
 

 

A 

WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سمرب 12: لا  2011 يد

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة العشرون
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خيارات بشأن الشروط املتفق عليها  ("تقرير عن تنفيذ أنشطة اجملموعة ج
  ")للتقاسم العادل واملنصف للمنافع

 ثويقة من إعداد األمانة

 

ية .1 ية ادلوية ا نة احلكو ست ا نا ل للج ملعمت م ية الفكريةل يدية والفوللكور مللك اب ية واملعارف ا تقل واملوارد الورا نة("لث  ،")للجا
نعقدة من  رشة ا تاسعة  مليف دورهتا ا  WIPO/GRTKF/IC/19/7ثوابإلشارة إىل الويقة  ،2011ليويو  22 إىل 18عل

ية(" ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا بل  ثيارات العمل يف ا مللكب تق شار إلهيا يف اجملموعة ج إمتام ، من األمانة )"ملسـخ شطة ا ملاأل ن
نافع(" نصف  تقامس العادل وا تفق علهيا  رشوط ا شأن ا للميارات  مل لل مل لب نة ، وحتديهثا بصفة ")خ للجتظمة وفق احلاجة وتزويد ا من

شأهنا يف لك دورة  1."بمبعلومات 

شطة اجملموعة ج .2 يذ أ شأن  توي مرفق هذه الويقة عىل تقرير  نومعال ابلقرار املذكور أعاله،  ب ث  .تنفحي

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون هذه  .3 للجإن ا
ها ثالويقة  .فقومر

 ]ييل ذكل املرفق[

 

                                                 

نة   1 رشة  تاسعة  للجرشوع تقرير ادلورة ا ع ل  )..WIPO/GRTKF/IC/19/12 Provثالويقة (م
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يارات الواردة يف اجملموعة ج ثتذكر هذه الويقة .1 يار من ا خل بلك  ية الفكرية يف (خ مللكيارات حول قضااي ا رشوط خ لا
نف والعادل نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  ملصا مل ب شطة اليت اضطلعت األمانة هبا )مل ية عهنا وتصف األ ن، وتقدم معلومات أسا سـ

 .حىت اآلن يف هذا الصدد

شأن أحاكم 1.ج ية  ياانت  بقاعدة  نافعشـبكب نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا مل ا ل ب مل ل  مللك

تخدام قاعد يع ا تو يارات  نظر يف  سـا سـ ل ها وتوافرها يف 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  للمإطار رشوط  مل ل لل رش مضمون قاعدة او. م لبميكن أن  ية بأشاكل ين لشـبكياانت ا
سمح  ثال مبا  ناال عىل أقراص مدجمة  رس  ية أ يإضا م م يع بيف بل  تخداهما من  سري ا مجتوافرها عىل نطاق أوسع و سـ قي ت

يني  .ملعنأحصاب املصاحل ا

ية .2 ية ادلوية ا نة احلكو نأعربت ا ل ملعللج ية الفكريةم يدية والفوللكور مللك اب ية واملعارف ا تقل واملوارد الورا نة("لث يف  ،")للجا
يدها لوضع ،)2001أبريل (دورهتا األوىل  ية الفكرية لالتفاقات "ي عن تأ ية  ية ونود منوذ بادئ تو للملكممارسات تعاقدية و ج بم جهي

يعة اخلاصة ألحصاب املصاحل  نامجة عن ذكل، مع مراعاة ا نافع ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة اب تعاقدية ا با ل مل ث ل مل لطل
تلفني وا تا ياسات العامة اخلاصة حخمل تلفة يف ا تلفة يف القطاعات ا ها ا تلفة ووسائل  ية ا سـياجاهتم وللموارد الورا خمل خمل خمل لث نقل

ية ابملوارد 1."ثالورا
 

ية .3 ثا نة يف دورهتا ا نونظرت ا ل سمرب  (للج يذية  ("WIPO/GRTKF/IC/2/3ثيف الويقة ) 2001يد بادئ ا لتنفا مل
ية الفكرية الواردة يف الات مللكنود ا نافعلب ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا تعاقدية  ملفاقات ا ث ل ب ناد إىل الاتفاقات ") ل ستابال

ية تعاقدية ا لفعلا ية، وقد 2.ل تعاقدية ا تظم عن الاتفاقات ا تقصاء  بو بإجراء ا لفعل واقرتحت الويقة أن تضطلع أمانة الو ل ن سـ ي مث
نة وغريمه يان إىل األعضاء يف ا للجشمل ذكل إرسال ا سب احلاجة من أحصاب املصاحلسـتبي  واقرتح أحد الوفود أن 3.ح، 

ية  ياانت إلكرتو يان يف قاعدة  تاجئ ذكل الا لجتمع  ن ب سـتبن ية الفكريةُ تعاقدية  للملكرشوط ا ل ية وتقامس ل نفاذ إىل املوارد الورا ث  لل
نامجة عن ذكل نافع ا لا رش4مل يذ ا ياق القانوين اذلي مت من خالهل  ل، تعرض معلومات عن ا تنف ية الفكريةلسـ تعاقدية  للملكوط ا  5.ل

يةكام اقرتح ياانت بآ ل ربط قاعدة ا بعة يف تبادل املعلومات  لب تفادة من هذه األداة ملتا تعظمي الا يولويج  نوع ا ية ا سـاتفا ل ب لت ل ق
ناء القدرة ها فوائد يف جمال  نفاذ إلهيا واليت ميكن أيضا أن تكون  بوا كذا مت الاتفاق  وه7. وأيد عدد من الوفود هذا الاقرتاح6.لل

                                                 

تقرير ("WIPO/GRTKF/IC/1/13 ثانظر الويقة  1 ية الفكرية  ("WIPO/GRTKF/IC/1/3 ث، والويقة128، الفقرة ")لا تعلقة اب سائل ا مللكا مل مل
يةواملوارد  يدية والفوللكورثالورا همة ألف 41 إىل 35من الفقرات ") عامعرض  :لتقل واملعارف ا ند  ،1مل، ا  .من جدول األعامل 1.5لبا

ية الفكرية ("، WIPO/GRTKF/IC/2/3ثانظر الويقة   2 نود ا يذية  بادئ ا مللكا بنف لمل ية الواردة يف لت نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا تعاقدية  ثالاتفاقات ا ل ب ل
نافعوت بالغ عددها ")ملقامس ا تعاقدية ا يع الاتفاقات ا ثاين قامئة  ل، وترد يف املرفق ا ل جبم شار إلهيا يف هذه الويقة16ل ث اتفاقا وا مل ً. 

ية الفكرية (" WIPO/GRTKF/IC/2/3ث يف الويقة 133انظر الفقرة   3 نود ا يذية  بادئ ا مللكا بنف لمل تعاقدية لت لالواردة يف الاتفاقات ا املوارد لنفاذ إىل ل
نافع ية وتقامس ا ملالورا  .")ث

نفاذ إىل (WIPO/GRTKF/IC/2/12ثانظر الويقة   4 تعاقدية  رشوط ا يع ا للاقرتاح  ل ل نافع بتجم ية وتقامس ا ملاملوارد الورا ث يف الويقة 68والفقرة ) ث
WIPO/GRTKF/IC/2/16) تقرير  ).لا

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/2/16ث يف الويقة 68الفقرة  انظر  5  ).لا
نفاذ إىل (WIPO/GRTKF/IC/2/12ث يف مرفق الويقة 6الفقرة  انظر  6 تعاقدية  رشوط ا يع ا للاقرتاح  ل ل نافع بتجم ية وتقامس ا ملاملوارد الورا لفقرة وا، )ث

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/2/16ث يف الويقة 68  ).لا
نفاذ إىل( WIPO/GRTKF/IC/2/12ثالويقة   يف83 و77 و76 و75 و74 و73 و71انظر الفقرات    7 تعاقدية  رشوط ا يع ا للاقرتاح  ل ل املوارد  بتجم

نافع ية وتقامس ا ملالورا  .)ث
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نة "عىل أن  ها إىل ا ية املقرتحة وتقد ياانت اإللكرتو ناء علهيا إعداد قاعدة ا ية اليت ميكن  تحضري ا للجتضطلع األمانة أوال  ن ب ب ميب لن لب
ية تا شـهتا يف دورهتا ا لنا ل ق ية. مل ياانت الالزمة إال بعد اعامتد هذه ا بدأ األمانة يف مجع ونظمي ا لبنولن  ب ت 8."لت

 

نة .4 ثة للجودعت ا ثا ل يف دورهتا ا ية اليت اقرتحهتا )2002نيويو (ل ياانت اإللكرتو ية قاعدة ا يق عىل  ن أعضاءها إىل ا ب لتعل بنل
تان (األمانة  هذه ). WIPO/GRTKF/IC/3/4 وWIPO/GRTKF/IC/3/3ثيقالو شديد  يدها ا لوأعربت عن تأ ل ي

يان عىل حد سواء ية وتعممي الا با تن سـب شاء قا9.لل ناء عىل ذكل إ ن وقررت  ية ب تعاقدية اخلاصة اب ياانت املامرسات ا مللكعدة  ل ب
نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ملالفكرية وا ث  .ل

برية من أحصاب املصاحل مجلع  .5 ياان عىل ادلول األعضاء وطائفة  كوعقب صدور ذكل القرار، معمت األمانة ا ً سـتب
ية يص ا ملعناملعلومات عن العقود والرتا ياننشأت األمانة قاعدأو. خ ية، مشلت الردود عىل الا ياانت جتر بة  تب سـي  10.ب

سمرب (ويف ادلورة الرابعة  .6 ياانت )2002يد شاء قاعدة ا يان وعن إ ب، رفعت األمانة تقريرا عن الا لن سـتب ً
)WIPO/GRTKF/IC/4/10( . نة عىل يان "للجووافقت ا ها تعممي الا هةل اليت ميكن خال متديد املقرتح  با ل سـتللم ل
)WIPO/GRTKF/IC/Q.2( يه تاحا دامئا ، ووافقت عىل علوالرد  ها موردا  ياانت العقود بو ًمواصةل تطوير قواعد  ً م ًصف ب

نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وا تعلقة اب ملوجماان للعقود ا ث ل مللكمل ً."11 

سة ويف  .7 ياانت العقود إ)2003ليويو (مادلورة اخلا ب، رفعت األمانة تقريرا عن حتديث قاعدة  ية ً يغة أكرث  معلىل  ص
ياانت العقود ). WIPO/GRTKF/IC/5/9ثالويقة (وأمشل  تفاظ بقاعدة  بودعت ادلول األعضاء إىل املوافقة عىل الا ح

نافع، كام  ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وجوانب ا تعلقة اب تاحا دامئا وجماان للعقود ا ها موردا  ملوحتديهثا بو ث ل مللكمل م ًصف ً ً ً
ية أوسع نطاقادعهت ند إىل خربات  ياانت بعقود  سامهة يف قاعدة ا يع عىل ا ًا إىل ا معل ب مل تستشج ل نة علام 12.لت ً وأحاطت ا للج

شـهتا إىل وقت الحقWIPO/GRTKF/IC/5/9ثابلويقة  نا ق وأرجأت   13.م

نة .8 ثا تعلق ابدلورة ا موفامي  ل توفWIPO/GRTKF/IC/8/9ثالويقة ُأعدت ، )2005 نيويو (ي مة عن ر معلومات عال 
ية الفكرية، والعمل يف  ية وا تعلق ابملوارد الورا نة فامي  سابقة  شطة ا مللكاأل ث ي للج ل تدايت ن ثوغطت الويقة . ذات الصةلملنا

سائل " ثالث  للماجملموعات ا ية ل تعلقة عاملوضو ية ا سائل ا يذ هذا العمل، أي ا ناء  ملاليت مت حتديدها أ ن مل تقث لت ابمحلاية ) أ(نف
ية للموارد الور ية؛ عادلفا شف رشوط ) ب(ثا بات لكا ية الطليف  تعلقة ابملوارد الورا بة إىل املعلومات ا ثرباءات اب مل لنسـ

تخدمة يف الاخرتاع  نصف والعادل ) ج(؛ املطالب بهملسـا تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا تعلقة اب سائل ا ملاب لل مل مل لمل مللك
ئة للمنافع  نا شـا يةل تخدام املوارد الورا ثعن ا متةل ميكن أن تعاجل جزيا ت و14."سـ شطة  تلفة أل يارات  ئشمل هذه الويقة أيضا  ن خم حمث خ

سائل  ية ملا يار جوجيري نص . املذكورة أعالهعاملوضو تايل1.خلا نحو ا ل عىل ا ياانت و: "ل رش مضمون قاعدة ا لبميكن أن  ين
سمح  ثال مبا  ناال عىل أقراص مدجمة  رس  ية أ ية بأشاكل إضا يا م م ف يبك بل توافرها عىل نطابلشـ تخداهما من  سري ا قق أوسع و سـ تي

يني نيع أحصاب املصاحل ا 15."ملعمج
 

                                                 

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/2/16ث يف الويقة 102انظر الفقرة   8  ).لا
تقرير( WIPO/GRTKF/IC/3/17ث يف الويقة 61 إىل 59انظر الفقرات من   9  ).لا
ية الفكرية ت (WIPO/GRTKF/IC/4/10ث يف الويقة 1انظر الفقرة   10 تعلقة اب نود ا تعاقدية وا ية للامرسات ا ياانت اإللكرتو مللكقرير عن قاعدة ا مل ب ل ن لب ل

نفاذ إىل نافع لوا ية وتقامس ا ملاملوارد الورا  ).ث
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/4/15ث يف الويقة 166الفقرة  انظر  11  ).لا
تعلقة املامرسات  (WIPO/GRTKF/IC/5/9ثيف الويقة " 2 "57انظر الفقرة   12 نود ا تعاقدية وا ملا ب نفاذ إىللل ية الفكرية وا لاب ية وتقامس  مللك ثاملوارد الورا

نافع  .)ملا
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/5/15ث يف الويقة 121الفقرة  انظر  13  ).لا
ية (WIPO/GRTKF/IC/8/9ث يف الويقة 2انظر الفقرة   14 ية ابملوارد الورا نة ا ثعرض عام لعمل ا ن  ).ملعللج
ية (WIPO/GRTKF/IC/8/9ث يف الويقة 51قرة الف انظر  15 ية ابملوارد الورا نة ا ثعرض عام لعمل ا ن  ).ملعللج
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نة  .9 بت ا للجو رشة )2006نومفرب (يف دورهتا العارشة طل نظر فهيا يف دورهتا احلادية  ع من األمانة إعداد ويقة  لل ليويو (ث
يارات مواصةل العمل أو الاضطالع بعمل إضايف،  )2007 ية العمل يف جمال اجلوامبا يف ذكل خحتدد  تعلقة اب مللكنب ا مل

نافع نفاذ وتقامس ا ملالفكرية يف عقود ا  16.ل

ية ("WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ثوحددت الويقة  .10 خيارات مواصةل العمل أو ") خلياراتابقامئة : ثاملوارد الورا
ية ية الفكرية واملوارد الورا ثالاضطالع بعمل إضايف يف جمال ا ثامن يف . مللك يار ا لوجيري نص ا ية للويقة الصفحات الاخل ثسـهتال ل

تايل نحو ا لعىل ا ها : "ل يع نطا ية الفكرية وتو شأن أحاكم ا ية  ياانت ا تخدام قواعد 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  للموتوافرها يف إطار رشوط  مل ل لل يار ج"م حتت ث يف مرفق الويقة، 1–خل، كام جيري نص ا

نف والعادلخيارات"عنوان  نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا تعلق اب نة فامي  شطة ا ملص لأل مل ب مل ي لن تايل،"ملمك نحو ا ل عىل ا : ل
سمح " ثال مبا  ناال عىل أقراص مدجمة  رس  ية أ ية بأشاكل إضا ياانت ا رش مضمون قاعدة ا يميكن أن  مب م ف يبك لشـن ل توافرها عىل بي

يع أحص بل  تخداهما من  سري ا مجنطاق أوسع و سـ قي ينيت يارات يف ادلورة  17."ملعناب املصاحل ا شت ادلول األعضاء هذه ا خلوان ق
نة رشة  للجاحلادية   18.ع

ثوكويقة  WIPO/GRTKF/IC/12/8(a)ثكويقة  WIPO/GRTKF/IC/11/8(a) ثوصدرت الويقة .11
WIPO/GRTKF/IC/13/8(a) رشة ية  ثا نة ا ع يف دوريت ا ن ل رشة  )2008فرباير (للج ثة  ثا عوا ل توبر (ل ). 2008كأ

نةو رشة  ية  ثا يارات يف ادلورة ا شت ادلول األعضاء هذه ا للجان ن ل خل  19.عق

نقحة للويقة  .12 يغة  ثومت إعداد ورش  مص ثكويقة  WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ن
WIPO/GRTKF/IC/16/6.20يار ج خل ويف مرفق هذه الويقة، جيري نص ا تايل1.ث نحو ا ل عىل ا ية [ :ل ياانت  شـبكقاعدة  ب

ية الفكرية يف مللكشأن أحاكم ا نافعب نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا مل ا ل ب مل نظر "] ل تخدام قاعدة لا يع ا تو يارات  سـيف  سـ ل خ
نصف  تقامس ا نفاذ وا تفق علهيا  ها وتوافرها يف إطار رشوط  يع نطا ية الفكرية وتو شأن أحاكم ا ية  ياانت ا ملا ل لل سـ ب مب ق مللك لشـبك ل

ية بأش. للمنافع ياانت ا رش مضمون قاعدة ا لشـبكوميكن أن  لب سمح ين ثال مبا  ناال عىل أقراص مدجمة  رس  ية أ ياكل إضا م م يف
يني يع أحصاب املصاحل ا بل  تخداهما من  سري ا نتوافرها عىل نطاق أوسع و مج سـ ملعي ق  ".ت

رشة  .13 سادسة  عويف ادلورة ا ياانت ) 2010مايو (ل تحديث قاعدة ا بنة، أوىص أحد الوفود بأن تضطلع األمانة  ب لللج
ية  ية الفكريألحاكم لشـبكا نافعمللكا نفاذ وتقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ملة وا لل مل نظر21.ل بادل وهجات ا ل وبعد  نة من 22ت بت ا للج،  طل

يا "األمانة  شورة يف الوقت الراهن إلكرتو يولويج ا نوع ا نافع ذات الصةل اب نفاذ وتقامس ا ياانت اتفاقات ا نحتديث قاعدة  ن ب ت مل ل ملب ل ل
بو عىل اإلنرتنت ورفع تقرير، يف ويق ثعىل موقع الو يةي تا نة يف دورهتا ا تحديث إىل ا ية، عن هذا ا لة إعال ل للج ل 23."م

 

يان ذا القرارومعال هب .14 تعاقدية  ("WIPO/GRTKF/IC/Q.6سـتب، أعدت األمانة الا يان عن املامرسات ا لا سـتب
نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وا تعلقة اب نود ا ملوا ث ل مل مللكب سريا")ل يتي،  تحديث قاعدة ا ب  ومل . اانت املذكورةلل

                                                 

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/10/7 Prov.2ث يف الويقة 255انظر الفقرة   16  ).لا
ية (WIPO/GRTKF/IC/11/8(A)ث يف الويقة 3الفقرة  انظر  17 يارات: ثاملوارد الورا  ).خلقامئة اب
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/11/15ث يف الويقة 539 و522 و520 و513انظر الفقرات   18  ).لا
 .WIPO/GRTKF/IC/12/9ث يف الويقة 237 و231انظر الفقرتني   19
نقحة للويقة  20 يغة  ثمت إعداد ورش  ص تارخي .WIPO/GRTKF/IC/16/6 Provث كويقة WIPO/GRTKF/IC/11/8(a) من ناير 22ب  ، 2010ي 

نة إىل شاركون يف ا للجودعي ا بل مل نقحة  يغة ا ية عىل هذه ا تا يقاهتم ا ق تقدمي  مللك لص ب  يه WIPO/GRTKF/IC/16/6ثوالويقة . 2010 فرباير 28تعل
نقحة لويقة العمل  يغة ا ثا مل تايب اليت جرت بني .WIPO/GRTKF/IC/16/6 Provلص يق ا ية ا ناء  تلقاة أ ية ا تا يقات ا تضمن ا لك اليت  تعللك معل ث مل ب تعل لت ل

ناء عىل ادلعو  .ة املذكورة أعالهبادلورات 
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov. 2ثيف الويقة  227انظر الفقرة   21 لرشوع ا  ).م
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov. 2ث يف الويقة 242 و235 و234 و232 الفقرات انظر  22 لرشوع ا  ).م
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov. 2ثيف الويقة  253الفقرة  انظر  23 لرشوع ا  ).م
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يه تعديالت  ية فتدخل  يان عموضو ية الا بعىل  تن تواه، بل انصب تركزيه خاصة عىل WIPO/GRTKF/IC/Q.2سـب حم و
ية الفكرية تعلقة اب نود واألحاكم الواردة يف العقود ا مللكا مل  24.لب

بو(" WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11ثوكام ورد يف الويقة  .15 ياانت الو يمذكرة عن حتديث قاعدة  ية ب ن اإللكرتو
يولويج نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا بشأن اتفاقات ا ت مل مل ل لب ياانت ")ل تخدمت املعلومات الواردة يف حتديث قاعدة  ب، فقد ا سـ

ية  بادل املعلومات يف اتفا ية  بو اإللكرتوين وفهيا رابط إىل موقع آ تاحة يف الوقت الراهن عىل موقع الو ية، ويه  بو احلا قالو تم ل ي ل ي
نو يولويجلتا نود يف الويقة . لبع ا نات من ا ية وتقدمي  ثوسامهت تكل املعلومات كذكل يف توفري اخلربة ا ب ي للعمل ع

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12") ية ية الفكرية: ثاملوارد الورا شأن ا ية  بادئ تو مللكرشوع  بم جهي تقامس م نفاذ وا ل  لل
نافع ّيغة حمدثة: للمالعادل  ته كذكل ا")ص نحو اذلي  ب، عىل ا رشةطلل سادسة  عنة يف دورهتا ا ل تاحا  وال. للج يان  ًيزال الا م سـتب

تايل لتقدمي املزيد من الردود عىل املوقع ا  html.index/contracts/databases/en/tk/int.wipo.www://http.25: ل
شت ادلول األعضاء هذا يار يف قوان ثالث ما بني ادلورات اجامتع خل ا نة )2011فرباير (لالفريق العامل ا ثا نة ا م، ودوريت ا ل للج

رشة ) 2011مايو (عرشة  تاسعة  عوا 26).2011ليويو (ل
 

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

ية ومواصةل  تو بادئ ا رشوع ا شاورات أحصاب املصاحل حول  يارات  نظر يف  جهيا ل مل مل مل شأن املامرسات خ بتطويرها 
تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة  ثا يغهتا احملدثة يف الويقة WIPO/GRTKF/IC/7/9ل ث و ص

WIPO/GRTKF/IC/7/INF/12 ،ياانت تاحة واملدرجة يف قاعدة ا ية ا ناد إىل املعلومات اإلضا بابال لمل ف  ست
ية  .لشـبكا

نة ُاقرت .16 نة  )2001أبريل (للجح يف ادلورة األوىل  ية ادلوية للجأن ا لاحلكو ية "م سامهة  ية تقدمي  معلقد ترغب،  م بغ
يات  لعملية الفكرية يف هذه ا تدايتللملك نظر يف وضع ملنوا ية'ل، يف ا يةمبادئ و'جهيممارسات تعاقدية تو ية جهي تو ج ونود منوذ ب

نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة اب تعاقدية ا ملية الفكرية لالتفاقات ا ث ل مل ل يعة اخلاصة ألحصاب ، للملك لطبمع مراعاة ا
تلفة  ية ا ياجاهتم وللموارد الورا تلفني وا خملاملصاحل ا ث ت يات حخمل ياسات العامة معلو تلفة يف ا تلفة يف القطاعات ا سـها ا خمل لخمل نقل

ية يدا وأولت بعض الوفود27".ثاخلاصة ابملوارد الورا  28.هذا الاقرتاح األولوية الكربى ي ولقي هذا تأ

تفق علهيا  ("WIPO/GRTKF/IC/2/3قة ثالويوحددت   .17 رشوط ا ية الفكرية يف ا نود ا يذية  بادئ ا ملا ب لمل مللك لنف لت
نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ملشأن ا ث ل شاريع ا") ب ملمجموعة من  نظر فهيابادئم ية وقدمهتا  تو نود ا لل لوضع ا جهي ل  29.لب

                                                 

نفاذ وتقامس  (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11ثيف الويقة  14انظر الفقرة   24 شأن اتفاقات ا ية  بو اإللكرتو ياانت الو لمذكرة عن حتديث قاعدة  ب ن ي ب
يولويج نوع ا تعلقة اب نافع ا با ت مل لمل  ).ل

بو اإل (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11ثيف الويقة  19الفقرة  انظر  25 ياانت الو يمذكرة عن حتديث قاعدة  نفاذ وتقامس ب شأن اتفاقات ا ية  للكرتو ب ن
يولويج نوع ا تعلقة اب نافع ا با ت مل لمل  ).ل

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/18/10ثيف الويقة  95الفقرة  انظر  26  WIPO/GRTKF/IC/18/11ث يف الويقة 352 و350 و344، والفقرات )لا
تقرير( تقرير (.WIPO/GRTKF/IC/19/12 Provثيف الويقة  407 و406 و405، والفقرات  )لا  ).لا

يدية والفوللكور (WIPO/GRTKF/IC/1/3ث يف الويقة 41انظر الفقرة   27 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب تقلسائل  ث لم مللك  ).عرض عام: م
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/1/3ث يف الويقة 128الفقرة  انظر  28  ).لا
نفاذ  (WIPO/GRTKF/IC/2/3ث يف الويقة 129 إىل 123انظر الفقرات من   29 تعلقة اب تعاقدية ا ية الفكرية لالتفاقات ا نود ا يذية  بادئ ا لا مل ل ب مللكمل لنف لت

نافع ية وتقامس ا ملإىل املوارد الورا متل ): "ث بدأ ا حملا ية : 1مل ية  منوذ نود ا ية الفكرية الواردة يف ا للملكبغي أن تقدم احلقوق والالزتامات ذات الصةل اب ج مللك لن ب لي
نقوةلالفكرية الا ية ا تاكر اإلساين الرمسي وغري الرمسي القامئ عىل املوارد الورا يع أشاكل اإلبداع والا ملعرتاف وادلمع وامحلاية  ث ن ب تصل هبا مجل بدأ . ملأو ا ملا

متل  ية الفكرية  ينبغي أن تراعي: 2حملا ية  منوذ نود ا ية الفكرية الواردة يف ا للملكاحلقوق والالزتامات ذات الصةل اب ج لمللك ية للموارد لب عاخلصائص القطا
ية تعلقة ابملوارد الورا ياسات ا ية وأهداف وأطر ا ثالورا مل سـ متل . لث بدأ ا حملا ية الفكرية الواردة : 3مل مللكبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ذات الصةل اب ين

يني و شاركة الاكمةل والفعاةل ألحصاب املصاحل ا ية الفكرية ا ية  منوذ نود ا نيف ا مل ملعب للملكل ج تفاوض عىل ل يات ذات الصةل اب تعلقة اب سائل ا لتعاجل ا لعمل مل مل
يث تكون املعارف  يدية  نافع، مبا ذكل عىل وجه خاص أحصاب املعارف ا نفاذ وتقامس ا تعلقة ابتفاقات ا ية الفكرية ا نود ا حالعقود وتطوير  تقلمللك مل ل مل لب
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تني لوضع املامر حلواقرتحت هذه الويقة أيضا هنجا من مر تعاقديةث ية والسات ا تو مل ا جهي يةبادئل تو جهي ا ية ل منوذ نود ا ج وا ل لب
ية نفاذ إىل املوارد الورا تعاقدية اخلاصة اب تعلقة ابالتفاقات ا ثية الفكرية ا ل ل مل يعة اخلاصة  للملك نافع، مع مراعاة ا بوتقامس ا لطمل

تلفة  ية ا ياجاهتم وللموارد الورا تلفني وا خملألحصاب املصاحل ا ث ت يات حخمل ياسات معلو تلفة يف ا تلفة يف القطاعات ا سـها ا خمل لخمل نقل
ية ثل املرحةل األوىل يف. ثالعامة اخلاصة ابملوارد الورا نحو الوارد  إجراء اتمتو ية عىل ا تعاقدية ا تظم لالتفاقات ا لتقصاء  لفعل ل ن مسـ

ية . أعاله ثا نوخصصت املرحةل ا نة[اليت حددهتا مبادئلل"ل ند وضع املامرسات ]للجا ها  ع  يةلتطبيق تو جهيا ناد إىل ...ل ست، ابال
نود القامئة نة هذه ا30."لباملامرسات وا شت ا مل وان للج ية بادئق ثا ن يف دورهتا ا سمرب (ل تمت الريس ادلورة قائال 31).2001يد ئ وا خ

تني املقرتح إ نة قد وافقت عىل الهنج ذي املر بدو أن ا حلنه  للج نحو الوارد يف الفقرات مليك تواصل ي ن لاألمانة العمل عىل ا
 WIPO/GRTKF/IC/2/3.32 ث من الويقة134 إىل 131

تواصل العمل، عىل أساس األدةل WIPO/GRTKF/IC/5/9ث الويقة واقرتحت .18 ية ي أن  تجر يبا املقدمة يف قاعدة ل
ية أو  تو بادئ ا تطوير ا جهيياانت العقود،  ل مل ل ية الفكرية يف العقود أفضل املامرسات أو أي إرشادب شأن جوانب ا مللك آخر  ب

نافعوالرتا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة اب مليص ا ث ل مل سة 33.خ نة يف دورهتا اخلا م وأحاطت ا ًعلام هبذه  )2003ليويو (للج
شـهتا إىل وقت الحق نا قالويقة وأرجأت   34.مث

ية الفكرية يف " (WIPO/GRTKF/IC/6/5ثللويقة العام العرض وكام ورد يف  .19 شأن ا ية  بادئ تو مللكرشوع  بم جهي م
نافععقود ا ملنفاذ وتقامس ا نة يف دورهتا ): "ل يه ا تني اذلي وافقت  نة املرحةل األوىل من الهنج ذي املر للجفقد أمكلت ا عل حل للج
ية ثا نا تفق علهيا . ل ية ا ثا ملوخصصت املرحةل ا ن نة[اليت حددهتا للمبادئ "ل ية]للجا تو ند وضع املامرسات ا ها  جهي  ل ع ، ...لتطبيق

نو ناد إىل املامرسات وا لبابال ية". د القامئةست نذ قوابإلضافة إىل ذكل، حث مؤمتر األطراف يف اتفا بو  يولويج الو نوع ا م ا ي ب لت ل
تعاقدية "ذكل الوقت عىل  نظر يف إدراهجا يف الاتفاقات ا ية الفكرية ميكن ا ية  نود منوذ لإحراز تقدم رسيع يف إعداد  ل للملكب ج

تفق علهيا رشوط ا تفاوض عىل ا ملند ا ل قدما  للميض WIPO/GRTKF/IC/6/5ثلويقة  إعداد اب وناء عىل ذكل، مت35."لع
ية ثا نيف هذه املرحةل ا  .ل

متدت ا .20 بادئWIPO/GRTKF/IC/6/5ثلويقة عوا ها و م عىل معلومات مت   مت الاتفاق علهيا أو حتديدها يف مجع
ية تو تعاقدية ا ية امليض قدما يف هممة إعداد املامرسات ا نة،  سابقة  جهيادلورات ا ل ل بغ للج بقت هذه . ل بادطو  يف شلك ئملا

ية جهيرشوع ممارسات تعاقدية تو نة 36.م سادسة  للج ويف ادلورة ا يقات عىل هذه )2004مارس (ل تعل، قدمت ادلول األعضاء 
ية 37.ثالويقة تا شـهتا يف ادلورة ا نا بت  ل والحظ الريس أن بعض الوفود ذكرت أهنا مل جتد الوقت الاكيف دلراسة الويقة و ل ق طل مث ئ

سأةلسـ الحظ أن أللجنة، كام بغي إيالؤها  شأن األولوية اليت  للمئةل قد طرحت  نة . ينب للجوناء عىل اقرتاح الريس، أحاطت ا ئب

                                                 

شموةل ابالتفاق يدية  ما متل . لتقل بدأ ا حملا ية الفكرية ينبغي أن متزي احلق: 4مل ية  منوذ نود ا ية الفكرية الواردة يف ا للملكوق والالزتامات ذات الصةل اب ج لمللك لب
ية تجارية والعر تجارية وغري ا تعامالت ا ية، مبا فهيا الا تعامل املوارد الورا تلفة ال فبني األنواع ا ل ل سـ ث سـ  ."خمل

باد (WIPO/GRTKF/IC/2/3ث يف الويقة 134 إىل 131الفقرات من انظر   30 نفاذ ملا تعلقة اب تعاقدية ا ية الفكرية لالتفاقات ا نود ا يذية  لئ ا مل ل مللكب لنف لت
نافع ية وتقامس ا ملإىل املوارد الورا  ).ث

ية (WIPO/GRTKF/IC/6/5ث يف الويقة 19 إىل 13انظر الفقرات من   31 نفاذ : ثاملوارد الورا تعلق اب ية الفكرية فامي  ية  بادئ تو لرشوع  ي جهي للملكم م
تقامس العادل نافعلوا  ).للم 

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/2/16ث يف الويقة 99انظر الفقرة   32  ).لا
نافع (WIPO/GRTKF/IC/5/9ث يف الويقة 2انظر الفقرة   33 ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وا تعلقة اب نود ا تعاقدية وا ملاملامرسات ا ث ل مل ب مللكل  ).ل
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/5/15ث يف الويقة 121الفقرة انظر   34  ).لا
ية( WIPO/GRTKF/IC/6/5 ث يف الويقة5انظر الفقرة   35 ية : ثاملوارد الورا بادئ تو جهيرشوع  نافعلمم نفاذ وتقامس ا ملية الفكرية يف عقود ا ل  .)لملك
ية( WIPO/GRTKF/IC/6/5 ث يف الويقة6انظر الفقرة   36 ية : ثاملوارد الورا بادئ تو جهيرشوع  نافعلملكية الفكرية يفلمم نفاذ وتقامس ا مل عقود ا  ).ل
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/6/14 ث يف الويقة136 إىل 112الفقرات من  انظر  37  ).لا
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ياانت واملالحظات اليت طرحت وقررت العو يقات واملدخالتإة دلبعلام اب بل لتعلىل تقدمي مزيد من ا سأةل  ق ذات الصةل اب مل
نيمت رش ، 2004 ن يويو30 نقحة للويقة ل ثيغة  نةعرض عىل ادلتمص ية  تا للجورة ا ل  38.ل

ية ("WIPO/GRTKF/IC/7/9 ثوعقب صدور هذا القرار، دمعت الويقة .21 ية مبادئمرشوع : ثاملوارد الورا جهي تو
تعلق للملكية الفكرية  نافعيفامي  تقامس العادل  نفاذ وا للماب ل ند إعداد بادئملا") ل ها  نة واليت ميكن  ع اليت حددها أعضاء ا تطبيقللج

ية، تو جهياملامرسات ا ناد إىل ال مل ابال يةبادئست ثا نة يف دورهتا ا ن األربعة اليت نظرت فهيا ا ل نة 39.للج يت ا للج ود إىل اإلحاطة ع
متل ألحاكم تعاقدية بادئمل، واثعلام مبضمون الويقة تخالص ا ية، والا تو تعاقدية ا يذية احملددة إلعداد املامرسات ا حمل ا سـ جهي ل ل لتنف

ية، رشوع امل جمنوذ تحديث املرفق  ملوا يارات العمل رامل نظر يف  يق علهيا، وإىل ا ية، وا تو تعاقدية ا خسات ا ل تعل جهي ل بللل ، مبا ملقا
شار إلهيا أعاله42 إىل 40فهيا تكل احملددة يف الفقرات من  مل من الويقة ا نة 40.ث سابعة  للج ويف ادلورة ا مت ، )2004نومفرب (ل

تلفة توايت ال. خماإلعراب عن آراء  يقات حول  حموطرح عدد من ا يد WIPO/GRTKF/IC/7/9ثويقة لتعل تأ ي عربت عن ا ل
بلللعمل  نحو املقرتح يف الفقرة ملسـتقيف ا شديدة للعمل 41.ث من الويقة43ل عىل ا ل وأعرب عدد من الوفود عن معارضهتم ا

بل املقرتح يف الفقرة تعاقدي املفصل فهيا،43 ملقا ل من الويقة وللهنج ا تقص حامت من ا ث شاط سوف  ينوذكروا أن هذا ا ألعامل لن
رسة ية ا ند وضع احلاةل املا نة، ال سـامي  ملتعاألخري  ل ع بار للج تنظمة يف الا ثه يف هذه ادلورة قائال . عللم تمت الريس حد يوا ئ نه إخ

تفاظ ابملوضوع  نة يف هذا اجملال واقرتح عدم اختاذ قرار يف هذه ادلورة مع الا بل  توصل إىل إجامع عىل العمل ا حمل يمت ا للجملق ل
نةيف جدول أعام نة  ثا للجل ادلورة ا  42.مل

ثنت الويقة  .22 ها يف عرضا  WIPO/GRTKF/IC/8/9تضم ية، مبا يف ذكل  نة يف جمال املوارد الورا معلعاما لعمل ا ث للج
ملرشوع ا يةبادئم تو جهي ا نة . ل ثا نة علام يف دورهتا ا موأحاطت ا ل ند ) 2005 ونيوي(للج تعلق اب بهبذه الويقة وواثئق أخرى  ت لث

ية يف جدول األعامل، كام اخلاص ابملوارد الو سأةل"ثرا نوعة حول هذه ا ملأحاطت علام أيضا ابآلراء ا نة ." ملت طلبت "للجكام أن ا

                                                 

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/6/14 ث يف الويقة139 و138انظر الفقرتني    38  ).لا
 .WIPO/GRTKF/IC/7/9 ث يف الويقة10انظر الفقرة   39
نفاذ إىل : "WIPO/GRTKF/IC/7/9 قةث يف الوي42 إىل 40الفقرات من  انظر  40 شأن ا تعاقدية  ية الفكرية يف الاتفاقات ا ل اكنت جوانب ا ب ل مللك

ية ية الفكرية واملوارد الورا نة يف جمال ا بري يف أعامل ا نافع حمطّ تركزي  ية وتقامس ا ثاملوارد الورا للج ك مل ند هذه الويقة عىل املعلومات اجملمعة . مللكث ّو ث تس ت
تفق ع بادئ ا ملوا تعاقديةمل يل املامرسات ا سري قدما يف هممة تطوير د ية ا نة امخلس األوىل  للهيا أو احملددة يف دورات ا ل ل بغ للج بادئ يف . ّ بق تكل ا ملويه  ّتط

ية تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة احلا يل املامرسات ا رشوع د لشلك  ث ل ل ت. م نة عىل ثالثة  ية يف معل ا تا بارشة اخلطوات ا سـومن املمكن  للج ل مل : وايتم
رشوع  يولويج؛ ومراجعة  نوع ا ية ا ها قرار مؤمتر األطراف يف اتفا شجع عىل و ثل تكل اليت  ية  منوذ ية؛ وتطوير األحاكم ا بادئ ا متطوير ا ب ت ي لعمل لمل ل ق ضع م ّج ل

تعاقدية ومواصةل بلورته يل املامرسات ا لد يق. ل تقدم  نة يف ا سابعة، قد يرغب أعضاء ا نة ا شات دورة ا نا تعلويف  ل للج ل للج بق بادئ م ية عىل ا ملات إضا ف
تعاقدية الواردة يف مرفق هذه الويقة يل املامرسات ا رشوع د يغة األوىل  بق حتديدها هبدف تطويرها وهلم أيضا أن يعلقوا عىل ا ية اليت  ثا ل ل مل لص سـ . ّلعمل

متدها يف  نة أو  ية يك تطورها ا بادئ ا يغة معدةل  نظر يف  نقاش، ميكن ا تعوعىل أساس ذكل ا للج لعمل للم ص ل ّل بلّ رشوع . ملسـتقا يغة معدةل  ملوميكن إعداد  ّص
بل  ثةل املقدمة إىل األمانة  ية واملداخالت واأل يقات اإلضا سابعة فضال عن ا ية تقدم يف ادلورة ا هامات إضا ية عىل أساس إ تو بادئ ا قا م ف ف تعلس ل جهي ل لمل ّ28 

ن. 2005فرباير  ية وفقا إلطار أمع يف معل ا تو بادئ ا ياغة تكل ا للجوميكن  جهي ل مل نة معوما وال ّص يةل أعامل ا يعة  باق  للجة وإصدارها دون ا حص ب طس ت
ها القانوين باق و ضعا ها . ست نة ملا قد يكون  شات سابقة  نا ية اليت حددت يف  بادئ اإلضا بعض ا تعاقدية  يل املامرسات ا رشوع د لومل يؤخذ يف  م للجف ق ِّ مل ب ل ل م

ياسة العامة ياق ا ية خاصة أو تطورات أخرى يف  يا سـمن قرارات  سـ سـ لسـ نظر يف القضااي . ّ شاء حممكة خاصة  ثال ابالقرتاح الرايم إىل إ تعلق  للففامي  ن مي
نازعات مع مراعاة الطابع  سوية ا نافع، ميكن األخذ به جزيا من خالل وضع إجراءات بديةل خمصصة  ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة بعقود ا ملا ت ئ مل ث ل لمل ّ

تعلقة جبوانب ا نازعات ا ملاخلاص اب مل يةمل ثية الفكرية يف املوارد الورا يوية والصني . لك بدلان اآل سـوميكن أن يامتىش ذكل والاقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة ا ل
بو  بحث الو يبأن  ناسب خصوصا 'ت تحكمي والوساطة وغريها من اإلجراءات اليت  ثل ا نازعات بوسائل بديةل،  سوية ا تإماكيات تقدمي خدمات  ل مل ت من

يطة بقضا شالكت ا حملا يدية والفوللكورمل تعلقة ابملعارف ا ية الفكرية ا تقلاي ا لمل  "' .مللك
ية ادلوية مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة" أن 43تذكر الفقرة   41 نة احلكو ثا ل تعاقدية مللج يذية احملددة إلعداد املامرسات ا بادئ ا ل، وا لتنفمل

ي متل ألحاكم تعاقدية منوذ تخالص ا ية، والا تو جا حمل سـ جهي ية،ل تو تعاقدية ا رشوع املامرسات ا تحديث املرفق  جهية، وا ل ل مل نظر يف  ل يق علهيا، وإىل ا لوا لتعل
بل، مبا فهيا تكل احملددة يف الفقرات من  ملقيارات العمل ا شار إلهيا أعاله42 إىل 40خ مل من الويقة ا  ."ث

 
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/7/15 ث يف الويقة 201انظر الفقرة  42  ).لا
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يارات مواصةل العمل أو الاضطالع بعمل إضايف، مبا يف ذكل العمل يف جماالت  تضمن  خمن األمانة إعداد ويقة  ت  ] ...[ث
ية الفكرية  تعلقة اب مللكاجلوانب ا نفاذ ويف مل نافعلعقود ا رشة،ملتقامس ا نظر فهيا يف دورهتا احلادية  ع وذكل  43."لل

 

نت الويقة .23 ثو ية ("WIPO/GRTKF/IC/11/8(a) تضم خيارات ملواصةل العمل أو  ")خلياراتابقامئة : ثاملوارد الورا
ية الفكرية  يةمللكالاضطالع بعمل إضايف يف جماالت ا تاسع يف الصفحات الا. ثواملوارد الورا يار ا لوجيري نص ا ية خل لسـهتال

تايل  نحو ا لللويقة عىل ا ل نظر"ث شأن املامرسات لا ية  تو بادئ ا رشوع ا شاورات أحصاب املصاحل حول  يارات  ب يف  جهي ل مل ممل خ
تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة  ثا نوان ". ، ومواصةل تطويرهاWIPO/GRTKF/IC/7/9ل عويف مرفق الويقة، وحتت  ث

تعلق اب" نة فامي  ييارات لألشطة ا ملمكن نف والعادلخ نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  ملصرشوط ا مل ب مل يار ج"ل  2-خل، جيري نص ا
تايل نحو ا لعىل ا نظر يف ": ل نة يف ا ياانت، قد ترغب ا تاحة واملدرجة يف قاعدة ا ية ا ناد إىل املعلومات اإلضا لابال للج ب لمل ف ست

تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة يل املامرسات ا ثالعمل أكرث عىل وضع د ل شت ادلول  WIPO/GRTKF/IC/7/9".44 ل قوان
رشة  ية  ثا نة ا يار يف دوريت ا عاألعضاء هذا ا ن ل للج رشة ) 2008فرباير (خل ثة  ثا عوا ل توبر (ل 45).2008كأ

 

نقحة للويقة .24 يغة  ثومت إعداد ورش  مص  .WIPO/GRTKF/IC/16/6ثكويقة  WIPO/GRTKF/IC/11/8(a) ن
يار ج تايلل عىل اث يف مرفق هذه الويقة2-خلوجيري نص ا تعاقديةمبادئمرشوع [: لنحو ا ية للمامرسات ا ل تو نظر يف " ]جهي لا

تعاقدية الواردة يف  شأن املامرسات ا ية ومواصةل تطويرها  تو بادئ ا رشوع ا شاورات أحصاب املصاحل حول  ليارات  ب جهي ل مل ممل خ
تاحة واملدرجة ، WIPO/GRTKF/IC/7/9ثمرفق الويقة  ية ا ناد إىل املعلومات اإلضا ملابال ف ياانتست  لبيف قاعدة ا

ية  ".لشـبكا

رشة  .25 سادسة  نة، يف دورهتا ا عودعت ا ل يغة حمدثة للويقة ) "2010مايو (للج ثاألمانة إىل إعداد  ص
WIPO/GRTKF/IC/7/9") ية ية : ثاملوارد الورا بادئ تو جهيرشوع  م تعلق ابلملكية الفكرية لم تقامس العادل يفامي  لنفاذ وا ل

ية )"للمنافع تا لوإاتحهتا لدلورة ا يةل نة، كويقة إعال م  ث  46.للج

ية مبادئمرشوع  ("WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثومعال هبذا القرار، مت إعداد الويقة  .26 ية  للملك تو جهي
نافع نفاذ وتقامس ا شأن عقود ا ملالفكرية  ل رشوع ا"). صيغة حمدثة: ب ملوأدجمت يف  نود بادئم نوعة  ثةل  ية احملدثة أ تو ب ا ت جهي للل م م

منو ية وا تعاقدية ا لا لفعل يةل ياان جذ بو لامنذج العقود والواردةبالواردة يف قاعدة  ياننييت الو   سـتب من ادلول األعضاء ردا عىل الا

WIPO/GRTKF/IC/Q.2 و WIPO/GRTKF/IC/Q.6 نفاذ تعلقة اب ية الفكرية ا ية معاجلة جوانب ا ل توحض  مل مللك كيف
نافع يف الاتفاقات القامئة  ية وتقامس ا ملإىل املوارد الورا 47). أعاله1-ملزيد حتت جانظر ا(ث

 

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

ية اليت توسع نطاق يف ّمجع املعلومات، ربام  يص يف جمال املوارد الورا ّشلك دراسات إفرادية، تصف ممارسات الرت ث خ
تفادة من توح املصدر من جمال حق املؤلف، ابال توزيعي أو  تاكر ا سـمفاهمي الا ل يص العام مفب ثل الرت خ جتارب  م

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

                                                 

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/10/7 Prov. 2 ث يف الويقة255فقرة ال انظر  43  ).لا
نافع (WIPO/GRTKF/IC/5/9ثانظر الويقة   44 ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وا تعلقة اب نود ا تعاقدية وا ملاملامرسات ا ث ل مل ب مللكل  ث، والويقة)ل

WIPO/GRTKF/IC/6/5) ية بادئ تو: ثاملوارد الورا جهيرشوع  نافعمم نصف  تقامس ا نفاذ وا تعلق اب ية الفكرية فامي  للمية  مل ل ل ي ث، والويقة )للملك
WIPO/GRTKF/IC/7/9) ية نافع: ثاملوارد الورا نصف  تقامس ا نفاذ وا تعلق اب ية الفكرية فامي  ية  بادئ تو للمرشوع  مل ل ل ي جهي للملكم  ).م

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/12/9ثالويقة   يف237 و235انظر الفقرتني   45 تقرير (WIPO/GRTKF/IC/13/11ث يف الويقة 162، والفقرة )لا  ).لا
تقرير (WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov. 2 ث يف الويقة 252انظر الفقرة   46  ).لا
نافع (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ث يف الويقة 2 الفقرة انظر  47 نفاذ وتقامس ا شأن عقود ا ية الفكرية  ية  بادئ تو ملرشوع  ل ب جهي للملكم صيغة : م

 ).ةحمدث
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نة  .27 سادسة  للجيف ادلورة ا سـهتلكني املعين )2004مارس (ل رشوع ا ثل  ملقام  يا  ممم نولو جاب ابإلشارة إىل  "CPTechلتك
يص العاماحلرة برامج احلاسوب حركة  يات  خوالرت شرتاكت اإلبGNUجنو جملرب ية يف جمال حق املؤلفمل وا يوبحث . عدا

ناس اآلن فامي إذا اكن من املمكن أن يوجد نح  لا ناظر يف جمال  ممنوذج  ية عىل بعض أنواع الم عرباءات إلدخال رساةل اجامت
يص الطوعي 48."خاتفاقات الرت

 

شطة WIPO/GRTKF/IC/8/9ثومشلت الويقة  .28 نوعة أل يارات  ن  مت سائل ممكنة خ ملميكن أن تعاجل جزيا ا ئ
ية ا يار ج. املذكورة أعالهعملوضو تايل3-خلوجيري نص ا نحو ا ل عىل ا شلك دراسات إفرادية، تصف يف ّمجع املعلومات، ربام  "ل

توح املصدر من جمال حق  توزيعي أو  تاكر ا ية اليت توسع نطاق مفاهمي الا يص يف جمال املوارد الورا مفممارسات الرت لخ ب ّث
ثل الرت تفادة من جتارب  ماملؤلف، ابال تجارب املامثةل يف جمال حق املؤلسـ هور وغري ذكل من ا ليص العام  للجم  ويف 49".فخ

نة  نة  ثا للجادلورة ا يه)2005 ونيوي(مل يقات  عل، تقدم أحد الوفود  رشوع 50.بتعل ثل  م وأوحض  سـهتلمم يا ملا نولو جكني املعين اب لتك
CPTech "  يص ية الرت خأن اسرتا توبربامج احلاسوبتيج شارد  سـ، اليت أعدها ر ية يت تجت عهنا اسرتا يجملان وآخرون،  تن

متع جملقانوية هممة وفعاةل محلاية معارف ا سابق، ويرفع أو. ن منوذج ا تب ادلويل بإعداد ورقة تصف ا ثل بأن يضطلع ا لوىص ا لملم ملك
متع العاملي  51."الربامجملؤلفي جملتقريرا عن جناحه يف حامية مصاحل ا

 

نة  .29 تاسعة  للجيف ادلورة ا سـهتلكني عر، )2006أبريل (ل رشوع ا ثل  ملض  يا املعين ابممم جنولو  اقرتاحا CPTechلتك
متع يعمتد عىل  يةجمخربة  نالربامج احلاسوية اجملا شالكت ا، ب رشوع، ملوهل آاثر عىل مجموعة أوسع من ا متكل غري ا ملتعلقة اب ل مل

ثة ية حد يولو ية  نطوي عىل أحباث  يشمل حاالت هممة  ب ب ت جت ية ويذكر تقرير ادلورة أنه قال إ. ط متع الربامج احلاسوية اجملا نن  ب جم
شفرة مع غريمه  ية، وتعاونوا يف معل الربامج احلاسوية، وشاركوا ا نعوا شفرة بر متع أشخاص  لهو  ت ب جم ص وقد واهجهتم . جماانجم

رشوع مشلكة متكل غري  سخا . م نع  يريات، و شفرة الواقعة يف املكل العام، وتدخل علهيا  رشاكت تأخذ ا نيث اكنت ا تص تغ ل ل ح
تجارية والرباءاتجديدة تع حبامية حق املؤلف واألرسار ا ل جتارية  نفاذ . تمت شفرة األوىل قادرا عىل ا نع ا متع اذلي  لومل يكن ا ل ص جمل

تجات اجلديدة متع الربامج احلاسو. ملنإىل ا ثريا لالهامتم، ألنه اكن جديدا من نوعه، جمواكن رد  شلكة  ية عىل هذه ا مية اجملا مل ن ب
ثريا للجدل، وانحجا جدا يدية. مو شأن حامية املعارف ا بو  شات الو نا تقلكام أنه اكن ويق الصةل  ب ي ق مب متع الربامج . لث جميث أن  ح

سة الربامج احلاسوية  توملان ومؤ شارد  يادة ر ية، حتت  باحلاسوية اجملا س سـ ت ن يب يص جديدة يف ق ية تر ية، وضع اسرتا خاجملا يج تن
نو ، جمال حق املؤلف يات  شامل لرب يص العمويم ا جحول الرت جمخ يص من حق أي فرد أن  GNU.52ل خوقد جعل هذا الرت

شامليسـت يص العمويم ا لخدم شفرة الرت تجارية، دون دفع أي خ لكن يف املقابل . إاتوةل ألي غرض، مبا يف ذكل األغراض ا
ت بح عىل  سـأ تج اجلديد، مبا يف ذكل شفرة  GPL'dخدم شفرة مص نفاذ اجملاين  ية اب متع برامج احلاسوب اجملا سمح  نأن  ل ن للمي جمل

نووعالوة عىل ذكل، . املصدر يات  شامل لرب يص العمويم ا تع أيضا حبامية الرت تج اجلديد أن  بح ميكن  جأ جمخ ل مت ن يص واكن . للم
نو  يات  شامل لرب يص العمويم ا جسلوك الرت جمخ ية" الفريويس"أو " نتشاريالا"ل ية والفعا ليف غاية األ سب . مه بداية،  حففي ا ل

هجوم  شامل  يص العمويم ا ثل، تعرض الرت لقول ا لخ نقاد ملم لشد من ا باره ح يا"عتاب عيو ية، أو مفرط "شـ ل، أو ضد الرأسام
يد،  نظر إىل بلكن مع مرور الوقت، أخذت رشاكت عديدة يف جمال الربامج احلاسوية و. أو غري معيللتقيا يب  تاحلوا س

نو كأداة انفعة جدا لضامن  يات  شامل لرب يص العمويم ا جالرت جمخ ية بقاء ل تجات املعر فا شرتك مكوارد ملن هود  توصل إلهيا  ما مبجمل
سـهتلكني ورأى . متاحة عىل نطاق واسع رشوع ا ملثل  يا املعين ابممم جنولو شامل CPTechلتك يص العمويم ا ل أن قصة الرت خ

نو  يات  جلرب يةليست جم يدية أو املوارد الورا ثيدة عن موضوع املعارف ا تقل لبع ية، يف . ب متع برامج احلاسوب اجملا نفقد اكن  جم
يدية شأ املعارف ا متع اذلي أ شاهبا  ثرية،  تقلجوانب  ن م لك ية . للمج تعون حبق  ملكواكن الفرق أن مؤلفي برامج احلاسوب اكنوا  يمت

                                                 

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/6/14ث يف الويقة 136انظر الفقرة   48  ).لا
ية (WIPO/GRTKF/IC/8/9ث يف الويقة 51انظر الفقرة   49 نة يف جمال املوارد الورا ثعرض عام لعمل ا  ).للج
تقرير (.WIPO/GRTKF/IC/8/15 Provث يف الويقة 170انظر الفقرة   50  ).لا
تقرير (.WIPO/GRTKF/IC/8/15 Provث يف الويقة 184انظر الفقرة   51  ).لا
تايل  52 نو عىل املوقع ا يات  شامل لرب يص العمويم ا ثور عىل مزيد من املعلومات عن الرت لميكن ا جم ل جلع : خ

>http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html<. 
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هل احلصول  علتلقايئ، هو حق املؤلف، اذلي اكن  ية برن(يه يس ية يف ظل اتفا قلعدم وجود إجراءات  واذلي اكن ، )شلك
رشوط نوعة من ا يص به وفقا جملموعة  هم الرت لبو مت خ ثارية يف املعارف . سع سـتئوإذا اكن احلق اخلاص يضمن حقوقا ا

يدية ناس تكل املوارد، /لتقلا تخدم ا ندما  تأجري  بحث عن ا ية، لوفر ذكل بعض الفرص  لاملوارد الورا سـ ع ل لل كن هذا الهنج ليث
شئ أو يؤدي إىل  تاكر للمعارف، يناكن من املمكن أيضا أن  يات ا حآ يع اليشء ل ئة إذا فعل ا يجة  تكون هذه  مجلو يسـ ست ن

بدلان وأضاف أن معظم . نفسه ية لا نا ما نظام ل نظر يف ا تاج  ية، ويه ذلكل  يدية واملوارد الورا تورد املعارف ا لال  لل حت ث تقل لسـ ت
سـهتلكة  بارها مالكة و ماب سهعت بدلان، فإن ذكل اكن يرض . نفيف الوقت  نظام اخلاص ألحد ا لوإذا مل تعرتف بدلان أخرى اب ل

نظام اخلاص . فقطمبسـهتلكيه هو تلفة  ية  للوقد ركز الاقرتاح عىل اسرتا خم بق حق املعارف . تيج ينطمبوجب هذا الاقرتاح، ال  ف
يدية يدية/لتقلا تخدام للمعارف ا ية عىل أي ا تقلاملوارد الورا سـ ية ال حيمل براءة/لث ند وجود اخرتاع حيمل . ثاملوارد الورا علكن 

يدية تخدم املعارف ا تقلبراءة  لسـ يص ابملعارف /ي ية، يوجد الزتام عىل صاحب الرباءة بأن حيصل عىل تر خاملوارد الورا ث
يدية ية/لتقلا با. ثاملوارد الورا يص شامل إ تاكر، ميكن أن يوجد تر يع الا تاكر و نب الا جلكن  خ بح شج تتج ري إلزايم للك من لل

يدية. الاخرتاع حامل الرباءة واحلق اخلاص نفاذ إىل املعارف ا تقلفصاحب الرباءة يضمن ا ية، لكن صاحب /لل ثاملوارد الورا
يدية ية /لتقلاملعارف ا نون(يضمن أيضا ) أو أحصاهبا(ثاملوارد الورا نفاذ إىل الاخرتاع حامل الرباءة) يضمأو  وهكذا، فإنه . لا
يديةمبوجب هنج الرت تاكرية لالخرتاع حامل الرباءة عام إذا اكنت املعارف ا تقلص القدرة الا شامل  تقليص ا ت لل ح املوارد /خ

ية واقعة يف املكل العام يدية. ثالورا ية/لتقلذكل ألن أحصاب املعارف ا يكون دلهيم احلق يف ثاملوارد الورا سة سـ  نا فخوض  م
تاروا ذكلمبارشة  ناك سابقة ذلكل يف أوروابوقد . خمع صاحب الرباءة، إذا ما ا شأن . هاكنت  يه األورويب  تو بيث نص ا جل ح

يص شامل إلزايم بني أحصاب الاخرتاعات احلاصةل عىل براءات وأحصاب  ية عىل تر نولو يو خحامية الاخرتاعات ا ج تك لب
ية حبقوق  بذور ا نات يف ا حملما ل ية لتحسي با ناف ا تاأل ن ية األورو). 1.12انظر املادة (لص متدت املفو ضوا ألهنا بية هذا الهنج ع

تحدة،  با الرباءات يف الوالايت ا تع هبا صا بذور اليت  تاكر ا ملأرادت إضعاف القدرة عىل ا مت حل تو ودوبونيح نموسا ويف . ن
تاكرات نفاذ إىل الا شامل اإللزايم يعزز ا يص ا بني أن برانمج الرت بمراجعات الحقة،  ل ل تخدام هنج مماثل . خت مع سـوميكن ا

يدية ية/لتقلاملعارف ا يدية. ثاملوارد الورا لتقلألن اتفاق تربس قىض برضورة وجود ماكفأة من صاحب املعارف ا املوارد /ي
تخدام الاخرتاع اذلي حيمل الرباءة ية لصاحب الرباءة، وذكل ال سـالورا نلكن مع إماكية وجود ماكفأة أيضا من صاحب . ث

يدية ية/لتقلالرباءة لصاحب العارف ا شأن وقد يعطي ه. ثاملوارد الورا يولويج  نوع ا ية ا بذا إطارا انفعا للوفاء ابلزتامات اتفا ب لت ل ق
نافع بق داخل حدوده فقط . ملتقامس ا ية إذا  نا بدلان ا ُطومن املمكن أن يعمل بوضوح يف صاحل أحد ا ل يث ميكن أن –مل ح 

تخدام الاخرتاع اذلي حي مل الرباءة مبوجب سـحيصل عىل إاتوات من أحصاب الرباءة، وميكن أيضا أن يكون هل احلق يف ا
شامل اإللزايم يص ا لالرت نطوي . خ يق هنج  يكام أن  يديةعىل تطب تقليع املعارف ا ية عرب احلدود /لجتم فعاال عىل وجه ثاملوارد الورا

نظام يدية" ميكل) "جممتع(فإذا اكن بدل . لاخلصوص يف دمع الاعرتاف اب ية /تقلمعارف  يع موارده مع بدل ثموارد ورا تجمتعدا  لسـ م
يدية) جممتع( ية املعارف ا رشيك اجلديد يف  لتقلآخر، فإن ا ملك يص /ل نظام الرت ية قد يكون دليه حافز لالعرتاف  خاملوارد الورا ب ث

نفاذ أكرب إىل الاخرتاع حامل الرباءة شامل، ألنه قد يزوده  با بدل . ل متع(لوا يدية) جملا يةل /تقلاذلي دليه معارف  ية  قلموارد ورا ث
يد من لك من ا لميكن أن  تاكر الرباءةيسـتف بدل . حنفاذ األكرب إىل الاخرتاع حامل الرباءة ومن تقلص القدرة عىل ا متع(لأما ا ) جملا

يدية بول أكرب حلقه اخلاص، مبا يف ذكل احلصول /لتقلاذلي دليه وفرة من املعارف ا يد من  ميكن أن  ية،  قاملوارد الورا يسـتف ف ث
يدية تخدام املعارف ا تقلعىل ماكفأة نظري ا بدلان املوارد/لسـ ية يف سوق أكرب من ا ل الورا متعات(ث تجمع) جملا نضم  للاليت   53.ت

ية ("WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ثحددت الويقة  .30 يارات: ثاملوارد الورا خيارات ملواصةل العمل يف ") خلقامئة اب
يام بعمل إضايف فهيام ية أو ا ية الفكرية واملوارد الورا لقجمايل ا يار العارش وجيري . ثمللك ية للويقة ايف خلنص ا ثلصفحات الاسـهتال ل

تايل نحو ا لعىل ا تاكر : "ل ية اليت توسع مفاهمي الا يص يف جمال املوارد الورا بوضع ادلراسات اإلفرادية ووصف ممارسات الرت ّث خ
هور أو أشاكل أخرى من  يص العام  ثل الرت ناد إىل جتارب  توحة من حق املؤلف، ابال توزيعي أو املصادر ا للجما خ م ت سملف ل

تجارب  نوان  54".يف جمال حق املؤلفلا عويف مرفق الويقة، حتت  تفق "ث رشوط ا تعلق اب نة فامي  شطة ا مليارات لأل ي لن ملمك خ
                                                 

يان اكمال يف الويقة   53 ثور عىل ا ثميكن ا ب تقرير (.WIPO/GRTKF/IC/9/14 Provللع  .244، الفقرة )لا
ية (WIPO/GRTKF/IC/11/8 (A)ثانظر الويقة   54 يارات: ثاملوارد الورا  .3، الفقرة )خلقامئة اب
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نف والعادل نافع ا شأن تقامس ا ملصعلهيا  مل يار ج"ب تايل3-خل، جرى نص ا نحو ا ل عىل ا شلك دراسات : "ل بمجع املعلومات، ربام  ّ
يص يف جمال املوارد  توح املصدر من خإفرادية، تصف ممارسات الرت توزيعي أو  تاكر ا ية اليت توسع نطاق مفاهمي الا مفالورا ل ب ّث

تجارب املامثةل يف جمال حق املؤلف هور وغري ذكل من ا يص العام  ثل الرت تفادة من جتارب  لجمال حق املؤلف، ابال للجمسـ خ  ".م
نة  رشة  ية  ثا يار يف ادلورة ا شت ادلول األعضاء هذا ا للجوقد ان ن ل خل 55).2008فرباير (عق

 

نقحة من الويقة  .31 سخة  ثأعدت  من ُWIPO/GRTKF/IC/11/8(a) ورشت ُ  ثكويقةن
WIPO/GRTKF/IC/16/6 .يار ج نص ا ها،  خلويف مر ي يص يف جمال [:  عىل ما ييل3-فق خدراسة حول ممارسات الرت

ية يص يف جمال امليف ّمجع املعلومات، ربام "] ثاملوارد الورا ية اليت خشلك دراسات إفرادية، تصف ممارسات الرت ثوارد الورا
يص العام  ثل الرت تفادة من جتارب  توح املصدر من جمال حق املؤلف، ابال توزيعي أو  تاكر ا ختوسع نطاق مفاهمي الا م سـمف ل ب ّ

تجارب املامثةل يف جمال حق املؤل لهور وغري ذكل من ا  ".فللجم

رشة و .32 سادسة  يار يف ادلورات ا شت ادلول األعضاء هذا ا عان ل خل رشة لوا) 2010مايو (ق نة  عثا ) 2011مايو (م
رشة  تاسعة  عوا ثالث ما بني ادلورات للجنة، وأيضا يف ) 2011ليويو (ل 56).2011فرباير (لاجامتع الفريق العامل ا

 

شأن الاقرتاح .33 تلفة  نا وآراء  با هام  بوقد أبدت الوفود يف ادلورات املذكورة  خم ي مت حيث رأت بعض الوفود أنه جيب أن . ف
شمل لك ممارسات ال يسع  لت يص ي يص، ويس فقط الرت خرت ل يح نطاق رضورة د بواندى أحد الوفو. تاملربط حبق املؤلفخ ضتو

يذها تصةل . تنفأية دراسة وتركزيه إذا جرى  ية ا يل ا تفا يص وا بل بديةل للرت ملورغب وفد آخر يف الاطالع عىل  ن ص ل لتقسـ خ
بادرات ثةل . ملهبذه ا نظر يف أ موطلب آخر ا ية ألنظم" من الواقع"ل نافع القامئةة طنوجتارب و نفاذ وتقامس ا ملا وأبدى وفد عدم . ل

يار هذا ا يده  خلتأ ية أبدى كام . لي شعوب األ ثيل ا صلأحد  ل شأن نفع ادلراسة املقرتحة مم نه  بعدم  ية يقي ها عىل املوارد الورا ثيف  تطبيق
بات ذكل تأكد من أن مناذ. ثواكن يرغب يف بعض ادلراسات إل توحلوعلل ذكل بأنه من الرضوري أن يمت ا يص ا ملفج الرت  قد خ

شعوب وامجلاعات  هذه ا سمح  يات الرقابة اليت تريدها، وأن تكل الامنذج  ية بآ ية وامجلاعات ا شعوب األ لزودت ا ت ل حملل صل لل
يه سعى إ شلك اذلي اكنت  يه، واب سعى إ نافع اذلي اكنت  ليق تقامس ا ت ل ل ت مل  .بتحق

تاسع .34 بار، أشار الريس يف ادلورة ا لمع وضع لك هذا يف الا ئت نة ع رشة  للجة   ه مل يمت إجراءإىل أن) 2011ليويو (ع
يص يف جما تعلقة مبامرسات الرت خادلراسة ا يةمل تقوم .ثل املوارد الورا ها أن تصدر تعلاميهتا إىل األمانة  نة  ل وأشار إىل أن ا لللج

ية شاط هل أ مهبذكل إذا ريئ أنه   57.ن

شأن نطاق أية دراسة  .35 نة  بترحب األمانة بأية توجهيات من ا  .مماثةل يلزم إجراؤهاللج

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

                                                 

تقرير (WIPO/GRTKF/IC/12/9ثانظر الويقة   55  .237 و231، الفقرتني )لا
تقرير (.WIPO/GRTKF/IC/16/8 Provثانظر الويقة   56 يارات  (WIPO/GRTKF/IC/18/10ث، والويقة 235 و234 و232، الفقرات )لا خلا

ية ية الفكرية واملوارد الورا ثشأن ا ثالث ما بني ادلورات: مللكب شات الفريق العامل ا نا لملخص  ق ث، والويقة 102 و98 و94 و91، الفقرات )م
WIPO/GRTKF/IC/18/11) تقرير تقرير (.WIPO/GRTKF/IC/19/12 Provث، والويقة 352 و350 و344، الفقرات )لا ، الفقرات )لا

 .407و 406 و405
تقرير (.WIPO/GRTKF/IC/19/12 Provثانظر الويقة   57  .404، الفقرة )لا


