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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو اخلامسة الدورة

ىل  19جنيف، من   2018 مارس 23اإ
 
 

الفئة جيم )"خيارات حول الشروط املتفق عليها بشأن التقاسم املنصف تقرير عن تنفيذ أنشطة 
 والعادل للمنافع"(

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"(، يف طلبت .1
ىل  18من رتة يف الف املعقودةدورهتا التاسعة عرشة  ىل الوثيقة2011يوليو  22اإ  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،، للمنافع"(، وحتديهثا اب عادلوال املنصفتقامس بشأأن ال الرشوط املتفق علهيا  حول)"خيارات 

 1اللجنة مبعلومات بشأأهنا يف لك دورة."

ىل  14وُأعد ذكل التقرير لأغراض ادلورة العرشين للجنة، اليت ُعقدت يف الفرتة من  .2 . وأأوردت 2012فرباير  22اإ
ندرجة يف الفئة جمي ووصفت معلومات أأساس ية عن لك من اخليارات امل  WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14 الوثيقة

الأنشطة اليت اضطلعت هبا الأمانة حىت انعقاد تكل ادلورة. وُأعد بعد ذكل تقرير عن تنفيذ أأنشطة الفئة اجلمي منذ ادلورة 
ىل  4يف الفرتة من  للجنة املعقودةللجنة لأغراض ادلورة الثالثة والعرشين  العرشين  2013 فرباير 8اإ

( ولأغراض ادلورة السادسة والعرشين للجنة املعقودة يف الفرتة من .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 REV الوثيقة)
ىل  3 ولأغراض ادلورة التاسعة والعرشين للجنة املعقودة  (WIPO/GRTKF/IC/26/INF/7 )الوثيقة 2014 فرباير 7اإ

ىل  15يف الفرتة من   (.WIPO/GRTKF/IC/29/INF/8 )الوثيقة 2016فرباير  19اإ
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 (.WIPO/GRTKF/IC/19/12تقرير ادلورة التاسعة عرشة للجنة ) 
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 أأن اخليارات املندرجة يف الفئة جمي يه كام ييل:التذكري بجيدر و  .3

 ق علهيا بشأأن النفاذ وتقامس املنافعتاعدة بياانت ش بكية بشأأن أأحاك  امللكية الفكرية يف الرشوط املتف  1جمي 

النار يف خيارات لتوس يع اس تخدا  تاعدة البياانت الش بكية بشأأن أأحاك  امللكية الفكرية وتوس يع نطاتها وتوافرها 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 توافرها عىل نطاق أأوسع وتيسري اس تخداهما من تبل مجيع  اإ
 أأحصاب املصاحل املعنيني.

 مرشوع مبادئ توجهيية للمامرسات التعاتدية 2مي ج

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

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

 دراسة حول ممارسات الرتخيص يف جمال املوارد الوراثية 3مي ج

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

 .للجمهور وغري ذكل من التجارب املامثةل يف جمال حق املؤلف

الفعلية والمنوذجية تفاتات الشأأن أأنه أأتيحت تاعدة بياانت ش بكية ب التذكري بجيدر أأعاله،  1جمي  ياروفامي خيص اخل  .4
واملعلومات ذات الصةل، مع تركزي خاص عىل جوان  امللكية الفكرية لتكل  ابلتنوع البيولويج فامي يتعلقاملنافع تقامس لنفاذ و ل 

عىل حتديث تاعدة البياانت املذكورة من خالل حاليا  الأمانةوتعكف  .2002ين منذ عا  يبو الإلكرتوالتفاتات، عىل موتع الو 
عدادها وحتليل  دراهجا يف تاعدة البياانت، الامتس عقود جديدة وحمدثة من فرتة ما بعد بروتوكول انغواي ومجعها واإ ماكنية مع ها واإ اإ

 تعديل هيلك تاعدة البياانت.

اس ُتحدث مرشوع مبادئ توجهيية للمامرسات التعاتدية يف الفرتة  أأعاله، جيدر التذكري بأأنه 2خيص اخليار جمي فامي و  .5
بنسق أأيرس، ولو أأهنا بقيت يف نسق مرشوع،  2013، وبأأن تكل املبادئ التوجهيية أأتيحت يف عا  2010و 2002بني عايم 

ىل املوارد الوراثية والتقامس العادل للمنافع مرشوع مبادئ توجهيية يف جمال امللكية الفكرية من أأجل النفاذ اإ حتت تسمية "
طار أأنشطة تكوين الكفا،ات والأنشطة الإعالمية اليت تاطلع هباحاليا ". وتعكف الأمانةالنامجة عن اس تخداهما  ، يف اإ

اتحاتنقيحهو املبادئ التوجهيية تكل  حتديث، عىل النفاذ وتقامس املنافع جمال يفون مع مبادرة تطوير الكفا،ات وابلتعا  هتا، واإ
ثة مصدرا حمايدا للمعلومات العملية املتاحة ملن يربمون اتفاتات بنسق أأيرس من حيث  قالس تخدا . وس تال  الصيغة احملد 

لزامية بأأي شلك من الأشاكل. ، وأأن تُتاح 2018املتوت ع أأن تُنرش يف أأوائل عا  من و  للنفاذ وتقامس املنافع، دون أأن تكون اإ
 ُ  سخ مهنا خالل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة املعارف.ن

ىل   .6 ن اللجنة مدعوة اإ الإحاطة علام اإ
مبامون هذه الوثيقة وتقدمي ما ترغ  يف تقدميه 

رشادات وتعليقات.  من اإ

 ]هناية الوثيقة[


