
 

WIPO/GRTKF/IWG/3/8 

 ابإلنلكزيية :األصل
تارخي  2011 يناير 10: لا

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ما بني الدوراتالثالث الفريق العامل 

 2011 مارس 4إىل فرباير  28جنيف، من 

WIPO/GRTKF/IC/17/10 :رتاح من اق
جمموعة البلدان األفريقية بشأن املوارد الوراثية 

  والعمل يف املستقبل 
  األمانةمن إعداد

رشة  .1 سابعة  يدية والفوللكور، يف دورهتا ا ية واملعارف ا ية ابملوارد الورا ية ادلوية ا نة احلكو ست ا عا ل تقل ث ن ل للج لمت ملع م ل
نعقدة من  سمرب 10 إىل 6ملا يح  "2010ي د ية إىل الفريق العامل تتمن األمانة أن  يع الواثئق ا نصورا من  ملعمج

ثالث ما بني ادلورات املقرر اجامتعه من  ية2011 مارس 4 فرباير إىل 28لا تا ل، مبا فهيا الواثئق ا [...]  :ل
WIPO/GRTKF/IC/17/10."[...]  

توي مرفق هذه الويقة عىل الويقة  .2 ثومعال ابلقرار املذكور أعاله،  ث اقرتاح ( WIPO/GRTKF/IC/17/10حي
بل ية والعمل يف ا شأن املوارد الورا ية  بدلان األفر تقمن مجموعة ا ملسـيق ث ب  ).ل

إن الفريق العامل ما بني ادلورات مدعو إىل  .3
ها فقاإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة ومر  .ث

 ]ييل ذكل املرفق[

 

A 



WIPO/GRTKF/IWG/3/8 

ANNEX 

 املرفق
 

 

WIPO/GRTKF/IC/17/10 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سمرب 8: لا  2010ي د

حلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية اللجنة ا
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  الدورة السابعة عشرة
سمرب10 إىل 6جنيف، من   2010ي د

اقرتاح من جمموعة البلدان األفريقية بشأن املوارد الوراثية والعمل 
  يف املستقبل

 من إعداد األمانة

سمرب 8يف  .4 بدلاند أنغــوال ابمس مجموعـةم وفـّقـدت 2010يـ د يــة لـ ا نـد بيق األفر تعلــق اب بويقـة معـل  ت  مـن جــدول 8لث
يــة("األعــامل  رشة ألغــراض") ثاملــوارد الورا سابعة  عــ ادلورة ا يــة الفكريــة لــ يــة اب يــة ادلويــة ا مللكنــة احلكو نم ل ملعللج

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا نة ("لث  ").للجا

ــدعوة لإل .5 ــة م ن ــة للجإن ا ــام هبــذه الويق ثحاطــة عل
ها  .فقومر

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 املرفق
بل ية والعمل يف ا شأن املوارد الورا ية  تقاقرتاح من اجملموعة األفر ملسـيق ث  ب

سمرب 7  2010ي د

 مقدمة
شأن قحرر هذا الاقرتاح مع مراعاة الواثئ .1 تلفة  ب ا يةخمل ية  يف إطار ثاملوارد الورا ية ادلوية ا نة احلكو نا ل ملعللج م

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث نوع ،مللك ية ا بادئ اخلاصة ابتفا ت واألهداف وا لمل ق
شأن  يولويج وبروتوكول انغواي  با نفاذ إىل "لب يةلا تقامس ثاملوارد الورا تقامس ا ل وا متدة ل نافع ا نصف والعادل  ملسـا للم مل

ية ثمن الاتفاع ابملوارد الورا  ).ل انغوايبروتوكو" (ن

 :وسرتشد العمل عىل هذا الاقرتاح ابفرتاض ما ييل .2

ية ادلوية ينبغي أن يقوم معل  "1" نة احلكو لا يولويج وبروتوكول مللج نوع ا ية ا بادل مع اتفا بعىل ادلمع ا ت لت ل قمل
يولويج وبروتوكول انغواي  نوع ا ية ا تعارض مع أهداف اتفا بانغواي وأال  ت لي ل يا "3املادة (ق كول من بروتو" ناث

يولويج نوع ا ية ا بانغواي التفا لت ل  ) ق

ية ادلوية ينبغي أال ختل مفاوضات  "2" نة احلكو لا شأن مللج ية  تجارة العا نظمة ا بابملفاوضات  اجلارية يف  مل ل م
سائل  ياق  شف اإللزايم يف  ماقرتاح ا سـ يولويج"لك نوع ا ية ا بحفص العالقة بني اتفاق تربس واتفا لت ل ق " ي

يذ تعلقة اب لتنفا  .مل

بو الوجهية ألغراض هذا الاقرتاحوفامي .3  :ي ييل واثئق الو

ية واملع" - بات الرباءاتثاإلعالن عن مصدر املوارد الورا يدية يف  طلارف ا ثالويقة  (يمن سورسااقرتاح : لتقل
WIPO/GRTKF/IC/11/10(، 

ية" - يارات وحتديث للوقائع: ثاملوارد الورا خلقامئة معدةل اب  ،)WIPO/GRTKF/IC/17/6ثالويقة " (ّ

يدية املقرتنة هبا "الاحتاد األورويب قرتاح ا - ية واملعارف ا شأ أو املصدر للموارد الورا شف عن ا تقلا ث ن للك مل
بات الرباءات  ،)WIPO/GRTKF/IC/8/11ثالويقة " (طليف 

ية" - تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يا و يكنص من أسرتا مل يل ن ك ثالويقة (" ل
WIPO/GRTKF/IC/17/7(، 

يا .4 بو شـومتا نة الو ي مع ويقة  جل ية ادلوية ث لاحلكو ية"م يارات وحتديث للوقائع: ثاملوارد الورا خلقامئة معدةل اب ّ "
)WIPO/GRTKF/IC/17/6 ( نوان نقاش مع الاقرتاح املقدم من وفد سورسا  بعاملطروحة  ي اإلعالن عن "لل

ية واملع بات الرباءاتثمصدر املوارد الورا يدية يف  طلارف ا " يسورسامن اقرتاح : لتقل
شأن )WIPO/GRTKF/IC/11/10 ثالويقة( ية  نطلق، من أجل مفاوضات موضو ب، ييل اقرتاح  ع املوارد م

ية يةثالورا نة وفق واليهتا احلا ل داخل ا نصوصإجراء ": للج توصل إىل اتفاق لمفاوضات عىل أساس ا ل تريم إىل ا
ية ي واحد قانوين دويل واحد أو أكرثبشأن نص لصك  يةللفعلضمن امحلاية ا يدية واملعارف ثلموارد الورا لتقل ا

يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع بو  ".ل نة الو يوإذ إن من الرضوري أن يمكل معل  جل ية ادلوية ّ لاحلكو ية معل م قاتفا
يولويج نوع ا با لت يد اعامتد بروتوكول انغواي الل يولويجُبع  نوع ا ية ا بتفا لت ل شأن ق نفاذ إىل "ب  يةلا تقامس ثاملوارد الورا ل وا

ية متدة من الاتفاع ابملوارد الورا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا ثا ن للم مل تايل"ملسـل ل، يقدم الاقرتاح ا ّ: 
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تعراض الاقرتاح سـا
 

يارات الواردة يف الويقة  .5 نادا إىل ا ثا خل يار بWIPO/GRTKF/IC/17/6ست بغي اختاذ ا خل،  شأن رشط 1.ين ب 
شف اإللزايم أساسا للمفاوضات حول  يةلكا نة ثاملوارد الورا  .للجيف ا

يار ب 1.5 شف اإللزايم– 1.خلا  لك رشط ا

نظر يف اقرتاح وفد سورسا  "1" نه، ا يار وانطالقا  ييف إطار هذا ا ل مخل
واقرتاح الاحتاد األورويب ) WIPO/GRTKF/IC/11/10 ثالويقة(
)WIPO/GRTKF/IC/8/11(شف اإللزايم شأن رشط ا ية  لك من أجل مفاوضات موضو ب  .ع

نرية ُإذن يقرتح اسـهتال "2" شف اإللزايم والطريقة املالمئة لضامن املوافقة ا شأن رشط ا ملسـتل مفاوضات  لك ب
يا مع بروتوكول انغواي نافع، متا نصف والعادل  تقامس ا بقة وا شـا للم مل ل نص املعد . ملسـ رشوع ا ند  ّو ل م سيست

شف اإللزايم، أي ) أ:  (ألغراض املفاوضات عىل ما ييل شأن رشط ا يني  لكالاقرتاحني احلا ب عالن اإل"ل
ية واملع بات الرباءاتثعن مصدر املوارد الورا يدية يف  طلارف ا " يمن سورسااقرتاح : لتقل

شأ أو املصدر " واقرتاح الاحتاد األورويب )WIPO/GRTKF/IC/11/10 ثالويقة( شف عن ا نا مللك
يدية  ية واملعارف ا تقلللموارد الورا بات الرباءاتاملقرتنة لث " طلهبا يف 

شأن الرباءات ومعاهدة قانون ) WIPO/GRTKF/IC/8/11 ثالويقة( تعاون  بية تعديل معاهدة ا ل بغ
شف اإللزايم عن مصدر  نصا عىل رشط ا لكالرباءات  ّت يةاملوارد ل ثال) "ب(، ثالورا متهادة الا املعرتف .ش

يه يف بروتوكول انغواي، كام" لهبا دويا نصوص  عل هو  بدلان ) ج(م لأي نصوص أخرى قد تطرهحا ا
 . األعضاء

بلمن امل .6 ية يف ا تا يارات ا نظر يف ا ملسـتققرتح ا ل ل خل  :ل

يار أ 1.6 ية– 3.خلا شأن امحلاية ادلفا يات  ية وتو بادئ تو ع  ب ص جهي   م

يار وضع " بحث والفحصخليقرتح يف إطار هذا ا ية إلجراءات ا بادئ تو يات أو  لتو جهي بات الرباءات تريم مص لطل 
سن شوف عهنا بطريقة أ ية ا حإىل ضامن األخذ ابملوارد الورا ملك تعانة بقواعد " .ث نظر يف إماكية الا سـوميكن ا ن ل

تاحة عن  مياانت  يةب يدية أو املعارف/ وثاملوارد الورا  .تاملربطة هبالتقل ا

يار ج 2.6 ية الفكرية يف - 1.خلا شأن أحاكم ا ية  ياانت  مللكقاعدة  ببك نفاذ وتقامس شـب شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ل ا ب مل ل
نافع  ملا

ها وتوافرها " يع نطا ية الفكرية وتو شأن أحاكم ا ية  ياانت ا تخدام قاعدة ا يع ا تو يارات  نظر يف  قا مللك بك سـخ ب ب سـ سـ ل لشـل ل
نافع نصف  تقامس ا نفاذ وا تفق علهيا  للميف إطار رشوط  مل ل لل ية . م ياانت ا رش مضمون قاعدة ا شـبكوميكن أن  لي ب لن

سمح بأش ثال مبا  ناال عىل أقراص مدجمة  رس  ية أ ياكل إضا مي م تخداهما من بف سري ا سـتوافرها عىل نطاق أوسع و تي
يني يع أحصاب املصاحل ا نبل  ملعمج  ".ق

يار ج 2.6 تعاقدية - 2.خلا ية للمامرسات ا بادئ تو لرشوع  جهي  مم

ت" بادئ ا رشوع ا شاورات أحصاب املصاحل حول  يارات  نظر يف  لا مل م مل شخل ية  بو تعاقديةجهي  ."لأن املامرسات ا

شأن  .7 بادئ واحضة  ية امليض قدما يف اعامتد أهداف و بو يةمبغ يدية أو املعارف/ وثاملوارد الورا تاملربطة هبا، لتقل ا
ية عىل  تا تعديالت ا لنقرتح ا ل ية"ل تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يا و يكنص من أسرتا مل يل ن ك ثالويقة (" ل

WIPO/GRTKF/IC/17/7(هذه الويقة ث الوارد ملحقا   .ل

 ]ييل ذكل امللحق[
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ثيقات عىل الويقة  WIPO/GRTKF/IC/17/7تعل
1 

بادئ  ملاألهداف وا

هدف   :1لا

ثال اخملرتعني - تفعني/متضامن ا ية وملنا تفعون ابملوارد الورا ث اذلين  يدية  أو/ين تصل هبا من معارف  تقلما  ي
تعلق ل نريةترشوط  ب ملسـتابملوافقة ا نفاذ قةملسـا نصفتقامس لا ولاب  .لمنافعل ملالعادل وا

بادئ  :ملا

ياد اإلقرار ابحلقوق - ية هاواردم يف لدلول ةيلسـا يدية/وث الورا تصل هبا من معارف  تقلأو ما   .ي

بقني  - ية من صاحب املعارف وا تصةل ابملوارد الورا يدية ا نافذين إىل املعارف ا ملطبغي لألشخاص ا ث مل تقل لل ين
سعي إىل إرشاكه، رشط لتكل املعارف يف ا لتحداث اخرتاع، احلصول عىل موافقة صاحب املعارف وا سـ

رشيع الوطين  .لتمراعاة ا

هدف   :2لا

نح الرباءات عن خطأ - منع  ية/و م تاكري نأو سوء  شاط ا نطوي عىل  ب الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ن ت
ية و يدية أو/ثيف ضوء املوارد الورا تصل هبا من معارف  تقلما   ي

نح - منع  تفاء الرباءات م نافعنيف حال ا نصف  تقامس العادل وا بقة وا نرية ا للم املوافقة ا مل ل ملسـ توف ملسـت تسـ، ومل 
شفرشوط  .لك ا

بادئ  :ملا

شاط  - نطوي عىل  تاكر الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  سب ا بات الرباءات  بغي ملودعي  نال  ت ك حطل ين
تاكري  .با

يقني يف احلقو - لبغي أن يكفل نظام الرباءات ا يةين يني ابملوارد الورا رش تفعني ا ثق  ع ل تصل هبا من /و للمن يأو ما 
ّيدية وموردهيامعارف   .تقل

ية الفكرية ل رشطوجود  نظام الرباءات يكفلجيب أن  - بح ماكتب ا مللكشف اإللزايم يضمن أن  تص مركزا لك
ية و شف عن املوارد الورا بت من ا يا  ثر لك للتثسـ يدية ومرا/يئ تصل هبا من معارف  تقلأو ما  تخداهما ي سـبة ا ق

يا مع املادة ( يولويج13شـمتا نوع ا ية ا ب من بروتوكول انغواي التفا لت ل  ).ق

نع /يكون لإلدارة و - ية احلق يف  سلطات القضا مأو ا ئ منح الرباءة ) ب(مواصةل معاجلة طلب أو )  أ (ل
 لإلنفاذ مىت مل ي من اتفاق تربس، أو جعل الرباءة غري قابةل32إلغاء براءة، رشط مراعاة املادة ) ج(وكذكل 

ئة أو مضلةل بادئ أو مىت قدم معلومات خا هذه األهداف وا طثل املودع  مل ّت ل  .مي

                                                           

1

يقات  ساس بإماكية تقدمي املزيد من ا ية مقدمة دون ا بد يقات  تعلهذه تعديالت و ن مل ئ لتعل  .م
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هدف   :3لا
نح الرباءات - بة يف  متكن من اختاذ قرارات صا مضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب الرباءات  ئ  .لت

تأكد من احلصول عىل املوافقة ا - شمل املعلومات تدابري  ملسـبغي أن  لل ت بقة من خالل رشط ين ملسـنرية ا ت
ثال معرتف هبا دويا هادة ا لشف اإللزايم و ت مللك  .ش

بادئ  :ملا
يمي مدى  - ند  ية برمهتا  سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا تقجيب عىل ماكتب الرباءات أن تأخذ يف  ع ن ل ع لص ن ملعسـ لتقح

رشوط الرباءة يفاء الاخرتاع  لا  .ست
بني يفب جي - ّأن  بات الرباءات حاةل ات ن  يةلتقطل ية األسا نا سـية ا ع بارها، عىل حد  الوجهية لص عتاليت ميكن ا

هم يدة  لفعمل املودع،   . الاخرتاع وحفصهلبحث مف
بون يف أن تكون معارهم موثقة - يدية قد ال ير ّناك حاجة إىل اإلقرار بأن بعض أحصاب املعارف ا ف غ تقل  .له

هدف   :4لا
ية - سارات دوية  نالعالقة ابتفاقات و ل  .معم

بادئ  :ملا
هااحرتام - ية األخرى والامتيش  سارات ادلوية واإل مع الصكوك وا مي ل  .قلمل

ية ادلوية ابلعمل اجلاري يف احملافل األخرى - نة احلكو لبغي أال خيل معل ا مللج ّن  .ي
ية - ية  سارات دوية وإ تعاون مع صكوك و نالهنوض اب مي ل م معل  .قل

هدف   :5لا
يع الا باإلقرار احلفاظ عىل - ية الفكرية يف  بدور نظام ا تشج ها تاكرمللك يا و نولو يه ونقل ا ميواحلفاظ  ج تعمتك ل  ،عل

تفعني هبا وبطريقة  ية وا نولو تجي املعارف ا بادةل  نيق املصلحة ا ن ملت مل جمل تك لتحق  الرفاه الاجامتعي تؤدي إىلل
ية وأشاك يدية واملوارد الورا تصادي وسامه كذكل يف حامية املعارف ا ثوالا تقل لت يديق ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع  ل

بادئ  :ملا
تاكر باإلقرار حلفاظ عىلا - يع الا ية الفكرية يف  بدور نظام ا تشج يدية واملوارد  مللك لتقلويف حامية املعارف ا

نافع  نصف  تقامس العادل وا يدي وا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا للمالورا مل ل تقل ل تع لث ية منل تأ تا تخداهما واحلفاظ مل سـ ا
 .عليه

يقني  - تعلققوق احلوالوضوح يف لتعزيز ا بات ا ملوالوا يدية واملوارد  مللكية الفكريةة ابج لتقلإزاء حامية املعارف ا
بقة  نرية ا يقني والوضوح خبصوص املوافقة ا يدي وتعزيز ا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا سـالورا ل تقل ل تع ملث ل ملسـتل

نافع نصف  تقامس العادل وا للموا مل  .ل
تامثرات املوظفة  - نرية اسحامية اإلبداع وماكفأة الا ملوضامن املوافقة ا نصف ملسـت تقامس العادل وا ملبقة وا ل سـ

تحداث اخرتاع جديد للمنافع  .سـيف ا
ية وتعممي املعلومات - شفا فتعزيز ا ش ل شف عن بدل ا ناب تعلقة ابالخرتاعات أ ومللك ية ا ملرش املعلومات ا ن تقن لب

شف عهنا تاحا للعمومحيامث يكون ،لكاجلديدة وا با و نا م ذكل  ية،سـم  لتقن إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا
نفاذ إلهيا هور ا لاليت ميكن   .للجم

 ]ثهناية املرفق والويقة[


