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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة العشرون

 2012 فرباير 22 إىل 14جنيف، من 

 
 

 عن املسائل رد أوادفيليب ريتشاتقرير من سعادة السفري 
  2011-2010الفرتة من املعلقة الرئيسية 

شارد أواد يب ر سفري  تويقة مقدمة من سعادة ا يل ل يث  ف

يدية  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو رشة  تاسعة  ناء ادلورة ا تقلأ ث ن ل للج ل لث مللكملع م ع
نة("والفوللكور  ها للفرتة 2011ل يويو 22 إىل 18من اليت عقدت يف الفرتة ") للجا سفري 2011-2010ئيس، أشار ر ل، سعادة ا

بةل  شـهتا يف اجلوةل ا نا ية اليت يلزم من وجه نظره  سائل الر بعض ا شارد أواد، إىل أنه قد يعد ملخصا  ملقيب ر قم سـ مل ل ت ئييل ي ف
 .املفاوضات من

تقرير وقدمه إىل األمانة .2 سفري أواد هذا ا لوقد أعد ا  .ل

توي مرفق .3 تقرير املذكور  عىلث هذه الويقةحيو ية من ا ناول املوارد الورا لاجلزء اذلي  ث  .يت

ية ادلوية مدعوة إىل  .4 نة احلكو لإن ا مللج
ها فقاإلحاطة علام هبذه الويقة ومر  .ث

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 املقدمة

ية وا .1 ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثلقد رشفت برئاسة ا ن ل مللكللج ملعم يدية والفوللكور ت لتقلملعارف ا
نة(" نيت ") للجا هدت تكل ، وأظن أن 2011 و2010سيف  سائل . إحراز تقدم هائلشالفرتة  مومع ذكل ال تزال بعض 

يادة ريس جديد، رأيت  بةل عىل والية جديدة ومرحةل جديدة من العمل،  نة  ياسة العامة مل حتل بعد، ونظرا ألن ا ئا بق مق للج لسـ
نة، ملأنه قد يكون من ا تصاص ا يع ا ية كام أراها مطروحة يف لك موضوع من موا سائل الر يص ا للجيد أن أحاول  ض سـ مل ختلخ ئيف

ية يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ثويه أشاكل ا تقل تقل ل لتع ل  .ل

يح  .2 ثالثة وقدمهتا إىل األمانة، وأخطرهتا بأن  يع ا تايل أعددت مالحظات عىل هذه املوا تتواب ل ض اخلاص ابملوارد  اجلزءل
ية ية يف ادلورة احلا لالورا تاح . ث تعقد يف الفرتة اجلزء سيو نة اليت  رشين  يدية يف ادلورة احلادية وا سـاخلاص ابملعارف ا للج لعتقل ل

يدي اجلزء أما، 2012 أبريل 20 إىل 16من  ثقايف ا بري ا تقل اخلاص بأشاكل ا ل لتع نة فسيتاح ل رشين  ية وا ثا للجيف ادلورة ا ن لعل
تع  .2012ل يويو 13 إىل 9قد يف الفرتة من سـاليت 

ياسة العامة اليت  .3 سائل ا يح  تو سـوال تعدو هذه املالحظات كوهنا حماوةل  م ض تطرق أظنلل تعني ا سائل اليت  ل أهنا أمه ا ي مل
تعرف عىل بعض اآلراء  نة، و للإلهيا يف مفاوضات ا ية للج شات . فهيائيسـالر نا ساعد هذه املالحظات عىل وضع إطار  قوقد  للم ت

نة وحتديد بؤرة تركزيهاملسـمترة يف ا تابعة هذه املالحظات أو . للجا ها اجلديد الالزتام  نة أو ر يس عىل ا بع  مبواب للج سلط ئيل
يدة تخداهما، لكين أمتىن أن تكون  مفا  .سـ

نة، وكذكل املالحظات  .4 ية اليت أعدت  تقارير الر ناء إعداد هذه املالحظات اطلعت عىل أحدث الواثئق وا للجوأ سـ ل ئيث
ناء فرتة رئاسـيتخملا  .ثتلفة اليت قدمهتا أ

ية سائل الر سـمالحظات عن ا ية: ئيمل  ثاملوارد الورا

ية الفكرية واملعارف  .5 ية أقل وضوحا من العالقة بني ا ية الفكرية واملوارد الورا مللكرمبا تكون العالقة بني ا ثمللك
يدية يدي/لتقلا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ية إىل. ل نافع ثوختضع املوارد الورا نفاذ إلهيا وبادل ا نظم ا مل لواحئ  ت ل متدة من الاتفاع ت نا ملسـ

يولويج وبروتوكول انغواي هبا نوع ا ية ا ياق األطر ادلوية احملددة يف اتفا ب، وخاصة يف  ت ل لسـ ل ية ق نفاذ إىل املوارد الورا ثشأن ا ل ب
ية متدة من الاتفاع ابملوارد الورا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا ثوا ن للم مل يولويجعنثق ملنب املسـل نوع ا ية ا ب اتفا لت ل  )بروتوكول انغواي (ق

تحدة نظمة األغذية والزراعة لألمم ا تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملوكذكل املعاهدة ادلوية  مل ل ت ن ث ب وفضال . لل
يعة ية املوجودة يف ا بعن ذكل فإن املوارد الورا ـي لطث ية الفكرية،  ها اب ه ال عالقة  مللك تايل ال فل سان واب لست من إبداع اإل ن لي

ية الفكريةميكن حاميهت بارشة مبوجب ا مللكا   .م

توفري  .6 ية أو  نفاذ إىل املوارد الورا نظمي ا تص  تدى ا ست ا بو  يه فإن الو بو ث ل خمل ن ي ي بتعل مل بة" (امحلاية"ل ها يف ) جاملو بارشة  لا مل
ية الفك،ومع ذكل. شلكها سائل ا نة، فإن بعض  مللك وكام أوحضت ا م يةللج ثرية يربط ابملوارد الورا  .ت

يةترد و .7 ية الفكرية املربطة ابملوارد الورا سائل ا ثفامي ييل  ت  :مللكم

ية" - ية" عامحلاية ادلفا نح الرباءات الخرتاعات : ثللموارد الورا نع  مشري ذكل إىل  م ية قامئةي ث عىل املوارد الورا
يدية املربطة هبا( تواملعارف ا تخداهما ) لتقل تويف ويه السـأو مطورة اب بقنيتسـ  تاكر ا ملطرشطي اجلدة والا . ب

سابقة ية ا نا ية ا ياق عىل إجياد حاةل ا ساعدة الفاحصني يف هذا ا لو ع لص ن سـ لتقمل نح الرباءات  الوجهيةل م وتاليف 
يارات ويه ية ادلوية بعض ا نة احلكو شت ا خلعن طريق اخلطأ، ان ل للج يارات أ: مق سمى 3. وأ2. وأ1.خلا ي فامي 

ئة شلفاب يار بق ألف، كام ان نونة 4.خلت ا نة ا ملع يف ويقة ا للج ية "ث شأن ا بل  مللكيارات العمل يف ا تق بخ ملسـ
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ية يارات قد ). WIPO/GRTKF/IC/20/5ثالويقة " (ثالفكرية واملوارد الورا يذ هذه ا تضح فإن  خلوكام  تنفي
تلزم ابلرضورة يت ابملوافقة، وضعيسـال  يذها، إذا  حظ قواعد ومعايري دوية جديدة، إذ ميكن   من خالل تنفل

ية تو بادئ ا ياانت وا ثل قواعد ا ية،  جهيتدابري  ل مل ب لمعل بو . م يا وأن الو ها قد نفذ  تقد يف الواقع أن  يوأ معل بعضع
يف الرباءات دلهيا بحث وأنظمة  ننت أدوات ا تصل تعلق ابمحلا. حس ية"ية يوفامي  ية " عادلفا تنظر ثللموارد الورا

نة أيضا يف بعض الاقرتاحات املقدمة من ادل ياانت للجا تعلق بقواعد ا ياابن ا بول األعضاء، وخاصة اقرتاح ا مل لل
تني وترد هذه الاقرتاحات(  WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9ثيق يف الو
شامةل املقدمة من مجموعة ). WIPO/GRTKF/IC/20/INF/11و لوجتدر اإلشارة أيضا إىل الاقرتاحات ا

ية  بدلان األفر يقا س)WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 ثالويقة(ل تفكري م و شاهبة ا بدلان  لامهة ا ت مل
تعلق ). WIPO/GRTKF/IC/20/6 ثالويقة( سأةل، ورمبا األكرث إاثرة للجدل،  هذه ا يأما اجلانب اآلخر  فمل ل

تفق  رشوط ا نرية، وا بقة ا تعلقة ابملوافقة ا ثل لاللزتامات ا بات الرباءات اليت ال  ملبإماكية رفض  سـ مل ت طل لن ملسـت مل مت
تقامس العادل وا ملعلهيا، وا شأل شف عن ا نافع، وا ننصف  لك  .ملللم

يذ الزتامات  - ية الفكرية أن يدمع  نظام ا نفيف ميكن  تمللك ل نافع؟ابك ملنفاذ وبادل ا ت تاكمل تالاساق  / ل بني نظام لوا
يولويج نوع ا ية ا ية الفكرية واتفا با لت ل ق بق الالزتامات الواردة يف : مللك ية  بدلان رشيعات  تطسن عدد من ا حمل تل

نوع ا ية ا لاتفا تل تيض بيولويج ق بدل ما عىل احلصول عىل تقاليت  ية اخلاصة  نفاذ إىل املوارد الورا توقف ا ببأن  ث ل ي
بدل و نرية من هذا ا لاملوافقة احلرة ا نافععىل ملسـت نصف  بادل العادل وا للمالاتفاق عىل ا مل سأةل املطروحة . لت ملوا

يذها،  ية الفكرية دلمع هذه الالزتامات و نظام ا تعانة  بغي الا ية الفكرية يه إذا اكن  نفيف جمال ا مللك ن تمللك ب سـ ي
يارات املطروحة يف هذا الصدد . وإىل أي مدى يكون ذكل يار ب(خلولعل أحد ا  يف 1.خلوهو ا

شف اإللزايم) WIPO/GRTKF/IC/20/5 ثالويقة شأ املوارد للكهو وضع رشوط  يان  من، أي اإللزام  بب
ية فضال عن نافع يف  تقدميثالورا نرية والاتفاق عىل تقامس ا بقة ا يل عىل احلصول عىل املوافقة ا مل ادل سـ ملسـتل مل
تعلقة هبذه. طلبات الرباءات يارات األخرى ا ملومن ا ياران بخل سأةل ا خل ا قدمت ادلول قد و. 3. وب2.مل

سأةل، ويه الاحتاد األورويب  ملاألعضاء العديد من الاقرتاحات واملعلومات األخرى عن هذه ا
ياابن ) WIPO/GRTKF/IC/20/INF/8 ثالويقة( ) WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 ثالويقة(لوا

ية ) WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10 ثالويقة(يوسورسا  بدلان األفر يقومجموعة ا ل
تفكري ) WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 ثالويقة( شاهبة ا بدلان  لومجموعة ا ت مل
شف، ميكن ). WIPO/GRTKF/IC/20/6 ثالويقة( تعلق ابقرتاح رشط  للكوفامي  ية يف نظر لاي تا نقاط ا لا ل ل

شـهتا نا تعني  ية اليت  سائل الر بارها ا قاب ي سـ مل مت ي  :ئع

شف -  ؛لكموضوع ا

شف  - لكيعة ا  ؛)إلزايم أو طوعي(طب

تعني ا - لكاملعلومات اليت   شف عهنا؛ي

شف؛ -  للكادلافع 

ثال -  .متعواقب عدم الا
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تصار،  .8 تايلخواب نحو ا تعلقة هبا عىل ا ية والواثئق ا سائل الر لميكن حتديد ا ل مل سـ  :ئيمل

سأةل  ملا

 

يارات  ثمن الويقة (خلا
WIPO/GRTKF/IC/20/5( 

 

ية نالويقة ا  ملعث

ية" ية " عامحلاية ادلفا  ثللموارد الورا

 

يارات أ: أنظمة املعلومات  3. وأ2. وأ1.خلا
 4.وب

 الواثئق
 WIPO/GRTKF/IC/20/6  

تفك( شاهبة ا بدلان  لا ت ، )ريمل
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 

ياابن(  )لا
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/11 

ياابن( ، )لا
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12  

ية( بدلان األفر يقمجموعة ا  )ل

 

تاكملتالاساق  ية الفكرية لوا مللك بني نظام ا
ي نوع ا ية ا بواتفا لت ل  ولويجق

 
شف يارات ب: لكا  3. وب2. وب1.خلا

 

 الواثئق
 WIPO/GRTKF/IC/20/6  

تفكري( شاهبة ا بدلان  لا ت ، )مل
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/8 

 ،)الاحتاد األورويب(

WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 

ياابن( ، )لا
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10 

 ،)يسورسا(
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 

ية( بدلان األفر يقمجموعة ا  )ل

 

بادئ"وسعت ادلول األعضاء أيضا إىل حتديد بعض  .9 ية الفكرية واملوارد " ملاألهداف وا شأن العالقة بني ا مللكاألمع  ب
بادئ يف الويقة  هذه األهداف وا رشوع  ية، وميكن الاطالع عىل آخر  ثالورا مل لث وهذه . WIPO/GRTKF/IC/20/4م

يدة من وهجة نظ مفالويقة  شة همث نا يح إجراء  قري ألهنا  م ية، عن مة،تت ية الفكرية املربطة ابملوارد الورا سائل ا تعلق  ث فامي  ت مب مللكي
شت سابقا ية، اليت نو تا ها؟ أيه األهداف ا ية ادلوية يف  نة احلكو قأية أهداف ترغب ا ل ل ل يقللج  : حتقم

نح الرباءات - منع  ية الفكرية اليت /م ية انفاذتطلّبت مللكحقوق ا تفاعا ث إىل املوارد الورا  هبا دون أننوا
بقة؟ تاكر ا ملطتويف رشوط اجلدة والا ب  تسـ

تفق علهيا  - رشوط ا نرية وا بقة ا ياب املوافقة ا نح الرباءات يف حال  ملنع  سـ لغ ت م ملسـم تقامس العادل مل لوا
نافع نصف  للموا شأ / مل شف عن ا نا  ؟مللك

ية واملعارف ا - بة عن املوارد الورا نا ية الفكرية املعلومات ا تضامن أن تكون دلى ماكتب ا ث سـ لمل قليدية مللك
نرية  بة وا نا ملسـتالختاذ القرارات ا سـ ية الفكرية؟عند مل مللكنح حقوق ا  م
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تقامس  .10 يق ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا سابق أيضا دور ا ية ادلوية يف ا نة احلكو شت ا لوان مل ل ل للج تحقق مللك لم ل
نافع نصف  للمالعادل وا نافع اولعل: مل نصف  تقامس ا يل ا ية  يةل األسا مل الو للم مل ل تفع سـ ية يه لسـ ثمتدة من الاتفاع ابملوارد الورا ن سـ

تفق علهي رشوط ا ملمن خالل ا توصل إلهيا بني ل تفع هبا ّمورلا اليت يلزم ا ية وا ند املوارد الورا نفاذ إىل املوارد وفقا إلاتحةملث ل ا
يولويج نوع ا ية ا بالتفا لت ل يولويج يف املادة . ق نوع ا ية ا بونص اتفا ت لت ل ية يكون هذا احلصول ع" عىل أن 15ق  –جلينىل املوارد ا

بادةل–حيامث يمت  تفق علهيا بصورة  ت عىل أساس رشوط  ية األحوال يف أنظمة العقود أو " مي رشوط يف غا لبوترد هذه ا ل
تصارحي نقدية. لا نقدية وغري ا نافع ا تفق علهيا من أجل تقامس ا رشوط ا ية الفكرية أن تضطلع بدور يف ا لوميكن  ل مل مل ل وقد . للملك

بو،  نظر يف إدراهجا يف يشاركت الو ية الفكرية ميكن ا ية يف جمال ا نة، يف وضع أحاكم منوذ شت ذكل ا لكام ان للج مللكق ج
تعاقدية  تفاوض عىللالاتفاقات ا لند ا تفق علهياع رشوط ا مل ا نفاذ . ل شأن ا ياانت جتمع الاتفاقات القامئة  ئت قاعدة  لوقد أ ب ب نش

ت بارها أداة  نة اب نافع حتت إرشاف ا لوتقامس ا ت للج بان عن هذه الاتفاقات ومعم، كام أعدت عمل ستكوين الكفاءات، وأعد ا
شأهنا ية  بادئ تو ية  بد بشاريع  جهي مل ئ رشوع . مم ية " وهو –مومعم آخر  ية –ثاملوارد الورا شأن ا ية  بادئ تو رشوع  مللك  بم جهي م
نافع تقامس العادل  نفاذ وا للمالفكرية وا ل يه– 1"صيغة حمدثة: ل نظر  ف  سلت نة يف دورهتا ا ل ا رشةللج بادئ . عابعة  ملوأدرجت هذه ا

ية فامي يدعى  تو جهيا ئة جمي"ل بارة . WIPO/GRTKF/IC/20/5ثلويقة ل سابقة إصداراتيف " لفا بادئ يه  عوهذه ا عن مل
نذ زمن  ها بذكل، أعدت  نة  ية، كام أقرت ا ية غري  مأدوات  س نفن للج نة يف . نيتحسلاث ويتحدللختضع وتقنيمعل ست ا للجوا لمت

تاسعة  عدورهتا ا نةل شطة وحتدهثا وتقدم معلومات عهنا إىل ا سات األخرية عىل هذه األ للجرشة من األمانة أن تضع ا ن وهو : للم
ته األمانة يف الويقة  ثما  شات عىل املامرسات اخلاصة . WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14فعل نا قوأجريت أيضا بعض ا مل

ية  يص يف جمال املوارد الورا ثابلرت تاكرمفهويموسع اليت تخ توحة ب الا توزيعي أو املصادر ا ملف ا جمال حق املؤلف، ومع ذكل من ل
ها أن تعطي  بغي  شـهتا،  نا نة يف  بت ا نة، ويف رأيي إذا ر سا  نت ر ندما  تفاضة  سأةل اب ناقش هذه ا لمل  نم ق للج غ للج ي ك ع سـ مل فيت ئ

شاط شأن هذا ا توجهيات  نمزيدا من ا ب  .لل

نة أمام ن إوخالصة القول  .11 يةخلمن الاقرتاحات واالعديد للجا ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ثيارات ا يد . مللكمل ملفومن ا
يه  ند إ تلفة الواردة من ادلول األعضاء يف نص واحد ميكن أن يكون أساسا  يد الاقرتاحات ا لمن وهجة نظري حماوةل تو تخمل تسح

نصوص" نة" لاملفاوضات القامئة عىل ا توصل إىل نص واحد جيمع. للجاليت جترهيا ا نة، من لومن دون ا ه لك الاقرتاحات الرا
يف ميكن أن جترى  يل  كالصعب  نصوص"خت ية" لاملفاوضات القامئة عىل ا  .علبفا

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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