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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 العشرونو السادسةالدورة 

ىل  2جنيف، من   3102 فرباير 7اإ
 
 

املنصف تقاسم لبشأن ا الشروط املتفق عليها حولات الفئة جيم )"خيارتقرير عن تنفيذ أنشطة 
 "(للمنافعوالعادل 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"(، يف  طلبت .0
ىل  01من رتة يف الف املعقودةدورهتا التاسعة عرشة  ىل الوثيقة3100يوليو  33اإ  WIPO/GRTKF/IC/19/7 ، وابلإشارة اإ

ىل")"خيارات العمل يف املس تقبل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية"(،  لهيا يف  جنازالأمانة اإ  اإ  ميج الفئةالأنشطة املشار اإ
وتزويد نتاا  حس  قالتضاا،، ، وحتديهثا ابنافع"(للم  عادلوال املنصفتقامس بشأأن ال الرشوط املتفق علهيا  حول)"خيارات 

 1اللجنة مبعلومات بشأأهنا يف لك دورة."

ىل  02وُأعد ذكل التقرير لأغراض ادلورة العرشين للجنة، اليت ُعقدت يف الفرتة من  .3 . وأأوردت 3103فرباير  33اإ
 يف الفئة جمي ووصفتة معلومات أأساس ية عن لك من اخليارات املندرج WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14 الوثيقة

عن تنفيذ أأنشطة الفئة اجلمي منذ ادلورة وُأعد بعد ذكل تقرير  الأنشطة اليت اضطلعت هبا الأمانة حىت انعقاد تكل ادلورة.
ىل  2لأغراض ادلورة الثالثة والعرشين املنعقدة يف الفرتة من  للجنة العرشين . 3102فرباير  1اإ

ىل حتديث يه  .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 REV يقةالوث و  ىل غاية لإدراج الإشارات اإ  02الردود املس تلمة اإ
ىل املوارد الوراثية وتقامس س تبيان عن املامرسات التعاتدية والبنود املتعلقة ابمللكية الفكرية وال قالعىل " 3102يناير  نفاذ اإ
 .3103نومفرب  31ع يف ( اذلي ُوز  WIPO/GRTKF/IC/Q.6الوثيقة " )املنافع
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 (.WIPO/GRTKF/IC/19/12تقرير ادلورة التاسعة عرشة للجنة ) 
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 :يه كام ييل يارات املندرجة يف الفئة جمياخل  ابذلكر أأنواجلدير  .2

 تاعدة بياانت ش بكية بشأأن أأحاك  امللكية الفكرية يف الرشوط املتفق علهيا بشأأن النفاذ وتقامس املنافع  0جمي 

خيارات لتوس يع اس تخدا  تاعدة البياانت الش بكية بشأأن أأحاك  امللكية الفكرية وتوس يع نطاتها وتوافرها يف  النار يف
طار رشوط مضفق علهيا للنفاذ والتقامس املنصف للمنافع. وميكن أأن ينرش مامون تاعدة البياانت الش بكية بأأشاكل  اإ

ضافية أأيرس منال عىل أأتراص مدجمة مثال مبا يسمح توافره ا عىل نطاق أأوسع وتيسري اس تخداهما من تبل مجيع اإ
 أأحصاب املصاحل املعنيني.

 مرشوع مبادئ توجهيية للمامرسات التعاتدية 3 ميج

التوجهيية ومواصةل تطويرها بشأأن املامرسات  النار يف خيارات ملشاورات أأحصاب املصاحل حول مرشوع املبادئ
ثة يف الوثيقة وصيغهتا احملد   WIPO/GRTKF/IC/7/9التعاتدية الواردة يف مرفق الوثيقة 

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 ىل املعلومات الإضافية املتاحة واملدرجة يف تاعدة ، ابلستناد اإ
 الش بكية. البياانت

 دراسة حول ممارسات الرتخيص يف جمال املوارد الوراثية 2 ميج

ع نطاق  فرادية، تصف ممارسات الرتخيص يف جمال املوارد الوراثية اليت توس  مجع املعلومات، رب ام يف شلك دراسات اإ
مفاهمي قالبتاكر التوزيعي أأو مفضوح املصدر من جمال حق املؤلف، ابلس تفادة من جتارب مثل الرتخيص العا  

 .فللجمهور وغري ذكل من التجارب املامثةل يف جمال حق املؤل

 بغي اختاذها بشأأن هذه اخليارات.ن صوص اخلطوات اليت ي من اللجنة خب تعليقات وتوجهياتوترح   الأمانة بتلقي  .2

ُ الإبالغ عن الأنشطة الأمانة وتود  .5  انعقاد ادلورة الثالثة والعرشين للجنة: ذت منفذ  التالية الوجهية اليت ن

ىل أأن  مؤمتر الأطراف يف اتفاتية التنوع البيولويج دعا، يف دورته احلادية عرشة املعقودة يف  (أأ ) جتدر الإشارة اإ
ىل  1الفرتة من  وامجلاعات الأصلية واحمللية ، الأطراف وسائر احلكومات واملناامت ادلولية 3103أأكتوبر  01اإ

ىل تزويد الأمني التنفيذي لتفاتية التنوع البيولويج مبعلومات عن املعنية  ومجيع أأحصاب املصاحل املهمتني اإ
املامرسات و/أأو املعايري، الرشوط التعاتدية المنوذجية ومدوانت تواعد السلوك واملبادئ التوجهيية وأأفال 

ليه يف تراره  حاةل بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس " 00/0عىل النحو املشار اإ
تدمت العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما، والتطورات ذات الصةل". واس تجابة لتكل ادلعوة، 

ىل الأمني العا  لتفاتية التنوع البيولويجأأمانة الويبو  بشأأن اتفاتات  الإلكرتونية تاعدة البياانتمعلومات عن  اإ
 )املتاحة عىل الرابط التايل: النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة ابلتنوع البيولويج

(/http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts) ، مرشوع مبادئ توجهيية يف جمال امللكية الفكرية وعن
ىل امل عىل الرابط التايل:  ة)املتاح وارد الوراثية والتقامس العادل للمنافع النامجة عن اس تخداهمامن أأجل النفاذ اإ

(http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/draft_guidelines_feb_2013.pdf)  ليك ينار
بيونغتشانغ، مجهورية كوراي يف اذلي س يعقد يف  لربوتوكول انغوايالثالث للجنة احلكومية ادلولية فهيا قالجامتع 

ىل  32الفرتة من   .3102فرباير  31اإ
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، أأداة برانمج الأمم املتحدة للبيئة، وهو أ لية تنس يق مشرتكة بني الواكلت يديرها فريق الإدارة البيئيةر طو  و  )ب(
لكرتونية لإبراز املسامهة عىل مس توى  اخلطة قالسرتاتيجية للتنوع يف  ابأأمكله املناومةختطيط اإ

بني أأهداف تكل الأداة تقدمي معلومات ومن  .(//:ieg.informea.orghttp/) (3131-3100) البيولويج
أأهداف اليت تسامه يف بلوغ  القامئة أأو املزمع تنفيذها الرباجميةأأو قالسرتاتيجية أأو  يةالس ياسات ة عن الأنشط

ىل املسامهة يف تكل العملية وأأشار ت يوُدع . أ يتيش املتعلقة ابلتنوع البيولويج ىل أأن أأمانة الويبو اإ معل ت اإ
 تاعدة البياانت الإلكرتونية بشأأن اتفاتات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة ابلتنوع البيولويجس امي  الويبو، ول

ىل املال بادئ امل مرشوع و  (انار أأعاله) وارد الوراثية والتقامس توجهيية يف جمال امللكية الفكرية من أأجل النفاذ اإ
 .3101، ربوتوكول انغوايل وجهية)انار أأعاله( أأنشطة  العادل للمنافع النامجة عن اس تخداهما

صص أأن ختاذلي تررت مبوجبه " 3103يف ديسمرب  77/303واعمتدت امجلعية العامة للأ  املتحدة القرار  )ج(
حدى املناس بات اخلاصة ابللجنة الثانية خالل ادلورة الثامنة طار عقد الأمم  والس تني اإ للجمعية العامة، يف اإ

حاطة مشرتكة  املتحدة للتنوع البيولويج وبغية مواصةل اجلهود ىل حتسني قالتساق، لعقد جلسة اإ  [...]الرامية اإ
احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس  بشأأن تنفيذ أأهداف التفاتية، مبا يف ذكل الإجرا،ات املتخذة لتعزيز

وشاركت أأمانة . ["...] وما يرتبط بذكل من معارف تقليدية عادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهمالا
وتدمت معلومات عن  3102أأكتوبر  21الإحاطة املشرتكة اليت نُامت يف جلسة مؤمتر ابلفيديو يف الويبو عرب 

ىللق ابلنفاذ معل الويبو املتع  املنصف والعادل للمنافعوالتقامس  واملعارف التقليدية املرتبطة هبا الوراثيةاملوارد  اإ
تاعدة البياانت الإلكرتونية بشأأن اتفاتات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة ابلتنوع س امي  ول، عن اس تخداهماالنامجة 

ىل املال بادئ امل مرشوع و  (انار أأعاله) البيولويج وارد توجهيية يف جمال امللكية الفكرية من أأجل النفاذ اإ
الإحاطة  جللسةالتقرير املوجز ويتاح . )انار أأعاله( الوراثية والتقامس العادل للمنافع النامجة عن اس تخداهما

 املشرتكة عىل الرابط التايل: 
en.pdf-212-67-committee-second-unga-event-special-://www.cbd.int/abs/doc/summaryhttp. 

ن  .7 ىل الإحاطة علام اإ اللجنة مدعوة اإ
 مبامون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[

http://ieg.informea.org/
http://www.cbd.int/abs/doc/summary-special-event-unga-second-committee-67-212-en.pdf
http://www.cbd.int/abs/doc/summary-special-event-unga-second-committee-67-212-en.pdf

