب براءة مبوجب القواعد ا ب د، فإن تكل املعارف ل

نة20سـتؤول إىل املكل العام دون حامية خاصة يف غضون  ية اليت . سـ  يدية ا بة إىل ما يعرب ابملعارف ا نواب تقل لضمسـ ل لن
ية ية اليت غريوها دلرجة : ثتؤدي إىل موارد ورا تجات الورا ية عىل تكل ا شعوب األ ّما يه احلقوق اليت اكنت دلى ا ث ن صل ملل

ية يف مضنجعلت معارهم  ية؟ف  لبن ا

ية شعوب األ شف وحقوق ا صلا ل  لك

ندااقرتح  سأةل كوفد  نظر يف  م ا يةل شعوب األ شف وحقوق ا صلا ل  لك

يولويج ممثل ّشدد  تعامر ا ية لال شعوب األ بجملس ا سـ صل بات ) IPCB(لل شأ يف  شف عن ا ثل ا طلعىل أن الصكوك  ن مللك م
سط نع ا ية الفكرية جيب أن  شأن ا لالرباءات أو أية صكوك أخرى  مت ية من غري مللكب يولو يادهتم وأخذ مواردمه ا جو عىل  ب لسـ

متىش وقوانني حقوق اإلسان ادلوية، وال سـامي املادة  يدية  لحق وكذكل املعارف ا ن لتتقل تحدة اليت 31ل مل من إعالن األمم ا
ثقايف ية كجزء من الرتاث ا يطرة عىل املوارد ا لشري إىل احلق يف احلفاظ وا سـ جلينت  .ل

تجارية اّوأيد  يةلدلويةلالغرفة ا تجارب الو بادل ا شأن  ن الاقرتاح املقدم  ل ت  .طب
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شف رشوط ا تعلقة  سائل ا نظر يف ا لكمواصةل ا ب مل مل  ل

يار ب ندا أن ا يوز خلرأى وفد  يل ية 2.ن سائل ا نظر يف ا شف وأن مواصةل ا سأةل رشوط ا يل ملعاجلة  ن هو خري  مل ل لك لتقم سب
نقاط  شة تكل ا نا يد وأن  ثارة يف دراسات سابقة أمر  لا ق ممل يار بمف سأةل 2.خليف مضامر ا نة ابمليض قدما  سمح  مب  للج ي

نة شف عىل أسس  يا نظر إىل أن اقرتاحات سورسا والاحتاد األورويب و. متلك يولفت ا شف الرنل شأن ا لكوجي  وأية ب
تقدم هبا وفود أخرى يه جزء همم من هذا العمل واقرتح أن يدرس الفريق العامل ما بني ادلورات واملعين . تاقرتاحات 

تلف الاقرتاحاتمب ثب  ية عن  خمسائل املوارد الورا ك  .ث

ثل  مموساءل  شأن احلمك يف ادلول اجلزرية الصغرية ت ثني  با برابطة الطالب وا شعوب )AECG(حل لل عن الفوائد اليت ميكن 
شف سأةل ا نظر يف  شف واقرتح إمعان ا نهيا من ا ية أن  لكاأل م ل لك جت سائل اليت أثريت. صل ثل الرابطة أن ا ترب  ملوا مم  يف ع

نة عام  نة  ثا للجادلورة ا شف، ) WIPO/GRTKF/IC/8/11ثانظر الويقة  (2005مل تعريف إجراء ا لكيه األساس  ل
ية ها مبوجب القوانني الو ية ميكن  نود منوذ نة بعد ذكل أن تقرتح  تطاعة ا نواب ب للج طسـ يف  .تكيج
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ئة جمي ن: لفا تقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا ملقضااي ا ل ب مل ل متدة من الاتفاع مللك نافع ا نصف والعادل  ملسـللم
ية  ثابملوارد الورا

ية  .12 يذا التفا ية  نفاذ إىل املوارد الورا نرص من أطر ا ثريا  نافع  شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا شت ا قنو تنف ث ل كع ك مل ب مل ل ق
يولويج نوع ا با لت نفاذ وضامن تقامس. ل نظمي ا ية حامسة يف  رشوط أ تيس تكل ا ياق،  لويف هذا ا ت مه ل تكسـ نافعل . مل ا

تقامس العادل  هام يف ا ية الفكرية دورا يف اإل شأن ا نفاذ  ها موردو ا يارات اليت  لوميكن أن تؤدي ا ب ل سخل مللك يفضل
تجارية تجارية وغري ا نافع ا نفاذ مبا فهيا ا متدة من ذكل ا لنافع ا ل مل ل شت مؤخرا أيضا ممارسات تعاقدية . ملسـللم قونو

ية الفكر مللكشأن مناذج جديدة إلدارة ا توزيعي يك ب تاكر ا متديد مفاهمي الا ية وعالقهتا  لية يف جمال املوارد الورا ب بث
ية تخدام املوارد الورا ثشمل ا سـ نة إىل . ت شديد من أن يؤدي معل ا للجوشار يف هذا الصدد أيضا إىل القلق ا ل ي
يارات األخرى ملواصةل تطوير هذا العمل وا. اإلخالل ابلعمل يف حمافل أخرى ليت مت حتديدها خلوفامي ييل بعض ا

 :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 قاعد يع ا تو يارات  نظر يف  سـا سـ ل ها ةخل يع نطا ية الفكرية وتو شأن أحاكم ا ية  ياانت ا ق ا مللك سـبك ب لشـب ل

نافع نصف  تقامس ا نفاذ وا تفق علهيا  للموتوافرها يف إطار رشوط  مل ل لل ياانت و. م رش مضمون قاعدة ا بميكن أن  لن ي
سري  سمح توافرها عىل نطاق أوسع و ثال مبا  ناال عىل أقراص مدجمة  رس  ية أ ية بأشاكل إضا يا ي تي مشـ م ف بك ل

تخ ينيسـا يع أحصاب املصاحل ا بل  نداهما من  ملعمج  .34ق

ب 2.ج مرشوع  تعاقديةم ية للمامرسات ا لادئ تو  جهي
شأن املامرسات  ية ومواصةل تطويرها  تو بادئ ا رشوع ا شاورات أحصاب املصاحل حول  يارات  نظر يف  با جهي ل مل م مل خل

تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة  ثا يغهتا احملدثة يف WIPO/GRTKF/IC/7/9ل ثالويقة ص و
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12

ياانت ،35 تاحة واملدرجة يف قاعدة ا ية ا ناد إىل املعلومات اإلضا بابال لمل ف  ست
ية  .لشـبكا

ية 3.ج يص يف جمال املوارد الورا ثدراسة حول ممارسات الرت  خ
ية ايف ّمجع املعلومات، ربام  يص يف جمال املوارد الورا ثشلك دراسات إفرادية، تصف ممارسات الرت ّليت توسع نطاق خ

يص العام  ثل الرت تفادة من جتارب  توح املصدر من جمال حق املؤلف، ابال توزيعي أو  تاكر ا خمفاهمي الا م سـمف ل ب
تجارب املامثةل يف جمال حق املؤل لهور وغري ذكل من ا  36.فللجم

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثالويقة و WIPO/GRTKF/IC/2/16ث والويقة WIPO/GRTKF/IC/2/12ثانظر الويقة  34
 .WIPO/GRTKF/IC/7/9ث والويقة WIPO/GRTKF/IC/6/5ث والويقة WIPO/GRTKF/IC/5/9ثانظر الويقة  35
نة اكنت مقاربة ال: 103 و102 الفقرتني WIPO/GRTKF/IC/6/14ثانظر الويقة  36 سادسة  هور مقرتحة يف ادلورة ا يص العام  للجرت ل للجم خ

تاكر من هجة ويقر من هجة أخرى ابلقلق من أن وارد ا ملاألنظمة اخملصصةلتطبيق تفاداي  تقدم العلمي أو الا يق ا يدية عىل حنو  بملعارف ا ل يع لتقل
متد عىل موارد املعارف تجات  سويق  ياق  يا يف  يا حا يس اك نافع  تعتقامس ا ن ت سـ ل ممل ف يديةل يه الاحتاد . لتقل ا تو جوقد قورنت املقاربة  شأن األورويبب ب 

يا  نولو يو جا تك ناول لب ندما يتاذلي  تة  ناف ا بادل بني صاحب الرباءة وصاحب احلقوق يف األ يص  عمعدةل املوراثت ونص عىل تر ب ص ت ني ملسـتم خ ّ
تج ذاته نبق احلقوق عىل ا ملنط يص اكل الرباءة ملزما ملفيكون . ت سويق الاخرتاعخابحلصول عىل تر نه  يدية  باري يف موارد املعارف ا تإ ميكتقل لج  ل

سدد ملاكل  شمول ابلرباءة مقابل إاتوة  سويق الاخرتاع ا يدية أيضا  يدية، ويكون بإماكن ماكل املعارف ا سدد ملاكل املعارف ا تمقابل إاتوة  مل ت تقل تقل لت ل
تعلقة  ته األحاكم ا به ذكل يف تر ملالرباءة، و ي بشـ تابعابلرباءاتك وجتمع املقاربة بني إعادة توزيع الفوائد بإنصاف دون . ي من اتفاق تربس31ة يف املادة ل ا
ية توح إىل ادلراية ا نفاذ ا يق عىل ا لعملا ل ملفي يدة جدا حلركة . لتض تجربة ا هور يف جمال حق املؤلف ذكر ا يص العام  ياق الرت ملفوجاء يف  للجم لخ سـ

يات احلرة العرصية اليت سعت إىل حامية مع ية قانوية هممة وفعاةل جمالرب رشوع مما أدى إىل اسرتا متكل غري ا ية من املربجمني من ا نل مجموعة عا يج مل تمل ل
ية  .عمحلاية املعرفة امجلا
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نة اليت وردت أعاله ال تؤدي  .13 يارات ا يد يف هذا الصدد عىل أن لك ا تأ ملمكوال بد من ا خل ك ل إىل اإلخالل ا قطعّ
نجز يف حمافل أخرى ها أن . ملابلعمل ا بغي  شطة ولكن  نظر يف بدء بعض تكل األ نة يف ا لوقد ترغب ا ين ن ل للج

بادةل تجابة ا نفذ ذكل بطريقة تضمن الا تتراعي دامئا العمل يف تكل احملافل األخرى وأن  سـ  .ملت
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ئة جمي لفيق عام عىل ا  تعل
تقامس ا .14 يل ا لمن الوسائل األوية  تفع ية الاتفاق عىل رشوط أو لل متدة من الاتفاع ابملوارد الورا نافع ا ثلعادل  ن ملسـللم

نوع  ية ا ية، وفقا التفا نفاذ إىل املوارد ا نح ا تفع هبا ألغراض  تنود حيددها لك من مورد املوارد وا ن ل ن لب ملع قمل م ّ ّ
يولويج تايل عىل أن . لبا ية اب لوتركز الاتفا يامث يمت –يكون هذا احلصول "ق تفق علهيا  عىل –ح  يأساس رشوط 

بادةل ترصحي37"متبصورة  ية الفكرية دور ممكن . ل ويمت الاتفاق علهيا يف الغالب من خالل العقود أو أنظمة ا للملكو
ية  تو نقدية، وفقا خلطوط بون ا نافع ا تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا جهييف ا ل ل مل ل مل ثاين(ل يل ا تذ لا ي نافع 38)ل مل ، ويف تقامس ا

نقدية ّشجع، 6/24قرر ويف امل. 39لغري ا ية ي ية  نظمة العا يولويج ا نوع ا ية ا للملك مؤمتر األطراف يف اتفا ملق مل ب َت ل ل
نظر يف إدراهجا مضن  يث ميكن ا ية الفكرية  شأن ا ية  نود منوذ تقدم يف وضع  لالفكرية عىل اإلرساع يف ا حب ب ب مللكل ج

تفق علهيا شأن رشوط  تفاوض  ند ا تعاقدية  مالاتفاقات ا ب ل ع همة األ. 40ل نة يف جمال ملواكنت ا للجوىل اليت أخذهتا ا
نافع نفاذ وتقامس ا ية الفكرية يف اتفاقات ا شأن ا نود  ية يه  ية الفكرية واملوارد الورا ملنود ا ل ب ب ث مللكب وكام ذكر . مللك

تكوين  نة وكأداة  نافع، حتت إرشاف ا نفاذ وتقامس ا ية  شأن الاتفاقات احلا ياانت  ئت قاعدة  لأعاله، أ للج مل لل ل ب ب نش
ية إىل الكفاءات،  رشوعات األوىل ألدةل  ميه كام أعدت ا يان حول تكل الاتفاقات و معلومت أيضا إعداد ا مل ّ تعم سـتب

نافع نفاذ وتقامس ا ملاتفاقات ا ياانت. ل تخداهما 41لبومت أيضا حتديث قاعدة ا سـ بإضافة عدة اتفاقات جديدة وجيري ا
ية  ية(معلأكرث فأكرث كأداة   .لتكوين الكفاءات) تقنينغري 

تعمم .15 يغة  سـو يل معيل حمدثة صآخر  لرشوع د ية "–مل نفاذ : ثاملوارد الورا شأن ا ية  بادئ تو لرشوع  ب جهي مم
نافع تقامس العادل  للموا ية  42صيغة حمدثة –" ل ميف ويقة إعال سابعةث نة ا لنظر فهيا خالل دورة ا للج رشةلل  وأعد. ع 

شـهتا نة وان بادئ اليت حددهتا ا ية وفقا  تو بادئ ا قرشوع تكل ا للج للم جهي ل مل يةم ثا نذ دورهتا ا ن  ل  :م

بدأ  ية الفكرية واحملددة يف : 1ملا تعلقة اب ّبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا مللك ملن تعاقدية[ي يل املامرسات ا لد الاعرتاف ] ل
نقو ية ا رشي والهنوض هبا وحاميهتا، القامئة عىل املوارد الورا تاكر ا ية لإلبداع والا ية وغري الر مليع األشاكل الر ث ب ب مس مس ةل أو لجبم

 .تاملربطة 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 شأن املوارد الورا ياسة العامة  ية واألهداف واألطر اخلاصة اب ية للموارد الورا ثالقطا ب سـ ث  .لع

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

نافع، مبا يف ذكل أحصا نفاذ وتقامس ا ملالفكرية ألغراض ا شموةل ل يدية  يدية يف حال اكنت املعارف ا مب املعارف ا تقل لتقل 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 ] ل لمتا
ت ية، مبا يف ذكل أوجه الاتفاع ا لتلف أنواع الاتفاع ابملوارد الورا ن ث ن تجارية والعريةخم فجارية وغري ا  .ل

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 يطا44ً ومران43ين ً و  ؛45بسـ

                                                           

يولويج4.15املادة  37 نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل  .ق
ند  38 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  39 ية) ف(2لبانظر ا تو ثاين من خطوط بون ا يل ا تذ جهيمن ا ل ل ي  .ل
يولويج، الفقرة  6/24انظر املقرر  40 نوع ا ية ا بجمي، اتفا لت ل  .9ق
تايل 41 تاحة يف املوقع ا ياانت  لقاعد ا مب  <http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>: ل
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة  42
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يولويج  - نوع ا ية ا يل املامرسات أي إخالل بعمل اتفا نة عىل د بغي أال يرتتب عىل معل ا بو ت ل لللج ل ق ين
نظمة ال يق معهمو سـفاو وأن يكون ويق ا  ؛46لتنث

تعاقدية  - 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 ملسـترشوط املوافقة ا يةملسـا ثاليت ميكن أن رسي عىل املوارد الورا  ؛47ت

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

ها كام وضعهتا  - يا و نولو نفاذ إىل ا شأن ا تعاقدية عىل رشوط  يل املامرسات ا نص د بغي أن  نقلو ج تك لن ل ب ل ل ي ي
يولويج نوع ا ية ا باتفا لت ل  ؛48ق

يطة بعق - بت يف القضااي ا شاء حممكة خاصة  تعاقدية إماكية إ يل املامرسات ا توقع د بغي أن  حملو لل ن ن ل ل ي ود ين
نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ملا ث  .49ل

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

 تعليقات عامة

تحداث ابمس الاحتاد األورويب ّفضل سويد  موفد ا ئة جميل ية  للف إيالء مزيد من األ  .مه

ئة جمي،  يا، خبصوص ا لفوشدد وفد كولو بدلمب يادة ا نهيا  نة نصب  لعىل رضورة أن تضع ا سـ ية يف عيللج ثان عىل مواردها الورا
نفاذ سابقة  رشوط ا للياغة ا ل ل تفق علهيا اليت ميكن . ص رشوط ا ية الفكرية مضن ا تعلق اب نود  ياغة  ملويعين ذكل أيضا  ل ت ب مللكص

بانمبوجهبا  نفاذ إىل تكل املوارد يف ا سـأن يؤخذ ا  .حلل

يار شدة ا ندا  يوز خلوأيد وفد  ب يل  .3. زج2. وج1.ات جن

يارات من أجل وأيد وفد الاحتاد  ية الفكرية نتفاع الا تعزيزخلالرويس حفص ا تعلقة بأحاكم ا ية ا ياانت ا مللكبقاعدة ا ملبك لشـب ل
يار ج نافع كام هو مقرتح يف ا نصف  تقامس العادل وا نفاذ وا تفق علهيا  رشوط ا خلمضن ا للم مل ل لل مل يع و 1.ل  قاعدة نطاقسـتو

                                                                                                                                                                                                 

ندا  43 يا ) 82، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(والصني ) 77، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(كانظر  مبوكولو
)WIPO/GRTKF/IC/2/16 (بوامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا ) 58، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 يا ) 75، الفقرة نيسـوإندو
)WIPO/GRTKF/IC/2/16 ياابن ) 63، الفقرة 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 قطاع ) 74، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(مل مو

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

ندا  44 ية ) 77، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(كانظر  تحدة األمر يكوالوالايت ا  ).74، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(مل
ية ) 75، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(عضاء فهيا بانظر امجلاعة األوروية وادلول األ 45 تحدة األمر يكوالوالايت ا مل

)WIPO/GRTKF/IC/2/16 74، الفقرة.( 
، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(بوامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا ) 55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(انظر إكوادور  46

نغافورة ) 69، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(وبريو ) 79ة ، الفقرWIPO/GRTKF/IC/2/16(واملغرب ) 75 سـو
)WIPO/GRTKF/IC/2/16 (يوسورسا ) 66، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 كوتريا ) 83، الفقرة
)WIPO/GRTKF/IC/2/16 67، الفقرة.( 
هورية ) 55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(وإكوادور ) 106، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/1/13(الربازيل انظر  47 يا وكواب وا مجلوبو ليف

ية وإكوادور وبامن وياكراغوا وبريو وفزنويال  نادلو  ).56، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(مينيك
ية وإكوادور وبامن وياكراغوا وبريو وفزنويال ) 78، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(اجلزائر انظر  48 هورية ادلو يا وكواب وا نوبو يك مجل نيف ميل

)WIPO/GRTKF/IC/2/16 (وفزنويال ) 56، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 57، الفقرة.( 
ية  49 ية األفر هد من أجل ا يقانظر ا  ).88، الفقرة INADEV) (WIPO/GRTKF/IC/2/16(لتمنملع
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ياانت نفاذ تعزيز  ولبا لإماكية ا يار جمث تطرق إىل . إلهيان شأن 2.خلا ية  بادئ تو رشوع  ياغة  ب وأيد حفص إماكية  جهي م ص من
تاحة  ناد إىل املزيد من املعلومات ا تفق علهيا ابال ملاملامرسات ا يةستمل ياانت ا لشـبكمن خالل قاعدة ا  .لب

ية الفكرية  ية ماليك حقوق ا ثل  مللكولفت  مجع نفاذ وتقامس ا(IPO)مم سائل ا ناول  نظر إىل أن من األفضل  مل ا ل م ت عند نافع ل
شف يف الرباءات ثارة أعاله خبصوص اقرتاحات ا سائل ا تفق علهيا نظرا إىل ا رشوط ا نفاذ عن طريق ا لكا مل مل مل ل ورأى أن . ل

تفعني واملوردين إماكية  نتكل املقاربة تضمن  ّن نفاذ  عىل مقاربة الاتفاقللم شأن ا شمل رشوطا  نافع، قد  لنفاذ وتقامس ا ب ت مل لل
تفاع حمددة ابمل يةنوأوجه ا ية أو غري املا نافع املا يغ وا ية ورشوط ا ية ا لوارد الورا ل مل بل ن تث تقةل عن . لملع مسـوملا اكنت تكل املقاربة  ّ

ية الفكرية، فإهنا تضمن  ية مللكحامية ا ية من الاتفاع ابملوارد الورا تأ نافع ا ثتقامس ا ن ت مل سويق أو من مل ته إىل ا لتاليت مل  تن
تجات املزنةل يف األسواق من غري  تام،. حامية مبوجب الرباءاتملنا تفق علهيا يضمن خلويف ا رشوط ا مل فإن اعامتد مقاربة ا ل

نفاذ نرية أن تكون سابقة فعال  بقة ا للللموافقة ا ملسـتسـ يدها . مل ته اكنت قد أبدت تأ يوذكر بأن  مجعي بو ّ ياانت الو يلقاعدة  ب
نافع ذكل أن العقود البشأن ما يوجد من اتفاقات حول  نفاذ وتقامس ا ملا تقامس ل تاز  ثال  ياانت  يا يف قاعدة ا لواردة حا مم ب مل ل

ية ية وغري املا نافع املا لا ل يولويج  ويه مل نوع ا ية ا شودين من اتفا هدفني اآلخرين ا بتصون ا ت لن ل ق  أي احلفاظ عىل املوارد -ملل
تدام تخداهما ا ية وا سـالورا سـ شأن املو. ملث تفق علهيا  نص عىل رشوط  ياانت أيضا عقود  بويف قاعدة ا ت مب ية العابرة ل ثارد الورا

ية ملموسة مل حتظ مبا يكفي من املعاجلة رشوط . قضللحدود، وهذه  تفاوض عىل ا ية  بادئ تو لومن شأن إصدار  لل جهي م
هام هام ومصا تفع واملورد عىل ضامن امحلاية حلقو ساعد ا تفق علهيا أن  حلا ق ّ ن ي  .ململ

يا ممثل وساند  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يني والاحتاد ادلويل) BIO(لص يد تجني ا يات ا ل  لص ن  مواصةل )IFPMA(ملمجلع
يار ج تكل الويقة1.خلالعمل عىل ا يغة حمدثة  يف األمانة إعداد  رشة  سادسة  ث ورحب بقرار ادلورة ا ل ص تلك ع وأيد ما جاء . بل

سا WIPO/GRTKF/IC/7/9ثيف الويقة  تعاقدية ملا  شأن املامرسات ا ية  تو بادئ ا رشوع ا يذ  يمن إعداد و ل ب جهي ل مل مل مه تنف
ية تعلقة ابلعالقة بني الرباءات واملوارد الورا سائل ا باط القواعد واملعايري دلى معاجلة ا ثبه من تكوين للكفاءات وا مل مل . سـتن
ية ونود  بادئ ا باط ا توايت كام هو مقرتح يف تكل الويقة، أي ا يذ برانمج العمل عىل ثالثة  بودعا إىل  لعمل مل ث نسـ سـتنف م ت

ية ال منوذ ية الفكرية ا جا تعاقديةلمللك نظر يف إدراهجا يف الاتفاقات ا ليت ميكن ا بادئ ل رشوع ا ياغة نص  مترار يف  مل والا م ص سـ
تعاقدية شأن املامرسات ا ية  تو لا ب جهي ية . ل تو بادئ ا جهيورأى أن ا ل يا مل تكون صاك دويا مر جعإن أمكن الاتفاق علهيا  ل سـ

شأن  ند اختاذ قراراهتم  تلقهيا  ية و بساعد موردي املوارد الورا ع ث ية الفكرية الوجهية يف الوصول إىل رشوط مسمي مللكائل ا
يولويج نوع ا ية ا شري إىل ذكل اتفا بتفق علهيا كام  ت لت ل ق يار ج. م ساعد أيضا بوجه عام 1.خلواكن من رأيه أن ا ي من شأنه أن 

يار تعريف آخر هوم . خترشط ا بب واحض يدعو إىل الرتكزي عىل  مفمفا من  توزيعي"س تاكر ا لالا هوم " ب صدر امل"مفأو 
توح ية، بل من األجدى " ملفا يص يف جمال املوارد الورا ياق ممارسات الرت ثيف  شأن ما تطور خسـ بإعداد دراسات إفرادية 

تخلص  نة أن  ية ورأى أن بإماكن ا يص يف جمال املوارد الورا نوات من ممارسات الرت سـعىل مدى ا للج ث تسـ أفضل خل
سائدة يف اتفابني من املامرسات  لتلف املامرسات ا نافع خم نفاذ وتقامس ا ملقات ا ثل اتفاق نقل املواد ل مومن أدوات أخرى 

يا، نولو يو ناعة ا نظمة  بقه  منوذيج اذلي  جا تك بم ص لتط شأن املامرسات ل ية  تو بادئ ا رشوع ا ثل  بها يف نص،  جهي ل مل م م لتجمع
ية  نظامت ا تعاقدية، يعود ابلفائدة عىل ا نا مل  ملعل

شأن احلمكممثل وشدد  ثني  با برابطة الطالب وا ية )AECG( يف ادلول اجلزرية الصغرية حل طن عىل أن بعض القوانني الو
ية صاحب الاخرتاع  تسمتيض  يدويا تق ية الفكرية، وهذا هو حال اك تفادة من امحلاية مبوجب قانون ا نميكن الا ل مللكسـ ل

يةل .  للقانون الفرنيسةاجلديدة اخلاضع ية، من املمكن إبرام عقود يف ظل  تشكوصوان للحقوق امجلا وأكد . من القواننيع
نرية و بقة ا بدأي املوافقة ا نقش حول  ترضورة مواصةل ا ملسـم سـ نافعملل ـي ذكل إىل . ملتقامس ا رس عن إماكية أن  ينهتوا ن سـتف

شأن اقرتاح عقد منوذيج نجزه األمانة  تظر مآل العمل اذلي  ب وقال إنه  ت يةمشاطرةين ث، كام جاء يف الويقة طن اخلربات الو
WIPO/GRTKF/IC/16/6) 23 املرفق األول، الصفحة.( 

نوب رشق أمرياك وأعرب  ية يف  شعوب األ جثل مركز ا صل ل شعوب(SIPC)مم يص موارد ا ل عن قلقه من  األمم /ختص
ية تعاقدية يف جمال املوارد الورا شأن املامرسات ا يل  باط د ية ال ثاأل ل ب ل يل يدعي أن لدلول األعضاء يف سـتنصل ل إذا ما اكن ادل
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يادة عىل تحدة  سـاألمم ا ثقايف مل بري ا يدية وأشاكل ا ثل املعارف ا ية،  ثقافات واملوارد األ شعوب واألرايض وا ل ا تع تقل صل ل لل ل م
ية يدي واملوارد الورا ثا  .لتقل

نافع نفاذ وتقامس ا ية وا ية حول حامية املوارد الورا ئةل  ملأ ل ث معل  سـ

يا األ يةسـئةل لوطرح وفد أسرتا تا لا  :ل

ية د - نفاذ إىل املوارد الورا ثيك يعاجل ا يا؟ل يا وخار جا  خل
يدية والاخرتاع؟ - ية واملعارف ا تقلوما يه العالقة بني املوارد الورا  لث
 وما نوع األدةل الالزمة واملطلوبة؟ -
ثال واألثر يف احلقوق؟ - ثال واجلزاءات يف حال عدم الا توما هو عبء الا مت  م
يل، إن عر - تج عن أنظمة من ذكل ا نافع اذلي  توى تقامس ا بوما هو  ن مل لقسـ  ف؟م
نظام؟  - هذا ا نظر فهيا  بغي ا نافع اليت  نفاذ وتقامس ا لوما يه إجراءات ا ل مل لل  ين

ية ودعا تحدة األمر يكوفد الوالايت ا نافعإىل  مل تخدام ا نافع وا بات وا ملتعريف ا سـ مل يف ميكن حامية . ملتطل هم  كومن الصعب  ف
بات هذه امحلاية ئةل وطرح .متطلذكل ومعرفة  يسـاأل تا ل ا  :ةل

تني األخريني؟ملاذا تعطى - ئة جمي عىل ا لفئ األولوية   للف
يل املوافقة  - تأكد من أن د نظر من جديد يف طلب الرباءة  تعني ا لوهل  لل ل بقة سي نرية ملسـا رشوط /ملسـتا لا

تفق علهيا رضورية؟  ملا
ية؟ - تعلقة مبوارد ورا شطب مطالب امحلاية ا نفاذ غري رضورية بعد تعديل الطلب  بح عقود ا ثوهل  مل ل ل  سـتص

نافعقضااي نفاذ وتقامس ا ية الفكرية يف ا مل ا ل  مللك

يا نوب أفر يقأاثر وفد  يدية املقرتنة هباج ية واملعارف ا ية للموارد الورا ية امجلا سأةل ا تقل  ث ع لم اقرتح وضع الزتام تعاقدي و. مللك
بع للتعامل نافع يف ظل اإلجراء ا تّمع تقامس ا  .ململ

بقة املوافقة  نفاذ وتقامس املسـا نرية وا ملا ل  نافعملسـت

يا وّأكدت  نغالوفد نيسـلك من وفد إندو يارات لسـا تطوير ومجموعة من ا يد ا خل عىل احلاجة إىل مواصةل دراسة القضااي  ل ق
بادئ  ياغة  نافع ووضع اقرتاحات بديةل و نفاذ وتقامس ا بقة وا نرية ا تعلقة ابملوافقة ا ية الفكرية ا مجلوانب ا ت صمللك مل ل سـ ململ ملسـ

ية وإجراءات وربط معل ا لتو يولويج، رمغ أن ذكل ال يدخل يف جهي نوع ا ية ا بنة ابملفاوضات اجلارية يف إطار اتفا ت للج ل ق
نة وهمامهتا يولويج. للجوالية ا نوع ا ية ا بو إىل اتفا هاماهتا من خالل أمانة الو بو بإ تقدم الو بواقرتح أن  ت ي ي لت ل ق  .س

نافع نفاذ وتقامس ا تجارب يف جمال ا ملا ل  ل

تحدة األاقرتح  يةملوفد الوالايت ا بةل أو أكرث، عىل مجع أحدث يكمر هر ا ثالثة أ ملق أن تعمل األمانة، يف غضون ا ش ل
ية وغري ذكل  تجارب يف العقود وعن ما يلزم من تكوين الكفاءات اإلضا ية وا تجارب الو شاطرة ا تعلق  فاملعلومات فامي  ل ن ل مب طي

نة يف الويقة  نارص ا ثمن ا ّلع بل وتقدمي املعلوماتWIPO/GRTKF/IC/11/8(A)ملبي نة ا ملق احملدثة إىل اجامتع ا للج َّ. 

نافعوفد الربازيلوابدر  نصف والعادل  تقامس ا شاطرة جترته يف جمال ا للم  مل ل ب تضمن . مب بة إىل طلب الرباءة اذلي  يواب لنسـ
ية والرمق املعني شأ املوارد الورا بني فهيا  نص القانون الوطين عىل حترير رساةل يف بداية الطلب  ية،  ثموارد ورا ن ي ي مث ها دلى ّ ل 

ية ئة جملس يعىن حتديدا ابإلرث الورايث للربازيل. ثجملس املوارد الورا يةل عىل . لبيويف وزارة ا لقبوإذا مت احلصول من ا
تخدمة يف طلب الرباءة، تعني عىل مودع الطلب أن يقدم إىل اجمللس العقد  ية ا يدية املقرتنة ابملوارد الورا ّاملعارف ا سـ ث ملتقل ل

نح رمقا للمودع. بيةللقاذلي أبرمه مع ا يهل أو تويقه و تمل اجمللس العقد دون  ميو ث حتل نصف أو . يسـ بني أن العقد غري  موإذا  ت
توىل ادلفاع عن  يدية ذاهتا، جاز للمدعي العام اذلي  ية أو املعارف ا ييرض مبصاحل طرف اثلث ميكل تكل املوارد الورا تقل لث

ثال شعب الربازييل كام جيوز ذلكل الطرف ا لمصاحل ا ترب اجمللس أو القايض ل شأن ذكل العقد إىل أن  يعث أن يرفع دعوى  ب
نصفا وعادال بح  مأن العقد أ يات. ص يات أخرى كام هل  نظام إجيا هذا ا يعة احلال،  بو ب ل سلب نح الرباءة يف . لبط موميكن مراجعة 



WIPO/GRTKF/IC/17/6 

Annex I 

29  

ياب العقد يح أو غري موجود أو يف حال  نحه اجمللس غري  بت أن الرمق اذلي  غأي وقت إذا  حص مي نافع ث تقامس ا ترصحي  مل أو ا ب ل
شلكة شوبه  ثالث أن العقد  بت الطرف ا مأو إذا أ ت ل  .ث

ياوقال  نافعلوفد أسرتا نفاذ وتقامس ا تعرضت نظامه اخلاص اب بو ا مل إن الو ل سـ نفاذ . ي شأن ا بعت مهنجا  يا ا لوقال إن أسرتا ب ت ل
توى الوالية وا ية يعمل عىل  تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  سـوتقامس ا ث ي يا قامئة عىل نظام فدرايل وذلكل . دلوةلممل لودوةل أسرتا

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

 .مبارشة

نة بأن و نص عىل أنترشيع بريوللجأخطر وفد بريو ا نفاذ وطلب الرباءةي  شأن ا تخذ القرار مبوازاة  ل  ب وادلوةل يه اليت . ي
ية وال بد من إبرام عقد بني املودع وادلوةل ّمتكل املوارد الورا  .ث

ية تعاقدية وأحاكم منوذ يل للمامرسات ا شأن د جاقرتاح  ل ل ية الفكريةب شأن ا مللك   ب

يه اقرتح  سويد ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  فوفد ا تعاقدية أو ل يل للمامرسات ا ياغة د بادئ  رشوع  لإعداد  ل لص مم
ية الفكرية  شأن ا ية  مللكأحاكم منوذ ثل ). WIPO/GRTKF/IC/7/9ثالويقة (بج مودعا إىل وضع صكوك غري ملزمة 

من يل املامرسات واألحاكم ا لد نجز ل بادل مع العمل ا ناسق وادلمع ا نة ا ية الفكرية واقرتح أن تضمن ا شأن ا ية  ملوذ ت ت للج ملب ل مللك ج
ية تجارة العا نظمة ا نظمة الفاو و يولويج و نوع ا ية ا مليف اتفا ل ب مت م لق ية . ل جوأشار إىل الطلب الفعيل عىل وضع أحاكم منوذ

نوع ا ية ا سار اتفا ية الفكرية وإدراجه مضن  لشأن ا تل م قب  .بيولويجمللك

نظر إىل أن الويقة  يه، ولفت ا يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با ثوحتدث وفد إ ل ن  WIPO/GRTKF/7/9فسـ
نافع نفاذ وتقامس ا شأن ا ية الفكرية  يل  رشوع د ئة جمي اليت تذكر  شأن ا شات الحقة  نا يدة يف  ملقد تكون  ل ب ل م ب للملكق لف م  مف

هم مع العمل اجلاري  ملوضامن الاساق ا يولويجت نوع ا ية ا بيف ظل اتفا لت ل  .ق

ثل حركة  نود امحلر برضورةمموذكر  يولويج وغريها للهتوابج أمارو  نوع ا ية ا ية الوارد يف اتفا ب مراعاة تعريف املوارد الورا ت لث ل ق
ية وأنظمهتا . لمن الصكوك ادلوية متعات األ شعوب وا يولويج ابلصةل الويقة بني ا نوع ا ية ا صلوتعرتف اتفا ل ث ب جملت ل ل يدية ق لتقلا

تاكرات  يدية والا تخدام املعارف ا متدة من ا نافع ا تقامس العادل  ية واحلاجة إىل ا بالقامئة عىل املوارد الورا تقل سـ للم ل لث ملسـ
يولويج ها ا تصةل هبا ألغراض احملافظة عىل تكل املوارد ونو بواملامرسات ا ت لمل شأن . ع ية  تو بادئ ا هدف من هذه ا بوا جهي ل مل ل

تعاقدية ه نفاذ وإرشاك لاملامرسات ا شأن ا ياغة رشيعات أو تدابري إدارية أو أحاكم  ساعدة األطراف عىل  لو  ب ت ص م
ياغة العقود يدين يف  صا ياانت. ملسـتف رشية يف قواعد ا ية ا ية املوارد الورا ية بقوة عىل إضا شعوب األ بوتعرتض وا ب ث صل لل ل  .ف

يار ج ندا عن ا يوز خلوحتدث وفد  يل شأن ورأى أن من الرضوري مواصةل تطوي، 2.ن ية  تو بادئ ا رشوع ا بر  جهي ل مل م
ية من تكل املوارد ية وا متعات األ تفادة ا تعاقدية مبا يضمن ا حمللاملامرسات ا صل سـ شاورات بني أحصاب . جملل موأيد الوفد إجراء 

 .املصاحل

يك ودعا  تعاقدية كام ورد يف مرفق املكسـوفد ا شأن املامرسات ا ية  تو بادئ ا رشوع ا سني  لاألمانة إىل  ب جهي ل مل م ثلويقة حت
WIPO/GRTKF/7/9ية يص يف جمال املوارد الورا نح الرتا ث ورأى أن بإماكن األمانة أو تواصل دراسـهتا ملامرسات  خ  .م

ية الفكرية  نود ا ية  ياانت  مللكقاعدة  ببك لب نافعشـ نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ملوا ل ب مل  ل

ياانت ا تخدام قاعدة ا ية تعزيز ا ندا عىل أ لشـبكشدد وفد  ب سـ مه تفق علهيا لك رشوط ا ية الفكرية مضن ا نود ا شأن  ملية  ل ب مللكب
نافع وعىل  نصف  تقامس ا نفاذ وا للممن أجل ا مل ل نفاذ إلهيال لزايدة إماكية ا ورأى أن تعمل األفرقة العامةل ما بني ادلورات . ن

نة رشة  سابعة  ية يف ادلورة ا شات حول املوارد الورا نا ناء  يارات إ للجعىل تكل ا ع ل ث ق للم غ  .ًخل

شأن وحت ية  ياانت ا تحديث قاعدة ا يه وأوىص األمانة  يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با بدث وفد إ ب ب ن بكسـ لشـف ل
يار ج نافع كام جاء يف ا نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية وا خلنود ا مل ل ب مل ل ياانت . 1.مللكب لبورأى أن حتديث ا

يدا يف  مفيكون  رشوع اسـ شات حول  نا ما ق نافع كام مل نفاذ وتقامس ا تعلقة اب تعاقدية ا شأن املامرسات ا ية  تو ملبادئ ا ل مل ل ب جهي ل مل
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يار ج يه يف ا خلأشري إ ياق مواصةل هذا العمل، . 2.ل يه أن تعد األمانة سـويف  فيقرتح الاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
ية وما يراد هب ها وال سـامي املوارد الورا ثرسدا ابملصطلحات املطلوب تعر هّل إىل حد يفم رسد أن  يسا حتديدا، مفن شأن هذا ا مل

تفق علهيا يارات ا سري نطاق ا ملبري  خل تف  .ك

سرتشد هبا يف  ية  نظامت شعوب ماوري األ ساعدة من  بات ا سمل عددا مزتايدا من  ندا إنه  يوز توقال وفد  صل مل طل ت يل لن مي
نظامت بحث وغريها من ا تعاقدية املربمة مع مراكز ا بات ا ملالرت ل ل ياانت وقال. تي نظامت إىل قاعدة ا ب إنه أحال بعض ا لمل

ية الفكرية  نود ا شأن  ية  مللكا ببك ب يد األخذ لشـ تخلص أن من ا تعامل، وا هةل الا ست  ياانت  ملفواكن الرد أن قاعدة ا سـس سـ ي لب ل
يار ج ياانت1.خلاب يع قاعدة ا ب اذلي يقرتح تو  .لسـ

يص  خممارسات الرت

شأن مم يةبأيد وفد الاحتاد الرويس مجع املعلومات  تعلق ابملوارد الورا يص فامي  ثارسات الرت ي  .خ

توزيعي تاكر ا توحة والا لاملصادر ا ب  ملف

ية كام هو مقرتح يف  يص يف جمال املوارد الورا شأن ممارسات الرت ندا إعداد دراسات إفرادية  يوز ثاقرتح وفد  ب يل خن
يار توحة، وال سـامي املامرسات اليت 3.ج خلا هوم موسع للمصادر ا ملفتقوم عىل  توزيعيمف تاكر ا ل والا شاف . ب سـتكورأى أن ا

تاد ية الفكرية ا ملعمقارابت بديةل جمد للغاية مبا فهيا ما خيرج عن نطاق ا مللك ٍ. 

نظامت أخرى  مبالصةل 

يجريايّشدد  ية وسائر واكالت األمم نوفد  تجارة العا نظمة ا يولويج و نوع ا ية ا نجز يف اتفا بة العمل ا ية موا مل عىل أ ل ب ت مل ك ممه لق ل
تحد يةملا نظامت اإل مية وا  .قلمل

يبوأشار  بائل توال لثل  متعات قمم تعلق ابلقانون العريف  ثال فامي  يولويج حول الا نوع ا ية ا للمج إىل دراسة أعدهتا اتفا ي ت ب مت ل ل ق
ية والقانون ادلويل  ية والقانون الوطين وفامي بني الوالايت القضا ية وا ئاأل حملل ثالويقة (صل

UNEP/CBD/WG/ABS/7INF 5 .(نص مهنا كام ييلستشوا نه يف : بهد  مإن الاعرتاف ابحلقوق رشط ال بد  ّ
تعاقدية شمل . لاملفاوضات ا يؤكدون ذكل، مبا  ها حقوق سابقة و ية  شعوب األ تخدمني رصاحة أن ا يقر لك ا بو سـ صل ل سـ لسـ مل

ية يف املفاوضات حول الرت. حق تقرير املصري داخل أراضهيم شعوب األ ية اختاذ القرار  تدرج  تيو صل لل معل نفاذ سـ شأن ا لبات  ب
ئة عن العقود نا نازعات ا سوية ا تعاقدية ذاهتا وإجراءات  رشوط ا نافع وا شـوتقامس ا ل مل ت ل ل ية . مل شعوب األ ثلو ا يحصل  صلو ل مم سـ

بة نا ية ا ئة ا بت أهنم ا بقة  هادات  سـعىل  مل يل ي ثسـ ه لمتم ل ث سوية . تش يحظى القانون العريف ابلوزن ذاته يف إجراءات  تو سـ
نازعات تكون املواف. ملا تأخذ سـو نافع و نفاذ وتقامس ا شأن ا بات  يع الرت ية من  بقة جزءا أسا نرية ا سـقة احلرة وا مل ل ب مج سـ يسـ تت مل ملسـ

ية شعوب األ صلابلقانون العريف  بات احلصول عىل . لل بة إل نافع كأدةل مو نفاذ وتقامس ا شأن ا بات  يع الرت تعمل  ثو مل ل ب مج جسـ تي ست
ية شعوب األ بقة من ا نرية ا صلاملوافقة احلرة وا ل ملسـ بات إماكية حسب تكل املوافقة. ملسـت يح لك تكل الرت نو ي تت وأضاف . سـت

سار كويقة معلومات ثاملراقب قائال إن تكل الويقة قد تضاف إىل ا مل تيض إجياد طريقة . ث ية  تفاو ناجه ا تقوقال إن تطوير ا ض ل مل
يدية واملوارد ا تعامل مع احلاالت اليت تكون فهيا املعارف ا ية  شعوب األ تقلتحديد ا لل صل ل شرتكة فامي بني عدة لل ية  ملورا ث

ثل هذه احلاالت تعامل مع  سات اليت  ممتعات وتطوير املؤ ست س  .جم

يةوشدد  هورية إيران اإلسال موفد  ية والمج ية املوارد الورا ث عىل أ وقال إن بدله إذ يوجه . سـامي دورها يف األمن الغذايئ مه
ية، قد أقر ق با ندسة ا شاء مرصف للموراثت وا تحتدايت يف إ ن ه لن تصديق ل بهتا  وا ية ومرا با ناف ا يل األ شأن  لانوان  ت ن ص سج قب ل ت

ية با بذور واملواد ا تعىل ا ن شورى اإلساليم وصدق  مالحظة 14 مادة و14وقال إن ذكل القانون يضم . لل لوأقره جملس ا
ية الزراوأضاف إن بدله بصدد . 2003لاملرشد األعىل يف يويو عليه  شأن حامية املوارد الورا ثإعداد قانون  تخداهما ب سـية وا ع

يا نبح نظاما و طيص ية وال. ل يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية للمعارف ا ثودعا إىل إيالء األ تقل ل تع تقل لمه ل سـامي  ل
نة عىل آخرها تايل ا بةل، وحث اب يال احلارضة وا يهتا يف القضاء عىل اجملاعة احلد من الفقر يف األ للج نظرا إىل أ ل ملقمه ج

ثالثةاإلنصاف يف  نارص ا لاملوازنة بني تكل ا لوضع صكوك دوية ملزمة وأنظمة خمصصة محلاية وأكد من جديد رضورة . لع
نوع  ية ا تعاون مع أمانة املعاهدة ادلوية للفاو واتفا ية من خالل تعزيز معل األفرقة العامةل ما بني ادلورات وا تاملوارد الورا ل ل لث ق
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يولويج ومن خالل  يع أحصاب امللبا مجيع  سار ادلويلتشج شاركة يف هذا ا ملصاحل عىل ا نة إىل . مل يا ا ته دا للجوخمت  ع لكم
يجة للعمل اجلاري  تجدة  ية الفكرية ا سائل ا نظر يف  تا نمللك سـ م نافع ملل نفاذ وتقامس ا ية وعالقهتا بأنظمة ا با ملعىل املوراثت ا ل ت لن ِّ

ية يل الزرا عألغراض احملا  .ص

ند من العجز  سائل امجع لكلهوأكد وفد ا مل ا يدية مل ية وما يربط هبا من معارف  تقلتعلقة ابملوارد الورا ت نظمة ث ميف ظل 
ية تجارة العا نظمة ا يولويج و نوع ا ية ا شأن حتت رعاية اتفا شات اجلارية يف هذا ا نا نظر إىل ا ملواحدة، ولفت ا ل ب ت ل ق مل مل لق ، ل

نص عىل  تعديل الاتفاق  يا يف اقرتاح  نظر حا يوقال إن جملس تربس  ل ل لي بات املوافقة حمك إلزايم ي شف وإ ثشأن ا لك ب
نافع نفاذ وتقامس ا نرية وا بقة ا ملا ل ملسـتسـ تقدمة، مبا فهيا مل ية وا نا بدلان ا مل، وحيظى الاقرتاح بدمع أكرث من ثليث األعضاء من ا ل مل

ياق وضع القواعد واملعايري. يالاحتاد األورويب وسورسا بو أن تراعي يف  سـورأى أن عىل الو شات ويطري نا ق ما جيري من  أ م
سابق ذكرهام نة وشدد عىل . لمن تطورات يف احملفلني ا بادئ واألهداف يف ادلورة الرا شأن ا يا  تفت إىل اقرتاح أسرتا هوا مل ب ل ل

نة يه يف دورة الحقة  يق  يل الاقرتاح  نظر يف تفا للجاحلاجة إىل ا عل تعل ص نة . للل ناء يف معل ادلورة الرا تقدم ا هورأى أن ا ب لل
شة الواثئق اليت  نا قتدعي  مسـ شأن . معمهتا األمانة وفقا جلدول أعامل الاجامتعي سابق  بوأشار إىل أن اقرتاح سورسا ا ل ي

شأن الرباءات قد تطور ودخل مرحةل الاقرتاح برمق  تعاون  يا يف ظل معاهدة ا شف إلزا بجعل ا ل  دلى TN/C/W/52ملك
ية  تجارة العا ملنظمة ا ل شفم نه رشط ا لكتعديل اتفاق تربس و ي تضمل يد يف وأيد الوفد ذكل. ي ملف الاقرتاح واصفا إايه اب

ية مثرة حول املوارد الورا شات ا نا ثا ق سأةل . ململ ناول  مودعا إىل  نافع معات نفاذ وتقامس ا نرية وا بقة ا مللزوم املوافقة ا ل ملسـتسـ  .مل

يولويج عىل أمل الوصول إىل نوع ا ية ا ياق اتفا بان العمل اجلاري يف  تني أن يؤخذ يف ا بواقرتح وفد األر ت سـ سـ لن ل قحل  نظام ج
توبر  نعقد يف أ ية ا نافع يف مؤمتر أطراف الاتفا نفاذ وتقامس ا شأن ا كدويل  مل مل ل  .2010قب
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 تعليقات عامة
بادئ وأهداف  ماحلاجة إىل 

ناول  ية وغري ذكل من املواقف قد  ياانت ا ساهامت وا بريا من ا ية إن عدد  تحدة األمر تقال وفد الوالايت ا ه ب مل ك لشفمل ل يك
يةخمتلف الاقرتاحات، من  بادئ محلاية املوارد الورا ثغري أن يؤدي ذكل إىل وضع األهداف وا ثورأى أن تعد األمانة ويقة . مل

تابة  بادئ ملا يف طرهحا  كتوي عىل تكل األهداف وا مل ية كربى عىل األهداف . من فائدةثيف ويقة واحدة حت مهوعلق أ ّ
شود ودوافعه بادئ ملا حتمهل من تعريف للعمل ا نوا بلوقال عن الا. ململ هّل العمل ا يل  ملقتفاق عىل نص من ذكل ا يس سلق  .ب

يا  ساهامت العديدة يف لوشدد وفد أسرتا ية يف جوهرها ورحب اب شة املوارد الورا نا ية  ملعىل أ ث ق ند من ممه لبظل هذا ا
ية بني عدد من ادلول األعضاء  جدول األعامل، شات غري ر نا بادئ اكن حمل  رشوع أهداف و مسوقال إنه أعد  ق مم م

ندا األخر ية والرنوجي ويوز تحدة األمر ندا والوالايت ا ساندة  يلى، وإن هذه املقاربة حتظى  ن مل ك ثوصدرت يف ويقة [يكمب
بادئ . WIPO/GRTKF/IC/16/7[50 العمل نص قائال إن عددا من تكل األهداف وا ملورشح ا يتطرق جملاالت ل

نظر فهيا تفرعة مهنا أن  ئة  نة أو  ية ميكن  تر ي للج مسـ ه نقاش قدما، إذ ، علام بأهنا الئي تخذ للميض اب ل ختل بأية مواقف قد  ت
نقاش قدما بادئ إىل امليض اب يه من  لتريم هذه األهداف وما تقوم  نة قد وافق علهيا معل للج ويس افرتاض أن لك أعضاء ا ل

 .ابلرضورة

نغافورة وسو يه ورحب إىل جانب وفدي  يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با سـوحتدث وفد إ ن يرسا ابألهداف فسـ
مية يه من معلومات  توي  بادئ ملا  قوا عل حت ميكن رمس مقاربة مل نص  نظر يف ا ل، ودعا لك واحد من تكل الوفود إىل إمعان ا ل ل

نقاش للناءة   .ب

يا بادئ من اقرتاح أسرتا ندا نص األهداف وا يوز لوأيد وفد  مل يل ية، ن يدا ملواصةل العمل عىل املوارد الورا ث بوصفه إطارا  مف
ندا إحالهتا إىل األفرقة العامةل ما بني ادلوراتوأيد أي سائل اليت اقرتح وفد  كضا قامئة ا  .مل

بدأ  ياغة ا ية واقرتح إعادة  شأن املوارد الورا بادئ  ية إعداد ويقة ابألهداف وا تحدة األمر ملوأيد وفد الوالايت ا ص ث ب مل ث يكمل
بارة  تعاضة عن لكمة الرباءات  ثاين ابال بعا سـ ية الفكر"ل ية "يةمللكحقوق ا نح حق ا نة، أي أال  مللك صوان ألهداف ا مي للج

بل الاخرتاع الفكرية يدية موجودة  ية وما يربط هبا من معارف  ها، أي املوارد الورا قيف الاخرتاعات اليت ال خمرتع  تقلل ت . ث
ست ابجلديدةواقرتح أيضا  نفعة من احلصول عىل حكر عىل اخرتاعات  بات مناذج ا نع مودعي  يإضافة هدف  مل ل ورحب . لمي

يه ية  تا يقات  نة وقال إنه يعزتم تقدمي  بةل  شة الاقرتاح يف ادلورة ا نا مترار يف  علالوفد ابال ب ك تعل للج ملقق م يا وساند . سـ بيان كولو مب
بق عىل  نة إىل مواصةل العمل من غري حمك  بغي أن يدفع ا سـاذلي يذكر بوجود عدة اقرتاحات وقال إن تعددها  مللج ين

تخلص أن بإماك.املقاربة ياراتسـ وا يارات دون الالزتام ابملقارابت الواردة يف ا نظر يف عدد من ا نة أن  خلن ا خل ت وأعلن . للج
رشوع أو سوء الاتفاع ابملوارد  متكل غري ا نع  نة من  شده ا يق ما  نأن اعامتد مقاربة واحدة قد ال يكن فعاال يف  مل للج للن م تحتق

ية نة يف. ثالورا يد أن تركز ا تدرك يقول إن من ا للجوا يةملفسـ يارات األسا ها عىل بعض ا سـ  خل سائل . معل يده لقامئة ا ملوأكد تأ ي
ندا ثقايف . كاليت اقرتحهتا  بري ا تقدم العمل عىل أشاكل ا تقدم كام  ية ال  نة أن العمل عىل املوارد الورا لوقد بلغ ا تع ي ي ث لللج

ية  تعلق ابملوارد الورا تعرض العمل ا يدية، عىل أنه إذ ا يدي واملعارف ا ثا مل سـ تقل لتقل نجز يف جمال املوارد فتبنيل مل أن العمل ا
نافع الوارد يف  نفاذ وتقامس ا ية الفكرية وا شأن ا ية  تو بادئ ا رشوع ا يل عىل ذكل  بري وادل ية  ملالورا ل ب جهي ل مل م ل ك مللكث

بل WIPO/GRTKF/IC/7/9 ثالويقة نة ا يدة يف معل ا ها الهنايئ تظل  هذه الويقة وإن مل توضع بعد يف  ملق،  مف شلك للجف ث
يك والاحتاد الرويسبشأن ا ندا وا يا ابمس الاحتاد األورويب ويوز با ية كام اتفقت عىل ذكل وفود إ سـملوارد الورا يل ن ن سـ  ملكث

ند. ثوطلب من األمانة حتديث الويقة يوز يلويف هذا الصدد أشار إىل ما قاهل وفد  ياانت األحاكم ان ب من إماكية جعل قاعدة  ن
تخدام  هل لال تعاقدية، عىل فائدهتا، أ سـا يهنا وحتدهياسل ياانت وحث الوفد األمانة عىل . حتسمؤيدا  لبإعداد جرد بقواعد ا

نة  يا أن بإماكن ا ية، مر للجومصادر املعلومات عن املوارد الورا يغ أفضل تئث ياانت وتطويرها  شاء قاعدة ا هم يف إ بلأن  ب تن بت ل س
ثل فكرة  نقرة الواحدة"ماملامرسات املعمول هبا  ياابن" لا سملمن اقرتاح ا يدية لت  نع إضافة املعارف ا تقلح تكل املامرسات  لمب
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ياانت دون ترصحي ية إىل قواعد ا بواملوارد الورا ساعد .لث نة أن  تورأى أيضا أن مبقدور ا ية للج يغ عن املعايري ا نيف ا لتقبل لت
ئةل الوجهي تفادة الحقا من ذكل اجلرد لإلجابة عن األ ميك الا ياانت،  ية قاعدة ا تعزيز فعا شرتطة  سـا سـ ب ل ل فمل ة اليت طرحهتا ل

ياانت يك خبصوص قواعد ا با لسـ نة . ملك ها العديد من ادلول األعضاء بزتويد ا ثة اليت بذ هود ا للجوأعرب عن تقديره  ل ي حلثللج
ية ية عن املوارد الورا ثبواثئق إعال ئةلم نظر يف تكل الواثئق وطرح بعض األ سـ وقال إنه يعزتم مواصةل ا واقرتح الوفد . ل

يقات  سار  تاح  تعلا م للت ئلهتا ف يع ادلول األعضاء طرح أ ية ما بني ادلورات  تا سـا تط لتسـب  .واحلصول عىل األجوبةلك

نظر يف العالقة بني  ند ا يني  تربهام أسا يا وا ثالث الذلين ذكرهتام أسرتا ثاين وا هدفني ا ييل الضوء عىل ا لوسلط وفد  ع سـ ع ل ل ل لشـ
ية ية الفكرية واملوارد الورا ثا يا لت، ورأى أن من شأهنام يزيدان امللك تاكري اك شاط الا توى من ا فيمي جودة مبا يضمن  بق ن لسـ م

 .ملنح امحلاية مبوجب الرباءة

ثل و يا ممرحب  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يني ) BIO(لص يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن تحىل )IFPMA(ملمجلع ت مبا 
ية  شات اجلارية حول املوارد الورا نا ثبه ا ق تعاش جمدد ظاهر يف مضامر اململ سائل نمن ا شأن ا نة  ملفاوضات اجلارية يف ا ب للج

ية  ثالث الر ية ا سـالر ل يسـ ئي نصوص"ئ ية من جانب ". لعىل أساس ا سأةل املوارد الورا ثورأى أن من العجز الفصل بني  م
يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل ناول تكل ل بو يه وحدها القادرة عىل  نة الو تمن جانب آخر، وأن  ي جل

س متعةملا ًائل  نة ومداوالهتا خبصوص . جم ية يف معل ا شاركة اإلجيا بق، أعرب عن العزم عىل مواصةل ا للجويف ضوء ما  ب مل سـ
ية  .ثاملوارد الورا

ياق الفريق العامل ما بني ادلورات شـهتا يف  نا سائل املطلوب  سـقامئة اب ق  ممل

ي تعلقة ابملوارد الورا سائل ا ية اب تا ندا القامئة ا ثاقرتح وفد  مل مل ل ل سائل ك ها جردا ألمه ا نظر فهيا بو يا إىل ا ملة دا ل ثيف الويقة صفع
WIPO/GRTKF/IC/16/6يار .  وإن مل تكن جديدة ابلاكمل شـهتا يف ظل ا نا خلواقرتح  ق  خبصوص رشوط 2م

شف  :لكا

شف - ية يف جمال ا تجربة الو لكا ن  طل
بديةل واملمكةل - يات ا ّواآل ل  ل
يولويج - نوع ا ية ا ته ابتفا شف وعال بوا ت للك ل ق  ق
شف  - ية لألغذية والزراعةلكورشوط ا با ية ا شأن املوارد الورا تومعاهدة الفاو ادلوية  ن ث ب  لل
شف عىل أرض الواقع -  لكوفائدة ا
شف واملكل العام -  لكوا
ية - شعوب األ شف وحقوق ا صلوا ل  لك

يار  ية من ا سأةل اث تخالص  خلواقرتح ا ن م ي6سـ بقة حا ية ا يات امحلاية ادلفا يع نطاق آ ل، أي تو ملط ع ل يدية سـ لتقلا عىل املعارف ا
ية، وخص ابذلكر يف هذا الصدد مراجعة  ثشمل أيضا املوارد الورا شأن املوارد لت يا عن معلومات  شف حا باملصادر اليت  ل تك

ية بات الر ياانت وا ية واإلقرار مبزيد من تكل املصادر، مبا فهيا قواعد ا مقالورا ت ب ملكث  .ل

ية وشدد عىل  ياانت ا تخدام قواعد ا با ب لشـبكسـ نفاذ ل تفق علهيا ألغراض ا رشوط ا ية الفكرية من مضن ا نود ا لشأن  مل ل مللكب
نافع يار .ملوتقامس ا نفاذ إلهيا، يف مضامر ا خلوتعزيز إماكية ا ل  .8ن

ئات  فثالث 

يك وسورساارتأت  ندا وا ية و تحدة األمر يه، والوالايت ا سويد، ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يوفود ا سـ ك مل ملكل يك  ف
يد ملواصةل هذا رضورة ثالث كأساس  ئات ا ناد إىل تكل ا ها، واقرتحت الا ثالث  ئات ا تصدي  ج مواصةل ا لف ت لك لللف ل سل
 .العمل

ياوالحظ  يدة يف املراحل لوفد أسرتا يل قد تكون  يارات مبزيد من ا نارص يف قامئة ا شة عدد من ا نا مف أن  تفصم خل لع لق
نارص يه ية؛ امحلاية ادلفا) 1: (لعاألوىل، وقال إن تكل ا ثية للموارد الورا بات الرباءات عن ) 2(ع شف يف  طلورشوط ا لك
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تعمةل يف الاخرتاعات املطالب حباميهتا،  ية ا تعلقة ابملوارد الورا سـاملعلومات ا ث تفق ) 3(ململ نود ا ية الفكرية يف ا سائل ا ملو ب لم مللك
تعامل املوارد الور متدة من ا نصف والعادل للمزااي ا تقامس ا شأن ا سـعلهيا  مل ل يةملسـب  .ثا

نغالواقرتح  ية الفكرية يف هذا اجملال، والرتكزي حتديدا عىل ) 1: (لسـوفد ا تلف جوانب ا يارات  سةل من ا مللكياغة  خمل خل سل ص
نفاذ نافع ا تعلقة  رشوط ا بقة وا نرية ا لاملوافقة ا مب مل ل ملسـ يل . ملسـت ية  هوأشار إىل احلاجة إىل قامئة هادفة وحممكة الرتيب  تسبغ ت

ية الفكرية واملوارد ) 2. (بةئاختاذ القرارات الصا تعامل مع العالقة بني ا ياغة مزيد من الاقرتاحات من أجل ا مللكو ل ص
ية ية الفكرية ) 3. (ثالورا ية مع جوانب ا تعامل بفعا نة اب سامح  ية ا ية وإجراءات وتطويرها  بادئ تو مللكووضع  لم ل للج ل بغ جهي

نافع نفاذ وتقامس ا ملورشوط ا  .ل

يا واقرتح تاكمةل أال تكوننوفد أملا تضاربة بل أن تكون  ية  يارات احلا يارات مغلقة، وأال تكون ا م قامئة ا م ل خل  .خل

بةل إىل الويقة ذكل الوفدوأشار  شات ا نا ناد يف ا ث إىل إماكية الا ق مل ملقن عىل أال ) WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ست
بل يه يف العمل ا ند إ يد اذلي  ملقتكون األساس الو ت لح رشة وذكر ما جاء عن الاحتاد ا. يُس عألورويب يف ادلورة الرابعة 

يهنا أو واثئق برمهتا ناء أية ويقة  نة دون ا شات إىل لك العمل اذلي أجنزته ا نا ناد ا بعنة وقال برضورة ا ث للج ق مل ثللج تت . سـس
يدة يف WIPO/GRTKF/IC/14/7ثوقال إن الويقة  توي عىل قامئة شامةل ابلواثئق األخرى اليت قد تكون  مف  حت
بةل شات ا نا ملقا ق ثال الويقة . مل يل ا ثوذكر عىل  مل يغهتا اجلديدة يف  (WIPO/GRTKF/IC/8/9سب صو

توي عىل معلومات عامة ) WIPO/GRTKF/IC/13/8(b) ثالويقة بار ألهنا  حتمؤكدا عىل رضورة أخذها يف الا عت
ية الفكرية ية وا تعلق ابملوارد الورا نة فامي  شطة ا مللكشأن أ ث ي للج ن نة . ب تطرد قائال إن عىل ا للجوا يف املقام األول أن تواصل سـ

ئات  ية كام يه ملخصة يف ا ية الفكرية واملوارد الورا تصةل ابلعالقة بني ا ية ا ية الفكرية املوضو لفحبث قضااي ا ّ مللك ثمللك مل ع
ية املذكورة يف الويقة  ثاملوضو تايلWIPO/GRTKF/IC/13/8ع سب سمل األولوايت ا ل  ية الفكرية ) 1: (ح مللكقضااي ا

تف نود ا مليف ا ية اليت ميكن أن ترثي لب تعامل املوارد الورا متدة من ا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا شأن ا ثق علهيا  سـ للم مل ل ملسـب
شات يف حمافل دوية أخرى؛  نا ها ا لتا ق مل جئ ية عىل وجه ) 2(بن ية، وامحلاية ادلفا عوالصةل بني نظام الرباءات واملوارد الورا ث

تعلقة) 3( اخلصوص؛ ية الفكرية ا ملوقضااي ا ية الفكرية مللك تعامل مع العالقة بني ا بديةل  رشوط والاقرتاحات ا مللك اب لل ل ل
ية  .ثواملوارد الورا

تلف  بدلان عن  ية املعلومات اليت قدمهتا ا يا ابمس امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا وقال إن  با خموحتدث وفد إ ل مك ب ن ّسـ
ية ية واإل ية الو رش تدابري ا ميا ن يع ت قلل ط بقة عىل املوال بدلان عىل تكل ملط ا ها ا يا اليت  ية تدل عىل األولوية ا لرد الورا لعل ّتعلقث ّ

يارات الواردة يف  سأةل ورحب مبراجعة قامئة ا خلا ودعا إىل .  وحتديث تكل القامئةWIPO/GRTKF/IC/16/6ثالويقة ّمل
يل ا با وذكر عىل  نا سب ما اكن مطلواب و نة  نظر يف الواثئق األخرى اليت أعدهتا ا ملا سـ ح للج بل ثالويقة ثال سم

WIPO/GRTKF/IC/8/9 يغهتا احملدثة مبوجب تضمن جردا WIPO/GRTKF/IC/13/8(b) ثالويقةص يف  ت اليت 
شطة اجلارية يف هذا احملفل واحملافل األخرى يا بلك األ نز  .من

يه واقرتح يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با فوفد إ ن نداسـ يوز يل ووفد  يةن ثالث معا ع معامةل القضااي املوضو ل ا
يدي( ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل ثالث ) ل تايل القضااي ا ساواة، وأن تطرح اب لعىل قدم ا ل ُمل

سه من الوقت والاهامتم ها ابلقدر  نة وأن حتظى  نفيف لك دورات ا  .لكللج

يا فامي خيص  ية وفئاتمبوشدد وفد كولو ثالث الر يارات ا سـ ا ل ية الواردة يف ويقة العمل عىل أن هذه ئيخل ساهما الفر ثأ ع ق
تخدام ست حمصورة الا سـاجملموعات بدائل و يارات دون إصدار . لي تلف ا يق العمل عىل  بغي  خلوكام جرى سابقا،  خم تنسـ ين

يارات بقة عىل غريها من ا خلأحاكم   . مسـ

يارات يف  يك أن ا خلوأبرز وفد ا ئاتملكسـ توافق WIPO/GRTKF/IC/16/6ثلويقة  املعروضة يف اميج وءابو لف ألفا ت 
رشعي متكل غري ا ية مبا يف ذكل امحلاية من ا ية للموارد الورا توفري امحلاية ا نة  لمع هممة هذه ا ث لفعل ل ست . لللج تدابري  يوهذه ا لل

تاكمةل متعارضة وميكهنا أن تكون   .م
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ياراWIPO/GRTKF/IC/16/6ثورأى وفد الربازيل أن ويقة العمل  ثىل ملعاجلة خل  قدمت قامئة ا شأن الطريقة ا ملت  ب
نفاذ نامجة عن هذا ا نافع ا ية وتقامس ا رشعي للموارد الورا نفاذ ا يهنا اخلاصة اب لالقضااي املرتابطة فامي  ل مل ث ل ل وقد حنى الربازيل حنو . ب

يده إدخال تعديل عىل اتفاق  ية فأعرب عن تأ تجارة العا نظمة ا بدلان األعضاء يف  ية العظمى من ا ياأل مل ل ل مب يتربس مبا غل
ية شف اإللزايم عن مصدر املوارد الورا شأن ا ندا  ثشمل  لك ب ب وشاطر الربازيل الرأي القائل إن هذه أجنع طريقة ملعاجلة . ي

ية رشعي للموارد الورا متكل غري ا ثية ا ل يولويج. لقض نوع ا ية ا نافع يف اتفا ية حول تقامس ا شات الر نا بودارت ا ت مل سـ ق لمل ل قي . ئ
سوا بو  يوألن أعضاء الو تعديالت لي تضمن ا يولويج فاألجدى أن  نوع ا ية ا ية واتفا تجارة العا نظمة ا ثل أعضاء  ل  ت ب ت مل لل ل ق م م

بال عىل ويقة العمل  ثاليت تدخل  شأن WIPO/GRTKF/IC/16/6مسـتق تطورات الوجهية  بار عن ا ب آخر األ ل خ
بو شأن أنظمهتا توأعرب الوفد عن ارياحه إذ الحظ أن عدة بدلان قد . ياملفاوضات اليت جرت خارج الو بقدمت واثئق 

ية ية الفكرية واملوارد الورا ثوأطرها القانوية اخلاصة ابلصةل بني ا سامهة الربازيل يف هذا الصدد يف الويقة . مللكن ثوترد  م
WIPO/GRTKF/IC/16/INF/9 . باره رشطا شف اإللزايم عن املصدر اب تونص رشيعه الوطين بوضوح عىل ا لك ت عي

نح الرباءات ملبقا  ية وقد . مسـ سلطات الو نوحة من ا نفاذ ا نطلب من طاليب الرباءات أن خيربوا عن عدد ترصحيات ا ل ملم طل
ية ية. ملعنا نا ثال إىل عقوابت إما إدارية أو  ئوميكن أن يؤدي عدم  الا جت شأن .  م شاهبة  ثور عىل أحاكم قانوية  بوميكن ا م ن لع

شف اإللزايم عن املصدر فامي قدمه لك من الاحتاد األورويب وا ثاللكا ملرنوجي وسورسا  يكون . ي سـوقال الوفد إن ذكل 
ية شأن املوارد الورا بال  نة  يدة يف معل ا ثسامهة  ب للج تقم يارات املعدةل مع مراعاة . مسـج متس من األمانة حتديث قامئة ا خلوا ل

ية إلجيازها ومو يغة احلا تفاظ اب نة ومع الا ية  يقات اليت أديل هبا خالل ادلورة احلا ليع ا لص للج ل تعل حمج َ يهتال  .عضو

يارات املعدةل املقرتحة يف الويقة  يغة قامئة ا ثوأيد وفد الاحتاد الرويس  خل  من أجل WIPO/GRTKF/IC/16/6ص
سمة إىل ثالث مجموعات بل، ويه  نة للعمل يف ا بديةل ا مقدراسة املقارابت ا تقل  .ملسـملمك

بو ا ية عن تقديره لعمل الو بدلان األفر يوأعرب وفد أنغوال ابمس مجموعة ا يمة يقل ساهامت ا ّجلاري يف إطار هممهتا اجلديدة وا لق مل
ية الفكرية تصةل اب ية ا مللكلألمانة يف جمال املوارد الورا مل نفاذ وتقامس . ث شأن ا نظام ادلويل  تفاوض  ية ا لوأشاد الوفد  ب لل ل بعمل

يولويج إىل ا نوع ا ية ا ته اتفا يولويج وذكر بطلب و نوع ا ية ا نافع يف إطار اتفا للا ب ت هج ب ت لمل ل ل قل جنة من أجل دمع العمل اجلاري ق
نافع نفاذ وتقامس ا ملفامي خيص نظام ا ميه مع مراعاة . ل ية األخرى و يق العمل اجلاري يف احملافل ادلوية والو ية  تنظو ن ل سـ طبغ تن

ية الرأي القائل بوجو ية وغريها من ادلول األعضاء، أيدت اجملموعة األفر يقالاقرتاحات املقدمة سابقا من اجملموعة األفر د يق
بادل بني  هم وادلمع ا توى ا يق من أجل الارتقاء  تاج إىل  سارات ادلوية اليت  تلف ا ية بني  تروابط ر سـ سـ حت ل مل خم ملسـ مب ن لفي ت ئ

سارات ية يف احملافل . ملهذه ا نو تطورات ا بغي أن يراعي ا ية  شأن املوارد الورا بل  نة يف ا عوقال إن معل ا ل ل ث ب َللج ن يتق ملسـ
نوعة دلراسة ما ييلواقرتحت اجملموعة . لادلوية األخرى بادرات  ية  متاألفر م يارات من أجل جوانب : يق خلوضع طائفة من ا

سرتشد  يارات مربة يك  نافع، ووضع قامئة  نافع اليت ميكهنا أن تضمن تقامس ا نفاذ وتقامس ا بات ا ية الفكرية يف تر يا ت مل مل خل ي تمللك
ية اختاذ القرارات، سري  ية  نون عىل املوارد الورا معلهبا املؤ ي ث شأن لتمت شف وتقدمي اقرتاحات بديةل  ب ووضع رشوط  للك

ية وإجراءات من  بادئ تو يولويج، ووضع  نوع ا ية ا يه اتفا ية وفق ما  ية الفكرية واملوارد الورا جهيالعالقة بني ا ب ت تض مث ق لمللك ل تق
بادرا نافع، ودمع  نفاذ وتقامس ا بات ا ية الفكرية يف تر مشأهنا أن تعاجل بطريقة فعاةل جوانب ا ي ململلك ل ت تكوين الكفاءات يف ت

ية  بو واتفا يد الروابط القامئة بني الو ياجات، وتو بات والا ية وفق ا ية الفكرية واملوارد الورا يا يف جمايل ا قأفر مللك ييق ط ت لطل حث
هات  شاركة يف إطار هممة لك من هذه ا يوي وا تفاعل ا يع ا ية  تجارة العا نظمة ا يولويج والفاو و نوع ا جلا ملم حل ل شج مل ل ب تت ل لل

تصةل بذكلوتعزيز  يذ األشطة ا تآزر يف  ملا ن ندا الحظ الوفد . تنفل بادئ املقدم من  رشوع األهداف وا كوفامي خيص اقرتاح  مل م
يقاته يف  يديل  ست وأشار إىل أنه  تحدة ا ته إىل لغات األمم ا ية ملراجعة هذا الاقرتاح وتر تعلأنه ال بد من همةل إضا سـ ل مل بمج ف

 .دورة الحقة

يب  بائل توال ثل  لوأبرز  يارات الواردة يف الويقة قمم تعلق اب سائل  ثعدة  خل ت وفامي خيص . WIPO/GRTKF/IC/16/6م
نفاذ إىل  تحمك اب ية يف ا يادية الو هات ا نرية، مل جيادل يف حق ا بقة وا تعددة يف املوافقة ا نفاذ ا لتوايت ا ل ن سـ سـ مل ل طسـ ل مل جلم ملسـت

نفاذ إىل يني وحتديد ا نهيا غري األ ية اخلاصة مبوا لاملوارد الورا صل ط يةث متعات األ ية اخلاصة اب صل املوارد الورا ترص هذا . جملث يقو
يد الوطين نفاذ واحلؤول دونه عىل ا يد ا لصعاحلق عىل  ل ية . تقي نفاذ إىل املوارد الورا ثنه جادل يف حق ادلول يف حتديد ا ل لك
ية سواء املوجودة عىل أراضهيا أو خارهجا صلشعوب األ يدة اليت. لل ية يه الو شعوب األ حهذه ا صلف ها احلق يف حتديد ل ل 
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تفق علهيا وال يكون  رشوط ا ناء عىل ا نفاذ  يدية املربطة هبا ووضع رشوط ا ية واملعارف ا نفاذ إىل مواردها الورا ملا ل ب ل ت تقل ث لل
شعوب هذه ا نرية  بقة وا لذكل إال بعد املوافقة احلرة ا لسـ ملسـت يدية واملوارد . مل ـي تصور املعارف ا سأةل األخرى  تقلأما ا لمل ّ فه

ي هاثالورا تعامل  معة وطريقة ا شأن . ل نظام ادلويل  يولويج حول ا نوع ا ية ا بخفالل املفاوضات اليت جرت يف إطار اتفا ل ب لت ل ق
ية  بارة املوارد الورا ية املربطة هبا و يدية واملوارد الورا بارة املعارف ا ية  شعوب األ نافع، رددت ا نفاذ وتقامس ا ثا ع ت ث تقل ع صل ل مل لل

يدية املربطة هب تواملعارف ا بنيلتقل ية . لسـبا  يدية واملوارد الورا نظر إىل املعارف ا ية  شعوب األ بب األول أن ا ثا تقل ت صل لل لس
تان ارباطا جوهراي وال انفصام هلام ية، بل هام مر ثا تمن زاوية كوية ال ميكن فهيا فصل األوىل عن ا بط ن ل ثاين، . تن بب ا لوا لس

سدة يدية ا سأةل املعارف ا تعلق  تجوهو أقل رواجا،  تقل مب ملي ناس ف. ل تطوير العديد من األ يدية  بقت املعارف ا جقد  ل تقل لط
بااتت ناف ا سالالت وأ نوا ص نافع . لل نفاذ وتقامس ا ية الفكرية املربطة اب بغي لألنظمة أن تقر حقوق ا ثل إنه  ملوقال ا ل ت مللكملم ين

شعوب ا ية املوجودة سواء عىل أرايض ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلق األمر اب ندما  ها  لوتعا ث ل ي ع ية أو خارهجاجل توثري حاةل . صلأل
هاجرة ية ا ية يف املوارد الورا شعوب األ سأةل حقوق ا هاجرة  ناس ا ملاأل مل ثج صل ل ية عن املعارف . م عوخبصوص امحلاية ادلفا

ية الفكرية ية يف نظام ا شعوب األ شاركة ا ثل عىل عبء  تج ا يدية ا مللكا صلح ل م ملم شاركهتا يف . لتقل يا من  مبؤها الرييس حا ل ئفع
بية الفكرية الغرية هو املكل العامنظام ا نح احلقوق ملدة حمدودة. مللك ية الفكرية تعين  مإن حقوق ا ثال . مللك موحامية الرباءات 

شأ عن الرباءات إىل املكل العام نفاذ حقوق الرباءات تؤول املعارف وما  ند ا شف و نتيض ا ع تلك ويف هذه احلاةل . ستق
نظام يفرض ع ية يف ا شعوب األ لشاركة ا صل ل نذ مف ية  يدية اليت ظلت يف حامية القوانني العر ملهيا عبء كون املعارف ا ف لتقل ً
نة غابرة تؤول إىل املكل العام يف طرفة عني ها . مأز شف وإن عدة أمم  تيض نوعا من ا ية  ثل إن امحلاية ادلفا لوقال ا لكتق ع ملم

شوف عهنا، شف للعموم وحرية املعلومات فامي خيص املعارف ا شأن ا ملكقوانني  لك يديةب مفثال إذا . لتقل مبا فهيا املعارف ا
ساب تكل املعارف نظايم ا ناس احلق مبوجب القانون ا بح لعامة ا يدية يف إحدى الرباءات  تأدرجت املعارف ا ل ل يص كتقل . ل

ية ومبوجب املعايري  باب روحا ثال أل شوف عهنا  بان اكملعارف غري ا نوهذا يطرح عدة حاالت جيب أخذها يف ا سـ ملك مسـ حل
ية  ثقا فا شفل ية اليت حتظر ا لكوالقوانني العر بب طرحت فكرة رضورة الفصل بني . ف سوهذا ا يةلل با قبل الاتصاف الا ست ن  سـ

يل  بل الاتصاف لتسجالقامئة عىل أنظمة ا نو نة يف واثئق احلاةل . الالحقة للحاميةسـ يدية ا ملعلوفامي خيص حامية املعارف ا لتقل
ثل الاهامتم عىل ال سابقة، ركز ا ية ا نا ملما ل ع ند حتدلص شعب األصيل  هائل عىل ا ّعبء ا ع ل شف عن ل لكيه لرباءة ما عرب ا

متل أهنا آلت إىل املكل العام يدية اليت  حيمعارفه ا نة يف . لتقل يدية ا تعلق حبامية املعارف ا سائل  نا تطرح عدة  ملعلو تقل ت م له
ية الفكرية ند انهتاء حقوق ا يه  مللكالرباءات والوضع اذلي تؤول إ ع ثل أن. ل نوحة مبوجب القوانني ملمورأى ا ملم احلقوق ا

ية يه حقوق دامئة يدية املربطة هبا يف . فالعر ية املوجودة خارج األرايض واملعارف ا تويف موضوع حامية املوارد الورا تقل لث
بة عىل  ية ا تصار امحلاية عىل املوارد الورا سأةل مدى ا نظر يف  بغي ا هاجرة،  ناس ا سـمجموعات، وال سـامي األ ث م ملكتل ق ن مل يج

يةأ شعوب األ صلرايض ا ية . ل متعات األ هاجرة اخلاصة اب ناس ا ية لأل نظر يف حامية املوارد الورا بغي أيضا ا صلو ث جملل مل ج ين
بة يف مجموعات خارجة عن أراضهيا ية الفكرية جامدة . ملكتسـا يس جامدا ولو اكنت حقوق ا ثل إن العامل  مللكوقال ا ل ملم

سب الفصولألفىض ذكل إىل صعوابت، كام يه احلال مع تغري ناس  ية عىل حركة األ ناخ وآاثره احلا ح ا ل فعندما تغادر . جمل
ية ها مواردها الورا ناس أماكهنا حتمل  ثهذه األ مع ية الفكرية واحلقوق يف املوارد . ج سأةل حتديد حقوق ا مللكوهذا يفيض إىل  م

ن ناخ ا نقل من جراء تغري ا ناس إىل ا ية يف احلاالت اليت تضطر فهيا األ لالورا مل ت لث رشيج شاط ا باجت عن ا لن بغي أيضا . ل ينو
يدية املربطة هبا، كأن يعرتف مبادة عىل أهنا من املعارف  هوةل املصدر واملعارف ا ية  سأةل حامية املوارد الورا تمعاجلة  تقل ث لم جم

يدية لكن دون وجود أي واثئق تدل عىل مصدرها يص، ال بد من . لتقلا شأن الرتا يك  يقات وفد ا خوردا عىل  ب سـ ملكتعل
يص مقابل العقودإج شة حول الرتا نا خراء  يولويج طرحت اقرتاحات من أجل منوذج . قم نوع ا ية ا ثل إن اتفا بوقال ا ت لملم ل ق

ية نفاذ إىل املوارد الورا يص خيول ا ثللرت ل يص والعقد يمكن يف أن العقد صفقة . خ ثل أيضا إىل أن الفرق بني الرت خوأشار ا ملم
تعا تحمك ا شخيص وفهيا  ملتمت ابحلضور ا ي نافعل تفق علهيا ويف أشاكل تقامس ا رشوط ا ملقد يف ا مل هو عقد . ل يص  فأما الرت خ

ثال تخدمه أن يقرر يف موضوع الا تتوب سلفا جيزي  مسـ مل ندما . مك يص ألنه  يطة يف موضوع الرتا عذلكل جيب تويخ ا خحل
يمي أ بغي  شعب األصيل،  ناقةل داخل ا تقامسة أو  يدي  نظام ا تقتكون املعارف يف ا ن يم ل ت تقل مل شخص اذلي يأخذ هذه ل لية ا هل

تحاور وهجا لوجه. املعارف يدية من . لوهذا هو ا شعوب وأحصاب املعارف ا بعد زعامء هذه ا يص  تقللكن نظام الرت لل ت يسخ
شات داخل األفرقة العامةل بني ادلورات. هذه املعامةل نا قذلكل رمبا ال بد من املزيد من ا  . مل
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ثل أمانة معاهدة الفاو ادلوية  لوأعرب  نة ولألمانة عىل مم ية لألغذية والزراعة عن تقديره  با ية ا للجشأن املوارد الورا ت ن ث لب
ثالثة تاز يف اجملاالت ا لهام ا ملم شأن املوارد . معل ثة يف معاهدة الفاو ادلوية  تطورات احلد نة بآخر ا ثل ا بوزود ا ل ي ل للج ملم

تحدة وكذكل ا تابعة لألمم ا ية لألغذية والزراعة ا با ية ا لالورا مل ل ت ن ية لألغذية لث ئة الفاو للموارد الورا ثتطورات األخرية يف  هي
تعدد األطراف . والزراعة نظام  شغل ا يا اليت من شأهنا أن  نولو تو املعلومات عن أنظمة ا تمكل  موأفاد أنه قد ا ج لتك ّ ت لل لسـ ّ

ساب اآليل تحدة للمعلومات وا يف يف مركز األمم ا يا يف  نافع واليت توضع حا حلنفاذ وتقامس ا مل ن ل مل شاورات واسعة جلل م بعد 
نات نوك ا تعاقدة يف املعاهدة ومديري  نطاق دارت بني األطراف ا يا ب مل ية اكن من وبعد. جلل بارات أوية وهنا ئ بضعة ا ل خت

يني نرصين ر يغة  بلني يف  هرين ا نظام يف غضون ا تطور هذا ا توقع أن  سـا ع ص ل ي ئيمل ملق تخديم . لش يقدم اخملدم إىل  سـأوال  مسـ ّ
تعدد األطراف  نظام  ما يد ل نقل املوارد وتو تخداهمم لالتفاق املوحد  يط ا ية  تحقق من هويهتم  حيغا فريدة ودامئة  ل سـ سـ بغ لل تبص

يده تخدام وتر شـهذا الا نقل املوارد اليت . سـ يع الاتفاقات املوحدة  شأن  ياانت  ياانت العاملي  ياطي ا تلقى ا يا،  لاث مج ب ب ب ت لن ح سي
ثالث ا نفذ إلهيا الطرف ا ملسـتفأدخلت فهيا وميكن أن  ل نازعات ي سوية أي  نقل املوارد من أجل  ميد من الاتفاقات املوحد  ت ل
نقل املوارد شأ عن الاتفاقات املوحدة  لمتةل قد  تن يا ويظل اجلزء اآلخر غري . حم ياطي  ياانت هذا الا نويكون جزء من  ت علب ح

ية نه مبوجب حامية معايري األمان القطا عشوف  ع ياانت الواردة يف الاتف. مك شف عن ا بويظل ا نقل املوارد للك لاق املوحد 
شفت عهنا  ها معلومات  ية حىت اآلن يف  ياانت ا ياراي وشمل ا ياانت أمرا ا ياطي ا كيف اجلزء العلين من ا ن ب ت ت ب معظمت لعل ل خل ح

ية ادلوية بحوث الزرا شارية  لاجملموعة الا ع لل يدة . ست تقاطع بطريقة  ياانت  ياطي ا جولعل اجلزء العلين من املعاهدة وا ي ب لت ح
ية واحملددة يف الويقة خلجدا مع  ا شأن املوارد الورا نة  ثيارات العديدة لعمل ا ث ب وعىل . WIPO/GRTKF/IC/16/6للج

يار أ شأن الرباءات يف 1.خلوجه اخلصوص، ميكن يف إطار ا تعاون  بحث ادلويل ملعاهدة ا سلطات امللكفة اب نظر ا ب أن  ل ل ل ت
ياانت مضن قامئة الواثئق ياطي ا بإدراج اجلزء العلين من ا لت شأن الرباءاتح تعاون  يا وفقا لقواعد معاهدة ا ب ادل ل وميكن يف . ن

يار أ تاكمل 3.خلإطار ا بحث والفحص، ال سـامي ا ياانت يف إجراءات ا بدأ إدماج اجلزء العلين من قاعدة ا يث ا ل من  ل ب لمل ح
شأن الرباءات تعاون  ية ادلوية كذكل يف إطار معاهدة ا منوذ بحوث ا بيف ا ل ل جل يث. ل ياانت حوأخريا ميكن من  بدأ وصل ا ب ا لمل

يل إىل  تعدد األطراف اخلاص ابملعاهدة عرب رابط  نظام  ياانت اب ياطي ا نقل املوارد يف ا تعلقة ابالتفاق املوحد  حيا ل ب ت ل ممل ل ح
يار أ ية املقرتحة يف إطار ا ية ألغراض امحلاية ادلفا ياانت من أجل حبث واحد يف املوارد الورا خلقاعدة ا ع ث سن . 2.لب يسـتحو

نظر فهيا األطراف يف املعاهدةإجراء درا يا أن  بد يارات، لكن ميكن  يع هذه ا ثب  تسة عن  ئ خل مجل ندا . مك يان  كوردا عىل  ب
يارات ابفئةبشأن  نظام ءخل ا ناجتة عن ا بات الرباءات اخلاصة ابملواد ا ية يف  شف عن املوارد الورا رشوط ا تعلقة  ل ا ل طل ث لك ب مل

نافع اخلاص اب نفاذ وتقامس ا ملتعدد األطراف  لل تعدد م نظام  ية عن ا تج املوارد الورا ندما  ثل إىل أنه  ية، أشار ا مالتفا ن لق ث ع تملم
نظر، أن هذا  يد ا يغ مهنا وما هو  شف، ما  سن أن يراعي لك رشط من رشوط ا ية،  لاألطراف اخلاص ابالتفا ص لك قتح يسـق

بات الربا تخدمة يف الاخرتاع املعلن يف  ية ا ترب مصدرا للموارد الورا نظام  طلا سـ ث يع ملل  6/2009وذكر أيضا القرار . اتءسـ
يذ حقوق املزارعني مبوجب املادة  شأن  هاز الرئايس للمعاهدة  متده ا نفاذلي ا تجل ب يذ املادة .  من املعاهدة9ع  خاضع 9تنفوإن 

ية نرشيعات الو طت شمل مجةل أمور مهنا . لل نظر إىل أن حقوق املزارعني  نة اب بق عىل معل ا توأشار إىل أن هذا  ل للج ينط
ية لألغذية والزراعةحامية ا با ية ا يدية املربطة ابملوارد الورا تملعارف ا ن ث ت لتقل نظامت . ل شجع يف هذا القرار ا نة  ملوا ت للج

نص عىل ذكل املادة  يذ حقوق املزارعني كام  شأن  تخصصة عىل تقدمي آراهئا وخرباهتا  تا ب يا مع . 9تنفمل شـويف هذا الصدد ومتا
ياسة تاسع  هدف ا تعلقة اب سـاملادة ا ل للمل ثل األمانة إىل WIPO/GRTKF/IC/16/5ث العامة الوارد يف الويقة ل ملم، دعا ا

هاز الرئايس للمعاهدة يف دورته الرابعة يف  شاورات 2011جلتقدمي تقرير مرحيل إىل ا نة من أجل  م يف ابيل عن معل ا للج
شأن حقوق املزارعني بمتةل  نجزة يف إطار املعاهدة تعري. حم شطة ا يجعل األ ملوهذا ما  ن تحق من مراعاةسـ نة ما  سـ معل ا  .يللج

يولويج  تعامر ا ية لال شعوب األ ثةل جملس ا بوأشارت  سـ صل ل تداخةل والاساق بني قوانني ) IPCB(لمم تإىل أن العالقة ا مل
يدية املربطة هبا أمر أسايس  ية واملعارف ا ية يف املوارد الورا شعوب األ تعلق حبقوق ا تحقوق اإلسان ادلوية فامي  تقل ث صل ل ي ل لن

ية ينبغ شعوب األ ية، ال سـامي تكل القوانني اليت تفرض عىل األطراف أن تقر وحتمي حقوق ا ته يف الويقة احلا صلي درا ل ل ث َسـ ّ
ية يادة ادلامئة عىل مواردها ا ها يف ا ها وحقو نا ئة من أراضهيا و نا ية ا يعيف املوارد الورا سـ شـ ل بث لطل ق طق ثةل إن منت . م ملموقالت ا

باره هذا القانون قد ذكر مرارا يف لكام هر يف واثئق العمل اب بغي أن  ية و توبة مهنا وا ية ا شعوب األ تت ا ه صل عل يظ ن يملك لشف
تيض املزيد من ادلراسة تقسأةل هممة  ياانت . م سجالت أو قواعد ا تخدام ا ية ال ترغب يف ا شعوب األ بوالعديد من ا ل سـ صل لل
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باب ياانت يف هذه القواعد أو بإطال. سـلعدة أ تعلق بأمن ا بمثة دواعي قلق  لت شعوب ف لع العموم عىل معارف ال تود هذه ا
ية يولو بني عن املوارد ا يد  بح املصدر الو سجالت ميكن أن  ها مع أحد أو ألن ا جتقا نق ح بمس تص لل وقالت إنه إذا اكن هذا . للم

تضمن  ية، فالبد هل أيضا أن  رشعي للموارد الورا متكل غري ا تخدام أو ا يخدم غرض الوقاية من سوء الا يالصك  ث ل سـ لسـ
ية واإلدارةخيارا يولو نة اخلاصة هبا يف جمال امحلاية ا يذ أنظمهتا العرية وا ية يف  شعوب األ جت تعرتف حبقوق ا ف بنف ن صل لل ملق . ت

ية يولو سويق مواردها ا شاركة يف  ية هتمت اب شعوب األ يع ا تصور أن  بغي أال  جو بن ت مل صل ل مج لن ّ شعوب . ي ية ا ليف الواقع إن أ غلب
ها نازل عن معار ية ال تود ا فاأل ت ية الفكريةلصل ية من خالل نظام ا يولو مللك ومواردها ا ج وعىل هذا الصك املقرتح أيضا أن . لب

ية شعوب األ سالمة ا بة  ية الفكرية مع املراعاة الوا صليوفر حامية خارج نظام ا ل ل ج  .مللك

ية ا يولويج ما زال موجودا وإن حقوق  تعامر ا نوية إن الا ندي ألمرياك ا ثل اجمللس ا لوقال  ب سـ ب جل ه ملكمم ل ية ما ل صلشعوب األ
تعرض لالنهتاك ية. تزالت  شعوب األ شلت يف حامية ا يزيية وقد  يا  ية حا صلوالقوانني الو ل ف مت ل نزتع من . طن ية  تواملوارد الورا ث

ية دون موافقهتا شعوب األ صلا ها يف املوافقة عىل هذه . ل شأهتا ادلول واليت ال حق  سات اليت أ تخدم املؤ رشاكت  لوا ن س سـ تل
نح موافقهتا فالوالاي. الرباءات شعوب املعرتف هبا دويا أن  شعوب أالساك أو غريها من ا سمح أبدا  ثال مل  تحدة  متت ا ل ل ل ت ممل

تعامر تحدة إلهناء الا سار األمم ا نرية يف إطار  بدأ املوافقة الاكمةل وا تخدام  سـدون ا مل م تسـ بدأ اخلاص . ملسـم ملوحىت هذا ا
يادة ادل. يتعرض لالنهتاك بادئ ا بين  بغي  لسـوإنه  م ت يةين ية . لطبيعامئة عىل املوارد ا شعوب األ صلوال بد من الاعرتاف بأن ا ل

ها مهنا أحد ويطورها دون موافقهتا نزت ية اخلاصة هبا دون أن  عميكهنا إن أرادت أن تطور مواردها الورا ي سق مع . ث يتوهذا 
هدات القامئة اليت أخذهتا ادلو نص اإلعالن وا تطوير كام  ية يف ا شعوب األ لتعحق ا ي ل صل هال تعني تقدمي ويقة . تقل عىل عا ثو ي

بو يولويج وغري ذكل من املفاوضات ادلائرة خارج الو نوع ا ية ا سارات اجلارية يف اتفا يمعل عن ا ب ت لمل ل نة . ق للجوتقدم معل ا ّب
ية شعوب األ نص املقرتح من ا ية املوافقة عىل ا شاركة والاساق يف  صلتربز احلاجة إىل قدر أكرب من ا ل ل معل ت  .مل

ثل ية ممورحب  شعوب األ صل اجمللس الرئايس  يلوكونو(لل يا ابألحاكم الواردة يف الويقة ) ثيشـاب ثسانت لو سـ ل
WIPO/GRTKF/IC/16/6 . يدي اليت ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلوقال إن املوارد الورا ل تع تقل لث ل ل

ية  شعوب األ ياة ا يعهتا ويه تؤثر يف  بعد دويل  متزي  صلختطت احلدود  ل ب حب بط يع أحناء العاملت  .مجيف 

نطقة األنديز األوائل  شعوب  ية  ية اذلا نة القانوية  ثل ا موقال  ل ت من ن للج شعوب ) CAPAJ(للتمم ثيل وفود ا يقات  لإن  مم تعل
ية حملاربة  ية اك يااب ية واألوروية وا ياانت األمر ياانت املوجودة كقواعد ا تقاد بأن قواعد ا ية تدعو إىل الا فاأل نيك ل ب ب ب ع لصل ل

نة ا لالقر يةص جيولو يث . ب ية  تخطى احلدود الو ية اليت  ياانت للموارد األ شاء قواعد  سعي إىل إ بغي ا حوقال إنه  نن ت صل ب ن طل ي
يدية املوجودة عىل أراضهيا ية واملعارف ا ياانت ومعلومات عن  املوارد الورا ية تقدمي  متعات األ تقليكون بوسع ا ث ب لصل . جمل

مت رسا  ياانت  نفاذ إىل قاعدة ا للمجويكون ا ي ب مل ية ل شعوب األ تجات ا ية، مما يوفر ابلفعل حامية  شعوب اإل صلعات وا ل ن مي ملل قل
ية يولو نة ا جمن القر ب بدلان . لص ترص عىل ا بغي أال  شف عن مصدر املوارد رضوري للغاية والاضطالع به  لوقال إن ا يقلك ين

ية عرب احلدود متعات األ ية أيضا، ال سـامي ا متعات األ صلبل هو واجب عىل ا جملصل ثال قد حدد موقعه جملفا. جمل ثهل  ممتع اذلي  مي
تني يات وشامل األر تعددة القو يا ا نوب بريو ورشق دوةل بو ييل و ية  شام هة ا نيف ا مل شـ ل جل مل يف ج شعوب عرب . لجل تعلق األمر  بو ي

ية ويف املادة 32احلدود املعرتف هبا كذكل يف املادة  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صل من إعالن األمم ا ل ب ية 36مل ق من اتفا
تقةل) 169رمق (لنظمة العمل ادلوية م بدلان ا ية يف ا ية وا شعوب األ تعلق اب سـفامي  ل بل صل ل ملي  .لق

ية واملعارف  نفاذ إىل املوارد الورا نظر إىل أن القواعد اليت حتمك ا يوية إنه اب نظمة الرباءات األوروية اآل ثل  ثوقال  ل ل سـ ب ممم
مت يدية تريم إىل أن تكون وسائل فعاةل للحامية من ا لا رشوط لتقل هو يرى أن ا تخدام،  رشعي وسوء الا لكل غري ا سـ فل

بدل و ية إىل ا يدية، وحتديدا اإلشارة اإللزا ية أو ابملعارف ا شف عن اخرتاع ما مربط ابملوارد الورا لاجلديدة  تقل ث ت مللك أو /ل
يق  ساعد عىل  ها  ولن  بات الرباءة، رشوط ال داعي  حتقأحد املصادر األخرى يف املواد املربطة  تل بطل شودةت . ملناألهداف ا

يث ميكن  بات الرباءات  شف اإللزايم عن اخرتاع ما يف  حبوتضمن قوانني الرباءات يف عدة بدلان قواعد شامةل  طل للك ت
ثل هذا العمل يا . ملإجناز هذا الاخرتاع عىل يد خشص مؤهل  يولو بق أيضا عىل جمال ا جوال شك أن هذه القواعد  ب لنط ت

يا، ال سـامي  الاخ نولو يو جوا تك تعلقة لب تكون من هذه املواد أو ا ية أو  يولو تجات اليت فهيا مواد  تعلقة اب ملرتاعات ا ت ب ن جمل مل
تخدهما ية اليت تؤثر يف هذه املواد أو  يولو تاج املواد ا سـبوسائل إ ب تن سن تعديل القواعد املوجودة فامي خيص . جل يسـتحإذا 
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يهنا رشطا يفرض إشارة خاصة إىل مصدر  بات الرباءة، أي  تضمحفص  ية ألنه من طل يدية أو املوارد الورا ثاملعارف ا لتقل
ية يولو تعلقة ابملواد ا بات ا يع ا بة إىل  هذه اب بغي ذكر إشارة  بدأ  جيث ا ك ن بح مل لطل مج سـ لمل لن ثوالويقة . ي

WIPO/GRTKF/IC/16/6 يدية بل وإن الوفد يرى أن تعزيز حامية املعارف ا يد للعمل يف ا لتقل أساس  تق ملسـج
ية من  مواملوارد الورا تاكئف ث تقامس العادل وا يه من أجل ا تفق  ياغة نظام  بغي أن حتظى  رشعي و ملنح الرباءات غري ا ل عل ص مل ين

ية ابألولوية يدية أو املوارد الورا تخدام املعارف ا ئة عن ا نا ثنافع ا تقل سـ شـ ل نجز بدرجة . لللم ها ا ثل األمانة عىل  ملوشكر ا معلملم
ية وعىل املواد اليت أعدهتا دلورة ية من ا نعا رشةملهل سادسة  نة ا ع ا ل  .للج

ية الفكرية  ية ماليك حقوق ا ثل  مللكورأى  مجع يارات يف لك من ) IPO(مم ئةخلأن بعض ا ئة لف ألفا ئة ء ابلفوا  مي جلفوا
سني األدوات من أجل  تعزيز حفص الرباءات و تعلقة  يارات ا نة، ال سـامي تكل ا شة داخل ا نا حتتحق مزيدا من ا ب مل خل للج ق مل تسـ

رشوط شأن ا تفاوض  لا ب تفق علهيال ية الفكرية . مل ا ية ماليك حقوق ا مللكومل تر  شف ) IPO(مجع كأن الاقرتاحات من أجل 
ثةل  نة مع عرض أ شة داخل ا نا تابعة ا سائل مالمئة  شودة، إال أن هذه ا يق األهداف ا ساعد  مالرباءات  للجحتق ق مل مل مل ن ملت س

سائل، لكن دون إصدا. ملموسة شأن هذه ا نة اجلاري  ملودمعت معل ا ب تاجئللج بقة عىل أي  نر أحاكم  ية . مسـ ثت ا مجلعو ح
نة عىل  سائل اليت تعكف ا ية وغريها من ا سائل املوارد الورا ساواة بني املدة اخملصصة  للجاألعضاء عىل احلرص عىل ا مل ث مل مل

شة اتمة نا يارات  يع هذه ا شة  نا يةل لضامن  بار ذكل و يا، اب قدراسـهتا حا خل مج ق سـ ت مل م  .ع

ناعة ا نظمة  ثل  بوأفاد  ص لمم يا م نولو جيو يني ) BIO(تك يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن نظر ) IFPMA(ملمجلع ند ا لأنه  ع
يارات املعروضة يف الويقة  ثيف ا تاجئ 16/6خل تقدم احملرز حىت اآلن عرب وضع  ناد عىل ا سعى إىل الا نة أن  بغي  ن  ل ت تللج سن ي

ن. معلية وملموسة يف هذا اجملال رس ا ملومن شأن هذه املقاربة أن  نةتي شة وسوية األمور املطروحة أمام ا للجا ت عالوة عىل . ق
نة  نظمة املذكورة أنه بوسع ا للجذكل، مبا أن الاقرتاحات املقدمة ال متس بآراء الوفود يف الاقرتاحات األخرى، رأت ا مل

شأن اقرتاح أو أكرث من الاقرتاحات اليت حصل حوها توافق يف اآل نفصل أكرث  رشوع يف الاضطالع بعمل  لا بم راء وترجئ ل
نظر يف الاقرتاحات اليت علهيا خالف أكرب إىل وقت الحق يارات إىل ثالث . لا سـمي ا ثل عىل أن  خلواتفق ا تق " فئات"ملم

نةجمداي اكن 16/6ثالوارد يف الويقة   .للج ملداوالت ا

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثاين  لاملرفق ا
بار عن األشطة الوجهية نآخر األ  خ

 مقدمة

نة طلبت  .1 يدية والفوللكورللجا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع نة("م ") للجا
تصةل تطورات ادلوية ا بار عن األشطة الوجهية  رشة إعداد آخر األ سادسة  مليف دورهتا ا ل لل ن ع ندخل  املوارد بب 

ية الوارد يف جدول األعامل ثاين يعرض آ. ثالورا بار املطلوبةلوهذا املرفق ا تخذ يف ادلورة . خخر األ ملووفقا للقرار ا
تطورات ادلوية  شأن ا بار  نة، تقدم آخر األ رشة  سادسة  لا ل ب للج ع يا مع الوجهيةخل يولويج شـ متا نوع ا ية ا باتفا لت ل ق

ية تجارة العا نظمة ا نظمة األغذية والزراعة و ملو ل م      .    م

تمكل املعلومات  .2 بار و يسـيقدم هذا املرفق آخر األ نة يف خ تطورات ادلوية املقدمة سابقا إىل ا للجعن ا ل ثالويقة ل
WIPO/GRTKF/IC/8/9ثالويقة ، و)WIPO/GRTKF/IC/11/8(bثالويقة  و

)WIPO/GRTKF/IC/12/8(b ثالويقة و)WIPO/GRTKF/IC/13/8(b . تطورات لومن مث يغطي ا
توبر  نة يف أ رشة  ثة  ثا كادلوية الوجهية اليت حدثت بعد ادلورة ا للج ع ل ل بو قصارى وقد . 2008ل يبذلت أمانة الو

ها بأكرب قدر ممكن من ادلقةيفهجدها  ل إعداد هذا املرفق يك جتمع املعلومات الوجهية وسج وبوسع األماانت يف . ت
نة ذكل بت ا ية إن  ية أن تقدم معلومات إضا نظامت ا للجتلف ا طل ن مل فخم   .ملع

يولويج .أوال نوع ا ية ا باتفا لت ل ق
 

تاسع لدل .3 سم ابلوجاهة يف لوحد املؤمتر ا ية العمل عىل مجموعة من األمور اليت ميكن أن  تتول األطراف يف الاتفا ق
ية الفكرية، ال يدية مللكنظام ا ية ونظام لتقل سـامي حامية املعارف ا ية للموارد الورا تفاعل بني القواعد ا ثوا مي لتنظل

تني . الرباءات تني القاد موقد وضع برانمج معل شامل  نف اعامتهيدف إىلللسـن شأن ا لد نظام دويل   وتقامساذ ب
نافع  يديةلك من ىل إإشارة (ملا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا سائل املربطة مبزيد من  والاضطالع) لث تالعمل عىل ا مل

يدية فامي خيص املادة  يولويج) ي(8لتقلابملعارف ا نوع ا ية ا تصةل هبا من اتفا بواملواد ا ت لمل ل متد املؤمتر . ق تاسع عوا لا
شأن نظام دويل لطريق خريطة  نافعوتقامسلنفاذ لبلمفاوضات  بغي، أن واشرتط، مل ا قبل حلول آخر أجل ينه 

توح العضوية املعين ثالثة اجامتعات عقد  ،2010إلمتام املفاوضات يف   وتقامسلنفاذ ابملفللفريق العامل اخلاص وا
نافع ناول ملا يةمجةلتت  تا ل األمور ا   :ل

ثال،  "1"   متالا

ية  واملصطلحات واملفاهمي  "2" تعريفات ا لعملوا يةل عوالهنج القطا ُّ،   

يدية واملعارف  "3" يةلتقل ا ثاملربطة ابملوارد الورا   .ت

ينيرباء اخل اجامتع فريقولقد عقد  نالقانويني وا ية  املعين ابملفاهمي واملصطلحات لتقن تعريفات ا لعملوا ُّوالهنج ل
ية يا من عالقطا نا ندهوك  ب يف و ب سمرب 5 إىل 2ميي ينيرباء اخلوعقد اجامتع فريق . 2008ي د نالقانويني وا  املعين لتقن

ياابن من  ثال يف طويو اب لابال ك ناير 30 إىل 27مت يني والقانويني رباء اخلأما فريق . 2009ي  نا املعين ابملعارف لتقن
ند من  يدر آابد اب ية فعقد يف  يدية املربطة ابملوارد الورا ها ث ت لتقل ح  .2009ن يويو 19 إىل 16ل
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سابع الاج نافع للفريقلامتع ا توح العضوية اخملصص للحصول وتقامس ا ملالعامل ا  أبريل 8 إىل 2ن، ابريس، فرسا، من ملف
2009 

سابع  .4 نافع للفريق لخالل الاجامتع ا توح العضوية اخملصص للحصول وتقامس ا ملالعامل ا ندوبون هدف ملف ملناول ا ت
نظام ادلويل ونطاقه  تعلقة ابومكوانتلا نظام ا ل ا مل ثالل نافع والا ية وتقامس ا تنفاذ إىل املوارد الورا مل واكن الغرض . مث
شمن هذا الاجامت تفاوض حول نص معيل  سابع ا بع ا ل   1.ن هذه األمورأل

سادس الاجامتع  توح العضوية اخملصص للامدة لا تصةل هبا) ي(8ملفللفريق ا ندا، من ملواألحاكم ا  6 إىل 2ك، مونرتايل، 
 2009نومفرب 

سادس اجامتعخالل) ي(8 لامدةل اخملصصيق الفرهذا عرب  .5 شأن  له ا نظام ادلويل  يل عن آرائه يف ا باب ل نفاذ لتفص لا
نافع وتقامس ية إبالغ) ي(8 خيص املادة فاميمل ا يولويج  نوع ا ية ا بغمن اتفا ب لت ل توح العضوية  الفريق  ق ملفالعامل ا

نافع ثامن ملاخملصص للحصول وتقامس ا بقا لل. ليف اجامتعه ا تاسع  طلب مؤمتر األطراف 9/12 رمقرطو من هذا لا
همة  الفريق العامل أن يواصل سامهة يف الوفاء  تعاون وا مبا مل توح العضوية اخملصص للحصول  الفريقل ملفالعامل ا

نافع  يني افريقعرب تقدمي آراء مفصةل ومركزة عن خالصات ملوتقامس ا ن اخلرباء ا ملعن يدية يلتق لتقلني ابملعارف ا
ية وتاملربطة ابملوا ثالالفريق املعين ابثرد الورا سادس  هذا الاجامتعويريم. متال توح العضوية للفريق ل ا ملفالعامل ا

نظر يف)ي(8لامدة ل اخملصص ية وال إىل ا متعات األ ية  شاركة ا يع ا يات  حملل آ صل لفعل مل شج للمجل  يف األمور يةلت
تصةلواألحاكم ) ي(8تاملربطة بغاايت املادة  ية املا لت هبا يف اتفا يولويجق نارص أنظمة فريدة محلاية لبنوع ا ٍ، وتطوير  ع

يدية املعارف سلوك األخاليق من أجل ضامن مراعاة الرتاث لتقل ا نارص مدونة ا تاكرات واملامرسات، و لوالا ع ب
ثقايف والفكري  يةللا ية وا حمللمتعات األ صل تعدد االعمل برانمج مراعاة و لمج لا شسـنواتمل يذأب  ) ي(8 املادة تنفن 

تصةل واألحاكم يولويجملا نوع ا ية ا ب هبا يف اتفا لت ل  2.ق

ثامن  نافع للفريقلالاجامتع ا توح العضوية اخملصص للحصول وتقامس ا ملالعامل ا ندا، من ملف  نومفرب 15 إىل 9ك، مونرتايل، 
2009 

ثامن يريم .6 يدية املربطة ابملوارإىلل هذا الاجامتع ا يعة واملعارف ا شأن ا تفاوض حول نص معيل  ت ا تقل ب ب لل د لط
نفاذ تاكئف وا تقامس العادل وا ثال وا ية وتكوين الكفاءات والا لالورا مل ل ت ية اتفقت . مث لعملوألول مرة يف هذه ا

تاسع  ها خالل الاجامتع ا يه  تفاوض يرتكز  لاألطراف عىل نص واحد  عل     3.للفريق العاملمعللل

تاسع الاجامتع  توح العضوية اخملصص للحصول وتقامس اللفريق لا يا، من ملنافعملفالعامل ا  مارس 28 إىل 23مب، اكيل، كولو
2010 

تاسع للفريق  الاجامتع خالل .7 نافع لا توح العضوية اخملصص للحصول وتقامس ا ملالعامل ا رشوع ملف مببلت األطراف  ق
سان  باره ئيبروتوكول قدمه الر متكن من إمتام املفاوضات حول لكن. فاوضاتزيد من املأساسا ملعتاب بب عدم ا ل  بس

نص يف  يقهذا الاجامتع، لا نافه يف اترخي الحقتعلقرر الفريق   إحاةلواتفق الفريق العامل عىل . سـتئ اجامتعه وا

                                                           

ية  1 تايلفميكن الاطالع عىل معلومات إضا يان الصحف و </http://www.cbd.int/wgabs7>: لعىل املوقع ا تارخي لبيف ا  1بي للفريق العامل 
  UNEP/CBD/WG-ABS/8/8ثالويقةو. < 2009http://www.cbd.int/doc/press/2009/pr-2009-04-01-abs-en.pdf>أبريل 

تايل  <http://www.cbd.int/doc/?meeting=abswg-07>: لعىل املوقع ا
سخة العرية من الويقة  2 ثانظر ا ب تاحة عىلUNEP/CBD/COP/10/2لن تايل املومل ا  :لقع ا

<http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-10/official/cop-10-02-ar.doc> 
تاحة عىل 3 تايلملانظر املعلومات ا بالغ الصحفي للفريق   </http://www.cbd.int/wgabs8>: ل املوقع ا  2010 نومفرب 16بتارخي العامل لوا

تاح ابللغة اإلنلكزيية عىل تايل ملوا  ولالطالع <2009http://www.cbd.int/doc/press/2009/pr-2009-11-16-abs-en.pdf>:  لاملوقع ا
سخة العرية من الويقة  ثعىل مزيد من املعلومات انظر ا ب تاحة عىلUNEP/CBD/WG-ABS/8/8لن تايلمل ا  : ل املوقع ا

<http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-08/official/abswg-08-08-ar.pdf> 
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رشوع مل يكن تأنف، مع العمل أن هذا ا ندما  ملرشوع الربوتوكول املعدل إىل الاجامتع  سـ ع لويس  حمل تفاوض يم
نص تعديالت أخرى وإضافاتفيه ما ميس  4.ل حبقوق األطراف يف أن تدخل عىل ا

تاسع  تأنف لالاجامتع ا نافع للفريقملسـا توح العضوية اخملصص للحصول وتقامس ا ملالعامل ا ندا، من ملف  إىل 10ك، مونرتايل، 
 2010ل يويو 16

تاسع ّلقد مك .8 تأنف لن الاجامتع ا شأن َللفريق العامل املذكور األطرافملسـا ب من إحراز تقدم همم يف املفاوضات 
نص يف هذا الاجامتعمرشوع الربوتوكول، لكن الفري ساته األخرية عىل ا تطع وضع  لق العامل مل  مل ذلكل قرر . يسـ

مترب الفريق العامل مواصةل املفاوضات يف  تفاوض بني األقالمي يف  سبإطار اجامتع فريق ا  وقرر أن الاجامتع 2010ل
تأنف يف  تاسع للفريق العامل  سـا توبر 16سيل تفاو2010ك أ ية املوافقة عىل معل فريق ا ل  ض بني األقالمي ورفع بغ

توبر  العارشتقرير إىل مؤمتر األطراف   2010.5ك يف أ

ياابن، من  توبر  29 إىل 18لمؤمتر األطراف العارش، انغواي، ا  2010كأ

نة انغواييف   العارشاألطراف د مؤمترعقيسـ 9/35مقرر طبقا لل .9 تيش يمد ياابن من ي مبقاطعة أ  29 إىل 18لاب
توبر  شمل هذا امل. 2010كأ يًؤمتر العارش جزءسيو بدل ا نظمه ا توى  يع ا ملض وزاراي ر ل ي ملسـ شاور مع األمانة ف لتف اب

تب توبر 29 إىل 27ويعقد هذا اجلزء الوزاري من . ملكوا  2010.6ك أ

يا  )الفاو(منظمة األغذية والزراعة  .ناث
ثة  ثا لادلورة ا ية لألغللجهاز الرئايسل با ية ا شأن املوارد الورا ت للمعاهدة ادلوية  ن ث ب ذية والزراعة، تونس العامصة، تونس، من لل

  2009ن يويو 5 عىل 1

ثة تعقد  .10 ثا لادلورة ا شأن املوارد الول للمعاهدة ادلويةللجهاز الرئايسل ية لألغذية والزراعةب  با ية ا ترا ن  5ىل إ 1 من لث
يذ اسرتاقد و.  يف تونس العامصة2009نيويو  ندوبون عىل مجموعة من القرارات من أجل  تنفاتفق ا متويل مل لية ا تيج

يون دوالر أمرييك 116مبا يف ذكل هدف  نافع بني يويو من أجل مل  لندوق تقامس ا مل سمرب 2009ص ، 2014ي ود
شارية عىل و نة ا شاء  نقل املوارد مبا يف ذكل إ تعدد األطراف والاتفاق املوحد  نظام ا يذ ا شأن  تقرار  جل ن ل مل ل سب نفت

ية  عامةلتقنية نظام بمعن بني ادلورات  ليذ ا نقل املوارد، وتنف تعدد األطراف والاتفاق املوحد  لا شأن عىل مل بقرار 
يد الطرفات من أجل اعامتد إجراءعىل حقوق املزارعني، و ثالث ا ملسـتف ا نازعات مبوجب الاتفاق لل ملسوية ا ت
نقل املوارد تني واتفقت عىل. لاملوحد  ية لفرتة ا تعاقدة أيضا برانمج العمل واملزيا متدت األطراف ا لسـنوا ن مل  ع

ية العالقة يف ادلورة الرابعة  سائل املا لالرضورة العاجةل إلمتام قواعد إدارة ا شأت  للجهاز الرئايسمل  مجموعة معلنوأ
توىل بني ادلورات  يذية إمتام اإلجتيك  يات ا لتنفراءات واآل ثال لتشجيعل ثالقضاايومعاجلة مت الا  7.مت عدم الا

بقا للقرار  .11 يات ااإل "2/2009طو لتجراءات واآل لتيذية ل ثال ومعاجلة قضااي عدمشجيعنف ثالمت الا ، قرر "مت الا
هاز يف  الرئايسجلا شاء وتأ ل إ يمجموعة معل خمصصةن ثال يك ةمعن  يات تمت ابال تفاوض وإمتام اإلجراءات واآل لتوىل ا ل

                                                           

ية عىلميكن الا 4 يان الصحفي </http://www.cbd.int/wgabs9>: فطالع عىل معلومات إضا  2010 مارس 28بتارخي العامل للفريق لب وا
تايل تاح ابللغة اإلنلكزيية عىل املوقع ا لا ولالطالع عىل  <http://www.cbd.int/doc/press/2010/pr-2010-03-28-abs9-en.pdf>: مل

سخةمزيد من املعلومات انظر  تاحة عىلUNEP/CBD/WG-ABS/9/3 ثالويقةب العرية لنا  :مل ا

<http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-09/official/abswg-09-03-ar.pdf> 
ية عىل 5 تايلفميكن الاطالع عىل معلومات إضا يان<http://www.cbd.int/wgabs9-resumed>: ل املوقع ا  الصحفي للفريق العامل لب وا

تاح 2010س  مار28بتارخي  سخة اإلنلكزيية مل ا تايل عىللناب  :لاملوقع ا
< http://www.cbd.int/doc/press/2010/pr-2010-07-16-abs-en.pdf> سخة العرية من  مزيد من املعلومات انظر ولالطالع عىل با لن

تاحة عىل UNEP/CBD/COP/10/5/ADD4 ثالويقة تايل ملا   :لاملوقع ا
<http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-10/official/cop-10-05-add4-ar.pdf> 

ية عىل 6 تايلفميكن الاطالع عىل معلومات إضا  </http://www.cbd.int/cop10> :ل املوقع ا
سخة العرية من الويقة  7 ثانظر ا ب تاحة عىلIT/GB-3/09/Reportلن تايلمل ا  :ل املوقع ا

<tp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3repa.pdf> 
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ثال الامتسا ملوافقة  ثال ومعاجلة قضااي عدم الا تعزيز الا يذية  تا ت مل م نفت وعىل . لرابعة اخالل دورته جلهاز الرئايسال
ية ثال أن ملعنمجموعة العمل ا نص الوارد يف مرفق القرار اؤدي هممهتتمت ابال رشوع ا ل عىل أساس  بوناء . 2/2009م

نص َي، دعللجهاز الرئايس طلب عىل ساهامهتم يف ا بون إىل تقدمي  تعاقدة واملرا ل لك من األطراف ا م هت يكقمل  اسدر
ية ثالملعنمجموعة العمل ا  8.مت ابال

متع تعدد األطراف والاتفاق املوحد جوا نظام ا يذ ا ية  ية العامةل بني ادلورات ا شارية ا نة الا ملت ا ل ن ن ت بتنفللج ملع تق لس
مترب  ناير ويف  سبنقل املوارد يف  ي ية توعقد. 2010ل ه ملعنمجموعة العمل ا ثال اجامت عابال . 2010 األول يف فرباير امت

نة تولقد أحرز تهيام تقدما ملحوظا واجملموعةللج لك من ا  . همميف أداء 

تعاقدة وغري أمني املعاهدة ي، دع2010 مايو 19ويف  ملادلوية األطراف ا ية إىل تقدمي  ذكلل نظامت ا ن من ا ملعمل
يذ حقوق املزارعني نص وفق ما ،تنفآراهئا وخالصات جتربهتا فامي خيص   حبلول ،ل من املعاهدة ادلوية9املادة عليه ت 

  2010.9ل يويو 31

تابعة للفاوادلورة العادي ية لألغذية والزراعة ا ئة املوارد الورا رشة  ية  ثا لة ا ث ي ع ن يا، من ،، رومالهل توبر 23 إىل 19ل إيطا ك أ
2009  

ثع .12 ئة دورهتا العادية ا لقدت ا يلهي رشة من نا يا23 إىل 19عة  توبر يف روما بإيطا ل أ ومن مجةل األمور اليت نظر . ك
نفاذ إىل املوارد الو ية ا ندوبون  لفهيا ا قض ها، مبا يف ذكل مجموعة مل نا ية من أجل األغذية والزراعة وتقامس  فعرا م ث

يكروابت  ياه وا يواانت والغاابت وا بااتت وا تعلقة اب ية ا تخدام املوارد الورا ناول ا ملدراسات شامةل  مل حل ن مل ث لسـ تت
ئة . توالالفقارايت يف جمال األغذية والزراعة وبادل هذه املوارد ثاين "لهيوأقرت ا تقرير ا با ل شأن حاةل املوارد ل

ية لألغذية والزراعة يف العامل با ية ا تالورا ن نذ " لث همة  يريات ا ماذلي حيدد معظم ا مل رشوع 1996لتغ بت الفاو ا ل و طل
تدام تخداهما ا ية وا با ية ا تجددة لصون املوارد الورا ية ا سـيف حتديث خطة العمل العا سـ ت ن ث مل ململ 10. ل

ئة   لهيونظرت ا
يذ ية  لتنفأيضا يف خطة اسرتا هاتيج تد عىل مدى معل برانمج  نوات10ملم ا تابعة . سـ  شأن لمو تقين ادلويل  بلمؤمتر ا ل

ية لألغذية والزر يوا ية ا ناملوارد الورا حل ية ن كال يف إنرت2007اعة اذلي عقد عام ث ئة اسرتا متدت ا يجسورسا، ا ي ي تب له ع
ية يوا ية ا ية للموارد الورا يذ خطة معل الفاو العا نمتويل  حل ث مل  .لتنف

سادلورة  ثالثونلا يا، من لادسة وا  .2011 نومفرب23 إىل 18ل ملؤمتر الفاو، روما، إيطا

متد مؤمتر الفاو القرار  .13 يه  18/2009عا ئة علاذلي أعدته ووافقت  رشةسابقا لهيا ية  ثا عيف دورهتا العادية ا ن . ل
ية لألغذية والزراعة يف إطار املفاوضا اخلاصالطابعيوشدد هذا القرار عىل  نظام ادلويلحول ت ث للموارد الورا  لا

يولويجلاب اخلاص نوع ا ية ا نافع الوارد يف اتفا بنفاذ وتقامس ا ت لمل ل ية . ق ثا نورحب املؤمتر أيضا خبالصات ادلورة ا ل
ية يف العامل لألغذية والزراعة،  با ية ا ثاين عن حاةل املوارد الورا تقرير ا ئة، مبا يف ذكل ا ترشة العادية  ن ث ل ل ي لع لله

ية  يذ خطة 2017-2010تيجواخلطة الاسرتا متويل  ية ا نوات، واسرتا تعدد ا يذ برانمج العمل ا نف  تنف لت لل يج سـ تمل ل
ية يوا ية ا نالعمل للموارد الورا حل نظر إىل حتضري. ث نة جامعة معل لواب شأت ا ية، أ ية احلر للج حاةل املوارد الورا ن جث

يةفنية  ية احلر ية ابملوارد الورا ية دوية خمصصة  جحكو ثم ن  11.معل

                                                           

تارخي NCP GB4 Complianceثانظر الويقة  8 تايل2009ل يويو 31ب، إشعار  تاح ابللغة اإلنلكزيية عىل املوقع ا ل   :م

<ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/NCP_GB4_compliance_09%2007%2031_EN.pdf> 
تاح ابللغة اإلنلكزيية عىل2010 مايو 19انظر إشعار  9 تا مل ا  <http://www.planttreaty.org/noti_en.htm> : يللاملوقع ا
تاحة عىلCGRFA-12/09/Reportثانظر الويقة  10 تايل مل ا  <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k6536a.pdf>: لاملوقع ا
سخة العرية من الويقة  11 ثانظر ا ب تاحة عىلC.2009/REPلن تايل مل ا  :لاملوقع ا

<http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k6302a.pdf> 
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ية لألغذية والزراعة لللمعاهدة ادلوية جهاز الرئايسللادلورة الرابعة  با ية ا تشأن املوارد الورا ن ث يا، من لب  14نيسـ، ابيل، إندو
 2011  مارس 18إىل 

يا2011 مارس 18 إىل 14لللمعاهدة ادلوية من  للجهاز الرئايسالرابعة ادلورة  سـتعقد .14  12.نيسـ يف ابيل بإندو

ئة  رشة  ثة  ثا يادلورة العادية ا ع ل ية لألغذية والزراعةاملوالهل يا، من ثرد الورا  2011  ليويو 22 إىل 18ل، روما، إيطا

رشة سـتعقد ادلورة .15 ثة  ثا ع العادية ا ل ية لألغذية والزراعةلهيئةل با ية ا ت املوارد الورا ن  2011 ل يويو22 إىل 18 من لث
يا  .ليف روما بإيطا

ثا ية .لاث تجارة العا نظمة ا ملجملس تربس  ل مل  ي
 يجملس تربس 

ش 2009يلس تربس عام واصل جم .16 قنا نود يف جدول األعامل،  ةم ند بثالثة  ) ب(3.27مراجعة أحاكم املادة بأي 
تجارة بند و تصةل اب ية الفكرية ا لالعالقة بني اتفاق جوانب حقوق ا مل يولويج) يربساتفاق ت(مللك نوع ا ية ا بواتفا لت ل  ق
ندة يف الفقرة بند و همة ا بقا  يدية،  سـحامية املعارف ا ط ملتقل  من إعالن ادلوحة الوزاري 19للمل
)WT/MIN(01)/DEC/1 ( من إعالن هونغ كونغ الوزاري 44والفقرة )WT/MIN(05)/DEC .( وخالل

بدلان إىل  شات أشارت بعض ا نا لهذه ا ق تعلقة برتبسمرشوع"بشأن  بالغمل ي إجراءات خاصة ابلقضااي ا ورد " مل
با نمن أ يا وإكوادوالصني ا والربازيل يل يا وكروا توكولو يا مب متعات األوروية وجور جور وا ب نداجمل ند يسلوإ له وا

هورية القريغزي  يا و مجوإندو تاينيسـ تان وبريو نليختنشـو سابقة ومودلوفا واب ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا سـ و ل ل كن ف مج
كورسي الناك وسورسا واتيالند وتريا  ية يف وي هادئ واجملموعة األفر يط ا يا والاكرييب وا جلمجموعة دول أفر يقحمل ل نة يق

تجارية رد إىل اجمللس أي بالغات جديدة تومل ).  TN/C/W/52ثالويقة  (2008لع يف يويو ّوزو ،لاملفاوضات ا
 2009.13يف عام 

ثالثة املذكورة2010عام يف و .17 نود جدول األعامل ا شة  نا ل واصل جملس تربس  ب ق م وخالل اجامتعه يف مارس . ي
يا اقرتاحا جديدا 2010 ياة عن حظر الرباءة أجل من ) IP/C/W/545(ليف قدمت بو حليع أشاكل ا من ومج
يدية يف إطار مراجعة املادة توفريأجل  ية واملعارف ا با تقل امحلاية لألنواع ا ت لن  من إعالن 12والفقرة ) ب(3.27ل

يا أيضا يف دورة يويو . ادلوحة الوزاري نوانقش جملس تربس اقرتاح بو يف  2010.14لي

 مشاورات املدير العام

تح ا أ2009منذ بداية  .18 ية  تجارة العا نظمة ا ملعاد املدير العام  مل ل ية تربفمل شأن  ية  شات ا ينا قض ب ن نوع /سلتقق ية ا لتاتفا ق
ته مديرا عاما وفقا للفقرة  ها  يولويج وترأ بصفا س بع إوقد أجرى . ن هونغ كونغ الوزاري من إعال39لب سـىل حد اآلن 

شاو يع األعضاء مبضمون ا ية وأخرب  ملشاورات مع الوفود الر مج سـ تويح العضويةئيم  .مفرات يف اجامتعني 

ية لالقرتاح .19 شات األوىل من مارس إىل يويو حول اآلاثر امللموسة واملزااي ا نا لنسبودارت ا ن ق رشوط مل تعلقة  بات ا مل
شف وأنظمة  ياانت واملقارابت قوالكا تعانة هبذه الاقرتاحات يف وطين القامئة عىل أساس لبعد ا ية الا سـو كيف

تقامسة مليق األهداف ا نح الرباءات حتق تفادي  ية  م عىل نطاق واسع والقا ب باطلض ثال لألنظمة لاب مت ويف ضامن الا

                                                           

تايل 12  <http://www.planttreaty.org/gbnex_en.htm>: لميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع ا
نوي IP/C/52ثانظر الويقة  13 تقرير ا تضمن ا سـ اليت  ل ثجمللس تربس، والويقة ) 2009(لت ي وفهيا حمارض اجامتعات جملس تربس IP/C/M/58ي

 IP/C/M/60ث، والويقة 2009ن يويو 9 إىل 8ي وفهيا حمارض اجامتعات جملس تربس للفرتة من IP/C/M/59ث، والويقة 2009رس  ما2بتارخي 
توبر ويف 28 إىل 27يوفهيا حمارض اجامتعات جملس تربس للفرتة من   :، عىل2009 نومفرب 6ك أ

<http://www.wto.org/english/docs_e/docs_e.htm> 
تصدران قرباIP/C/M/63ث والويقة IP/C/M/62ثانظر الويقة  14 تني  ي ا سـ  لل
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نح  نافع ويف متكني ماكتب الرباءات من املعلومات الالزمة الختاذ القرارات املالمئة فامي خيص  تقامس ا ية  مالو مل ل طن
 15.الرباءات

شاورات من يويو  .20 ية من ا ثا لودارت اجلوةل ا مل ن شاورات عىل أربع . 2010  إىل مارس2009ل ملوركزت هذه ا
متكل غري امبا يف ذكلمجموعات من القضااي،  يعة القانوية  مل ا ن للب شف لط تدابري عدا رشوط ا لكرشوع، وا ملعاجلة ل

نطاق القانوين للمقاربة  نافع، وا رشوع وتقامس ا متكل غري ا لا مل مل يف واألوطين القامئة عىل أساس ل تاك لوا عباء ل
يقني الق شفانوينلاإلدارية وا رشوط ا تعلق  لك فامي  ب  16.ي

 

ثالث[  ]لييل ذكل املرفق ا

 

 

                                                           

ية الفكرية، ابللغة اإلنلكزيية عىل 15 شأن ا شاوراته  يد اليم املوهجة إىل األعضاء عن  مللكانظر مذكرة ا ب م  :لسـ
<http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/trip_27jul09_e.htm> 

ية الفكرية  16 يد اليم، ابللغة اإلنلكزيية عىل، تق‘أوحض’مللكالفروق يف جمال ا  : لسـارير ا

<http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trip_12mar10_e.htm> 
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ثالث  لاملرفق ا
ية ادلوية نة احلكو لمصادر ا ية مللج ية الفكرية واملوارد الورا تعلق ابلعمل عىل ا ثفامي   مللكي

تعراض القضااي  سـا

تعل WIPO/GRTKF/IC/1/3ثالويقة  ــكل ا ــا فهيــا ت متةل، مب شطة ا ــضااي واأل ملعــرض أويل للق ــ ــة حملــن ق
ية  ثابملوارد الورا

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)ثالويقة  تطورات ادلويةأحدث امل: ثاملوارد الورا لعلومات عن واقع ا  ل

ية WIPO/GRTKF/IC/17/6ثالويقة  يارات: ثاملوارد الورا  خلقامئة معدةل اب

يـة WIPO/GRTKF/IC/16/7ثالويقة  شأن املـوارد الورا بـادئ  ثرشوع األهـداف وا بـ مل مقـدم مـن  (م
تحــدة  ــوالايت ا ــرنوجي وال ــدا وال ن ــدا ويوز ن يا و ــود أســرتا ملوف يل ن ك ل

ية  )يكاألمر

ئيــرسد املــصطلحات الر WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13ثالويقة  يــة الفكريــة واملــوارد مــ تعلقــة اب مللكية ا مل سـ
ية  ثالورا

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

تفـق علهيـا  WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة  رشوط ا ية الفكرية يف ا نود ا يذية  بادئ ا ملا لـ ب مللكمل لنف لت
ية وتقامس نفاذ إىل املوارد الورا ثشأن ا ل شـهتا ب نا نافع اليت متت  ق ا ممل

هـــا يف الويقـــة  ثود الفقـــرات  (WIPO/GRTKF/IC/2/16مع
 )110 إىل 52

نفـاذ إىل املـوارد  WIPO/GRTKF/IC/2/13ثالويقة  شأن ا تعاقدية  لويقة معلومات عن الاتفاقات ا ب ل ث
نافع  ية وتقامس ا ملالورا ية(ث تحدة األمر يكمن وفد الوالايت ا  )مل

  WIPO/GRTKF/IC/3/4ثالويقة 

  WIPO/GRTKF/IC/5/9ثالويقة 

  WIPO/GRTKF/IC/6/5ثالويقة 

  WIPO/GRTKF/IC/7/9ثالويقة 

ــب  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثالويقة  شأن جوان ــة  ي تو ــادئ ا ب رشوع ا ــدرجيي  ت تطــوير ا ــا ب جهي ل مل ــ مل ل ل
تقـامس  نفـاذ وا شأن ا تفـق علهيـا  رشوط ا ية الفكرية يف ا لا ل بـ مل لـ مللك

نافع  للمالعادل 

ياان نافعبقاعدة  ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وا تعلقة اب نود ا شأن ا ملت  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
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ياانت WIPO/GRTKF/IC/4/10ثالويقة  شاء قاعدة ا بتقرير عن إ  لن

يان حـول املامرسـات  WIPO/GRTKF/IC/5/9ثالويقة  ســتبيل ردود أحصـاب املـصاحل عـىل الا حتل
يةو نود احلا لا  لب

ناد إىل  WIPO/GRTKF/IC/6/5ثالويقة  يــة الفكريــة ابال شأن ا يــة  بــادئ تو ترشوع  مللك ســم بــ جهي مــ
ية الفكريـة  تعلق جبوانب ا يهل فامي  يان و مللكالردود عىل الا يب حتل سـت

نافع نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا مليف ا ل ب مل  ل

ية  WIPO/GRTKF/IC/7/9ثالويقة  بادئ تو برشوع  جهي ناد إىل مم ية الفكرية ابال تشأن ا سمللك
يهل  يان و حتلالا ث إصدار الويقة –سـتب

WIPO/GRTKF/IC/6/5نة ته ا للج من جديد كام   طلب

ية الفكرية WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثالويقة  شأن ا ية  بادئ تو مللكرشوع  بم جهي ث، ويقة حمدثـة عـىل م
يهل أساس الردود الواردة عىل  يان و حتلالا قـة ث إصـدار الوي–سـتب

WIPO/GRTKF/IC/7/9 نة ته ا للجمن جديد كام   طلب

ية WIPO/GRTKF/IC/Q.6ثالويقة  نود احلا شأن املامرسات وا يان وردود أحصاب املصاحل  لا ب لب  سـتب

ياانت WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11ثالويقة   لبمذكرة عن حتديث قاعدة ا

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

يدية ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا شف فامي  تقلرشوط ا ث ي  للك

يان حـول  WIPO/GRTKF/IC/1/6ثالويقة  بمعلومات مقدمة من ادلول األعـضاء ردا عـىل الا ســتّ
ئةل حــول  يــا، مبــا يف ذكل األ نولو يو ســـحاميــة اخرتاعــات ا جب تك ل

شف  لكرشوط ا

يـــه امجلاعـــة األورويـــة رمق  WIPO/GRTKF/IC/1/8ثالويقة  بتو شأن امحلايـــة القانويـــة 98/44ج ن  بـــ
نـد  ية حـول ا يا ومذكرة تو نولو يو بالخرتاعات ا يح لب ض جل  مـن 27تك

شأ اجلغــــرايف الخرتاعــــات  يــــان ا تعلــــق  يــــه اذلي  تو نــــا ي ملل ب بج
يا نولو يو جا تك توي أيضا عىل ويقة عن العالقة بـني حقـوق . لب ثو حت

يول نوع ا ية الفكرية وا با لت ل بمن امجلاعـة األورويـة وادلول (ويج مللك
 )األعضاء فهيا

توح العـضوية اخملـصص للحـصول وتقـامس  WIPO/GRTKF/IC/2/11ثالويقة  ملفتقرير الفريق العامل ا
يولـويج  نـوع ا ية ا تابع التفا نافع ا با ت ل لمل ل نـوع (ق يـة ا لتمـن أمانـة اتفا ق

يولويج  )لبا

تقصاء عن الرباءات ا WIPO/GRTKF/IC/2/15ثالويقة  يـة ويـذكر سـا يولو تخدم فهيا مـادة  ُليت  ج ب تُسـ
شأ املادة  يا(منفهيا بدل  با نمن وفد إ  )سـ

شف وردود أحصاب املصاحل WIPO/GRTKF/IC/3/Q.3ثالويقة  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

ــة  UNEP/CBD/COP/7/INF/17ثلويقة ا ي ــوارد الورا ــة ابمل تعلق شف ا ــن رشوط ا ــة ع ي ــة  ثدراس مل ــ لك تقن
يدية بو. لتقلواملعارف ا يقدمهتا الو ّ 
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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

نفـاذ  WIPO/GRTKF/IC/6/13ثيقة الو يولويج حول ا نوع ا ية ا لمقررات مؤمتر األطراف يف اتفا ب لت ل ق ّ
بـو  نـافع، مبـا يف ذكل دعـوة إىل الو ية وتقـامس ا يإىل املوارد الورا مل ث

شف  رشوط ا تعلق  نة  بحث قضااي  لكيك  ب ت ي ّت ية (مع قمن أمانة اتفا
يولويج نوع ا با لت  )ل

تعلـق ابإلعـالن مال WIPO/GRTKF/IC/7/INF/5ثالويقة  ية من سورسا حول اقرتاهحـا ا ملحظات إضا ي ف
بــات  يديــة يف  يــة واملعــارف ا طلعــن مــصدر املــوارد الورا تقل لث

 )يمن حكومة سورسا(الرباءات 

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

ــامي  WIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة  ــصدر ف شأ أو امل ــن ا شف ع ــا ن ــ ــة مللك ي ــوارد الورا ــق ابمل ثتعل ي
يدية امل بـات الـرباءات قرتنلتقلواملعارف ا مـن امجلاعـة (طلة هبا يف 

 )باألوروية وادلول األعضاء فهيا

ــة يف  WIPO/GRTKF/IC/11/10ثالويقة  يدي ــارف ا ــة واملع ي ــوارد الورا ــصدر امل ــن م ــالن ع تقلاإلع لث
 ياقرتاحات من سورسا: طلبات الرباءات

شأن ية  باملعايري ا سجالتلتقن ياانت وا ل قواعد ا  لب

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

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

شور رمق  ئة حول دور  769ملنا تحدة  بو وبرانمج األمم ا شرتكة بني الو للبيدراسة  مل ي م
يــة الفكريــة يف متدة مــن الاتفــاع مللكحقــوق ا نــافع ا ن تقــامس ا ملــسـمل

يدية امل ية واملعارف ا يولو تقلابملوارد ا لب  ة هباقرتنجل

تعلـق  WIPO/GRTKF/IC/1/9ثالويقة  نـافع فـامي  نفـاذ وتقـامس ا يـة حـول ا بـادئ تو يرشوع  مل ل جهي مم
ية  تفاع ابملوارد الورا ثابال  )يمن حكومة سورسا(ن

ية، والقرار – 391القرار  WIPO/GRTKF/IC/1/11ثالويقة  نفاذ إىل املوارد الورا شرتك  نظام ا ث ا لل مل ل
ية الفكرية – 486 شرتك  نظام ا للملك ا مل من ادلول األعـضاء يف (ل

 )جامعة ادلول األندية

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

يةتدابري أخرى  ع للحامية ادلفا

يـة  WIPO/GRTKF/IC/5/6ثالويقة  يدية واملوارد الورا ية للمعارف ا ية للحامية ادلفا يات  ثآ تقل ع معل لل
ية (يف إطــار نظــام الــرباءات  شة  نا قــضشمل  قــ ــ نــوال’مت الــيت ‘ يإ

نظمة الفاو  )مأحالهتا 

ية فامي  WIPO/GRTKF/IC/6/8ثالويقة  يتجدات أخرى عن تدابري امحلاية ادلفا ع يـة مسـ مللكتعلـق اب
يدية ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا  لث
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يان عن  WIPO/GRTKF/IC/7/Q.5ثالويقة  يـة يف سـتبا يديـة واملـوارد الورا ثالاعـرتاف ابملعـارف ا لتقل
 نظام الرباءات

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

ــن الاعــرتاف  WIPO/GRTKF/IC/9/INF/6ثالويقة  يان ع ــىل الا ــردود ع ــن ال ــة األوىل م ـــتباجملموع س
يدية واملوارد الو ية يف نظام الرباءاتلتقلابملعارف ا  ثرا

يديــة واملــوارد  WIPO/GRTKF/IC/10/INF/7ثالويقة  يان عــن الاعــرتاف ابملعــارف ا لتقلرد عــىل الا ب ســـتّ
ية يف نظام الرباءات  ثالورا

يــــــــــاابن حــــــــــول الويقــــــــــة  WIPO/GRTKF/IC/11/11ثالويقة  ثرشح إضــــــــــايف مــــــــــن ا ل
WIPO/GRTKF/IC/9/13 شأن نظـام الـرباءات واملـوارد ب 

ية  ثالورا

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

ية ادلوية نة احلكو لمصادر أخرى   مللج

يديـة  WIPO/GRTKF/IC/2/14ثالويقة  يـة الفكريـة وحاميـة املعـارف ا شامان عـن ا تقلإعالن ا للـ مللك
ية   )من وفد الربازيل(ثواملوارد الورا

ــوالايت  WIPO/GRTKF/IC/4/13ثالويقة  ــة يف ال ــة للحــدائق العام ي ــوارد الورا ــاذ إىل امل نف ثنظــام ا ل
ية  تحدة األمر يكا ية(مل تحدة األمر يكمن وفد الوالايت ا  )مل

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

تلمة: ثيةاملوارد الورا WIPO/GRTKF/IC/13/8(C)ثالويقة  يقات ا سـا ملتعل  ل

تدابري  ياسات وا لا تجاربلسـ يةلوا ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ث ا  مللكمل

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/7ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ــة ي ــة مــن : ثالورا يعــي ورق تطــوير الطــب ا ــة  يجري ــواكةل ا بال ل لطن ل

)NNMDA( 

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/8ثيقة الو تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية يا: ثالورا  مبورقة من زا

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/9ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية  ورقة من الربازيل: ثالورا

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/10ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية  ورقة من اجلزائر: ثالورا

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/11ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية تان: ثالورا  سـورقة من قريغزي

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/12ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية  ورقة من الرنوجي: ثالورا
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يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/13ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية ية ورقة من : ثالورا ئة وا هد ادلويل  لتمنا ي  )IIED(للبملع

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية  يورقة من سورسا: ثالورا

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/15ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية  ورقة من الاحتاد األورويب وأعضائه: ثالورا

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/16ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية يك: ثالورا  ملكسـورقة من ا

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/17ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ــة ي ــن : ثالورا ــة م ــر دلىورق ــن الفق سمل واحلــد م ــاء ا ن ــز  ّمرك ــ ل  ب

ية  ية األفر شعوب األ يقا صل  )CEPPER(ل

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/18ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية يا: ثالورا  لورقة من أسرتا

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/19ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
يةالور  كورقة من تريا: ثا

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/20ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية تحدة : ثالورا نظمة األغذية والزراعة لألمم ا ملورقة من   )الفاو(م

يـة  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/21ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل الفكريـة واملـوارد لسـ
يـة يــة : ثالورا نولو يو ناعات ا نظمــة ا جورقــة مــن  تك بم  (BIO)للــص

يني والا يد تجني ا يات ا لحتاد ادلويل  لص ن  )IFPMA(ملمجلع

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/22ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية يا: ثالورا  كينورقة من 

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/23ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية يا: ثالورا  مببالغ من كولو

نظمة  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/24ثالويقة  يابة عن ا ملورقة من بوسواان اب ن يـة لت يـة  ية األفر للملكاإل يق قلمي
شأن حامية: )ياألربو(الفكرية  برشوع بروتوكول األربو  ي املعارف  م
يدية بري الفوللكوريلتقلا  لتع وأشاكل ا

ــا WIPO/GRTKF/IC/16/INF/25ثالويقة  ي ــن  ــة م شأن : كينورق ــة  ي ياسة الو ــا ب ن طسـ ــ ــةل يدي ــارف ا  لتقلاملع
يةو يدي وثاملوارد الورا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  2009ل، يويو ل

تجارب ا WIPO/GRTKF/IC/16/INF/26ثالويقة  تدابري وا ياسات وا ملا ل ل يـة الفكريـة واملـوارد لسـ مللكتعلقة اب
ية  ورقة من الاحتاد الرويس: ثالورا

يـة الفكريـة واملـوارد  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/27ثالويقة  تعلقة اب تجارب ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل لسـ
ية  ورقة من الصني: ثالورا

ثالث والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

 


