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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 14 :يناير 2016

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة التاسعة والعشرون

جنيف ،من  15اإىل  19فرباير 2016
تقرير عن تنفيذ أنشطة الفئة جيم ("خيارات حول الشروط املتفق عليها بشأن التقاسم املنصف
والعادل للمنافع")

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1طلبت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة") ،يف
دورهتا التاسعة عرشة املعقودة يف الفرتة من  18اإىل  22يوليو  ،2011وابلإشارة اإىل الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/19/7
("خيارات العمل يف املس تقبل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية")" ،اإىل ا ألمانة إاجناز ا ألنشطة املشار اإلهيا يف الفئة جمي
("خيارات حول الرشوط املتفق علهيا بشأأن التقامس املنصف والعادل للمنافع") ،وحتديهثا ابنتاا حس قالتضاا ،،وتزويد
1
اللجنة مبعلومات بشأأهنا يف لك دورة".
 .2و ُأعد ذكل التقرير ألغراض ادلورة العرشين للجنة ،اليت عُقدت يف الفرتة من  14اإىل  22فرباير  .2012و أأوردت
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14معلومات أأساس ية عن لك من اخليارات املندرجة يف الفئة جمي ووصفت
ا ألنشطة اليت اضطلعت هبا ا ألمانة حىت انعقاد تكل ادلورة .و ُأعد بعد ذكل تقرير عن تنفيذ أأنشطة الفئة اجلمي منذ ادلورة
العرشين للجنة ألغراض ادلورة الثالثة والعرشين للجنة املعقودة يف الفرتة من  4اإىل  8فرباير 2013
(الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 REV.و ألغراض ادلورة السادسة والعرشين للجنة املعقودة يف الفرتة من
 3اإىل  7فرباير ( 2014الوثيقة .)WIPO/GRTKF/IC/26/INF/7
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واجلدير ابذلكر أأن اخليارات املندرجة يف الفئة جمي يه كام ييل:

جمي  1تاعدة بياانت ش بكية بش أأن أأحاك امللكية الفكرية يف الرشوط املتفق علهيا بش أأن النفاذ وتقامس املنافع
النار يف خيارات لتوس يع اس تخدا تاعدة البياانت الش بكية بشأأن أأحاك امللكية الفكرية وتوس يع نطاتها وتوافرها يف
اإطار رشوط مضفق علهيا للنفاذ والتقامس املنصف للمنافع .وميكن أأن ينرش مامون تاعدة البياانت الش بكية ب أأشاكل
اإضافية أأيرس منال عىل أأتراص مدجمة مثال مبا يسمح توافرها عىل نطاق أأوسع وتيسري اس تخداهما من تبل مجيع
أأحصاب املصا ح املعنين.
جمي  2مرشوع مبادئ توجهيية للمامرسات التعاتدية
النار يف خيارات ملشاورات أأحصاب املصا ح حول مرشوع املبادئ التوجهيية ومواصةل تطويرها بش أأن املامرسات
التعاتدية الواردة يف مرفق الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/7/9وصيغهتا احملدثة يف
الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ابلستناد اإىل املعلومات الإضافية املتاحة واملدرجة يف تاعدة
البياانت الش بكية.
جمي  3دراسة حول ممارسات الرتخيص يف جمال املوارد الوراثية
مجع املعلومات ،ربام يف شلك دراسات اإفرادية ،تصف ممارسات الرتخيص يف جمال املوارد الوراثية اليت توسع نطاق
مفاهمي قالبتاكر التوزيعأ أأو مفضوا املصدر من جمال حق املفلف ،ابلس تفادة من راارب مثل الرتخيص العا
للجمهور وغري ذكل من التجارب املامثةل يف جمال حق املفلف.
 .4وفامي خيص اخليارين جمي  1وجمي  2أأعاله ،جيدر التذكري بأأنه أأتيحت تاعدة بياانت ش بكية بشأأن التفاتات الفعلية
والمنوذجية للنفاذ وتقامس املنافع فامي يتعلق ابلتنوع البيولويج واملعلومات ذات الصةل ،مع تركزي خاص عىل جوان امللكية
الفكرية لتكل التفاتات ،عىل موتع الويبو الإلكرتوين منذ عا  ،2002وبأأنه اس ُتحدث مرشوع مبادئ توجهيية للمامرسات
التعاتدية يف الفرتة بن عايم  2002و ،2010وبأأن تكل املبادئ التوجهيية أأتيحت يف عا  2013بنسق أأيرس ،ولو أأهنا بقيت
يف نسق مرشوع ،حتت تسمية "مرشوع مبادئ توجهيية يف جمال امللكية الفكرية من أأجل النفاذ اإىل املوارد الوراثية والتقامس
العادل للمنافع النامجة عن اس تخداهما" .وتعكف ا ألمانة ،يف اإطار أأنشطة تكوين الكفا،ات وا ألنشطة الإعالمية اليت تاطلع
هبا ،عىل اس تعراض مرشوع املبادئ التوجهيية احلايل بغرض حتديثه وتنقيحه ،وإااتحة تكل املبادئ التوجهيية بنسق أأيرس من
حيث قالس تخدا  .وس تال الصيغة احملدثة مصدرا حمايدا للمعلومات العملية املتاحة ملن يربمون اتفاتات للنفاذ وتقامس املنافع،
دون أأن تكون اإلزامية بأأي شلك من ا ألشاكل .وابملوازاة مع ذكل ،س ُتحدَّث تاعدة البياانت ،حيامث أأمكن ،ويُقا املزيد من
الروابط املبارشة بيهنا وبن مرشوع املبادئ التوجهيية املُحدَّث.

إان اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
.5
مبامون هذه الوثيقة وتقدمي ما ترغ يف تقدميه
من اإرشادات وتعليقات.
[هناية الوثيقة]

