A

WIPO/GRTKF/IC/29/8

ا ألصل :ابلإنلكزيية
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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة التاسعة والعشرون
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التقرير

اذلي اع متدته اللجنة
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 .1عقد مدير عام املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( "الويبو") ادلورة التاسعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة" أأو "اللجنة احلكومية ادلولية ") بنيف  ي الفةرة
من  19-15فرباير .2016
 .2ومثلت ادلول التالية :اجلزائر ،أألبانيا ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأسةراليا ،أأذربيجان ،جزر الهباما ،بنغالديش ،برابدوس،
بنن ،بواتن ،بوليفيا (دوةل بوليفيا املتعددة القوميا)) ،الربازيل ،بوروندي ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا،
كوس تارياك ،كو) ديفوار ،كواب ،اجلروهورية اليك يكية ،ادلامنرك ،مرص ،السلفادور ،اثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،أأملانيا ،غاان،
اليوانن ،غواتاميل ،الكريس الرسويل ،هندوراس ،هنغاراي ،الروهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) ،اإيرلندا،
اإيطاليا ،الياابن ،ا ألردن ،اكزاخس تان ،لتفيا ،لبنان ،مالزياي ،املكس يك ،موانكو ،اجلبل ا ألسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار،
انميبيا ،نيبال ،هولندا ،نياكراغوا ،النيجر ،نيجرياي ،الرنوجي ،عامن ،ابكس تان  ،بامن ،ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
الربتغال ،مجروهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،السويد ،سويرسا ،طاجيكس تان،
اتيلند ،تركيا ،أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،أأوروغواي  ،فانواتو ،فزنويال (مجروهورية  -البوليفارية)،
زامبيا ،زميبابوي ( 88دوةل) .واكن الاحتاد ا ألورويب وادلول الـ 27ا ألعضاء فيه ممثال أأيضا بصفة عضو  ي اللجنة.
.3

وشاركت البعثة املراقبة ادلامئة لفلسطني دلى ا ألمم املتحدة  ي الاجامتع بصفة مراقب.

 .4وشاركت املنظام) احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :مجموعة دول أأفريقيا والاكرييب واحمليط الروهادئ (،)ACP
املنظمة ا إلفريقية للملكية الفكرية ( ،)OAPIاملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( ،)ARIPOاملنظمة ا ألوروبية
الآس يوية للرباءا) ( ،)EAPOاملنظمة ا ألوروبية للرباءا) ( ،)EPOا ألمانة العامة جلاعة دول ا ألنديز ،املنظمة ادلولية
للفرانكوفونية ( ،)OIFمنظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم املتحدة ( ،)FAOمكتب براءا) الاخةراع جمللس التعاون اخلليجي
( ،)GCCمركز اجلنوب ( ،)SCمؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية ( ،)UNCTADمنظمة التجارة العاملية (،)WTO
عدد ( )12منظمة.
 .5وشارك ممثلو املنظام) غري احلكومية التالية بصفة مراقب :مجعية ا ألرمن  ي أأرمينيا الغربية ،اجلعية ا ألمريكية لقانون
امللكية الفكرية ( ،)AIPLAرابطة قبائل كوان املتحدة  ي انبغواان/رابطة قبائل كوان املتحدة ل ألرض ا ألم ( ،)KUNAمنظمة
صناعة التكنولوجيا احليوية ( ،)BIOمركز ثقافا) الكعوب ا ألصلية  ي ديل بريو ( ،)CHIRAPAQغرفة التجارة
والصناعة  ي الاحتاد الرويس ( ،)CCIRFاللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز
( ،)CAPAJمنسقية املنظام) ا ألفريقية غري احلكومية حلقوق الإنسان ( ،)CONGAFالك بكة العاملية لصناعة العلوم
النباتية ( ،)CropLife Internationalمكتب الاسيكارا) يس اإس ،مجعية ثقافة تضامن الكعوب ا ألفريقية ا ألصلية
( ،)Afro-Indigèneجلنة ا ألصدقاء العاملية لليكاور ( ،)FWCCبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPواللجنة ادلولية
للكعوب ا ألصلية ل ألمريكتني ( ،)INCOMINDIOS Switzerlandاجمللس الروهندي ألمرياك اجلنوبية ( ،)CISAحركة
"توابخ أأمارو" ،مركز الكعوب ا ألصلية للبحث والتوثيق واملعلوما) ( ،)doCipفرقة معل تكنولوجيا املعلوما)
والتصال) للكعوب ا ألصلية ( ،)IITFمجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ( ،)IPOاملركز ادلويل للتمنية والتجارة
املس تدامة ( ،)ICTSDغرفة التجارة ادلولية ( ،)ICCالاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية
( ،)IFPMAمركز التجارة ادلولية للتمنية ( ،)CECIDEاملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( ،)KEIمالواك
اإنةرانش يوانل ،جتربة املاساي ،أأمانة جامعة احمليط الروهادئ ،مؤسسة تبيبا  -املركز ادلويل لبحوث الس ياسا) والتعلمي للكعوب
ا ألصلية ،قبائل تولليب بوزارة الكؤون احلكومية بواش نطن ،التقاليد  ي خدمة الغد ( 30منظمة).
.6

وترد قامئة املكاركني  ي مرفق هذا التقرير.
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 .7وقدمت الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/INF/2 Rev.2حملة عامة عن الواثئق املوزعة بكأأن ادلورة التاسعة
والعرشين.
 .8و أأحاطت ا ألمانة علام ابملداخال) اليت قدمت ،ومت الإبالغ بوقائع ادلورة وتسجيلروها عىل الك بكة العاملية .ويلخص
هذا التقرير املناقكا) ويقدم حفوى التدخال) دون أأن يعكس مجيع املالحظا) التفصيلية اليت أبديت أأو اليت تبعت
اليسلسل الزمين للمداخال).
.9

ومعل الس يد /فند فندلند من الويبو بصفة أأمني عام ادلورة التاسعة والعرشين للجنة.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .10افتتح الس يد /فرانسس غري ،املدير العام ،ادلورة و أأشار اإىل أأن اجلعية العامة قد اعمتد)  ي أأكتوبر  2015ولية
جديدة للثنائية  .2017-2016وطالبت الولية اجلديدة اللجنة مبواص ة ا إلاراع  ي معلروها مع الةركزي عىل تضييق الفجوا)
القامئة مع املكاركة املفتوحة والاكم ة ،مبا  ي ذكل املفاوضا) عىل أأساس النص هبدف التوصل اإىل اتفاق بكأأن صك قانوين
دويل ،دون الإخالل بطبيعة النتاجئ املتعلقة ابمللكية الفكرية ،واذلي من شأأنه ضامن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .واكن برانمج معل الثنائية يتأألف من ست دورا) ،سينعقد أأربع
دورا) مهنا  ي عام  :2016دورتني بكأأن املوارد الوراثية ودورتني بكأأن املعارف التقليدية .و ي عام  ،2017س يكون هناك
دورتني بكأأن أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .واكنت هذه ادلورة يه ادلورة ا ألوىل مبوجب الولية اجلديدة وتناولت املوارد
الوراثية .و أأشار اإىل أأن ادلورة ا ألخرية اليت تناولت املوارد الوراثية اكنت ادلورة السادسة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية
واليت عقد)  ي فرباير  .2014وقد حدد) تكل ادلورة القضااي ا ألساس ية وقلصت أأعداد اخليارا) وبسطت النص بكأأن
املوارد الوراثية .وقد ورد النص املوحد  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4وعىل الرمغ من التقدم اذلي مت اإحرازه،
اإل أأنه ل تزال هناك حاجة اإىل الكثري من العمل هبدف حتديد القضااي اجلوهرية ،وهتذيب النص اذلي مل يكن جوهراي بكلك
مبارش ولكن خلق املزيد من التقارب بكأأن القضااي اجلوهرية .وتضمنت الواثئق ا ألخرى لدلورة
الوثيقة " WIPO/GRTKF/IC/29/5توصية مكةركة بكأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" ،اليت قدمهتا
وفود لك من كندا والياابن والرنوجي ومجروهورية كوراي والولاي) املتحدة ا ألمريكية ،والوثيقة WIPO/GRTKF/IC/29/6
" توصية مكةركة بكأأن اس تخدام قواعد البياان) ألغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا"
اليت قدمهتا وفود لك من كندا والياابن ومجروهورية كوراي والولاي) املتحدة الولاي) ا ألمريكية،
والوثيقة  " WIPO/GRTKF/IC/29/7اقةراح خبصوص مواصفا) دراسة أأمانة الويبو بكأأن التدابري املتعلقة بتال ي منح
الرباءا) عن خطأأ والامتثال ل ألنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" ،اليت قدمهتا وفود لك من كندا والياابن والرنوجي ومجروهورية
كوراي والاحتاد الرويس والولاي) املتحدة ا ألمريكية .كام أأقر املدير العام ابملساهام) الضخمة اليت قدهما خرباء اجلاعا)
ا ألصلية واحمللية  ي هذه العملية .وذكر املدير العام أأن صندوق الويبو للتربعا) قد نفد من املال .ومل يكن قادرا عىل متويل
ممثيل اجلاعا) ا ألصلية واحمللية منذ ادلورة السادسة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية  ي فرباير عام  ،2014عندما اكن فقط
قادرا عىل متويل خشص واحد .ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل املسامهة  ي الصندوق وحتديد س بل زايدة املساهام) .وذكر أأيضا
الوفود ابحلاجة اإىل ضامن مكاركة الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية ("  )"IPLCsي مفاوضا) اللجنة و أأمهية الصندوق  ي
تسروهيل هذا ا ألمر .و أأخريا ،أأثىن املدير العام عىل حضور الس يدة /فيكتوراي تويل كوربوز ،املقرر اخلاص املعين حبقوق
الكعوب ا ألصلية ،ورحب ابلس يد /بريس تون هارديسون من الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،والس يدة /بيتا اكليسيتا نيوابلفو
من فيجي ،الذلين سيكاراكن  ي جلنة الكعوب ا ألصلية  ي ادلورة.
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البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب أأعضاء املكتب
قرار بك أأن البند  2من جدول ا ألعامل:
 .11بناء عىل اقةراح من وفد سويرسا أأيده
وفد الروهند ووفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،انتخبت اللجنة،
ابلإجامع وابلزتكية ،الس يد اإاين غوس من أأسةراليا
رئيسا لروها للثنائية  .2017-2016وانتخبت اللجنة،
بناء عىل اقةراح من وفد ال منسا أأيده وفد لتفيا ابمس
مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق ،الس يد
جواك ليديس من فنلندا ،وبناء عىل اقةراح من وفد
الروهند أأيده وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،السفري روبرتو ماتيوس
مياكئيل تيين من اإندونيس يا ،انئبني للرئيس للفةرة
ذاهتا.
[ .12ملحوظة من ا ألمانة العامة :اكن الرئيس ،الس يد /اإاين غوس ،يةر أأس ادلورة اعتبارا من هذه املرح ة] .و أأعرب
الرئيس عن تقديره جليع الوفود عىل دمعروها وهنأأ انئبيه املنتخبني .كام أأعرب عن أأمهل  ي أأن يمتكن من الوفاء ابلثقة اليت أويل
اإايها .و أأقر أأيضا بأأنه مت بذل هجد كبري  ي مناقكة الولية  ي اجلعية العامة ا ألخرية ،ا ألمر اذلي اكن يعكس الاختالفا)  ي
املصاحل واملواقف بني ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن اعتقاده بأأن املروهمة الرئيس ية لنائيب الرئيس وادلول ا ألعضاء والرئيس نفسه
يه اإجياد أأرضية مكةركة بكأأن القضااي ا ألساس ية واحللول العملية اليت تراعي مصاحل اجليع .كام أأعرب عن أأمهل  ي أأن تساعد
املروهارا) واخلربا) دلى اجليع عىل امليض قدما حنو حتقيق نتاجئ ملموسة وبناء اجلسور بني ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن شكره
للرئيس املنهتية وليته ،سعادة السفري /اين ماكوك من جاماياك ،عىل قيادته للجنة خالل الس نوا) ا ألربع املاضية ،وعىل
التوجيه اذلي قدمه .كام أأعرب الرئيس عن أأمهل  ي أأن يمتكن من الارتقاء إابرث السفري /ماكوك .و أأفاد بأأنه سيتذكر
الاسيكارا) احلكمية والتوجه وامحلاس وهنج املروهنية والاحةرام للسفري /ماكوك  ي اإدارة اللجنة .و أأثىن الرئيس عىل املنسقني
ا إلقلمييني اذلين معلوا بال لكل عىل اإدارة املصاحل عرب مجموعاهت اليت أأجنز) مطالب كبرية من خالل وقهتا .واكنت مبثابة قناة
رئيس ية للرئيس  ي التواصل مع ادلول ا ألعضاء وحل القضااي بني اجملموعا) .و أأعرب عن تطلعه اإىل دمعروه  ي ا ألشروهر املقب ة.
وتقدم الرئيس ابلككر اإىل السفري /غابرييل دويك من كولومبيا ،رئيس اجلعية العامة ،واملدير العام عىل دمعروهام  ي جتديد ولية
اللجنة احلكومية ادلولية وحل القضااي املتعلقة ابللجنة قبل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية ،مثل احللقا)
ادلراس ية .كام شكر أأمانة الويبو واملةرمجني الفوريني عىل معلروه  .و أأثىن الرئيس عىل مجيع املراقبني واهامتماهت املبارشة  ي
املفاوضا) .و أأفاد بأأن مراقيب الكعوب ا ألصلية اكنوا نمن املراقبني اذلين انعكست اهامتماهت  ي اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن
حقوق الكعوب ا ألصلية ،لس امي  ي املادة  ،31وممثيل الصناعة اذلين اكنوا حباجة اإىل الانضامم اإىل أأي من القرارا) املعيارية
اليت اختذهتا ادلول ا ألعضاء واكنت املفتاح لتحقيق الفوائد الاجامتعية والاقتصادية لدلول ا ألعضاء من خالل تطوير منتجا)
وخدما) مبتكرة ،واجملمتعا) املدنية اليت اكنت تسعى محلاية مصاحل اجلروهور ا ألوسع .ان مفتاح جناح أأي مبادرة س ياس يا)
يمكن  ي موازنة هذه املصاحل .واكن من املروه جدا أأن يكارك املراقبون مع ادلول ا ألعضاء خالل هذه املفاوضا) والندوا).
ومن املروه أأيضا للمراقبني أأن حيصلوا عىل الوقت الاك ي لفروه وهجا) نظر ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة الآخرين ،و أأن
يمتكنوا بانهب من طرح اهامتماهت احملددة .كام ينبغي أأن تسيند التدخال) عىل واثئق العمل دون أأي أآراء مس بقة .واكن
الرئيس يس هتدف الاارخنراب بكلك غري ر يي مع لك مجموعا) أأحصاب املصلحة عىل مدار ا ألس بوع ومناقكة كيفية العمل معا
لتحقيق نتاجئ متوازنة مع مراعاة مصاحل مجيع الفئا) .وعىل وجه اخلصوص ،طلب الرئيس من املراقبني النظر  ي الكيفية اليت
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ميكهن هبا املسامهة  ي الندوا) .و أأكد الرئيس عىل العنارص الرئيس ية للولية وكيف اكنت ختتلف عن الولية السابقة .لقد
اكنت الاختالفا) الرئيس ية عن الولية السابقة للفقرة ( أأ) كام ييل "دون الإخالل بطبيعة النتاجئ" و"املتعلقة ابمللكية
الفكرية" .وكام أأوحضت النقطة ا ألخرية ،اكنت املفاوضا) مرتبطة بنظام امللكية الفكرية اذلي ينبغي أأن يكون حمور معل
اللجنة احلكومية ادلولية .وعىل الرمغ من وجود اتفاقيا)/حمافل دولية أأخرى تتقاطع مع معل اللجنة احلكومية ادلولية ،اإل أأن
الةركزي بكلك أأسايس اكن عىل نظام امللكية الفكرية .وقد انعكست الفقرة (ب) بكلك واحض  ي الهنج املتبع  ي طريقة العمل
املقةرحة اخلاصة به .واكن هناك هنج خمتلف لربانمج العمل الوارد  ي الفقرة (ج) واجلدول ،واذلي اكن ينطوي عىل عنرصين
رئيس يني/قضيتني رئيس ييني )1( :سيتعامل اللجنة احلكومية ادلولية خالل فةرة الثنائية هذه مع املوضوعا) ،وابلتايل مع
اجامتعني بكأأن املوارد الوراثية ،واجامتعني بكأأن املعارف التقليدية ،يلهيام اجامتعني بكأأن أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي.
وسيتعني عىل اللجنة فقط تقدمي تقرير حقائق للجمعة العامة لعام  ،2016ا ألمر اذلي س ميكن اللجنة من اإماكنية جتنب
املناقكا) املطوةل اليت جر)  ي اجلعيا) العامة السابقة )2( .يتطلب برانمج العمل أأيضا من اللجنة احلكومية ادلولية أأن
تقوم  ،ي هناية الاجامتع ا ألول بكأأن لك موضوع ،بوضع قامئة اسةرشاديه ابلقضااي العالقة /املعلقة اليت يتعني تناولروها  ي ادلورة
القادمة .وفامي يتعلق ابلفقرة (د) من الولية اجلديدة ،س يكون من املروه أأن تقوم ادلول ا ألعضاء بيبادل اخلربا) الوطنية من
أأجل تنوير املداول) بكلك أأفضل أأثناء مناقكة القضااي اجلوهرية .ومع ذكل ،وقد أأشار الرئيس اإىل أأن ا ألمث ة وادلراسا)
والندوا) وحلقا) العمل مل تكن لتأأخري تقدم املفاوضا) أأو وضع أأي رشوب مس بقة بكأأهنا .و أأشار اإىل الندوا) الواردة  ي
اإطار الفقرة (ه) .وذكر انه يتفروه بأأنه مت التفاق فامي بني اجملموعا) ا إلقلميية عىل أأن تكون هناك ثالث ندوا)  ي فةرة الثنائية.
وس يكون من املروه أأن حتصل ادلول ا ألعضاء واملراقبني عىل الفرصة للمكاركة  ي هذه الندوا) هبدف احلصول عىل فروه
مكةرك للقضااي ا ألساس ية ووهجا) النظر املتلفة  ي بيئة غري ر يية .و ي اإطار الفقرة (و) ،طلب من اللجنة أأن تقدم اإىل
اجلعية العامة  ي عام  2017نتاجئ معلروها بكأأن الصكوك القانونية ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت من شأأهنا أأن تضمن
حامية متوا نزة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .وس تحصل اجلعية العامة  ي عام
 2017عىل تقيمي للتقدم اذلي مت اإحرازه وس تخذ قرارا بكأأن ما اإذا اكن ينبغي عقد مؤمتر دبلومايس أأو مواص ة املفاوضا).
وسينظر أأيضا  ي رضورة عقد اجامتعا) اإضافية ،مع أأخذ معلية املزيانية بعني الاعتبار .وهبذا يمت توفري التفاصيل حول القصد
أأو الروهدف من معل اللجنة احلكومية ادلولية .وذكر الرئيس الفقرة (ز) اليت تنص عىل أأنه جيوز للجنة النظر  ي حتويل اللجنة
احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة ،اإذا اتفق عىل ذكل ،وتقدمي توصية اإىل اجلعية العامة  ي عام  2016أأو عام  .2017و أأكد
الرئيس أأنه من املروه أأن يكون هناك فروه واحض للولية اجلديدة اليت متت بتوافق الآراء .و أأعرب عن رغبته  ي حتديد لغة
لالجامتعا) املقب ة ومناقكة التوقعا) .و أأفاد بأأن التوقعا) اكنت  ي الك الاجتاهني .ويتعني عىل ادلول ا ألعضاء أأن يكون
دلهي توقعا) من جانب الرئيس و أأن يكون دلى الرئيس توقعا) من جانب ادلول ا ألعضاء .ومن وهجة نظر الرئيس ،اكنت
توقعا) ادلول ا ألعضاء تمتثل  ي أأنه اكن غري متحزي .واكن دوره  ي اإدارة العملية مبا ميكن ادلول ا ألعضاء من التوصل اإىل
نتاجئ .ويتعني أأن يكون الرئيس مشوليا ومنفتحا ويس متع اإىل مصاحل ووهجا) نظر لك دوةل من ادلول ا ألعضاء بلك تقدير
وينظر فهيا ،مبا يؤكد عىل الاس امتع اإىل وهجا) نظر لك ادلول ا ألعضاء .ويتعني ان يقوم الرئيس إابدارة الاجامتعا) بطريقة
فعاةل وبناءة .وينبغي أأن يركز العمل عىل املناقكا) املوضوعية واخلبرية ،لس امي ادلورة الثامنة والعرشين للجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وتتوقع ادلول ا ألعضاء أأن يقوم الرئيس إاببداء
املرونة ،و أأعرب الرئيس عن اس تعداده لتغيري العمليا) والإجراءا) اإذا اكنت غري مناس بة .ويتعني عىل الرئيس  ي بعض
ا ألحيان أأن يكون حازما  ي ليك يظل ممتتعا ابلكفاءة والفاعلية .ومع ذكل ،ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن نتوقع أأيضا أأن يكون
الرئيس عادل ولطيفا  ي أأداء دوره .واكن هذا ما وصفه الرئيس حبروف ا إلف الثالثة :حازم وعادل ولطيف .و أأخريا ،ينبغي
أأن يكون الرئيس ودودا .وإاذا اكنت دلى الوفود خماوف أأو تساؤل) ،فاإنه ميكن أأن تقوم برفعروها مبارشة اإليه أأو من خالل
انئيب الرئيس .و أأفاد بأأن الرئيس ل ميكنه أأن يعاجل القضااي اليت ليس عىل عمل هبا .واكنت توقعا) الرئيس من ادلول ا ألعضاء
بأأن تكون الوفود الاحةرام لبعضروهام البعض و أأن تكارك حبسن نية .وجيب أأن تعمل الوفود بطريقة ودية وبناءة ومفتوحة،
وتركز عىل اجلوهر وليس العملية ،ألن ادلورة التاسعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اكنت دورة معل .وجيب أأن تكارك الوفود مع بعضروها البعض حبيث ميكن تطوير التفامه
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املتبادل ملواقف وهنج الس ياسا) .و أأشار الرئيس اإىل أأنه قد تكون هناك وهجا) نظر ومواقف خمتلفة بكأأن جوانب العمل،
لكنه يعتقد أأن مجيع الوفود تكارك  ي ا ألهداف املكةركة .وقدم الرئيس تفصيال للقواعد ا ألساس ية الالزمة لعقد دورة معل
فعاةل .وسيمت فقط تقدمي البياان) الافتتاحية عن طريق اجملموعا) ا إلقلميية ،وسيسمح الرئيس لالحتاد ا ألورويب وادلول
امليكاهبة التفكري للقيام بذكل .وميكن تقدمي البياان) الافتتاحية العامة املقدمة من ادلول بكلك فردي اإىل ا ألمانة وسوف
تنعكس تكل البياان)  ي التقرير .وجيب عىل اللجنة التوصل اإىل قرار متفق عليه حول لك بند من بنود جدول ا ألعامل أأثناء
معلروها .و ي يوم اجلعة املوافق  19فرباير ،سيمت تعممي املناقكا) اليت مت التفاق بكأأهنا ابلفعل للتأأكيد الر يي من قبل اللجنة
احلكومية ادلولية.

البند  3من جدول ا ألعامل :اإقرار جدول ا ألعامل
قرار بك أأن البند  3من جدول ا ألعامل:
 .13قدم رئيس اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل
اذلي اكن مع ّمام  ي
الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/29/1 Prov. 3
يك يع متد ،ومت اعامتده.
 .14وفتح الرئيس ابب احلديث للمجموعا) ا إلقلميية لتقدمي البياان) الافتتاحية[ .ملحوظة من ا ألمانة :طوال فةرة أأعامل
ادلورة ،تقدمت العديد من الوفود اليت شاركت ألول ابلهتنئة اإىل الرئيس وانئبيه عىل انتخاهب ].
 .15وهنأأ وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،الرئيس عىل انتخابه ،وتقدم ابلككر لنائيب الرئيس الذلين اكن دلمع دور
قمي .و أأعرب عن ثقته  ي أأن اللجنة سوف حترز تقدما حتت قيادة الرئيس .وتوجه ابلككر اإىل أأمانة الويبو عىل تفانهيا  ي
امليض قدما بعمل اللجنة .و أأفاد بأأن اجلعية العامة  ي عام  2015اكنت قد وافقت عىل جتديد الولية .و أأقر الوفد بأأمهية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي ،و أأكد عىل أأنه يتعني تصممي امحلاية اخلاصة هبذه املواضيع بطريقة
تدمع الابتاكر والإبداع ،كام أأقر ابلطبيعة الفريدة لروهذه املواضيع .ونصت الولية اجلديدة عىل أأن تواصل اللجنة ا إلاراع  ي
معلروها ،مع الةركزي عىل تضييق الفجوا) القامئة مبا يكمل ول يقترص عىل املفاوضا) اليت تسيند اإىل النص .وينبغي أأن يكون
الةركزي ا ألسايس عىل التوصل اإىل تفامه مكةرك حول القضااي اجلوهرية ،مبا  ي ذكل تعريف المتكل غري املرشوع و أأهدافه.
و ألجل تنوير العمل ،اكن يتعني عىل اللجنة اس تخدام "هنج قامئ عىل ا ألدةل ،مبا  ي ذكل ادلراسا) وا ألمث ة والتجارب
الوطنية ،مبا  ي ذكل اليرشيعا) احمللية وا ألمث ة القاب ة للحامية وغري القاب ة للحامية" .و أأعرب عن أأمهل  ي أأن تس تطيع اللجنة
احلكومية ادلولية ،مع الولية اجلديدة ،توفري رؤية مكةركة ل ألهداف و أأن تتقدم بطريقة جمدية .واكنت ندوا) الويبو عام
 2015بكأأن املوضوعا) املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية قد أأثبيت بأأهنا ممارسة مفيدة .واكن من املتوقع أأن يمت اتباع نفس
الكلك .و أأفاد بأأن ملكاركة املفتوحة والاكم ة سيساعد  ي تأأسيس فروه مكةرك حول القضااي اجلوهرية قبل ادلخول  ي
مفاوضا) تسيند اإىل النص .واكنت املفاوضا) املكثفة اليت تسيند اإىل النص  ي بعض ا ألحيان متيل اإىل جذب الكثري من
الاهامتم اللغة بطريقة سطحية وختفي حقيقة أأنه مل يمت التوصل بعد اإىل فروه مكةرك ل ألهداف واملبادئ .و ي هذا الصدد،
اكنت الهنج املتلفة اليت اختذ) خالل ادلورا) السابقة للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور مبثابة خطوة أأولية جيدة لإجياد حلول مامتسكة للقضااي املكةركة .وهناك حاجة اإىل مزيد من
العمل من أأجل التوصل اإىل فروه مكةرك ألهداف الس ياسة واملبادئ التوجهيية .ووفر) الولية اجلديدة بنية جيدة واكنت
اجملموعة تتطلع اإىل مواص ة معل اللجنة .و أأقر أأيضا أأنه منذ أأن بد أأ) اللجنة اجامتعاهتا عام  ،2001مت اإجناز قدر كبري من
العمل دعام لروهذه اللجنة .ومع ذكل ،ل يزال هناك عدم تفامه مكةرك حول أأهداف الس ياسا) واملبادئ التوجهيية ،واذلي
تسبب  ي وهجا) نظر متباينة ومضمون متباين .ورحب الوفد بتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل اتفاق بكأأن مسأأةل عدد ومدة
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ندوا) اللجنة ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يييح املزيد من الوقت لدلول ا ألعضاء ليك تعمل من أأجل التوصل اإىل فروه مكةرك
حول ا ألهداف واملبادئ .و أأعرب عن الزتامه ابملسامهة البناءة حنو حتقيق نييجة مقبوةل.
 .16و أأعرب وفد الروهند ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الروهادئ ،عن أأمنيته  ي أأن يسجل تقديره لدلمع اذلي
قدمته ا ألمانة  ي التحضري لالجامتع .و أأفاد بأأنه اكن من املروه أأن نعةرف ابدلور اذلي قام به سعادة السفري غابرييل دويك،
رئيس اجلعية العامة ،قبل الاجامتع .وذكر بأأنه خالل هذه الس نوا) ،مت متديد وجتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية مرارا.
ورمبا قد توقفت أأعامل اللجنة مؤقتا ولكهنا مل تتوقف بكلك هنايئ ،وسوف تواصل اللجنة رحلهتا بلك مثابرة حىت يمت التوصل
اإىل حل عادل ومنصف ملعاجلة شواغل مجيع ادلول ا ألعضاء .ومن املعروف أأن منطقة أآس يا واحمليط الروهادئ تمتزي ابلختالف
والتنوع الكبري والتقاليد واملعارف التقليدية .وظلت هذه ا ألصول ونقاب القوة متثل عامال أأساس يا ابلنس بة جملمتعاهتا وثقافاهتا.
ولروهذا السبب اكنت هناك أأمهية كبرية للقضااي اليت متت انقك هتا اللجنة احلكومية ادلولية .وترى مجموعة أآس يا واحمليط الروهادئ أأن
النظام القانوين ادلويل للملكية الفكرية ينبغي أأن يتطور بطريقة متوازنة لضامن اس تدامته .وترى معظ ادلول ا ألعضاء  ي
اجملموعة أأنه لن يمت التوصل اإىل توازن دون وجود صك ملزم قانوان بكأأن املسائل الروهامة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .وابلنس بة لتكل البدلان ،فاإن اإبرام هذه املعاهدة أأو املعاهدا) امللزمة سوف يوفر امحلاية
الفعاةل الالزمة ضد المتكل غري املرشوع ويضمن الاس تخدام املس تدام واملرشوع لروها .وميكن معاجلة المتكل غري املرشوع
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا عىل حنو مالمئ من خالل اإنكاء أآلية تضمن التقامس املناسب للمنافع .وجيب
أأن يقوم الاس تخدام أأو الاس تككاف لروهذه املوارد عىل املوافقة املس بقة عن عمل ( " )"PICواليت يمت التوصل اإلهيا من خالل
الرشوب املتفق علهيا تبادليا (" .)"MATو أأقر وفد اجملموعة بأأمهية اإنكاء قواعد البياان) ونظ املعلوما) ا ألخرى دلى
ماكتب امللكية الفكرية وس تكون مفيدة ابلنس بة ملاكتب امللكية الفكرية لتجنب منح حقوق امللكية الفكرية عن خطأأ لس امي
ابلنس بة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .واكن من الرضوري أأن تقوم اللجنة احلكومية ادلولية ابس تككاف
اإماكنية اإنكاء رشب فعال للككف الإلزايم اذلي من شأأنه أأن حيمي املوارد الوراثية ومك تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
ضد المتكل غري املرشوع .و أأفاد بأأن ادلورة ا ألوىل للجنة احلكومية ادلولية اكنت  ي عام  ،2001وهبذا تكون اللجنة قد
وصلت اإىل اذلكرى اخلامسة عرشة لروها أأو ما يسمى حبفل " "sweet fifteenوهو اذلي ميثل الوقت احلرج  ي حياة املراهق.
والآن أأصبح الوقت مناس با ليك نودع مرح ة املراهقة واحلداثة وندخل اإىل مرح ة النضج واحلمكة .لقد اكن دلى بدلان أأمرياك
الالتينية تقليد رائع وهو الاحتفال ببلوغ سن اخلامسة عرشة ابإقامة حفل تقليدي ،ويسمى ابللغة الاس بانية
" ."Quinceaneraواكن لروهذا احلفل أأصوهل  ي ثقافة الازتيك من حوايل  500س نة قبل امليالد .واكن هذا التقليد يكري
إاىل حسن الطالع .و أأفاد بأأن اجملموعة تأأمل أأن يكون هذا العام هو عام احلظ اجليد للجنة احلكومية ادلولية و أأن تمتكن ادلول
ا ألعضاء من التوصل اإىل التفامه املتبادل .و أأعرب عن رغبة اجملموعة  ي املكاركة بطريقة فعاةل وبناءة حنو حتقيق نييجة مرضية.
 .17و أأعرب وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق (" ،)"CEBSعن هتنئته للرئيس وانئبيه
عىل انتخاهب  ،و أأفاد بأأنه عىل قناعة بأأن معرفهت بقضااي اللجنة احلكومية ادلولية ،اإىل جانب هماراهت ادلبلوماس ية ،س تكون
حا ية  ي التوجيه الناحج لعمل اللجنة احلكومية ادلولية .و أأعرب عن تطلعه لالارخنراب معروه  .و أأفاد بأأن ادلول ا ألعضاء  ي
اجلعية العام لعام  2015قد توصلت اإىل اتفاق بكأأن ولية اللجنة احلكومية ادلولية اجلديدة .واكنت هذه ادلورة يه ادلورة
املعنية بينفيذ هذا القرار .وس يكون الةركزي عىل تضييق الفجوا) القامئة هبدف التوصل اإىل تفامه مكةرك بكأأن املوضوعا).
وابلنظر اإىل العملية من منظور طويل ا ألجل ،سيمت حتديد اإجناز معل اللجنة احلكومية ادلولية من خالل الرؤية اجلاعية اليت
لبد أأن تكون واحضة و أأن يكارك فهيا مجيع أأحصاب املصلحة .و أأبرز أأن الآاثر املةرتبة عىل وثيقة أأو صك قانوين حممتل حيتاج
اإىل حفص شامل من أأجل الوصول اإىل فروه أأفضل للآاثر املةرتبة عىل مثل هذه التطورا) احملمت ة  ي الس ياق ا ألوسع ،لس امي
التأأثري عىل نظام براءا) الاخةراع .و أأقر وفد اجملموعة ابلصعوبة املس تقبلية .و أأفاد بأأن هناك العديد من وهجا) النظر
والاهامتما) .واكن ل بد من أأخذ مواقف مجيع أأحصاب املصلحة بعني الاعتبار من أأجل حتقيق التقدم .و ي هذا الصدد،
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أأعرب وفد اجملموعة عن تطلعه اإىل وجود هنج و أأساليب معل جديدة ومبتكرة ومناقكا) ممثرة .و أأعرب عن الزتام ادلول
ا ألعضاء  ي مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ابلارخنراب بطريقة اإجيابية وبناءة  ي هذه العملية.
 .18ورحب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ابس تئناف املفاوضا)  ي اللجنة احلكومية ادلولية .و أأعرب الوفد
عن اعتقاده بأأن الفةرة الزمنية بني دورا) اللجنة اكنت اكفية ألحصاب املصلحة ليك جيددوا اهلمة ويعربوا عن الزتاهم
ابملكاركة الفعاةل .و أأفاد بأأن املوضوع اكن معقدا عىل الرمغ من أأنه ميكن حل القضااي مببد أأ حسن النية واملكاركة البناءة .وذكر
بأأن النص املوحد بكأأن املوارد الوراثية واذلي نوقش  ي فرباير  2014اكن قد تقدم بكلك كبري ،و أأعرب عن أأمهل أأن يمت
خالل ادلورة اختاذ خطوا) واسعة حنو التقدم الروهادف حول القضااي العالقة .و أأكد عىل الزتامه ابلنييجة اليت قد تسفر عن
احلد ا ألدىن ملقياس دويل يؤكد عىل امحلاية ضد المتكل غري املرشوع .و أأفاد بأأنه من الرضوري أأن يمت التعاون حبسن نية حىت
ميكن اإحراز تقدم انحج  ي اللجنة .كام أأعرب عن تطلع اجملموعة ا ألفريقية اإىل مواص ة املناقكا) بكأأن مقةرهحا الوارد  ي الوثيقة
 WO/GA/47/16بكأأن حتويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة .و أأعرب الوفد عن اس تعداده عىل العمل بصورة
بناءة.
 .19وشكر وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب (" ،)"GRULACالرئيس عىل ادلور
اذلي لعبه كيرس ملفاوضا) اللجنة احلكومية ادلولية بكأأن املساعدة  ي المتكن من اإعادة عقد اللجنة احلكومية ادلولية بولية
واحضة لفةرة الثنائية  .2017/2016ومع معق املعرفة واخلربة اليت متتع الرئيس هبا ،اكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
تتطلع اإىل اإجراء مناقكا) بناءة وممثرة  ي ا ألس بوع القادم .و أأفاد بأأن ملناقكا) بني ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابللجنة
احلكومية ادلولية اكنت مس مترة منذ عام  .2000و ي عام  ،2009اكنت ادلول ا ألعضاء قد اتفقت عىل أأنه ينبغي عىل اللجنة
احلكومية ادلولية أأن تبد أأ  ي مفاوضا) ر يية تسيند اإىل النص هبدف التوصل اإىل اتفاق عىل صك أأو أأكرث من الصكوك
القانونية ادلولية اليت تضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .ومع الولية
اجلديدة لفةرة الثنائية وخطة العمل املتفق علهيا ،اكنت أأولواي) مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية الاكرييب يه التأأكيد عىل )1( :أأن
اللجنة ركز) عىل تضييق الفجوا) القامئة من خالل التوصل اإىل فروه مكةرك للقضااي ا ألساس ية اليت يتعني معاجلهتا ،مما
يسروهل التفاق من قبل مجيع ادلول ا ألعضاء عىل صك قانوين دويل من شأأنه ضامن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي )2( ،الاس تخدام الفعال للوقت املصص لجامتعا) اللجنة اليت اكن من
املقرر عقدها خالل فةرة الثنائية .ول بد من بذل اجلروهود لإحراز تقدم  ي هناية لك اجامتع مقرر عقده .وابلتايل ،اقةرح الوفد
وضع قامئة ارشادية ،بعد لك دورة ،ابلقضااي العالقة  /املعلقة اليت س تحتاج اإىل التعامل معروها  ي ادلورة التالية للجنة احلكومية
ادلولية .ومن املأأمول أأن يسمح ذكل ابإحراز تقدم مطرد حنو حتقيق الروهدف املمتثل  ي صك قانوين دويل متوازن وفعال.
وخالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية ،اكنت املناقكا) سةركز عىل املوارد الوراثية وسيمت الإشارة اإىل
الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4و أأعرب وفد اجملموعة عن تطلعه اإىل مناقكة القضااي اجلوهرية املتعلقة بأأهداف
الس ياسة وموضوع ادلورة والقضااي املعيارية ا ألساس ية .كام أأعرب عن تقديره الكديد ل ألمانة عىل جلسة املعلوما) غري
الر يية اليت عقد) بتارخي  28يناير .2016و أأفاد بأأن ا ألمانة قد أأدرجت بعض ا ألس ئ ة املثرية للتفكري تتعلق برشب الككف
اذلي من شأأنه أأن يكون دليال ممتازا للمناقكا) .وهبذا ،اقةرح الوفد أأن املناقكا) بكأأن رشب الككف ينبغي أأن تركز عىل
حتديد ما ييل )1( :ما ينبغي أأن يكون عليه موضوع الككف )2( ،ما ينبغي أأن يكون عليه حمتوى الككف )3( ،ما ينبغي
أأن تكون عليه طبيعة الالزتام ابلككف )4( ،ما ينبغي أأن حيفز الككف )5( ،كيف ميكن تنفيذ الرشب والتحقق منه
ومراقبته )6( ،ما اإذا اكن جيب أأن تكون هناك اس تثناءا) من الككف )7( ،من اذلي س يكون  ي موقف يسمح هل بتأأكيد
املطالبة أأو الرشوع  ي اختاذ اإجراءا) بكأأن عدم الامتثال ملتطلبا) الككف )8( ،ما يه عالقة رشب الككف مبعاهدة
التعاون بكأأن الرباءا) ومعاهدة قانون الرباءا) )9( ،ما ينبغي أأن تكون عليه عواقب عدم الامتثال )10( ،ما اإذا اكن
سيمت تطبيق املسؤولية الصارمة .و أأعرب الوفد جمددا عن أأمهل  ي أأن يؤدي معل ادلورة التاسعة والعرشين وادلورة الثالثني
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للجنة احلكومية ادلولية اإىل توفري صك دويل فعال بكأأن املوارد الوراثية ،وهو ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يكون لصاحل مجيع
ادلول ا ألعضاء.
 .20و أأعرب وفد الصني عن اس تعداده للعمل مع مجيع ادلول ا ألعضاء بكأأن القضااي اجلوهرية هبدف تسوية القضااي العالقة
من أأجل حتقيق نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي
التقليدي .كام أأعرب عن امهل  ي أأن تس متر روح التعاون طوال ادلورة وجناح الاجامتع.
 .21وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن الولية اجلديدة قد وفر) بداية
جديدة وفرصة لهنج جديد .وسةركز اللجنة عىل تضييق الفجوا) القامئة بكأأن التوصل اإىل فروه مكةرك للقضااي .و أأفاد بأأن ل
العمل ول أأساليب العمل س يخالن بطبيعة النتاجئ .وس يكون الةركزي ا ألسايس عىل التوصل اإىل تفامه مكةرك حول القضااي
اجلوهرية .وا ألمه من ذكل هو أأن العمل س يكون قامئا عىل ا ألدةل اليت تضمنت دراسا) و أأمث ة من اخلربا) الوطنية .و أأيد
الوفد وهجة النظر اليت مفادها أأن يسةرشد العمل اب ألدةل القوية مع ال آاثر واجلدوى الاجامتعية والاقتصادية والقانونية .وينبغي
أأن هتدف اللجنة احلكومية ادلولية اإىل احلصول عىل نتاجئ واقعية مقبوةل من قبل مجيع أأحصاب املصلحة .و أأفاد بأأن جدول
ا ألعامل تضمن أأربع واثئق هممة .وحىت وقت قريب ،اكنت املفاوضا) تركز بكلك حرصي تقريبا عىل واحدة من تكل الواثئق
ا ألربع ،ويه الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4و أأعرب عن اعتقاده بأأن الولية اجلديدة وفر) فرصا جديدة لتجاوز
حدود املناقكا) اليت اكنت  ي املايض عدمية املغزى .وذلكل ،ر أأي الوفد أأنه جيب اإيالء الاهامتم بميع القضااي والواثئق
ومنحروها الوقت الالزم.
 .22و أأعرب وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس ادلول ميكاهبة التفكري ،جمددا عن الزتامه ابلعمل بكلك بناء مع الرئيس وادلول
ا ألعضاء.
[ .23ملحوظة من ا ألمانة :مت تقدمي البياان) الافتتاحية التالية اإىل ا ألمانة كتابيا فقط ].ورحب وفد بنن ،متحداث ابمس أأقل
البدلان منوا ( " ،)"LDCsابس تئناف اللجنة احلكومية ادلولية وفقا للولية املمنوحة لروها من قبل اجلعية العامة لعام 2015
بكأأن مواص ة املكاورا) حول القضااي العالقة والنظر  ي اخليارا) املتعلقة ابعامتد واحد أأو أأكرث من الصكوك القانونية اليت
من شأأهنا أأن تضمن امحلاية الفعاةل واملتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .و أأعرب
الوفد عن تقديره للهنج البناء والاسيبايق اذلي اختذته ادلول ا ألعضاء خالل املفاوضا) اليت أأد) اإىل تعريف واعامتد ولية
اللجنة احلكومية ادلولية .ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل اختاذ نفس املوقف من أأجل اإحراز تقدم ملموس  ي املكاورا) بكأأن
املسائل املعروضة عىل اللجنة حاليا ،لس امي املوارد الوراثية ،اليت سيناقش  ي ادلورة احلالية .و أأفاد بأأن الناس  ي البدلان
النامية ،لس امي  ي أأقل البدلان منوا ،دلهيا الكثري من املوارد الوراثية .وسيسروه الاس تغالل القانوين والتقامس العادل واملنصف
للمنافع اليت نتجت عهنا  ي حتسني ظروفروه املعيك ية .كام أأن الاس تغالل املنظ للموارد الوراثية تطلب التوفري والتنفيذ الفعال
للمعايري ادلولية اليت اسيمثر) اجملمتعا) املالكة ذا) حقوق امللكية الفكرية بكأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة
هبا  ،ي حني أأهنا توفر أأيضا لالقتصاد العاملي اإطارا قانونيا لس تغالل املوارد الوراثية ،من أأجل اس تكامل اتفاقية التنوع
البيولويج .ودعا وفد أأقل البدلان منوا مجيع املكاركني اإىل دمع املساعدة املفيدة ألقل البدلان منوا  ي هجودها الرامية اإىل تعزيز
التمنية الاجامتعية والاقتصادية ،حبيث توفر نتاجئ املناقكا) دعام ذا مغزى للحامية ادلولية للموارد الوراثية من خالل صك
قانوين ملزم .و أأفاد ابن مثل هذا الصك سيساعد عىل منع اخلطأأ  ي منح حقوق امللكية الفكرية عىل املوارد الوراثية ومن شأأنه
أأن يؤدي اإىل الاس تغالل املس تدام لروهذه املوارد عىل أأساس املوافقة املس بقة عن عمل من أأحصاهبا ،اذلين سيتقا يون  ي هناية
املطاف املنافع الناجتة عن هذا الاس تغالل .لقد ظلت أأقل البدلان منوا تتطلع بتفاؤل اإىل معلية مس مترة من شأأهنا أأن تؤدي
اإىل عقد اجلعية العامة لعام  2017ملؤمتر دبلومايس لعامتد واحد أأو أأكرث من الصكوك القانونية .وبناء عىل ذكل ،أأعرب الوفد
عن رغبته  ي التأأكيد جمددا عىل توصيته بأأن تتحول اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة حبيث ميكن أأن تواصل معلروها خارج
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الولية احلالية اليت تهنيي  ي عام  ،2017اإذا ما دعت احلاجة اإىل ذكل ،دون السعي لتجديد وليهتا .و أأكد وفد أأقل البدلان
منوا جمددا عىل اس تعداده والزتامه الاكمل ابملسامهة  ي جناح ادلورة التاسعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية.
 .24و أأعرب وفد السلفادور عن ارتياحه لس تئناف اللجنة احلكومية ادلولية ألعاملروها ،كام أأعرب عن توقعاته لنتاجئ ملموسة
من شأأهنا أأن تتحقق دون شك  ي ظل قيادة الرئيس .وذكر أأن الكعوب ا ألصلية  ي السلفادور ظلت لس نوا) عديدة
مذمومة وخمتفية عن ا ألنظار .و أأكد أأن هذه الكعوب قد تعرضت للقمع بلك فتك ورشاسة ،لس امي  ي عام  ،1932واكن قد
مت جتريدمه من معتقداهت وعاداهت ولغهت و أأرضروه ومواردمه ،اليت اكنت تربطروه هبا عالقة تاكفلية .و أأبرز أأن حكومة السلفادور
 ي الوقت احلارض قد قطعت عىل نفسروها الزتاما اترخييا من خالل الاعةراف حبقوق الكعوب ا ألصلية وحاميهتا  ي املادة ()63
من ادلس تور اليت تنص عىل أأن "السلفادور تعةرف ابلكعوب ا ألصلية وجيب أأن تعمتد الس ياسا) الالزمة لصون وتطوير
الروهواي) العرقية والثقافية والنظرة العاملية والقمي الروحية هل " .واكن قد مت تصنيف الكعوب ا ألصلية ابعتبارمه الساكن ذوي
ا ألولوية  ي خطة التمنية امخلس ية للحكومة للفةرة من  .2019-2014وذكر الوفد بأأن هذه اخلطة وضعت أأيضا عددا من
الاسةراتيجيا) وخطوب العمل  ي اإطار عنرص ما بني القطاعا) لالعةراف حبقوق الكعوب ا ألصلية .و أأكد أأن احملور
الاسةراتيجي الرابع للس ياسة الوطنية للملكية الفكرية اكن موهجا حنو "حامية التنوع البيولويج والةراث و أأشاكل التعبري الثقا ي
واملعارف اخلاصة ابلكعوب ا ألصلية" .و أأشار اإىل أأنه عىل املس توى ادلويل ،اكنت السلفادور مكاراك نكطا  ي الاجامتعا)
املتعددة ا ألطراف اليت تناولت موقف الكعوب ا ألصلية وحامية التنوع البيولويج ،مثل املنتدى ادلامئ املعين بقضااي الكعوب
ا ألصلية واملؤمتر العاملي ل ألمم املتحدة بكأأن الكعوب ا ألصلية والتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج .وشدد الوفد عىل أأنه ،نمن
اللجنة احلكومية ادلولية ،يعزتم العمل بكلك بناء حنو صياغة صك دويل من شأأنه أأن حيمي املوارد الوراثية لبالده واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا ابلكلك املناسب .و أأشار اإىل أأن مثل هذا الصك ينبغي أأل يكون ميسقا متاما مع حقوق امللكية الفكرية
حفسب ،بل مع اجلروهود الرامية اإىل تكجيع الابتاكر والبحث العلمي والتكنولويج .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن تكون ادلورة
احلالية ممثرة و أأن تقةرب اإىل هذا الروهدف.
 .25وذكر وفد الياابن أأنه ميكن أأن تنطلق بداية جديدة للتوصل اإىل حل فعال ومتوازن للقضااي ذا) الص ة ابملوارد
الوراثية  ي اإطار توجهيا) الرئيس .و أأعرب الوفد عن مكاركته  ي املناقكة بروح بناءة عن طريق توحيد ا ألفاكر  ي شلك
املقةرحا) املتلفة ،وشدد عىل أأمهية اختاذ تدابري فعاةل ضد المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة
هبا .كام أأكد الوفد عىل عدة نقاب من أأجل اإجياد حل للوضع الراهن ،وذكر أأنه جيب أأن يكون هناك متيزي واحض بني اثنني من
العوامل املتأأص ة  ي قضية المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية ،أأل وهام عدم كفاية الامتثال لنظام احلصول عىل املنافع
وتقا يروها ومنح براءا) الاخةراع عن خطأأ .ول ينبغي أأن يمت التعامل مع ما س بق  ي ظل نظام براءا) الاخةراع .و أأفاد الوفد
بأأنه ينبغي عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تركز عىل قضية الرباءا) اليت تمنح عن خطأأ ،لس امي الاس تفادة من قواعد بياان)
حبوث ا ألدبيا) السابقة ،ابلنظر اإىل أأن الويبو اكن لروها دور حامس جيب أأن حتققه كنظمة متخصصة  ي جمال امللكية الفكرية.
و أأفاد بأأن وفد الياابن ،جنبا اإىل جنب مع وفود كندا والرنوجي ومجروهورية كوراي والاحتاد الرويس والولاي) املتحدة ا ألمريكية،
س يقدم رشحا موجزا للوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/6و أأبرز أأن خبريا من مكتب براءا) الاخةراع الياابين قد أأوحض
 ي الندوة الثانية اليت عقد)  ي عام  2015أأن قواعد البياان) قد مكنت القامئني عىل حفص الرباءا) من للعثور عىل وثيقة
حا ية بني أآلف واثئق الرباءا) وغري الرباءا) .وشدد عىل أأنه من الرضوري الاس تفادة من قواعد البياان)  ي معلية حفص
الرباءا) من أأجل ضامن وحتسني جودة حفص الرباءا)  ي جمال املوارد الوراثية .وذكر الوفد أأن رشب الككف الإلزايم
لضامن الامتثال لنظام احلصول عىل املنافع وتقا يروها قد يرض دون داع ابليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ ويثبط من أأنكطة
البحث والتطوير اليت تس تخدم املوارد الوراثية ،عىل الرمغ من أأن الرشب مل يكن هل ص ة مبارشة بنظام الرباءا) .و أأشار اإىل
أأن الندوا) جيب أأن تكون فرصة مفيدة لتبادل اخلربا) واملامرسا) فامي بني أأحصاب املصلحة من أأجل توفري أأساس
للمناقكا)  ي اللجنة ،و أأعرب عن اس تعداده للمسامهة بنكاب وبقدر اس تطاعته جلعل املناقكة  ي اللجنة احلكومية ادلولية
تضمي قدما.
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 .26وذكر وفد مجروهورية كوراي أأن هناك موارد وراثية وفرية ومتنوعة  ي مجروهورية كوراي وكذكل املعارف التقليدية املرتبطة
هبا .وذلكل اعترب أأن مناقكا) اللجنة هممة جدا وجيب أأن حتظى روح التقامس العادل واملنصف الناش ئة عن هذه املوارد
ابحةرام كبري .و أأيد معظ احملتواي) الواردة  ي البياان) الافتتاحية اليت أأدىل هبا وفد الروهند ،نيابة عن مجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الروهادئ ،ولكنه ذكر أأن هل ر أأي أآخر أأو فكرة أأخرى بكأأن كيفية منع الاسييالء عىل هذه املوارد المثينة .و أأعرب عن
بعض املاوف من أأن متطلبا) الككف متثل عبئا مفرطا وعقبا) غري متوقعة ابلنس بة للراغبني  ي الاس تفادة من نظام
الرباءا) اذلي مت اعامتده عىل أأنه الزمخ ا ألسايس ل إالبداع .و أأفاد بأأن املس تخدمني و أأحصاب املصلحة لسلس ة من الاجامتعا)
اليت عقد)  ي مجروهورية كوراي قد أأعربوا عن خماوف قد تؤدي اإىل جتنب أأنظمة الرباءا) وجتاوز نظام امللكية الفكرية متاما
نظرا لعدم اليقني القانوين النامج عن متطلبا) الككف .و أأكد أأن س ياسة امللكية الفكرية ونظام الرباءا) ل ميكن فصلروهام عن
املس تخدمني ،وينبغي أأن يكون النظام أأكرث مالءمة للمس تخدمني هبدف تكجيع اس تخداهم النكط .وذكر أأن الوس ي ة الأكرث
فاعلية محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا  ي نظام الرباءا) هو منع الرباءا) اليت تمنح عن خطأأ ،وذكل من
خالل اإنكاء واس تخدام قواعد البياان) .ومن حيث نتاجئ اللجنة احلكومية ادلولية ،أأعرب الوفد عن تفضيهل لوجود صك غري
ملزم قانوان .وشدد عىل رضورة ا ألخذ  ي الاعتبار مجيع جوانب املقةرحا) أأو اخليارا) وأآراء املس تخدمني والتأأثري املضاعف
احملمتل عىل الصناعة وغريها من اجملال) ذا) الص ة .و أأعرب عن أأمهل  ي أأن تنفتح مجيع ادلول ا ألعضاء وختلص  ي
املناقكا) بغرض وضع القواعد ادلولية اجلديدة.
 .27و أأعرب وفد جنوب إافريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وذكر أأنه ينبغي أأن
تكون ادلول ا ألعضاء قادرة عىل الوصول اإىل هناية انحجة للمفاوضا) اخلاصة ابللجنة احلكومية ادلولية .وتوجه ابلككر اإىل
أأمانة الويبو عىل ا ألعامل التحضريية اليت قامت هبا ألجل ادلورة احلالية .واعترب الوفد الويبو مبثابة نقطة مركزية  ي منظومة
ا ألمم املتحدة بكأأن قضااي امللكية الفكرية .و أأفاد أأنه  ي الس نوا) ا ألخرية ،أأثبيت امللكية الفكرية أأهنا ذا) شعبية كبرية واكنت
بعد ذكل موضوعا مزتايد التعقيد .و أأعرب عن قلقه الكديد بكأأن عدم ظروهور توافق  ي ا ألفق بعد ما يقرب من  16عاما من
املداول)  ي اللجنة ،ا ألمر اذلي انعكس سلبا عىل املبادرا) املعيارية للويبو وعىل الزتام ادلول ا ألعضاء بنظام ملكية فكرية
عاملي عادل ومنصف تدمعه ش بكة ابتاكر عاملية ،حيث يمت تكرمي الإبداع والابتاكر ابلكلك الصحيح ويمت تقامس مثاره بني
مجيع شعوب العامل .و أأبرز أأن الروهدف الرئييس من نص املوارد الوراثية ينبغي أأن يكون منع المتكل غري املرشوع للموارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واذلي ميكن حتقيقه بأأفضل طريقة من خالل اعامتد الككف الإلزايم عن أأصل املوارد
الوراثية ومصدر املعارف التقليدية .و أأفاد بأأن أأمهية متطلبا) الككف الإلزايم ل ميكن املبالغة فهيا ،حيث اإذا ما مت تنفيذها
فسيسمح لبدل املنكأأ ( ي اإطار التفاقية املعنية ابلتنوع البيولويج) للموارد الوراثية ومصدر املعارف التقليدية املس تخدمة  ي
الرباءا) ابلتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما وتنفيذ اإجراءا) املوافقة املس بقة عن عمل .و أأفاد بأأن جنوب
إافريقيا قد وضعت الزتام الككف الإلزايم  ي قانون الرباءا) لس نة  .1975ومع ذكل ،اكن ذكل الرشب غري فعال اإىل حد
كبري عىل املس توى الوطين نظرا لعدم وجود الزتام دويل ملزم .وذلكل ،أأفاد الوفد بأأنه من دون وجود الزتاما) واجبة التنفيذ،
لن يمت الاعةراف ابملتطلبا) الوطنية للككف عن املنكأأ وتنفيذه من قبل ادلول ا ألخرى اليت مت تطبيق نظ امللكية الفكرية
فهيا .و أأشار اإىل أأنه اإذا تعاملت اللجنة احلكومية ادلولية مع املوارد الوراثية عىل أأهنا منفص ة عن املعارف التقليدية ،فاإهنا
سيسلط الضوء عىل الاختالفا) املفاهميية املتعلقة ابمحلاية اليت سعت اجملمتعا) ا ألصلية اإلهيا من خالل أأنظمة حقوق امللكية
الفكرية .و أأفاد أأنه  ي الويبو ل ميكن أأن تكون حامية املوارد الوراثية يه اليت ينبغي أأن تكلك موضوع املفاوضا) املعيارية،
وذكر أأن نطاق العمل  ي الويبو قد ركز عىل العمل العقيل واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .و أأضاف بأأن املعاجلة
احملددة مل تساعد بكلك كبري عىل ضامن امحلاية املناس بة للملكية الفكرية اليت سعت اإلهيا اجملمتعا) ا ألصلية .وأأفاد بأأن الفصل
اكن شلكيا واكن حماوةل لتقويض الهنج الكامل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .ولن تؤدي أأي دراسا)
اإضافية أأو حقائق اإىل تقدم املناقكا) ألن النصوص الثالثة بكأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا اكنت انجضة بكلك اكف .و أأبرز الوفد أأن هناك حاجة فقط اإىل ا إلرادة الس ياس ية
لالعةراف حبقوق الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية  ي حامية معارفروها  ي ظل نظام امللكية الفكرية .وشدد عىل أأن النصوص

WIPO/GRTKF/IC/29/8
12

املقدمة من ادلول املتقدمة كجموعا) مبادئ توجهيية عامة غري ملزمة محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
اكنت حماوةل ضعيفة لعرق ة املناقكا) حول صك ملزم قانوان .و أأفاد بأأن فتح تكل النصوص املعةرف هبا  ي وقت سابق سوف
ينكئ معلية من شأأهنا أأن تكون موازية ولكن متعارضة مع معلية اللجنة احلكومية ادلولية ،ومن شأأهنا أأن جتعل اللجنة
احلكومية ادلولية غري فعاةل وغري اكفية بكلك واحض لالنتقال اإىل ما هو أأبعد بكثري من مجع املعلوما) وبناء القدرا) وحتليل
ا ألنكطة ا ألولية اليت قطعهتا عىل نفسروها حىت الآن .و أأفاد بأأن الوفد واجملموعة ا ألفريقية دامئا ما اعتربوا أأن قواعد البياان) تكل
مبثابة قضية هامة ميكن تناولروها مبجرد اإبرام معاهدة دولية ملزمة .و أأضاف أأن الإجراءا) ادلفاعية قد أأدرجت ابلفعل  ي املادة
 3من الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4و أأن اإجراء مناقكا) موازية حول نفس املوضوع سوف يؤدي اإىل تكرار
املناقكا) .واكنت قواعد البياان) مبثابة قياس واحد فقط محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأفاد الوفد
بأأنه س يعارض أأي حترك بعيدا عن معل اللجنة احلكومية ادلولية بكأأن نص موحد ووضع قواعد ومعايري ملزمة .و أأشار اإىل أأنه
مت تنفيذ اختصاصا) ادلراسا) اليت قامت هبا أأمانة الويبو لقياس مزااي متطلبا) الككف الإلزايم ابلفعل .و أأشار اإىل أأن
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/7أأظروهر) هنجا متحزيا من خالل الةركزي فقط عىل الرباءا) اليت تمنح عن خطأأ بدل
من ا ألخذ  ي الاعتبار تأأثري المتكل غري املرشوع عىل اجملمتعا) ا ألصلية .ومت تقدمي هذه الواثئق بكلك غري لئق ،وينبغي أأل
تطرح  ي اللجنة احلكومية ادلولية .و أأكد أأنه فامي يتعلق بقضية الندوا) ،جيب احلذر من خماطر إازاةل احلاجة امللحة للعمل من
أأجل التوصل اإىل النص الهنايئ ،و أأن تكل الندوا) اخلاصة بيبادل اخلربا) واملعلوما) الوطنية وا إلقلميية بكأأن أأنكطة أأخرى
غري وضع املعايري قد تزيد من تأأخري العمل القامئ عىل النص .و أأكد عىل أأن الولية احلالية اكنت فقط بكأأن مفاوضا) تسيند
اإىل النص .و أأيد الوفد هنج الس ياسة املعيارية القامئ عىل اإنكاء نظام الككف .و أأبرز أأن موقفه اكن يرتكز دامئا عىل رضورة
اإدخال رشب الككف الإلزايم اذلي مت تربيره  ي العديد من العروض املقدمة من قبل اجملموعة ا إلفريقية أأو ادلول ميكاهبة
التفكري .وفامي يتعلق ابلقضااي اجلوهرية ،اكن هناك اإجامع بني مؤيدي الككف الإلزايم واذلين متثلوا  ي اكفة التجمعا) ا إلقلميية
فامي يتعلق بطبيعة نظام الككف .وذكر أأن بروتوكول انغواي ترك العديد من القضااي الروهامة مفتوحة للتأأويل والتنفيذ عىل
املس توى الوطين ،و أأنه يتعني توفري احملراك) املوضوعية والإجرائية للمعلوما) وتقيميروها .ومشلت تكل احملراك) الككف عن بدل
املنكأأ ،والعالقا) ذا) الص ة بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وموضوع امللكية الفكرية عىل الساحة
ادلولية والوطنية اخلاصة إابجراءا) التطبيق فامي يتعلق ابلتحداي) الإدارية اليت يمت مواهجهتا  ي مرح ة ما قبل منح الرباءة
ومرح ة بعد منح الرباءة و ي الإجراءا) القضائية .وأأفاد بأأن الككف عن املعلوما) الواثئقية يس تلزم الامتثال للموافقة
املس بقة عن عمل من أأجل متطلبا) احلصول عىل املنافع وتقا يروها .وذكر الوفد بأأنه قد شارك بفاعلية  ي مفاوضا) اللجنة
وسامه  ي القيادة اليت أأظروهرهتا اجملموعة الإفريقية .و أأفاد بأأنه لزال متفائال حول اإماكنية التوصل اإىل نص دويل كام اكن عليه
احلال عند انطالق اللجنة احلكومية ادلولية  ي عام .2000
 .28و أأعرب ممثل جامعة دول ا ألنديز عن عزمه عىل العمل بنكاب من أأجل حتقيق نييجة اإجيابية  ي هذه القضية ،واليت
اكنت ذا) أأمهية قصوى دلول ا ألنديز ذا) التنوع البيولويج .وذكر بأأن الوقت مناسب لالعةراف ابجلروهود اليت تبذلروها ادلول
ا ألعضاء  ي احلفاظ عىل أأمهية مواص ة التصدي للقضااي املعروضة عىل اللجنة وتوس يع نطاق وليهتا .واكن من الرضوري أأيضا
الاعةراف بتفاين وهمنية ا ألمانة اليت معلت حبذر ولكن بعزمية كبرية عىل قضية متعددة ا ألوجه ،وجيب توجيه الككر اإلهيا عىل
هماراهتا التنظميية اليت  يحت للجنة احلكومية ادلولية مبواص ة معلروها .وتقدم الوفد ابلككر لدلول اليت سامهت  ي صندوق
الويبو للتربعا) و أأعرب عن أأمهل  ي أأن يمت جتديد الصندوق حسب ا ألصول و أأن تقوم اجلروها) املاحنة السابقة قريبا بتجديد
تعروهداهتا ادلامعة .ومن الرضوري التأأكد من أأن املس تفيدين املبارشين من ا ألنظمة اليت مت اإنكاهئا من خالل مداول) اللجنة
احلكومية ادلولية ميكهن املكاركة  ي أأعاملروها وتقدمي مساهامهت القمية .واكن الوفد قد أأقر من قبل معل اللجنة احلكومية ادلولية
عىل مدار الس نوا) ،و أأفاد بأأن هذا العمل قد برهن عىل الارتباب بني القدرة الإبداعية البرشية والبيئة و أأسس لوجود هذا
الإبداع  ي جمال) أأخرى مثل الثقافة ،مع اإيالء اهامتم خاص ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي للجامعا)
ا ألصلية واحمللية اذلي احمتلهتا  ي العديد من البدلان كام  ي ادلول ا ألعضاء  ي جامعة دول ا ألنديز عىل سبيل املثال .ورحب
الوفد ابلتقدم اذلي مت اإحرازه  ي جمال املوارد الوراثية ،كام هو مسجل  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4و أأعرب
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عن أأمهل  ي اإحراز تقدم ملحوظ  ي ادلورة احلالية حنو الاقةراب من اإبرام وثيقة من شأأهنا أأن تنظ هذه املسأأةل الروهامة بطريقة
متوازنة ،لس امي تكل املوضوعا) اليت اكنت حمور املفاوضا) مثل رشب الككف والمتكل غري املرشوع ومنح حقوق امللكية
الفكرية عن خطأأ .كام أأعرب عن تقديره وامتنانه لدلراسا) واملبادرا) اليت يقوم هبا اخلرباء  ي عدد من اجملال) واجلاعا)
وادلول ،واليت أأسروهمت مجيعروها  ي نقاش جاد وواع ،ا ألمر اذلي سيساعد عىل ضامن تقدمي توصيا) مكةركة إابجامع اتم،
وتكون بذكل املعىن وس ي ة دلفع جع ة املفاوضا) .و أأشار ممثل اجلاعة اإىل الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10
اليت تضمنت اس تعراضا تقنيا لبعض أأس ئ ة امللكية الفكرية املتص ة مبرشوع الصكوك اليت جيري التفاوض بكأأهنا ،و أأفاد بأأنه
متفق مع الربوفيسور /أأاناي عىل رضورة صون الهنج املسيند اإىل حقوق الإنسان من أأجل فروه منسج وصياغة للمسائل
املوضوعية املتلفة الواردة  ي النصوص املنظورة ،لس امي فامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .واكن
ل بد من الاعةراف بأأن موضوعا) امحلاية تنبع من الروهوية العميقة وثقافة ا ألجداد اخلاصة ابلكعوب اليت أأنكأأ) هذه املعارف
والتعبريا) ،و أأن صون هذا الرابط اكن نييجة طبيعية لالعةراف حبقوق الإنسان لتكل الكعوب واجملمتعا) .و أأفاد بأأن هدف
الويبو اكن التاكمل والتمنية املتنامغة واملس تدامة لدلول ا ألعضاء فهيا من أأجل حتسني جودة احلياة لكعوهبا ،ودعا املكاركني
 ي اللجنة احلكومية ادلولية اإىل إاظروهار أأكرب قدر من القوة عن طريق السعي اإىل حتقيق اإجامع عىل املوضوعا) املتلفة ذا)
الص ة واليت اكنت موضوعا للمفاوضا) لس نوا) عديدة .وتساءل ممثل اجلاعة عام اإذا اكن فقط لصاحب احلق أأن يسعى اإىل
الاس تفادة من اس تغالل املوارد الطبيعية ،سواء املادية وغري املادية ،وكذكل ما اإذا اكنت املعارف التقليدية للجامعا) ا ألصلية
واحمللية تس تحق نفس امحلاية املمنوحة للمعارف الناجتة عن تقدم العلوم والتكنولوجيا ،واكن الرد ا إلجياب عىل السؤالني من
جانبه .واكنت جامعة دول ا ألنديز قد أأنكأأ) مجموعة من املعايري ووضعهتا  ي طليعة حامية املعارف التقليدية والوصول اإىل
املوارد الوراثية وتعزيز وحامية أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي ،واليت تضمنت قرار جامعة دول ا ألنديز رمق  486بكأأن امللكية
الصناعية ،والقرار رمق  391بكأأن احلصول عىل املوارد الوراثية ،والقرار رمق  760بكأأن حامية وتعزيز الةراث الثقا ي املادي
وغري املادي ا ألنديزي .واكنت تكل القرارا) صكواك قانونية تتجاوز الولية الوطنية ،ولروها قوة القانون  ي ادلول ا ألعضاء ،ولروها
تأأثري مبارش وتلقايئ وفوري وإالزايم  ي أأنظمهتا القانونية ،مبا  ي ذكل ا ألس بقية أأو الس يادة عىل القوانني الوطنية حيامث نكأأ)
الرصاعا) .وعرض عىل الويبو املساعدة من الفريق املروهاري التابع ألمانة جامعة دول ا ألنديز اذلي أأبدى اس تعداده للعمل مع
الويبو عىل اإجراء دراسا) اإحصائية وتوفري أأنكطة بناء القدرا) ووضع القواعد والس ياسا) العامة واملؤسس ية محلاية وصون
وتعزيز املوارد الوراثية والعنرص املعنوي املرتبط هبا ،ابلعامتد عىل امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن جتاربه  ي جمال وضع املعايري قد
تكون مفيدة لدلول ا ألعضاء ا ألخرى .واكنت جامعة دول ا ألنديز قد اس توحت جتارهبا من العمل اذلي جري  ي اإحدى ادلول
ا ألعضاء ضد القرصنة البيولوجية ،و أأعرب عن أأمهل  ي أأن يكون قادرا عىل تكرار تكل التجربة الناحجة عن طريق اإنكاء
مرصد القرصنة البيولوجية  ي ا ألنديز ،واذلي قد يكون أأيضا مبثابة منوذج للبدلان ا ألخرى .و أأفاد بأأنه س يعمل عىل التأأكيد عىل
أأن ادلورة التاسعة والعرشين للجنة يه حدث ل ينىس حتولت فيه ادلول ا ألعضاء من ادلفاع عن مواقفروه اإىل حتقيق مصاحل
مكةركة تقوم عىل توافق تقين ودبلومايس وس يايس عادل وصاحل وفعال ،وابلتايل حتويل امللكية الفكرية اإىل أأداة لفائدة
الرفاهية للجميع .و أأكد أأنه من خالل توفري اليقني القانوين ،س يكون ا ألمر مبثابة سداد لدليون التارخيية املس تحقة للجامعا)
ا ألصلية واحمللية اليت تبادلت معارف أأجدادها .كام أأن هذا ادلين مس تحق أأيضا لدلول ا ألعضاء اليت تبادلت مواردها الطبيعية
اليت اكنت  ي كثري من احلال) تمتزي برثاء ل هنايئ .كام أأنه مس تحق أأيضا اإىل ادلول ا ألعضاء اليت عزز) واس متر)  ي تعزيز
الرفاهية البرشية من خالل التطوير التكنولويج.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة الثامنة والعرشين
قرار بكأأن البند  4من جدول ا ألعامل

 .29قدم الرئيس مرشوع التقرير املعدّل دلورة
اللجنة الثامنة والعرشين
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(الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/28/11
 )Prov. 2لعامتده ،ومت اعامتده.

البند  5من جدول ا ألعامل :اعامتد بعض املنظام)
 .30أأشار الرئيس اإىل قامئة املنظام) الامثنية عرش اليت طلبت الاعامتد وفقا للمعايري والإجراءا) (الوثيقة
.)WIPO/GRTKF/IC/29/2
 .31وطلب وفد الروهند ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الروهادئ ،تأأجيل القرار بكأأن اعامتد مكتب الاسيكارا)
لغرب اببوا تمنية اجملمتع ا ألصليني.

قرار بك أأن البند  5من جدول ا ألعامل:
 .32وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد س بع
عرشة منظمة ترد أأسامؤها  ي مرفق
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/2بصفة
مراقب ،ويه اكلتايل :حركة الك باب من أأجل
الت منية ()AJED-Congo؛ ومنظمة مساعي
ادلفاع عن حقوق ساكن الغااب) والبيئة
()ADPE؛ وواكةل الصحافة ادلولية للكعوب
ا ألصلية ()AIPIN؛ ورابطة املزارعني اتل-هاري
لت منية الزراعة والصيد ()ACDAPTH؛ ومكتب
الاسيكارا) يس أأس ()CS Consulting؛
ومؤسسة مااكميب للت منية؛ وهيئة جمالس ساكن
جزر مضيق توريس؛ واملركز ادلويل للتثقيف
البييئ والت منية اجمل متعية ()ICENECDEV؛
واملعروهد الكوري للطب الرشيق ()KIOM؛
ومنظمة الاعتناء ابلنساء وا ألطفال املس تضعفني
()FEED؛ ومتحف فواتديكوبو؛ وجت ّمع ا ألفارقة
الواعني والزنهاء والوطنيني وامللزتمني واملتضامنني:
رابطة ()RACINES؛ واحتاد ش باب بوروندي
ا ألصليني من أأجل الت منية اجمل متعية
()UJEDECO؛ واحتاد الكعوب ا ألصلية من
أأجل الصحوة الإمنائية ()UPARED؛ والاحتاد
الوطين للمنظام) الإمنائية غري احلكومية
()UNONGD؛ ومنظمة القرى املتحدة؛
وقرر) اللجنة اإرجاء
ومنظمة اجلرس ا ألبيضّ .
اعامتد مكتب الاسيكارا)  ي جمال ت منية اجلاعا)
ا ألصلية لبابوا الغربية للنظر فيه  ي دورهتا الثالثني.
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البند  6من جدول ا ألعامل :مكاركة اجلاعا) ا ألصلية واحمللية
 .33أأشار الرئيس اإىل أأنه منذ اإنكاء صندوق التربعا)  ي عام  ،2005مت تقدمي مساهام) خمتلفة من الربانمج السويدي
ادلويل للتنوع البيولويج ( )Swedishbioوفرنسا وصندوق كريس تنسن وسويرسا وجنوب أأفريقيا والرنوجي ونيوزيلندا
و أأسةراليا .واكن صندوق التربعا) يعمل بنجاح واكن شفافا ومس تقال وفعال .ومع ذكل ،نضب الصندوق .ودعا الرئيس ادلول
ا ألعضاء لليكاور داخليا واملسامهة  ي احلفاظ عىل الصندوق مكتفيا ذاتيا .واكن صندوق التربعا) هاما ابلنس بة ملصداقية
اللجنة احلكومية ادلولية اليت أألزمت نفسروها مرارا بدمع مكاركة الكعوب ا ألصلية .وقدمت الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/29/INF/4معلوما) عن احلاةل الراهنة للمساهام) وطلبا) احلصول عىل ادلمع ،كام قدمت
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/3معلوما) عن تعيني أأعضاء اجمللس الاسيكاري لصندوق التربعا) .و ي وقت
لحق من هذا ا ألس بوع ،س تدعى اللجنة احلكومية ادلولية لنتخاب أأعضاء اجمللس الاسيكاري .وابلتايل ،س تعود اللجنة
احلكومية ادلولية اإىل هذه املسأأةل  ي وقت لحق .واقةرح الرئيس أأن يعمل سعادة السفري /تيين ،انئب الرئيس ،كرئيس
اجمللس الاسيكاري .وسيمت تقدمي تقرير عن نتاجئ مداول) اجمللس الاسيكاري لصندوق التربعا)  ي وقت لحق ابدلورة
احلالية  ي الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/29/INF/6
 .34ووفقا لقرار اللجنة احلكومية ادلولية  ي دورهتا السابعة ( ،WIPO/GRTKF/IC/7/15الفقرة  ،)63جرى عقد
جلنة عروض أأثناء تعليق دورة اللجنة احلكومية ادلولية ،بكأأن املوضوع التايل" :امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا :وهجا) نظر الكعوب ا ألصلية واجملمتع احمليل" .ورحب الرئيس حبضور املتحدث الرئييس ،الس يدة/
فيكتوراي تويل كوربوس ،املقرر اخلاص ل ألمم املتحدة املعين حبقوق الكعوب ا ألصلية ،الفلبني .كام رحب حبضور اثنني من
أأعضاء اللجنة الآخرين وهام :الس يد /بريس تون هارديسون ،حملل س ياسا) ،قبائل تولليب ،الولاي) املتحدة ا ألمريكية،
والس يد /بيتا اكليس تا نيوابلفو ،حمايم رئيس دلى أأوش ينياك للمحاماة  ي جمال امللكية الفكرية ،فيجي .ودعا رئيس اللجنة،
الس يد /رميون اإيريبيغ ،ممثل قبائل تولليب ،اإىل املنصة .ومت تقدمي العروض وفقا للربانمج
( ،)WIPO/GRTKF/IC/29/INF/5واكنت متاحة عىل موقع املعارف التقليدية كام ورد) .وقدم رئيس الفريق تقريرا
خطيا بكأأن اللجنة اإىل أأمانة الويبو ،واذلي مت نسخه عىل النحو املوجز أأدانه:
"اكن موضوع جلنة الكعوب ا ألصلية هو امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا :وهجا)
نظر الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية .واكنت املتحدثة الرئيس ية يه الس يدة /فيكتوراي كوربوز ،مقرر ا ألمم
املتحدة اخلاص املعين حبقوق الكعوب ا ألصلية ،مع اثنني من املكاركني ،الس يد /بريس تون هارديسون ،حملل
س ياسا) ،قبائل تولليب ،الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،والس يد /بيتا اكليس تا نيوابلفو ،حمايم رئيس دلى
أأوش ينياك للمحاماة  ي جمال امللكية الفكرية ،ومسيكارا دلى أأمانة جامعة احمليط الروهادئ و أأمانة منتدى جزر احمليط
الروهادئ ،فيجي .وتر أأس اجللسة الس يد /رميون فرايبريغ اإس أآر ،من قبائل تولليب ،وذكر املكاركني  ي اللجنة بأأن
هناك حاجة ملساهام) بصندوق التربعا).
و أأوحضت الس يدة /كوربوز  ي عرضروها العمل بكأأن املعارف التقليدية واملوارد الوراثية ونظام احلصول عىل املنافع
وتقا يروها  ي الصكوك واحملافل ادلولية ا ألخرى .مث ركز) عىل اتفاق ابريس ا ألخري  ي اإطار التفاقية الإطارية لتغري
املناخ ( ،)UNFCCواذلي أأشار اإىل حقوق الكعوب ا ألصلية وعىل أأمهية "احةرام املعرفة وحقوق الكعوب
ا ألصلية وأأفراد اجملمتعا) احمللية ،من خالل مراعاة الالزتاما) ادلولية ذا) الص ة ،والظروف والقوانني الوطنية ."...
و أأشار) أأيضا اإىل أأهداف التمنية املس تدامة ( )SDGsاليت تقر بأأمهية احةرام حقوق الإنسان  ي تنفيذها .وحثت
ا ألطراف  ي اللجنة احلكومية ادلولية عىل اعامتد معاهدة ملزمة قانوان من شأأهنا أأن توفر امحلاية الفعاةل حلقوق
الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية فامي دلهي من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي
التقليدي .و أأشار) اإىل املراجعة التقنية ،اليت أأعدها جميس أأاناي (الوثيقة
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 ،)WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10ومت تلخيص حمتوايهتا .و أأهنت املقرر اخلاص عرضروها من خالل احلث
عىل املرونة  ي نظام امللكية الفكرية من خالل اسييعاب حقوق واحتياجا) وتطلعا) الكعوب ا ألصلية.
وبد أأ الس يد /هارديسون عرضه بوصف اترخيي لـ "املناقكة الكربى بكأأن غزو العامل اجلديد" بني ابرتولويم دي
لس اكزاس وخوان غينيس دي سيبولفيدا اليت جر) قبل أأن ييناول اجمللس احلا م لفاليدوليد ()1551-1550
س ياسة اس بانيا جتاه الكعوب ا ألصلية  ي العامل اجلديد .و أأفاد بأأن القياس عىل معل الويبو جيب أأن يتجنب أأخطاء
فاليدوليد ،وذكل لضامن أأن حامية أأحصاب حقوق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املرتبطة هبا جيب أأن تكون
فعاةل وليس جمرد حرب عىل ورق .وسواء مت التعامل بعنف مع املعارف التقليدية مثل اإاتحهتا مبارشة للعامة أأو من
خالل اليرسيب اإىل املكل العام عىل مر الزمن من خالل أأدوا) نظام امللكية الفكرية ،فاإن الك الس ياس تني تؤداين
اإىل الاندماج وفقدان حقوق امللكية وفقدان الس يطرة عىل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية .واكن الإعالن العاملي
حلقوق الإنسان مثال عىل احلقوق اليت يلزتم مجيع أأعضاء ا ألمم املتحدة ابحةراهما .واكن الاس تنتاج الرئييس هو أأن
حقوق الإنسان عاملية وجيب أأن تؤخذ بعني الاعتبار  ي مفاوضا) اللجنة احلكومية ادلولية .كام أأن احلقوق الواردة
 ي اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية ( )UNDRIPليست حقوقا "خاصة" ،ولكهنا تفسريا
حلقوق الإنسان ا ألساس ية  ي س ياق وضع ا ألقليا) وتقرير املصري .ويأأيت أأساس هذه احلقوق من صكوك حقوق
الإنسان القامئة مثل ميثاق ا ألمم املتحدة والعروهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
( ،)ICESCRوالعروهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية ( )ICCPRوإاعالن فيينا وبرانمج العمل .ومت تأأطري
توصيا) جدول أأعامل الويبو بكأأن التمنية من حيث نظام امللكية الفكرية فقط ،و ي غياب مكاركة أأحصاب
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املرتبطة هبا .واكنت هناك عنارص من جدول أأعامل الويبو بكأأن التمنية مثرية
للقلق مثل أأمهية املكل العام وحرية التعبري اليت تعمل ضد حقوق الإنسان ،مثل احلق  ي الس يطرة عىل اس تخدام
املعارف التقليدية الواردة  ي املادة ( )31من اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية .وفامي يتعلق بتجديد
الويبو لولية اللجنة احلكومية ادلولية ،علق عىل عبارة "حامية متوازنة وفعاةل" .و أأفاد بأأن اختبارا) املوازنة شائعة
حيث متتكل ادلوةل سلطة حتقيق التوازن بني حقوق ومصاحل ا ألفراد ومنظام) اجملمتع املدين .ومع ذكل قد ل يكون
ذكل مناس با  ي مجيع الظروف .فقد مشلت حقوق الإنسان قضااي ل يعد اختبار املوازنة فهيا مناس با .ول ينبغي أأن
يمت دمج النظر املتوازن مع اختبارا) املوا نزة .و أأشار اإىل أأن اتفاقيا) الوصول غالبا ما تأأخذ شلك عقود ،وهناك
بعض القيود عىل قانون العقود .ففي القانون اخلاص ،جيب أأن يمت مراقبة هذه العقود وتنفيذها من قبل الكعوب
ا ألصلية واجملمتعا) احمللية ،ا ألمر اذلي يتطلب قدرا) وموارد .وقد تكون هناك مكلكة أأمعق  ي بعض
الاختصاصا) ويه التضارب بني قانون العقود وقانون حق املؤلف .ويضع الككف عن ا ألصل عبء التوثيق عىل
عاتق مقديم طلبا) احلصول عىل الرباءا) وليس عىل عاتق جلان التصال للكعوب ا ألصلية .وتضع قواعد البياان)
العبء علهي لتوثيق معارفروه  .و ي احلال) اليت يمت فهيا جتميع قواعد البياان) من ا ألدبيا) املوجودة ،أأعربت جلان
التصال للكعوب ا ألصلية عن خماوف بكأأن حامية املعارف التقليدية  ي قواعد البياان) .واعترب ا ألعضاء أأن تكل
املعارف املتاحة للجمروهور يه  ي املكل العام ،بيامن اعترب أآخرون أأن بعض أأشاكل املعرفة املتاحة عىل نطاق واسع قد
تكون محمية .وهناك أأس ئ ة ذا) ص ة ،من بني أأمور أأخرى ،حول كيفية جتميع قواعد البياان) ومن اذلي يتحمل
التاكليف ،وكذكل بكأأن الضامان) وإاماكنية الوصول.
وركز الس يد /نيوابلفو عىل الس ياق املوجود  ي احمليط الروهادئ .و أأفاد بأأنه  ي عام  ،1999وضع زعامء جامعة احمليط
الروهادئ قانونني منوذجيني وهام القانون المنوذيج بكأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري التقليدي للثقافة والقانون
المنوذيج بكأأن املعرفة البيولوجية التقليدية والابتاكر واملامرسا) ( .)TBKIPواكنت هذه القوانني المنوذجية من
أأجل تككيل أأساس للقوانني  ي  22بدلا من بدلان احمليط الروهادئ .ومع ذكل ،قد اعمتد عدد قليل من البدلان
القوانني بكأأن املعارف التقليدية ،واكنت هناك حامية غري اكفية للمعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد اجلزرية والبحرية.
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واكن المتكل غري املرشوع قضية رئيس ية  ي احمليط الروهادئ ،ول توفر القوانني احلالية امحلاية الاكفية ألهنا مل تكن
مطبقة خارج احلدود .وهناك عدد من احلجج دلمع حامية املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية من خالل صك
دويل .وتؤكد املادة ( )31من اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية هذا الهنج بوصفه عنرصا من
عنارص حقوق الإنسان .وقد يسامه وجود صك قانوين دويل  ي الوقاية من القرصنة البيولوجية .وتؤدي القرصنة
البيولوجية اإىل الاس تخدام دون تقامس املنافع اذلي يسروه  ي حتقيق التمنية الاقتصادية واجملمتعية .ويسروه تقامس
املنافع  ي الإبداع القامئ عىل التقاليد والابتاكر ،مبا  ي ذكل اليسويق .وتعد منطقة احمليط الروهادئ غنية ابملوارد
الوراثية ول يعارض معظ الناس تمنية املوارد الوراثية طاملا يمت ذكل  ي اإطار الرشاكة .وبدون هذه التفاقا)،
س تواصل جزر احمليط الروهادئ عدم الاس تفادة من اس تخدام التنوع البيولويج اذلي تمتتع به .وتأأمل الكعوب
ا ألصلية تطوير الآليا) ادلولية .وميكن للمعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية أأن تزود العامل بقمي متعددة – قمي
اقتصادية وعلمية وجتارية .وخمت الس يد /نيوابلفو مذكرا بأأن اتفاقية التنوع البيولويج وإاعالن ا ألمم املتحدة بكأأن
حقوق الكعوب ا ألصلية توفران احلد ا ألدىن من معايري الاعةراف حبقوق الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية.
وبعد ذكل ،فتحت اللجنة الباب أأمام طرح ا ألس ئ ة .وطرح وفد اسةراليا سؤالا حول دراسة حاةل خاصة ابحمليط
الروهادئ بكأأن تسويق الطحالب امحلراء ،لس امي اإذا اكن قد مت تقدمي طلبا) احلصول عىل الرباءا) .و أأجاب الس يد/
نيوابلفو بأأن طلب احلصول عىل الرباءا) قد مت تقدميه  ي الولاي) املتحدة ا ألمريكية.
و أأعرب ممثل اجمللس الروهندي ألمرياك اجلنوبية عن قلقه من أأن الكعوب ا ألصلية قد أأطلق علهيا امس "اجلاعا)
احمللية"  ي الإجراءا) .و أأفاد بأأن الكعوب ا ألصلية ليست جامعا) حملية ولكهنا أأمم .وينبغي أأن تكون الكعوب
ا ألصلية قادرة عىل تضع براءة اخةراع ملعارفروها التقليدية .وجيب التعامل مع قضية الرباءا) املتعلقة ابملعارف التقليدية
حبذر شديد.
و أأعربت ممثل برانمج الصحة والبيئة عن قلقروها من أأن املفاوضا) قد تسري ملدة  15عاما دون اإجناز .و أأشار) اإىل أأن
المتكل غري املرشوع حيدث  ي أأفريقيا أأيضا.
و أأجاب الس يد نيوابلفو أأن الباحثني البيولوجيني  ي فيجي أأبرموا عقود مع اجلامعا) .و أأشار اإىل أأنه ليس هناك
حاجة اإىل الانتظار بكأأن صك دويل لتطوير اس تجااب) وطنية .لقد أأنكأأ) فيجي مكتبا بوزارة املوارد الطبيعية
للتعامل مع ذكل والوفاء ابلزتاماهتا مبوجب اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي .واكنت احلكومة  ي فيجي
تتدخل  ي التفاوض بكأأن عقود التنقيب البيولويج مع اجلامعا) والروهيئا) ا ألخرى ،واكنت تضمن تقامس املنافع مع
أأحصاب املعارف.
وفامي يتعلق ابلسؤال حول "اجلاعا) احمللية" ،أأفاد) الس يدة /كوربوز بأأن اجلاعا) احمللية دلهيا املعارف التقليدية
واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي اخلاصة هبا ،وكذكل دلى الكعوب ا ألصلية نفس اليشء ،وعىل
الرمغ من أأن حقوقروها قد ختتلف ،اإل أأهنا تس تحق امحلاية .و أأشار) اإىل اجامتع للبنك ادلويل  ي الآونة ا ألخرية اذلي
أأعربت فيه العديد من البدلان ا ألفريقية عن أأمهية الضامان) ابلنس بة للجامعا) احمللية ،ودعت اإىل توس يع الضامان)
اخلاصة ابلكعوب ا ألصلية .و أأفاد) بأأن الكعوب ا ألصلية اكنت تطور أآلياهتا اخلاصة ابمحلاية مثل الربوتوكول)
احمللية للمساعدة  ي تنظمي أأعامل الباحثني البيولوجيني.
وطرح مندوب الولاي) املتحدة ا ألمريكية سؤالا عىل الس يد /نيوابلفو بكأأن ما اإذا اكن موقفه هو أأن املعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية الواردة  ي املنكورا) لزالت محمية حىت لو اكنت املعلوما) متاحة بسروهوةل وما
اإذا اكنت املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اليت يعود أأصلروها اإىل بدل أآخر سيتكون محمية ،وما اإذا اكنت
املعارف الواردة  ي املنكور اذلي يس بق اتفاقية التنوع البيولويج س تحصل عىل امحلاية بأأثر رجعي .و أأاثر ذكل
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مسأأةل كيف س تعمل فيجي بكأأن حتديد أأصل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ،والقضااي ذا) الص ة
بعدم اإدراج النظام املقةرح  ي اإطار الويبو بأأثر رجعي .و أأجاب الس يد /نيوابلفو بأأنه اكنت هناك العديد من
املنكورا) القدمية اليت حتتوي عىل املعارف التقليدية .و ي حني انه اكن من املرحج ان تقوم اجلاعا) احمللية إاباتحة
هذه املعلوما) ملساعدة اجملمتعا) ا ألخرى عىل حتسني الصحة وغريها من جوانب الرفاهية دلهيا ،اإل أأن اإاتحة
املعرفة فتح اجملال أأمام اس تغاللروها .واكن هذا هو السبب وراء عدم التوصية بقواعد بياان) املعارف التقليدية
املرتبطة ابملوارد الوراثية .و أأجاب الس يد /هارديسون بأأن معل اللجنة احلكومية ادلولية حيتاج اإىل معاجلة مسأأةل
ا ألثر الرجعي .و أأكد أأن املعارف التقليدية ليست جمرد معلوما) .وميكن أأن يكون أأصلروها من زمن حسيق ،من مئا)
اإىل أآلف الس نني ،ولروها دورها احملوري  ي كرامة وهوية الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية .وغالبا ما أأدلت
الكعوب ا ألصلية بترصحيا) للجنة احلكومية ادلولية مفادها أأنه ابلنس بة للكعوب ا ألصلية مل يكن قانون امللكية
الفكرية الغريب هو اذلي حيدد معارفروها ولكن قوانيهنا العرفية يه اليت حتدد ذكل .وعادة ما تؤكد القوانني العرفية عىل
الالزتاما) غري القاب ة للترصف بكأأن املعرفة  ي اإطار تقاليدها ،وهذه الالزتاما) ل تنهتيي مبرور الوقت .واكنت
هذه يه املكلكة مع "املكل العام" .وإاذا قرروا التقامس ،فاإهن يتوقعون أأن يمت اس تخدام تقامس املعرفة بطريقة
مناس بة .و أأفاد بأأن الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية شاركت ابلكثري من املعارف التقليدية دون فروه للعواقب.
وقد تتعرض الس ياسا) والقوانني اليت أأخفقت  ي اإقرار واحةرام تطلعاهت فامي يتعلق مبعارفروه وقوانيهن العرفية اإىل
خطر الامزتاز".
 .35واجمتع اجمللس الاسيكاري لصندوق الويبو للتربعا)  ي  16و  17فرباير  2016لختيار وترش يح عدد من املكاركني
اذلين ميثلون الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية من أأجل احلصول عىل متويل ملكاركهت  ي ادلورة املقب ة للجنة احلكومية
ادلولية .وود) توصيا) اجمللس  ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/INF/6اليت صدر) قبل هناية ادلورة.
 .36وجشع الرئيس الوفود للنظر  ي وضع أأموال  ي صندوق التربعا).
 .37وذكر ممثل رابطة قبائل كوان املتحدة  ي انبغواان ،متحداث ابمس جامعة الكعوب ا ألصلية ،أأنه عندما مت تأأسيس صندوق
الويبو للتربعا) لفائدة الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية املعمتدة ،اعةرفت اجلعية العامة بأأمهية اإدراج هؤلء املمثلني  ي
مداول) اللجنة احلكومية ادلولية .و أأعرب عن شكره للحكوما) واملنظام) وا ألفراد اذلين قدموا مساهام) مالية جيدة مببد أأ
حسن النية دلمع مكاركة الكعوب ا ألصلية  ي هذه العملية .و أأفاد بأأن نصوص املفاوضا) احلالية أأقر) برضورة املكاركة
الفعاةل من جانب الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية  ي تنفيذ بنود أأي صك أأو صكوك انجتة عن هذه العملية .وذكر أأن
الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية مه املالكني الرئيسني و أأحصاب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي
التقليدي اليت اكنت موضوع املفاوضا) .واكن لبد أأن تكارك الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية ابلكلك الفعال والاكمل  ي
التفاوض بكأأن النصوص .ومع ذكل ،اإذا ما نظران اإىل ق ة عدد ممثيل الكعوب ا ألصلية ،فاإن السبب يعود اإىل حد كبري اإىل
نقص المتويل ،وهو ا ألمر اذلي ل ميكن أأن يس متر .وإاذا مل يمت زايدة عدد املكاركني ،فاإن لن يمت معاجلة مصاحل وحقوق
الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية عىل حنو اكف .وس يلقي فكل املكاركة الفعاةل للكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية بظالهل
طويال عىل رشعية العملية اليت تتوللروها اللجنة احلكومية ادلولية و أأي مؤمتر دبلومايس .لقد طور) الكعوب ا ألصلية
واجملمتعا) احمللية عالقة معل جيدة مع اللجنة .وسعى املمثلون اإىل تقدم وليس عرق ة اختتام املداول) .وحث ممثل الرابطة
ادلول ا ألعضاء عىل املسامهة اب ألموال دلمع مكاركة عادةل وإاقلميية وتراعى التوازن بني اجلنسني من جانب الكعوب ا ألصلية
واجملمتعا) احمللية  ي اس تكامل مفاوضا) اللجنة احلكومية ادلولية .كام حث ادلول ا ألعضاء عىل مض ممثلني من الكعوب
ا ألصلية واجملمتعا) احمللية  ي وفودها هبدف زايدة حتسني مدخالهتا.
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 .38وذكر وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية أأنه  ي متابعة لتعروهده اذلي قدمه  ي شروهر سبمترب  ،2014فاإنه بصدد تنفيذ
مسامهته بقمية  10.000دولر أأمرييك لصندوق التربعا) .مع العمل أأن مبلغ  10 000دولر أأمرييك ليس ابملسامهة الضخمة،
اإل أأنه يأأمل أأن يكون ذكل اس تكامل جلروهود بالده  ي تنفيذ هذا التعروهد  ي ادلورة املقب ة للجنة احلكومية ادلولية.
 .39و أأعرب الرئيس عن أأمهل  ي أأن يالحظ البعض الآخر مسامهة الولاي) املتحدة ا ألمريكية وحيذو حذوها.
 .40ودعا ممثل توابج أأمارو ادلول ا ألعضاء اإىل املسامهة لمتويل مكاركة الكعوب ا ألصلية.

قرارا) بك أأن البند  6من جدول ا ألعامل:
 .41أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
WIPO/GRTKF/IC/29/3
وWIPO/GRTKF/IC/29/INF/4
و.WIPO/GRTKF/IC/29/INF/6
 .42وجشّعت اللجنة بكدّة أأعضاءها ومجيع
الروهيئا) املروه متة  ي القطاعني العام واخلاص وحث ّهتا
عىل ا إلسروهام  ي صندوق الويبو للتربعا) لفائدة
اجلاعا) ا ألصلية واحمللية املع متدة.
 .43واقةرح الرئيس انتخاب ا ألعضاء الامثنية
التالية أأسامؤمه  ي اجمللس الاسيكاري للعمل
بصفهت الكخصية وانتخبهت اللجنة ابلزتكية :الس يد
فيصل عالق ،سكرتري أأول ،البعثة ادلامئة للجزائر،
جنيف؛ والس يد ابرفزي اإميوموف ،سكرتري اثن،
البعثة ادلامئة لطاجيكس تان ،جنيف؛ والس يد
نيلسون دي ليون كنتويل ،ممثل مجعية قبائل كوان
املتحدة من أأجل ا ألرض ا ألم ( ،)KUNAبامن؛
والس يد رميوند فرايربغ ،ممثل قبائل تولليب
بواش نطن ،الولاي) املتحدة ا ألمريكية؛ والس يد
اكرلو ماراي مارينغي ،ملحق معين ابمللكية الفكرية
والتجارة ،البعثة ادلامئة للكريس الرسويل ،جنيف؛
والس يدة ماري انر ي ،موظفة تنفيذية ،وزارة
الس ياحة والتجارة والتبادل التجاري وت منية
مرشوعا) ا ألعامل الوطنية ،بور) فيال ،فانواتو؛
والس يد بيتا اكليسيتا نيوابلفو ،مسيكار ،أأمانة
منتدى جزر احمليط الروهادئ ،فيجي؛ والس يدة
مارس يال ابيفا ،مسيكارة ،البعثة ادلامئة لك ييل،
جنيف.
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ّ
وعني رئيس اللجنة السفري روبرتو
.44
ماتيوس مياكئيل تيين ،انئب رئيس اللجنة ،رئيسا
للمجلس الاسيكاري.

البند  7من جدول ا ألعامل :املوارد الوراثية
 .45أأشار الرئيس اإىل أأنه اكن قد تكاور قبل ادلورة مع املنسقني ا إلقلمييني والوفود املروهمتة بكأأن برانمج ومهنجية العمل.
ومت تعممي مرشوع اقةراح خطي بكأأن برانمج ومهنجية العمل  ي  12فرباير  .2016وأأكد ان مرشوع مهنجية وبرانمج العمل
مرن ودينامييك وخاضع لالرجتال طوال مدة ادلورة .وذكر الرئيس بأأنه بصدد البدء  ي مناقكة القضااي اجلوهرية  ي جلسة
عامة .وإاذا اكن هناك نص  ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4يتعلق ابلقضية قيد املناقكة ،فاإنه ينبغي عرضه عىل
الكاشة بغرض احلصول عىل املعلوما) فقط ،وليس القصد منه اإجراء صياغة مبارشة  ي اجللسة العامة .ومع ذكل ،اإذا اكن
هناك اتفاق واحض عىل تغيري بعينه  ي النص احلايل ،فاإنه قد يسمح بعرض ذكل التغيري عىل الكاشة .و أأفاد بأأن اجللسة العامة
ظلت يه هيئة صنع القرار ويمت معل تقرير ابملناقكا) اكلعادة .و ي هناية لك يوم ،س يقوم ابإطالع اجللسة العامة عىل أآرائه
بكأأن نتاجئ ذكل اليوم و أأي من القضااي اليت ميكن اعتبارها قضااي عالقة/معلقة للمناقكة  ي ادلورة املقب ة اإىل جانب اخلطة
اخلاصة ابليوم التايل .واكن الرئيس قد دعا الس يدة /مارغو ابغيل من موزامبيق ،والس يدة /اإمييليا هرياننديز من املكس يك
للعمل كيرسين مع انئيب الرئيس .و أأفاد بأأنه اسينادا اإىل مناقكا) اجللسة العامة ،قد يدعو الرئيس امليرسين لإجراء الصياغة.
وسيمت تقدمي أأي نص يرد من امليرسين اإىل اجللسا) العامة وسيمت اإدخال نص امليرسين اجلدد اذلي حصل اعمتد ابجللسة
العامة اإىل الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4وبناء عىل التقدم اذلي يمت اإحرازه  ي اجللسة العامة ،قد يكلك الرئيس
واحد أأو أأكرث من ا ألفرقة العام ة الر يية أأو "غري الر يية" مفتوحة العضوية لتناول قضية معينة .وسري أأس أأحد انئيب الرئيس
الذلين سيساعدهام امليرسين لك من هذه ا ألفرقة العام ة أأو املكاورا) اجلانبية غري الر يية .وسيمت رفع تقرير بنتاجئ أأفرقة
العمل أأو املكاورا) اجلانبية غري الر يية  ،اإن وجد) ،من قبل لك رئيس من رؤساهئا اإىل اجللسة العامة .وسيمت تنفيذ أأي
نص يعرض عىل الكاشة ،اإن وجد ،أأو أأي صياغة ومعل غري ر يي ابللغة الإجنلزيية ،عىل الرمغ من أأنه س تكون هناك دامئا
ترمجة اإىل اللغا) الست  ي اجللسة العامة .و أأكد الرئيس عىل أأن اجللسة العامة سيتخذ قرار بكأأن قبول أأي تعديال) أأو
نصوص جديدة مقةرحه من قبل امليرسين أأو أأفرقة العمل أأو املكاورا) اجلانبية غري الر يية .و أأفاد بأأنه مت اإدراج القضااي
اجلوهرية  ي املرفق أألف لورقة املهنجية والربانمج اذلي خلصه الرئيس .واقةرح الرئيس البدء بـ " أأهداف الس ياسة"
و"املوضوع" .وبعد ذكل ،حدد الرئيس بكلك فردي واثئق العمل واملعلوما) الالزمة لدلورة.
 .46و أأكد وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،جمددا عىل العمل الإضا ي اذلي يتعني القيام به للوصول اإىل فروه مكةرك
ألهداف الس ياسة واملبادئ التوجهيية ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يساعد  ي توفري فروه مكةرك حول القضااي اجلوهرية قبل
ادلخول  ي املفاوضا) القامئة عىل النص .و أأفاد بأأنه من املفروهوم أأنه بهناية ا ألس بوع س تكون هناك قامئة اإرشادية ابلقضااي
العالقة/املعلقة.
 .47وعرض الرئيس القضية ا ألساس ية ا ألوىل اليت سيمت مناقك هتا ويه أأهداف الس ياسة ،وخلص املادة اخلاصة بأأهداف
الس ياسة العامة  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4و أأفاد بأأن اللجنة احلكومية ادلولية قرص) ا ألهداف عىل هدف
واحد رئييس و أأكد الرئيس أأن التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج تعاملت مع حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة
هبا ،مبا  ي ذكل احلصول عىل املنافع وتقا يروها  ي اإطار التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج .ومن وهجة نظره ،يرتبط السؤال
الرئييس فامي يتعلق اب ألهداف والس ياسا) ابلتقاطع بني نظام امللكية الفكرية وا ألنظمة/الآليا) املتعلقة حبامية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأشار اإىل أأنه ل يوجد توافق  ي الآراء بكأأن ا ألهداف املنعكسة  ي وثيقة العمل ،ولتكل
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4أأهداف يبدو أأهنا تتعلق مبنع منح الرباءا) عن خطأأ .وس يكون من املفيد اإذا ما
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قامت الوفود بينقية وتضييق ا ألهداف احلالية .وطلب الرئيس من امليرسين النظر  ي مجيع التعليقا) املقدمة حول هذه
املسأأةل ،وحماوةل دفع ا ألهداف املنقحة اإىل ا ألمام للنظر فهيا  ي اجللسة العامة.
 .48وفتح الرئيس ابب املناقكة حول أأهداف الس ياسة.
 .49و أأعرب وفد أأسةراليا عن اعتقاده بأأن أأحد ا ألهداف يمكن  ي تعزيز كفاءة وشفافية نظام الرباءا) ادلويل .ومت اش امتل
التدابري مثل وضع معايري احلد ا ألدىن واحلد ا ألقىص للككف وكيف و أأين ميكن احلصول عىل املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا عندما يدمع الاخةراع الناشئ عهنا هذا الروهدف ،ويكجع الابتاكر وتعزيز الثقة  ي نظام امللكية الفكرية.
 .50و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بأأنه فامي يتعلق ابملوارد الوراثية
ونظام الرباءا) ،ينبغي أأن يكون هدف الس ياسة هو تعزيز الكفافية  ي نظام الرباءا) ليسروهيل اإماكنية احلصول عىل املنافع
وتقا يروها من خالل الككف عن بدل املصدر أأو منكأأ املوارد الوراثية ،وابنتظار مزيد من املناقكا) ،ورمبا املعارف التقليدية
املرتبطة ابملوارد الوراثية ،وابلتايل مساعدة مقديم املوارد الوراثية عىل رصد وتيبع املوارد الوراثية اليت رمبا ختضع ألية ترتيبا)
خاصة بتقامس املنافع .ور أأى الوفد أأنه لتجنب تكرار ا ألحاكم الواردة ابلفعل  ي بروتوكول انغواي ،فاإن هناك حاجة اإىل فروه
واحض بكأأن اجملموعة اكم ة من التدابري القامئة الواردة  ي بروتوكول انغواي فضال عن التدابري اخلاصة بينفيذ بروتوكول انغواي.
وشدد الوفد عىل أأنه مت تناول نظام احلصول عىل املنافع وتقا يروها مبا  ي ذكل متطلبا) املوافقة املس بقة عن عمل أأو الرشوب
املتفق علهيا تبادليا  ي أأنظمة منفص ة .و أأشار أأيضا اإىل أأن منح براءا) الاخةراع عن خطأأ ينبغي منعه ،ولتحقيق ذكل ،جيب
أأن يكون دلى ماكتب الرباءا) وصول اإىل املعلوما) املناس بة بكأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.
 .51و أأثىن وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عىل اإجنازا) السفري ماكوك  ي اللجنة ،لس امي تفانيه  ي تقدمي أأمث ة معلية ومن
العامل الواقعي .و ي اإطار الولية اجلديدة للجنة احلكومية ادلولية ،اكن الةركزي ا ألسايس للجنة عىل التوصل اإىل تفامه مكةرك
حول القضااي اجلوهرية ،مبا  ي ذكل تعريف المتكل غري املرشوع واملس تفيدين واملوضوع وا ألهداف ،مبا يكمل النظر  ي
الاس تثناءا) والتقييدا) والعالقة مع املكل العام .واكن الوفد وافق عىل حذف النص املتعلق ابملس تفيدين  ي دورة اللجنة
الاخرية املصصة للموارد الوراثية ،و أأشار اإىل أأن ادلورة التاسعة والعرشين للجنة س تكون أأكرث تركزيا عىل املوارد الوراثية
من تركزيها عىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .و أأفاد بأأن أأكرث الوسائل فعالية للبدء اكنت تمكن  ي
حتديد ا ألهداف املكةركة .وذكر بأأنه عىل مدار اترخي اللجنة احلكومية ادلولية ،اكن الروهاجس ا ألسايس للوفد بكأأن الرباءا)
اليت منحت لالخةراعا) اليت مل تكن جديدة أأو مبتكرة .ور أأى أأنه اإذا تكاركت ادلول ا ألعضاء  ي هذا الاهامتم ،فاإهنا ميكن
أأن تتفق عىل هدف مكةرك .وحدد الوفد الروهدف املكةرك ا ألول بـ " ينبغي أأن هتدف ادلول ا ألعضاء  ،ي حامية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا اإىل :منع براءا) الاخةراع املمنوحة عن خطأأ لالخةراعا) اليت ليست جديدة أأو
مبتكرة فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا اليت ميكن أأن حتمي الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية ضد
القيود املفروضة عىل الاس تخدام التقليدي للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واليت قد تنج عن براءا) اليت
منحت عن خطأأ بكأأهنا" .و أأشار اإىل أأن هذه الصيغة مل تكمل ا ألهداف املكةركة ابلاكمل ألنه بوصف القضية عىل أأهنا
مسأأةل منح سلمي للرباءا) ،فاإن الوفد مل يعرب مبا فيه الكفاية عن سبب القيام مبثل هذا العمل .وذكر أأنه اكن يكعر مبدئيا
ابلقلق جتاه الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية مثل املزارعني يواهجون دعاوى انهتاك لرباءا) اخةراع عن اس تخداماهت
التقليدية للموارد الوراثية .واقةرح أأن هناك هدف أآخر من أأهداف العمل  ي الويبو وهو احلاجة اإىل تكجيع أأو حتفزي
البحوث وتطوير ا ألدوا) ملاكحفة ا ألمراض اجلديدة ،مثل اإجياد الطاقة النظيفة والوقود احليوي ومس تحرضا) التجميل
اجلديدة والأكرث أأماان وا ألغذية الصحية .واقةرح الوفد هدف أآخر اكلتايل "التأأكد من أأن ماكتب الرباءا) دلهيا املعلوما)
املتاحة املناس بة بكأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا الالزمة لختاذ قرارا) مس تنرية بكأأن منح الرباءا)".
وفامي يتعلق اب ألهداف الواردة  ي الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4والروهدف اخلاص بتعزيز الكفافية ،أأفاد الوفد بأأن
نظام الرباءا) قد جشع عىل الكفافية ،وابلتايل ،مل يؤيد الكفافية كروهدف .ودعا الوفد وفد الاحتاد ا ألورويب اإىل تقدمي

WIPO/GRTKF/IC/29/8
22

معلوما) حمدثة عن معلية الاحتاد ا ألورويب لتنفيذ بروتوكول انغواي هبدف مناقكة ادلروس املس تفادة و أأية خماوف ميكن
تكاركروها فامي يتعلق بتأأثري تنفيذ بروتوكول انغواي عىل البحوث  ي الاحتاد ا ألورويب.
 .52ومزي وفد الياابن بني اثنني من العوامل املتلفة ،قضية المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية ،لس امي عدم كفاية
الامتثال لنظام احلصول عىل املنافع وتقا يروها ومنح الرباءا) عن خطأأ .و أأضاف أأنه ل ينبغي التعامل مع البند ا ألول  ي نظام
الرباءا) .وينبغي أأن يكون تركزي اللجنة احلكومية ادلولية عىل اخلطأأ  ي منح الرباءا) ،لس امي بكأأن اس تخدام قواعد البياان)
لفائدة حبوث ا ألدبيا) السابقة نظرا ألن الويبو اكن لروها دور حامس كنظمة متخصصة  ي جمال امللكية الفكرية.
 .53وشكر وفد الاحتاد الرويس السفري ماكوك اذلي اكن قد تر أأس اللجنة احلكومية ادلولية  ي املايض .و أأكد الوفد أأن
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4ينبغي أأن تركز أأول عىل منع املنح اخلطاء للرباءا) القامئة عىل املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،واليت ل توفر لروها معايري ذا) ص ة فامي يتعلق ابخلطوة الابتاكرية ،ومنع المتكل غري املرشوع
للموارد الوراثية .واكنت ادلول ا ألعضاء قد أأكد) أأن املوارد الوراثية مل تكن نفسروها نييجة للنكاب الفكري ،وابلتايل ،ل ميكن
أأن تكون محمية بكلك مبارش عىل أأهنا ملكية فكرية .واقةرح الوفد أأن تركز أأهداف الس ياسة عىل املسائل ا ألقرب اإىل امللكية
الفكرية ليك يمت المتكن من وضع صك من شأأنه أأن يكجع الابتاكر وتمنية اجملمتع كلك  ،ي س ياق املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا واليت اكنت معروفة ابلفعل وميكن أأن تس تخدم مبارشة  ي اخةراع أأو  ي اإنكاء اخةراع.
 .54و أأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد أأسةراليا.
 .55و أأعرب ممثل قبائل تولليب عن أأمنيته  ي مواص ة دراسة املقةرحا) املقدمة من وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية،
و أأفاد بأأنه قد تقةرح ا ألهداف اليت قد ل تكون مكةركة من قبل أأحصاب املعارف التقليدية .و أأكد أأن أأحصاب املعارف
التقليدية دلهي العديد من ا ألهداف لس تخدام معارفروه مثل الابتاكر ،ولكن حيتاجوا أأيضا اإىل امحلاية ضد التعرض ملعارفروه .
و أأعرب عن أأمهل إابدخال عبارة "عند الاقتضاء وبناء عىل طلب من أأحصاب املعارف التقليدية ومقابل املوافقة املس بقة عن
عمل" اإىل النص .و أأفاد بأأنه مل يكن دليه اعةراض أأسايس عىل وضع املعارف التقليدية أأمام هجا) حفص الرباءا) .وذكر ممثل
القبائل بأأنه مت وضع العبء عىل عاتق مس تخديم املعارف التقليدية واملوارد الوراثية من خالل اس تخدام الككف عن املنكأأ.
 .56وذكر وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأنه فامي يتعلق بأأهداف الس ياسة ،ينبغي أأن
يعزز الصك الكفافية  ي نظام الرباءا) ليسروهيل تقامس املنافع من خالل الككف عن بدل مصدر أأو منكأأ املوارد الوراثية.
 .57و أأكد ممثل اللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز أأنه جيب فروه أأهداف الس ياسة
من لك من وهجا) نظر ادلول وممثيل الكعوب ا ألصلية .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الرويس .و أأفاد بأأن املوارد
الوراثية اجلديدة املودلة للمعرفة أأثبيت عىل مر التارخي أأن املوارد الوراثية تطور) ابعتبارها نكاطا فكراي جامعيا ،مبا  ي ذكل
التفاعل بني البرش وا ألرض اليت تعيش علهيا الكعوب ا ألصلية .و أأكد ممثل القبائل عىل أأن منتجا) هذه املوارد الوراثية قد
تسلمهتا الكعوب ا ألصلية من أأسالفروها اذلين تعروهدوا مبواص ة هذه الإبداعا) والابتاكرا) .و أأبرز ممثل القبائل بأأن أأرايض اتاناك
الواقعة بني دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) وبريو هبا تنوع كبري من املوائل البيئية .عىل سبيل املثال ،وهناك  60نوعا خمتلفا من
اذلرة أأو ادلخن ومئا) من سالل) البطاطا املتلفة .وفضل مصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" ألن اإنتاج
املوارد الوراثية هو نييجة العمل البرشي.
 .58وذكر وفد مرص أأنه العام السادس عرش من معر اللجنة احلكومية ادلولية ،و أأعرب عن أأمهل  ي اس تغالل س نة واحدة
لوضع صك دويل من شأأنه أأن يكون ملزما من الناحية القانونية .و أأفاد بأأن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4مل تذكر
"امحلاية" ،لس امي  ي ا ألهداف ،واقةرح أأن تكون ا ألهداف عىل النحو التايل" :حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية عن
طريق المتكل غري املرشوع لروها" .وذكر الوفد أأن الفقرة ( أأ) جيب أأن تنص عىل الككف ملاكتب الرباءا) عن املوارد الوراثية
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املس تخدمة واملعارف التقليدية املعمتدة  ي الاخةراعا) اليت اكنت مس توحاة مهنا .وفامي يتعلق ابلكفافية واحلصول عىل املنافع
وتقا يروها ،جيب أأن ينعكس الوصول اإىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  ي ا ألهداف كام ييل" :ل جيوز الوصول اإىل املوارد
الوراثية أأو املعارف التقليدية بأأي شلك من ا ألشاكل  ي غياب املوافقة املس بقة عن عمل من السلطة أأو ادلوةل أأو الكعوب
ا ألصلية أأو اجملمتعا) احمللية اليت اكنت املاكل الرشعي لروهذه املعارف التقليدية واملوارد الوراثية" .ول ينبغي أأن يكري النص
ببساطة اإىل الفوائد اليت لروها قمية مادية ومالية ولكن ينبغي أأن يكمل أأيضا اإماكنية الاس تفادة من التقنيا) املس تخدمة  ي
جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية .و أأكد أأنه حىت لو اكنت املوارد املالية قد اختلفت ،فاإن التكنولوجيا قد ساد) واكنت
ا ألساس جليع الإجراءا) .ونصح الوفد ابإجراء مناقكة منفص ة للك هدف من ا ألهداف.
 .59وذكر) ممثل برانمج الصحة والبيئة أأن السفري ماكوك ساعد كثريا  ي اللجنة ،و أأن اللجنة مل حتقق أأهدافروها .وفامي يتعلق
بأأهداف الس ياسة ،لس امي الككف ،اكن هناك قلق حول الإطار القانوين ،لس امي حول كيفية اإعداد الساكن احملليني أأنفسروه
ملسأأةل الككف .و أأكد) أأن الككف اكن غامضا ،لس امي اإذا اكن الإطار ليس مفتوحا للمجمتعا) احمللية .وميكن أأن تتعرض
تكل اجملمتعا) لبعض الضغوب أأو يكون دلهيا بعض املاوف ألن الباحثني دلهي وسائل أأكرث .وطرحت سؤالا عن كيفية
التوفيق بني متطلبا) الككف  ي س ياق الصحة .و أأفاد) بأأن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4اكنت مرهقة للغاية.
 .60وذكر وفد بوليفيا املتعددة القوميا) أأن الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4مبا  ي ذكل أأهداف الس ياسة
والقضااي املعيارية ،حصلت عىل دمع العديد من ادلول ا ألعضاء لفةرة طوي ة .و أأفاد بأأن الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/29/4جيب أأن تكون أأساس معل اللجنة احلكومية ادلولية .وجيب أأن مينع نظام امللكية الفكرية
المتكل غري املرشوع اذلي ل مربر هل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،وميكن لدلورة احلالية أأن حتقق نوع من
الوضوح  ي هذا الصدد .ومع العمل أأن أأنظمة امللكية الفكرية اكنت تفرض بعض القيود ،لس امي فامي يتعلق ابملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية ،فاكن من الرضوري زايدة الكفافية.
 .61ورصح وفد الربازيل بأأن الفقرتني (ب) و (ج) من الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4تتفقان متاما مع فروهمه
ألهداف الس ياسة اليت تسعى اللجنة احلكومية ادلولية اإىل حتقيقروها ويه تعزيز الكفافية  ي نظام امللكية الفكرية وضامن ادلمع
املتبادل مع التفاقا) ادلولية ا ألخرى بكأأن حامية املوارد الوراثية .وطلب مزيدا من املعلوما) ممن يؤيدون الفقرة ( أأ) بكأأن
كيفية فروهمروه بأأن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4ميكن أأن تضمن أأن مكتب براءا) الاخةراع س يحصل عىل تكل
املعلوما) املناس بة .وينبغي توفري املعلوما) من قبل الكخص اذلي قام إابيداع طلب الرباءة .و أأيد رضورة جتنب منح حقوق
الرباءا) اخلاطئة ،وتساءل عن كيف ميكن للمؤيدين أأن يروا ذكل جمداي أأو ميكن احلصول عليه مع هذا الصك القانوين
ادلويل .و أأيد التعليقا) اليت أأدىل هبا وفدي مرص وبوليفيا املتعددة القوميا) بأأنه ينبغي عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تركز
 ي املقام ا ألول عىل الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC 29/4
 .62و أأشار وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل املتعلق ابلفقرة ( أأ) حول كيف ميكن
التأأكد من أأن ماكتب امللكية الفكرية دلهيا املعلوما) الالزمة أأو املناس بة بكأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
ملنع منح حقوق امللكية الفكرية عن خطأأ وحول سؤال وفد الربازيل بكأأن ما اإذا اكنت هذه املعلوما) جيب أأن تأأيت من
مودعي طلب الرباءا) .و أأفاد أأن الولاي) املتحدة قد اشةرطت مبوجب املادة  54أأن يقدم مودعو طلبا) الرباءة أأي
معلوما) جوهرية بكأأن قابلية حصول الاخةراع عىل الرباءة ،اإىل مكتب امللكية الفكرية ،واكنت هذه املعلوما) ذا) قمية
حبيث ميكن ملكتب الرباءا) الوصول اإىل ا ألدبيا) السابقة من خالل مصدر أآخر .ولروهذا السبب قام الوفد شارك  ي
توصيتني مكةركتني تناولتا قواعد البياان) .وسوف يعود مبزيد من التفاصيل حول تكل املقةرحا) فامي يتعلق ابلتدابري
ادلفاعية .وتناول الوفد السؤال اذلي أأثري من قبل ممثل برانمج الصحة والبيئة حول الكيفية اليت سيمت هبا اإجناز الككف
وماهية الآليا) اليت سيمت اس تخداهما .و أأفاد بأأنه يؤيد املاوف اليت حددها ممثل برانمج الصحة والبيئة .و أأفاد بأأنه ،من خالل
جتاربه ،يبدو أأن متطلبا) الككف اليت مت تنفيذها  ي القانون الوطين ل حتقق ا ألهداف سواء من حيث تسروهيل احلصول

WIPO/GRTKF/IC/29/8
24

عىل املنافع وتقا يروها أأو منع منح الرباءا) عن خطأأ .وابلتايل ،أأعرب عن أأمهل  ي فروه أأفضل لكيفية معل تكل املقةرحا) من
حيث الآليا) .و أأد) صياغة أأهداف الس ياسة الواردة  ي الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4اإىل اهنيار ا ألهداف
والآليا) .واكنت الفقرا) (ب) و(ج) عبارة عن أآليا) ،و أأعرب الوفد عن تفضيهل حذف الفقرتني (ب) و (ج) .وفامي يتعلق
اب ألقواس حول "امللكية الفكرية" ،تساءل عن سبب توس يع هذا املوضوع ليكمل حقوق املؤلف أأو العالما) التجارية أأو
التصاممي الصناعية أأو ادلوائر املتاكم ة ،ا ألمر اذلي ل يبدو مناس با .وطلب معلوما) اإضافية عن كيف اكنت املوارد الوراثية
ذا) ص ة هبذه اجملال) ا ألخرى من قانون امللكية الفكرية .و أأعرب عن اعتقاده بأأن الةركزي جيب أأن يكون عىل نظام
الرباءا) ،وينبغي أأن يظل اخليارين ال آخرين بني قوسني أأو يمت حذفروهام .و أأفاد بأأن مكتب حق املؤلف  ي الولاي) املتحدة
ا ألمريكية منفصل عن مكتب براءا) الاخةراع والعالما) التجارية ،ومل متنح ماكتب حق املؤلف احلقوق ولكهنا تسجلروها.
ويويح اإدراج حقوق املؤلف نمن نطاق الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4بكلك غري حصيح أأن هذه املعلوما) ميكن
أأن تكون مناس بة ملاكتب حق املؤلف.
 .63و أأعرب وفد غاان عن اروره بأأن ادلورة احلالية تؤكد عىل العمل اذلي مت اإجنازه حىت الآن ،و أأنه اكن هناك تركزي عىل
مرشوع النص هبدف حتسينه  ي نفس الوقت ،كام أأعرب عن اس تعداده للعمل بكأأن قضااي مثل قواعد البياان) .واقةرح
الوفد اإجراء تغيري طفيف عىل الفقرة ( أأ) من أأهداف الس ياسة ،واقةرح أأن رشب الككف س ميكن ماكتب براءا) الاخةراع
من احلصول عىل املعلوما) املناس بة بكأأن املوارد الوراثية لفائدة التطبيق املالمئ حلقوق براءا) الاخةراع ،وليس ابلرضورة
لتجنب املنح اخلاطئ لرباءا) الاخةراع .و أأفاد بأأن بعض الوفود مل تدمع  ي السابق ا إلشارة اإىل املنح اخلاطئ لرباءا)
الاخةراع .واكنت هناك حاجة لإعطاء ماكتب الرباءا) املعلوما) الالزمة لضامن التنفيذ الفعال حلقوق براءا) الاخةراع.
ويمتثل هدف أآخر  ي ضامن الكفافية من حيث الفقرة (ب) ،كام أأن رشب الككف  ي الفقرة (ج) يعزز من حقوق براءا)
الاخةراع مبوجب الصك احلايل فضال عن التفاقا) ادلولية ا ألخرى.
 .64وذكر وفد الروهند أأنه اإذا اكن الروهدف اذلي يأأيت عىل ر أأس القامئة هو منع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية ،فاإنه
ينبغي أأن توفر الفقرة ( أأ)  ي الواقع وس ي ة ملنع المتكل غري املرشوع .وس يكون مكتب براءا) الاخةراع حباجة اإىل الوصول اإىل
املعلوما) املناس بة من مودع طلب الرباءة عن مصدر ومنكأأ املادة الوراثية اليت بدوهنا لن يكون مكتب براءا) الاخةراع
قادر عىل الاضطالع مبسؤولية منع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية .و أأفاد بأأن قواعد البياان) اكنت عامة ،وحتتوي عىل
مجيع أأنواع املعلوما) عن املعارف التقليدية ،ومل ترش اإىل أأي طلب براءة بعينه .ومل يكن النقاش بكأأن قواعد البياان) حول
املوارد الوراثية ،وابلتايل مل خيدم غرض منع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي عبارة اإضافية
بكأأن قواعد البياان) ،وذكر أأن الككف عن مصدر ومنكأأ املواد اجلينية أأمر رضوري للغاية من أأجل جعل هدف الس ياسة
هذا صاحل للتطبيق.
 .65وسأأل ممثل جلنة ا ألصدقاء العاملية لليكاور وفد الولاي) املتحدة عام اإذا اكنت هناك دراسا) بكأأن متطلبا)
الككف الوطين اليت ل حتقق حاليا أأهدافروها املعلنة ،وكيفية معل تكل املتطلبا).
 .66و أأيد وفد نيجرياي مسأأةل أأن الكفافية اكنت يه الروهدف ا ألسايس .وطلب من الرئيس أأن يوحض ما اإذا اكن هناك خلط
بني أأهداف رشب الككف و أأهداف الصك .وقد تؤدي الكفافية اإىل الاهامتم ابلككف من جانب ادلول ا ألعضاء ،واكنت
هناك أأس باب أأخرى ألمهية الككف ،مبا  ي ذكل ابلنس بة لدلول اليت اكنت تفذ بروتوكول انغواي .وقد يكون من املفيد
اس تخالص بعض المتيزي بني ما قد ترغب ادلول ا ألعضاء أأن تس تخدم املعلوما) اليت يككف عهنا عىل املس توى الوطين
فيه وما هو القصد من هذا الصك .وينبغي لدلول ا ألعضاء عىل ا ألقل أأن تتوافق بكأأن الكفافية .ولكام مت الككف عن املزيد
من املعلوما) حول اخةراع أأو حق ملكية معني ،لكام اكن النظام أأفضل كلك ،وليس فقط نظام الرباءا) بل النظام البييئ
الإبداعي.
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 .67و أأبرز الرئيس تركزي الصك عىل نظام امللكية الفكرية كام هو مبني  ي الولية.
 .68وذكر وفد انميبيا أأنه فامي يتعلق مبنح براءا) الاخةراع عن خطأأ ،اكنت عدة بدلان بصدد التأأكد من أأن فاحيص
الرباءا) دلهي وصول اإىل املعلوما) املناس بة .و أأفاد بأأن املعلوما) املناس بة اليت مه حباجة اإىل الوصول اإلهيا يه ا ألصل
القانوين للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا املس تخدمة  ي املطالبة برباءة اخةراع .وإاذا اكنت القوانني الوطنية
تس توجب املوافقة املس بقة عن عمل وإابرام الرشوب املتفق علهيا تبادليا مع مقديم املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية املرتبطة
هبا ،فاإن ذكل ينبغي أأن ميثل معايري احلصول عىل براءا) الاخةراع .وعدم وجود حق قانوين لالس تفادة من املوارد أأو املعرفة
 ي املقام ا ألول قد يعين منح براءة اخةراع عىل أأساس التعدي ا ألسايس عىل هذا القانون ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يقوض
مصداقية نظام امللكية الفكرية وجعهل مبثابة مكاركة  ي الرسقة .ول ينبغي أأن يكون ذكل هو مقصد ادلول ا ألربع أأو امخلس
اليت اكنت قد طبقت ذكل .وميكن جليع ادلول ا ألعضاء أأن تتفق عىل فائدة قواعد البياان) واملعلوما) املتاحة من منظور
ا ألدبيا) السابقة .و أأكد الوفد تفضيهل للككف عن منكأأ أأو مصدر املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية اليت متت املطالبة هبا
وأخذ) من وهجة نظر املنبع القانوين.
 .69وذكر وفد فانواتو أأهنا ادلورة ا ألوىل للجنة احلكومية ادلولية اليت حرضها طوال الس نوا) امخلسة عرش املاضية .و أأفاد
بأأن احلياة العرصية قد نبعت من املعرف التقليدية ل ألجداد .وفامي يتعلق أأهداف الس ياسة ،أأفاد بأأن الفقرة (أأ) جيب أأن تذكر
أأنه عندما يكون هناك وصول اإىل املعلوما) املناس بة ،فاإنه جيب أأن تكون هناك قوانني معمول هبا .و أأيد الوفد البيان اذلي
أأدىل به وفد انميبيا .وذكر أأنه ينبغي أأن يكون هناك نظام سلمي ملاكتب الرباءا) .وبدون هذا النظام ،فاإن مودعي طلبا)
الرباءا) لن يكونوا قادرين عىل حتديد مصدر أأو منكأأ املعارف التقليدية.
 .70ورصح وفد النيجر بأأنه ،خالفا ملوقف وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،ل ميكن اخزتال املناقكة حول أأهداف
الس ياسة والمتكل غري املرشوع  ي براءا) الاخةراع .وفضل الاحتفاظ بـ "حقوق امللكية الفكرية" ألن ا ألصناف النباتية
مس متدة أأيضا من املوارد الوراثية .و ي بعض البدلان ،مل تكن ا ألصناف النباتية خاضعة للرباءة عىل الرمغ من أأن تكل
ا ألصناف النباتية قد اس تخدمت املوارد الوراثية للحصول عىل شروهادا) مربيي النباات) ،ويه احلاةل اليت غطهتا املنظمة
ا إلفريقية للملكية الفكرية.
 .71و أأيد وفد ابكس تان الترصحيا) اليت أأدىل هبا وفدا الروهند ونيجرياي خبصوص الككف عن مصدر املوارد الوراثية فامي
يتعلق ابلفقرة الفرعية (أأ)  ي اإطار املناقكة حول أأهداف الس ياسة.
 .72و أأعرب وفد أأسةراليا عن تفضيهل لالس مترار  ي الةركزي عىل براءا) الاخةراع ألن قضية املوارد الوراثية اكنت متثل
قضية صعبة مبا فيه الكفاية طاملا مل يمت تناول العديد من حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى .ور أأى أأن الاحتاد ادلويل محلاية
ا ألصناف النباتية اجلديدة هو املؤسسة ادلولية ا ألساس ية لرعاية وحامية ا ألصناف النباتية ووضع اإطار محلاية ا ألصناف
النباتية ،واذلي دليه ال آليا) الالزمة ملودعي طلبا) الرباءة لتوضيح من أأين حصلوا عىل املوارد الوراثية اخلاصة هب  .ذلا،
تساءل عام اإذا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية دلهيا الاختصاص الالزم للتأأثري عىل الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية
اجلديدة ،دون اإغفال أأن املوارد الوراثية يه جزء هم جدا من جتديد ا ألصناف النباتية.
 .73و أأعرب وفد انميبيا عن اتفاقه بأأن الغالبية العظمى من حال) المتكل غري املرشوع قد حدثت من خالل نظام
الرباءا) ،و أأكد عىل أأن هناك حال) أأخرى حيث ارقت ا ألسامء التجارية وحيث اس تخدمت معارف الكعوب ا ألصلية
حول خصائص مورد معني لفائدة مادة تروجيية ومل تكن املادة انبعة من موفر هذا املورد .وحيث أأصبح عمل ا ألحياء
والروهندسة أأكرث اندماجا ،قد تكون تكل أأمث ة لتصممي مس توىح من ا ألحياء وهو ما من شأأنه أأن يكلك متلاك غري مرشوع
للموارد الوراثية اإل اإذا مت احلصول عىل هذه املوارد الوراثية بطريقة قانونية مع املوافقة املس بقة عن عمل واس تخداهما كام هو
وارد  ي الرشوب املتفق علهيا .وذكر أأن ا ألحاكم ا ألخرى تنطبق عىل حق املؤلف وادلوائر املتاكم ة وغريها من أأشاكل امللكية
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الفكرية ،ول ميكنه أأن يفةرض أأن هذا الصك من شأأنه أأن يغري هذه القواعد لكيا أأو نزع سلطة تكل القواعد ولكن من املؤكد
أأنه س يكون غري اكف ما مل يكن هناك أأي اإشارة اإىل امللكية الفكرية بكلك عام.
 .74وذكر وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) أأن معل اللجنة احلكومية ادلولية جيب أأن يكون شامال ول يركز فقط عىل
نظام براءا) الاخةراع .و أأشار اإىل أأن القرصنة البيولوجية سوف يس متر تناولروها  ي ا ألنظمة ا ألخرى مثل الاحتاد ادلويل محلاية
ا ألصناف النباتية اجلديدة .وإاذا اكن دلى الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة أآليا) ملنع ذكل ،فاإنه ل ينبغي أأن
يقلق بكأأن اش امتل معايري بكأأن الككف عن املصدر أأو املنكأأ .وقال اإن قضية املوارد الوراثية ل ختضع للمنطق البس يط
حلق املؤلف ،واكن عادة ما يمت المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية من خالل نظام الرباءا).
 .75و أأفاد وفد الصني بأأنه عىل الرمغ من أأن الةركزي  ي املناقكة قد يكون عىل حقوق براءة الاخةراع ،اإل أأنه اإذا أأمكن
اإبقاء حقوق امللكية الفكرية أكساس أأوسع ،فاإن ا ألمر س يكون مؤاتيا ملناقكة وتوفري امحلاية الاكم ة للموارد الوراثية.
 .76وذكر وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،ردا عىل سؤال طرحه ممثل جلنة ا ألصدقاء العاملية لليكاور ،بأأنه ميكن أأن
تكون هناك دراسا) متاحة ولكنه مل يرش اإىل أأي دراسة بعيهنا رمغ أأنه اكن هناك دوةل واحدة عىل ا ألقل قد عدلت قوانيهنا
الوطنية بسبب الآاثر الضارة عىل الابتاكر اليت تسبب فهيا النظام الوطين للحصول عىل املنافع وتقا يروها .و أأعرب الوفد عن
تفضيهل أأن تعرف تكل البدلان نفسروها.
 .77وذكر ممثل احملمكة اجلنائية ادلولية أأن امللكية الفكرية يه جمال واسع جدا ،وقد تكون هناك حاجة اإىل تعريف النطاق.
وإاذا اكن هناك قلق بكأأن اإدراج حقوق ا ألصناف النباتية ،فرمبا س تكون براءا) الاخةراع وحقوق ا ألصناف النباتية أأمرا
جيدا .و أأبرز) ممثل احملمكة أأيضا أأن اإدراج امللكية الفكرية كلك من شأأنه أأن يودل املزيد من التعقيد .ولكام زاد ا ألمر تعقيدا
لكام اكن هناك خطر من أأن تس متر اللجنة احلكومية ادلولية ملدة  15س نة أأخرى أأو أأكرث.
 .78و أأجاب وفد نيجرياي عىل ا ألس ئ ة اليت طرهحا ممثل جلنة ا ألصدقاء العاملية لليكاور ووفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية.
و أأفاد بأأنه من شأأن أأي نظام قانوين أأن حيالفه النجاح والفكل .وأأشار اإىل ادلراسا) اليت أأجريت عىل جناحا) أأنظمة
الككف وذكر دراسة شام ة اإىل حد ما أأجريت من قبل لكية احلقوق بامعة سانت ماري  ي اململكة املتحدة .واكن دلى
نيجرياي العديد من النجاحا) الروهامة مثل جناهحا مع مرض فقر ادلم املنجيل اذلي اكن متوطنا خاصة دلى الساكن السود.
وبعد الككف عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،اس تطاعت البالد التفاوض ابتفاقية اكن أأحد النيجرييني
مالاك مكاراك  ي براءة اخةراع للتعامل مع أأزمة فقر ادلم املنجيل .واكن النيجريي قد كثف اإنتاج دواء بناء عىل ا ألدوية
التقليدية ،واكن دلى البالد أأيضا قانون معين اب ألدوية التقليدية .وشدد الوفد عىل أأن الفوائد ،سواء من حيث الابتاكر
والعائد عىل اجملمتعا) ا ألصلية اكنت ممثرة جدا .وهناك جمال) مل ينضج فهيا النظام بعد أأو قد ل يعمل بكلك جيد ،ولكن
اكنت هناك أأيضا أأمث ة جيدة للبدلان اليت جنح فهيا.
 .79ورد وفد أأسةراليا عىل السؤال اذلي طرح حول ادلراسا) اليت أأجريت عىل املتطلبا) احلالية للككف بكأأن
الرباءا) ،و أأشار اإىل مقال "قانون براءا) الاخةراع الصينية وحامية املوارد الوراثية" ،نرش  ي جم ة "امللكية الفكرية  ي
صناعا) علوم احلياة  "2014اليت تبد أأ  ي الصفحة  .113واكنت خالصة هذه ادلراسة كام ييل" :مت اإضافة بنود جديدة بكأأن
حامية املوارد الوراثية اإىل قانون براءا) الاخةراع الصيين املعدل قبل أأربع س نوا) .و أأفاد بأأنه حىت الآن يبدو أأن متطلبا)
الإيداع اجلديدة – لس امي منوذج املوارد الوراثية  -ل تضع عبئا ل مربر هل عىل مودعي طلبا) احلصول عىل الرباءا)".
و أأشار الوفد اإىل أأن الاختصاصا) الواردة  ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/7اكنت حادة وحتتاج اإىل جتويد ،ولكن
ميكن أأن تكون مفيدة لعمل اللجنة احلكومية ادلولية اإذا مت صقل تكل ا ألس ئ ة والإجابة علهيا فامي بني ادلورا) من أأجل
جتنب بقاهئا عائقا أأمام مزيد من املناقكا).
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 .80ودمع ممثل قبائل تولليب بيان وفد انميبيا مؤكدا أأن الفقرة (أأ) دجمت هنجني خمتلفني بكأأن القضااي ذا) الص ة
مبتطلبا) الككف وقواعد البياان) .ولحظ ممثل القبائل من التدخال) السابقة وجود بعض املاوف بكأأن تأأثري متطلبا)
الككف عىل املس تخدمني ،ولكنه مل يالحظ قلق مماثل بكأأن التأأثريا) احملمت ة لقواعد البياان) عىل أأحصاب املعارف
التقليدية .و أأعرب عن اعتقاده بأأن أأهداف الس ياسة احلالية اكنت مؤطرة من حيث احتياجا) نظام الرباءا) ،ولكهنا جيب
تعكس احتياجا) أأحصاب املعارف التقليدية .و أأفاد بأأن متطلبا) الككف تقلل اإىل حد كبري من احلاجة اإىل مجع املعارف
التقليدية ،و أأن مصطلح "ضامن" همدد وخطري جدا ألحصاب املعارف التقليدية ألنه مشل التدابري القرسية احملمت ة اليت ميكن
تنفيذها لتجميع قواعد بياان) املعارف التقليدية واملوارد الوراثية.
 .81واقةرح وفد مرص نص واحض و أأقوى و أأكرث مالءمة  ي الفقرة المتروهيدية أأو الافتتاحية عىل النحو التايل" :الروهدف من
هذا الصك هو حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من خالل ما ييل ( :أأ) اإلزام مودع طلب احلصول عىل
براءة الاخةراع بتوفري املصادر اليت حصل مهنا عىل املعلوما) حبيث يكون دلى ماكتب امللكية الفكرية اكفة املعلوما)
الالزمة لتجنب منح الرباءا) اخلاطئة( ،ب) ضامن احلصول عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من خالل
املوافقة املس بقة عن عمل وذكل لالس تفادة من التكنولوجيا املس تخدمة( ،ج) التعزيز املمكل لالتفاقا) ادلولية بكأأن حامية
املوارد الوراثية ومك تقاهتا أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا ،لس امي "اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي والتفاقا)
والتفاقيا) ا ألخرى  ي جمال امللكية الفكرية.
 .82وذكر ممثل اللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز أأن مبد أأ الكفافية مقبول عامليا
ألنه يضمن املزيد من التضامن فامي يتعلق بأأي من القرارا) املتخذة .واكن وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) قد أأكد عىل
رؤية شام ة .و أأفاد بأأنه  ي هذا القطر مت الإعالن عن املعرفة العكبية لكعب اكلوااي عىل أأنه الةراث الثقا ي للبرشية .واكنت
العديد من الصناعا) تس تخدم هذه املعرفة ومل تككف عن مصدرها ألن الصناعة نظر) اإلهيا من الناحية التجارية أأو املالية.
وشدد عىل الرؤية الكمولية لاكلوااي اليت هتدف اإىل حامية وضامن أأن ا ألعكاب زاد) واس متر) ،وميكن اس تخداهما  ي
الطب التقليدي .و أأعرب ممثل اللجنة عن أأمهل  ي أأن حتفز هذه النظرة الكام ة اليت شارك هبا وفد دوةل بوليفيا املتعددة
القوميا) مداخال) الوفود ا ألخرى.
 .83و أأبرز ممثل جامعة دول ا ألنديز أأن اجلاعة تتكون من أأربع دول مه أأعضاء  ي الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية
اجلديدة ،و أأن تكل البدلان مل تكن ذا) تنوع بيولويج حفسب ،بل أأيضا ذا) تنوع زراعي بيولويج مع ثراء  ي الثقافة ،وهو
ما يعين أأن الكعوب ا ألصلية  ي تكل ا ألرايض قدمت العديد من املساهام) من خالل معارفروها التقليدية .و أأشار اإىل البيان
اذلي أأدىل به وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) حول العالقة مع امللكية الفكرية وبراءا) الاخةراع مع ترك ا ألصناف النباتية
اليت قد تكون ذا) تطبيق مبارش .و أأشار أأيضا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد أأسةراليا و أأفاد بأأن نظام الاحتاد ادلويل محلاية
ا ألصناف النباتية اجلديدة قد وضع حال ابلفعل ،اإىل حد ما ،ملسأأةل الككف .كام أأفاد بأأن تبادل اخلربا)  ي اللجنة فامي يتعلق
ابلككف عن املوارد الوراثية من خالل الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة قد يكون مفيدا .واكن من املروه
الاعةراف مبساهام) الكعوب ا ألصلية عندما قدموا معارفروه  .وينبغي أأن يكون النطاق شامال من أأجل تغطية مصاحل مجيع
ا ألطراف املعنية.
 .84و أأكد ممثل الاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية عىل أأمهية املناقكة داخل اللجنة ليك يمت حتديد
فروه ما يه خيارا) الس ياسة اليت ميكن اختيارها ،مبا  ي ذكل منع منح براءا) الاخةراع عن خطأأ ،وحبث أأو ضامن تقامس
املنافع .و أأوحض أأن حبث وتطوير املنتج الطبيعي ظل صعبا للغاية ابلنس بة للصناعة كنتج طبيعي ،وحبمك التعريف ،اكن ا ألمر
معقدا بكلك ل يصدق ألنه  ي الغالب مل يؤدي اإىل منتج قابل لليسويق ،وابلتايل فاإن أأي مكالك اإضافية يمت اإدراهجا  ي
نظام براءا) الاخةراع من شأأهنا أأن ختلق مكالك هل  .و أأفاد بأأن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولويج جعلت أأعضاهئا يكعرون دامئا
ابلعصبية حول عدم اليقني القانوين ا إلضا ي .واكن دلى الاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية أأمث ة اإجيابية
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عىل اتفاقيا) نقل التكنولوجيا بني الصناعة وموفري املوارد الوراثية اليت أأسفر) عن تبادل جيد للمعرفة ،ولكن معظمروها مل
يسفر عن منتج قابل لليسويق ميكن للمرىض اس تخدامه .كام قدم الاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية
أأيضا حال) تعرض فهيا أأعضاءه ملكال) مثل احلصول عىل الكروهادا) املطلوبة للموافقة املس بقة عن عمل وتقامس املنافع
وعن كيفية حماوةل تكل البدلان الاس تجابة للوضع الأكرث ديناميكية لقبول احتياجا) تطوير املنتجا) الطبيعية .واكن الاحتاد
ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية عىل اس تعداد للمكاركة من خالل اإعطاء أأمث ة معلية و أأدةل جتريبية حيامث
أأمكن ذكل ،ولكن ممثل الاحتاد أأكد أأنه حباجة اإىل أأن يكون هناك فروه اكمل ل ألهداف اليت اكنت اللجنة حتاول حتقيقروها من
خالل هذه العملية ،ومن مث حتديد ما اإذا اكن نظام براءا) الاخةراع هو اجملال الأكرث مالمئة لتحقيق تكل ا ألهداف .و أأبرز
عوامل املاطر اليت واهجت أأعضاء الاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية عند تطوير املنتجا) الطبيعية.
واكن أأحد هذه العوامل يمتثل  ي موثوقية الإمدادا) ،ألن تطوير هذه املنتجا) تطلب كية كبرية من املوارد للمتكن من
تطوير مس تحرضا) مناس بة لالختبار املطلوب ،مع الكثري من التجارب الرسيرية الإضافية اليت أأجريت عىل البرش قبل
اإثبا) أأن املنتج أآمن وفعال ،و أأفاد بأأنه اكنت هناك بعض العنارص املرتبطة ابملنتجا) الطبيعية اليت تزيد من تكل ا ألنواع من
عوامل املاطر .واكنت العديد من الرشاك) الكربى قد تركت جمال حبث وتطوير املنتج الطبيعي بسبب عوامل املاطر
ا إلضافية .واكن أأعضاء الاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية قلقني حول اإضافة املزيد من مس تواي)
عدم اليقني القانوين واملاطر القانونية  ي نظام الرباءا) ،ا ألمر اذلي قد يكون مبثابة عامل مثبط لتطوير ا ألدوية .واكن هدف
أأعضاء الاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية هو تطوير املنتجا) وا ألدوية لصاحل البرشية والتأأكد من أأن
دلهيا الوصول والفوائد اليت تعود عىل أأولئك اذلين وفروا املنتجا) .واكنت املكلكة ابلنس بة ألعضاء الاحتاد ادلويل لرابطا)
صانعي املس تحرضا) الصيدلنية يه أأن التنقيب البيولويج كثريا ما اكن يمت بكلك منفصل من حيث النطاق اجلغرا ي
والزمين ،و ي معظ احلال) ،اكنت هناك العديد من الروابط املتلفة  ي السلس ة بني النقطة ا ألوىل من الاقتناء وإاماكنية
تطوير منتج صيدلين ،واذلي اإذا وجد أأنه غري متوافق ميكن أأن يؤدي اإىل ضياع الاسيامثر من قبل الباحث الهنايئ أأو
املطور وكذكل بطالن براءا) الاخةراع .و أأعرب عن تفضيل الاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية لبذل
العناية الواجبة ،و أأفاد بأأن الاحتاد مس تعد للتحقيق عند الرضورة .واكن أأعضاء الاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا)
الصيدلنية ييساءلون عام اإذا اكن نظام الرباءا) هو الآلية ا ألنسب لتحقيق هذا الروهدف املكةرك من عدمه و أأعربوا عن قلقروه
حول متطلبا) الككف .واكن أأعضاء الاحتاد عىل اس تعداد لتقامس ا ألدةل التجريبية واخلربا) الوطنية اليت تراكت دلهي
ومواص ة الاارخنراب  ي مناقكا) ممثرة.
 .85وشكر وفد جنوب أأفريقيا الرئيس عىل تعزيزه لفضائل الزناهة والود واحلزم ،اليت من شأأهنا أأن تكون مطلوبة  ي
ادلورة احلالية .وشدد عىل الاهامتما) اليت عرب عهنا ممثل الاحتاد ادلويل لرابطا) صانعي املس تحرضا) الصيدلنية وتساءل
عام اإذا اكنت بكأأن منح براءا) الاخةراع عن خطأأ أأو بكأأن الككف عن منكأأ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة
هبا .وفامي يتعلق اب ألخرية ،تساءل عام اإذا اكنت هناك خماوف حول المتكل غري املرشوع ووسائل منعه .و أأفاد بأأن الولية
طالبت ادلول ا ألعضاء بضامن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي ،وإاذا
اكن نظام الرباءا) اكفيا لتكل ا ألنواع الثالثة من القضااي ،فاإن اللجنة لن حتتاج اإىل مناقكة منح براءا) الاخةراع عن خطأأ.
واكنت اجامتعا) معاهدة التعاون بكأأن الرباءا) يه املاكن املناسب للحفاظ عىل نظام براءا) الاخةراع  ،ي حني اكن عىل
اللجنة النظر  ي املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملوارد الوراثية .و أأاثر الوفد مجموعة اثنية من القضااي حول
كيف للككف أأن يثبط لنظام امللكية الفكرية ،و أأشار اإىل الهنج القامئ عىل ا ألدةل حيث ينبغي أأن تلقى املسؤولية والعبء عىل
أأحصاب املصلحة اذلين يقولون بأأن الككف اكن عبئا عىل النظام .واعترب أأن أأحصاب املصلحة  ي حاجة اإىل توفري احلجج
الالزمة ملعرفة حيثيا) قضاايمه ،ليس من حيث ا ألهداف ولكن من أأجل حتفزي الابتاكر وحامية تكل احلوافز وامللكية
الفكرية .وتساءل الوفد عن الكيفية اليت ميكن للككف من خاللروها أأن يؤدي اإىل تأآلك هذه املبادئ من نظام امللكية الفكرية.
و أأشار اإىل الروح الطيبة والتوافق بني مؤيدي مسأأةل الككف ،كام أأشار اإىل أأن عددا قليال جدا من البدلان بد أأ)  ي ادلفع
ابجتاه اعتبار مسأأةل الككف كعائق .ور أأى الوفد أأن امحلاية املتوازنة تكمل لك من التدابري الإجيابية وادلفاعية ،لس امي حول
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اس تخدام قواعد البياان) .و أأشار اإىل أأن اجلانب الآخر من احلجة سيمتثل  ي أأن نرى أأهنا اكنت ممك ة وليست تنافس ية.
وطلب من مؤيدي منع منح براءا) الاخةراع عن خطأأ أأن ينظروا اإىل فضائل متطلبا) الككف لفائدة الانفتاح  ي
املكاركة  ي هذه املسأأةل  ي أأجل احلصول عىل حامية متوازنة.
 .86واحناز) ممثل مركز اجلنوب اإىل ممثيل الصناعة وغريمه ممن ر أأوا أأن زايدة اليقني القانوين واس تخدام نظام امللكية
الفكرية اكنت أأمورا مفيدة جليع أأحصاب املصلحة وضامن اس مترار الوصول اإىل املوارد الوراثية واس تخداهما املالمئ .و أأفاد) ابن
معل اللجنة احلكومية ادلولية سيساعد عىل حتقيق هذا الغرض .واعترب) أأن اإحدى وسائل منع المتكل غري املرشوع يه منع
منح براءا) الاخةراع املككوك  ي حصهتا ،وذكر بأأنه يفضل اس تخدام عبارة ما اإذا اكنت براءا) الاخةراع "سلمية" أأو "غري
سلمية" مقابل "خاطئة" .وهناك أأساليب خمتلفة لتحسني معلية حفص الرباءا) مثل حتسني حبث ا ألدبيا) السابقة اليت
ورد)  ي الفقرة ( أأ)  ي أأهداف الس ياسة ،ومن خالل التطبيق الصارم ملعايري براءا) الاخةراع ،وذكل متك يا مع نص
املادة  2من الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4وذكر) أأنه  ي العديد من الاختصاصا) اكنت هناك قيودا جديدة
بكأأن حتديد نطاق حامية براءا) الاخةراع والنطاق املسموح به من املطالبا) بكأأن املادة الوراثية .القرارا) التارخيية مثل
قرارا) احملمكة العليا ابلولاي) املتحدة ا ألمريكية واحملمكة ا ألسةرالية العليا اليت اسيبعد) أأن مواد املوارد الوراثية اليت حتدث
بكلك طبيعي ل ميكن أأن حتصل عىل براءة اخةراع ،قد تكون مفيدة للجنة احلكومية ادلولية .وميكن املكاركة بعدد من املواد
حول رشب الككف عىل املس توى الوطين  ي البدلان النامية عن طريق مركز اجلنوب ،ولكن من حيث اخلربا) البدلان
املتقدمة ،ميكن ملركز اجلنوب أأن يكارك حباةل سويرسا ،وكيف أأن رشب الككف السويرسي رمبا مل يكن فعال ابلقدر
املطلوب بسبب أأن الهنج ا إلقلميي حتديدا س يكون أأكرث فائدة ألن معظ طلبا) احلصول عىل براءا) الاخةراع قد مت تقدميروها
من خالل املكتب ا ألورويب للرباءا) وليس من خالل التطبيقا) الوطنية .و أأفاد) بأأهنا حتبذ نطاق أأوسع من تطبيق
متطلبا) الككف حبيث ل تقترص عىل مودعي طلبا) الرباءة الوطنيني.
 .87و أأعرب وفد الرنوجي عن امتنانه لسعادة السفري ماكوك عىل هجوده الضخمة وعىل مكاركته الواحضة  ي اللجنة
احلكومية ادلولية .و أأيد الوفد الوفود اليت فضلت الةركزي عىل نظام براءا) الاخةراع ،وشدد عىل أأن نقطة النقاش الرئيس ية
بكأأن املوارد الوراثية اكنت مسأأةل الككف .واكنت هناك أآراء متباينة بكأأن ما اإذا اكنت النييجة الهنائية للجنة احلكومية
ادلولية ينبغي أأن تتضمن رشب الككف .وإاذا اكن اذلين دمعوا الككف يريدون النجاح ،فاإن البدء ابلةركزي عىل نظام براءا)
الاخةراع هو الأكرث واقعية ،ألنه ا ألقرب بطبيعته اإىل رشب الككف .واش امتل نظام امللكية الفكرية بكلك عام قد جيعل هذه
العملية غري مؤكدة ومعقدة بكلك كبري ،وقد يؤدي اإىل عدم وجود لرشب الككف عىل الإطالق ،ل  ي نظام الرباءا) ول
 ي أأي جزء أآخر من نظام امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن ا ألصناف النباتية ،اليت ذكرها وفد أأسةراليا والوفود ا ألخرى كحق أأكرث
ارتباطا ابمللكية الفكرية بعد براءا) الاخةراع ،واقعة  ي اإطار الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة وجيب التعامل
معروها حرصا  ي هذا احملفل .و أأيد الوفد الترصحيا) اليت أأدلت هبا وفود أأسةراليا وسويرسا ونيجرياي اليت اكن مفادها أأن الروهدف
من الصك ينبغي أأن ضامن الفاعلية والكفافية  ي نظام الرباءا).
 .88وشكر وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية وفد نيجرياي عىل تقدمي مثال للعقار احلاصل عىل براءة الاخةراع  ي عالج فقر
ادلم املنجيل  ي نيجرياي .و أأشار اإىل أأنه اكنت هناك دراسا) قد بد أأ)  ي عام  1992بني املعروهد النيجريي الوطين للبحوث
الصيدلنية والتمنية وممارس للطب التقليدي ،بناء عىل املعارف الطبية احمللية .واكنوا قد اتفقوا عىل مذكرة تفامه تؤسس أأحاكما
واحضة س بقت اترخي الرباءة وعل صيغة لتقامس املنافع .وحصل ممارس الطب التقليدي عىل  115 000دولر أأمرييك،
وتعرضت الرشكة ا ألمريكية اليت نفذ) العمل  ي وقت لحق ل إالفالس وتولت احلكومة النيجريية اإنتاج ادلواء  ي نيجرياي.
وطلب الوفد حتديثا للمبالغ اليت مت دفعروها ألارة ممارس الطب التقليدي ،و أأشار اإىل أأن براءة الاخةراع ا ألمريكية
 5 808 819قدمت الكثري من اخللفية بكأأن البحث  ي نيجرياي واكنت تتعلق بةركيبة مصنوعة من النباات) الطبية ولكهنا مل
تقدم أأية معلوما) عن مصدر النبا) .و أأشار الوفد اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الروهند بكأأن قواعد البياان) املتعلقة ابملعارف
التقليدية ولكن ليس ابملوارد الوراثية .و أأشار اإىل أأن هناك قواعد بياان) تتعلق بال املوارد الوراثية والاس تخداما)
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التقليدية للموارد الوراثية ،مثل املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية الروهندية .و أأجاب الوفد عىل السؤال اذلي طرحه وفد جنوب
أأفريقيا بكأأن الكيفية اليت ميكن ملتطلبا) الككف أأن تسبب الرضر ،و أأشار اإىل أأن عبء اإثبا) فعالية احللول املقةرحة
وقدرة احللول عىل تلبية ا ألهداف املكةركة يقع عىل عاتق مودعي طلبا) الرباءة.
 .89و أأعرب وفد مجروهورية كوراي عن اعتقاده بأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا اكنت هممة جدا .وفامي
يتعلق ابلغرض احلقيقي من نظام امللكية الفكرية ،فاإن الوس ي ة الفاع ة والعملية واجملدية محلاية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا  ي نظام براءا) الاخةراع يه منع منح الرباءا) عن خطأأ من خالل اإنكاء واس تخدام قواعد البياان).
و أأفاد بأأن موقفه مبين عىل التجربة الوطنية لبالده حول اس تخدام قواعد البياان) ،و أأعرب عن أأمهل  ي أأن يكون ذكل واحدا
من ا ألهداف الرئيس ية للس ياسة لصكوك اللجنة احلكومية ادلولية.
 .90ورصح وفد اندونيس يا بأأنه اكن منفتحا عىل أأية مقةرحا) من شأأهنا أأن تدمع وتساند وتعزز املفاوضا) اليت تسيند اإىل
النص بكأأن الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4و أأفاد بأأن الروهدف من الصك اكن معاجلة المتكل غري املرشوع وسوء
الاس تخدام .و أأعرب عن تقديره ألمهية وجود نظام قواعد بياان) ملنع منح براءا) الاخةراع عن خطأأ واذلي جيب أأن يكون
ممكال ملتطلبا) الككف .و أأفاد بأأن الصك ل ينبغي أأن يقترص عىل قضية براءة الاخةراع وذكل ليك يكون نظام امللكية
الفكرية متوازان  ي املس تقبل.
 .91ورد وفد نيجرياي عىل مداخ ة وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية اليت ل تعكس معظ التطورا) ا ألخرية .و أأفاد بأأن
اإفالس الرشكة ا ألمريكية ل عالقة هل ابس تغالل املوارد الوراثية .وميكن لس تخدام املوارد الوراثية أأن يتجاوز فئا) فامي وراء
براءا) الاخةراع ،وهو ا ألمر اذلي اكن حاسام  ي حوار اللجنة احلكومية ادلولية .و ي تكل احلاةل ابذلا) ،هناك عالقة أأيضا
اب ألارار التجارية ،ومنذ ذكل احلني ،اس تخدمت املسيكفيا) ا ألمريكية بعض املركبا) املس تخدمة لعالج مرض فقر ادلم
املنجيل .وترتبط النظ القانونية املعمول هبا  ي نيجرياي بلك من بروتوكول انغواي وا ألدوية التقليدية .واكن السؤال ا ألمعق هو
كيف ميكن لنظام الككف أأن يتفاعل مع جمال) امللكية الفكرية خارج نظام الرباءا) ،واكن أأحد الاهامتما) ا ألساس ية للوفد
هو أأن جمرد وجود قواعد البياان) اليت جسلت املعارف التقليدية ذا) الص ة أأو حىت أأشار) اإلهيا اكن ميثل مكلكة حيث
املعارف التقليدية اكنت أأيضا أأارارا جتارية أأو حيث قد ينظر اإىل أأن املعارف التقليدية وفقا للمعايري الثقافية اليت قد ل تكون
قاب ة للمعاجلة أكدبيا) سابقة .وذكر الوفد أأنه يفضل التفكري  ي مصاحل أأحصاب املعارف التقليدية ونظ املعارف املعرفية اذلين
اكنوا مكاركني عند التعامل مع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .واكن من السروهل ابلنس بة لدلوةل اليت مل تكن
غنية ابلتنوع البيولويج أأن ترى بلك بساطة أأن هذه املعارف غري ذا) ص ة أأو غري مادية أأو تفتقر اإىل القمية الاقتصادية.
واكن اس تخدام هذه املوارد  ي تكل اجملمتعا) ابلإضافة اإىل املعارف حول اخلصائص الطبية والعالجية لتكل النباات) ،وذلكل
ر أأ) تكل اجملمتعا) أأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا اكن أأمرا حاسام .و أأاثر) احلال) اليت اكنت فهيا املعارف
التقليدية ذا) الص ة متثل أأارار جتارية تساؤل) حول الس بل اليت ميكن ألهداف الس ياسة اخلاصة بتعزيز الكفافية أأن
تككف من خاللروها اإما الامتثال أأو عدم الامتثال ألنظمة بعيهنا.
 .92و أأغلق الرئيس املناقكة حول أأهداف الس ياسة ،وفتح الباب التعليقا) عىل املوضوع.
 .93و أأعرب ممثل قبائل تولليب عن تفضيهل للموارد الوراثية ومك تقاهتا ،بني قوسني ،وما يرتبط هبا من املعارف التقليدية
ألن ذكل اكن أأكرث مشول .و أأفاد ابنه مل حيتفظ بصيغة "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" ،ألهنا حتد من نطاق
التطبيق .و أأفاد بأأن هناك أأيضا قمية  ي املعارف التقليدية املرتبطة ابملك تقا).
 .94و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأنه بعد اإجراء مناقكة وافية
للمعارف التقليدية فامي يتعلق ابملوارد الوراثية يفضل اس تخدام املصطلحا) "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية".
وينبغي اسيبعاد املك تقا) من النص .و أأشار اإىل أأن حقوق مريب النبا) جيري تناولروها  ي الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف
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النباتية اجلديدة .ور أأى الوفد أأن هذا املوضوع خيص طلبا) براءا) الاخةراع املعنية ابلخةراعا) القامئة مبارشة عىل املوارد
الوراثية.
 .95و أأفاد ممثل اللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز أأن املك تقا) اكنت أأيضا وس ي ة
خالقة .و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به ممثل قبائل تولليب بأأنه جيب أأن تضاف املك تقا) اإىل تكل املادة .وقال انه
يفضل اش امتل املك تقا) واملعارف التقليدية املرتبطة هبا كلك.
 .96وذكر وفد مرص أأن التعبري املناسب جيب أأن يكون املعارف التقليدية ومك تقاهتا ،حيث ميكن للموارد الوراثية أأن
ترتبط بلك مهنام .واعترب أأن التعبري س يكون أأكرث مشول هبذه الطريقة.
 .97وذكر) ممثل برانمج الصحة والبيئة أأهنا مل يكن دلهيا أأي تفضيل بني اخليارا) املقةرحة للنص ،لس امي بسبب املعاين
املتعددة اليت ميكن أأن تكون لتكل العبارة  ي اذلهن .و أأشار) اإىل مرسد مصطلح "املك تقا)" .وتساءلت عىل سبيل املثال
ما اإذا اكن ميكن الاعةراف ابملعارف التقليدية املقدسة أأو الرسية كك تقا) .وقالت اإهنا تفضل أأن يركز النص عىل تعريف
املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.
 .98وتساءل وفد جنوب أأفريقيا عام اإذا اكنت املوارد الوراثية أأم املعارف التقليدية اليت جيب أأن تأأيت أأول  ي السعي حنو
الابتاكر وبراءا) الاخةراع من حيث نظرية املعرفة .و أأبرز أأن مفاوضا) اللجنة تركز عىل املنتجا) الفكرية ،ويه املعرفة.
وذكر أأن اللجنة احلكومية ادلولية دلهيا ميل اإىل اإعطاء ا ألولوية للموارد الوراثية .ولكن  ي الواقع جيب أأن تعطى ا ألولوية
للمعارف التقليدية كنوع من املعرفة .وابلتايل ،أأعرب عن تفضيهل لـ "املعارف التقليدية واملوارد الوراثية ومك تقاهتا املرتبطة
هبا" .و أأوحض الوفد هنج قامئ عىل ا ألدةل ابلإشارة اإىل حاةل عقار هوداي وقال انه عندما بد أأ البحث بكأأن عقار هوداي  ي عام
 ،1952مل يكن عن عقار مضاد للتخسيس بل عن منتج مييل اإىل تلبية احتياجا) اإرواء العطش دلى ا ألشخاص التقليديني.
و ي هناية املطاف أأصبح عقارا ملاكحفة التخسيس وابلتايل مك تق من املعارف ا ألساس ية .وأأشار الوفد أأيضا اإىل مادة التحلية
اليت اكنت قد أأطلق علهيا من قبل اجملمتعا) ا ألصلية امس "الف احللو"  ،ي اشارة اإىل جشرة .وقال أأن مركز حبوث العلوم
الاجامتعية بامعة كيب اتون ،جنوب أأفريقيا ( )CSSRقد نظر)  ي القضية وقرر أأن مييض قدما من خالل التذوق ومعرفة
ما اإذا اكن دلهيا أأي أآاثر للسكر ،قبل أأن يقرر تسجيل براءة اخةراع لروها كبديل ملادة التحلية .واختمت بقوهل ان مركز حبوث
العلوم الاجامتعية بامعة كيب اتون ذكر أأن هذا املنتج مك تق من املوارد الوراثية ،ولكنه أأيضا مك تق من املعارف التقليدية.
و أأشار الوفد اإىل أأن الك املثالني أأظروهرا املزجي بني املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املرتبطة هبا ومك تقاهتا اليت ل ميكن فصلروها
عن بعضروها البعض.
 .99ورصح وفد اتيلند أأن موضوع الصك ينبغي أأن يكمل املعارف التقليدية واملك تقا) املرتبطة هبا و أأن ينطبق عىل أأي
من حقوق امللكية الفكرية ول يقترص عىل براءا) الاخةراع.
 .100و أأشار) ممثل جامعة دول ا ألنديز اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ،لس امي الارتباب غري القابل للفصل بني
الابتاكر واملوارد الوراثية ومك تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .واعترب) أأن حامية املوارد الوراثية وليس مك تقاهتا يه
أأش به إابغالق الباب الرئييس للمزنل مع ترك الباب اخللفي ومجيع النوافذ مفتوحة .وذكر) أأن العالقة بني املوارد الوراثية
ومك تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وحاميهتا قد أدرجت  ي القوانني الوطنية ألربع دول مبجمتع ا ألنديز.
 .101وذكر) ممثل مركز اجلنوب أأن ا ألصناف النباتية ينبغي أأن تدرج كوضوع مبوجب هذا الرشب ،و أأكد) أأن نظام
حامية ا ألصناف النباتية لالحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة مل تيبعه مجيع ادلول ا ألعضاء  ي الويبو .واكنت بعض
ادلول ا ألعضاء  ي الويبو دلهيا نظام خاص هبا محلاية ا ألصناف النباتية وفقا للامدة  27من اتفاقية اجلوانب املتص ة ابلتجارة من
حقوق امللكية الفكرية .وذكر) ممثل املركز بأأنه يتعني عىل الويبو توفري املساعدة التقنية  ي قضااي امللكية الفكرية اليت تدخل
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نمن نطاق اتفاق اجلوانب املتص ة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،مبا  ي ذكل حامية ا ألصناف النباتية ،مبوجب اتفاق
التعاون بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.
 .102وقدم وفد غاان اقةراحني بكأأن املادة ( .)1واكن الاقةراح ا ألول بكأأن تبس يط الرشب ابلإشارة اإىل أأن الصك ينطبق
عىل املعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .وقال أأنه ابلنظر  ي الصك ،تالحظ وجود قس تعريفي خاص يس بق
املادة ( .)1وذلكل ،يتعني العمل عىل التعريف املوجود داخل هذا القس لتوفري ماكن مالمئ أأكرث للموارد الوراثية ومك تقاهتا
وما شابه ذكل .اثنيا ،لحظ أأن التعريف احلايل قد دمج تعريفني ،أأحدهام للمعارف التقليدية املرتبطة هبا والآخر للمعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .واقةرح النظر  ي العنارص املكةركة بني الك التعريفني والتوصل اإىل تعريف واحد .و أأيد
اس تخدام "املعارف التقليدية املرتبطة هبا" ،وقال بأأنه  ي التعريف اجلديد س يكون من املفيد اإدراج املوارد الوراثية ،مث
مك تقاهتا اإن وجد).
 .103و أأعرب وفد سويرسا عن تفضيهل ملصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" و أأيد حذف الإشارة اإىل
املك تقا)  ي النص .وفامي يتعلق ابلنطاق ،ذكر الوفد أأن الصك ينبغي أأن ينطبق عىل براءا) الاخةراع بدل من امللكية
الفكرية بكلك عام .وفامي يتعلق ابحملرك ،دمع مصطلح "القامئ مبارشة عىل".
 .104و أأعرب وفد الربازيل عن تفضيهل للمعارف التقليدية املرتبطة هبا ،و أأشار اإىل أأنه شارك العديد من ادلول النامية
ا ألخرى  ي موقفروها بكأأن املوضوع .وامتنع عن الإدلء مبزيد من التعليقا)  ي هذه املرح ة ،مكريا اإىل عدم وجود اإجامع  ي
هذا الصدد.
 .105وذكر وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأن "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد
الوراثية" جيب أأن تكون املوضوع الوحيد .ومل حيبذ اإدراج "املك تقا)" .و أأفاد بأأن النص ينبغي أأن يرتبط فقط برباءا)
الاخةراع وليس حبقوق امللكية الفكرية بكلك عام.
 .106وفضل وفد الياابن مصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" ألنه يتوافق مع عنوان املادة  12من
بروتوكول انغواي من حيث متطلبا) الككف .و أأشار اإىل تعريف املك تق املنصوص عليه  ي بروتوكول انغواي ،عىل الرمغ من
أأنه مل يمت اس تخدامه  ي النص الرئييس خوفا من أأن هذا الإدراج قد يوسع موضوع بروتوكول انغواي ويضعف اليقني القانوين.
واقةرح الوفد أأن الككف ،اإن وجد ،جيب أأن يكون ذي ص ة فقط برباءا) الاخةراع.
 .107و أأعرب وفد أأسةراليا عن أأمنيته  ي أأن يمت صياغة املوضوع بكلك قصري و أأنيق .كام أأعرب عن انفتاحه عىل املقةرحا)
اجلديدة ،مثل تكل اليت أأدىل هبا وفد غاان .وطلب من امليرسين اإدراجه  ي صياغهت  .و أأقر بأأن موضوع الصك ينطبق عىل
املوارد الوراثية ومك تقاهتا ،بني قوسني.
 .108و أأعرب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عن عدم ارتياحه ملصطلح "املك تقا)" ألنه قد يوسع نطاق النص وجيعل
املوضوع غري واحض .وفضل جتنب املصطلحا) امللزمة قانوان مثل "يتعني" أأو "لبد" أأو "احلقوق" ألهنا غري مرتبطة بصك
ملزم من الناحية القانونية .وأأشار اإىل أأن الروهدف من املادة  1غري واحض ،واعترب أأن تكل املادة قد ل تكون رضورية عىل
الإطالق .واقةرح اإما وضع تكل املادة بني أأقواس أأو إازالهتا .و أأعرب عن رغبته  ي مناقكة تعريف المتكل غري املرشوع  ي
مرح ة لحقة من ادلورة احلالية .و أأشار اإىل أأن هذه املسأأةل اكنت جزءا من ولية اللجنة ومن املروه أأن يمت مناقك هتا.
 .109ورصح وفد اإندونيس يا أأن موضوع الصك الوارد  ي املادة  1جيب أأن يكون ميسقا مع ا ألهداف .و أأشار اإىل موقفه
اذلي أأعرب عنه خالل الاجامتعا) غري الر يية اليت جر) عىل هامش ادلورة السادسة والعرشين والثامنة والعرشين للجنة
احلكومية ادلولية .وفامي يتعلق ابملادة  ،1.1أأعرب الوفد عن تفضيهل الإبقاء عىل لكمة "امللكية الفكرية" ،حيث أأن الصك
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ينبغي أأل يكمل براءا) الاخةراع حفسب ،بل أأيضا حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى .و أأيد املقةرحا) اليت تقدمت هبا وفود من
أأسةراليا وغاان .و أأفاد بأأن هذه املقةرحا) ميكن تضيق الفجوة بني ادلول ا ألعضاء من خالل تبس يط املادة .1
 .110و أأفاد وفد الاحتاد الرويس أأن النص ينبغي أأن يكمل املعارف التقليدية القامئة عىل اس تخدام املوارد الوراثية .وفضل
إازاةل "املك تقا)" من النص أأو وضعروها بني قوسني ألن معناها غري واحض .ونصح بتخصيص وقت ملناقكة مدى مالءمة
اش امتل املك تقا)  ي النص من ا ألساس.
 .111و أأبرز وفد انميبيا أأن هناك مفروهومني خمتلفني للتعبريين "املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" و"املعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" .واتفق مع وفد الياابن اذلي أأفاد بأأن املادة  12من بروتوكول انغواي حتدثت عن املعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .و أأضاف أأن املصطلح الصحيح اكن "املعارف التقليدية املس تخدمة دون املوارد الوراثية
املرتبطة هبا" .و أأضاف أأنه عىل العكس من ذكل ،س يثري مفروهوم "املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" فكرة املورد
الورايث اذلي يس تخدم مع املعارف التقليدية املرتبطة به .وابلتايل ،قد يكون من املناسب توفري نوع من المتيزي .وذكر الوفد أأن
اتفاقية التنوع البيولويج كرست الكثري من الوقت ملسأأةل املك تقا) .وقد حدد تعريف املك تقا) عىل النحو الوارد  ي املادة 2
من بروتوكول انغواي  ي هناية املطاف املك تقا) عىل أأهنا "مركب بيوكمييايئ حيدث بكلك طبيعي وينتج عن التعبري اجليين أأو
المتثيل الغذايئ ملوارد بيولوجية أأو وراثية ،حىت لو مل حتتوي عىل وحدا) وظيفية للوراثة" .و أأبرز أأن الةركزي عىل املركبا)
البيوكمييائية اليت حتدث بكلك طبيعي اكن أأمر هاما عىل وجه اخلصوص  ي س ياق امللكية الفكرية ،ألهنا تؤثر بكلك مبارش
عىل براءا) الاخةراع ذا) الص ة بتكوين املادة عىل سبيل املثال .ذلا طلب الوفد الإبقاء عىل املك تقا)  ي النص أأن جتد
ادلول ا ألعضاء حال للتعامل مع املك تقا) ابعتبارها جزءا ل يتجز أأ من اس تخدام املوارد الوراثية .و أأشار اإىل أأن مفاوضا)
بروتوكول انغواي اليت أأوجد) حال للعديد من القضااي من خالل حتديد معىن اس تخدام املوارد الوراثية .وذكر الوفد أأن الصك
املقبل قد يكمل التعاضد املتبادل ابعتباره واحدا من أأهدافه ،حيث أأن مناقكة هذا املوضوع قد أأوحضته ،وذلكل جرى
اقةراح حتديد الاس تغالل بطريقة مماث ة كام  ي بروتوكول انغواي ،وذكر أأيضا بأأن بروتوكول انغواي ركز عىل اس تخدام املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا لفائدة البحث والتطوير .و أأعرب الوفد عن تفضيهل الةركزي عىل امللكية الفكرية بكلك
عام ،حىت لو اكنت الغالبية العظمى من احلال) قد تكمل طلبا) براءا) الاخةراع .و أأشار اإىل قضية امللكية الفكرية
اجملسدة  ي ا ألارار التجارية واليت أأثري) من قبل وفد نيجرياي .وتساءل عام اإذا اكن الرس التجاري اذلي ينطوي عىل
الاس تغالل غري القانوين للامدة أأو للمورد س يظل حمل حامية عىل هذا النحو.
 .112و أأشار الرئيس اإىل أأن تعريف "الاس تغالل" و "املك تق" من اتفاقية التنوع البيولويج قد مت اإدراجه  ي
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4ولكن بني قوسني.
 .113و أأشار وفد بنغالديش اإىل أأن تعريف املك تقا) اكن مدرجا  ي املادة ( 2ه) من برتوكول انغواي .ور أأي أأن اإدراج
املوارد الوراثية س يؤدي ابلرضورة اإىل اإدراج املك تقا) .و أأشار اإىل أأن متكل غري املرشوع املك تقا) واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا هو أأمر غري مقبول ،مثهل مثل متكل غري املرشوع املوارد الوراثية .وينبغي أأن يكون موضوع الصك هو املوارد
الوراثية ومك تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.
 .114ودمع وفد فانواتو الترصحيا) اليت أأدىل هبا وفدي أأسةراليا وغاان  ي هذا الصدد.
 .115و أأكد وفد جنوب أأفريقيا عىل أأمهية مناقكة مسأأةل العالقة بني املعارف التقليدية واملوارد الوراثية ومك تقاهتا اليت
وضعت بني قوسني ،نمن الولية اليت تركز عىل امللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن قرص املناقكة عىل براءا) الاخةراع من
شأأنه أأن يتعارض مع التفويض اذلي يدعو اإىل تضييق الفجوا) هبدف التوصل اإىل اتفاق بكأأن الصكوك القانونية .وتساءل
عام اإذا اكن الاحنراف بعيدا عن الولية يربر وضع نقطة نظام.
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 .116وطلب الرئيس من ادلول ا ألعضاء عام اإذا اكنوا يفضلون براءا) الاخةراع أأو امللكية الفكرية كعنرص للوصول اإىل فروه
مكةرك.
 .117و أأعرب وفد مالزياي عن تفضيهل ملصطلح "املعارف التقليدية ذا) الص ة"  ي ما يتعلق مبوضوع الصك ،ودمع أأن
ا إلشارة اإىل امللكية الفكرية بدل من براءا) الاخةراع من شأأهنا أأن تكون مالمئة أأكرث لنطاق امحلاية .و أأعرب عن أأمهل  ي
الإبقاء عىل املك تقا)  ي النص كام اكنت.
 .118واحناز وفد اندونيس يا اإىل الترصحيا) اليت أأدىل هبا وفدي جنوب أأفريقيا ومالزياي فامي يتعلق ابمللكية الفكرية أأو الرباءة.
وذكر أأن الاقتصار عىل براءا) الاخةراع لن يعكس امحلاية اليت منحت من قبل أأنظمة امللكية الفكرية ا ألخرى مثل حقوق
املؤلف وحقوق التصاممي .و أأفاد بأأن نظاما فريدا يغطي مجيع أأشاكل حقوق امللكية الفكرية من شأأنه أأن يس توعب مجيع
املصاحل املعنية.
 .119واحناز وفد مرص اإىل وفد انميبيا ،و أأكد عىل تعريف املك تقا) اليت نص علهيا بروتوكول انغواي .وذكر بأأنه غالبا ما أأشري
اإىل املك تقا)  ي الواثئق املتعلقة ابمللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن قانون  1991من اتفاقية الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف
النباتية اجلديدة قد تعامل مع مك تقا) ا ألنواع ا ألصلية .و أأعرب عن تفضيهل لـ "امللكية الفكرية" ابملقارنة برباءا) الاخةراع.
 .120و أأشار وفد كندا اإىل أأن الآراء املعرب عهنا حىت الآن من قبل الوفود أأصبحت معروفة .وبدل من ذكل ،ينبغي إاجياد
س بل اإىل تكجيع وتعزيز املناقكة اليت ميكن أأن تساعد عىل التوصل اإىل تفامه مكةرك حول القضااي اجلوهرية بدل من اإعادة
صياغة النص احلايل .وفامي يتعلق ابملك تقا) ،اكن هناك ابلفعل تعريف  ي املرسد مأأخوذ من بروتوكول انغواي .و أأشار اإىل أأن
وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية قد ذكر أأن هذا التعريف مل يكن ابلرضورة واحضا وحيمتل أأن يكون واسعا بكلك مفرب،
ولكنه ذكر أأن مثل هذه املداخال) قد قدمت  ي املايض هبذا الكأأن .و أأبرز أأن أأحد مواضيع املناقكة اكن ممتثال  ي رمس
خط بكأأن ما جيب أأن يدرج  ي الصك .و أأعرب الوفد عن قلقه بأأن املناقكة  ي س ياق امللكية الفكرية بكلك عام س يكون
واسعا أأكرث من الالزم وسيكمل عنارص أأبعد بكثري من املوارد الوراثية ا ألصلية .و أأفاد بأأن "املك تقا)" أأد) اإىل لك أأنواع
املكالك .و أأعرب الوفد عن تفضيهل لقرص الصك عىل براءا) الاخةراع وتركزي النقاش عىل كيفية النظر  ي العالقة بني املوارد
الوراثية وغريها من أأنواع امللكية الفكرية مثل العالما) التجارية والامنذج الصناعية ،بدل من الاس امتع اإىل ادلول ا ألعضاء
ويه تناقش امللكية الفكرية مقابل براءا) الاخةراع .كام أأشار اإىل أأن العالقة اكنت واحضة للعديد من ادلول ا ألعضاء فامي
يتعلق برباءا) الاخةراع ولكن ما مل يكن واحضا هو حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى .وجشع مؤيدي امللكية الفكرية عىل التعبري
عام ر أأوه فامي يتعلق بعمل هذه العالقة ،عىل سبيل املثال ،مع ا ألارار التجارية اليت اكنت تعترب بديال إليداع طلب احلصول
عىل براءا) الاخةراع أأو تسجيلروها.
 .121ورصح وفد الصني بأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي متص ة ومس تق ة  ي نفس
الوقت .وذلكل ينبغي أأن تعطى لك قضية تركزيا خمتلفا .و أأفاد بأأن النقاش حول ما اإذا اكنت الصياغة جيب أأن تكون "املعارف
التقليدية ذا) الص ة" أأو "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" فاإن ذكل جيب ان يمت عندما تصل املعارف التقليدية
اإىل نقطة نظام .ومن شأأن ذكل أأن يؤكد أأن املناقكا) بكأأن املوارد الوراثية جيب أأن حتتفظ ابلةركزي .و أأفاد بأأنه ل يعين
اسيبعاد املعارف التقليدية متاما من مناقكة املوارد الوراثية ،لكنه أأكد عىل أأنه جيب اإيالء الاعتبار الواجب  ي الوقت
املناسب للحال) املتلفة فامي يتعلق ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ،ألهنا ميكن أأن تمت من قبل الكعوب ا ألصلية
واجملمتعا) احمللية أأو من قبل دول أأو كياان) أأخرى .كام أأعرب عن تفضيهل ملصطلح امللكية الفكرية ،من أأجل ضامن املرونة.
 .122و أأجاب وفد غاان عىل السؤال اذلي طرحه سابقا وفد كندا عن الس ياق اذلي س يكون فيه الككف مطلواب أأو ذي
ص ة  ي س ياق ل يتصل ابملوارد الوراثية .و أأشار اإىل ا ألحاكم المنوذجية لعام  1982للقوانني الوطنية بكأأن حامية أأشاكل
التعبري الفوللكوري ضد الاس تغالل غري املرشوع و أأشاكل الإخالل ا ألخرى (ا ألحاكم المنوذجية لعام  )1982ومرشوع
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معاهدة  1984محلاية أأشاكل التعبري الفوللكوري من الاس تغالل غري املرشوع و أأشاكل الإخالل ا ألخرى ،واملتعلقتني
ابلفوللكور .وذكر أأن الككف جتاوز ما هو أأبعد من عايم  1982و ،1984و أأكد أأن رشب الككف انبثق أأيضا من اتفاقية
التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي .واقةرح الإشارة اإىل مرشوع معاهدة الويبو لعام  ،1984حيث تطلبت الككف عن
املصدر ونقل النص ذي الص ة عىل النحو التايل " :ي لك املطبوعا) ،وفامي يتصل بأأي نقل ألي تعبري حمدد من الفوللكور اإىل
اجلروهور ،جيب ذكر مصدره بطريقة مناس بة ،بذكر اجملمتع و /أأو املاكن اجلغرا ي اذلي نكأأ منه" .و أأشار اإىل أأن هناك رشب
ككف مماثل قد ورد  ي ا ألحاكم المنوذجية لعام .1982
 .123و أأغلق الرئيس ابب املناقكة حول املوضوع و أأشار اإىل أأنه ل تزال هناك قضااي معلقة ذا) ص ة بأأهداف الس ياسة
واملوضوع .و أأعرب عن أأمهل  ي أأن حترز اللجنة احلكومية ادلولية تقدم كبري و أأعرب عن رغبته  ي ككف ا ألس باب املنطقية
وراء مواقف ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأن ادلول ا ألعضاء حىت الآن مل حتقق الكثري من التفامه املكةرك حول أأهداف الس ياسة
واملوضوع .و أأفاد بأأنه اكن ينوي العمل مع امليرسين عىل مراجعة املواد بكأأن أأهداف الس ياسة واملوضوع ،ونييجة ذلكل،
س يعرب عن بعض النقاب الرئيس ية اليت جر) مناقك هتا .و أأشار الرئيس جمددا اإىل س ياسة الباب املفتوح اخلاصة به و أأعرب
عن اروره لوجود تبادل رصحي.
[ .124مالحظة من ا ألمانة :حدث ما ييل  ي اليوم التايل 16 ،فرباير  :]2016أأكد الرئيس أأن انئبيه قد معال معا كفريق
واحد .وس يةر أأس انئيب الرئيس أأيضا أأي مكاورا) جانبية غري الر يية بدمع من امليرسين .و أأعرب الرئيس عن أأمهل  ي أأن
تكون قد أأتيحت الفرصة للمكاركني  ي اللجنة احلكومية ادلولية للنظر  ي املناقكا) اليت جر)  ي اليوم السابق ،ووضع
برانجمه املقةرح للصباح ،مبا  ي ذكل تعليقاته عىل مناقكا) اليوم السابق وطلب من املؤيدين تقدمي الواثئق
 WIPO/GRTKF/IC/29/5و  WIPO/GRTKF/IC/29/6و  .WIPO/GRTKF/IC/29/7و أأفاد بأأن اللجنة
س تواصل مناقكة القضااي اجلوهرية ،عىل النحو املبني  ي مهنجية العمل ابجللسة العامة .وبعد الغداء ،س يطلب الرئيس من
امليرسين تقدمي وهجا) نظرمه بكأأن املناقكا) اليت جر)  ي اليوم السابق و أأي ا ألفاكر قد يرغبوا  ي تقدميروها للمكاركني
للنظر فهيا  ي ذكل اليوم .و أأعرب عن رغبته  ي أأن يكون شامال ويتفروه وهجة نظر ادلول ا ألعضاء حول كيفية سري الاجامتع.
واكن من الواحض ابلنس بة هل ،أأنه لإحراز تقدم ،حتتاج اللجنة اإىل جتاوز اإعادة صياغة املواقف املروهةرئة .وكام هو وارد تفصيال  ي
الولية ،ينبغي أأن يكون الةركزي عىل التوصل اإىل تفامه مكةرك حول القضااي اجلوهرية .واكنت هناك رغبة  ي أأن تبني ادلول
ا ألعضاء مواقف قوية بكأأن تكل القضااي .واكن من الواحض ابلنس بة هل أأن اللجنة حتاول الابتعاد عن وهجا) النظر طوي ة
ا ألمد ،وحماوةل فروه ا ألس باب املنطقية وراء املواقف املتباينة .وعند النظر  ي هذه املواقف املتباينة ،اكنت اللجنة  ي حاجة
اإىل النظر  ي الاهامتما) الاكمنة بكأأن الس ياسة اليت أأظروهرهتا ادلول ا ألعضاء وحماوةل النظر اإلهيا من تكل املنظورا) .واكن
ذكل هو معىن التوصل اإىل فروه مكةرك (ميكارك) .واكنت الكثري من تكل ادلول ا ألعضاء والكعوب ا ألصلية واجملمتعا)
احمللية اليت تدمع تعزيز الكفافية  ي نظام امللكية الفكرية مه أأحصاب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،أأو املعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .واكن من الواحض أأن دلهي اهامتم مرشوع بأأن يمت تقيمي تكل املوارد بكلك مناسب و أأن
حيصلوا عىل عوائد عادةل ومنصفة مقابل اس تخداهما من قبل أأطراف أأخرى ،هو ما اكن حمورا رئيس يا للعمل  ي اإطار اتفاقية
التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي .واكن السؤال الرئييس فامي يتعلق ابهامتما) الس ياسة تكل هو ما اإذا اكن هناك جفوة  ي
نظام امللكية الفكرية فامي يتعلق بتكل املسأأةل ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،مفا يه أأفضل أآلية ملعاجلة هذه الفجوة .وقرر) العديد
من البدلان املتقدمة والنامية ابلفعل أأن مثل تكل الفجوة موجودة و أأدخلت أأنظمة الككف احمللية ملعاجلة هذه الفجوة .واكن
هناك أأكرث من  20نظاما خمتلفا واكنت تكل ا ألنظمة متنامية .واكنت القضية الرئيس ية يه ما اإذا اكن سيمت اإدخال نظام دويل
من شأأنه أأن يضع املعايري  ي هذا اجملال .واكنت هناك أأيضا اهامتما) الس ياسة اليت تعكس اهامتما) أأولئك اذلين يرغبون  ي
اس تغالل هذه املوارد من أأجل تطوير منتجا) وخدما) مس تقبلية لفائدة الصاحل الاجامتعي والاقتصادي للجميع .واكنت
هناك خماوف تتعلق ابلعبء التنظميي والتلكفة وسروهوةل الوصول الفعال و ي الوقت املناسب لتكل املوارد واليقني القانوين.
وابلإضافة اإىل ذكل ،اكن هناك اهامتم من بعض مجموعا) الصناعة ابل آلية اليت من شأأهنا أأن تسمح هل ابلككف عن أأهن
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اكيس بوا تكل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا بكلك رشعي بغرض عزلروها عن املطالبا) اخلاصة ابلقرصنة
البيولوجية .وقد انعكست منظورا) الس ياسة املتلفة هذه  ي اثنني من مواقف الس ياسة املتباينة الواردة ابلتفصيل  ي واثئق
العمل واليت جر) مناقك هتا قبل يوم واحد :زايدة الكفافية  ي نظام الرباءة  /امللكية الفكرية واحلد من منح براءا) اخةراع
غري حصيحة أأو خاطئة .و أأدى هد ي الس ياسة هذين أأساسا اإىل ثالثة مناجه ،كام ورد)  ي واثئق العمل :اإنكاء نظام ككف
دويل حيدد املعايري ادلولية ،تدابري دفاعية غري معيارية تركز عىل ضامن حصول ماكتب الرباءا) عىل املعلوما) والعمليا)
املناس بة للحيلوةل دون منح براءا) خاطئة أأو غري حصيحة ،وموقف اثلث اعةرف بأأن هذين الهنجني ميكن أأن يكوان ممكلني
لبعضروها البعض .و إلحراز تقدم والتوصل اإىل فروه مكةرك ،اكنت اللجنة حباجة اإىل ،أأول ،فروه وهجا) نظر تكل الس ياسا)
املتلفة والتعرف عىل رشعيهتا ،من الك اجلانبني ،ووضع احلل اذلي ميكن أأن يسد الفجوة بني اهامتما) الس ياسة املتلفة
تكل .و أأشار الرئيس اإىل أأن اللجنة قد تصبح  ي الواقع جزءا من تكل الطريقة ،اإذا ما نظران اإىل أأن اقةراح الككف قد انتقل
عىل مدار الس نني من كونه رشب براءة موضوعي مبديئ اإىل رشب غري موضوعي ،مع عدم وجود الزتام من جانب ماكتب
امللكية الفكرية ابلتحقق من حمتواي) الككف .و أأفاد بأأن اللجنة اكنت قد بد أأ)  ي سد الثغرا) .و أأعرب الرئيس عن أأمهل
 ي أأن تس تطيع اللجنة احلكومية ادلولية أأن متيض قدما بكلك جزيئ  ي حتقيق ذكل خالل ا ألس بوع ،مع الاعةراف بأأن
ادلورة التاسعة والعرشين للجنة اكنت عبارة عن مقدمة فقط وس يعقهبا مزيد من العمل  ي ادلورة الثالثني للجنة .واكنت
اإحدى خمرجا) ادلورة التاسعة والعرشين للجنة تمتثل  ي حتديد القضااي العالقة /املعلقة اليت يتعني معاجلهتا  /حلروها  ي ادلورة
الثالثني لتكل اللجنة ،وفامي بني ادلورا) س تكون هناك ندوة حيث ميكن رمبا التحدث بكلك حر وبرصاحة أأكرب عن بعض
تكل القضااي املعلقة/العالقة .و أأعرب عن اعتقاده أأنه اكنت هناك بعض املداخال) الإجيابية  ي اليوم السابق مثل مداخ ة وفد
غاان بكأأن املوضوع ،واليت رمبا عرضت حل معيل لروهذه املسأأةل ابذلا) .و أأكد اللجنة اكنت قد بد أأ)  ي اليوم السابق
الاارخنراب  ي اجلوهر .وفامي يتعلق مبسأأةل املوضوع ،أأشار الرئيس اإىل أأن هناك من الواحض اثنني من القضااي العالقة :براءا)
الاخةراع مقابل امللكية الفكرية ،واملك تقا) .وفامي يتعلق ابلقضية ا ألوىل يبدو أأن هناك تركزي واحض عىل نظام براءا)
الاخةراع كجال رئييس حيث تتقاطع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية مع نظام امللكية الفكرية .وهذا ل يعين أأنه قد ل
يكون هناك تقاطع مع جمال) أأخرى .ولإحراز تقدم هبذا الكأأن ،حتتاج اللجنة اإىل النظر  ي ما ميكن أأن يكون أأولوية
ابلنس بة للجنة احلكومية ادلولية .ويتعني عىل ادلول ا ألعضاء للنظر فامي قد يكون رضوراي للتوصل اىل توافق بكأأنه .وذكر انه
طلب من ادلول ا ألعضاء املكاركة والالزتام مبواقف تتوافق مع ا ألساس املنطقي لتكل املواقف .و أأفاد بأأنه عندما جيري
احلديث عن أأهداف الس ياسة ،ابعتبار أأن عددا من ادلول دلهيا أأنظمة س ياسة داخلية ،فس يكون من املثري لالهامتم أأن يمت
التعرف عىل حتليل الس ياسا) اذلي قاموا ابإجرائه عندما أأدخلت تكل ا ألنظمة .وطلب الرئيس من مؤيدي الواثئق
 WIPO/GRTKF/IC/29/5و  WIPO/GRTKF/IC/29/6و  WIPO/GRTKF/IC/29/7اإىل تقدمي تكل
الواثئق .و أأفاد بأأنه ل تنوي فتحروها للنقاش  ي ذكل الوقت.
 .125وقدم وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/5و أأعرب عن أأمهل  ي أأن يمت اس تخدام
التوصية املكةركة املقةرحة اكإجراء بناء ثقة ملساعدة اللجنة عىل امليض قدما بكأأن القضااي الرئيس ية املتعلقة ابملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .ور أأى أأن التوصية املكةركة ركز) عىل ا ألهداف الرئيس ية وسروهلت اإنكاء أآليا) فعاةل محلاية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .وابعتبارها واحدة من ادلول العرشين الكربى-املتنوعة ،أأقر) الولاي) املتحدة
ا ألمريكية ابلقمية اليت سامه التنوع البيولويج هبا جتاه اجملمتع .و أأفاد بأأن الولاي) املتحدة ا ألمريكية واملكاركني  ي تقدمي التوصية
املكةركة قد دمعوا الروهدف من اس تخدام القوانني الوطنية لتعزيز التنوع البيولويج ،فضال عن التقامس العادل واملنصف
للمنافع .و أأيدوا أأيضا متطلبا) املوافقة املس بقة عن عمل والرشوب املتفق علهيا .و أأفاد بأأن الاقةراح سروهل اإجراءا) واحضة
للحصول عىل الوصول املرصح به اإىل املوارد الوراثية  ي مقابل احلصول عىل مزااي مالية نقدية أأو غري مالية ،مع املوافقة
املس بقة عن عمل والرشوب املتفق علهيا .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه جيب أأن حتصل ماكتب الرباءا) عىل أأنواع املعلوما)
املتاحة لمتكني القامئني عىل الفحص من اختاذ قرارا) صائبة بكأأن قابلية منح براءا) الاخةراع اليت مشلت أأدبيا) سابقة
شام ة تتعلق ابملوارد الوراثية .وينبغي منح براءا) الاخةراع فقط لالخةراعا) اجلديدة واليت تنطوي عىل خطوة ابتاكرية
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وتليب معايري املنفعة .و ي هذا الصدد ،ساعد) قواعد البياان) الوطنية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ذا) الص ة عىل
منع منح براءا) الاخةراع عن خطأأ ولعبت دورا حموراي  ي معاجلة شواغل اجلودة لرباءا) الاخةراع .و أأكد أأن الاقةراح من
شأأنه أأن يساعد عىل معاجلة الكواغل املتعلقة مبنح براءا) الاخةراع عن خطأأ مع اس تكامل النظام احلايل للرباءا)  ي نفس
الوقت .ودعا الوفود ا ألخرى اإىل دمع الاقةراح ورحب ابملكاركني الإضافيني .و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقكا) بكأأن
التوصية املكةركة املقةرحة خالل ا ألس بوع.
 .126وقدم وفد الياابن الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/6و أأفاد بأأن اإحدى القضااي الرئيس ية والروهامة يه جتنب منح
براءا) الاخةراع عن خطأأ .وذكر بأأن الوفود لكروها تقريبا قد أأقر) أأمهية هذه القضية .و أأعرب عن أأمهل  ي أأن تركز الويبو عىل
هذه القضية ابعتبارها املنظمة املتخصصة  ي امللكية الفكرية .و ي مقدمة هذه الوثيقة ،جرى التوضيح بأأنه ميكن معاجلة منح
براءا) الاخةراع عن خطأأ عىل حنو فعال عن طريق حتسني قواعد البياان) اخلاصة بتخزين املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية غري الرسية املرتبطة ابملوارد الوراثية اليت اس تخدمت  ي ا ألدبيا) السابقة أأو  ي حبوث املواد املرجعية ،وكذكل من
خالل الاس تخدام الأكرث كفاءة لبعض ا ألنظمة املؤسس ية القامئة مثل نظ توفري املعلوما) والنظام التجرييب ل إالبطال .واقةرح
أأيضا نظام البحث  ي قاعدة البياان) بنقرة واحدة لليسروهيل .و أأفاد بأأن نظام قاعدة البياان) بنقرة واحدة ميكن أأن يكمل ما
ييل :فامي يتعلق بكيفية مجع املعلوما) ،ميكن للك دوةل من ادلول ا ألعضاء املكاركة ،حس امب تراه رضوراي ،أأن جتمع املعلوما)
عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية غري الرسية املرتبطة ابملوارد الوراثية داخل أأراضهيا وختزين تكل املعلوما)  ي قاعدة
البياان) اخلاصة هبا .وفامي يتعلق بوضع قاعدة بياان) وطنية ،ميكن لدلول ا ألعضاء اليكاور مع أأحصاب املصلحة من الكعوب
ا ألصلية ذوي الص ة  ي تكل ا ألرايض قبل وضع املعارف التقليدية واملوارد الوراثية للكعوب ا ألصلية من املناطق القبلية  ي
قواعد البياان) .وتضمن الاقةراح أأيضا وظيفة البحث املبسط عن النص .وحلل ملكلكة حاجز اللغة ،ينبغي توفري الةرمجة.
وفامي يتعلق بقضية منع وصول ا ألطراف ا ألخرى ،جيب أأن يمت توفري وصول للموقع فقط من خالل عناوين بروتوكول الإنةرنت
املسج ة .وفامي يتعلق مباكتب امللكية الفكرية اليت أأجر) الفحوصا) أأفاد بأأن دلهيا عناوين بروتوكول الإنةرنت حمددة ،و أأن
الوصول اإىل موقع بوابة الويبو يقترص عىل عناوين بروتوكول الإنةرنت احملددة .و أأقر الاقةراح بأأن العمل املس تقبيل اكن رضوراي
بكأأن قضااي مثل البياان) املنظمة اليت يتعني ختزيهنا  ي قواعد البياان) ،أأو الصيغة املسموح هبا  ي ا ألدبيا) السابقة أأو املواد
املرجعية ،أأو الوصول اإىل بوابة موقع الويبو .و أأعرب عن اعتقاده أأن مجيع الوفود تقريبا تدرك أأمهية تكل القضااي ،واكن عىل
يقني من أأن قواعد بياان) حبوث ا ألدبيا) السابقة سوف تلعب دورا هاما  ي املناقكة.
 .127وقدم وفد كندا الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/7و أأفاد بأأن الاقةراح أأاثر عددا من املسائل ذا) الص ة
برشب الككف ،واليت س تؤدي الإجابة علهيا اإىل تنوير اللجنة وتقدم معلروها .فعىل سبيل املثال  ،ي ظل أأنظمة الككف
القامئة :ما اذلي أأاثر الككف عن مصدر /بدل منكأأ املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية وما هو
دور مكتب امللكية الفكرية وما يه عواقب عدم الككف أأو الككف اذلي يمتزي ابلحتيال وميكن لدلراسة املقةرحة اليت
سوف تقوم بتحديث تكل ادلراسة اليت أأجريت  ي عام  ،2004أأي قبل  12عاما ،أأن توفر املعلوما) احملدثة والعميقة والقامئة
عىل ا ألدةل بكأأن القوانني واملامرسا) واخلربا) الوطنية القامئة .ور أأى أأن تكل املعلوما) جنبا اإىل جنب مع املعلوما) اليت مت
املكاركة هبا خالل اجامتعا) اللجنة من شأأهنا أأن توفر قاعدة ا ألدةل الالزمة للجنة للتوصل اإىل تفامه متبادل بكأأن هذه
القضية ا ألساس ية للككف .ودعا الوفود ا ألخرى لتأأييد الاقةراح .و أأعرب عن اروره للقاء أأي من الوفود املروهمتة ملناقكة
وهجا) نظرمه.
 .128و أأكد وفد الربازيل  ،ي ثنائه عىل ملخص الرئيس ،أأن ادلمع املتبادل بني املعاهدا) ادلولية اليت حتمي املوارد الوراثية
ونظام امللكية الفكرية هل أأمهية قصوى ابلنس بة لبالده ،و أأعرب عن تفروهمه بأأن هذا ادلمع جيب أأن يكون جزءا من النص.
وينبغي للجنة أأل تغفل عن حقيقة أأن هناك ابلفعل اإطار دويل قوي بكأأن حامية املوارد الوراثية ،و أأنه ينبغي ذكر ذكل  ي
النص .وفامي يتعلق مبوضوع الصك والنطاق ،المتس الوفد توضيحا من الرئيس بكأأن الطريقة اليت يعزتم امليض قدما هبا فامي
يتعلق بذكر حقوق براء الاخةراع/امللكية الفكرية.
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 .129ووافق الرئيس عىل أأمهية الإطار ادلويل اذلي اكن قامئا ابلفعل وتعترب ساراي بكأأن النقطة اليت أأاثرها وفد الربازيل
حول التاكمل أأو العالقة املتبادةل .و أأفاد بأأنه اكن عىل يقني من أأن امليرسين قد لحظوا ذكل .وفامي يتعلق ابملوضوع ،أأعرب
الرئيس عن اعتقاده بأأنه عىل ا ألرحج س يكون من الرضوري مناقكة هذه املسأأةل  ي مكاورا) جانبية غري ر يية .و أأشار اإىل
أأن هناك اثنني من املواقف املتباينة بقوة فامي يتعلق ابلكفافية ومنح براءا) الاخةراع خاطئة أأو غري حصيحة .و أأفاد بأأن هذا
ا ألمر ميكن أأن يكون قضية عالقة حتتاج اإىل ترحيل .و أأشار اإىل أأنه لإحراز تقدم ،لبد من التوصل اإىل بعض احللول الوسط.
وحتتاج اللجنة اإىل التفكري  ي ماهية ا ألولواي) ونقاب الةركزي.
 .130و أأفاد وفد جزر الباهاما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأن التوصيا) املكةركة اليت صيغت
 ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/5والوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/6تعكس وهجة نظر واحدة فقط ،ولكهنا
مل تعكس أأولواي) واهامتما) مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأو الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية .و أأضاف أأن تكل
التوصيا) املكةركة أأخلت بطبيعة ونتاجئ املفاوضا) من وهجة نظره .و أأكد من جديد عىل أأن مفاوضا) اللجنة بكأأن املوارد
الوراثية جيب أأن تكون مركزة ومبنية عىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4اليت تضمنت توازن املصاحل بني مجيع
أأحصاب املصلحة .وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/7أأشار وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل
أأن أأمانة الويبو أأجر) دراسا) خمتلفة عىل مدار الس نوا) امخلسة عرش املاضية .وطلبت تزويده بقامئة بتكل ادلراسا)
للمراجعة ،و أأشار اإىل أأن تكل ادلراسا) قد حتتاج حتديث وليس ابلرضورة دراسة أأخرى.
[ .131مالحظة من ا ألمانة :بعد تقدمي عدة طلبا)  ي هذا الصدد ،أأعلن الرئيس انه ألجل املرونة ،سيسمح بتقدمي
البياان) بكأأن الواثئق  ،WIPO/GRTKF/IC/29/5والوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/6والوثيقة
 ،WIPO/GRTKF/IC/29/7رشيطة أأن تكون تكل البياان) قصرية ومقتضبة].
 .132و أأشار وفد غاان اإىل أأن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/6تركز عىل اس تخدام قواعد البياان) ،وحث اللجنة
عىل النظر اإىل تكل الوثيقة عىل أأهنا جمرد تمك ة ملا مت حتقيقه  ي الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4وليست ابلرضورة
كبديل لروها .و أأشار أأيضا اإىل أأن وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية رمبا يكري اإىل أأن الغرض الوحيد من اس تخدام قواعد البياان)
هو منع منح الرباءا) عن اخلاطئة .ور أأى الوفد أأن ا إلشارة اإىل براءا) الاخةراع فقط هو تقييد ل مربر هل  ي نطاق معل
اللجنة ،واليت تركز أأيضا عىل جوانب أأخرى من امللكية الفكرية مثل حق املؤلف .وذكر أأنه يؤيد التعليقا) اليت أأدىل هبا وفد
جزر الباهاما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ،و أأشار بكلك خاص اإىل أأن ادلراسة التقنية اليت أأعدهتا الويبو
اس تجابة لطلب من مؤمتر ا ألطراف السابع  ي اتفاقية التنوع البيولويج .و أأفاد بأأنه اكن حتليال واسعا ومفصال للغاية للمسائل
احملددة اليت أأاثرها وفد كندا .و أأفاد بأأنه ل يرى حاجة اإىل اإهدار اجلروهد بال طائل .ومن شأأن ذكل أأل خيدم أأي غرض سوى
تعطيل املفاوضا) اليت جترهيا اللجنة.
 .133و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره لوفود الولاي) املتحدة والياابن وكندا عىل تقدميروه
للواثئق  WIPO/GRTKF/IC/29/6 ،WIPO/GRTKF/IC/29/5و  .WIPO/GRTKF/IC/29/7و أأفاد بأأن
اجملموعة ا ألفريقية اعترب) أأن ا ألفاكر املقةرحة  ي تكل الواثئق اكنت ممك ة للوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4ألهنا
انعكست  ي ذكل النص ،وقد تكلك جزءا من املناقكا) .وكام ذكر وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب بأأن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/5و  WIPO/GRTKF/IC/29/6قد حاولت الإخالل
ابلنييجة ،وهو ا ألمر اذلي مل تعط الولية أأي حق  ي القيام به  ي هذه املرح ة .و أأفاد بأأن يرغب  ي أأن ينخرب مؤيدو هذه
املقةرحا) بكلك أأكرب  ي املناقكا) اليت جتري بكأأن الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4والتعبري عن تكل املاوف
عند طرح هذين البندين.
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 .134و أأعرب وفد مجروهورية كوراي ،ككارك ،عن أأمهل  ي دمع الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/6و أأن تكون قواعد
البياان) فعاةل  ي منع منح براءا) الاخةراع عن خطأأ .و أأفاد بأأنه ل ميكن املبالغة  ي اليكديد عىل أأمهية حامية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية  ي مواهجة منح الرباءا) عن خطأأ .و أأبرز أأن الوس ي ة الأكرث فاعلية محلاية املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية املرتبطة ابملعارف التقليدية وإانكاء واس تخدام نظ قواعد البياان) .و أأفاد بأأنه من عام  2005اإىل عام  ،2009اكن
مكتب امللكية الفكرية بمروهورية كوراي ( )KIPOقد معل عىل اإنكاء قاعدة بياان) للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية
املرتبطة ابملعارف التقليدية .وتضمنت قاعدة البياان) كية هائ ة من املعارف جاء) من واثئق خاصة ابلطب القدمي ومشلت
أأيضا مجموعة واسعة من مواد وواثئق الرباءا) .واكنت حتتوي عىل املعارف التقليدية من املايض واحلارض ومعلوما) املوارد
الوراثية املرتبطة ابملعارف التقليدية .ومت تقدمي قاعدة البياان) عىل الانةرنت من خالل بوابة املعارف التقليدية جلروهورية
كوراي ،ومت اإاتحهتا للجمروهور .واكن يتعني عىل فاحيص طلبا) الرباءا)  ي مكتب امللكية الفكرية بمروهورية كوراي أأن يقوموا
ابلبحث  ي قاعدة بياان) ا ألدبيا) السابقة ومت اس تخدام هذه الطريقة بنجاح وكفاءة  ي حامية املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية املرتبطة ابملعارف التقليدية .كام أأفاد بأأن مجروهورية كوراي شاركت بقاعدة البياان) مع املكتب ا ألورويب للرباءا)  ي
أأغسطس عام  ،2012بناء عىل طلبه .ور أأى أأنه اكن أأسلواب معليا ومفيدا  ي خفض عدد الرباءا) املمنوحة عن خطأأ  ي لك
دوةل من ادلول ا ألعضاء.
 .135وشكر وفد اإندونيس يا املكاركني  ي الواثئق  WIPO/GRTKF/IC/29/5وWIPO/GRTKF/IC/29/6
و .WIPO/GRTKF/IC/29/7و أأفاد بأأنه اكن دليه مناقكة  ي الصباح مع وفد مجروهورية كوراي بكأأن قواعد البياان)
وبراءا) الاخةراع اخلاطئة ،و أأعرب عن رغبته  ي الاارخنراب مع وفد مجروهورية كوراي مبجموعة أآس يا واحمليط الروهادئ بكأأن تكل
املقةرحا) .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وكذكل بيان وفد
غاان بكأأن مهنجية املناقكا) .ور أأى الوفد أأن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل الولية والوثيقة ،WIPO/GRTKF/IC/29/4
كام ذكر وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأشار الوفد اإىل أأن بعض املصطلحا) مثل املعارف التقليدية ذا)
الص ة واملعارف التقليدية الرسية والرشوب قد نوقكت دلى اللجنة احلكومية ادلولية و أأقر)  ي الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/29/5و  WIPO/GRTKF/IC/29/6و  .WIPO/GRTKF/IC/29/7واكن يرى أأن
تكل الواثئق ميكن أأن تكون ممك ة ملناقكة الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4وبعض املصطلحا) والرشوب املكار
اإىل مزيد من التطوير  ي تنفيذ صك أأو صكوك محلاية املوارد الوراثية ،املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي.
 .136و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل ادلراسة عىل النحو املقةرح  ي
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/7و أأبرز أأن الولية اجلديدة للجنة ذكر)  ي الفقرة (د) عىل أأن يكون العمل قامئا عىل
ا ألدةل ،واذلي مشل دراسا) و أأمث ة من اخلربا) الوطنية .و أأعرب عن اعتقاده الراخس بأأن معل اللجنة احلكومية ادلولية اكن
لبد و أأن يسةرشد بأأدةل قوية عىل الآاثر واجلدوى من الناحية الاجامتعية والاقتصادية والقانونية .وتوجه ابلككر اإىل مؤيدي
ادلراسة ،اليت مجعت ابقة واسعة من املسائل اليت ينبغي معاجلهتا  ي دراسة عن متطلبا) الككف .و أأيد الاختصاصا)
و أأعرب عن اعتقاده بأأن هذه ادلراسة ميكن أأن تمت برسعة هبدف تسليط الضوء عىل العديد من التجارب الوطنية فامي يتعلق
مبتطلبا) الككف .و أأفاد بأأنه ينبغي جتنب الازدواجية  ي العمل ،وحيامث أأمكن ،جيب أأخذ ادلراسا) اليت أأجرهتا منظام)
أأخرى مثل منظمة التجارة العاملية والرابطة ادلولية محلاية امللكية الفكرية بعني الاعتبار .كام أأعرب عن تأأييده للتوصية
املكةركة الواردة  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/5و أأفاد بأأن هذا الاقةراح حيتاج اإىل مزيد من ادلراسة حيث أأن
الروهدف من منع منح براءا) الاخةراع عن خطأأ يمتتع بدمع واسع بني ادلول ا ألعضاء  ي الويبو ،وميكن أأن مثرة قريبة املنال
و أأوشك عىل التحقيق .وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/6أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأهنا وفر) تغذية
فكرية جيدة للمناقكا) .وطلب من مؤيدهيا توفري مزيد من التفاصيل عن كيفية معل قاعدة بياان)  ي املامرسة العملية،
وكيف ميكن توفري فرص وصول ا ألطراف ا ألخرى اإلهيا.

WIPO/GRTKF/IC/29/8
40

 .137و أأعرب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عن دمعه للتعليقا) اليت أأدىل هبا وفد الياابن ،بوصفه راع مكارك ،للوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/29/6و أأفاد بأأن هذا الاقةراح اكن مبثابة اإضافة قمية لعمل اللجنة احلكومية ادلولية .ومن
الرضوري أأن تعمل اللجنة أأيضا عىل هذا الاقةراح وتس متر  ي تقدمي التعليقا) البناءة واملوضوعية من أأجل معاجلة املسائل
والكواغل اليت أأثري)  ي ادلورا) السابقة بكأأن هذا الاقةراح .و أأعرب الوفد عن تطلعه ملناقكة نظام قاعدة البياان) ،مبا  ي
ذكل القضااي املثارة والقضااي ا ألخرى هبدف حماوةل حتسيهنا .ور أأى أأن الاقةراح ساعد عىل معاجلة الكواغل املتعلقة مبنح
براءا) الاخةراع عن خطأأ .و أأيد التعليقا) اليت أأدىل هبا وفد كندا بكأأن الاقةراح الوارد  ي الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/29/7و أأفاد أأنه وفقا للولية وكام أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه ،اكن يتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية املناقكة بناء عىل احلقائق ،مبا  ي ذكل ادلراسا) .و أأشار اإىل
أأن املكاركني  ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/7قد أأعادوا تقدمي نسخة معدةل من ادلراسة .و أأفاد أأن اللجنة  ،ي
ادلورا) السابقة وطوال ادلورة احلالية ،أأجر) مناقكا) بناءة حول القوانني الوطنية وكيفية معل متطلبا) الككف و أأنظمة
احلصول عىل املنافع وتقا يروها .وساعد) تكل املناقكا) عىل تقدم أأعامل اللجنة بكأأن النص .ومن شأأن تكل ادلراسة أأن
متيض قدما هبذا العمل دون اإبطاء لعمل اللجنة .و أأشار الوفد اإىل أأنه سريحب بدمع ا ألعضاء ال آخرين لروهذا الاقةراح .و أأعرب
عن تقديره للتعليقا) اليت أأدىل هبا وفد غاان ،و أأشار اإىل أأن اقةراح قاعدة البياان) اكن يقصد به أأن يكون اقةراحا قامئا بذاته.
و أأكد أأن قواعد السلوك املكار اإلهيا  ي التوصية املكةركة اكنت هامة وس تكون مناس بة بغض النظر عن موقف ادلوةل العضو
من رشب الككف .وفامي يتعلق ابدلراسة ،أأعرب الوفد عن تأأييده لقةراح وفد جزر الهباما اذلي مفاده أأن تقدم الويبو قامئة
ابدلراسا) السابقة اليت أأجرهتا وحتديث تكل ادلراسا) .و أأعرب عن تقديره لتعليقا) وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 .138و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن اعتقاده بأأن الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/29/5
و WIPO/GRTKF/IC/29/6حتتاج اإىل مزيد من املناقكة  ي اللجنة .و أأفاد بأأن هذه التوصيا) ميكن أأن تساعد اخلرباء
عىل اإجراء حبث أأكرث فاعلية ل ألدبيا) السابقة ،واذلي من شأأنه أأن يساعد عىل خفض احامتل) منح براءا) الاخةراع عن
خطأأ .وميكن لروهذه الواثئق أأن تكون ممك ة لعمل اللجنة .وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/7طلب الوفد
أأكرث من مرة معلوما) اإضافية حول متطلبا) الككف ،حيث أأن املعلوما) س تكون مفيدة جدا للميض قدما  ي معل
اللجنة.
 .139و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فضال
عن الترصحيا) اليت أأدىل هبا وفد غاان ووفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وفامي يتعلق ابدلراسا) ،أأشار الوفد اإىل
أأن اللجنة احلكومية ادلولية جتري مناقكا) ابلفعل ملدة  15عاما .ولعل أأفضل طريقة ملعرفة ما مت اإجنازه ابلفعل وما اإذا اكن
هناك حاجة اإىل احلصول عىل معلوما) اإضافية ،هو حتديث ما مت تنفيذه  ي اللجنة ابلفعل .وفامي يتعلق ابلتوصيا) املكةركة،
أأفاد الوفد بأأنه اكن من الواحض أأن طبيعة التوصية ختل بنتاجئ املناقكا) وجيب أأل تكون أأساس املناقكا) .و أأعرب عن
رغبته  ي مواص ة املناقكا) اسينادا اإىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4اليت مل ختل بأأي نييجة.
 .140و أأفاد وفد الروهند أأن بالده اكنت واحدة من القالئل اليت نفذ) متطلبا) الككف ،واكن دلهيا أأيضا قاعدة البياان)
اليت تس تخدم  ي الطعن ضد منح براءا) الاخةراع عن خطأأ .و أأفاد بأأنه طبقا خلربته ل تعد قاعدة البياان) احلالية وثيقة اكم ة
ول ميكن أأن تكون كذكل .و أأكد أأن بالده اكنت  ي الواقع تس تخدم متطلبا) الككف لتعزيز قاعدة البياان) وجعلروها أأكرث
مشول .كام أأنه من هذا املنظور ،من املروه جدا يقوم مودعي طلبا) الرباءا) أأن يككفوا عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد غاان  ي هذا الصدد .و أأشار اإىل أأن ادلراسا) ،اإن وجد) ،ل
ينبغي أأل ختل بعمل اللجنة .و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من ذكل ،اكنت هناك أأدةل اكفية عىل الطاوةل ابلفعل .و أأفاد بأأن اللجنة
قد تأأسست  ي املقام ا ألول بعد أأن نفذ) الويبو بعثا) تقيص حقائق واسعة وتبني لروها أأنه اكنت هناك أأدةل وافرة عىل المتكل
غري املرشوع .و أأفاد بأأنه ل يعمل الطريقة اليت ميكن لدلراسة عىل النحو املقةرح  ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/7أأن
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تقدم املساعدة .وذكر بأأن ا ألدةل عىل المتكل غري املرشوع اكنت تأأيت عىل أأساس يويم ،ومل يكن هناك حاجة اإىل دراسة
منفص ة لإثبا) احلقيقة بأأن هناك مكلكة رئيس ية يمت مواهجهتا  ي هذا املنعطف.
 .141وشكر وفد مرص ادلول الثالث اليت قدمت الواثئق ،WIPO/GRTKF/IC/29/5
و WIPO/GRTKF/IC/29/6و .WIPO/GRTKF/IC/29/7وتساءل عام اإذا اكن هناك حاجة دلراسة جديدة أأو
إلجراء املزيد من ادلراسا) .و أأعرب عن اعتقاده أأنه عندما تناولت اللجنة املوضوعا) احملددة  ي تكل الواثئق الثالث  ي
س ياق املناقكا) بكأأن الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4اكن ابإماكن تكل الوفود الثالثة أأن تكري اإلهيا  ي ذكل
الوقت .و أأشار اإىل أأن الروهدف هو أأن يكون هناك فروه مكةرك.
 .142وشكر وفد نيجرياي وفود الولاي) املتحدة ا ألمريكية والياابن وكندا ،عىل عروضروه  ،فضال عن اجلروها) املكاركة
ا ألخرى .وردد البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وشدد عىل أأمهية
الةركزي عىل النص احلايل ودمج أأي رؤى انبعة من تكل الواثئق  ي املناقكة اليت سينعكس  ي برانمج معل الرئيس .كام شكر
وفد الاحتاد ا ألورويب ،اذلي حتدث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ووافق عىل رضورة جتنب الازدواجية.
ور أأى الوفد أأنه من املفيد أأن تكون هناك قامئة ابدلراسا) اليت أأجريت حىت الآن وقامئة بقواعد البياان) املوجودة ابلفعل،
وكيف يمت اس تخداهما حاليا ،وما ميكن أأن تضيفه هذه املقةرحا) اإىل ذكل .و أأفاد أأنه من املروه أأيضا أأن يكون هناك فروه أأفضل
لكيفية معل قواعد البياان)  ي املامرسة العملية .و أأكد أأنه طبقا لتجربته وجتربة دول أأخرى مثل الروهند ،مل تكن قواعد البياان)
 ي كثري من ا ألحيان اكم ة .و أأعرب عن بعض املاوف حول هيلكية املقةرحا) ،مثل التوقيت .و أأفاد بأأن املقةرحا) قد
عكست جزئيا كيف ميكن أأو ل ميكن تنفيذ رشب الككف الإلزايم ،بدل من أأن تكون وس ي ة للوصول فعال اإىل رشب
الككف الإلزايم .وشدد الوفد عىل أأن املناقكا) املسيندة اإىل النص اكنت حمل تركزيه ا ألسايس .و أأعرب عن رغبته  ي
معرفة ما اذلي قامت به ماكتب الرباءا) دلى املؤيدين فامي يتعلق ابلعنارص الواردة  ي تكل املقةرحا) .وتساءل عام اإذا اكنت
ماكتب الرباءا)  ي كندا أأو مجروهورية كوراي قد تواصلت مع ماكتب الرباءا)  ي البدلان اليت دلهيا متطلبا) ككف ،وماذا
اكنت النتاجئ .ور أأى أأنه من الرضوري مناقكة سبب منح براءا) الاخةراع عن خطأأ وما يه الطريقة اليت ميكن لرشب
الككف الإلزايم أأن يعاجل هذه الظاهرة .و أأعرب عن قلقه إازاء تطبيق رشب املنفعة ورشب اجلدة ،وكيف لعبت هذه ا ألمور
دورا  ي منح براءا) الاخةراع عن خطأأ والمتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية .واكن قلقه من أأن بعض
املقةرحا) رمبا اكنت قد بد أأ) من فرضية خاطئة .وإاذا اكن هناك منح براءا) اخةراع عن خطأأ ،فاإن السؤال اكن ملاذا وكيف
ميكن لرشب الككف الإلزايم أأن يساعد  ي الوصول اىل نقطة احلد ا ألدىن من املعايري ادلولية لهتدئة بعض املاوف اليت
نتجت عن غياب الكفافية  ي نظام الرباءا).
 .143و أأعرب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية عن تأأييده للبياان) اليت أأدلت هبا وفود جزر الهباما ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،ونيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،فضال عن اإندونيس يا والروهند والربازيل .ور أأى أأن اللجنة ينبغي أأن تركز
عىل وليهتا ل إالاراع  ي معلروها ،وينبغي مواص ة التفاوض حول الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4و أأعرب عن ريبته
بكأأن القمية املضافة لدلراسة بعد  15عاما من املناقكا).
 .144و أأشار وفد الرنوجي بوصفه مكاراك  ي الرعاية اإىل الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/7وعىل النحو اذلي تطرق
به اإلهيا وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،نصت الولية اجلديدة عىل أأنه ينبغي عىل
اللجنة اس تخدام الهنج القامئ عىل ا ألدةل ،مبا  ي ذكل دراسا) للتجارب الوطنية و أأمث ة علهيا .ونظرا ألن الكثري من املعلوما)
املتاحة حاليا مل تكن حمدَّثة ،ينبغي أأن يكون هذا الاقةراح موضع اهامتم اللجنة كلك .وعىل النحو اذلي تطرقت به اإلهيا وفود
أأخرى ،اكنت عواقب رشوب الككف غري واحضة جليع ا ألطراف .وقد س ئل الوفد عام اإذا اكن مثل هذا الرشب قد سامه
 ي تأأمني الامتثال ليرشيعا) الوصول وتقامس املنافع .ومل يعرف اإىل أأي مدى اكنت رشوب الككف تكلك عبئا عىل ماكتب
الرباءا) ومودعي طلبا) الرباءا) و أأدخلت املزيد من عدم اليقني  ي نظام الرباءا) .واكن الروهدف من ادلراسة املقةرحة هو
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تسليط الضوء عىل هذه القضااي .ول بد أأن يكون من املفيد جدا للوفود اليت أأيد) أأحد رشطا للككف الإلزايم ،مبا  ي ذكل
وفد الرنوجي ،أأن حتصل عىل مزيد من املعلوما) حول الآاثر اليت قد تكون للرشوب الوطنية للككف ،سواء فامي يتعلق
بضامن الامتثال ليرشيعا) الوصول وتقامس املنافع أأو وفامي يتعلق ابلآاثر السلبية احملمت ة عىل الابتاكر وملودعي طلبا)
الرباءا) .وقد تساعد هذه املعلوما) اللجنة عىل اسيبعاد أأي عنارص معيبة والتأأكد من أأن رشب الككف حقق الروهدف
دون أأن يكون مرهقا جدا ملودعي الطلبا) أأو عائقا أأمام الابتاكر .وسيساعد اللجنة  ي صياغة رشب الككف بطريقة حتقق
التوازن العادل بني املصاحل املتلفة ألحصاب املصلحة .وقد ر أأ) بعض الوفود أأن مقةرح اإجراء دراسة اكن هيدف اإىل تأأخري
مناقكة رشوب الككف .ومل ير الوفد سببا للخوف من أأن ادلراسة س يكون لروها مثل هذا التأأثري .وقد أأظروهر) املناقكا)
اليت جر) حول هذا املوضوع  ي دورا) سابقة أأن اللجنة احلكومية ادلولية ل تزال مبنأأى عن التوصل اإىل اتفاق بكأأن
مسأأةل الككف .ونظرا ألن الوفود اليت عارضت اإدخال رشب الككف طلبت مزيدا من املعلوما) ،اكن من املرحج أأن
ادلراسة سيسروه  ي تقدم العملية وليس تأأخريها .وإاذا اكنت اللجنة بصدد التوصل اإىل اتفاق بكأأن صك حيتوي عىل رشوب
ككف اإلزايم ،اكن من الرضوري اإقناع الوفود املعارضة بأأن هذا احلل الأكرث مالءمة .واكنت أأفضل طريقة للقيام بذكل يه
بتوفري املعلوما) والبياان) اليت تبني أأن هذا الرشب اكن مفيدا و ي مصلحة مجيع ا ألطراف .وكام ذكر) وفود أأخرى ،ينبغي
أأن تأأخذ ادلراسة بعني الاعتبار العمل اذلي مت ابلفعل  ي املنطقة لتجنب الازدواجية والاس تخدام غري الرضوري للوقت.
 .145و أأيد وفد بريو البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ،و أأولئك ا ألعضاء
اذلين أأيدوا بيانهَّ .وذكر بأأن أأمانة الويبو قد قدمت ادلراسة  ي عام  .2004و ي هذه ا ألثناء ،اكن قد مت القيام ابلكثري  ي
الويبو وخارهجا عىل حد سواء .وس تكون اللجنة  ي وضع أأفضل ملعرفة ما اإذا اكنت ادلراسة س تكون مفيدة مبجرد اإجراء جرد
لدلراسا) أأو املوارد .وس يكون من املروه أأن يمت  ي ذكل املزون اإدراج ليس فقط ما مت اإجنازه  ي الويبو ،ولكن أأيضا  ي
منظمة التجارة العاملية واتفاقية التنوع البيولويج وحول بروتوكول انغواي .و أأكد أأنه  ي أأي حال ،ل ينبغي احلمك مس بقا عىل
طبيعة نتاجئ مفاوضا) اللجنة احلكومية ادلولية .و ي هذا الصدد ،ر أأى أأن الوثيقتني WIPO/GRTKF/IC /29/5
و WIPO/GRTKF/IC/29/6عرضتا فقط جزءا واحدا من املكلكة ورؤية واحدة لروها ،واكان حيكامن مس بقا عىل النييجة
حتديدا .ور أأى الوفد أأن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4مشلت خيارا) خمتلفة واكنت نقطة انطالق أأكرث اإنصافا
جدا .و أأيد الوفد مناقكة القضااي ا ألساس ية بوصفروها املهنجية اليت ينبغي اتباعروها ،ألن الغرض اكن هو ا إلاراع  ي املفاوضا)
املسيندة اإىل نص.
 .146و أأشار ممثل توابي أأمارو اإىل أأن املناقكا) ككفت أأن معلية التفاوض تضمنت ثالثة لعبني :دول الكامل اليت متتكل
التكنولوجيا ورشاك) ا ألدوية الكبرية ،ودول اجلنوب اليت دلهيا موارد ،والكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية ( )IPLCsاليت
اكن دلهيا معارف تقليدية مرتبطة بتكل املوارد الوراثية .وقد اكن هناك  ي املايض العديد من املقةرحا) البدي ة ومل تسروه تكل
املقةرحا)  ي توحيد النص قيد املناقكة .و أأعرب عن تأأييده للبياان) اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة
ا ألفريقية ،ووفد اإندونيس يا .وجيب عىل املؤيدين تقدمي املقةرحا)  ي س ياق املناقكا) بكأأن الوثيقة
.WIPO/GRTKF/IC /29/4
 .147وشكر وفد الصني املؤيدين عىل ما قدموه من عرض ،و أأيد البياان) اليت أأدلت هبا وفود الربازيل ،والروهند ،وجزر
الهباما ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ونيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وجيب أأن تعود املناقكا) اإىل
املفاوضا) املسيندة اإىل نص .ور أأى أأن قواعد البياان) ورشوب الككف ليست متعرضة مع بعضروها البعض .وينبغي عىل
اللجنة أأن تأأخذ بعني الاعتبار اخليار اذلي اكن أأرخص و أأسروهل من حيث التطبيق.
 .148و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البياان) اليت أأدلت هبا وفود نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وجزر الهباما ،متحداث
ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،والروهند والصني .و أأشار اإىل أأن املناقكا) ركز) عىل قواعد بياان) ا ألدبيا)
السابقة  ،ي حني أأن قواعد البياان) ميكن أأن تكمل ما هو أأكرث من ا ألدبيا) السابقة .وميكهنا أأن تكمل املعلوما) اليت
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اكنت ارية ،وما شابه ذكل .واكنت بدله قد اعمتد) قانوان مشل قواعد البياان) عن ا ألدبيا) السابقة وتضمن تعديل قوانني
امللكية الفكرية .واكنت بصدد اعامتد قانون أآخر محلاية املعارف التقليدية .و أأشار الوفد اإىل أأن نظامه لليسجيل الوطين بكأأن
معارف الساكن ا ألصليني اكن قاعدة بياان) روجت لالبتاكر والإبداع ،وهام اجلانبني الذلين عرب عهنام وفد الولاي) املتحدة
ا ألمريكية بوصفروهام أأهداف لنظام امللكية الفكرية .و ي قاعدة البياان) تكل ،اكنت املعلوما) ارية ،ولكن اكن ميكن اإعطاؤها
ملاكتب الرباءا) .واكنت جنوب أأفريقيا قد طور) أأيضا عنرصا اثلثا ركز عىل املوارد الوراثية ،واليت اكنت يه دس تور
ا ألدوية  ي جنوب أأفريقيا .واكنت مكتبة رمقية للمعلوما) ،مثل املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية ابلروهند .واكن من الرضوري
المتيزي بني قواعد البياان) واملكتبا) الرمقية .وشدد الوفد عىل أأن مثة عنرص أأسايس اكن هو العبء اذلي اكن يمت اإلقاؤه عىل
اجملمتعا) ا ألصلية لتطوير قواعد البياان) هذه .واكنت قواعد البياان) هذه ملكفة جدا ،ألهنا انطو) عىل معليا) معقدة
وليس من شأأن لك بدل أأن متتكل املوارد والوسائل لالسيامثر فهيا .واكن من الرضوري احلذر  ي نقل عبء املس تخدمني اإىل
املوردين .واكنت قواعد البياان) مطلوبة من جانب ماكتب الرباءا)  ي ادلول املتقدمة ،وينبغي أأن تكون ملزتمة بوضع املوارد
فهيا .واكن وفد نيجرياي قد سأأل مبارشة عن كيفية اس تخدام ادلراسا)  ي املايض .ومل يكن اكفيا اس مترار املطالبة ابإجراء
دراسا) وإادراهجا  ي قامئة .وتساءل الوفد عن اإىل أأي مدى قد مت ا ألخذ بتكل ادلراسا)  ي معل اللجنة وعام اإذا اكنت ميكن
أأن تكون توضيحا قامئا عىل ا ألدةل ليشء ما .وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،WIPO/GRTKF /IC /29/7حذر الوفد بكأأن
الاختصاصا) .ومل يكن هناك يشء عن سوء الاس تخدام  ي تكل ا ألس ئ ة .عىل سبيل املثال ،ما اخلطأأ اذلي حدث  ي
النظام وملاذا اكنت البدلان النامية متنح براءا) خاطئة وما اليشء اذلي داخل النظام  يح حبدوث مثل هذا اليشء
و أأشار الوفد اإىل النداء اذلي وهجه الرئيس بعدم المتسك مبواقف متصلبة ،ولكن ابلبدء بدل من ذكل  ي البحث عن أأرضية
مكةركة .واكن من الرضوري معرفة ما أأنواع حال) عدم اليقني اليت من شأأن الككف أأن خيلقروها وملاذا اكنت الكعوب
ا ألصلية واجملمتعا) احمللية والبدلان النامية وبعض ادلول املتقدمة تدفع بكأأن وجود رشب ككف .وتعني عىل اللجنة اإجياد
مساحة مكةركة للحديث مع بعضروه البعض ،وليس احلديث عرب مواقف جامدة .واكن املطلوب من وهجة نظر الوفد هو
مواءمة نظام خللق اليقني القانوين ،حبيث ل يمت اإلزام رشاك) ا ألدوية بعدد ل حيىص من املعايري اليت سوف يرون أأنه من
املس تحيل علهي الوفاء به.
 .149و أأعرب الرئيس عن تقديره للمالحظا) اخلتامية اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا فامي يتعلق ببناء اجلسور والتوصل
اإىل موقف مكةرك .وتقاطعت املصاحل وتعني عىل اللجنة التوصل اإىل موقف مكةرك حول تكل املصاحل.
 .150وشكر ممثل مجموعة احمليط الروهادي أأمانة الويبو عىل اإاتحة الفرصة لاللتقاء ومناقكة هذه القضااي  ي احمليط الروهادئ  ،ي
ورشة معل الويبو العملية  ي جمال امللكية الفكرية واملعارف التقليدية ،و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملوارد الوراثية  ي
أآبيا ،ساموا  ي ديسمرب عام  .2015وفامي يتعلق مبسأأةل وجود قاعدة بياان) مس تخدمة ،مل تكن معظ بدلان احمليط الروهادئ  ي
الوضع املايل املناسب لتنفيذ معلية وطنية جلع لك املعارف التقليدية .و أأشار أأيضا اإىل أأن بعض بدلان جزر احمليط الروهادئ
اكنت حتاول تسجيل معارفروها التقليدية ملدة عرش س نوا) ،واكنت ل تزال تقوم بذكل ،واكنت ل تزال حتاول مجع معلوما)
من خمتلف اجلزر داخل البدل الواحد .واكن عدد قليل من البدلان قد أأشار) اإىل املسأأةل بوصفروها عرضة ملزيد من
الاس تككاف من ِقبل الآخرين ،و أأن مسأأةل قواعد البياان) جيري الوصول اإلهيا بسروهوةل .و أأشار اإىل أأن قواعد البياان) لن
تكمل املوارد الوراثية ،و أأهنا س تكون قادرة فقط عىل توفري املعارف التقليدية.
 .151و أأيد ممثل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOالبياان) اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ،متحداث ابمس
اجملموعة ا ألفريقية ،وكذكل اليت أأدلت هبا الوفود اليت أأحملت اإىل حقيقة أأن بعض تكل القضااي قد نوقكت ابلفعل  ي دورا)
سابقة للجنة احلكومية ادلولية .و أأشار اإىل أأن وفد الروهند قد أأبرز بوضوح أأن قضااي قواعد البياان) مل تنفذ حقا مبعزل عن
الإطار القانوين .وذكر أأن جنوب أأفريقيا قد اختذ) هنجا مماثال .واعترب أأنه من املروه جدا معاجلة تكل القضااي بطريقة أأكرث
مهنجية ووضع نظام قانوين قبل النظر  ي مسأأةل قواعد البياان) .واكن الهنج اذلي اختذه مؤيدو الواثئق ،وعىل وجه اخلصوص
وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،هو أأن قواعد البياان) س تكون مس تق ة .و أأشار اإىل أأن الرئيس قد شدد عىل أأن الروهدف
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اكن هو حتديد الثغرا)  ي جمال امللكية الفكرية والتصدي أأيضا اإىل الرضر اذلي حيدث  ي مجيع أأحناء العامل من حيث
اختالس واس تخدام معارف الآخرين .ومن أأجل اإحراز تقدم ،جيب عىل اللجنة أأن تركز اهامتهما عىل القضااي ا ألساس ية  ي
الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4وضامن الانهتاء من اإنكاء اإطار قانوين دويل ،ميكن من خالهل حينئذ اإنكاء أآليا)
تمكيلية ،مثل تكل املقةرحة  ي الوثيقتني  WIPO/GRTKF/IC/29/5و .WIPO/GRTKF/IC/29/6وحث اللجنة
عىل الةركزي عىل املواد املوضوعية ،لتنقيح الوثيقة املوحدة اليت أأمام اللجنة ،وليس قضاء الوقت مع ادلراسا) .وبتحقيق
ذكل ،أأعرب عن أأمهل  ي أأنه ،بهناية الفةرة املالية ،تكون اللجنة قادرة عىل اإجياد احللول وامليض قدما حنو عقد مؤمتر
دبلومايس.
 .152وقال الرئيس اإن املناقكا) اليت جر) بكأأن الواثئق WIPO/GRTKF/IC/29/5
و WIPO/GRTKF/IC/29/6و WIPO/GRTKF/IC/29/7اكنت مفيدة .و أأعرب عن تقديره للمكاركة الإجيابية
من جانب ادلول ا ألعضاء و أأعرب عن أأمهل  ي أأن ينخرطوا فامي بني ادلورا)  ي مناقكة هذه القضااي ،مع الاعةراف بأأنه
اكنت هناك وهجا) نظر متباينة بكلك واحض .وسوف تتطرق اللجنة اإىل تكل القضااي  ي وقت لحق عند مناقكة القضااي
ا ألساس ية ،حيث اكنت التدابري ادلفاعية وقواعد البياان) جزءا من القضااي ا ألساس ية .وسوف يتعني أأيضا النظر بكلك
ر يي أأكرث  ي الاقةراح املتعلق ابدلراسة  ي وقت لحق .و أأشار الرئيس اإىل أأن ادلول ا ألعضاء س تود معرفة ما قامت به
ادلراسا) ابلفعل .وتساءل عام اإذا س يكون من املفيد ل ألمانة ان تقدم قامئة ورمبا بوابة يمتكن من خاللروها املكاركون ابللجنة
احلكومية ادلولية من الوصول اإىل تكل ادلراسا).
 .153ور أأى الوفد ا ألسةرايل أأن اإعداد قامئة اكن فكرة مفيدة ابلنس بة للمناقكا)  ي اللجنة احلكومية ادلولية ،وكذكل من
حيث وضع الس ياسا) الوطنية.
 .154ور أأى وفد جنوب أأفريقيا أأنه س يكون ممارسة مفيدة ،رشيطة أأن تتجاوز جمرد اإعداد قامئة ابلواثئق .واكنت القضية يه
كيف اس تخدمت هذه ادلراسا) لتحسني معل اللجنة احلكومية ادلولية .ولن يكون مفيدا جمرد الاحتفاظ ابدلراسا) وعدم
اس تخداهما .وينبغي أأن يكون الةركزي عىل اس تغالل تكل ادلراسا)  ي وضع الس ياسا) و ي العمل املعياري.
 .155و أأيد وفد كندا وجود قامئة تض مجيع ادلراسا) اليت أأجريت منذ عام  .2001ور أأى أأنه اكن هناك الكثري من
التغيريا)  ي نظام امللكية الفكرية ،واكن دلى املزيد من ادلول ا ألعضاء رشوب للككف الإلزايم .ورحب ابلفرصة املتاحة
لتحديث ادلراسة ا ألخرية اليت أأجريت عىل مثل هذه الآلية.
 .156وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن تأأييده لإعداد قامئة ابدلراسا)
اليت أأجريت حىت الآن.
 .157ورحب وفد نيجرياي ابحلاجة اإىل جتميع تكل ادلراسا) معا وجعلروها  ي املتناول ووضعروها حزي النفاذ .وحذر من أأنه اكن
من الرضوري أأخذ احليطة بسبب اجلدول الزمين واجلدول احملمك .وس تكون هذه ادلراسا) موارد لدلول ا ألعضاء ،ولكن ل
ينبغي أأن تكيت انيباه اللجنة عن تركزيها عىل الوثيقة املوحدة.
 .158و أأشار الرئيس اإىل أأن الولية اكنت واحضة .ومل تكن تكل ادلراسا) لتيسبب  ي تأأخري التقدم أأو احلمك املس بق عىل
أأي نييجة ،واكنت مبثابة موارد ملساعدة ادلول ا ألعضاء.
 .159وتساءل وفد أأسةراليا عن ادلور اذلي س تقوم به ادلول ا ألعضاء  ي تطوير مثل هذه املراجعة ،وعام اإذا اكن ابس تطاعة
ادلول ا ألعضاء أأن تقدم اقةراحا) ابدلراسا) اليت اكنوا عىل عمل هبا ،و أأيضا عام اإذا اكن ابس تطاعة ادلول ا ألعضاء أأن تقدم
معلوما) عن أأنظمهت وحتليال) للس ياسا) اليت ميكهن القيام هبا لفائدة معلروه الوطين .وسوف يتعني النظر  ي ذكل ،عىل

WIPO/GRTKF/IC/29/8
45

الرمغ من أأنه اكنت هناك حاجة اإىل اختاذ قرار اريع .و أأعرب عن تأأييده الاكمل لإجراء املراجعة  ي الوقت املناسب ،اإن مل
يكن  ي ا ألس بوع احلايل ،وهو ما س يكون صعبا ،ولكن ابلتأأكيد قبل ادلورة القادمة للجنة احلكومية ادلولية.
 .160و أأشار الرئيس اإىل أأنه اكن من الرضوري أأن تكون فعاةل .وسوف تكون الفكرة يه اإدراج دراسا) الويبو اليت مت
اإجنازها وما يتصل هبا من ادلراسا) اليت اكنت ا ألمانة عىل عمل جيد هبا.
 .161و أأيد وفد فانواتو فكرة احلصول عىل ادلراسا) واملعلوما) حول ما مت اإجنازه .وكام قد ذكر ابلفعل ،اكنت دلهي  ي
احمليط الروهادئ وهجا) نظر خمتلفة حول قاعدة البياان) .وجيب أأن تكون القامئة للمعلوما) فقط.
 .162وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن تأأييده لقةراح الرئيس ابإعداد قامئة ابدلراسا) اليت أأجريت حىت
الآن.
 .163و أأيد ممثل قبائل تولليب مثل هذه القامئة .وس يكون من املفيد أأيضا أأن تكون هناك قامئة ابلقوانني ،عىل سبيل
املثال ،لالمتثال ،حيامث مت اإدخال أآليا) الامتثال ،و أأيضا قامئة بقواعد البياان) .وس يكون من املروه جدا اإكامل أأي معل عن
الككف مع القيام ببعض العمل  ي قواعد البياان) ،ألن املعلوما) الواقعية املتوفر اكنت قلي ة جدا .و أأعرب عن تأأييده للهنج
القامئ عىل نص ،و أأشار اإىل أأن لك ما يدرج  ي تكل القامئة جيب أأن ل يتدخل  ي املفاوضا) املسيندة اإىل نص.
 .164و أأكد وفد اندونيس يا أأن أأي دراسة ،اإن وجد) ،ل ينبغي أأن متنع أأو تؤخر معلية املفاوضا) .و أأعرب عن اهامتمه
بقراءة ودراسة أأي مورد ،نظرا ألن املعلوما) س تدمع وترثي املفاوضا) حول نص املوارد الوراثية .و أأقر بأأمهية وجود قواعد
بياان) واكن يقوم حيهنا بتطوير قواعد البياان) .ولكن اكنت القضية ا ألساس ية يه الإطار القانوين حول قواعد البياان).
وحث الوفد اللجنة عىل مواص ة املناقكا) والتفاوض حول الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4اليت من شأأهنا توفري
هذا الإطار.
 .165و أأيد وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية اقةراح اإعداد قامئة ابدلراسا) .و أأشار اإىل أأنه اكن هناك قامئة بدراسا) الويبو
متاحة عىل موقع الويبو .واقةرح حتديث القامئة ،ولكن أأيضا اإدراج دراسا) أأخرى مثل دراسة معروهد امللكة ماري لبحوث
امللكية الفكرية اليت قد أأشار اإلهيا وفد نيجرياي من قبل ،حىت ميكن أأن يكون دلى اللجنة احلكومية ادلولية قامئة حمدثة
ابدلراسا) أأوسع من جمرد تكل اليت أجريت  ي الويبو .و أأيد اقةراح ممثل قبائل تولليب ابإدراج قامئة بقواعد البياان).
 .166واتفق وفد جنوب أأفريقيا مع ممثل قبائل تولليب ووفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بكأأن ادلعوة اإىل توس يع تغطية
قامئة قواعد البياان) ،وطلب ابلنظر  ي ادلراسا) اليت ركز) عىل اخلطأأ  ي منح الرباءا) والمتكل غري املرشوع ،من أأجل
تكوين وهجة نظر متوازنة عام اكن حيدث.
 .167ومل يعةرض وفد مرص عىل وجود قامئة ابدلراسا) ،ولكن ل ينبغي أأن حيول هذا دون مواص ة اللجنة النظر  ي الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/29/4دون أأي مزيد من التأأخري .و أأشار اإىل أأنه بعد  16عاما من املناقكا) ،قد أأصبح ابإماكن
معظ الوفود ابلفعل الوصول اإىل ادلراسا) الالزمة ،ومعرفة تكل ادلراسا) اليت اس تخدمت  ي معلروها خالل تكل الفةرة.
 .168و أأيد وفد اندونيس يا الاقةراح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا فامي يتعلق بأأمهية وجود قامئة تتضمن قواعد البياان)،
وادلراسا) املتعلقة ابلمتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام .ول ينبغي مناقكة تكل ادلراسا) أأو الواثئق  ي اللجنة احلكومية
ادلولية املقب ة ،بل أأن تس تخدم كرجع للحصول عىل املعلوما) .وس يكون من املفيد أأن حت ِدث ا ألمانة تكل املعلوما) للك
اجامتع من اجامتعا) اللجنة احلكومية ادلولية.
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 .169وقال ممثل اجمللس الروهندي ألمرياك اجلنوبية ( )CISAاإن الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية أأعربت عن رغبهتا  ي أأن
تدَ رج وتكارك بنكاب بقدر ما تعلق ا ألمر ابلقامئة املتوقعة.
 .170و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد مرص فامي يتعلق حبقيقة أأن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل املناقكا)
املوضوعية .و أأعرب عن رغبته  ي الرجوع اإىل الاقةراح اذلي تقدم به وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية ،بكأأن اإعداد قامئة ابدلراسا) اليت قدمت اإىل اللجنة و أأجرهتا ا ألمانة ابلفعل .واكن ذكل هو السبب  ي تقدمي هذا
الاقةراح .ومل تكن الفكرة يه اإدراج قواعد البياان) أأو غريها من العنارص ،أأو دراسا) أأخرى من مصادر أأخرى ،وإاعداد
قامئة طوي ة جدا .وينبغي أأن يقترص الروهدف من هذه القامئة عىل تقدمي معلوما) اإضافية لدلول ا ألعضاء .وسوف تكفي
معلوما) حمدودة عام قد أأجنزته الويبو بكأأن هذا املوضوع  ي الس نوا) ال  15املاضية ،عىل الرمغ من علمه بأأنه قد مت القيام
ابلكثري حول هذا املوضوع .و أأفاد الوفد بأأن وفد كندا ذكر أأن اقةراح اإجراء ادلراسة اكن هيدف اإىل حتديث ادلراسة اليت
أأجرهتا أأمانة الويبو  ي عام .2004
 .171و أأغلق الرئيس ابب املناقكا) بكأأن هذا البند ،وفتح الباب للتعليقا) عىل رشوب الككف ،ول س امي موضوع
وحمتوى الككف.
 .172و أأكد وفد اإندونيس يا عىل أأمهية اإدراج رشب للككف الإلزايم  ي الصك املقبل .ومن شأأن هذا احلمك أأن يكون
العنرص ا ألسايس محلاية املوارد الوراثية وس يأأخذ  ي الاعتبار متاما التطورا) ذا) الص ة اليت متت  ي اجامتعا) أأخرى.
و أأعرب الوفد عن ابلغ القلق إازاء اس تخدام املوارد الوراثية اذلي حيدث خارج حدود الولية الوطنية .وجيب أأن ختضع تكل
أأيضا لرشوب الككف .وينبغي تطبيق رشوب الككف ابليساوي عىل طلبا) الرباءا) القامئة عىل املوارد الوراثية اليت مت
احلصول علهيا داخل الولية الوطنية  ي الرب واملياه ا إلقلميية واملنطقة الاقتصادية اخلالصة واجلرف القاري ،وكذكل  ي أأعايل
البحار .ور أأى أأنه ،حىت ذكل اليوم ،اكن التفاوض ل يزال جيري حتت رعاية اجلعية العامة ل ألمم املتحدة بكأأن النظام القانوين
املطبق عىل اس تخدام التنوع البيولويج البحري خارج املناطق الواقعة نمن الولية الوطنية .كام أأبدى رغبته  ي التأأكد من
أأن مرشوع النص اذلي جيري التفاوض بكأأنه  ي اللجنة احلكومية ادلولية مل يؤثر عىل نييجة تكل املفاوضا) .وطلب أأيضا
بأأن يأأخذ ادلمع املتبادل بني الصك املرتقب والتفاقيا) ادلولية ا ألخرى  ي الاعتبار املنتداي) املامث ة خارج نظام حقوق
امللكية الفكرية .ور أأى أأنه من الرضوري أأل يقلل هذا احلمك من أأو يؤثر عىل حقوق ومسؤوليا) ادلول ا ألعضاء  ي
التفاقا) ادلولية ا ألخرى ،وخاصة فامي يتعلق ابلتنوع البيولويج واملناقكة اجلارية حول صك بكأأن احلفظ والاس تعامل
املس تدام للتنوع البيولويج البحري خارج الولية الوطنية .واحتفظ الوفد حبقه  ي التعليق عىل لك قضية من قضااي رشب
الككف خالل املناقكا) .و أأعرب عن رغبته  ي أأن تركز اللجنة عىل الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/29/4
 .173و أأكد الرئيس عىل أأنه من املروه أأن تركز اللجنة اهامتهما عىل القضااي ا ألساس ية .و أأعرب عن رغبته  ي حماوةل جتنب
اإلقاء البياان) العامة .واكن الروهدف هو الوصول اإىل فروه مكةرك حول القضااي ا ألساس ية .وعىل الرمغ من ذكل ،أأدرك أأن وفد
اندونيس يا ،حبمك موقعه اجلغرا ي ،اكن دليه بعض اهامتما) كبرية فامي يتعلق ابلقضااي اليت أأثري).
 .174وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأكد أأن هدف اجملموعة ا ألفريقية هو تعزيز الكفافية من خالل وضع
معايري دولية دنيا للككف الإلزايم ملصدر ومنكأأ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .وسأأل الرئيس عن الوقت
اذلي عنده ميكن أأن تنتقل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل أأطر غري ر يية ،ألنه ر أأى أأن العمل بأأعداد أأقل و ي فرق من اخلرباء
سوف حيقق تقدما كبريا  ي معل اللجنة.
 .175و أأشار الرئيس اإىل أأنه قد وضع طريقة معل عىل أأساس ما مت التفاق عليه .ومع ذكل ،فاإنه سوف جيمتع مع املنسقني
ا إلقلمييني لإعادة النظر  ي أأسلوب العمل وسأأل الرئيس وفد نيجرياي عام اإذا اكن دلى اجملموعة ا ألفريقية موقف متفق عليه فامي
يتعلق مبحتوى الككف.
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 .176وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وقال اإن مجموعته ترغب  ي تضمني اإشارة اإىل مصدر ومنكأأ املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأعرب عن رغبته أأيضا  ي اإدراج معلوما) عام اإذا اكن صاحب الرباءة قد أأبرم عقود
الوصول وتقامس املنافع أأو املوافقة املس بقة عن عمل .وعندما ل يكون املصدر أأو املنكأأ معروفا ،ميكن الإشارة اإىل ذكل وعندئذ
ميكن أأن يقع العبء عىل عاتق مكتب الاس تقبال  ي التعامل.
 .177وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأكد أأن هدف الس ياسة ينبغي أأن يكون
تعزيز الكفافية  ي نظام الرباءا) ليسروهيل اإماكنية الوصول وتقامس املنافع من خالل الككف عن بدل املنكأأ أأو املصدر للموارد
الوراثية ،وخالل مزيد من املناقكا) ،اإماكنية ربط املعارف التقليدية ابملوارد الوراثية .وفامي يتعلق هبدف الس ياسة هذا ،اكن
الوفد قد اقةرح أآلية ميكنه وفقا لروها التفكري  ي املوافقة عىل أأحد رشوب الككف عن منكأأ أأو مصدر املوارد الوراثية  ي
طلبا) الرباءا) .ومع ذكل ،فاإنه شدد عىل أأن أأي رشب ككف حد من اس تخدام نظام الرباءا) أأو قوضه أأو خلق عدم
اليقني القانوين فيه لن ييرس تقامس املنافع ولن يكون  ي مصلحة أأحد .وذلكل ،جيب أأن حيتوي النظام عىل ضامان) كجزء من
اتفاق شامل لضامن اليقني القانوين والوضوح واملرونة املناس بة .وس يكون الروهدف من رشب الككف هو تعزيز الكفافية  ي
نظام الرباءا) ،وابلتايل تسروهيل اإماكنية الوصول وتقامس املنافع ،اليت اكن جيري التعامل معروها  ي أأنظمة منفص ة مبوجب اتفاقية
التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي أأو النظام متعدد ا ألطراف للمعاهدة ادلولية بكأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة
( .)ITPGRFAوجيب أأن يقترص رشب الككف عىل طلبا) الرباءا) وليس عىل امللكية الفكرية بكلك عام .وشدد عىل
أأن حقوق مريب النبا) اكن جيري التعامل معروها من ِقبل منظمة أأخرى ،ويه الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة
( ،)UPOVوينبغي أأن تسيبعد  ي املناقكا) اليت جترى داخل الويبو .وتعلق رشب الككف املتوقع برشب ر يي .وجيب
عىل مودع الطلب ،عندما يكون الاخةراع مسيندا مبارشة اإىل مورد ورايث معني ،أأن يعلن عن بدل املنكأأ ،أأو اإذا مل يكن
معروفا ،مصدر املورد الورايث املعني اذلي اكن املةرع يصل اإليه وصول ماداي واذلي ل يزال معروفا دليه .وليس هناك حاجة
اإىل حبوث اإضافية من جانب مودع الطلب .و أأوحض أأن مصطلح "مصدر" أأشار اإىل أأي مصدر قد حصل منه مودع الطلب
عىل مورد ورايث غري بدل املنكأأ ،مثل أأي مركز حبوث أأو بنك جينا) أأو حديقة نباتية .ومل يؤيد اإدراج الرشوب املتعلقة
ابلوصول وتقامس املنافع بكأأن الرشوب املتفق علهيا تبادليا ( ،)MATألن ذكل اكن جيري التعامل معه  ي نظ منفص ة.
 .178و أأشار الرئيس اإىل أأن وفد الاحتاد ا ألورويب قد عرض ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بعض
املواقف الواحضة عىل الطاوةل ،وميكن أأن يكون الوقت املناسب للتفكري فهيا وطرح أأي أأس ئ ة توضيحية ،مع الوضع  ي
الاعتبار أأن الغرض هو التوصل اإىل فروه مكةرك للقضااي ا ألساس ية .و أأعلن أأنه سيسمح لدلول ا ألعضاء بطرح ا ألس ئ ة عىل
وفد الاحتاد ا ألورويب مبا يعكس بيانه املوضوعي .ومن الواحض أأنه مل يكن من الرضوري عىل وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن جييب ولكن ميكن أأن حييط علام.
 .179وسأأل وفد جنوب أأفريقيا عن نوع الضامان) اليت اكن يفكر فهيا وفد الاحتاد ا ألورويب ،وما اعتربه مبثابة حمرك وكيف
س يقوم الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بمع املعلوما) املطلوبة لتيبع ذكل.
 .180وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأوحض ،فامي يتعلق ابلضامان) ،أأنه اإذا
أأخفق مودع الطلب  ي الإعالن املعلوما) املطلوبة أأو رفض الإعالن عهنا ،عىل الرمغ من منحه الفرصة لتصحيح هذا
الإغفال ،ومل ميتثل ،ل ينبغي عندئذ مواص ة معاجلة الطلب .وإاذا اكنت املعلوما) املقدمة غري حصيحة أأو غري اكم ة اكن ل بد
من تطبيق عقواب) فعاةل ومتناس بة ورادعة خارج جمال قانون الرباءا) .وفامي يتعلق احملرك ،أأشار اإىل أأن احملرك س يكون
الاخةراع اذلي اسيند مبارشة اإىل مورد ورايث حمدد .وسوف يتوسع  ي تفصيل ذكل لحقا ،ألنه اكن يرغب  ي سامع
وهجا) نظر الوفود الآخرين عن احملرك.
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 .181و أأشار ممثل قبائل تولليب اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه ،واذلي عاجل الوصول وتقامس املنافع  ي ا ألنظمة ا ألخرى .و أأشار اإىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية اكنت تتفاوض عىل
معاهدة حممت ة منفص ة أأو صك ،و أأن مجيع ادلول ا ألعضاء  ي الويبو مل تكن ابلرضورة أأطراف  ي بروتوكول انغواي .واعترب أأن
املوافقة املس بقة عن عمل س تكون عنرصا ذا أأمهية فعلية  ي تقيمي طلبا) الرباءا) .وتساءل عن ر أأي وفد الاحتاد ا ألورويب،
نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه  ،ي هذا الصدد ابذلا).
 .182وطرح وفد أأسةراليا عىل وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ووفد نيجرياي
سؤالا عن قضية بدل املنكأأ .وتساءل عام اإذا اكنت الصيغة اليت اقةرهحا وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه ،اليت س تفرض عىل مودع الطلب الككف عن بدل املنكأأ اإذا اكن معروفا ،عاجلت مغوض مصطلح "بدل
املنكأأ" اذلي أأراد اإاثره وفد نيجرياي .وإاذا مت اعامتد تعريف اتفاقية التنوع البيولويج لـ"بدل املنكأأ" ،اذلي أأعيد صياغته ليكون
"البدل اليت مت العثور فهيا عىل املورد الورايث  ي ماكنه ا ألصيل" ،س يكون مودع الطلب قادرا عىل ذكر مجموعة بدلان خمتلفة
 ي حاةل اكيكاف أأن املورد الورايث يمنو  ي عدد من البدلان املتلفة .ومينح اشةراب الككف عن بدل املنكأأ بدل من املصدر
الطالب فرصة للتقاب اخليار اذلي س يغنيه عن رضورة الامتثال لنظام وطين ينفذ الوصول وتقامس املنافع .وسأأل الوفد عام
اإذا اكن من املقةرح اعامتد مصطلح "املنكأأ" ،كام اكن يس تخدم  ي اتفاقية التنوع البيولويج.
 .183وشكر وفد نيجرياي وفدي جنوب أأفريقيا و أأسةراليا ،وكذكل ممثل قبائل تولليب ،عىل أأس ئلهت بكأأن الضامان)
والوصول وتقامس املنافع واملوافقة املس بقة عن عمل .و أأراد التوضيح بكأأن املعلام) اليت أأدرهجا وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،فامي يتعلق مبصدر املوارد الوراثية .وردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد أأسةراليا ،أأشار
اإىل أأنه ،من حيث املنكأأ واملصدر ،أأحياان قد ل يكون املنكأأ ابلرضورة هو املصدر الطبيعي للموارد الوراثية .واكن من
الرضوري اإدراج الك من املنكأأ واملصدر ،من أأجل ضامن املساءةل والكفافية وتلبية احلاجة لتيبع الاس تخدام ،مبا  ي ذكل
عندما يكون املس تخدم قد متكن من أأخذ املورد الورايث من منك ئه الطبيعي مث وضعه عىل مرتبة اثنية ،كصدر ،بعد
اس تخدامه لبعض ا ألغراض.
 .184و أأشار ممثل غرفة التجارة ادلولية اإىل أأن وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه،
اقةرح رضورة الككف عن املنكأأ و /أأو املصدر .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه اإذا متكن خشص ابلفعل من احلصول عىل مادة
وراثية ،مفن املفةرض أأنه يعرف من أأين حصل علهيا ،أأي مصدرها .ومل يكن جيدا مبا فيه الكفاية القول بأأن الكخص وجدها
 ي الثالجة ،واكن من الرضوري احلفاظ عىل السجال) أأفضل من ذكل .ومع ذكل ،اكن املنكأأ مسأأةل متزج بني الواقع
والقانون ،وقد تكون الك من احلقائق والقانون غري واحضة ،وهو ما س يكون أأمرا مثبطا جدا .ومثة مثال عىل عدم وضوح
القانون اكن هو مسأأةل ا ألجناس وا ألنواع .فاإذا توصل خشص اإىل اخةراع يتعلق ابلبطاطس ،ميكن للمرء العمل مع عينة من
صنف معني من البطاطس .واكن املنكأأ التارخيي جلنس البطاطس  ي ماكن ما  ي جبال ا ألنديز .ومع ذكل ،فاإن العينة
احملددة املس تخدمة  ي الاخةراع قد ل تكون عامة وميكن أأن تكون عينة من مجموعة بطاطس املكل اإدوارد ،واليت اكن بدل
املنكأأ لروها ،وفقا لتفاقية التنوع البيولويج ،لينكولنكاير  ي اململكة املتحدة .وتساءل عام جيب أأن يعلن عنه من بني هذه
و أأيضا عام اإذا اكن ذكل يتوقف عىل ما اإذا اكن الاخةراع عاما ينطبق عىل البطاطس بكلك عام أأو عىل وجه التحديد ينطبق
عىل مجموعة املكل اإدوارد .ور أأى أأن وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،قد أأكد عىل
أأمهية وجود طريقة معلية وفعاةل ميكن العمل هبا .و أأعرب عن تأأييده للهنج العام لوفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ور أأى أأن الةركزي عىل املصدر وليس املنكأأ س يكون أأسروهل بكثري.
 .185وشكر وفد اإندونيس يا وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عىل ما أأدىل به من
بياان) توحض موقفه بكأأن رشوب الككف .وسأأل الوفد وفد الاحتاد ا ألورويب عن ر أأيه  ي العالقة بني املؤرشا) اجلغرافية
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ورشوب الككف وعام اإذا اكن يعترب املؤرشا) اجلغرافية ككلك أآخر من رشوب الككف .ور أأى أأن الإطار القانوين
للمؤرشا) اجلغرافية ميكن أأن يس تخدم لتحديد اإطار النقاش وتوفري الوضوح القانوين للمناقكا) بكأأن املنكأأ واملصدر.
 .186و أأشار ممثل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية أأن وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه ،قد أأوحض رغبته  ي أأن يقترص رشب الككف عىل طلبا) الرباءا) .و أأعرب عن رغبته  ي معرفة ما اإذا اكنت
تكل اإشارة اإىل طلبا) الرباءا) اكنت ترجع اإىل حقيقة أأن الرباءا) اكنت معروفة أأكرث .و أأفاد بأأن دورة حياة املنتجا) اكنت
تيناقص ،و أأنه اكن هناك اجتاه  ي نظام امللكية الفكرية برمته حيث اكن عدد كبري من الطلبا) يمت تقدميروها للحصول عىل مناذج
املنفعة .و أأعرب عن رغبته  ي أأن يعرف من وفد الاحتاد ا ألورويب ما اإذا اكن س يوافق عىل توس يع النطاق لميتد اإىل حقوق
امللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن وفد غاان قد أأملح اإىل حقيقة أأنه اكنت هناك ص ة بني حق املؤلف واملوارد الوراثية ،و أأن وفد
اندونيس يا قد أأاثر قضية املؤرشا) اجلغرافية.
 .187و أأحاب وفد انميبيا علام بأأن وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،قد ذكر أأن
واجب الككف سيبد أأه مودع الطلب بعد أأن يكون قد وصل بكلك فعيل اإىل املوارد الوراثية .و أألقى الضوء عىل الرسعة
اليت اكنت تتطور هبا تكنولوجيا التالعب الورايث  ي ذكل الوقت ،و أأشار اإىل أأن معظ عمل الوراثة اكن  ي ا ألساس جيري
حتويهل اإىل معلوما) وجيري معاجلته من قاعدة معلوما) وليس من قاعدة وصول مادي .وميكن للمرء أأن يتوقع أأن هذه
الطريقة  ي اإجراء البحوث س تظل تتقدم أأارع و أأارع ،كام اكن احلال مع أأهجزة المكبيوتر ،واليت قد غري) وجه العامل متاما.
واكن واحضا جدا أأن الانفجار  ي التكنولوجيا الوراثية من شأأنه أأن حيول قريبا جدا عمل الوراثة بكلك أأسايس اإىل معاجلة
املعلوما) .ور أأى الوفد ،أأن أأي نظام ككف ،مثل ذكل املوجود ابلحتاد ا ألورويب ،اذلي من شأأهنا أأل ينطبق اإل اإذا اكن
مودع الطلب قد متكن من الوصول الفعيل اإىل املورد ،سوف يعفي مودعي الطلبا) اذلين اس تخدموا املوارد الوراثية حس امب
مت ترمجهتا  ي تسلسل جينويم ،أأي مورد ورايث ،من أأي رشب من رشوب الككف .وهذا س يعين أأنه سيمت اإطالق العنان
لروهؤلء املس تخدمني الالحقني لرتاكب القرصنة البيولوجية .وسأأل الوفد وفد الاحتاد ا ألورويب عام اإذا اكن هذا عاقبة غري
مقصودة ألنه مل يفكر مليا ،أأو نييجة لس ياسة قد مت التفكري فهيا مليا.
 .188و أأدرك ممثل اللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز ( )CAPAJأأن وفد الاحتاد
ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اكن يأأخذ بعني الاعتبار مبد أأ العناية الواجبة  .ي هذا الصدد،
ر أأى أأن الإشارة اإىل املصدر فقط ،عىل سبيل املثال حديقة نباتية ،مل يكن اكفيا .واعترب أأنه س يكون من الرضوري أأيضا
الككف عن بدل املنكأأ.
 .189و أأشار وفد اإثيوبيا اإىل أأن تكل ا ألصناف النباتية اكنت  ي الغالب نييجة لتطبيق تقنيا) الةربية التقليدية اليت متلكروها
جممتعا) الساكن ا ألصليني وا ألمم والقوميا) .وميكن أأن يقال اليشء نفسه عن العديد من منتجا) التكنولوجيا احليوية .ومل يمت
التعامل مع تكل القضااي  ي الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة .و أأراد أأن يعرف كيف اقةرح وفد الاحتاد ا ألورويب
التعامل مع املعارف التقليدية اليت أأد) اإىل أأصناف نباتية ،وعىل وجه اخلصوص ،ما اإذا اكنت سيسيبعد من الككف
الإلزايم.
 .190و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن املداخ ة ا ألويل لوفد اإندونيس يا خلصت موقف كثري من البدلان النامية .وشدد عىل أأن
رشوب الككف اكنت رضورية محلاية املوارد الوراثية ،فضال عن أأمهية فكرة ادلمع املتبادل بني التفاقا) ادلولية املتعلقة
حبامية املوارد الوراثية ونظام امللكية الفكرية .و أأيد الوفد اجلروهود الرامية اإىل حتقيق هدف تكل الس ياسة ليس فقط  ي اللجنة
احلكومية ادلولية ولكن أأيضا  ي منظمة التجارة العاملية .وفامي يتعلق ابحملرك ،ر أأى أأن احلصول عىل املوارد الوراثية واس تخداهما
ينبغي أأن يكوان احملرك لاللزتام ابلككف .ور أأى أأن اس تخدام بدل املنكأأ س يكون أأداة أأفضل لتجنب المتكل غري املرشوع
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للموارد الوراثية عن طريق حقوق امللكية الفكرية .وطلب من وفد الاحتاد ا ألورويب ،رشح كيفية أأن الككف عن املصدر
من شأأنه أأن مينع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية ويسمح ابإنفاذ احلقوق الس يادية للبدلان عىل مواردمه الوراثية.
 .191ومل يوافق وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عىل الإشارة اإىل أأن رشب الككف من شأأنه أأن يدخل يقينا قانونيا ،جملرد
أأنه من املفةرض أأن يدخل احلد ا ألدىن واحلد ا ألقىص من املعايري ادلولية .ومل يكن اليقني القانوين ا ألقوى رشطا من رشوب
الككف .و أأفاد الوفد بأأن هذا التفسري اختلف عام س تعنيه تكل املعايري ادلولية وس يظل هناك عدم اليقني .ور أأى أأن فرضية
وجود معيار قانوين دويل اكن لزما لليقني القانوين اكنت فرضية اكذبة .واكن الوفد قد  يع أأن وجود رشب ابلككف عن
املصدر اكن رضوراي أكداة للكفافية ،لكنه شكك  ي هذا ا ألساس .وتعلقت العديد من طلبا) الرباءا) بأآلف ،اإن مل يكن
ماليني املوارد الوراثية ،وجاء) أأغلب تكل املوارد الوراثية من العديد من املناطق حول العامل .ومل يس تطع الوفد اإدراك كيف
أأن وجود رشب ابلككف اكن أأداة للكفافية .و أأشار اإىل أأن معل اللجنة احلكومية ادلولية اكن من املفةرض أأن يسيند اإىل
أأدةل ،وطلب احلصول عىل أأمث ة ابحلال) اليت مت فهيا تطبيق رشب الككف  ي مكتب امللكية الفكرية للمؤيد ،ورشح
الكيفية اليت مت هبا اس تخدامه من قبل الآخرين .و أأعرب عن قلقه العميق بكأأن أأن رشوب الككف لرباءة جديدة من شأأهنا
أأن تضيف ابلفعل شكواك جديدة  ي نظام الرباءا) ،ول س امي حيامث مشلت عقواب) عدم الامتثال اإبطال الرباءة .ومن شأأن
ذكل أأن خيلق مجموعة من عدم اليقني بكأأن حقوق الرباءا) عن طريق فتح طريق جديد للتقايض .ومن شأأن مثل هذه
الككوك تقويض دور نظام الرباءا)  ي تكجيع الابتاكر والتمنية التكنولوجية ،وميكن أأن يكون لروها أآاثر سلبية عىل حوافز
التمنية الاقتصادية اليت وفرهتا الرباءا) .من املرحج أأن هذه الككوك س تقوض أأيضا أأي تقامس منفعة حممتل .ومن شأأن املعايري
الإلزامية عىل الككف عن املوارد الوراثية وقانون الرباءا) أأيضا احلد من مساحة تبين الس ياسا) للك دوةل من ادلول
ا ألعضاء  ،ي حني أأن هنج "جح واحد يناسب اجليع" قد لىق  ي كثري من ا ألحيان انتقادا) من ادلول ا ألعضاء .واكن يدرك
أأن العديد من ادلول ا ألعضاء قد حتدثوا ببالغة عن احلاجة اإىل املرونة  ي تطبيق معايري امللكية الفكرية .وينبغي أأيضا تطبيق
نفس منطق عدم اعامتد هنج "جح واحد يناسب اجليع" لقضااي املوارد الوراثية .وسأأل الوفد عن ا ألساس اذلي تسيند اإليه
الس ياسة العامة  ي املطالبة طالب الرباءة إابظروهار املوافقة املس بقة عن عمل والرشوب املتفق علهيا تبادليا ،من انحية ،وعدم
مطالبة وزارا) الصحة بتطبيق املوافقة املس بقة عن عمل والرشوب املتفق علهيا تبادليا عند املوافقة عىل أأحد العقاقري ،من
انحية أأخرى .وما هو عن ا ألساس اذلي تسيند اإليه الس ياسة العامة  ي املطالبة برشوب الككف عن املعارف التقليدية
وليس املعارف ا ألخرى و أأعرب عن رغبته  ي سامع الرد ليس فقط من وفد الاحتاد ا ألورويب ولكن أأيضا من وفود الروهند
وجنوب أأفريقيا ونيجرياي والربازيل وإاندونيس يا والرنوجي وغريها .وعىل وجه التحديد ألن تكل الإجااب) اكنت هممة اإىل حد أأن
وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية اقةرح اإعداد دراسة عن رشوب الككف .وقد تطور) اخلربا) الوطنية منذ أأجريت
ادلراسا) السابقة ،ومن شأأن أأي دراسة أأن تقلل من احلاجة لطرح والإجابة عىل أأس ئ ة خالل ادلورة .و أأكد الوفد عىل
أأمهية مناقكة تعريف "المتكل غري املرشوع" ،اذلي اكن ميثل أأولوية  ي اإطار الولية.
 .192و أأشار الرئيس اإىل أأنه لن يضع العبء عىل وفد الاحتاد ا ألورويب للرد عىل مجيع ا ألس ئ ة .و أأعرب عن اعتقاده بأأن
وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،قد قدم مداخ ة جيدة أأوحض من خاللروها موقفه
ووهجا) نظره بكأأن الكلك اذلي قد يبدو عليه رشب الككف من وهجة نظره .وينبغي عىل مجيع الوفود أأن تفعل ذكل ،ألن
هذا اكن الكيفية اليت تيبعروها اللجنة  ي التوصل اإىل اإجامع وبناء جسور حول هذه القضااي.
 .193و أأفاد وفد اإيطاليا بأأن الطريقة اليت اتبعت  ي اإجراء املناقكا) عن طريق طرح أأس ئ ة عىل وفد الاحتاد ا ألورويب قد
وضعته  ي موقف صعب كدوةل عضو  ي الاحتاد ا ألورويب .ومن خالل مداخلته ،مل يود الإجابة ابلنيابة عن وفد الاحتاد
ا ألورويب .وشدد الوفد عىل أأن املوارد الوراثية اكنت نباات) وحيواان) ومعادن .ومل يكن هناك يشء مكةرك بني هذه
ا ألش ياء وامللكية الفكرية عىل هذا النحو ،وحىت أأقل من ذكل مع حق املؤلف أأو العالمة التجارية أأو الامنذج الصناعية.
وذلكل ينبغي أأن يقترص معل اللجنة عىل الرباءا) .وفامي يتعلق املؤرشا) اجلغرافية ،أأشار اإىل أأن أأصنافا من العنب مثل
اكبرنيه اسةرلينيا اس تخدمت  ي مجيع أأحناء العامل لصناعة النبيذ .ومع ذكل ،اكن للك بدل مؤرشا) جغرافية خمتلفة ،وهو ما
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أأظروهر أأن القضية مل تكن املوارد الوراثية ولكن اخلصائص املتعلقة ابلإنتاج احمليل من تكل امخلور .وينبغي دراسة مسأأةل
الككف عن املنكأأ بكلك أأمعق من ذكل بكثري ،ألنه اكنت هناك مقاراب) خمتلفة .وتساءل عام جيب أأن يعلن  ي حاةل تقدمي
طلب براءة ملنتج صيدلين عىل أأساس املوارد الوراثية املأأخوذة من بنك للجينا) .هل س يكون ذكل بنك اجلينا) أأو هل
س يكون من الرضوري معرفة بدل املنكأأ لتكل املوارد الوراثية ومبجر معرفة بدل منكأأ واحدة ،هل س يكون من الرضوري
اإجراء مرشوع حبيث ملعرفة ما اإذا اكنت تكل املوارد الوراثية اكنت موجودة أأيضا  ي بدلان أأخرى ،وإادراج تكل البدلان  ي
الككف و أأفاد الوفد بأأنه اكنت هناك نباات) قد أأصبحت شائعة الاس تخدام  ي مجيع أأحناء العامل .وهل س يكون من
الرضوري تيبع منك هئا لقرون مضت واحتاجت لك هذه املكالك اإىل مزيد من التفكري وليس جمرد أأجوبة بس يطة.
 .194و أأكد وفد كولومبيا أأن رشوب الككف اكنت أأساس ية محلاية املوارد الوراثية و أأن الغرض مهنا اكن تعزيز الكفافية من
خالل طلب معلوما) عن بدل املنكأأ واملصدر واملوافقة املس بقة عن عمل وتقامس املنافع .و أأكد أأن غالبية مودعي الطلبا) اكن
دلهي هذا النوع من املعلوما) ،وإاذا مل يكن كذكل ،سوف حيتاج ا ألمر اإىل وضع أآليا) للتعامل مع مثل هذا الوضع ،ألنه ل
ميكن اإلزام أأحد بيشء مس تحيل .وطلب الوفد من الوفود اليت ذكر) أأن رشوب الككف قوضت اليقني القانوين للنظام أأن
يذكروا ا ألس باب .ور أأى أأن العكس اكن هو الصحيح ،أأي أأن رشوب الككف عزز) اليقني القانوين للنظام.
 .195و أأغلق الرئيس الباب عىل ا ألس ئ ة املوهجة لوفد الاحتاد ا ألورويب .ومل يتوقع أأن جييب وفد الاحتاد ا ألورويب عىل مثل
هذا العدد الكبري من ا ألس ئ ة  ي هذه املرح ة.
 .196واعترب وفد اإندونيس يا أأن هذا التبادل للأس ئ ة اكن ممارسة جيدة جدا  ،ي حماوةل لتضييق الفجوا) بني البدلان.
 .197وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأحاب علام اب ألس ئ ة اليت طرحهتا الوفود
بكأأن نظام الككف  ي الاحتاد ا ألورويب.
[ .198مالحظة من ا ألمانة :أأعاد الرئيس فتح اجللسة العامة بعد عقد اجامتع مع املنسقني ا إلقلمييني ].و أأفاد الرئيس بأأن
مدى مالءمة تعليق اجللسة العامة وعقد اجامتعا) غري ر يية قد نوقش مع املنسقني ا إلقلمييني .وميكن أأن تسروهل الاجامتعا)
غري الر يية حدوث تبادل أأكرث انفتاحا بني املكاركني .ولكن ينبغي تنظميروها ابلطريقة اليت تكفل الكمولية والكفافية .وقال
الرئيس اإنه س يدرس اإماكنية عقد اجامتعا) غري ر يية كخيار .و أأشار الرئيس أأيضا اإىل مناقكة وجزية اكن قد أأجراها عن
دور امليرسين .و أأفاد بأأن اجللسة العامة مل تكارك حىت الآن  ي أأي معلية صياغة .ومع ذكل ،اكن من املتوقع الاس امتع اإىل
امليرسين ،ومراجعة احلوار اذلي اكن جيري  ي اجللسة العامة .و أأوحض ذكل ،أأن الرئيس دعا امليرسين لعرض نتاجئ فروهمروه
للحوار اذلي دار عن أأهداف الس ياسة واملوضوع ،مبا  ي ذكل أأي اقةراحا) س تكون دلهي  ،وكذكل ا ألساس املنطقي لروها.
و أأكد أأن هذه الاقةراحا) س تقترص عىل اقةراحا) امليرسين .وسوف مينح اجللسة العامة بعض الوقت للنظر  ي تكل
الاقةراحا) .وسوف تتخذ اجللسة العامة مجيع القرارا) احملمت ة بكأأن تكل الاقةراحا).
 .199وحتدثت الس يدة ابجيل نيابة عن الك امليرسين ،وقالت اإن امليرسين قد أأعدا صيغة لغوية حممت ة تعكس ما  يعوه
حول أأهداف الس ياسة وموضوع التفاق ،وذكل هبدف اإاتحة الفرص لتبس يط الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC /29/4ومل
يكن من نيهتام حماوةل اإدراج لك اخليارا) املقدمة من مجيع ادلول ا ألعضاء ،وإامنا اإعادة النظر  ي املناقكا) وتوليف صيغة
لغوية ممكنة  ي ضوء هذه املناقكا) .و أأوحضت أأن امليرسين قد تبنيا هنجا معتدل وواكبا وضع نص يتعني أأن يكون مقبول
دلى العديد من ا ألطراف املتلفة .وحدد امليرسون أأهداف ثالثة أأساس ية للس ياسة يه :زايدة الكفافية  ي نظام الرباءا) أأو
امللكية الفكرية ،وتسروهيل التاكمل ،والتقليل من منح الرباءا) اخلاطئة .وعرضت الس يدة ابجيل الصيغة اللغوية املقةرحة عىل
النحو التايل:
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" أأهداف الس ياسة .تعزيز فعالية وشفافية النظام ادلويل [للملكية الفكرية] [الرباءا)] ،وتيسري [التاكمل]
[ادلمع املتبادل] مع التفاقا) ادلولية ذا) الص ة ،واحلد من منح حقوق [ملكية الفكرية] [براءا)] غري
صاحلة".
ور أأى امليرسون أأن هذه الصيغة اللغوية احتو) و أأظروهر) بياان) رصحية أأدلت هبا الوفود  ي اإطار دمع وتعزيز الفعالية
والكفافية والتاكمل  ي نظام الرباءا) أأو امللكية الفكرية ،ومنع منح الرباءا) اخلاطئة أأو غري الصاحلة .وقد مت اقةرح لكمة
"غري صاحلة" بوصفروها أأفضل من "خاطئة" .ور أأى امليرسون أأنه قد يكون من املفيد اإدراهجا .وقد احتفظوا بني قوسني
ابملصطلحا) اليت مل تكن حتظى بعد بتوافق  ي الآراء عىل أأمل أأن يمتكنوا من التوصل حللول بكأأهنا .و أأشاروا اإىل أأن النص
احلايل  ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4مشل أآليا) لتحقيق أأهداف الس ياسة .وخلصوا اإىل أأن أأهداف الس ياسة
جيب أأن تقترص عىل تكل فقط ،ول تتضمن أآليا) معينة ،ألن تكل الآليا) س تعاجل  ي أأماكن أأخرى من النص .وفامي يتعلق
ابملادة  1بكأأن املوضوع ،أأفاد امليرسون بأأنه اكن هناك قدر ل يس هتان به من التأأييد لنص بس يط و أأنيق .وجاء) الصيغة
اللغوية اليت اقةرهحا امليرسون عىل النحو التايل:
"موضوع الصك .ينطبق هذا الصك عىل املوارد الوراثية و[مك تقاهتا] و[املعارف التقليدية املرتبطة هبا] [املعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية] ".
و أأشار امليرسون اإىل أأن اإطار هذه الصيغة اللغوية قد طرحه وفد غاان وحظي بتأأييد عدد من الوفود .ولك ما فعهل امليرسون
هو اإضافة نص بني قوسني بكأأن املناطق اليت ل يزال من املزمع مناقك هتا .و أأعرب امليرسون عن أأملروه  ي أأن تكون هذه
اخليارا) اليت اعمتد) هنجا معتدل قد تضمنت بكلك اكف املالمح الرئيس ية للمناقكا) و أأن تساعد اللجنة  ي امليض قدما.
 .200وشكر الرئيس امليرسين و أأعلن أأن اجللسة العامة س تعود لالنعقاد  ي وقت لحق بكأأن الاقةراحا) اليت قدموها.
و أأعاد فتح ابب النقاش بكأأن القضااي ا ألساس ية اليت قد تناولهتا اجللسة العامة حىت الآن ،وهام موضوع وحمتوى الككف.
 .201و أأشار ممثل غرفة التجارة ادلولية اإىل املداخ ة اليت اكن قد أأدىل هبا بكأأن حمتوى الككف .واكن خيىش أأن يكون قد
أأعطى انطباعا عن غري قصد ابلتأأييد غري املرشوب ملوقف وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه ،وهو ما مل يكن حصيحا .و أأوحض أأن غرفة التجارة ادلولية عارضت أأي شلك من أأشاكل الككف  ي هذا اجملال ،وذكل
لعدد من ا ألس باب .واكن السبب ا ألول أأنه س يعمل ضد القصد الكبري من اتفاقية التنوع البيولويج وس يكون غري مفيدا.
واكنت هناك عدة أأس باب أأخرى حس امب مت طرهحا  ي بيان مكتوب[ .مالحظة من ا ألمانة العامة :ابلإضافة اإىل هذا البيان،
أأرسل ممثل الغرفة التجارة ادلولية نصا متاحا عىل ش بكة الإنةرنت ( ي http://www.iccwbo.org/Advocacy-
Codes-and-Rules/Document-centre/2011/Patent-disclosure-requirements-relating-to].)/-genetic-resources--will-they-work
 .202و أأعرب وفد ابكس تان عن عدم موافقته عىل املقةرحا) املتعلقة مبحتوى الككف اليت أأدىل هبا وفدا الاحتاد ا ألورويب،
نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وإايطاليا عىل التوايل ،وممثل غرفة التجارة ادلولية .ول ينبغي أأن يقترص رشب
الككف عىل الرباءا) ،ولكن ميتد ليكمل حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى ،مبا  ي ذكل احلقوق املتعلقة بأأصناف النبا).
ور أأى أأن خطر المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية اكن  ي اإطار نظام حامية ا ألصناف النباتية بنفس املس توى اذلي اكن
عليه  ي ظل نظام الرباءا) .ومت تطوير عدد من ا ألصناف النباتية اجلديدة من موارد أأرضية و أأنواع الربية .و أأيد وفد ابكس تان
مبد أأ الككف الإلزايم عىل النحو اذلي اقةرحه وفدا لك من جنوب أأفريقيا ونيجرياي ،فضال عن وفود أأخرى.
 .203و أأعرب وفد غاان عن رغبته  ي معاجلة مسأأةل رشب الككف ،بناء عىل بيان أأدىل به  ي وقت سابق .و أأشار اإىل أأن
املبد أأ اذلي انعكس  ي املادة  3من الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4وحتديدا احلاجة اإىل الككف عن املصدر أأو
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املنكأأ ،اكن مبد أأ قد اعةرفت به الويبو ابلفعل ،واعمتدته  ي س نواهتا ا ألوىلَّ .وذكر أأن الويبو قد أأنكئت  ي عام  .1967ور أأى
أأن الويبو قد اعمتد) ابلفعل أأداة تعكس احلاجة اإىل الككف عن مصدر الفوللكور و أأقر) ابملبد أأ اذلي اكن حيمت احلصول
عىل املوافقة املس بقة عن عمل من أأحصاب احلقوق اجملاورة .واكن هذا الصك هو ا ألحاكم المنوذجية لعام  .1982و أأشار الوفد
اإىل أأن القس  5من ا ألحاكم المنوذجية لعام  1982سيتطلب أأن " ي لك املطبوعا) وفامي يتعلق بأأي اتصال) ابجلروهور بأأي
تعبري ممزي من الفوللكور ،جيب توضيح مصدرها بطريقة مناس بة من خالل ذكر اجملمتع و /أأو املاكن اجلغرا ي اذلي اس تمد منه
التعبري املس تخدم" .و أأوحض الوفد أأن القس  5ذكر بوضوح احلاجة اإىل الككف .أأكرث من ذكل أأكد) ا ألحاكم المنوذجية لعام
 1982الرشب املتعلق ابملوافقة املس بقة .وذكر القس  3أأنه اإذا اكن من املزمع اس تخدام أأشاكل التعبري الفوللكورية احملمية
بقصد الرحب وخارج س ياقروها التقليدي أأو العر ي عىل حد سواء ،جيب احلصول عىل موافقة مس بقة من اجلروهة املتصة املعتربة
مبثابة املس تودع الرئييس حلقوق الفوللكور .العقواب) املقررة مبوجب ا ألحاكم المنوذجية لعام  :1982اإهنا  يحت للعقواب)
اجلنائية الواجب فرضروها لعدم احلصول عىل املوافقة اخلطية املطلوبة قبل اس تخدام الفوللكور احملمي ،لعدم الاعةراف مبصدر
الفوللكور ،وليكويه أأصل أأشاكل التعبري الفوللكوري ،وليكويه ا ألعامل الفوللكورية بطريقة تعترب ضارة ابملاكل أأو كرامة أأو
ا ألمهية الثقافية للمجمتع اذلي نكأأ منه .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن أأن يؤدي أأي انهتاك ل ألحاكم المنوذجية لعام  1982اإىل
مصادرة أأي أأرابح .وميكن فرض هذه س بل الانتصاف جنبا اإىل جنب مع ا ألرضار وس بل الانتصاف املدنية ا ألخرى.
و أأعرب وفد غاان عن رغبته  ي لفت انيباه اجللسة العامة لروهذا الصك اذلي اكن هل أأمهية من حيث وضع املعايري  ي الويبو.
و أأثبت أأن الويبو اكن لروها تقليد ممتد واترخي طويل  ي مسأأةل امحلاية .و أأشار اإىل أأن العديد من ادلول ا ألعضاء من أأفريقيا قد
امتثلت ل ألحاكم المنوذجية لعام  .1982واعمتد) غاان عىل وجه اخلصوص قانوان أأنتج حرفيا تقريبا العديد من هذه ا ألحاكم،
ما يثبت أأن دلهيا تقليد ممتد واترخي طويل  ي هذا الصدد .وقد أأقر هذا البدل مببد أأ الككف ورضورة احلصول عىل املوافقة
املس بقة عن عمل .وعكست املادة  3من الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4نفس املفروهومني ا ألساس يني الراخسني ،وهام
الككف والسعي للحصول عىل املوافقة املس بقة عن عمل من أأحصاب احلقوق اجملاورة .وتساءل الوفد ملاذا جيب أأن تكون مثل
هذه املسأأةل املثرية للجدل .و أأشار أأيضا أأن ا ألحاكم المنوذجية لعام  1982تضمنت بطريقة موجزة وخمترصة جدا عن القضااي
اليت مت التعامل معروها من خالل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4وبدرجة من الوضوح أأكرب بكثري .و أأشار اإىل أأن
ا ألحاكم المنوذجية لعام  1982مل تيناول إابسروهاب أأس باب هذا الككف  ،ي حني أأمضت اللجنة قدرا هائال من الوقت  ي
دراسة ا ألس باب اليت جعلت هناك حاجة للككف .ووفقا للوفد ،قد ينبغي عىل اللجنة أأن تبين عىل هذا املثال اجليد جدا
اذلي فرض ببساطة واجب الككف دون رضورة ربطه ابحلداثة واكفة املعايري اليت مت وضعروها مبوجب قانون الرباءا) .واكن
سبب ذكل هو اإبقاءه بس يطا .وينبغي أأن تراعي اللجنة أأن الروهدف من السعي محلاية املوارد الوراثية مل يكن يعين أأن املسأأةل
ذا) الص ة اليت يتعني حاميهتا جيب أأن تكون قاب ة للحامية مبوجب قوانني امللكية الفكرية .ومن شأأنه هذا أأن يؤدي اإىل اهامتم
غري ذي ص ة .وينبغي أأن ينص الصك املقبل ببساطة ،كام نص صك عام   1982ي الويبو عىل أأن :يككف عن املنكأأ أأو
املصدر ويتطلب املوافقة املس بقة عن عمل ،بطريقة غري مربرة.
 .204وذكر وفد ا ألرجنتني أأنه اكن من الصعب للغاية ابلنس بة لبدله حامية املوارد الوراثية .ور أأى أأن هناك حاجة اإىل طريقة
من شأأهنا السامح لدلول ا ألعضاء مبنع سوء اس تخدام املوارد الوراثية واختالسروها ،وابس تغالل اس تخداهما .و أأيد الوفد رشب
الككف عن منكأأ ومصدر املوارد الوراثية ومك تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من أأجل اس تكامل رشوب اتفاقية التنوع
البيولويج .وسوف يسمح مثل هذا الرشب لدلول ا ألعضاء ابلمتثال للرشوب الوطنية وادلولية بكأأن احلصول عىل املوارد
الوراثية وتقامس املنافع الناش ئة عن اس تخداهما.
 .205وتناول وفد سويرسا قضية حمتوى الككف .ور أأى أأنه اكن املصدر اذلي جيب أأن يمت الككف عنه ،عىل أأساس أأن
"املصدر" اكن جيب أأن يفروه مبعناه الواسع .وهبذا املعىن ،من شأأن "املصدر" أأن يكمل مجيع اخليارا) املمكنة اليت ميكن أأن
يأأيت مهنا املورد الورايث واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .ومن هذا املنطلق الواسع ،مشل مفروهوم "املصدر" ما ييل:
( أأ) الطرف اذلي يقدم املوارد الوراثية ،وهو بدل املنكأأ لروهذه املوارد أأو الطرف اذلي حصل عىل املوارد الوراثية وفقا لتفاقية
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التنوع البيولويج( .ب) النظام املتعدد ا ألطراف اذلي وضعته املعاهدة ادلولية بكأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية
والزراعة( .ج) الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية( .د) مصادر أأخرى ،مثل اجملموعا) اليت خارج موقعروها ا ألصيل .و أأشار اإىل
أأن مفروهوم مصدر اكن يس تخدم أأيضا  ي املادة  17من بروتوكول انغواي  ي س ياق رصد اس تخدام املوارد الوراثية .ور أأى أأن
املفاهمي ا ألخرى اليت قد اقةرحت ،مثل مفروهوم بدل املنكأأ ،اكنت ضيقة للغاية .وعىل سبيل املثال ،قد نكأأ) أأجشار املطاب
اترخييا  ي منطقة ا ألمازون ،ومت أأخذها  ي وقت لحق اإىل جنوب رشق أآس يا .ووفقا لتعريف اتفاقية التنوع البيولويج ،اكن
بدل املنكأأ هو البدل اذلي امتكل املوارد الوراثية  ي ظروف موقعروها الطبيعي .وذلكل  ،ي حاةل املطاب ،اكن املرحج وجود عدد
كبري من بدلان املنكأأ .وتساءل عام اإذا اكن بدل املنكأأ اكن يعين البدل التارخيي للمنكأأ بدل من ذكل .وإاذا اكن ا ألمر كذكل،
فاإن السؤال ماذا س يكون ابلضبط هذا البدل التارخيي للمنكأأ .ومع ذكل ،ول ميكن أأن تكون بدلان املنكأأ هذه املاكن اذلي
جاء منه نبا) املطاب املذكور فعال .وابلتايل لن يزيد حقا الككف عن بدل أأو أأكرث من بدلان املنكأأ هذه من شفافية الوصول
وتقامس املنافع ،واكن هذا هو الروهدف من رشب الككف .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن هذا من شأأنه خلق حل مل ينص عىل
اليقني القانوين .وعالوة عىل ذكل ،مل تكن املطالبة ابلككف عن بدل املنكأأ دامعة بكلك املتبادل للصكوك ادلولية القامئة
بكأأن الوصول وتقامس املنافع ( :أأ)  ي س ياق الوصول وتقامس املنافع ،حتدث بروتوكول انغواي عن "طرف يوفر هذه املوارد
اذلي هو بدل املنكأأ لروهذه املوارد أأو طرف قد حصل عىل املوارد الوراثية وفقا "لتفاقية التنوع البيولويج( .ب) مل تكن
املعاهدة ادلولية بكأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة مبنية عىل مفروهوم بدل املنكأأ ،ولكن مت توفري املوارد الوراثية
بدل من ذكل  ي اإطار النظام املتعدد ا ألطراف اذلي س بق ذكره( .ج) جيب تطبيق رشب الككف أأيضا عىل املعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ،اليت س يكون السؤال بكأأهنا ماذا س تكون بدل منكأأ هذه املعارف التقليدية .و أأكد الوفد
أأن مثة مصدر حممتل واحد اكن هو "طرف يوفر هذه املوارد اذلي هو بدل املنكأأ لروهذه املوارد أأو طرف قد حصل عىل املوارد
الوراثية وفقا" لتفاقية التنوع البيولويج .ووفقا ذلكل ،ابملفروهوم الواسع ل "املصدر" ،مشل املفروهوم أأيضا بدل املنكأأ .و أأخريا ،اإذا
اكن املصدر غري معروف لطالب الرباءة أأو املةرع ،جيب أأن يتاح هل اإماكنية اإصدار اإعالن هبذا الكأأن .واختمت الوفد ابلقول
بأأنه للأس باب املذكورة أأعاله ،فاإنه يؤيد أأن "املصدر" هو الروهدف من الككف.
 .206وفتح الرئيس الباب للأس ئ ة املقرر توجهيروها اإىل وفد سويرسا.
 .207و أأشار ممثل اللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز أأن بعض ادلول اعةرفت
اب ألرايض اليت ختص الكعوب ا ألصلية داخل بدل ما ،قد تنكأأ مهنا املوارد الوراثية .ولكن اكنت هناك أأيضا بدلان مل يكن دلهيا
هذا النوع من النظام القانوين .وتساءل عام اإذا اكن املصدر لن يكون عيبا دلى الكعوب ا ألصلية.
 .208وسأأل ممثل قبائل تولليب عن حاةل املعارف التقليدية اليت ورد)  ي رشب الككف .وسأأل عام اإذا اكن الككف
سيكري اإىل أأن املوافقة املس بقة عن عمل قد مت احلصول علهيا ،وما اإذا اكن حمتوى الككف س يكون هو املعرفة اليت مت تدويهنا
 ي الوصف .وتساءل أأيضا عام اإذا اكن حمتوى الككف س يكون محميا أأو س يعلن للجمروهور.
 .209وسأأل وفد أأسةراليا وفد سويرسا عام اإذا اكن نظام الككف دلى بدله مشل بدل املنكأأ ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،كيف مت
هذا.
 .210وسأأل وفد انميبيا عن أأنه ،اإذا اشةرى املس تخدم موردا وراثيا بوصفه سلعة ،واس تخدمه  ي البحث والتطوير  ،ي
حني اكن هذا املورد الورايث مدرجا نمن لواحئ خمتلفة  ي البدل اليت ابعت تكل السلعة مث أأعلن  ي طلب امللكية الفكرية
اخلاص به  ي سويرسا بأأن املصدر اكن هو املتجر الصغري احمليل أأو رشكة لتوريد مس تلزما) املتربا) ،فروهل من شأأن ذكل
أأن يليب هدف سويرسا والسبب  ي وجود أأي رشب ككف  ي املقام ا ألول.
 .211وسأأل ممثل مركز اجلنوب وفد سويرسا عام اإذا اكن ميكنه تقدمي مثال حلاةل اكن فهيا املصدر غري معروف لطالب الرباءة
أأو املةرع ،و أأهن مل يمتكنوا من الامتثال للتعريف الواسع للمصدر اذلي قد أأشاروا اإليه.
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 .212وذكر وفد سويرسا أأنه يرغب  ي الإجابة  ي وقت لحق.
 .213و أأعاد الرئيس فتح الباب ل إالدلء ابلبياان) بكأأن حمتوى الككف.
 .214و أأشار وفد مرص اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
بكأأن املوضوع ،واذلي طالب ابحلد من نطاق أأي اتفاق للرباءا) .و أأفاد بأأن النباات) اكنت يه املوارد الوراثية الأكرث ترضرا
من القرصنة البيولوجية .وأأشار الوفد اإىل أأنه  ي ظل نظام الرباءا) ،فرضت املادة ( )3( 27ب) من اتفاق تريبس عىل
ا ألعضاء النص عىل حامية ا ألصناف النباتية عن طريق الرباءا) أأو نظام قانوين خاص فعال أأو عن طريق اجلع بني هاتني
الوس يلتني .وذلكل طلب الوفد بأأن ميتد نطاق أأي نظام للحامية اإىل ما هو أأكرث من الرباءا) ويكمل حقوق امللكية الفكرية
بكلك عام .وفامي يتعلق مبحتوى الككف ،قال الوفد اإنه ينبغي أأن يتضح أأنه جيب عىل مودع الطلب أأن يككف عن املوارد
الوراثية و /أأو املعارف التقليدية اليت اس تخدهما ويكتب ابلتفصيل أأنه قد حصل عىل املوافقة املس بقة عن عمل من السلطة
املتصة  ي بدل املنكأأ أأو املصدر .وشدد عىل مسأأةل هممة للغاية يه أأن بدل املنكأأ قد ل يكون بدل املصدر .وذلكل ينبغي عىل
مودع الطلب اقتباس أأو تسمية بدل املنكأأ أأو بدل املصدر وتوضيح أأنه قد امتثل فعال للرشوب القانونية  ي بدل املنكأأ أأو  ي
بدل املصدر.
 .215و أأكد وفد الياابن أأنه مل ير رضورة لعامتد رشب اإلزايم .ومل ير أأن اإدخال رشب للككف الإلزايم س يكون طريقة فعاةل
ملعاجلة القضااي املتعلقة ابملوارد الوراثية .كام ر أأى أأن اإدخال نظام للككف الإلزايم  ي بدله من شأأنه أأن يؤدي اإىل عدم
الاس تقرار  ي اس تغالل املوارد الوراثية ويرض بنظام الرباءا) احلايل .و أأعرب عن قلقه من أأن يؤدي رشب الككف الإلزايم
اإىل اإعاقة القطاع اخلاص عن اس تخدام قواعد البياان) البحثية لطلبا) الرباءا) أأو ا إلرضار بصالحية الرباءا) املمنوحة.
وميكنه أأن يعيق رغبة القطاع الصناعي  ي حتفزي الإبداع والابتاكر ،فضال عن اإحلاق الرضر ابحلوافز اليت مينحروها نظام
الرباءا).
 .216و أأشار الرئيس اإىل أأن وفد الياابن قد أأوحض بالء بعض املاوف املرشوعة دلى املعنني هبذا اجملال وتأأثري ذكل عىل
الابتاكر والإبداع .و أأشار اإىل أأن وفد الياابن اعترب قواعد البياان) مبثابة أآلية واحدة .وسأأل الرئيس الوفد عام اإذا اكن ميكنه
تقدمي تعليقا) فامي يتعلق ابملاوف اليت دلى أأحصاب املوارد الوراثية ،نظرا ألهن اكنوا قد أأشاروا اإىل شعورمه ابلقلق إازاء
معرفة أأين انهتيى ا ألمر ابملواد الوراثية املس تخدمة.
 .217و أأحاب وفد الياابن علام ابملسأأةل ،وقال اإنه سريد  ي مرح ة لحقة.
 .218و أأكد ممثل توابج أأمارو أأن صالحيا) اللجنة أأو وليهتا مل تكن يه حامية صناعة ا ألدوية ،وإامنا حامية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية.
 .219و أأعرب الرئيس عن رغبته  ي جتنب سوء تفسري ما اكن قد رصح به  ي وقت سابق .ومل يكن يفضل مصلحة س ياسة
عىل ا ألخرى .و أأنه اكن يكري ببساطة اإىل وجود أأكرث من مصلحة س ياسة واحدة ميكن التفاوض بكأأهنا ،وكذكل أأكرث من
مجموعة واحدة من أأحصاب املصلحة .وحث اللجنة عىل مراعاة مجيع وهجا) النظر أأثناء التفكري  ي النييجة اليت اكنت ترغب
 ي حتقيقروها.
 .220وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تأأييده ملبد أأ أأن رشب الككف ينبغي أأن
يكون جزءا من طلبا) الرباءا) .وينبغي أأن تطبق رشوب الككف عىل نظام الرباءا) ،وحتديدا عىل طلبا) الرباءا)
لالخةراعا) اليت تقوم مبارشة عىل املوارد الوراثية ،وليس عىل حقوق امللكية الفكرية بكلك عام .وجيب أأن يكون حمتوى
الككف هو بدل املصدر أأو املنكأأ .وإاذا اكنت البدل غري معروفة ،جيب توضيح ذكل .وينبغي الككف أأيضا عن احلال) اليت
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اكن فهيا املصدر خمتلفا عن البد اليت اكنت تتوافر فهيا املوارد الوراثية  ي املوقع ا ألصيل أأو اليت متكن املةرع فهيا من احلصول
عىل املوارد الوراثية .و أأشار اإىل حديقة نباتية كثال عىل ذكل.
 .221وشكر وفد نيجرياي وفد سويرسا عىل بيانه .ولفت الانيباه اإىل املادة  ( 3.1أأ)  ي الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/29/4اليت أأظروهر) أأن اللجنة قد اعةرفت ابلفعل بأأن الككف عن املصدر والككف عن املنكأأ ل
يتعارضان .وقدم مثال حبلزون البحر الوردي اذلي ميكن أأن يكون منكأأه الفلبني أأو مدغكقر .و ي الواقع ،ميكن أأن يعكس
ذكل حقيقة أأن هناك نوعني من نفس النبا) .وقال اإنه اكن هناك حال) توحض جدا أأن املنكأأ مل يكن موضع شك .و ي
الواقع  ،ي أأكرث ا ألحيان ،سوف يمتكن مس تخدمو املوارد الوراثية من معرفة املنكأأ .و ي الوقت نفسه ،اعةرف أأنه لو أأن
املعلوما) لن تكون متاحة ،ميكن أأن يعمتد نظام الككف عىل املصدر .ميكن أأن يكون املصدر نفسه مكلكة ،ألنه مت فصل
بعض ودائع املوارد الوراثية املوجودة خارج موقعروها ا ألصيل عن أأصولروها التارخيية .وردد الوفد ما قاهل وفد سويرسا ،واعةرف
ابلروهجرة التارخيية أأو العرضية أأو وحىت الطبيعية للموارد الوراثية من مصدرها ا ألصيل ،ولكن مل تكن فكرة الككف عن
املصدر واملنكأأ متعارضة.
 .222و أأشار الرئيس اإىل أأن وفد نيجرياي قد أأوحض نقطة هممة جدا ،ودعا اللجنة للتفكري  ي هذه املسأأةل .و أأضاف أأن هذه
اكنت بوضوح متثل مكلكة ابلنس بة للصناعة فامي يتعلق بكيفية ضامن اليقني القانوين.
 .223و أأعرب وفد أأسةراليا عن رغبته  ي معاجلة مسأأةل حمتوى الككف ،بناء عىل مداخ ة ممثل قبائل تولليب .ور أأى أأنه ل
ينبغي مطالبة مودع الطلب ابلككف عن املوارد الوراثية الفعلية أأو بصفة خاصة املعارف التقليدية الفعلية اليت أأس متد مهنا
فكرة تطوير اخةراعه ،ما مل يكن قد طلب مهن السامح بينفيذ الاخةراع .وكام أأشار ممثل قبائل تولليب ،فاإن نرش املعارف
التقليدية نفسروها ميكن أأن جيعل هذه املعارف التقليدية خترج من دائرة امحلاية اليت اكنت موجودة  ي ظل القانون العر ي
للكعوب ا ألصلية .وجيب أأن يكون حمتوى الككف هو املصدر أأو اإعالن بأأن املصدر غري معروف .و ي هذا الصدد ،أأعرب
الوفد عن اهامتمه بصفة خاصة بسامع رد وفد سويرسا عىل السؤال املتعلق ابملصدر اذلي يكمل فكرة بدل املنكأأ أأو ل .وقال
وفد سويرسا إان ا ألطراف  ي اتفاقية التنوع البيولويج قد تطلب كجزء من رشوب الككف الوطنية دلهيا بياان بكأأن ما اإذا
اكن مطلواب احلصول عىل اإذن ابلوصول أأم ل ،ولكن ل ينبغي أأن يكون الزتاما عىل مكتب امللكية الفكرية لتقيمي حصة ذكل
البيان .واعترب أأن مسار العمل الأكرث كفاءة اكن هو أأن ينرش مكتب الرباءا) هذه املعلوما) ومي ِكّن ا ألطراف املعنية من
مراعاة مصاحلروها  ي اإطار اإما ترتيب اري أأو نظام بييئ قد يمت انهتاكروهام .و أأعرب الوفد عن رغبته  ي الاس امتع اإىل الوفود اليت
دلهيا خربة ابلعمل  ي ماكتب الرباءا) ،اإذا اكنوا يعتقدون أأن مكتب الرباءا) اكن مؤهال لتقيمي عقد الوصول وتقامس املنافع أأو
أأي ترتيبا) مماث ة .و أأعرب عن أأمهل  ي ختام ادلورة احلالية بأأن تتوصل اللجنة اإىل اتفاق عام عىل أأن ماكتب الرباءا) ليست
املاكن املناسب لفحص عقود الوصول وتقامس املنافع ،وإامنا ميكهنا فقط توفري املعلوما) ل ألطراف املعنية للمتابعة .و ي هذا
الصدد ،أأفاد الوفد بأأن القضااي ا ألساس ية مل ترش اإىل مسأأةل ما قام به مكتب الرباءا) مع حمتوى الككف ،و أأبدى اس تعداده
للتطرق اإىل هذا أأيضا .و أأشار اإىل أأن رشوب الككف اكنت توضع حاليا طوعا كجزء من تعاريف الامنذج املفض ة أأو ا ألمث ة
مورد جتاري ،ألن ذكل اكن
علهيا .وذكر) رشوب الككف أأن املواد البيولوجية قد مت مجعروها من الربية أأو احلصول علهيا من ِّ
ممارسة حالية .و يح ملودعي طلبا) الرباءا) ابلإعالن عن رشعية أأنكطروه  ،مما يعزهل عن ادعاءا) القرصنة البيولوجية.
 .224ور أأى وفد انميبيا أأن املوضوع جيب أأن يكون أأي موارد وراثية أأو معارف تقليدية مرتبطة هبا مت اس تخداهما  ي صنع
الاخةراع املطالب به .وجيب أأن يكون حمتوى الككف حيامث يكون مودع الطلب حصل عىل املوارد الوراثية أأو املعارف
التقليدية املرتبطة هبا .وافةرض أأن هذا اكن متوافقا مع صياغة وفد سويرسا فامي يتعلق ابملصدر ،رشيطة أأن يكون املصدر
مشل بدل املنكأأ حيامث اكن احلال .و أأضاف أأن هذه الصيغة سةرد أأيضا عىل النقاب اليت أأاثرها وفد الياابن و أأاثرها  ي وقت
سابق وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية .و أأقر وفد انميبيا بأأن الابتاكر اكن بال شك خريا كبريا و أأن امللكية الفكرية كحافز
وماكفأأة لالبتاكر برهنت عىل أأهنا نظام فعال جدا ،ولكن الابتاكر مل يكن خريا مطلقا دون أأي حدود .ومل يكن ادلافع وراء
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طلب توفري الككف هو منع الصناعة من الابتاكر ،ولكن لضامن أأن تكل الصناعة جلأأ) اإىل مصادر مرشوعة للحصول عىل
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأشار الوفد إاىل أأن السفر وجلب املادة من اجملروهول واس تخداهما مل يكن
املامرسة العلمية القياس ية .واكن دلى الباحثني بروتوكول) صارمة للغاية ليسجيل منكأأ لك ما اكنوا يس تخدمونه .واكن من
املامرسا) الكائعة ضامن ا ألصل القانوين ملوضوع حبهث عندما اكن الباحثون يطورون ابتاكراهت  .واكن الوفد هيدف بكلك
واحض جدا اإىل التعرف من املس تخدمني عىل أأهن ل ميكهن احلضور اإىل أأحد ماكتب امللكية الفكرية واملطالبة حبق امللكية
الفكرية عىل يشء مل يكن دلهي احلق ابإجراء البحوث عليه  ي املقام ا ألول .وذكر اكيكاف البنسلني ،اسينادا اإىل مالحظة أأن
المنو البكتريي عىل ا ألطباق اكن يتعرض للكبت بفعل العفن اذلي حيتوي عىل البنسلني .ولو س ئل الباحث عن املاكن اذلي
أأىت منه عفن البنسلني ،ألمكنه القول بأأنه مل يعرف أأو أأنه جاء من فراغ .ول انهتت أأي اإجراءا) للتقايض أأمام احملا م بتربئة
ذمة الباحث .ولكن مثل هذه احلال) اكنت حقا اندرة جدا .وقال الوفد إانه  ي الغالبية العظمى من احلال) ،اكن دلى
املةرعني و أأهل الصناعة خيارا) تتعلق اب ألماكن اليت سوف حيصلون مهنا عىل املواد .وميكن تصور أأن الباحث ميكنه
اس تخدام مواد مت احلصول علهيا من مجموعة خارج موقعروها ا ألصيل ،وإاذا أأد) هذه املواد اإىل طريق مسدود ومل يكن دلهيا
الفرصة بأأن ينج عهنا طلب ملكية الفكرية ،اتركروها عند هذا احلد .ولكنه اإذا ر أأى الباحث أأنه اكن يس تحق طلب ملكية
الفكرية ،فعليه اذلهاب اإىل بدل املنكأأ أأو اإىل البدل اذلي حصل منه عىل املوارد وفقا لتفاقية التنوع البيولويج ،أأو اإىل اجملمتع
التقليدي صاحب املعارف ا ألصلية املرتبطة هبذا املواد ،وإابرام الرشوب املتفق علهيا تبادليا قبل تقدمي طلبه ملكتب امللكية
الفكرية .ور أأى الوفد أأن الزتام الككف جيب أأن يكون واسعا ليتعامل مع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
ابلطريقة اليت مت هبا اإدراهجا  ي طلب امللكية الفكرية أأاي اكنت تكل الطريقة .وجيب القيام بذكل ابلطريقة املتعلقة خبلق حافز
لتحديد مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة من خالل املوافقة املس بقة عن عمل ،وإابرام الرشوب املتفق علهيا
تبادليا قبل بدء البحث ،أأو عىل أأقل تقدير قبل تقدمي طلب امللكية الفكرية.
 .225و أأشار وفد كندا اإىل أأن خمتلف ادلول ا ألعضاء قد اختاروا بدل املنكأأ كصدر لمنوذج الككف دلهي  ،بيامن تقبل معظ
البدلان املصدر .وبدا أأن املنكأأ عنرصا صعبا عىل حنو خاص لبعض الولاي) القضائية .وقد  يع الوفد عن سوابق وغريها من
الصكوك القانونية اليت تكري اإىل املنكأأ ،ولكن س ياق املناقكة احلالية بدا خمتلفا .وقد حتدث ممثل غرفة التجارة ادلولية وبعض
أأحصاب املصلحة ال آخرين عن التحداي) اليت ميكن أأن تنكأأ  ي حتديد املنكأأ .مل يكن من املؤكد حىت أأن ممثل غرفة التجارة
ادلولية اكن يقدم قامئة شام ة بميع القضااي اليت ميكن أأن تنكأأ .ولكن بدا واحضا أأنه ابلنس بة لبعض املكاركني ،قد ل يمت
حتديد املنكأأ بسروهوةل .و ي بعض ا ألحيان لن يكون املنكأأ ذا مغزى أأو مرتبطا مبا فيه الكفاية مبوضوع طلب الرباءة ،ألن املواد
ذا) الص ة من احملمتل أأن توجد  ي بدلان خمتلفة أأو تكون شيئا مت تعديهل ،أأو ألس باب أأخرى .وذلكل أأعرب الوفد عن
رغبته  ي سامع املزيد من ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اليت تس تخدم أأنظمة للككف ليس ابلرضورة فقط بكأأن ما اإذا اكنت
قوانيهنا تكري اإىل املصدر و /أأو املنكأأ ولكن أأيضا بكأأن اخلربا) العملية اليت ميكن نقلروها عن ماكتب الرباءا) دلهي  ،حيامث
اكنت هناك قضااي رمبا نكأأ)  ي حتديد املنكأأ أأو حيامث قد مت ذكر منكأأ معني ،وس ببت مكالك ألس باب خمتلفة ،مبا  ي ذكل
أأن البدلان أأو اجملمتعا) ا ألخرى قد ادعت ملكية املواد املذكورة .و أأشار الوفد اإىل أأن حديث اللجنة اكن  ي معظمه عن منكأأ
ومصدر املوارد الوراثية ،وليس مصدر ومنكأأ املعارف التقليدية .و أأعرب عن اهامتمه أأيضا بسامع ما اإذا اكنت عنارص املصدر
واملنكأأ انطبقت بنفس القدر والطريقة عىل املسائل املتعلقة بأأصل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية وعام اإذا اكنت
هناك حتداي) فريدة من نوعروها  ي حتديد منكأأ املعارف التقليدية اليت مل تكن موجودة مع املوارد الوراثية.
 .226و أأوحضت ممث ة مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية أأن اجلعية اكن مجعية جتارية ألحصاب مجيع أأشاكل امللكية الفكرية،
واكنت يه اجلعية الوحيدة  ي الولاي) املتحدة ا ألمريكية اليت ختدم اكفة القطاعا) ومجيع جمال) التكنولوجيا .و أأعربت عن
اعتقادها بأأن الاقةراح السابق برضورة أأن تكون الصناعة ذا) عقلية منفتحة اكن يس تحق الرد .و أأعربت عن رغبهتا  ي اإبراز
أأن الصناعة قد شاركت  ي اللجنة احلكومية ادلولية منذ اإنكاهئا من أأجل تبادل اخلربا) ووهجا) النظر .وقد شارك الصناعة
أأيضا  ي اتفاقية التنوع البيولويج ومنظمة ا ألغذية والزراعة وغريها من احملافل .واكن دلهيا نية راخسة ابلمتثال لتفاقية التنوع

WIPO/GRTKF/IC/29/8
58

البيولويج والقوانني واللواحئ الوطنية .وقد جلأأ) العديد من الرشاك) ا ألعضاء  ي مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية اإىل
اخليار صعب بعدم الاارخنراب مع بدلان معينة حيامث اكنت هذه القوانني غري واحضة .وظلت مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية
تكعر ابلقلق إازاء الكيفية اليت س يحقق هبا الككف عن الرباءا) ا ألهداف املذكورة مع ضامن حوافز فعاةل لالبتاكر .لقد
تطلعت كثريا ألن يتعامل مجيع املكاركني  ي اللجنة بعقلية متفتحة  ي حماوةل لإجياد حلول مس تدامة قاب ة للتطبيق عىل أأرض
الواقع ،حيث أأن الابتاكر اكن  ي مصلحة اجليع.
 .227و أأحاب الرئيس علام ابلتعليق اذلي أأدىل به ممثل مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية .ومت اإطالق دعوته اإىل التعامل
بعقلية منفتحة مع الفرص املتاحة من أأجل التقارب  ي اإشارة اإىل مداخ ة مل تؤيد الككف ،مما ووضع املناقكة  ي اإطار منظور
أأسود و أأبيض جدا .وهذا لن يعكس ابلرضورة مجيع اجملموعا) اليت متثل الصناعة .و ي هذا الس ياق ،قد أأشار اإىل أأنه اكنت
هناك مصاحل مرشوعة خمتلفة عىل احملك ،أأي تكل اخلاصة ابلكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية وتكل اخلاصة ابلصناعة وتكل
اخلاصة مبمثيل اجملمتع املدين .و أأعرب عن تقديره للتعليق اذلي أأدىل به ممثل مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية حول التعامل
مع ادلول ا ألعضاء.
 .228وتساءل وفد جنوب أأفريقيا عن ادلور اذلي سوف تلعبه ا ألحاكم المنوذجية لعام  ،1982عىل النحو اذلي أأشار اإلهيا
وفد غاان  ،ي وضع معايري أأعامل الويبو .وفامي يتعلق ابلككف وحمتواه ،أأكد كذكل أأن قانون تعديل الرباءا) الصادر بنوب
أأفريقيا  ي عام  2005نص عىل العنارص الثالثة :املنكأأ واملصدر واملعارف التقليدية .ومن حيث الطريقة اليت معل هبا قانون
تعديل الرباءا) لعام  ،2005أأوحض أأنه اكن هناك شلك منفصل يسمى  P-26مت تطبيق لك هذه املعلوما) عليه .وقال الوفد
اإن هذا رمبا ميكن أأن يكون هو الإجابة عىل السؤال اذلي طرحه وفد أأسةراليا .ول ينبغي أأن يقترص حمتوى الككف عىل
املوارد الوراثية ،ألن امحلاية اليت سعى اإلهيا وفد جنوب أأفريقيا اكنت حامية للملكية الفكرية .وإاىل هذا احلد ،وعىل ادلوام ،اك
يمت أأدرج املعارف التقليدية املرتبطة .ومن شأأن اس تثناء املعارف التقليدية من الككف أأن يبدد الغرض من ولية اللجنة
احلكومية ادلولية .و قد يكون لروهذا الاس تثناء مغزى  ي س ياق أأن اتفاقية التنوع البيولويج اكن منوطا هبا ضامن احملافظة عىل
املوارد الوراثية .ومبا أأن اللجنة احلكومية ادلولية اكنت معنية ابمللكية الفكرية ،جيب الككف عن مصدر املعارف فامي يتعلق
ابس تغالل املوارد الوراثية.
وطرح بعض
 .229و أأعرب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عن رغبته  ي تناول عدد قليل من ا ألس ئ ة اليت طرحت َ
ا ألس ئ ة عىل وفد سويرسا .واكن وفد كولومبيا قد سأأل عن كيفية اليت قوض هبا رشب الككف من الرباءة .واكن هذا بسبب
أأن صالحية الرباءا) لن تس متر  ي كوهنا مسأأةل حداثة وخطوة ابتاكرية وقابلية تطبيق صناعية .وكام قد أأوحض وفد انميبيا،
انطوى أأي رشب ككف عىل كيان خاريج تقرر ما اإذا قد اكن للمخةرع احلق  ي اإجراء البحوث .و أأدرجت وفود أأخرى نمن
رشب الككف رشطا حول ما اإذا اكن قد مت احلصول عىل املوافقة املس بقة عن عمل والرشوب املتفق علهيا تبادليا قبل اإيداع
طلب الرباءة .واكنت اجللسة العامة قد اس متعت اإىل أأمث ة عىل أأن الوزارة غري املتصة قد منحت الإذن .وقد مجع الوفد
جتارب عديدة لتأأخريا) كبرية  ي احلصول عىل املوافقة املس بقة عن عمل والرشوب املتفق علهيا تبادليا ،مكريا اإىل أأن الولاي)
املتحدة ا ألمريكية اكن لروها فةرة سامح س نة واحدة  ي حني أأن البدلان ا ألخرى مل يكن دلهيا يشء .وقد أأد) رضورة احلصول
عىل املوافقة املس بقة عن عمل والرشوب املتفق علهيا تبادليا قبل اإيداع طلب الرباءة إاىل تعرض مودعي طلبا) الرباءا)
للمخاطر ،وزاد) مجيع هذه احلال) من عدم اليقني القانوين .وقد طرح وفد أأسةراليا سؤالا عام اإذا اكن مكتب الرباءا)
اكن خمتصا بتقيمي عقود الوصول وتقامس املنافع .و أأعرب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عن اعتقاده بأأن ماكتب الرباءا) مل
مدربني عىل التعامل مع مثل
يكن خمتصا بتقيمي حصة عقد الوصول وتقامس املنافع .ومل يكن فاحصوا الرباءا) حمامني عقود ول َ
هذه ا ألمور .وفامي يتعلق اب ألس ئ ة املوهجة لوفد سويرسا ،اكن السؤال ا ألول هو ما اإذا اكن رشب الككف ينطبق عىل املوارد
الوراثية البرشية أأو غريها من املوارد الوراثية املأأخوذة من البرش .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،تساءل الوفد عام اإذا اكن من
الواجب أأن يتضمن الككف ذكر امس الكخص اذلي مت احلصول عىل املوارد الوراثية منه .واكن السؤال الثاين ما اإذا اكن
الككف مطلواب للك نوع من املوارد الوراثية اإذا تضمنت املطالبا) عدة موارد وراثية اليت قد تكون  ي شلك جنس من
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املوارد الوراثية وكيفي ر أأى املكتب احلاةل اليت تضمنت جنسا من املوارد الوراثية .وتساءل أأيضا عام اإذا اكن مطلواب من مودع
الطلب الككف فقط عن مورد ورايث متثييل داخل فئة اجلنس .واكن السؤال الثالث عام اإذا اكن مكتب الرباءا) اشةرب
أأيضا الككف عن ا ألدبيا) السابقة اليت اكنت جوهرية لقابلية تسجيل براءة الاخةراع .وإاذا مل يكن ا ألمر كذكل ،مفاذا اكن
ا ألساس لوجود رشب الككف عن مصدر املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا ،ولكن ليس عن ا ألدبيا)
السابقة اليت اكنت جوهرية لقابلية تسجيل براءة الاخةراع هل أأدى الككف اإىل حتسني الفحص و أأشار الوفد كذكل اإىل
السؤال اذلي طرحه وفد جنوب أأفريقيا والنقطة اليت أأاثرها وفد غاان بكأأن احلمك المنوذيج لعام  .1982و أأدرك أأن ذكل اكن
قانوان منوذجيا بكأأن حامية الفوللكور و أأعرب عن أأمهل  ي أأن يؤخذ  ي الاعتبار عندما تيناول اللجنة احلكومية ادلولية أأشاكل
التعبري الثقا ي التقليدي .و أأشار اإىل أأن ا ألحاكم المنوذجية لعام  1982س بقت التوصيا) جدول أأعامل التمنية وإاطالق معلية
اللجنة احلكومية ادلولية.
 .230وذكَّر الرئيس اللجنة بأأن املناقكا) املطوةل قد جر)  ي الاجامتعا) السابقة بكأأن اختصاص ماكتب امللكية الفكرية
بقدر ما تعلق ا ألمر ابلتحقق من حمتواي) الككف .وعكست املادة  3.2من الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4وهجة
نظر مكةركة حول ذكل .وسأأل الرئيس امليرسين عام اإذا اكنوا يرغبون  ي طرح أأس ئ ة عىل املكاركني.
 .231وحتدثت الس يدة ابجيل ،ابمس لك امليرسين ،و أأشار) اإىل أأن اليرشيع سويرسا مشل الاخةراع اذلي "يقوم مبارشة
عىل" املوارد الوراثية .و أأعربت عن رغبهتا  ي أأن تفروه بكلك أأوحض ما اذلي اكنت عبارة "يقوم مبارشة عىل" تتضمنه أأو
تعنيه.
 .232ورد وفد سويرسا بأأن مفروهوم "يقوم مبارشة عىل" اكن من املفةرض أأن يصف العالقة بني الاخةراع ،واملوارد الوراثية
أأو املعارف التقليدية .ومن شأأن الاخةراع اذلي "يقوم مبارشة عىل" أأن يعين اخةراعا لن يوجد من دون املورد الورايث أأو
املعارف التقليدية.
 .233وحتدث الس يدة ابجيل ،ابمس لك امليرسين ،وشكر) وفد سويرسا عىل رده .واسينادا اإىل الرشح اذلي قدمه وفد
سويرسا ،سأألت مجيع الوفود عام اإذا اكن سيمت اإدراج "تكمل اس تغالل" و"مك تق بوعي من" أأم ل نمن "يقوم مبارشة
عىل"  ي املادة  3.1من الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/29/4
 .234ورد وفد سويرسا بأأنه س يعمتد عىل الكيفية مت هبا فروه هذه املفاهمي ا ألخرى .و أأشار اإىل أأن بروتوكول انغواي  ي مادته 2
(ج) ذكر أأن ""اس تخدام املوارد الوراثية "يعين اإجراء البحوث والتطوير بكأأن التكوين الورايث و /أأو احليوي للموارد
الوراثية ،مبا  ي ذكل من خالل تطبيق التكنولوجيا احليوية عىل النحو احملدد  ي املادة  2من [اتفاقية التنوع البيولويج]".
و أأعرب الوفد عن شكه  ي ما اإذا اكنت "مجيع أأشاكل الاس تغالل" س تعادل "يقوم مبارشة عىل".
 .235وحتدثت الس يدة ابجيل ،ابمس لك امليرسين ،وشكر) وفد سويرسا عىل رده ودعت الوفود اإىل توضيح أأو رشح
الفرق اذلي س يكون بني املفاهمي الثالثة اليت قد ذكرهتا  ي املادة  3.2من الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/29/4
 .236ودعا الرئيس املكاركني للمكاركة مع امليرسين  ي هذا الكأأن عىل هامش اجللسة العامة .وفتح الباب بكأأن املسأأةل
الفرعية الثانية املتعلقة ابلككف ،اليت اكنت يه طبيعة الالزتام ابلككف.
 .237و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل املادة  3.2من الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4وقال اإهنا بد) و أكهنا ترسل
رسالتني متناقضتني .ففي اجلزء ا ألول من اجل ة ،ذكر) املادة أأن ماكتب امللكية الفكرية مل تكن ملزمة بفعل أأي يشء .ولكن
 ي اجل ة الثانية ،بد) و أكهنا ميكن أأن تساعد مودعي الطلبا) عىل اسييفاء رشوب الككف .ور أأى الوفد أأن هاتني العبارتني
متناقضني ،وفضل الإبقاء عىل اجل ة الثانية.
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 .238وذكَّر الرئيس بأأن املادة  3.2اكنت حتاول تلبية هدفني خمتلفني .اكنت حتاول منح ادلمع ملودعي الطلبا) من أأجل
ضامن قدرهت قدر الإماكن عىل الوفاء ابلزتاماهت  .واكنت حتاول أأيضا إادراك أأن مسؤويل امللكية الفكرية ل ينبغي هل فرض
واجب التحقق من حمتوى الككف .و أأشار اإىل التعليقا) اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا ،ودعا امليرسين ألخذها بعني
الاعتبار .وسأأل الرئيس عام اإذا اكن وفد جنوب أأفريقيا يود أأن يكون رشب الككف اإلزاميا أأو طوعيا.
 .239وذكَّر وفد جنوب أأفريقيا بأأن القانون  ي جنوب أأفريقيا جعهل اإلزاميا .وكرر ر أأيه بأأن العتبة ل ميكن أأن تكون أأقل مما
اكن يفرضه القانون  ي جنوب أأفريقيا.
 .240و أأشار وفد أأسةراليا اإىل أأن مودعي الطلبا) يقومون ابلككف طوعيا واكنوا يتخبطون  ي الطلبا) .واكن الوضع
احلايل يسبب املكالك .وذلكل فاإن من شأأن أأي رشب اإلزايم هل جمال واحض أأن يكون مفيدا للغاية .وفامي يتعلق بتفسري املادة
 3.2والتعليق اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ،أأوحض الوفد أأن هذه املادة اكنت تتعامل مع مسأألتني خمتلفتني .فقد وضع
اجلزء ا ألخري من هذه املادة الزتاما عىل مكتب امللكية الفكرية إابعطاء اإرشادا) اإىل مودعي الطلبا) عن كيفية ملء الامنذج.
و ي الوقت نفسه ،مل تطلب املادة من املكتب أأن يؤكد ملودع الطلب أأن ما قاهل مودع الطلب للمكتب اكن حقيقيا  ي الواقع.
و أأضاف الوفد أأن هذا ميكن حتديده  ي الإجراءا) الالحقة ،اإذا لزم ا ألمر ،أأو عن طريق اجلروها) اليت تسعى لتحقيق
مصاحلروها  ي املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية .ولعل اجللتني  ي املادة  3.2احتاجتا اإىل توضيح  ي التعبري ،لكهنام مل يكنا
متناقضتني  ي اجلوهر.
 .241واقةرح وفد نيجرياي أأن يكون الككف اإلزاميا ويكون هو املعيار .واكن هذا يتفق مع مبد أأ أأن الكفافية اكنت  ي صلب
مفاوضا) اللجنة احلكومية ادلولية.
 .242و أأيد وفد ابكس تان البياان) اليت أأدىل هبا وفدا نيجرياي وجنوب أأفريقيا .وينبغي أأن يكون الككف اإلزاميا.
 .243ور أأى وفد الصني أأن رشب الككف جيب أأن يكون اإلزاميا .وابلإضافة اإىل ذكل ،فامي يتعلق ابلعالقة بني اجلزء ا ألول
واجلزء الثاين من املادة  ،3.2ر أأى أأن مكتب امللكية الفكرية أأو مكتب الرباءا) ،مبساعدة من الإدارا) ا ألخرى ،ينبغي عليه
التحقق من منوذج الككف والتأأكد من حصة حمتوى الككف.
 .244ور أأى وفد مرص أأن الككف جيب أأن يكون اإلزاميا وخاضعا للعقواب) ،أأي من خالل تعليق حبث الطلب.
 .245و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لوفود جنوب أأفريقيا ونيجرياي وابكس تان والصني ومرص ،فامي يتعلق ابلطابع ا إللزايم
لرشب الككف .و أأشار اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد أأسةراليا عن املادة  .3.2واقةرح تغيري صياغة املادة  3.2من أأجل
توضيح أأنه  ي واقع ا ألمر ما اكن مطلواب حقا  ي هذه العملية هو اإنكاء نقاب التفتيش  ي ماكتب امللكية الفكرية تسمح إابنفاذ
حامية املوارد الوراثية .ومل يكن الروهدف من ذكل وضع الزتاما) اإضافية عىل ماكتب امللكية الفكرية .و ي الواقع ،اكنت الفكرة
يه جعل العمل اذلي س بق أأن مت  ي ماكتب امللكية الفكرية داعام بكلك متبادل محلاية املوارد الوراثية .وس يكون العنرص
اجلديد الوحيد اذلي يتعني إاضافته هو أأن ماكتب امللكية الفكرية س يجب علهيا إاخطار مودعي طلبا) امللكية الفكرية بنظام
رشب الككف.
 .246وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ور أأى أأنه ،فامي يتعلق ابملادة  ،3.2ينبغي
أأن تكلك رشوب الككف الإلزايم مطلبا ر ييا و أأن يقترص دور ماكتب الرباءا) عىل التحقق مما اإذا اكن قد مت اسييفاء
الرشوب الر يية ،وبوجه خاص ،ما اإذا اكن مودع الطلب اذلي أأعلن أأن الاخةراع يقوم مبارشة عىل املوارد الوراثية ورمبا
عىل املعارف التقليدية املرتبطة هبا قد ككف عن املعلوما)  ي وقت لحق .ولن يكون هناك أأي تقيمي حملتوى املعلوما)
املقدمة .وابلنس بة اإىل اجل ة ا ألخرية من املادة  ،3.2أأكد الوفد أأن هذا اجلزء بدا وصفيا أأكرث من الالزم نظرا ألن البدلان
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املتلفة ميكن أأن يكون دلهيا اإجراءا) خمتلفة .و ي بعض ا ألحيان مت إابالغ مودع الطلب ابلقرارا) السلبية فقط .ونييجة
ذلكل ،سوف يكون اإبالغ قرار اإجيايب معني عن جانب واحد من التطبيق أأمرا غريبا  ي املعاجلة العادية للرباءا) ومن شأأنه
أأن يضع عبئا اإضافيا عىل ماكتب الرباءا).
 .247و أأيد وفد الروهند الوفود اليت ذكر) أأن رشب الككف ينبغي أأن يكون اإلزاميا .ووافق عىل النقاب اليت أأدىل هبا وفد
الربازيل بكأأن املادة  .3.2وميكن اإعادة صياغة هذه املادة بكلك مناسب من أأجل تنص عىل أأن مكتب الرباءا) ينظر فقط
 ي ما اإذا اكن قد مت الككف أأم ل عن مصدر/منكأأ املادة الوراثية .وسوف يمت اإعادة الفحص املوضوعي من ِقبل السلطة
الوطنية املتصة بينفيذ أأعامل التنوع البيولويج.
 .248وذكَّر وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بأأن الولاي) املتحدة ا ألمريكية مل يكن دلهيا نظام لرشوب الككف ومل تؤيد
هذه الرشوب .و أأشار اإىل أأن بعض مودعي الطلبا) من الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،مع ذكل ،تطوعوا للككف عن مصدر
املوارد الوراثية .وقد قدم أأيضا عدد من مودعي الطلبا) من الولاي) املتحدة ا ألمريكية طلبا) للحصول عىل براءا)  ي
الاحتاد ا ألورويب  ي اإطار توجيه الاحتاد ا ألورويب ذي الص ة ،واذلي ،كام فروهمه الوفد ،أأوىص مودعي الطلبا) ابلككف،
 ي حني مل جيعهل اإلزاميا .وبد) هذه النظ غري الإلزامية حتقق توازان مناس با ،ألهنا ل تزال حتافظ عىل حوافز لالبتاكر.
وابلتايل ،فاإنه فضل أأن يكون اختياراي.
 .249و أأضاف ممثل الغرفة التجارة ادلولية بأأنه ر أأى أأن س ياسة غرفة التجارة ادلولية اكنت موهجة فقط ضد الطلبا)
ا إللزامية ،ولكهنا مل تعةرض عىل الطلبا) الطوعية .ومن وهجة نظر خشص تقدم بطلبا) براءا) متعلقة ابملوارد البيولوجية،
اكن من احلمكة جدا  ي الواقع وضع هذا املنكأأ  ي الطلب .وبذكل فاإن مثل هذا الرشب اكن  ي معظ احلال) غري مفيد
للغاية  ي تعزيز أأهداف اتفاقية التنوع البيولويج .فاإذا اكن التقدمي عن القمح بكلك عام ،فاإن املورد الورايث ميكن أأن يأأيت من
لك ماكن .و أأضاف أأن الككف الطوعي اكن ممارسة جيدة ،عىل ا ألقل عندما مل يكن هناك جدال حول ما حيتاجه مودع
الطلب وما ميكنه الككف عنه.
 .250و أأعرب ممثل قبائل تولليب عن رغبته  ي تسجيل تأأييده للككف الإلزايم .و أأعرب عن اهامتمه ابلقةراح اذلي تقدم
به وفد أأسةراليا ،بدمع من وفد الربازيل .وميكن معاجلة بعض املكالك اب إلعالن عن املاكن اذلي س يذكر فيه مودع الطلب أأنه
اكن دليه وصول صاحل أأو قانوين اإىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .أأما فامي يتعلق ابختصاص ماكتب امللكية
الفكرية ،رمبا لن يكون مكتب الرباءا)  ي حد ذاته مؤهال للحمك عىل صالحية بيان الإعالن .ولكن  ،ي حني مل تكن هناك
الكثري من ترشيعا) الوصول وتقامس املنافع معمول هبا  ي الوقت احلارض ،ر أأى أأنه  ي املس تقبل بيامن س تطبق ادلول ترشيع
الوصول وتقامس املنافع اخلاص هبا ،فاإن خطوب التصال بني خمتلف املاكتب س تصبح أأكرث قوة .وسيمت الإبالغ البيين عن
الإعالان) والتحقق البيين مهنا أكمر مفروغ منه .واكنت مكالك الاختصاص مكلكة مؤقتة وليست عقبة ل ميكن التغلب
علهيا .واكنت هناك حاجة اإىل اإجراء مزيد من النقاش حول مبد أأ وجود اإعالن دون احلاجة ألن يقوم املكتب ابلتحقق منه.
 .251و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده للككف غري ا إللزايم .ومل يمتكن من تأأييد الككف الإلزايم .كام وافق عىل ما قد
أأوحضه وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية.
 .252وحتدث ممثل الك بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية ابمس الك بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية والاحتاد ادلويل
للبذور ( .)ISFواكن ميثل قطاع التكنولوجيا احليوية اخلرضاء والرشاك) اليت توصلت لبتاكرا) زراعية .وشدد عىل أأن
الوصول الآمن واملس تدام للموارد الوراثية اكن هل أأمهية رئيس ية للقطاع الزراعي .وقدمت املنتجا) الزراعية املبتكرة ليس
فقط فوائد اجامتعية واقتصادية للمزارعني ،ولكن أأيضا حلول للتحداي) العاملية مثل تغري املناخ .واكن التعاون مع الرشاكء
احملليني حاسام  ي هذا الصدد .وعىل سبيل املثال ،القطاع اذلي مثلته الك بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية والاحتاد ادلويل
للبذور اكن يعمل مع املؤسسة ا ألفريقية للتكنولوجيا الزراعية (  )AATFي تطوير اذلرة منخفضة اس هتالك املياه ألفريقيا.
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ومشلت أأوجه التعاون ا ألخرى املؤسسة الربازيلية للبحوث الزراعية ( )EMBRAPAواملعروهد ادلويل لبحوث ا ألرز  ي أآس يا
( ،)IRRIوغريها الكثري .واحتاج تطوير منتج زراعي جديد واحد اإىل احلصول عىل عدد كبري من املوارد الوراثية من مجموعة
واسعة من املصادر  ي مجيع أأحناء العامل .وقد أأيد هذه احلقيقة الهنج املتعدد ا ألطراف اذلي تبنته املعاهدة ادلولية بكأأن املوارد
الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .واكن القطاع الزراعي يس تخدم املوارد الوراثية  ي الامتثال الاكمل للزتاما) احلالية
للوصول وتقامس املنافع ،مبا  ي ذكل الالزتاما) ادلولية القامئة ،مثل املعاهدة ادلولية بكأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية
والزراعة .واكن جتنب متكل غري املرشوع هدفا رئيس يا ل ألطر القانونية بكأأن الوصول وتقامس املنافع ،واليت مت وضعروها وفقا
لعامتد بروتوكول انغواي .و ي حني أأن املناقكا)  ي اللجنة احلكومية ادلولية قد بد أأ) قبل فةرة طوي ة من بروتوكول انغواي،
بدا أأهنا ل تأأخذ بعني الاعتبار وجود هذا الإطار القانوين املزتايد اذلي تناول ابلفعل مكالك المتكل غري املرشوع للموارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و ي بروتوكول انغواي ،مت التفكري  ي دور حممتل ملاكتب الرباءا) ،ولكن مت رفضه بعد
دراس ته بكلك اكف بوصفه مل يكن فعال كصك لالمتثال للزتاما) الوصول وتقامس املنافع .وقد أأيد القطاع الزراعي
املناقكا) اليت جترى  ي اللجنة احلكومية ادلولية واليت سةركز عىل جتنب منح الرباءا) اخلاطئة .مل متنح أأنظمة امللكية
الفكرية الفعاةل ،ول ينبغي أأن متنح براءا) ل تتوافق مع املعايري املعةرف هبا دوليا  ي تسجيل الرباءا) .و أأيد القطاع الزراعي
تأأييدا اتما ا ألدوا) اليت زاد) من تعزيز فعالية أأنظمة الرباءا) .ومع ذكل فاإن اإدراج الامتثال للوصول وتقامس املنافع  ي نظام
امللكية الفكرية لن يعزز من فعاليته ،بل اإنه س يقوض احلوافز اليت يقدهما نظام امللكية الفكرية ،وابلتايل يؤثر سلبا عىل
الابتاكر الزراعي اذلي اكن اجلوهر  ي مواهجة التحداي) العاملية مثل تغري املناخ وا ألمن الغذايئ.
 .253و أأيد ممثل توابي أأمارو املقةرحا) اليت قدمهتا وفود نيجرياي وابكس تان والربازيل والروهند ومفادها أأن رشب الككف
جيب أأن يكون اإلزاميا وجيب أأن يكلك معيارا نمن الصك أأو الصكوك املقب ة .ومل يمتكن من تأأييد املقةرحا) اليت قدهما وفدا
الولاي) املتحدة ا ألمريكية والياابن .واكن من املفةرض أأن تعمل اللجنة عىل صك دويل اإلزايم جيب أأن تكون معايريه اإلزامية
و أأن يكمل عقواب).
 .254و أأيد وفد انميبيا تقدمي ككف اإلزايم هل طبيعة اإدارية ومن شأأنه السامح للبدلان املز ِودة ابس تخدام قدرا) الإنةرنت
وتكنولوجيا املعلوما)  ي نظام امللكية الفكرية لتيبع ما حدث للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واملك تقا)
مبجرد مغادرهتا لوليهتا .وبعد أأن أأمىض الوفد  15س نوا)  ي حماوةل ليكجيع احلصول والتعاون والابتاكر وتقامس املنافع ،فاإنه
ر أأى أأن أأكرب عقبة  ي وجه الابتاكر وعدم اليقني القانوين وانعدام الثقة اليت متتع هبا أأولئك املز ِودون  ي النظام محلاية مصاحلروه .
واكنت نييجة ذكل أأن ا ألمر قد يس تغرق س نوا) للحصول عىل ترصحي وصول  ي بعض الولاي) القضائية .ول ميكن ألي
موظف مدين أأن خياطر ابختاذ قرار منح حق الوصول ،ألنه اإذا مت منح حق احلصول اإىل خشص اتضح بعدها أأنه قرصان
للمواد احليوية ،رمبا اكن ذكل هناية حلياة املوظف املروهنية .و ي بعض الولاي) القضائية من املمكن أأن يؤدي ذكل اإىل عواقب
أأكرث خطورة ابلنس بة للفرد املعين .وذلكل ،اإذا اكنت هناك اهامتم حقيقي ابليقني القانوين ،اكن يتعني أأن تكون هناك خطة
أأفضل بكثري لس تخدام نظام الككف ميكن أأن يكون للجميع من خالهل يقني قانوين يكون ابلطبع مسأأةل تعاقدية تنطبق عىل
لك من املز ِودين واملس تخدمني .و أأعرب عن اعتقاده بأأن الصناعة سوف جتد أأنه من ا ألسروهل كثريا الامتثال لتوفري الككف
الإلزايم أأكرث مما س يجد املز ِودون  ي توفري الوصول ،اإذا اكن دلهي شكوك  ي النظام .و أأعرب الوفد أأيضا عن رغبته  ي
تصحيح خطأأ واقعي بكأأن بروتوكول انغواي .ومل يرفض بروتوكول انغواي اس تخدام مكتب الرباءا) كنقطة تفتيش ،لكنه جل
اس تخدام تكل املاكتب كنقطة تفتيش مةرواك للتقدير الوطين بدل من جعهل اإلزامية جليع ا ألعضاء .وتعامل بروتوكول انغواي
بكلك واحض جدا مع مفروهوم أأن اللجنة احلكومية ادلولية س تكون يه املنتدى الصحيح للتوصل اإىل أأي ترتيب ككف اإلزايم.
ول ميكن أأن تضع اتفاقية التنوع البيولويج قانوان للملكية الفكرية .وقد أأدخل عدد من ا ألطراف  ي بروتوكول انغواي نقاب
تفتيش  ي ماكتب امللكية الفكرية .وس تقوم بنفس اليشء أأطراف كثرية أأخرى  ي املس تقبل.
 .255وذكر ممثل اللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز أأن الساكن ا ألصليني قد ظلوا
يطورون ابتاكرا) بكلك دامئ واترخيي ،وخباصة الابتاكر  ي جمال الزراعة والرثوة احليوانية .و ي معلية اس متر) مئا)
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الس نني ،أأنتجت الكعوب ا ألصلية موارد وراثية جديدة ،اكنت حيواان) أأو أأصناف نباتية .ول ينبغي أأن هتدف املادة  3من
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4فقط اإىل تكجيع أأولئك اذلين اكنوا ينفذون الابتاكرا)  ي املتربا) .وينبغي بكلك
أأسايس أأن تكلك حافزا ألولئك اذلين اكنوا يزرعون  ي عالقة متنامغة مع ا ألرض ا ألم ،عىل سبيل املثال الساكن ا ألصليني.
وقدم مثال صوف غوانق و أألبكة .وجيب أأن يضمن املعيار املقبل سالمة و أأمن أأولئك اذلين اكنوا ينتجون املوارد الوراثية  ي
احلقل.
 .256وفتح الرئيس الباب لإلقاء اللكام) بكأأن القضية ا ألساس ية التالية ،ويه الاس تثناءا) والقيود.
 .257وركز ممثل قبائل تولليب بكلك خاص عىل املادة ( 4.1د) اليت ر أأى رضورة حذفروها .و أأول وقبل لك يشء ،سوف
يعمتد مثل هذا القيد عىل املفاوضا) اليت تدور حول وضع املعارف التقليدية .و ي طلب الرباءة حيامث مت اس تخدام املعارف
التقليدية ،جيب أأن يمت الككف عن املعارف التقليدية ،سواء اكن " ي املكل العام" أأم ل .ومل توافق اللجنة عىل تعريف
املعارف التقليدية  ي املكل العام .ذلكل  ،ي ظل غياب أأي معلوما) بكأأن املعارف التقليدية اليت ميكن اس تخداهما ،فلن
يكون من املمكن الطعن  ي الرباءة .وينبغي أأن يتطلب هذا القيد ما ل يقل عن تعريف للمعارف التقليدية  ي املكل العام
ومناقكة حول ماهيهتا.
 .258وذكَّر الرئيس بأأن اللجنة قد عقد) العديد من املناقكا) املوضوعية بكأأن هذه املسأأةل ،ولكن مل تصل أأي اتفاق
حىت الان .واكنت هناك حماوةل لوضع هنج متدرج لبدء للتخيل عن ذكل اجلانب ابذلا) حول الس يطرة عىل املعارف
التقليدية واس تخداهما .وكام قد قال ممثل قبائل تولليب ،ينبغي أأن تواصل اللجنة املناقكا) بكأأن هذه املسأأةل  ي
الاجامتعا) ا ألخرى.
 .259و أأعرب وفد أأسةراليا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به ممثل قبائل تولليب.
 .260ور أأى وفد انميبيا أأنه ينبغي أأن يكون هناك اس تثناء حمدود للغاية وحمك تقييدي .وقال إانه ل جيب اعتبار أأاي من
ا ألمث ة املدرجة  ي املادة  4.1بوصفروها اس تثناءا) .وس يعمل رشب الككف الإلزايم عىل بناء الثقة  ي نظام امللكية الفكرية
وطمأأنة املز ِودين بأأن نظام امللكية الفكرية س يككف عن المتكل غري املرشوع .وس يكون القيد والاس تثناء الوحيدان هام ذكل
اذلي  يح لدلول ا ألعضاء أأو ماكتب الرباءا) ابإعفاء مودع الطلب من الككف ،اإذا اكن من املصلحة العامة امللحة القيام
بذكل ،وبتقدمي ا ألس باب علنا فامي يتعلق مبربرا) السامح ابلس تثناء .وسوف يةرك مثل هذا الاس تثناء مساحة لتبين
الس ياسا) ويس توعب س يادة ادلول ا ألعضاء  ي التعامل مع احلال) الكبرية جدا ،حيامث س يحول الككف دون اإصدار
حقوق الرباءا) اليت اكنت تصب  ي املصلحة العامة امللحة .و ي مجيع احلال) ا ألخرى ،جيب أأن يكون هناك ككف عن
املنكأأ .وسوف يعمتد تأأثري الككف عىل النظام اذلي حيمك موضوع حقوق امللكية الفكرية ،وابلتايل  ،ي حاةل معينة من املوارد
الوراثية ،عىل نتاجئ املناقكا) حول املوارد الوراثية القادمة من مناطق خارج الولية الوطنية .ولن يكون للككف عن املوارد
الوراثية البرشية تأأثري عىل نظام اتفاقية التنوع البيولويج ألن التفاقية قرر) عدم اإدراج املوارد الوراثية البرشية .ولكن قد
يكون ملثل هذا الككف أآاثر جيدة من حيث القوانني الوطنية اليت تقيد أأو تضبط البحوث حول املوارد الوراثية البرشية،
عىل سبيل املثال أأحباث اخلالاي اجلذعية .وذكر الوفد أأن نقاشا حادا جدا اكن جيري حول الروهندسة الوراثية البرشية .ومن
شأأن ذكل أأن يكون أأداة مفيدة لوضع رشب ككف عىل تكل ا ألنواع من املوارد الوراثية .ور أأى الوفد أأن املك تقا) اكنت
جزءا من اس تغالل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة .و أأفاد الوفد بأأنه لن يفكر أأبدا  ي اس تثناء عىل املك تقا) .ول
جيب أأن تكون السلع يه موضوع طلبا) امللكية الفكرية ،ول جيب أأن تكون هناك أأي موافقة مس بقة عن عمل لس تغالل
املوارد الوراثية احمللية ،وابلتايل ،لإجراء البحوث علهيا وتطويرها .وإاذا اكن هناك مثل هذا الاس تخدام ،فاإهنا مل تعد سلعا
واكنت موارد وراثية ،وابلتايل جيب أأن يمت الككف عهنا .ووافق الوفد عىل النقطة اليت أأاثرها ممثل قبائل تولليب و أأيدها
وفد أأسةراليا عن املعارف التقليدية  ي املكل العام .وفامي يتعلق ابلنطاق الزمين ،ذكّر الوفد ابملوقف املعروف للمجموعة
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ا ألفريقية بأأن اترخي الوصول اكن غري ذي ص ة متاما  ،ي حني أأن اترخي الاس تخدام اكن هو املروه  .وقد انعكس هذا املوقف  ي
املبادئ التوجهيية لالحتاد ا ألفريقي بكأأن بروتوكول انغواي اليت أأقرها رؤساء ادلول  ي أأفريقيا ،عىل ا ألمل أأن يمت تطبيقه قريبا
 ي مجيع أأحناء القارة .و أأي مس تخدم تكروهن أأنه مبجرد أأخذ املوارد خارج أأفريقيا ،بأأنه ميكنه اس تخداهما بأأي شلك من ا ألشاكل،
س يكيكف أأنه مل يعد دليه اإماكنية احلصول عىل املوارد  ي أأفريقيا بأأي شلك من ا ألشاكل  ي املس تقبل .واعةرف الوفد بأأن
الاخةراع اإذا مت قبل بدء نفاذ اتفاقية التنوع البيولويج ،رمبا يكون املس تخدم قادرا عىل الإفال) من عقاب القرصنة
البيولوجية .ولكن اإذا اكنت املورد اكن مس تقرا  ي احلديقة النباتية للمس تخدم أأو  ي مجموعة أأنواع دليه اكنت قد مت مجعروها
ألس باب تصنيفية ،جيب أأن خيضع الاس تخدام الالحق اإىل نظام الككف ،بغض النظر عن اترخي الوصول اإىل املوارد أأو
احلصول علهيا  ي املقام ا ألول .وإال فاإن ا ألمر س يكون كام لو أأن أأحدمه سوف تفلت من عقوبة اس تعباد البرش بعد أأن أأخذ
مراهقني خارج البدل اذلي ودلوا فيه.
 .261وطلب الرئيس من وفد انميبيا توضيح موقفه من السلع.
 .262ورد وفد انميبيا بأأنه ينبغي أأن يكون هناك اس تثناء للسلع .فاإذا مت اس تخدام السلع بوصفروها موارد وراثية ومك تقاهتا أأو
معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية ،أكساس للمطالبة ابمللكية الفكرية ،ينبغي الإعالن عن مصدر تكل السلع  ي النظام.
وس تكون عواقب ذكل أأنه ما مل يكن املس تخدم حصل عىل املوافقة املس بقة عن عمل اإجراء أأحباث عىل السلعة ،فاإن الككف
عن ما يسمى سلع  ي مطالبا) امللكية الفكرية من شأأنه أأن يسمح للبدلان املز ِودة أأو ا ألطراف ا ألخرى اليت لروها مصلحة  ي
ا ألمر بتحديد اإساءة اس تخدام حممت ة للسلع بوصفروها موارد وراثية .واعةرف الوفد بأأن السلع مل تكن موارد وراثية ،وإامنا اكنت
لتناول الطعام وصناعة املالبس وغريها من ا ألغراض النفعية .ولكن اإذا اس تخدمت السلع للبحث والتطوير ،فاإهنا تصبح
موارد وراثية وتندرج حتت نطاق ترشيعا) الوصول وتقامس املنافع.
 .263و أأشار ممثل اللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز اإىل أأنه من ا ألفضل عدم اإعطاء
جمال لالس تثناءا) والقيود ،نظرا ألنه مل يكن هناك اإجابة واحضة حول من س مينح التأأهيل ويبت  ي تطبيق الاس تثناءا)  ي
حال) معينة .ولن تكون ماكتب الرباءا) مؤ َه ة ،بسبب طبيعهتا الإدارية .وجيب أأن يسود الطابع الإلزايم لرشب الككف
 ي مجيع احلال).
 .264وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن ا ألعامل ذا) الص ة  ي بدله مشلت السلع اليت تدخل  ي نطاق رشب الككف الإلزايم
دلهيا .ورضب مثال بصناعة شاي املرميية اليت اكن علهيا الالزتام ابلككف عن السلع واملعارف التقليدية اليت تدخل  ي تطوير
منتجاهتا ،ووضع اللمسا) ا ألخرية عىل اتفاقيا) الوصول وتقامس املنافع وفقا ذلكل .و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به
وفد انميبيا فامي يتعلق ابلس تثناء الوحيد اذلي قد يكون هل ما يربره ،وهو  ي حاةل املصلحة العامة امللحة.
 .265و أأشار وفد مرص اإىل أأن املادة (4.1ب) فامي يتعلق ابملك تقا) س تفتح الباب عىل نطاق واسع جدا للقرصنة
البيولوجية .وذكَّر بأأن املك تقا) اكنت جزءا طبيعيا من املوارد الوراثية وفقا للتعريف الوارد ابلوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/29/4وانطبق اليشء نفسه عىل املادة (4.1ج) فامي يتعلق ابلسلع ،ما دام ميكن أأن تكون هناك
موارد وراثية أأو معارف تقليدية وراء اس تخدام السلع .وفامي يتعلق ابملادة (4.1د) ،أأشار الوفد اإىل أأنه لن تنقيض امحلاية
ملعارف تقليدية معينة اكنت متاحة للجميع اإل بعد فةرة معينة من الزمن ،عىل النحو املتفق عليه دوليا .وذلكل ،فاإن الاس تثناء
كام تنص عليه املادة ( 4.1د) ل ميكن أأن يكون هل أأي تأأثري دون معرفة التارخي اذلي س تقع فيه املعارف التقليدية املعينة  ي
املكل العام .وقال الوفد اإن املادة ( 4.1و) واملادة  4.2اكنتا متناقضتني .وحدد) املادة (4.1و) اترخيا  ،ي حني طرحت
املادة  4.2توارخيا أأخرى .وذكَّر بأأن بدله دلهيا ترشيع وطين بكأأن الككف من شأأنه  ي أأي حال أأن يس بق أأي صك قادم.
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 .266وذكَّر وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية اللجنة بأأن بدله ليس دلهيا رشب ككف ،و أأهنا ل تؤيد مثل هذا الرشب .ومع
ذكل ،اكن ل يزال يفكر مليا  ي الاس تثناءا) والقيود بصيغهتا احلالية .وطلب أأن تبقى لك هذه الاس تثناءا) والقيود  ي
الوثيقة   WIPO/GRTKF/IC/29/4ي هذه املرح ة ،بوصفروها ضامان) حممت ة.
 .267و أأعرب وفد الروهند عن تأأييده للبياان) اليت أأدىل هبا وفدا انميبيا وجنوب أأفريقيا بأأن الاس تثناء الوحيد اذلي جيب أأن
يبقى جيب أأن يكون الاس تثناء اذلي يليب املصلحة العامة امللحة .وفامي يتعلق ابلبياان) اليت أأدىل هبا وفد انميبيا حول السلع
ا ألساس ية ،أأشار اإىل أأن قانون التنوع البيولويج  ي الروهند اذلي نص عىل أأن املنتجا) اليت مت تداولروها بكلك طبيعي كسلع مت
اسيبعادها منه ،وهو ما اكن يعين  ي الواقع السلع اليت مل تس تخدم كوارد وراثية ألغراض البحث.
 .268و أأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده للبياان) اليت أأدلت هبا وفود جنوب أأفريقيا وانميبيا والروهند بكأأن الاس تثناءا)
والقيود .ول جيب أأن تطبق الاس تثناءا) والقيود اليت اكنت مدرجة حتت املادة   ،4ي حني ينبغي أأن تكون هناك انفذة  ي
حاةل وجود مصلحة عامة ملحة حسب السلطة التقديرية للحكوما) الوطنية.
 .269وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن رغبته  ي الإبقاء عىل مجيع
الاس تثناءا) الواردة  ي املادة  4ابلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4خصوصا و أأنه اكن هناك تباين  ي وهجا) النظر
حول نطاق و أأشاكل رشب الككف .و أأشار الوفد اإىل أأن املك تقا) أأدرجت  ي املادة  4و أأن هذه املسأأةل اكنت صعبة جدا.
 .270وقال وفد ا ألرجنتني إان السلطا)  ي بدله ما زالت حتلل قضية الاس تثناءا) والقيود .ومل يكن الوفد مطمئنا للصياغة
اللغوية ،ل س امي فامي تعلق ابلسلع .ور أأى أأيضا أأنه جيب حتديد املعارف التقليدية اليت  ي املكل العام بكلك أأكرث وضوحا .و ي
الوقت احلارض ،أأعرب عن رغبته  ي بقاء النص كام اكن.
 .271وذكر الرئيس أأن مسأأةل املعارف التقليدية  ي املكل العام س تكون واحدة من القضااي الرئيس ية اليت سيناقكروها اللجنة
احلكومية ادلولية خالل دورا) تركز عىل املعارف التقليدية.
 .272وتناول وفد الصني ثالثة جوانب فامي يتعلق مبسأأةل الاس تثناءا) والقيود .أأول ،أأعرب عن حتفظاته فامي يتعلق ابملعارف
التقليدية  ي املادة  .4ووافق عىل أأن هناك حاجة أأول اإىل حتديد واحض لنطاق حامية املعارف التقليدية .ولتضييق نطاق حامية
املعارف التقليدية كثريا جدا  ي املادة  4قبل أأن حتدد اللجنة نظام حامية املعارف التقليدية ،مفا قد تعنيه الصيغة احلالية
للامدة  4س يؤثر عىل حاميهتا الاكم ة تأأثريا سلبيا .و أأشار الوفد اإىل أأن بعض حال) املعارف التقليدية اكن لروها اترخي طويل
تضمن انيكارا واسعا ،وبعضروها حىت قد مت توثيقه .وذلكل أأقر بأأن أأول حصول عىل هذا النوع من املعارف التقليدية قد مت من
خالل املكل العام .ومع ذكل ،مت الاحتفاظ ابملعارف التقليدية احملفوظة داخل اجملمتعا) احمللية وشلك أأحصاب املعارف
التقليدية جزءا من بقاهئا وكذكل أأساسا ملزيد من الابتاكر .وذكَّر الوفد بأأن أأحصاب املعارف التقليدية قدموا أأيضا زخام
للتطوير املس متر للمعارف التقليدية .وذلكل ر أأى أأن املعارف التقليدية ل ينبغي أأن تفقد أأهليهتا للحصول عىل حامية ،جملرد أأنه
قد مت توثيقروها ونرشها .وينبغي تقرير امحلاية بناء عىل لك حاةل عىل حدة ،مما يوفر نطاقا خمتلفا من امحلاية وفقا حلال) خمتلفة
من املعارف التقليدية .وهبذه الطريقة ،سوف يمت حتقيق توازن بني حامية املعارف التقليدية واس تغالل املعارف التقليدية .ومن
شأأن أأي معاجلة مرنة للمعارف التقليدية أأن تساعد عىل حتقيق أأهداف معل اللجنة احلكومية ادلولية .اثنيا ،تناول وفد الصني
مسأأةل املوارد الوراثية البرشية .واكن الوفد عىل عمل بأأن التفاقية ل تنطبق عىل حامية املوارد الوراثية البرشية .ولكنه مع ذكل
ر أأى أأن هذا ل ينبغي أأن مينع اللجنة احلكومية ادلولية من مناقكة هذه املسأأةل .و أأعرب عن اعتقاده بأأن أأن يكون احلصول
عىل املوارد الوراثية البرشية واس تغاللروها خاضعني للمعايري .وذلكل ينبغي تقدمي هذا اجلانب اإىل اللجنة للنظر فيه .واكن
اسيبعاد املوارد الوراثية البرشية من الصك املقبل حيتاج اإىل املناقكة مع أأكرب قدر من احلذر .اثلثا ،أأشار الوفد اإىل أأن البنود
املدرجة حتت املادة  4مل يكن دلهيا نفس النظام ا ألسايس .وميكن أأن تكون بعض الاس تثناءا) راجعة اإىل حقيقة عدم وجود
حاجة محلاية العنارص املعنية .واس تمد) بعض الاس تثناءا) ا ألخرى من التفاقيا) املنظمة لتكل الاس تثناءا) .ول جيب
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اإعادة مناقكة تكل الاس تثناءا)  ي اللجنة احلكومية ادلولية .وجيب ببساطة عدم اإدراج بعض العنارص ا ألخرى عىل
الإطالق .وذلكل اقةرح الوفد أأن تأأخذ اللجنة  ي الاعتبار الس ياقا) واملربرا) خمتلفة وراء لك قيد و أأن تتويخ احلذر بكأأن
مجيع الاس تثناءا) والقيود كام يه مقةرحة.
 .273وسأأل الرئيس وفد الصني عام اإذا اكنت اليرشيعا) ذا) الص ة بكأأن الككف  ي الصني تنص عىل اس تثناءا)
وقيود.
 .274وقال وفد الصني إان التعديل الثالث لقانون الرباءا) مشل املوارد الوراثية والككف عن منكأأ أأو مصدر املوارد
الوراثية .ونظرا ألنه اكن مطلبا جديدا ملودعي الطلبا) ،مل يمت إادراج املعارف التقليدية  ي القانون .ولكن قد يمت اإدخال
تعديال) عىل نظام الككف  ي املس تقبل ،اسينادا اإىل خربة اليت سوف جتمعروها الصني  ي تطبيق النظام احلايل.
 .275و أأكد ممثل غرفة التجارة ادلولية موقفه برضورة أأل يكون هناك رشب ككف عىل الإطالق  ي املقام ا ألول .و أأشار اإىل
أأن بعض الوفود قد طرحت املصلحة العامة أكساس للحد من نطاقه .و أأشار اإىل أأنه ،فامي يتعلق بغرفة التجارة ادلولية ،اكن
هناك ابلتأأكيد مصلحة عامة عىل احملك ،ويه احلرية .و أأفاد بأأن الغالبية العظمى من القيود بصيغهتا احلالية ،ورمبا مجيعروها ،اكن
مقصودا مهنا زايدة احلرية  ي اإجراء البحوث .ويعترب احلق  ي اإجراء البحوث ،واذلي اكن َجيرم  ي الوقت احلارض  ي كثري من
الظروف كام أأشار وفد انميبيا ،أأمرا  ي غاية ا ألمهية ،وينبغي أأل يكون حمدودا .وإاذا ما اكنت اللجنة س تقرر رضورة أأن يكون
هناك رشب ككف ،جيب ابلتأأكيد عدم التخيل عن اس تثناءا) من هذا النوع.
 .276و أأيد وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) الاقةراح اذلي تقدم به وفد الصني بأأن لك من الاس تثناءا) والقيود كام يه
واردة  ي املادة  4ينبغي النظر فهيا بكلك فردي ،ألن للك منه خصائص خمتلفة .وعىل سبيل املثال ،لن ينظر الوفد اإىل
املك تقا) ابعتبارها اس تثناء ،ألن معظ البدلان النامية طلبت برضورة إادراهجا .ور أأى الوفد كذكل أأن املعارف التقليدية اليت
اكنت متاحة للجمروهور لن تتعلق حبد ذاهتا اإىل ابملكل العام .وبقيت املعارف التقليدية جزءا من اجملمتع ومملوكة ابلتايل للمجمتع،
حىت أأهنا س تصبح متاحة للجمروهور .وتعني أأيضا اإعادة النظر بعناية  ي اسيبعاد مسببا) ا ألمراض البرشية ،ل س امي  ي ضوء
اللواحئ ادلولية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بكأأن مسببا) ا ألمراض .وذكَّر الوفد بأأن اكنت هناك رشوب ابلككف
عن منكأأ مسبب املرض ،اإذا اكن سيمت اس تخدامه  ي تطوير أأحد العقاقري .واكنت هناك جوانب أأخرى للمعارف التقليدية
ينبغي النظر فهيا أأيضا  ي نفس الضوء.
 .277ورد وفد انميبيا عىل النقطة اليت أأاثرها ممثل غرفة التجارة ادلولية .و أأعرب عن رغبته  ي تصحيح الانطباع اخلاطئ
احملمتل عن أأن الوفد ر أأى رضورة جترمي بأأي شلك من أأشاكل البحوث ،عالوة عىل حقيقة أأن أأنواعا معينة من البحوث قد مت
جترميروها ابلفعل .واكنت احلرية  ي اإجراء البحوث ابلتأأكيد أأحد ا ألوجه البارزة للصاحل العام ومسامهة كبرية  ي تقدم الإنسانية  ي
التخلص من العديد من أأسو أأ مكالكروها .وكذكل اكنت احلرية  ي اإجراء البحوث أأساس ية للمس تقبل اذلي اكن يكروهد املزيد
واملزيد من الضغوب بفعل تغري املناخ والمنو الساكين وقضااي ا ألمن الغذايئ وغريها ،ولكن اكن هناك دامئا قيود .وذكَّر الوفد
بأأن مل يسمح ابإجراء البحوث عىل البرش دون احلصول عىل تصارحي .واكنت فكرة أأن حرية اإجراء البحوث اكنت مطلقة
خاطئة .واكنت القيود اليت وضعت عىل البحوث يربرها املصلحة العامة .وفامي يتعلق ابلبحوث  ي املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا ،مل تكن القضية يه جترمي البحوث ،بل اكنت حنو ضامن امتثال البحوث لليرشيعا) الوطنية وتقامس
املنافع ومسامههتا بنصيب عادل  ي التنوع البيولويج و أأمناب احلياة التقليدية اليت جتسد املعارف التقليدية .واكنت حنو ضامن
احةرام الباحثني للحقوق الس يادية لدلول .وشدد الوفد عىل أأن بدله أأيد) بكدة تسروهيل البحوث وزايدة فرص احلصول عىل
املوارد وتقدمي العون للبحوث ،وزايدة فرص احلصول عىل املوارد وتقدمي العون للبحوث ،حيث اكن ادلمع احلكويم للبحث
الأاكدميي ابلفعل اليوم حمراك لالبتاكر أأكرب بكثري جدا من اسيامثرا) القطاع اخلاص  ي جمال البحوث ،عىل ا ألقل حسب ر أأيه.
و أأضاف الوفد أأن القطاع اخلاص ي عادة ما سوف يتحمل البحوث املموةل من القطاع العام ومن مث يفعل ما أأجاد فعهل
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القطاع اخلاص ،واذلي اكن يمتثل  ي اإدارة حقوق امللكية الفكرية واليسويق والعالما) التجارية والتوزيع والتصنيع وحتقيق
ا ألرابح وتوزيعروها عىل املسامهني ،وهو ادلور املنوب ابلقطاع اخلاص القيام به .واسيمثر القطاع اخلاص  ي جمال البحوث  ي
مرح ة متأأخرة  ي العديد من الصناعا) ،حيث اكنت هناك قيادا) واعدة جدا دلهيا أآفاق واحضة لليسويق التجاري .و أأكد
الوفد أأن بدله مل يكن ضد البحوث ومل ير أأن البحث جيب أأن يكون حمظورا .ولكنه ر أأى رضورة مراقبة البحث من الناحية
القانونية اإعامل للمصلحة العامة.
 .278ور أأى ممثل مجموعة احمليط الروهادي أأنه ل ينبغي النظر اإىل رشوب الككف اجلديدة عىل أأهنا حتد من حقوق اإجراء
املزيد من البحوث ،مبعىن أأن الككف اكن ابلفعل جزءا من نظام قانون الرباءا) .ومن شأأن أأي رشب ككف جديد أأن يعزز
فقط ادلافع وراء نظام قانون الرباءا) .وعالوة عىل ذكل ،س يحقق هذا الرشب الكفافية .ومتاىش هذا الرشب مع ادلافع وراء
اإجراء املفاوضا) ومصاحل ماليك املوارد الوراثية واملعارف التقليدية.
 .279و أأغلق الرئيس ابب املناقكة بكأأن الاس تثناءا) والقيود .ودعا املكاركني اإىل النظر  ي الصيغة اليت اقةرهحا امليرسون
 ي وقت سابق بكأأن أأهداف الس ياسة وموضوعروها .ودعا امليرسين لإعادة النظر  ي املناقكة اليت جر) بكأأن القضااي
ا ألساس ية ا ألخرى حىت الآن ،من أأجل بلورة ذكل ،وتقدمي بعض التعليقا) علهيا والنظر  ي ما اإذا اكن ميكهن امليض قدما  ي
بعض الاقةراحا) اليت قد متكن اللجنة من التوصل اإىل توافق  ي الآراء بكأأن القضااي الرئيس ية ،أأو عىل ا ألقل تضييق
الفجوا)  ي القضااي ا ألساس ية.
 .280و أأشار وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) اإىل أأن بعض أأجزاء الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4مل يمت تناولروها
حىت الآن ،وخاصة املادة  .3.5وسأأل الوفد الرئيس عن املوعد اذلي سيمت فيه تناولروها.
 .281وذكَّر الرئيس بأأن التفاق فامي يتعلق بطريقة العمل اكن هو وضع اإطار للمناقكة نمن قامئة القضااي ا ألساس ية هبدف
التوصل اإىل فروه مكةرك .وبكأأن املادة  ،3.5ر أأى أأن هذه قضية هامة لوفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) .و أأنه س يفتح
الباب لوفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) ملعاجلة هذا البند  ي مرح ة لحقة .وعلق الرئيس اجللسة العامة.
[ .282مالحظة من ا ألمانة :جر) املناقكة التالية  ي اليوم التايل 17 ،فرباير  :]2016أأعاد الرئيس فتح اجللسة العامة،
وذكر أأنه بعد اسةراحة ملدة س نة ،اكن هناك حاجة دلى الوفود اإىل "الاحامء" وبداية مناقكة القضااي ا ألساس ية مبزيد من
التفصيل .وقد حدث تبادل جيد لوهجا) النظر ،وا ألمه ،أأن احلوار حتول بعيدا عن جمرد تكرار ذكر املواقف املعروفة وبد أأ
تضييق الفجوا)  ي بعض املناطق .ومع ذكل ،اكن هناك عدد من القضااي العالقة اليت مل تكن اللجنة قد توصلت بعد اإىل
موقف مكةرك بكأأهنا مثل حتديد املوضوع ومسأأةل املك تقا) .وقد حاول الوسطاء بلورة جوهر أآراء ادلول ا ألعضاء  ي نص
مقتضب عىل أأمل أأن يركز عىل املناقكا) .وفامي يتعلق اب ألهداف ،فقد ضاقت الفجوة ،كام ورد)  ي نص امليرس ،ولكن
اكنت ل تزال هناك حاجة اإىل التوصل اإىل تفامه مكةرك .وفامي يتعلق ابلككف ،أأيد) العديد من ادلول ا ألعضاء أأحد أأشاكل
الككف الإلزايم .ومع ذكل ،ل ظل عدد من البدلان من املنتظر أأن يقتنع مبزااي هذا الهنج وهذا ما انعكس أأيضا  ي التعليقا)
الواردة من مراقيب الصناعة .ومن وهجة نظر ادلول املؤيدة للككف ،اكن هناك اإجامع عام عىل رضورة أأن يكون واجب
الككف اإلزاميا .وابلإضافة اإىل ذكل ،مت تضييق الفجوة فامي يتعلق مبحتوى الككف والكيفية اليت سيتعامل هبا مكتب امللكية
الفكرية مع ذكل الككف .وجرى نقاش مفيد حول تعريف مصطلح "مصدر"  ي قامئة املصطلحا) الواردة ابلوثيقة
 ،WIPO/GRTKF/IC/29/4وس يقوم امليرسون بدراسة ذكل .ومثة قضية اإضافية ظلت معلقة فامي خيص املادة  3من
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4والعالقة مع رشوب الوصول وتقامس املنافع ،لكن الرئيس أأشار اإىل أأن هذه القضية
سيمت التعامل معروها  ي وقت لحق بوصفروها واحدة من هذه القضية ا ألساس ية اليت ورد)  ي قامئته .وبناء عىل طلب من وفد
دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) ،سيتعني النظر  ي املقصود من املادة  .3.5وفامي خيص الاس تثناءا) والقيود ،مل تمتكن اللجنة
من تضييق الفجوة ،عىل الرمغ من أأهنا قد انقكت مفروهوما جديدا فامي يتعلق ابملصلحة العامة .وظلت هذه القضية معلقة.
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وسوف جيسد امليرسون العمل اذلي مت  ي اليوم السابق  ي نص منقح يمت تقدميه اإىل ادلول ا ألعضاء للنظر فيه ابإمعان.
و أأشار الرئيس اإىل أأن تعريف المتكل غري املرشوع اكن قضية ورد)  ي الولية ومل يكن مت مناقك هتا بعد .وسيمت توفري ما
يكفي من الوقت لروهذه املناقكة .و أأشار كذكل اإىل أأن هناك حاليا تعريفني واردين  ي الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/29/4
وطلب من الوفود مراجعة هذه اخليارا) قبل اإجراء مناقكة حول المتكل غري املرشوع .و ي سبيل امليض قدما ،اقةرح
الرئيس رضورة أأن تواصل اللجنة مناقكة القضااي ا ألساس ية  ي اجللسة العامة .واكنت القضية ا ألساس ية القادمة يه املسأأةل
الروهامة املمتث ة  ي العقواب) وس بل الانتصاف .واكنت اللجنة قد س بق أأن أأجر) العديد من املناقكا) بكأأن هذه املسأأةل
عىل مدى الس نوا) املاضية .واكنت جمال رئيس يا تقاطعت فيه مصاحل الس ياسة ،ل س امي فامي يتعلق ابليقني القانوين والتأأثري
عىل قرارا) الاسيامثر  ي الصناعة والعوائد الاقتصادية احملمت ة ملاليك ومس تخديم املوارد الوراثية .وطلب من اللجنة أأن تنظر
بعناية  ي عواقب الس ياسة ملواقفروه وشدد عىل أأنه من املروه الاس امتع من البدلان عن هنجروها  ي هذا اجملال وعن خرباهتا
الوطنية .و أأشار اإىل أأن ولية اللجنة اكن يه الةركزي عىل القضااي ا ألساس ية وعىل حماوةل التوصل اإىل تفامه مكةرك.
[ .283مالحظة من ا ألمانة :اكن انئب الرئيس ،الس يد جواك ليديس ،يةر أأس اجللسة عند هذه النقطة] .وشكر انئب
الرئيس اللجنة عىل ثقهتا به وعىل انتخابه انئبا للرئيس .و أأعرب عن الزتامه مبساعدة اللجنة احلكومية ادلولية والرئيس  ي
احلصول عىل نتاجئ جيدة خالل ادلورة .و ي ا ألايم السابقة ،اكن الرئيس قد وضع معيارا لعمل اللجنة واكنت مداخال) الوفود
قصرية وموجزة .وابلإضافة اإىل ذكل ،فقد متكنت اللجنة من معاجلة العديد من القضااي املوضوعية خالل يوم واحد ،وذكل
ابإجراء حوار هادف حول لك بند .واكن البند التايل اذلي لزم مناقك ته هو عاقبة عدم الامتثال .وفتح انئب الرئيس ابب
املناقكة.
 .284ور أأى وفد الربازيل أأن معل اللجنة خالل ا ألس بوع اسيند عىل دعامتني ،هام اإنكاء رشب للككف الإلزايم بكأأن
املوارد الوراثية ،ووجود عقواب) فعاةل تسمح ابلوفاء هبذا الالزتام  .ي هذا الصدد ،وفامي يتعلق ابلعقواب) وس بل الانتصاف،
ر أأى أأن القانون الوطين للك بدل جيب أأن يفرض عقواب) مناس بة مرتبطة بينفيذ رشب الككف الإلزايم ،سواء اكنت تكل
عقواب) قبل املنح أأو بعد املنح أأو عقواب) خارج النظام .و أأيد الوفد أأي ترشيع وطين يذهب  ي اجتاه العقواب) املناس بة
وهل هنج متناسب مع خمالفا) حمددة  ي القانون الوطين.
 .285وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأكد أأنه  ي حال عدم متكن مودع الطلب
من اإعالن املعلوما) املطلوبة أأو رفضه ل إالعالن عهنا ،وعىل الرمغ من إاعطائه الفرصة لعالج هذا الإغفال اس متر  ي القيام
بذكل ،ينبغي عدم مواص ة النظر  ي الطلب .وإاذا اكنت املعلوما) املقدمة غري حصيحة أأو غري مكمت ة ،ينبغي التأأكيد عىل
وجود عقواب) فعاةل متناس بة ورادعة خارج جمال قانون الرباءا) .ودلواعي اليقني القانوين ،ينبغي أأل يكون لتقدمي معلوما)
غري حصيحة أأو غري مكمت ة أأي تأأثري عىل حصة الرباءة املمنوحة أأو عىل اإنفاذه ضد منهتيك الرباءا) .و أأعرب عن اعتقاده بأأن
اإلغاء الرباءا) ل ميكن أأن يكون عقوبة .وعالوة عىل ذكل ،اكن اإلغاء الرباءة عقوبة قوية للغاية وليست فقط تقوض اليقني
القانوين ،ولكن تتعارض مع أأهداف الس ياسة ،ويه تعزيز الكفافية  ي نظام الرباءا)  ي اإطار الويبو وحامية الابتاكر من
أأجل تسروهيل اإماكنية الوصول وتقامس املنافع.
 .286و أأعرب وفد أأسةراليا عن اهامتمه بسامع وهجا) نظر الوفود ا ألخرى بكأأن العقواب) ،وعىل وجه التحديد ما اإذا
وجدوا أأن نرش ا ألحاكم القضائية خبصوص عدم الككف اكن جزاء اكفيا .ووجد الوفد من واقع جتربته الوطنية أأن العالنية
املتعلقة بأأنكطة الرباءا) و أأحصاب الرباءا) واملكغلني التجارية اذلين مل ييبعوا أأفضل املامرسا) ميكن أأن تكون قوة فاع ة.
واكنت هناك حال) ورد)  ي تقارير وسائل الاعالم لرشاك) مس تحرضا) جتميل غري قادرة عىل الاارخنراب أأو غري راغبة
 ي الاارخنراب حبسن نية مع ا ألطراف املعنية  ي أأسةراليا ،ونييجة ذلكل قد تأأثر)  يعهتا  ي السوق ا ألسةرالية ولفت انيباه
منظام) أأخرى للقضية .واعترب الوفد أأن ذكل مبثابة عقوبة بعد املنح والنرش واكن نرش وتسمية أأحصاب الرباءا) اذلين أأمهلوا
ممارسة أأفضل املامرسا) اكان اىل حد بعيد عقوبة رادعة .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد
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ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بأأن إالغاء الرباءة من شأأنه تقويض الفرصة لتقامس املنافع .وسوف يكون هل النييجة الضارة لوضع
ابتاكرا) قامئة عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية اليت  ي املكل العام ،والسامح ألي خشص ابس تخداهما دون دفع مقابل.
و أأراد الوفد جتنب أأن تصبح معارف الكعوب ا ألصلية متاحة للآخرين لس تخداهما دون رقابة ،وخاصة عندما ميكن أأن يكون
دلهي  ي الواقع اهامتم ابلعمل مع صاحب الرباءة والتعاون معروه من أأجل حتقيق املنفعة املتبادةل.
 .287و أأعرب ممثل توابج أأمارو عن أأمهل  ي أأن يكون انئب الرئيس متقبال ل آراء الكعوب ا ألصلية .و أأكد املمثل أأن
العقواب) اكن ل بد من مناقك هتا  ي س ياق صك ملزم قانوان وليس جمرد اإعالن .و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد
الربازيل ولكن مل ميكنه تأأييد املقةرحا) اليت تقدم هبا وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
ور أأى املمثل أأنه تعني عىل البدلان أأن وضع تدابري قانونية وإادارية مالمئة وفعاةل ملعاجلة عدم الامتثال للامدة .3.1
 .288وطلب وفد نيجرياي توضيحا) بكأأن عقواب) ما قبل املنح وما بعد املنح .وفامي يتعلق بعقواب) ما قبل املنح ،مل يكن
واحضا ،عىل الرمغ من أأنه بدا بدهييا ،ما اإذا اكنت ماكتب الرباءا) أأو ماكتب حقوق امللكية الفكرية ذا) الص ة سيبد أأ  ي
تطبيق التدابري املقةرحة .وفامي يتعلق بعقواب) ما بعد املنح ،مل يكن من الواحض أأيضا من س يكون مسؤول مبارشة عن البدء
 ي تطبيقروها .وابلنظر اإىل أأن المتكل غري املرشوع أأو ما يسمى بـ "القرصنة البيولوجية" اكان دامئا ما حيدث  ي س ياق عالقا)
القوة غري املتاكفئة ،تساءل الوفد عام اإذا اكن ا ألمر يعود إاىل الرشاك) الكربى  ي مقاضاة اجملمتعا) ا ألصلية واحمللية أأو أأنه اكن
من الأكرث مالءمة لدلول أأن تتحمل مسؤولية منع متكل غري مرشوع وتكون س باقة من حيث عقواب) ما بعد املنح.
واختلف الوفد مع وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بكأأن مسأأةل الإلغاء .و أأرص عىل
أأن الإلغاء اكن ل يزال خيارا  ي احلال) املناس بة  ،ي حني أأنه ق ِب َل ابإماكنية وجود حال) مت فهيا الككف بكلك خطأأ وترك
ا ألمر اإىل النظام الوطين لفرز هذا .وعالوة عىل ذكل ،اختلف الوفد أأيضا مع اإشارة وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأن الإلغاء س يقوض الوصول وتقامس املنافع ،ور أأى بدل من ذكل أأنه س يعزز
الوصول وتقامس املنافع.
 .289ور أأى وفد سويرسا أأنه ينبغي المتيزي بني عقواب) ما قبل وما بعد املنح .وتعلقت عقواب) ما قبل املنح مبعاجلة طلب
الرباءة .فاإذا مل حيتو طلب الرباءة عىل الككف املطلوب ،مت اإيقاف معاجلة طلب الرباءة .وإاذا مل يمت تصحيح اخللل نمن املروه ة
اليت حددها مكتب الرباءا) ،مت رفض الطلب .ويمت تطبيق عقواب) ما بعد املنح مبجرد أأن يمت منح الرباءة .و ي حاةل العثور
عىل ككف غري مرشوع معدي عن املصدر يمت تطبيق عقواب) جنائية مثل الغراما) .وعالوة عىل ذكل ،ينبغي أأن يكون
القايض قادرا عىل أأن يأأمر بنرش احلمك .و ي هذا الصدد ،اتفق الوفد مع الآراء اليت أأعرب عهنا وفد أأسةراليا .ومع ذكل ،وكام
س بق وذكر) وفود أأخرى ،أأعرب عن اعتقاده بأأن اإلغاء الرباءا) املمنوحة ل ينبغي أأن يكون متاحا .مفن شأأن الإلغاء أأن
يدمر أأساس تقامس املنافع ،وهو اليسروهيل اذلي اكن هو الروهدف من رشب الككف من خالل زايدة الكفافية .وابلإضافة اإىل
ذكل ،فاإن الإلغاء يتعارض أأيضا مع اليقني القانوين.
 .290و أأعرب وفد الروهند عن رغبته  ي تقدمي عدد من التعليقا) .أأول ،طلب توضيحا بكأأن التعليق اذلي أأدىل به وفد
أأسةراليا بكأأن عواقب الإلغاء ،وعىل وجه اخلصوص ،حبجة أأن الإلغاء لن يؤدي اإىل تقامس املنافع عند وجود ككف غري
مرشوع عن مصدر املواد البيولوجية .و أأشار اإىل أأنه اإذا أأراد صاحب الرباءة خداع مزودي املوارد الوراثية عن طريق ذكر
املصدر بكلك خطأأ واكن ذكل بسوء نية ،مفن املككوك فيه أأن يوافق مثل هذا الكخص عىل تقامس املنافع أأو أأن ميكن أأن
يتوقع منه تقامس املنافع عىل أأي حال .وابلإضافة اإىل ذكل ،اعةرض الوفد عىل احلجة القائ ة بأأن الإلغاء من شأأنه أأن يضع
املعارف التقليدية  ي املكل العام .اثنيا ،أأشار الوفد اإىل املكلكة اليت تواجه البدلان املز ِودة فامي يتعلق ابلمتكل غري املرشوع
واسع النطاق للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .مفا مل تكن هناك روادع قوية لن يكون هناك حل مناسب لروهذه
املكلكة .و ي هذا الصدد ،أأشار اإىل أأن الروهند دلهيا حمك ينص عىل اإلغاء الرباءا) .و أأيد الوفد البياان) اليت أأدىل هبا وفدا
نيجرياي والربازيل .وعىل حنو ما أأشار وفد نيجرياي ،اكن هناك لعبون غري متاكفئني اإىل حد كبري  ي ا ألعامل التجارية .واكنت
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هناك رشاك) كبرية شاركت  ي اس تخراج املوارد من مزودي موارد شديد الفقر ،ومه اجملمتعا) احمللية ،وما مل تكن هناك
روادع قوية ضد هذه الرشاك) الكبرية ،لن ميكن اإجياد حل مناسب .ومل يكن الإلغاء هو اخليار الوحيد املتاح ،بل العقوبة
القصوى اليت اكنت جزءا من مجموعة واسعة من اخليارا) املتاحة .واكن هناك عقواب) أأخرى أأقل ميكن التفكري فهيا  ي
البداية .و أأخريا  ،ي اإشارة اإىل البياان) اليت أأدىل هبا وفدا أأسةراليا والاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه ،عن أأن اإلغاء الرباءا) من شأأنه أأن يؤثر عىل الابتاكر والبحث والتطوير ،طلب الوفد مهن التفكري من وهجة
نظر اجملمتعا) احمللية وصغار املزودين ،اذلين احتفظوا بميع املوارد  ي ماكهنا ملاليني الس نني ليك تصل ا ألجيال القادمة إاىل
املوارد ابلفعل.
 .291و أأكد وفد جنوب أأفريقيا أأنه تعني وضع معايري دنيا عند التعامل مع العقواب) وس بل الانتصاف .واكنت املادة 6.1
معيارا أأدىن سلط الضوء عىل ادلور املقرر أأن تقوم به اليرشيعا) الوطنية  ي تنفيذ العقواب) وس بل الانتصاف .وحث الوفد
اللجنة عىل قبول احلقيقة املعروفة اليت مفادها أأنه س يكون هناك أأانس لن ييبعوا القواعد املقررة ،وابلتايل اكن من املروه اإجياد
هنج مكةرك بكأأن العقواب) وس بل الانتصاف ،ابلنظر اإىل وجود مصاحل خمتلفة ،سواء تكل اليت اكنت يه منع اخلطأأ  ي
منح الرباءا) أأو المتكل غري املرشوع .وسيتعني اإجياد أأي من املعايري ادلنيا وحاولت املقدمة القيام بذكل  ي املادة .6.1
وتضمنت املاداتن  (6.1أأ) و(ب) عقواب) ما قبل املنح وما بعد املنح .وفامي يتعلق بعقواب) ما قبل املنح ،اتفق الوفد مع وفد
سويرسا عىل أأنه عندما ل يمت اسييفاء املعايري املطلوبة ،ل يمت تنفيذ الطلب .و ي حاةل منح الرباءا) ابلفعل ،اتفق مع وفد
أأسةراليا عىل اس تخدام نرش ا ألحاكم القضائية خبصوص عدم الككف .واقةرح الوفد اإماكنية نرش قامئة ملعتادي الإجرام عىل
موقع الويبو .ومع ذكل ،أأشار اإىل أأن حتديد الطبيعة احملددة للعقواب) ،مبا  ي ذكل اإلغاء الرباءة ينبغي أأن يندرج  ي اختصاص
اليرشيع الوطين .واكن يتعني أأن يكون هناك اتفاق عىل املعايري ادلنيا  ،ي حني سيمت حتديد البقية عىل املس توى الوطين و ي
احملا م الوطنية .ذلكل  ،ي تكل املرح ة انهتيى السؤال اذلي قد أأاثره وفد أأسةراليا حيث أأنه س يكون من اختصاص لك دوةل
ذا) س يادة حتديد كيفية تلبية املعايري ادلنيا .و أأشار الوفد اإىل أأن بدله نصت عىل الإلغاء واكن دلهيا أآلية ليسوية املنازعا)
ميكن اس تخداهما حىت قبل أأن حيتاج ا ألمر لختاذ قرار بكأأن اإلغاء الرباءة أأيضا .و أأشار الوفد اإىل أأن املادة  6.2اكنت اإردافا
خلفيا ألنه مل يكن من املمكن القول بأأن الناس قد ارتكبت جرمية ومن مث ل تعاقهب  .ومل ختلق املادة  6.2توازان .و أأخريا،
أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفدا الروهند ونيجرياي ،بأأنه اكن لبد من وجود توازن بني املس تخدمني و أأحصاب املعارف
و أأشار اإىل أأن اليرشيعا) الوطنية والنظ القضائية الوطنية جيب أأن مت أل هذه الفجوة.
 .292و أأيد ممثل قبائل تولليب البياان) اليت أأدلت هبا وفود جنوب أأفريقيا ونيجرياي والروهند والربازيل .وقد َّعرب وفد الروهند،
عىل وجه اخلصوص ،عن معظ أأفاكره .ومل يتفق مع الر أأي القائل بأأن الإلغاء اكن جيب اسيبعاده من النقاش .وينبغي أأل
يس تخدم الإلغاء اإل  ي أأندر احلال) .ومع وجود أآلية الككف تعمل بكلك جيد ،س يكون الإلغاء اندرا للغاية ،ألن الطلب
س يكون من الرضوري أأن يكري اإىل املاكن اذلي جاء) منه املوارد الوراثية وعام اإذا اكن مت احلصول عىل املعارف التقليدية
بصورة حصيحة .واكنت هناك س بل انتصاف أأخرى  ي حاةل التعدي عىل ممتلاك) ا ألبرايء .ومع ذكل ،اكن أأي نظام ل يسمح
ابلإلغاء يعادل ترخيصا للرسقة .و ي مثل هذا النظام ،ميكن للرشكة اليت لن تواجه الإلغاء احملمتل لرباءاهتا توقع أأن يكون سعر
التعويض بس يطا ويسروهل دفعه .واتفق مع وفد أأسةراليا  ي أأن تكل السمعة اكن عىل وشك أأن تصبح قضية كبرية وسوف متنع
الكثري من الرضر احملمتل عىل الطلبا) .ومل تكن أأي رشكة هتمت حقا مبسيمثرهيا  ي سبيلروها لتحميلروه تكل املسؤولية وتعريضروه
لتكل املاطر .ومع ذكل ،عندما طور) رشكة ما شيئا ابس تخدام حتريف متعمد وقد تقدمت بطلهبا  ،ي تكل احلال) من
ا ألذى املتعمد ،اكن ل بد أأن يكون الإلغاء أأحد العقواب) املتاحة .وفامي يتعلق مبسأأةل املعارف التقليدية ،ر أأى املمثل أأنه اكن
هناك أأجزاء أأخرى من مفاوضا) اللجنة من شأأهنا حامية املعارف التقليدية  ،ي حاةل اإبطال أأي براءة.
 .293و أأبرز وفد برابدوس ،كيفام أأشار وفد جنوب أأفريقيا ،رضورة المتيزي بني س بل انتصاف ما قبل املنح ،اليت س تكون
متاحة من خالل ماكتب امللكية الفكرية ،وس بل انتصاف ما بعد املنح ،املتاحة من خالل احملا م .واكن يتعني ا إلبقاء عىل
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قضية الإلغاء مطروحة عىل الطاوةل ،وسوف تعمتد عىل طبيعة ومدى ادلليل اذلي مت تقدميه للمحا م .وسوف تنص
اليرشيعا) الوطنية عىل س بل انتصاف ما بعد املنح.
 .294و أأشار وفد مرص اإىل أأنه عندما يصبح النص املعروض عىل اللجنة صاك ملزما قانوان ،فاإنه س يكون صاك هاما
للمرشعني الوطنيني ،اذلين ميكهن بعد ذكل ببساطة تقدمي لحئة عقواب) حممت ة .و أأعاد الوفد التأأكيد عىل حقيقة أأن الككف
اكن أأحد الرشوب ا ألساس ية ورشطا أأساس يا لطلب الرباءة .فاإذا مل يككف مودع الطلب عن املصدر ،فاإن طلب الرباءة لن
يكون اكمال ولن حيقق الرشوب ،وس يعترب الطلب لغيا .وابلتايل لن يمت منح الرباءا) .وفامي يتعلق بعقواب) ما بعد املنح،
اإذا مل حتةرم رشوب الككف واملبادئ القانونية العامة ،فال بد أأن يمت الإلغاء .وقد مت إادراج هذا احلمك  ي العديد من
اليرشيعا) الوطنية ،مبا  ي ذكل  ي مرص .و أأشار الوفد اإىل أأن املادة  6.2اكنت تقريبا ماكفأأة لعدم الككف ،ألهنا مكنت
مودع الطلب من عدم الككف ومع ذكل يبقى بال عقاب.
 .295و أأشار وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن مناقكا) العقواب) وس بل الانتصاف مل حتدَ د  ي الولية عىل أأهنا يه
حمور معل اللجنة .وقال اإن هذا املوضوع س يكون قصريا ،حبيث ميكن للجنة الةركزي عىل املوضوعا) اليت مت حتديدها  ي
الولية .و أأفاد بأأنه مل يكن هناك اتفاق  ي اليوم السابق عىل أأن رشب الككف ينبغي أأن يكون اإلزاميا .ومل يؤيد الوفد رشب
الككف ،ولكن اإذا اكن هناك رشب ما ،فقد حث الوفد عىل أأن يكون طوعيا .ومل يؤيد الفقرة  ،6.1اليت خولت وضع رشب
ككف .ومل ير أأن أأي رشب ككف اكن جمرد إاجراء شلكي معقول ور أأى أأن منع معاجلة طلب الرباءة أأو اإبطال الرباءة أأاثر
خماوف بكأأن الاتساق مع التفاقا) ادلولية .ومع ذكل ،أأدرك أأمهية أأن تتاح الفرصة ملودعي الطلبا) ليكونوا عىل عمل
اب ألخطاء ولتصحيحروها .واقةرح أأن يمت تنقيح النص ليكمل العبارة التالية" :ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء اختاذ تدابري قانونية
وإادارية مالمئة وفعاةل ومتناس بة ملعاجلة عدم الامتثال للامدة  .3.1ووفقا لليرشيعا) الوطنية ،قد تتكون هذه التدابري مما ييل:
( )1توفري الفرصة لسييفاء رشب الككف قبل منح الرباءة ردا عىل بالغ من مكتب امللكية الفكرية يوحض أأن الككف يبدو
مناس با؛ ( )2السامح ملاكل الرباءة بطلب تصحيح الرباءة لإضافة الككف املطلوب )3( .السامح ألطراف اثلثة ابليككيك
 ي حصة الرباءة عن طريق تقدمي ا ألدبيا) السابقة فامي يتعلق ابلخةراعا) اليت تكمل موارد وراثية ومعارف تقليدية مرتبطة
هبا" .ومل يؤيد الوفد وجود رشب للككف الإلزايم ور أأى أأن اس تخدام نظام الرباءا) لفرض قوانني أأخرى غري مناسب .و أأقر
بأأن البدلان ميكن أأن تفرض اإجراءا) معقوةل عىل منح حقوق الرباءا) ،ولكن مل يكن من املعقول اشةراب وجود دليل عىل
الامتثال لقانون خارج نظام امللكية الفكرية ،مثل دفع رضائب جتارية أأو الامتثال لرشب احلصول عىل تصارحي التنقيب
البيولويج أأو التعدي عىل براءة سابقة أأو حقوق مؤلف .ول ميكن أأن يؤثر أأي عدم الامتثال لتكل القوانني ا ألخرى عىل
حصة أأو نفاذ قانون الرباءا) .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه اإذا تأأخر مكتب امللكية الفكرية  ي معاجلة طلب الرباءة ،اكن ل بد من
متديد فةرة الرباءة .وطلب اإضافة العبارة التالية" :جيب أأن يؤدي عدم دراسة طلب الرباءة  ي الوقت املناسب اإىل تعديل مدة
الرباءة لتعويض صاحب الرباءة عن التأأخري" .و أأيد الوفد بيان وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه ،بأأن العقواب) ل ميكن أأن تكمل البطالن أأو الإلغاء ،ألن مثل هذه العقواب) س تكون ،من بني أأمور أأخرى،
خمالفة ألهداف س ياس ته لتعزيز اليقني القانوين ودمع الابتاكر .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد الروهند ،أأشار الوفد اإىل أأنه
من دون براءة ،لن يكون للرشكة أأي مصلحة امتالك للحصول عىل الاسيامثرا) الالزمة لتطوير منتجا) جديدة ،وسوف
تتوقف معلية البحث والتطوير .ومع عدم وجود منتجا) حتقق اإيرادا) ،لن يكون هناك أأي منافع ،وابلتايل عدم وجود منافع
ميكن تقا يروها.
 .296و أأيد وفد انميبيا البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بأأن العقواب) وس بل الانتصاف س يةرك للحكوما) الوطنية أأمر
حتديدها عىل املس توى الوطين .و أأعرب عن تأأييده أأيضا لوفد جنوب أأفريقيا فامي يتعلق ابلمتيزي بني عقواب) ما قبل املنح
وعقواب) ما بعد املنح و أأمهية أأخذ ذكل  ي الاعتبار .ور أأى أأن وضع حمك للككف الإلزايم الفعال من شأأنه أأن يؤدي اإىل
حاجة قلي ة جدا لفرض عقواب) وس بل انتصاف ما بعد املنح .وذكر أأنه يفضل عقوبة اإدارية  ي مراحل ما قبل املنح ل إالجراء
اإىل حد أأن الطلب لن تس متر معاجلته ،عىل النحو اذلي أأشار اإليه وفد سويرسا وأآخرون .ومل يكن الوفد حريصا عىل فكرة
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الإلغاء ور أأى أأن عقواب) وس بل الانتصاف اكن ل بد من حتديدها عىل املس توى الوطين .ومع ذكل ،أأدرك أأنه قد تكون
هناك حال) مبوجب القانون الوطين س يكون فهيا اإلغاء حق امللكية الفكرية هو السبيل الوحيد خلدمة العداةل ور أأى أأن ذكل
اكن ل بد من تركه مفتوحا للتقدير الوطين وجيب أأن يقترص عىل احلال) الكديدة جدا فقط .وإاذا اكن هذا هو احلال ،فاإنه
تساءل عام اإذا اكن ميكن أأن يكون هناك بعض الطرق لتجنب ادلخول  ي املكل العام ملوضوع الرباءة ،واذلي اكن أأكرب
اعةراض هل عىل اإلغاء الرباءة .وإاذا اكن موضوع الرباءة س يدخل اجملال العام ،فاإنه س يفقد الكثري من قميته ،اإن مل يكن لكروها .ومثة
بديل ل إاللغاء اكن أأكرث معقولية بكثري وجود أآلية تسمح ابإس ناد حقوق الرباءا) ملزود املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية،
وبذكل فاإن الكخص اذلي اكن قد أأعلن عن طريق الاحتيال س يفقد الس يطرة عىل تكل الرباءة ،ولكن حصة الرباءة نفسروها
سوف يمت احلفاظ علهيا وس يذهب احلق  ي ذكل الاخةراع اإىل الناس اذلين تعرضوا للظمل بفعل ا إلعالن غري املرشوع .وكام
أأشار وفد جنوب أأفريقيا ،ميكن جتنب بعض س بل الانتصاف والعقواب) الأكرث تطرفا من خالل تفعيل أآلية معقوةل ليسوية
املنازعا).
 .297وحتدثت الس يدة ابجيل ،ابمس لك امليرسين ،وطلبت من وفد الربازيل توضيح ما اإذا اكن موقفه من العقواب) وس بل
الانتصاف أأنه ل بد من ترك العقواب) وس بل الانتصاف اإىل القانون الوطين.
 .298و أأوحض وفد الربازيل أأن الروهدف الرئييس يمتثل  ي فرض عقواب) تكون فعاةل  ي تنفيذ رشب الككف الإلزايم .ووافق
الوفد عىل المتيزي بني عقواب) ما قبل املنح وما بعد املنح .ور أأى أأنه ل بد من السامح ابلعقواب) املكددة ،عىل النحو اذلي
أأوحضته وفود نيجرياي وجنوب أأفريقيا والروهند وانميبيا ،فضال عن عدد من املراقبني .واكن من املروه السامح مبساحة لتبين
الس ياسا)  ي اليرشيعا) الوطنية و إابماكنية فرض عقواب) الكديدة  ي حال) الإخفاق القصوى  ي الامتثال ألنظمة
الوصول وتقامس املنافع .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد أأسةراليا حول نرش ا ألحاكم القضائية  ي حاةل عدم الككف،
أأفاد الوفد بأأن  ي بدله أعلنت ا ألحاكم القضائية كقاعدة عامة .وطلب توضيح ما اإذا اكنت الفكرة اكنت اإعداد قامئة ابجملرمني
عىل أأن تكون متاحة للجمروهور أأو الاكتفاء بنرش ا ألحاكم القضائية الفردية .واعترب أأن مسأأةل التعويضا) يه أأمه جزء من أأي
حمك .ولن يصل احلمك اذلي قال إانه مل يكن هناك امتثال لنظام أأو لرشب الككف الإلزايم اإىل الروهدف من التقامس العادل.
والمتس الوفد توضيحا بكأأن اقةراح النص اذلي أأدىل به وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية .ور أأى أأن هذا الاقةراح متعلق
ابملادة  7بدل من املادة  .6وطلب اإيضاحا  ي هذا الصدد ،وذكر أأنه لن ميكنه املوافقة عىل هذا الاقةراح.
 .299و أأشار وفد أأسةراليا اإىل أأنه بدا أأن هناك اتفاقا بني مؤيدي الككف حول املادة  (6.1أأ) .ورحب ابقةراحا) الصياغة
اليت طرهحا وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،اليت بدا أأهنا جتسد مبادئ العداةل الوطنية وادلميقراطية .واهمت بسامع التجربة
الوطنية للولاي) املتحدة ا ألمريكية مع أأحصاب املصلحة ،مبا  ي ذكل الكعوب ا ألصلية  ،ي هذه املسائل .وشكر الوفد وفد
الروهند عىل ما طرحه من أأس ئ ة ومالحظا) .واعةرف بقداىم القميني عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية واملطورين لروها.
وفامي يتعلق مبسأأةل املعارف التقليدية اليت انتقلت اإىل املكل العام ،فاإنه اعتذر عن عدم وضوح تعليقه وعن اس تخدام مصطلح
"املكل العام" اذلي مل يكن مفروهوما جيدا للموضوع حمل النقاش .واكن يعين أأن الاخةراع املطالب به لن يكون هو املوضوع
ألي احتاكر .وفامي يتعلق املالحظة املتعلقة مودعي الطلبا) سييئ النيةَّ ،مزي النقاش بني مودع الطلب س ئي النية ومودع
الطلب املتلط عليه ا ألمر  ي التعامل مع قانون مل يكن عىل دراية به أأو مودع الطلب ضعيف اخلربة  ي التقدمي .واكن يتعني
أأن تكون العقواب) الضخمة متناس بة مع اخلطأأ .ومبوجب القانون ا ألسةرايل ،مل يمت اسيبعاد اإلغاء الرباءة من الطرح  ي
الظروف املناس بة .ونص عىل اإلغاء الرباءة عند احلصول علهيا بطريق الاحتيال أأو الإحياء الاكذب أأو الزتوير .ووفقا للامدة 32
من اتفاق تريبس ،اكنت هناك فرصة للمراجعة القضائية لروهذا القرار .ووفقا أأيضا لتفاقية التجارة احلرة بني أأسةراليا والولاي)
املتحدة ا ألمريكية ،تعني عىل لك طرف تقدمي أأن الرباءة ميكن أأن تلغى ألس باب من شأأهنا أأن تربر رفض منح الرباءة أأو عىل
أأساس الاحتيال أأو الزتوير أأو السلوك غري املنصف .وتعني عىل أأسةراليا النظر  ي ادلاخل عام اكن املقصود وفقا لقانوهنا
عندما قال إان الرباءة مت احلصول علهيا عن طريق الاحتيال .وقد حرص عىل وجود رشب ككف عن ا إلجراءا) وليس عىل
رشب موضوعي لقابلية تسجيل الرباءا) .وسأأل الوفد وفد الروهند عام اإذا اكن ميكنه توضيح كيف اكن يعمل قانونه املعين
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ابلإلغاء .وميكن أأن جترى تكل املناقكة عىل مس توى ثنايئ .ودعا الوفد الوفود ا ألخرى اليت اكن دلهيا الإلغاء كعقوبة مرتبطة
بعدم الككف اإىل املكاركة  ي هذا النقاش لصاحل تقامس املعلوما) مع بعضروها البعض.
 .300ور أأى وفد الرنوجي أأنه  ي حاةل عدم اسييفاء مودع الطلب رشوب الككف ،حىت بعد تكجيعه عىل القيام بذكل ،قد
يؤدي ذكل اإىل عدم مواص ة معاجلة الطلب أأو يعترب مسحواب وتكون النييجة عدم منح أأية براءة .ومع ذكل ،عندما يكون قد
مت منح الرباءة ،ل ينبغي أأن يؤثر عدم الككف عىل حصة الرباءة أأو جيعل الرباءة املمنوحة غري قاب ة للتنفيذ .واكن أأحد
ا ألهداف وراء اشةراب الككف التأأكد من أأنه قد مت الككف عن املعلوما) املتعلقة ابس تخدام املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة ،و أأنه ميكن اس تخداهما لضامن احةرام رشوب نظايم املوافقة املس بقة عن عمل والوصول وتقامس املنافع .وإاذا
اكن عدم الككف س يؤدي اإىل بطالن الرباءا) ،فاإن النييجة س تكون اسيبعاد تقامس املنافع ،ألنه بدون أأن تكون الرباءة
حصيحة لن تكون هناك منافع ليمت تقا يروها .ولن يكون هذا  ي مصلحة أأي من ا ألطراف أأو اجملمتع كلك .وإاذا أأظروهر)
املعلوما) املتعلقة ابس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية أأنه مل يكن ينبغي منح الرباءا) املمنوحة  ي املقام ا ألول ،عىل
سبيل املثال ،ألنه مل تكن جديدة أأو مل تكمل عىل خطوة ابتاكرية ،فاإن ذكل ميكن أأن يؤدي اإىل الإلغاء .و ي تكل احلال)،
اكن البطالن نييجة لعدم اسييفاء رشوب تسجيل الرباءا) وليس نييجة لعدم الككف ،وابلتايل اكن ل بد من اسيبعادها من
العقواب) املتص ة برشب الككف .وينبغي أأن تكون إاماكنية فرض عقواب) ما بعد املنح مقصورة عىل عقواب) مدنية
وجنائية ،مثل الغراما) أأو العقواب) ا ألخرى ضد السلوك الاحتيايل أأو اإعطاء معلوما) خاطئة .وقال الوفد اإن ابإماكنه أأيضا
تأأييد خيار تسمية وفضح تكل اجلروها) اليت جتنبت الككف .ور أأى أأن العقواب) املذكورة من شأأهنا أأن حتقق توازان عادل بني
مجيع مصاحل ا ألطراف وتضمن احلوافز املناس بة ملودعي الطلبا) لحةرام رشوب الككف وضامن الكفافية ،دون املساس
بفعالية نظام الوصول وتقامس املنافع.
 .301و أأعرب وفد غاان عن تأأييده للبياان) اليت أأدىل هبا وفدا نيجرياي والروهند ،عن الإلغاء .و ي حني أأن العقوبة ميكن أأن
تكون قاس ية ،اكن ل بد من تطبيقروها بكلك مقتصد .ومن شأأن الإبقاء علهيا أأن يكون رادعا فعال .واكن أأحد املبادئ
ا ألساس ية  ي القانون أأن س بل الانتصاف جيب ،اإىل أأقىص حد ممكن ،أأن تضع ا ألطراف  ي نفس املوقف اذلي اكنوا عليه
قبل وقوع السلوك غري القانوين أأو الرضر ،واكن ذكل ابلضبط ما س يفعهل الإلغاء .وعىل عكس الاقةراح اذلي تقدمت به
وفود أأخرى ،مبا  ي ذكل وفد اسةراليا ،سوف ييرس الإلغاء املاوف اليت مت ا إلعراب عهنا فامي يتعلق ابلوصول وتقامس املنافع
وجيعلروها  ي الواقع مؤثرة جدا .ومن شأأنه أأن يضع ا ألطراف ،مبا  ي ذكل أأحصاب احلق  ي املوقف اذلي اكنوا فيه قبل حدوث
السلوك غري القانوين ،وسوف يسمح للاملكني الرشعيني ،اإذا رغبوا  ي ذكل ،ابإبرام اتفاق للتقامس املتبادل للمنافع .وهبذا
املعىن ،فاإنه لن يكون مضادا ،ولكن ببساطة س يكون داعام ،املاوف مت ا إلعراب عهنا فامي يتعلق ابلوصول وتقامس املنافع .ومل
يوافق الوفد عىل اقةراح أأن مسأأةل العقواب) ل جيب أأن تيناولروها اللجنة ،ألهنا س تقع خارج نطاق ولية اللجنة احلكومية
ادلولية .و أأشار اإىل قرار اجلعية العامة بكأأن اللجنة احلكومية ادلولية اذلي ينص عىل أأن "تواصل اللجنة ،خالل فةرة سنيت
املزيانية القادمة  ،2017/2016ا إلاراع  ي معلروها ،مع الةركزي عىل تضييق الفجوا) القامئة ،ومبكاركة مفتوحة واكم ة ،مبا  ي
ذكل املفاوضا) املسيندة اإىل نص ،هبدف التوصل اإىل اتفاق بكأأن صك (صكوك) قانونية دولية ،ودون حمك مس بق عىل
طبيعة النييجة (النتاجئ) ،متعلقة ابمللكية الفكرية تضمن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقا ي التقليدي" .ومل يعمل الكيفية اليت جتعل الولية ل تكمل مناقكة حول الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/29/4
بكأأن العقواب).
 .302وشدد) ممث ة برانمج الصحة والبيئة عىل أأنه اكن ل بد من توفري عقواب) مناس بة وتطبيقروها .و أأشار) اإىل أأنه  ي حاةل
اإلغاء الرباءا) ،س يكون من الصعب جدا حتديد من مه أأحصاب املعارف .وتساءلت عام اإذا اكن سيمت اإنكاء حممكة أأو حماكة
خاصة للتعامل مع مثل حال) الإلغاء هذه .و أأكد) عىل أأمهية الكفافية وحثت اللجنة عىل العمل نمن الإطار الزمين القصري
اذلي اكن حتت ترصفروها .ور أأ) أأن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4اكن ل بد من تبس يطروها و أأن تكمل معايري دنيا،
حىت يمتكن الناس من معرفة نوع س بل الانتصاف املتاحة.
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 .303و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن العديد من الوفود تفروهمت أأنه بدون براءة لن يكون هناك تقامس منافع .ور أأى أأن تقامس
املنافع جتاوز جمرد الرباءا) ،ألن اليسويق ميكن أأن يكمل أأيضا تقامس املنافع .ومل يكن من الصحيح القول بأأن اإماكنية وجود
الإلغاء من شأأهنا أأن تقوض تقامس املنافع .و أأعاد طرح سؤاهل فامي يتعلق بنرش ا ألحاكم القضائية .وتساءل عام اإذا اكنت الفكرة
يه السامح بنرش ا ألحاكم القضائية اليت اكنت ابلفعل معلنة عىل أأي حال  ي العديد من البدلان ،أأو اإاتحة تسمية اجملرمني
ونرش قامئة هب .
 .304و أأيد وفد اإثيوبيا البياان) اليت أأدلت هبا وفود جنوب أأفريقيا والروهند وانميبيا وغاان .واكن من املروه أأن تكون العقواب)
متاحة  ي حال) عدم الككف .واكن ل بد من اإعطاء ماكتب امللكية الفكرية السلطة لتأأخري معاجلة طلبا) امللكية الفكرية
أأو اعتبار هذه الطلبا) مسحوبة عندما ل يمت تقدمي املعلوما) املطلوبة  ي الوقت املناسب .و أأعرب الوفد عن تأأييده لفكرة
نقل حق امللكية الفكرية من الكخص اذلي مل ميتثل لرشب الككف اإىل أأحصاهبا الرشعيني قبل اللجوء اإىل الإلغاء .و أأبدى
اس تعداد أأيضا دلراسة فكرة وجود أآلية ليسوية املنازعا) من شأأهنا أأن حتول دون دخول احلقوق  ي املكل العام أأيضا .واتفق
الوفد مع وفد جنوب أأفريقيا حول أأن مكاريع املواد ل بد أأن تنص عىل املعايري ادلنيا اليت من شأأهنا توفري مساحة اكفية لدلول
لوضع مجموعة كبرية من التدابري عىل املس توى الوطين .وقدمت القوانني الثيوبية مجموعة من التدابري والعقواب) ،بدءا من
احلذف اإىل الإلغاء وغريها من التدابري .واكن الإلغاء مطلواب  ي حال) المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا.
 .305وذكر وفد كندا أأن بدله مل يكن دلهيا رشب ككف اإلزايم .و أأعرب الوفد عن نفس املاوف اليت أأعربت عهنا وفود
الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وسويرسا والولاي) املتحدة ا ألمريكية والرنوجي ،بأأن
اإلغاء الرباءة من شأأنه أأن خيلق عدم يقني وحيمتل أأن يكون هل تأأثري سليب عىل الابتاكر .كام هو احلال لوفد أأسةراليا ،أأعرب
الوفد عن رغبته  ي الاس امتع اإىل جتارب ادلول ا ألخرى اليت اكن دلهيا الإلغاء كعقوبة .وقد ذ ِكر أأن الإلغاء اكن غري عادي
واندرا ما يس تخدم .و أأعرب عن رغبته  ي معرفة ما اإذا اكنت هناك تدابري أأخرى قد مت أأخذها  ي الاعتبار واس تخداهما قبل
الإلغاء ،وإاذا اكن من املقرر أأن اس تخدام الإلغاء ،مفا ظروف مثل هذا الاس تخدام ،ومىت سيمت تطبيقه ،و م مرة سيمت
اس تخدامه ،وما ال آاثر اليت س تكون هل من حيث الابتاكر والبحث والتطوير وتقامس املنافع.
 .306وحث ممثل مركز التجارة ادلولية للتمنية ( )CECIDEالوفود عىل تنحية خالفاهت الس ياس ية جانبا ،وذكل لتحقيق
تقدم مع اختتام ادلورة .و أأيد البياان) اليت أأدلت هبا وفود الربازيل والروهند ونيجرياي وجنوب أأفريقيا وانميبيا .وقدمت
املادة  ( 6.1أأ) حكام عاما اكن ل يزال غري اكف لتجنب المتكل غري املرشوع الضخ املتكرر .واكن الإلغاء هو السبيل الوحيد
لضامن أأمن وفعالية اجملمتعا) احمللية والساكن ا ألصليني اذلين اكنوا حضااي .وسامه الإلغاء أأيضا  ي ضامن حتقق العداةل للضحااي.
ومع ذكل ،اكن ل بد أأن يكون الإلغاء متناس با مع الرضر اذلي تسبب فيه.
 .307و أأيد وفد الياابن البياان) اليت أأدلت هبا وفود الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه،
والولاي) املتحدة ا ألمريكية وكندا .و أأفاد بأأنه مبوجب املادة  ،6.1مت تقدمي عقواب) وس بل انتصاف عىل فرضية رشب
الككف الإلزايم ،و أأكد أأن مثل هذا الرشب ل ينبغي اإدخاهل .وميكن أأن ميثل احلمك املتعلق ابلعقواب) عبئا عىل مودعي
طلبا) الرباءا) ويعوق أأنكطة البحث والتطوير.
 .308وذكر ممثل اللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز جتربة نظام دس تور ا ألدوية
والعالجا) العكبية اليت متارسروها الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية ،مكريا بوجه خاص اإىل أأحد اجملمتعا)  ي جبال ا ألنديز.
وشدد عىل أأن هذا النظام مل يكن يدار بوصفه أأعامل جتارية .فقد اكن املعاجلون يداوون الناس بكلك غري هادف للرحب.
وسلط الضوء عىل الاختالفا) بني هذا الهنج وهنج صناعة املس تحرضا) الصيدلنية .ول ميكن التعامل مع القضية املطروحة
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من خالل التوصل اإىل اتفاق بكأأن تقامس املنافع والسامح ابس مترار المتكل غري املرشوع .فأأولئك اذلين اكنوا يترصفون بسوء
نية اكن ل بد من عقاهب .
 .309وحتدثت الس يدة ابجيل ،ابمس لك امليرسين ،و أأشار) اإىل مداخ ة سابقة لوفد انميبيا بأأن بديال معقول ل إاللغاء
س يكون هو اإس ناد حقوق الرباءا) اإىل ماكل أأو مزود املعارف التقليدية أأو املوارد الوراثية ،وبذكل تظل الرباءة صاحلة
ويظل هناك احامتل لوجود منافع .وطلبت من وفد انميبيا توضيح ما اإذا اكن هناك نص  ي هذا الكأأن  ي قانون انميبيا وعام
اإذا اكن ميكنه تقدمي أأي مثال للحال) اليت قد حدث فهيا ذكل.
 .310و أأوحض وفد انميبيا أأنه ل يوجد نص  ي هذا الكأأن  ي القانون النامييب و أأنه مل يكن عىل عمل بأأي حاةل قد حدث فهيا
ذكل .ومع ذكل ،أأفاد بأأنه  ي قانون امللكية الفكرية ،اكن هذا واحدا من س بل الانتصاف املتاحة  ي حاةل انهتاك الرباءا).
وذلكل بدا حكام معقول ميكن عرضه كخيار .و أأعرب الوفد عن تأأييده لفكرة نرش ا ألحاكم القضائية وفكرة اليسمية والفضح
و أأشار اإىل أأنه  ي املبادئ التوجهيية لالحتاد ا ألفريقي بكأأن التنفيذ املنسق لربوتوكول انغواي  ي أأفريقيا ،اكن من املتوقع أأن بدء
قاعدة بياان) إاقلميية جتمع هذا النوع من املعلوما) .وسيمت اإاتحة قاعدة البياان) للسلطا) املسؤوةل عن الوصول وتقامس
املنافع وامللكية الفكرية  ي أأفريقيا ،وذكل لتجنب تكرار انتقال املالفون من بدل أأفريقي اإىل أآخر وعدم الإيقاع هب  .وكتدبري
اإضا ي ميكن النظر  ي احلال) اليت اكنت فهيا هوية مزود املعارف التقليدية واملوارد الوراثية واحضة من خالل الطلب وحيث
رفض مودع الطلب ا إلعالن عن املصدر ا ألصيل ،واكن منوطا مبكتب امللكية الفكرية اإبالغ سلطة الوصول وتقامس املنافع  ي
بدل املنكأأ ،وبذكل ميكن أأن تكون هناك متابعة وميكن اإبالغ السلطا)  ي البدل املز ِودة بأأنه قد مت رصد حماوةل للقرصنة
البيولوجية.
 .311وحتدثت الس يدة ابجيل ،ابمس لك امليرسين ،و أأشار) اإىل مداخ ة سابقة لوفد الربازيل بأأن  ي حاةل الإلغاء ،س يكون
ل يزال هناكل اإماكنية لتقامس املنافع اإذا اكن هناك تسويق .و أأشار) اإىل أأن وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية قد جادل بأأن
الكخص اذلي حيصل عىل الرباءة لن يكون دليه حافزا لالسيامثر  ي اليسويق أأو مواص ة اليسويق اإذا مل يعد دليه حلرصية
اليت قدمهتا الرباءة ألن الرباءة قد أألغيت .وطلبت من وفد الربازيل مزيدا من التوضيح عن كيفية حدوث تقامس املنافع  ي حال
مل يعد دلى صاحب الرباءة حافز بعد الإلغاء.
 .312و أأوحض وفد الربازيل أأنه أأاثر نقطة فنية ومل يكن يطعن  ي املناقكا) اليت اكنت ذا) طابع فلسفي ،فامي يتعلق ابلكيفية
اليت س يكون علهيا شعور صاحب احلق أأو مودع الطلب .و أأكد من جديد عىل أأنه ليس دقيقا القول إانه بدون الرباءة لن
يكون هناك تقامس منافع ألن تقامس املنافع ميكن أأن حيدث  ي اليسويق.
 .313ور أأى ممثل توابج أأمارو أأن الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية من شأأنه أأن يلغي املادة ،6.1
وتكون النييجة أأن الصك لن ينص عىل عقواب) وس بل انتصاف مناس بة ،وسيمتكن رشاك) ا ألدوية من العمل مع ا إلفال)
التام من العقاب .واكن عىل اللجنة العمل من أأجل وضع صك ملزم قانوان.
 .314و أأيد وفد الصني البياان) اليت أأدلت هبا وفود الربازيل والروهند ونيجرياي وجنوب أأفريقيا .واكن الغرض من املادة ()6
عدم تطبيق العقواب) أأو اإقرار ا إلبطال ،بل اكن الغرض مهنا تنظمي احلصول عىل املوارد الوراثية واس تخداهما .ولن تنطبق
العواقب اخلطرية مثل ا إللغاء فعال اإل عىل عدد قليل من احلال) .وإاذا مت احلصول عىل املوارد الوراثية واس تخداهما وفقا
ملقتضيا) املعاهدا) ادلولية والقوانني احمللية ،فاإن منح الرباءا) لن يسبب أأي مكلكة .ور أأى الوفد أأن توفري العقواب) لن
يؤثر عىل اليقني من نظام الرباءا).
 .315و أأوحض وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية أأن تعديالته املقةرحة متعلقة ابملادة  6وليس املادة  ،7ردا عىل سؤال طرحه
وفد الربازيل .وعن املسأأةل اليت أأاثرها وفد الربازيل بأأن اإماكنية تقامس املنافع جتاوز) حقوق الرباءة من خالل اليسويق ،أأكد
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الوفد أأنه اإذا مت اإبطال الرباءة قد ل يتواصل التطوير واليسويق .وعىل سبيل املثال ،اإذا اكن هناك دواء يباع ،فقد ييسبب
اإبطال براءة  ي انسحاب صاحب الرباءة من السوق ،ويفتح الباب أأمام املنافسة العامة .و ي مثل هذه احلاةل ،فاإنه تساءل
عن الكيفية اليت ميكن من خاللروها احلصول عىل تقامس املنافع من هؤلء املنتجني الآخرين .وشكر الوفد وفد الربازيل عىل
الإشارة اإىل أأن الإلغاء اكن تدبريا مفرطا .وخبصوص النقطة اليت أأاثرها وفد غاان ،أأفاد بأأنه وفقا للفقرة (ب) من ولية اللجنة
احلكومية ادلولية ،اكن الكغل الكاغل لعمل اللجنة هو التوصل اإىل تفامه مكةرك حول القضااي ا ألساس ية .و أأشار الوفد اإىل
أأن اللجنة اكن علهيا الةركزي عىل القضااي ا ألساس ية احملددة  ي الولية ،ف إانه مل يسيبعد العمل عىل قضااي أأخرى ،مثل العقواب)
وس بل الانتصاف .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد أأسةراليا ،أأشار اإىل أأن املكاورا) اكنت جارية مع الكعوب ا ألصلية
وغريمه من أأحصاب املصلحة.
 .316وقال انئب الرئيس إان القضية ا ألساس ية املقب ة املزمع مناقك هتا اكنت احملرك ،وهو ،العالقة أأو الص ة بني موضوع
الككف والاخةراع املطالب به من أأجل حتريك طلب رشب الككف عن الرباءا) .وفتح الباب للتعليقا).
 .317و أأيد وفد أأسةراليا الصيغ بكأأن احملرك اليت خلقت ص ة مبارشة جدا بني الاخةراع املطالب به واملوارد الوراثية و /أأو
املعارف التقليدية ،اليت اكن يتعني الككف عن مصدرها .وقدم الوفد مثالني حمددين حيث اكن يتوقع فهيام أأن يمت الككف
عن املصدر .و ي لكتا احلالتني ،قد متت حال) الككف حقا  ي واثئق الرباءا) ،واكن مودع الطلب قادرا عىل توفري
املعلوما) ذا) الص ة ،ولكن فقد) حال) الككف نمن واثئق الرباءا) وتعذر الوصول اإلهيا بسروهوةل .و ي احلاةل ا ألوىل
(الرباءة  ،)US7259004مل يمت الاحتفاظ ابلرباءة ،و أأدى ذكل اإىل اإخفاق رشكة أأدوية  ي نقل البحث من اجلامعة وحتويهل
إاىل مضاد حيوي جديد .و ي احلاةل الثانية ( ،)US8691300تعرضت العالقا) العامة  ي أأسةراليا لرضر كبري وحدث رصاع
بني القبائل بسبب عدم المتكن من الوصول اإىل الككف بسروهوةل .ودعا الوفد الوفود املروهمتة اإىل اليكاور والنظر  ي تكل
الواثئق خالل ا ألس بوع ،عىل أأمل أأن تساعد اللجنة احلكومية ادلولية عىل التوصل اإىل اتفاق بكأأن الصيغة.
 .318وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،واقةرح أأن يمت تنظ الككف عن
املعلوما) ابإدراج ا ألس ئ ة اليت يتعني الإجابة عهنا  ي منوذج طلب الرباءة القيايس .وميكن ملودع الطلب اإما أأن يقدم ردا
سليب أأو اجيابيا عىل السؤال عام اإذا اكن الاخةراع يقوم مبارشة عىل املوارد الوراثية ،و ي انتظار مزيد من املناقكا) ،عىل
املعارف التقليدية املرتبطة املوارد الوراثية .وإاذا اكن اجلواب سلبيا ،ل يتعني عىل مودع الطلب تلبية أأي رشوب اإدارية
أأخرى بكأأن هذه املسأأةل .وتسبب اجلواب ابلإجياب  ي وجود رشب الككف عن بدل املنكأأ أأو املصدر عىل النحو املتوقع.
و ي احلاةل الاس تثنائية اليت اكن فهيا الك من بدل املنكأأ واملصدر جمروهولني ملودع الطلب ،سوف جيب الإعالن عن هذا وفقا
ذلكل .وعن العالقة بني املادة والاخةراع املسج ة براءته ،جيب أأن يكون مودع الطلب قد اس تخدم املوارد الوراثية  ي
الاخةراع املطالب به .وجيب أأن يكون دلى مودع الطلب اإماكنية الككف عن املواد املس تخدمة  ي الاخةراع عىل حنو
اكف ،دون احلاجة لاللزتام ابإجراء املزيد من البحوث حول منكأأ املوارد ،مع مراعاة مصاحل مودع الطلب ومكتب الرباءا)
وغريهام من أأحصاب املصلحة .وميكن حتقيق توازن جيد عن طريق اشةراب أأن يكون الاخةراع يقوم مبارشة عىل املوارد
الوراثية احملددة واس تفاد بكلك فوري من املوارد الوراثية ،وبعبارة أأخرى ،اعمتد عىل خصائص معينة لروهذا املوارد .واكن
يتعني عىل املةرع أأيضا الوصول الفعيل اإىل املوارد الوراثية اإما عن طريق وجود املوارد الوراثية  ي حوزته أأو عىل ا ألقل اكن
عىل اتصال اكف لتحديد خصائص املوارد الوراثية ذا) الص ة ابلخةراع .وطلب الوفد أأن يمت اإدراج تعريفا ملصطلح "يقوم
مبارشة عىل"  ي قامئة املصطلحا).
 .319و أأكد ممثل غرفة التجارة ادلولية أأنه يعارض أأي ككف اإلزايم .واكن أأحد أأس باب ذكل هو عدم الوضوح واكنت مسأأةل
الارتباب مثال عىل عدم الوضوح هذا .و أأشار اإىل أأن أأي اخةراع يقوم عىل الطامط ميكن أأن يكون عاما أأو حمددا .وارتبط
أأي اخةراع حمدد فقط بصنف معني من الطامط واكن ميكن احلصول عليه منه فقط ،وهو الصنف اذلي اس تخدمه املةرع  ي
اإجراء جتاربه .ومن انحية أأخرى ،اإذا اكن اخةراعا عاما ،اكن العنرص اجليين اذلي ارتبط به الاخةراع متوفرا  ي مجيع أأصناف
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الطامط  .وتساءل عام اإذا اكنت الارتباب الرضوري تأأسس فقط فامي يتعلق ابلصنف احملدد اذلي قد أأجرى عليه املةرع
البحوث ،أأو تأأسس عىل مجيع أأصناف الطامط اليت اكن من املمكن احلصول عليه مهنا  ي الواقع.
 .320وذكر وفد الربازيل أأن أأي براءة مشلت اس تغالل موارد وراثية سوف تتضمن الزتاما ابلككف عن تكل املوارد الوراثية
اليت قد مت احلصول اإلهيا وفقا لقانوهنا الوطين والزتاماهتا ادلولية اليت اكنت قد امتثلت لروها الزتاما) تقامس املنافع .وس بق توضيح
مصطلح "الاس تغالل"  ي قامئة املصطلحا) .واكن هذا التعريف أأكرث وضوحا بكثري من اقةراح اس تخدام تعبري "يقوم مبارشة
عىل" .وحىت لو اكن هناك تعريف لعبارة "يقوم مبارشة عىل" ،ر أأى الوفد أأن من شأأنه خلق حاةل من عدم اليقني لطالب
الرباءة وإاضافة جانب ذايت إاىل حمرك الالزتام .وقدم مصطلح "الاس تغالل" حمراك واحضا جدا وعتبة جلية.
 .321و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل .ومن شأأن احملرك أأن َحيدث حيامث اكنت هناك حماوةل للحصول عىل
حقوق امللكية الفكرية  ي س ياق اس تخدام املوارد الوراثية اس تغاللروها .ومن شأأن اإضافة لكام) غري موضوعية مثل "يقوم
مبارشة عىل" أأو "مك تق بوعي من" أأن خيلق حاةل من عدم اليقني وعدم الوضوح.
 .322و أأيد وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميا) البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل .واكن املروه  ي النظر اإىل احملرك هو املورد
الورايث نفسه .واكنت لكام) أأو مفاهمي من قبيل "يقوم مبارشة عىل" أأو "مك تق بوعي من" لكام) ذاتية وتفتقر اإىل الوضوح.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن تفسري معناها بطرق خمتلفة .وفامي يتعلق ابلبيان اذلي أأدىل به ممثل غرفة التجارة ادلولية ،ر أأى
الوفد أأنه س يكون من املروه التفكري  ي مسأأةل املوارد الوراثية اليت مت منح براءاهتا واكنت لروها مناشئ حمددة  ي بعض املناطق.
 .323و أأيد وفد انميبيا فكرة أأن احملرك جيب أأن يكون هو "اس تغالل املوارد اجلينية" عىل النحو احملدد  ي بروتوكول انغواي،
يعرف بروتوكول
وبعبارة أأخرى ،لإجراء البحث والتطوير بكأأن التكوين اجليين و /أأو الكمييايئ احليوي للموارد الوراثية .ومل ّ ِ
انغواي "اس تغالل املعارف التقليدية" .ور أأى الوفد أأنه قد يكون من املفيد اإجراء مزيد من النقاش حول تعريف هذا املصطلح
 ي قس املعارف التقليدية من معل اللجنة .واكن مييل أأيضا اإىل الاعتقاد بأأن بدل املنكأأ أأو البدل اذلي حصل عىل املوارد وفقا
لتفاقية التنوع البيولويج س يكون املاكن املناسب للحصول عىل املوافقة املس بقة عن عمل لس تغالل املوارد الوراثية .و أأشار
اإىل أأن الكثري من املوارد اكنت متاحة عىل نطاق واسع جدا  ي الوقت احلارض ،وميكن أأن يكون هناك بعض املناطق الرمادية
حول ذكل ،ولكن سيمت تسويهتا بسروهوةل اتمة من خالل السوابق القضائية مبجرد فرض صك دويل ملزم قانوان .وابلإشارة اإىل
البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وتفضيهل للعبارتني "يقوم مبارشة
عىل" و"الوصول الفعيل اإىل املوارد" ،كرر وفد انميبيا سؤاهل السابق بكأأن ما اإذا أأنه سعى معدا اإىل اسيبعاد احلال) اليت مل
يكن فهيا الوصول ماداي وإامنا عىل أأساس املعلوما) .وإاذا اكن اجلواب عىل هذا السؤال بنع  ،فاإنه س يكون مبثابة نقطة هامة
جدا ينبغي تناولوها مبزيد من التوضيح ،ألن الاس تخدام املس تقبيل للموارد الوراثية اكن بكلك واحض جدا اس تخداما تضمن
عنرصا معلوماتيا كبريا .كام أأثري) هذه املسأأةل عىل نطاق واسع جدا  ي منظمة الصحة العاملية واملعاهدة ادلولية بكأأن املوارد
الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة و ي مناقكا) بروتوكول انغواي بكأأن املادة  .10ونظرا ألهداف الس ياسة املقةرحة املمتث ة  ي
الكفافية وادلمع املتبادل ،أأكد عىل أأن مسأأةل املعلوما) الوراثية ل ميكن جتاهلروها.
 .324وذكر) ممث ة مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية أأنه قبل أأن يمت تفعيل رشب الككف عن الرباءا) ،اكن ل بد من
وجود وصول .وقدمت مثال واقعيا لبعض الصعواب) اليت واهجت أأعضاء مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية مع هذا اجلانب،
واليت تضمنت رشكهتا اخلاصة ،إاييل لييل ورشاكها ،ويه عضو نكط  ي مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية .وقد تلقت
مجموعة براءا) الرشكة طلبا للحصول عىل اتفاق تعاون مع علامء من الاكمريون ينطوي عىل منتج طبيعي اكن هل تطبيق حممتل
مضاد ملرض السكري .واكنت دلى الرشكة سبب لالعتقاد بأأن هناك قوانني وطنية تنظ الوصول وتقامس املنافع ،ولكن مل
ميكهنا احلصول عىل ما يكفي من املعلوما) لتحديد ما اكنت حتتاج أأن تفعهل .ومل يكن الباحث  ي الاكمريون عىل عمل بأأي
رشوب حملية ،ولكن ،بناء عىل طلب الرشكة ،وافق عىل مواص ة الاس تقصاء .و ي حماوةل مهنا للحصول عىل ضامن بأأن أأي
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عقد س تربمه س يكون متوافقا مع القانون الوطين ،اتصلت املمث ة خشصيا بنقطة التصال الوطنية ابلاكمريون وبعثت برساةل
 ي متابعة لالتصال املبديئ .و أأرسل عامل ا ألحباث  ي الاكمريون خطااب اإىل الرشكة تقديرا حلسن النية يبلغروها أأن مكتب رئيس
الوزراء اكن يكلك جلنة وزارية مكةركة من اخلرباء ليسوية الرشوب املنصوص علهيا  ي القانون .ومع ذكل ،مل تتلق الرشكة
ردا من حكومة الاكمريون .و أأغلقت ملفاهتا بكأأن ذكل التعاون البحيث بعد س نة من حماولهتا ا ألوىل لإطالقه .ولو اعمتد)
البدلان بدل من ذكل فقط عىل نظام الككف عن الرباءا) ،لاكنت الرشكة مل حتاول حىت ادلخول  ي هذا التعاون البحيث.
ولاكنت ببساطة بقت بعيدا بدل من املاطرة بتعريض س نوا) من اجلروهود البحثية لعدم اليقني هذا .واكن أأمرا حاسام أأن
تسروهل احلكوما) التعاون بدل من وضع نظ معمول هبا مثل رشوب الككف عن الرباءا) ،اليت مل تؤد اإل اإىل تثبيط عزمية
الباحثني.
 .325وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وذكر أأنه اكن لبد من وجود ص ة قوية بني الاخةراع
واملوارد الوراثية .ول بد أأن يقوم الاخةراع مبارشة عىل املوارد الوراثية ،و أأن اكن للمخةرع وصول فعيل اإىل املوارد الوراثية.
و أأيد الوفد الاقةراح اذلي قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بكأأن اإدراج عبارة
"يقوم مبارشة عىل"  ي قامئة املصطلحا).
 .326و أأعرب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عن شكره ملمث ة مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية عىل اإلقاهئا الضوء عىل
بعض التحداي) لرشوب الككف .كام شكر وفد أأسةراليا عىل اإشارته اإىل بعض الرباءا) اليت ينبغي عىل اللجنة أأن تلقي
نظرة علهيا .وتضمنت الرباءا) ا إلضافية املقرر النظر فهيا الرباءا)  US3009235و US4814470وUS5336785
و .US7195628وتعلقت برباءا) فيلكرو واتكسول .وفامي يتعلق ابحملرك ،أأعرب الوفد عن رغبته  ي معرفة النقطة اليت
عندها مت اعتبار اس تخدام املوارد الوراثية واسع النطاق ومعروف دلرجة أأن الككف اكن مطلواب .و أأيد الاقةراح اذلي تقدم
به وفد انميبيا بأأن هناك حاجة اإىل مزيد من النقاش حول معىن "الاس تغالل" .واحتاجت قضية املعلوما) اليت أأثري) اإىل
املناقكة أأيضا .وفامي يتعلق مبسأأةل املعلوما) ،أأشار اإىل أأن هناك ما يقرب من  11000براءة تتعلق ابس تخدام خالاي هيال
اليت مت احلصول علهيا من امر أأة  ي بدلها  ي مخس ينيا) القرن العرشين.
 .327و أأشار انئب الرئيس اإىل أأن القضية ا ألساس ية التالية اليت سيمت مناقك هتا يه العالقة مع ا ألنظمة الوطنية واحمللية
للوصول وتقامس املنافع .وفتح ابب النقاش.
[ .328مالحظة من ا ألمانة العامة :اكن الرئيس يةر أأس ادلورة مرة أأخرى عند هذه النقطة ].وذكر وفد انميبيا أأن املناقكا)
قد جر)  ي اإطار بروتوكول انغواي بكأأن ما اإذا اكنت ماكتب امللكية الفكرية ينبغي أأن تصبح نقاب تفتيش اإلزامية .و ي
الهناية مت تعليق هذه املناقكا) ومل يمت اإدراج هذا اخليار  ي بروتوكول انغواي ،ألن اللجنة احلكومية ادلولية قد انتقلت اإىل
املفاوضا) املسيندة اإىل نص و أأدركت اتفاقية التنوع البيولويج أأهنا ليست املاكن املناسب لوضع قانون ملكية فكرية .وعىل
النقيض من هذا ،أأيد الوفد أأن تكون ماكتب امللكية الفكرية نقاب تفتيش لنظام الوصول وتقامس املنافع .ور أأى أأن ذكل
س يكون خطوة كبرية اإىل ا ألمام ،وسوف يقطع حقا شوطا طويال حنو حتقيق هدف الس ياسة املمتثل  ي الكفافية وادلمع
املتبادل ،اإذا متكنت مجيع ماكتب امللكية الفكرية من حتمل هذا الالزتام .وإاذا تعذر ذكل ،أأعرب الوفد عن شكه  ي أأن
العديد من البدلان  ،ي الغالب البدلان النامية ولكن أأيضا بعض البدلان الأكرث املتقدمة والبدلان املتقدمة ذا) التفكري
املنصف ،سوف تتطلب عىل ا ألقل من خالل توفري الككف الإلزايم أأن تعمل ماكتب امللكية الفكرية ابعتبارها نقطة
تفتيش .وإاذا تعذر حىت ذكل ،ر أأى الوفد أأن احلد ا ألدىن للغاية اذلي جيب أأن ينتج من مفاوضا) اللجنة هو ترتيب اإداري
داخل قس ترويسة طلبا) امللكية الفكرية حيث اكن هناك ككف عن املنكأأ أأو املصدر ،وذكل لمتكني املزودين من
اس تخدام البنية التحتية لتكنولوجيا املعلوما) اليت يقوم علهيا النظام ادلويل للملكية الفكرية للبحث عن حال) المتكل غري
املرشوع أأو الاس تخدام املرشوع للموارد واملعارف التقليدية اليت قدموها للمس تخدمني .واكن النظام هناك ،ولن يكلك
تغيري قاعدة البياان) قليال عبئا بل منفعة كبرية للبدلان اليت اكنت  ي الغالب مقديم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية.
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وفضَّ ل أأن تعمل مجيع ماكتب امللكية الفكرية مبثابة نقاب تفتيش ،و أأن يعمل النظام ادلويل مبثابة نقطة تفتيش .ور أأى أأن
العديد من البدلان س تجعل منه خيارا حمليا ،وعىل أأقل تقدير ،اكن ل بد من تكييف نظام املعلوما) ليسروهيل قيام البدلان
املقدمة ابلتيبع والتعقب.
 .329ومل يعارض وفد الرنوجي اإجراء الإخطار .واكن بصدد النظر فامي اإذا اكن مكتب امللكية الفكرية اخلاص به ميكن أأن
يكون نقطة تفتيش مبوجب بروتوكول انغواي ،وابلتايل يبلغ املعلوما) املككوف عهنا اليت تلقاها اإىل مركز تبادل املعلوما)
ذي الص ة .ومع ذكل ،اكن غري متأأكد مما اإذا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية دلهيا سلطة تنظمي أأنكطة مراكز تبادل املعلوما)
املنكأأة  ي منتداي) أأخرى ،اكن غري متأأكد مما اإذا اكن مسموحا إابدراج اجل ة الثانية من املادة  ،3.3مما جيعل أأو جيرب مركز
تبادل املعلوما) عىل تلقي املعلوما) اليت مل يكن ملزما بتلقهيا  ي اإطار منتدايهت الفردية.
 .330وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيد املادة  .3.3ور أأى أأنه ينبغي أأن
تس تحدث ماكتب الرباءا) اليت حصلت عىل الإعالن اإجراء اإخطار بس يط .ول بد لروهذا الإخطار أأن يكون بس يطا قدر
الإماكن و أأل يؤدي اإىل أأعباء اإدارية غري رضورية تقع عىل عاتق ماكتب الرباءا) .ول بد أأن يدار تبادل املعلوما) بطريقة
فعاةل من حيث التلكفة ودون تاكليف اإضافية ل داعي لروها تفرض عىل مودعي طلبا) الرباءا) .ومل يؤيد الوفد يؤيد اإدراج
الرشوب املتعلقة ابلوصول وتقامس املنافع ،ألنه اكن جيري التعامل معه  ي أأنظمة منفص ة وجيب أأل يتكرر  ي املفاوضا) اليت
جترى  ي الويبو .ومن شأأن اإدراج املوافقة املس بقة عن عمل والرشوب املتفق علهيا تبادليا  ي رشب الككف عن الرباءا) أأن
يغري اإجراءا) طلب الرباءة بطريقة موضوعية ينتج عهنا معايري تسجيل براءا) خمتلفة ،وهو ما مل يؤيده الوفد .و أأشار أأيضا
اإىل أأن ماكتب الرباءا) مل يكن دلهيا الكفاءة الالزمة لتقيمي تكل القضااي تقيامي موضوعيا ،ول اكن دلهيا اخلربة الالزمة ذلكل.
ومن مث ،فاإنه مل يؤيد اإدراج الرشوب املتعلقة ابلوصول وتقامس املنافع.
 .331و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد انميبيا بكأأن أأن املادة  3.3اكنت رضورية وجيب أأن تعمل ماكتب امللكية
الفكرية مبثابة نقاب تفتيش عند الرضورة لتنفيذ الالزتاما) ادلولية للوصول وتقامس املنافع .ووافق الوفد أأيضا عىل اجلزء ا ألول
من مداخ ة وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بكأأن أأن اإجراء الإخطار جيب أأن
يكون بس يطا وفعال من حيث التلكفة .وطلب الوفد توضيحا من وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه ،حول ما اإذا اكن يعترب أأن فكرة جعل ماكتب امللكية الفكرية تعمل كنقاب التفتيش متثل مكلكة ،ما دامت
املادة  3.3مل تتجاوز جمرد ذكر العنارص الكثرية اليت ذكر)  ي مداخلته.
 .332و أأعرب وفد الروهند عن تأأييده ملداخليت وفدي انميبيا والربازيل .كام أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب،
متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،فامي يتعلق ابحلاجة اإىل اإجراء اإخطار بس يط .ومن املروه التعرف عىل دور
ماكتب الرباءا)/امللكية الفكرية كنقاب تفتيش اإلزامية .وما مل يمت تبادل املعلوما) ذا) الص ة بكأأن الككف مع السلطة
الوطنية املتصة بينفيذ ترشيعا) الوصول وتقامس املوارد  ي خمتلف البدلان ،لن تكون هذه املعلوما) ذا) جدوى .ومن
املروه التعرف عىل ادلور اذلي س تقوم به ماكتب الرباءا)  ي تعزيز هدف منع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا.
 .333و أأشار وفد الياابن اإىل أأن بروتوكول انغواي أأعطى مرونة ألطرافه املتعاقدة بكأأن هذا النوع من التدابري اليت ميكهن
اختاذها لضامن الامتثال .و ي هذا الس ياق ،مل تبلغ سوى بدلان معينة فقط ماكتب الرباءا) بوصفروها نقاب تفتيش وفقا
للامدة  17من بروتوكول انغواي .ومل تكن الياابن طرفا  ي بروتوكول انغواي .ومل ير الوفد العالقة بني نظام الرباءا) و أأنظمة
الوصول وتقامس املنافع.
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 .334و أأشار الرئيس اإىل تعليق وفد الياابن فامي يتعلق بروتوكول انغواي .واكنت العديد من ادلول ا ألعضاء تنظر  ي هنج
س ياس هتا بكأأن بروتوكول انغواي أأو قد توصلت ابلفعل اإىل قرار بكأأن هذه النقطة .ودعا ادلول ا ألعضاء لتبادل اخلربا)
الوطنية اإذا رغبت  ي ذكل.
 .335ومل يؤيد وفد الولاي) املتحدة رشوب اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية لفرض قوانني أأخرى خارج نظام امللكية
الفكرية .وطلب معلوما) عن الغرض من مثل هذا الإعالن .هل اكن مثل هذا الإعالن موجودا عىل أأرض الواقع ،وإاذا اكن
ا ألمر كذكل ،كيف سيمت اس تخدامه وطلب الوفد وضع املادة  3.3بني قوسني .ور أأى أأن اإجراء الإخطار املنصوص عليه
 ي تكل الفقرة س يكون مرهقا للغاية ،اإن مل يكن غري قاب ة للتطبيق .واقةرح الصيغة التالية كبديل "جيب نرش طلبا) الرباءا)
من ِقبل ماكتب الرباءا) وينبغي أأن تكون املعلوما) املرتبطة هبا متاحة للجمروهور".
 .336ورشح وفد جنوب أأفريقيا الإجراء البس يط اذلي مت اس تخدامه  ي جنوب أأفريقيا .وابلإضافة اإىل تقدمي طلب براءة
ر يي ،اكن عىل مودعي الطلبا) أأيضا ملء منوذج بس يط يسمى  ،P-26وإادراج معلوما) حول منكأأ املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية اليت اس تخدمت .ومت تقامس تكل املعلوما) مع وزارة ادلوةل لك ئون البيئة ،اليت اكن دلهيا سلطة توفري
الوصول اإىل املوارد الوراثية .واكنت تكل املعلوما) ارية عىل املس تويني .ومل يفروه الوفد دواع رضورة نرشها ووضعروها  ي
املكل العام .ومن شأأن املدخال) اليت قدهما وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية أأن تؤدي اإىل ككف مواد ارية ،وهو ما
س يضعروها  ي املكل العام .واكن ل بد من منع النرش اإىل أأن يمت منح الرباءة.
 .337ورد وفد نيجرياي عىل الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بكأأن اإثقال اكهل نظام الرباءا) .ور أأى
أأن نظام الرباءا) نظام مرن .ومن الناحية التارخيية ،اكن دامئا ما يمت تعديهل وفقا للتغريا) التكنولوجية وواقع احلال .وحىت مع
ظروهور التكنولوجيا احليوية احلديثة ،اكن هناك حتول وإاعادة تقومي لنظام الرباءا) اس تجابة للواقع املعارص .و أأكد أأنه اكن هناك
فرصة وأأس باب اإجيابية للتغيري ،وابلتايل ينبغي اإدخال اإجراء اإخطار بس يط .و أأشار اإىل أأن حماول) التوفيق بني اتفاقية التنوع
البيولويج ونظام امللكية الفكرية ل تزال جارية.
 .338وسأأل وفد أأسةراليا عام اإذا اكن وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية قادرا عىل توفري خربة وطنية أأو تقدمي أأدةل بكأأن
العبء غري املج ِد أأو املرهق اذلي انعكس  ي املادة .3.3
 .339ور أأى ممثل مركز اجلنوب أأنه اكن هناك توافق  ي الآراء بكأأن حقيقة أأن الروهدف من املادة  3.3هو تيسري الوصول
اإىل حمتوى الككف اذلي جيري تقدميه ملاكتب امللكية الفكرية ،حبيث أأهنا ميكن أأن يكون  ي متناول الآخرين خارج ماكتب
امللكية الفكرية و ي متناول اجلروهور عىل وجه اخلصوص.
 .340و أأغلق الرئيس ابب النقاش حول العالقة بأأنظمة الوصول وتقامس املنافع الوطنية واحمللية .واقةرح الرئيس تعديل لحئة
القضااي ا ألساس ية ليكمل قضية أأساس ية اكنت حمددة بوضوح  ي الولية ،ويه تعريف المتكل غري املرشوع .وعلق الرئيس
اجللسة العامة.
 .341و أأعاد الرئيس فتح اجللسة العامة مكريا اإىل أأن مناقكة القضااي ا ألساس ية سيس متر .و أأعرب عن أأمهل  ي اإمتام هذه
املناقكة بهناية اليوم ليك حييط امليرسون علام بميع الآراء املعرب عهنا ويقدمون بعض املقةرحا) ل ألعضاء للنظر فهيا .واكنت
القضية ا ألساس ية ا ألوىل اليت سيناقش يه تعريف المتكل غري املرشوع واكن هناك تعريفان بني أأقواس نمن قامئة
املصطلحا)  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4سأأل الرئيس عام اإذا اكن أأي من ادلول ا ألعضاء قد فضلت اإماكنية
تضييق التعريف أأو اكن دلهيا طريقة ميكن من خاللروها تضييقه من أأجل النظر  ي وجود تعريف واحد فقط.
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 .342و أأيد وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية اخليار  ،2و أأكد أأنه ل ميكن أأن يؤيد اخليار  1ألن هذا اخليار اكن يتعارض مع
تعريف القاموس للكمة "متكل غري املرشوع" .واكن تعريف القاموس عىل النحو التايل " :أأن تأأخذ شيئا مثل املال ،بطريقة غري
رشيفة بغرض اس تخدامك اخلاص ليس تويل عىل يشء ظلام مثلام عن طريق الرسقة أأو المتكل غري املرشوع ".و أأعرب عن
قلقه من أأن تعريف المتكل غري املرشوع  ي اخليار  1من شأأنه أأن يقلل من فرص اس تخدام نظام الرباءا) ول يعزز الامتثال
لليرشيعا) الوطنية .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن س يكون من الصعب تنفيذ هذا احلمك .ومل يكن فاحصو الرباءا)  ي وضع
ميكهن من حتديد ما اإذا اكن مت اسييفاء ذكل الرشب .وإاذا مل يمتكن الفاحص من التحديد واحتاجت املسأأةل اإىل اإعادة النظر
 ي دعوى قضائية ،فاإن التلكفة املروهمة س تكون يه عدم اليقني القانوين الناجت عن ذكل الوضع ،وهو ما من شأأنه أأن يقلل من
قمية طلبا) الرباءا) تكل .واكنت قمية حمفظة الرباءا) هامة جليع أأحصاب الرباءا) ،ول س امي للرشاك) الصغرية .ومن أأجل
حامية مصاحلروه  ،فاإنه ر أأى أأن الهنج اليت مل تفرض أأعباء غري معقوةل عىل نظام الرباءا) ينبغي حبهثا أأول .وقد حتسن اخليار 2
لتعريف ملصطلح "المتكل غري املرشوع"  ي الآونة ا ألخرية واكن من املروه أأن يبقى التعريف حمصورا .وقد اس تخدم المتكل غري
املرشوع بكلك فضفاض  ي اللجنة احلكومية ادلولية .ور أأى الوفد أأنه اكن من الرضوري أأن يكون املصطلح حمددا بدقة،
وذكل لتوضيح أأن المتكل غري املرشوع اكن مسأأةل انهتاك للقانون .واكن تبادل اخلربا) الوطنية ابلغ ا ألمهية .وقد اس متع اإىل
عدة أأمث ة عىل املنح اخلاطئ للرباءا) ،ولكن مل يؤخذ سوى عدد قليل جدا من أأمث ة حمددة للموارد الوراثية  ي الاعتبار عىل
أأهنا متثل انهتااك للقانون الوطين .ومع ذكل ،اكنت هناك أأمث ة ألانس قد سافروا اإىل ماكن ما لصطياد حرشة اندرة مثل
فراشة أأو حيوان اندر  ي انهتاك للقانون الوطين .وعادة ما اكن الروهدف من تكل اجلرامئ ليس تعزيز املعرفة واحلصول عىل
الرباءا) ،ولكن لصنع دواء تقليدي أأو جموهرا) أأو لمتالك تذاكر يعلق عىل اجلدار .ووافق عىل أأن ماكحفة القرصنة
البيولوجية اكنت هممة ،ولكن ل ميكن توقع أأن قراصنة املواد البيولوجية سوف تردعروه الرشوب الواردة  ي نظام الرباءا).
و أأفاد بأأن املادة الوراثية اململوكة اكنت تس تخدم بكلك جتاري من قبل الآخرين دون احلصول عىل موافقة من صاحب
حقوق امللكية الفكرية لروهذه املادة .ووفقا للخيار  ،1فاإن اس تخدام املوارد الوراثية اليت حتمهيا حامية ا ألصناف النباتية دون
احلصول عىل اإذن من مريب النبا) س يكون متلاك غري مرشوع .ور أأى أأن هذا التعريف واسع أأكرث من الالزم و أأنه ينبغي
النظر  ي اخليار  2بدل منه .واكن اخليار  2ضيق النطاق بكلك مناسب ،حيث يعرف المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية
ابس مترار مع اختالس ا ألش ياء أأو املعارف ا ألخرى.
 .343و أأشار الرئيس اإىل أأنه اكن هناك تعريف قانوين وكذكل تعريف أأوسع لعبارة "المتكل غري املرشوع " ،وطلب من الوفد
توضيح مصدر التعريف املذكور.
 .344ورد وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بأأن مصدر الاقتباس اكن " قاموس مريايم وبسةر" ،اذلي اكن متاحا عىل
ا إلنةرنت  ي .MerriamWebster.com
 .345و أأشار وفد انميبيا اإىل أأن مصطلح "المتكل غري املرشوع" مت تقدميه فعال  ي املناقكة ككناية عن القرصنة البيولوجية.
و أأشار اإىل أأن تعريف القاموس للقرصنة البيولوجية اكن أأقرب اإىل املفروهوم اذلي اكن جيري مناقك ته  ي اللجنة احلكومية
ادلولية .واكنت السمة الرئيس ية اليت حتدد المتكل غري املرشوع يه اس تخدام املوارد الوراثية ومك تقاهتا واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا بدون موافقة مس بقة عن عمل من اجلروها) املسؤوةل عن تقدمي هذه املوافقة ،وفقا لليرشيع الوطين حيامث اكن هناك
ترشيع وطين ووفقا لقواعد العداةل الطبيعية  ي احلال) اليت مل يكن فهيا ترشيع وطين .وفضَّ ل الوفد اخليار  1كتعريف .واكن
واحضا جدا من املادة  2من اتفاقية التنوع البيولويج أأن الفكرة القائ ة بأأن لدلول حقوق س يادية عىل مواردها الطبيعية ليست
 ي الواقع شيئا أأن أأسس ته أأو أأنكأأته اتفاقية التنوع البيولويج .و أأكد) تكل املادة أأنه وفقا ملبادئ ميثاق ا ألمم املتحدة ،فاإن
لدلول حقوق س يادية عىل مواردها الطبيعية .ونصت املادة  15من اتفاقية التنوع البيولويج نمنا عىل أأن لدلول احلق  ي منح
املوافقة املس بقة عن عمل من أأجل الوصول اإىل املوارد الوراثية .وذهب بروتوكول انغواي أأبعد من ذكل وركز عىل مفروهوم
"الاس تغالل" عىل النحو الوارد  ي الروهدف الثالث لتفاقية التنوع البيولويج .ور أأى أأن املفتاح هو اس تغالل املوارد الوراثية.
ومل يكن املفتاح هو الوصول املادي .ومل يكن املفتاح هو املاكن اذلي مت احلصول منه عىل املوارد الوراثية .واكن املفتاح ما اإذا
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اكن املس تخدمون حصلوا عىل املوافقة املس بقة عن عمل لس تخداهما .وعىل سبيل املثال ،فامي يتعلق ابجملموعا) اليت خارج
موقعروها الطبيعي اليت مت مجعروها ألغراض التصنيف ،مثل احلدائق النباتية أأو حدائق احليوان ،خالل الفةرة الاس تعامرية ،مل يكن
هناك أأبدا موافقة مس بقة عن عمل من أأحصاب احلقوق لس تخداهما كوارد وراثية .ومن شأأن أأخذها واس تخداهما كوارد
وراثية أأن يكون متلاك غري مرشوع .وسوف يعترب أأحصاب اجملموعة اليت َمجعت البذور بكلك مرشوع مع أأخذ تصارحي
ألغراض الةربية خيتلسون تكل البذور إاذا اكنوا يريدون اس تخداهما ألغراض التكنولوجيا احليوية .وشلكت الاكئنا) احلية
ادلقيقة اليت مت مجعروها ألغراض التكنولوجيا احليوية شال من أأشاكل المتكل غري املرشوع .وسوف تعد املعارف ا إلثنونباتية
اليت مجعروها ابحثون كوس ي ة لتوثيق حمكة الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية تعرضت للمتكل غري املرشوع ،اإذا اكنت رشاك)
ا ألدوية اس تخرجهتا لس تخداهما كأساس يا) لإنتاج العقاقري .و ي مجيع هذه احلال) ،اكن املفتاح ما اإذا اكن املس تخدمون
حصلوا عىل اإذن لس تخدام املوارد الوراثية ابلطريقة اليت اكنوا يس تخدموهنا هبا .وإاذا مل يكن دلهي هذا الإذن ،اكن ذكل متلاك
غري مرشوع .وقال الوفد اإنه ل ميكن أأن يؤيد اجلزء الثاين من اخليار  2ألنه اكن هناك العديد من الطرق املتلفة لرسقة املوارد
واملعارف من الناس ،دلرجة أأهنا حىت لو اكنت  ي حد ذاهتا مرشوعة ،فاإهنا ل تكلك اإذان ابلس تخدام.
 .346واتفق وفد أأثيوبيا مع وفد انميبيا حول أأن المتكل غري املرشوع يرتبط ابلقرصنة البيولوجية أأو هو نييجة للقرصنة
البيولوجية ،وهو المتكن من الوصول اإىل املوارد الوراثية دون سلطة مناس بة أأو الاس تخدام غري املرصح به للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية أأو مك تقاهتا أأو التقامس غري املتاكئف للمنافع من اس تخدام املوارد الوراثية أأو
املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .ور أأى أأن المتكل غري املرشوع مشل مجعا غري مرصح به وبدون تعويض ألغراض
جتارية .وتضمن المتكل غري املرشوع اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ومك تقاهتا دون
موافقة مس بقة عن عمل من أأحصاهبا ودون تقامس للمنافع .واكن أأحصاب املوافقة املس بقة عن عمل والكعوب ا ألصلية واجملمتعا)
احمللية و أأي مالك للموارد الوراثية أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ،هممني جدا عندما مت تعريف المتكل غري
املرشوع.
 .347و أأشار ممثل غرفة التجارة ادلولية اإىل أأن وفد انميبيا قد ذكر اس تعارة جيدة للغاية فامي يتعلق برسقة املاش ية وقال اإنه
عندما اكن  ي موقف يسةرد فيه ماشيته املرسوقة ،مل ير أأن من املفيد قتلروها .وجيب التوسع  ي هذه الاس تعارة من أأجل تقيمي
الكيفية اليت ميكن أأن تطبق هبا قياسا ابملوارد الوراثية .واسيند) ملكية املوارد الوراثية ،كام أأوحضروها وفد انميبيا ،اإىل اتفاقية
التنوع البيولويج وإاىل مبد أأ الس يادة .ور أأى أأن الس يادة أأعطت حقوقا عىل املنطقة احملمية  ي بدل ما ،وبذكل مفن حيث املبد أأ
اكن للبدل احلق  ي الس يادة والس يطرة عىل ما يمت القيام به داخل أأراضهيا .و ي ماكن أآخر ،اكن دلى بدلان أأخرى هذا احلق
و ي املياه ادلولية اكن ل بد من ممارس ته مبوجب اتفاق دويل .اكن ذكل متاما من أأجل أأن تضع البدلان قواعد تنظ ما حيدث
عىل أأراضهيا .وس يكون من ا ألصعب وضع قواعد بكأأن ما حدث للموارد اليت غادر) أأراضهيا وذهبت اإىل أأماكن أأخرى .وإاذا
اكنت ماش ية ،فاإن املاش ية اكن هبا عالما) ممزية  ي ا ألذن .ولكن املوارد الوراثية مل يكن دليه معوما عالما) متزيها .وذلا فاإن
السؤال عام حدث للموارد الوراثية خارج ا ألرايض الوطنية بدا يكري اإىل مسأأةل خمتلفة .وكحد أأدىن ،اكن للبدل حقا مثاليا  ي
وضع ترتيبا) حول املوارد الوراثية داخل أأراضهيا ،ومع ذكل ،فاإنه اكن من الأكرث صعوبة القول بأأن هذه الرشوب سينطبق
عىل أأولئك اذلين ابخلارج ،اذلين غادروا أأراضهيا وانيرشوا عىل نطاق أأوسع .وإاذا وجد ماش ية عىل أأرض جاره ،س يكون من
املفةرض أأهنا مكل للجريان بدل من كوهنا ملاك هل ،حىت من دون عالما) اب ألذن .ولكن اإذا اكن قد وجدها  ي عقر داره،
فلامذا ينبغي أأن يكون هناك أأي افةراض بأأنه ل حيق هل اس تخداهما
 .348و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية وفضَّ ل اخليار  .2وس يكون من الصعب
لفاحيص الرباءا) تنفيذ اخليار  ،1ألنه اكن من الصعب التحقق منه .وقد يؤدي اخليار  1اإىل ا إلرضار ابس تخدام نظام
الرباءا) واليقني القانوين .ور أأى أأنه جيب حل مكلكة القرصنة البيولوجية ،ولكهنا مل تكن مرتبطة بنظام الرباءا).
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 .349وقال وفد جنوب أأفريقيا إان ممثل غرفة التجارة ادلولية رمبا مل يسمع عن الس يادة اجلينومية .وذكر أأن تقنيا) اليسلسل
اجلينويم ،مبا  ي ذكل املؤرشا) احليوية ،جتعل من السروهل  ي املس تقبل القريب اإثبا) ،عىل سبيل املثال ،أأن شاي مرميية
معني ميكن أأن ينمتي فقط اإىل جنوب أأفريقيا بدل من أأي بدل منكأأ أآخر .وقال اإن ا ألايم اليت اكن ميكن للكخص فهيا الادعاء
بأأنه قد أأخذ ماش ية دون العمل بأأهنا مكل لكخص أآخر اكنت عىل وشك الانهتاء من خالل هذه التقنيا) .وفامي يتعلق
ابلس يادة ،مفن املروه فصل املفروهوم القانوين عن املفاهمي ا ألخرى .وقال اإن املناقكا)  ي اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن
تسةرشد ابملفاهمي القانونية ،بدل من الفروه العام لعبارة "المتكل غري املرشوع" اذلي اكن يسيند اإىل القواميس التجارية .وفامي هل
شأأن ابليقني القانوين ،ينبغي توفري مصادر قانونية لتعريف المتكل غري املرشوع .واثنيا ،ذكر أأن نظام الرباءا) ل ينبغي أأن
يناقَش كنظام مس تقل .واكن ل بد من النظر  ي المتكل غري املرشوع نمن الإطار ا ألوسع لنظام امللكية الفكرية .ولو اكن ل
بد من النظر  ي المتكل غري املرشوع فقط  ي اإطار نظام الرباءا) ،لاكن وفده قد اقةرح مناقك ته فامي يتعلق بتعديل معاهدة
قانون الرباءا) أأو معاهدة التعاون بكأأن الرباءا) وليس  ي اللجنة احلكومية ادلولية .وبدل من ذكل فضَّ ل الوفد تبين هنج
فريد من نوعه لروهذه املناقكة .وقال إان الوفود ل ينبغي أأن تبد أأ  ي مناقكة هذه القضية  ي ساحة معينة أأصغر .ومن املروه أأيضا
مواص ة الةركزي عىل تعريف قانوين للمتكل غري املرشوع مثل ذكل الوارد  ي اخليار .1
 .350و أأشار وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن اخليار  1يتعارض مع تعريف القاموس للمتكل غري املرشوع .ومن شأأن
مثل هذا التعريف أأن يكون أأكرث اتساقا مع تعريف الاس تخدام غري املرصح به .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد جنوب
أأفريقيا عن ا ألساس القانوين  ي الولاي) املتحدة ا ألمريكية اذلي قد يكون اخليار  2ا ألقرب اإليه أأو قد ييبعه ،فاإن ذكل
س يكون القانون املوحد بكأأن ا ألارار التجارية.
 .351و أأيد وفد الربازيل خيار رمق  1وبياان) وفدي انميبيا وجنوب أأفريقيا .و أأدرك أأن المتكل غري املرشوع اكن حيدث
عندما اكن أأحدمه ل يأأخذ  ي احلس بان قواعد الوصول اإىل املنافع وتقا يروها خبصوص املوارد الوراثية .ومل ميكنه تأأييد اخليار
رمق  .2فلقد اكن اخليار رمق  2متناقضا ألن اجلزء الثاين منه اكن اس تثناء أأو تقييدا للتعريف اذلي مت تقدميه  ي اجلزء ا ألول .ومل
يكن مييل اإىل دمع حمتو ى اخليار رمق  2أأو الطريقة اليت كتب هبا .ومل يفروه سبب اإدراج مثل هذا النوع من ا ألمور ادلقيقة
مثل ا ألنكطة اليت جيب أأل تفروه عىل أأهنا متثل معلية متكل غري مرشوع  ،ي قامئة املصطلحا).
 .352واكن دلى وفد اسةراليا تساؤل حول تعبري "عدم اختاذ تدابري وقائية معقوةل" الوارد  ي أآخر سطر من اخليار رمق .2
وتساءل عام اإذا اكن عىل وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية أأن ييكارك  ي جتربته الوطنية اليت تتعلق هبذا املصطلح وما اإذا اكن
قد مت اإدخاهل  ي القوانني.
 .353و أأكد الرئيس عىل أأن هناك عدد من ادلول اليت يوجد هبا نظ حملية خاصة هبا ودعامه لتوضيح ما اإذا اكنوا قد قاموا
ابلتعامل مع هذه املسأأةل املتعلقة بتعريف المتكل غري املرشوع.
 .354و أأشار وفد غاان اإىل أأنه يفضل اخليار رمق  1و أأشار اإىل أأن وفد الولاي) املتحدة قد قدم تعريفا معجميا للكمة متكل غري
املرشوع ،لكنه ل ألسف مل يكن اكفيا .وقد اتضح غيابه من خالل عدم وجود أأي اإشارة من أأي نوع للتعريفا) القانونية
السائدة  ي الولاي) املتحدة ا ألمريكية .واكن هناك اقةراح سابق يتعلق بأأنه مت العثور عىل تعريف مكابه  ي قانون ا ألارار
التجارية ابلولاي) املتحدة ا ألمريكية .لكن ذكل أأيضا مل يكن اكفيا .وقد قام الوفد بتقدمي القواعد وا ألحاكم احلالية  ي الولاي)
املتحدة ا ألمريكية من خالل ا إلشارة اإىل القاعدة  36 CFR 2.30من قانون اللواحئ الفيدرالية ابلولاي) املتحدة ا ألمريكية،
واذلي تضمن تعريفا "لختالس املمتلاك) واخلدما)" وهو "( )1احلصول عىل أأو ممارسة ملكية غري رشعية عىل ممتلاك)
خاصة بأآخرين بغرض حرمان املاكل من ممتلاكته )2( .احلصول عىل ممتلاك) أأو خدما) معروضة للبيع أأو تقدم  ي مقابل
تعويضا) بدون سداد مدفوعا) أأو عدم عرض القيام ابلسداد )3( .احلصول عىل ممتلاك) أأو خدما) معروضة للبيع أأو
التعويض عن طريق اخلداع أأو بتقدمي بيان حلقيقة  ي املايض أأو احلارض أأو املس تقبل تعترب مؤثرة  ي اليسبب بتحويل امللكية
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أأو اخلدما) أأو اس تخدام بطاقا) ائامتنية مرسوقة ،أأو مزورة أأو منهتية الصالحية أأو مت احلصول علهيا عن طريق الاحتيال
أأو السداد من خالل أأوراق قاب ة للتداول مت رفض سدادها )4( .اإخفاء بضائع غري مكةراة عن أأو حول الكخص بدون
معرفة أأو موافقة البائع أأو سداد مبلغ يقل عن سعر الرشاء من خالل اخلداع )5( .رشاء أأو امتالك شيئا مملواك لكخص أآخر
مع العمل بأأن هذا اليشء مرسوقا أأو مع وجود سبب لالعتقاد بأأن هذا اليشء مرسوقا ".واكنت النقطة الثانية تتعلق مبوضوع
اخليار رمق  .2وقد لوحظ أأن اثنني من ا ألقسام ذا) الص ة نصتا عىل أأن "الالحئة التنفيذية الواردة  ي هذا القس تنطبق،
بغض النظر عن ملكية ا ألرض ،عىل اكفة ا ألرايض واملياه  ي منطقة احلدائق اليت تقع حتت السلطة القضائية للولاي) املتحدة
ا ألمريكية" .وقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذا القس جيب الةركزي عليه ألنه ذو صهل ابملناقكا) احلالية واقةرح اختاذ مواقف
مع الإشارة اإىل القانون ا ألمرييك عندما يتعلق ا ألمر بتعريف المتكل غري املرشوع.
 .355و أأيد وفد الروهند وفود انميبيا وجنوب أأفريقيا والربازيل حول دمع اخليار رمق  ،1ألن ذكل يؤدي اإىل حامية مصاحلروها
بوصفروها دول تقدم خدما) .و أأدرك الوفد أأن املس تخدمني لن حيةرموا مصاحل اجملمتعا) اليت تقوم بتقدمي تكل املوارد .و ي الواقع
أأن مصاحل املس تخدمني قد اس تفاد) من خالل الاس تفادة اجملانية ،ومن خالل السامح ابإاتحة تكل املوارد ،وإاجياد وسائل
لالسييالء علهيا دون سداد املبالغ املس تحقة للمجمتعا) اليت حتتفظ بتكل املوارد ملصلحة اجليع .لكنه مل يفروه النقطة اليت أأاثرها
وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عندما قال أأنه مل يكن من املمكن ردع القرصنة احليوية  ي نظام الرباءا) .وقد اكن ذكل
ترصحيا قواي واكن لبد من دراس ته بروية .وميكن لاكفة الوفود دراسة ادللةل ألن القرصنة احليوية  ي حقيقة ا ألمر تقوم
ابس تزناف املوارد اليت متتلكروها اجملمتعا) .ويقوم القراصنة البيولوجيني بتحويل تكل املوارد اإىل ممتلاك) خاصة هب من خالل
نظام امللكية الفكرية .واكن من املروه أأن يقوم نظام امللكية الفكرية بعالج تكل املكلكة .واكنت الوفود  ي حاجة اإىل فروه النتاجئ
اليت ذكرها ممثل غرفة التجارة ادلولية .واكنت النقطة املثارة يه أأن ادلول من حقروها أأن توجه الهتام ألي خشص يكارك  ي
أأنكطة مالية احتيالية  ي بدله ،لكن اإذا قام هذا الكخص بأأخذ تكل ا ألموال وقام بأأعامل غس يل أأموال  ي دول أأجنبية ،مل
يكن أأي أأحد يقوم بيشء واكن يمت التغايض عن ا ألمر .و أأكد عىل أأنه اإذا اكن ذكل املقصود مما قاهل ممثل غرفة التجارة ادلولية
لبد للوفود أأن تفروه العملية بصورة جيدة وتقوم بدراسة العالجا) الرضورية من أأجل عالج مثل هذه املكال).
 .356و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل أأن قانون ا ألارار التجارية املوحد ابلولاي) املتحدة ا ألمريكية قد نص عىل وجود
مس توى مرتفع من امحلاية ل ألارار التجارية .و ي هذا القانون عىل وجه التحديد ،مت وصف المتكل غري املرشوع عىل أأنه ()1
احلصول عىل أأارار جتارية عن أآخرين من قبل خشص يعرف أأو اكن دليه سببا جيعهل يعرف أأن ا ألارار التجارية قد مت
احلصول علهيا بوسائل غري مالمئة )2( ،الككف عن واس تخدام أأارار جتارية خاصة بأآخرين بدون موافقة رصحية أأو متضمنة
مهن  .وبيامن جند أأن الةركزي  ي اجلزء ا ألول من التعريف اكن ( ي النقطة رمق  )1منصبا عىل "الوسائل غري املالمئة" فقد اكن
اجلزء الثاين من الوصف ( ي النقطة رمق  )2ميسقا مع مفروهوم املوافقة املس بقة املس تنرية .وقال أأنه حىت هذا التعريف ميكن أأن
يتوافق مع املفاهمي اليت ورد)  ي اخليار رمق  1من النص اجملمع.
 .357و أأيد وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا) الوفود اليت اقةرحت اخليار رمق  .1و أأضاف أأنه عندما يمت التفاوض  ي
املنظام) ادلولية بكأأن مرشوع صك دويل ،تقوم الوفود ابلبحث عن تعريفا) مفيدة تساعدها عىل حل املكال) .وجيب
تصممي التعريفا) بصورة متكن من حل املكال) ول جيب أأن تكون ابلرضورة تعريفا) معجمية .وعرب الوفد عن اعتقاده
بأأنه عىل الوفود التفاق عىل تعريف مفيد لروها مجيعا.
 .358و أأيد وفد نيجرياي وفود دوةل بوليفيا متعددة القوميا) ووفد الروهند ووفد أأثيوبيا ووفد انميبيا ووفد جنوب أأفريقيا ووفد
الربازيل ووفد غاان اليت دمعت اخليار رمق  .1وابلإضافة اإىل التأأكيد عىل الفكرة اليت تقوم الوفود ابلبناء علهيا من أأجل حفص
القرصنة احليوية فقد اكنوا يتحدثون بصورة ميسقة حول تداخل اللغا) وا ألنظمة .وقد مت تكجيع الوفود عىل التأأكد من أأن
اكفة تكل الصكوك مبا فهيا التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج وبروتوكول انغواي ميكن التوفيق بيهنا .وقد شعر الوفد ابدلهكة
لقيام الوفود بتعزيز احلاجة للبساطة لكن عندما نظر  ي اخليار رمق  2مل جيد به أأي بساطة .لقد اكن ميثل حماوةل لتعريف
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الاسيبعاد .ومل يدرك الوفد سبب عدم قيام الوفود ابلتعامل مع اكفة الاسيبعادا) حتت بند الاسيبعادا) والاس تثناءا).
و أأرص الوفد عىل أأن أأبسط تعريف للمتكل غري املرشوع قد ورد  ي اخليار رمق  1واذلي أأشار اإىل الطبيعة التارخيية ملداول)
اللجنة احلكومية ادلولية والروهدف اذلي توصلت اإليه الوفود  ي السابق ،وهو منع المتكل غري املرشوع وتكجيع الكفافية  ي
معلية احلصول عىل حقوق امللكية املتعلقة ابملوارد الوراثية.
 .359و أأعرب وفد ا ألرجنتني عن تفضيهل للخيار رمق  1وتبين نفس ا ألفاكر اليت عرب) عهنا وفود الربازيل والروهند وانميبيا
ونيجرياي .وعرب عن اعتقاده بأأن الاس تخدام و املوافقة املس بقة املس تنرية اكان عنرصين هامني  ي هذا التعريف .كام عرب عن
اعتقاده أأيضا بأأنه من املروه احلفاظ عىل الإشارة اإىل "وفقا لليرشيعا) الوطنية".
 .360و أأيد وفد الصني وفود الروهند وغاان ودوةل بوليفيا متعددة القوميا) ونيجرياي ودول أأخرى .وقد وافق الوفد عىل التعريف
الوارد  ي اخليار رمق  .1وعرب عن اعتقاده بأأن التعريف اكن أأوحض وذو طبيعة اإجيابية بيامن تضمن اخليار رمق  2جز أأين .اكن جزء
مهنام عبارة عن تعريف اإجيايب أأما اجلزء الثاين فقد اكن ذو طبيعة سلبية ،وبناء عليه ،فاإن اخليار رمق  2ل ميثل تعريفا جيدا.
واكنت هناك اسيبعادا) متضمنة  ي اخليار رمق  2ومل يوافق عىل تضميهنا  ي التعريف .واكن هذا سبب عدم موافقته عىل
اخليار رمق .2
 .361وتساءل الرئيس عام اإذا اكن يوجد دلى الصني تعريفا للمتكل غري املرشوع  ي ترشيعاهتا احمللية أأم ل.
 .362و أأشار وفد الصني اإىل أأن قانون الرباءا) الصيين ينص عىل الككف عن املوارد الوراثية ومنكأأها .كام أأشار أأيضا اإىل
أأن رشاء واس تخدام تكل املوارد الوراثية اكن خيالف أأحاكم القانون ،اذلي اكن ل مينح براءا)  ي هذا الصدد .وابلنس بة
لوقت جتاوز القانون ،مل يغط قانون الرباءا) هذا ا ألمر لكن متت تغطية ذكل حتت أأحاكم القوانني ا ألخرى.
 .363ور أأى ممثل توابج أأمارو أأنه من غري املفروهوم أأنه جيب البحث عن تعريف  ي املعامج .فلقد أأد) تكل التعريفا) اإىل
تقويض سلطة اللجنة واليت اكنت مفوضة بصياغة صك دويل ملزم .اكن هناك تعريف للموارد الوراثية  ي التفاقية املتعلقة
ابلتنوع الورايث .وجيب أأن يبين املكاركون قوانيهن عىل القواعد احلالية وليس عىل أأساس تعريفا) معجمية .وعرب عن تفضيهل
للخيار رمق  1واذلي دمعته العديد من دول اجلنوب .وفامي يتعلق ابلمتكل غري املرشوع ،عرب عن تفضيهل لعبارة "الاسييالء
غري املرشوع " أأو "الاسييالء دون وجه حق" مع اإشارة اإضافية اإىل املوافقة املس بقة املس تنرية دلى الكعوب ا ألصلية
واجملمتعا) احمللية.
 .364وعرب وفد اندونيس يا عن اعتقاده بأأن اخليار رمق  1اكن أأنسب اخليارا) .وشارك وهجة النظر القائ ة بأأن المتكل غري
املرشوع يه لكمة أأخرى للقرصنة البيولوجية و أأشار اإىل أأن الوفود اكنت حتاول وضع تعريفا) ل ميكن العثور علهيا  ي املعامج
العامة .ور أأى الوفد أأن اخليار رمق  1اكفيا ليعكس اليقني القانوين للمتكل غري املرشوع اإذا انعكس  ي اليرشيعا) الوطنية
لدلوةل املقدمة للخدمة أأو بدل املنكأأ .كام عرض خربته الوطنية  ي هجود اإقرار بروتوكول انغواي من خالل إاابنة أأن هناك ثالثة
توضيحا)  ي نص القانون اخلاص ابلإقرار ويه أأن هناك اإشارة اإىل المتكل غري املرشوع واس تغالل املوارد الوراثية ،واليت
ميكن  ي س ياق اللجنة احلكومية ادلولية تكييفروها لتناسب املوارد الوراثية.
 .365وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابلنيابة عن دوهل ا ألعضاء ،عن اعتقاده بأأن هممة مصطلح المتكل غري املرشوع  ي
ا ألجزاء املؤثرة من النص مل تكن واحضة ومل يكن مقتنعا بأأنه جيب اإدراج هذا املصطلح  ي الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/29/4وجيب أأن يةركز هدف الس ياسا) اخلاصة ابلوثيقة عىل تعزيز الكفافية  ي نظام الرباءا)
لتيسري اإماكنية الوصول للمنافع وتقا يروها ،واليت مت التعامل معروها  ي ا ألنظمة ا ألخرى ،ومنع منح الرباءا) بصورة خاطئة .ولبد
ذلكل أأن حيدد ا ألجزاء املؤثرة  ي النص .وذلكل فاإن مفروهوم المتكل غري املرشوع خيرج عن نطاق مناقكا) اللجنة احلكومية
ادلولية.
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 .366وعرب ممثل غرفة التجارة ادلولية عن شكره لوفد الروهند عىل اإاثرة تكل النقطة ،مع رفض تكبيه غس يل ا ألموال بسبب
أأن الغالبية العظمى من املوارد الوراثية سواء  ي جمال الرباءا) أأو  ي أأي جمال) أأخرى ،مل يمت احلصول علهيا بصورة غري
قانونية مبوجب أأي تعريف .ومل يكن هناك سبب للقيام ابلإعالن عن قانونية املوارد الوراثية اليت مت احلصول علهيا وليس القيام
ابلإعالن عن مصدر ا ألموال اليت ميكن اس تخداهما  ي سداد رسوم مكتب الرباءا).
 .367ورصح وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بأأنه مل يسع اإىل اإدراج القانون ا ألمرييك  ي الصك .وقد أأشار اإىل قانون
ا ألارار التجارية املوحد ألنه س ئل عام اإذا اكنت توجد أأحاكم مماث ة  ي القانون ا ألمرييك .وعرب عن تقديره ل إالشارة للقانون
ا ألمرييك و أأشار اإىل أأن اخليار رمق  2يقةرب من قوانينه .أأما اخليار رمق  1فمل يتضمن اخلداع والرسقة والتظاهر الاكذب .ولك
ما ورد  ي اخليار رمق  1هو عدم احلصول عىل ترصحي من الكخص املناسب .وميكن ألي ابحث نزيه أأن خيالف اخليار رمق .1
وفامي يتعلق بيساؤل وفد اسةراليا فقد اعتقد أأن الإخفاق  ي اختاذ تدابري وقاية معقوةل أأىت من املادة رمق  39من التفاق
املتعلق ابجلوانب املتص ة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .و ي الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،حدثت ابلفعل العديد من
حال) اختالس أأارار جتارية .و أأرص الوفد عىل أأن الروهدف اكن يتعلق بتعريف مصطلح المتكل غري املرشوع بصورة تنطبق
عىل ادلول ا ألعضاء  ي الويبو .و أأكد الوفد عىل أأن الكخص اذلي ميكن أأن حيصل عىل ترصحي من الكخص غري املناسب أأو
املكتب غري املناسب يكون غري خمتلس ألي يشء .واقةرح اإعادة تسميه اخليار رمق  1ابلس تخدام غري املرخص.
] .368مالحظة من ا ألمانة :اكن انئب الرئيس الس يد ليدز ير أأس ادلورة  ي هذه املرح ة[ و أأجاب وفد انميبيا عىل مسأأةل
الس يادة وا إلقلميية والولية القانونية واليت أأاثرها ممثل الغرفة ادلولية للتجارة .اإن املوارد الوراثية مل تغادر أأقالميروها حفسب ولكهنا
انزتعت من أأقالميروها .و ي أأفريقيا بصفة خاصة و ي ابيق العامل املس تعمر غالبا ما اكن يمت انزتاعروها ابلعنف ومن خالل تدابري
صارمة تصاحب معلية السلب .فقد قام الروهولنديون عىل سبيل املثال ابإعدام من يقومون بهتريب املوارد الوراثية أأو التوابل
خارج ما يعرف الآن بدوةل اإندونيس يا .وقد وقعت حال) ظمل بكعة مرتبطة بتجارة العبيد واليت اكنت تمت من أأجل زراعة
القطن والسكر واليت اكنت تعترب موارد وراثية خمتلسة .وذلكل ،اإذا أأثري ا ألمر ببساطة عىل أأنه أأمر يتعلق ابلس يادة وا إلقلميية
والسلطة القضائية ،فاإن ذكل يعىن اإناكر التارخي ،والإخفاق  ي الاعةراف بأأن العامل املس تعمر قد وىل .و أأكد الوفد عىل أأن
الناس تعيش  ي قرية عاملية حيث ميكن للجميع التعايش بصورة أأفضل .واكن هذا هو سبب وجود منظمة الويبو .ولروهذا
السبب اكن من الرضوري وضع نظام قانوين دويل بكأأن النفاذ للمنافع وتقا يروها مثل بروتوكول انغواي .وفامي يتعلق ابلبيان اذلي
أألقاه وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اكن بياان حكامي ألنه مل يمت اس تخدام لكمة "المتكل
غري املرشوع" بطريقة مؤثرة  ي النص .وقد يكون هدف الس ياسا) هو منع المتكل غري املرشوع لكنه مت الترصحي حاليا بأأهنا
تزيد من الكفافية وإانفاذ معليا) نظام النفاذ للمنافع وتقا يروها واليت اكنت طريقة أأكرث اإجيابية  ي النظر للموضوع .ألنه مل يمت
اعتبار الروهدف ا ألول لنظام النفاذ للمنافع وتقا يروها هو أأهنا متنع القرصنة احليوية .وقد اعتقد دامئا أأن نظام النفاذ للمنافع وتقا يروها
اكن يزيد من النفاذ واس تغالل تقامس املنافع بصورة عادةل ومنصفة .وقد اكن حريصا عىل وقف القرصنة احليوية ألن ذكل
يؤدي اإىل تقويض النفاذ للمنافع وتقا يروها .وفضل امليض قدما  ي املهنج الإجيايب ،مهنج النظر ل ألمام ،وهو مهنج ينظر اإىل
الرشااك) والتعاون وخلق املزااي وتقامس املنافع بصورة عادةل ومنصفة .وذلكل ،فقد اكن الوفد منجذاب بصورة كبرية لفكرة أأنه
اإذا مل ينهتيي ا ألمر ابس تخدام لكمة المتكل غري املرشوع بصورة مؤثرة  ي النص فلن تكون هناك حاجة اإىل تعريفروها.
 .369و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل أأنه قد اكن يكري بصورة مس مترة اإىل مزااي تطبيق مهنج يوفر احلد ا ألدىن من املقاييس
ويقوم ابس تخدام القامس املكةرك اخلاص باكفة أأحصاب املصلحة املعنيني .و ي هذه احلاةل ومن خالل تعريف المتكل غري
املرشوع ،متيل املناقكا) للسري للخلف وتناول الفلسفة القانونية للولاي) املتحدة ا ألمريكية من أأجل التعامل مع خماوفروها.
واكن من الصعب فروه أأن نفس الوفد ،اذلي أأرص عىل عرض أأمث ة وطنية ،اكن يقول أأنه مل يعزتم اس تخدام اخللفية الفلسفية
للولاي) املتحدة كجزء من الصك ادلويل .وذكر بأأن الوفود حتتاج اإىل أأن تكون منفتحة وان تيناقش حول ا ألمور املعرضة
للخطر وهو ما ميثل تدعامي للك ما تقوم به اللجنة .ور أأى الوفد أأن الإجااب) اليت مت تقدميروها مل توحض املساءةل .واكنت هناك
حاجة اإىل ختطي مرح ة املراوغة .ودعا الوفود ا ألخرى اليت اكنت تكارك معه اإىل التوصل اإىل نفس النوع من الانفتاح والرغبة
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 ي السري قدما .وينطبق نفس ا ألمر عىل وفد الاحتاد ا ألورويب ،اذلي حتدث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء.
و أأكد عىل احلاجة اإىل دراسة وجود اس تجابة ترشيعية حول املفاهمي اليرشيعية واليت تعترب أأساس ما تقوم به الوفود  ي اللجنة
احلكومية ادلولية .ول شك أأن هناك تفامه بني ا ألغلبية حول ماهية المتكل غري املرشوع وعدم القدرة عىل املكاركة عىل هذا
املس توى املرتفع من وضع املفاهمي من قبل املؤيدين الآخرين للنقاش .وجيب أأن تسري املداول) قدما بناء عىل القامس املكةرك
اذلي سامهت فيه العديد من ادلول ا ألعضاء.
 .370واكن ممث ة اجلعية ادلولية ألحصاب امللكية الفكرية معنية بأأوجه الغموض  ي اخليار رمق  .1وبوصفروها عاملة سابقة وحمامية
براءا) حالية  ي رشكة مس تحرضا) طبية فقد قدمت مثال معليا لرشح السبب وراء شواغلروها :و أأشار) اإىل مسأأةل زهرة
العناقية الوردية اليت تضمنت زعام مبارشا ابختالس أأحباث متت  ي امخلسينا) ،أأي قبل ظروهور التفاقية املتعلقة ابلتنوع
البيولويج أأو ظروهور اللجنة احلكومية ادلولية بأأربعني عاما .و ي العديد من حال) البحث عىل الإنةرنت عن المتكل غري
املرشوع ،اكن يمت دامئا ذكر زهرة العناقية الوردية و املعارف التقليدية من مدغكقر .واكنت أأوىل الكتااب) اليت عرث علهيا  ي
حماوةل التوصل اإىل أأصل النبا) من خالل الاكتب بليين الأكرب اذلي عاش أأثناء عرص الإمرباطورية الرومانية منذ أأكرث من
 2000عاما .وقد مت وصفروها فامي بعد  ي الكتااب) الاجنلزيية  ي القرن الرابع عرش .و ي بداية القرن العرشين ساد الاعتقاد بأأهنا
مفيدة  ي عالج مرض السكري .وقد قامت الرشكة اليت تعمل هبا ،ويه رشكة اإييل لييل ورشاكه ،ابلتعاون مع الباحثني  ي
اجلامعة  ي كندا .وقد حصلت عىل عينا) من رشكة توريد بيولويج مث حصلت عىل عينا) مبارشة من الولاي) املتحدة
ا ألمريكية  .وقد حصل الباحثون الكنديون عىل عيناهت من جاماياك .واكن الاكيكاف الهنايئ أأن النبا) مفيد  ي عالج
الرسطان وليس مرض السكري .واكنت ترغب  ي معرفة من اذلي ميتكل تقامس املنافع .هل مه الرومان هل مه الإجنلزي
هل مه اجلايكيون أأو ا ألمريكيون من اذلي ميتكل املعارف التقليدية عند التوصل لالكيكاف  ي كندا والولاي) املتحدة
ا ألمريكية و أأكد) عىل أأنه مل تكن هناك مناقكا) مس بقة ألي اس تخداما) تقليدية لزهرة العناقية الوردية  ي عالج
الرسطان.
 .371و أأشار وفد اإيطاليا اإىل أأن مسأأةل المتكل غري املرشوع قد متت تسويهتا من قبل التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج
واملادة  12من بروتوكول انغواي .حىت لو مل حتتوى تكل املعاهدتني عىل تعريف للمتكل غري املرشوع أأو الاس تخدام غري
الرشعي فقد نص مضمون القاعدة عىل وجود نظام أأعطى ادلول ا ألعضاء الزتاما بوضع قواعد من أأجل مقاومة هذا النوع من
ا ألنكطة .وقد عرب عن اعتقاده الاكمل  ي حصة ر أأي وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء،
واذلي أأشار اإىل أأن املسأأةل قد متت تسويهتا  ي موضع أآخر .واكن هناك تعريفا للمتكل غري املرشوع لكنه مل يتوصل اإىل أأي
مواد تس تخدم هذا التعريف .ومل يكن للتعريف أأي عالقة ابجلزء املعياري من النص وبذكل فقد اكن عدمي الفائدة بصورة
اكم ة.
 .372وقالت ممث ة جملس أأرمن غرب أأرمينيا أأن مسأأةل المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية متثل مسأأةل رضورية .و أأشار)
اإىل أأن أأقل ما ميكن القيام به  ،ي اإطار امحلاية من المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية هو الاعةراف ابلكعوب ا ألصلية
وا ألرايض وفقا ملا ورد  ي قرار ا ألمم املتحدة .1514
 .373وقال وفد تركيا اإن ادلورة ينبغي أأل تعتاد عىل مناقكة موضوعا) ل ص ة لروها ابملوضوع.
 .374وقال انئب الرئيس اإنه قد أأحاب علام ابملداخ ة وافتتح ابب النقاش بكأأن عدم الككف والتدابري ادلفاعية
 .375و أأيد وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية إازاةل ا ألقواس املوجود  ي املادة  .1.7وإاذا اكن اإحدى املروهارا) العادية  ي الفن
تتطلب النفاذ اإىل موارد وراثية  ي موقع معني ،جيب أأن تمت مطالبة املتقدم بطلب احلصول عىل الرباءة بتقدمي مثل تكل
املعلوما) .وإاذا اكن من املمكن القيام ابخةراع دون احلصول عىل موارد وراثية معينة ،فاإن املصدر س يكون غري ذي ص ة ول
جيب املطالبة مبعرفته .وفامي يتعلق ابملادة  ،8فاإن الوفد يؤيد إازاةل ا ألقواس .وفامي يتعلق ابملادة  ،2.9فاإن قواعد بياان)
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املعلوما) املناس بة اكنت رضورية من أأجل وجود أأنظمة تعمل جيدا لفحص الرباءا) .وبدون وجود قواعد بياان) مناس بة
ميكن للجمروهور النفاذ اإلهيا ،ميكن للمتقدمني بطلبا) الرباءا) التقدم بطلبا) احلصول عىل براءا) تتعلق ابملعلوما) اليت
توجد  ي النطاق العام وقد خيفق الفاحصون  ي القيام بأأي معليا) رفض مناس بة .وقد أأيد بقوة اإنكاء نظام حبث  ي قواعد
البياان) يتضمن معلوما) تتعلق ابملوارد الوراثية .واكن يوجد ابلفعل عدد خض من قواعد البياان) تكل  ي الولاي) املتحدة
ا ألمريكية .واكن هناك عدد كبري متنوع من قواعد البياان) واليت تةراوح بني قواعد البياان) املتخصصة ذا) القوامئ املتوالية
وقواعد البياان) العامة واليت توفر معلوما) حول الاس تخداما) الطبية للمواد الوراثية .و ي الوقت احلايل ،ل ميتكل أأحد
القدرة عىل ختزين املوارد الوراثية نفسروها .واقةرح اإدراج عبارة "املعلوما) املتعلقة بـ" قبل عبارة املوارد الوراثية  ي املادة .2.9
وفامي يتعلق ابملادة  3.9فقد اقةرح اإضافة عبارة "واجلروهور" بعد عبارة "الفاحص" .وطالب مبعلوما) اإضافية تتعلق ابلضامان)
املكار اإلهيا  ي املادة.
 .376وسأأل وفد فانواتو وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عام اإذا اكنت قواعد البياان)  ي الولاي) املتحدة ا ألمريكية تقوم
بتقنني معلوما) تتعلق ابلرباءا) اخلاصة ابلتدخال) املتعلقة ابملوارد الوراثية حيث يمت احلصول عىل املوارد الوراثية من دول
أأخرى.
 .377وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن اللجنة مل تكن تتعامل فقط مع نظام الرباءا) و أأن الككف مل يكن هيدف اإىل تغيري
عنارص جوهرية  ي قانون الرباءا) ،مثل الابتاكر واخلطوة الإبداعية أأو اإماكنية التطبيق الصناعي .وقد متت مناقكة موضع
تركزي الككف  ي املادة  .1.3ومل ير الوفد أأمهية للامدة  1.7أأهنا ل يوجد لروها أأمهية تطبيقية و أأد) اإىل تقويض النقاش باكمهل.
واكنت هناك تقاليد خضمة  ي جنوب أأفريقيا تتعلق بةربية اجلياد .واكنوا يضعون حاجبا) نظر عىل رؤوس اجلياد امليسابقة
حبيث ميكهنا أأن تنظر فقط من منظور حمدد .و ي هذه احلاةل ،اإذا اكنت الوفود تقوم ببناء حد أأدىن من املقاييس ،فقد اكنت
حتتاج اإىل توس يع املنظور وعدم النظر من املنظور الضيق اذلي اكنوا ينظرون من خالهل.
 .378و أأيد وفد نيجرياي املالحظا) اليت قام بتقدميروها وفد جنوب أأفريقيا .ومل ير أأي سبب منطقي لسيبقاء املادة  7ألن مثل
تكل ا ألحاكم تعقد ا ألمور وتقوض ما مت اجنازه  ي الس نوا) املاضية .حىت لو اكنت اللجنة س تقوم ابلحتفاظ هبا فقد اقةرح
الوفد حذف لكمة "اخةراع" والعبارة الثانية.
 .379و أأيد وفد الربازيل املوقف اذلي عرب عنه وفدي جنوب أأفريقيا ونيجرياي .وفامي يتعلق ابلتدابري ادلفاعية ،عَ َرب الوفد عن
اعتقاده بأأهنا ميكن أأن تكون فعاةل فقط  ي حاةل وجود نظام متطلبا) ككف اإلزايم وعقواب) .وس تكون التدابري ادلفاعية
ممك ة لروهاتني ادلعامتني الرضوريتني .و ي هذا الصدد ،وكام ذكر وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق اب ألقواس  ي تكل
املواد ،فاإن وجود ا ألقواس  ي جزء من النص يعمتد بصورة كبرية عىل املوافقة عىل أأجزاء أأخرى من النص .وقد نظر الوفد
اإىل تكل التدابري بصورة لكية عىل أأهنا ممك ة ملتطلبا) الككف الإلزايم املصحوبة بعقواب).
 .380و أأيد وفد غاان بياين وفدي جنوب أأفريقيا ونيجرياي لكن بناء عىل أأسس خمتلفة قليال .وقد افةرضت العبارة ا ألوىل  ي
الفقرة  1.7بصورة خاطئة بأأنه يمت السعي من أأجل تطبيق الككف لتحقيق هدف بس يط وهو تنفيذ الاخةراع .ولكن ا ألمر
قد ل يكون كذكل .و ي الواقع ،أأن ا ألمر لن يكون كذكل  ي غالب ا ألحيان .لقد اكن من الواحض أأن مطلب الككف اكن
يعمتد عىل تقليل أأو منع المتكل غري املرشوع وليس تنفيذ الاخةراع .و ي هذا الصدد ،ل ميكن اعتبار أأن اجل ة ا ألوىل  ي
املادة  1.7ذا) ص ة .وعرضت العبارة الثانية اس تخداما) تتعلق ابحلداثة وخطوة الابتاكر أأو القابلية للتطبيق الصناعي .وقد
وفر) تكل ا ألفاكر رشوطا للككف .وسوف يتطلب ا ألمر أأنه عند القيام ابلتقدم بطلب أأو املطالبة ابلككف جيب عىل
املتقدم ابلطلب أأن يفي بأأي من البنود اليت مت ذكرها بصفة خاصة .لقد اكن ا ألثر الكامل لروهذه العبارة هو ذكر حمفزا) مطلب
الككف .وقد عقد) الوفود مناقكا) مطوةل حول احملفزا) اليت س تكون مفيدة ابلنس بة ملطلب الككف .وقد تناقكت
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الوفود بصورة مطوةل حول احملفزا) اليت س تكون مفيدة  ي الككف ورمبا اكن من املمكن طرح تكل املسائل  ي س ياق
املناقكا) .ومل يكن ذكل ذو ص ة واحضة ابملادة  7وجيب حذفه.
 .381و أأيد وفد الياابن املادة  .1.7وفامي يتعلق ابلإشارا) املتعلقة ابمللكية الفكرية أأو الرباءا) فقد دمع فقط الإشارة اإىل
الرباءا) واليت قد ترتبط ابملوارد الوراثية .ومل يكن هناك سببا للتوسع  ي املوضوع ليكمل اكفة حقوق امللكية الفكرية.
 .382وقالت ممث ة برانمج الصحة والبيئة أأن برانجمروها قد أأيد معلية الككف وهو أأمر هم ابلنس بة ألحصاب املعارف
التقليدية .وقد عرب) عن اعتقادها بأأنه جيب الاحتفاظ ابملادة  1-7و أأن صياغهتا اكنت مناس بة ابلرمغ من أأنه ميكن تبس يطروها.
 .383و أأيد وفد الصني الآراء اليت عرب) عهنا وفود جنوب أأفريقيا وغاان ونيجرياي .ومل يوافق عىل حمتوى املادة  7ألنه اعتقد
أأن مطلب الككف جيب أأن يكون مطلبا عاما ول جيب أأن يرتبط بصورة اكم ة ابلخةراعا) .وإاذا مت وضعه كطلب عام
فقط ،ميكن أأن يلعب دورا اكمال فامي يتعلق بأأغراض املوافقة املس بقة املس تنرية و النفاذ للمنافع وتقا يروها.
 .384و أأشار وفد سويرسا ،فامي يتعلق ابملادة  ،8اإىل أأن تدابري العناية الواجبة اليت تتعلق ابلنفاذ للمنافع واقيساهما اكنت
خيارا) ميكن ألطراف بروتوكول انغواي تأأسيسروها من أأجل تنفيذ أأحاكم بروتوكول انغواي اخلاصة ابلزتام املس تفيدين .وقد
قامت سويرسا بينفيذ تدابري الالزتام من خالل قوانيهنا الوطنية ومل ير حاجة اإىل التفكري فهيا  ي اللجنة احلكومية ادلولية .وقد
شكك الوفد  ي احلاجة اإىل املادة  .8ومل يدرك الوفد معىن الإشارة اإىل املوارد الوراثية احملمية.
 .385وفامي يتعلق ابملادة  ،1.7أأشار وفد انميبيا اإىل أأن هناك توافق  ي الآراء فامي يتعلق بأأنه ليس املقصود من الصك تغيري
املعايري املعتادة لقابلية احلصول عىل الرباءة .و ألن اكفة أأحاكم تكل املادة متثل جزءا من معايري قابلية احلصول عىل براءة فمل ير
الوفد حاجة لروهذه املادة .وعرب عن تفروهمه ألن ذكل ميثل تكتيك تفاويض لإدراج هذه املادة كوس ي ة ل إالشارة اإىل أأن مؤيدهيا ل
يوافقون بصورة أأساس ية عىل فكرة وجود أأحاكم تتعلق ابلككف الإلزايم لكن ابفةراض أأن صو) العقل سيسود وسيمتكن
الوفود من التغلب عىل تكل الاعةراضا) ،فقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من املنصف أأن نفةرض أأهن مبجرد قياهم بذكل لن
تكون هناك حاجة اإىل تكل الفقرة.
 .386وفامي يتعلق ابملادة  1.8قال وفد جنوب أأفريقيا أأن العناية الواجبة متثل جزءا من معل التفاقية املتعلقة ابلتنوع
البيولويج وبروتوكول انغواي .و أأشار الوفد اإىل أأن املادة  1-3تكري اإىل نفس املضمون .واكنت هناك أأيضا مكلكة تتعلق
ابلعالقة بني املادة  (1.8أأ) و(ب) .ومل يكن هناك تسلسل منطقي يكري اإىل عالقة هذين البندين ابلعناية الواجبة .وابعتبار
أأهنا قد مت تغطيهتا مبوجب املادة  1-3ورمبا تكون قد ذكر) أأيضا  ي املادة  2.9جيب أأن تكون الوفود قد انقك هتا  ي ظل
املادة  .2-9و أأكد الوفد عىل أأنه ل توجد حاجه لالحتفاظ ابملادة  1-8ألن املادة باكملروها مكررة.
 .387وقال وفد الاحتاد الرويس أأن التدابري ادلفاعية اكنت تتعلق ابلوقاية من منح براءا) بصورة خاطئة وهو ما ميثل لب
الوثيقة .وقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأن العناية الواجبة وخمتلف ا ألحاكم ميكن ربطروها ابملادة  9ألهنا أأشار) بصفة خاصة اإىل
جودة البياان) اليت مت احلصول علهيا و أأسروهمت  ي الوقاية من منح الرباءا) بصورة خاطئة.
 .388و أأجاب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عىل سؤال يتعلق بقواعد البياان) اليت جيب اإدراهجا  ي بوابة الويبو عىل
الانةرنت .واقةرح اإعداد قامئة بقواعد البياان) والعمل مع الآخرين لتحديد البياان) اليت سيمت اإدراهجا .وميكن للبوابة
الالكةرونية للويبو عىل سبيل املثال أأن تتضمن املعارف التقليدية أللساك وقاعدة بياان) ا ألطعمة ا إلقلميية ورمبا أأيضا قواعد
بياان) املعارف التقليدية الكورية والروهندية .ومل يفكر  ي قاعدة بياان) للرباءا) ألهنا موجودة ابلفعل وتوجد أآليا) للبحث  ي
قواعد بياان) الرباءا) ابلنس بة للعديد من ادلول وذكل من خالل ماكتب الرباءا) الوطنية هبا.
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 .389وعرب وفد نيجرياي عن اعتقاده بأأنه ميكن حذف املادة  (1.8أأ) و(ب) ،ألن هناك درجة من التكرار  ي املادة  .9ومن
احملمتل أأن تكون أأكرث الطرق كفاءة  ي التعامل مع مضمون املادة  8هو النظر اإلهيا من خالل املادة  .9ومل يعتقد الوفد أأن
فكرة التدابري ادلفاعية تس تحق اإدراهجا حتت عنوان مس تقل لروها .واقةرح اإعادة دراسة ما اإذا اكنت هناك حاجة حقيقية
للامدة  9أأو التدابري ادلفاعية.
 .390وفامي يتعلق ابملادة  ،9عرب وفد الصني عن اعتقاده بأأن قواعد البياان) ميكن أأن تلعب دورا  ي الوقاية من منح
الرباءا) بكلك خاطئ واكن دلى العديد من البدلان توافق  ي الآراء بكأأن ذكل .وإاذا اكن جيب معل مقارنة بني قواعد
البياان) وبني الالزتام ابلككف عن مصدر املوارد الوراثية س يكون هناك اختالفا) كبرية تتعلق ابلتاكليف .وعند تنفيذ تكل
التدابري ،جيب أأن تأأخذ ادلول ا ألعضاء تكل التاكليف  ي احلس بان .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن متطلبا) الككف ميكن
اس تكاملروها من خالل نظام للبحث  ي قواعد البياان) .وابلرمغ من ذكل ،فاإن متطلبا) الككف ل جيب اسيبدالروها بوضع
قاعدة بياان) .كام وافق أأيضا وفد نيجرياي  ي الر أأي فامي يتعلق بأأن هناك تكرار ابلنس بة للامدة .8
 .391و أأيد وفد جنوب أأفريقيا تعليقا) وفد الصني فامي يتعلق بتقييدا) قواعد البياان) .وتعترب قواعد البياان) جمرد وس ي ة.
ويه متثل جزءا من التدابري ول متثل أأحد املعايري .وجيب أأن تركز اجلروهود املس مترة عىل وضع املعايري .و ي معل اللجنة
احلكومية ادلولية ،اكن هناك اتفاق حول قمية قواعد البياان) بوصفروها وس ي ة للتأأكد ،قبل منح الرباءة ،من أأهنا ل جيب أأن
متنح بسبب توافر معلوما) عن أأدبيا) سابقة .فاإذا اكنت قواعد البياان) متثل وس ي ة ،جيب اعتبار أأهنا ل تتعامل مع
مس توى الالحئة التنفيذية ولكن مع مس توى التنفيذ .وحتتاج الوفود اإىل الةركزي عىل وضع املعايري .اإذا اكن جيب التفكري  ي
تلكفة قاعدة البياان) والوقت اذلي تتطلبه فاإن غالبية اجملمتعا) ا ألصلية وبعض ادلول قد ل متتكل القدرة املالية لمتالك مثل
قواعد البياان) تكل املعقدة .ومتثل معلية نقل عبء قواعد البياان) اإىل ادلول ا ألعضاء أأحد التحداي) اليت تواهجروها .وذلكل،
فاإن مسأأةل قواعد البياان) جيب أأن تكون طوعية ورمبا يكون هناك بناء قدرا) عىل مس توى التنفيذ ملساعدة ادلول
ا ألعضاء عىل اإقامة قواعد البياان) تكل .وتعترب بوابة الويبو عىل الانةرنت فكرة ممتازة لكن جيب أأن تكون طوعية .وجيب أأن
تتطوع ادلول ا ألعضاء مبعلوماهتا لإدخالروها  ي قاعدة البياان) .وجيب أأن تضمن أأن املعلوما) اليت قدمهتا متثل جزء من أأدبيا)
سابقة و أأنه ل يوجد أأارار وذلكل ميكهنا القيام بذكل .وقد اكنت العديد من ادلول مس تعدة للقيام بذكل ،مثل الروهند واليت
متتكل املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية .و أأكد الوفد عىل أأن املسائل غري املعيارية مثل املسائل اليت تتعلق بقواعد البياان)
اكنت جمرد وسائل ومل تس تحق ختصيص مساحة لروها  ي الوثيقة حمل ادلراسة.
 .392ور أأى وفد الياابن أأن املسأأةل الرئيس ية تتعلق بتجنب منح الرباءا) بصورة خاطئة .وقد اقةرح وفد الياابن ابلتضامن
مع وفود كندا واجلروهورية الكورية والولاي) املتحدة ا ألمريكية وثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/6وقد أأكد) اكفة
الوفود عىل أأمهية تكل املسأأةل .وقد عرب الوفد عن أأمهل  ي أأن تقوم الويبو ابلةركزي عىل هذه املسأأةل بوصفروها منظمة متخصصة
 ي جمال امللكية الفكرية ،ألن قواعد البياان) تعترب عنرصا من عنارص التدابري ادلفاعية .و أأيد الوفد املادة .2.9
 .393و أأيد وفد انميبيا وفد سويرسا ور أأى أأن ل حاجة اإىل بند العناية الواجبة الإضا ي  ي تكل الوثيقة .وعرب الوفد عن
تقديره لوجود نظام خض يعمتد عىل الراعية الواجبة لالمتثال لاللزتاما) الواردة  ي بروتوكول انغواي .وفامي يتعلق ابلزتاما)
النفاذ للمنافع وتقا يروها عرب عن اعتقاده أأن من املرحج أأن يكون ذكل اكفيا .وفامي يتعلق مبتطلبا) الككف الإلزايم ،ونفس
التفامه اخلاص ابلعناية الواجبة  ي ا ألعامل ،فامي يتعلق ابلواجبا) املالية اخلاصة مبدير رشكة عامة أأو مدير رشكة خاصة،
فسوف ييسبب ذكل  ي تطبيق العناية الواجبة  ي جمال ا ألعامل حول الاسيامثر  ي القرصنة احليوية ومقارنهتا ابحلصول عىل
املوافقة املس بقة املس تنرية و الرشوب املتفق علهيا تبادليا .ولن تكون هناك حاجة اإىل اإضافة العناية الواجبة اإىل نظام امللكية
الفكرية .وفامي يتعلق بقواعد البياان) والوقاية من منح براءا) بصورة خاطئة ،فاإن اكفة ادلول ا ألعضاء لروها مصلحة  ي منع
الرباءا) اخلاطئة كام أأهنا ل ترى مكلكة  ي اإنكاء مثل هذا النظام .وعرب عن اعتقاده بأأنه سوف يساعد فاحيص الرباءا)
بصورة كبرية عىل جتنب ا ألخطاء .لكن ألنه لن يمت المتكن من جتميع اكفة ا ألمور  ي قاعدة بياان) وبسبب التلكفة املتضمنة  ي
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قاعدة البياان) ،فسوف يس تغرق ا ألمر وقتا طويال حىت تصبح قاعدة البياان) شام ة .و أأكد الوفد عىل أأنه ل يعتقد أأن قواعد
البياان) ميكن أأن حتل حمل بند الككف الإلزايم ابلرمغ من أأنه ل يعةرض عىل اإنكاء قواعد البياان) .ورحب مبساعدة ادلول
اليت ميكهنا حتمل تلكفة تنفيذها وذكل ملصلحة اجليع .وقد اعترب أأن قواعد البياان) مبثابة جزء من حزمة متوازنة .وينطبق
نفس اليشء عىل موقع بوابة الويبو عىل الانةرنت واليت اكنت تعترب ببساطة اإحدى الوظائف الكربى اليت تساعد عىل النفاذ
لقواعد البياان) تكل.
 .394وقام الرئيس عندئذ بتوس يع دائرة النقاش ليكمل املسأأةل العامة اليت تتعلق بقواعد البياان) وفتح الباب للتعليقا).
 .395وعلق وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بأأنه ر أأى أأن هذه العملية متثل جزء من املفاوضا) .واكن همامت بوهجا) نظر
الآخرين حول كيف ميكن لقواعد البياان) أأن تكون أأكرث كفاءة  ي اللجنة احلكومية ادلولية .وعرب عن اعتقاده بأأن حمتوى
قواعد البياان) قد يتضمن معلوما) حول املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .وس يكون نوع امحلاية دفاعي.
وسوف تكون أأداة يس تخدهما فاحصو الرباءا) لتجنب منح براءا) بصورة خاطئة .وفامي يتعلق مبن س ميتكل تفويضا ابلنفاذ
اإىل قواعد البياان) ،فبالطبع أأن فاحصو الرباءا) سوف يقومون ابلنفاذ اإلهيا ورمبا تكون متوافرة للجمروهور أأيضا .لكن اكنت
رؤيته تتعلق بعدم اإدراج املعارف التقليدية الرسية أأو احلساسة  ي قواعد البياان) .وفامي يتعلق مبداخ ة جنوب أأفريقيا أأشار
اإىل أأن املادة  2.9ل تتطلب اإنكاء قواعد بياان) .وإاذا قامت لك دوةل من ادلول ا ألعضاء ابلويبو ابإنكاء قاعدة بياان) لاكن
من غري احملمتل أأن يمتكن الفاحص من حفصروها اإذا مل تكن هناك ص ة بني قواعد البياان) متكن من البحث بصورة تمتزي ابلكفاءة
 ي لك قواعد البياان) .وسوف تتضمن الوثيقة لكتا الفقرتني  ي املادة  2.9و.3.9
 .396وعرب وفد اندونيس يا عن اعتقاده بأأن وجود قاعدة بياان) يعترب أأمرا همام لكنه مل يكن الروهدف ا ألسايس من مناقكا)
الويبو .واكن من املروه التعامل مع المتكل غري املرشوع والقرصنة احليوية .واكنت هناك حاجة اإىل وجود مطلب ككف اإلزايم.
وميكن أأن تكون قاعدة البياان) مفيدة واكنت اندونيس يا تقوم ابلفعل بتطوير قاعدة بياان) .ومن خالل جتربهتا الوطنية ،اكن
من الصعب اإدراج معلوما) اكم ة  ي نظام قاعدة بياان) ،ألن اندونيس يا متتكل قوانني غري مقننة أأو قوانني عرفية وحمكة
حملية حتتاج اإىل مزيد من ادلراسة .ور أأى الوفد مزااي اإنكاء قاعدة بياان) ،لكنه اتفق مع وفد جنوب أأفريقيا عىل أأن مسأأةل
وضع املعايري واليت سيمت مناقك هتا  ي اللجنة احلكومية ادلولية مل تكن تتعلق بنظام قواعد البياان).
 .397وفامي يتعلق ابلعناية الواجبة أأضاف وفد الربازيل صوته اإىل الاقةراح اذلي تقدم به وفد سويرسا بعدم اإدراج هذا اجلزء
من النص  ي الوثيقة .كام أأيد أأيضا بياان) وفدي جنوب أأفريقيا واندونيس يا حول قواعد البياان) .وقد عرب عن فروهمه ألهنا
ميكن اعتبارها فقط تدابري تمكيلية وجيب أأن تكون طوعية  ي اكفة ا ألحوال.
 .398و أأشار وفد نيجرياي أأن املادة  8ميكن حذفروها .و أأيد مداخال) وفود اندونيس يا وانميبيا والصني وجنوب أأفريقيا بأأنه
جيب الةركزي عىل متطلبا) الككف الإلزامية ،أأما قواعد البياان) فس تكون ممك ة فقط .و أأشار اإىل أأنه  ي حاةل جناح قواعد
البياان) كام حدث  ي الروهند فقد حدث ذكل بصورة أأساس ية ألن ادلوةل قامت ابختاذ املبادرة .و ي غالبية ادلول ا ألفريقية
حيث يوجد تقس مي واحض بني اجملمتعا) ا ألصلية واحمللية فاإن اإنكاء قواعد بياان) وحتديد املعارف التقليدية  ي النطاق العام
ميكن أأن ميثل مسأأةل معقدة للغاية ،ألن طريقة اإنكاء النطاق العام  ي فقه براءا) الاخةراع مل تكن نفس طريقة اإنكاءها  ي
س ياق املعارف التقليدية .واقةرح أأنه  ي حاةل اإدراج العمل حول قواعد البياان) فاإن املاكن املناسب س يكون املادة  .2-9وقد
اقةرح حذف املواد اليت تبعت عبارة "ابليكاور مع أأحصاب املصلحة ذوي العالقة ،مع أأخذ ظروفروه الوطنية واعتبارا)
أأخرى  ي احلس بان" .وقد أأكد أأيضا عىل أأن لك هيئة وطنية س تقوم بتحديد نوع قواعد البياان) اليت ميكن دلوةل ما تطويرها
وحتديهثا مبرور الزمن .و ألن هناك فرصة لإدراج قاعدة البياان) بصورة تراكية أأو متواضعة كام أأشار وفد جنوب أأفريقيا فاإهنا
مل تكن مسأأةل معيارية ابلرمغ من أأهنا اكنت تنكأأ بوصفروها اإحدى املامرسا) املكجعة هذا اجملال.
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] .399مالحظة من ا ألمانة :تر أأس الرئيس اجللسة  ي هذه املرح ة[ .و أأيد وفد غاان بياان) وفود انميبيا واندونيس يا والربازيل
ومؤداها أأنه جيب اعتبار اقةراح قواعد البياان) ممكال و ليس بديال ملتطلبا) الككف .وقد أأكد مؤيدو اس تخدام قواعد
البياان) وجود بعض القيود اليت قد تتضمن تاكليف مبالغ فهيا وقدر كبري من عدم اليقني وما شابه ذكل .وقد اقةرح مهنجا
جديدا لس تخدام قواعد البياان) واذلي س يكون أأكرث بساطة ولن يتضمن تاكليف مبالغ فهيا .واكن الاقةراح يتعلق بقيام
ماكتب الرباءا) أأو أأي هيئا) وطنية أأخرى بعمل قامئة ابملتقدمني ابلطلبا) واذلين أأشاروا  ي طلباهت املتعلقة حبقوق
امللكية الفكرية اإىل أأهن قاموا ابس تخدام موارد وراثية .وتقوم ماكتب الرباءا) بتجميع معلوما) حول املتقدمني ابلطلبا)  ي
قاعدة البياان) مع اإاتحة املعلوما) عىل الانةرنت .وذلكل ،ميكن النفاذ لتكل املعلوما) بيرس ولن يكون هناك شك من انه
عند جتميع قواعد البياان) تكل فاإهنا س متثل مهنج بس يط ومبارش وفعال التلكفة ويضمن تنفيذ متطلبا) الككف .و أأكد عىل
أأن املهنج املقةرح ل يتطلب تلكفة متعلقة بقواعد البياان) كام هو مقةرح  ي املادة .9
 .400وقام ممثل قبائل تولليب بدراسة موضوع قواعد البياان) .أأول ،عرب عن تفضيهل ألهداف الس ياسا) واملتعلقة بقواعد
البياان) .و ي أأهداف الس ياسا) ،اكنت هناك صياغة قوية أأشار) اإىل "ضامن نفاذ ماكتب الرباءا) اإىل املعلوما) املالمئة".
واكن من الواحض للغاية أأن هناك مجموعة من ادلول اليت اكنت تؤمن بأأنه اإذا مل تمت دراسة الزتاما) الككف عن املنكأأ فاإن
قواعد البياان) س تكون الآلية ا ألوىل للوفاء بأأهداف الس ياسا) .وذلكل ،أأشار مرشوع نص أأهداف الس ياسا) اإىل أأنه
سيمت ضامن النفاذ للمعلوما) املالمئة بطريقة قرسية تقريبا .وعرب عن شكره ملؤيدي التوصيا) املكةركة و أأكد عىل أأن العديد
من التعليقا) اليت مت تقدميروها  ي املايض قد مت أأخذها  ي احلس بان .وابلرمغ من ذكل ،مل يعتقد أأن ذكل اكفيا .و أأيد ممثل
القبائل ادلول ا ألعضاء اليت أأيد) الفكرة القائ ة بأأن قواعد البياان) ميكن أأن تصبح أأمرا اإضافيا فقط للككف اخلاص
ابلرباءا) بدل من كوهنا الآلية ا ألساس ية اخلاصة حبامية املعارف التقليدية .كام سأأل ممثل القبائل وفد الولاي) املتحدة
ا ألمريكية عام اإذا اكن قد قام ابليكاور مع الكعوب ا ألصلية عند طرح هذا الاقةراح .و ي القانون ادلويل ،اإذا مت وضع أآلية
جديدة تسمح بتطبيق مجموعة معينة من الإجراءا) فميكن أأن يكون لروها دلل) حملية .اإذا اكن هذا الوفد يتفاوض بنية سلمية
وظن أأن الولاي) املتحدة ا ألمريكية ميكن أأن توقع عىل املعاهدة اليت قد تنتج عن معل اللجنة احلكومية ادلولية ،فروهناك حاجة
اإىل تصور ما اإذا اكنت املعاهدة مقبوةل أأم س تفكل  ي حامية حقوق الكعوب ا ألصلية اإذا طبقت  ي دولته القومية وعرب
عن اعتقاده بأأن الطريقة اليت سيمت وضع قواعد البياان) املقةرحة هبا ميكن أأن يكون لروها أآاثرا خضمة عىل حقوق الكعوب
ا ألصلية .وبيامن اكنت هناك دراسة حول التلكفة واملزااي احملمت ة للككف عن املنكأأ ،مل يمت اإجراء دراسة عن ا ألرضار واملزااي
احملمت ة لقواعد البياان) .واكنت هناك العديد من ا ألس ئ ة اليت جيب طرهحا مثل :ما هو وضع املعارف  ي قواعد البياان)
ماذا يعىن النطاق العام فامي يتعلق ابملعارف التقليدية  ي مقابل تعريف النطاق العام اخلاص حبقوق املؤلف واكنت هناك أأيضا
مسأأةل القدرة عىل تأأمني النظام .و ي الولاي) املتحدة ا ألمريكية اكنت هناك صعوبة كبرية  ي هذا ا ألمر ألنه اإذا قامت
احلكومة بمع قاعدة بياان) وقامت بدفع مثهنا فلن ميكهنا عندئذ حاميهتا من نفاذ اجلروهور اإلهيا .واكن ذكل نييجة لقرار احملمكة
العليا اذلي جيعل هذا النفاذ اإلزاميا  ي حاةل تقدم أأي طرف اثلث بطلب يتعلق بقانون حرية املعلوما) .واكن هناك سؤال
أآخر يتعلق مبن حتملوا تلكفة اإنكاء قواعد البياان) ،ول نتحدث هنا عن التلكفة الاقتصادية حفسب ولكن عن التلكفة
الاجامتعية أأيضا .وإاذا اكن جيب تضمني معارف تقليدية جديدة عىل سبيل املثال  ي قواعد البياان) تكل فقد يكون هناك
تعارض كبري .عالوة عىل ذكل ،و ي العديد من احلال) ل تسمح القوانني العرفية بأأحصاب حقوق املعارف التقليدية بوضع
معارفروه  ي تكل الروهيالك التكنولوجية .وبغض النظر عن نتاجئ مباحثا) اللجنة احلكومية ادلولية ،س يكون هناك  م خض من
املعارف التقليدية اليت لن يمت اإدراهجا  ي قواعد البياان) .وذلكل ،أأشار اإىل أأن هناك حاجة لتصور أآلية حتمي حقوق الكعوب
ا ألصلية واجملمتعا) احمللية فامي يتجاوز قواعد البياان) و أأن ا ألخرية ل جيب أأن تكون موضع تركزي مداول) اللجنة احلكومية
ادلولية .و أأكد عىل أأن الكعوب ا ألصلية  ي حاجة اإىل أآليا) لكية محلاية حقوقروها .واكن الةركزي  ي اللجنة احلكومية ادلولية عىل
التدابري ادلفاعية  ي نظام امللكية الفكرية .واكن عىل الوفود أأن تكون حريصة عىل أأل ترض أأو تضمن أأن التدابري اليت سيمت
اختاذها  ي اللجنة احلكومية ادلولية لن ترض بأأبعاد أأخرى من احلياة ا ألصلية .فاإذا اكن جيب عىل سبيل املثال الككف عن
معارف تقليدية اكن مل يمت الككف عهنا للجمروهور ،فقد تمتكن الكعوب ا ألصلية من إاظروهار أأدبيا) سابقة وتلغي الرباءة.
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وابلرمغ من ذكل ،فقد يؤدي الككف عن املعارف التقليدية تكل اإىل خلق مكال) من خالل الاس تغالل غري الاحتاكري
والإفراب  ي اس تغالل املعارف التقليدية .وذكر ممثل القبائل بأأن املعارف التقليدية ليست معارف جمردة .لكهنا معارف تتعلق
بس بل معيكة الكعوب ا ألصلية وكرامهتا وهويهتا وطرق معيك هتا.
 .401و أأيد وفد الروهند بياان) الوفود اليت ذكر) أأن قواعد البياان) ل تعد بديال عن معلية الككف الإلزايم .واكنت تكل يه
جتربة الروهند ألن العمل  ي املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية هو معل مس متر ويمت تعزيزه من خالل الككف الإلزايم اذلي
ينص عليه قانون الرباءا)  ي الروهند .وقد قامت الروهند مبكاركة النفاذ اإىل املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية مع بعض ماكتب
الرباءا) الكربى برشب الرسية لكهنا اكيكفت انه مت منح العديد من براءا) الاخةراع اخلاطئة  .ومبجرد منح تكل الرباءا)،
جيب معارضهتا وميثل ذكل عبئا خضام .وقد اكن عدد املعارضا) اليت قامت هبا الروهند واتبعهتا ابس تخدام املكتبة الرمقية
للمعارف التقليدية ل ييناسب مع جح المتكل غري املرشوع اذلي حيدث ابلفعل .وتقوم الروهند بتطبيق قانون الرباءا) دلهيا من
خالل العناية الواجبة ويعترب الككف الإلزايم أأمرا حمتيا ملنع المتكل غري املرشوع ومنح براءا) خاطئة .ومتثل مسأأةل اإدراج
هذه املعلوما)  ي بوابة الويبو عىل الانةرنت مسأأةل خالفية للغاية ألن معظ املعلوما) املتضمنة  ي املكتبة الرمقية للمعارف
التقليدية اكنت معارف منيرشة عىل نطاق واسع .ولكهنا مل تكن معلوما) موجودة  ي النطاق العام .و أأكد الوفد عىل أأنه مبجرد
قيام الوفود مبناقكة املسأأةل  ي ادلورة اخلاصة ابملعارف التقليدية وكيفية التعامل مع املعارف املنيرشة عىل نطاق واسع،
سيمتكن الوفود عندئذ من أأن ترى أأن هذه البوابة ليست هامة و أأهنا لن تكون مفيدة.
 .402وعرب وفد كندا عن اعتقاده بأأن قواعد البياان) ميكن أأن تلعب دورا هاما  ي الوقاية من منح الرباءا) بصورة خاطئة
فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ،وهو ما قد يسروه  ي توفري امحلاية للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية املتعلقة هبا .وقد ر أأى أأهنا عنرص هم  ي أأي وثيقة تقوم الوفود ابإعدادها .وعرب عن اعتقاده بأأن ادلول
ا ألعضاء ميكهنا احلفاظ عىل قواعد البياان) وميكن م ألها ابملعلوما) ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة مبا  ي ذكل اجملمتعا)
ا ألصلية واحمللية .وسوف تكون قواعد البياان) تكل اختيارية مبعىن أأن اجملمتع لن يكون عليه أأن يسروه مبعلوما)  ي قاعدة
البياان).
 .403وذكر) ممث ة برانمج الصحة والبيئة أأن معل منظمهتا قد ركز عىل حامية البيئة والصحة للجميع بأأسعار معقوةل .ومن
هذا املنظور ،عرب) عن اعتقادها بأأن قواعد البياان) اكنت متثل أأداة هممة للغاية .و أأشار) اإىل أأنه ليس من السروهل الوصول
اإىل أأحصاب املعارف ودعوهت لنقل معارفروه  .واكنت توجد هناك قواعد بياان) ابلفعل ومت تسجيل بعض املعارف الطبية ولكن
مت ذكل  ي ظل ظروف غامضة .وقد قامت املمث ة عىل سبيل املثال مبقاب ة أأشخاص  ،ي معارض  ي أأفريقيا ،واذلين قدموا
اكفة معارفروه عىل بطاقا) ومطبوعا) ألشخاص غري معروفني .واكنت هناك حاجة اإىل مزيد من التقدم  ي اجملال التكنولويج
واكنت ترى أأنه جيب أأن يكون هناك الزتام بكأأن اإنكاء قواعد البياان) مبوجب املادة  .9وس تقوم قواعد البياان) ابس تكامل
القواعد اليت مت النص علهيا  ي أأحاكم الككف ورشوب هذا الككف .كام اكنت هناك رضورة لوجود شفافية مناس بة ليكجيع
ا ألشخاص عىل مكاركة معارفروه  ي قواعد البياان).
 .404وعرب ممثل غرفة التجارة ادلولية عن ر أأيه القائل بأأن قواعد البياان) تعترب فكرة جيدة للغاية  ي منع منح الرباءا)
بصورة خاطئة .واتفق عىل أأهنا جيب أأن تكون اختيارية  ي نفس الوقت ألنه ر أأى أأن الككف جيب أأن يكون اختياراي .وقد
قال أأحد الوفود  ي السابق أأن هناك توافق  ي الر أأي بكأأن عدم الرغبة  ي تغيري قانون الرباءا) .وقد لحظ ممثل الغرفة أأنه
اإذا اكنت الوفود تدرس قواعد البياان) وعدم تغيري قانون الرباءا) فقد اكنت هناك قاعدة عامة تتعلق بأأن املعارف العامة
فقط يه اليت تبطل الرباءا) .ولن تكون هناك أأمهية جلعل قاعدة البياان) اليت تتضمن معارف غري املعارف العامة متاحة
للفاحصني .وإاذا وجد) معارف خاصة هبا ،تساءلت عام س يقوم الفاحصون بقوهل للمتقدم بطلب احلصول عىل الرباءة.
وسوف يكون ذكل تغريا خطريا  ي ممارسا) الرباءا) احلالية .كام ميكن أأيضا أأن يكون ا ألمر هو أأن املتقدمني بطلب
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الرباءا) يقومون ابإعادة اخةراع ما هو معروف بصورة ارية لصاحب املعارف التقليدية .وابلرمغ من ذكل ،اإذا اكنت تكل
دعوة مس تق ة جيب السامح هبا.
 .405و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل أأن هناك فائدة من وراء مناقكة موضوع قواعد البياان) .لقد اكن يريد معرفة املزيد عن
نظام قاعدة البياان) ومل يكن يريد أأن يتعرف فقط عىل ما يعمتد عىل اليساؤل املطروح من قبل ممثل وفد تولليب وخربة
وفد الروهند ولكن أأيضا ما طرحته الوفود اليت اقةرحت توصية مكةركة مثل وفود كندا والياابن ومجروهورية كوراي والولاي)
املتحدة ا ألمريكية بكأأن خرباهتا أأو خططروها املتعلقة بتطوير نظام قاعدة البياان) .و أأكد عىل أأن اندونيس يا اكنت تطور نظام
قواعد بياان) خاص هبا.
 .406و أأيد وفد ابكس تان بياان) وفود اندونيس يا والربازيل وغاان والروهند .وس تكون أأنظمة قواعد البياان) عىل املس توى
الوطين أأو الروابط ببوابة الويبو عىل الانةرنت من بني املوارد لكهنا لن تكون دليال أأساس يا عىل وجود ضامان) ضد اإساءة
اس تخدام املوارد الوراثية .وذلا فقد اقةرح الوفد الةركزي عىل املسائل املتعلقة ابلمتكل غري املرشوع والككف الإلزايم للوصول
اإىل نييجة ملموسة.
 .407و أأشار وفد فانواتو  ،ي س ياق املادة (2.9ج) ،اإىل أأن فانواتو اكنت تعمل عىل بناء قاعدة بياان) خاصة هبا ابلتعاون
مع جملس رؤساء القبائل اذلين اكنوا ميتلكون قاعدة البياان) ،وطلب اإيضاحا) من اذلين اكنوا يصيغون الس ياسا) املتعلقة
بقواعد البياان) لتوفري ا ألس باب املنطقية حول أأنواع ا ألس ئ ة اليت اكنوا حييلوها لقواعد البياان) .و أأشار اإىل أأنه بيامن اكنت
قواعد البياان) يمت اإنكاؤها  ي فانواتو فاإن ماكتب امللكية الفكرية هبا لن يكون لروها نفاذ مبارش لروها.
 .408وردا عىل سؤال طرحه ممثل قبائل تولليب ،رصح وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بأأنه اكنت هناك مكاورا) جارية
مع اكفة أأحصاب املصلحة .وردا عىل أأس ئ ة طرهحا ممثل قبائل تولليب ووفد فانواتو ،ر أأى الوفد أأنه جيب اإدراج ا ألدبيا)
السابقة فقط  ي قواعد البياان) .عالوة عىل ذكل ،اإذا اكن جيب عىل مكتب الولاي) املتحدة لرباءا) الاخةراع والعالما)
التجارية جتميع قاعدة البياان) تكل فسوف يرحب مبساعدا) اكفة أأحصاب املصلحة .و أأشار عىل سبيل املثال اإىل أأن وزارة
الزراعة ا ألمريكية متتكل قاعدة بياان) للنباات) تتضمن الاس تخداما) املعروفة ابلنس بة للعديد من النباات) واكنت مصدرا
مس تخدما من قبل فاحيص الرباءا) ا ألمريكية .وفامي يتعلق ابلتأأكيد عىل أأن هناك حاجة فقط ملتطلبا) الككف فقد شكك
الوفد  ي هذا التأأكيد .فاإذا اكيكف خمةرع اس تخداما جديدا لنبا) يزرع  ي الولاي) املتحدة وطالب ابحلصول عىل براءة
اخةراع  ي الروهند ،عىل سبيل املثال ،وإاذا اكن هذا الاس تخدام معروفا  ي املايض  ي الروهند ،فقد تساءل عام اإذا اكنت قاعدة
بياان) املعارف التقليدية الروهندية سوف متثل موردا ثراي ابلنس بة لفاحيص الرباءا) أأم ل .ومل يفروه املوقف القائل بأأن قواعد
البياان) غري رضورية.
 .409واكن وفد مجروهورية كوراي ،ويه اإحدى ادلول املؤيدة ،يعتقد بكدة بأأن أأكرث شلك فعال ومعيل من أأشاكل حامية
املعارف الوراثية واملعارف التقليدية املتعلقة هبا أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملعارف الوراثية  ،ي نظام الرباءا) ،هو منع
منح الرباءا) بصورة خاطئة من خالل اإنكاء واس تخدام نظام قواعد بياان) .وقد اعمتد ذكل عىل خربته الوطنية املتعلقة
ابس تخدام قاعدة بياان) للمعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملعارف الوراثية  ي معلية حفص الرباءا).
 .410و أأشار الس يدة هرياننديس ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإىل أأن بعض الوفود قد اقةرحت أأن تندرج العنارص اليت
متت مناقك هتا مبوجب املادة  8حتت املادة  9أأيضا .وابلرمغ من ذكل ،أأشار) اإىل أأن تركزي املادة (1.8ب) اكن عىل نوع أآخر
من أأنواع قواعد البياان) .واكن ا ألمر يتعلق بقواعد البياان) اليت تتضمن معلوما) حول شروهادة املنكأأ و أأن قواعد البياان)
تكل ل جيب أأن يمت اإنكاؤها مرة اثنية ألن بروتوكول انغواي قد نص ابلفعل علهيا .وميكن ملاكتب الرباءا) الرجوع اإىل قواعد
البياان) تكل ملعرفة ما اإذا اكن النفاذ أأمرا قانونيا أأم ل .و ي املادة  ،9اكن الةركزي عىل قواعد البياان) اليت تساعد عىل ترس يخ
وضع التكنولوجيا.
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 .411وقال وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية أأن امليرس مل يقدم تأأكيدا حصيحا فامي يتعلق ابملادة (1.8ب) .وسوف تتضمن
قواعد البياان) معلوما) تساعد عىل التأأكيد عىل توفري سلس ة رشعية للملكية اخلاصة ابملعارف الوراثية احملمية .وس متثل
طريقة للتحقق من احلصول عىل الةرخيص ابلنس بة للموارد الوراثية .أأما القواعد البيانية اليت متت الإشارة اإلهيا  ي املادة ،9
فسيتعلق اب ألدبيا) السابقة.
 .412واختمت الرئيس املناقكا) املتعلقة ابملوضوعا) ا ألساس ية عىل قامئته .و أأشار اإىل أأن دليه فقرة اإضافية تتعلق
ابملادة   5.3ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4و ألن وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا) اكن أأحد مؤيدي هذا
النص ،فقد طلب من الوفد توضيح ا ألساس املنطقي وراء هذا النص ابذلا) مث فتح الباب لتعليقا) ادلول ا ألعضاء.
 .413وقال وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا) أأنه قام بدوةل هذا الاقةراح  ي عام  2009وقامت مجموعة من اخلرباء
مبناقك ته  ي أأعقاب ذكل  ي الفةرة الفاص ة بني ادلورا)  ي عام  2011وعام  .2012وقد ر أأى العديد من ممثيل الكعوب
ا ألصلية أأنه اقةراح جدير ابدلراسة  ي اللجنة احلكومية ادلولية ،وخاصة فامي يتعلق مبسأأةل القرصنة احليوية .وذلكل ،تقرر
تضمني هذا البند طاملا أأن قابلية احلصول عىل براءة فامي يتعلق بأأشاكل احلياة قد أأاثر) مكال) أأخالقية وقميية ابلنس بة
لكعوب عدة .ول ميكن اعتبار املوارد الوراثية اليت توجد  ي الطبيعة اخةراعا) برشية ألن ذكل سوف يقلل من قمية احلياة
لتقترص عىل القمية الاقتصادية فقط .وقد اكن ذكل أأمرا غريبا عىل فلسفا) ومعتقدا) العديد من الكعوب ا ألصلية  ي ادلول
النامية .ول ميكن اعتبار املوارد الوراثية أأحد ابتاكرا) البرش .ول ميكن دراسة تكل املسائل بصورة منفردة من خالل
العوامل الاقتصادية لكن جيب دراس هتا من خالل القمي والكرامة الإنسانية .ومنذ تبين املادة (3.27ب) من التفاق املتعلق
ابجلوانب املتص ة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،مت بدء تطبيق معلية أأد) اإىل نرش س ياسا) وقوانني اعترب) أأشاكل
احلياة مواد ميكن احلصول عىل براءا) خاصة هبا ،مبا  ي ذكل احلياة الإنسانية نفسروها ومكوانهتا مثل الربوتينا) واجلينا)
واخلالاي و أأجزاء اجلس بصفة عامة .وتناول الوفد أأيضا مسأأةل التوسع  ي فكرة الاخةراع حبيث ل يمت اعتبار أأشاكل احلياة أأو
أأجزاهئا مواد ميكن احلصول عىل براءا) اخةراع خاصة هبا .و ي عام  ،1999مت التقدم بعدد  918براءة اخةراع تتعلق ابملواد
الغذائية مثل اذلرة الرفيعة وا ألرز ومواد أأخرى .و ي عام  ،2000مت اكيكاف أأن أأكرث من  500جينا وشلك من أأشاكل
احلياة البرشية قاب ة للحصول عىل براءا) خاصة هبا مبا  ي ذكل أأكرث من  9000براءة اخةراع  ي انتظار الصدور تتعلق
بعدد  161جني برشي اكمل أأو جزيئ .و ي عام  2005ككفت دراسة عن أأن  %20تقريبا من اجلينا) البرشية قد مت
احلصول عىل براءا) خاصة هبا .وميثل ذكل  4000جينا برشي من بني ا ألربعة والعرشين أألف جينا برشاي .وبناء عىل
الاقةراح ا ألصيل اخلاص بوفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا) فقد تطور) صياغة املادة  5.3حاليا وفقا للكواغل اليت عرب عهنا
أأعضاء أآخرون .و ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4مت اقةراح احلفاظ عىل املادة  5.3احلالية .وقد اكن ذكل مبثابة
اقةراح تمكييل ملطلب الككف عن املوارد واملنكأأ .واكن من املروه منع القرصنة احليوية من خالل جتنب احلصول عىل براءا)
خاصة ابلاكئنا) احلية كام تظروهر  ي الطبيعة.
 .414و أأيد وفد الربازيل اقةراح وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا).
 .415وذكر وفد انميبيا املعارضة ا ألفريقية الطوي ة لرباءا) الاخةراع املتعلقة ابحلياة .ومن منظور امللكية الفكرية ،عرب عن
اعتقاده بأأن منح براءا) حول ما اكن يعترب بصفة أأساس ية اكيكافا) من الطبيعة اكن يعترب أأمرا ضد حوافز الابتاكر اليت
اكنت امللكية الفكرية حتاول خلقروها .وتعترب قضية رشكة مريايد مثال جيدا عىل ذكل ،كام اكنت هناك أأمث ة مثرية لالهامتم  ي
السوابق القانونية حيث اكنت الاكيكافا) العبقرية غري قاب ة للحصول عىل براءا) بكأأهنا .وعىل هذا ا ألساس ،دمع الوفد
موقف وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا).
 .416ورصح وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بأأن التفاق املتعلق ابجلوانب املتص ة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية قد
نص عىل أأن الاكئنا) اجملروهرية يه مواد ميكن احلصول عىل براءا) بكأأهنا .واقةرح اإلغاء املادة  .5.3وكبديل عن ذكل ،اقةرح

WIPO/GRTKF/IC/29/8
96

وضع العبارة التالية  ي صياغة الاس هتالل " :اإدرااك ألن املوارد الوراثية  ي الصورة اليت توجد هبا  ي الطبيعة ل تعد اخةراعا)
فاإنه ل ميكن منح حقوق براءا) لروهذه املوارد الوراثية".
 .417و أأيد وفد اإكوادور بيان وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا).
 .418ومل يؤيد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،املادة  5-3ألهنا متتد اإىل جمال
قانون الرباءا) املوضوعي .عالوة عىل ذكل ،مل يكن ذكل ذو عالقة ابلكلكيا) اخلاصة مبطلب الككف واكن ميثل تعارضا
مع أأمر الاحتاد ا ألورويب اخلاص ابمحلاية القانونية لخةراع التكنولوجيا احليوية.
 .419ورصحت ممث ة برانمج الصحة والبيئة بأأنه  ي احلال) اليت يزتايد فهيا الاختالف  ي وهجا) النظر جيب بذل مزيد
من اجلروهود للتقريب بني وهجا) النظر.
 .420وعرب وفد اإيطاليا عن اعتقاده بأأن احلل اذلي اقةرحه وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب
ودوهل ا ألعضاء ،قد تأأيد ابملناقكا) اليت جتاوز) ا ألمور ا أليديولوجية .واكنت املادة  5.3متثل قاعدة عامة للغاية تتعلق
بقابلية احلصول عىل براءا) .واكن تركزي املناقكا)  ي اللجنة احلكومية ادلولية عىل جمال حمدد للغاية .واكنت تكل يه املوارد
الوراثية الناش ئة  ي بعض ادلول واليت تس تخدم  ي دول أأخرى من أأجل احلصول عىل براءة .ومن مث ،اكنت هناك قاعدة
عامة تقول أأنه عىل أأي حال أأن أأي يشء يوجد  ي الطبيعة ل جيب اإخضاعه لرباءة اخةراع ،ويه قاعدة سوف تتجاوز ما
ميكن دراس ته  ي النص .واكن هذا ا ألمر ميثل مسأأةل قومية .وابلرمغ من وجود أآراء خمتلفة حول هذا ا ألمر ،فقد عرب الوفد
عن اعتقاده بأأن اللجنة احلكومية ادلولية ل متثل املنتدى املناسب ملناقكة هذه املسأأةل.
 .421وسأأل ممثل اللجنة القانونية من أأجل حتقيق التمنية اذلاتية للكعوب ا ألصلية  ي ا ألنديز وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث
ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عام اإذا اكن مل يق ابملوافقة من أأجل أأس باب موضوعية أأو أأس باب اإجرائية عىل
الصياغة اليت اقةرهحا وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا) .وتساءل بصفة خاصة عام اإذا اكن ا ألمر يتعلق بأأن ذكل مل يكن املاكن
املناسب لتضمني تكل الصياغة ،أأم أأن الوفد اكن يعةرض عىل املبد أأ  ي حد ذاته ومن مث فاإنه يؤيد منح براءا) اخةراع تتعلق
ابجلينا) البرشية .كام سأأل وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا) عام اإذا اكن يعرف اإذا اكنت هناك واثئق أأو اتفاقيا) أأو
معاهدا) أأخرى متنع ما يود اإضافته للنص .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن دوةل بوليفيا متعددة القوميا) تقوم بينفيذ عدد من
التدابري مسةرشدة بروح الكعوب ا ألصلية لروهذا البدل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن الاقةراح يعمتد عىل أأو مس توىح من تكل
املبادئ ا ألصلية.
 .422وقال وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا) أأنه  يع وهجا) نظر خمتلفة تتعلق حبقيقة أأن املاد  5-3ل جيب تضميهنا  ي
هذا النص ومل يمتكن من قبول وهجا) النظر تكل .وقد أأعطى أأمث ة عىل الرباءا) اليت انهتكت املبادئ املقةرحة واكن يعمل
عىل هذا املوضوع ملدة  20س نة .وقد تناولت املادة  27من التفاق املتعلق ابجلوانب املتص ة ابلتجارة من حقوق امللكية
الفكرية هذا املوضوع لكهنا مل تق حبل تكل املسأأةل بصورة اكفية .وذلكل اكنت هناك رضورة لوجود وثيقة جديدة ملاكحفة
المتكل غري املرشوع والقرصنة احليوية .كام أأكد الوفد أأيضا عىل أأنه  ي تفويض اللجنة احلكومية ادلولية متت مطالبة ادلول
ا ألعضاء حبامية املوارد الوراثية بصورة منصفة .وعرب عن اعتقاده بأأن تكل يه الص ة اليت س تربر اإدراج هذه املادة  ي الوثيقة.
 .423وعرب وفد الياابن عن أأن اسيبعاد املوارد الوراثية اليت تعترب أأساسا ألحد الاخةراعا) ،مل يكن أأمرا مناس با ألن منح
الرباءا) اكن يعد خطوة لتعزيز التمنية .ول تامتىش املادة املقةرحة  5.3مع التفاق املتعلق ابجلوانب املتص ة ابلتجارة من حقوق
امللكية الفكرية ،كام ذكر وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية ،ومل تكن كذكل مرتبطة مبتطلبا) الككف .ومل يس تطع الوفد
تأأييدها.
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 .424و أأيد وفد ابكس تان بيان وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا) .و أأشار اإىل أأن املوارد الوراثية ومك تقاهتا اليت توجد  ي
الطبيعة ميكن أأن متثل اكيكافا) لكهنا ل تعترب اخةراعا) .وذلكل ،أأيد اقةراح الاحتفاظ ابملادة   5.3ي النص.
 .425وطلب وفد انميبيا اإرشادا) حول املنتداي) اليت تامتىش مع أأو ل تامتىش مع مداول) اللجنة احلكومية ادلولية.
وعندما طرحت الوفود بعض الاعتبارا) الواردة  ي اتفاقية التنوع البيولويج مت اإخبارمه بأأهنا ليس لروها ص ة بنظام امللكية
الفكرية ول جيب مناقك هتا  ي الويبو .وعندئذ أأشار) دول أأعضاء أأخرى اإىل التفاق املتعلق ابجلوانب املتص ة ابلتجارة من
حقوق امللكية الفكرية اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية .وتساءل الوفد عام اإذا اكن الرئيس سوف يوحض القواعد املطبقة بكأأن
هذا ا ألمر.
 .426و أأوحض الرئيس أأن أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء ميكهنا أأن تطرح موقفروها  ي الاجامتع .واكنت ادلول ا ألعضاء حتاول
التوصل اإىل تفامه مكةرك بكأأن تكل املسائل .مث قام الرئيس بعد ذكل بذكر مهنجه ابلتفصيل فامي يتعلق ابليوم التايل بناء عىل
مهنج العمل اذلي مت التفاق بكأأنه .ومت اإغالق املناقكا) حول املسائل ا ألساس ية .مث مت تلكيف امليرسين بطرح اقةراح
منقح ،يتضمن نصا ،يتعلق ابملسائل ا ألساس ية اليت متت مناقك هتا .وسوف يظروهر ذكل  ي الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/29/4ومن الواحض أأن التغيريا) الوحيدة اليت سيمت اإدخالروها س تغطي ما متت مناقك ته .وسوف
تركز املراجعا) عىل اجملال) اليت تقاربت بكأأهنا وهجا) النظر أأثناء املناقكا) .ومن الواحض أأن تكل ما يه اإل اقةراحا)
ولن يكون لروها أأي صالحيا) ،اإل اإذا قامت دوةل من ادلول ا ألعضاء أأو جلسة عامة بتأأييدها .وس يكون الروهدف من ذكل هو
اإصدار هذه الوثيقة اجلديدة بأأارع ما ميكن.
 .427وطالب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية تأأكيدا عىل أأنه  ي حاةل وجود اختالف  ي وهجا) النظر جيب أأن تظروهر
وهجا) النظر املتلفة تكل  ي نص امليرسين.
 .428و أأوحض الرئيس أأن التغيريا) الوحيدة اليت سيمت اإجراؤها عىل النص احلايل سيمت  ي حاةل قيام اإحدى ادلول ا ألعضاء
ابلإشارة بوضوح اإىل أأهنا تدمعروها .و ي حاةل عدم توافر توافق  ي الر أأي يمت وضع التغيريا) بني أأقواس كام حدث  ي املايض.
 .429وتساءل وفد جنوب أأفريقيا عن القواعد اخلاصة ابلتوصل اإىل توافق  ي الر أأي.
 .430ورصح بأأنه وفقا لعلمه فاإن القواعد املعتادة  ي الويبو سيمت تطبيقروها وجيب عىل لك دوةل من ادلول ا ألعضاء املوافقة.
وقام بتعليق اجللسة العامة.
] .431مالحظة من ا ألمانة :مت توفري نص امليرسين  ي هذه املرح ة[ .و أأكد الرئيس عىل أأن امليرسين قد معلوا عىل
اقةراحاهت معا مع انئيب الرئيس هبدف القيام  -من منظور الرئيس -بدراسة مصاحل اكفة ادلول ا ألعضاء .ودعا املكاركني
للقيام بدراسة دقيقة لالقةراحا) اليت تقدم هبا امليرسون  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4وتركز تكل التغيريا)
عىل توفري الوضوح وتقليل الفجوا) وتطوير مناجه معلية وواقعية ابلنس بة للغرض من الس ياسا) اذلي ظروهر  ي املفاوضا).
وكام سريى املكاركون ليزال هناك معل جيب القيام به من أأجل املوافقة بصورة اكم ة عىل أأهداف الس ياسا) .لكن النص
املقةرح اكن يتعلق بتقليل الفجوة  ي أأهداف الس ياسا) ومن املؤمل أأن يصل اإىل تفامه مكةرك .كام أأشار أأيضا اإىل أأنه  ي
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4اكن هناك مهنجني خمتلفني لتحقيق أأهداف الس ياسا) تكل .وطالب املكاركني بأأن
يقوموا عند التفكري  ي التغيريا) املقةرحة ابلمتناع عن حفص أأن صياغهتا اخلاصة قد مت تكرارها .واكن اليشء الرضوري هو
التفكري فامي اإذا اكنت اللكام) اليت قام امليرسون بوضعروها تعكس نية املكاركني .واكن الروهدف يتعلق بتوفري الوضوح واكن
هناك خطر يتعلق هبذه املامرسة ،كام اكن يعمل مجيع املكاركني ،ويه تتعلق ابحامتل اإعادة تقدمي صياغة تقوم ببساطة ابلتعتمي
عىل هذا الوضوح .ودعا بعض ادلول ا ألعضاء اليت قامت بتحديد تفضيالهتا بوضوح  ي املهنج اإىل الةركزي عىل ذكل  ي
مداخالهتا حماوةل التوصل اإىل تفامه مكةرك بناء عىل صياغة أأوحض ملتلف املناجه  .و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك منطقة رمادية
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متعلقة ببعض املناجه اليت تعترب تمكيلية مثل قواعد البياان) .ومن الواحض أأنه جيب اإخضاع تكل املنطقة الرمادية اإىل مناقكا)
ثنائية .وقد قام امليرسون ابلتفكري فقط  ي املناقكا) والاقةراحا) النصية اليت قدمت  ي اجللسة العامة ،بناء عىل حمرض
اجللسة .و ألن تكل املروهمة تعترب هممة صعبة للغاية أأدرك الرئيس أأن امليرسين قد يكونوا قد أأغفلوا أأو أأساءوا فروه بعض
القضااي ،ابلرمغ من اهامتهم ابدلقة .واكن عىل ثقة من أأن املكاركني سوف ينصحوهن بصورة لطيفة بكأأن ا ألخطاء اليت
وقعت اإن وجد) .مث دعا امليرسين اإىل تقدمي النص.
وذكر) الس يدة ابجيل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،الوفود بأأنه متت مطالبة امليرسين ابلس امتع اإىل مناقكا)
َ .432
اجللسة العامة عىل مدى الثالثة أأايم السابقة وإاعداد صياغة حممت ة تعكس ما اس متعوا اإليه فامي يتعلق ابلبنود اليت متت مناقك هتا
 ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4هبدف تقدمي احامتل) لتبس يط النص احلايل .ومل يكن هدفروه هو حماوةل تضمني
اكفة الاحامتل) املقدمة من قبل ادلول ا ألعضاء ،لكن اكن هدفروه مراجعة املناقكا) وتوليف صياغة  ي ضوء تكل
املناقكا) .ومبساعدة انئيب الرئيس قام امليرسون بصياغة تكل البنود بنية سلمية هبدف تيسري التقدم  ي تكل املفاوضا).
وذلكل ،مل يمت معل أأي تعديال) مقةرحة بنية شائنة مبا يؤدي اإىل ا إلرضار بأأي وفد لكن اكنت نية امليرسين يه توليف
وإاظروهار املواقف والتوصل اإىل أأرضية مكةركة بني ادلول ا ألعضاء .وبيامن أأدرك امليرسون جيدا أأن ادلول ا ألعضاء قد ترغب
 ي اإدخال تعديال) عىل النص املقةرح اكنوا يأأملون  ي أأن ينظر لك وفد ومراقب اإىل الصياغة املقةرحة بروح التوصل اإىل
أأرضية مكةركة وحتقيق تقدم .وبعد تكل املقدمة ،قامت ابس تعراض النص املقةرح مع حتديد التعديال) اليت قام ابإدخالروها
امليرسون مع القيام بتقدمي رشح خمترص لتكل التعديال) املقةرحة .وفامي يتعلق "بأأهداف الس ياسا)" قام امليرسون بتحديد
ثالثة أأهداف أأساس ية للس ياسا) يوم الثالاثء ويه ( )1زايدة الكفافية  ي نظام الرباءا)/امللكية الفكرية ( )2تيسري
التاكمل/ادلمع املكةرك ( )3تقليل منح براءا) خاطئة أأو غري صاحلة .وابلرمغ من ذكل ،اكن هناك مجموعتان اقلمييتان عىل
ا ألقل تلفت انيباهروه اإىل أأن هناك أأحد ا ألهداف الإضافية املفروهومة واليت تتعلق مبنع ّمتكل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املتعلقة هبا متلاك غري مرشوع .وذلكل ،اقةرح امليرسون أأن تكون أأهداف الس ياسا) املقةرحة كام ييل:
" أأهداف الس ياسة العامة من هذا الصك يه:
( أأ) تعزيز كفاءة وشفافية نظام ]امللكية الفكرية[ و]الرباءا) ادلويل[
(ب) املسامهة  ي الوقاية من متكل املوارد الوراثية] ،ومك تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املرتبطة هبا[ ]واملعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ متلاك غري مرشوع.
(ج) تيسري ]التاكمل[ ]ادلمع املتبادل[ مع التفاقيا) ادلولية اليت تتعلق ابملوارد الوراثية ]ومك تقاهتا[ ]واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا[ و]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ و]نظام امللكية الفكرية[.
(د) تقليل منح حقوق [ملكية فكرية [براءا)] خاطئة
ومتت املطالبة بأأن تمت صياغة أأحد ا ألهداف عىل أأنه منع ال ّمتكل غري املرشوع .وابلرمغ من ذكل وكام متت الإشارة  ي اليوم
السابق للجلسة العامة فاإن نظام الرباءا) يعترب جمال واحدا فقط من اجملال) اليت يمت فهيا ال ّمتكل غري املرشوع .وهناك
العديد من حال) المتكل غري املرشوع حيث ل يمت السعي للحصول عىل براءة .وذلكل ،ميكن للصك أأن يسروه  ي منع المتكل
غري املرشوع فقط .وهناك شواغل أأيضا حول معىن "ابطل" وذلكل فقد متت اإعادة اإدراج املصطلح ا ألصيل وهو "خاطئ".
وبعد تلقي توضيحا) من املؤيدين ،متت مراجعة الروهدف (ج) ليظروهر أأنه جيب وجود تاكمل ودمع متبادل مع التفاقيا)
ادلولية املتعلقة ابملوارد الوراثية ونظام امللكية الفكرية.
وفامي يتعلق ابملادة  ،1مل يمت تغيري املادة  1اليت مت تبس يطروها واليت مت عرضروها من قبل .واكن النص كام ييل:
" 1.1تنطبق هذه الوثيقة عىل املوارد الوراثية ]ومك تقاهتا[ ]واملعارف التقليدية املرتبطة هبا[ ]واملعارف التقليدية
املرتبطة ابملوارد الوراثية["[.
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وقام امليرسان مبراجعة املادة  2و أأشارا اإىل تكرارها الواحض  ي أأهداف الس ياسة العامة .وذلكل ،اقةرحا حذفروها لتبس يط النص.
وابلرمغ من ذكل ،و ألهنا ما زالت وثيقة معل فاإن ترقمي املواد مل يتغري.
وفامي يتعلق ابملادة  ،3قام امليرسان بتبس يط املقدمة من خالل اسيبدال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا "
بعبارة "موضوع هذا التفاق" كام مت حتديده  ي املادة  .1وتتضمن املادة حاليا رشب ككف اإلزايم يظروهر من خالل عبارة
"يطالب املودعون" واليت لقت دعام كبريا وإان مل يكن ابلإجامع بني الوفود .و ي املادة  (1.3أأ) اكن رشب الككف يتعلق
ابلبدل املورد أأي بدل املنكأأ ابلإضافة اإىل املصدر ،ابلرمغ من أأنه اإذا اكن املودع ل يعمل هاتني املعلومتني ،جيب عليه الترصحي
بذكل .فليس عىل املودع الككف عن يشء ل يعرفه .ومتت مراجعة تعريف "املصدر" ومت اإدراجه  ي قامئة التعريفا) اليت
حبيث يتضمن عددا كبريا من املصادر املعنية اليت جيب الككف عهنا .و ي املايض اكن هناك خياران يتعلقان ابملصادر.
والصياغة املقةرحة مكاهبة للخيار  2لكن مت تبس يطروها حىت تتضمن اخليار  .1والتعريف املقةرح ملصطلح "ملصدر" كام ييل:
]ينبغي فروه "املصدر" مبعناه ا ألمشل عىل أأنه يتضمن الطرف اذلي قام برشاء املوارد الوراثية وفقا لتفاقية املوارد
الوراثية والنظام متعدد ا ألطراف اذلي مت اإنكاؤه من خالل املعاهدة ادلولية بكأأن املوارد الوراثية واجملمتعا) ا ألصلية
واحمللية واملصادر ا ألخرى مثل اجملموعا) اليت حتفظ خارج مواقعروها ا ألصلية وا ألدبيا) العلمية[.
أأما عبارة "ادلوةل املقدمة للخدمة اليت تعترب بدل املنكأأ" فقد مت اختيارها لتعكس الغموض اذلي ميكن خلقه من خالل حتديد
بدل املنكأأ فقط ،ألن التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج عرفت بدل املنكأأ عىل أأنه أأي ماكن يمت العثور عىل املوارد فيه .وكام
متت الإشارة  ي اجللسة العامة ميكن أأن يسمح ذكل للمتقدم ابلطلب أأن يرصح ببدل منكأأ مل يكن  ي الواقع البدل اذلي حصل
منه عىل املوارد .ومت الاحتفاظ ابملادة (1.3ب) ألهنا مل تطالب ادلول ا ألعضاء ابلقيام بعملية معاجلة الطلبا) حىت يمت
احلصول عىل املعلوما) ذا) الص ة ،كام مل تطالب ادلول ا ألعضاء اليت ل توجد هبا قوانني املوافقة املس بقة املس تنرية أأو النفاذ
للمنافع وتقا يروها بأأن تطلب الككف عن تكل املعلوما) متاش يا مع املقصد املتعلق بوجود وثيقة تتضمن احلد ا ألدىن من
املعايري .ومت تعديل املادة  2-3وفقا لقةراح اإحدى ادلول ا ألعضاء املتعلق بتقليل العبء احملمتل عىل مكتب الرباءا) أأو
امللكية الفكرية من خالل توضيح أأن املكتب مل يكن  ي حاجة اإىل التحقق من حصة أأو صدق احملتوى اذلي يمت الككف عنه
لكن املكتب اكن مطالبا فقط ،بناء عىل وجود طلب ،بتوفري الإرشادا) املتعلقة بكيفية التوافق مع اإجراءا) مطلب
الككف .كام مت تعديل املادة  3.3أأيضا لتأأخذ  ي احلس بان وجود بروتوكول انغواي وأآليا) مركز تبادل املعلوما)  ي املعاهدة
ادلولية بكأأن املوارد الوراثية و أأنه ليست لك ادلول ا ألعضاء  ي الويبو أأطراف  ي تكل املعاهدا) وبذكل فاإن هذا الإخطار
ل جيب أأن يطلب اإل اإذا اكن من املناسب ابلنس بة للمكتب القيام بذكل .ومت نقل املادة  5.3اإىل املادة  4ألهنا بد) و أأهنا
اس تثناء أأو تقييدا ل يتعلق ابلككف .واقةرح امليرسان أأن تكون املادة  3كام ييل:

"]املادة [3
]رشب الككف

 .1.3عندما يكون [املوضوع] [الاخةراع املطلوب حاميته]  ي اإطار طلب بكأأن [حقوق امللكية الفكرية] [الرباءا)]
[مك متال عىل اس تخدام] [مسيندا بكلك مبارش اإىل] موضوع هذا الصك ،يتعني عىل لك طرف أأن يطلب من
املودعني ما ييل:
( أأ) الككف عن البدل املورد أأي بدل املنكأأ ومصدر املوارد الوراثية [و /أأو مك تقاهتا] [و /أأو املعارف
التقليدية املرتبطة هبا].
(ب) [تقدمي معلوما) وجهية ،كام يقتضيه القانون الوطين ملكتب [امللكية الفكرية] [الرباءا)] ،عن
الامتثال لرشوب النفاذ وتقامس املنافع ،مبا  ي ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية].
وإاذا مل يكن بدل املنكأأ و /أأو املصدر معروفا ،جاز للمودع تقدمي اإعالن بذكل.
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 .2.3ل يفرض رشب الككف عىل ماكتب [امللكية الفكرية] [الرباءا)] الالزتام ابلتحقق من حصة مضمون
الككف .ولكن عىل ماكتب [امللكية الفكرية] [الرباءا)] أأن تقدم التوجيه اإىل مودعي طلبا) [امللكية الفكرية]
[الرباءا)] فامي خيص كيفية اسييفاء رشوب الككف.
 .3.3ينبغي أأن ختطر ماكتب [الرباءا)] [امللكية الفكرية] أآلية تبادل املعلوما) لتفاقية التنوع البيولويج/املعاهدة
ادلولية بكأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ابلككف عن املعلوما) املتعلقة ابملنكأأ اإذا اكن ذكل مناس با.
[ .4.3يتعني عىل/ينبغي للك طرف أأن يييح للعموم ،وقت النرش ،املعلوما) املككوف عهنا].
وفامي يتعلق ابملادة  ،4أأشار) الس يدة ابجيل اإىل أأن املادة  2.4اكنت  ي السابق يه العبارة الثانية  ي اخليار  2واخلاصة
"ابلمتكل غري املرشوع" عىل قامئة املصطلحا) .واكن يبدو أأنه اس تثناء أأو تقييد .وكام أأشار) اإحدى ادلول ا ألعضاء يبدو أأنه
من الأكرث مالمئة اإدراهجا  ي املادة  .4ومت اسيبدال عبارة "س بل قانونية" بعبارة "س بل تعترب قانونية  ي بدل املنكأأ" من أأجل
تضمني مفروهوم اإماكنية حامية املعلوما) أأو البنود  ي بدل املنكأأ ،ولكن ليس  ي بدل أآخر .كام مت تبس يط العبارة أأيضا من خالل
حذف القامئة التوضيحية ل ألنكطة مثل مطبوعا) القراءة ،والرشاء والاكيكافا) املس تق ة واليت ل تعترب متلاك غري مرشوع
ألارار جتارية لكن العديد مهنا يعترب ختصيصا غري قانوين لنوع أآخر من حقوق امللكية الفكرية مثل الاخةراعا) احلاص ة عىل
براءا) .واكنت املادة  3.4يه املادة   5.3ي السابق .وفامي يتعلق ابملادة  3.4مت اإضافة عبارة اإىل الاس هتالل ويه ":اإدرااك بأأن
املوارد الوراثية  ي الصورة اليت توجد علهيا  ي الطبيعة ل تعترب اخةراعا) وذلكل ل جيب منح حقوق براءا) ملثل هذه
املوارد الوراثية" .كام قام امليرسان حبذف املادة السابقة  1.4وقاموا ابإعداد مادة جديدة تسمى "النفاذ والتدابري الانتقالية"
واليت يبدو أأهنا تناسب احلمك بصورة أأفضل .وجاء) املادة اجلديدة كام ييل:

"]النفاذ والتدابري الانتقالية

] 1.4ل جيب عىل/ينبغي لدلول ا ألعضاء فرض رشب الككف الوارد  ي هذا الصك عىل مودعي طلبا) ]ملكية
فكرية[ ]براءا)[ قبل دخول هذا الصك حزي النفاذ ] ،مع مراعاة القوانني الوطنية املوجودة قبل هذا الصك ["[[.
واقةرح امليرسان أأن تكون املادة  4كام ييل:

"]الاس تثناءا) والتقييدا)

 1.4ل [جيوز] [ينبغي] أأن ينطبق رشب الككف املتعلق ابملوارد الوراثية ]ومك تقاهتا[ ]واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا[ ]واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ عىل ما ييل:
( أأ) ]مجيع ]املوارد الوراثية البرشية و]املوارد الوراثية املأأخوذة من البرش[ ]مبا  ي ذكل امل ْمرضا) ا ألمراض
البرشية[؛[
(ب) ]املك تقا)[؛
(ج) ]السلع[؛
(د) ]املعارف التقليدية املوجودة  ي املكل العام[؛
(ه) ]املوارد الوراثية خارج ا ألنظمة القانونية الوطنية [واملناطق الاقتصادية[]؛
(و) ]مجيع املوارد الوراثية اليت ]املكيس بة[ ]اليت مت النفاذ اإلهيا[ قبل ]نفاذ اتفاقية التنوع البيولوجية [ ]قبل
 29ديسمرب [.]1993
[ 2.4ل يكون متلاك غري مرشوع ]اس تخدام املوارد الوراثية ]ومك تقاهتا[ ]واملعارف التقليدية املرتبطة هبا[
]واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ املكيس بة بأأساليب تعترب قانونية  ي بدل املنكأأ[.
[ 3.4ل [جيوز] [ينبغي] اعتبار املوارد الوراثية و]مك تقاهتا[ كام توجد  ي الطبيعة أأو مفصوةل عهنا مبثابة
]اخةراعا)[ ]ملكية فكرية[ ول [جيوز] [ينبغي] ابلتايل منح حقوق ]ملكية فكرية[ أأو ]براءا)[ فهيا.
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وفامي يتعلق ابملادة  ،6وجلعل التفاقية اتفاقية تتضمن احلد ا ألدىن من املعايري مت حذف "جيب" من املقدمة ،كام مت حذف
"سوف/جيب" من املقدمة لإاتحة قدر أأكرب من املرونة لدلول ابلنس بة لنوعية العقواب) اليت ميكن فرضروها .واكنت تكل
املرونة أأيضا السبب  ي تغيري "و"  ي املقدمة اإىل "و /أأو" .وقامت اإحدى ادلول ا ألعضاء بتقدمي املادة  "3"1.6واكنت
متثل ممارسة ميكن أأن تفيد  ي اإلغاء براءة مت منحروها بصورة خاطئة .و ي املادة (1.6ب)" "4مت حذف عبارة "مبا يتضمن
الإلغاء"  ي صاحل بند أأضيق رحابة وحمدد بصورة أأكرب حول الإلغاء  ي املادة  2.6واذلي أأوحض ،كام أأشار) العديد من
ادلول ا ألعضاء اليت يوجد هبا بنود اإلغاء ،أأن ذكل جيب أأن ميثل عقوبة تقترص عىل الظروف الكديدة .وقامت اإحدى
ادلول ا ألعضاء بتقدمي املادة  3.6و أأكد) عىل أأن املاكتب ميكهنا اختيار تطبيق املعاجلة ألس باب تتعلق مبطلب الككف
واذلي خيرج عن نطاق س يطرة املتقدم ابلطلب ،مثل تعليق املعاجلة حىت يمت تقدمي دليل عىل املوافقة املس بقة املس تنرية
من خالل شروهادة دولية لالمتثال .وإاذا تراكت ا ألعامل عىل الروهيئة الوطنية للتنوع احليوي ميكن أأن تتأأخر مثل هذه
الكروهادة حىت لو اكن املتقدم ابلطلب قد قدم ا ألوراق الرضورية للروهيئة .لكن مع وجود رشب العرشين س نة من وقت
اإيداع الرباءة ،يصبح مثل هؤلء املتقدمون ابلطلبا) من احملرومني .ومن خالل تقدمي تكل التفسريا) ،قام امليرسون
ابقةراح أأن تكون املادة  6كام ييل:

"العقواب) والتعويضا)

] 1.6يضع لك ]طرف[ ]بدل[ تدابري قانونية و /أأو اإدارية فعاةل ومتناس بة تكون مناس بة لعالج عدم الامتثال
للفقرة ] 1.3مبا  ي ذكل أآليا) تسوية املنازعا)[ .ومع مراعاة القوانني الوطنية ،جيوز أأن تكمل العقواب) والتعويضا)
ما ييل:
(أأ) قبل املنح
" "1منع الاس مترار  ي معاجلة طلبا) [امللكية الفكرية] [الرباءا)] اإىل أأن يمت اسييفاء رشوب الككف؛
" "2واعتبار مكتب [للملكية الفكرية] [للرباءا)] الطلب مسحواب [وفقا للقانون الوطين]؛
" "3ومنع أأو رفض منح [حق من حقوق امللكية الفكرية] [براءة].
(ب) ]بعد املنح
" "1نرش ا ألحاكم القضائية املتعلقة بعدم الككف
"[ "2غراما) أأو تعويضا) مناس بة عن ا ألرضار ،مبا  ي ذكل دفع الإاتوا)].
" "3السامح للغري ابلتنازع عىل حصة براءة عىل أأساس ما يتعلق من حاةل التقنية الصناعية السابقة
ابلخةراعا) اليت تتضمن موارد وراثية ]ومعارف تقليدية مرتبطة هبا[ ]ومعارف تقليدية مرتبطة ابملوارد
الوراثية[.
" "4وجيوز اختاذ تدابري أأخرى حسب ظروف احلاةل ،وفقا للقانون الوطين]].
] 2.6جيوز ألي طرف أأن ينظر  ي اإماكنية اإلغاء الرباءة كعقوبة نييجة عدم الامتثال لرشب الككف ،عن سابق
إارصار أأو معد غش[.
[ 3.6ينبغي أأن يؤدي عدم حفص طلب الرباءة  ي الوقت املناسب اإىل تعديل ملدة الرباءة املمنوحة لتعويض
صاحب الرباءة عن التأأخري[.
وفامي يتعلق ابملادة  3.9رصحت الس يدة ابجيل بأأن اإحدى ادلول ا ألعضاء قد اقةرحت اإدخال عبارة "واجلروهور" بعد لكمة
"الفاحص" .وابلرمغ من ذكل فقد بدا أأن ذكل خيلق نزاعا أأو مغوضا  ي بيان القس  2الفقرة  8من
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/6وذلكل فقد طالب امليرسون املؤيدون اإعادة النظر وتوضيح الاقةراح .وقد اكنت
تكل مبثابة تغيريا) طفيفة  ي مقدمة املادة  2.9كام ييل:
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" 2.9يك ّجع ا ألعضاء عىل تيسري اإعداد قواعد البياان) املرتبطة ابملوارد الوراثية [ومك تقاهتا] [واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا] [واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية] ألغراض حبث وحفص طلبا) الرباءا) ،ابليكاور مع
أأحصاب املصلحة املعنيني ومبراعاة ظروفروه الوطنية اإضافة اإىل الاعتبارا) التالية".]...[ :
] .433مالحظة من ا ألمانة :عرب اكفة املتحدثني عن شكرمه للميرسين عىل أأعامهل [  .وطالب وفد الروهند من امليرسين
توضيحا إلزاةل ا ألقواس  ي الفقرة ا ألخرية من المتروهيد .وطالب الوفد توضيحا يتعلق بنقل املادة  5.3من وثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/29/4اإىل املادة  .3.4وقال أأن الرئيس قد ذكر أآنفا أأنه مل يكن هناك أأي حذف يتعلق بذكل حىت
يمت التوصل لتوافق  ي الر أأي حول هذا ا ألمر.
 .434ورصح الرئيس بأأنه مل يمت معل أأي حذف من النص من قبل امليرسين و أأهن قد قاموا فقط بنقل فقرة اإىل موقع أآخر
بناء عىل رؤيهت .
 .435ورصحت الس يدة ابجيل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،بأأن ا ألقواس مل يمت اإدراهجا بصورة عارضة  ي املاكن اذلي
ذكره وفد الروهند  ي السابق وقالت أأنه رمبا يكون هذا هو املوضع الوحيد  ي الوثيقة اليت حذفت فيه ا ألقواس بصورة عارضة.
وتقدمت الس يدة ابجيل ابلعتذار عن معلية احلذف .و أأوحض امليرسون أأن املادة  5.3قد مت نقلروها اإىل املادة  3.4اليت تعاملت
مع الاس تثناءا) والتقييدا) ألن ذكل اعترب تقييدا عىل موضوع الرباءة وهو ما يناسب بصورة أأكرث موضوع الاس تثناءا)
والتقييدا) .ول يبدو أأن املادة تتعلق مبطلب الككف واذلي اكنت املادة  3تدور حوهل .وذلكل مل يق امليرسون حبذف املادة
من التفاقية.
 .436وتساءل وفد جنوب أأفريقيا عن سبب عدم وجود عنرص  ي النص يتعلق ابملناقكا) املوضوعية السابقة اليت قامت
هبا اللجنة حول المتكل غري املرشوع .وفامي يتعلق ابلس تثناءا) والتقييدا) فقد أأكد عدد كبري من ادلول ا ألعضاء عىل رضورة
تطبيق الاس تثناءا)  ي اجملال) املتعلقة ابلصاحل العام ومل تر أأن ذكل قد ظروهر  ي نص امليرسين.
 .437ورصحت الس يدة ابجيل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،بأأنه مل يمت اإجراء أأي تعديال) عىل صياغة المتكل غري
املرشوع فامي عدا العبارة الثانية  ي اخليار  2اليت نقلت اإىل املادة اجلديدة  .2.4وقد بذل امليرسون هجودا خضمة بكأأن الطريقة
اليت ميكن من خاللروها عرض أأفاكر ادلول ا ألعضاء ابلنس بة ملسأأةل الصاحل العام ووجوب أأن تكون هناك أأقواس  ي النص
اخلاص هب  .ومل يعتقدوا أأهن قد حققوا تقارب ميكهن من اإجراء تعديال) كبرية عىل بند الاس تثناءا) والتقييدا).
 .438وقال الرئيس أأنه جر) مناقكا) سابقة حول الصاحل العام ،وذلكل فقد اكن احلذف من قبل امليرسين.
 .439وطالب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،ابحلصول عىل توضيح حول
التعديال) اليت جر) عىل المتروهيد وقامئة املصطلحا).
 .440و أأشار) الس يدة ابجيل أأهن قاموا بتعديل تعريف "يعمتد بصورة مبارشة عىل"  ي قامئة املصطلحا) املقةرحة اإىل
صياغة جتمع بني النص اذلي قدمته اإحدى ادلول ا ألعضاء والصياغة الإضافية اليت حاولت التعامل مع الكواغل اليت ذكرهتا
ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق بقرص الككف عىل املواد اليت يمت النفاذ اإلهيا بصورة مادية .وذكر امليرسون أأنه مت اجلع بني اخليارين
 ي عالقة واحدة "ابملصدر".
 .441ووجد وفد اإندونيس يا أأن النص قد صيغ صياغة جيدة و أأصبح أأفضل من الوثيقة السابقة ألنه أأوحض و أأكرث مهنجية
ومتت اإضافة بعض املدخال) املوضوعية عىل النص .و أأيد وفد اإندونيس يا وفد جنوب أأفريقيا فامي يتعلق ابلصاحل العام .وسأأل
وفد اندونيس يا امليرسين عن أأهداف الس ياسا) وخاصة أأهداف الس ياسا) (د) .ويعةرف القانون الاندونييس بعدم
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صالحية النظام وذلكل فقد طالب بتوضيح يتعلق بعدم الصالحية .واقةرح الوفد حذف عبارة ادلخول اإىل حزي النفاذ الواردة
 ي املادة  4ونقلروها اإىل جزء أآخر.
 .442وقالت الس يدة ابجيل أأنه نظرا للمناقكا) السابقة اليت جر)  ي اجللسة العامة والتعليقا) اليت مت تسلمروها مل يكن
هناك دمع واسع النطاق لإجراء هذا التعديل عىل هدف الس ياسة (د) .وحىت يمت اإجراء مناقكا) اكفية للصياغة املناس بة،
فقد ر أأ) أأنه قد يكون من ا ألنسب العودة اإىل اس تخدام لكمة خاطئ واليت اكنت تس تخدم  ي السابق  ي الوثيقة
.WIPO/GRTKF/IC/29/4
 .443وعرب وفد جزر الباهاما عن رغبته  ي معرفة ما اإذا اكن قد مت التعامل مع مسأأةل قامئة املصطلحا) ومسأأةل "يعمتد
بصورة مبارشة عىل".
 .444و أأشار وفد الربازيل اإىل أأنه قد مت اإدخال عبارة جديدة  ي املادة  3.6ومل يتذكر أأنه متت مناقك هتا أأثناء ا ألس بوع .و أأثناء
ا ألس بوع ،اكن هناك توافق  ي الآراء بكأأن فكرة مؤداها أأنه ل جيب أأن تفرض متطلبا) الككف الإلزامية أأعباء اإضافية عىل
ماكتب امللكية الفكرية .وعرب الوفد عن رغبته  ي معرفة سبب وضع اإجراء يتعلق ابلقيام ابلفحص  ي الوقت املناسب لطلبا)
الرباءا) حتت "العقواب) وس بل الانتصاف" وما يه عالقته ابلنظام.
 .445وتساءل ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية أأيضا عن املادة  3.6اجلديدة.
 .446و أأشار) الس يدة ابجيل اإىل أأن النص اجلديد مت تقدميه من قبل اإحدى ادلول ا ألعضاء  ي اجللسة العامة ،ومل تكن
هناك فرصة للمناقكة و أأثناء املناقكة مل يبد أأن هناك العديد من الاعةراضا) عىل هذا البند ولروهذا السبب مت اإدراجه.
و أأشار) اإىل أأنه قد مت وضعه بني أأقواس.
 .447ومل يفروه وفد نيجرياي سبب اسيبعاد مصطلح "اإلغاء"  ي املادة (1.6ب)" ."4ومل ير أأن هناك اتفاق كبري من الغالبية
عىل اسيبعاده من النص .وطالب الوفد مبزيد من التفسريا) لسبب اإدراج املادة اجلديدة   3.6ي النص ،مع العمل بأأهنا مت
وضعروها بني أأقواس .وفامي يتعلق ابملادة " 4الاس تثناءا) والتقييدا)" أأشار الوفد اإىل أأن البنود (أأ) اإىل (د) قد مت وضعروها بني
أأقواس فامي س بق ،ألن الاس تثناءا) والتقييدا) جيب أأن تقترص عىل الصاحل العام أأو عىل اعتبارا) تتعلق ابلس ياسا)
العامة كام أأكد وفد جنوب اإفريقيا.
 .448و أأكد) الس يدة ابجيل أأن املادة  3.6اجلديدة ليست اإلزامية .وقالت أأهنا "ينبغي" وليس "جيب" .وفامي يتعلق
ابملادة (1.6ب)" "4أأشار) اإىل أأن لكمة "اإلغاء" قد حذفت من املادة ،ولكن مت اإدراهجا  ي املادة  .2.6لقد اكن ا ألمر يتعلق
مبحاوةل التوصل اإىل حد أأدىن من املعايري حيث ميكن التوصل اإىل اتفاق واسع النطاق بكأأهنا .و أأشار امليرسان ،عند مراجعة
احملارض والاس امتع اإىل خمتلف الوفود ،اإىل أأنه يبدو أأن غالبية ادلول اليت يوجد هبا مطلب ككف قد أأشار) اإىل أأن هذا
املطلب يطبق  ي الظروف القصوى والاس تثنائية .واكن هذا هو التفامه بني ادلول اليت يوجد هبا أأنظمة اإلغاء واكن من
املناسب أأن يظروهر ذكل  ي املادة  .2.6واكن ذكل هو ر أأي امليرسان فامي يتعلق ابإجراء هذا التعديل .وقد سعى امليرسان اإىل
التعامل مع الكواغل اليت ظروهر) دلى العديد من الوفود فامي يتعلق ابإماكنية القيام ابلإلغاء فامي يتعلق ابلنهتااك) الطفيفة لعدم
القيام بصورة مناس بة ابلككف عىل سبيل املثال ،من خالل حذف "مبا يتضمن اإلغاء" من املادة (1.6ب)" "4مع حتديد
الرشوب اخلاصة ابلإلغاء  ي املادة  .2.6واكن الروهدف هو أأخذ اكفة املصاحل املتلفة للوفود  ي الاعتبار مع أأمل التوصل اإىل
موقف موحد .وفامي يتعلق ابملادة  1.4مل تكن تفروه الس يدة ابجيل بوضوح النقطة اليت أأثري) من قبل وفد نيجرياي وطالبت
توضيحروها .ورصحت بأأهن مل يقوموا بتغيري أأي يشء ،عىل ا ألقل بصورة مقصودة.
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 .449و أأكد الرئيس عىل أأن مسأأةل الإلغاء يه مسأأةل حساسة .وسأأل وفد نيجرياي عام اإذا اكن يريد اإعادة التأأكيد عىل شواغهل
بكأأن ا ألقواس  ي املادة .1.4
 .450ورصح وفد نيجرياي بأأنه يرغب  ي اسيبعاد تكل املالحظة  ي هذه املرح ة.
 .451وطالب وفد غاان توضيحا بكأأن املادة  1.7ألنه اعتقد أأن بعض التعليقا) اليت مت طرهحا  ي اليوم السابق مل يمت
تسجيلروها عىل الإطالق  ي املسودة احلالية .واقةرح أأن تظروهر تكل التعليقا) من خالل اإضافة بعض ا ألقواس اليت توجد
رضورة كبرية لروها.
 .452و أأوحضت الس يدة ابجيل أأن املادة  7باكملروها قد مت وضعروها بني أأقواس و أأنه ليس هناك حاجة اإىل وضع املزيد من
ا ألقواس ادلاخلية.
 .453وطالب وفد الياابن بتوضيح سبب حذف لكمة "ينبغي" من مقدمة املادة .1.3
 .454و أأوحضت الس يدة ابجيل أأن امليرسين قد قاما  ي املادة  3بتبس يط املقدمة و أأوحضت أأن املادة حاليا تتضمن مطلب
ككف اإلزايم .واكن هناك دمع واسع النطاق لكنه مل يكن ابلإجامع ملطلب الككف الإلزايم ولروهذا السبب اكن جيب حذف
لكمة "ينبغي" ومت الاحتفاظ بلكمة "جيب" .ومت التعبري عن الرغبة  ي وجود مرونة واكن هذا هو سبب اسيبدال "و" بعبارة
"و /أأو" و مت حذف" جيب/ينبغي"  ي جزء لحق من املقدمة ومت الاحتفاظ بلكمة "حيق" .وقد أأدركت الس يدة ابجيل أأن
هذا البند اكن س يصبح موضوع مناقكا) مطوةل  ي مفاوضا) اللجنة .وابلرمغ من ذكل ،ومن أأجل التوصل اإىل نص يؤدي
اإىل التوصل اإىل أأرضية مكةركة  ي اللجنة والاس امتع اإىل ادلول ا ألعضاء ،فقد اقةرح امليرسون وجود مطلب ككف اإلزايم.
 .455وقام وفد انميبيا أأول ابلتقدم ابقةراح يتضمن اإس ناد حقوق اإىل مقديم خدما) املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املتعلقة هبا لتندرج حتت س بل الانتصاف وتساءل عن سبب عدم اإدراج ذكل أكحد اخليارا) .كام تساءل عام اإذا اكن من
املفةرض تطبيقه مبوجب املادة ( 1.6ب) ( .)4اثنيا ،فامي يتعلق ابملادة  ،3.6مد الفةرة الزمنية ،تساءل الوفد عام اإذا اكن ذكل
أأمر حيدث بصورة منتظمة عندما اكن حيدث تأأخري بسبب ترا م أأعامل حفص الرباءا) عىل سبيل املثال .وتساءل أأيضا عام اإذا
اكن حيدث  ي حال) ترا م ا ألعامل أأن يمت توفري فةرة حامية أأطول ألس باب ختتلف عن متطلبا) الككف.
 .456و أأشار) الس يدة ابجيل اإىل أأن هناك العديد من ماكتب الرباءا) اليت تقدم تعديال) للفةرا) أأو متديد مقابل التأأخري
 ي اإجراءا) طلبا) الرباءا) عندما يكون التأأخري غري انجت عن اإجراءا) قام هبا املتقدم ابلطلب ولكن بسبب مكتب
الرباءا) أأو متطلبا) مكتب الرباءا) .وذلكل فاإن هذا مل يكن نوع غريب من البنود وبصفة عامة  ي قوانني الرباءا) .واعتقد
امليرسان أأن هناك فائدة لروهذا املوقف .وفامي يتعلق ابلسؤال ا ألول املتعلق ابلعقواب) وس بل الانتصاف ،أأشار امليرسان اإىل
اقةراحا) وفد انميبيا وبيهنا أأنه بدل من اإضافة بنود جديدة اإىل النص ،فقد تضمنت املادة ( 1.6ب) " "4اقةراحا حتت
مصطلح "تدابري أأخرى".
 .457و أأشار وفد النيجر اإىل أأن املادة  2مل تظروهر  ي النص وتساءل عام اإذا اكن قد مت حذفروها.
 .458و أأشار) الس يدة ابجيل اإىل أأن املادة  2بد) مكابه متاما ألهداف الس ياسا) وبدا أأهنا ل تضيف أأي يشء مفيد.
وهبدف تبس يط الوثيقة حبيث تتضمن بنود تقوم بصورة فعلية بتحقيق أأهداف ادلول ا ألعضاء ،اختار امليرسان حذف املادة
 2حول نطاق الوثيقة من نص امليرسان.
 .459ودعا الرئيس اللجنة احلكومية ادلولية للتفكري  ي التغيري املقةرح وما اإذا اكنت مصاحل الس ياسا) قد ظروهر) ومتت
تغطيهتا  ي املواد ا ألخرى .وإاذا اعتقد) ادلول ا ألعضاء أأن املادة  2هممة ،فميكن اإعادة اإدراهجا.
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 .460وطالب وفد اإيطاليا بتوضيح .و ألن الوفد ل جيد املادة   2.6ي وثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4فقد تساءل عام
اإذا اكن قد مت نقل تكل املادة اإىل مادة أأخرى أأم أأنه قد مت حذفروها.
 .461و أأشار) الس يدة ابجيل اإىل أأن امليرسين قد قاموا بتعديل املادة  2.6والصياغة ا ألصلية واليت اكنت كام ييل ]":عدم
الالزتام مبطلب الككف ] ي غياب الاحتيال[ سوف/جيب أأل يؤثر عىل حصة وقابلية تطبيق حقوق ]امللكية الفكرية[
و]الرباءا)[ املمنوحة ".وقد مت اسيبدال تكل الصياغة واكن هذا أأمر مت اإجراء الكثري من املناقكا) من قبل الوفود بكأأنه.
ومن املؤكد أأنه اإذا مل تتضمن الصياغة اليت طرحت  ي املادة  2-6شواغل ادلول ا ألعضاء فسريحبون ابإعادة اإدراج أأو تعديل
تكل الصياغة.
 .462وطالبت فزنويال (مجروهورية – البوليفارية) بتوضيح لسبب نقل املادة  5.3اإىل املادة .3.4
 .463و أأشار) الس يدة ابجيل اإىل أأن امليرسان قد قررا نقل املادة  5.3اإىل املادة  3.4ألنه بدا هلام أأن مثل تكل املادة ليس
لروها عالقة مبطلب الككف .واكنت املادة  3تدور حول الككف .واكنت املادة  5.3تقول  ]":ل تعترب /ل جيب اعتبار املوارد
الوراثية و]مك تقاهتا[ كام توجد  ي الطبيعة أأو عند فصلروها عهنا ]اخةراعا)[ أأو ]ملكية فكرية[ وذلا لن يمت/ل جيب منح
حقوق ]ملكية فكرية[ أأو ]براءا)[ خاصة هبا[[ .وسوف ميثل ذكل اس تثناء أأو تقييد يتعلق بقدرة مكتب الرباءا) عىل منح
براءة أأو حق ملكية فكرية بكأأن موضوع معني ليس هل ص ة ابلككف وذلكل بدا أأن أأفضل ماكن مناسب هو املادة  4حول
"الاس تثناءا) والتقييدا)".
 .464وقال ممثل قبائل تولليب ،فامي يتعلق ابملادة  2.9حول " أأنظمة البحث  ي قواعد البياان)" أأنه يرى أأن هناك تأأييد
واسع النطاق ألن تكون قواعد البياان) ذا) طبيعة طوعية ومل ير أأن ذكل قد ظروهر  ي الوثيقة موضع ادلراسة.
 .465وقال وفد ش ييل أأن عليه مراجعة الصياغة ألنه ل يتذكر مناقكة املادة  3.6و أأنه سوف يقوم مبراجعهتا  ي مرح ة لحقة.
 .466وقال وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية أأنه طاملا أأهن يعملون مبوجب الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/29/4كام
رصح الرئيس و ألن اللجنة احلكومية ادلولية متثل معلية تعمتد عىل ا ألعضاء ،توقع أأن يظروهر النص اذلي اقةرحه  ي الوثيقة
اجملمعة وتساءل عن توقيت توفري تكل الوثيقة .ووفقا ملهنجية العمل املتفق علهيا ،فاإن نص امليرسين اجلديد فقط اذلي حصل
عىل قبول  ي اجللسة العامة سوف يمت اإدراجه  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4و ي هذا الوقت ،مل يتلق أأي
نص اتفاق  ي اجللسة العامة ور أأى أأن اكفة التعديال) اليت اقةرحهتا ادلول ا ألعضاء جيب أأن تظروهر  ي هذا النص.
 .467ورصح وفد توابج أأمارو بأأنه قد اقةرح اإجراء تعديال) عىل ا ألهداف وعىل املواد  1و2و 4و .6ومما يدعو ل ألسف
أأهنا مل تظروهر  ي نص امليرسين .و أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء مل تتقدم بأأي اقةراحا) بكأأن حذف أأو تعديل وضع بعض
الفقرا).
 .468وقال وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بأأن اجملموعة ابء مل يكن دلهيا وقت اك ي ملناقكة الوثيقة وحبث عن
توضيحا يتعلق ابلعالقة بني الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4والوثيقة اليت تمت دراس هتا واليت تضمنت نص امليرسين.
كام تساءل أأيضا عن سبب نقل املادة   5.3ي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4اإىل املادة .4
 .469وقالت الس يدة ابجيل أأن املادة  5.3قد مت نقلروها اإىل املادة  4ألهنا ل عالقة لروها بعملية الككف أأما املادة  3فتتعامل مع
الككف .ويبدو أأهنا اكنت متثل اس تثناء أأو تقييد ألهنا متت صياغهتا للحد من املوضوع اذلي ميكن ملكتب امللكية الفكرية أأو
الرباءة منحه ويبدو أأن ذكل اس تثناء أأو تقييد وليس بندا يتعلق ابلككف وذلا فقد ر أأوا أأهنا تنمتي بصورة أأفضل اإىل املادة .4
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 .470وتساءل وفد الربازيل عن سبب وضع املادة  3.6حتت عنوان "العقواب) وس بل الانتصاف" وكيف س تعمل تكل
املادة  ي الصك .وكام ذكر امليرس فاإنه اكن دليه أأس باب لنقل املادة  5.3السابقة اإىل جزء أآخر من النص ،لكنه مل يفروه كيف
س تعمل املادة   3.6ي لك النص وخاصة كيف ميكن القول أأن هناك عالقة بني املادة  3.6وبني العقواب) وس بل الانتصاف.
 .471وقالت الس يدة ابجيل أأن وفد الربازيل قد أأاثر نقطة ذا) مغزى ألن وضع املادة لن يكون مثاليا .و أأوحضت أأن طريقة
تفكري امليرسين فهيا عىل أأهنا من س بل الانتصاف يه أأهنا اكنت ابلفعل من س بل الانتصاف ابلنس بة للمتقدم بطلب الرباءة
مبعىن أأن ا ألجل لن ينقيض أأي أأهن سوف حيصلون عىل تعديال) لرشوب الرباءا) اخلاصة هب  .وفامي يتعلق بأأفضل ماكن
للامدة ،فاإن املاكن املقةرح يبدو أأنه أأفضل ماكن لوضعروها .ومل تنكر الس يدة ابجيل أأنه ميكن أأن يكون هناك ماكن أأفضل لوضع
املادة به.
 .472وتساءل وفد مرص عام اإذا اكنت املناقكا) سيس متر حول نص امليرسين مع وضع الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/29/4جانبا أأم أأنه ميكن مناقكة الوثيقتني معا .وتساءل عام اإذا اكنت الوثيقة اجلديدة س تحل حمل
الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4و أأراد الوفد معرفة كيفية ترتيب الوثيقة ألن هناك مادتني حتمالن رمق .4
 .473وطرح ممثل الاحتاد ادلويل لرشاك) ومجعيا) ا ألدوية سؤالا حول املادة  .2.6و ي الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/29/4اكن هناك خيارين يتعلقان ابلإلغاء بيامن اكن هناك خيار واحد فقط  ي نص امليرسين.
وتساءل عن السبب املنطقي وراء هذا ا ألمر وما اإذا اكن من املمكن اإعادة التفكري  ي اخليارين وهو أأمر مفيد ملتابعة العمل.
 .474وقالت الس يدة ابجيل أأنه من احملمتل جدا دراسة اإعادة تقدمي هذا النص اإذا اكنت الصياغة احلالية للامدة  2.6غري اكفية
إلظروهار مصاحل ادلول ا ألعضاء.
 .475ووجد وفد فانواتو أأن وجود مادتني حيمالن رمق  4هو أأمر مثري لالرتباك.
 .476و أأكد) الس يدة ابجيل أأن هذا ا ألمر مثري لالرتباك لكهنا مل ترد املكاركة  ي اإعادة ترقمي أأي مواد ألهنا وثيقة معل.
وطالبت ادلول ا ألعضاء ابلتحيل ابلصرب ،ألهن ميكهن العمل من خالل الوثيقة ويتخذوا قرارا بكأأن الكلك والةرقمي الهنايئ.
 .477وعرب الرئيس عن أأمهل  ي أأن تالحظ ادلول ا ألعضاء أأن النص قد مت تقدميه بنية سلمية ليسجيل الآراء اجملمعة لدلول
ا ألعضاء .وطالب ادلول ا ألعضاء ابلتفكري  ي نص امليرسين و أأكد عىل أأنه لن يمت التفاق عىل يشء حىت يمت التفاق عىل لك
ا ألمور .واكن الغرض ا ألسايس هو التوصل اإىل تفامه مكةرك حول املسائل الرئيس ية وتقليل الفجوا) عىل أأمل التوصل اإىل
توافق بكأأن العنارص ا ألساس ية .وقام الرئيس بتعليق اجللسة العامة.
] .478مالحظة من ا ألمانة :قام الرئيس ابإعادة فتح اجللسة بعد الاسةراحة[ وعرب الرئيس عن أأمهل  ي أأن تكون الوفود قد
حصلت عىل وقت اك ي لس تعراض نص امليرسين .و أأكد مرة أأخرى عىل أأن نص امليرسين اكن جمرد معل ل يزال جاراي .لقد
اكن ببساطة عبارة عن مراجعة للميرسين لوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4بناء عىل مناقكة املسائل الرئيس ية.
وس يظل النص املرجعي هو الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4بدون مراجعا) امليرسين .وكام أأشار) الس يدة ابجيل
فلقد اكنت عبارة عن حماوةل بنية سلمية ليسجيل مصاحل اكفة ادلول ا ألعضاء مع حماوةل تقليل الفجوا) احلالية وتوفري وضوح
أأكرب فامي يتعلق ابملسائل الرئيس ية .وقد قام امليرسون ابإصدار أأحاكم حول مداخال) ادلول ا ألعضاء اليت تعكس معلية
تقليل الثغرا) أأو الوضوح بطريقة أأفضل وقاموا  ي بعض احلال) حبذف أأو اإدراج صياغة جديدة .مث قام الرئيس بتقدمي
القواعد ا ألساس ية للصياغة احلية .ولن يمت الإبقاء عىل نص قام بوضعه امليرسون اإذا مل حيظى بتأأييد أأي دوةل من ادلول
ا ألعضاء .واكن الروهدف من الصياغة احلية هو القيام مبزيد من املراجعة للوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4واليت سيمت
مالحظهتا (وليس تبنهيا) ونقلروها اإىل دورة اللجنة احلكومية ادلولية رمق  .30وس يكون النص عىل الكاشة وسيمت اإدخال
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تغيريا) كام حدث من قبل كام ييل )1( :ميكن ألي دوةل من ادلول ا ألعضاء معل تغيريا) (اإضافة أأو حذف أأو تعديل) ()2
ميكن لقةراحا) صياغة املراقبني أأن تظل  ي النص اإذا قامت دوةل من ادلول ا ألعضاء بدمعروها ( )3يمت وضع خط حتت
الإضافا) املقةرحة ( )4يمت وضع العبارا) املقةرح حذفروها والفقرا) موضع اليساؤل بني أأقواس مربعة ( )5من املمكن وجود
خيارا) مس تق ة ،واليت ميكن تقدميروها من خالل "خيار" أأو "تغيري" )6( .يمت فصل خيارا) الصياغة من خالل "خط مائل"
( )7أأسامء املؤيدين مل يمت اإدراهجا  ي النص  .ي الهناية لن يمت وضع خط حتت العبارا) اليت متت اإضافهتا .وس تظل ا ألقواس
 ي النص .واقةرح الرئيس الةركزي عىل التعديال) اليت قام ابإدخالروها امليرسون .ودعا امليرسين اإىل أأعادة تقدمي لك تعديل.
 .479وعرب وفد الربازيل عن رغبته  ي التأأكيد عىل أأن هناك حاجة اإىل موافقة اجللسة العامة مجيعروها حىت تمت اإضافة نص
امليرسين .كام عرب عن رغبته  ي توضيح ما اإذا اكن نص امليرسين يتضمن اقةراحا) جديدة أأم أأن اختصاصروه يتعلق بتبس يط
املناقكا).
 .480ورصح الرئيس بأأنه اإذا اكن من املطلوب احلصول عىل توافق  ي الر أأي بكأأن لك بند ،جيب وقف املناقكا) عىل
الفور والةركزي عىل الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4فقط .واكن نص امليرسين جمرد وثيقة معل تضمن املناقكا)
اليت جر)  ي اجللسة العامة .ومت وضع أأقواس عىل النص من البداية للهناية .وإاذا قامت اإحدى ادلول ا ألعضاء بدمع أأي
عنرص ،ميكن أأن يبقى .اإن حماوةل احلصول عىل توافق  ي الر أأي بكأأن لك بند  ي نص امليرسين لن يكون أأمرا ممكنا كام أأنه لن
يؤدي اإىل التوصل لنتاجئ .لقد اكن هدف امليرسين هو تقليل الاختالفا) الكبرية حول املسائل الرئيس ية والسعي للتوصل
اإىل توضيحا) .وإاذا متكنت اللجنة احلكومية ادلولية من احلصول عىل توافق  ي الر أأي ابلنس بة للك عنرص  ي النص،
فسيس تمكل هممهتا .وابلرمغ من ذكل ،أأشار) املناقكا) املتعلقة ابملسائل الرئيس ية  ي ا ألايم السابقة اإىل أأن ذكل مل يكن
الوضع القامئ .واكنت هناك بعض الاختالفا)  ي الر أأي.
 .481و أأشار وفد اندونيس يا ،ابلنيابة عن البدلان ميكاهبة التفكري ،اإىل أأن نص امليرسين اكن عبارة عن حماوةل ليسجيل
حفوى املناقكا) .و أأشاد بقيام امليرسين بيسجيل خمتلف أآراء ادلول ا ألعضاء .وبصفة عامة ميكن اعتبار نص امليرسين إاسروهاما
همام  ي اجلروهود املكةركة من أأجل حتقيق تقدم .وابلرمغ من ذكل ،أأشار اإىل أأن هناك مسائل جديدة مت تداولروها ابس تفاضة ومت
اإدراهجا  ي النص .واكن الوفد مس تعدا لالس امتع اإىل رشح امليرسين واكن عىل اس تعداد للمكاركة بصورة بناءة  ي املناقكا).
 .482وتساءل وفد فزنويال (مجروهورية – البوليفارية) عن كيفية القيام ابملفاوضا) .وقال الرئيس إان املفاوضا) تعمتد عىل
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4بدون تغيريا) امليرسين .وابلرمغ من ذكل ،اكن هناك نص للميرسين مطروحا عىل
املائدة يضمن عنارص جديدة .وفامي يتعلق ابلإجراءا) ،عرب الوفد عن رغبته  ي معرفة أأي النصني جيب اإبالغ عامصته به.
 .483و أأوحض الرئيس أأن النص الر يي هو الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4واكن الروهدف من نص امليرسين تيسري
املناقكا) .وإاذا مل يمت قبول نص امليرسين بعد املناقكا) فاإن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4يه اليت س متثل النص
اذلي جيب اإرساهل للعوامص.
 .484وعرب وفد الربازيل عن تفروهمه ألن هممة امليرسين اكنت تيسري وتنقية النص ،وتيسري املفاوضا) .و ي ا ألايم القلي ة
املاضية ،اكن معل امليرسين مفيدا وقام امليرسون ابإجناز دورمه .لكن اكنت هناك شكوك دلى الوفد فامي يتعلق بكيفية تناسب
اإدراج اقةراحا) جديدة مع هممة امليرسين.
 .485و أأوحض الرئيس أأن امليرسين مل يدخلوا أأي مواد اإضافية مل تمت مناقك هتا  ي اجللسة العامة .وابلرمغ من ذكل ،حاول
امليرسان مراجعة بعض املواد ألهنام اعتقدا أأن الصياغة س تحسن النص.
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 .486وعرب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للتفسريا) املساعدة اليت قدهما الرئيس .واكن الوفد مس تعدا للتحرك
قدما بناء عىل نص امليرسين .وابلرمغ من ذكل ،عرب عن رغبته  ي توضيح ما اإذا اكنت سيتوفر الفرصة للوفود لتقدمي نص مت
اقةراحه فامي س بق ابلرمغ من عدم تسجيهل  ي نص امليرسين .كام عرب عن رغبته أأيضا  ي توضيح ما اإذا اكن ميكن اإدراج النص
اذلي مل تمت املوافقة عليه من قبل اكفة ادلول ا ألعضاء لكن أأيدته بعض ادلول ا ألعضاء عىل أأن يظل بني أأقواس.
 .487و أأكد الرئيس عىل أأن الإجابة عىل الك السؤالني اكنت بنع .
 .488وشارك وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية  ،ي بعض الكواغل اليت عرب عهنا وفد الربازيل ووفد
فزنويال (مجروهورية – البوليفارية) حول اإدراج املادة اجلديدة  .3.6وفامي يتعلق ابملادة  ،4ذكر الوفد بأأن امليرسين قد قال اإن
من اخلطأأ أأل يمت اإدراج لغة بدي ة ،تقول "حيق لدلول ا ألعضاء منح اس تثناءا) وتقييدا) ابلنس بة ملطلب الككف عىل
أأساس املصاحل العامة واعتبارا) أأخرى".
 .489و أأيد وفد الهباما ،متحداث ابلنيابة عن دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بياان) وفود الربازيل و فزنويال (مجروهورية –
البوليفارية) ونيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية .واكنت شواغهل تتعلق ابملادة  3.6اجلديدة.
 .490وعرب وفد الربازيل عن شكره للرئيس عىل توضيحاته فامي يتعلق مبهنجية معل املنسقني بناء عىل املناقكا) اليت جر)
 ي اجللسة العامة .وعرب عن اعتقاده بأأن اكفة الوفود ميكهنا مسايرة هذا التفامه.
 .491وتساءل وفد جنوب أأفريقيا عام اإذا اكنت اجللسة العامة سيتأأكد من التوافق  ي الر أأي بكأأن تبين نص امليرسين  ي
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4بندا بندا .وتساءل عن مؤرش التوافق  ي الر أأي وعن الوثيقة اليت سيمت اس تخداهما
 ي اجللسة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية.
 .492و أأوحض الرئيس أأن املناقكا) سوف تركز عىل املواد اليت قام امليرسان بتغيريها.
 .493و أأيد وفد الروهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأس يا واحمليط الروهادي ،مهنجية الرئيس .ووافق عىل العمل ادلؤوب
اذلي قام به امليرسون .وذكر الرئيس ثالثة لكام) يه الإنصاف والسروهوةل والكدة .ور أأى الوفد أأنه جيب أأن تكون هناك لكمة
أأخرى متضمنة ويه حسن النية .وسوف يسري نص امليرسون ل ألمام فقط اإذا اعمتد عىل حسن النية .وتعىن حسن النية
عدم تضمني عنارص جديدة بدون أأي مناقكا) .واكنت هناك بعض الاقةراحا) اليت تضمنهتا البياان) واكنت متثل جزء من
احملارض اليت مت تداولروها لكن مل يمت القيام بعمل مناقكا) مس تفيضة حول هذا املوضوع .واعتقد) اجملموعة أأن عىل الوفود
مناقكة هذه العنارص  ي نص امليرسين اذلي متت مناقك ته ابس تفاضة .وكام قال الرئيس ،فاإن لك دوةل من ادلول ا ألعضاء
تمتتع ابحلرية  ي تقدمي عنارص جديدة .ومل ترغب اجملموعة  ي أأن تبد أأ  ي مفاوضا) حول عنارص جديدة ألهنا مل تيبع
الإجراءا) اليت قام الرئيس بوضعروها بوضوح و أأيدهتا اجملموعة .و أأيد الوفد البياان) اليت قدهما وفد اندونيس يا ابلنيابة عن
البدلان ميكاهبة التفكري ووفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ووفد جزر الهباما ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ووفد الربازيل ووفد فزنويال (مجروهورية – البوليفارية).
 .494وقال الرئيس أأن حسن النية أأمرا همام .وهذا هو ما حاول امليرسون القيام به .و أأقر بأأن هناك نقاب حساسة تتعلق
ببعض العنارص  ي النص واليت شعر البعض أأن الوفود قد قامت مبناقك هتا بصورة اكفية.
 .495وتساءل وفد فزنويال (مجروهورية – البوليفارية) كيف يربر لعامصته وجود عنرص مل يكن موجودا  ي الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/29/4ومل تكن تعليقاته متعارضة عىل الإطالق مع اجلروهود اليت قام هبا امليرسون.
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 .496وعرب وفد الصني عن شكره للجروهود اليت قام هبا امليرسون .ووافق وفد فزنويال (مجروهورية – البوليفارية) عىل أأنه يبدو
أأن هناك أأجزاء من نص امليرسين مل تمت مناقك هتا .وتساءل عام اإذا اكنت اجللسة العامة سوف تناقش النص أأم سيتجاههل.
ويوجد للمفاوضا) بعدين :النصوص اليت سيمت مناقك هتا واملسائل واحملتوى اليت اتفقت الوفود عىل مناقك هتا معا .ومل يكن
الوفد متأأكدا مما سيمت مناقك ته.
 .497وقال الرئيس أأنه أأشار اإىل مهنجية العمل .وقد قام امليرسون ابس تقاء املناقكا) من ثالثة أأايم من النقاش وهو ما
عكس أآراء عوامص لك الوفود .واكنت هناك نقاب حساسة تتعلق ابلعمل اذلي اكن امليرسون يقومون به .لكن حاول
امليرسون القيام بعملروه حبسن نية .وظلت الوثيقة املرجعية يه وثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4وفروه الرئيس أأن
بعض الوفود شعر) بأأن بعض العنارص الرئيس ية قد مت تغيريها ومل تمت مناقكا) اكفية لروها .و ي هذه اللحظة ،فاإن نص
امليرسين ما هو اإل معل ل يزال جاراي .واقةرح الرئيس العمل من خالل نص امليرسين حبيث ميكن للوفود طرح شواغلروه .
ودعا الرئيس امليرسين لتقدمي أأول تغيري.
 .498ورصحت الس يدة ابجيل بأأن احلمك املقةرح ا ألول اكن عىل قامئة املصطلحا) ،واكن عبارة عن تعريف لعبارة "يعمتد
بصورة مبارشة عىل" واليت تتعلق مبتطلبا) الككف  ي املادة  .3ومل يعد موجودا حاليا  ي النص اجملمع .ولن يكون ذكل اإل
بتأأييد من ادلول ا ألعضاء .واكن التعريف املقةرح لعبارة "يعمتد بصورة مبارشة عىل" كام ييل:
"تعين عبارة "يعمتد مبارشة عىل" اإن الاخةراع جيب أأن يقوم ابلس تخدام املبارش للموارد الوراثية أأي يعمتد عىل
خصائص معينة للموارد اليت ميكن للمخةرع النفاذ املادي اإلهيا أأو النفاذ اإىل موارد غري ملموسة أأو معارف تقليدية
مرتبطة هبا "
 .499ورغب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء  ،ي التعبري عن شكره للميرسين
عىل النص والعمل اجلاد اذلي قاموا به .كام اكن يود لفت الانيباه اإىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية ليست  ي موقف ميكهنا من
التعامل مع قانون الرباءا) املوضوعي مثل املادة  3.4املقةرحة  ي نص امليرسين .ويعترب اقةراحه املتعلق بوجود مطلب ككف
اإلزايم  ي قانون الرباءا) مطلبا ر ييا لن يقوم بتغيري قانون الرباءا) املوضوعي .و ألهنا تعترب مفاهمي و أأفاكر جديدة ،فميكهنا
 ي الوقت الراهن أأن توفر فقط تعليقا) أأولية .وفامي يتعلق بتعريف عبارة "يعمتد بصورة مبارشة عىل" اعتقد الوفد أأن
التعريف اكن يسري  ي الاجتاه الصحيح .أأما اجلزء ا ألخري ،ابلرمغ من ذكل ،واذلي اكن يقول " أأو النفاذ اإىل موارد وراثية غري
ملموسة أأو معارف تقليدية متعلقة هبا" فقد غري نطاق الاقةراح اذلي تقدم به تغيريا كبريا .وذلكل طالب الوفد بتضمني
الصياغة ا ألصلية لتعريف "يعمتد مبارشة عىل" كام ييل" :تعىن عبارة "يعمتد مبارشة عىل" أأن الاخةراع جيب أأن يقوم
ابلس تخدام الفوري للموارد الوراثية أأي يعمتد عىل خصائص معينة للموارد اليت يكون للمخةرع قدره عىل النفاذ املادي اإلهيا.
 .500ومل يمتكن وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية من تأأييد التعريف املوجود  ي نص امليرسين .كام مل ميكنه دمع التعريف
املقةرح واملعدل اذلي قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .وطالب ابلحتفاظ هبذه
التعريفا) بني أأقواس .ومل يفروه املقصود من العبارة "عىل الاخةراع أأن يقوم ابلس تخدام الفوري للموارد الوراثية" .واكن
هناك تساؤل يتعلق مبا اإذا اكن مفروهوم "يعمتد بصورة مبارشة عىل" مقصورا عىل الاخةراعا) املزعومة أأو ينطبق عىل اكفة
الاخةراعا) اليت مت الككف عهنا  ي الطلب املتضمن  ي هذا التعريف .عالوة عىل ذكل ،مت تعريف املورد الورايث عىل أأنه
أأمر مادي .ويكري مصطلح مادي اإىل معلوما) ملموسة وليس معلوما) غري ملموسة .وبذكل ،فاإن مصطلح "موارد وراثية
غري ملموسة" يعترب متناقضا وطالب الوفد بوضع عبارة "موارد وراثية أأو" بني أأقواس.
 .501وعرب وفد انميبيا عن رغبته  ي الاحتفاظ بعبارة "غري ملموسة" .اإن وصف املادة بأأهنا أأمر مادي ل يوجد ابلرضورة
 ي الصياغة .وقد يكري البعض عىل سبيل املثال اإىل الناك) اليت يلقهيا فنان كوميدي عىل خك بة املرسح بأأهنا املادة اخلاصة
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به .ومن املؤكد أأهنا ليست أأمرا ماداي .ذلا ميكن مناقكة ما اإذا اكنت املوارد الوراثية يقصد مهنا أأن تكون مادية .وابلطبع ل
جيب أأن توجد  ي عمل ا ألحياء احلديث .واحتفظ الوفد حبقه  ي الرجوع اإىل املسأأةل من خالل مزيد من املناقكا).
 .502و أأيد وفد غاان بيان وفد انميبيا .وإاذا اكن دلى خشص عىل سبيل املثال مواد ملموسة واليت تكون قد تبخر) من
خالل بعض العمليا) أأو مت حتويلروها اإىل مادة أأخرى ل ميكن ملسروها ،جيب أأن يمت تضميهنا  ي نطاق هذه الوثيقة .اإن قرص
ا ألمر عىل املواد امللموسة حفسب ميثل أأمرا ضيقا للغاية.
 .503و أأيد وفد نيجرياي بياين وفدي انميبيا وغاان .ول يعترب مصطلح املوارد الوراثية غري امللموسة متعارضا ابلرضورة .و ي
س ياق املوارد الوراثية ،و ي العرص التكنولويج اجلديد ،فاإن مجموع املعلوما) اليت ميكن معاجلهتا ابلعديد من الس بل ميكن أأن
يبعد بني ما هو ملموس وبني ما هو غري ملموس ،ومع ذكل يكون لروها معىن صناعي فامي يتعلق ابلتطبيقا).
 .504و أأيد وفد دوةل بوليفيا متعددة القوميا) بياان) وفود غاان ونيجرياي وانميبيا .و أأيد احلفاظ عىل عبارة "غري ملموسة"
ألنه اعتقد أأن ا ألمر املروه ابلنس بة للموارد الوراثية هو املعلوما) احمليطة هبا وليس املورد املادي حفسب.
 .505و أأيد وفد جنوب أأفريقيا بياان) وفود انميبيا ونيجرياي وغاان ودوةل بوليفيا املتعددة القوميا) .ومن خالل ا ألساليب
التكنولوجية احلديثة ،اكن من الرضوري احلفاظ عىل "املوارد الوراثية غري امللموسة".
 .506و أأيد وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإدراج تعريف "يعمتد مبارشة عىل" كام
أأقره وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء.
 .507ودعا الرئيس امليرسين لعرض النقطة التالية.
 .508ورصحت الس يدة ابجيل بأأن التغيري التايل اكن  ي اخليار  2من تعريف المتكل غري املرشوع حيث مت حذف العبارة
الثانية  ي املادة " 4الاس تثناءا) والتقييدا)" .وقد أأصبح تعريف اخليار  2حاليا كام ييل:
"["المتكل غري املرشوع" هو اس تخدام موارد وراثية و /أأو [مك تقاهتا] و /أأو [معارف تقليدية مرتبطة هبا] و /أأو
[معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية] تكون للآخر عندما حيصل املس تخدم عىل املوارد الوراثية أأو املعارف
التقليدية من صاحهبا بوسائل غري سلمية أأو اإخالل ابلثقة يؤدي اإىل انهتاك القانون الوطين  ي بدل املورد"].
 .509ورصح وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بأأن احلصول عىل اإذن بنية سلمية من الكخص غري الصحيح أأو من مكتب
اإداري غري حصيح ل يعترب متلاك غري مرشوع لكنه يندرج حتت نطاق هذا التعريف .وجيب عىل الواثئق القانونية جتنب
تعريف املصطلحا) بصورة غري ميسقة مع املعىن الكائع واملفروهوم للمصطلح .ونييجة ذلكل ،اقةرح الوفد اسيبدال مصطلح
"المتكل غري املرشوع" الوارد  ي اخليار  1بعبارة "النفاذ/الاس تخدام غري املرخص" .كام طالب أأيضا ابلحتفاظ ابلعبارة الثانية
 ي اخليار .2
 .510و أأشار وفد نيجرياي اإىل أأنه مييل اإىل احلفاظ عىل مصطلح المتكل غري املرشوع كام اكن  ي اخليار  .1كام أأيد أأيضا
مراجعة امليرسين للخيار .2
 .511وعرب وفد جنوب أأفريقيا عن رغبته  ي وضع عبارة "النفاذ/الاس تخدام غري املرخص" بني أأقواس .و أأشار اإىل مسأأةل
املهنجية و أأشار اإىل أأن هدف املامرسة احلالية اكن تقليل الثغرا) وتوفري الوضوح .وتساءل عام اإذا اكن من املمكن ابلنس بة
للوفود حتديد موقفروها مع الةركزي عىل ادلفاع عام قاموا ابلشةراك فيه.
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 .512و أأيد الرئيس تعليقا) وفد جنوب أأفريقيا .وجيب عىل الوفود حتديد املواقف املتلفة وإابقاهئا واحضة بقدر الإماكن.
وابلرمغ من ذكل ،اكنت الوفود أأيضا تمتتع حبقوق التعريف بأآراهئا .وجشع الرئيس الوفود بقوة عىل الةركزي عىل اجملال اذلي
يتعلق مبصاحل س ياساهتا بدل من التعامل مع املصاحل اليت أأشاروا بوضوح اإىل أأهن ل يؤيدوهنا.
 .513و أأيد وفد الربازيل وفد جنوب أأفريقيا وطالب مبعلوما) اإضافية حول الإجراءا) .و أأيد) العديد من الوفود اخليار .1
ومل يفروه الوفد سبب قيام بعض الوفود اليت مل تؤيد اإدراج اخليار  1ابإدخال تعديال) عىل اخليار  .1وبنفس الطريقة ،عرب
الوفد عن اعتقاده بأأن اجلزء الثاين من اخليار  2اكن ميثل اس تثناء للجزء ا ألول من التعريف .ووجد أأنه أأمر صعب الفروه .
وابلرمغ من ذكل ،مل يطلب الوفد اإجراء أأي تغيريا) .وتفروه أأن ادلول اليت قامت بتأأييد هذا اخليار حيق لروها لك احلق ادلفاع
عن ر أأهيا .وذلكل ،عرب الوفد عن رغبته  ي احلفاظ عىل نص اخليار  1كام متت مناقك ته.
 .514و أأيد وفد غاان بيان وفد جنوب أأفريقيا .واكنت هناك تعريفا) قانونية بس يطة "للمتكل غري املرشوع" واليت مل تزنل مع
العديد من الرشوب .وعرب عن رغبته  ي وجود تعريف بس يط .و أأشار الوفد اإىل  ،36 CFR 2.30وهو قانون اللواحئ
الفيدرالية ابلولاي) املتحدة ا ألمريكية ،واذلي عرف المتكل غري املرشوع بأأنه "احلصول عىل ممتلاك) أأو خدما) معروضة
للبيع أأو معروضة للحصول علهيا مقابل تعويض بدون سداد المثن أأو بدون عرض سداده" .وعرب عن اعتقاده بأأن هذا تعريفا
موجزا وخمترصا تضمن اكفة املسائل .وعرب عن رغبته  ي العمل مع وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عىل ضامن أأن هذه
اجلوانب ا ألساس ية من القانون ا ألمرييك قد ظروهر)  ي ما س يكون مبثابة اتفاقية دولية .وسوف يكون اعةرافا ابدلور القيادي
اذلي اس متر) الولاي) املتحدة ا ألمريكية  ي لعبه  ي هذا الكأأن.
 .515وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه عىل الوفود املكاركة بصورة بناءة .وفامي يتعلق ابلتغيريا)
املقةرحة عىل النص ،عرب عن اعتقاده بأأن اللكام) اليت أأدخلروها وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية ويه "النفاذ /الاس تخدام غري
املرخص" جيب وضعروها  ي اخليار  2وليس خيار  1من "المتكل غري املرشوع" .وقد أأيد اخليار  1العديد من الوفود بوصفه
الروهدف اذلي جيب حتقيقه وهو ما سوف تيناوهل الوثيقة  ي هناية ا ألمر .ومن غري املقبول املساواة بني المتكل غري املرشوع
وبني الاس تخدام والنفاذ غري املرخص .وعرب) اجملموعة ا ألفريقية عن ر أأي مفاده أأنه اكنت هناك مكاركة بناءة من أأجل وضع
"النفاذ /الاس تخدام غري املرخص"  ي اخليار .2
 .516وسأأل الرئيس وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عام اإذا اكن يقبل ر أأي وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة
ا ألفريقية ،وما اإذا اكن يرغب  ي الاحتفاظ بتعديهل  ي اخليار .1
 .517وعرب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عن رغبته  ي الاحتفاظ بتعديهل  ي اخليار .1
 .518وتساءل وفد جنوب أأفريقيا عن مدى قمية التفويض اجلديد اإذا ظلت الوفود حتتفظ بنفس مواقفروها .وطالب التفويض
اجلديد من اللجنة احلكومية ادلولية بتقليل الفجوا) احلالية .وما اكنت اللجنة احلكومية ادلولية تقوم به مل يكن تقليل الفجوا)
ولكن اكنت تقوم بتوس يع الفجوا) وخلق جفوا) جديدة .وعرب عن رغبته  ي أأن تقوم اللجنة احلكومية ادلولية بوضع أأسلوب
أأفضل للعمل معا .وإاذا مل تكن هناك قواعد ،فلن تمتكن اللجنة احلكومية ادلولية من تقليل الفجوا).
 .519و أأشار الرئيس اإىل و أأعاد التأأكيد عىل أأمهية بيان وفد جنوب أأفريقيا .وجشع ادلول ا ألعضاء عىل التعامل بروح التفويض
اجملدد.
 .520و أأيد وفد أأثيوبيا بيان وفد جنوب أأفريقيا .واكن الروهدف من تكل املامرسة هو القضاء عىل الفجوة وعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن امليرسين قد قاموا بعمل جيد فامي يتعلق ابلقضاء عىل الفجوا) .وقد شعر الوفد ابلإحباب قليال وابلرمغ من
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ذكل ،ميكن للوفود طرح صياغة اخليار 1و اخليار  2ومعل تغيريا) فهيام .ومل يعتقد أأن هذا اكن سيساعد اللجنة احلكومية
ادلولية عىل القضاء عىل الفجوة .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية  ي حاجة للتفكري  ي طريقة لتحقيق تقدم.
 .521واقةرح الرئيس حماوةل اس تخدام املهنج اذلي اقةرحه .وقامت الوفود بعمل حوارا) بناءة خالل الثالثة أأايم السابقة.
وس يكون من املؤسف أأن تبد أأ اللجنة احلكومية ادلولية بتفتيت ما متت مناقك ته بصورة بناءة .وجشع الرئيس اثنية ادلول
ا ألعضاء عىل الالزتام بروح التفويض.
 .522و أأيد وفد الروهند بياان) الوفود حول مسأأةل ما اذلي تتوقع اللجنة احلكومية ادلولية القيام به أأثناء ا ألس بوع .ول شك أأن
نص امليرسين اكن جيدا .وتقوم اللجنة احلكومية ادلولية ابإحراز بعض التقدم وسوف يكون من املؤسف أأن تقوم الوفود
ابلبدء  ي تفتيت النص .ولن تقوم اللجنة احلكومية ادلولية فقط بتحدي التفويض ولكهنا س تةراجع عدة خطوا) للخلف أأيضا.
ومل يأأ) أأي وفد اإىل اللجنة احلكومية ادلولية لإضاعة الوقت والعودة بنص مكوش .واكنت هناك رضورة لتوافر احلزم كام
اقةرح الرئيس من أأجل حتقيق تقدم.
 .523وعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن مواقف ادلول ا ألعضاء واحضة للغاية .وقامت الوفود ابإجراء مناقكا) حصية حول
المتكل غري املرشوع ولكهنا مل تصل اإىل تفامه مكةرك.
 .524واقةرح ممثل قبائل تولليب الةركزي عىل احلد ا ألدىن من املقاييس .واكن اإدخال النص اجلديد  ي اخليار  2عبارة عن
حماوةل لتقنني ا ألمور وفقا للقانون ادلويل .ومل يعتقد أأنه اكنت هناك خربا) دولية اكفية واس تخدام قانوين  ي ادلول بصورة
تساعد عىل تأأسيس هذه ا ألمور .وتعترب قبائل تولليب مالكة ذا) س يادة ملعارفروها التقليدية ،واكنت دليه مكلكة تتعلق هبذه
الفكرة .و أأشار اإىل أأن ما مت عرضه اكن عبارة عن عدد كبري من املفاهمي اليت مل يمت تعريفروها عىل املس توى ادلويل .وجيب أأن
تفكر الوفود بوضوح فامي جيب القيام به عىل املس توى ادلويل وما جيب القيام به عىل املس توى الوطين .و أأكد عىل أأنه جيب
عىل اللجنة احلكومية ادلولية الةركزي عىل التقارب واحلد ا ألدىن من املقاييس.
 .525و أأكد وفد اسةراليا عىل أأنه مل يؤيد أأي اخليارين .لكنه أأراد فقط اقةراح وس ي ة للسري ل ألمام ،وانه اكن س يفروه اإذا قام
املؤيدون بعدم تأأييد مهنجه .وظن الوفد أأن اإدراج مصطلح "النفاذ/الاس تخدام غري املرخص" ميكن أأن خيلق بندا جديدا عىل
قامئة املصطلحا) وجيب أأن يوضع بني "املورد" و"الاس تخدام" وفقا للةرتيب ا ألبدي .وقد حافظ هذا الاقةراح عىل سالمة
اخليار  1أأمام مؤيديه و يح ملؤيدي اخليار  2بوضع مصطلحروه  .كام وضع أأيضا مصطلحا جديدا واذلي يعترب قامي ابلنس بة
لبعض ادلول ا ألعضاء.
 .526وسأأل الرئيس وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عام اإذا اكن الاقةراح مقبول.
 .527ورصح وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية بأأنه حياول القضاء عىل الفجوا) .و أأوحض أأيضا سبب أأن اخليار  1ل ميثل متلاك
غري مرشوع واقةرح وضع مصطلح أأفضل للتعريف املقدم من خالل روح التعاون .وعرب عن أأمهل  ي أأن تدرس ادلول
ا ألعضاء اقةراحه .ومل يؤيد الوفد الاقةراح اذلي تقدم به وفد اسةراليا ألنه اكن حياول العمل من خالل اخليار  1جلعهل مقبول.
واكن يريد الاحتفاظ به  ي ماكنه والةركزي عىل ذكل .كام أأشار أأيضا اإىل أأن العبارة الثانية  ي اخليار  2ل جيب وضع خط حتهتا
ألهنا موجودة حاليا  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4وعرب عن أأمهل  ي أأن تمتكن الوفود من قبول تكل
التعديال).
 .528وتساءل وفد الربازيل عام اإذا اكن من املفيد الاس مترار  ي املناقكا) احلالية كام يه .و أأيد بياين وفدي أأثيوبيا وجنوب
أأفريقيا الذلين يتعلقان بأأن ما تقوم به اللجنة احلكومية ادلولية يؤدي اإىل تفتيت النص وليس القضاء عىل الفجوا).
 .529واقةرح الرئيس الاس مترار  ي املناقكا) احلالية.
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 .530وعرب وفد انميبيا عن رغبته  ي التفكري  ي مناقكة المتكل غري املرشوع .ويوجد دلى الغالبية العظمى من الوفود اهامتم
عىل ا ألقل مبحاوةل منع المتكل غري املرشوع .ولبعض الوفود اليت متتكل قطاعا) صناعة تكنولوجيا حيوية كبرية مصاحل
اقتصادية وراء تكجيع المتكل غري املرشوع وإاجياد ماكن  ي نظام امللكية الفكرية لإخفاء القرصنة احليوية .ور أأى الوفد أأن
طريقة عالج ذكل هو عدم الةركزي عىل المتكل غري املرشوع مطلقا والةركزي عىل الكفافية ووظيفة نظام امللكية الفكرية وهو
ما اكنت اللجنة احلكومية ادلولية تقوم ابلفعل مبناقك ته .وقد ل يكون من الرضوري وضع المتكل غري املرشوع كصطلح  ي
الوثيقة ألن هناك بند ككف اإلزايم مطبق وهو س مينع المتكل غري املرشوع ،وفقا لتدابري النفاذ للمنافع الوطنية وتقا يروها
والةرتيبا) ادلولية للنفاذ للمنافع وتقا يروها .وطالب الوفود بدراسة التخلص من مصطلح المتكل غري املرشوع من قامئة
املصطلحا) ألنه ميثل جزء غري هم من الوثيقة .وذكر الوفد أأيضا ابقةراحه اذلي تقدم به  ي السابق حول اإدراج لكمة
"القرصنة احليوية" مع وضعروها بني أأقواس  ي اخليار  1واخليار .2
 .531ودعا الرئيس امليرسين لطرح البند التايل.
 .532ورصحت الس يدة ابجيل بأأن البند التايل هو تعريف "املصدر" .و ي الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/29/4
خياران .واقةرح امليرسان أأن يكون التعريف واحدا اكلتايل:
"[ينبغي أأن يفروه مصطلح "املصدر" مبعناه ا ألوسع ،ويكمل الطرف اذلي حصل عىل املوارد الوراثية وفقا لالتفاقية
املتعلقة ابلتنوع البيولويج ،والنظام متعدد ا ألطراف ،اذلي وضعته املعاهدة ادلولية بكأأن املوارد الوراثية النباتية
ل ألغذية والزراعة ،واجلاعا) ا ألصلية واحمللية ،واملصادر ا ألخرى مثل اجملموعا) املوجودة خارج موقعروها ا ألصيل
وا ألدبيا) العلمية"].
 .533وفامي يتعلق "ابملصدر" ر أأى وفد سويرسا أأنه من املروه المتيزي بني املصدر ا ألسايس والثانوي .وبذكل ،عرب عن رغبته
 ي احلفاظ عىل اخليار  2واذلي مزي بني املصدر ا ألسايس واملصدر الثانوي .وجيب أأن يتضمن التعريف صياغة بروتوكول
انغواي ور أأى الوفد أأن ذكل قد مت بكلك اكمل .واكن هناك جزء هم مفقود .واقةرح الوفد أأن يكون النص كام ييل " :الطرف
اذلي يوفر مثل هذه املوارد وهو بدل املنكأأ اخلاص مبثل هذه املوارد أأو الطرف اذلي حصل عىل املوارد الوراثية وفقا
لالتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج".
 .534ورصحت الس يدة ابجيل بأأن املادة  (1.3أأ) قد نصت عىل "الككف عن ادلوةل املقدمة للخدمة أأي بدل املنكأأ".
وطالبت من وسالت سويرسا عام اإذا اكنت املادة  (1.3أأ) سوف تفي اب ألهداف وذلا ل جيب فصلروها.
 .535و أأجاب وفد سويرسا بأأنه يفضل توضيح املادة  (1.3أأ) و أأن يكون هناك تعريفا اكمال للمصدر  ي قامئة املصطلحا).
 .536ومل يس تطع وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية تأأييد اقةراح امليرسين حول تعريف "املصدر" أأو اقةراح وفد سويرسا.
ور أأى أأنه  ي س ياق هذا الصك ،فاإن املصدر هو املاكن اذلي أأىت منه اليشء .أأما الإشارة اإىل التفاقية املتعلقة ابلتنوع
البيولويج فروهيي غري مقبوةل  ي هذا الس ياق .ومل تكن لك ادلول ا ألعضاء  ي الويبو أأطراف  ي التفاقية املتعلقة ابلتنوع
البيولويج واكن دلي الوفد شواغل بكأأن التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج .عالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن املوارد
الوراثية يه أأش ياء مادية وبذكل ل ميكن أأن تأأيت من خالل ا ألدبيا) العلمية .واقةرح الوفد تعديل تعريف املصدر كام ييل :
"جيب فروه املصدر مبعناه احلقيقي عىل أأنه املاكن اذلي يمت احلصول عىل املوارد الوراثية منه ،أأو الكخص أأو اجملمتع اذلي يمت
احلصول عىل املعارف التقليدية منه" .كام عرب الوفد عن رغبته أأيضا  ي القيام ابقةراح عاملي وهو وضع أأقواس حول مصطلح
"طرف"  ي لك النص ألنه يعرب عن حمك مس بق  ي الصك.
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 .537وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عن ر أأي مفاده أأن نص امليرسين
ميثل تعريفا واسع النطاق يعرض مفروهوم املس تخدمني ا ألساس يني والثانويني وهو ما سوف يؤدي اإىل تعقيد املسائل .ومل يكن
يدري ما هو سبب اختيار هذا التعريف وتفضيهل عىل التعريف الآخر .وذلكل ،عرب عن رغبته  ي الاحتفاظ ابخليار .1
 .538وعرب وفد ا ألرجنتني عن رغبته  ي الاحتفاظ ابخليار .1
 .539ودعا الرئيس امليرسين لطرح البند التايل.
 .540وقالت الس يدة ابجيل أأن البند التايل موجود  ي هناية الاس هتالل .واكن عبارة عن مج ة جديدة جيب وضعروها بني
أأقواس  ي هناية الاس هتالل كام ييل  ":التأأكيد عىل أأن املوارد الوراثية  ي الصورة اليت توجد هبا  ي الطبيعة ل تعترب اخةراعا)
وذلكل ل جيب منح حقوق براءا) ملثل هذه املوارد الوراثية".
 .541ومل يكن هناك أأي تعليقا) .ودعا الرئيس امليرسين لطرح البند التايل.
 .542ورصحت الس يدة ابجيل بأأن البند التايل هو أأهداف الس ياسا) واليت اكنت تقول :
" أأهداف الس ياسة العامة من هذا الصك يه:
( أأ) تعزيز كفاءة وشفافية نظام [امللكية الفكرية] و[الرباءا) ادلويل]
(ب) املسامهة  ي الوقاية من متكل املوارد الوراثية[ ،ومك تقاهتا] و[املعارف التقليدية املرتبطة هبا] [واملعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية] متلاك غري مرشوع.
(ج) تيسري ]التاكمل] [ادلمع املتبادل] مع التفاقيا) ادلولية اليت تتعلق ابملوارد الوراثية [ومك تقاهتا]
]واملعارف التقليدية املرتبطة هبا] و[املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية] و[نظام امللكية الفكرية].
(د) تقليل منح حقوق [ملكية فكرية] [براءا)] خاطئة".
 .543ورصح وفد أأسةراليا بأأن النص املقةرح اكن يعترب حتس نا ملحوظا ملا اكن مطروحا عىل املائدة .كام حث ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى عىل تبنيه بلك حامس .و أأشار اإىل أأن مصطلح "المتكل غري املرشوع" اكن  ي الوثيقة ،لكن مصطلح
"القرصنة احليوية" مل يكن موجودا هبا.
 .544واقةرح وفد مرص اإضافة مقدمة "الروهدف من هذا الصك هو تعزيز حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية اليت مل يمت
احلصول علهيا بصورة غري قانونية من خالل.":
 .545و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأهداف الس ياسا) املقةرحة مع اإدخال تعديال) طفيفة
علهيا .وفامي ييل هدف رمق ( أأ) من أأهداف الس ياسا) ":تعزيز كفاءة وشفافية نظام ]امللكية الفكرية[ والرباءا) ".وفامي يتعلق
هبدف رمق (ب) من أأهداف الس ياسا) فقد اقةرح حذف "مك تقاهتا" بعد " املوارد الوراثية" ووضع "مك تقاهتا" بعد
"املعارف التقليدية املتعلقة هبا".
 .546وعرب وفد الياابن عن اعتقاده بأأن القرصنة احليوية ل عالقة لروها ابملوارد الوراثية .واقةرح وضع أأقواس حول أأهداف
رمق ( أأ) ورمق (ب) ورمق (ج) من أأهداف الس ياسا) .كام اقةرح وضع أأقواس حول اقةراح وفد مرص.
 .547وعرب وفد الروهند عن اعتقاده بأأن هدف رمق ( أأ) من أأهداف الس ياسا) ل يعكس  ي الواقع املسائل اليت متت
مناقك هتا  ي اللجنة احلكومية ادلولية .أأما هدف رمق (ب) من أأهداف الس ياسا) فروهو هدف معيل بصورة أأكرب .واقةرح تغيري
ترتيب الروهدفني حبيث يصبح هدف رمق (ب) من أأهداف الس ياسا) أأول فقرة من املنطوق.
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 .548وعرب وفد سويرسا عن اعتقاده بأأن النص اجلديد ميثل حتس نا كبريا ابملقارنة ابلنص القدمي .ومل يكن مقتنعا متاما مبا اإذا
اكنت هناك حاجة اإىل ا إلشارة اإىل "المتكل غري املرشوع" .واقةرح وضع أأقواس حول هدف رمق (ب) من أأهداف
الس ياسا).
 .549واقةرح وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية وضع أأقواس حول هدف رمق ( أأ) من أأهداف الس ياسا) .ومل يتفق مع الر أأي
القائل بأأن تعزيز الكفاءة والكفافية  ي نظام امللكية الفكرية هو أأحد ا ألهداف .لقد اكن نظام الرباءا) شفافا للغاية .اإن
الككف عن مئا) أأو أآلف املصادر اخلاصة ابلرباءا) املتعلقة ابملوارد الوراثية لن يعزز كفاءة وشفافية نظام الرباءا) .عالوة
عىل ذكل ،مل يفروه كيف سيسروه العملية  ي النفاذ/الاس تخدام غري املرخص أأو المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية أأو
املعارف التقليدية .و ي الوقت اذلي يمت فيه تقدمي طلب الرباءة فاإن النفاذ والاس تخدام س يكوانن قد متا ابلفعل .اإن لك ما
س يقوم به مطلب الككف هو جعل الرباءة ملكفة للغاية أأو مليئة ابملاطر ويقلل حامية الرباءة لالخةراعا) املروهمة .ومل يدمع
الوفد هدف تيسري التاكمل أأو ادلمع املتبادل مع التفاقيا) ادلولية ذا) الص ة .ومل يكن ما تكري اإليه التفاقيا) ادلولية
واحضا كام مل يتضح كيفية قيام التفاقيا) ادلولية بدمع هذا النص .و أأيد الوفد ،ابلرمغ من ذكل ،هدف رمق (د) من أأهداف
الس ياسا) اإذا مت فصهل عن النص املوضوع بني أأقواس  ي املقدمة .وفامي يتعلق ابلروهدف رمق (ب) من أأهداف الس ياسا)
اقةرح الوفد اسيبدال لكمة "المتكل غري املرشوع" بعبارة "النفاذ/الاس تخدام غري املرخص".
 .550وعرب وفد الربازيل عن اعتقاده بأأن النص س يكون أأكرث صعوبة  ي القراءة بعد القيام بذكل .وطالب توضيحا من
امليرسين حول اس تخدام لكمة "ذا) الص ة"  ي هدف رمق (ج) من أأهداف الس ياسا) .ومل يتذكر أأن أأي وفد قد طلب
ذكل أأو جر) مناقكا) حول ذكل .ومل يعتقد أأنه من املرحج تضمني لكمة "ذا) الص ة" .و أأوحض الوفد أأيضا أأن لكمة "ذا)
الص ة" جيب أأن حتذف اإذا مل تكن هناك مناقكا) قد جر) بكأأهنا.
 .551واقةرح وفد نيجرياي اإضافة "مك تقاهتا" بعد "املعارف التقليدية املتعلقة هبا"  ي هدف رمق (ج) من أأهداف
الس ياسا).
 .552وشعر ممثل توابج أأمارو ابلرسور بسبب طرح مفروهومني هممني دافع عهنام لعدة س نوا) .واقةرح أأن يكون هدف
الس ياسا) كام ييل" :الروهدف ا ألسايس للصك ادلويل هذا هو امحلاية القانونية للموارد الوراثية ،ومك تقاهتا واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا من خالل أأفعال وممارسا) متعلقة ابلسييالء بصورة غري مرشوعة من خالل القرصنة احليوية والعالقا) املتبادةل
لروها والآاثر اخلاصة مبسائل امللكية الفكرية" .وعرب عن اعتقاده بأأن اقةراحه جيب أأن يغطي الفقرا) الفرعية ( أأ) و(ب) و (ج)
و(ث).
 .553وتساءل الرئيس عام اإذا اكن الوفد قد دمع اقةراح ممثل توابج أأمارو.
 .554و أأيد وفد جنوب أأفريقيا ووفد مرص اقةراح ممثل توابج أأمارو.
 .555وسأأل وفد اسةراليا وفد الربازيل عام اإذا اكن قد أأشار اإىل مصطلح "ذا) الص ة" اذلي ورد  ي أآلية تنس يق جدول
أأعامل التمنية .وتساءل عن كيفية كون ذكل ذو ص ة ألن لكمة "ذا) ص ة" يه لكمة شائعة للغاية .وطالب الوفد ابإيضاح من
وفد الياابن .ورصح وفد الياابن بأأن املوارد الوراثية ل ص ة لروها ابلرباءا) .وابلرمغ من ذكل ،اكن يفروه نظام تصنيف الرباءا)
ادلولية عىل أأنه يتضمن جوانب حيوية وكمييائية حيوية وكمييائية تتعلق ابلرباءا) .وقال وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية أأن
الكفافية  ي نظام الرباءا) ذا) مس توى مرتفع .وقد يبدو ا ألمر كذكل ابلنس بة ملن مه  ي ماكتب الرباءا) أأما  ي خارج
ماكتب الرباءا) فقد قال العديد من أأحصاب املصلحة عكس ذكل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن وفد الولاي) املتحدة
ا ألمريكية سيمتكن  ي مرح ة ما من تقدمي دليل عىل أأن متطلبا) الككف سوف جتعل الرباءا) ملكفة للغاية.
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 .556و أأجاب وفد الربازيل قائال بأأن سؤاهل حول لكمة "ذا) الص ة" اكن يتعلق ابلإجراءا) .لقد اكن يرى أأن اللجنة
احلكومية ادلولية حتاول أأن تصور  ي النص اجلديد ا ألمور اليت اكنت الوفود تناقكروها عىل مدى الثالث أأايم السابقة .وإاذا مل
تكن لكمة "ذا) الص ة" جزء من املناقكا) فال جيب اإدراهجا  ي النص.
 .557ورصح الرئيس بأأن لكمة "ذا) ص ة" مل تمت مناقك هتا .ورمبا يكون امليرسون قد أأضافوها عن طريق اخلطأأ.
 .558وعرب وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية عن رغبته  ي أأن يظل الةركزي عىل النص  ي املرح ة الراهنة والعملية اليت تيل
ذكل .كام أأشار اإىل أأن لكمة "ذا) الص ة" قد مت حذفروها من نص امليرسين ومل يمت وضعروها ببساطة بني أأقواس .وقد أأدرك أأنه
اإذا مل تق أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء بدمع نص امليرسين ،فلن يمت اإدراجه  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4ومل
يفروه الوفد أأن اللجنة احلكومية ادلولية اكنت تدرس اقةراحا) امليرسين حول لك لكمة .واقةرح وضع لكمة "ذا) الص ة" بني
أأقواس ليظروهر التعليقا) اليت تقدم هبا وفد الربازيل .وابلرمغ من ذكل ،أأنه حيب أأن يمت تسجيل أأنه يفضل تقدمي مزيد من
املعلوما) حول اقةراح حذف عبارة "ذا) الص ة" .وقد حتدث الوفد بصورة روتينية عن التفاقيا) ادلولية ذا) الص ة.
و أأشار اإىل أأن بعض املداخال) املبكرة قد فضلت بعض اخليارا) اخلاصة  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4وكام
أأدرك هذه العملية ،فقد مت طرح سؤال يتعلق مبا اإذا اكن سيمت دمع بعض الفقرا)  ي نص امليرسين .ومل تكن الوفود تقوم
ابلتعليق بصورة مبارشة عىل الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/29/4
 .559و أأكد الرئيس عىل أأن اللجنة تقوم ابلتعليق عىل نص امليرسين.
 .560واقةرح وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،أأن يكون هدف رمق ( أأ) من
أأهداف الس ياسا) كام ييل  ":تعزيز شفافية نظام الرباءا) لتيسري اإماكنية النفاذ واملكاركة  ي الفوائد من خالل الككف عن
بدل املنكأأ أأو املصدر" .كام اقةرح أأيضا وضع أأقواس حول هدف رمق (ب) من أأهداف الس ياسا).
 .561واقةرح وفد جنوب أأفريقيا وضع أأقواس حول هدف رمق (د) من أأهداف الس ياسا) وإادراج لكمة"/السامح" بعد
"تقليل"
 .562واقةرح وفد الياابن وضع أأقواس حول اقةراح ممثل توابج امارو.
 .563ودعا الرئيس امليرسين لطرح العنرص التايل.
 .564واقةرحت الس يدة ابجيل أأن يكون البند التايل هو املوضوع اجلديد املقةرح كام ييل:
" 1.1يطبق هذا الصك عىل املوارد الوراثية ،و]مك تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املتعلقة هبا[ و]املعارف التقليدية
املتعلقة ابملوارد الوراثية[".
 .565ومل يؤيد وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية نص هذا الاقةراح واقةرح وضعه بني أأقواس .كام اقةرح أأيضا وضع أأقواس
حول النصوص اجلديدة املقةرحة باكملروها حتت بند أأهداف الس ياسا).
 .566و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،نص امليرسين حول املوضوع من خالل اإدراج "مك تقاهتا"
بعد "املعارف التقليدية املتعلقة هبا".
 .567ومل يدمع وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،املادة 1.1
 .568ودعا الرئيس امليرسين لطرح البند التايل.
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 .569ورصحت الس يدة ابجيل أأن البند التايل يتعلق حبذف املادة " 2نطاق الصك"
 .570ووافق وفد سويرسا عىل حذف املادة .2
 .571وعرب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن تقديره للعمل اذلي قام به امليرسون .وعرب عن اعتقاده بأأن
هناك بعض املفاهمي وا ألفاكر اجلديدة  ي الوثيقة .ومل يتوفر للمجموعة الوقت الاك ي للتنس يق والتفكري بصورة مناس بة وسوف
يس متر  ي العمل بصورة بناءة وس يظل الوفد مكاراك  ي العملية.
 .572وقام الرئيس بتعليق اجللسة العامة.
] .573مالحظة من ا ألمانة :بعد اإجراء مكاورا) ر يية مع املنسقني ا إلقلمييني ،افتتح الرئيس اجللسة العامة [.وعرب
الرئيس عن اعتقاده بأأن المترين اذلي مت القيام به بعد ظروهرية يوم امخليس مل يكن ممثرا كام ينبغي .و ي وقت سابق ،أأجر)
الوفود حوارا) جيدة للغاية .وقام الرئيس بتحمل مسؤولية مناجه وطرق العمل .وكام أأشار الرئيس ،فاإنه س يقوم دامئا مبراجعة
طريقة أأداء العمل ودراسة أآراء ادلول ا ألعضاء .واقةرح الرئيس التحرك ملعرفة ما اإذا اكنت اللجنة ميكهنا حتقيق تقدم  ي الوقت
املتبقي .و ي ا ألايم السابقة ،اكنت اللجنة تركز عىل وضع فروه للمسائل ا ألساس ية .وفامي يتعلق ابلنص ،فاإن النص الوحيد
املعمتد اكن النص املتضمن  ي وثيقة  WIPO/GRTKF/IC/29/4مع حذف املادة  .2وعرب الرئيس عن اعتقاده بأأنه اكن
هناك توافق  ي الر أأي حول هذا ا ألمر .وس تكون اخلطوة التالية يه دراسة قامئة املسائل املعلقة/املنتظرة واليت س متثل
خمرجا) ادلورة  29للجنة احلكومية ادلولية .وعرب الرئيس عن رغبته  ي تلخيص املناقكا) اليت جر)  ي ا ألايم ا ألربعة
املاضية واليت عرب عن بعضروها امليرسون بوضوح .ومن املسائل ا ألساس ية اليت متت مناقك هتا اكن تعريف المتكل غري املرشوع
فامي يتعلق بأأهداف الس ياسا) .وفامي يتعلق بأأهداف الس ياسا) ،عرب الرئيس عن اعتقاده بأأن هناك ثالثة عنارص رئيس ية
ويه الكفاءة والكفافية والتاكمل وادلمع املتبادل مع التفاقيا) ادلولية واليت تعترب جمال حموراي يتقاطع مع نظام امللكية الفكرية
والوقاية من وتقليل الرباءا) اخلاطئة واليت أأظروهر) وهجة نظر تتعلق ابلتدابري ادلفاعية .ومل يكن هناك توافق  ي الر أأي
بكأأهنا .وقال الرئيس أأنه اكن حياول التوصل اإىل تعريف لعبارة "تفامه مكةرك"  ي املعامج مبا  ي ذكل تعريفا أأشار اإليه وفد
الولاي) املتحدة ا ألمريكية ولكنه مل يس تطع العثور عليه .وقد عرب عن اعتقاده بأأن اللجنة احلكومية ادلولية قامت بتضييق
الفروه املتعلق بأأهداف الس ياسا) .ومن بني املسائل ا ألساس ية هو ما اإذا اكن سيمت الاحتفاظ أأم ل ببند المتكل غري املرشوع
أكحد العنارص ا ألساس ية  ي النص فامي يتعلق بأأهداف الس ياسا) .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فكيف مت تعريفه .أأما املسأأةل التالية
فتعلقت ابملوضوع .وقد اعتقد أأن اللجنة قد بذلت هجدا كبريا  ي حماوةل اس تخالص عنارص املوضوع .ومن املؤسف أأن الوفود
مل تس تطع التوصل اإىل توافق  ي الر أأي .وحث الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل التفكري  ي اقةراح امليرسين وهو ما ميثل تفسريا
خمترصا و أأنيقا للموضوع .واكنت هناك مسأأةل أأخرى تتعلق مبا اإذا اكن املوضوع يتعلق فقط ابلرباءا) أأو اكفة حقوق امللكية
الفكرية .وفامي يتعلق مبتطلبا) الككف ،اكن هناك الكثري من العمل اجليد والتعليقا) اليت مت تقدميروها  ي املناقكا) واليت
جسلروها امليرسون  ي نصروه  .واكن العنرص الرئييس هو أأنه اكن هناك فروه أأفضل ملضمون الككف .حىت لو مل يكن هناك اتفاق
فقد مت قطع شوب طويل  ي تفروه الصورة اليت جيب أأن يكون املضمون علهيا .واكن ينبغي بذل بعض اجلروهد فامي يتعلق مبصادر
املوارد الوراثية .و أأشار الرئيس اإىل أأن نص الرئيس قد أأشار اإىل القوانني الوطنية اليت تتعلق ابلنفاذ للمنافع وتقا يروها .وحث
ادلول ا ألعضاء عىل دراسة ذكل .واكن من الواحض ما اذلي جيب عىل املتقدم ابلطلب القيام به اإذا اكنت بدل املنكأأ غري
معلوم .واكن هناك بعض التقارب  ي التوافق  ي الر أأي حول الزتام املكتب ابلتحقق من مضمون الككف .وفامي يتعلق
ابلس تثناءا) والتقييدا) ،عرب الرئيس عن اعتقاده بأأن هذا اجملال قد مت حتقيق تقدم طفيف به .أأما مفروهوم املصلحة العامة
املتعلقة ابلس تثناءا) فقد مت طرحه واكنت هناك حاجة ملناقك ته .ومن املسائل احلساسة ا ألخرى مسأأةل تتعلق ابملوارد
الوراثية أأو مك تقاهتا واليت توجد  ي الطبيعة أأو تفصل عهنا .وفامي يتعلق بيبعا) عدم الامتثال ،اكن الاجتاه الإجيايب هو
الإلغاء .وقد تبادلت الوفود الآراء بصورة رصحية حول الإلغاء .وقد متت صياغة بعض ا ألعامل .ومتت الاس تعانة ابلكثري من
اخلربا) الوطنية .وقد أأشار وفد الربازيل وبعض الوفود ا ألخرى اإىل أأن الإلغاء اكن يعترب اإجراء متطرفا واكن يمت اس تخدامه.
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وعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن هناك فروه أأفضل بكثري لسبب وكيفية صياغة النص فامي يتعلق بذكل .وميكن للجنة احلكومية
ادلولية عندئذ نظر احلد ا ألدىن من املقاييس داخل وخارج منظومة الرباءا) .وفامي يتعلق ابحلافز ،اس تطاعت اللجنة
احلكومية ادلولية التوصل اإىل توافق  ي الر أأي حول ثالثة عنارص ويه املطالبة مبارشة بناء عىل املوضوع واس تخدام املوضوع
واحلاجة اإىل النفاذ املادي أأو النفاذ اإىل موضوع غري ملموس .وعقد) الوفود حوارا) حول العالقة مع ا ألنظمة الوطنية
واحمللية املتعلقة ابلنفاذ للمنافع وتقا يروها .واكن ذكل يتعلق بدور مكتب امللكية الفكرية والرباءا) فامي يتعلق ابإرسال تنبيه يتعلق
ابلككف اخلاص مبعلوما) اإىل أآلية مركز تبادل املعلوما)  ي التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج ،وبروتوكول انغواي،
واملعاهدة ادلولية بكأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية  ي حاجة اإىل القيام مبراجعة
هذا اجملال فامي بعد .وفامي يتعلق بعدم الككف/التدابري ادلفاعية واليت اكنت ذا) طبيعة غري معيارية ،فقد بد أأ) اللجنة  ي
دراسة احلاجة اإىل أأنظمة اإضافية للعناية الواجبة وأآلياهتا وخاصة فامي يتعلق ابإنكاء أأطر عناية واجبة من خالل بروتوكول
انغواي .ومن املسائل املروهمة ا ألخرى مسأأةل قواعد البياان) .واكنت تكل املسأأةل هممة ألنه سواء من خالل متطلبا) الككف
أأو بدوهنا فاإن قواعد البياان) تعترب تدابري تمكيلية .واكنت املسائل الرئيس ية الىت حتتاج اإىل دراسة يه ما اإذا اكنت قواعد
البياان) تعترب تدابري تمكيلية ملطلب الككف أأم ل ،واملسائل املتعلقة بضامان) املعارف التقليدية واليت اكنت منيرشة عىل
نطاق واسع و /أأو متاحة للجمروهور ،والعبء امللقى عىل عاتق أأحصاب املعارف التقليدية وادلول ا ألعضاء ،مثل تلكفة اإنكاء
قواعد البياان) ،وصيانهتا وتكغيلروها .واكن دلى وفد الولاي) املتحدة ا ألمريكية وبعض الوفود ا ألخرى عدد من ا ألفاكر وميكن
للجنة احلكومية ادلولية الاس مترار  ي اإجراء حوارا) حول هذه املسأأةل .واكنت هناك أأيضا بعض املسائل اليت حتتاج اإىل
الانهتاء مهنا  ي ادلورة  30للجنة احلكومية ادلولية ويه العالقة مع التفاقيا) ادلولية مبا  ي ذكل معاهدة التعاون بكأأن
براءا) الاخةراع و معاهدة قانون الرباءا) ،والتعاون عرب احلدود ،وادلمع التقين ،والتعاون وبناء القدرا) .وعرب الرئيس
عن اعتقاده بأأنه قد مت اإجراء حوار جيد أأايم الثنني والثالاثء وا ألربعاء .واكن هناك عدد من املداخال) اليت توصلت اإىل
تفامه مكةرك .ومن املؤسف أأنه مل يمت التوصل اإىل اتفاقية حول كيفية جتميع تكل ا ألفاكر  ي وثيقة مجمعة .ووفقا للتفويض
اجلديد ،متت مطالبة اللجنة احلكومية ادلولية  ي دورهتا  29ابملوافقة عىل قامئة اسةرشادية للمسائل املعلقة/املنتظرة واليت
جيب التعامل معروها أأو حلروها  ي اجللسة التالية .وقد معل الرئيس وانئيب الرئيس وامليرسين عىل اإعداد القامئة وطالب الرئيس
من اللجنة احلكومية ادلولية أأن تقوم ابلإحاطة هبا وتنقلروها اإىل دورهتا الثالثني .وقال الرئيس اإن القامئة قد اسةرشد) مببد أأين
أأساس يني هام  )1( :الةركزي عىل املسائل ا ألساس ية اليت متت مناقك هتا  ي ادلورة  29للجنة احلكومية ادلولية وتنقيحروها لتبدو
أأكرث وضوحا ( )2ا ألخذ  ي احلس بان أأن ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية س متثل أأخر دورة حول املوارد الوراثية قبل
عقد اجلعيا) العامة للويبو  2017مبا  ي ذكل املسائل العالقة/املنتظرة من أأجل اس تكاملروها وإادراهجا حىت وإان مل تمت مناقك هتا.
 .574وقام الرئيس بتعليق اجللسة العامة للسامح للوفود ابلنظر  ي القامئة الاسةرشادية واملسائل العالقة/املنتظرة.
 ] .575مالحظة ا ألمانة  :مت اس تئناف اجللسة العامة بعد مكاورا) غري ر يية [.و أأكد الرئيس عىل أأن القامئة الاسةرشادية
اخلاصة ابملسائل العالقة /املنتظرة ليست قامئة شام ة.

القرارا) اخلاصة ببند رمق  7من بنود جدول
ا ألعامل
 .576قامت اللجنة مبناقكة املسائل ا ألساس ية
عىل أأساس الواثئق
WIPO/GRTKF/IC/29/4
وWIPO/GRTKF/IC/29/5
و WIPO/GRTKF/IC/29/6وقرر) نقل
النص الوارد  ي مرفق الوثيقة
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 WIPO/GRTKF/IC/29/4مع حذف
املادة  ،2جللسة اللجنة التالية .وسيمت الإشارة اإىل
املواد اليت قام امليرسون ابإعدادها  ي منت تقرير
اجللسة .وقامت اللجنة أأيضا بنقل "قامئة
اسةرشادية ابملسائل العالقة/املنتظرة اليت جيب
تناولروها /حلروها  ي اجللسة التالية" ويوجد نسخة مهنا
 ي املرفقا).
 .577وفامي يتعلق ابملوارد قد يرغب املكاركون
 ي اللجنة اس تخداهما كواد مرجعية  ي اإعدادمه
جللسا) اللجنة ( :أأ) ومتت مطالبة ا ألمانة قبل
ادلورة الثالثني للجنة ابإنكاء صفحة عىل الانةرنت
جتمع اكفة املوارد احلالية املتعلقة ابخلربا) ا إلقل ميية
والوطنية واحمللية واجمل متعا) (مثل ادلراسا)
ومجموعا) القوانني ،واملالحظا) وقواعد البياان)
والقوانني العرفية والربوتوكول) والعروض
التوضيحية) واليت قامت أأمانة الويبو ابإعدادها أأو
قامت ادلول ا ألعضاء أأو املراقبون بتقدميروها ألغراض
تتعلق ابللجنة حىت ا آلن ،وتقرير حول هذا ا ألمر
 ي وثيقة املعلوما) املقدمة اإىل ادلورة الثالثني
للجنة (ب) متت دعوة ادلول ا ألعضاء واملراقبني
ألن يقوموا ابإرسال أأي موارد أأخرى ميكن أأن
تكون ذا) ص ة ابملكاركني  ي اللجنة كواد
مرجعية ،اإىل ا ألمانة قبل  31مارس 2016وس تقوم
ا ألمانة ابإرسال قامئة باكفة تكل املراجع ،كام سةرد
اإلهيا ،اإىل دورة اللجنة الثالثني من خالل وثيقة
معلوما).
 .578و أأشار) اللجنة اإىل أأن التحديث املس متر
والتحسينا) اليت تقوم هبا ا ألمانة مع الةركزي عىل
التجارب العملية لدلراسا) الفنية للويبو حول
متطلبا) الككف  ي أأنظمة الرباءا) املتعلقة
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية اليت أأعد)  ي
عام  2014يدعو ادلول ا ألعضاء واملراقبني
لالس مترار  ي ا إلسروهام ابملعلوما) الالزمة لروهذه
العملية ويطالب ا ألمانة ابس تكامل العملية ب أأارع ما
ميكن.
 .579و أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
WIPO/GRTKF/IC/29/7
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وWIPO/GRTKF/IC/29/INF/7
وWIPO/GRTKF/IC/29/INF/8
وWIPO/GRTKF/IC/29/INF/9
و.WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10

بند  8من جدول ا ألعامل :أأعامل أأخرى

قرار حول بند جدول ا ألعامل رمق 8

 .580مل تمت أأي مناقكا) حتت هذا البند.

بند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .581تقدم الرئيس ابلككر لنائبيه اذلين معال عن كثب معه .ومن املروهام الرئيس ية اليت تقوم هبا اللجنة احلكومية ادلولية
دراسة مهنج العمل اخلاص ابدلورة التالية ،والإعداد لروها مع مالحظة أأن اللجنة احلكومية ادلولية سوف حتتاج اإىل ترسيع
معلروها اإذا اكنت تريد تنفيذ التفويض .واكنت هناك حاليا ثالثة مناجه تتعلق اب ألهداف ويه الككف وعدم الككف ولكن  ي
وجود تدابري دفاعية غري معيارية وقواعد بياان) ميكن أأن تكون تمكيلية للككف أأو تقوم بدمع التدابري ادلفاعية .وإاذا أأردان
للجنة احلكومية ادلولية أأن حتقق تقدما ،س تحتاج الوفود اإىل اإعطاء جمال أأكرب لروهذه املناجه الثالثة .وحتتاج الوفود أأيضا اإىل
دراسة كيفية القيام ابس تخدام اخلرباء بصورة أأفضل داخل اللجنة احلكومية ادلولية لتنقيح هذه املسائل .وبذكل ،من املروه
القيام بعملية شام ة .كام أأنه من املروه طرح اقةراحا) معدة ومدروسة جيدا من خالل بيئة شام ة .و أأشار الرئيس اإىل
الصعوبة اليت تواهجروها العديد من ادلول ا ألعضاء اليت تتلقى تعلامي) من عوامصروها وحتتاج اإىل وقت ملراجعة املواد .ومن
املسائل اليت س يقوم الرئيس وانئبيه بدراس هتا نوعية العمل اذلي ميكن القيام به بني ادلورا) دلمع معل اللجنة احلكومية
ادلولية ،واذلي يظروهر بصورة جزئية من خالل اقةراح الولاي) املتحدة ا ألمريكية خبصوص اإجراء دراسة .وس يقوم الرئيس
وانئيب الرئيس ابلنقاش مع املنسقني ا إلقلمييني بني ادلورا) حول تكل املسائل .وعرب الرئيس عن شكره للمنسقني ا إلقلمييني
عىل دمعروه ود أأهب  .واكن من املروه أأن يقوموا بعمل حوارا) مفتوحة ورصحية والعمل من أأجل حتقيق نفس النييجة ،ويه
تنفيذ التفويض اذلي قدمته اجلعية العامة .وعرب الرئيس عن شكره للميرسين واذلين قاموا مبروهمة مل يككرمه أأحد علهيا ومعلوا
بال لكل لوضع الاقةراحا) وجسلوا مصاحل اكفة ادلول ا ألعضاء ومعلوا عىل دفع معل اللجنة احلكومية ادلولية ل ألمام .وحىت
وإان مل تمتكن اللجنة احلكومية ادلولية من دمع الاقةراحا) طالب الرئيس اكفة الوفود بدراسة نص امليرسين بني ادلورا)
ألن هل فائدة خضمة .وعرب الرئيس عن شكره ل ألمانة اليت معلت لساعا) طوي ة أأثناء ادلورة دلمع اللجنة .كام عرب عن شكره
أأيضا للمةرمجني اذلين يقومون أأحياان ابلتعامل مع لغة تكون معقدة واريعة  ي بعض ا ألحيان ويس تطيعون فروهمروها .وعرب
الرئيس عن شكره ألحصاب املصلحة الرئيس يني والتكتال) احمللية وممثيل اجملال) الصناعية وممثيل اجلعيا) ا ألهلية .واكن
من املروه أأن يقوموا ابلتحاور مع ادلول ا ألعضاء و أأن تتحاور ادلول ا ألعضاء معروه  .واكن هناك أأحصاب مصلحة هممني وهل
مصاحل هممة .وعرب الرئيس أأيضا عن شكره للوفود عىل روهحا الإجيابية اليت قامت ابإتباعروها  ي أأثناء الاجامتع ،واليت
انعكست عىل معلية تبادل الآراء الروهامة واليت جر) أأايم الثنني ،والثالاثء وا ألربعاء .وبعد تقبل أأن ادلورة التاسعة
والعرشين للجنة احلكومية ادلولية مل حتقق تقدما ملحوظا بكأأن النص ،فاإهنا اكن دلهيا ثروة من املعلوما) املتضمنة  ي
التقرير ،مبا  ي ذكل اقةراحا) امليرسين واليت س متكن اللجنة احلكومية ادلولية من ترسيع معلروها  ي ادلورة التالية .وبوصفه
رئيسا جديدا ،سوف يتفكر  ي ادلروس املس تفادة من ادلورة التاسعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية ويدرس الطرق
اليت ميكن حتسيهنا وميكن جناهحا .وكام أأشار ،فقد اكن متفائال واكن متأأكدا من أأن الوفود س تكون  ي موقف أأفضل
للحصول عىل مثار ادلورة التاسعة والعرشية للجنة احلكومية ادلولية  ي ادلورة التالية .وجشع اكفة ادلول ا ألعضاء و أأحصاب
املصلحة عىل املكاركة  ي الندوة اليت س تقام  ي مايو  2016حيث عرب عن أأمهل  ي أأن جتعل تكل الندوة اكفة الوفود
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مس تعدة جيدا لدلورة الثالثني للجنة .وعرب عن تفروهمه ألن القصد اكن هو الةركزي عىل املسائل الرئيس ية وعرب عن أأمهل  ي
أأن تس تطيع الوفود حل تكل املسائل  ي بيئة أأقل ر يية.
 .582ورصح وفد جزر الباهاما ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأنه بعد  18شروهر تقريبا
توافر) للجنة احلكومية ادلولية  ي الهناية الفرصة للقيام للمرة الثانية مبناقكة أأمور اكنت متثل أأولوية ابلنس بة ألعضاء مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و الكعوب ا ألصلية واجملمتعا) احمللية .واكنت اإحدى أأولوايته تركزي اللجنة عىل تقليص
الفجوا) احلالية من خالل التوصل اإىل تفامه مكةرك للمسائل الرئيس ية اليت حتتاج اإىل التعامل معروها ،والتفاق  ي هناية
املطاف عىل صك دويل قانوين يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية .لقد اكنت مناقكا) مكثفة واكنت مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب هممتة بأأن تمتكن تكل املناقكا) من التوصل اإىل تقليل الفجوا) احلالية  ي الوثيقة اجملمعة .و أأكد) مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأهنا أأراد) اللجنة أأن تضمن الاس تخدام الفعال للوقت املصص لجامتعا) اللجنة احلكومية
ادلولية اليت اكن مقررا عقدها خالل فةرة العامني – مبا  ي ذكل  10أأايم خمصصة ملناقكة امللكية الفكرية واملوارد الوراثية.
وذلكل دعت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ادلول ا ألعضاء اإىل اس تخدام الوقت اذلي مت التفاق عليه ،للمكاركة
 ي مناقكا) بناءة ،والعمل بطريقة ومناخ جامعي .وتفروه أأن هناك مواقف خمتلفة ممث ة  ي اللجنة .وبذكل ،فقد عرب عن أأمهل
 ي أأن ميكن للجنة اس تخدام الوقت املتبقي للتحرك ل ألمام ،والسامح ابلتوصل اإىل تقدم منتظ حنو حتقيق هدف التوصل
اإىل صك قانوين دويل متعلق ابملوارد الوراثية .و أأشار اإىل أأنه مت الإعداد لعقد ندوة حول امللكية الفكرية واملوارد الوراثية
ملدة يومني  ي هناية شروهر مايو .وعرب عن أأمهل  ي أأن تقوم القامئة الاسةرشادية اخلاصة ابملسائل العالقة/املنتظرة اليت سيمت
التعامل معروها  ي ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية بزتويد املناقكا) ابملعلوما) الالزمة  ي الندوة ذا) البيئة الأكرث
ر يية مبا يساعد اكفة ا ألطراف املعنية عىل العمل معا عىل تقليل الفجوا) احلالية .وعرب) مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب عن أأملروها  ي أأن تعقد مناقكا) ومفاوضا) ممثرة  ي ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية حبيث ميكن للجنة
املوافقة عىل صك دويل قانوين يكون  ي مصلحة اكفة ادلول ا ألعضاء  ي الويبو.
 .583وعرب وفد اإندونيس يا ،ابلنيابة عن البدلان ميكاهبة التفكري ،عن شكره للرئيس عىل قيادته القديرة وإارشاده للجنة
خالل مداول) ادلورة التاسعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية كام عرب عن شكره لنائيب الرئيس وامليرسين .و أأشار
تفويض اللجنة احلكومية ادلولية اإىل أأن املفاوضا) سيمت من خالل مكاركة مفتوحة واكم ة .و ي ا ألايم الثالثة ا ألوىل،
وصل احلوار التفاعيل حول املسائل الرئيس ية اإىل تفامه معني حول العديد من املسائل .وعرب عن أأمهل  ي أأن تمتكن اللجنة
احلكومية ادلولية من احلفاظ عىل نفس الروح املتعلقة ابملكاركة البناءة و أأن تمتكن ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية
من اس تكامل النص املتعلق ابملوارد الوراثية.
 .584وعرب وفد نيجرياي ،ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره للرئيس وانئيب الرئيس عىل معلروه الكاق ،وا ألمانة
وامليرسين واملةرمجني .وبعد انهتاء عام  2015اكن دلى اجملموعة ا ألفريقية أآمال عريضة تتعلق بمتكن اللجنة احلكومية ادلولية
من حتقيق تقدم ملحوظ  ي معلية وضع صك قانوين دويل يعمتد عىل حد أأدىن من املقاييس ليضمن امحلاية الفعاةل للموارد
الوراثية واملعارف التقليدية ومك تقاهتا اخلاصة ابجملمتعا) ا ألصلية واحمللية من المتكل غري املرشوع .ومل يكن من الواحض
ابلنس بة للمجموعة ا ألفريقية كيفية احلمك عىل ما اإذا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية قد حققت تفامه مكةرك كبري  ي ا ألس بوع
السابق أأم ل .ومتكنت اللجنة احلكومية ادلولية من حتقيق تقدم بطريقة ما  ي النص من خالل حذف مادة حول نطاق
الصك .وعرب) اجملموعة ا ألفريقية عن اعتقادها بأأنه اإذا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية ل زالت بعد  16أأو  17عاما  ي مرح ة
املوافقة عىل القامئة الاسةرشادية املتعلقة ابلنقاب املعلقة ،فاإن ذكل ميثل مكلكة .ورمبا يتعلق ا ألمر ابلقيام ابدلراسة العكس ية
للقامئة الاسةرشادية اخلاصة ابملسائل املتفق علهيا .ورمبا يساعد ذكل عىل قيام اكفة ادلول ا ألعضاء ابملكاركة من خالل
حسن النية واملفاوضا) البناءة .واكنت هناك جلسة جلنة حكومية دولية واحدة فقط ملناقكة املسائل املتعلقة ابملوارد
الوراثية .ذلكل فقد ركز) اجملموعة ا ألفريقية من خالل تطوير مهنجية العمل عىل عقد مفاوضا) تعمتد عىل النص لتطوير
العمل بصورة خضمة .وكام ذكر وفد جزر الباهاما ،ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فقد عرب عن أأمهل  ي

WIPO/GRTKF/IC/29/8
122

أأن تقوم ا ألمانة ابلإحاطة علام ابلقامئة الاسةرشادية للمسائل املعلقة اخلاصة ابلندوة .وسيس متر اجملموعة ا ألفريقية  ي املكاركة
واليكاور مع ادلول ا ألعضاء قبل ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية.
 .585وعرب وفد الروهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأس يا واحمليط الروهادي ،عن شكره للرئيس ،وانئبيه وامليرسين .و ي
نفس الوقت ،اكن دلى اجملموعة مكاعر خمتلطة بكأأن كيفية سري هذا الاجامتع .و أأحاب علام بأأن اكفة اجلروهود املبذوةل لسد
الثغرا) واجلروهود املتعلقة ابملناقكا) وخاصة جلسا) ا ألس ئ ة والإجااب) ،قد متخضت عن طرح مواد جديدة أأمام اللجنة
واليت ميكن اس تخداهما  ي سد تكل الثغرا) .واكنت ا ألس ئ ة تتعلق بكيفية قيام اللجنة احلكومية ادلولية ابلسري قدما أأم أأن
اللجنة احلكومية ادلولية سوف تس متر  ي التحرك  ي دوائر .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية  ي حاجة اإىل التحرك  ي خط
مس تقمي .أأول ،رحبت اجملموعة ابلطريقة اليت قام هبا الرئيس بتعيني امليرسين لتبس يط النص .واكنت هناك حاجة لتبس يط
املناجه .وجيب اس تخدام ادلروس املس تفادة واكنت اللجنة  ي حاجة اإىل التأأقمل حبيث ل يمت اسيبعاد بعض املامرسا) اجليدة
اليت متت  ي ادلورا) السابقة للجنة احلكومية ادلولية وخاصة الطريقة اليت اس تخدمت للقيام ابإجراء مفاوضا) تعمتد عىل
النص .اإن املفاوضا) اليت تعمتد عىل النص ليست أأمورا حرصية ،لكهنا أآلية متكنت اللجنة من خاللروها من سد الثغرا).
وقد مت قضاء وقت طويل  ي هذه ادلورة  ي حل املكال) الإجرائية .واكنت بعض املكال) الإجرائية مكال)
مصطنعة .واكن عىل اللجنة أأن تكون حريصة  ي هذا الكأأن .ومن الاقةراحا) امللموسة ا ألخرى وجوب اس تخدام الفةرة
اليت تفصل بني ادلورا)  ي ابتاكر بعض الآليا) اليت ميكن من خاللروها اإبقاء احلوار مس مترا .وقد اس تطاعت الوفود اليت
تقمي  ي جنيف أأن تلتقي معا واكن سيمت الةرحيب ببعض مبادرا) يقوم بطرهحا الرئيس .وعرب) اجملموعة عن شكرها العميق
ل ألمانة عىل العمل الكاق اذلي قامت به ،وعن شكرها للمةرمجني.
 .586و أأقر وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،بصعوبة هممة الرئيس وشكره
وشكر انئبيه وامليرسين عىل هجودمه الرائعة .وقد شلكوا فريقا اس تطاع أأعضاؤه العمل بصورة جيدة معا .كام عرب عن شكره
ل ألمانة عىل دمعروها .وعرب الوفد عن تقديره للمداخال) عالية اجلودة اليت اس متع اإلهيا  ي ادلورة التاسعة والعرشين للجنة
احلكومية ادلولية و أأشاد باكفة الوفود عىل مكاراكهت البناءة .وقامت اللجنة بعقد عدد من املناقكا) الروهادفة اليت ساعد)
عىل تعميق فروه املواقف املتلفة  ي عدد من اجملال) الرئيس ية .ومتاش يا مع التفويض ،قامت اللجنة بتحديد قامئة غري
حرصية للمسائل العالقة/املنتظرة واليت جيب التعامل معروها  ي ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية .وفامي يتعلق مبسأأةل
الإلغاء ،أأدرك الوفد أأن املبد أأ نفسه اكن مطروحا لإجراء ملزيد من املناقكا) بكأأنه و أأنه مل يمت التوصل ألي اتفاق حول هذه
املسأأةل .كام عرب عن اعتقاده بأأنه حىت يمت التوصل اإىل تقدم  ي ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية ،من الرضوري
التوصل اإىل اتفاق بكأأن ا ألهداف .وبدون التوصل اإىل تفامه مكةرك حول املسأأةل الرئيس ية ،فاإن املناقكا) اليت جترى
بكأأن البنود اجلوهرية ا ألخرى لن ختدم أأي غرض حقيقي .واكنت اللجنة  ي حاجة اإىل وجود قدرة عىل السري  ي الاجتاه
الصحيح من أأجل السري قدما بصورة هادفة وذكل من أأجل حتقيق الروهدف املذكور  ي التفويض .واكن ذكل السبب املنطقي
اذلي اكن ميثل أأساس العملية برمهتا .واكن معل ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية س يعمتد عىل الواثئق املتوافرة ،مبا  ي
ذكل وثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/29/4وتطلع الوفد اإىل عقد الندوة اليت سينظ قبل عقد ادلورة الثالثني للجنة
احلكومية ادلولية .ومن أأجل حتقيق الاس تفادة القصوى من الندوة عرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل الندوة جيب أأن تركز
عىل قليل من املسائل الرئيس ية .ورحب الوفد مبكاركة خرباء  ي الرباءا)  ي الفرق املتلفة وذكل من أأجل توفري
املعلوما) الالزمة  ي املناقكا).
 .587وعرب وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره للرئيس عىل اكفة اجلروهود
والإرشادا) اليت قدهما خالل املناقكا) املروهمة اليت جر) .كام عرب عن تقديره ملرونته واس تجابته أأثناء املناقكا) .وشكر
امليرسين عىل معلروه واذلي اكن مفيدا .واكنت اللجنة قد قامت بعقد مناقكا) مثرية لالهامتم أأثناء هذه ا ألايم ،واليت أأعطت
للوفود صورة واحضة للوضع احلايل ملواقف ادلول ا ألعضاء .و ألنه اكنت هناك حاجة ملناقكة بعض املسائل من أأجل حتقيق
تقدم فقد توقع أأن تقدم الندوة مزيد من ا ألدةل اليت يقدهما اخلرباء  ي جمال الرباءا) و ي جمال املوارد الوراثية .وقام وفد
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الاحتاد ا ألورويب ،ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،بطرح اقةراح ملموس ومعيل حول متطلبا) الككف
واعتقد أأن هذا الاقةراح ميثل أأساسا جيدا للتوصل اإىل اتفاق .وعرب الوفد عن رغبته  ي اس تغالل تكل الفرصة للتعبري عن
اس تعداده للمكاركة مع أأحصاب املصلحة املعنيني .كام دعا اكفة ادلول ا ألعضاء للقيام مبزيد من ادلراسة لروهذا الاقةراح .وقد
توقع أأن تمتكن ادلورة الثالثية للجنة احلكومية ادلولية من تقليل الثغرا) احلالية وحل املكال) .وعرب) اجملموعة عن
شكرها للمةرمجني وا ألمانة عىل دمعروه .
 .588وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس وانئبيه عىل هجودمه .وقد قاموا مبحاول) جيدة عىل وجه اخلصوص تتعلق
ابملهنجية اجلديدة .كام شكر ا ألمانة وامليرسين واملةرمجني والوفود ا ألخرى أأيضا .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن العمل احلايل
ميثل ابلفعل أأساسا جيدا للعمل املس تقبيل لكن ل ميكنه القول بلك رصاحة أأنه يكعر ابلرىض الاكمل .فقد اكن يعتقد أأن
هناك فروق كبرية بني وهجا) نظر خمتلف ا ألطراف واكنت الوفود  ي حاجة اإىل حتقيق التوازن بني خمتلف املصاحل .واكن
الروهدف هو حتقق تقدم حقيقي وتعزيز معل اللجنة احلكومية ادلولية.
 .589واختمت الرئيس ادلورة.

قرار بك أأن بند  9من جدول ا ألعامل:
 .590قامت اللجنة بتبين قراراهتا بكأأن بنود
جدول ا ألعامل رمق  2و 3و 4و 5و 6و7
 ي  19فرباير  .2016وقد وافقت عىل اإعداد
مرشوع تقرير مكتوب ،يتضمن النص املتفق عليه
لروهذه القرارا) واكفة املداخال) اليت متت  ي
اللجنة ،مث يمت توزيعه حبلول  29مارس .2016
وسوف تمت دعوة املكاركني  ي اللجنة لتقدمي
تصويبا) مكتوبة ملداخالهت املتضمنة  ي مرشوع
التقرير قبل القيام بتوزيع النسخة الهنائية من
مرشوع التقرير عىل املكاركني  ي اللجنة لتبنيه  ي
ادلورة التالية للجنة.
]ييل ذكل املرفقان[
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املرفق ا ألول

LISTE DES PARTICIPANTS/
LIST OF PARTIPANTS

I. ÉTATS/STATES
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Yonah SELETI, Chief Director, Department of Science and Technology, Pretoria
Shumi PANGO (Ms.), Deputy Director, Advocacy and Policy Development, Department of
Science and Technology (DST), Pretoria
Nomonde MAIMELA (Ms.), Executive Manager, Companies and Intellectual Property
Commission (CIPC), Department of Trade and Industry (DTI), Pretoria
Nompumelelo OBOKOH (Ms.), Divisional Manager, Companies and Intellectual Property
Commission (CIPC), Department of Trade and Industry (DTI), Pretoria
Masenoametsi LETLALA (Ms.), Foreign Service Officer, Global Governance and Continental
Agenda, Department of International Relations and Cooperation, Pretoria

ALBANIE/ALBANIA
Rudina BOLLANO (Ms.), Director, Examination Directorate, General Directorate of Patents and
Trademarks, Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship, Tirana

ALGÉRIE/ALGERIA
Lounes ABDOUN, directeur général adjoint, Office national des droits d'auteurs et droits voisins
(ONDA), Ministère de la culture, Alger
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA
Alberto Samy GUIMARÃES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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ARGENTINE/ARGENTINA
Marcelo CIMA, Ministro, Representante Adjunto, Misión Permanente, Ginebra
Nicolás TORRES, Director, Dirección de Afirmación de Pueblos Indígenas Originarios, Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Buenos
Aires
Teodora ZAMUDIO (Sra.), Consultora, Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas
Originarios, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Ministerio de Justicia, Buenos Aires
Juan Ignacio CORREA, Asesor Legal, Subsecretaría de Coordinación Política, Ministerio de
Agroindustria, Buenos Aires, juancorrea@gmail.com
Nicolás Carlos ABAD, Secretario, Asuntos Económicos Multilaterales y G-20, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Ian GOSS, General Manager, Continuous Improvement Projects, IP Australia, Canberra
Steven BAILIE, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra
Jo FELDMAN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, jo.feldman@dfat.gov.au

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Aydin ISMAYILOV, Senior Counsellor, International Relations and Information Provision
Department, Copyright Agency, Baku

BAHAMAS
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BANGLADESH
Mohamed Nazrul ISLAM, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
BARBADE/BARBADOS
Heather Armetha CLARKE (Ms.), Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office
(CAIPO), Ministry of International Business and International Transport, Saint Michael

BÉNIN/BENIN
Laourou ELOI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

BHOUTAN/BHUTAN
Kinley WANGCHUK, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Rinchen DORJI, Director, Intellectual Property Division, Ministry of Economic Affairs, Thimphu,
atadorji@yahoo.com
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BRÉSIL/BRAZIL
Alexandre GUIMARÃES VASCONCELLOS, Consultant, National Institute of Industrial Property
(INPI), Brasilia, alexguim73@gmail.com
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Livia DOS REIS CAVALCANTE JOSE ROCHA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva,
livia.rocha@itamaraty.gov.br

BURUNDI
Philippe MINANI, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève

CAMEROUN/CAMEROON
Boubakar LIKIBY, secrétaire permanent, Comité national de développement des technologies
(CNDT), Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, Yaoundé

CANADA
Nadine NICKNER (Mrs.), Senior Trade Policy Advisor, Intellectual Property Trade Division,
Ministry of Global Affairs, Ottawa
Shelley ROWE (Mrs.), Senior Leader, Copyright and Trade-Mark Policy Directorate, Ministry of
Innovation, Science and Economic Development, Ottawa
Frédérique DELAPRÉE (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE
Teresa AGÜERO TEARE (Sra.), Encargada de Asuntos Ambientales, Recursos Genéticos y
Bio-Seguridad, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Ministerio de Agricultura, Santiago
Nelson CAMPOS, Asesor Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Ministerio de Relaciones Exteriores,
Santiago, ncampos@direcon.gob.cl

CHINE/CHINA
YAO Xin, Deputy Consultant-Director, Legal Affairs Department, State Intellectual Property
Office (SIPO), Beijing
JIANG Xue (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, State
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing
SHI Yuefeng, Attaché, Permanent Mission, Geneva
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COLOMBIE/COLOMBIA
Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Liliana ARIZA (Sra.), Asesora, Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Bogotá D.C., lariza@mincit.gov.co
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Juan Camilo SARETZKI FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

COSTA RICA
María OLIVA (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra

CÔTE D'IVOIRE
Mobio Marc LOBA, conseiller, Mission permanente, Genève

CUBA
Alina ESCOBAR DOMÍNGUEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Oficina Cubana de
la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana

DANEMARK/DENMARK
Roman TSURKAN, Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Business and Growth, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT
Hassan BADRAWY, Assistant Minister of Justice, Ministry of Justice, Cairo,
mission.egypt@ties.itu.int

EL SALVADOR
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra

ESPAGNE/SPAIN
Xavier BELLMONT ROLDAN, Consejero, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Misión Permanente, Ginebra
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Dominic KEATING, Director, Intellectual Property Attaché Program, United States Patent and
Trademark Office (USPTO), Alexandria, dominic.keating@uspto.gov
Karin FERRITER (Ms.), Legal Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Assistant, Permanent Mission, Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Negash Kebret BOTORA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Mandefro ESHETE, Director General, Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO), Addis
Ababa
Feven DAGNACHEW (Ms.), Director, Public Relationship and Communication, Ministry and
Science and Technology, Addis Ababa
Abdurazak OUMER, Science Adviser, Ministry and Science and Technology, Addis Ababa
Yanit Abera HABTEMARIAM (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva,
abyanit@gmail.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Natalia BUZOVA (Ms.), Director of the Department, International Cooperation Department,
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FIDJI/FIJI
Ajendra Adarsh PRATAP, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND
Jukka LIEDES, Special Adviser to the Government, Helsinki, jukka@liedes.fi
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Economy of Culture
Department, Ministry of Education and Culture, Helsinki
Mika KOTALA, Legal Adviser, Trade and Labour Department, Ministry of Employment and the
Economy, Helsinki

FRANCE
Daphné DE BECO (Ms.), chargée de mission, Département juridique, Institut national de la
propriété industrielle (INPI), Paris

GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Thônex
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GHANA
Sammie Pesky EDDICO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Ebenezer APPREKU, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Japhet OFOSU-APPIAH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Paul KURUK, Professor of Law, Samford University, Birmingham
Joseph OWUSU-ANSAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

GUATEMALA
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

HONDURAS
Giampaolo RIZZO-ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Ginebra
Gilliam Noemí GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
María José MEJÍA HENRRÍQUEZ (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

HONGRIE (LA)/HUNGARY
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property
Office, Budapest, krisztina.kovacs@hipo.gov.hu

INDE/INDIA
Biswajit DHAR, Expert, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi,
bisjit@gmail.com
Sushil SATPUTE, Director, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of
Commerce and Industry, New Delhi, sushil.satpute@nic.in
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Robert Matheus Michael TENE, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Syahda Guruh Langkah SAMUDERA, Deputy Director, Economic and Socio-Cultural Treaties,
Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Kemal HARIPURWANTO, Assistant Deputy, International Organizations Cooperation, Ministry
for Political, Legal, and Security Affairs, Jakarta, haripurwanto_k@yahoo.com
Mashita Insani KAMILIA (Ms.), Member of Delegation, Directorate of Economic and SocioCultural Treaties, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
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Christine REFINA (Ms.), Member of Delegation, Directorate of Trade, Industry, Investment and
Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Denny ABDI, Cousellor, Permanent Mission, Geneva
Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND
Mary KILLEEN (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Vittorio RAGONESI, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Rome
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Francesca MARIANO NARNI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
Taizo HARA, Director, International Intellectual Property Policy Planning, International Policy
Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Hirohisa OHSE, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Japan Patent Office
(JPO), Ministry of Foreign Affairs, Tokyo
Junichi NAGUMO, Assistant Director, International Policy Division, General Affairs Department,
Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN
Hanan DAGHMASH (Ms.), Director, Directorate of the Intangible Cultural Heritage, Ministry of
Culture, Amman

KAZAKHSTAN
Madina SMANKULOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Liene GRIKE (Mrs.), Advisor, Permanent Mission, Geneva

LIBAN/LEBANON
Charbel SAADE, Responsible of Legal Affairs, Ministry of Culture, Beirut
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MALAISIE/MALAYSIA
Kamal BIN KORMIN, Senior Director of Patent, Patent Division, Intellectual Property
Corporation of Malaysia, Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, Kuala
Lumpur, kamal@myipo.gov.my
Syuhada ADNAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Abrar AZHAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Priscilla Ann YAP (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO
Sidi Salah Eddine CHERKAOUI, chef, Service informatique et des systèmes d’information,
Bureau marocain du droit d’auteur, Rabat, salahcherkaoui380@gmail.com

MEXIQUE/MEXICO
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente,
Ginebra
Juan Carlos MORALES VARGAS, Subdirector Divisional de Asuntos Multilaterales y
Cooperación Técnica Internacional, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F.
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora Divisional de Examen de Fondo de
Patentes, Áreas Biotecnológica, Farmacéutica y Química, Dirección Divisional de Patentes,
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F.
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

MONACO
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MONTÉNÉGRO /MONTENEGRO
Igor GOJNIĆ, Independent Advisor I, Department for Informational Services and Registers,
Intellectual Property Office of Montenegro, Podgorica

MOZAMBIQUE
Felisbela Maria de Oliveira GASPAR (Ms.), Director, Traditional Medicine Institute, Ministry of
Health, Maputo
Margo BAGLEY (Ms.), Professor of Law, University of Virginia, Virginia, mbagley@virginia.edu
Francelina ROMÃO (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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MYANMAR
Moe Moe THWE (Ms.), Director, Intellectual Property Office, Ministry of Science and
Technology, Nay Pyi Taw

NAMIBIE/NAMIBIA
Tileinge ANDIMA, Chief Executive Officer, Trade and Commerce Department, Ministry of Trade
and Industry, Windhoek
Pierre DU PLESSIS, Senior Consultant, Centre for Research Information Action in AfricaSouthern Africa Development and Consulting, Windhoek, pierre.sadc@gmail.com
Monica Penelao HAMUNGHETE (Ms.), Economist, Intellectual Property Department, Ministry of
Industrialization, Trade and Small and Medium-Sized Enterprises Development, Windhoek

NÉPAL/NEPAL
Hariraj PANT, Joint Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu

NICARAGUA
Hernán ESTRADA ROMÁN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

NIGER
Amadou TANKOANO, professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des sciences
économiques et juridiques, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey

NIGÉRIA/NIGERIA
Chidi Vitus OGUAMANAM, Advisor, Nigerian Copyright Commission (NCC), Federal Ministry of
Information and Culture, Abuja
Ruth OKEDJI (Ms.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY
Marthe Kristine Fjeld DYSTLAND (Ms.), Acting Legislative Adviser, Legislation Department,
Ministry of Justice and Public Security, Oslo, marthe.dystland@jd.dep.no
Jon Petter GINTAL, Senior Adviser, International Relations, Sami Parliament, Karasjok

OMAN
Ali AL-MAMARI, Head, Industrial Property Department, Ministry of Commerce and Industry,
Muscat
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OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN
Uktamjon IBRAGIMOV, Head, Control of State Registration of Organizations Managing Property
Rights Department, Agency on Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

PAKISTAN
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamar Aftab QURESHI, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Muhammad ISMAIL, Deputy Director, Intellectual Property Organization (IPO), Islamabad
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Leonardo URIBE COMBE, Director General, Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá, luribe@mici.gob.pa

PARAGUAY
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Richard ROEMERS, Senior Policy Officer, Innovation and Knowledge Department, Ministry of
Economic Affairs, The Hague, r.v.roemers@minez.nl

PÉROU/PERU
Luis MAYAUTE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

PHILIPPINES
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Inês SILVA (Ms.), Head, Patents and Utility Models Department, Portuguese Institute of
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
LEE Soo-Jung (Ms.), Deputy Director, Biotechnology Examination Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
JUNG Dae Soon, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague,
emartinek@upv.cz

ROUMANIE/ROMANIA
Cătălin NIŢU, Director of Legal Affairs, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM),
Bucharest
Irina BABALIGEA (Ms.), Examiner, Examination Division, Romanian State Office for Inventions
and Trademarks (OSIM), Bucharest
Livia PUSCARAGIU (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Willa HUANG (Ms.), Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property Office
(IPO), London, willa.huang@ipo.gov.uk
Grega KUMER, Senior Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Carlo Maria MARENGHI, membre, Mission permanente, Genève

SÉNÉGAL/SENEGAL
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

SUÈDE/SWEDEN
Patrick ANDERSSON, Senior Adviser International Affairs, Swedish Patent and Registration
Office, Stockholm, patrick.andersson@prv.se
John BÄCKNÄS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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SUISSE/SWITZERLAND
Martin GIRSBERGER, chef, Développement durable et coopération internationale, Division de
droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Bern
Georges André BAUER, assistant académique, Division de droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Bern
Marco D'ALESSANDRO, collaborateur scientifique, Section biotechnologie et flux, Office fédéral
de l'environnement, Bern
Thierry Eric-Rémy WÜTHRICH, Stagiaire, Division de droit et affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Michelle GERINGER (Mme), conseillère, Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Berne
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Parviz MIRALIEV, Head, International Registration of Trademarks Division, State Institution
National Center For Patent Information, Ministry of Economy Development and Trade of the
Republic of Tajikistan, Dushanbe

THAÏLANDE/THAILAND
Tanit CHANGTHAVORN, Deputy Director, Biodiversity-Based Economy Development Office
(BEDO), Bangkok
Siriporn BOONCHOO (Ms.), Director, Bureau of Sericulture, Conservation and Standard
Conformity Assessment, Bangkok
Piyaporn PRATHUMMA (Ms.), Senior Agricultural Research Officer, Bureau of Sericulture,
Conservation and Standard Conformity Assessment, Bangkok
Sumpao PRACHYAPHORN, Public Prosecutor, Department of Intellectual Property and
International Trade Litigation, Office of the Attorney General, Bangkok
Kitiyaporn SATHUSEN (Ms.), Senior Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry
of Commerce, Nonthaburi
Bonggotmas HONGTHONG (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property,
Ministry of Commerce, Nonthaburi
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade
Center (WTO), Geneva
Varapote CHENSAVASDIJAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva, varapote@mfa.go.th
Sudkhet BORIBOONSRI, Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Center (WTO),
Geneva

TURQUIE/TURKEY
Emre ÖCALAN, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara,
emre.ocalan@tpe.gov.tr
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Esin DILBIRLIGI (Ms.), Coordinator, General Directorate of Agricultural Research and Policies,
Ministry of Food Agriculture and Livestock, Ankara, edilbirligi@tagem.gov.tr
UKRAINE
Sergii ZAIANCHUKOVSKYI, Head, Copyright and Related Rights Department, Ministry of
Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service of Ukraine, Kyiv,
s.zayanchukovsky@sips.gov.ua
Maryna BRAGARNYK (Ms.), Deputy Head, Chemical and Biological Technologies Department,
Division of Examination of Applications for Inventions and Utility Models, State Intellectual
Property Service of Ukraine, Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of
Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

URUGUAY
Juan BARBOZA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC), Ginebra

VANUATU
Mary NARFI (Ms.), Executive Officer, Ministry of Tourism and Trade, Port Vila

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC
OF)
Anny ROJAS MATA (Sra.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ZAMBIE/ZAMBIA
Margret M. KAEMBA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ZIMBABWE
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II. DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Oliver HALL-ALLEN, First Counselor, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva
Michael KOENING, Deputy Head, Industrial Property Unit, Directorate General for Internal
Market and Services, Brussels
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Industrial Property, Directorate General for
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Enterprises,
European Commission, Brussels
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III. OBSERVATEURS/OBSERVERS

PALESTINE
Ibrahim KHRAISHI, Ambassador, Permanent Observer, Permanent Mission, Geneva
Ibrahim MUSA, Counsellor, Permanent Observer, Permanent Mission, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Geneva

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT
(CNUCED)/UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD)
Ermias Tekeste BIADGLENG, Legal Affairs Officer, Geneva

GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY
Elmer SCHIALER, Director General, Lima, eschialer@comunidadandina.org
Deyanira CAMACHO (Sra.), Funcionaria Internacional en Propiedad Intelectual, Lima

GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE (GROUPE DES
ÉTATS ACP)/AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC GROUP OF STATES (ACP GROUP)
Paul OKECH, Expert, Geneva

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)
Abrar ALSALEEM (Ms.), First Attaché, Department of Patents, Patent Office, Riyadh

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
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Solange DAO SANON (Mme), chargé du droit d’auteur et du suivi des questions émergentes,
direction des affaires juridiques, Yaoundé, sdaosolange@gmail.com

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)
Paul OLDHAM, Researcher, Institute for Advanced Study of Sustainability, United Nations
University (UNU), Yokohama

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Shakeel BHATTI, Secretary, International Treaty on Plant Genetic Resources, Rome
Dan LESKIEN, Senior Liaison Officer, Commission on Genetic Resources for Food and
Agriculture, Rome
Tobias KIENE, Technical Officer, Rome, tobias.kiene@fao.org

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)
Maria SEROVA (Ms.), Deputy Director, Division of Chemistry and Medicine, Examination
Department, Moscow

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
Alessia VOLPE (Ms.), Deputy Coordinator, Public Policy Issues, International Cooperation,
Munich

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
Ridha BOUABID, ambassadeur, Représentant permanent, Genève
Antoine BARBRY, conseiller pour les questions économiques et de développement, Genève
Oumou WARR (Mme), assistante de coopération pour les affaires économiques et de
développement, Genève

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO)
Antony TAUBMAN, Director, Intellectual Property Division, Geneva
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Emmanuel SACKEY, Chief Examiner, Industrial Property Department, Harare,
esackey@aripo.org
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V. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Assembly of Armenians of Western Armenia, The
Arménag APRAHAMIAN, President, Bagneux
Renik AVETISYAN (Mrs.), Official Representative, Bagneux
Simon DARONIAN, Official Representative, Bagneux
Lydia MARGOSSIAN (Mrs.), Official Representative, Bagneux
Sarin TAVITIAN (Ms.), Delegate, Bagneux
Hayko TAVITIAN, Delegate, Bagnoux

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
Debora PLEHN-DUJOWICH (Ms.), Chair, Biotechnology Committee, Washington D.C.,
deboraplehn@prismaticlaw.com

Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA)
Nelson DE LEÓN KANTULE, Directivo Vocal, Panamá, duleigar@gmail.com

Biotechnology Industry Organization (BIO)
Lila FEISEE (Ms.), Vice President, Global IP Policy, Washington D.C.
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones
(DoCip)/Indigenous Peoples' Center for Documentation, Research and Information (DoCip)
Pierrette BIRRAUX (Mme), conseillère scientifique, Genève
Fabrice PERRIN, assistant, Genève
Claudinei NUNES DA SILVA (Mme), interprète, Genève
Jo MORTEN KAVEN, membre, Genève
Karen PFEFFERLI (Mme), membre, Genève
Le Tuyet Trinh TO, membre, Genève
Ellen WALKER (Mme), membre, Genève

Centre du commerce international pour le développement (CECIDE)/International Trade Center
for Development (CECIDE)
Biro DIAWARA, représentant, Genève
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Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Daniel ROBINSON, Research Fellow, Innovation Programme, Sydney
Jimena Ayelen SOTELO (Ms.), Junior Programme Officer, Innovation Programme, Geneva
Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)
Sergio HUAMANI MITMA, Experto, Huamanga

Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Geneva

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Timothy W. ROBERTS, Principal, Bracknell

Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)
Tomás ALARCÓN EYZAGUIRRE, Presidente, Tacna, capaj_internacional@yahoo.com
Rosario LUQUE GIL (Sra.), Practicante, Otavalo

Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation
(FWCC)
Susan BRAGDON (Ms.), Representative, Food and Sustainability Department, Geneva
Patrick ENDALL, Programme Assistant, Food and Sustainability Department, Geneva

Coordination des ONG africaines des droits de l'homme (CONGAF)
Maluza MAVULA, président, Genève
Maurice T. KATALA, coordinateur général, Genève
Karifa CAMARA, membre, Genève

CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)
Dominic MUYLDERMANS, Senior Legal Consultant, Brussels
Tatjana SACHSE (Ms.), Counsellor, Geneva

CS Consulting
Louis VAN WYK, Consultant, South Africa

Culture of Afro-indigenous Solidarity (Afro-Indigène)
Ana LEURINDA (Mme), présidente, Genève
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Axel BRAUN, Representative, Roche
Claus GAWEL, Legal Adviser, Geneva
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Health and Environment Program (HEP)
Pierre SCHERB, conseiller juridique, Genève
Madeleine SCHERB (Mme), économiste, Genève
Incomindios Switzerland
Helena NYBERG (Ms.), Member, Zurich
Brigitte VONAESCH (Ms.), Temporary Representative, Zurich

Indian Council of South America (CISA)
Tomás CONDORI, Representante, Ginebra

Indian Movement - Tupaj Amaru
Lázaro PARY, Coordinador General, Potosi

Indigenous ICT Task Force (IITF)
Ann-Kristin HAKANSSON (Ms.), Member, Solna
Niskua IGUALIKINYA (Ms.), Member, Geneva

Intellectual Property Owners Association (IPO)
Manisha DESAI (Ms.), Assistant General Patent Counsel, Eli Lilly and Company, Indianapolis

International Seed Federation (ISF)
Hélène GUILLOT (Mrs.), International Agricultural Manager, Nyon, h.guillot@worldseed.org

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva

MALOCA Internationale
Leonardo RODRÍGUEZ, Member, Bogotá D.C., perez.rodriguez@graduateinstitute.ch
Mahesh LANÇON, Member, Geneva

Massai Experience
Zohra AIT-KACI-ALI (Mrs.), President, Geneva

Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS)
Pita Kalesita NIUBALAVU, Consultant, Suva
Merewalesi FALEMAKA (Ms.), Delegate, Geneva
Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and
Education
Cathal DOYLE, Policy Research, Baguio City
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Third World Network Berhad (TWN)
Yoke Ling CHEE (Ms.), Director of Programs, Geneva
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva

Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow
Françoise KRILL (Mme), conseillère, Rolle

Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department
Raymond FRYBERG, Director, Fisheries and Natural Resources, Washington D.C.,
rayfryberg@tulaliptribes-nsn.gov
Preston HARDISON, Policy Analyst, Washington D.C.
Hartnut MEYER, Advisor, Washington D.C.

VI. GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/
INDIGENOUS PANEL

Victoria TAULI-CORPUZ (Mrs.), Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples,
Baguio City
Preston HARDISON, Policy Analyst, Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs
Department, Washington D.C.
Pita Kalesita NIUBALAVU, Consultant, Pacific Islands Forum Secretariat, Suva
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VI. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Ian GOSS (Australia)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Jukka LIEDES (Finland)
Robert Matheus Michael TENE (Indonesia)

Secrétaire/Secretary:

Wend WENDLAND (OMPI/WIPO)

VII. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General
Minelik Alemu GETAHUN, sous-directeur général/Assistant Director General
Wend WENDLAND, directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional Knowledge
Division
Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Mrs.), conseillère principale, Division des savoirs
traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division
Simon LEGRAND, conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional
Knowledge Division
Claudio CHIAROLLA, juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal Officer, Traditional
Knowledge Division
Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Mrs.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal
Officer, Traditional Knowledge Division
Fei JIAO (Mlle/Ms.), administratrice adjointe de programme, Division des savoirs
traditionnels/Associate Program Officer, Traditional Knowledge Division
Hai-Yuean TUALIMA (Mlle/Ms.), boursier à l’intention des peuples autochtones, Division des
savoirs traditionnels/WIPO Indigenous Fellow, Traditional Knowledge Division
Alice MANERO (Mlle/Ms.), stagiaire, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional
Knowledge Division

][ييل ذكل املرفق الثاين
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املرفق الثاين

املرفق الثاين
قامئة اسةرشادية للمسائل العالقة/املنتظرة واليت سيمت التعامل معروها/حلروها  ي ادلورة التالية
 .1قامئة ابملصطلحا)
 .2الاس هتالل
 .3أأهداف الس ياسا)
 الفاعلية والكفافية ما اإذا اكن مصطلح المتكل غري املرشوع جيب الاحتفاظ به  ي النص (وإاذا مت ذكل كيف يمت تعريفه) التاكمل/وادلمع املتبادل مع التفاقيا) ادلولية الوقاية/تقليل الرباءا) "اخلاطئة" (ما هو املصطلح املناسب) .4املوضوع
 هل جيب تطبيق الصك عىل oأأي حقوق ملكية فكرية أأو عىل حقوق الرباءا) فقط
 ابلإضافة اإىل املوارد الوراثية هل جيب تطبيق الصك عىل oاملك تقا)
 oاملعارف التقليدية املتعلقة هبا/املعارف التقليدية املتعلقة ابملوارد الوراثية
 .5مطلب الككف
-

-

مضمون الككف
 oمنكأأ  /أأو مصدر املوارد الوراثية
 oمعلوما) تتعلق ابلمتثال مبتطلبا) النفاذ للمنافع واس تغاللروها مبا  ي ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية
الاس تثناءا) والتقييدا)
 oنوع الاس تثناءا)
 oاملصلحة العامة املتعلقة ابلس تثناءا) فقط
أأهلية موضوع امللكية الفكرية/الرباءة للموارد الوراثية و /أأو مك تقاهتا كام توجد  ي الطبيعة أأو من خالل فصلروها مهنا.
تبعا) عدم الامتثال
 oالتفاق بكأأن احلد ا ألدىن و /أأو ا ألقىص للمقاييس
 oتدابري/عقواب) داخل و /أأو خارج نظام الرباءا)
 oالظروف املسموح هبا من أأجل الإلغاء
نقطة الانطالق
 oالاخةراع املطلوب يعمتد بصورة مبارشة عىل املادة
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 oاس تخدام املوضوع
 oاحلاجة اإىل النفاذ املادي أأو النفاذ اإىل املوضوع غري امللموس
 العالقة مع أأنظمة النفاذ للمنافع وتقا يروها الوطنية واحمللية. oدور مكتب امللكية الفكرية/الرباءا) فامي يتعلق ابإرسال املعلوما) املتعلقة ابلككف لآلية مركز تبادل
املعلوما)  ي التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج/اخلطة الوطنية/املعاهدة ادلولية بكأأن املوارد الوراثية النباتية
ل ألغذية والزراعة.
 .6التدابري ادلفاعية  /عدم الككف
 دراسة احلاجة اإىل املزيد من تدابري /أأنظمة العناية الواجبة .7قواعد البياان)
 قواعد البياان) بوصفروها تدابري دفاعية أأو تدابري تمكيلية ملطلب الككف ضامان) املعارف التقليدية واسعة الانيكار و /أأو املتوافرة للجمروهور العبء الواقع عىل عاتق أأحصاب املعارف التقليدية وادلول ا ألعضاء .8العالقة مع التفاقيا) ادلولية ،مبا  ي ذكل معاهدة التعاون بكأأن براءا) الاخةراع ومعاهدة قانون الرباءا).
 .9التعاون عرب احلدود
 .10ادلمع التقين والتعاون وتكوين الكفاءا)
]هناية املرفقني والوثيقة[

