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والثالثني للجنة احلكومية ا�ولية املعنية  ة السادسةورا� )"الویبو"ملنظمة العاملية للملكية الفكریة (اعقد مد�ر �ام  .1
 الفرتةيف نيف، جب �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة والفو�لكور ("اللجنة" أو "اللجنة احلكومية ا�ولية")، 

 .2018یونيو  29إىل  25من 

املتعددة  -وُمثلت ا�ول التالية: ألبانيا ، اجلزا�ر، األرجنتني، أسرتاليا، ا�منسا، أذربي�ان، بيالروس، بوليفيا (دو�  .2
القوميات)، الربازیل، �رو�ي دار السالم، بلغار�، كندا، ش�ييل، الصني، �ولومبيا، �وس�تار�اك، �وت دیفوار، �رواتيا، 

امجلهوریة التش�يكية، ا�امنرك، جيبويت، مجهوریة �ور� ا�ميقراطية الشعبية، إ�وادور، مرص، السلفادور، إثيوبيا، فيجي، 
 ا�كريس الرسويل،غوات�ال،  ،فنلندا، فر�سا، مجهوریة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، �ابون، جورجيا، أملانيا، �ا�

اإلسالمية)، العراق، إیطاليا، �اما�اك، اليا�ن، األردن، اكزاخس�تان، �ينيا،  -(مجهوریة هندوراس، الهند، إندونيس�يا، إ�ران 
، هولندا، نيبال، قر�زيس�تان، ا�كویت، التفيا، لبنان، ليتوانيا، مالزي�، ماالوي، مور�ش�يوس، املكس�يك، املغرب، موزمبيق

�حتاد ، رومانيا، مجهوریة مو�وفا، مجهوریة �ور�، الربتغال، بولندا، الفلبني، بريو، راغواي، �ب�، عامن ،ني�ري�، النيجر
�رینيداد ، توغو، �یلند، سو�رسا، السوید ،رسي الناك، اس�بانيا، أفریقياجنوب ، سلوف��يا، الس�نغال، السعودیة، الرويس
ت�دة، الوال�ت املت�دة األمر�كية، تو�س، �ر�يا، توفالو، أوغندا، أو�رانيا، اإلمارات العربية املت�دة، اململكة امل ، وتو�غو

األعضاء فيه ممثال  ") وا�ولEUاكن �حتاد األورويب ("). كام 96زميبابوي (، البوليفاریة)، ا�مين، زامبيا -فزنویال (مجهوریة 
 .ةنكعضو يف اللج 

 وشار�ت البعثة املراقبة ا�امئة لفلسطني يف �ج�ع بصفة مراقب. .3

 ، )ARIPO: املنظمة اإلقلميية األفریقية للملكية الفكریة (مراقببصفة  احلكومية ا�ولية التاليةشار�ت املنظامت و  .4
مكتب �راءات ��رتاع �ول جملس و ، األمانة العامة مجلا�ة األند�زو ، )FAOمنظمة األ�ذیة والزرا�ة لألمم املت�دة (و 

مؤمتر األمم املت�دة للت�ارة و )، UN( األمم املت�دةو  ،)SCمركز اجلنوب (و )، GCC Patent Office(التعاون اخلليجي 
 ).WTO) (8منظمة الت�ارة العاملية (و )، UNCTADوالتمنية (

الرابطة األمر�كية ، و )ZIPOشارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التالية بصفة مراقب: منظمة الز�ن للملكية الفكریة (و  .5
الش�بكة العاملية ، و )CSCحتالف ا�متع املدين (، و من يف أرمينيا الغربيةمجعية األر ، و )AIPLAلقانون امللكية الفكریة (
�ر�مج الص�ة ، و )ELSA International( ة لطالب القانونوروبياأل الرابطة، و )CROPLIFE(لصنا�ة العلوم النباتية 

الشعوب األصلية مركز ، و أماروتو�ج  -احلركة الهندیة ، و )CISAا�لس الهندي ألمر�اك اجلنوبية (، و )HEPوالبيئة (
معهد الشعوب األصلية ، و )ICTSDاملركز ا�ويل للت�ارة والتمنية املس�تدامة (، و )DoCip(للتوثيق والبحث واملعلومات 

رابطة ، و )IFPMA(نعي املس�تحرضات الصيدالنية اص لرابطات�حتاد ا�ويل ، وInBraPi)الربازیيل للملكية الفكریة (
املركز ا�ويل ألحباث  -مؤسسة تبتيبا ، و )NARFصندوق حقوق األمر�كيني األصليني (، و )ILAالقانون ا�ويل (

 ).18و�امعة لوزان (، تقاليد الغد، ومجعية الس�ياسات والتعلمي ف� یتعلق �لشعوب األصلية

 قامئة املشاركني هبذا التقر�ر.�رد و  .6

سادسة �ورة ال زعت ألغراض االيت وُ حملة �امة عن الو�ئق  WIPO/GRTKF/IC/36/INF/2قدمت الوثيقة و  .7
 .والثالثني للجنة

�ىل الش�بكة العاملية. ویلخص هذا يلها سج � وقائع ا�ورة و ببالغ اإلومت  دمت�الت اليت قُ ادوأ�اطت األمانة �لام �مل .8
�لرضورة أو یتبع لتفصيل � بدیت�الت دون أن یعكس مجيع املالحظات اليت أُ ادالتقر�ر املناقشات ویقدم جوهر امل

 .�التادمالتسلسل الزمين لل
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 �ورة السادسة والثالثني للجنة.لؤقت) امل(مني العام اكنت الس�يدة فاي جياو من الویبو يه األو  .9

 من �دول األعامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

 إلدالء ببيانه.لاملد�ر العام  ،رئيس اللجنة، الس�يد إ�ن غوسد�ا  .10

للجنة احلكومية ا�ولية.  السادسة والثالثنيرحب املد�ر العام، الس�يد فرا�سيس غري، جبميع املشاركني يف ا�ورة و  .11
وأفاد أن ا�ورة األوىل اكنت ست دورات للجنة. یتوقع أن تضم ، اليت 2018/2019ثنائية جتدید الوالیة لفرتة ال  وأشار إىل

أیضاً �شأن املوارد  ةالثانيس�تكون ا�ورة . و 2018مارس شهر يف  تُعقدليت وا")، GRs("وراثية �شأن موضوع املوارد ال
") TK�شأن املعارف التقليدیة (" 2019�ام دورتني �الل و  2018�ام �الل الوراثية. ومن املتوقع عقد دورتني أخریني 

لعمل ا�ي قام به يف اجللسات "). وأعرب عن امتنانه العميق للرئيس �ىل لك اTCEsوأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ("
مجليع ید�ن � �لشكر �ىل تفانيه وا�رتافه يف قيادة العملية. و�ملثل، شكر �ئيب الرئيس، الس�يد جواك وأفاد أن ا وف� بيهنا.

شكر املنسقني اإلقلمييني كام . ضخمةال إندونيس�يا، �ىل مساهامهتاممن شريي س�يدهار�،  الليدس من فنلندا والس�يد فزي 
")RCs ملوارد الوراثية اجمتع یوم األ�د املعين �صص ا�فریق الن أفاد أ") �ىل مشاركهتم الثابتة والبناءة يف هذه العملية. و

رفيع شاركني، الس�يد بيدرو رويف (زميل ت وشكر لك من شارك يف هذه العملية، الس�� الرئيسني امل  ،بناء �ىل طلب اللجنة
ملفوضية األوروبية)، �ة والتمنية املس�تدامة) والس�يدة �ر�س�تينا �وف��س (مسؤو� الس�ياسات ملركز ا�ويل للت�ار املس�توى �

املشاركني �ىل درایة �لو�ئق اليت ذ�ر أن تقار�ر عن نتاجئ ذ� �ج�ع. وانتقل إىل اج�ع اللجنة و عدان ال ��ن س�يلا
التربع ، وأفاد أن عض الوفود. وذ�ر صندوق الویبو للترب�اتقدمهتا باليت عمل التضمنت و�ئق أ�دهتا األمانة وكذ� و�ئق 

يف ضامن حضور ممثيل الشعوب قد سامه ، ا�ورة الثالثة والثالثني للجنة ا�ي قدمته حكومة أسرتاليا، وا�ي ُأ�لن عنه يف
للجنة والثالثني فضًال عن ممثلني اثنني يف ا�ورة الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني، األصلية وا�متعات احمللية يف ا�ورة 

من الصندوق ود�ا مجيع ا�ول األعضاء إىل النظر يف هذه املسأ� ومعاجلهتا ألن قد نفدت األموال ذ�ر أن احلكومية ا�ولية. و 
املعين "�لتدابري ة األصلي شعوبمشاركة ممثيل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية رضوریة للغایة لن�اح العملية. وذ�ر فریق ال 

و�ات نظر الشعوب األصلية وا�متعات احمللية"  -العملية املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية: قوا�د البيا�ت والعقود 
حقوق الشعوب اخلرباء حول آلية �شأن ألمم املت�دة لرئيس سابق مقرر و وجود الس�يد أ�كيس �ساكریف، عضو ثىن �ىل وا
. وأعرب عن أسفه الوال�ت املت�دة األمر�كيةيف صندوق حقوق األمر�كيني األصليني ب صلية، والس�يدة سو نوي، احملامية األ
مجليع  همتنىأعرب عن السفر. و مؤسفة يف من صعو�ت  لفریق، الس�يد إلياماين اللتياك، ا�ي �اىنلثالث ال عضو غياب الل 

اللجنة تعمل �ىل هذا املوضوع لس�نوات �دیدة. وقد ُأحرز قدر �بري من وذ�ر أن  ناقشات بناءة وممثرة للغایة.مب املشاركني 
. ثنائيةنتي�ة إجيابية إىل امجلعية العامة يف هنایة فرتة ال تقدمي التقدم، �كن اللجنة حبا�ة إىل امليض قدما يف هذا التقدم وضامن 

 ذه النتي�ة.وحث مجيع املشاركني �ىل إظهار أقىص در�ات املرونة لتحقيق مثل ه

 من �دول األعامل: اع�د �دول األعامل 2البند 

 من �دول األعامل: 2قرار �شأن البند 

 قدم الرئيس مرشوع �دول األعامل املُعّمم يف .12
 يك WIPO/GRTKF/IC/36/1 Prov. 3 الوثيقة

 .یُعمتد، ومت اع�ده

القمية. كام شكر األمانة واملرتمجني الفوریني ا��ن  ومساهامهتام ودمعهام الرئيس �ىل مسا�دهتامئيب شكر الرئيس �و  .13
�ىل ما �رام وأنه لن ینضم إىل يس ، ل اللجنةأمني �ام الس�يد وند وندالند، ذ�ر أن بدوهنم ال �س�تطيع اللجنة أن تؤدي معلها. و 

جهياهتم البناءة. وأعرب عن قبل انعقاد ا�ورة وشكرمه �ىل دمعهم وتو  اإلقلمييني�شاور مع املنسقني أفاد أنه ا�ورة. و ت� 
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ُ توفري رغبته يف  بث �ىل الهواء مبارشة �ىل موقع الویبو �ىل ش�بكة الویب، مما أدى إىل مناخ جيد ل�ورة. وذكّر بأن ا�ورة ت
عقد وذ�ر أنه ینبغي طلب من مجيع املشاركني �لزتام بقوا�د اإلجراءات العامة للویبو. و حتسني �نفتاح والشمولية. 

ع �روح من النقاش واملناقشة البناءة، حيث من املتوقع أن �شارك مجيع املشاركني مع ��رتام الواجب للنظام �ج�
أي اس�تد�اء تفظ لنفسه �حلق، حسب �قتضاء، يف حي بصفته الرئيس، أفاد أنه و والعدا� واللياقة اليت حتمك �ج�ع. 

لویبو والقوا�د املعتادة حلسن السلوك أو أي مشارك ال �كون بيا�ته ذات التقيد �لنظام ا�ا�يل العام لخيفق يف مشارك 
یعزتم اس�ت�دام لك الوقت ، و دورة مدهتا مخسة أ�ميه والثالثني للجنة  لسادسةا�ورة اوأفاد بأن . ص� �لقضية املطرو�ة

قاربة و�حتاد األورويب وا�ول املت . وسوف �سمح �لبيا�ت �فتتاحية للمجمو�ات اإلقلمييةا�صص �ىل أمكل و�ه ممكن
") وجتمع الشعوب األصلية. وميكن لآلخر�ن �سلمي بيا�هتم �فتتاحية إىل األمانة كتابة أو إرسالها عن LMCsالتفكري ("

ة �ري  �شدة �ىل التفا�ل مع بعضهم البعض بصورنيطریق الربید اإل�كرتوين لتنعكس يف التقر�ر. وُجشع ا�ول األعضاء واملراقب
شعوب �زید من فرص إدراك ا�ول األعضاء ملقرتح املراقب ورمبا تأیيده. وأقر بأمهية وقمية ممثيل ال األمر ا�ي رمسية، 
أن تتوصل إىل للجنة ینبغي وأفاد أنه وكذ� أحصاب املصل�ة الرئيس�يني اآلخر�ن مثل ممثيل الصنا�ة وا�متع املدين. ة األصلي

القرارات املتفق �لهيا  قراءةسيمت تعممي أو وذ�ر أنه قدما. امليض  أثناء ند من بنود �دول األعاملقرار متفق �ليه �شأن لك ب 
عمم �ىل مجيع الوفود ا�ورة وس�يُ انهتاء تقر�ر ا�ورة بعد  إ�دادمت یونيو. وسي 29املوافق یوم امجلعة يف �لفعل من قبل اللجنة 

، سيمت تقدمي تقر�ر السادسة والثالثني والسابعة والثالثني للجنةبني ا�ورة صل اليت تف ةالقصري فرتة نظراً للو للتعليق �ليه. 
 . د�سمربشهر يف الثامنة والثالثني اليت ستنعقد جبميع اللغات الست الع�ده يف ا�ورة ا�ورة السادسة والثالثني 

ألول  حتدثت[مالحظة من األمانة: هنأت العدید من الوفود اليت  ة�فتتاحي تلبيا�� لإلدالءباب ال وفتح الرئيس  .14
 إ�دادوكذ� وفریق اخلرباء ا�صص �ورة ل �دادإللالرئيس واألمانة وأعربت عن امتناهنا  مرة وشكرت الرئيس و�ئيب

 .]الو�ئق

ي إىل دورة تقدمية ن توجهيات الرئيس س�تؤدوأفاد أوحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ،  .15
و�حجة. وأید مهنجية العمل و�ر�مج العمل ا�ي اقرت�ه الرئيس. وأعرب عن أم� يف أن تواصل اللجنة اإلرساع يف معلها 

(النتاجئ) املتعلقة  ة�يطبيعة النت املساس ب هبدف التوصل إىل اتفاق �شأن صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية)، دون 
يت من شأهنا ضامن امحلایة املتوازنة والفعا� للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف �مللكية الفكریة ال

ناقشة القضا� اجلوهریة من أ�ل التوصل إىل هنج أعرب عن تفضي� مل التقليدي، �ىل النحو املبني يف والیة اللجنة. و 
بي� اكن لبعض األعضاء آراء ذ�ر أنه شف والتدابري ا�فاعية. و قضا� األهداف واملوضوع ورشوط ا�ك الس�� مشرتك، 
معظم أعضاء مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ یعتقدون بقوة أن الصك (الصكوك) امللزمة قانوً� محلایة املوارد إال أن خمتلفة، 

بني مصاحل املس�ت�دمني ومقديم  الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ميكن أن تؤدي إىل توازن
من شأن إ�رام معاهدة (معاهدات) ملزمة قانو� أن یوفر نظاماً شفافا ميكن التنبؤ به من أ�ل أفاد أن املوارد واملعارف. و 
ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مما یضمن �س�ت�دام اختالس اامحلایة الفعا� ضد 

�شلك اكف من �الل إ�شاء ة هذه القضية معظم األعضاء أنه ميكن معاجل�رى املس�تدام والرشعي يف املس�تقبل. و��، 
") والرشوط PICآلية لتقامس املنافع املناس�بة الس�ت�دام أو اس�تغالل ت� املوارد �ىل أساس املوافقة املس�بقة عن �مل ("

آلية كشف فعا� وفقاً للظروف الوطنية اليت حتمي املوارد ج هنُ كن للجنة مناقشة ميذ�ر أنه " ). و MAT(" ااملتفق �لهيا تبادلي
. كام أعرب عن رغبته يف مناقشة إ�شاء قوا�د البيا�ت �ختالسالوراثية واملش�تقات واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا من 

بي� اكن لبعض األعضاء و�ات نظر ذ�ر أنه و بطریقة بناءة. عن خطأ ونظم املعلومات األخرى من أ�ل منع منح الرباءات 
وفد أن هذه اآلليات ا�فاعية جيب أن �كون ممك� ملتطلبات ا�كشف. وأعرب یعتقدون معظم األعضاء إال أن خمتلفة، 

ا�مو�ة عن أم� يف التوصل إىل تفامه مشرتك يف توفري حامیة فعا� ومتوازنة، مبا يف ذ� حقوق الشعوب األصلية وا�متعات 
�ملشاركة البناءة يف التوصل إىل كام أعرب عن الزتامه املس�متر احمللية. وأكد للرئيس دمعه وتعاونه ا�اكملني يف إجناح ا�ورة. 

األهداف مع ثبات املواقف �شأن . وجشع مجيع ا�ول األعضاء وأحصاب املصل�ة �ىل إبداء املرونة ألطرافمجليع انتي�ة مقبو� 
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عزز الشفافية والفعالية واآللية القانونية لضامن النفاذ یملعایري من شأنه أن ذو �د أدىن من اقانوين دويل صك األساس�ية ل
 الرشعي إىل املوارد الوراثية.

ت�د� �مس ا�مو�ة �ء، عن ثقته يف أن اللجنة س�تكون قادرة �ىل إحراز تقدم يف ظل قيادة وأعرب وفد سو�رسا، م  .16
هتا الرئيس �شأن املوضو�ات الثالثة، ويه املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، يف إطار وال�

، أقر �لتقدم ا�ي أحرزته اللجنة �شأن امللكية الفكریة واملوارد الوراثية يف الوالیةأشري إليه . وكام 2018/2019ثنائية لفرتة ال 
واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأشار أیضا إىل أنه یتعني القيام �ملزید من العمل لتضييق الفجوات 

إميانه الراخس بأن امحلایة املتعلقة بت� �ىل دید لتوصل إىل تفامه مشرتك �شأن القضا� األساس�ية. وأكد من �قامئة هبدف اال
 ُ ذ�ر أن صمم بطریقة تدمع �بتاكر واإلبداع وتعرتف �لطبيعة واألمهية الفریدة للمواضيع الثالثة. و املوضو�ات الثالثة ینبغي أن ت

املوارد الوراثية. ومن األمور  والثالثني للجنة يه ا�ورة الثانية يف إطار الوالیة اجلدیدة اليت �ركز �ىل سادسةا�ورة ال 
احلامسة أن حتقق اللجنة تقدما ذا مغزى، مسرتشدة بأساليب معل سلمية وهنج قامئ �ىل األد�. وینبغي أن �ستند العمل إىل 

�ستند إىل اليت فاوضات امل. وینبغي إجراء اليت �ستند إىل النصالعمل القامئ ا�ي تقوم به اللجنة، مبا يف ذ� املفاوضات 
النص بطریقة �شمل مناقشة الس�ياق األوسع والتطبيق العميل وآ�ر املقرت�ات من أ�ل تضييق الفجوات احلالية والتوصل 

أعرب عن ا�مو�ة �ء اخلرباء ا��ن حرضوا فریق اخلرباء ا�صص �ىل معلهم و وفد إىل فهم أمعق للقضا� األساس�ية. وشكر 
يف �ني أن األمر مرتوك ل�ول األعضاء الختاذ قرار �شأن أفاد أنه �دول األعامل. و من  6إىل تقر�رمه يف إطار البند ه تطلع

ذ�ر أن لمعلومات حول القضا� قيد املناقشة. و مفيد لمصدر مبثابة تقر�رمه سيبقى إال أن �يفية اس�ت�دام اس�تنتا�ات اخلرباء، 
�ورة، اخلاصة �وكذ� الو�ئق األخرى كشف وأنظمة ا� إىل �انب جتميع األمانة للمواد املتعلقة بقوا�د البيا�ت التقر�ر، 

إىل املشاركة النشطة عن تطلعه ا�مو�ة �ء أعرب وفد . و اآلن من أ�ل ا�هنوض بعمل اللجنة حىتا�ي ُأجنز يوحض العمل س� 
القمي  ورمهدأقر بالصنا�ة وأحصاب املصل�ة اآلخر�ن، و ممثيل من �انب الشعوب األصلية وا�متعات احمللية فضال عن 

 .مجليع األطرافحتقيق نتي�ة مقبو�  ملسامهة �شلك بنّاء حنوكام أعرب عن الزتامه املس�متر �والرضوري. 

للتأ�يد متزية فرصة م أفاد أهنا ")، و GRULACوحتدث وفد إ�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب (" .17
�شأن  فریق اخلرباء ا�صصتقر�ر مناقشة إىل ظر �ه�م �بري ذ�ر أنه یناللجنة. و من �دید �ىل الزتامه ومسؤوليته عن أعامل 

. وأشار إىل شعوب األصليةالعمل املنجز، حيث إنه سيسهم إسهاما ق� يف مناقشات اللجنة. وشكر املشاركني يف فریق ال 
للجنة أمهية �اصة سب ا�ورة السادسة والثالثني �كت تنفيذ ت� الوالیة، ذ�ر أنه ل . و 2018/2019ثنائية والیة اللجنة لفرتة ال 

من الرضوري مواص� املفاوضات القامئة �ىل و  ،�ورات احملددة املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية�لنس�بة لألهنا األ�رية 
). WIPO/GRTKF/IC/36/4النص. وأ�اط �لام �لتقدم احملرز يف ا�ورات السابقة �ىل أساس النص املو�د (الوثيقة 

ت� القضا� لضامن وجود دمع �اكميل �شأن الهدف من املفاوضات هو سد الثغرات بني و�ات النظر ا�تلفة ذ�ر أن و 
هذا الهدف يف �عتبار من أ�ل  وضعومتبادل بني خمتلف الصكوك ا�ولية اليت تتناول هذه القضا�. و��، ینبغي للجنة 

ملعلقة. وأعرب عن رغبته يف إجراء مناقشة مفتو�ة ورصحية �سا�د �ىل اختاذ خطوات معلية إجياد �لول مرضية للمش�لك ا
لتقریب املواقف �شأن خمتلف القضا�، مثل األهداف واملوضوع ورشط ا�كشف وعواقب �دم �متثال. وأعرب عن أم� 

عضاء يف التوصل إىل اتفاق �شأن صك ا�ول األيف هذه ا�ورة يف أن �سا�د الروح البناءة اليت سادت من قبل وستسود 
أن یوازن بني مصاحل � من الرضوري وجود صك دويل وینبغي ذ�ر انه ملزم قانو� بعد عقد من املفاوضات تقریبا. و 

وفر امحلایة الواجبة ضد إساءة اس�ت�دام املعارف یمس�ت�ديم ومقديم املعارف التقليدیة واملوارد الوراثية. كام جيب أن 
إ�رام صك دويل وأفاد أن �امسة �شلك �اص. كشف القضا� املتعلقة �� تعد  ،��و. هاواختالس  املوارد الوراثيةالتقليدیة و 

للمشاركني املهمتني �لنس�بة وجود إطار قانوين مو�د للملكية الفكریة كام ذ�ر أن من شأنه أن یعزز البحث و��رتاع. 
یضمن أیضا املشاركة العاد� واملنصفة يف املنافع الناش�ئة عن اس�ت�دام ت� �س�ت�دام املوارد الوراثية س�يكون مفيد للغایة و 

للطبيعة املتعددة الثقافات يف ب�ان مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب  رارضوریة نظ هذه القضا� وذ�ر أن لكاملوارد. 
فقط اإلقرار حبجم التقدم ا�ي مت إحرازه �ىل أساس  من املناسبوأفاد أنه  .ورايثلتنوع البيولو� والرتفع من اواملس�توى امل
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بفضل اجلهود اليت كام أفاد أنه للجنة. ني ثالسادسة والثالالنص املو�د، وأعرب عن أم� يف إحراز مزید من التقدم يف ا�ورة 
أن العمل، أكد �شأن ت� القضا�. و  تقينالعمل ال يف من التقدم بذ�هتا مجيع األطراف، حققت اللجنة احلكومية ا�ولية ا�كثري 

ا�ي یتعني �ىل لك دو� عضو أن تظهره، س�ميكن من حتقيق هدف اللجنة يف أقرب الزم إىل �انب �لزتام الس�يايس ال
من شأن ذ� أن �سا�د يف وذ�ر أنه وقت ممكن. وحث مجيع ا�ول األعضاء �ىل إبداء املرونة من أ�ل حتقيق نتاجئ حمددة. 

� قویة من �لزتام إىل امجلعية العامة املقب� هبدف �تفاق �ىل عقد مؤمتر دبلومايس. وأعرب عن ثقته يف إرسال رسا
أساليب العمل اليت اقرت�ا الرئيس، وحث ا�ول األعضاء �ىل اس�ت�دام الوقت املتاح للقيام بعمل بناء يف جو إجيايب 

مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب وأفاد أن شأن املوارد الوراثية. للتوصل يف ا�هنایة إىل اتفاق �ىل صك قانوين فعال � 
 للجنة. السادسة والثالثنييف ا�ورة تمت لك ما يف وسعها لضامن إحراز مزید من التقدم يف املناقشات اليت ستبذل 

عا� للمعارف التقليدیة واملوارد بأن امحلایة الفأعرب عن اقتنا�ه وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية، و  .18
) ملزم قانو�. و�رر الزتامه بإ�رام مثل هذا دولية الوراثية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تتطلب اع�د صك دويل (صكوك

فع الصك (الصكوك) لتعز�ز شفافية النظام وفعاليته و�شجيع البحث و�بتاكر واملسامهة يف التقامس العادل واملنصف للمنا
�ىل مبدأ الوالیة اجلدیدة اليت أوحضت كام أكد جمددا الناش�ئة عن اس�ت�دام املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. 

إجراء مفاوضات �شأن املوارد الوراثية مع الرتكزي �ىل معاجلة ه ینبغي �الل ا�ورة اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني أن
التقر�ر اخلاص الصادر عن فریق اخلرباء إىل �ه�م أشار ومة والنظر يف خيارات ملرشوع صك قانوين. و القضا� �ري احملس

إ�شاء أفاد أن الهدف من ا�صص وأعرب عن أم� يف أن �سفر نتي�ة هذا العمل عن مسامهة �برية يف املناقشات اجلاریة. و 
أفاد أن اع يف معل اللجنة وفقا لرشوط وال�هتا اجلدیدة. و اإلرس إىل ، بعد لك يشء، أن یؤدي فریق اخلرباء ا�صص هو

يف القضا� واسعة مس�توى مرتفع من النضج، وهذا من شأنه أن ميكّن اللجنة من حتقيق خطوات قد بلغ النص املو�د 
بيئة بناءة س�ياس�ية، و�لتايل ميكن �لها إذا مت إظهار حسن النية يف يه �الفات قامئة ال�ختالفات ذ�ر أن و  املعلقة.

وأفاد أنه ليس و�شار�ية. وأعرب عن أم� يف أن یتيح ذ� لألعضاء ا�عوة لعقد مؤمتر دبلومايس دون مزید من التأ�ري. 
هناك شك يف أن الهدف الرئييس للنص املتعلق �ملوارد الوراثية هو توفري امحلایة ضد إساءة اس�ت�دام للموارد الوراثية 

العدید من الوفود وا�ي من تؤیده أمهية رشط ا�كشف ا�ي �ىل ذ�  یؤكد. و اختالسهاأو  �واملعارف التقليدیة ذات الص
شأنه أن ميكّن الب�ان اليت �شأت فهيا املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا من احلصول �ىل تقامس �ادل للمنافع 

عن هدف اللجنة فإهنا تبتعد ة ال حترتم الوالیة احلالية للجنة أي دراسة أو توصية مقرت�وأفاد أن عن اس�ت�دا�ا.  الناش�ئة
�ىل اللجنة احلكومية ا�ولية اس�ت�دام الوقت املتاح لوضع اللمسات األ�رية �ىل النص و اطر خبسارة التقدم احملرز �لفعل. ختو 

لمرونة يف ا�ورة اخلامسة والثالثني للجنة وتعدیل مواقفها بطریقة بناءة. وأعرب لبعض ا�ول األعضاء بإبداء املو�د. ورحب 
من أ�ل جتميع  ،أولئك ا��ن ظلوا معارضني ملا تقوم به اللجنة من حيث املبدأأن �رى مرونة مماث� من �انب عن رغبته يف 

جناح أعرب عن أم� يف كام . الفردیة املتأص� املصاحل املشرتكة وحتقيق يشء ما و�نتقال إىل أبعد من املواقف الوطنية
 .ا�ورة

أعرب عن تأیيده املس�متر وأعرب وفد الصني عن رسوره مبواص� املشاركة يف املناقشات حول املوارد الوراثية. و  .19
ليدي ووضع عمل اللجنة وحتقيق تقدم جوهري يف مناقشة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التق ل

والثالثني للجنة يه ا�ورة الثانية واأل�رية يف إطار والیة مناقشة املوارد الوراثية، سادسة ا�ورة ال أفاد أن صك ملزم. و 
و�لتايل فإن املهمة شاقة و�ا��. ورأى أنه يف ظل قيادة الرئيس ومبسا�دة األمانة واجلهود املشرتكة مجليع األطراف، س�تحقق 

للجنة نتاجئ إجيابية �ستند إىل نتاجئ ا�ورة اخلامسة والثالثني فضًال عن مناقشات فریق اخلرباء والثالثني ا�ورة السادسة 
 ا�صص.

إىل عقد دورة  هتطلعأعرب عن ")، و CEBSأورو� الوسطى والبلطيق (" ب�انوحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة  .20
للمشاركة �شلك بنّاء يف معل اللجنة  هاس�تعدادكام أعرب عن لرئيس. لالقد�ر رشاف اإلممثرة للجنة احلكومية ا�ولية حتت 

�رباء من ا�ول أفاد أن معل فریق اخلرباء ا�صص. و �شأن تقر�ر ال املوارد الوراثية وتطلع إىل حول �شأن النص املو�د 
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أعرب عن م الشخصية. و بصفهت اخلرباء ا�صص يف معل فریقسامهوا األعضاء يف مجمو�ة أورو� الوسطى ودول البلطيق 
كشف أن �كون التقر�ر مبثابة مصدر آخر للمعلومات �إلضافة إىل جتميع املواد املتعلقة بقوا�د البيا�ت وأنظمة ا� ب هتوقع

وأثىن �ىل ة األصليشعوب فریق ال تقار�ر إىل  هتطلعأعرب عن يف الو�ئق األخرى ل�ورة. و�الوة �ىل ذ�، الواردة 
والثالثني للجنة يه سادسة ا�ورة ال ذ�ر أن لقمية للشعوب األصلية وا�متعات احمللية يف أعامل اللجنة. و املسامهة النشطة وا

من املهم الرتكزي �ىل املناقشات و ا�ورة الثانية واأل�رية يف إطار الوالیة ا�صصة ��اكمل للعمل �شأن املوارد الوراثية. 
مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق  اس�تعدادوأعرب عن اليت مل یمت �لها. املوضوعية حول القضا� األساس�ية املتبقية 

أكد . و �ريض مجيع األطرافأعرب عن اعتقاده أنه من املمكن حتقيق نتاجئ واقعية كام  ،لالخنراط �شلك بنّاء يف معل اللجنة
 �س�ت�دام العادل واملس�تدام للموارد الوراثية.هو أن النظام ینبغي أن یدمع �بتاكر واإلبداع مع ضامن ا�امئ و موقفه �ىل 

، أعربت ثنائيةوالیة اللجنة لفرتة ال  �إلشارة إىلأنه وأفاد التفكري،  قاربةوحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان املت .21
وذ�ر أن ل اللجنة. رمس مسار تقديم لبقية معيف ا�ول األعضاء وأحصاب املصل�ة اآلخرون عن تقد�رمه البالغ ألمهية ا�ورة 

حول للمشاركة يف ا�ورة. وتطلع إىل التقر�ر واملناقشة الالحقة �لنس�بة واملرونة واإلرادة الس�ياس�ية أمهية �امسة النية حلسن 
مد�الت قمية للمناقشات يف اللجنة. وف� یتعلق �لوثيقة املو�دة س�يقدم هذا التقر�ر أفاد أن قر�ر فریق اخلرباء ا�صص. و ت

ملوارد الوراثية ا اختالس�شدة أن الهدف الرئييس هو منع أعرب الوفد عن اعتقاده تعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية، امل 
جيب بذل أقىص اجلهود محلایة أفاد أنه واملش�تقات من �الل امللكية الفكریة أو نظام الرباءات مبوجب رشط ا�كشف. و 

، من املهم �ختالسهتا واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. ومتش�يا مع الهدف املمتثل يف منع املوارد الوراثية، مبا يف ذ� مش�تقا
��رتاف �لقمية املضافة إل�شاء قوا�د البيا�ت ونظم املعلومات األخرى كتدبري �مكييل ملتطلبات ا�كشف اإللزايم. و�إلشارة 

ؤ� تفاأعرب الوفد عن ملاضية ويف ا�ورة اخلامسة والثالثني للجنة، اثنائية إىل التقدم ا�كبري ا�ي مت إحرازه يف فرتة ال 
�ان الوقت مجليع أحصاب املصل�ة لوضع اللمسات األ�رية �ىل النص، مع بعض القضا� وذ�ر أنه لوصول إىل خط ا�هنایة. �

طو�ر ا�ول األعضاء أن ت، و�ىل تقریبا تقينمت �نهتاء من العمل ال وأفاد أنه اليت حتتاج إىل �ل �ىل املس�توى الس�يايس. 
خيارات واحضة ل�ول األعضاء للنظر فهيا، وميكن یوفر النص ذ�ر أن نص املوارد الوراثية وأن تظهر �لزتام الس�يايس. و 

من إرشاد امجلعية العامة س�متكن للجنة كام أفاد بأن ا�ورة السادسة والثالثني ت� املواقف إىل قرار إجيايب. حتویل للجنة 
�ر�مج العمل ا�ي حيدد ا�ر�ات الرئيس�ية للعمل املس�تقبيل، مبا يف ذ� إماكنية عقد مؤمتر دبلومايس. وأكد �ىل شأن � 

ميكن لصك ملزم قانو� أفاد أنه احلا�ة املل�ة ملنع إساءة اس�ت�دام املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا واختالسها. و 
 وطنية ویعاجلها من �الل آلية امتثال اكم�.أن مينع املش�لك �رب ال

ورة املعمتد يف ا�قرار نه وفقا للأ�مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه،  ، مت�د�وفد �حتاد األورويب أفادو  .22
 ساهامو  ،، قام �حتاد األورويب بتعيني خبري�ن للمشاركة بصفة خشصية يف فریق اخلرباء ا�صصاخلامسة والثالثني للجنة
شاركني. ومبا أن ا�ورة السادسة والثالثني ت إىل �س��ع إىل تقر�ر من الرئيسني امل ه تطلعأعرب عن بنشاط يف املناقشات. و 

أمل يف متهيد یا�ورة األ�رية يف إطار والیة مناقشة القضا� املتعلقة �ملوارد الوراثية والتفاصيل املوضوعية، فإنه يه للجنة 
ا�ورة اخلامسة الناجتة عن  )Rev. 2( �ىل الرمغ من أن الوثيقةوذ�ر أنه . األطرافمجيع نتاجئ مقبو� من  الطریق لتحقيق
وهذه . بنودما، إال أنه ال �زال هناك جفوات �برية بني اخليارات املتباینة يف معظم ال �د قد حسنت النص إىل والثالثني للجنة 

ینبغي أن حتاول اللجنة �ركزي مناقشاهتا �ىل و املس�تقطبة يف كثري من األحيان. ت� املناقشات الفجوات ال �زال حتتل جوهر 
�ىل اس�تعداده للمسامهة يف هذه أكد الوفد نتاجئ واقعية وقاب� للتحقيق من أ�ل حتقيق نتاجئ ملموسة من معل اللجنة. و 

ذ�ر أنه اخلامسة والثالثني للجنة. ومع ذ�،  ملواص� مشاركته، كام ظهر يف ا�ورةكام أعرب عن اس�تعداده النتاجئ اإلجيابية. 
والتقامس العادل واملنصف للمنافع وراثية �شلك �بري منذ �روتو�ول �غو� �شأن احلصول �ىل املوارد القد تغري املشهد ا�ويل 

فيذ. وميكن أن �كون ("�روتو�ول �غو�") �زي التن  لتنوع البيولو�تفاقية املتعلقة �وحىت دخول �الناش�ئة عن اس�ت�دا�ا 
اإلضايف للوا�ات بني تنفيذ �روتو�ول �غو� وإد�ال أنظمة ا�كشف يف �رشیعات امللكية الفكریة أمرا معليا �لنس�بة  فحصال
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أعرب عن بأن والیة اللجنة احلالية تضع ا�هنج القامئ �ىل األد� يف مصمي مهنجيهتا. و الوفد للجنة احلكومية ا�ولية. ورّحب 
 ىل اس�ت�دام خمتلف اإلماك�ت املنصوص �لهيا يف الوالیة لتحقيق هذه الغایة.إ هتطلع

نيابة عن جتمع الشعوب األصلية، الضوء �ىل بعض املفاهمي األساس�ية يف هذه  ة، مت�دثتبتيبا مؤسسة ممث� توسلط .23
تفاقية منظمة العمل ا�ولية ) واUNDRIPمعًال بإ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية (وأفادت أنه العملية. 

تع مت ، � ةاحملليا�متعات و ة األصليشعوب ") والصكوك ا�ولية األخرى وقانون ال ILO Convention No. 169(" 169رمق 
 هتم.وأمناط حيا نياهتمالثقايف، واحلق يف احلفاظ �ىل �و و  الس�يايسالشعوب األصلية �لشخصية القانونية وحق تقر�ر املصري 

�ى ا�ول األعضاء الزتامات واسعة النطاق �ال�رتاف حبقوق الشعوب األصلية وا�رتا�ا. وجيب أن �كون ذ�رت أنه و 
كشعوب أصلية م ومسؤولياهتم املفاوضات �شأن حقوق امللكية الفكریة متسقة مع �روتو�ول �غو�. وأشارت إىل أن حقوقه

مع ا�ول. وجيب تطبيق حقهم يف املربمة ذ� املعاهدات يه حقوق متأص� ومعرتف هبا يف الصكوك القانونية، مبا يف 
التقليدیة وإرش�كهم بطریقة حتافظ �ىل قميهم �قتصادیة والعلمية والثقافية والروحية.  همالس�يطرة �ىل مواردمه الوراثية ومعارف 

. ارضيف املايض أو احل سواء رسقة واختالس املوارد الوراثية واملعارف التقليدیةضد س�بل �نتصاف توفري وأرصت �ىل 
األطراف ا�كشف عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف �ىل وأیدت إدراج رشوط ا�كشف اإللزايم، مبعىن أنه یتعني 

دليال كشف جيب أن تتطلب أحاكم ا� وأفادت أنه التقليدیة املرتبطة هبا يف أي طلب للحصول �ىل حقوق امللكية الفكریة. 
ینبغي كام . الرشوط املتفق �لهيا تبادليا ") للشعوب األصلية �ىل أساسFPICقة واملس�تنرية ("�ىل املوافقة احلرة واملس�ب

مع الشعوب تنس�يق انهت�اكت رشوط ا�كشف �ل الالزمة ضد نتصاف �وضع �س�تثناءات والتقييدات وكذ� س�بل 
ا�كشف عن متطلبات دور �مكييل يف لها طة هبا قوا�د بيا�ت املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبأفادت أن األصلية. و 

للشعوب األصلية احلق يف �كون ملس�ت�دمني. وجيب أن �كون قوا�د البيا�ت طوعية، وأن فائدة ااملنشأ والعنایة الواجبة ل
حبق الشعوب  تطو�ر قوا�د البيا�ت واس�ت�دا�ا املس�مترتقر معلية �دم وضع معارفها التقليدیة يف قوا�د البيا�ت. ویتعني أن 

، وأن �كون ذ� وفقا للقوانني والعادات والربوتو�والت واملس�تنريةاملس�بقة احلرة و األصلية يف التشاور واملشاركة واملوافقة 
رف يف امل� ايف قوا�د البيا�ت ال یضع هذه املع اأو إدرا��رش املعارف التقليدیة وذ�رت أن اخلاصة �لشعوب األصلية. 

�ىل حتافظ الشعوب األصلية أفادت بأن امللكية. و �دم �شلك دليال �ىل ال م إدرا�ا يف قوا�د البيا�ت العام، كام أن �د
حقوقها يف معارفها التقليدیة حىت وإن اكنت قد �ُرشت. وجيب أن �كون قوا�د البيا�ت مفتو�ة فقط ملاكتب الرباءات، 

ال ینبغي اس�ت�دام قوا�د البيا�ت لتخز�ن املعارف التقليدیة �ري املكشوفة دون ووجيب أن �كون الضام�ت قامئة إىل األبد. 
ألحصاب هذه املعارف. ودعت ا�ول األعضاء والویبو إىل دمع صندوق احلصول �ىل املوافقة احلرة املس�بقة املس�تنرية امجلاعية 

يف الصندوق، وأثنت �ىل  ل اليت سامهتالترب�ات ا�ي استنفد لضامن اس�مترار مشاركة الشعوب األصلية. وشكرت ا�و 
رباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية يف ا�ورة ودمعها محلایة حقوق اإل�سان للشعوب األصلية، مبا يف ذ� اخلوجود آلية 

املعارف التقليدیة واملوارد الوراثية. وحثت ا�ول األعضاء �ىل النظر �شلك اكمل يف حقوق الشعوب األصلية املتعلقة 
 ممثرة.ها مفاوضات تطلع أعربت عن مللكية الفكریة و �

، بالده نأوفد مجهوریة �ور� ذ�ر و دمت البيا�ت �فتتاحية التالية إىل األمانة كتابة فقط. [مالحظة من األمانة: قُ  .24
ة مرتبطة هبا. ومعارف تقليدی أیضا موارد وراثية وفرية ومتنو�ة امثل العدید من أعضاء مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ، �هي

الناش�ئة عن املوارد لمنافع ل تقامس العادل واملنصف ال و��، أقر بأمهية املناقشات يف اللجنة وأعرب عن اعتقاده بأن روح 
أعرب عن قلقه ألن رشوط ا�كشف متثل عبئا مفرطا وقد تؤدي إىل عقبات �ري كام الوراثية جيب أن حتظى ��رتام �بري. 

�الل سلس� من �ج��ات يف مجهوریة �ور�، أعرب ذ�ر أنه اس�ت�دام نظام الرباءات. و  متوقعة أمام الراغبني يف
املس�ت�دمون وأحصاب املصل�ة عن قلقهم �شأن أو�ه �دم اليقني القانونية اليت �سبهبا رشوط ا�كشف. وقد یؤدي ذ� إىل 

إمنا ُو�دت ياسات امللكية الفكریة ونظم الرباءات س� أفاد أن جتاوز نظام امللكية الفكریة لكيا. رمبا جتنب نظام الرباءات، و 
أكرث أشاكل امحلایة أفاد أن ��، من املهم الرتكزي �ىل مالءمهتا لتشجيع �س�ت�دام النشط للنظام. و ، ومس�ت�دمهياأل�ل 

ة عن خطأ، واليت ميكن الفعا� للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا يف نظام الرباءات هو منع الرباءات املمنو�
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الصكوك �ري امللزمة قانو� يف ت� عن تفضي� الوفد أعرب معاجلهتا من �الل إ�شاء واس�ت�دام نظم قوا�د البيا�ت. و 
ینبغي أن تنظر اللجنة يف مجيع جوانب املقرت�ات وو�ات نظر املس�ت�دمني والنتاجئ احملمت� �ىل الصنا�ة وذ�ر أنه املر��. 

الص�. وأعرب عن أم� يف أن تظل مجيع ا�ول األعضاء يف الویبو منفت�ة وصادقة يف املناقشات الرامية إىل  وا�االت ذات
 وضع معایري دولية �دیدة.

فد ني�ري� البيان �فتتا� ا�ي قدمه وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية، وأعرب عن عزمه �ىل أید و و  .25
اخلامسة تقدم يف ا�ورة وأفاد أنه مت إحراز  ارد الوراثية.امن إمتام العمل �شأن نص املو العمل كرشیك ملزتم وراغب يف ض

ا�ورة ذ�ر بأن . و نض�ا أكرث النصوص الثالثة قيد التفاوض هورمبا ي للجنة �شأن نص املوارد الوراثية، ا�والثالثني 
الفرصة األ�رية للتداول املغزى، تعد هذه ا�ورة يه من حيث  يه الثانية يف الوالیة ا�ددة للجنة. و نيالسادسة والثالث

�يك ال قد �ان للعمل �لك �د الوقت وأفاد أن حلظة �امسة للجميع. كام أهنا متثل . ثنائية�شأن املوارد الوراثية يف فرتة ال 
نبذل قصارى �د� ملواءمة املواقف يف وثيقة تعكس التنازالت اليت ميكن جيب أن و�كن سدى نص املوارد الوراثية یذهب 

قد ا�كثري أفاد أن هذا املوضوع الهام. و  يه يف�ل التوافق ا�ي ميكن أن تبنيه اللجنة تعكس جامعي و �شلك للجنة أن تقد�ا 
ال�ت يف متثيلها ا�قيق للغایة لنقل قد �ان الوقت لوجود وثيقة تعكس ت� اإل�و عن تضييق الفجوات والتقدم احملرز، قيل 

التأ�ري املس�متر یعين أن ذ�ر أن ما بعد اللجنة احلكومية ا�ولية كإظهار للتقدم الفعيل. و وهو العملية إىل املس�توى التايل 
قویض إىل ت يدیؤ دون مساء�، وهو وضع و س�متر دون هوادة م اس�تغالل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا 

. وتعهد �لزتامه �لعمل مع �هظة ة�اممقابل �لكفة منذ ما یقرب من عقد�ن من الزمن و يف ذ� احملفل سبب وجود اللجنة 
يف أعرب عن أم� ، و هبدف امليض قدماهد اجل ا�مو�ة األفریقية ومجيع الب�ان املتشاهبة التفكري األخرى �ىل بذل قصارى 

. اللجنةفریق اخلرباء ا�صص وفقا لوالیة �لسات عقد إىل مع �رتياح أشار د الوراثية. و �نهتاء من العمل �شأن املوار 
إلرساع يف فریق يف اأعرب عن أم� يف أن �س�تفيد اللجنة من معل الكام  .ذ� الفریقإىل تلقي تقر�ر  هتطلعأعرب عن و 

اخلرباء ا�صص وأشار فریق غطيه ي ی طاق القضا� ا�عن تقد�ره للطابع املهم لنأیضا . وأعرب حنو األمام املداوالت ودفعها
مواءمته بدقة مع الرئيسني املتشاركني مع �دول أعامل املداوالت. كام أعرب عن تقد�ره ملهنجية هبا إىل ا�كيفية اليت متت 

أساسا جيدا للهنوض مينح ثية لتكرار األ�ري لنص املوارد الوراأفاد أن االعمل املقرت�ة واملذ�رة اإل�المية اليت أ�دها الرئيس. و 
كام األخرى ذات الص� من اللجنة فضًال عن اتفاقية التنوع البيولو� و�روتو�ول �غو� اخلاص هبا. صكوك ��مع املتبادل لل
القضا� أرضية صلبة ملعاجلة ميثل من فریق اخلرباء ا�صص والنص احلايل للموارد الوراثية الواردة األفاكر  أفاد أن امجلع بني

القامئة مبارشة �ىل، و�س�تفادة، واملصدر،  -واس�ت�دام املصطل�ات ذات الص� فز، (احملكشف املعلقة حول املوضوع وا� 
خرى مثل قوا�د البيا�ت وآليات العنایة الواجبة، رمغ األسائل وذ�ر أن امل ، وب� املنشأ ) ونتاجئ �دم ا�كشف. املزودوالب� 

توقع أن تقدم اللجنة یُ األوىل، وال ینبغي السامح لها بتبدید طاقة التفاوض يف وقت البنود ً� مثل أمهيهتا، قد ال �شلك حتد
بعد ما یقرب من عقد�ن، �ان الوقت لتجنب أي حماو� لالبتعاد عن التوصل إىل وأفاد أنه نتاجئ إجيابية إىل امجلعية العامة. 

تعيد األمل إىل أولئك ا��ن مت دفعهم إىل مزید أن و  � یرصف انتباههاش��ىل اللجنة أن تتجنب أي ینبغي توافق يف اآلراء. و 
ن ر�املبتككام أفاد أن من الفقر العميق من �الل اس�تغالل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا دون مقابل. 

�ىل معلهم. الفوریني ر املرتمجني إىل نظام ملكية فكریة متوازن و�ادل لتسهيل البحث والتطو�ر. وشكحبا�ة  نياحلقيقي
 ثنائيةذ� �شأن نص املوارد الوراثية لفرتة ال  ة من املداوالت ا�هنائية اليت تيلإىل التوصل إىل نتاجئ ملموس هتطلعأعرب عن و 

2018-2019. 

الهادئ ومجمو�ة آس�يا واحمليط ب�ان وأعرب وفد �یلند عن تأیيده للبيا�ت اليت أدىل هبا وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة  .26
وسائل محلایة املوارد الوراثية �ددت �وا�دة من الب�ان الغنية �ملوارد الوراثية، أفاد أن بالده التفكري. و  قاربةالب�ان املت

 أولویة إل�رام الصك القانوين ا�ويل �شأن املوارد الوراثية يفضع تذ�ر أن بالده ومش�تقاهتا واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. و 
مثانية ار طویل بني ا�ول األعضاء يف الویبو �ىل مداكنت حمل نقاش ت� القضية املثرية لاله�م أفاد  أن الوقت املناسب. و 

لقضا� �شأن اتاج اللجنة إىل تقليص الفوارق وإجياد أرضية مشرتكة حت عرش �اما. ومن أ�ل اس�هتالل األعامل املعياریة، 
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س�تكشاف إماكنية وضع رشط ا�كشف �اللجنة قيام للميض قدما. وأید �شدة الالزمة ياس�ية اإلرادة الس� هبدف توفري املعلقة 
اخلاطئة  تتسجيالال ومينع �ختالس اإللزايم ا�ي حيمي املوارد الوراثية ومش�تقاهتا واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا من 

 وتقامسها،املنافع �ىل ینبغي أن �ستند اس�ت�دام املوارد الوراثية أو اس�تغاللها إىل متطلبات احلصول وأفاد أنه لملكية الفكریة. ل 
للعمل �شلك بنّاء �شأن ت�  هاس�تعدادأعرب عن . و املوافقة املس�بقة عن �مل والرشوط املتفق �لهيا تبادليامبا يف ذ� 

 النص س�ُتربم يف املس�تقبل القریب. أعرب عن ثقته يف أن املفاوضات القامئة �ىلكام القضا�، 

أفاد أن بالده ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. و اختالس اوفد اليا�ن بأمهية اختاذ تدابري فعا� ضد  أقرو  .27
نبغي ی ذ�ر أنه سامهت بنشاط يف املناقشات �شأن ت� القضا� يف اج��ات اللجنة، مبا يف ذ� تقدمي مقرت�ات خمتلفة. و 

 املنافع�ىل �دم �متثال لنظام احلصول وهام: ملوارد الوراثية اختالس اا�متيزي بوضوح بني �املني خمتلفني متأصلني يف مسأ� 
أن �ركز وجيب  ینبغي �دم تناول املسأ� األوىل يف إطار نظام الرباءات.وأفاد أنه منح �راءات ��رتاع عن خطأ. وتقامسها، و 

منح �راءات ��رتاع عن خطأ، الس�� ف� یتعلق �س�ت�دام قوا�د البيا�ت ألغراض البحث عن اللجنة �ىل مسأ� 
مكنظمة متخصصة يف امللكية  ن الویبو لها دور �امس يف فهم القضا� العاملية من �انهباألالصناعية السابقة، نظرا  اتالتقني

الوال�ت املت�دة األمر�كية الوثيقة الفكریة. وقدم الوفد إىل �انب وفود كندا ومجهوریة �ور� و 
WIPO/GRTKF/IC/36/8 ،احلصول رشط ا�كشف اإللزايم لضامن �متثال لنظام ذ�ر الوفد أن . ومن �حية أخرى

، ا�ي ال �رتبط مبارشة بنظام الرباءات، ميكن أن یؤدي إىل �دم اليقني القانوين ویقلل من إماكنية التنبؤ وتقامسهانافع �ىل امل 
املوارد الوراثية. وینطبق اليشء نفسه �ىل الب�ان املتقدمة وكذ� �ىل �س�ت�دام وين ویثبط أ�شطة البحث والتطو�ر القان

عن قلقه الشدید من أن رشط ا�كشف اإللزايم قد یعوق ا�منو الصحي للصنا�ات الوفد الب�ان الناش�ئة والنامية. وأعرب 
مبا أن رشط أفاد أنه . و البعيدأو القریب ناش�ئة والنامية، سواء يف املس�تقبل اليت �س�ت�دم املوارد الوراثية يف الب�ان ال 

من أفاد أنه ، فال ینبغي تقدميه. و يف هنایة املطافا�كشف اإللزايم ميكن أن یؤ�ر سلبا �ىل نظام الرباءات ویعيق �بتاكرات 
الوفد �ىل أنه ال تو�د نية أكد البيولو� و�روتو�ول �غو�. و تدابري محلایة املوارد الوراثية يف إطار اتفاقية التنوع ختاذ املنطقي إ

 املناقشة. وأعرب عن اس�تعداده للمسامهة بنشاط يف ضامن امحلایة الفعا� للموارد الوراثية.�ىل تثبيط �ىل اإلطالق �یه 

 من �دول األعامل: اع�د تقر�ر ا�ورة اخلامسة والثالثني 3البند 

لخص املناقشة �كنه ی، و احرفييس تقر�را أنه ل ذ�ر تقر�ر ا�ورة اخلامسة والثالثني للجنة و أشار الرئيس إىل مرشوع  .28
يف إطار هذا البند جيب مدا�� أن أي ینص �ىل النظام ا�ا�يل كام أفاد أن دون أن یعكس مجيع املالحظات �لتفصيل. 

 قر�رها.للجنة وتا�ورة اخلامسة والثالثني  رتبط فقط �لردود املقدمة يف�أن 

 :من �دول األعامل 3قرار �شأن البند 

�ورة اقدم الرئيس مرشوع تقر�ر  .29
للجنة اخلامسة والثالثني 

 WIPO/GRTKF/IC/35/10 (الوثيقة
Prov. 2.يك یُعمتد، ومت اع�ده ( 

 من �دول األعامل: اع�د منظامت معينة 4البند 

 :من �دول األعامل 4قرار �شأن البند 

جامع اع�د املنظمتني وافقت اللجنة �إل .30
مركز التاليتني بصفة مراقب مؤقت وهام اكلتايل: 
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؛ ومنظمة )CRPD( البحوث وا�هنوض �لقانون
  ).Enda Santéإنداصونطي (

 األصلية واحمللية امجلا�اتمن �دول األعامل: مشاركة  5البند 

هبدف ضامن أن یمت للصندوق أمهية �امسة ملصداقية اللجنة ذ�ر بأن استنفد و قد أن صندوق الترب�ات بالرئيس  أفاد .31
�متكني مراقيب الشعوب �لنس�بة اللجنة بتقد�ر �بري �ارج الویبو حتظى الشعوب األصلية متویال اكفيا وأن  مراقيبمتویل 

اد أن ا�ورة السابعة وأف. وطلب من املشاركني النظر بعنایة يف قدرهتم �ىل توفري األموال. ماألصلية من املشاركة ومتویله
اليت  WIPO/GRTKF/IC/36/INF/4عد حوايل مثانية أسابيع. واسرتعى �نتباه إىل الوثيقة �ىل بُ والثالثني للجنة 

�شأن تعيني  WIPO/GRTKF/IC/36/3وثيقة الا�مع، و طلبات قدمت املعلومات عن احلا� الراهنة للمساهامت و 
اقرتح الرئيس أن �كون الس�يد و نت�اب أعضاء ا�لس. الاللجنة الحقا  مت دعوة ه سيأفاد أنأعضاء ا�لس �ستشاري. و 

نتاجئ مداوالت ا�لس يف الوثيقة ب سيمت اإلبالغ ذ�ر أنه شريي س�يدهار�، �ئب الرئيس، رئيسا للم�لس �ستشاري. و  فزيال
WIPO/GRTKF/IC/36/INF/6. 

مو�د وال تو�د اختالفات بني ا�متعات احمللية والشعوب  شعب ا�اكمريون أنممثل �ر�مج الص�ة والبيئة  ذ�رو  .32
 األصلية، حىت عندما �كون هناك أقليات.

س�نة بصورة مهنجية يف املناقشات املتعلقة �لقضا� وقدم  25ار نه سامه �ىل مدأ حركة تو�ج أمارووقال ممثل  .33
 وتعدیالته �ىل مشاریع الصكوك. مد�الت جوهریة يف معلية التفاوض. وطلب ��رتاف مبساهامته اجلوهریة

للجنة املوضوع التايل: "التدابري السادسة والثالثني يف ا�ورة  ةاألصلي شعوبتناولت جلنة ال و [مالحظة من األمانة]:  .34
لية". و�ات نظر الشعوب األصلية وا�متعات احمل  -البيا�ت والعقود العملية املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية: قوا�د 

 هام: الس�يد أ�كيس �ساكریف، عضو ورئيس سابق مقرر آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية عضوي اللجنةاكن و 
لوال�ت املت�دة األمر�كية. �صندوق حقوق األمر�كيني األصليني �ى �حتاد الرويس، والس�يدة سو نوي، احملامية يف 
رئيس معهد الشعوب األصلية الربازیيل للملكية الفكریة يه من  ساليس،يلفورت الس�يدة لوس�يا فري�ندا ا�س�يو ب  تواكن

) ويه متا�ة �ىل املوقع الش�بيك WIPO/GRTKF/IC/36/INF/5 Revالعروض وفقا للرب�مج (مت تقدمي واللجنة. 
�ىل النحو املوجز �س�ه ، ومت إىل أمانة الویبولجنة تقر�را خطيا عن ال لجنة قدم رئيس ال و للمعارف التقليدیة كام وردت. 

 أد�ه:

ثل س�بع مناطق اج�عية مت أ�كيس �س�ياكریف آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية اليت  الس�يدوصف "
�ش�متل �ىل دراسة  2018عام ل�ى آلية اخلرباء �دول أعامل موضوعي أفاد أن تتألف من �رباء مس�تقلني. و و وثقافية 

. 2018املقرر �رشها يف �ام ، ويه دراسة من ملوافقة احلرة واملس�بقة واملس�تنرية�شأن حق الشعوب األصلية يف ا
س�يكون الس�نة  2019�ام  وأشار إىل أنقد لك أس�بو�ني. تُفاحلالية الس�بعة آالف لغة من هناك لغة وشدد �ىل أن 
. وحتدث عن املامرسات اجليدة يف ضامن احلصول �ىل موافقة حرة ومس�بقة ومس�تنرية ةاألصليشعوب ا�ولية للغات ال 

من الشعوب األصلية ف� یتعلق �لرتاث الثقايف واللغات األصلية واملعارف التقليدیة، وقدم أمث� مثل قوا�د البيا�ت 
التسجيالت الصوتية أشطة د الرويس، و  �حتايفللغة واألدب والتارخي حبوث اكریليان الوطنية ودون الوطنية ملعهد 

 اكدميية العلوم.أل

والیة يف الوال�ت املت�دة  31من الشعوب األمر�كية األصلية من  250ثل مت وصفت الس�يدة نوي منظمهتا، اليت و 
كية األمر�  هام و�ات نظر الشعوبا�دإ ربزتوثيقتني، با�ورة السادسة والثالثني للجنة زودت الوفود يف األمر�كية. و 

األصلية وأمث� �ىل املامرسات اجليدة يف جمال اخلاصة �لشعوب �شأن الربوتو�والت والعادات والقوانني األصلية 
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الوثيقة لمبادرات من قبل الشعوب األمر�كية األصلية. وتتعلق ل أمث� وقدمت امللكية الفكریة واملعارف التقليدیة. 
ليل امللكية �لتشلك أساس املرتابطة اليت صيغت رتاخيص الفاقات و ت�ربوتو�والت والو الس�ياسات األوىل بو�ئق 

حامیة حقوق امللكية الفكریة يف املوارد الطبيعية والثقافية يف اكروك هبدف الفكریة لقبي� اكروك يف والیة اكليفورنيا، 
). ویتعلق املثال الثاين 2018(�روتو�ول قبي� اكروك مع اتفاقية حقوق امللكية الفكریة،  توإ�شاء إطار معل للتبادال

شعوب س�تحتفظ و ، اليت وقعت مذ�رة تفامه �شأن البحث ا�ي أجرته إ�دى اجلامعات. تشعوب بينو�سكو � 
كون لها حقوق التشاور ف� یتعلق برتا�ا ي، وس� املؤلفحبقوق ملكية فكریة معينة، مبا يف ذ� حقوق  بينو�سكوت

و�الوة �ىل ذ�، ستتعاون اجلامعة يف تنفيذ ملصقات املعارف التقليدیة  الثقايف يف مجمو�ات اجلامعة ومنشوراهتا.
من أ�ل املسامهة يف �س�ت�دام املالمئ واحملرتم للمواد الثقافية (�امعة �ولورادو وصندوق حقوق للبينو�سكوت 

 .األمر�كيني األصليني)"

الختيار و�سمية �دد  2018یونيو  27و يف اجمتع ا�لس �ستشاري لصندوق ترب�ات الویبو [مالحظة من األمانة]:  .35
ملشاركهتم يف ا�ورة املقب� للجنة. ووردت الالزم لتلقي ا�متویل وا�متعات احمللية جتمع الشعوب األصلية  من املشاركني ميثلون

 اليت صدرت قبل هنایة ا�ورة. WIPO/GRTKF/IC/36/INF/6توصيات ا�لس يف الوثيقة 

�ىل أن  عن جتمع الشعوب األصلية،، مت�د� نيابة األصلية الربازیيل للملكية الفكریة معهد الشعوبممثل أكد و  .36
مشاركهتم يف العملية ینبغي أن �كون مضمونة ��اكمل وفعا� حىت �كون النتاجئ اليت حياولون الوصول إ�هيا يف إطار اللجنة 

. ویوا�ه ا�لس مع الشعوب األصلية وا�متعات احملليةجتهناك أموال اكفية �مع مشاركة وأفاد أنه ليس مرشو�ة ومتوازنة. 
متثل يف اختيار ثالثة مرحشني ل�ورة السابعة والثالثني للجنة، و�كن ال تو�د موارد �متویل � للغایة ا صعبموقفا �ستشاري 

. �ىل احملكاألصلية مشاركة الشعوب أموال جعل أي بلمسامهة ل إغفال األطراف أفاد أن مشاركة أي من هؤالء املمثلني. و 
جتمع الشعوب األصلية األطراف ممثل لن �متكن اللجنة من إجراء مفاوضات �حجة دون مشاركة الشعوب األصلية. وحث و 

ختصيص موارد ذ�ر بأن ، ويه معلية ینبغي أن �كون شفافة وشام� ومتوازنة. و ضفاء الرشعية �ىل مناقشات اللجنة�ىل إ
 �د الس�بل لتحقيق ذ�.أهو إضافية لصندوق الترب�ات 

 :من �دول األعامل 5�شأن البند  اتقرار 

أ�اطت اللجنة �لام  .37
 WIPO/GRTKF/IC/36/3  �لو�ئق

 WIPO/GRTKF/IC/36/INF/4و
 .WIPO/GRTKF/IC/36/INF/6و

ها ومجيع ء�شّدة أعضااللجنة وجشّعت  .38
الهيئات املهمتة يف القطا�ني العام واخلاص وحثّهتا 

للترب�ات لفائدة  صندوق الویبو�ىل اإلسهام يف 
 امجلا�ات األصلية واحمللية املعمتدة.

 ال�نيةواقرتح الرئيس انت�اب األعضاء  .39
التالية أسامؤمه يف ا�لس �ستشاري للعمل 

الس�يدة  بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة �لزت�ية:
مىن �ن داود، �ندسة فاحصة، مكتب امللكية 

غرب؛ والس�يد توماس الصناعية والت�اریة، امل
ا�لس الهندي ألمر�اك اجلنوبية  �وندوري، ممثل
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)CISA الس�يدة مار� دیل بيالر إسكو�ر )؛ و
؛ �وتيس�تا، مستشارة، البعثة ا�امئة للمكس�يك

مؤسسة تبتيبا ممثل الس�يد �ر�س�تون هارد�سون، و 
مركز الشعوب األصلية ا�ويل للبحث يف  -

س�يدة لوس�يا فر�ندا الس�ياسة العامة والتعلمي؛ وال 
إدارة امللكية  خبرية،إ�س�يو بيلفورت ساليس، 

معهد الشعوب األصلية الربازیيل للملكية الفكریة، 
والس�يد اكرلو الربازیل؛ ، )INBRAPIالفكریة (

مار� مارینغي، ملحق معين �مللكية الفكریة 
؛ والس�يدة والت�ارة، البعثة ا�امئة للكريس الرسويل

رئيس�ية، مكتب النائب  بري�را، �ئبة أفانيت أوليناك
س�يتشانوف،  غز�ز الس�يدالناك؛ و  العام، رسي

 .سكرتري �لث، البعثة ا�امئة �اكزاخس�تان

فزيال شريي الس�يد  رئيس اللجنة و�ّني  .40
للم�لس  ارئيس، �ئب رئيس اللجنة ،س�يدهار�

 �ستشاري.

 الوراثيةفریق اخلرباء ا�صص املعين �ملوارد  تقر�ر عنمن �دول األعامل:  6البند 

. 2018یونيو  24 يفصص اخلرباء ا�، اجمتع فریق اخلامسة والثالثنيالرئيس أنه كام مت �تفاق �ليه يف ا�ورة أفاد  .41
، شاركنيت م  ئيسنير  اخلرباء ا�صص. وبصفهتمفریق شاركني لت �ىل العمل �رئيسني م  �وف��سوالس�يدة رويف وشكر الس�يد 

. للجنةا�ورة السادسة والثالثني ونتاجئ معل اخلرباء، وسيمت تضمني هذا التقر�ر يف تقر�ر واجت عن نالتقار�ر  بإ�دادن اس�يقوم
ي من اخلرباء أن یعلق �ىل ما مت ها ميكن ألبعدو من �ج�ع، اءى هلم ترت عن النتاجئ الفعلية كام التقار�ر  بإ�دادوس�يقومون 

متا�ة ل�ول األعضاء س�تكون قرارا �شأن مزا� النتاجئ ا�تلفة لت� املناقشات، و�كهنا لن تت�ذ اللجنة ن ذ�ر أ. و بهاإلبالغ 
للنظر فهيا يف مداوالهتا. وستنظر أفرقة �تصال (املقرر إ�شاؤها) يف بعض ا�االت الرئيس�ية اليت نوقشت يف فریق اخلرباء 

 .إلدالء �فاد�هياموالس�يدة �وف��س ل الس�يد رويفا د�و ا�صص إل��ة �س�متراریة. 

 الس�يد رويف والس�يدة �وف��س �ىل النحو التايل:و�اءت إفادة  .42

 الس�يد رويف] إ�دادعامة [من الالحظات امل"

یونيو،  24سا�ات يف  6نود أن نذكّر بأن الهدف العام لفریق اخلرباء ا�صص املعين �ملوارد الوراثية، ا�ي اجمتع ملدة 
، هو تناول مسائل قانونية أو للجنةا�ورة السادسة والثالثني وقرارات متاش�يا مع والیة اللجنة احلكومية ا�ولية و 

س�ياسات حمددة أو مشلكة تقنية. وُدعي فریق اخلرباء ا�صص إىل دمع و�سهيل املفاوضات اليت جترهيا اللجنة من 
هيئة مل �كن القصد منه أن �كون هيئة تفاوضية أو و تناولها. متی�الل تقدمي املشورة والت�ليل �شأن القضا� اليت 

 هذه يه املسؤولية الطبيعية لهذه الهيئة.و صنع قرار. 

يف اس�ت�دام �متتعون �حلریة واكن املشار�ون  - ا�م هاوسش� اخلرباء للمشاركة بصفهتم الشخصية واتباع قوا�د  يعدُ و 
 ا�كشف عن هویة أو ان�ء املت�دثني وال عن أي مشارك آخر.املعلومات اليت حصلوا �لهيا، و�كن ال ميكن 
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وقوا�د البيا�ت وآليات ف شك وقد ُطلب إىل فریق اخلرباء ا�صص معاجلة أربع قضا� رئيس�ية يه: املوضوع وا� 
ئق املتا�ة العنایة الواجبة. ويف معاجلة القضا� املذ�ورة أ�اله، اس�تعان اخلرباء خبربهتم اخلاصة واس�تغلوا مجيع الو�

 وكذ� املعلومات ذات الص� مبا يف ذ� املواد الغنية املنت�ة يف س�ياق اللجنة احلكومية ا�ولية.بطریقة مرنة 

فریق اخلرباء ميثل وأود خشصياً أن أشكر مجيع اخلرباء �ىل مساهامهتم القمية للغایة يف املناقشات. ويف نظر ا�كثري�ن، 
خمتلف آراء حيث جرى النظر يف قد يف جو جيد �دا واكن �ج�ع ممثرا وعُ  ا�صص هذا جتربة �حجة للغایة.

 .عتبارأحصاب املصل�ة �ىل النحو الواجب، مع ��رتام و�

اكن من دواعي رسوري أن أشارك يف �ج�ع مع الس�يدة �وف��س. كام أننا ترصفنا يف إطار قدراتنا الشخصية. إن و 
أحتاج إىل إضافة مالحظة حتذ�ریة بأنه من و رسد� الواقعي ا�قيق ملا �دث يف مداوالتنا هو مسؤوليتنا اخلاصة. 

  عالية.عكس بدقة �راء املداوالت وجودهتا النالصعب للغایة أن 

نود أن نعرب عن تقد�ر� كام ه �ىل ثقهتم ودمعهم لهذا العمل. يب ئ أن �شكر رئيس اللجنة و�نود قبل تقدمي حسابنا و 
 من األمانة.املقدم ألكرث كفاءة وحمكة ل�مع ا

 الس�يدة �وف��س] إ�داداملوضوع [من 

نبغي أن ینطبق الصك �ىل أي حق من يف معرض تناول املوضوع، �قش فریق اخلرباء ا�صص أوال ما إذا اكن ی 
بأن أمهية نظام الرباءات  رأييف �ني أن معظم اخلرباء یتقامسون الورباءات فقط. الحقوق امللكية الفكریة أو �ىل 

ميكن أن �كون حقوق امللكية الفكریة األخرى و أساس�ية، شدد بعض اخلرباء �ىل أن قضا� الرباءات �ري حرصیة. 
، كام یتضح من بعض األمث�. وف� ضمنةنباتية والعالمات الت�اریة واملؤرشات اجلغرافية مت مثل حامیة األصناف ال 

یتعلق بذ�، مت التعليق �ىل أن لك �ل جيب أن یالمئ الطبيعة احملددة ألي شلك آخر من أشاكل حقوق امللكية 
قوق امللكية الفكریة خبالف الرباءات يف املش�لك املتعلقة حبمع ميكن التعامل  هالفكریة املعنية. وو�د بعض اخلرباء أن

 جلنة الویبو املعنية وليس يف اللجنة احلكومية ا�ولية.

وتبادل فریق اخلرباء ا�صص و�ات النظر حول ما إذا اكن ینبغي أن �شمل الصك املوارد الوراثية فقط أو املعارف 
رتك حول هذه القضية. وأشري إىل الصعو�ت اليت یوا�ها مل �كن هناك تفامه مشوالتقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية. 

إثبات أهنا ون اولحي مااملس�ت�دمون عند حماو� تقيمي ما إذا اكن ��رتاع واملعارف التقليدیة املعنية متطابقني، أو عند
ليقترص ولية من املناسب تضييق نطاق اللجنة احلكومية ا�أنه ليست كذ�. وشدد بعض اخلرباء �ىل أهنم مل جيدوا 

املعارف أن تظل . ومن املهم �لنس�بة إ�هيم �انبا املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية�رك �ىل املوارد الوراثية و 
�ىل الطاو�، وأنه یتعني ا�كشف عن ت� املعلومات �شأن ما إذا اكن قد مت احلصول �ىل موافقة مطرو�ة التقليدیة 

 .من �دمهأحصاب املعارف التقليدیة 

، نظرا متضمنةاملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية عترب ومت التشدید �ىل أنه يف �ا� معظم الرباءات املعنية، ت 
 �لهيا.البناء أو كام يه احمللية �ادة ما یمت �لهبا عوب األصلية وا�متعات شل اخلاصة �ألن البصرية 

 الس�يد روف] إ�دادمن ف [شك متطلبات ا� 

، مكسأ� تتعلق طبيعة وخصائص آلية ا�كشف، إن و�دتبي� حتتاج اللجنة احلكومية ا�ولية إىل أن حتدد 
سائل الفرعية املتعلقة �لس�ياسات والقضا� القانونية والتقنية عي فریق اخلرباء ا�صص ملناقشة بعض امل �لس�ياسات، دُ 

 واحملتوى ونتي�ة �دم �متثال.فز احملالس�� املتعلقة �رشوط ا�كشف، 
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 الس�يد روف] إ�داد[من  فزاحمل

ل العالقة أو "�رتباط" بني موضوع ا�كشف (مث�ليه اخلرباء للنظر ف� جيب أن �كون ُدعي ، فزف� یتعلق �حمل
، مثل الرباءة /مللكية الفكریةاملتعلق �رشط ا�كشف  طلبمن أ�ل تفعيل  ،املوارد الوراثية) و��رتاع املطالب به

 أو أي مصطلح آخر. "إىلمبارش �شلك "�ستند  "اس�ت�دام"،
واملعارف مه واحض بني املشاركني بأن هذه الص� بني ��رتاع املطالب به واملوارد الوراثية افتويف رأینا، هناك 

 التقليدیة ذات الص� تعترب أساس�ية.

أوسع نطاقاً (أي حفز وقد أعرب اخلرباء عن مجمو�ة متنو�ة من و�ات النظر حول ما إذا اكن ینبغي النظر إليه مك
"). �ري أنه مت تقدمي تعليقات واقرتا�ات مفيدة إىل (أي "�ستند �شلك مبارش نطاقا أضيق فز "اس�ت�دام") أو حم

 د �رغب اللجنة أن �راعهيا يف مداوالهتا وإجراء مزید من التحسينات للمناقشات حول هذا املوضوع.ق أساس�يةو 

 :مثل"حمفز"،  كـميكن اس�ت�دام بعض املصطل�ات "الوسطية"  •

 ـ�س�ت�دام املبارش ل °

 املوارد الوراثية/ املعارف التقليدیةمت اش�تقاق ��رتاع من  °

 لال�رتاع املطالب به قليدیةاملوارد الوراثية/ املعارف الت مادة  °

 س�ت�دام املوارد الوراثية أو املعارف التقليدیة�مبارشة  ��رتاعطالب  °

 اتتعریفأ�د "، إىل إىل"�ستند �شلك مبارش  صفتهز" ب فهناك أیضا اقرتاح بأن املرء ميكن أن �ربط "احمل •
أو  نبايتأصل "املوارد الوراثية تعين أي مادة من أن نص �ىل ي ی ملوارد الوراثية يف الوثيقة املو�دة املنق�ة وا�ا

الوراثة ذات قمية فعلية أو حممت� و�شمل املش�تقات واملعلومات من وظيفية و�دات أو ميكرويب حتتوي �ىل  حيواين
 ".لهاالوراثية 

يف �ذت قد أُ التغيريات التكنولوجية، كام هو احلال يف ا�ال الرمقي، إذا اكنت إذا ما عام ُأديل بتعليقات كام  •
 �عتبار �ىل النحو الواجب يف مفهوم احملفّز.

 الس�يدة �وف��س] إ�دادتوى [من احمل 

فریق اخلرباء ا�صص ملناقشة نوع املعلومات اليت جيب أن �كون  يع، دُ فشك عند �نتقال إىل تناول حمتوى ا� 
، أو املعلومات املتعلقة �المتثال ملتطلبات فقطإشارة ب� املنشأ أو املصدر اكنت م الطلب: سواء مطلوبة من مقد

). الرشوط املتفق �لهيا تبادلياو  املوافقة املس�بقة عن �مل ليل �ىل ا�( �ىل سبيل املثال،  هاوتقامس املنافع �ىل احلصول 
لشفافية هبدف ا�مع �اص � ن الهدف ینبغي أن �كون تدبريا اكوبعبارة أخرى، ُطلب من اخلرباء التعليق �ىل ما إذ

دور ماكتب تأسيس هبدف  هااملنافع وتقامس �ىل لحصول لمتثال ال�اص �املتبادل مع األنظمة األخرى، أو تدبري 
 .حفصامللكية الفكریة كنقاط 

تبادل اخلرباء فهام مشرتاك مفاده أنه جيب أن �كون ب� املنشأ أو املصدر مطلو�. ومع ذ�، مل �كن هناك رأي مو�د و 
حول ما إذا اكن جيب تقدمي أي معلومات إضافية من قبل مقدم الطلب. وشدد بعض اخلرباء �ىل أمهية �دم فرض 

يف �ني أن العدید من اخلرباء مييلون إىل تقامس و. ا�كثري من العبء �ىل ماكتب الرباءات أو �ىل املس�ت�دمني
ليست املصاحل الوحيدة األمور ا�اوف �شأن �دم إثقال نظام �راءات ��رتاع، و�د �دد من اخلرباء أن هذه 
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لن یمت حامیة ، و �ة معنية حيب وضعها يف �عتباراملطرو�ة. وشددوا �ىل أن أحصاب املعارف التقليدیة مه أیضا 
دون التحقق مما إذا اكن موضوع الطلب قد مت احلصول �ليه بصورة قانونية. ويف هذا الس�ياق، مت تفسري  حقوقهم

 "اليقني القانوين" من زوا� خمتلفة.

طلب شهادة امتثال مقبو� دوليا ميكن أن �كون �ال ممكنا ري إىل أن شأو�إلشارة إىل دراسة أجریت مؤخرا، 
�ىل ذ�، أثري سؤال حول نوع املعلومات املطلوبة ف� یتعلق �ملعارف التقليدیة  للتصدي لهذه التعقيدات. و�الوة

 مل یظهر فهم واحض حول هذه القضا�.وأن ذ� مل �كن واحضا للجميع. حيث املرتبطة �ملوارد الوراثية، 

 الس�يد روف] إ�دادعواقب �دم �متثال [من 

 �دم �متثال. �االتمعاجلة حتدید �يفية يف ف شك � أ�د اجلوانب الهامة املتعلقة مبتطلبات ا�متثل 

ما إذا اكن �دم �متثال ینبغي أن یؤ�ر �ىل حصة الرباءة يف السؤال الرئييس املتعلق بنتي�ة �دم �متثال و�مكن 
أن  إذا أ�ذ� بعني �عتبارالس�� الرشط (الرشوط) املسموح به لإللغاء،  واملمنو�ة، وإذا اكن األمر كذ�، مفا ه

اإل�المية اليت   برصف النظر عن اإللغاء، ما يه اخليارات األخرى املتا�ة؟ (انظر املذ�رةو ضمنة. ت آلية إداریة م هناك 
�شلك �ام، جرت املناقشات حول هذا املوضوع و للجنة احلكومية ا�ولية). ل�ورة السادسة والثالثني أ�دها الرئيس 

  بطریقة مفتو�ة ورصحية وتطلعية.

الس�ياق، شارك �دد �بري من اخلرباء الرأي القائل بأن آلية الزناع اخلاصة �لطرف الثالث ذات ص� يف هذا  •
قد �رغب و بتعز�ز اليقني القانوين واحللول اليت ميكن موازنهتا، مع مرا�اة شوا�ل مجيع أحصاب املصل�ة الرئيس�يني. 

 اللجنة يف النظر يف هذه الفكرة ومواص� توضيحها.

هناك �ا�ة و أشار البعض إىل أن اليقني القانوين هو مفهوم ذو ص� و�كن ینبغي تطبيقه �شلك اكمل.  •
 قوق ا�متعات احمللية.حلایة وامحل للحصول �ىل األمن القانوين للمس�ت�دمني

طاو� بطریقة �ىل المطرو�ة ا، أدرك اخلرباء أن هذه مسأ� �مة جيب إبقاءها �شلك أكرث حتدید �إللغاءف� یتعلق و 
، ويه يف هذه املسأ� هابعض املالحظات املفيدة واليت قد �كون موضع اه�م اللجنة ونظر مت تقدمي أو بأخرى. و

 :اكآليت

 .ةىل األ�ري �املناقشات ركزت �، و نتاجئ ما قبل وبعد املنحفریق �قش ال •

 مكالذ أ�ري.ا مت�ذا تدبري اإللغاء جيب أن �كون للغالبية أن هناك �ا�ة إىل رادع قوي ویبدو  •

 من معاهدة قانون الرباءات �شأن صالحية الرباءة واإللغاء: 10اإلشارة إىل املادة جرت  •

أو أكرث  ة[صالحية الرباءة �ري املتأ�رة بعدم �متثال لبعض املتطلبات الرمسية] �دم �متثال لوا�د ) 1"(
) ف� 4) إىل (1( 8املادة ) و 5) و(4) و(2) و(1( 6من املتطلبات الرمسية املشار إ�هيا يف املواد 

لكي أو جزيئ، إال يف احلاالت ، سواء �شلك سببا إللغاء أو إبطال الرباءةقد ال �كون یتعلق بطلب 
 يل.احتياقصد اليت �كون فهيا �دم �متثال للمتطلب الرمسي قد �دث نتي�ة 

يف �ا� اإللغاء أو اإلبطال املقصود�ن] ال جيوز  ویبات[فرصة إجراء مالحظات أو تعدیالت أو تص ) 2(
لكي أو جزيئ، دون أن یُتاح للام� فرصة إبداء مالحظات سواء �شلك أو إبطال الرباءة،  إلغاء
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جب القانون املعمول وإجراء التعدیالت والتصویبات حي� أمكن مبو  املقصودحول اإللغاء أو اإلبطال 
 " ناس�بة.به يف غضون �� زمنية م 

، دون كشفنطبق فقط �ىل �دم ا� ت اإللغاء أو �دم إنفاذ �راءة ��رتاع قد ال عقوبة ما یبدو ظاهر� هو أن  •
مثل  أ�ري يف احلاالت القصوىء كتدبري مت�ذ بصفة مالذ . وینطبق اإللغاویباتوجود فرص إلجراء التعدیالت والتص

 �نهت�اكت املتعمدة.

ما بعد منح الرباءة يف �االت السلوك �حتيايل والتحریف،  تباوعق نمكام نظرت املناقشات يف نوع آخر  •
 مبا يف ذ� الغرامات التصحيحية وتعویض األطراف/ ا�متعات املترضرة. 

 الس�يدة �وف��س] إ�دادالبيا�ت [من  قوا�د

صك �ىل فائدة قوا�د البيا�ت يف �سهيل أغراض الفریق اخلرباء ا�صص اتفق مناقشة مسأ� قوا�د البيا�ت، عند 
�ىل بعض ا�اوف �شأن مدى مالءمة هنج جمددا تفاوض �ليه اللجنة احلكومية ا�ولية. ومع ذ�، مت التأ�يد ا�ي ت 

القضا� املثرية للمش�لك.  التقليدیة، مع رسد مجمو�ة من فيف �ا� قوا�د بيا�ت املعار ة ا�فاعية السابق األدبيات
 قوا�د البيا�ت أن تضيف قمية �برية كحل قامئ بذاته.ميكن ل و�الوة �ىل ذ�، �ساءل بعض اخلرباء عام إذا اكن

 الس�يد رويف] إ�دادمن العنایة الواجبة [ تدابري

الوطنية ألنظمة للتقيمي النفاذ إىل املوارد الوراثية والتحقق منه وفقا �لنس�بة  اخلرباء يف أمهية آليات العنایة الواجبة نظر
عي اخلرباء ملناقشة أنواع اآلليات اليت قد �كون . ودُ وتقامسها املنافعف� یتعلق �حلصول �ىل واإلقلميية املعمول هبا 

اكنت املناقشات حول هذه األمور  مرور الوقت، معو  ومعلها. لياتمطلوبة واملسائل التقنية املتعلقة بإ�شاء هذه اآل
 موجزة.

إىل قوا�د البيا�ت ومدو�ت السلوك الطوعية واملبادئ التوجهيية. ودارت املناقشة حول أشري هذا الس�ياق،  يفو
إىل املعاهدات ا�ولية األخرى كام أشري كتدابري دفاعية أو �مكيلية أو دامعة. البعض عتربها االيت  ،طبيعة هذه التدابري

 �روتو�ول �غو� واحلا�ة إىل ا�مع املتبادل. �الص� مبا يف ذ ذات

الس�� مناقشة، بال نتي�ة حمددة، �شأن ا�متيزي بني تدابري العنایة الواجبة اليت تندرج يف جمال القانون البييئ،  جرتو 
 الفكریة." وتدابري العنایة الواجبة املناس�بة لقانون امللكية ،ف� یتعلق بتنفيذ �روتو�ول �غو�

مل  اأهنا اخلرباء ا�صص وا��ن �رغبون يف إضافة أي تعليقات �روفریق �رباء ا��ن حرضوا للفتح الرئيس الباب و  .43
كون �هيا أس�ئ� ف� �قد اليت عضاء األول من ا�أي الباب أمام . وفتح أي تعليقاتمل �كن هناك و ،يف التقر�رتنعكس 

. وأعرب عن تقد�ره للس�يد روف أي أس�ئ�مل �كن هناك فریق اخلرباء ا�صص، ویتعلق �ملناقشات اليت جرت يف 
عند حماو� �كرار الس�� �كون �مة صعبة، وذ�ر أن الرئاسة قد شاركني. ت رئيسني م عمال �والس�يدة �وف��س ملوافقهتام �ىل أن ی

ممتاز ملا �دث يف  صمبثابة ملخ  اكنتقر�رهامأن أفاد و�ات النظر القویة وا�تلفة بدقة وتصو�رها بطریقة واحضة وموجزة. و 
 �ج��ات.

 من �دول األعامل. 6أ�لق الرئيس البند و  .44
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 :من �دول األعامل 6قرار �شأن البند 

أ�اطت اللجنة �لام �لتقر�ر�ن الشفهيني  .45
ال��ن أدىل هبام املشاراكن يف رئاسة فریق اخلرباء 

الس�يد بيدو ا�ّصص املعين �ملوارد الوراثية، وهام 
املركز ا�ويل للت�ارة سا�د رئييس، رويف (م 

والتمنية املس�تدامة)، والس�يدة �ر�س�تينا �وف��س 
شؤون الس�ياسة العامة، املفوضية  (مسؤو�

 األوروبية).

 من �دول األعامل: املوارد الوراثية 7 البند

آخر تعترب والثالثني للجنة، حيث  وشدد �ىل أمهية ا�ورة السادسة ،من �دول األعامل 7افتتح الرئيس البند  .46
�ىل اللجنة احلكومية یتعني بعد عرش س�نوات من املفاوضات، وأفاد أنه اج�ع یتعلق �ملوارد الوراثية يف إطار الوالیة. 

الطاو�: هن�ان رئيس�يان مطرو�ان هناك و �ختالف يف القضا� الرئيس�ية.  االتا�ولية إحراز تقدم �بري يف معاجلة جم
إىل مر�� حتتاج فهيا إىل النظر يف �يفية  تصلو اللجنة توذ�ر أن متطلبات ا�كشف اإللزايم والتدابري ا�فاعية / التمكيلية. 

طلب من املشاركني أن �كونوا مس�تعد�ن لالج�ع و . ني�ري حرصی اما�هن�ني ا�تلفني، مع العمل بأهن�شأن البدء يف التفاوض 
آرائه للرئيس يه  اإل�الميةذ�رة امليف الواردة اآلراء وأفاد أن مرنة والنظر يف األمور من منظور واقعي. و�خنراط بطریقة 

"األس�ئ�  حولش�متل املذ�رة اإل�المية �ىل منشور الویبو � كام موقف أي دو� عضو وليس لها أي وضع. فقط، وال متس 
وارد الوراثية واملعارف التقليدیة" [مالحظة من األمانة: املنشور رباءات �شأن املالالرئيس�ية املتعلقة مبتطلبات ا�كشف عن 

متاح �ىل صف�ة الویب اخلاصة �شعبة املعارف التقليدیة �ىل اإلنرتنت �ىل العنوان 
]sp?id=4194http://www.wipo.int/publications/en/details.j�وثيقة مفيدة �دا، �إلضافة إىل ي یعد ، وا

 الوطنية واإلقلميية [مالحظة من األمانة: اجلدول متاح �ىلكشف نظمة ا� أ�دول 
ources_disclosurehttp://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_res

.pdf القضا� الرئيس�ية املامث� مثل املالحظات السابقة، اكن الرتكزي الرئييس �ىل  �الميةاإلذ�رة امل غطتبي� أفاد أنه ]. و
الوقت واكنت أنظمة أخرى  قامئة لبعضاكنت بعض األنظمة ذ�ر أن �جتاهات يف أنظمة ا�كشف الوطنية واإلقلميية. و 

�دیدة �سبيا ومت تأسيسها بعد اتفاقية التنوع البيولو� و�روتو�ول �غو�. ویعكس التبا�ن يف األنظمة أن القضا� الرئيس�ية، 
ونتاجئ �دم �متثال، قد مت تناولها بطرق خمتلفة يف الترشیعات الوطنية أو اإلقلميية. كشف مثل املوضوع واحملفز وحمتوى ا� 

، ويف �االت أخرى مت التعامل معها من ويف بعض احلاالت، مت التعامل معها من �الل قوانني البيئة أو التنوع البيولو�
قد �كون هناك مزا� يف التوحيد القيايس �ىل وذ�ر أنه . يف لكهيام جممتعنيرباءات أو قوانني القوانني امللكية الفكریة أو �الل 

هناك توافق يف أفاد أنه اكن منو يف ت� األنظمة. وف� یتعلق بطریقة العمل، توقع اس�متر املرء يف  إذاالس�� املس�توى ا�ويل، 
�سویة ینوي الرتكزي �ىل  هذ�ر أنوا�ول األعضاء املهمتة. و  إلقلميينيااآلراء �الل �ج�ع التشاوري مع املنسقني 

بط ت� القضا� �ملسائل اليت یتناولها ت سرت كام لرئيس. ل �الميةاإلذ�رة امل�ختالفات يف ا�االت الرئيس�ية اليت مت إ�رازها يف 
يف وأفاد أنه �� ميكن أن تغذي املداوالت. وهناك بعض �س�متراریة يف هذا العمل، وذ�ر أن فریق اخلرباء ا�صص. 

أفرقة إىل أنه جيب إ�شاء وأشار لعمل، �تصال لتعز�ز اأفرقة ، بدا أن هناك دمع الس�ت�دام اخلامسة والثالثني للجنةا�ورة 
كام أفاد لجنة. �ورة السادسة والثالثني ل يف املهنجية املقرت�ة لینعكس ذ� ذ�ر أن �تصال يف وقت مبكر من �ج�ع. و 

الثال�ء  �تصال یومأفرقة ستبدأ و ، �ىل أساس التقدم احملرز. ميكينيمرنني ودیناس�يكو�ن املهنجية والرب�مج املقرت�ان أن 
كام �ري الرمسية أو اجللسة العامة. لسات وستس�متر طاملا اكنت تضيف قمية. وإذا مل �كن األمر كذ�، فس�تعود اللجنة إىل اجل 

�تصال   إ�اطة �شأن املناقشات يف أفرقةللشفافية، س�تجمتع اللجنة يف �لسة �امة يف هنایة لك یوم لتقدمي اتوخيأفاد أنه 
�ىل سيسا�د �ىل و�ه اخلصوص وذ�ر أن هذا األمر . األس�ئ�طرح ملناقشات و إلجراء ااألعضاء  ل�ولوإ��ة الفرصة 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosurepdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosurepdf
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صباح األوىل يف نس�ة ال س�يكون القصد إنتاج و تطو�ر نص منقح حىت �كون هناك بعض الفهم لقضا� ذ� التنقيح نفسه. 
یمت اإل�اطة للمراجعات أي وضع حىت ولن �كون صباح یوم امجلعة للمراجعة. إنتاج النس�ة الثانية يف یوم األربعاء للمراجعة و

س�يواصل ممارس�ته لضامن سالمة ذ�ر أنه اجللسة العامة يه هيئة صنع القرار. و وأفاد أن اجللسة العامة یوم امجلعة. هبا يف 
وذ�ر أنه . مدا�الهتان حترتم ت� الزناهة يف أ ا بعينهعضاء اليت مل تؤید بوضوح اقرتا�مواقف ا�ول األعضاء. وینبغي ل�ول األ

هذا املوقف �ىل الطاو�، و�كن من طرح املناسب طرح األس�ئ� واحلصول �ىل توضيح وحماو� فهم سبب س�يكون من 
س�يطلب من امليرس�ن أن ینظروا يف وأفاد أنه زاههتا. نتفقد ال حىت ت� املواقف  للوضوح �دم حماو� تعدیل�لنس�بة املهم 
�ىل ضامن ینصب الرتكزي الرئييس أفاد أن نيابة عن ا�ول األعضاء. و یعملون ن �امليرس وذ�ر أن مع تنقي�اهتم. �ملقارنة  ذ�

صالحيات تضييق الفجوات، عند �قتضاء، وتعز�ز الوضوح  ما�ول األعضاء، مشريا إىل أن �هيمدا�الت مجيع انعاكس 
، مع مالحظة أن أي مقرت�ات من هذا القبيل جيب للنظر فهياتقدمي مقرت�ات  �هيم صالحياتكام أن وتبس�يط التنقي�ات. 

الس�يد بول �وروك من �ا� والس�يدة ليليلكري بياليم من �لكيف أن تدمعها ا�ول األعضاء يف اجللسة العامة. واقرتح الرئيس 
 ئيس".لر ا"صدیق كـ يل من موزامبيق للعمل�و �غ" والس�يدة مار يرس�ن�اما�اك �لعمل "مك 

�دث ما یيل بعد �سرتا�ة.] أدىل الرئيس ببعض املالحظات �فتتاحية �شأن �ا� لقد مالحظة من األمانة: [ .47
هناك و ري �بري يف املشهد. تغ و�دث�حتاد األورويب تغري �شلك �بري يف الس�نوات العرش املاضية وأشار إىل أن املفاوضات. 

إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق ة: األصلي الشعوب یتعلق حبقوق تغري يف املشهد ف� و�دثاتفاقية التنوع البيولو� 
من الرضوري ��رتاف بذ� و ز �شلك �بري �ىل إ�ادة القطع األ�ریة. �ركومذ�رة من و�ة نظر أسرتاليا  الشعوب األصلية

، �ىل الرمغ النقاشطاو� �ىل مطرو�ان  النطاقواسعا  هن�انهناك و . الصكوك وضعاللجنة احلكومية ا�ولية يف  بدأت عندما 
من اإلنصاف القول إن األرضية  فإن ،ااتفاق �ىل مجيع العنارص املوجودة فهي ال یو�د. وبي� ليسا و�ني لعم� وا�دةمن أهنام 

اكن الرئيس و آلية. رأت بعض ا�ول األعضاء أهنا أ�سب  ،املشرتكة ذات طبيعة إداریة. وف� یتعلق �هنج التدابري ا�فاعية
�اصة ف� یتعلق �كيفية تأثريه �ىل  ،ف� یتعلق �ملزا� إجيابيةليحظى مبشاركة  كشفحول نظام ا�  إیضاححياول احلصول �ىل 

بعض ا�ول األعضاء و�ة نظر  وتتبىنقضية التوازن.  يهقضية أخرى ومثة املس�توى التنظميي �ىل املس�ت�دمني واملا�كني. 
ورأى �ىل اللجنة احلكومية ا�ولية أن حتاول موازنة ذ�. و املس�ت�دم.  و�ة نظر تتبىن دول أخرىتفيد�ن و املا�كني واملس� 

موا و قی وأن ،التوازنحتقيق من أ�ل  و�يت النظر تااللجنة احلكومية ا�ولية قبول لك  یتعني �ىل ،إلحراز التقدم الرئيس أنه
 هيام. أوال،لرتكزي �لیتعني اهناك جماالن واسعان  فإن ،للميض قدماو بدقة يف وثيقة العمل.  رصدهامبوازنة �ه�مات ا�تلفة و 

�ىل مجيع  اإجام�ذ� عين یوال  أرضية مشرتكة، لهاميكن للجنة احلكومية ا�ولية حصاد النتاجئ ف� یتعلق �لقضا� اليت 
هناك فرصة. ویتعلق ذ� �حلا�ة إىل �كون حيث  ،االتقد �كون النطاق أ�د هذه ا�و ا�ال.  ذ�العنارص احملددة يف 

احلكومية  من حماو� معاجلة لك قضية يف البدایة. وجيب أن �كون اللجنة توافق يف اآلراء مبرور الوقت بدال الوصول إىل
ق وجيب أن �كون وميكن �تفاق �ىل ت� التفاصيل يف وقت الح ،ال حتاول �تفاق �ىل لك التفاصيلا�ولية �راغامتية وأ

�ىل الطاو� ف� یتعلق مبتطلبات املطرو�ة تلفة ا� ج هنُ �هناك حتد ف� یتعلق � ،هناك آلية دا�ل الصك �سمح بذ�. و�نيا
هناك اختالف  �كونلتعاطي معه عندما اهنج ا�كشف  ال یؤیدوامن الصعب �ىل أولئك ا��ن و ا�كشف والتدابري ا�فاعية. 

هناك وضوح حول ت� القضا�  �كون من املهم �دا أن �كون مبقدور� النظر يف اقرتاح حي�و س�ية. حول القضا� الرئي 
ن الصعب فهم النتاجئ ا�اكم� ف� یتعلق �ألعباء والتاكليف �ىل املس�ت�دم واملا� وف� یتعلق مف ،الرئيس�ية. وبدون ذ�

 احملفزلرتكزي �ليه ومواقف ضيقة �شأن: یتعني ا �ن ذ� جمالو . لالج��ات األ�رية احمورالوحض اكن و �ليقني القانوين. 
 السادسةيف ا�ورة عن نيته أن یمت، الرئيس  أعرب ،إىل ت� األولو�ت اوعواقب �دم �متثال واحملتو�ت. واستناد

يق الفجوات �شأن القضا� التوصل إىل اتفاق �شأن ا�االت ذات �ه�م املشرتك وتضي  ،والثالثني للجنة احلكومية ا�ولية
واحملتوى مبا يف ذ� التعریفات  ،والتعاریف ذات الص� احملفزأي  كشف،املتباینة الرئيس�ية يف �قرتاح املتعلق مبتطلبات ا� 

يه تقليل �دد  أفرقة �تصالوالیة  وأوحض أن. أفرقة �تصالوعواقب �دم �متثال. مث رشح الرئيس معلية  ،ذات الص�
، الس�يد فيصل �رئاسة �ئب الرئيس ،املوضوع "1": أفرقة اتصال ةس�تكون هناك ثالثو الفجوات. تضييق اخليارات والبدائل و 

عواقب �دم  "3" .الس�يد جواك ليدس ،�رئاسة �ئب الرئيس ،هومضمون كشفا�  احملفز ملتطلب "2" .شريي س�يدهار�
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رحش لك مجمو�ة إقلميية و�حتاد األورويب ومجمو�ة الب�ان قد �ُ و يد بول �وروك. الس�  ،�رئاسة أ�د امليرس�ن ،�متثال
. وینبغي أن �كون أعضاء أفرقة �تصال من الناحية فریق اتصال�لك  اوا�د املتشاهبة التفكري وجتمع الشعوب األصلية مندو�

ا�صص. ومن شأن ذ� أن یضمن مواص� املناقشات  ا��ن حرضوا فریق اخلرباء ،حي� أمكن ،ملوضوع�رباء مه اخلاملثالية 
الرتمجة  �دمة تتوفرحيث ال  ،�للغة اإلجنلزيیة فقط أفرقة �تصالس�تعمل و اليت جتري دا�ل فریق اخلرباء ا�صص.  املمثرة

ص القضا� طلب الرئيس من األعضاء مراجعة ملخو الفوریة. وسوف یقدمون تقر�را إىل اجللسة العامة يف اليوم التايل. 
الهدف من أفرقة �تصال هو السامح بإجراء مناقشة مفتو�ة  وأشار إىل أن. أفرقة �تصالواختيار األفراد املشاركني يف 

النقاط الرئيس�ية.  حولاليت �راعي املصاحل ا�تلفة مجليع ا�ول األعضاء وتضمن التوازن  ،ورصحية �شأن املقرت�ات الواقعية
�مة،  ليستال یعين ذ� أن هذه األمور و اللجنة احلكومية ا�ولية �بتعاد عن و�ات النظر الوطنية الضيقة. ویتعني �ىل

 ولنن املواقف الوطنية. م �نطالقو�كن من أ�ل سد الثغرات، من الرضوري النظر إىل ا�اطر والعواقب املرتتبة �ىل 
كنقطة  وسطحبا�ة اىل اجياد أرضية  اهنإرغبته يف لك يشء. �املرء  �شبثذا إ من امليض قدمااللجنة احلكومية ا�ولية �متكن 

ان وضع قانوينأي �  ليسمت مع� يف أفرقة �تصال یما و انطالق.  . وسيمت مناقش�ته يف اجللسة العامة. وس�يقوم امليرس�
 حىت تمت اإلشارة إ�هيا یوم امجلعة.وصدیق الرئيس �لنظر يف ذ� وتطو�ر مراجعة، واليت ال �متتع يف �د ذاهتا بأي وضع 

 متطلباتثالثة أهداف يف األساس يف إطار مهنج  حتتوي �ىل وثيقة العمل ف� یتعلق �ألهداف، قال الرئيس إنو  .48
ا�كشف، ويه ضامن ا�مع املتبادل، وتعز�ز الشفافية، وضامن حصول ماكتب امللكية الفكریة/الرباءات �ىل املعلومات 

يف إطار هنج ومنح حقوق امللكية الفكریة/الرباءات. اخلطأ يف هبا ملنع  ةرتبطاملاملعارف التقليدیة و ارد الوراثية املناس�بة عن املو 
وتضمن حصول ماكتب الرباءات �ىل املعلومات  اتحلقوق الرباءطأ �دم ا�كشف"، متنع األهداف املنح اخلمتطلب "

ما إىل ذ�. ومل �كن اللجنة قد و داف األخرى املتعلقة �مل� العام، املناس�بة املتا�ة �شأن املوارد الوراثية، وكذ� األه
من املشاركني أن یدرسوا بعنایة ما إذا اكن �إلماكن التوصل إىل الرئيس �لهيا. وطلب  ةفقاملوا اانهتت من األهداف وال ميكهن

ل�ني "الشفافية" و"الفعالية" وميكن أن البيا�ت �فتتاحية أشارت إىل املصطأوحض أن توافق يف اآلراء �شأن األهداف. و 
اللجنة احلكومية ا�ولية تبحث األهداف من  وقال إنالتوصل إىل توافق يف اآلراء.  حنواملناقشات ذ� املصطل�ان  یقود

جيب أن �كون هناك أرضية وسط. وفتح و املس�ت�دم.  "2"املس�تفيد وصاحب املوارد الوراثية، و "1"منظور�ن خمتلفني: 
 للتعليق �ىل األهداف.الباب 

ن �یه بعض الشوا�ل �شأن الفقرة (أ) إ، 2يف املادة الوارد قال وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية ف� یتعلق �لهدف و  .49
اليت تنص �ىل "ضامن ا�مع املتبادل مع �تفاقيات ا�ولية املتعلقة حبامیة املوارد الوراثية ...". ومبا أنه قد ال �كون من املمكن 

هذا هدفا أكرث واقعية.  ویُعد" يف ماكهنا. ��ساق" وإدراج "ا�معلكمة " حولضامن ا�مع املتبادل، فقد اقرتح وضع قوسني 
تبط �التفاقات ا�ولية احملددة األخرى مثل اتفاق سرت �شأن ت� الفقرة الفرعية و�يف  هقلق عن أعربواألمه من ذ� أنه 

إىل أن �كون هناك  قوسنيلت�ارة ("اتفاق �ریبس"). واقرتح وضع ت� الفقرة الفرعية بني قضا� امللكية الفكریة املتص� �
عن بعض ا�اوف �شأن ما  الوفد مزید من التفكري يف ذ�. وف� یتعلق �لفقرة الفرعية (ب) �شأن تعز�ز الشفافية، أعرب

ز الشفافية عندما خيتار بعض مودعي الطلبات إذا اكن الصك ف� یتعلق مبتطلبات ا�كشف س�يؤدي يف الواقع إىل تعز�
�شأن اوف ا�اس�ت�دام أشاكل أخرى للحامیة مثل األرسار الت�اریة محلایة حقوقهم و�دم اس�ت�دام نظام الرباءات �سبب 

قا. واقرتح أیضا وضع ت� الفقرة الفرعية بني قوسني. وقال إنه یتفهم قلق ا�كشف، �اصة عندما �كون متطلب ا�كشف مرهِ 
�سعده العمل مع الوفود أنه خماوف و  أشار إىل أن �یهالرئيس �شأن حماو� التوصل إىل توافق يف اآلراء، و�كن مع ذ� 

 األخرى حلل هذه املش�لك.

ر وفد الوال�ت املت�دة أشار الرئيس إىل التعليقات. و�رر تعليقاته حول احلفاظ �ىل نزاهة املواقف ا�تلفة وذك� و  .50
 لفقرة بأمكلها قد وضعت بني قوسني.األمر�كية بأن ا
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من السا�ة العارشة األفرقة أفرقة اتصال كام أ�لن الرئيس أ�اله، واجمتعت  ةثالث اء�شمت إمالحظة من األمانة: [ .51
مت عقد و. 2018یونيو  26يف  امساء 4صبا�ا وحىت السا�ة الوا�دة بعد الظهر. ومن السا�ة الثالثة بعد الظهر إىل السا�ة 

عن  لتقدمي تقر�رد�ا الرئيس أفرقة �تصال الثالثة و  .بعد اج�ع أفرقة �تصال] 2018یونيو  26ء من اجللسة يف هذا اجلز 
�تصال �سبب سوء  فریقمل �متكن ممثل أذربي�ان من حضور  حيثاملناقشات. وذ�ر مشلكة مع إ�دى أفرقة �تصال 

 ث ذ� يف املس�تقبل.حيد اليضمن أوس� مسؤولية ذ� واعتذر.  وحتمل�تصال. 

تصال، إن فریق �تصال املعين �ملوضوع عقد � ةفرقأ�د أقال أ�د �ئيب الرئيس، الس�يد س�يدهار�، ا�ي �رأس و  .52
اج��ه مع أعضاء من ش�ييل وامجلهوریة التش�يكية و�حتاد األورويب ومجهوریة �ور� ومجهوریة إ�ران اإلسالمية والنيجر 

اكن األصليني. وركزت املناقشة �ىل مسأ� الرباءات مقابل حقوق امللكية الفكریة، و�ختصار �ىل كندا والصني وجتمع السو 
 مسأ� املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا.

ركز �ىل املوضوع  الفریقإن وقال الس�يد ��ریك بال�ر من كندا، مكقرر لفریق �تصال املعين �ملوضوع،  وحتدث .53
ك رت إذا اكن ینبغي أن ینطبق الصك �ىل أي حق من حقوق امللكية الفكریة أو �ىل الرباءات فقط. وبي� �ش و�قش ما

أن األصناف النباتية يف بعض إىل أیضا  وأشار. مقدمتههناك �ساؤالت �شأن  فإنمعظم اخلرباء يف فهم أمهية نظام الرباءات، 
الب�ان ليست محمية برباءة �ىل اإلطالق وأن حقوق مريب النبا�ت يه الشلك الوحيد حلق امللكية الفكریة ا�ي ميكن 

أن املوارد الوراثية األخرى، مثل احليوا�ت وا�اكئنات احلية ا�قيقة، قد ال �كون  إىل أشار�الوة �ىل ذ�، و اس�ت�دامه. 
قد �كون أشاكل أخرى من امللكية الفكریة، مثل �راءات املنفعة واألرسار الت�اریة والعقود، ذات ص� و لرباءات. � مشمو�

معلومات وراثية رمقية ورمبا ذاكء تتضمن قضا� امللكية الفكریة الناش�ئة املتعلقة �ملوارد الوراثية وأوحض أن �ملوارد الوراثية. 
املزید من العمل، مبا يف ذ�، حسب  �س�تغرقر أداة إطاریة مفتو�ة وميكن أن اصطناعي. ومتت مناقشة فكرة تطو�

�قتضاء، قضا� ا�كشف اجلدیدة واحملفزات واملعایري وكذ� التدابري اإلداریة األخرى مع الرتكزي �ىل حقوق الرباءات وقضا� 
صكوك متعلقة  وضعت ویدعو األعضاء إىل أخرى ذات أولویة. ومن شأن هذا اإلطار أن �رشح القضا� املتعلقة �لرباءا

�مللكية الفكریة يف املس�تقبل. كام �قش الفریق ما إذا اكن ینبغي تطبيق األدوات احلالية �ىل املعارف التقليدیة املرتبطة هبا. 
بل وتقليل للمعارف التقليدیة املرتبطة من أ�ل �سهيل املناقشة يف املس�تق  فعالأن هناك �ا�ة إىل تعریف  الفریق وأوحض

 املعارف التقليدیة. صكالتدا�ل مع 

قال إن و حفز وحمتوى متطلب ا�كشف، أ�د �ئيب الرئيس، الس�يد ليدس، رئيس فریق �تصال املعين مبوحتدث  .54
يف الوضوح  قدما للميض إماكنية �بريةو هاحتليل اليت یتعني  املوضو�ات اجلوهریةهناك ا�كثري من و الرب�مج ثقيل إىل �د ما. 

عرشة أعضاء من املكس�يك ورومانيا والسوید والهند والربازیل وني�ري� و�حتاد الرويس  ةشاركأفاد مب النص املو�د. و يف 
�ىل  التأ�يد وینصبلرتكزي �ىل بعض العنارص احملددة. �متثل يف االطریقة  وأنوسو�رسا والصني وجتمع الساكن األصليني. 

 ل�ات املس�ت�دمة.) و�ىل املصط4(املادة  اإلجرائيةبنود ال 

ركزت يف �إنه أجرى مناقشات مكثّفة كثرية، وقال الس�يد ��ریك أندرسون من السوید، بصفته املقّرر،  وحتدث .55
 حتظ، اليت، مع ذ�، مل 4.2�هيم اقرتاح لصيا�ة املادة  وأوحض أن. 2.4، وال س�� �ىل املادة اإلجرائيةحاكم األمعظمها �ىل 

اعمتدوا �ىل مبدأ �دم اس�ت�دام قال إهنم للمناقشة والنظر يف اللجنة احلكومية ا�ولية. و حيتاج ء . وقد�ا كيشالفریق بتأیيد
، أثريت خماوف حول ما إذا 4.1ف� یتعلق مبقدمة املادة أشار إىل أنه، املصطل�ني "اس�ت�دام" أو "مبارشة �ىل أساس". و 

 و�ذفوااملتعلقة �حملتوى.  الفقرةبتبس�يط  الفریققام و تضمن معلومات عن التسلسل الرمقي. ت وفر الوضوح ا�اكيف و تاكنت 
هبا �ىل حنو أفضل، �ىل الفقرات الفرعية لتناسب املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة  مت صيا�ة"الب� املوفر" و

إىل الشعوب األصلية  يف اإلشارة(ب) اجلدیدة،  4.1ملادة ا(أ) و  4.1�كرار بني هنایة املادة  وجود شار إىلوأالتوايل. 
أن اآللية متعددة األطراف �متثل يف  الفریقيف رأي  وهناك�رك املوضوع بني قوسني يف النص. ومت وا�متعات احمللية. 

 4.1ص �ىل ما یيل: "تنو س�تكون قاب� للتطبيق �ىل املوارد الوراثية من ب�ان أخرى �ري املاكن ا�ي مت فيه إیداع الطلب. 
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�س�تفيد من املوارد الوراثية [و/ أو  ]ملكية فكریة[�راءة] [ طلبيف  من أ��لحامیة ل یمت السعي ا�يحي� �كون موضوع 
دو� [لك �ىل  ]ینبغي[[یتعني]/ إنهاملذ�ور ف وضوعاملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية] اليت �كون جوهریة للم

طلب من مودعي الطلبات ا�كشف عن املعلومات التالية: (أ) ب� املنشأ ا�ي قدم املوارد الوراثية أو ت عضو]/[طرف] أن
الطلب للموارد الوراثية، و/ أو [املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد  مودع  أو �ري معروف ملصدر ممكنإذا اكن �ري 

مصدر املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية]، (ج) إذا  يهيت الوراثية]، (ب) [الشعوب األصلية وا�متعات احمللية ال
هذه يه املعلومات اليت جيب .  و اكنت املعلومات الواردة يف (أ) أو (ب) �ري معروفة ملودع الطلب، إ�الن لهذا الغرض"

واحض إذا مت تصمميه خصيصا  نص التوصل إىلحقوق امللكية الفكریة ا�كشف عهنا. كام مت اقرتاح أنه ميكن  �ىل مودع طلب
، 4.2يف املادة واملصدر و/ أو املنشأ اجلغرايف �بدیل لب� املنشأ.  معام�و�قش الفریق أیضا إماكنية ملكية فكریة. �لك 
طرف] وفقا للقانون الوطين، أن العضو]/[الو� ا�، جيوز لـ [�قتضاءیيل: "عند  �ىل مانص ا ی �س�يط اتغيري  الفریق أجرى

صول وتقامس املنافع، مبا يف ذ� و من مودعي الطلبات تقدمي املعلومات ذات الص� ف� یتعلق �المتثال ملتطلبات الطلب ی
يف املناقشة املتعلقة . وا�متعات احمللية]، عند �قتضاء]"[] وةاملوافقة املس�بقة عن �مل، [وال س�� من [الشعوب األصلي

. وف� 4.3مل �كن هناك ا�كثري من النقاش حول املادة و. الفریق یمت التوصل إىل اتفاق يف ، ملالبدی� 4.2املادة و  4.2�ملادة 
، أشاروا إىل أنه جيب النظر يف حمتوى احلاش�ية مبجرد �تفاق �ىل حمتوى ا�كشف. أما �لنس�بة للتعاریف، 4.4یتعلق �ملادة 

 الفریقمل �كن �ى وام املصطل�ات يف ذ� النص ا�هنايئ. فإن احلا�ة إىل التعریف تعمتد �ىل النص ا�هنايئ و�ىل اس�ت�د
وقت اكف لت�ليل التعاریف. وبغض النظر عن ذ�، فقد درس تعریف "ب� املنشأ" وما إذا اكن هناك مصطلح مس�ت�دم 

تعریف  ینبغي �ىل املرء �لزتام هبذا التعریف أو اس�ت�دام مصطلح آخر. واقرتح الفریق أن �كونفإنه يف صك دويل آخر، 
ب� ل " البدیلف� یتعلق بعبارة "أشار إىل أنه، من اتفاقية التنوع البيولو�. و  2وارد يف املادة ال �ىل النحو"ب� املنشأ" 

 بند صعب وميكن للجنة احلكومية ا�ولية النظر يف �ذفه. فإنهاملنشأ، 

قال إن �ج�ع و ت وس�بل �نتصاف، الس�يد �وروك، رئيس فریق �تصال املعين �جلزاءا ،أ�د امليرس�نوحتدث  .56
بدأ مع أعضاء من مالزي� و�اما�اك والتفيا وهولندا ومرص وجنوب أفریقيا والوال�ت املت�دة والصني و�حتاد الرويس وجتمع 

�شأن اجلزاءات وس�بل �نتصاف هبدف تضييق الفجوات.  6املادة  �س�تعراض الفریقف يلك مت � الساكن األصليني. و
د صيا�ة يع ت لهذه الغایة، قاموا حبذف بعض أجزاء النص احلايل وأ�ادوا صيا�ة أجزاء أخرى وتوصلوا إىل أجزاء أخرى  وحتقيقا

املواقف اجلد�رة مبزید من ا�راسة. ويف أقل لت�دید  6ثالث فقرات منفص�. وقد انهتوا من لك املقرت�ات الواردة يف املادة 
ُ الق مفيدة ألهنا نقطة انط 6.1املادة  تُعدهذا الصدد،  لتدابري الالزمة للتعامل النص �ىل ا، بلغة �امة، أن یمتقر �حلا�ة إىل ت

وفقا للقانون الوطين، فقد قرروا  النص �لهياالتدابري سيمت ت� بأن  لإلقرارمع �االت �دم �متثال ملتطلب ا�كشف. ونظرا 
م حتدیدها يف الصك املقرتح. وبناًء �ىل ذ�، فقد �ذفوا اخلصائص للقانون الوطين و�دحتدید أنه س�يكون من األ�سب �رك 

ما قبل املنح وما بعده، وقدموا  تدابريإىل ذ�ره إىل احلد ا�ي �شري ما س�بق البدی�  2.6القدمية وكذ� املادة  6.2املادة 
تطلب ا�كشف، مل . وملرا�اة ا�اوف �شأن اس�ت�دام اإللغاء ف� یتعلق بعدم �متثال البدی� 6.2تفاصيل عن ذ� يف املادة 

الوفاء مبتطلب ا�كشف ال ینبغي أن یؤ�ر �ىل حصة أو صالحية الرباءات  �دم�ىل أن  6.2ن املفيد تقدمي تأ�يد يف املادة مف
یضا ملذاهب �حتيال، املعرتف هبا يف خمتلف املمنو�ة. ومع ذ�، وإلیضاح أن هذا الضامن ال یت�اهل، و�كنه س�يخضع أ

، من معاهدة قانون الرباءات 10.1الس�تثناء الوارد يف املادة اخلاصة � الصيغةج ادر إن املفيد مفالوال�ت القضائية الوطنية، 
فقد تناولت �االت  الثالثة اجلوهریةج هذا اجلزء دون تغيري �ىل اإلطالق. أما املسأ� ادر ومت إ. فهيا ملزید من النظروذ� 

مسا�ة ألحصاب الرباءات للتعاطي  الفریق أعطى. وقد 6.2�دم �متثال اليت مل �رتفع إىل مس�توى �حتيال الوارد يف املادة 
 مرضية للطرفني. �كون�لول إىل من أ�ل أنفسهم  للتوصلمع الشعوب األصلية وا�متعات احمللية ذات الص� 

تناول املادة  الفریققالت إن و دوق حقوق األمر�كيني األصليني، بصفهتا املقررة، لس�يدة سو نوي، من صنوحتدثت ا .57
أمث� للعقو�ت واجلزاءات مبوجب  الفریقأعضاء  وتقامسمعلوا �جهتاد وكفاءة. و املتعلقة �جلزاءات وس�بل �نتصاف.  6

وس�بل  اجلزاءاتوأعرب األعضاء عن قلقهم من أن ملناقشة. تقوم �ليه االقوانني الوطنية واإلقلميية وا�ولية القامئة كأساس 
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�نتصاف ال ینبغي أن �زید من �دم اليقني القانوين يف نظام الرباءات. كام متت مناقشة الرغبة يف حتقيق التوازن حىت 
اثية. وقد معل ف� یتعلق �ملوارد الور وا�ول�س�تفيد امجليع من نظام الرباءات، مبا يف ذ� أحصاب احلقوق وأحصاب الرباءات 

ُ اللغة البدی� وحتدید األحاكم الثالثة اليت  و�ذف�ىل تضييق الفجوات،  الفریق عترب �د�رة مبزید من ا�راسة. ومن شأن ت
، واليت �ر�ت ل�ول األعضاء القامئة 6.1احلمك األول هو املادة و  أن تنشئ إطارا یتيح املرونة ل�ول األعضاء.األحاكم هذه 

[لك دو� عضو]/[طرف] أن تضع �ىل املناس�بة ووضعها موضع التنفيذ. ونصها كام یيل: "[جيب]/[ینبغي] حتدید العقو�ت 
مك ومن شأن احل." 4تدابري قانونية وإداریة مناس�بة وفعا� ومتناس�بة للتصدي لعدم �متثال ملتطلب ا�كشف الوارد يف املادة 

 فيه �دمحيدث  ا�يالظرف الضيق لتقترص �ىل الرباءات دم حصة �تقييد عقوبة  الثاين وضع �د أقىص للجزاءات، وحتدیدا
شخص بتقدمي معلومات اكذبة ملصلحته ال حتيال، أي �ىل سبيل املثال، عندما یقوم �نية  بدافع�متثال ملتطلب ا�كشف 

من بني األمور املرتبطة بذ� مناقشة �حتيال �ونه جرمية مبوجب القوانني الوطنية والنظر يف أنه ال ینبغي و �قتصادیة. 
�ىل ما یيل:  2.6نص املادة ت مت احلصول �لهيا عن طریق �حتيال. و یإبطال الرباءات اليت  عقوبةحامیة ا�رمني من 

�ىل صالحية أو إنفاذ حقوق [امللكية الفكریة] [الرباءات] املمنو�ة،  ؤ�ر �دم الوفاء مبتطلبات ا�كشفی] ال]/[ینبغي أال"[
هذا الرشط "�س�تثناء  یأيتو  نتي�ة لوجود نية لالحتيال".�س�تثناء احلاالت اليت حيدث فهيا �دم �متثال للمتطلب الرمسي 

من معاهدة  10.1ن املادة س�متدا م" م نتي�ة لوجود نية لالحتيالدث فهيا �دم �متثال للمتطلب الرمسي حياحلاالت اليت 
عترب احلمك ا�هنايئ �د�را مبزید من �حتيال، یُ  ظل �دميف احلاالت اليت حيدث فهيا �دم ا�كشف يف وقانون الرباءات. 

�ىل ما یيل: "مع �دم اإل�الل بعدم �متثال النامج عن وجود نية  6.3تنص املادة و البحث إل�شاء آليات لتسویة املناز�ات. 
�ول األعضاء]/[األطراف] [وضع آليات مالمئة ا[لـ]/[ینبغي][جيوز] �ىل ، [جيب6.3 املادةحتيال كام مت تناولها يف إطار لال

ت� يه األحاكم اليت . و لوصول إىل �لول مرضية للطرفني وفقا للقانون الوطين.]"�لتسویة املناز�ات �سمح مجليع األطراف 
 وحتدید أهنا �س�تحق املزید من ا�راسة.هنا �شأمن تضييق الفجوات  الفریقمتكن 

شكر الرئيس رؤساء ومقرري أفرقة �تصال وأعضاء أفرقة �تصال ت�. وأعرب عن تقد�ره جلهود أفرقة �تصال و  .58
مت  اإلجرائيةمساهامت إجيابية �برية هتدف إىل تضييق الفجوات. وقال إن نطاق الصك كام هو حمدد يف املواد وجود ورأى 
تلقي ملوضوع. وفتح الباب ل � املعيننظام الرباءات. وأعرب عن تقد�ره للمالحظات املقدمة من فریق �تصال  ليو��ب �شكي�

 لتعليقات من اجللسة العامة.ا

قبول اخلبري ه لعدم أسفوأعرب عن تناول وفد أذربي�ان مسأ� مشاركة اخلرباء يف معل فریق �تصال هذا. و  .59
 .الفریقيف  ذربي�ايناأل

ذ� يف  �كراراملسؤولية عن أي سوء فهم واعتذر عن ذ�. وقال إنه س�يضمن �دم  حتم�عن الرئيس وأعرب  .60
 املس�تقبل.

تعاریف من صكوك أخرى، مبا فهيا اتفاقية التنوع البيولو� و�روتو�ول  �س�تعريقال وفد ني�ري� إنه ميكن للمرء أن و  .61
نظرا للطبيعة الفریدة ألداة اللجنة احلكومية ا�ولية، ال رأى أنه، �غو�، فقط عندما �كون ذ� مناس�با أو مناس�با للصك. و 

هناك أن  أشار إىللتعاریف، �شلك �ام، ت�ىل عن التوصل إىل تعریف یناسب الوثيقة ذاهتا. وف� یتعلق �ال ینبغي للوفود 
�دیدة ُأسقطت وأخرى �دیدة قادمة. واقرتح �ىل الرئيس أن ینشئ، يف مر�� ما، فریق اتصال ملكف حتدیدا  مصطل�ات
 �لتعریفات.

عض وبقال وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية إن هناك مجمو�ة �برية للغایة من املوارد الوراثية قد ال تغطهيا الرباءات و  .62
ینبغي أن یتناول الصك مجيع املوارد الوراثية و من �الل أنواع خمتلفة من حقوق امللكية الفكریة. ميكن تناولها املوارد الوراثية 

إذا اكنت اللجنة احلكومية ا�ولية �ري قادرة �ىل وضع صك قد وومجيع أشاكل امللكية الفكریة املرتبطة جبميع املوارد الوراثية. 
مجيع أنواع  یتناولإطاري  صك وضعميكن للجنة فإنه ارد الوراثية ومناذج امللكية الفكریة ذات الص� هبا، �شمل مجيع املو 
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من أ�ل التوصل إىل �ل وسط، ميكن أن �ركز النص �ىل الرباءات يف ت� و املوارد الوراثية وامللكية الفكریة ذات الص�. 
تطو�ر النص �شلك ب الفكریة للموارد الوراثية وتوفري أرضية لاللزتام  ��رتاف بأشاكل أخرى من امللكيةمع املر��، و�كن 

 امللكية الفكریة املتخصصة. صكوكأكرب ليشمل مجيع املوارد الوراثية األخرى من �الل 

وحمتوى متطلبات  حمفزنه ال تو�د تعليقات أخرى �ىل التقار�ر الواردة من أفرقة �تصال �شأن إقال الرئيس و  .63
قانوين يس � أي وضع كن ل �و ، عروضةاملواد امل �ىل. وهذا یعين أن هناك اتفاقا �اما وس�بل �نتصاف ءاتا�كشف واجلزا

�الت ف� یتعلق �ملواد املقدمة، واليت سينظر ادمالعامة وأي  لآلراءإىل أن تت�ذ اجللسة العامة قرارات �شأهنا. وفتح الباب 
ون يف تطو�ر النس�ة   .1املعد� فهيا امليرس�

املرتبطة هبا ینبغي للساكن األصليني قال ممثل تو�ج أمارو إنه مقتنع بأن معاهدة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة و  .64
إن اخلروج عن هذا والتعامل معها كجزء من اتفاقية التنوع البيولو� و�روتو�ول �غو� و�ري ذ� من صكوك اليو�سكو. 

. وقدم �قرتاح التايل �يك یتفق ذ� قدرة �ىلاملو�دم  لوصول إىل صيغة توافقيةالسبيل ل فقداناإلطار القانوين ا�ويل یعين 
امجليع �ىل التعاریف: "�شمل املعارف التقليدیة واملوارد الوراثية مجمو�ة اكم� من العمليات ا�یناميكية والرت�مكية للمعارف 

ا وثيقا �لنظم التقليدیة القامئة �ىل املوارد البيولوجية و�بتاكرات يف تطور مس�متر مرتبط ارتباطاليت اإل�كولوجية التقليدیة 
 وتصوهنااليت متلكها � للتنوع البيولو� و�س�ت�دام املس�تدام �ىل والتقنيات التقليدیة واللغات وا�ورات الطبيعية واحملافظة 

 اليت تنتقل من جيل إىل جيل. "وحتافظ �لهيا جممتعة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية منذ زمن بعيد و 

 لالقرتاح ا�ي تقدم به ممثل تو�ج أمارو. تأیيدأي  �دم وجودالرئيس  وأ�لن .65

وفد وحتدث رؤساء ومقرري وأعضاء أفرقة �تصال]. عن شكرمه لمجيع املت�دثني  أعربمالحظة من األمانة: [ .66
أما�م صدیق الرئيس و أن امليرس�ن  وأشار إىلب بتقار�ر أفرقة �تصال إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ، ورحّ 

 إىل مزید من التعليقات يف اليوم التايل. هتطلعأعرب عن . و 1 النس�ة املعد� �دادلي� طوی� إل

ّ و  .67 احلكومية  د مجيع األعامل اجلاریة يف اللجنةحتدث وفد إ�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب، وأی
 1إىل اس�تالم النس�ة املعد�  هوتطلع ،ملواص� العمل بطریقة بناءة دهس�تعداا وأعرب عنا�ولية حملاو� حتقيق نتاجئ فعلية. 

 حىت یواصل املناقشات.

 تواصلحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية وقال إنه مت إحراز تقدم �س�يب يف أفرقة �تصال. واقرتح أن و  .68
 �ه�م. 1النس�ة املعد�  نتظروقال إنه ی �ىل التعریفات.  م�اعال قةاألفر 

حتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة التفكري، وأعرب عن ثقته يف أن امليرس�ن وصدیق الرئيس و  .69
رغبته يف مناقشة التعاریف،  . وأعرب عن1التعبري �شلك مناسب عن تقر�ر أفرقة �تصال يف النس�ة املعد� من  سيمتكنوا

ثق يف حمكه ی الرئيس، و  بتوجهيات وأشار إىل إنه یلزتممبا يف ذ� العالقة بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. 
 �شأن �يفية امليض قدما إلحراز تقدم.

عرب عن أم� يف أن �كون العمل أو وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وحتدث  .70
 .1إىل �س��ع إىل مقدمة النس�ة املعد�  هتطلعأعرب عن و  ،الشاق ا�ي تقوم به أفرقة �تصال مفيدا لعمل امليرس�ن

، بعد اإلشارة إىل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية: 4ف، يف املادة يض أن ی أعرب وفد الصني عن رغبته يف و  .71
 املنصوص �لهيا مبوجب القوانني الوطنية"."ا�كيا�ت 

 .1حتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأعرب عن تطلعه إىل النس�ة املعد� و  .72
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أن أفرقة �تصال طریقة فعا� للغایة يف العمل  ورأت�مس جتمع الشعوب األصلية، تبتبا مؤسسة  ممث�وحتدثت  .73
ميكن أن ال إهنا  قالت�روح الرتايض، إال أهنا، يف أفرقة �تصال،  امل یمت قبول بعض مقرت�اهت ومع أنهرز. ب �لتقدم احملورحّ 

 .احلكومية ا�ولية وإىل اس�مترار معل اللجنة 1النس�ة املعد�  اس�تالمإىل  هاتتطلع  وأعربت عناقرتاح.  ذ�ر لك یمتتتوقع أن 

د�ا الرئيس مؤیدي الو�ئق و  .]2018یونيو  27ة يف مالحظة من األمانة: ُعقدت ا�ورة التالي[ .74
WIPO/GRTKF/IC/36/7 وWIPO/GRTKF/IC/36/8 وWIPO/GRTKF/IC/36/9  لتقدمي مقرت�اهتم

 يه قدم يف اليوم السابق وثيقة �دیدةقد وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية اكن اليت مت تقدميها يف السابق. و 
WIPO/GRTKF/IC/36/10. 

بعنوان "األ�ر  WIPO/GRTKF/IC/36/10لوال�ت املت�دة األمر�كية عن رسوره لعرض الوثيقة أعرب وفد او  .75
تطلبات ا�كشف اجلدیدة عن مل الوال�ت املت�دة األمر�كية. خماوف �شأن اقرتاح  -�قتصادي لتأ�ريات الرباءة و�دم اليقني 

س�ت�دام هنج قامئ �ىل �الیة اللجنة احلكومية ا�ولية هذه الوثيقة ذات ص� مبتطلبات ا�كشف ووأن  وأشار إىلالرباءات". 
 شمل� هذه الورقة إىل دراسات �دیثة  ستندو�  ل�ربات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية.ل دراس�هتااألد� يف 

الت�اریة �لتعاون مع �رباء املت�دة للرباءات والعالمات  مكتب الوال�تبرب�مج إد�سون يف أجراها أ�د الباحثني دراسة 
ة بيولوجيدثه البحث والتطو�ر يف جمال التكنولوجيا ال حيأل�ر ا�ي ل لي�ل �لتالورقة تعرض آخر�ن. و  اقتصادیني

الورقة يف تأثري تأ�ريات مراجعة الرباءات  وتبحثواملس�تحرضات الصيدالنية والشكوك اليت قد تطر�ا يف نظام الرباءات. 
س�نة وا�دة من مراجعة �الل يف  ،أنه إ�هيا تاملبيعات للرشاكت الناش�ئة. ومن بني النتاجئ اليت توصل�ىل التوظيف ومنو 

 مدى فرتة مخس س�نوات. كام �ىل %19.3 مبعدلد من منو العام� �لنس�بة لرشكة �ش�ئة حتمن شأن التأ�ري أن  ،الرباءات
�لنس�بة للرشاكت الناش�ئة ألكرث من مخس س�نوات مبعدل لس�نة وا�دة س�يقلل من منو املبيعات  الرباءةأن تأ�ري مراجعة 

مما قد �شجع الرشاكت �ىل الت�يل عن  متطلبات ا�كشف،الورقة يف �دم اليقني القانوين النامج عن  تبحث. كام 28.4%
الورقة متسقة  نتاجئ وأشار إىل أنحامیة الرباءات لصاحل أشاكل امحلایة األضعف أو �ري املكشوف عهنا مثل األرسار الت�اریة. 

والش�بكة  �حتاد ا�ويل مجلعيات املنت�ني الصيدلينيبتلكيف من ا�ي مت مع �س�تنتا�ات اليت توصل إ�هيا التقر�ر األ�ري 
 لكشف�دید ل متطلب ورأى أن أي ا�ي مت عرضه يف �دث �انيب يف اليوم السابق.  العاملية لصنا�ة العلوم النباتية،

عن الوفد  وأعربيف ذ� اآل�ر السلبية �ىل الرتخيص والبحث والتطو�ر و�ست�ر والتقايض.  مبا ،آ�ر سلبية� س�يكون 
قيد النظر يف اللجنة  ال �زالخماوف اقتصادیة �برية حول املقرت�ات املتعلقة مبتطلبات ا�كشف عن الرباءات اجلدیدة واليت 

ت� املقرت�ات. وقدم الوفد أیضا الوثيقة  حبثحلذر عند وحث اللجنة احلكومية ا�ولية �ىل تو� ا ،احلكومية ا�ولية
WIPO/GRTKF/IC/36/7 "ر�ایة  ،بعنوان "توصية مشرتكة �شأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا�

التوصية ت� من وفود كندا واليا�ن والرنوجي ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة األمر�كية. وقد س�بق أن قدم مشرتكة 
. WIPO/GRTKF/IC/35/7�عتبارها الوثيقة اخلامسة والثالثني للجنة احلكومية ا�ولية  املشرتكة املقرت�ة يف ا�ورة

يف القضا� الرئيس�ية  اميكن اس�ت�دام الوثيقة كتدبري لبناء الثقة ملسا�دة اللجنة احلكومية ا�ولية �ىل امليض قدمرأى أنه و 
إىل املناقشات اليت دارت  اتقدمي الوثيقة استناد الر�اة املشرت�ونأ�اد و ة واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. املتعلقة �ملوارد الوراثي

شمل منع � يف ا�ورات السابقة للجنة احلكومية ا�ولية عندما أعربت بعض الوفود عن اه��ا بت� الوثيقة وهدفها ا�ي 
اوض �شأن التوصية املشرتكة املقرت�ة ووضعها يف صيغهتا ا�هنائية واع�دها ميكن التفرأى أنه خطأ. و  �شلكمنح الرباءات 

ف اطر أل�قرتاح سيشجع �ىل اس�ت�دام أنظمة املعارضة للسامح لوأشار إىل أن عمل اللجنة احلكومية ا�ولية. لدون إبطاء 
من  ،ادل الوصول إىل قوا�د البيا�توتب ،طوعيةالرباءة، وتطو�ر واس�ت�دام مدو�ت سلوك �لتنازع �ىل صالحية  ةثالثال 

اخلاصة �ال�رتا�ات القامئة �ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة  لرباءاتل، من أ�ل منع املنح اخلاطئ بني أمور أخرى
قدمي املطبو�ات األمر�يك یوفر آلية لألطراف الثالثة لت الرباءات فإن قانون ،ف� یتعلق بنظم املعارضةأوحض أنه، املرتبطة هبا. و 

هذا احلمك يف  مت اس�ت�داث�لك وثيقة مقدمة. وقد  املؤكدة للص�موجز رباءة مع وصف الذات الص� احملمت� لفحص طلب 
تؤخر  الوخطارات قبل �رخي إشعار البدل. یتعني تقدمي هذه اإلو مبوجب قانون الوال�ت املت�دة للم�رت�ني.  2012�ام 
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تقدم سوى معلومات إضافية  أهنا ال�سبب  اطلبات الرباءات أو تتد�ل بأي شلك آخر فهيطلبات األطراف الثالثة حفص 
 ما یقرب من نصف طلبات األطراف الثالثة بني �ايم ميدقوأوحض أنه مت تإىل فاحيص الرباءات دون وضع متطلبات إجرائية. 

وا�كمييائية وكذ�  وا�وائيةة بيولوجي��رتا�ات املتعلقة �لتكنولوجيا ال  تفحصيف مر�كز التكنولوجيا اليت  2015و 2012
األدبيات �ري املتعلقة �لرباءات مثل املوارد  الطلبات املقدمةقد �شمل ت� و والهندسة ا�كمييائية.  �أل�ذیةت� املتعلقة 

و�ئق املقدمة للفرتة الزمنية نفسها مرتبطة �ألدبيات من ال %30أكرث من  ،يف الواقعوالوراثية واملعارف التقليدیة املنشورة. 
اس�ت�دم �دد من ��رتا�ات الصيدالنية والتكنولوجية  ،لرباءات. وف� یتعلق مبدو�ت السلوك الطوعيةاملتعلقة ��ري 

العدید من الرشاكت  وجودة يف الطبيعة. وقد وضعتالعمليات املاملر�بات و  ،مبا يف ذ� األدویة املنقذة للحياة ،ةبيولوجيال 
ة بيولوجيمنظمة �بتاكر يف جمال التكنولوجيا ال فإن  ،عىل سبيل املثالفمبادئ توجهيية وقوا�د للتنقيب البيولو� الصحيح. 

")BIO("،  ويه منظمة جتاریة �املية تضم الرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت األخرى واملؤسسات األاكدميية ومر�كز
مبادئ توجهيية للتنقيب البيولو�  وا، قد وضعدو� 30ة احلكومية واملنظامت ذات الص� يف أكرث من يولوجيب التكنولوجيا ال 

إذا  ،املامرسات اليت ميكن أن تتبعها بعض الرشاكت اليت اختارت املشاركة يف ت� األ�شطةأفضل ألعضاهئا. و�ددوا بعض 
املبادئ التوجهيية اخلطوات اليت جيب �ىل الرشاكت  ددحت ،كذاومىت اخنرطت الرشكة يف أ�شطة التنقيب البيولو�. وه

معلومات مفيدة حول  قدمتوافقة املس�بقة عن �مل. كام مثل احلصول �ىل امل ،اختاذها قبل �خنراط يف التنقيب البيولو�
 ا�متعات األصلية حقوق ومصاحلضع تدابري محلایة تواألحاكم ذات الص� و تقامس املنافع وتقامس نتاجئ البحوث وامللكية الفكریة 

قدم هذه املبادئ التوجهيية مثاال مفيدا وت مس�تدام.�شلك خطوات للحفاظ �ىل التنوع البيولو� واس�ت�دامه واحمللية و 
�كيفية اختاذ مبتكري القطاع اخلاص خطوات استباقية للحفاظ �ىل التنوع البيولو� وتعز�ز �س�ت�دام املس�تدام للموارد 

لمنافع الناش�ئة عن اس�ت�دام املوارد الوراثية. وأعرب الوفد عن رغبته يف مواص� مناقشة ل املتساوي  والتقامسالوراثية 
سهل إ�شاء آليات فعا� محلایة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة � دد األهداف الرئيس�ية و حتالتوصية املشرتكة املقرت�ة ألهنا 

إىل مواص�  هتطلعأعرب عن لالقرتاح ورحب �لر�اة اإلضافيني. و  تأ�هياىل اإلعراب عن الوفود األخرى إ ااملرتبطة هبا. ود�
والش�بكة العاملية لصنا�ة العلوم النباتية  الحتاد ا�ويل مجلعيات املنت�ني الصيدلينيلشكر و�ه ال املناقشات حول �قرتاح. و 

عن األ�ر �قتصادي ملتطلبات ا�كشف يف الصادر التقر�ر  فيه �ىل تعرف�ملعلومات، حيث  الغين�ىل احلدث اجلانيب 
التقر�ر ذا ص� بوالیة  وأفاد بأنت� امجلعيات.  هإ�دادفت بالبتاكرات القامئة �ىل املوارد الوراثية، واليت لكَ لطلبات الرباءات 

تعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية. ل�ربات الوطنية امل ل حبهثاس�ت�دام هنج قامئ �ىل األد� يف �اللجنة احلكومية ا�ولية 
املتعلق جراء اإلما إذا اكن  "2"ما يه اآل�ر �ج�عية و�قتصادیة ملتطلبات ا�كشف، و "1"ركز التقر�ر �ىل مسألتني: �و 
غنيني �ملوارد  �نب�مت اختيار أوحض أنه صول وتقامس املنافع؟ و للو متثال �تطلب ا�كشف يف نظام الرباءات فعاال يف ضامن مب 

 وصول. وف� یتعلق �المتثال لنظام الفهيام �راسةجراء الكشف اإللزايم، وهام الربازیل والهند، إلل متطلبات �هيام الوراثية و
طلب تمت �سویق ا�كثري من املوارد الوراثية بدون �راءات بي� ال ینطبق م یأنه يف الهند عن ا�راسة  كشفتوتقامس املنافع، 

تأ�ري إىل متطلب ا�كشف  یؤدييف � الب��ن،  وتوصلت ا�راسة إىل أنه،شف إال �ىل ��رتا�ات املس�� برباءة. ا�ك 
�إلضافة إىل التأ�ري، قد یؤ�ر ذ� سلبا �ىل �اكليف البحث والتطو�ر و�زید من �دم اليقني يف ومعلية حفص الرباءات. 

 نظام الرباءات.

. WIPO/GRTKF/IC/36/10لوفد الوال�ت املت�دة األمر�كية لتقدميه الوثيقة  أعرب وفد اليا�ن عن تقد�رهو  .76
بني يف الوثيقة، فإن تطبيق متطلب ا�كشف اإللزايم س�يؤدي إىل تأخر معلية منح الرباءة و�لق امل  وأشار إىل أنه �ىل النحو

للصنا�ات اليت  السلمي�دم اليقني �لنس�بة ملودعي طلبات الرباءات، وقد یعوق متطلب ا�كشف اإللزايم ا�منو من �ا� 
هذا أن �یه نفس  وأعرب الوفد عنيف املس�تقبل.  وأ احلارض�س�ت�دم املوارد الوراثية يف الب�ان الناش�ئة والنامية، سواء يف 

البيا�ت املوضوعية املوحضة يف الوثيقة مفيد للغایة للهنوض بعمل اللجنة  الت�ليل املستند إىل ورأى أنالقلق املشرتك. 
عىل سبيل املثال، مع األ�ذ يف �عتبار حقيقة أن مدة حق الرباءة فاحلكومية ا�ولية، �س�ت�دام هنج قامئ �ىل األد�. 

 اناملشار إ�هيا يف الوثيقة مقنع 4شلك من ال  �ءوألف  اللوحتني فإنس�نة من �رخي اإلیداع، من حيث املبدأ)  20حمدودة (
 اأمر یُعد سلط الوثيقة الضوء �ىل تأثري متطلبات ا�كشف �ىل الرشاكت الناش�ئة. ومبا أن دمع الرشاكت الناش�ئة و� للغایة. 
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جلانب البالغ للب�ان الناش�ئة والب�ان النامية وكذ� الب�ان املتقدمة، فإنه یوفر أیضا ل�ول األعضاء رؤیة قمية لهذا ا �اسام
ىل األد�، استنادا � تقوماألمهية. وأعرب الوفد عن الزتامه �ملسامهة يف املناقشات البناءة يف اللجنة احلكومية ا�ولية بطریقة 

وفد الوال�ت املت�دة إىل شكر و�ه ال إىل ا�روس القمية اليت مت احلصول �لهيا من الت�ليل التفصييل الوارد يف الوثيقة. و 
تُعد هذه التوصية  إىل أن وأشاروأیده بوصفه راعيا.  WIPO/GRTKF/IC/36/7ية �ىل الرشح الوارد يف الوثيقة األمر�ك 

لرباءات. وأعرب اخلاطئ لنح امل أساسا جيدا ملناقشة القضا� املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية، وال س�� ف� یتعلق مبنع 
 شأن التوصية املشرتكة.عن تطلعه إىل مواص� املناقشات � 

وفد الوال�ت املت�دة �انب من  WIPO/GRTKF/IC/36/10الوثيقة  بعرضب وفد مجهوریة �ور� رحّ و  .77
ملزید من املناقشة من �انب اللجنة احلكومية ا�ولية. اليت تتطلب ااملعلومات القمية  العرض قدمهذا وقال إن األمر�كية. 

 ُعقدفعل مماث� من مس�ت�ديم املوارد الوراثية وأحصاب املصل�ة اآلخر�ن يف اج�ع  ، ردود2018يف أ�ریل أوحض أنه تلقى، و 
لسامع آراهئم �شأن اآل�ر احملمت� إلد�ال متطلبات ا�كشف يف نظام الرباءات. وأعرب عن رغبته يف مشاركة آراهئم 

�ىل املعلومات الصحي�ة املتعلقة مبتطلبات  يف احلصول اليت یوا�وهنا صعو�ت�متثل يف الالرأي األول  وأفاد بأن�ختصار. 
صول وتقامس و من تأ�يد حصة و�ئق ال املوارد الوراثيةيف بعض األحيان، قد ال �متكن مس�ت�دمو وا�كشف من الوسطاء. 

من مس�ت�ديم املوارد الوراثية �ىل مواردمه الوراثية من  %57صل حييف مجهوریة �ور�، واملنافع ذات الص� من الوسطاء. 
�الل الوسطاء (قد یضطر مس�ت�دمو املوارد الوراثية إىل حتمل مسؤوليات املعلومات اخلاطئة للوسطاء). وقد یصبح الوضع 

س�تغرق � ه احلاالت، يف مثل هذوأكرث تعقيدا إذا اكن ��رتاع قامئا �ىل اس�ت�دام العدید من املوارد الوراثية يف �ر�يبة. 
یمت اس�ت�دامه يف ��رتاع، مما مورد ورايث  مس�ت�دمو املوارد الوراثية وقتا أطول �كثري حملاو� تلبية متطلبات ا�كشف �لك

إجراء حفص مدة �إلضافة إىل ذ�، ميكن أن یطيل متطلب ا�كشف املعقد و الرباءة. إیداعیؤدي إىل تأخر �بري يف �رخي 
معلومات مفيدة یقدم العرض ا�ي قدمه �حتاد ا�ويل لرابطات صانعي املس�تحرضات الصيدالنية أن وأوحض الرباءات. 
إضافة إىل ذ�، أید الوثيقة وبطریقة بناءة يف اجللسة.  التقر�رللمشاركة يف مناقشة هذا  هاس�تعداد أبدى الوفدللغایة. و 

WIPO/GRTKF/IC/36/7 إ�شاء رأى أن ا مشاراك. و يمر�كية، بصفته راع اليت اقرت�ا وفد الوال�ت املت�دة األ
 واكفياش� فعاال س�يكون واس�ت�دام نظم قوا�د البيا�ت ملنع منح الرباءات عن طریق اخلطأ واس�ت�دام تدابري املعارضة 

�شلك جيد طورة لتشجيع حامیة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا يف نظام الرباءات. وس�تكون قا�دة البيا�ت امل
 طریقة معلية وجمدیة للغایة لل�د من �دد الرباءات املمنو�ة عن طریق اخلطأ يف لك دو� عضو.

 امجلعية األمر�كية لقانون امللكية الفكریة إن أعضاء امجلعية ميثلون � من مس�ت�ديم امللكية الفكریة ممث� توقال .78
وضع واحلفاظ �ىل قوانني وس�ياسات �اد� وفعا� حتفز ��رتا�ات  املسا�دة يف�شمل �مهتا أشارت إىل أن . و وأحصاهبا

والتاكليف املعقو� والزناهة األساس�ية. وشكرت الویبو �ىل  السلميةو�اكفهئا مع حتقيق التوازن بني اه�م امجلهور �ملنافسة 
امجلعية األمر�كية لقانون  وأوحضت أن �ركزيها املس�متر �ىل توفري منتدى �املي للس�ياسات ملعاجلة قضا� امللكية الفكریة.

�ىل مدى الس�نوات الثالث األ�رية �ىل األقل، و امللكية الفكریة تتابع �ه�م مناقشات وإجراءات اللجنة احلكومية ا�ولية. 
ت طلباب  املتعلقةامجلعية إىل مجع اخلربات العملية ملامريس الرباءات والرشاكت �شأن �متثال ملتطلبات ا�كشف  سعت

لجمعية يف تقر�رها اإلخباري الشهري التابعة ل لتكنولوجيا البيولوجية ا�رشت جلنة و الرباءات اليت �شمل املوارد الوراثية. 
التجربة السابقة ملكتب الرباءات السو�رسي ومماريس الرباءات السو�رسیني مع قانون الرباءات السو�رسي �شأن متطلبات 

ن القانون �حتادي السو�رسي �شأن الرباءات أن یقدم مودع الطلب ت� املعلومات م )أ( 49ال تقتيض املادة وا�كشف. 
منح، مبا يف ذ� رفض طلب الرباءة، يف �ا� ل ) أیضا �ىل عقو�ت سابقة ل 3((أ)  59) و2( 59 ةحفسب، بل تنص املاد

السو�رسي �شأن الرباءات �ىل (أ) من القانون �حتادي  81و�الوة �ىل ذ�، تنص املادة  .�دم امتثال مودع الطلب
(أ) لغرامة مالية تصل إىل  49قدم معلومات زائفة معدا مبوجب املادة یأي خشص،  یتعرضعقوبة ما بعد املنح، حيث 

ملعرفة املزید عن جتربة مكتب الرباءات السو�رسي ومماريس و مك. احلفرنك سو�رسي، وقد تأمر احملمكة بنرش  100000
التمنية  شعبةكشف، سعت امجلعية األمر�كية لقانون امللكية الفكریة للحصول �ىل معلومات من الرباءات مع متطلبات ا� 
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إىل حتدید  امجلعيةسعت و الرباءات السو�رسیني.  يياملس�تدامة والتعاون ا�ويل يف مكتب الرباءات السو�رسي ومن حمام
�يفية تعامل مودعي طلبات الرباءات مع متطلبات ا�كشف اإللزايم السو�رسیة وما إذا اكن مكتب الرباءات السو�رسي قد 

(أ) من القانون �حتادي السو�رسي �شأن  81جلزاءات �سبب �دم استيفاء متطلبات ا�كشف وفقا للامدة لتطبيق ا جلأ
أي أ�ر معيل حظي �ه�م مكتب عن امجلعية األمر�كية لقانون امللكية الفكریة رهتا اليت أجراسة ا� �كشفالرباءات. ومل 

مل �كن هناك رفض ألي طلب �راءة �ىل والرباءات السو�رسیني ا��ن مت �تصال هبم.  الرباءات السو�رسي أو حماميي
تنطبق أحاكم القانون الفيدرايل السو�رسي و . )أ( 81مك وفقا للامدة حل �رش، ومل �كن هناك أي )أ( 49أساس انهتاك املادة 

مكتب  �ىمبارشة  املود�ة�شأن الرباءات فقط و�شلك حرصي �ىل طلبات الرباءات السو�رسیة "الوطنية"، أي الطلبات 
و�كن مت التحقق مهنا بعد ذ� يف سو�رسا. یال تنطبق األحاكم �ىل طلبات الرباءات األوروبية، واليت والرباءات السو�رسي. 

. ووفقا لإلحصاءات )أ( 81و )أ( 49كشف مطابقة للامدة  متطلباتتتضمن أي  حتمكها �تفاقية األوروبية للرباءات، واليت ال
اليت مت احلصول �لهيا من املكتب السو�رسي للرباءات، فإن �دد طلبات الرباءات املود�ة مبارشة �ى املكتب السو�رسي 

"الوطنية" من رشاكت سو�رسیة  الطلباتطلب يف الس�نة. و�ادة ما تنشأ هذه  3000و 1000للرباءات یرتاوح �ادة بني 
مت یصغرية، وكذ� من جماالت �كنولوجية حمددة ال �شمل يف العادة التكنولوجيا البيولوجية. و�ىل النقيض من ذ�، 

شمل �راءات � اءات. و �راءة يف الس�نة يف سو�رسا من �الل نظام املكتب األورويب للرب  100000التصدیق �ىل حوايل 
"EP-CH"  ة من رشاكت التكنولوجيا البيولوجية و�شلك أسايس مجيع الطلبات ود�ساس مجيع الطلبات امليف األهذه
أن حوايل وا�د إىل ثالثة يف املئة من الرباءات بة من الرشاكت "متعددة اجلنس�يات". و�لتايل، ميكن �س�تنتاج ود�امل

. یو�دأو ال  التكنولوجيا البيولوجية جماالتومن ذ� اجلزء الصغري، هناك القليل يف  السو�رسیة ختضع ملتطلب ا�كشف،
لتكنولوجيا البيولوجية امجلعية األمر�كية لقانون امللكية ا ا��ن قابلهتم جلنة نيالرباءات السو�رسی حمامييوأشارات املمث� إىل أن 

الطریقة الوحيدة اليت  مكتب الرباءات السو�رسي، ويه �ىمبارشة  س�تودعأو  تودع�ىل �مل بأي رشكة مل �كونوا الفكریة 
�ختصار، مل �متكن امجلعية األمر�كية لقانون وختضع هبا الرشكة ملتطلبات ا�كشف اإللزامية ملكتب الرباءات السو�رسي. 

عن شكرها املمث� أعربت و  أي �ربة معلية يف �متثال ملتطلبات ا�كشف السو�رسیة. رصدامللكية الفكریة من حتدید أو 
لألمانة لقيا�ا بتوصيل امجلعية األمر�كية لقانون امللكية الفكریة �ملكتب السو�رسي للرباءات. كام شكرت مكتب الرباءات 

مبعلومات مفيدة عن متطلبات ا�كشف عن اس�ت�دام املوارد الوراثية مبوجب قانون الرباءات  امجلعية السو�رسي �ىل �زوید
جبمع اخلربات العملية �شأن �متثال ملتطلبات تقوم امجلعية األمر�كية لقانون امللكية الفكریة أوحضت أن و السو�رسي. 

 تقيمي التأثري احملمتل ملتطلبات ا�كشف اإللزايم يف الوال�ت القضائية األخرى.للسامح ب ا�كشف اإللزايم 

الوثيقة اليت مت تقدميها �دیثا و�كنه مل �متكن بعد من شكر وفد �حتاد الرويس وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل و  .79
لوثيقة أعرب عن تأیيده لتضمن أرقاما وحتليالت وتتطلب املزید من ا�راسة. و وت ، األمهيةوثيقة �لغة ال ورأى أنمناقش�هتا. 

WIPO/GRTKF/IC/36/7  .ة ا�وليةاحلكومي أساسا جيدا لعمل اللجنةتُعد الوثيقة  ورأى أنووافق �ىل التوصيات ،
 وميكن اس�ت�دا�ا مكبادئ معل للمناقشة.

أعرب وفد اليا�ن، إىل �انب وفود كندا ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة األمر�كية، عن رسوره لتقدمي رشح و  .80
مهية اختاذ تدابري فعا� ملنع أل إدر�كها عنمعظم ا�ول األعضاء  وأعربت. WIPO/GRTKF/IC/36/8موجز للوثيقة 

يف املناقشات الوفد سامه � ، اإلدراك �ري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. واستنادا إىل هذا ا�مت�
يف اللجنة احلكومية ا�ولية ويف حمافل أخرى من �الل اقرتاح إ�شاء قا�دة بيا�ت للموارد الوراثية من شأهنا أن  جترىاليت 

الصادرة عن  WIPO/GRTKF/IC/35/5كام هو مبني يف الوثيقة أوحض الوفد أنه، خطأ. و  �ىل حنومتنع منح الرباءات 
األمانة، مفنذ إ�شاء اللجنة احلكومية ا�ولية، قدمت ا�ول األعضاء �ددا من املقرت�ات �شأن قوا�د البيا�ت املتعلقة �ملوارد 

س�يكون من األ�سب إ�شاء قوا�د بيا�ت رأى الوفد أنه الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. ولتحقيق هذا الغرض، 
ع واخلطوات �بتاكریة لال�رتا�ات املطالب هبا يف ابد�شأن املوارد الوراثية توفر معلومات حيتا�ا الفاحصون لت�دید اإل

فاحيص الرباءات كّن قوا�د البيا�ت هذه متلكشف اإللزايم. و ل جيب أن یمت ذ� بدال من إد�ال متطلب و طلبات الرباءات. 



WIPO/GRTKF/IC/36/11  
29 
 

�ري املتعلقة  واألدبياتالسابقة ذات الص� من بني آالف و�ئق الرباءات  األدبياتمن إجراء معليات حبث فعا� عن 
قوا�د البيا�ت املقرت�ة أثناء معلية حفص الرباءات، ستتحسن جودة حفص لالفاحصني اس�ت�دام  �اللمن و �لرباءات. 

فهم إىل تعز�ز الوثيقة تؤدي عن أم� يف أن الوفد الرباءات يف جمال املوارد الوراثية وسيمت تعز�ز حامیة املوارد الوراثية. وأعرب 
 أفضل القرتاح إ�شاء قوا�د بيا�ت بني ا�ول األعضاء.

�مس مجمو�ة الب�ان األفریقية وشكر وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل الوثيقة  وحتدث وفد املغرب .81
WIPO/GRTKF/IC/37/10  يف �دول أعامل اللجنة احلكومية ا�ولية، أي متطلبات  اأساس�ي اتناول بندت اليت

طل العمل ا�ي مت إجنازه أن املقرت�ات س�تع رأىوفد اليا�ن �ىل عرضه أیضا. ومع ذ�، إىل شكر تو�ه �ل ا�كشف. كام 
 هناك �ا�ة للرتكزي �ىل الوثيقة املو�دة حيث سيمت تنقيحها وتقدميها.ف حىت اآلن، ومن مث 

الوثيقة اليت قد�ا وفد وقال إن أید وفد مرص البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية. و  .82
إزاء العقو�ت املفروضة �ىل �دم ا�كشف و�ريه من قضا� ا�كشف. وقد  خماوف مرصتتناول الوال�ت املت�دة األمر�كية 

یأ�ذ يف �عتبار مجيع القضا� والشوا�ل  6أشار أ�د أفرقة �تصال إىل ت� الشوا�ل واختمت بتقدمي اقرتاح ملرشوع املادة 
 مليض قدما يف مناقشة الوثيقة املو�دة.�، ، وفقا لوال�هتامطالبة اللجنة احلكومية ا�وليةأشار الوفد إىل أن املعرب عهنا. و 

الوثيقة أن  وأشارت إىل�مس جتمع الشعوب األصلية،  معهد الشعوب األصلية الربازیيل للملكية الفكریة ممث� تحتدثو  .83
WIPO/GRTKF/IC/36/10  لمعارف ل بأن ا�مت� �ري املرشوعاليت قد�ا وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، واليت تفيد

 یفوقلشعوب األصلية وا�متعات احمللية �بري ل إىل منح الرباءات �سبب يف رضر  ىي أدقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية ا�الت 
حتسني نظام امللكية الفكریة، وال س�� نظام الرباءات، لتوفري اليقني  وأوحضت أنلحق بنظام الرباءات. یالرضر ا�ي �كثري 

قامئ �ىل الهنج ا� وأشارت إىل أناللجنة احلكومية ا�ولية منذ إ�شاهئا.  مضنالشعوب األصلية  القانوين هو السبب ا�ي جعل
أن متطلبات ا�كشف ميكن أن تؤدي إىل عبء إضايف �ىل فاحيص یوحض �ليا �ستند إىل اخلربة العملية ا�ي األد� 

، من أ�ل ز�دة اليقني القانوين للشعوب األصلية تعلق �خنفاض �بري يف الرباءات اخلاطئة. و�لتايلی  صك االرباءات. �كهن
وا�متع كلك، س�يقدم جتمع الشعوب األصلية يف املس�تقبل و�ئق إىل اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �لرضر �قتصادي 

ملنح اخلاطئ �سبب ا حق �لشعوب األصلية، استنادا إىل اخلربة العملية احملددة يف س�ياقها الوطينيو�ج�عي والثقايف ا�ي ل 
اكن نظام الرباءات �شمل متطلبات ا�كشف عن املعلومات املتعلقة مبصدر املعارف  لوي من املمكن جتنبه لرباءات ا�ل

وأعربت عن رغبهتا يف الرتكزي �ىل الوثيقة املو�دة و�ىل  علومات عن املوافقة املس�بقة عن �مل.املالتقليدیة واملوارد الوراثية و 
 �تصال من أ�ل إحراز تقدم ألن هذه يه آخر دورة للجنة احلكومية ا�ولية �شأن املوارد الوراثية. نتاجئ أفرقة

وفدي الوال�ت املت�دة واليا�ن �ىل ل هشكرأعرب عن �مس جتمع الشعوب األصلية، و تبتبا ممثل مؤسسة وحتدث  .84
. وقال إن والیة اللجنة احلكومية ا�ولية �شري إىل رالنظالوثيقة اجلدیدة تتطلب املزید من إىل أن  وأشارتقدمي الو�ئق. 

قدم الو�ئق املقرت�ة تقي� �ري متوازن للغایة، وت"التوازن" ا�ي �س�تتبع إجراء حتقيق اكمل يف القضا� من مجيع املنظورات. 
مصاحل وحقوق الشعوب ول تتنا وال ،ركز �ىل مس�ت�ديم املوارد الوراثية وأحصاب امللكية الفكریة واملصاحل العامة�ألهنا 

أي حتقيق قامئ �ىل األد� ا�اكم� جيب أن ورأى املمثل أن . وما�كهيااألصلية وا�متعات احمللية وأحصاب املعارف التقليدیة 
قضية طوی� األمد لتوزیع ال هناك أیضا  وأشار إىل أن�ستند �ىل مجيع و�ات النظر وحقوق ومصاحل مجيع ا�كيا�ت املعنية. 

وما�يك املعارف التقليدیة لتقدمي دليل �ىل أهنا ملكهم، يف �ني أن  أحصابتضع قوا�د البيا�ت عبء اإلثبات �ىل و اء. األعب
ا�كشف عن املنشأ یضع عبء اإلثبات �ىل أولئك ا��ن �رغبون يف القيام �لتمنية إلثبات أن �هيم احلق القانوين يف الوصول 

وراثية. وأشار إىل أن اتفاقية التنوع البيولو� و�روتو�ول �غو� قد مت تصمميهام لوقف إىل املعارف التقليدیة واملوارد ال
مت احلصول �لهيا من األسواق یبعض املوارد الوراثية  سبهبا أنهناك مشلكة و اس�ت�دام املوارد الوراثية دون إذن من ا�ول. 

هذا هو سبب مناقشة اللجنة احلكومية ا�ولية و �. ذوقف يف من � الصكني  و�متثل الهدف. تأيتیعرف أ�د من أ�ن  وال
یمت تفسريها هناك �ا�ة إىل فهم املصطل�ات األساس�ية، مثل "امحلایة الفعا�"، اليت ميكن أن و حلقوق امللكية الفكریة. 
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حقوقه. ود�ا و�ة نظره، ووفقا لقميه و  لك حسبتفسريات خمتلفة ف� یتعلق �محلایة،  100أو  10تصل إىل  بتفسريات �دة
ن النامجة ع. �ىل سبيل املثال، سأل ما يه ا�اطر نافعیأ�ذ يف احلس�بان مجيع ا�اطر وامل  نافعإىل إجراء حتليل للم�اطر/امل 

(وليس  واإل�كولوجيةلم�اطر الثقافية لحتليل بإجراء لب اطو الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. �ىل رسیع للرباءات ال تتبع ال 
يف حتليل ا�اطر الطبيعية، ميكن للمرء أن ینظر �شلك مس�تقل إىل العوامل وأشار إىل أنه، فقط �ج�عية و�قتصادیة). 

ف� یتعلق بـ  فارقادث حين القضا� الثقافية قضا� اقتصادیة. وهذا األمر وك ��ىل هذا النحو، الو اخلاصة.  صطل�اهتاوفقا مل
اللجنة احلكومية ا�ولية حبا�ة إىل فهم أكرب �كثري. وقال إنه س�يواصل التفكري يف ت�  ورأى أن". األد��ىل  "القامئة

 و�ة نظر مجمو�ة وا�دة فقط من املس�ت�دمني.لالو�ئق، اليت ال تضيف قمية ألهنا تقدم تقي� مت�زيا للغایة 

غربية  وب�ان�دة األمر�كية واليت أیدها وفد اليا�ن وقال ممثل تو�ج أمارو إن املقرت�ات اليت قد�ا وفد الوال�ت املت .85
ضطر ا�ول إىل ا�كشف عن ت) و�روتو�ول �غو� اخلاص هبا، حيث 17.1مبدأ اتفاقية التنوع البيولو� (املادة  ختالفأخرى 

 یأيتلوال�ت املت�دة وقال إن وفد ا. لوصول إىل املوارد الطبيعية واس�ت�دا�ا تمتكن الرشاكت من امنشأ املوارد الوراثية ل 
محلایة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة  املزم صاكقرت�ات لك �ام. وهذا یقّوض قمية الوثيقة املو�دة، اليت س�تصبح مب

عرق� من أ�ل �سهيل وصول رشاكت األدویة إىل الغرض وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية هو دامئا وقال إن املرتبطة هبا. 
هذا هو هدف مجيع القوى الغربية اليت متت� رشاكت �كنولوجية �برية. و راثية واملعارف التقليدیة للشعوب األصلية. املوارد الو 
 إىل املوارد ريش� القرصنة البيولوجية اليت  �متثل يفمت تناولها يف اللجنة احلكومية ا�ولية یاملشلكة األساس�ية اليت  وأوحض أن

هنب املوارد الوراثية واملعارف  يفالقرصنة البيولوجية  �متثليف التعریف املعتاد، ونح الرباءات. الوراثية واملعارف التقليدیة وم 
الرباءات يه األدوات الرئيس�ية املس�ت�دمة يف و التقليدیة املرتبطة هبا �ىل حساب الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. 

ثلون للصنا�ات ا�وائية والصنا�ات الزراعية والصنا�ات البحثية يف اللجنة احلكومية ا�ولية مم یو�د القرصنة البيولوجية. و 
�ىل اللجنة احلكومية ا�ولية ورأى أن البذور واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية من �الل امللكية الفكریة.  ميتلكون

�ول، وفقا لوالیة اللجنة احلكومية �مة اا�ولية و �مة اللجنة احلكومية يه ت� و . اعیرس  اءاختفا �شهدحامیة املوارد اليت 
 ا�ولية.

�شأن إ�شاء نظام  WIPO/GRTKF/IC/36/8القرتاح الوارد يف الوثيقة ل عن تأیيدهوفد �حتاد الرويس  وأعرب .86
 هيئات هذا من شأنه أن یؤدي إىل مزید من معليات البحث الفعا� من �انبرأى أن قا�دة بيا�ت بنقرة وا�دة. و يف حبث 

 طأ.طریق اخلمنح الرباءات عن  فادىالبحث وحيمي املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا ویت

قا�دة  ورأى أن. WIPO/GRTKF/IC/36/8أید وفد مجهوریة �ور�، بوصفه راعيا، التوصية الواردة يف الوثيقة و  .87
د الرباءات املمنو�ة عن طریق اخلطأ يف لك دو� عضو وتعز�ز البيا�ت املتطورة طریقة معلية وجمدیة للغایة لل�د من �د

بنقرة وا�دة ونظام بوابة للبحث من شأن تطو�ر قا�دة بيا�ت متاكم� و حامیة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. 
 كفاءة.الویبو أن یعزز حامیة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا بفعالية و 

  أید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية التعليقات اليت أدىل هبا وفد اليا�ن ف� یتعلق �لوثيقةو  .88
WIPO/GRTKF/IC/36/8 مسامهة قمية يف معل اللجنة احلكومية ا�ولية یُعد �قرتاح  رأى أنمشارك، بوصفه راع . و

حامیة فعا� للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة. و�ىل توفري ل دف إىل توفري صك قانوين دويل (أو صكوك قانونية دولية) هي
طریق سا�د �ىل معاجلة الشوا�ل اليت أثريت يف اللجنة احلكومية ا�ولية ف� یتعلق مبنح الرباءات عن � و�ه اخلصوص، 

اح من أ�ل معاجلة من الرضوري أن �شارك اللجنة احلكومية ا�ولية يف هذا �قرت  رأى أنهطأ. و�الوة �ىل ذ�، اخل
إىل مناقشة  هتطلععن الوفد أعرب حول اس�ت�دام قوا�د البيا�ت يف املناقشات السابقة. و  تثاراألس�ئ� وا�اوف اليت 

ا�ول األعضاء  تقد�ا�قرتاح قد ذ� ب بأي اقرتا�ات لتحسني اقرتاح بوابة الویبو، مبا يف ذ� أي أس�ئ� متابعة. ورحّ 
لتجربة السو�رسیة، اليت كتهبا اخلاصة �لتقدميها الورقة  لجمعية األمر�كية لقانون امللكية الفكریةل كره األخرى. وأعرب عن ش

عنوان "متطلبات حتت هذه الورقة و�اءت يف أورو�. املعمول هبا حمايم �راءات أورويب �ىل درایة �لقوانني واملامرسات 
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لجمعية ل وقع اإل�كرتوين املمتوفرة �ىل  ويه .من" التجربة السو�رسیة "؟"ما ا�ي ميكن تعلمه  -ا�كشف عن املوارد الوراثية 
 ودعإىل أن سو�رسا �هيا قانون وطين للرباءات �ش�متل �ىل رشط إلزايم مل ا�اكتب ريش� األمر�كية لقانون امللكية الفكریة. و 

مبارشة إىل  وأدتطلب الرباءة ��كشف عن مصدر أي مواد وراثية ميكن للم�رتع أو مودع الطلب احلصول �لهيا 
ینص القانون �ىل عقو�ت ما قبل املنح وما بعد املنح و مودع الطلب أو الرباءة إىل �س�تفادة منه. هيدف ��رتاع، ا�ي 

تناقض وی فرنك سو�رسي.  100.000ملنح غرامة تصل إىل ا ما بعدعقو�ت ميكن أن �شمل و إذا مل یمت �متثال للمتطلبات. 
 �ملوارد الوراثية اختيار� متاما وال ةا�كشف عن الرباءات املرتبط �كونضائية الغربية األخرى، حيث ذ� مع الوال�ت الق

�راءات  مقابالت مع حماميي ا�اكتب�دم �متثال أي عقو�ت. وقد أجرى �ىل  یرتتب یؤ�ر �ىل حفص الرباءة، وحيث ال
مكتب الرباءات السو�رسي عن أي �ربة معلية وتأثري  �ىیعملون يف جمال التكنولوجيا البيولوجية واس�تفرس  نيسو�رسی

 3000إىل  1000ت� بأن متطلب ا�كشف السو�رسي ال ینطبق إال �ىل  ا�اكتبتطلب ا�كشف اإللزايم هذا. وأفاد مل 
تب الرباءات السو�رسي، واليت ال تتعلق يف معظمها �لتكنولوجيا البيولوجية. وال ینطبق هذا مك  �ى ود�ةطلب �راءة امل

مت التصدیق �لهيا يف یبل املكتب األورويب للرباءات، واليت من الرباءات املود�ة من قِ  100000�ىل ما یقرب من تطلب امل 
املكتب األورويب للرباءات والتصدیق  �ىرباءة الطلب عن طریق إیداع  املتطلبن السهل جتنب هذا مفسو�رسا. و�لتايل، 

�ىل الرباءة الناجتة يف سو�رسا. و�لرمغ من أن العقو�ت املفروضة مبوجب متطلب ا�كشف السو�رسي مقترصة �ىل 
 عن طریق تطلب" س�تختار جتنب هذا امل جتار� حمفظة ذات ص� �هياالغرامات، فإن "أي رشكة للتكنولوجيا البيولوجية 

یتضمن متطلب ا�كشف  الومكتب الرباءات السو�رسي.  �ىاإلیداع من �الل املكتب األورويب للرباءات وليس مبارشة 
دا�رة قضائية  �ىن إیداع الطلب ع�ىل اإللغاء، و�كن حىت الغرامة ميكن أن �كون راد�ا  عقو�تالسو�رسي فرض 
 مبتطلب ا�كشف.

أ�د �دة  یعدألن �قرتاح  WIPO/GRTKF/IC/36/8الوثيقة أعرب وفد كندا عن رسوره �ملشاركة يف و  .89
قوا�د وأشار إىل أن ، مبا يف ذ� �وس�ي� للنظر يف ا�مو�ة ا�اكم� من اخليارات املتا�ة. للميض قدماطرق إجيابية حممت� 

طأ ف� یتعلق �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. طریق اخليف منع منح الرباءات عن  �امدورا تلعب البيا�ت 
 ال ميساقرتا�ه  وقال إنويف الوقت نفسه، أقر الوفد متاما �لشوا�ل اليت أعربت عهنا الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. 

مع وفود  WIPO/GRTKF/IC/36/9للوثيقة  ألن �كون راعيا مشاراكنتاجئها. وأعرب عن سعادته ال ب بعمل اللجنة و
نية ف راسة ال ا�وضع قامئة �ألس�ئ� اليت هتدف إىل حتدیث و اليا�ن والرنوجي و�حتاد الرويس والوال�ت املت�دة األمر�كية. 

ظمة املتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة مع املعلومات املتعلقة مبتطلبات ا�كشف وأن 2004الویبو لعام اليت أ�دهتا 
هذا النوع من املعلومات �م للنظر يف أي معيار رأى أن و  وتقامس املنافع ذات الص� اليت تنفذها ا�ول األعضاء. وصولال

ذ� ی�ىش مع والیة اللجنة احلكومية وأن  ،مقرتح �شأن ا�كشف اإللزايم عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا
بعض أوحض أن جتميع وحتدیث ا�راسات. و  وتعزتمإىل اتباع هنج قامئ �ىل األد�  ودعت، اليت 2019 2018 للثنائيةا�ولية 

ورأى أنه، . احلالية راساتا�ر، �ىل سبيل املثال، إىل اشوأا�ول األعضاء قد ال �كون مقتنعة بقمية هذه ا�راسة املقرت�ة، 
والتنفيذ تقدم بيا�ت مقارنة مكية ونوعية ف� یتعلق �لتطبيق  أهنا الومفيدة، إال  �ریة�ىل الرمغ من أن ا�راسات احلالية 

سعى إىل إ�راء مناقشات ا�ول � و  ةالوطني اتیعزتم الرتكزي �ىل مس�تقبل الترشیع وأشار إىل أنهلكشف وآ�ره. ل  نيالعملي
�قرتاح مع ا�ول األعضاء  ملناقشة وأعرب عن اس�تعدادهاألعضاء اليت تنفذ متطلبات ا�كشف والتدابري ذات الص�. 

 األخرى وجتمع الشعوب األصلية.

. ذ�اه�ما �بريا بوأبدى  أید وفد �حتاد الرويس إجراء دراسة حول ممارسة املاكتب اليت �هيا متطلب ا�كشفو  .90
 احلكومية ا�ولية.اللجنة معل تقدم يف إحراز �شلك �بري يف  و�سامهتسا�د يف حتقيق الوضوح س التجربة العملية أن  ورأى

ا�راسة ورأى أن من شأن . WIPO/GRTKF/IC/36/9، الوثيقة مشاراك أید وفد مجهوریة �ور�، بوصفه راعياو  .91
فهم أفضل آل�ر متطلب  حتقيقمعلومات واقعية وقامئة �ىل األد� �شأن اخلربات الوطنية احلالية، من أ�ل أن تقدم املقرت�ة 

راء و�ربات متنو�ة من مجمو�ة متنو�ة من آلع �س��الل هذه ا�راسة، ميكن للمرء من �و ا�كشف يف نظام الرباءات. 
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أحصاب املصل�ة، ليس فقط من مقديم املوارد الوراثية، و�كن أیضا من فاحيص الرباءات ومس�ت�ديم الرباءات املتأ�ر�ن 
و�ات نظر خمتلف أحصاب املصل�ة ا�راسة املقرت�ة ستسا�د يف توضيح ورأى أیضا أن مبارشة بإد�ال متطلب ا�كشف. 

بطریقة متوازنة، و�سهم يف تقيمي اآل�ر احملمت� ملتطلب ا�كشف يف نظام الرباءات وفهم القضا� األساس�ية �شلك أفضل يف 
 اللجنة احلكومية ا�ولية.

رتاح الوارد وفد كندا �ىل العرض. وأید �قل هشكروأعرب عن وفد اليا�ن، بصفته أ�د مقديم �قرتاح، وحتدث  .92
مهية اتباع هنج قامئ �ىل األد�. ألالعدید من ا�ول األعضاء أشار إىل إدراك . و WIPO/GRTKF/IC/36/9يف الوثيقة 
ا�راسة املقرت�ة طریقة فعا� وممثرة لتعز�ز التفامه املشرتك �شأن القضا� األساس�ية املتعلقة �ملوارد الوراثية دون  ورأى أن

 امئة �ىل النصوص.تأ�ري املفاوضات الق

روح املبادئ التوجهيية  عنسأل و البيا�ت اليت أدىل هبا وفدا الوال�ت املت�دة واليا�ن،  إىل ممثل تو�ج أمارووأشار  .93
�كشف فهيا مودع الطلب عن مصدر أو أصل املوارد الوراثية أو املعارف  العریضة. واقرتح اللغة التالية: "يف احلاالت اليت ال

قدم معلومات احتيالية للحصول �ىل الرباءة من �الل سوء الفهم واإلساءة، مما �شلك انهت�اك یرتبطة هبا أو التقليدیة امل
أعضاء الصك ا�ويل احلايل عقو�ت إداریة وجنائية مبا يف  یفرض، هئاللترشیعات الوطنية لب� املوارد الوراثية أو ب� منش�

 ر النقاش.هذا هو حمو و . "ذ� إلغاء حق امللكية الفكریة

 .من یؤیده مل �كن هناكو�قرتاح.  تؤیدأي دو� عضو هناك سأل الرئيس عام إذا اكنت و  .94

قال وفد مرص إن املقرت�ات اجلدیدة س�تجعل اللجنة احلكومية ا�ولية ترتاجع. وذكّر مبا �دث يف ا�ورة اخلامسة و  .95
�ىل و اللجنة عن وال�هتا وأهدافها. یبعد هذا ا�هنج ورأى أن  .1�لنس�ة املعد� والثالثني للجنة احلكومية ا�ولية املعنية 

هذا هنج متوازن حيرتم مصاحل مجيع األطراف املعنية. ورأى أن . االلجنة احلكومية ا�ولية أن تعمل �ىل النص لتحقيق أهدافه
 اللجنة عن حتقيق أهدافها.رصف انتباه یحتقيق أي نتاجئ و  �ىل�سا�د  هنج تقدمي املزید من الو�ئق الأشار إىل أن و 

وانضم وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إىل الوفود اليت أیدت �قرتاح ا�ي تقدم به وفد كندا �شأن الوثيقة  .96
WIPO/GRTKF/IC/36/9 .قال والیة اللجنة ا�ولية احلكومية ا�ولية وإشارهتا إىل دراسات الت�ارب الوطنية. و ب وذكّر

يف ا�ورات املاضية، مناقشات بناءة حول القوانني الوطنية و�يفية معل متطلبات  ،ولية أجرتاللجنة احلكومية ا�إن 
وأوحض وتقامس املنافع. وقد سا�دت ت� املناقشات �ىل إ�راز املفاوضات املستندة إىل النصوص.  وصولا�كشف وأنظمة ال

ف الوطنية يف ضامن �متثال لنظم الوصول وتقامس قضا� مثل تأثري متطلبات ا�كشتبحث يف ا�راسة املطرو�ة األس�ئ� أن 
معلومات �مة �مع معل  احلصول �ىلالغرض من هذه ا�راسة هو  وأشار إىل أناملنافع والعقو�ت املرتبطة بعدم �متثال. 

 �راسة املقرت�ة.�ىل اب بأي أس�ئ� إضافية أو حتسينات مقرت�ة اللجنة وليس إلبطاهئا. ورحّ 

إىل الشوا�ل  ،الب�ان األخرى املتنو�ة يف التنوع البيولو�و  هوازیل إنه اس�متع �ىل مر الس�نني، قال وفد الرب و  .97
ت� الشوا�ل يف  تتناولاللجنة احلكومية ا�ولية  وأوحض أناملتعلقة �آل�ر احملمت� ملتطلبات ا�كشف �ىل أنظمة الرباءات. 

ش�ية يف ا�راسة اليت قد�ا وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية (الوثيقة . ولفت �نتباه إىل �االعملية املناقشات واملامرسة
WIPO/GRTKF/IC/36/10 ( �س�تنبط اس�تنتا�ات مل تعد � و  معموال به یعد إىل القانون الربازیيل السابق، ا�ي مل ريش

لك خماوف، ورأى أن  عضو. للحوار مع أي دو� مس�تعدازال �كون بناء وال �اول أن حي وأشار الوفد إىل أنهقاب� للتطبيق.  
شعر �الطمئنان إذا مت التعامل مع خماوفه بنفس القدر بطریقة بناءة. ي س  قال إنهرشعية. ومع ذ�، يه خماوف دون اس�تثناء، 

توقيت ا�راسة املطلوبة. ب  عن اه�مه وأعربأمانة الویبو أ�دت دراسات خمتلفة �ىل مدى العقد�ن املاضيني.  أفاد بأنو 
وكذ� دراسة الویبو �شأن  WIPO/GRTKF/IC/35/6و WIPO/GRTKF/IC/35/5 نيالوثيقت أن وأشار إىل

 WIPO/GRTKF/IC/35/9يف الوثيقة  املطرو�ةعن ا�كثري من األس�ئ� جتيب مجيعها متطلبات ا�كشف عن الرباءات 
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تؤخر معل اللجنة احلكومية ال ا�راسات أو األ�شطة اإلضافية رأى الوفد أن إن مل �كن لكها. وف� یتعلق بوالیة اللجنة، 
 حتقيق نتاجئها الفعا�.حنو ا�ولية 

واليت  2018یونيو  27املؤر�ة يف  1مالحظة من األمانة: مت عقد هذا اجلزء من ا�ورة بعد توزیع النس�ة املعد� [ .98
طلب من املشاركني �س��ع و  .1النس�ة املعد� ل حو ناقشة �ب امل افتتح الرئيس و  .ن وصدیق الرئيس]اأ�دها امليرس 

ما دامئا  1النس�ة املعد�  وأشار إىل أنبعنایة إىل الس�ياق والتفسري وراء التغيريات من قبل امليرس�ن وصدیق الرئيس. 
النس�ة املعد� ن رأى أفع العملية إىل األمام. و �يف حماو�  بذل اجلهودا�ول األعضاء  حتمت �ىلاألكرث صعوبة ألنه  �كون

�الت اليت �دثت دا�ل �ج�ع، من �الل فریق اخلرباء ادعكس املناقشات واملالحظات واملتو قانوين وضع لها  سيل 1
دور امليرس�ن وصدیق الرئيس هو املوازنة بني مجيع املصاحل ولك  وأوحض أنالعامة.  واجللسةا�صص وأفرقة �تصال 

اللجنة احلكومية ا�ولية.  مجيعا لفائدة ونعملی�مة امليرس�ن وصدیق الرئيس �مة صعبة و تُعد و حتقيق نتاجئ. بغية �الت ادامل
الرئيس املشاركني �ىل املشاركة معهم لتوضيح النص. ود�ا  وحثالس�ياق.  �شأنمبارشة لتوفري الوضوح  مميكن �تصال هبو 

 .1النس�ة املعد� عرض امليرس�ن وصدیق الرئيس ل

مناقشات عن تقار�ر ال تأ�ذ يف �عتبار  1إن النس�ة املعد� وقال روك، بوصفه أ�د امليرس�ن، الس�يد �و  وحتدث .99
هو تضييق الفجوات  التنقي�اتالهدف من  وأشار إىل أنأفرقة �تصال والتعليقات العامة اليت ُقدمت يف اجللسة العامة. 

�شأن األهداف، واملادة  2�شأن التعاریف، واملادة  1وتبس�يط النص. وقد أجریت تنقي�ات �ىل مخس مواد، ال س�� املادة 
ح مادة �دیدة ااقرت  ومت�شأن اجلزاءات وس�بل �نتصاف.  6�شأن متطلب ا�كشف واملادة  4�شأن املوضوع، واملادة  3

 ل مع قابلية تطبيق متطلب ا�كشف �ىل جماالت أخرى من امللكية الفكریة. و�لتايل، أعيد �رقميللتعام 5ادة �عتبارها امل
لتغيريات اليت ُأجریت ورشح ا بتوضيح معان وصدیق الرئيس االيت تيل هذه املادة اجلدیدة تبعا ��. وس�يقوم امليرس�  املواد

خضع و ل تعریف وا�د فقط �شأن "ب� املنشأ". یعدقاموا بت مإهن، ف1غيريات. وف� یتعلق �ملادة ك الت األساس املنطقي لت
 مصطلح واأدرجفإهنم  وكذ�أي توضيح من ت� املناقشة.  ینبثقيف فریق �تصال ومل  مس�تفيضهذا التعریف لنقاش 

أنه من  كثريون ىورأ. حتدیدا "املوارد الوراثية" يف التعریف لتوضيح أنه ینبغي تطبيق التعریف يف س�ياق املوارد الوراثية
ضيق يف س�ياق موارد وراثية حمددة ذات ص�  �ىل نطاق� يف التعریف لتوضيح أنه جيب تطبيق التعریف ذاملفيد إدراج 

من حيث إىل أ�ىل تعریف مصطلح "الظروف يف املوقع"  بنقلقاموا و مبوضوع امحلایة بدال من املوارد الوراثية �شلك �ام. 
يف  7املادة تُعد . و إجرايئيف األحاكم الرئيس�ية للنص املو�د، و�لتايل مت حتدیده مكصطلح  املصطلحاملقرر اإلشارة إىل 

مل یمت إجراء أي تغيريات و نبثق من مناقشة فریق �تصال املعين �جلزاءات.امل ساس �قرتاح يه يف األ 1املعد� النس�ة 
تضمن ثالثة أحاكم. ینص احلمك فإهنا ت ، و�ىل نفس �ال. 7�ىل اإلطالق من قبل امليرس�ن أو صدیق الرئيس �ىل املادة 

[لك دو� عضو]/[طرف] وضع تدابري قانونية وإداریة مناس�بة وفعا� �ىل [جيب]/[ینبغي]  7.1األول �ىل ما یيل: "
�امة  لغةاس�ت�دام ذ� ا�رتافا �حلا�ة إىل  ویُعد ."4ومتناس�بة للتصدي لعدم �متثال ملتطلب ا�كشف الوارد يف املادة 

وفقا  النص �لهيالتعامل مع �االت �دم �متثال ملتطلب ا�كشف. ومع ذ�، وا�رتافا بأن هذه التدابري سيمت اتدابري  لصيا�ة
يف الصك  تناولهالقوانني الوطنية و�دم حماو� إىل اللقانون الوطين، فقد تقرر أنه من املناسب �رك التفاصيل احملددة للتدابري 

ما س�بق إىل إجراءات ما  حبيث �شريالقدمية  6.2املادة بدیل القدمية وكذ�  6.2�ىل ذ�، فقد �ذفوا املادة  ااملقرتح. وبناء
بإضافة لغة �دیدة. وف� یيل نص  وتعدیلهاكفقرة �نية   7.2املادة القدمية إىل  6.3قاموا برتقية املادة و قبل املنح وما بعد املنح. 

ال یؤ�ر �دم الوفاء مبتطلب ا�كشف �ىل صالحية أو إنفاذ حقوق الرباءة املمنو�ة، أنبغي] ]/[ی جيب[ 7.2الفقرة الثانية: "
مت أ�ذ العبارة األ�رية و . "الرمسي نتي�ة لوجود نية لالحتيال للمتطلب�س�تثناء احلاالت اليت حيدث فهيا �دم �متثال 

توضيح أن �دم  هنا يفالغرض من إدرا�ا و�متثل لرباءات. من معاهدة قانون ا 10.1يف ت� الفقرة الثانية من املادة الواردة 
�حتيال املعرتف هبا يف خمتلف الوال�ت  مبادئیعفهيا من ال  یلغي صالحية الرباءة و�كنه �متثال ملتطلب ا�كشف ال

د نية لالحتيال كام مت دون اإل�الل بعدم �متثال النامج عن وجو  7.3القضائية الوطنية. وتنص الفقرة الثالثة �ىل ما یيل: "
[ا�ول األعضاء]/[األطراف] [وضع آليات مالمئة لتسویة لـ]/[ینبغي][جيوز] �ىل ، [جيب7.2 املادةتناو� يف إطار 
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�االت  3تناول الفقرة . وت املناز�ات] �سمح مجليع األطراف املعنية �لوصول إىل �لول مرضية للطرفني وفقا للقانون الوطين"
هد ا�ال ألحصاب مت  يه. و7.2إىل مس�توى �حتيال كام هو مبني يف املادة  یصل تطلب ا�كشف ا�ي العدم �متثال مل ل

مرضية للطرفني. لفائدهتم �كون �لول يف التوصل إىل الرباءات لالخنراط مع الشعوب األصلية وا�متعات احمللية ذات الص� 
مت قد هذه املادة ف اتناولهت موضوع �سویة الزنا�ات. أما املسائل اليت شأن � القدمية  6.3املادة بدیل  تناولواو�لتايل، فقد 

 .القدمية 6.3املادة بدیل ، ومت �ذف 7.3إدرا�ا يف املادة 

وقالت الس�يدة ��يل، مت�دثة بصفهتا صدیق الرئيس، أهنم حصلوا �ىل معلومات من فرق �تصال و�اولوا تقليل  .100
ع املقرت�ات. واكن هدفهم املتعلق �لنص هو حماو� حتریك العملية لألمام الفجوات وتبس�يط النص بعدة طرق عند وض

مدركني أنه ليس من املمكن إرضاء اكفة ا�ول األعضاء ألن النص لن یعكس مجيع النظم واملناجه الوطنية بعيهنا. وأعربت عن 
ضخمة ورشوط ا�كشف ا�ولية اإللزامية من أملها يف أن �س�تفيد � من املطلعني و�ري املطلعني �ىل �د سواء من املزا� ال
وأن �كون املراجعة خطوة إجيابية حنو  1�الل �د أدىن وأقىص من البنود وأن یظهر ذ� يف هنایة املطاف يف املراجعة 

 الوصول إىل هذا الهدف. وميثل البند الثاين والبند اخلامس مهنج وسطي للتعامل مع مسأ� متثل حتد� وتتعلق �لنطاق وعام
إذا اكن رشط ا�كشف سيتعلق فقط برباءات ��رتاع أم بأنواع امللكية الفكریة األخرى. ومل یتوصل أعضاء مجمو�ة �تصال 
ا��ن تعاملوا مع هذا األمر إىل اتفاق �كهنم طرحوا فكرة وضع أداة إطاریة مفتو�ة العضویة وميكهنا استيعاب املزید من العمل 

األساليب التكنولوجية الناش�ئة. وقد أ�ذ امليرسون وصدیق الرئيس �قرتاح يف احلس�بان حول حقوق امللكية الفكریة و 
يف القسم اخلاص �رشط ا�كشف �لزايم للرتكزي �ىل نظام امللكية الفكریة و�ذف  2و�اولوا تطبيقه من �الل تعدیل املادة 

كشف ا�ولية �لزامية ميكن تطبيقها يف املس�تقبل اإلشارة إىل �راءات ��رتاع. وقد أدى ذ� إىل ��رتاف بأن رشوط ا� 
برباءات ��رتاع فقط.  4�ىل أشاكل امللكية الفكریة األخرى �ري �راءات ��رتاع. ویتعلق رشط ا�كشف الوارد يف املادة 

یيل: "تمت  �دیدة حتت عنوان "إماكنية التطبيق �ىل جماالت امللكية الفكریة األخرى" ونصت �ىل ما 5وقد أضافوا مادة 
، �ىل جماالت امللكية الفكریة األخرى والوسائل التكنولوجية 4مراجعة إماكنية تطبيق رشط ا�كشف، كام هو وارد يف املادة 

 ]األطراف[   ]ا�ول األعضاء[الناش�ئة يف فرتة ال تت�اوز أربعة س�نوات من �رخي دخول هذه الوثيقة �زي النفاذ. وتقوم 
من اتفاقية الرت�س  27" ومتت صيا�ة هذه املادة �ىل غرار صيا�ة املادة ] بتشكيل مجمو�ة معل لتيسري معلية املراجعة ت�.

و�قشوا أن الشوا�ل الواردة يف اتفاقية الرتیبس مل یمت التعامل معها بصورة اكم� وقد اكنت اللجنة احلكومية ا�ولية حتت 
ارة العاملية. وقد مت إجراء مراجعات وتنقي�ات التفاقيات الویبو. وهناك مثال حمدد �ىل متدید مظ� الویبو وليس منظمة الت�

واليت أ�دت من أ�ل متدید تغطية بنود  معاهدة الویبو �شأن األداء السمعي البرصيتغطية موضوع وهو یتعلق مبعاهدة 
أثناء مؤمتر دبلومايس.  إصدارهالبرصیة بناء �ىل إ�الن مت لتشمل األعامل السمعية  املعاهدة العاملية لألداء والتسجيل الصويت

إن وجود الزتام �ملراجعة يف مادة يف وثيقة أو اتفاقية ميثل الزتاما أكرب قوة �ملراجعة اليت تمت �لفعل. وأعربت عن أملها يف 
، 2العریض الوارد يف املادة  . ومن �الل هذا املزجي من البنود، أي الهدفاإلماكنيةطمأنة من �هيم شوا�ل �شأن هذه 

تطبيق رشط ا�كشف  إماكنيةاليت تتطلب مراجعة  5واملادة  4ورشط كشف �ركز �ىل �راءات ��رتاع الوارد يف املادة 
�ىل أشاكل �راءات ��رتاع األخرى، فإهنم اكنوا یقرتحون وضع إطار ی�ىش مع مد�الت مجمو�ة �تصال. وقد مت تغيري 

إىل "�راءة ا�رتاع" بعد أن اكنت "ملكة فكریة/�راءة ا�رتاع" ومت إد�ال تعدیل مقابل يف  7واملادة  6ملادة املصطل�ات يف ا
من مصطلحي "ملكية فكریة" و"�راءات ��رتاع" الواردتني بني أقواس إىل جمرد "ملكية فكریة" بدون أقواس كام  2املادة 

لعالقة مع �تفاقيات ا�ولية. وقد أشارت إ�دى ا�ول األعضاء يف اجللسة اليت تتناول ا 11مت القيام بذ� أیضا يف املادة 
واكنت هذه نقطة حصي�ة ومت إدراج لكمة العامة إىل �تفاقية ال تضمن �لرضورة ا�مع املتبادل بني �تفاقيات األخرى. 

�ن وصدیق الرئيس. كام أوحضت بعض يف رأي امليرس  ،"تيسري" بدًال من "ضامن" �ىل أهنا متثل مالءمة أفضل �� الرشط
، ، �ىل سبيل املثالا�ول األعضاء أن رشط ا�كشف لن یؤدي �لرضورة إىل تعز�ز الشفافية إذا اختار بعض ا�رت�ني

، �لنس�بة قة �رشط ا�كشف اإللزايم. ومع ذ�اس�ت�دام امحلایة الرسیة الت�اریة بدًال من نظام الرباءات �سبب ا�اوف املتعل
ية فكریة آخر للحصول �ىل دمني ا��ن یعملون حبسن نية وا��ن اختاروا اس�ت�دام �راءة ��رتاع أو أي نظام ملك للمتق

�شلك حصيح جيب أن یعزز �لتأ�يد الشفافية ف� یتعلق �ملوارد الوراثية و / أو املعارف املصاغ ، فإن رشط ا�كشف امحلایة



WIPO/GRTKF/IC/36/11  
35 
 

بأمكلها بني قوسني بطریقة حتافظ �ىل  2وضعت املادة وقد ا يف ت� التطبيقات. التقليدیة املرتبطة هبا اليت مت ا�كشف عهن
  سالمة مواقف ا�ول األعضاء.

ون وصدیق  ،4و  3فقالت إنه ف� یتعلق �ملادتني  ،بصفهتا إ�دى امليرسات ،الس�يدة بياليموحتدثت  .101 أ�ذ امليرس�
 فریق اخلرباءات اليت جرت من قبل ، مبا يف ذ� املناقشرتالرئيس يف �عتبار مجيع املناقشات واملداوالت اليت ج

و [املعارف التقليدیة املرتبطة  ،: "ینطبق هذا الصك �ىل املوارد اجلينيةالنص التايل اقرتحوا ،3. و�لنس�بة للامدة ا�صص
وأن املادة  ،" مبارش �ىل یعمتد �شلك �ملوارد اجلينية]". واكن �ذف البدیل �ستند إىل �دم وجود توافق يف اآلراء حول "

حنو �راءات ��رتاع النية للتحول  3تعكس املادة و بيان موجز حول املوضوع. ميثل فقط اكن و تعكس موضوع الصك.  3
أما اجلدیدة مجيع جماالت امللكية الفكریة.  5س�تغطي املادة و امليض قدًما. من مطلق  ،خطوة أوىلاختاذ تعكس بصورة 

أثناء مراجعة املالحظات و وا�ه فریق �تصال حتدً� �برياً يف حماو� التوصل إىل توافق يف اآلراء.  ،4�لنس�بة إىل املادة 
استند رشط ا�كشف إىل هنج  ،4يف املادة و�اول امليرسان وصدیق الرئيس إجياد هنج متوازن.  ،الواردة من مجمو�ة �تصال

��رتاع املطالب به يف طلب الرباءة من املوارد اجلينية �س�تفيد  عندما 4.1"وقد نص �ىل ما یيل:إطاري یتناول الرباءات. 
فإن [لك دو� عضو] /  ،لال�رتاعمتثل أمرا جوهر� �لنس�بة [و / أو املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد اجلينية] اليت 

األمر أو إذا اكن  ،ارد اجلينية[طرف] [جيب] / [ ینبغي أن تطلب من املتقدمني ا�كشف عن: (أ) ب� املنشأ ا�ي قدم املو 
مصدر املعارف التقليدیة عن  ،إذا أمكنا�كشف، أو مصدر املوارد اجلينية. [(ب)  ،ال ینطبق �ىل املودع أو مصدره

ددة إىل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية �سبب احملشارة اإلاملرتبطة �ملوارد اجلينية.] "اس�ُت�دمت لكمة" مصدر "بدًال من 
مل �كن هناك اتفاق وإدراج ا�كيا�ت. وأعربت عن أملها يف أن �شمل اس�ت�دام لكمة "مصدر" مجيع الزوا�. طالب بتد�ل 

حمتوى  4.2تعكس املادة و بني أقواس. ظلت ��  ،�شأن املوارد الوراثية مقارنة �ملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية
ن مصدر و / أو ب� منشأ املوارد اجلينية [و / أو املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد . إذا اك4.2) السابقة: "c( 4.1املادة 

أو�ه التشابه حول ما إذا اكنت ومت �حتفاظ ب "الطلب تقدمي إ�الن هبذا املعىن. جيب �ىل مقدم ،اجلينية] �ري معروف
مصطلح "جيوز". وقد مت �ذف البدیل السابق لت� ام مت اس�ت�دالنفاذ وتقامس املنافع وأنظمة الشفافية و / أو الرتابط مع 

مسأ� اس�ت�دام مكتب �راءات ��رتاع كنقطة تفتيش �بعة لربوتو�ول �غو� بدا أنه من األفضل �رك حيث  ،الفقرة الفرعية
أن  ،للقانون الوطينوفقاً  ،طرف]العضو] / [الو� ا�جيوز لـ [ 3-4�ىل ما یيل: " 3-4تنص املادة و لقانون الوطين. ي�ددها ال 

مبا يف ذ� املوافقة املس�بقة  ،یطلب من مقديم الطلبات تقدمي معلومات ذات ص� �المتثال ملتطلبات احلصول وتقامس املنافع
مل یمت إد�ال أي تغيريات �ىل املادة و عند �قتضاء.] " ،[وال س�� من الساكن األصليني] ]] وا�متعات احمللية ،عن �مل

 .4.2ف� �دا إ�ادة الرتقمي لتعدیل الفقرة الفرعية اجلدیدة  4.5أو  4.4

 إلغفاالت فقط.�ألخطاء أو �توضيح أو تتعلق ب تد�الت القيام ب إىل األعضاء د�ا الرئيس ا�ول و  .102

 وجود العدید من البدائل.یصعب فهم النص يف ظل وقال ممثل تو�ج أمارو إنه  .103

.] وأكد 1ء من ا�ورة بعد اسرتا�ة قصرية عندما اس�تعرضت الوفود املراجعة [مالحظة من األمانة: مت عقد هذا اجلز  .104
ا�ال فتح وقام ب اكنت اجللسة العامة يه هيئة صنع القرار. و مراجعة وليست لها أي صفة. جمرد اكنت  1الرئيس أن املراجعة 

 .1املراجعة لتعليقات العامة �ىل تقدمي ال 

صدیق الرئيس �ىل معلهم]. وحتدث وفد للميرس�ن و عن شكرمه ل �دثني مجيع املتأعرب [مالحظة من األمانة:  .105
بطریقة بناءة. واكن األفراد األعضاء يف ا�مو�ة  1إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ، حيث الزتم مبناقشة املراجعة 

 تعليقات مفص�.ف� یتعلق بأي بصفهتم الوطنية یت�دثون 

، وقال إن 1 املراجعةو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب. ورّحب �لتقدم احملرز يف وحتدث وفد إ�وادور �مس مجم .106
 املناقشات ميكن أن �س�متر �ىل هذا األساس، �روح بناءة والزتام من أ�ل التوصل إىل اتفاقات مشرتكة.
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وارد الوراثية جيب أن یظل وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وقال إن معل اللجنة احلكومية ا�ولية �شأن امل .107
لك مهنم �لت�دث  وس�يقوم 1قد �كون �ى أعضاء ا�مو�ة مزید من التعليقات حول املراجعة و مركزاً �ىل نظام الرباءات. 

 .بصورة منفص�

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، واكن مس�تعدا للمشاركة يف املناقشات املتعلقة  .108
 .إجراء مناقشاتاكن یتطلع إىل و يف النص. عنارص �دلية عنارص إجيابية و وجود حاكم الوثيقة، حيث الحظ بأ

وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية، فاعترب أن النص ميكن أن �شلك أساًسا جيًدا للتفاوض �روح  .109
 .لسات �ري الرمسيةس�يقوم بطر�ا يف اجل اليت الشوا�ل اكن �یه �دد من و�كن بناءة. 

وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، فقال إنه ف� یتعلق �لعملية، فقد شارك  .110
متثل املناقشات اليت مل �كن  يف ت� �تصال و�اول تقدمي مساهامتهفرق فریق اخلرباء ا�صص و أعامل �شلك بناء يف 

يف ضوء املناقشات. ومع ذ�، فقد شعر �لقلق لرؤیة بعض العنارص اليت تطرقت إىل  1املراجعة مفاوضات. وقد نظر يف 
، اكن �یه بعض 4الوارد يف املادة ا�كشف ف� یتعلق �رشط و العنارص الراخسة واليت مت ذ�رها ف� بعد واملتعلقة مبوقفه. 

اليت �اولت و  5و  4و  3و  2يرسون �شأن العالقة بني املواد بي� فهم املفهوم كام أوحضه امل و املثرية للمش�لك. املسائل 
رباءات ��رتاع أو حقوق امللكية بعاجلة مسأ� ما إذا اكن الصك ینبغي أن �رتبط فقط املتعلقة مببعض املناقشات  استيعاب
یة للغایة �شأن بعض . وال �زال �یه مواقف قو 1يف صورة تظهر يف املراجعة ذ� فقد اكن من الصعب حتویل الفكریة، 

ینبغي أن �كون رشط ا�كشف أ�د التدابري العنارص املتعلقة �رشط ا�كشف عن طلبات الرباءات، وأ�دها أنه ینبغي أن 
علومات تتعدى ب� املنشأ أو املصدر مطالبة املتقدم �لطلب مبمفهوم  ه قبولال ميكنو. املتعلقة �لشفافية وليس �المتثال

. واكن ال �زال مرتبًطا إىل �د �بري بتعریف "یعمتد �شلك مبارش �ىل" للوصول للمنافع وتقامسهاال وتتطلب إثبات �متث
لتعامل مع املناقشات املتعلقة �مساعي امليرس�ن وصدیق الرئيس اكفة والعنارص املتعلقة �لوصول املادي، يف �ني أنه فهم 

�ارج اليت تقع العقو�ت فإن ، 6ملادة �ف� یتعلق و . 1جزاء املراجعة أيف مجيع والواردة تلفة حول هذا التعریف ا� عنارص ال و 
�شلك �متزي �لشفافية اكن �یه عنارص قویة �دا يف موقفه �شأن اإللغاء، واليت مل و قانون الرباءات يه العقو�ت املناس�بة. 

 ل واملناقشات �ىل أساس هذا ا�هنج.ملزید من الت�ليظل الوفد متقبال �ىل هذه اخللفية، وبناء . 1املراجعة مناسب يف

اليت حققهتا النتاجئ و�سجل تعكس  1وحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة التفكري، فقال إن املراجعة  .111
مس�تعًدا متقبال و مبواقفه التقليدیة. ومع ذ�، اكن متعلق زال �فرق �تصال. وبدون عكس مواقفها من لك مادة، فإنه ال 

الرئيس �شأن  اتتوجهيیتبع . واكن 1بطریقة بناءة �ىل أساس املراجعة لنقاش دة مرونته �شلك أكرب. و�رر الزتامه �لز�
األعضاء ا�ول شارك ت س و فرق �تصال. اليت حققهتا طریقة مواص� املناقشات يف اجللسة، مشرياً إىل النتي�ة اإلجيابية 

 .1املراجعة أساس �شلك بنّاء يف معلية املناقشة �ىل منفردة 

اكنت أكرث توازً� إىل �د ما  1نيابة عن جتمع الساكن األصليني، إن املراجعة  ة، مت�دثتيبتيبامؤسسة  ممث� توقال .112
. املتعلقة مبواد حمددةو�قرتا�ات الشوا�ل بعض  ااكن �هيو اليت اكنت متبا�دة للغایة. للمواقف وقدمت بعض احللول األنيقة 

 .اتمزید من املناقشإجراء وتطلع إىل  1لعمل �ىل أساس املراجعة �لعمل  اعن سعادهت توأعرب

امجليع. واكن �ىل اس�تعداد للتفاوض �ىل هذا وإ�الص أ�ذت يف �عتبار مرونة  1وقال وفد الصني إن املراجعة  .113
يجب �ىل ف إجياد توازن.  جيب �ىل الوفود حماو��كن لن �ريض امجليع. وهو النص، ا�ي اكن موجزا ملواقف مجيع األطراف. 

 امجليع تقدمي تنازالت، وليس فقط طرف وا�د.
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اللجنة مجيع األعضاء يف ، �كن 1املراجعة أقر الرئيس بأن ا�ول األعضاء مل توافق �ىل مجيع العنارص الواردة يف و  .114
عنارص املعروضة اليت حتتاج إىل بعض ال تتعلق ب �ىل اس�تعداد إلحراز تقدم واكنت هناك قفزة ثقة أظهروا أهنم احلكومية ا�ولية 

 .1�ىل املادة تقدمي التعليقات افتتح الرئيس �ب و . مناقشة املواد لك مادة �ىل �دةاقرتح و مزید من التفصيل. 

قهوة (اليت اكنت من املوارد الوراثية املنت�ة يف  خشص ما قد اشرتى �ىل وطلب وفد إیطاليا من امليرس�ن، ما إذا اكن  .115
اكنت قهوة. ت� ال �ش�متل �ىل ا�رتا�ه لىشء ان ا�تلفة) يف �وس�تار�اك، أن �شري إىل مصدر منشأ القهوة عندما العدید من الب�

 يف النص السابق إىل لكمة "فریدة" أو "مفردة". و�ساءل عام إذا اكن هذا اجلانب قد مت توضي�ه يف املناقشة.هناك إشارة 

�ن، إنه ليس جزءاً من فریق �تصال ا�ي درس هذه املسأ� املتعلقة وقال الس�يد �وروك، مت�دً� بصفته أ�د امليرس  .116
إذا مت العثور واكن من املقرر تفسري لك حمك �س�ت�دام املعىن العادي. و �ملوارد الوراثية املوجودة يف وال�ت قضائية متعددة. 

، حيث سة، أنه �اء من الوالیة القضائية ، حبسن نيعرف �ىل املوارد الوراثية يف وال�ت قضائية متعددة و�كن مقدم الطلب
اخلاص �لتعاون ا�ويل قادراً البند . وینبغي أن �كون الرشط، جيب �ىل مقدم الطلب �متثال لهذا الرشطیو�د مثل هذا 

 �ىل التعامل مع قضا� من هذا النوع.

ة إىل تفكري، وقالت إهنا تبحث عن وقالت الس�يدة ��يل، مت�دثة بصفهتا صدیق الرئيس، إن هذا ا�ال ال �زال حبا� .117
يف هذه اليت جيب تطبيقها املتطلبات و مد�الت إضافية من ا�ول األعضاء �شأن خمتلف السيناریوهات اليت ميكن تغطيهتا 

 احلا�.

" اكن األوضاع يف املوقع الطبيعينيابة عن جتمع الشعوب األصلية، إن معىن " ة، مت�دثتيبتيبامؤسسة  ممث� توقال .118
مت تطبيقه �ىل العدید من الظروف ا�تلفة يف �س�ت�دام العادي و�س�ت�دام و للغایةواحضاً للغایة و�كنه اكن مصطل�ا �اما 

�ىل سبيل املثال، ظروف زراعية يف املوقع وهناك، "الظروف الطبيعية".  االعلمي. . قد �كون من األفضل أن نطلق �لهي
 راثية والنظم الزراعية.حيث مت احلفاظ �ىل املواد الو 

وقال وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إنه شارك إىل �انب وفود أخرى يف فرق �تصال �روح بناءة للغایة. وأعرب عن  .119
�تصال الفردیة.  فرقتقد�ره إل��ة الفرصة للتعليق �ىل النص رمغ أنه مل �متكن من املشاركة يف مناقشة مجيع ت� القضا� يف 

اقرتح وضع قوسني معقوفني وللتعامل مع هذا األمر وف� یتعلق "بب� املنشأ"، وافق الوفد �ىل التعليق ا�ي أدىل به وفد إیطاليا 
ف� یتعلق و هنایة امجل�. يف " وإضافة "وما زالوا ميتلكون ت� املوارد الوراثية" من امتلكهلكمة "ميت�" وإدراج "أول حول 

 ي�ذف هذا التعریف من قبل فریق �تصال، واكن � تعریفه اخلاص ا�ي س�يكون ذمت "، املقدم الب�"�لب� ا�ي یوفر/
الب� املقدم هو ب� املنشأ ا�ي مي� املوارد الوراثية أو املعارف التقليدیة اليت توفر املوارد /: "الب� ا�ي یوفروهو ص� �لنص

 قليدیة. "وقد مت �ذف تعریف" الب� ا�ي یوفر املوارد الوراثية "وفضل �حتفاظ �لنس�ة البدی�.الوراثية أو املعارف الت 

 الحظ الرئيس أن مصطلح "توفري املوارد الوراثية القطریة" قد �ذف ألنه مل �كن يف النص التشغييل. .120

وقال إنه یتعلق مبصطلح "ب� املنشأ"،  وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، ف� .121
التعریف كام ورد يف اتفاقية التنوع البيولو� و�رر أنه ال ینبغي تغيري التعریفات الواردة يف الصكوك ا�ولية األخرى یفضل 

ق مبصطلح "، فال مشلكة يف �ذفه. وف� یتعلاملقدم غراض معلية اللجنة احلكومية ا�ولية. أما �لنس�بة لتعریف " الب�أل
 لرشوط اإلجرائية �ىل النحو املطلوب.وفقا ل شكر امليرس�ن وصدیق الرئيس �ىل حتر�كه فقد "األوضاع يف املوقع الطبيعي"، 

وشكر وفد سو�رسا ت� الوفود وأحصاب املصل�ة ا��ن أظهروا اه�مات مس�مترة يف رشط ا�كشف الوطين. وكام  .122
كشف الوطين ا�ي ینطبق �ىل طلبات الرباءات الوطنية املقدمة من �الل ذ�ر ممثل املنظمة، فإن �ى سو�رسا رشط ا� 

مكتب الرباءات الوطين. وبي� ینطبق هذا الرشط �ىل مجيع املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، مبا يف ذ� ت� 
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املتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة  الواردة من ب�ان أخرى، فإن املتطلبات الوطنية ال ميكن أن حتل مجيع القضا�
�ىل املرتبطة هبا. وقد مت تناول بعض القضا� يف سو�رسا �ارج نظام امللكية الفكریة مثل تدابري �متثال املتعلقة �حلصول 

األسايس هذا السبب يف الترشیعات البيئية السو�رسیة. ومع ذ�، هناك قضا� أخرى حتتاج إىل �ل دويل و  هاوتقامس املنافع 
ا�ي دفعه منذ وقت طویل للمشاركة �شلك بنّاء يف معل اللجنة احلكومية ا�ولية. وف� یتعلق �لرشوط، فإن األمر احلامس 

الرشوط الواردة يف الصكوك اكنت تفضل تطبيق هو أن سو�رسا اكنت طرفاً يف العدید من الصكوك ا�ولية ا�تلفة، و�� 
إذا لزم األمر. ویتعلق ذ� بصفة �اصة مبصطلح "ب� املنشأ"، و "�نتفاع"، و "املوارد اجلينية"، و لضبط �ا�ولية كام يه 

 "املادة اجلينية"، وما إىل ذ�، �ىل النحو احملدد يف �روتو�ول �غو�.

 للجنة احلكومية ا�ورة اخلامسة والثالثني املت�ذة يفوقال وفد جنوب أفریقيا إنه إذا �ادت الوفود إىل املواقف  .123
ا�ولية، فلن �كون هناك أي تقدم. ورحب مببادرة امليرس�ن وصدیق الرئيس لصيا�ة تعریف "يف املوقع" ا�ي اكن حياول 

 تلبية احتيا�ات � اجلانبني ویعين "طبيعي يف املوقع".

 املوقع". يفطبيعي �ىل " نيراقبأ�د املأشار الرئيس إىل أن وفد جنوب أفریقيا وافق �ىل تعليق و  .124

وأعرب عن �دم وأید وفد الربازیل البيان ا�ي أدىل به وفد اإل�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب.  .125
ا اعتربه تقس�ميًا مصطنًعا بني املصطل�ات الرئيس�ية واملصطل�ات األخرى. ومن الناحية املثالية، ینبغي أن �كون اس�تحسانه مل

جيا األحيائية" و "املش�تقات" و "احلفظ �ارج املوضع الطبيعي" و "ا�مت� �ري املرشوع" من بني مصطل�ات مثل "التكنولو 
 ما حتاول اللجنة احلكومية ا�ولية حتقيقه.مع التعریفات الرئيس�ية، ألن ذ� س�يضمن ��ساق مع الصكوك ا�ولية األخرى و 

ف� یتعلق و �ة الب�ان األفریقية ووفد جنوب أفریقيا. وأید وفد مرص البيا�ت اليت أدىل هبا وفد املغرب �مس مجمو  .126
ممارسة ، وليس ةأاكدمييممارسة هو، يف الواقع، �شغيلية أو �ري �شغيلية أي مادة �ىل أهنا مادة القيام بتعریف �لتعریفات، فإن 

 ینبغي أن �كون هناك قامئة مو�دة �لتعریفات، كام ذ�ر وفد الربازیل.و املرشعون.  ایقوم هب

البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية، وأعرب عن عن موافقته �ىل وفد ني�ري� أعرب و  .127
. ومع ذ�، أعرب ان �كون كذ� قطال ميكن و، مثالية 1ومل �كن املراجعة . تكام اكن 1املراجعة رغبته يف �خنراط مع 

مل یعد ملواقف ینبغي أن تعمل أن التشبث � لجنة احلكومية ا�ولية إحراز تقدمال أرادت ذا إ. و هباالوفد عن رغبته يف العمل 
مت� أوًال املوارد الوراثية" ا، فإن فكرة "الب� ا�ي �لتعریفاتأن یظل مر�. وف� یتعلق الوفد أمرا شائعا. ��، ینوي 

طى الوفد مثاًال �ىل موارد وراثية ميكن أن �كون يف الصك. وأعوال تعترب أمرا معليا ف� یتعلق بأغراض إشاكلية متثل اكنت 
عندما یأ�ذ أ�د و مت� املوارد الوراثية ألول مرة. الك من ني�ري� و�ا�، وسيتعني �ىل املرء أن یعرف الشخص ا�ي 

 طبيعي يف األصل �شلكميتلكه ، ال یعين ذ� أن الب� ا�ي اكن �ري أصيلاملوارد الوراثية من ماكن ما �ري طبيعي أو 
مل �كن وثيقة اللجنة احلكومية ا�ولية جزءاً من اتفاقية واملوارد الوراثية. ت� � أي مصل�ة يف ليس لكه تمي یعد و�كن مل 

لغرض إحراز تقدم هو اإلقرار بوجود بعض أكرث األمور معلية اليت ینبغي القيام هبا التنوع البيولو� أو �روتو�ول �غو�. واكن 
وتتضمن األداة. عن اليت حتدثت �لفعل �لتعریفات مع ت� األنظمة واس�تكاملها فهيا تدا�ل تقين یو�د ن احلاالت اليت اك

 بطبيعة الصك.یت�دث عن ميكن للجنة احلكومية ا�ولية إ�شاء يشء فرید أنه الوالیة، 

يف �ني أنه أ�ذ فإنه ة إىل ذ�، ي هنج. �إلضافألوأكد وفد كندا أن مجيع تعليقاته ال ختل مبواقفه وال �شري إىل تأیيد  .128
واخليارات والنظر املناجه �لامً �لشوا�ل املتعلقة �سالمة النص، اكن من املهم مع ذ� أن �كون قادراً �ىل التعليق �ىل مجيع 

عبارة إلبقاء �ىل وا" املقدم" أو "الب� ا�ي یقدم�ذف مفهوم "الب�  وافهيا. وأشار إىل أن امليرس�ن وصدیق الرئيس اقرتح
أي مس�ت�دم من حتدید ب� منشأ أي من املوارد ان نتوقع متكن س�يكون من �ري الواقعي  أنه "ب� املنشأ" فقط. ويف رأیه

ت�دید الب� ا�ي یوفر عن صلته ب الوراثية. إن حتدید ب� املنشأ س�يكون أقل ص� بأهداف الس�ياسة املعلنة ملرشوع الصك 
ما دامئًا التوطني توطني األنواع بطریقة ما، وأن القا�دة يه وة �ىل ذ�، افرتض مفهوم "ب� املنشأ" أن املوارد الوراثية. �ال
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یتبع احلدود الوطنية، اكن یمت ال يف الواقع، ألن توزیع األنواع وحصي�ا. هذ�ن األمر�ن ومل �كن أً� من  ميثل معلية حرصیة،
، حبيث �كون من اليت تنترش �رب العامل�دد من األنواع أن هناك � وا�د، كام العثور �ىل األنواع �شلك منتظم يف أكرث من ب

املتقدمني یتعلق بوجود قيام الصعب أو املس�تحيل تتبع أصل املوارد الوراثية إىل ب� وا�د، والواقع أن التوقع األسايس مل �كن 
اليت  ، مثل " الب�بصورة أكربمفهوم معيل  �ىل الرمغ من ذ�، اكنت هناك �ا�ة الس�ت�دامو . املامرسة ههبذ�لطلبات 

أكرث ص� أیًضا �لهدف  تاكنواليت " أو بعض املفاهمي األخرى املامث� (مثل "املصدر"، ا�ي اكن موجوًدا يف النص) تقدم
س�ت�دمة �ري امل التعریفات ��ساق يف إدارة لتحقيق اكنت هناك أیضا �ا�ة و . للمناجه اليت �س�ت�دم ت� املصطل�اتاملعلن 

. وبدًال من ذ�، التشغيليةقدم"، فيجب �ذف مجيع البنود �ري املب� ال " أو "اليت تقدمب� ال إذا مت �ذف "ويف النص. 
 ".اليت تقدم " الب�عبارة ميكن، ورمبا ینبغي اإلبقاء �ىل 

قة متوازنة ميكن النقاش فإهنا مراجعة جيدة ومتثل وثي 1وقال وفد الهند إنه �لرمغ من �دم سعادته �شأن املراجعة  .129
�شأهنا. وحي� وردت بعض التعریفات يف الصكوك واملعاهدات ا�ولية، س�ت�اول اللجنة احلكومية ا�ولية اس�ت�دام ت� 

 التعریفات لتجنب سوء التفسري. 

البيولو� واكن  إن "املوارد الوراثية" و "ا�و� اليت تقدم املوارد الوراثية" ورد� يف معاهدة التنوع ILAوقال ممثل  .130
السؤال املطروح یتعلق مبا إذا اكنت اللجنة احلكومية ا�ولية �رید أن �كون متسقة مع ت� التعریفات أم أهنا تبغي وضع 

 تعریفات �دیدة. 

 . 2وفتح الرئيس الباب إلبداء التعليقات حول املادة  .131

 واملادة اجلدیدة 2بني املادة  �الرتباطفيه، وأقر  وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء .132
�ىل یظهر �دیدا لقد اكن مفهوما . 4و  3. وا�رتف أیضا �هنج احلزمة األكرث مشوال ف� یتعلق �ملواد، مبا يف ذ� املادتني 5 رمق

ون اس�توعب فریق اخلرباء ا�صص. وقد وجزء آخر قام به مجمو�ات �تصال اليت قام جبزء مهنا أساس املناقشات  امليرس�
عنارص موضوعية جعلت من الصعب للغایة  4، تضمنت املادة اإلشارة إىل ذ�بعد و وصدیق الرئيس القضا� �شلك شامل. 

ع . ومبصورة أمعقودراس�ته  5للنظر يف هذا احلل يف املادة اجلدیدة مس�تعدا احلل �ىل الفور. وقد ظل أن یتقبل �ىل الوفد 
 .يف شلكها احلايليف توازن ت� احلزمة وجود مش�ت احلالية، فإنه �رى  4ذ�، و�ىل أساس املادة 

[الرباءات]" و"[امللكية الفكریة] ويه املصطل�ات األصلية مت تعدیل ، 2وقال وفد اليا�ن إنه ف� یتعلق �ملادة  .133
ینبغي أن ال من التوصل إىل توافق يف اآلراء حول ما إذا اكن "امللكية الفكریة" فقط. ومع ذ�، مل �متكن فریق �تصلتصبح 
هذه قبول  الوفد توافق يف اآلراء، مل �كن بوسعونظرا لعدم توافر الرباءات. أم موضوع الصك هو امللكية الفكریة �كون 

 ة] [�راءة ��رتاع]". واكنإىل "[امللكية الفكری 2مصطلح "امللكية الفكریة" يف املادة الوفد عودة . و��، اقرتح املراجعة
أكرث ص� �ملوارد تعترب "امللكية الفكریة" أكرث مالءمة ألن الرباءات، وليس امللكية الفكریة كلك، وليس "الرباءات" مصطلح 
"القرصنة البيولوجية" یعين حصول �ىل الرشاكت أو املنظامت یطلق �ليه . إن ما احلصول �ىل املنافع وتقامسهاالوراثية و 

ملوارد الوراثية دون احلصول �ىل إذن من الب�ان أو ف� یتعلق �حقوق �راءات ��رتاع �ىل حثية يف الب�ان املتقدمة الب 
ميكن وقف القرصنة البيولوجية من �الل الفحص املناسب �س�ت�دام قا�دة بيا�ت، كام و املوارد. ت� ا�متعات اليت مت� 

�الوة �ىل �ور� والوال�ت املت�دة األمر�كية، ملنع منح �راءات ��رتاع عن خطأ.  اقرتح وفود كندا واليا�ن ومجهوریة
اجلغرافية أو  والبيا�تملوارد الوراثية الوصول إىل املنافع وتقامسها ف� یتعلق �أي �القة مبارشة بني جيد الوفد ذ�، مل 

فإن أنظمة البيا�ت اجلغرافية والعالمات الت�اریة يف العدید  �القة �ري مبارشة بيهنا،أي العالمات الت�اریة. ويف �ا� وجود 
إىل تضليل أو إر�ك بصورة تؤدي من الب�ان لها وظائف دفاعية دا�لية �اصة هبا ملنع مثل هذا التسجيل للعالمات 

مات جتاریة. . و��، مل �كن من الرضوري أن �ش�متل موضوع الصك �ىل بيا�ت جغرافية أو �القصد ءسو عن املس�هتلكني 
ینبغي إجراء مناقشات حول تعز�ز مثل هذه اآلليات الوقائية ضد �سجيل البيا�ت اجلغرافية أو العالمات الت�اریة �سوء و 



WIPO/GRTKF/IC/36/11  
40 
 

. ��، للجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�اریة والتصم�ت الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةانية، إذا لزم األمر، دا�ل 
الوفد التعامل مع الرباءات. واقرتح سوى املوضوع ليشمل أي نوع من أنواع امللكية الفكریة نطاق مل �كن هناك �ا�ة لتوس�يع 

 بدیل.بوصفها بند  5املادة 

(أ). و�متثل املشلكة يف الصيا�ة  2وقال وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية أن لكمة "تيسري" قد �كون مفيدة يف املادة  .134
اجلدیدة يف أن عبارة "تيسري ا�مع املتبادل" تتضمن يف معناها أن ا�مع یمت يف � �جتاهني: من الصك إىل الصكوك 

األخرى ومن الصكوك األخرى إىل هذا الصك. وقد اقرتح الوفد إدراج لكمة بدی� يه " ��ساق" ووضع "ملكية فكریة" 
  بني أقواس واحلفاظ �ىل لكمة "�راءات" �بدیل.

وأكدت الس�يدة ��يل، مت�دثة بصفهتا صدیق الرئيس، �ىل أن الطلب مل �كن یتعلق �ستبدال لكمة "تيسري" �لكمة  .135
 "ا�ساق" �كن اكن یتعلق �ستبدال "ا�مع املتبادل" �لكمة "��ساق". 

تفاق �ليه، فإن أي وطالب وفد كندا �حلفاظ �ىل مصطلح "�راءات". وأ� اكن املهنج ا�ي تقوم ا�ول األعضاء �ال .136
صك ینطبق �ىل الرباءات، �ىل األقل يف بدایة األمر. وفهم أن �قرتاح یتعلق حبذف مصطلح "�راءات" و�حتفاظ 

، واليت تقدم بند مراجعة، و�كن يف �ني حتتاج إىل 5مبصطلح "ملكية فكریة" حبيث یمت استيعاب املادة اجلدید املقرت�ة رمق 
یدة املقرت�ة قبل القيام �ملزید من املناقشات �شأهنا، فإن نتي�ة مثل ت� املراجعة سوف �شري إىل التفكري يف الصيا�ة اجلد

أم ال، حبيث یمت اس�ت�دام مصطلح "امللكية الفكریة" بدال من مصطلح "الرباءات". وینبغي  2ما إذا اكن ینبغي تعدیل املادة 
  مصطلح "الرباءات" حىت ذ� احلني. 2أن �س�ت�دم املادة 

رشط املتعلقة �  4�لام �ملادة الوفد . وقد أ�اط بند موضوعي وليس �شغييليه  2وقال وفد ني�ري� إن املادة  .137
بني رباءات" ال"مصطلح ا�كشف، ا�ي اكن لصاحل الرباءات �شدة، و�� �ساءل عن مدى الرضر. واقرتح �دم وضع 

 قوسني و�سرتشاد حبمكة امليرس�ن وصدیق الرئيس.

إضفاء يف مجمو�ات �تصال، مع جرت جنوب أفریقيا إنه ینظر إىل الوثيقة �ىل أهنا نتاج ملفاوضات مكثفة وقال وفد  .138
امليض قدما، اكن �ىل اللجنة ومن �الل . تتعلق بتقدمي �رتيبات �اصة �حلزمةن وصدیق الرئيس �امليرس� مك قبل قمية مضافة 

�رتاع �� فإن �لهذه احلزمة. وقد تضمن نظام امللكية الفكریة �راءات احلكومية ا�ولية أن �كون �ذرة يف �يفية إدارهتا 
مجيع حقوق امللكية الفكریة املعنية. واتفق مع مد�الت وفد املغرب، نيابة عن ا�مو�ة  2الصيا�ة الواردة يف املادة اس�توعبت 

ن �ىل مجيع ا�ول األعضاء إبداء املرونة . واكویت�ذ موقفا وسطا، یوافق �ىل حزمةأراد أن و األفریقية، ووفد ني�ري�. 
 .مت التفاوض �شأهناللتوصل إىل نتي�ة 

 .3افتتح الرئيس �ب التعليقات �ىل املادة و  .139

وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وطلب إ�ادة إدراج النص القدمي (ا�ي  .140
تتعلق یبدو أن القضية الرئيس�ية و . 4ا� اليت اكنت ذات أمهية قصوى � يف إطار املادة مت التعامل مع القضیمت �ذفه)، طاملا 

رباءات ��رتاع فقط، فإن املوضوع مل �كن مقصوراً �ىل آلية ا�كشف بل یتعلق برشط ا�كشف اكن بأنه �لرمغ من أن 
ملعارف التقليدیة واملوارد الوراثية وأشاكل ااملعارف التقليدیة / نصوص يف �ا� نق� من یتعلق �اكفة أحناء الصك، اكن 

 احلزمة حصي�ة.جيب أن �كون ضد احلزمة �ىل هذا النحو، و�كن الوفد مل �كن و. التعبري الثقايف التقليدي

، مبوجب أي الصك ، �ىل األقل أثناء نظره يف ما إذا اكن3البدی� يف املادة �لصيا�ة وطلب وفد كندا �حتفاظ  .141
املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، أو �ألحرى �ىل التطبيقات املتعلقة �ملوارد الوراثية �ىل ینطبق هنج، 

 واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا.
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حتقيق حول املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية من أ�ل املوجود�ن القوسني �ذف وطلب وفد جنوب أفریقيا  .142
 .�ك�ل

احلالية،  3املادة وقد قبل الوفد وفد النيجر البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية. وأید  .143
 مش�تقات.اليت �ش�متل �ىل عن املوارد الوراثية مبادة �رشط أن �كون مرتبطة 

، یمت ذ�ملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية. وإذا مل احمليطة �وأعرب وفد مرص عن رغبته يف �ذف األقواس  .144
 أقواس معقوفة. بنيفينبغي إدراج املش�تقات 

وأعرب وفد الوال�ت املت�دة عن تأیيده القرتا�ات الوفود األخرى املتعلقة �الحتفاظ �لبدائل ألن اللجنة احلكومية  .145
لق برباءات ��رتاع. وف� یتعلق حبذف األقواس املعقوفة من املعارف ا�ولية اكنت تتبع الویبو واكن موضوع الصك یتع

التقليدیة واملوارد الرتاثية املتعلقة هبا، اقرتح الوفد بأنه من املمكن أال �كون هناك مكون �اص �ملعارف التقليدیة يف هذا 
ومية ا�ولية. وأعرب الوفد عن أنه یفضل بقاء الصك بعينه ألنه ميكن تناول املعارف التقليدیة املتعلقة هبا يف اللجنة احلك

 األقواس املعقوفة حىت یمت �ل املسأ�. 

أ�سط وأوحض وأكرث  3. واكنت املادة 1 �ملراجعة  معهد الشعوب األصلية الربازیيل للملكية الفكریة ممث� تورحب .146
إ�ا�ت للشعوب األصلية توفري راز تقدم و تأم� مجيع األطراف من أ�ل حتقيق نتاجئ ملموسة، وإح و األمر ا�ينظافة، وه

يف املعقوفة . وأعربت عن رسورها لرؤیة �دد أقل من األقواس اللجنة احلكومية ا�وليةوالصنا�ات وا�ول يف س�ياق معلية 
م ومنح النص، ال س�� ف� یتعلق �ملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية، ألن ا�مت� �ري املرشوع وسوء �س�ت�دا

الرباءات عن خطأ ف� یتعلق �ملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية اكن أ�د األس�باب الرئيس�ية اليت أدت إىل مشاركهتا 
أموال أو بدونه. وقالت إهنا اكنت �ارضة يف �ج��ات املتعلقة بربوتو�ول �غو� واتفاقية سواء ب، اللجنة احلكومية ا�وليةيف 

لبيولو�، ومتكنت من �ل لك يشء یتعلق �ملوارد الوراثية بغض النظر عن حقوق امللكية الفكریة ونظام الرباءات التنوع ا
ألهنا تتعلق �ملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية. ومل تفهم سبب وجود أقواس حول املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد 

القيام تضمن امحلایة املناس�بة للمعارف التقليدیة. ویلزم ی إذا مل  امفيدالصك ليت قد �كون هبا الوراثية. و�ساءلت عن ا�كيفية ا
أو حقوقا مل �كن �دیدة �ىل هذا النحو و�كن مت ��رتاف هبا يف القانون �دیدة تغيري نظام الرباءات حبيث �شمل حقوقا ب 

الت إن املعارف التقليدیة يه حمور املناقشة، و�� ینبغي أن املعارف التقليدیة هناك. وقهناك �ا�ة لوجود ا�ويل، واكنت 
 �كون يف النص بدون قوسني معقوفني.

أثناء ا�ي مت الوصول إليه نيابة عن جتمع الشعوب األصلية، إىل الطریق املسدود  ، مت�د�تيبتيباأشار ممثل مؤسسة و  .147
�ىل أنه من أ�ل امليض ودي �ملوارد الوراثية. واكن هناك اتفاق التفاوض �ىل �روتو�ول �غو� �شأن امللكية الفكریة املتص� 

سلطة خمتصة للتعامل مع قضا� امللكية ال ميثل قدما، ستمت تغطية ت� القضا� يف الویبو ألن احل�ة يه أن �روتو�ول �غو� 
اللجنة صك كون �لن و اكنت مصادر املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة من القضا� املهمة يف تقيمي صالحية الرباءة. و الفكریة. 

رفض قوا�د بيا�ت املعارف �قد قدم العدید من التنازالت. ومل و تضمن املعارف التقليدیة. ی معىن إذا مل  واحلكومية ا�ولية ذ
كن ضد قوا�د البيا�ت يف �د �مل والحيات مناس�بة لبناء و�شغيل قوا�د البيا�ت ت�. ضام�ت وص تطلب االتقليدیة و�كهن

تنازًال رئيس�ياً وأبدت متثل اجلدیدة  5اكنت املادة و . هذا الصدداعتباًرا رئيس�ًيا وقد أظهر مرونة يف ميثل ذ� لقد اكن ذاهتا. 
الواحض �دا أن الرباءات اكنت أول موضوع أسايس ینبغي اكن من و مرونة لتالمئ مصاحل مجيع ا�ول األعضاء يف اللجنة. 

ضام�ت بوجوب تناول اجلوانب األخرى من امللكية الفكریة وتضمن ت� العملية. من �الل أي صك �متخض عنه معاجلته 
مس�مترة  طلب إزا� ت� األقواس. وقال إنه ال �س�تطيع امليض قدماً يف هذا الصك، حىت لو اكنت هناك مقرت�اتوقد أیضاً. 

تقول إن املعارف التقليدیة ال ینبغي أن �كون هناك وأن الساكن األصليني ال ینبغي أن �كونوا هناك، بل ینبغي أن �كون 
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اكن هناك اتفاق يف و لرباءة. للحصول �ىل األهلية املتعلقة �قضا� ال�شأن املوارد الوراثية والرتكزي �ىل صك �هيم فقط 
 قضا� امللكية الفكریة يف اللجنة احلكومية ا�ولية.یمت التعامل مع أن تعلق بی مفاوضات �روتو�ول �غو� 

شلك األحاكم � ا اه�ما وثيقا و وقال الس�يد �وروك، مت�د� بوصفه أ�د امليرس�ن، إن امليرس�ن وصدیق الرئيس قد أول .148
�شلك  ALT. وقد طبق 3 رمق دة املادة السابقةملطالبة �س�تعاتتعلق �هناك مشلكة و املنطقية. اكنت  اا�تلفة وأمهيهتا و�رتيهب

متثل  ALT. وقال إنه ال �رى أن إ�ادة إد�ال 4رمق واحض �ىل طلبات �راءات ��رتاع، ومت إدراج الفكرة ذاهتا يف املادة 
اول تتنخمتلفة مواد اكنت هناك و حتدیًدا وفقط �ىل طلبات �راءات ��رتاع. و �شلك ضيق فالصك ال �ركز . أمرا مفيدا

مفيًدا  ALTمل �كن وموضو�ا خمتلفا �شلك واحض مثل اإلشارات إىل قوا�د البيا�ت والتعاون العا�ر لل�دود وبوا�ت الویبو. 
 خطوة يف �جتاه الصحيح.ميثل �ذفه اكن �ًدا و 

�ملعارف مع املصطل�ات املس�ت�دمة يف النص، فإنه �رغب يف �حتفاظ ��ساق وقال وفد املغرب إنه من أ�ل  .149
يف تعریف املوارد  ت، �لطریقة نفسها اليت مت1التقليدیة دون أقواس. وأعرب عن رغبته يف إضافة املش�تقات يف املادة 

. وأعرب عن أم� يف أن �كون الب�ان أو ا�مو�ات األخرى واقعية وأن تعيد املادة قد أصبحت أكرث �ساطة تاكنو الوراثية. 
 ا� املعلقة.النظر يف مواقفها �شأن القض

وأید وفد الس�نغال البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية وأید البيانني ال��ن أدىل هبام وفدا  .150
ینبغي أن �كون املوضوع هو وقال إنه جنوب أفریقيا وني�ري� �شأن اجلوانب التارخيية وأمهية أحصاب املعارف التقليدیة. 

 املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية.املوارد الوراثية و 

جيب أن �كون واحضا مبا فيه هنایة األمر مثل هذه املادة ألن املوضوع يف برضورة وجود ومل �كن وفد سو�رسا مقتنعا  .151
دیل. كام ؤید �ذف البیيف الوقت احلارض احلفاظ �ىل ت� املادة واكن  ا�كفایة استنادا إىل أحاكم الصك. ومع ذ�، فقد أید

األمر شمل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية. واكن هذا � �ذف األقواس، ألنه ینبغي أن أیضا أید 
 ا�مع املتبادل مع الصكوك ا�ولية األخرى ذات الص� بت� القضا�.�ام لتعز�ز 

 .4افتتح الرئيس �ب التعليقات �ىل املادة و  .152

، امتطلبات ا�كشف وحمتواهبتحفزي �رأس فریق �تصال املعين ا�ي ، وهو أ�د نواب الرئيس، زد ليدوقال الس�ي .153
اكنت ا�مو�ة �شري إىل �جتاه ا�ي جيب اختاذه والعنارص اليت جيب أن و إن ا�مو�ة ال �س�تطيع معاجلة مجيع القضا�. 

واحملتوى ا�ي اكن �س�يطا قدر اإلماكن. یتعلق �حملفز  إخراج صيا�ة �ري اكم�. لقد �اولتومتثل خمتلفة، مواقع �كون يف 
�ىل الرباءات، مما أ�ح للميرس�ن ولصدیق وركز احلل �س�ة شام�. متثل ، �حملفزاكنت النس�ة، بقدر ما یتعلق األمر و 

عبارة خف اإلرصار �ىل  اكنت الصيا�ة حتاول اخلروج منو ، و�كييفها مع الرباءات. مبصطل�ات �كرث وضو�االرئيس أن یضعوها 
 ".�نتفاعو " " یعمتد �شلك مبارش �ىل "

وأید وفد �ولومبيا البيان ا�ي أدىل به وفد اإل�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب. واكن �قرتاح  .154
الشفافية ف� یتعلق �لرباءات واإلسهام يف حامیة املوارد الوراثية. حتقيق اللغة حنو رشط ا�كشف املؤدي إىل ومالت متواز�، 

، أدى إدراج تعبريات "اس�ت�دام املوارد الوراثية" و "�نتفاع" �ملوارد الوراثية و / أو املعارف التقليدیة 4يف املادة و
حفص رتبطة به إىل حتدید ما هو �م يف املرتبطة هبا، والرابط املناسب بني ��رتاع املطالب به واملعارف التقليدیة امل

الرباءات، و�لق طریقة تتكيف مع أداة امللكية الفكریة الفریدة. واكنت هذه املادة متوازنة إىل �د ما، �ىل الرمغ من أهنا 
  ،3-4لامدة و�لنس�بة لمبادئ توجهيية. وینبغي توفري س�تؤدي إىل ز�دة العبء �ىل املاكتب عند التحقق من الطلبات. 

ان وصدیق الرئيس ما إذا اكن من الرضوري وضع املصطلح "عند �قتضاء" بني  س�يكون من دواعي امتنانه أن �رشح امليرس�
�إلشارة إىل قوسني معقوفني يف هنایة املادة، مع مرا�اة أن هذه ا�لكامت موجودة �لفعل يف بدایة الفقرة، اليت مل �كتف فقط 
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لموافقة لأیضاً �شري ، بل وتقامسها املنافع�ىل تطلبات احلصول ف� خيتص �المتثال مب لبات قديم الط املتعلقة مبتطلبات امل 
 .�لشعوب األصلية وا�متعات احملليةاملس�بقة عن �مل اليت ميكن أن تنطبق أیضاً ف� یتعلق 

ت. وكام ُذ�ر �لفعل اجلدید �شلك أوحض �ىل طلبات الرباءا 4وأعرب وفد سو�رسا عن تقد�ره لرتكزي مرشوع املادة  .155
احلصول إذا اكنت اللجنة احلكومية ا�ولية �ركز �ىل طلب حمدد للملكية الفكریة، مثل طلب فإنه يف تقر�ر فریق �تصال، 

امليرس�ن وصدیق الرئيس القيام بذ�. ومع حملاو� . وأعرب عن رسوره 1-4ميكن تنقيح صيا�ة مرشوع املادة ف �راءة، �ىل 
ها �شلك أكرب. ومن األمهية مباكن إقامة �القة واحضة بني ��رتاع واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة ذ�، ینبغي تنقيح 

املرتبطة هبا وصيا�ة حمتوى ا�كشف بطریقة تعكس احلاالت الفعلية اليت ميكن فهيا احلصول �ىل موارد حمددة ومعارف تقليدیة 
احلايل يف املقدمة وما إذا اكن احملتوى احلايل معلًيا، وا�رتف �شلك �حملفز تعلق مرتبطة هبا. واكن �یه �دد من األس�ئ� ف� ی 

اكف �حلاالت اليت ميكن فهيا احلصول �ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة، ال س�� يف س�ياق الشعوب األصلية وا�متعات 
ال ینبغي أل�د أن �س�ت�دم عبارات حمددة بناًء والرمسية. �ري اجللسات احمللية. وأعرب عن أم� يف معاجلة هذه القضا� يف 

یعمتد �شلك مبارش  "احملفز أن یظهر طالب ب�ىل من اقرت�ا أو دمعها، و�كن جيب �ليه تقيمي آ�رها العملية بعنایة. ��، 
ینبغي معاجلة و هذه املسأ�. ، أشار إىل أن فریق �تصال مل یتوصل إىل اتفاق �شأن 3-4يف النص. وف� یتعلق �ملادة  " �ىل

، مبا يف ذ� املوافقة املس�بقة عن �مل، �ارج نظام الرباءات / وتقامسها املنافع�ىل أي قضا� تتعلق �المتثال �شأن احلصول 
 يف النص.البدی� السابقة  2-4الحتفاظ �ملادة � طالبامللكية الفكریة، كام هو احلال يف قوانني البيئة. ��، فقد 

دث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وأعرب عن تقد�ره لرتكزي املادة �ىل وحت .156
اكن من املهم حتدید العالقة و . للغایة ال �زال �ام " یعمتد �شلك مبارش �ىل "، اكن العنرص 1-4يف املادة و�راءات ��رتاع. 

ا�ي یمت قرصه �ىل اكن هناك حتول مرتبط �لنص و و��رتاع، ألن ذ� اجلزء من النص ما زال یتطور. املوضوع بني 
للتوصل إىل صيا�ة مزید من الوقت لت�ليل هذا النص، حيث أنه ذو طبيعة تقنية للغایة، و ویتطلب األمر �راءات ��رتاع. 

أ�د تدابري وفد سو�رسا �ىل أن آليات ا�كشف ینبغي أن �كون  ، اتفق مع3-4بدی� يف مر�� الحقة. وف� یتعلق �ملادة 
بصورة  األصيلما یعكس موقفه وهو  ،2-4�ىل البدیل ، وأعرب عن رغبته يف احلصول �ىل املرونة للحفاظ حتقيق الشفافية

 .واحضة

�ىل الرباءات فقط.  4وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأید �ركزي تطبيق املادة  .157
يف التغيريات إذا اكن س�يقوم �لنظر اجلدیدة، �روح التوافق،  5واملادة  3و  2بعد أن الحظ التغيريات املقرت�ة يف املادتني و 

اكن من املهم احلفاظ �ىل أحاكم اإلفصاح واحضة و . 4اكنت متوازنة مع أجزاء أخرى من النص، و�ىل و�ه اخلصوص، املادة 
یعمتد �شلك  ""، اليت مت تضميهنا بدًال من �ام �لنس�بة"للمحفز مل یمت تعریف الصيا�ة اجلدیدة وك قانونية. لتجنب أي شكو 

. ومع مرا�اة املاديمثل الوصول يف هذا املفهوم ، يف ت� املر��، واكن من املهم �حتفاظ بعنارص معينة " مبارش �ىل
-4يف صكوك دولية أخرى، ینبغي �دم إدراج احلمك الوارد يف املادة وتقامسه فع املنا�ىل �متثال لتدابري احلصول التعامل مع 

تضمنت النسخ السابقة من النص املتعلق و . البدی�السابقة  2-4لنص الوارد يف املادة وأعرب الوفد عن تفضي� ل . 3
ألنه یتعلق بقانون �راءات ثل إشاكلية مي "التدابري الوقائية". واكن هذا احلمك  10�إلفصاح نًصا موجوًدا �الًيا يف املادة 

 .س�ياساهتا��رتاع املوضوعي ویتناقض مع قوانيهنا ومبادئ 

تعطي بعض الرا�ة  5تتناول رشط ا�كشف عن طلبات الرباءات فقط، واملادة  4وقال وفد رسي الناك إن املادة  .158
نظام الرباءات. یت�اوز  ف�املوارد الوراثية امحلایة من امللكية الفكریة حتصل مس�تقبلية ورشطية بأن اح�لية فقط �ىل أساس 

التوصل إىل روح من منطلق  1املراجعة ومع ذ�، �ىل الرمغ من أنه مل �كن راضيا متاما عن الوضع الراهن، إال أنه قبل 
ملوارد الوراثية، وبعبارة زود � املنشأ ) أن ب�1نطاق واسع سيناریوهني: (تتضمن من �الل (أ)  1-4یبدو أن املادة و �سویة. 
 ه یتضمنب� املنشأ �ري معروف، فإناكن ب� املنشأ أو هذا هو ) إذا مل �كن 2قدم املوارد الوراثية طواعية  (انه أخرى، 

 املنشأ، مجيع البدائل احلاالت اليت ال �كون فهيا املصدر ب�تناولت يف تعریف مصطلح "املصدر"، ومصدر املوارد الوراثية. 
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وبعبارة  ،ليس �لرضورة توفريهاو موارد الوراثية من ب� منشأ، یتناول أ�ذ (أ) لن �سفر عن سيناریو  1-4و�� فإن املادة 
 "اليت زودت".عبارة �ذف وینبغي دون ب� املنشأ املعين.  أ�ذتأخرى، حيث 

ول �يفية اس�ت�دام عبارة "�س�تفيد من" و مناقشة حإجراء سريحب بفإنه ، 1-4لامدة �لنس�بة لوقال وفد كندا إنه  .159
هذه املصطل�ات من قبل أي عند اس�ت�دام لال�رتاع" يف مواقف فعلية، أو یمت �شغيلها يف الوقت الفعيل �م �لنس�بة "

(أ) "من املتقدمني للكشف عن [...] ب�  1-4املادة وسوف تتطلب ف� یتعلق �رشط ا�كشف. من ا�ول األعضاء دو� 
 زودا�ي ألن "ب� املنشأ" هو مصطلح حمدد يف النص، و�سبب اس�ت�دام مصطلح "وملوارد الوراثية". زود �ي املنشأ ا�

شهد تو�رات و�دم تناسق بني العبارة املس�ت�دمة قد " �ساءل عام ميكن توقعه من مقديم الطلبات مبوجب هذا احلمك. و هبا
أن یفصح مقدم الطلب عن ب� املنشأ بدًال من مصدر املوارد  مفهوم "املصدر". و�ساءل عن نية الس�ياسة يفبني هناك و 

، زود هباليس الب� ا�ي للتوصل تعقب املوارد الوراثية ب الطلبات  ومقدممن املتوقع أن یقوم الوراثية، وكذ� ما إذا اكن 
نظر يف ال عليقات إضافية عندما حبقه يف العودة بت الوفد ا�هنايئ. واحتفظ  اإىل أصلهللتوصل ، و�كن طاملا قامت ب� بتقدميها

 النص.

 1-4، مت�دً� نيابة عن جتمع الشعوب األصلية، عن رسوره لتقدمي تعليقاته �ىل املادة تيبتيبامؤسسة  ممث� تأعربو  .160
الصك �ىل امللكية یتعلق بوجوب تطبيق ها األصيل ف اليت اكنت موضوع نقاش �اد دا�ل جتمع الشعوب األصلية. واكن موق 

، 4الفكریة وليس �ىل �راءات ��رتاع فقط. ومع ذ�، فقد توصلت إىل موقف یؤید حبذر الرتكزي �ىل الرباءات يف املادة 
الطریق لتشمل أشاكل أخرى من امللكية الفكریة. ووافقت �ىل يف لتعدیل ت� املادة  5مبوجب املادة وجود إماكنية �رشط 

يف الوقت احلايل � يف تعریف "املصدر"، ا�ي یو�د  ها، و�كن سيمت ذ�ر 1-4ية رصا�ة يف املادة �دم ذ�ر الشعوب األصل 
الشعوب األصلية وا�متعات احمللية وجود متيزي ضد ثالثة بدائل. وقد احتاجت إىل الوضوح يف تعریف "املصدر" لضامن �دم 

مت ی"العنایة الواجبة"، ألن هناك العدید من احلاالت اليت  ، أعربت عن رغبهتا يف �لب مفهوم2-4. ويف املادة يف هذا الصك
مقدم یتعلق بضامن ، ويف ت� احلاالت ینبغي أن �كون هناك رشط األسواق العامةفهيا احلصول �ىل املوارد الوراثية من 

، ميكن أن �متتع �ملرونة 3-4يف املادة والعنایة الواجبة للبحث عن املصدر الفعيل، ب� منشأ املوارد الوراثية. التباع الطلب 
ومع ذ�، فإن املوافقة املس�بقة عن �مل اكنت رضوریة ملوازنة الصك  ها.وتقامس �ىل املنافع ف� یتعلق �إلشارة إىل احلصول 

 مزید من املناقشات. واتفقت مع وفدعقد �عتبار. وقالت إهنا تتطلع إىل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية يف وأ�ذ حقوق 
وميكن �ذف وا�د أو املادة اكنت هناك ثالث معليات مؤه� يف هذه و �ولومبيا �ىل أن هذه املادة اكنت مؤه� بدر�ة �الية. 

من بيهنا امللكية الفكریة، بني احلصول �ىل املنافع وتقامسها وبني اكن هناك العدید من الب�ان اليت ربطت يف الواقع و . مهنا اثنني
 5-4ن هناك أي يشء يف الصك مينع ا�ول من القيام بذ�. وأ�رياً، �س�ببت لكمة "رسیة" يف املادة الفلبني. جيب أال �كو

عكس متاماً �ا� الشعوب األصلية. ويف هذا تعمل جتاري وال مصطلح یتعلق بعبارة عن  تاكن األهنالشوا�ل بعض يف 
 �ري الرمسية.ملناقش�ته يف اجللسات الصدد، اكن �هيا تعریف مقرتح ميكن أن تقدمه 

يف الصك، لن یصبح أكرث وضو�اً التشغيلية وقال وفد الربازیل إن التأثري ا�اكمل لهذه املادة، وا�ي س�يكون املادة  .161
قرتا�ات فإن �يف الوقت الراهن، وخرى. األصطل�ات تعریف املإال عندما توافق اللجنة �ىل تعریف املوارد الوراثية و 

بدًال من "�س�تفادة من" أو �ريها من التعبريات، واليت والتعبريات املامث� " �شلك مبارش �ىلیعمتد س�ت�دام "املتعلقة �
ون وصدیق الرئيس، الرامية للتوصل حللول وسط واليت د و هاجل تعكس و اكنت أكرث مرونة   ت شوا�لأ�ر قد شارك فيه امليرس�

ملوارد اخلاصة �وكذ� املعلومات املتعلقة �لتسلسل الرمقي  لربازیل والعدید من الب�ان األخرى. واكنت املش�تقات رضوریة،ا
صعوبة يف فهم الوفد  ، وا�ه3-4يف املادة و. یتعلق بإضعاف قوة الصكإذا مت استبعاد ذ�، س�يكون هناك خطر والوراثية. 

عة هذا الصك ضامن أن أهداف متابوتضمنت أمه ملوافقة املس�بقة عن �مل طوعية. املتعلقة ��يف ميكن أن �كون املعلومات 
لتنوع البيولو� �لفائدة �ىل مجيع أحصاب املصل�ة املعنيني، و�لتايل توفري اليقني اخلاصة �تعود األحباث و�ست�رات 

بعد ذ�، واكن ذ� أساسا معقوال للغایة األمر القانوين و�شجيع �بتاكر القامئ �ىل املوارد الوراثية. وهذا ما اكن �ليه 
 إىل �ل وسط بني مجيع ا�ول األعضاء. للتوصل
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ینبغي أن تتضمن فقط احلد األدىن من متطلبات ا�كشف اإللزايم. ومع ذ�، تنص  4وقال وفد اليا�ن إن املادة  .162
ال یبدو رضور� �لنس�بة للصك. وأعرب عن قلقه الشدید ألنه مبا أن الصك ال فإنه �ىل نص تقد�ري، و�لتايل  3-4املادة 

نظام الرباءات ا�ويل يف املس�تقبل، حىت لو اكنت هذه الوصفة اختياریة تتعلق ب تضمن أي وصفة مس�بقة ینبغي أن ی 
�حلصول �ىل املنافع تقدم معلومات ذات ص� �المتثال �شري إىل أن اجلدیدة قد تثري سوء الفهم  3-4وتقد�ریة، فإن املادة 

بني قوسني، كام ذ�ر وفد  4-4ياًرا موىص به دولًيا. واقرتح وضع املادة خ املوافقة املس�بقة عن �مل ميثل مبا يف ذ� وتقامسها 
 .السابق 2-4البدیل  إل�ادةسو�رسا، 

"اليت �زود"  (أ) املتعلقة بعبارة 1-4وأعرب وفد الصني �ىل موافقته �ىل البيان ا�ي ألقاه وفد رسیالناك �شأن املادة  .163
مشاهبة أل�د أحاكم قانوهنا الوطين مبا مل یضع عبئا إضافيا �ىل  2-4ادة واليت �س�ببت يف ارتباك وینبغي �ذفها. واكنت امل

املتقدم �لطلب. وقد یعمل املتقدم �لطلب أحيا� ب� املنشأ ويف أحيان أخرى ال یعرفها، �ا ینبغي �ىل املتقدم �لطلب ذ�ر 
ام اكنت الوس�ي� اليت یمت التعبري هبا عن أس�بابه وفقا للموقف. و�لرمغ من ذ� �ىل املتقدم �لطلب معرفة املصدر. و�

املصدر، سواء اكن ذ� من �الل ا�رتع، أو الباحث، إذا حصل �ىل موارد ل�راسة أو لالبتاكر فإنه البد أن یعرف 
ألنه من الصعب ختيل قيام خشص ببدء حبث وتطو�ر ا�رتاع إذا مل �كن  2-4املصدر. واقرتح �ذف لكمة "مصدر" من املادة 

ه فكرة عن املصدر ا�ي أتت منه املوارد الوراثية. و�لرمغ من أنه لن �كون هناك عبء إضايف �ىل املتقدم �لطلب ینبغي �ی
 قدر اإلماكن، أن یقدم معلومات تتعلق �ملصدر. �ىل املتقدم �لطلب،

. متد �ىل التوصل حلل وسطیع وقف مل�ىل الرباءات هو نتي�ة احملدود  او�ركزيه 4وقال وفد جنوب أفریقيا إن املادة  .164
اكن و احتيا�ات نظام الرباءات احلايل. من أ�ل حتقيق ولهذه الغایة، ال ميكن أل�د أن یفرتض أنه ميكن التضحية �لتوازن 

ا��ن  وأولئكفقط �راءات ا�رتاع ا��ن �ریدون مجيع مصاحل املفاوضني، مبا يف ذ� بني  4البد من وجود توازن دا�ل املادة 
�ىل أهنا أ�د  3-4املادة الوفد قبل ی املعارف األصلية واملعارف التقليدیة واملوارد الوراثية. وال ميكن أن يف خيوضون 
الص� املبارشة �ملعارف التقليدیة و�لتايل حقق ، ألهنا اكنت أساس املفاوضات، ألهنا اكنت العنرص الوحيد ا�ي اخليارات

أن نفهم أن هذا هو هنج اخلطأ س�يكون من و احلا�ة إىل املوافقة املس�بقة عن �مل والرتتيبات األخرى اليت �شأت عن ذ�. 
. ةو�رسیالس ات�ىل" موجودة �لفعل يف الترشیعیعمتد �شلك مبارش ، اكنت عبارة "1-4ف� یتعلق �ملادة و إطاري لأل�شطة. 

" يف یعمتد �شلك مبارش �ىل "�هيا عبارة العدید من الب�ان، مثل فر�سا وإیطاليا ورومانيا و�حتاد األورويب، ومل �كن 
 لساكن األصليني.تتعلق ��ىل معرفة األمر فوق املس�توى الوطين، عندما ینطوي رفع املس�توى قوانيهنا. و�ساءل عن السبب 

مل �كن األمر یتعلق بقضا� وطنية، بل ووأن تتفاوض من و�ة نظرها القانونية. واقعية �كون  ا�ول األعضاء إىل أن اود�
س�ت�دام مش�ت تتعلق �(أ)، اكن �یه  1-4يف املادة و�شأهنا. مواءمات يئة دولية حيتاج املرء إىل تقدمي هب �ألحرى یتعلق 
بيان وفد ووافق الوفد �ىل ". یعمتد �شلك مبارش �ىل"بارة ع "، وهو تقييد وطریقة �ري مبارشة إلد�ال اليت �زود"عبارة 
يف املوارد الوراثية واكن من �ري املعقول القيام �لبحث "املصدر". �لكمة حتد تتضمن  ،1-4املادة ا�ي یتعلق بأن الصني 

العنایة الواجبة. واكن  تتضمن اتباعاملتطلبات األ�القية ت اكن �ىل الباحثني معرفة مصادرمه، واكنو و�دم معرفة مصدرها. 
أن یصدر إ�ال� هبذا املعىن بعد القيام �لعنایة  من منطلقأن تذ�ر �لزتام ا�ي یتعني �ىل مقدم الطلب  2-4�ىل املادة 

واكن من النظر يف الرباءات فقط. للتوصل حللول وسط عند  اأساسبوصفها   3-4عن سعادته �ملادة  الوفد الواجبة. وأعرب
مل �كن جنوب إفریقيا ومرتبط �لرباءات.  احلصول �ىل املعارف وتقامسهايف قانوهنا الوطين، اكن و. قيق التوازنالرضوري حت 
 .مضن املامرسات املعتادةینبغي أال خترتع اللجنة احلكومية ا�ولية متطلبات �دیدة مل �كن و . يف هذا الصدد الب� الوحيد

وقال وفد مرص أن اللجنة احلكومية ا�ولية اكنت تناقش نظام احلزمة الوا�دة بناء �ىل التوصل حللول وسط. وف�  .165
، أید الوفد بيا�ت وفدي جنوب أفریقيا والربازیل. وميثل قرص حامیة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة 4یتعلق �ملادة 

�ىل األدوات األخرى مثل املؤرشات اجلغرافية أو العالمات الت�اریة. وینبغي أن یأ�ذ املرتبطة هبا �ىل جمال الرباءات تعد� 
النص يف احلس�بان العقو�ت القانونية ضد الزتو�ر �إلضافة إىل رشط إلغاء أي مؤرشات أو �المات جتاریة عن خطأ. وميثل 

لرباءات ا�ي ميثل جزءا من نظام امللكية الفكریة. وال النظام احلايل املتعلق حبامیة سالالت النبا�ت اجلدیدة معادال لنظام ا
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ميكن للمرء أن یتعلق �حلارض من أ�ل حتقيق و�د مس�تقبيل ال یدري مىت یتحقق. وقد �لمنا التارخي العدید من ا�روس. 
ار زمين حمدد ومع من اتفاقية الرت�س اليت تعاملت مع أشاكل احلياة إىل أهنا ختضع للمراجعة �الل إط 27وقد أشارت املادة 

ألهنا تعمتد فقط �ىل النوا� احلس�نة بدون أن یدمعها ىشء آخر. وینبغي أن   5ذ� مل تمت أیة مراجعة. وینبغي إزا� املادة 
 ملزمة.  3-4�كون املادة 

هناك أكرث  �كونأكرث من والیة قضائية وا�دة و�الباً ما �ىل موز�ة �كون �ادة ن املوارد الوراثية إقال وفد أسرتاليا و  .166
قد�ا اليت واكنت الصيا�ة اإلیضاحية ب� وا�د. �ىل األنواع یقترص أي نوع من اكن من النادر أن و من ب� منشأ وا�د. 

احلد األدىن املطلوب وليس املوارد الوراثية ميثل زود ا�ي ب� املنشأ �شري إىل أن ا�كشف عن ن وصدیق الرئيس وامليرس 
هذه ضامن أن �كون هذا البند و ألن ذ� �م من أ�ل ، من املمكن أن �كون ب� منشأأي ب�  اإلشارة إىلجمرد من املفيد 

يف هذا الصدد وتطلع إىل مناقشة ت� املفاهمي يف اآلخرون ��اكمل. وقد اس�متع إىل الشوا�ل اليت أعرب عهنا معلية احلزمة 
اف بأن الشعوب األصلية وا�متعات احمللية يه املصدر (ب) �ال�رت  1-4�ري الرمسية. وميكن ز�دة تعز�ز املادة  اجللسات

هنج أكرث دقة یتيح مرونة اكفية للشعوب األصلية وضع العمل �ىل تدرس الرئييس. وميكن للجنة احلكومية ا�ولية أن 
 ت�دید �يفية حتدیدها.ل وا�متعات احمللية 

عند دراسة و ة الب�ان األفریقية �شأن املواد السابقة. وأید وفد �ينيا اآلراء اليت أعرب عهنا وفد املغرب �مس مجمو� .167
مل �كن جيداً  1-4" يف املادة اليت �زود"عبارة إىل إدراج ودمع املوافقة املس�بقة عن �مل. إن اس�ت�دام  ا الوفد، د�3-4املادة 

 .2-4وجيه يف املادة تقدمي التمن أ�ل العنایة الواجبة وأید الوفد اتباع لألس�باب اليت ذ�رها وفد جنوب أفریقيا. 

تقترص �ىل �راءات ��رتاع وال تغطي مناذج امللكية الفكریة األخرى،  4وقال وفد الهند إنه �ىل الرمغ من أن املادة  .168
املصدر واألصل إن أحاكم "احلزمة". إجراء مزید من املناقشات �شأن يف  اكون إجيابيأن �رغب يف امليض قدما و �فإنه 

(أ) �نطباع بأنه من �ختياري اإلفصاح عن  1-4أعطت املادة وقد خمتلفني، واكن هلام معان خمتلفة وأغراض منفص�. 
مصدر املنشأ �ب� املنشأ. واقرتح �ذف عبارة "ما هو جوهري �لنس�بة لال�رتاع". واتفق مع تعليقات وفود رسي الناك 

ميكن �لطلبات انطبا�ا بأن املتقدمني  2-4أعطت املادة و ". اليت �زودف� یتعلق حبذف لكمة "والصني وجنوب أفریقيا و�ريها 
 نشأ أو مصدر املوارد الوراثية. واقرتح �ذف أو تعدیل ذ�مدركني مل من رشط ا�كشف �ىل أساس أهنم �ري �متلصوا أن 

 وفد جنوب أفریقيا.وفقا القرتاح 

یعمتد بصورة " بعبارة "�س�تفادة من"عبارة كية عن رغبته يف �س�تعاضة عن وأعرب وفد الوال�ت املت�دة األمر�  .169
يف السطر الثالث من هذه املادة، اكن هناك رشط و. وسوف جيعل ذ� الصيا�ة أكرث وضو�ا. 1-4" يف املادة مبارشة �ىل

"ما  عبارةمبا أن و لالحتاد األورويب.  �ىل خيار نظام مماثلاحلفاظ ميكن بدال مهنا حبيث "، وأراد إضافة "جيوز" ینبغى/یتعني"
ال�رتاع ما هو جوهري �لنس�بة ل، فإنه یقرتح تعریفاً كام یيل: "4يف املادة  تهو جوهري �لنس�بة لال�رتاع" قد اس�ت�دم

لتعریف، هذا اویؤید اس�ت�دام املوارد الوراثية يف صنع ��رتاع، مل �كن �إلماكن حتقيق هذا ��رتاع." إذا مل یمت أنه یعىن 
بعبارة "  هاوتقامس �ىل املنافع "�متثال ملتطلبات احلصول عبارة ، اقرتح استبدال 3-4يف املادة ویؤید إدراج العبارة يف النص. 

�رخيص من ما� الرباءة أو ترصحي من السلطة املعنية للوصول إىل مثل احلصول �ىل  "اس�تحقاق اس�ت�دام املوارد الوراثية
"�إلضافة إىل فرصة للمتقدمني عبارة إضافة الوفد ، اقرتح 4-4يف املادة وأكرث حتدیًدا. ت ت� العبارة واكناملوارد الوراثية". 

الوفد �اطئة أو �ري حصي�ة" يف ا�هنایة. واقرتح معليات كشف �راءات ��رتاع لتصحيح أي احلاصلني �ىل أو �لطلبات 
ملوارد الوراثية أو املعارف التقليدیة �ري رضوري لصنع ��رتاع أو : "عندما �كون الوصول إىل اويه 6-4مادة �دیدة رمق 

اس�ت�دامه، ميكن تقدمي املعلومات املتعلقة مبصدر أو أصل املوارد الوراثية أو املعارف التقليدیة املرتبطة هبا يف أي وقت بعد 
 رسوم ".سداد �رخي تقدمي الطلب وبدون 
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�راءات ��رتاع. لقرصها �ىل حتوال �بريا واكنت متثل يه دليل واحض �ىل املرونة.  4وقال وفد ني�ري� إن املادة  .170
. واكن هناك ميل 4مفاوضات حول تفاصيل حمددة أخرى مرفقة �ملادة إجراء وسط یعمتد �ىل التوصل حلل و��، فإن 

"ما هو جوهري �لنس�بة عبارة اس�ت�دام ووافق �ىل ددة سلفا. لوفود ملواص� املواقف والعبارات والنصوص احملى ا�
يف التعریف ا�ي اقرت�ه وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، �كنه اقرتح إد�ال األمهية ، وو�د بعض 1-4لال�رتاع" يف املادة 

ىش مع املالحظات السابقة بأن ب� (أ)، فهيي ت� 1-4هذا التعریف. وف� یتعلق �ملادة يف مجيع املعارف التقليدیة املرتبطة 
أیده ، وافق الوفد �ىل البيان ا�ي أدىل به وفد جنوب أفریقيا، وا�ي 2-4منشأ املوارد الوراثية س�يكون اكفيا. ويف املادة 

�دة العنایة الواجبة. وف� یتعلق �القرتا�ات اليت قد�ا وفد الوال�ت املتواملتعلق بإد�ال عبارة وفد الهند وآخرون، 
ميكن �س�تغناء عن ت� إذا اكن من املمكن �س�مترار يف النظر ذ�  أنالوفد ، اقرتح 4-4األمر�كية من أ�ل تعدیل املادة 

وإضافة  ال جيوز / ال یضع الزتاماً �ىل ماكتب الرباءات " /جيب الینبغي /  ال. واقرتح إضافة "رشط اإلفصاح" 2-4يف املادة 
 إشارة إىل حصة ا�كشف.

 5وافتتح الرئيس املناقشات املتعلقة �ملادة  .171

املس�تقبل، تتطلع إىل عملية صنع القانون ا�ويل اليت التشكك ف� یتعلق ب وقال وفد ني�ري� إنه اكن �یه ا�كثري من  .172
رث وجعلها أكيف صياغهتا وتطلع إىل اس�مترار املشاركة �ملسودة روح التقدم والتوفيق، رحب، من منطلق و�كن مع ذ�، 

ص� مبوضوع هذا الصك" بعد المصدر لألمل يف املس�تقبل. ويف غضون ذ�، اقرتح إضافة عبارة "ذات بوصفها واقعية 
 "التكنولوجيات الناش�ئة".عبارة 

تمت و�كن �ىل الرمغ من ذ�، مل  5املادة �شأن وقال وفد النيجر إن مجمو�ة الب�ان األفریقية بذلت ا�كثري من اجلهود  .173
رشط املراجعة، �اصة �شأن مواص� العمل وأعرب عن رغبته يف . وأید البيان ا�ي أدىل به وفد ني�ري�. اجلهدماكفأة هذا 

قد اقرتح اس�ت�دام مصطلح "جتس�يد" بدال تجربة. و ال ت�  من املفيد �خنراط يف من اتفاق �ریبس. واكن 27يف ضوء املادة 
 .ذ� أ�د اخلياراتال ینبغي أن �كون و. لتعز�ز �لزتام اجلاد والرسیعمن مصطلح "تيسري" 

نيابة عن جتمع الشعوب األصلية، أنه أً� اكنت العملية أو مجمو�ة العمل اليت �ل  ة، مت�دثتيبتيباقال ممثل مؤسسة و  .174
مجيع فينبغي ضامن مشاركة يف املس�تقبل، واملراجعات اليت جتري بعض العنارص واختاذ قرارات �شأن  5أ�شئت لتنفيذ املادة 

 .الشعوب األصلية وا�متعات احملليةاألطراف املعنية، مبا يف ذ� 

لبنة أساس�ية يف احلزمة. وعند املوافقة �ىل هذا العنرص، ینبغي أن �س�متر متثل  5وقال وفد جنوب أفریقيا إن املادة  .175
�ىل ة احلكومية ا�ولية ات اللجنخرى" حىت ال تؤ�ر فرتة تعليق مناقشاألنتد�ت امل العمل "دون املساس �لعمل اجلاري يف 

مصل�ة �بتة يف أ�د األ�شطة اجلاریة يف الویبو  ى الوفداألعامل اجلاریة األخرى دا�ل الویبو و�ريها من الهيئات. واكن �
�لعمل  إىل بيان وفد النيجر حول طبيعة �لزتامالوفد اليت تتناول املعارف األصلية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. وأشار 

، اآلليات املناس�بة�ري الرمسية، ینبغي �ىل اللجنة احلكومية ا�ولية توضيح و�الل اجللسات . وضع إطار �املس�تقبيل وحماو� 
يف املادة و�قرتاح ا�ي تقدم به وفد ني�ري� حول التقنيات ذات الص� �ملوضوع. الوفد جلنة دامئة. وأید وجود مبا يف ذ� 

أوًال إىل ماكتب الرباءات اليت تقدم إرشادات ملقديم طلبات الرباءات �شأن �يفية تلبية �شري يان إجيايب، ب وجود ، فضل 4-4
 متطلبات ا�كشف، متبو�ة ببنود أخرى، واليت س�تؤهل ذ� البيان اإلجيايب.

زي النفاذ"، حلل خو ا�" ويهاملعاهدة  بعبارة وردت يفوأعرب وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عن قلقه ف� یتعلق  .176
"وضع اللمسات األ�رية �ىل" وإجراء مزید من  عبارةواليت یبدو أهنا س�تحمك مس�بقا �ىل نتي�ة املفاوضات. واقرتح استبدالها ب 

امللكية الفكریة (ومل �سمع أي جحج أشاكل هذا الصك �ىل مجيع تطبيق إذا �رك أ�د الباب مفتو�ا أمام واملناقشات �شأهنا. 
امللكية الفكریة)، فإن التنفيذ �ىل املس�توى الوطين واملتعلق أشاكل �ىل مجيع سبب وجوب تطبيقه �شأن  مقنعة حىت اآلن
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أكرث. ومل �شارك الوفد يف املوضوع مناقشة الوفد أراد و . تتعلق �المتثالامللكية الفكریة ميكن أن خيلق صعو�ت أشاكل �لك 
 .هذا األمرت املزید من الضوء �ىل فریق �تصال هذا، حيث قد �كون املناقشات قد ألق

الواحض �يف ميكن أن ینطبق أي رشط مل �كن من دون املساس مبواقفه، و ، 5لامدة �لنس�بة لوقال وفد كندا إنه  .177
�ىل  5هذه املسأ�. وبصورة أمع، یتعني �ليه النظر يف املادة بتوضيح رحب قد كشف �ىل "التكنولوجيات الناش�ئة"، و 

اكن �یه أس�ئ� حول �يفية تطبيق أي و قبل اإلدالء مبزید من التعليقات �ىل هذه املادة اجلدیدة املقرت�ة. املس�توى احمليل 
 دون حتزي، ،، فإنه �رحب5خرى �ري الرباءات. وإل�راء النظر يف املادة األقوق جمال التطبيق ف� یتعلق �حلرشط كشف يف 

رشوط ا�كشف اإللزامية �ىل حقوق أخرى �ري الرباءات ف� یتعلق  اليت تطبق �ملعلومات الواردة من ا�ول األعضاء
 اإلجراء.اليت تتعلق هبذا بتجر�هتا القطریة 

ملوارد الوراثية يف املس�تقبل واليت من شأهنا املتعلقة �وانب اجليه طریقة لتحقيق خمتلف  5وفد �ولومبيا أن املادة ورأى  .178
شام� وميكن مناقش�هتا ف� یتعلق بتطبيق املادة اكنت وقد نولوجيات الناش�ئة. تعلق �لتك اليت ت تلبية خماوف بعض الب�ان 

اجللسات عنيه �الل اكنت ت ميكن أن �كون هناك بعض التوضي�ات حول ما و . وقد أید الوفد اس�مترار إدراج هذه املادةالصك. 
اليت أشارت إىل أن املراجعة ینبغي أن ألصلية، ، نيابة عن جتمع الشعوب اتيبتيباممثل مؤسسة الوفد مدا�� �ري الرمسية. وأید 

 .تمت مبشاركة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية

�ستند إىل  5وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وقال إن فهمه للامدة  .179
الرئيس لتوجيه املناقشات إىل وثيقة �دیدة �ىل  حماو� من قبل امليرس�ن وصدیقأهنا مشاركته يف فریق �تصال، وفهمه 

�ىل أهنا �ل مس�تقل بذاته.  5إىل املادة یمت النظر من �ري املفرتض أن و ا�تلفة. بني املواد �ربط یعمتد �ىل حزم و أساس هنج 
من ات نتي�ة متوازنة نظام الرباءتقترص �ىل اإلقرار بأنه �لنس�بة إىل بعض املشاركني، ال ميكن اعتبار نتي�ة  الوفد و�اول

�راءات یقترص �ىل معلية اللجنة احلكومية ا�ولية. كام تناول فریق اخلرباء ا�صص مسأ� ما إذا اكن ینبغي للصك أن 
. وقد اس�مترت إدرا�ا��رتاع أو حقوق امللكية الفكریة فقط، و�اول مناقشة نوع حقوق امللكية الفكریة األخرى اليت ميكن 

 فریق �تصال، ونوقشت بعض أشاكل حقوق امللكية الفكریة �لفعل، مثل حامیة األصناف النباتية. ت� املناقشة يف
جزًءا من ذ� اكن و . اتيشء آخر �ري الرباءلتناول فكرة أنه جيب أن �كون هناك فرصة املادة أن �س�توعب �اولت هذه و 

تاج إىل مزید من الوقت للنظر واكن حي . ومع ذ�، اكن الوفد �ذراً �شأن اآل�ر املرتتبة �ىل ذ�. ا�ي یعمتد �ىل احلزماحلل 
للنظر يف �ل مس�تعدا یتعلق بنظام الرباءات فقط. ومع ذ�، اكن اكن �قرتاح من األويل  موقفه، �اصة وأن األمر يف

 ون احلزمة متوازنة ومقبو�.اكن من املهم أن �كو واعتربه عنًرصا وا�ًدا. یعمتد �ىل احلزم 

" ینبغي أن �س�ت�دم لضامن یتعني�شري فقط إىل إماكنية مرشوطة وأن لكمة " 5وقال وفد رسي الناك إن املادة  .180
. ومن شأن ذ� أن مينح املزید من الرا�ة إذا متت متت إضافهتا من أ�ل التوصل إىل توافقمراجعة رشط ا�كشف. وقد 

قبل ی أنه مل انطباع ، ألول وه�، یعطي الصك يف ا�یبا�ة حبيثومت تعز�زه من �الل تأ�يد ا صياغته مبصطل�ات أكرث حتدیدً 
�راءات ��رتاع. واكن �ىل ا�یبا�ة أن اليت �متثل يف أن املوارد الوراثية اكنت فقط قاب� لإل�ا� إىل حقوق امللكية الفكریة 

ت، ميكن تطبيق حقوق امللكية الفكریة مبعىن أكرث معومية �ىل الصك فقط مع الرباءاقد یتعامل أنه يف �ني جبالء توحض 
 .يف أي صك آخر أو يف املس�تقبل املوارد الوراثية

ینبغي أن �شمل �االت الب�ان اليت طبقت �لفعل رشط ا�كشف �ىل أشاكل  5وقال وفد الهند إن صيا�ة املادة  .181
. أما �لنس�بة للتكنولوجيات الناش�ئة، فإن ت� الصيا�ة اخلاص احلمكأن تتأ�ر هبذا لها امللكية الفكریة األخرى و�يف ال ینبغي 

 يف قانون امللكية الفكریة. التكنولوجيا أصبحت محمية �لفعل �ري ذات ص� وميكن إسقاطها ألن

 ینبغي النظر فهيا من �الل الس�ياق العام وليس بصورة منعز�.  5وقال وفد مرص أن املادة رمق  .182
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متثل جزء من حزمة مواد وأهنا  5�د� �لنيابة عن مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق إن املادة قال وفد ليثوانيا مت .183
. ومل �ر أنه من املمكن تطبيق رشط ا�كشف �ىل جماالت امللكية الفكریة األخرى. �� فإنه 4�رتبط بصورة �اصة �ملادة 

فضل ملناقشة املسأ�. وقد أعرب الوفد عن اس�تعداده ملناقشة بدال من إ�شاء فریق معل، فإن وجود جلنة دامئة ميثل �ل أ
 هذه املادة يف اجللسات �ري الرمسية. 

 7وفتح الرئيس الباب لتقدمي التعليقات املتعلقة �ملادة  .184

وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، ورحب �شلك �ام حبذف القامئة الطوی�  .185
من �الل التعامل مع هذه القضية ویفضل الوفد . قدموا �ال جيدا یتعلق بوضع �د أقىصن امليرس�ن وصدیق الرئيس وقال إ

موقف مل یتغري و. �ىل اعتباره مقبوال، فإنه ال �زال �ري قادر احلد األقىصف� یتعلق مبحتوى و . ومع ذ�، وجود �د اقىص
اإلبقاء �ىل �ل بدیل حبيث یعكس النص الوفد ىل املس�توى الصحيح. واقرتح � 2-7، و�لتايل مل �كن املادة احلالية الوفد

يف الوفاء مبتطلبات اإلخفاق �ىل النحو التايل: "ال یؤ�ر  2-7أن �كون البدیل . واقرتح مواقف خمتلفةوجود مشاركني هلم 
ورة اخلامسة والثالثني للجنة احلكومية ل� 1املراجعة اإلفصاح �ىل قدرة حقوق الرباءة املمنو�ة". وقد انعكس ذ� فعًال يف 

أخرى �كون �یه اقرتا�ات وأنه قد لعمل �ىل أساس هذا النص، أعرب الوفد عن رسوره ل، 3-7. وف� یتعلق �ملادة ا�ولية
 .تفرسه �شلك أكرب

 ةاإلطاری، مت�دً� نيابة عن جتمع الشعوب األصلية، مع ا�هنج صندوق حقوق األمر�كيني األصليني ممث� تاتفقو  .186
�ىل �كون مطرو�ة اإللغاء جيب أن مسأ� عن اعتقادها بأن  تأعرب ،2-7. وف� یتعلق �ملادة 1-7املتجسد يف املادة 

لمعایري. لختفيض مبثابة  فإن �دم السامح �لقيام بذ� س�يكونالطاو�. ومبا أن اإللغاء مسموح �لفعل دا�ل نظام الرباءات، 
، أعربت عن رغبهتا يف توضيح أن عبارة "مجيع األطراف املعنية" �شمل الشعوب األصلية وا�متعات 3-7وف� یتعلق �ملادة 

�ري الرمسية، اقرتحت الصيا�ة التالية "مبشاركة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية مع اجللسات احمللية. وملزید من النظر يف 
ملخصاً من صفحتني �لنقاط املتعلقة طرح را�اة قوانيهنا و�روتو�والهتا العرفية". وأ�لنت أن جتمع الشعوب األصلية قد م

 اإلس�بانية واإلنلكزيیة والفر�س�ية.للغات �لشعوب األصلية والقوانني والربوتو�والت العرفية �

املتعلقة يه انعاكس جلهود مجيع األطراف  7إن املادة  معهد الشعوب األصلية الربازیيل للملكية الفكریة ممث� توقال .187
توازن. واكنت مشاركة  إ�داثهو من ذ� اكن الهدف و . من هذا املنطلقإحراز تقدم يف العملية وینبغي التعامل معها ب

 3-7ج يف املادة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية يف إ�شاء آليات �سویة املناز�ات �مة للغایة. وقالت إهنا تود أن تدر 
القيام يف "آلية �سویة املناز�ات". واقرتحت عبارة عبارة "مبا يف ذ� القانون العريف للشعوب األصلية، عند �قتضاء" بعد 

�لها القانون العادي مل �س�تطع كيفية قيام القوانني العرفية حبل الزنا�ات اليت �س�تعراض أمث� مثرية � �ري الرمسية اجللسات 
 السهو�.هبذه 

 .معهد الشعوب األصلية الربازیيل للملكية الفكریة وأید وفد جنوب أفریقيا اقرتاح ممث� .188

من أ�ل تطو�ر رشط كشف �زید من اليقني و وأعرب وفد سو�رسا عن تقد�ره ألن النص أكرث وضو�ا وإجيازا.  .189
واحض و صارم وضع �د أقىص ك �ا�ة إىل مجليع أحصاب املصل�ة، اكنت هنا�لنس�بة �اذبية هذا الرشط �زید من القانوين و 

�بتاكر وواحض، ميكن أن یصبح الصك مثب�طاً ف� یتعلق �لشفافية وجود �د أقىص یتعلق بعقو�ت ما بعد املنح. وبدون ف� 
من شأهنا أن دمع األحاكم اليت � بيف وضع �سمح الوفد مل �كن وملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. املتعلق �

هذا النوع من ثل �سمح بإبطال �راءات ��رتاع أو جعل حقوق �راءة ا�رتاع �ري قاب� للتنفيذ �ىل أساس �دم �متثال مل 
لشفافية، و�لتايل فهو یتطلب عقو�ت فریدة من یتعلق �تدبري أي أنه ط ا�كشف. واكن ذ� مطلب كشف فرید، ورش 

املنح مثل الغرامات بعد العقو�ت األخرى املفروضة ویبدو أن ين مجليع أحصاب املصل�ة. نوعها من أ�ل توفري اليقني القانو



WIPO/GRTKF/IC/36/11  
50 
 

ف�  3-7و2-7اجلدیدة يف املادتني یوافق الوفد �ىل العبارات  ملوتقدمي معلومات �ري مرشو�ة عن معد. عند أكرث مالءمة 
 �ري الرمسية.تناولها �شلك أمشل يف اجللسات  يف وأعرب عن أم�التساؤالت یتعلق �لنية �حتيالية. واكن �یه �دد من 

ومل �كن وفد اليا�ن یعتقد أن رشط ا�كشف اإللزايم س�يكون أكرث الطرق فعالية ملعاجلة القضا� املتعلقة �ملوارد  .190
قد و تو�ول �غو�. من األ�سب اختاذ تدابري محلایة املوارد الوراثية يف إطار اتفاقية التنوع البيولو� و�رو ورأى أنهالوراثية. 

حقوق �راءة إماكنية تطبيق رشوط ا�كشف �لتأثري �ىل صالحية أو ل ا�ال للسامح  2-7اجلزء األ�ري من املادة یفسح 
مثل هذا ميكن فرض مودع طلب الرباءة أو �امل الرباءة، ى نية احتيالية �توافر ��رتاع. وحىت لو افرتضنا أنه نتي�ة 

�لنس�بة النوع من العقو�ت ضدمه، فإن أي عقوبة �ري مربرة مبوجب نظام �راءات ��رتاع ميكن أن �سبب أ�را مرعبا 
أي تدابري محلایة تطبيق املوارد الوراثية. وبدًال من ذ�، ینبغي متابعة الصناعية اليت �س�ت�دم والتطو�ر  البحث�شطة أل

مبوجب نظام الرباءات و�كن يف إطار اتفاقية التنوع البيولو� ليس ، �ىل املنافع وتقامسها املوارد الوراثية ألغراض احلصول
-7ینبغي أیضاً وضع اجلزء السابق من املادة و بني قوسني.  2-7و�روتو�ول �غو�. و��، ینبغي وضع اجلزء األ�ري من املادة 

 .2-7املشار إليه يف املادة مرتبطا �لرشط أصبح و�لتايل  ،بني قوسني، ألنه أشار إىل 3

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وقال إن مجمو�ات �تصال �سري يف �جتاه  .191
 ،2-7يف املادة و�ري الرمسية ملناقشة مزید من جوانب هذه الصيا�ة اجلدیدة. عقد اجللسات الصحيح. وقال إنه یتطلع إىل 

، حيث بني قوسني وضع اجلزء الثاين�ىل  ووافقيف اجلزء األول من امجل�. " ینبغي" بدًال من "یتعني" الوفد اس�ت�دام فضل
مزید من احلصول �ىل تطلع إىل ی  فإنه ،3-7مل �كن مقتنعا بأن هناك �ا�ة ملثل هذا احلمك القوي. وف� یتعلق �ملادة 

 اآللية. الزنا�ات و�يفية معل�ل التفسريات لفهم ما ميكن تطبيقه يف 

 10غطت املادة وقد . هبامل یمت إجراء أي تغيري ومأخوذة من النص األصيل.  1-7وقال وفد جنوب أفریقيا إن املادة  .192
أیضاً بوجود قيود أقرت إىل اإللغاء. ومع ذ�، فإن ت� املعاهدة ذ� ؤدي یال وقد من معاهدة قانون الرباءات قضا� إداریة 

ومل �كن . ��، اكن �ىل القوانني الوطنية التعامل مع ذ�. تناولهامعاهدة الویبو جمال كن �مل  �ىل األ�شطة اإلجرامية، اليت
إذا اجتاز أي و�ري قانوين. أمرا �حتيال يف معظم الب�ان ویعترب قانونًيا، یعترب ضع ملا ختاملعاهدة فوق القانون. وجيب أن 

لالحتفاظ طرحت خشص اخلط وأصبح جمرما، فس�يكون هذا الشخص �اضعا للقانون اجلنايئ. وقد أخفقت النقاط اليت 
ت� بأن اللغة مأخوذة من معاهدة قانون الرباءات اليت ینمتي إ�هيا األعضاء ا��ن یثريون اإلقرار األصلية يف  3-7�ملادة 

. وليس أقل من ذ�حول �لق یقني بأن اجلرامئ اجلنائية سيمت التعامل معها كجرامئ جنائية  تدور 3-7اكنت املادة و األس�ئ�. 
 �شجع الفوىض.س�تكون وإال فإن اللجنة احلكومية ا�ولية 

القوانني إدراج وأید وفد دو� بوليفيا املتعددة القوميات مقرتح إدراج مشاركة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية و .193
 .3-7املادة العرفية يف 

، بصيغهتا احلالية، لن تنفذ 7املادة وقال إن وأعرب وفد مرص عن تقد�ره للبيان ا�ي أدىل به وفد جنوب أفریقيا.  .194
العدید من التنازالت ا�كبرية للوصول إىل هذه الصيا�ة وقد قدم الوفد . حزمة موادمضن جيب أن تدرج مبفردها و�كن 

 4املرونة للامدة تتوافر إذا مل ومن تقدمي أي تنازالت أخرى. الوفد . ��، مل �متكن مواد واملوافقة �ىل إدرا�ا يف حزمة
 جرمية �حتيال.�ىل یعاقب ال ب� وا�د يف العامل وال یو�د . لن یصبح � أمهيةخرى يف املقابل، فإن ما حتقق واملواد األ

حفزي السلوك الصحيح من �انب مقديم الطلبات. وقال وفد الربازیل إنه أشار إىل احلا�ة إىل فرض عقو�ت اكفية لت .195
لظروف القاس�ية واكن من الرضوري يف اإجراء اس�تثنائيا واكن األمر ميثل �شأن اإللغاء.  2-7اكنت هذه يه �ا� املادة و 

. ةازیليالرب  ات، مبا يف ذ� الترشیعالحتيالنتي�ة لاإللغاء وتنص العدید من القوانني �ىل طر أ�اليق. یتعلق خبجتنب وضع 
عقو�ت جنائية تطبيق أیضا إىل یؤدي �حتيال لتضليل احلكومات فقط إىل فقدان �راءة ��رتاع، و�كن وال یؤدي 

من مرونة �برية األمر ميثل  اكنو . من العقوبة �ىل �حتيالاحلد األدىن وميثل اإللغاء إضافية. لقد اكنت جرمية خطرية للغایة. 



WIPO/GRTKF/IC/36/11  
51 
 

أن استبعاد اإللغاء حىت يف �ا� �حتيال ميكن القائل بوفد جنوب أفریقيا رأي ؤ�ذ بعني �عتبار. وأید یوینبغي أن �انبه 
من  1-10ونصت املادة �ا� انعدام القانون، وهذا �لتأ�يد ليس نية املشاركني يف اللجنة احلكومية ا�ولية. یؤدي إىل أن 

اكن وفدا سو�رسا واليا�ن جزًءا من معاهدة قانون الرباءات. و ب �حتيال. اإللغاء �سبمعاهدة قانون الرباءات �ىل إماكنية 
 .3-7يف املادة عبارة . وأید �قرتاح اخلاص بإدراج 2-7اكن من احملري فهم موقفهم من املادة و 

اتباع  من �اللمرونة ل�ول األعضاء �شأن هذا اجلانب الهام. و وضو�ا ووفر وقال وفد �ولومبيا إن النص اكن أكرث  .196
جزًءا  دولته فاظ �ىل هذا املعيار. و�عتبارأن �سامه يف احل ه�يف ميكنمعرفة يف املشاركة و أعرب الوفد عن رغبته هنج بنّاء، 

، قد یعترب اإللغاء �ا� 3-7يف املادة ومن جممتع األند�ز، جيب أن ت�ىش مع لواحئ امللكية الفكریة والعقو�ت يف جممتع األند�ز. 
قوا�د �كن ذ� اكن یتعارض مع امليرس�ن وصدیق الرئيس �ىل مرونهتم الوفد إذا اكنت هناك نية احتيالية. وهنّأ  اس�تثنائية

خر�ن اآلعضاء األمع النظر يف األمر  فقد أراد حتيالية. ومع ذ�،�نية �سبب ال األند�ز ألن هناك �االت مل حتل فقط جممتع 
مجيع تؤدي إىل تغطية قد بصورة أكرث انفتاً�ا صيا�ة سهام يف التقدم والتوافق مع لإل�د دول اإلند�ز وبذل أقىص جممتع يف 

 اتلترشیع�لنظر ل "عبارة واقرتح إضافة  3-7املادة الوفد مس�تعدا لتقبل �قرتا�ات �شأن املواقف. ويف الوقت احلايل، ظل 
دول األند�ز اليت مل تؤ�ر �ىل جممتع عن رغبته يف مواص� النظر يف اخليارات مع الوفد . وأعرب املادة " يف هنایةةالوطني

 یعكس مجيع املواقف.واحض نص للتوصل إىل �رشیعاهتا احلالية ومواص� هذا اجلهد 

رشط السامح حبق تطبيق ینبغي"، یتعني/وعبارة " 1-7وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، ف� یتعلق �ملادة واحتفظ  .197
رشط �س�تثناء،  حول ، اقرتحت �دة وفود وضع قوسني معقوفني 2-7"جيوز". وف� یتعلق �ملادة لكمة إدراج �الل  من

�هيا مزید من الوقت للنظر يف یتوافر �رید أن  ألهنا و�كن �رتاض �ىل رشط �س�تثناء،من �ب �ليس ذ� وأیدت 
، اقرتح أ�د الوفود �ىل األقل وضع 3-7الوطنية. وف� یتعلق �ملادة  معاهدة قانون الرباءات والنظر فهيا يف ضوء األحاكم

ذ�، حىت وإن اكن �یه اه�م مبواص� مناقشة هذه املادة بعيهنا وفد الوال�ت املت�دة هذا احلمك بني قوسني معقوفني وأید 
 يةو�يف للشلك ا�ي س�تكون �ليه ضل والنظر يف خيارات �ل املناز�ات �ارج س�ياق املس�توى الوطين واإلشارة إىل فهم أف

 يف س�ياق �تفاق.معلها 

حزمة متثل ، 1 املراجعة، إىل �انب القضا� األخرى اليت نوقشت كام هو مبني يف 7وقال وفد إندونيس�يا إن املادة  .198
ون وصدیق الرئيس  7مليض قدما يف الصك احلايل. وأید املادة مواد �سا�د �ىل ا تضييق الفجوة، كام يه، حيث �اول امليرس�

مبا فيه ا�كفایة ت املادة واسعة فقد اكن ،بوضع �د أقىصمع مرا�اة �ختالفات القامئة �ىل املس�توى الوطين. أما ف� یتعلق 
يف نفس الوقت �لق اليقني القانوين. إن مسأ� التعامل مع �حتيال ليست غریبة �ىل أنظمة الرباءات أو حىت  ا حتاولو�كهن

الشعوب األصلية وا�متعات بإدراج املتعلق لكية الفكریة األخرى. وأیّد موقف وفدي جنوب أفریقيا والربازیل �ىل أنظمة امل 
تتعلق . وقد حتر�ت اللجنة إىل األمام واكنت يف مر�� حر�ة 3-7يف آلية لتسویة املناز�ات، كام هو مبني يف املادة احمللية 

 تضييق الفجوات.ب 

 1جيب تعریف النية �حتيالية يف املادة و . 3-7و  2-7�القرتان مع املادتني  1-7قراءة املادة  وقال وفد �ر�يا إنه ینبغي .199
 �ري الرمسية.اجللسات . وميكن توضيح هذه األمور يف حتدث ظروف ةأیوحتت فهم واحض ملو�د �دو�ا التوصل ل من أ�ل 

توافق اآلراء ف� یتعلق �جلزاءات حتقيق إىل وضع أقرب ميثل �بري ورمبا هذا األمر ميثل حتس�نا  وقال وفد ني�ري� إن .200
للميض قدًما، و . مل تعد مألوفةممارسة وضع أقواس معقوفة وأن موجودة بني قوسني،  7وس�بل �نتصاف. وذكّر بأن املادة 

يته من ا�كشف، رشع قد أ�ذ النظام أن نظام �راءات ��رتاع. ويف الواقع، �ىل غریًبا ال یعترب أمرا اإلفصاح قال إن 
اكن ا�ي  تبادل املنافع وتقامسهانظام تبين دفع اللجنة احلكومية ا�ولية ل حياول وفد اليا�ن أن نرى و�لتايل، اكن من املربك 

وتقامسها املنافع �ىل حلصول املتعلقة �إلشارات ومل �كن � ص� ��ىل نظام الرباءات  4املادة يف اكن الرتكزي و �س�مترار. �رفضه 
نظام یقوم فيه بقبول مل �س�تطع اللجنة احلكومية ا�ولية أن �سمح لنفسها ويف �روتو�ول �غو� واتفاقية التنوع البيولو�. 
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نتي�ة. ودون التوصل إىل �يفية �شأن يف نفس الوقت. لقد �ان الوقت للبدء يف التفكري جبدیة بتبين الرأي ونقيضه الناس 
العمل الشاق ت �ىل أن اإللغاء جيب أن �كون يف النص، اكن هناك ا�كثري من املساس مبوقف بعض الوفود اليت أرص 

فكرة أن النص مل �س�ت�دم لكمة "إلغاء". و�ساءل الوفد عام إذا اكنت اللجنة احلكومية الستيعاب �لنس�بة ملعظم الوفود حىت 
من أي نوع يف مجيع الظروف، وال  ال ینبغي أن �كون � أي عواقب ا�كشفا�ولية يف موقف �سمح لها �لقول إن �دم 

اكنت هناك ا�كثري من و يف اس�ت�دام خيار آلية �سویة الزنا�ات. الفائدة اكن هناك بعض و . �حتيالحىت يف ظروف 
تقوم بإد�ال الشعوب األصلية وا���ات احمللية  3-7اكنت املادة و هذا اخليار. تيسري دراسات احلا� اليت أظهرت �يف مت 

اكنت هناك العدید من ا�راسات التجریبية اليت أظهرت أن مشاركهتم اكنت �لغة األمهية ألغراض و . ملسا�ةهذه اإىل 
هبا وفود جنوب أفریقيا ومرص والربازیل قامت املدا�الت اليت وافق �ىل �ست�ر ولسهو� و�شغيل نظام الرباءات. ��، 

 وإندونيس�يا.

یبدو أن بعض و اللجنة احلكومية ا�ولية. تتبعه نوع ا�هنج ا�ي ینبغي أن وحض هذه املادة توقال وفد النيجر إن  .201
الفجوات، اكنوا حياولون توس�يع وتقليل نظر متناقضة إىل �د ما، وبدًال من حماو� امليض قدماً اكنت هلم و�ة األعضاء 

الفجوات. ومل یعد النص یتعلق �إللغاء، بل اكن یدعو إىل اللجوء إىل آليات بدی� لتسویة املناز�ات، من شأهنا أن �شمل 
�ىل من املفرتض أن �سا�د ذ� و و�ستند إىل التوفيق وهنج قامئ �ىل القانون العريف. الشعوب األصلية وا�متعات احمللية 

�اصة �إللغاء (أحاكم) حمك نصت معظم القوانني الوطنية �ىل وقد مجيع مش�لك اإللغاء. جتنب ب الزنا�ات، و�لتايل جتن
 دا�ل اللجنة احلكومية ا�ولية.�سود هذه يه الروح اليت جيب أن و عند الرضورة. 

املعنيني �متكني امليض قدماً. وقد مت  توازً� یأ�ذ يف احلس�بان مصاحل مجيعفقد وفرت . 7وأید وفد مالزي� صيا�ة املادة  .202
 �تصال.فرق تقدمي ا�كثري من التنازالت، كام �قش�هتا 

، ملواص� بعض املسائل املتعلقة 2018یونيو  28�ري الرمسية بعد ظهر یوم  اجللسات[مالحظة من األمانة: جرت  .203
د�ا الرئيس امليرس�ن وصدیق الرئيس و .]  2018يو یون  29يف  2هذا اجلزء من ا�ورة بعد توزیع املراجعة ومت . 1�ملراجعة 
املواقف املتعلقة  2وتعكس املراجعة نتي�ة. �لتوصل إىل إجناًزا �بًريا �سمح  2. وقد مثلت املراجعة 2املراجعة إىل تقدمي 

و التدابري ا�فاعية. آخر مو�ه حنهنج نظام ا�كشف و یتعلق ب  مع ��رتاف بأن هناك هنج ا�تلفة،املناجه �لقضا� الرئيس�ية و 
من أ�ل التوصل إىل ینبغي أن �كون هناك وضوح بني ا�هن�ني اكن و مل �متكن اللجنة احلكومية ا�ولية من سد هذه الفجوة. و

وضوح توافر البدون و حلفاظ �ىل سالمة املواقف الرئيس�ية املطرو�ة. تتعلق �اكنت املهمة الرئيس�ية و متعارضة. �ري مواقف 
من األعضاء أن یدرسوا بعنایة تعليقات امليرس�ن الرئيس التفاوض والتوصل إىل اتفاق متبادل. وطلب اكن من الصعب 
 املادةظهور إىل النص ومعرفة ماكن �دم الرجوع اكن من السهل �ًدا و س�ياق جلهودمه. وهو ما وفر وصدیق الرئيس، 
 .2عة املراجامليرس�ن وصدیق الرئيس لتقدمي الرئيس . ود�ا اخلاصة �لك طرف

أ�ذت يف �عتبار املدا�الت اليت قدمهتا الوفود  2وقال الس�يد �وروك، مت�دً� بصفته أ�د امليرس�ن، إن املراجعة  .204
هو تضييق الفجوات وتبس�يط النص. وف� یتعلق ��یبا�ة البدی�، اكنت املدا�الت . واكن الهدف من 1تقدمي املراجعة بعد 

حصل  1مقرتً�ا �دیًدا يف املراجعة متثل الصك �ىل جماالت امللكية الفكریة األخرى) بإماكنية تطبيق (ف� یتعلق  5املادة 
بعض ا�ول األعضاء. وأد�لت املادة مبدأ مراجعة رشط ا�كشف لهذا الغرض مبشاركة مجيع األطراف يف مو�د ال  دمع�ىل 

هام و�س�تحق ا��ر يف ا�یبا�ة. ولهذه مبدأ  أن هذا املبدأ . واعُتربإىل �زي النفاذ الصكدخول یت�اوز أربع س�نوات من بدء 
 يف ا�یبا�ة البدی�:العبارة التالية الغایة، أد�لت 

رشط ا�كشف �ىل جماالت أخرى من بإماكنية تطبيق �ىل مطلب العمل املس�متر املتعلق الرتكزي "إ�ادة التأ�يد و 
ملزم بإجراء مراجعة لهذا الصك يف مو�د ال یت�اوز أربع س�نوات  امللكية الفكریة والتقنيات الناش�ئة، من �الل الزتام

 ".دخو� إىل �زي النفاذمن بدء 
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ا�متيزي ا�ي مت إد�ا� حبذف ، قاموا 1يف املادة واكن هذا هو التغيري الوحيد ا�ي مت إجراؤه ف� یتعلق ��یبا�ة البدی�. 
رضورة لوجود واملصطل�ات األخرى. ومبا أن بعض الوفود مل �ر شغيلية �ملصطل�ات الت بني ما �ُسمى  1سابقًا يف املراجعة 
تعریفات". و�لنس�بة ال "وهو  1�رك عنواً� منفرًدا للامدة وقد أدى ذ� إىل العناو�ن الفرعية. قاموا بإزا� هذا ا�متيزي، فقد 

، بناء �ىل طلب إ�دى ا�ول األعضاءدوا، مفقوداً يف هنایة التعریف. كام أ�ااكن ملصطلح "ب� املنشأ"، فقد وضعوا قوساً 
إ�دى املوارد الوراثية " تعریفًا �دیًدا اقرتحته الب� ا�ي یوفر . واكن مصطلح "1املراجعة تعریف بدیل سابق مت �ذفه يف 

 یيل:ا�ول األعضاء وورد كام 

و / أو املعارف التقليدیة يف ظروف املوقع الوراثية " هو الب� ا�ي ميت� املوارد الوراثية"الب� ا�ي یوفر املوارد 
 و / أو املعارف التقليدیة. "الوراثية وفر املوارد األصيل وا�ي ی

إ�دى ا�ول بناء �ىل طلب  هتامومتت إ�اد 1" يف املراجعة املوفر" و "الب� ا�ي یوفروقد س�بق �ذف املصطل�ني "الب� 
اكن الوصف إ�دى ا�ول األعضاء. ��، بدیل بناء �ىل اقرتاح �عتباره . �الوة �ىل ذ�، مت إدراج تعریف بدیل األعضاء

 املتعلق هبذه الرشوط كام یيل:

من �روتو�ول �غو� �شأن احلصول �ىل  5] املادة مبا یتسق مع] [ـ"، [[وفقا لالب� املوفر /الب� ا�ي یوفر" عبارة "تعين
ع الناش�ئة عن اس�ت�دا�ا لالتفاقية املتعلقة �لتنوع البيولو�]، (أ) [الب� والتقامس العادل واملنصف للمنافالوراثية املوارد 

حصل �ىل املعارف التقليدیة ا�ي و / أو الوراثية ] هو ب� املنشأ [أو ا�ي �كتسب املوارد الب� املوفر] [ا�ي یوفر
 ] [�تفاقية املتعلقة �لتنوع البيولو�].]]مبا یتسق مع] [ل [وفقا

 بدیل

و / أو املعارف التقليدیة يف ظروف �ارج الوراثية " یعين ب� املنشأ ا�ي ميت� املوارد الب� املوفر"الب� ا�ي یوفر / 
 وفر املوارد اجلينية و / أو املعارف التقليدیة. "وا�ي یاملوقع 

" ةطبيعيال هذا التعریف بإد�ال لكمة " . وقد قاموا بتعدیلاألصيل قاموا أیضا بإجراء تعدیل طفيف يف تعریف الظروف يف املوقع
 �ىل ما یيل:ینص التعریف وأصبح لكمة "الرشوط". بعد 

دا�ل النظم اإل�كولوجية واملوائل الوراثية " تعين الظروف [الطبيعية] حيث تو�د املوارد األصيل "الظروف يف املوقع
، 2يطة هبا حيث طورت خصائصها املمزية [املادة الطبيعية، ويف �ا� األنواع املس�تأ�سة أو املزرو�ة، يف املناطق احمل 

 اتفاقية التنوع البيولو�]. "

 ال�رتاع"جوهري �لنس�بة لف� یتعلق مبصطلح "إ�دى ا�ول األعضاء اكن هناك تعریف �دید مت إدرا�ه بناء �ىل طلب و 
 وهو

و / أو املعارف التقليدیة املرتبطة به، عند صنع الورايث اس�ت�دام املورد لوال عين أنه یال�رتاع" جوهري �لنس�بة ل"
 ال�رتاع. "التوصل ل��رتاع، مل �كن �إلماكن 

إضافية، و�لت�دید "و / أو املعارف عبارة اقرتحت إضافة اليت خرى هذه املدا�� إ�دى ا�ول األعضاء األ توقد أید
التد�لني كتعریف �دید و�كن من األفضل وضع هذا التد�ل  بديئ هو امجلع بنيامل فعل الالتقليدیة املرتبطة هبا". واكن رد 
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واكن : إما اس�ت�دام األقواس أو فصل املقرت�ني. وهام للنظر فهياممطروحتان هناك مسألتان  تاكنو اإلضايف بني قوسني. 
 الوحيد یتعلق �ملادة ، اكن التغيري7يف املادة و. املهنجيف املوجودة �ختالفات التعرف �ىل األقواس أكرث مالءمة أثناء وضع 

مدا�الت مفيداً استناداً إىل األمر ، فقد اعترب 1تبني من �الل العرض التوضيحي للمراجعة �شأن موضوع اإللغاء. وكام  7-2
بعض ا�ول األعضاء لتوفري ضامن یتعلق بتطبيق اإللغاء كعقوبة. و�كنه اكن �ًما أیًضا، ورأت بعض الوفود أنه من املهم 

واجللسات �ري يف اجللسات العامة ويف املناقشات اليت جرت الحتيال. احملدد املتعلق �س�ياق ال تطبيق اإللغاء فقط يف 
إللغاء �سبب �حتيال وفقا یتعلق �ن حيث املبدأ �ىل إجياد �زي للس�ياسة العامة ، يف �ني مل تعرتض بعض الوفود مالرمسية

للسامح بظهور فهم مشرتك يف هذا و للقوانني الوطنية، فإهنا مل �شعر �الرتياح إزاء فكرة التطبيق التلقايئ لإللغاء كعقوبة. 
اكنت موجودة �حتيال. وبناًء �ىل ذ�، �ذفوا عبارة الت يف �اا�ال، مت �تفاق �ىل إزا� فكرة التطبيق التلقايئ لإللغاء 

العادي قد �دث نتي�ة نية احتيالية". وقد أ�ذت هذه العبارة من للرشط "إال إذا اكن �دم �متثال ويه 1يف املراجعة 
. وقد فقاموا بتعدیلهاد. الرضا أو الرا�ة ا�اكفية لبعض الوفو حتقق من معاهدة قانون الرباءات و�كن تبني أهنا ال  1-10املادة 

: "ومع ذ�، جيوز �لك دو� عضو / طرف أن ینص �ىل عقو�ت ما بعد ما یيل يف ماكهنارج �ذفت هذه العبارة وأد
وطالبت ". 4املادة الوارد يف املنح، مبا يف ذ� اإللغاء، يف ظروف اس�تثنائية حيث یو�د احتيال يف الوفاء �رشط ا�كشف 

". ومع ذ�، فإن مثل هذا التعدیل من یتعني/ینبغيبعد عبارة " 1-7راج لكمة "جيوز" يف املادة إدإ�دى ا�ول األعضاء ب
هذا ویبدو أن شأنه أن یرتك الباب مفتو�ا أمام إماكنية �دم فرض أي عقو�ت حىت يف ظل �دم �متثال لرشط ا�كشف. 

ا�كشف. �� اكن من األفضل أن نرتك رشط وینتفي من وراءه غرض يؤ�ر �ىل نزاهة احلمك س� ، يف �ال �دوثهالتطور، 
 �ىل النحو التايل: 7املادة وس�تكون صيا�ة لكمة "جيوز" يف �دود هذا التناقض. 

 ]7"[املادة 

 [العقو�ت والتعویضات

 
تدابري قانونية وإداریة مناس�بة وفعا� ومتناس�بة أن تضع [لك دو� عضو] / [طرف] �ىل ینبغي] یتعني/[جيب] / [ 7-1

 .4رشط ا�كشف الوارد يف املادة ل ة �دم �متثال ملعاجل
 
يف الوفاء مبتطلبات ا�كشف �ىل صالحية أو إنفاذ حقوق الرباءة املمنو�ة. �دم ینبغي] أال یؤ�ر یتعني/[جيب] / [ 7-2

 ومع ذ�، جيوز �لك دو� عضو / طرف أن ینص �ىل عقو�ت ما بعد املنح، مبا يف ذ� اإللغاء، يف ظروف اس�تثنائية
 .4املادة الواردة يف لوفاء مبتطلبات ا�كشف ف� یتعلق �حيث یو�د احتيال 

 
ینبغي] یتعني/، [جيب] / [2-7دون اإل�الل بعدم �متثال نتي�ة نية احتيالية �ىل النحو املبني يف إطار الفقرة  7-3

�سمح مجليع األطراف حبيث �ول األعضاء] [لألطراف] [أن تقوم] بوضع آليات مناس�بة لتسویة املناز�ات ل[جيوز] [
 لوصول إىل �لول مرضية للطرفني وفقًا للقانون الوطين.]] "�املعنية 

املادة و  4و  5و  3و  2وقد حتدثت الس�يدة ��يل، بوصفها صدیقة الرئيس، عن التغيريات اليت ُأد�لت �ىل املواد  .205
جمهوداً حسن النية لالس��ع إىل املدا�الت املقدمة. يف اجللسة العامة  2. وقد عكست املراجعة 2من املراجعة البدی�  4

ومراجعهتا بعنایة ومراجعة النص بطریقة حتافظ �ىل نزاهة مواقف ا�ول اجللسات �ري الرمسية واملناقشات اليت جرت يف 
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وحسنت النص عن طریق تضييق الفجوات قدر اإلماكن. وقد  1املراجعة يف �ي مت حتقيقه االتقدم واحلفاظ �ىل األعضاء، 
"إلزايم". وقد أ�اطوا �لام من حول لكمة يف عنوان القسم ا�ي أزیلت فيه األقواس الفجوات تضييق متثلت إ�دى �االت 

، �ىل الرمغ من 2-7و  1-7ع للامدتني �الختالف بني ا�ول األعضاء ا��ن یؤیدون ا�كشف، كام یتضح من ا�مع الواس
بدقة ت� النقطة. ا�قيق للمشاعر املتعلقة قياس ال �ختالفات الواحضة يف و�ات النظر. وأعربت عن أملها يف أن یمت 

یتضمن �دة مواد أخرى. واكن التغيري الوحيد ا�ي طرأ �ىل تصاحلي املتعلقة �لهدف جزًءا هاًما من هنج  2اكنت املادة و 
"ل�مع املتبادل" يف الفقرة (أ) بناًء حول " ووضع قوسني معقوفني ��ساق"لكمة هو إدراج  1يف مقابل املراجعة  2ملادة ا

و�كن سيمت تصحيح ذ� عندما یمت �نهتاء من املسودة.  2املراجعة مل تظهر األقواس يف و. إ�دى ا�ول األعضاء�ىل طلب 
 :ما یيل�ىل  2املادة وتنص 

دا�ل  وراثيةواملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد ال وراثيةمن هذا الصك هو املسامهة يف حامیة املوارد ال"[الهدف 
 نظام امللكية الفكریة من �الل:

و / أو املعارف  وراثية(أ) �سهيل ��ساق / ا�مع املتبادل مع �تفاقات ا�ولية املتعلقة حبامیة املوارد ال
 وت� املتعلقة �مللكية الفكریة  وراثيةملوارد الالتقليدیة املرتبطة �

و / أو املعارف التقليدیة املرتبطة  وراثية(ب) تعز�ز الشفافية يف نظام امللكية الفكریة ف� یتعلق �ملوارد ال
 وراثية �ملوارد ال

عارف التقليدیة وامل وراثية(ج) ضامن حصول ماكتب امللكية الفكریة �ىل املعلومات املناس�بة عن املوارد ال
 ] ملنع منح حقوق امللكية الفكریة عن خطأ.] وراثيةاملرتبطة �ملوارد ال

إىل تفضيلها . وقد أشارت بعض الوفود املؤیدة للكشف اإللزايم 1�ملراجعة املتعلقة �ملوضوع ف� یتعلق  3ومل تتغري املادة 
�ملرونة �شأن هذه املسأ�. وقد مت اإلبقاء �ىل األقواس حول لصيغة البدی� السابقة و�كهنا أعربت عن اس�تعدادها للت�يل ل 

 :ما یيل�ىل  3املادة وتنص تعریف هذا املصطلح. حىت یمت تنقيح املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية عبارة 

 ]3"[املادة 

 [موضوع املادة الصك

 ].] "وراثيةاملرتبطة �ملوارد ال ، و [املعارف التقليدیةوراثيةینطبق هذا الصك �ىل املوارد ال

بقدر  وا�س�تعراض الطلب، وسعأهنم قاموا ، 4املادة عن  قالت الس�يدة بياليم، ويه تت�دث بصفهتا أ�د امليرس�ن  .206
س�تحظى  متضييق الفجوات، وأعربت عن ثقهتا يف أن تنقي�اهت�ىل قد معلوا �روح السعي و . إدراج املدا�التاإلماكن إىل 

اكن هناك و �ري الرمسية. اجللسات �الل وفقا مل طلب " �كونوالكمة "�" �كونلكمة " وا، استبدل1-4ملادة يف او�لقبول. 
قدر من املرونة. قد أظهرت ". �كهنم الحظوا أن ا�ول األعضاء یعمتد بصورة مبارشة �ىلإ�ادة إدراج عبارة "یتعلق بطلب 

" يف قامئة یعمتد بصورة مبارشة �ىل"بعبارة ومتش�ياً مع روح ذ� احلل الوسط ا�ي اكنوا یأملون يف عكسه، فقد احتفظوا 
. احملفزاكن هناك ا�كثري من العمل ا�ي یتعني القيام به �ىل آلية و �ىل و�ه الت�دید. املادة كن يف �مل  ااملصطل�ات و�كهن

بناًء �ىل طلب ا�ول األعضاء. ويف  1-4. وقد �ذفت العبارة "اليت زودت" يف املادة اإلجنازاك معل قيد اكن ال �زال هنو 
، طلب �دد من الوفود �ذف عبارة "مصدر و / أو". ومع ذ�، فقد احتفظوا هبا �كهنم وضعوها بني أقواس 2-4املادة 

سن النية. یتعلق حب حمك یعترب الواجبة"، حيث أن هذا احلمك  بإدراج عبارة "العنایةتتعلق مربعة. واكنت هناك أیضاً طلبات 
. كام وقد مت �ذفهام".  حي� اقتىض األمر"عند �قتضاء" و "یتعلق بعبارة إطنابية ويه ، اكن هناك طلب 3-4يف املادة و

ويه �كن من املمكن �لها هناك قضية أساس�ية مل و . س�يلعب دورا �اسام". وا�رتفوا بأن القانون الوطين یتعنيأدرجوا لكمة "



WIPO/GRTKF/IC/36/11  
56 
 

، بناًء �ىل 3-4 البدی� واملوافقة املس�بقة عن �مل. وقد أ�ادوا إدراج املادة هاوتقامس �ىل املنافع إلشارات إىل احلصول تتعلق �
أ�ذوا و�ات نظر فقد ، 4-4و�لنس�بة للامدة أیًضا إىل ا�كثري من العمل.  3-4حتتاج املادة و طلب �دد من ا�ول األعضاء. 

هنً�ا أكرث إجيابية جتاه امجلل لتعكس �رتيب �ريوا ، �ا فقد جعلها أكرث وضو�اا�ول األعضاء بعني �عتبار لتسهيل قراءهتا و 
، �ىل قاموا �إلضافة إىل ذ�وتلبية متطلبات ا�كشف. ب دور ماكتب الرباءات يف تقدمي املسا�دة للمتقدمني للسامح هلم 

�ىل  4تنص املادة و ، مل �كن هناك إضافات أو �ذف. 5-4يف املادة ودقة حمتوى ا�كشف." "بإدراج عبارة النحو املطلوب، 
 ما یيل:

 ]4"[املادة 

 رشط ا�كشف

[و / أو املعارف التقليدیة املرتبطة  وراثيةيف طلب �راءة ��رتاع املوارد الاملشار إليه عندما �س�تعمل ��رتاع  4-1
تطلب �ىل [لك دو� عضو] / [طرف] أن [ینبغي/یتعني]لال�رتاع، جوهریة �لنس�بة ] اليت �كون وراثية�ملوارد ال

 من املتقدمني ا�كشف عن:

فعليه ، أو إذا اكن ال ینطبق �ىل، أو إذا اكن �ري معروف، ملقدم الطلب، وراثية(أ) ب� منشأ املوارد ال
 وراثية مصدر املوارد الا�كشف عن 

 .]وراثيةعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد المصدر املعن إن أمكن، ا�كشف، [(ب) 

[و / أو املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد  وراثيةيف �ا� �دم معرفة [مصدر و / أو] ب� منشأ املوارد ال 4-2
 ]، جيب �ىل مقدم الطلب، بعد إجراء العنایة الواجبة، إصدار إ�الن هبذا املعىن.وراثيةال

لطرف]، وفقاً للقانون الوطين، أن تطلب من مقديم الطلبات تقدمي ا[ا�و� العضو] / [�ىل ] یتعني /[جيوز 4-3
، مبا يف ذ� املوافقة املس�بقة عن وتقامسها املنافع�ىل املعلومات ذات الص� ف� یتعلق �المتثال ملتطلبات احلصول 

 �مل، [وال س�� من [الشعوب] [الساكن األصليني] وا�متعات احمللية].

 دیلب

توفري املعلومات ذات الص� ف� یتعلق �المتثال �اص ب �ىل رشط  1ال �ش�متل رشط اإلفصاح الوارد يف الفقرة  4-3
 ، مبا يف ذ� املوافقة املس�بقة عن �مل.وتقامسها املنافع�ىل ملتطلبات احلصول 

�شأن �يفية تلبية رشط ا�كشف.  ] أن تقدم ماكتب الرباءات التوجيه ملقديم طلبات الرباءاتیتعني] / [ینبغي[ 4-4
�ىل ماكتب الرباءات للتحقق من دقة  مالزتابوضع ] یقوم] [جيوز/  یتعني[ینبغي / ال ومع ذ�، فإن رشط ا�كشف 

 حمتو�ت ا�كشف.

] أن جتعل لك [دو� عضو] / [طرف] املعلومات اليت یمت ا�كشف عهنا متا�ة للجمهور یتعني] [ینبغي[ 4-5
 ]] "  1املعلومات اليت تعترب رسیة.[،�س�تثناء 

وقالت الس�يدة ��يل، مت�دثة بصفهتا صدیق الرئيس، إن إ�دى ا�ول األعضاء طلبت إد�ال �دة تعدیالت نصية  .207
. ومع ذ�، فقد مت إد�ال معظم ت� التعدیالت يف ا�ورات السابقة للجنة احلكومية ا�ولية 4حمددة �ىل أحاكم املادة 

                                                
 .""دون املساس حبامیة املعلومات الرسیة ويه) 2( 14فن �روتو�ول �غو� لصيغة بدی� ف� یيل   1
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لضامن أن مجيع التد�الت قد انعكست يف و املتعلقة بـ "ال یو�د رشط �دید للكشف." البدی� و  4املادة وأد�لت �لهيا يف 
 املادةماكن ما يف �تفاقية بطریقة حتفظ مواقف ا�ول األعضاء وال س�� ا�هنج ا�ي یمت النظر فيه، مت إد�ال تعدیالت �ىل 

مج� أ�رية يف هنایة الفقرة. وقد ُطلب إدراج هذه امجل� البدی� لتتضمن  1-4�ىل النحو التايل: مت تعدیل املادة  4 البدی� 
املتعلقة بت� احلصول �ىل املنافع وتقامسها/املوافقة املس�بقة عن �مل و  ، و�كهنا ال تبدو متسقة مع نوا� أد�3-4األ�رية يف املادة 

البدیل . وقد �ّدلوا 3-4 البدیل امل معها من �الل إ�ادة إدراجمت التعیمع هذا املفهوم، ونأمل أنه  ةمتعارضأهنا بدا و املادة. 
يف العبارة ". كام ُطلب إد�ال ت� املعارف التقليدیة"بعد " هبا رتبطامل" ونقل "جيوز" �لكمة "ميكن�ستبدال لكمة " 4-4

ع أو اس�ت�دامه، فإن ��رتاابتاكر تتعلق �رشط ا�كشف وإذا مل �كن من الرضوري  4العادیة، �كن املادة  4املادة 
ون وصدیق الرئيس إىل أنه ال یبدو  أهنا املعلومات املتعلقة �ملوارد الوراثية لن �كون ذات ص� بنظام ا�كشف. وأشار امليرس�

اليت ال تفرض �ىل ماكتب و ا�كشف �لعبارة املرتبطة �رشط املتعلقة  4-4. واكن هناك أیضاً طلب إلدراج املادة تنمتي للنظام
�ىل ماكتب الرباءات تقدمي التوجيه ملقديم طلبات الرباءات �كون ات الزتاما �لتحقق من حمتو�ت ا�كشف، و�كن الرباء

"وكذ� فرصة للمتقدمني أو �راءات ��رتاع لتصحيح عبارة �شأن �يفية تلبية متطلبات ا�كشف. وقد طلب البعض إضافة 
�شلك واسعا ومبا أن امليرس�ن وصدیق الرئيس قد فكروا يف هذه الصيا�ة، بدا األمر  ".أو �ري حصيح  �اطئكشف أي 

أحاكم املتعلقة باس�تثنايئ و�ري مرتبط مبتطلبات ا�كشف فقط، وليس بتضييق الفجوات و�لق مجمو�ة متنو�ة من الت�د�ت 
فقط إىل طلبات �راءات اليت �شري  4ادة إىل امللكية الفكریة وامل�شري اليت  2اكن هناك أیضا مسأ� املادة و �تفاق. 

إلدراج امللكية الفكریة بني قوسني و�راءات  1املراجعة ما قبل صيا�ة اكن بعض األعضاء �سعون إىل العودة إىل و ��رتاع. 
. ومبا أن هذا �قرتاح اكن لألعضاء ا��ن ال یؤیدون بوضوح رشط ا�كشف اجلدید، سعى 4و  2بني قوسني يف املادتني 

ون وصدیق الرئيس إىل احلفاظ �ىل نزاهة  املراجعة قبل صيا�ة ا�ول األعضاء من �الل �دم الرجوع إىل ما مواقف امليرس�
عن ذ� الوارد يف املواد احلالية، فإن امليرس�ن وصدیق خيتلف . وإذا اكنت هذه األطراف يف الواقع تؤید رشط كشف، 1

واكنت جزًءا  1املراجعة ألول مرة يف  5مت تقدمي املادة وة یعكس ذ� ا�هنج. الرئيس مس�تعدان إل�شاء جزء �دید من األدا
لزتام مبراجعة قابلية تطبيق رشط ا�كشف �و 4ملتطلبات ا�كشف اليت �ركز �ىل الرباءات يف املادة املتفق �ليه من ا�هنج 

لضامن إدراج الشعوب  5�ىل صيا�ة املادة أجریت تعدیالت و �ىل أنواع أخرى من امللكية الفكریة �الل فرتة زمنية حمددة. 
 :وقد صيغت اكلتايلاألصلية وا�متعات احمللية يف معلية �س�تعراض. 

، �ىل جماالت 4رشط ا�كشف يف املادة إلماكنية تطبيق "تلزتم ا�ول األعضاء / األطراف بإجراء مراجعة ملزمة 
ذات الص� بتطبيق هذا الصك، يف مو�د ال یت�اوز أربع أخرى من جماالت امللكية الفكریة والتكنولوجيات الناش�ئة 

تنشئ ا�ول األعضاء / األطراف فریقا �امال وفقا لتوجهيات ا�ول و . هذا الصك حلزي النفاذس�نوات بعد دخول 
هذا املوضوع املشاركة ا�اكم� مراجعة شمل و� األعضاء / األطراف يف هذا الصك لتجس�يد هذا �س�تعراض. 

املراجعة دون املساس �لعمل اجلاري يف املنتد�ت تمت جيب أن و وب األصلية وا�متعات احمللية. والفعا� للشع
 األخرى.] "

اكنت ببساطة وثيقة معل نأمل أن �س�تحوذ �ىل رأس املال الفكري للمفاوضات �ىل  2 املراجعةوقال الرئيس إن  .208
املفاوضات. واكن القرار الوحيد ا�ي متثل إ�دى نقاط ل �تفاق بويه ال متثل املس��. املدا�الت النحو ا�ي تدمعه 

، حيث ستنظر األربعني للجنة احلكومية ا�وليةإىل ا�ورة  2املراجعة ستت�ذه اللجنة احلكومية ا�ولية هو نقل أو �دم نقل 
مع لك �ىل اكفة األعضاء �تفاق مل �كن واللجنة يف ما إذا اكن من املناسب امليض قدماً إىل امجلعية العامة الختاذ قرار أم ال. 

ة، ما مل �كن من املراجع 2املراجعة التحفظات وا�اوف. ولن یعاد فتح إىل �انب اكنت مجيع التعليقات مس�� و . ايشء فهي
حلفاظ معلهم یتعلق �غفاالت ینبغي مناقش�هتا مع امليرس�ن وصدیق الرئيس، مع ��رتاف بأن أسلوب إهناك أخطاء واحضة و

 .للتوصل إىل الوضوح�ىل سالمة مواقف ا�ول األعضاء 
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[مالحظة من األمانة: شكر مجيع املت�دثني الرئيس ونواب الرئيس وامليرس�ن وصدیق الرئيس �ىل معلهم]. وحتدث  .209
ن مالحظات يف ا�مو�ة س�يقدمولك أفراد . وقال أن 2 �ملراجعةوفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ، ورحب 

 .2�شأن املراجعة 

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وقال إنه �ىل الرمغ من التقدم احملرز، إال أن  .210
صل إىل مس�توى توقعاته. وأعرب عن أسفه ألن بعض العنارص الهامة للغایة يف مقرت�اته مل تؤ�ذ يف احلس�بان، تمل  2املراجعة 

ظل احلمك ا�ي یتضمن قانون الرباءات املوضوعي، كام هو احلال يف املادة و . احملفز یتعلق مبضمون ا�كشف و وال س�� ف�
مزید من املناقشات حول إجراء هناك �ا�ة إىل و .  الوسطى والبلطيق، �شلك صعوبة �لنس�بة إىل مجمو�ة ب�ان أورو�10

وثيقة ليكون مبثابة مع نقل هذا النص ذ� �ىش ی. وميكن أن 5 املادة آليات معلية املراجعة احملمت� للصك كام هو مقرتح يف
 .للجنة احلكومية ا�ولية 40�ورة يف امعل 

وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وسّمل بأن هناك معل �بري مت القيام به لتضييق الفجوات يف القضا� الرئيس�ية.  .211
. ومع ذ�، 4ام �راءات ��رتاع هو احملور الرئييس ملتطلبات ا�كشف يف املادة �ىل سبيل املثال، اكن نظ، 2ففي املراجعة 

 مزیًدا من التعليقات.ا�ول األعضاء قدم تس� و اكن �یه خماوف �شأن بعض جوانب العمل. 

كبري ا�ي وحتدث وفد إ�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب. وأعرب عن تقد�ره للعمل املنجز والتقدم ا�  .212
مثرة معل مكثف. وقد اجمتعت اللجنة احلكومية ا�ولية للرتكزي �ىل والیة اللجنة  2املراجعة ومتثل حتقق يف ذ� األس�بوع. 

والرتكزي �ىل قضا� التفاوض. ويف �ني أنه مل �كن من املمكن سد مجيع �االت �دم التوازن احلكومية ا�ولية، ويه تقليل 
، واليت س�متكن اللجنة احلكومية ا�ولية من مواص� 2املراجعة �ملساهامت الهامة اليت مت تقدميها يف  الوفد فقد أقر الثغرات،

للجنة احلكومية ا�ولية. واكن هناك �دد من الشوا�ل اليت سيمت تناولها يف مناقشات  40ا�ورة إىل  امعلها. وميكن إرساله
س�يقدم أعضاء ا�مو�ة تعليقاهتم بصفهتم الوطنية. و علومات التسلسل الرمقي. أخرى، مثل استبعاد القضا� املتعلقة �ملش�تقات وم

 اكنت مجمو�ة دول أمر�اك الالتينية وا�اكریيب �ىل اس�تعداد للعب دور جيد يف املناقشات القادمة.و 

مع ذ�، ؛ و  2املراجعة وأشار وفد الصني إىل أن بعض ا�ول األعضاء قد أبدت قدراً �برياً من املرونة لتحقيق  .213
 40�ىل إ�الته إىل ا�ورة  افق يف اآلراء حول النص. وقد درس النص بعنایة ووافقولألسف، يف ا�هنایة، مل �كن هناك تو 

 .للجنة احلكومية ا�ولية

تعكس التقدم احملرز يف ا�ورة السادسة  2وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية وقال إن املراجعة  .214
جنة احلكومية ا�ولية، رمغ أن بعض الشوا�ل اليت أثريت �لفعل ال �زال قامئة. وإدر�اك ألمهية التقدم احملرز، وافق والثالثني لل 
 .للجنة احلكومية ا�ولية 40بصيغهتا احلالية إىل ا�ورة  2املراجعة �ىل إ�ا� 

تقدم وقال إنه مت إحراز ا�كثري من ال وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه،  .215
ر بإحراز مزید من التقدم �شأن املوارد الوراثية كام یتضح من مس�توى �ست� املزتمالوفد  اإلجيايب �الل األس�بوع. وظل

يف املفاوضات.  ةاألس�بوع. وتفهم رغبة الرئيس يف األ�ذ بأساليب معل �ري تقليدیة لتحقيق انفرا��الل هذا  ها�ي قدم
 الوفد اكن �ي ،2�ملراجعة مفتو�ة العضویة. وف� یتعلق و شفافة وقد حبثت عن مناجه ميكن لهذه املهنجية أن ختدم غرضها و 

الوفد الوحيد ايل أعرب مل �كن وأساس للعمل يف املس�تقبل. بوصفها �دد من التحفظات اليت من شأهنا أن جتعلها إشاكلية 
ا�مو�ة الوحيدة  �حتاد لك متكرر أمام أعضاء اللجنة. وظل�شومت اس�تعراضها فة معرو ت� التحفظات. واكنت مواقفهعن 

 وسط.التوسط إىل �ل اليت قدمت اقرتا�ا رمسيا �شأن املوارد الوراثية. وجشع األعضاء �ىل دراسة اقرتا�ه، ا�ي أدى إىل 

ة ا�یبا�ة البدی�، وما زال یفضل وحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة التفكري، ورحب بإضاف .216
ال�رتاع" جوهري ل"لعبارة ملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية. وأشار إىل التعریف اإلضايف ف� یتعلق � 1البدیل 
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 2�ساق" يف املادة �"�لكمة التعریف. واكنت هناك إضافة هذا وأعرب عن الزتامه بأن �كون بناء يف العمل �ىل أساس 
، أشار إىل التقدم احملرز يف حماو� سد 4ف� یتعلق �ملادة و �شأن الهدف، وس�يكون من املفيد العمل �ىل هذا األساس. 

. البدی� 3-4رشط ا�كشف اإللزايم، �كنه مل �كن يف وضع �سمح � بدمع املادة املتعلقة � الثغرات بني املواقف ا�تلفة 
، اكن اإللغاء هو املوقف ا�ي الزتمت به الب�ان املتشاهبة التفكري 7یتعلق �ملادة  . وف�5بإضافة املادة الوفد ورّحب 

�يفية حتقيق التوازن ا�قيق بني الوضوح واليقني القانوين �ىل مثاًال األمر التوافق، اكن من منطلق روح بوضوح �م، و�كن 
. 7دمي تنازالت والعمل �ىل أساس الصيا�ة احلالية للامدة لتقوأعرب الوفد عن اس�تعداده وخمتلف املواثيق الوطنية. املواقف. 

إىل  2املراجعة �ىل إ�ا�  الوفد ). ووافق7و  5و  4و  2ة (املواد وبصفة �امة، اكنت مجيع ت� املواقف يف إطار احلزم
 .للجنة احلكومية ا�ولية 40ا�ورة 

عقدت ا�ورة  األصلية، إن هناك اختالفات متبقية، و�كن، مت�دً� نيابة عن جتمع الشعوب تيبيتاوقال وفد مؤسسة  .217
للجنة احلكومية ا�ولية �روح من التعاون والثقة وحسن النية، وأعرب عن أم� يف احلفاظ �ىل ذ� و امليض قدما يف  36

قدر �بري من افر تو هنج إطاري تطبيق �نتقال إىل ویتطلب �حجة. هنایة ت� احملاد�ت واملفاوضات الطوی� إىل الوصول ب 
�شلك من شأنه ، �كن اإلطار س�يوفر ما �كفي مجليع الب�ان واملس�ت�دمني واملقدمني وأحصاب املصل�ة واملصل�ة العامة الثقة
وازن بني مصاحلهم وحقوقهم. وقد قدم أولئك ا��ن اقرتحوا احلزمة اإلطاریة تنازالت �برية وأظهروا ثقة بأنه ميكن حتقيق یأن 

. وأعرب 2املراجعة مؤمتر دبلومايس �ىل أساس عقد و�اد� وأن اللجنة احلكومية ا�ولية ميكن أن تنتقل إىل نتي�ة منصفة 
خماوفه ویضع ثقته يف س�يجنب ، و�كن كام ذ�رت العدید من ا�مو�ات، فإنه 2املراجعة عن قلقه �شأن �دم التوازن يف الوفد 

اللجنة احلكومية الوفد اكنت �هيا خماوف أخرى يف هذه العملية. وحث  ا�مو�ات األخرى اليتأن تثق ویأمل  2املراجعة 
أو 10أو  5ملدة �س�متر يف مناقش�هتا اللجنة احلكومية ا�ولية جتعل مبسائل من شأهنا أن  اا�ولية �ىل إهناء الصك و�دم حتميله

بلومايس، �ا حث ا�ؤمتر ر�ه يف املیمت طاكن �ى اللجنة احلكومية ا�ولية إطار معل ميكن أن و س�نة أخرى.  20أو  15
 للجنة احلكومية ا�ولية. 40إىل ا�ورة  اونقله 2املراجعة امجليع �ىل قبول الوفد 

وأعرب عن شكره نيابة عن جتمع الشعوب األصلية،  معهد الشعوب األصلية الربازیيل للملكية الفكریة ممث�وحتدثت  .218
جياد مجمو�ة اكم� من احللول �متكني مساهامت مجمو�ة الشعوب األصلية وسعت إىل إأظهرت مرونة �ول األعضاء اليت ل

ع 2املراجعة . ويف إطار مناقشة 5و  3-4و 2-4و  1ملواد املتعلقة � ، شهدت رغبة معظم ا�ول األعضاء وكذ� جتم�
، و�كن لسوء احلظ، مل �متكن 2اآلراء. ورحبت �ملراجعة يف توافق التوصل إىل الشعوب األصلية يف التقدم حنو التعاون و 

، اليت ميكن أن حتقق املزید 2بعض ا�ول األعضاء من فعل اليشء نفسه. وحثت ا�ول األعضاء �ىل التفكري يف املراجعة 
جللسة العامة عن . وقد أعرب جتمع الساكن األصليني يف ا7يف املادة أمر مت إغفا� من التوازن يف املس�تقبل. وأشارت إىل 

احلا�ة إىل ضامن مشاركة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية يف آليات �سویة املناز�ات واليت أیدهتا وفود جنوب أفریقيا 
رضور�. و�الوة �ىل ذ�، فقد قدمت نصاً أمرا اكن ذ� و . 2املراجعة وإندونيس�يا وني�ري� والنيجر و�كهنا مل تدرج يف 

إشارة إىل القوانني العرفية للشعوب األصلية، �ىل النحو ا�ي یدمعه �شلك حبيث یمت تضمني  3-7 املادة مقرت�اً إلدرا�ه يف
. وطلبت من امليرس�ن وصدیق الرئيس 2املراجعة يف أمر مل �رد مبارش وفدا الربازیل ودو� بوليفيا املتعددة القوميات، وهذا 

: "ضامن مشاركة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية ومرا�اة العبارة التالية 3-7يف هنایة املادة  2املراجعة أن یدر�ا يف نص 
 دمع جتمع الشعوب األصلية.�س�تطيع ألطراف اليت وقد أعربت عن امتناهنا لاحلقوق العرفية للشعوب األصلية". 

 .2عة املراجعند �نهتاء من األمر ا�ي حيمتل أنه مت إغفا� وقال الرئيس أنه ميكن النظر يف  .219

املادة مت �ذف وأعرب وفد دو� بوليفيا املتعددة القوميات عن ثقته يف أن العملية س�تصل إىل هنایة جيدة وممثرة. وقد  .220
یرتك الوفد موقفه يف النص. و�الوة �ىل ذ�، ال ميكن أن تظهر من القوانني العرفية للشعوب األصلية وینبغي أن  7-3

أراد أن یعزز هذا املوقف و يف الطبيعة. تو�د اكل احلياة واملوارد الوراثية ومش�تقاهتا كام أشتتعلق بعدم وجود �راءات املتعلق ب
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�ىل �مل �لتقدم، واكن رغب يف إ�ادة فتح املستند بأمك�. �مل وجزء من البدیل. ميثل �اليا يف جزء موضوعي من النص ألنه 
 �كنه اكن �رغب يف توضيح موقفه بوضوح.

و�لق وفد الفلبني، �عتباره أ�د الب�ان املتنو�ة الضخمة، أمهية �برية �ىل معل اللجنة احلكومية ا�ولية. وقد غطت  .221
، وال س�� �شأن القضا� الرئيس�ية مثل لهااللجنة احلكومية ا�ولية ا�كثري من املداوالت يف ا�ورة السادسة والثالثني 

، للموافقة احلرة املس�بقة عن �مل�كشف، وال س�� اآلليات اليت تعطي أمهية قصوى املوضوع واجلزاءات والعال�ات ورشوط ا
اليت اكنت مسة رئيس�ية يف لواحئها الوطنية. و�� مفن مصلحهتا أن �رى ذ� ینعكس يف صك دويل جيسد نظام امللكية 

للصورة  مدراك ت البحث عن �ل وسط. وظلمب�اوالالوفد الفكریة ا�ي �كفل حامیة متوازنة وفعا� للموارد الوراثية. وأشاد 
لتنفيذ الفعال للتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش�ئة عن من أ�ل اقامت الفلبني بت�دیث إطارها القانوين و . احملفزة للعملية

اً أن نظام يف املشاركة يف املناقشات ذات الص� �ىل املس�توى ا�ويل، معترب الوفد اس�ت�دام املوارد الوراثية. وسوف �س�متر 
املوارد الوراثية �ىل املنافع وتقامسها املتعلق �س�ت�دام امللكية الفكریة ینبغي أن �كون قادراً �ىل دمع هدف آليات احلصول 

رادة س�ياس�ية من �الل اإلا�متع ا�ويل، یتوصل يف أن  هواملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية. ویظل األمل حيدو
لمشاركة، قریبا إىل توافق يف اآلراء. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن تقد�ره للرئيس �ىل اس�مترار توجهيه وقيادته، ل و�س�تعداد 

ا�ورة عقد ، وقال إنه یتطلع إىل اجلاد، وصدیق الرئيس واملرتمجني �ىل معلهم وامليرس�نوكذ� لألمانة، وأفرقة �تصال، 
 املقب�. 

مجيع املواقف ا�تلفة ألهنا تتضمن أیدها �روح حسن النية  و�كنه نصاً مثالياً،ال متثل  2 املراجعةوقال وفد مالزي� إن  .222
 .للجنة احلكومية ا�ولية 40إىل ا�ورة  2وأید الوفد اصط�اب املراجعة ل�ول األعضاء. 

لكمة "إلزايم". . وطلب إ�ادة إدراج األقواس املعقوفة بعد 2واكن �ى وفد كندا �دد من الشوا�ل �شأن املراجعة  .223
�ورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية ل�ري الرمسية يف اجللسات يف اجللسة العامة أو هذه األقواس ومل تمت مناقشة إزا� 

يار�ن فقط، و�حتفاظ �إلفصاح تتعلق خب اكن من املهم �دم جعل مسودة النص و ذ� خطأ.  . وقد اعترب أنا�ولية
تبادل للتجربة امل فهم تحقيق ال ل �مة معلومات احلصول �ىل واكن ذ� �امً ألنه اس�متر يف التطلع إىل . اتيار أ�د اخل التطوعي ك

اختاذ قرارات مس�تنرية �شأن سوف متكن من معلومات ويه امللموسة ل�ول األعضاء اليت تقوم بتنفيذ ا�كشف اإللزايم، 
اخليارات البدی� مثل اس�مترار طرح ناك �ا�ة للتأكد من اكنت ه و إىل األمام. اليت ینبغي اتباعها للتقدم أ�سب الس�بل 

إذا اكن و"الرباءة" �بدیل لـ "امللكية الفكریة".  لكمةإ�ادة إدراج  الوفد ، طلب2يف املادة واإلفصاح التطوعي �ىل الطاو�. 
�ىل أنه ال یو�د توافق الوفد د ، فس�يكون ذ� مقبوًال. وشد4ذ� یعين إ�ادة إدراج امللكية الفكریة �بدیل للرباءة يف املادة 

حقوق امللكية الفكریة  �ىل يف اآلراء �ىل أي �ال ف� إذا اكن س�يطبق أي صك �ىل �راءات ��رتاع بصفة �اصة أو
�كن واحضا �شلك �ام، بي� یعتقد، دون املساس مبوقفه العام، بأن أي صك س�يطبق يف �دئ األمر �ىل الرباءات فقط. ومل 

ق ا�كشف اإللزايم �ىل املوارد الوراثية أو املعارف التقليدیة يف ا�ول األعضاء ف� یتعلق �حلقوق اليت ال ختضع مت تطبيی�يف 
مييل نطاق الصك ف� یتعلق �لرباءات مقابل امللكية الفكریة. ما  5يف املادة املراجعة املتو�اه كون تس� و لإلجراءات الشلكية. 

. واكن ذ� جماًال �سهل الوصول فيه إىل اتفاق �س�يب. ومع ذ�، عبارة البدیلملاذا مت إزا�  ، مل �كن من الواحض3يف املادة و
یمت تطبيقه من املهم النظر �شلك اكمل ف� إذا اكن أي صك س�يطبق �ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة نفسها أو 

ملوارد الوراثية و / أو املعارف التقليدیة املرتبطة هبا. وف� �ألحرى �ىل األقل يف البدایة �ىل طلبات الرباءات املتعلقة �
أي رشط من رشوط ا�كشف اإللزامية نفسها ال �زال قامئة. وف� یتعلق �ملادة املتعلقة ب الوفد ، فإن خماوف4یتعلق �ملادة 

عارض النظر يف بند املراجعة اجلدید املقرتح، دون حتزي. ومع ذ�، شدد �ىل أنه من أ�ل یال  فإنه إىل �وهنا بناءة،ونظرا ، 5
معلومات، �ا�ًال وليس آ�ًال، من ا�ول احلصول �ىل �ىل أسس مس�تنرية، اكنت هناك �ا�ة إىل مراجعة إجراء أي 

ق �ألساس املنطقي ملثل هذا ا�هنج ف� یتعلو األعضاء اليت �سعى إىل تطبيق أي صك �ىل مجيع حقوق امللكية الفكریة. 
�ري الرباءات، و�اصة احلقوق �ري اخلاضعة األخرى تعلق بتطبيق ا�كشف اإللزايم عن احلقوق اليت ت واخلربة امللموسة 

والعال�ات، اليت  املتعلقة �جلزاءات 7ذ� املادة حبق العودة إىل ت� األحاكم و�ريها، مبا يف  الوفد احتفظ للشلكيات،
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�لام ��عوة إىل احلفاظ �ىل سالمة   أ�اطمتوقفة �ىل مجمو�ة من القضا� املعلقة، مبا يف ذ� طبيعة أي نتي�ة. وبي�اكنت 
جراء املتعلقة بإالفرص یؤدي �لتايل إىل احلد من هنج بنّاء من قبل أي دو� عضو أي النص، فإن أي هنج حيد من 

�ملشاركة ا�اكم�، دون حتزي، يف الوفد . وقد الزتم كن أال یو�د أي مهنايف �ني ميلق �الفات متصورة خيمفاوضات جمدیة و 
النظر �شلك اكمل يف النص كلك، وللقيام بذ� من و�ة نظر تقنية، حيث أن أساليب العمل القامئة �ىل األد� س�تضمن 

 سائل أخرى.لموارد الوراثية وم �لنس�بة لإسهامات مجيع ا�ول األعضاء ف� یتعلق �لنص كلك اكفة 

الرئيس واملسري�ن وصدیق الرئيس واألمانة �ىل و�ئيب وأعرب وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عن تقد�ره للرئيس  .224
لعدم رؤیة العدید من املساهامت شعر خبيبة األمل �لتفصيل. وقد  2. وقد أتيحت � فرصة مراجعة املراجعة يف العمل تفانهيم

بنشاط يف اللجنة احلكومية ا�ولية حبسن الوفد األس�بوع يف الوثيقة. ومنذ بدایة العملية، شار�ت النصية اليت قد�ا �ىل مدار 
فریق �تصال املعين �جلزاءات، يف ، وواجللسات �ري الرمسيةنية. وقد سامه بنشاط وبطریقة بناءة يف اجللسات العامة، 

فإن معظم  ذو� لتقدمي تعليقات ومقرت�ات حول النص،وفریق اخلرباء ا�صص. ومع ذ�، و�ىل الرمغ من اجلهود املب
ه. وفهم أن آراء بعض الوفود األخرى مل تُدرج يف النص. الس�ياق ا�ي اقرت�درجت يف �ري یمت إدرا�ا أو أمل  مساهامته

السادسة دورهتا  مبثابة حتليل دقيق وال اكمل ملناقشات اللجنة احلكومية ا�ولية اليت جرت يف 2�كن املراجعة و�لتايل، مل 
إىل معلية  1استندت املراجعة مل �كن أساساً مقبوًال للعمل يف املس�تقبل. و�ملثل،  2والثالثني. واألمه من ذ� أن املراجعة 

مجمو�ة اتصال �ري شام� حيث مل �كن �لك مجمو�ة إقلميية سوى ممثل وا�د ومل تتح الفرصة للغالبية العظمى من ا�ول 
إرسال أي من الوفد كأساس للعمل املس�تقبيل. ومل یؤید  1املراجعة ا قبول یضأ للوفد . ��، ال ميكناألعضاء للمشاركة

�ىل أن املفاوضات املستندة إىل الثنائية . وأ�رياً، تنص والیة للجنة احلكومية ا�ولية 40 ا�ورة إىل 2املراجعة أو  1املراجعة 
عن قلقه ألن اللجنة احلكومية ا�ولية قد الوفد النص ینبغي أن تتضمن أي مساهامت أخرى من ا�ول األعضاء. وأعرب 

�ذت آراء ومساهامت مجيع ا�ول األعضاء يف حيث أُ أساليب العمل املعتادة للویبو �الل �بتعاد عن ضلت طریقها من 
إنه ال �زال ملزتماً بعملية اللجنة احلكومية ا�ولية ویتطلع إىل العمل مع أشار الوفد إىل لية التفاوض. و مع �الل �عتبار 

 الرئيس واألمانة ملواص� معل اللجنة احلكومية ا�ولية يف �ج��ات املقب�.مع الوفود األخرى و 

متكني وقال الرئيس إن �سرتا�ة اكنت فرصة � [مالحظة من األمانة: قام الرئيس بتعليق اجللسة إلجراء مشاورات].  .225
مل �كن هناك توافق وملشاركة و�خنراط يف التعليقات اليت قدمهتا ا�مو�ات واألعضاء. من ابعض ا�ول األعضاء الرئيس�ية 

اليت املو�دة . وس�يكون القرار هو إ�ا� الوثيقة للجنة احلكومية ا�ولية 40إىل ا�ورة  2املراجعة يف اآلراء �شأن إ�ا� 
يف  2املراجعة �س�مت تضمني . ومع ذ�، للجنة احلكومية ا�ولية 40إىل ا�ورة  للجنة احلكومية ا�ولية 35ا�ورة أعتدت يف 

يف  وا�ي سيمت النظر فيه ل�ول األعضاءوا�ي یعترب أ�د املصادر املتا�ة ، للجنة احلكومية ا�ولية 36ا�ورة تقر�ر 
عن حرصه �ىل أال یفقد زمخ هذا العمل واجلهد ا�كبري املبذول من �الل أفرقة الرئيس ة. وأعرب املناقشات املس�تقبلي

للجنة احلكومية ا�ولية   40ا�ورةإىل  2املراجعة �تصال وفریق اخلرباء ا�صص، مع ��رتاف بأن السبب يف �دم إ�ا� 
آخر متثل  للجنة احلكومية ا�ولية 36ت ا�ورة اكنو لوثيقة. �ى ا�ول األعضاء �دد من التحفظات ف� یتعلق ت� اهو أن 

جمرد اكن و ا�ول األعضاء. مواقف لرئيس دون املساس بأي موقف من ا نصس�يعد اج�ع �شأن املوارد الوراثية. وقال إنه 
مل ول نص الرئيس. توافق يف اآلراء من مجيع األعضاء حو التوصل إىل كون هناك �ا�ة إىل تنصه. و�يك یمت امليض قدًما، س� 

وثيقة العمل، اليت اكنت اللجنة احلكومية الصعو�ت املتعلقة بالرئيس نًصا. لقد اكنت فرصة �كرس یعد �كن من �ري املعتاد أن 
ميثل أ�د ، �شلك جامعي أو فردي، واكن ذ� ةاخلاص اهتماكن ل�ول األعضاء احلق يف تطو�ر اقرتا�و ا�ولية تدور حولها. 

نص الرئيس مالحظات تفسريیة حول القضا� الرئيس�ية لرشح األساس املنطقي وراء سيتضمن . و  األخرىالس�بل احملمت�
من الواحض أنه س�يكون خمتلفًا واكن . �ملعلومات معلية صنع القرار يف اللجنة احلكومية ا�ولية�زوید املواقف واملسا�دة يف 

 .�ىل الطاو� العمل �إلضافة إىل بعض التوصيات املشرتكةاكن هناك �لفعل �دد من و�ئق و عن املستند املو�د. 

. �شارك بصورة �شطةوحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة التفكري، وقال إن مجيع ا�ول األعضاء  .226
قدًما يف معلية حتقيق تقدم وامليض من أ�ل تضييق الفجوات یتعلق ب اكن هناك تفا�ل و ومع ذ�، بدت نوا� املشاركة خمتلفة. 
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التقدم. ولهذا إیقاف إر�اء أو توس�يع الفجوات أو حىت هتدف إىل ا. ولسوء احلظ، اكنت هناك ارتباطات �ام 18منذ بدأت 
لتفاوض �ىل الوالیة، مبا يف ذ� قرار إ�شاء القيام �منذ و هذه النقطة. �ىل الوصول ل العميق  عن أسفهالوفد  أعرب الغرض،

یوم ها إ�دادو�ج�ع مع الرئيس يف األس�بوع السابق للجنة احلكومية ا�ولية، والو�ئق اليت مت  فریق اخلرباء ا�صص،
. ومل �متزي �لشفافية والوضوح�ري رمسية، لك ذ� اكن اج��ات عقد املتعلق ب�تصال والقرار فرق �ثنني �شأن إ�شاء 

معل نواجت نتي�ة و حققت لتوجيه �ج�ع حىت ذ� احلني، عندما  أي ا�رتاض �ىل الطریقة اليت اقرت�ا الرئيسالوفد �سمع 
توافق جعلت إ�دى ا�ول األعضاء ال ت� املهنجية كأ�د األس�باب اليت مت ذ�ر اللجنة يف األ�م الس�تة األ�رية مثارها. وقد 

قاف العملية من �الل �دم إیمن ا�ول األعضاء دو� وا�دة فقط قد �اولت حراز أي تقدم. و ومل یمت إ 2�ىل املراجعة 
من �انب اللجنة احلكومية ا�ولية. وإذا اكنت هناك دول أعضاء أخرى متيل �شأنه ملزید من العمل للقيام �دمعها لنقل النص 

زید من لقيام مبكأساس ل  2املراجعة �شلك مماثل إىل �دم متكن اللجنة احلكومية ا�ولية بأي �ال من األحوال من إرسال 
ال یو�د يشء مينع أعضاء الب�ان املتشاهبة و. التقدم و�سجيل هذا املوقفلو متكنت من  كون ممنتيس�  الوفد نفإ العمل،
الب�ان وتعاملت بناء نظمها الوطنية واإلقلميية محلایة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية. من التفكري 

إىل اج��ات اللجنة عند قدو�ا لك دو� عضو يف الویبو ا�ي تعتنقه �عتقاد من منطلق و وثقة املتشاهبة التفكري حبسن نية 
احلكومية ا�ولية مع ��رتام التام لعملية اللجنة احلكومية ا�ولية لتحقيق الهدف نفسه كام هو منصوص �ليه يف التفویض 

اكن �یه ثقة و دو� عضو وا�دة. يف ید رهينة تقع لعملية لن . واكن یعتقد أن اعكس ذ�املتفق �ليه. ومع ذ�، فقد ثبت 
البعض للتفاوض واجللوس وإجياد  مإىل ا�كثري من اجلهد للثقة ببعضهاكنت هناك �ا�ة يف اللجنة احلكومية ا�ولية، �كنه 

وفد خبيبة األمل واهزتت ثقته شعر المل �كن اللجنة احلكومية ا�ولية املنظمة الوحيدة يف الویبو. لقد وطریقة لتحقيق التقدم. 
املراجعة يف اللجنة احلكومية ا�ولية. ومع ذ�، حققت اللجنة احلكومية ا�ولية مكس�ًبا �بًريا يف ذ� األس�بوع، كام یت�ىل يف 

اع ضيقبول  عن مواقفه التقليدیة. ورفض�برية تنازالت قدم ا�كثري من املرونة و  ومارس ا�كثري من اجلهد، الوفد . وقد بذل2
ا. لقد قطعت اللجنة شوطا طویال ورفضت نية يف �دم امليض قدموجود فقط �سبب  2ذ�ور يف املراجعة املاملكسب ا�كبري 

. وقد �ان الوقت 2املراجعة مع� �ىل حامیة املوارد الوراثية يف وسريكز الوفد . تمت إ�اقهتامجمو�ة الب�ان متشاهبة التفكري أن 
هبدف حتقيق حامیة فعا� ومتساویة للموارد الوراثية �الس�مترار �لعمل بصورة بناءة ملزتم وهو خط ا�هنایة للوصول إىل 

��هتنئة إىل الرئيس ونواب الرئيس وامليرس�ن وصدیق الرئيس ومجيع وتقدم الوفد واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية. 
فجوة إىل توس�يع الأل�داث يف االتحول �ري املتوقع یؤدي مل وحراز تقدم. األعضاء ا��ن اكنوا �متتعون �ملرونة وسا�دوا �ىل إ

 قضية امحلایة الفعا� للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية.�شأن بني ا�مو�ة. وعززت و�دهتا 

 ب�ان متشاهبة التفكري.ووافق وفد رسي الناك �ىل البيان ا�ي أدىل به وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة ال  .227

تدمعها مجيع وس� س�تكون أداة لتوجيه اللجنة احلكومية ا�ولية يف املس�تقبل  2املراجعة قال وفد إ�وادور إن و  .228
األطراف. وأعرب عن أم� يف أن جتد اللجنة احلكومية ا�ولية يف �ج�ع القادم �ل وسط حقيقي والزتاما حقيقيا من مجيع 

البيان ا�ي أدىل به وفد إندونيس�يا وفد اإل�وادور �كون قادرة �ىل الوفاء بوال�هتا. وأید أن ات، و األعضاء، رمغ �ختالف
 �مس مجمو�ة الب�ان متشاهبة التفكري.

لبيان ا�ي أدىل به وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان متشاهبة التفكري. عن اوأعرب وفد الربازیل عن أسفه ا�اكمل  .229
 فيد أ�دا.ی الویبو مل ومص  جيد �لنس�بة للمنظمة كلك. إن نذ�ر مل �كن هذا و

، مت �ذف املصطل�ات 2ف� یتعلق �ملادة و وأید وفد اليا�ن ��اكمل مدا�� وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية.  .230
"الرباءات"  لكمةاألصلية، "[امللكية الفكریة] [�راءات ��رتاع]"، وظلت لكمة "امللكية الفكریة" فقط. ومع ذ�، فإن 

وثيقة الص�  فقط، يه امللكية الفكریة كلك، و�كن الرباءاتليست  هلفكریة" اكنت أكرث مالءمة ألن"امللكية اوليس لكمة 
املوضوع ليشمل أي نوع من أنواع التوسع يف �حلا�ة إىل الوفد . و��، مل یعرتف تبادل املنافع وتقامسها�ملوارد الوراثية و 

خبالف �راءات ��رتاع وطالب برضورة إ�ادة املصطل�ات األصلية، "[امللكية الفكریة] [�راءات امللكية الفكریة 
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، حىت بعد 5املنصوص �لهيا يف املادة و ضمنة ت مل توافق مجيع ا�ول األعضاء �ىل رضورة املراجعة امللزمة امل و��رتاع]". 
. وهكذا، 1�شلك جوهري من املراجعة  2-7مل تتغري املادة ول. كحمك بدی 5ینبغي التعامل مع املادة و مناقشات مكثفة. إجراء 

من �انب طالب �راءة ا�رتاع أو �امل احتيال بني قوسني. وحىت يف �ا� �دوث  2-7جيب وضع امجل� الثانية من املادة 
الصنا�ات البحثية  مبوجب نظام �راءات ��رتاع ميكن أن �سبب أ�راً مرعباً �ىل أ�شطة�ري مربرة �راءة، فإن أي عقوبة 

�لنظر إىل إجيابياً متاماً. ومع ذ�،  2ملراجعة يف نية الرئيس ف� یتعلق � ن رأیهوالتطو�ر �س�ت�دام املوارد الوراثية. واك
ا لعمله اأساس 2املراجعة اللجنة احلكومية ا�ولية اعتربت ، مبا يف ذ� و�ات النظر املذ�ورة آنفاً، إذا و�ات النظر ا�تلفة

 �شأن اع�دها. ة�لغشوا�ل املس�تقبيل، فس�يكون �هيا 

بعض ا�ول قامت وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية وقال إنه لكام تقدمت اللجنة خطوة إىل األمام،  .231
بلهتا مجيع ا�مو�ات �ىل أساس املهنجية اليت ق اليت جرت �ملفاوضات البناءة للغایة  طوتني إىل الوراء. وقد الزتمخباألعضاء 

لتحقيق ذ�. إن ما  ااإلقلميية. وقد أ�حت ت� املهنجية للجنة احلكومية ا�ولية إحراز تقدم. وشكر مجيع ا��ن بذلوا �ود
رؤیته يف إطار العملية أو العمليات األخرى اجلاریة یتطلب أوال وقبل  الوفد قد أوحض أن لك التقدم ا�ي أراد �دث للتو
اإلرادة الس�ياس�ية. وقد تفاوضت ا�مو�ة األفریقية حبسن نية استناداً إىل جحج موضوعية، و�كن ما �دث يف افر تو لك يشء 

التفاوض الوفد مجمو�ات �تصال. ومع ذ�، س�يواصل دا�ل الواقع مل یعط صورة عن احلل الوسط ا�ي مت التوصل إليه 
اتباع نفس ا�هنج من أ�ل السامح للجنة احلكومية ا�ولية والل�ان األخرى ا�ول األعضاء األخرى إىل الوفد حبسن نية. ود�ا 

 بإحراز تقدم.

وشكر وفد مرص مجيع من شار�وا يف العمل يف هذا األس�بوع، مبا يف ذ� األمانة، وفریق اخلرباء ا�صص، وأعضاء  .232
�كثري مما اكن أكرث ورتني املاضيتني اكنت مجيع اجلهود اليت بذلت �الل ا�و �تصال، وامليرس�ن، وصدیق الرئيس.  فرق

، وهذا �لطبع ال التوافق يف اآلراءوثيقة �ستند إىل  �دادها إللقد بذلت اللجنة احلكومية ا�ولية �ودفیتوقعه أي خشص. 
وحقوق مسؤوليات الوفد یتحمل اكن و . التوافق يف اآلراءالوثيقة املستندة إىل ما �كون �ليه وهذا هو  -جيعل امجليع سعداء 
يف واقع األمر، اكنت الوثيقة حتتوي �ىل حوايل عرشة �ملائة فقط مما هو يف �رشیعاهتا. والقانون املرصي. تتعلق بعدم جتاوز 

ا�كثري لتتفق مع ت� الوثيقة. واكن �ىل أعضاء اللجنة احلكومية ا�ولية الوفاء �لزتاماهتم �لعمل حبسن نية تتقبل اكن �لهيا أن 
تتوصل اكن من املفرتض أن و توازنة) و�ريها من القرارات ذات الص�. امل فعا� و الایة توفري امحلیة (اليت دعت إىل ووفقاً للوال

إىل فقد سعت . ةخمتلفأهداف حقيقة. ومع ذ�، اكن لبعض األطراف إىل إجامع حيول ذ� إىل اللجنة احلكومية ا�ولية 
عام إذا اكنت قا�دة توافق اآلراء يه الوفد نية قامئة �ىل اإلجامع. و�ساءل وثيقة قانو وضع إ�اقة العمل وإ�اقة الوصول إىل 

املقصود يف ضوء حماوالت التوافق يف اآلراء يف الویبو. و�ساءل عن ماهية اليت مت اتباعها يف اكفة األعامل املنجزة القا�دة 
وطلب احلصول �ىل مزید من التقدم. تحقيق وً� ل أساًسا قانونًيا قمتثل  2املراجعة ورأي أن ه للتو. عمل ا�ي شهدختریب ال

 .هذا األمررأي قانوين يف 

وحتدث وفد إ�وادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب. وأعرب عن تقد�ره للجهد الهائل وللعمل ا�ي أجنزه  .233
ا�ي وأقر �اللزتام �تصال. فرق و وكذ� لك من اخلرباء املشاركني يف فریق اخلرباء ا�صص امليرسون صدیق الرئيس و 

للجنة احلكومية ا�ولية أمهية �اصة �لنس�بة �مو�ة ب�ان أمر�اك  36ل�ورة طوال هذا األس�بوع. واكن من منطلقه معلوا 
إجيابية. إىل نتاجئ ان تتوصل ، واكن ینبغي للجنة احلكومية ا�ولية الزمان جتري فيه مفاوضاتالالتينية وا�اكریيب منذ عقد من 

حبسن نية يف مجيع األعامل ذ� األس�بوع. وا�رتف بأن املهنجية والعمل ا�ي مت �ضطالع هبام طوال الوفد  وقد شارك
ا�ورة قد أ��ا للجنة احلكومية ا�ولية إحراز تقدم �بري. وقد مسحت هذه املهنجية، اليت صدقت �لهيا مجيع األطراف، 

يف وارد ومجيع أحصاب املصل�ة ا��ن سامهوا طوال األس�بوع يف إحراز تقدم �بري، كام هو  �ملشاركة الشام� مجليع األعضاء
�ملد�الت القمية لهذا العمل وینبغي أن �س�متر اللجنة احلكومية ا�ولية يف العمل واس�ت�دا�ا يف اإلقرار . ومت 2املراجعة 

�ملرونة اليت �ّرب عهنا الوفد وارد الوراثية بطریقة بناءة. وأقّر حبامیة املصيا�ة عبارات �سمح اكن الهدف هو و ا�ورات املقب�. 
�دد من الوفود اليت شار�ت، من �الل الزتام حقيقي، بطریقة �راغامتية، ووضعت ثقهتا يف معل اللجنة احلكومية ا�ولية 
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مجيع األطراف. س امحلاس �ى توافر نف�ألىس الشدید لعدم  الوفد قد شعرو �لرمغ من �دم إدراج مجيع املصاحل الوطنية. 
وقد انتظر �ه�م نص الرئيس ا�ي یأمل أن حيتوي �ىل التقدم املوضوعي ا�ي مت إحرازه يف ا�ورة السادسة والثالثني 

 لزتام مجيع األعضاء ا��ن أرادوا حقاً حتقيق نتاجئ ملموسة.�ومت �لعمل ا�ي وأقر الوفد للجنة احلكومية ا�ولية. 

د وف .234 د جنوب أفریقيا �ىل الرئيس وأید امليرس�ن وصدیق الرئيس للجهود احلقيقية اليت بذلوها إلظهار املناقشات وشد�
اليت جرت �ىل مدار األس�بوع. وأید البيا�ت اليت أدىل هبا وفد إندونيس�يا، نيابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري، ووفد 

س�باب اليت مت تقدميها لعدم نقل النص �ستند يف احلقيقة إىل وقائع العمل يف األومل �كن املغرب، نيابة عن ا�مو�ة األفریقية. 
�نتظار �ري ا�اكء اكن من و األس�بوع. من �ىل املهنجيات يف وقت سابق  اتا�رتاضتقدمي اكن من املفيد و ذ� األس�بوع. 

� طریقة �اد� وشفافة للعمل. تكن �مل وبعد ظهور النتي�ة، لإلشارة إىل أن املهنجية اكنت معيبة. و حىت هنایة العملية، 
تبع هن�اً �ستند إىل األد� حيرتم س�يادة القانون والقوا�د اليت وضعها الرئيس �ىل الطاو�. ی أن  الوفد �اول و�الل األس�بوع،

 2ة املراجعاكن قرار �دم إرسال و ذ� احلني. �لهيم طر�ا يف يف وقت سابق، اكن ینبغي مش�ت إذا اكن �ى البعض و
رد �ىل احلجج، ل إماكنيةيف املناقشات القامئة �ىل األد�، مل �كن هناك أي ومعلية معيبة فعًال �ري �ادل. وجود �ىل أساس 

. واكنت النتي�ة نية حس�نةبوضوح إىل �دم �خنراط يف العملية ب �شري اكن هذا و سواء من �الل األد� أو �ري ذ�. 
متكنت الب�ان املتشاهبة التفكري من طرح جحج و إىل �د ما ونوقشت بدقة ومت حتقيقها مبشاركة منصفة. �شلك �ادل موز�ة 

ومل �كن شعوره . خيرج النص للنوراكن �یه أمل يف أن �كن . وقد شعر الوفد خبيبة األملذات مصداقية مل یمت دحضها. 
حيقق  رى أنه�قد  . وقد من�ه ذ� املزید من القوة ألنهتفائاليف الواقع م الوفد  ليأس بل اكنیعىن أن �شعر �يبة األمل خب 

 .يف مع�جناح 

مل یعرتض وواتفقوا �ىل مهنجية مجمو�ات �تصال. وضعوا وقال وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية إن مجيع األعضاء قد  .235
ما أجنزته اللجنة احلكومية ا�ولية. م فقد حتطيف هنایة املطاف، ومجمو�ات �تصال. ومع ذ�، اليت قدمهتا أ�د �ىل التقار�ر 

لرئيس ونواب وأعرب الوفد عن شكره ل. �لنس�بة ألي منظمةمل �كن ذ� جيًدا ولعدا� وحسن النية. غياب لاكن هناك و 
بذلت الب�ان متشاهبة التفكري كثري من اجلهد الرئيس وامليرس�ن وصدیق الرئيس ومجيع ا��ن معلوا جبد لسد الثغرات. لقد 

. وأید البيان ا�ي أدىل به وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة والتوصل إىل �لول وسط  قادرة �ىل الت�يل �ملرونة تصبح  حىت
وقد تغري املشهد قد �ان الوقت لتطبيق �روتو�ول اإلنرتنت �ىل املوارد الوراثية. أشار الوفد إىل انه الب�ان متشاهبة التفكري. و 

املشهد تطورا �دیدا يف الویبو. واكن �ىل الویبو أن تفعل ذ� لقد فرض تغري �ن س�نة. قبل عرش أو عرش عام اكن �ليه 
الل�ان يف إىل دمع بعضها البعض يف اللجنة احلكومية ا�ولية وحتتاج ا�ول األعضاء وأشار الوفد إىل أن �ا�ًال أم آ�ًال. 

 األخرى.

إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان متشاهبة التفكري. وقد  وأعرب وفد الهند عن تأیيده القوي للبيان ا�ي أدىل به وفد .236
�وداً إجيابية كثرية يف ا�ورة السادسة والعرش�ن للجنة احلكومية ا�ولية امليرسون بذل الرئيس واألمانة وصدیق الرئيس و 

. للجميع مقبو�مشرتكة تقدمي تنازالت للتوصل إىل أرضية یعمتد �ىل . واكن التوصل إىل توافق يف اآلراء 2املراجعة  �دادإل
مواقفهم بعيدا عن أظهر �دد من ا�ول األعضاء، مبا يف ذ� وفد الهند، الزتاماً �لتوصل إىل �سویة أنه بي� ولسوء احلظ، 

جحر �رثة ونقطة ميثل بدو أنه اآلراء ی يف توافق ال إن الوفد نفس �لزتام. وقال فإن �يق ا�ول األعضاء مل تبد التقليدیة، 
 التوصل إىل قرارات رئيس�ية يف الویبو.توا�ه ضعف 

للرئيس ونواب الرئيس واخلرباء وتقدم �لشكر وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق  .237
�ودمه من أ�ل امليض �ىل د ا�ورة و وامليرس�ن وصدیق الرئيس، وكذ� لألمانة، �ىل العمل اجلاد ا�ي قاموا به أثناء انعقا

الویبو ا��ن كفلوا ظروف املؤمترات يف ، فضال عن موظفي ضا املرتمجني �ىل صربمه و�نيهتمقدما يف املناقشات. وشكر أی
عن تقد�ره للعمل الشاق ا�ي قامت به مجيع الوفود وكذ� ممثيل الشعوب األصلية الوفد معل ممتازة للجميع. وأعرب 

نص �دید مقبول مجليع اخلروج ب مل �سفر عن  الوفد مغ أن �ود�ىل الريف املناقشات.  ةم القمياهتعات احمللية �ىل إسهاموا�مت
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ملآزق، �أفضل �شعر بصورة  الوفداكن و الوفود، فقد سا�د العمل املكثف �الل ا�ورة �ىل فهم و�ات النظر ا�تلفة. 
أن �كون ذ� قد قدم أفاكًرا إىل الرئيس حول الس�بل أعرب الوفد عن أم� يف و  حيث مل �كن هناك إماكنية �متهيد الطریق.

وملزتما للتشاور الوفد مس�تعدا صيا�ة نص الرئيس. وقد ظل أن یتوصل إىل اإللهام أثناء املمكنة للميض قدًما. ومتىن للرئيس 
 .وال�هتابعملية اللجنة احلكومية ا�ولية يف ظل 

يع الزمالء مجل  وأعرب عن شكرهطوال األس�بوع.  اجلهود اليت بذلهالرئيس �ىل ه لعن شكروفد ني�ري� أعرب و  .238
�تصال و�ات �تصال ومجيع األعضاء وفرق ، مبا يف ذ� فریق اخلرباء ا�صص وفقا ألهلياهتم ا�تلفةواخلرباء ا��ن معلوا 

ألمانة واملرتمجني الفوریني �ىل تيسري معل اللجنة احلكومية ا�ولية. وأعرب الوفد عن شكره لا��ن شار�وا يف اجللسة العامة. 
ا�ي �دا  املفاجئو�لرمغ من التعتمي لك من قدم لك التضحيات الالزمة �الل األ�م الس�تة املاضية. كام أعرب عن شكره �

ية ا�ولية ممثرة �شلك اس�تثنايئ. للجنة احلكوم  36ا�ورة  ت�شلك اسرتاتيجي �ىل �ود اللجنة احلكومية ا�ولية، اكنمت 
 فرقإنه �شاطر الرئيس بقوة مشاعره ومالحظاته اليت مفادها أن اس�ت�دام فریق اخلرباء ا�صص، و�رش الوفد وقال 

يف تعز�ز نوعية املفاوضات ويف تعز�ز حسن مجيعها عوامل ممثرة سامهت  ت�ري الرمسية اكناجللسات �تصال واسرتاتيجية 
مت . لقد �دثت حتوالت ووینبغي �شجيع ذ�املرونة و�سرتاتيجية. وللسري قدما من املفضل توافر ت� فاوضني. النية بني امل

حنو  2يف املراجعة �جتاه وحسن النية. واكن تقدمي �لول وسط و النية السلمية روح من منطلق تنازالت هامة تقدمي 
يف كریة األخرى مثاًال ال �شوبه شائبة �ىل حسن نية أ�لبية املفاوضني ألنظمة امللكية الف�نوي الرباءات مع إیالء اه�م 

القيام وثيقة �مة للهنوض �لعمل يف اللجنة ورمبا من أ�ل متثل  2املراجعة  تإلحراز تقدم. و�ىل هذا النحو، ظلسعهيم 
�ىل  مصمام شوطا طویال واكن الوفد ع�ان املتشاهبة التفكري. لقد قطيارات أخرى، كام أملح وفد إندونيس�يا، نيابة عن البخب 

بطریقة متوازنة للغایة ف� یتعلق جبميع املصاحل. یقبلوها وحيقق نتي�ة ميكن للجميع أن  ملألایبعث �ىل مواص� التقدم يف اجتاه 
فكري، �ىل امليض ملزتًما بعملية اللجنة احلكومية ا�ولية وعقد العزم، �لتعاون مع سا�ر الب�ان املتشاهبة التالوفد وقد ظل 

 قدماً.

لرئيس و�ئب الرئيس وامليرس�ن وصدیق الرئيس واألمانة واملوظفني اآلخر�ن �ىل عن شكره لوفد الصني وأعرب  .239
عن تقد�ره لالبتاكرات اليت قد�ا الرئيس إىل �د �بري يف أساليبه، الوفد . وقد حققت ا�ورة ا�كثري. وأعرب ا�ؤوبمعلهم 
اوف وأعرب الوفد عن تفهمه �أبدهتا خمتلف األطراف.  يتكام أعرب عن تقد�ره للمرونة ال �تصال.إ�شاء فرق مثل 

إذا أرصت ا�ول فقط وومواقف خمتلف األطراف، �كن ميكن دامئًا البحث عن القوامس املشرتكة يف و�ات النظر ا�تلفة. 
النتي�ة. �سبب خبيبة أمل وشعر الوفد سا�ة ا�ولية. يف العمل �ىل ال ليس �ألمر احملبذ ، فإن ذ� اومواقفه ا�ىل �الفاهت

�شأن معل اللجنة يف املس�تقبل. ووافق �ىل البيا�ت اليت أدىل هبا وفد جنوب أفریقيا وب�ان الشوا�ل كام اكن �یه بعض 
 الرئيس، يف معل اللجنة يف املس�تقبل.يف ظل توجهيات أعرب عن أم� يف أن �سامه لك طرف، كام أخرى. 

املصاحل �سبب ممثل تو�ج أمارو أن فشل اللجنة �رجع إىل �دم توفر اإلرادة الس�ياس�ية �ى ا�ول األعضاء و  ذ�رو  .240
للجنة وال ميكن اكنت هناك إخفاقات يف إجراءات اللجنة احلكومية ا�ولية. و �قتصادیة املمث�. والس�ياس�ية و اجلغرافية 

 النص إىل امجلعية العامة.رفع اللجنة احلكومية ا�ولية الوفد  احلكومية ا�ولية �س�مترار �ىل نفس املسار. وحث

�ىل النحو التايل: "�قشت اللجنة أن �كون القرارات من �دول األعامل واقرتح  7واختمت الرئيس مناقشة البند  .241
�لوثيقة اخلاص يل النص الوارد يف املرفق حت أن  توقرر WIPO/GRTKF/IC/36/4الوثيقة 

WIPO/GRTKF/IC/36/4/ 4  و�ر�مج العمل لعام  2019-2018للثنائية إىل ا�ورة األربعني للجنة، وفقاً لوالیة اللجنة
ون وصدیق الرئيس يف تقر�ر وس�تظهر . WO/GA/49/21، �ىل النحو الوارد يف الوثيقة 2018 املواد اليت أ�دها امليرس�

 ا�ورة ".
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من  7لتفكري، واقرتح الصيغة التالية للقرار يف إطار البند وحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة ا .242
لمهنجية اليت وافقت اتبا�ا ل . و WIPO/GRTKF/IGC/36/4�دول األعامل: "استندت اللجنة يف مناقشاهتا إىل الوثيقة 

ون وصدیق الرئيس نصاً منق�اً �ستند إىل مجيع  يف اللجنة. ورمغ اليت جرت واملناقشات املدا�الت �لهيا اللجنة، وضع امليرس�
تأیيد واسع من أ�لبية الوفود واملراقبني، إال أنه مل یمت التوصل إىل توافق يف اآلراء، ألن بعض ا�ول �ىل النص حصول 

ون وصدیق الرئيس. ولهذا الغرض، قررت اللجنة أن حتيل النص الوارد  األعضاء مل توافق �ىل دمع النص ا�ي وضعه امليرس�
-2018إىل ا�ورة األربعني للجنة وفقاً لوالیة اللجنة للفرتة  WIPO/GRTKF/IGC/36/4لوثيقة اخلاص �رفق امليف 

ون وصدیق وس�تظهر . WO/GA/49/21، الوارد يف الوثيقة 2018و�ر�مج العمل لعام  2019 املواد اليت أ�دها امليرس�
 الرئيس يف تقر�ر ا�ورة ".

 ملهنجية. وقال إنه س�يقدم اقرتاحما یتعل �صيغة املقرت�ة حصي�ة، وال س�� قال الرئيس أنه �ري متأكد من أن ال و  .243
: الصيغة التالية وفد إندونيس�يا، نيابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري. واقرتحاليت تقدم هبا الرئيس، مشريا إىل املسامهة الهامة 

" الوثيقة املو�دة �شأن امللكية الفكریة وه نصاً آخرو ، WIPO/GRTKF/IC/36/4"أ�شأت اللجنة، �ىل أساس الوثيقة 
). ومع ذ�، مل �متكن ا�ول األعضاء من التوصل إىل توافق يف اآلراء �شأن 2املراجعة (" 2املراجعة واملوارد الوراثية 

إىل ا�ورة األربعني WIPO/GRTKF/IC/36/4 قررت اللجنة أن حتيل النص الوارد يف مرفق الوثيقة و . 2املراجعة 
. WO/GA/49/21، �ىل النحو الوارد يف الوثيقة 2018و�ر�مج العمل لعام  2019-2018، وفقاً لوالیة اللجنة للفرتة للجنة

و اأ�دهاليت  2املراجعة د رت وس ویعكس هذا �قرتاح خمتلف اآلراء، وأعرب عن  "ن وصدیق الرئيس يف تقر�ر ا�ورة.امليرس�
 .قدما ا�وليةاللجنة احلكومية يف أن متيض أم� يف 

�دول األعامل. وقد من  7وأید وفد إندونيس�يا، نيابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري، اقرتاح الرئيس �شأن مقرر البند  .244
 للجنة احلكومية ا�ولية. 36توازن دقيق للغایة وعكس ما �دث يف املناقشات يف ا�ورة عكس �قرتاح 

وقد ليق ا�ي أدىل به وفد إندونيس�يا، نيابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري. وأید وفد سو�رسا، �مس ا�مو�ة �ء، التع  .245
الرئيس انعاكساً متوازً� للمناقشة يف ا�ورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية ا�ولية. وأعرب �قرتاح ا�ي قدمه أعطى 
 عن تأیيده ا�اكمل القرتاح الرئيس.الوفد 

 األعامل. من �دول 7واختمت الرئيس البند  .246

 من �دول األعامل: 7قرارات �شأن البند 

وضعت اللجنة، �ىل أساس الوثيقة  .247
WIPO/GRTKF/IC/36/4هو ، نصاً آخر 

"الوثيقة املو�دة �شأن امللكية الفكریة واملوارد 
). ومع ذ�، مل 2املراجعة ( "2املراجعة الوراثية 

�متكن ا�ول األعضاء من التوصل إىل توافق يف 
قررت اللجنة أن حتيل و . 2اآلراء �شأن التعدیل 

النص الوارد يف مرفق الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/36/4 إىل ا�ورة

-2018األربعني للجنة، وفقاً لوالیة اللجنة للفرتة 
، �ىل النحو 2018و�ر�مج العمل لعام  2019

. وسوف WO/GA/49/21الوثيقة  الوارد يف
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ون وصدیق  اأ�دهاليت  2تعكس املراجعة  امليرس�
 الرئيس يف تقر�ر ا�ورة.

�لو�ئق التالية اللجنة �لام وأ�اطت  .248
 اعقدت مناقشات �شأهنو 

WIPO/GRTKF/IC/36/5 و 
WIPO/GRTKF/IC/36/6 و 
WIPO/GRTKF/IC/36/7 و 
WIPO/GRTKF/IC/36/8 و 
WIPO/GRTKF/IC/36/9 و 

WIPO/GRTKF/IC/36/10 و 
WIPO/GRTKF/IC/36/INF/7. 

 من �دول األعامل: أیة أعامل أخرى 8البند 

 من �دول األعامل: 8قرار �شأن البند 

 يف إطار هذا البند. اتمناقشجتر مل  .249

 من �دول األعامل: اختتام ا�ورة 9البند 

قال الرئيس أنه یتحمل املسؤولية ا�اكم� عن �دم القدرة �ىل حتقيق نتي�ة. وقد وضعت ا�ول األعضاء ثقهتم به  .250
بقوة أكرث من العمل ألنه اكن قد دفع ود �كون ذ� حصاد العمل، جين مل �كن قادراً �ىل ووأ�ذ ذ� �ىل محمل اجلد. 

طریق للميض یو�د ذ� طریقاً إىل األمام، ألنه اكن وفر األس�بوع. لقد  الالزم. وأثىن �ىل ا�ول األعضاء ملشاركهتا يف هذا
يع واكن ميكن مجل يف جسل �ج�ع.  2املراجعة ومت وضع خطوة إىل األمام. ليكون مبثابة قدماً. وقال إنه س�يضع نصاً للرئيس 

طریقة الرئيس متقبال التباع أي اكن و  التوصيات املشرتكة.طرح ا�ول األعضاء أو ا�مو�ات طرح مقرت�اهتا اخلاصة، مثل 
�تصال وفریق اخلرباء ا�صص، �كن اجللسة العامة  فرقمع �حجة املهنجية واكنت العملية �شلك أكرث كفاءة. لتس�يري �دیدة 

وقد  .خمفض للرس�ةجمرد مبثابة ما �دث اكن �كون عن أم� يف أن الرئيس اكنت متيل إىل إ�ادة األمور إىل الوراء. وأعرب 
س�يكون نص الرئيس مبثابة معل قيد و اكن ذ� إجيابيا للغایة. و تعليقات متفائ� ورغبة يف التقدم يف معل اللجنة. إىل ع اس�مت

�تصال  فرقلفریق اخلرباء ا�صص و أعرب الرئيس عن شكره لنواب الرئيس و مالحظات توضيحية. و یصحبه التقدم 
. و�لرمغ من النتي�ة، فقد عقد �ج�ع يف بيئة تتسم اإلقلمينيواملنسقني ألمانة واملرشفني وصدیق الرئيس ونواب الرئيس وا

 لمرتمجني.ل هشكرأعرب الرئيس عن �ال�رتام وا�متعن والود. و 

. وقد یةخط ا�هناوحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان متشاهبة التفكري وقال إن الوقت قد �ان للوصول إىل  .251
ئيس الزتم ببقائه البناء يف حماو� لتوفري امحلایة ا�اكفية للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية. وهنأ الر 

 36أ�دت ا�ورة ونواب الرئيس ومجيع ا�ول األعضاء اليت شار�ت يف اجلهود املبذو� للميض قدماً وإحراز التقدم. لقد 
 مية ا�ولية الزتا�ا �لو�دة والهدف، �كهنا ظلت متفائ�. وشكر األمانة واملنسقني وصدیق الرئيس واملرتمجني.للجنة احلكو 

وحتدث وفد إ�وادور نيابة عن مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب، وأقر �لعمل واإلجنازات اليت حتققت يف هذا  .252
�تصال ويف اجللسة العامة،  فرق�ري الرمسية و اجللسات فود، من �الل األس�بوع. وا�رتف �لعمل ا�ي أجنزته مجيع الو 

ومسامهة فریق اخلرباء ا�صص. وقد معل ا�كثريون حبسن نية هبدف احلصول �ىل نتاجئ إجيابية لتحقيق أهداف اللجنة 
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 الرئيس �ه�م �بري نص قيادته وانتظر �ىلأعرب الوفد عن شكره للرئيس . و الوفد مشاركتهواصل يس� و احلكومية ا�ولية. 
مبشاركة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية اليت اكنت أصواهتا حموریة أقر ا�ي ینبغي أن �سمح �مليض قدماً بطریقة فعا�. و 

املمثرة للمفاوضات. وطلب من أعضاء الویبو تقدمي مساهامت إىل صندوق الترب�ات من أ�ل مسا�دهتم. يف اخلروج �لنتي�ة 
، بصفته الوطنية، مجيع كام شكرلمرتمجني. أعرب عن شكره لاملس�متر. و  اودمعهوتوا�دها ألمانة �ىل تنظمي �ج�ع وشكر ا

أعضاء مجمو�ة أمر�اك الالتينية وا�اكریيب �ىل دمعهم والعمل ا�ي أجنزوه �الل فرتة الس�تة أشهر. واختمت وفد إ�وادور أعام� 
املنسقني اإلقلمييني  شكرية وا�اكریيب واكن � رشف متثيل املنطقة يف هذا املنتدى الهام. ومكنسق �مو�ة ب�ان أمر�اك الالتين 

 .نألحياا بعض فيصعبة للغایة اكنت  لتيا، لتنسيقيةا ملياتهوبمسؤ ملقياا في لجماعيةا مقفهامو علىاآلخر�ن 

كومية ا�ولية لت�دیدها لضامن مشاركة قال الرئيس أن الصندوق الطوعي قد استُنفد. وانتقل إىل مصداقية اللجنة احلو  .253
 ممثيل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية.

 واختمت الرئيس ا�ورة. .254

 من �دول األعامل: 9�شأن البند  قرار

و  2�شأن البنود قراراهتا اعمتدت اللجنة   .255
 29من �دول األعامل يف  7و  6و  5و  4و  3

. ووافقت �ىل تقدمي مرشوع تقر�ر 2018یونيو 
خطي یتضمن النص املتفق �ليه لهذه القرارات 

دمت إىل اللجنة، سيمت ومجيع املدا�الت اليت قٌ 
. 2018أغسطس  24ها وتعمميها حبلول إ�داد

 تصحي�ات املشاركني يف اللجنة لتقدمي عوةوسيمت د
خطية لتد�الهتم �ىل النحو الوارد يف مرشوع 

التقر�ر قبل أن یمت تعممي النس�ة ا�هنائية من 
مرشوع التقر�ر �ىل املشاركني يف اللجنة الع�دها 

 يف ا�ورة الثالثني ا�ورة الثامنة للجنة.

 
 

 [یيل ذ� املرفق]
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Australia, Canberra 
aideen.fitzgerald@ipaustralia.gov.au  
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Johannes WELNER (Mr.), Director, International Relations Department, Austrian Patent Office, 
Vienna 
 
Beatrice BLUEMEL (Ms.), Adviser, Civil Law Department, Copyright Unit, Federal Ministry of 
Constitutional Affairs, Reforms, Deregulation and Justice, Vienna 
beatrice.bluemel@bmvrdj.gv.at  
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Finusa JAVADOVA (Ms.), Senior Expert, Innovations and Utility Models’ Examination 
Department, Patent and Trademarks Office of Azerbaijan, Baku 
z_tey@hotmail.com  
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Arthur AKHRAMENKA (Mr.), Head, International Cooperation Division, National Center of 
Intellectual Property (NCIP), Minsk 
icd@belgospatent.by  
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Ruddy José FLORES MONTERREY (Sr.), Ministro Consejero, Representante Permanente 
Alterno, Misión Permanente, Ginebra 
 
Fernando Bruno ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
fernandoescobarp@gmail.com  
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BRÉSIL/BRAZIL 
 
Daniel PINTO (Mr.), Counsellor, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign Relations, 
Brasilia 
daniel.pinto@itamaraty.gov.br  
 
Cauê OLIVEIRA FANHA (Mr.), Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
Giorgia LICITRA (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM 
 
Mohammad Yusri YAHYA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
yusri.yahya@mfa.gov.bn  
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Rayko RAYTCHEV (Mr.), Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
 
Andriana YONCHEVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CANADA 
 
Nicolas LESIEUR (Mr.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Global Affairs Canada, Ottawa 
 
Patrick BLANAR (Mr.), Senior Policy Advisor, Strategy and Innovation Policy Sector, Innovation, 
Science and Economic Development (ISED), Ottawa 
patrick.blanar@canada.ca  
 
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Tatiana LARREDONDA (Sra.), Asesora Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Santiago 
tlarredonda@direcon.gob.cl  
 
Teresa AGUERO TEARE (Sra.), Encargada de Asuntos Ambientales, Recursos Genéticos y 
Biodiversidad, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Ministerio de Agricultura, 
Santiago 
 
 
CHINE/CHINA 
 
YAO Xin (Mr.), Deputy Director, Department of Law and Treaty, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Beijing 
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ZHANG Chan (Ms.), Program Official, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
ZHENG Xu (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Beatriz LONDOÑO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Juan Carlos GONZÁLEZ (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI FORERO (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Paola MORENO (Sra.), Asesora, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales 
Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá D.C. 
 
Andrés Manuel CHACÓN (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
COSTA RICA 
 
Mariana CASTRO HERNÁNDEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Jasminka ADAMOVIC (Ms.), Head, Patent Department, State Intellectual Property Office of 
Republic of Croatia (SIPO), Zagreb 
jasminka.adamovic@dziv.hr  
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Kim FOGTMANN (Mr.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
 
DJIBOUTI 
 
Ismahan MAHAMOUD AHMED (Mme), chef, Service de comptabilité, Office djiboutien de droits 
d’auteur et droits voisins, Ministère des affaires musulmans de la culture et des bien waqfs, 
Djibouti Ville 
hassan_daher2000@hotmail.fr  
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ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hassan EL BADRAWY (Mr.), Vice-President, Court of Cassation, Cairo 
 
 
EL SALVADOR 
 
Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Representative, Office of the United Arab Emirates to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab 
Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Diego AULESTIA VALENCIA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
nmaldonado@cancilleria.gob.ec  
 
Lucía GALLARDO FIERRO (Sra.), Subsecretaria de Investigación Científica, Secretaría 
Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Quito 
nmaldonado@cancilleria.gob.ec  
 
Ñusta MALDONADO SARAVINO (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
nmaldonado@cancilleria.gob.ec  
 
Heidi Adela VASCONES MEDINA (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
t-hvascones@cancilleria.gob.ec  
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Alberto CASADO FERNÁNDEZ (Sr.), Jefe de Servicio, Departamento de Coordinación Jurídica 
y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid 
alberto.casado-fernandez@oepm.es  
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Dominic KEATING (Mr.), Director, Intellectual Property Attaché Program, Office of Policy and 
International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
dominic.keating@uspto.gov  
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Kristen CARPENTER (Ms.), Council Tree Professor of Law and the United Nations Expert 
Mechanism from North America on the Rights of Indigenous Peoples, Boulder 
kristen.carpenter@colorado.edu  
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, Department of 
Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Ermias HAILEMARIAM (Mr.), Acting Director General, Ethiopian Intellectual Property Office 
(EIPO), Addis Ababa 
yermiasyemane@gmail.com  
 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Natasha ZDRAVKOVSKA KOLOVSKA (Ms.), Deputy Head, General Department, State Office 
of Industrial Property (SOIP), Skopje 
natasa.zdravkovska@ippo.gov.mk  
 
Elizabeta SIMONOVSKA (Ms.), Deputy Head, Department of Trademarks, Industrial Design and 
Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
elizabeta.simonovska@ippo.gov.mk  
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Galina MIKHEEVA (Ms.), Deputy Director, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Larisa SIMONOVA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Elena TOMASHEVSKAYA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), 
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 
FIDJI/FIJI 
 
Ofa Veiqaravi SOLIMAILAGI (Ms.), Senior Legal Officer, Office of the Attorney-General, Suva 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
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Nina SANTAHARJU (Ms.), Senior Officer for Legal Affairs, Innovations and Enterprise 
Financing Department, Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki 
nina.santaharju@tem.fi  
 
Jukka LIEDES (Mr.), Special Adviser to the Government, Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Julie GOUTARD (Mme), chargée de mission, Institut national de la propriété industrielle (INPI), 
Courbevoie 
 
Francis GUÉNON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
francis.guenon@diplomatie.gouv.fr  
 
 
GABON 
 
Edwige KOUMBY (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
premierconseiller@gabon-onug.ch  
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GHANA 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Paul KURUK (Mr.), Vice-Chairman, Ghana International Trade Commission (GITC), Ministry of 
Trade and Industry, Accra 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch  
 
Mario SEIJA ZAMBONI (Sr.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch  
 
 
HONDURAS 
 
Carlos ROJAS SANTOS (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
 
INDE/INDIA 
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Kishan Singh KARDAM (Mr.), Senior Joint Controller of Patents and Designs, Indian Patent 
Office, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, New 
Delhi 
kardam.ks@nic.in  
 
Sumit SETH (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
animesh.choudhury11@mea.gov.in  
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Adi DZULFUAT (Mr.), Deputy Director, Trade Disputes and Intellectual Property, Directorate for 
Trade, Commodities and Intellectual Property, Directorate General for Multilateral Affairs, 
Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Anidita Harimutri AXIOMA (Mr.), Deputy Assistant, Coordination of International Organizations, 
Ministry of Political, Legal, and Security Affairs, Jakarta 
 
Omegadon Rutin MAISI (Ms.), Deputy Assistant, Coordination of International Organizations, 
Ministry of Political, Legal, and Security Affairs, Jakarta 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Permanent Mission, Geneva 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Javad MOZAFARI (Mr.), Director General, Academic Relations and International Affairs, 
Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran 
jmozafar@yahoo.com  
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Al–Jabere JABER (Mr.), Under Secretary, Ministry of Culture, Baghdad 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI (Mr.), Expert, Patent and Trademark Office, Ministry of Economic 
Development, Rome 
vragonesi@libero.it  
 
Matteo EVANGELISTA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
matteo.evangelista@esteri.it  
 
Luigi BOGGIAN (M.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
luigi.boggian@studenti.univr.it  
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JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Lilyclaire BELLAMY (Ms.), Executive Director, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO), 
Ministry of Industry, Commerce, Agriculture and Fisheries, Kingston 
lilyclaire.bellamy@jipo.gov.jm  
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Kenji SHIMADA (Mr.), Director, International Policy Division, Policy Planning and Coordination 
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Policy Planning and 
Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Yuichi ITO (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign 
Affairs, Tokyo 
 
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Nidal AL AHMAD (Mr.), Director General, Department of the National Library, Ministry of 
Culture, Amman 
director.g@nl.gov.jo  
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Gaziz SEITZHANOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Catherine BUNYASSI KAHURIA (Ms.), Senior Principal State Counsel, International Law 
Division, Office of Attorney General and Department of Justice, Nairobi 
kahurianyassi@yahoo.com  
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Chinara SADYKOVA (Ms.), Director, Section of Copyright Subject Matters, Copyright and 
Related Rights Department, State Service of Intellectual Property and Innovation 
(Kyrgyzpatent), Bishkek 
rcekgz@gmail.com  
 
Bakytbek ABYSHBAEV (Mr.), Leading Specialist, Section for Selection Achievements and 
Traditional Knowledge, State Service of Intellectual Property and Innovation under the 
Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
inter@patent.kg  
 



WIPO/GRTKF/IC/36/11  
Annex 
10 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Mara ROZENBLATE (Ms.), Principal Expert, Department of Examination of Inventions, Patent 
Office of the Republic of Latvia, Riga 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Efraz HAGE (Ms.), Director, Directorate of Cooperation and National Coordination, Ministry of 
Culture, Beirut 
 
Charbel SAADE (Mr.), Responsible for Legal Affairs, Legal Department, Ministry of Culture, 
Beirut 
saadecharbel@hotmail.com  
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau 
of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
Renata RINAKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
renata.rinkauskiene@urm.lt  
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Kamal BIN KORMIN (Mr.), Assistant Director General, Technical, Science and Technology, 
Technical, Science and Technology, Intellectual Property Corporation of Malaysia, Ministry of 
Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, Kuala Lumpur 
kamal@myipo.gov.my  
 
Rohazar Wati ZUALLCOBLEY (Ms.), Associate Professor, Faculty of Law, Ministry of 
Education, Kuala Lumpur 
rohazarwati@gmail.com  
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAWI 
 
Robert Dufter SALAMA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
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salamarobert@yahoo.com  
 
Loudon Overson MATTIYA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
mattiya2069@yahoo.com  
 
Janet BANDA (Ms.), Principal Secretary and Solicitor General, Ministry of Justice and 
Constitutional Affairs, Lilongwe 
janetlaura.banda@gmail.com  
 
Chikumbutso NAMELO (Mr.), Deputy Registrar General, Ministry of Justice and Constitutional 
Affairs, Lilongwe 
 
Chifwayi CHIRAMBO (Mr.), Chief Assistant Registrar General, Ministry of Justice and 
Constitutional Affairs, Lilongwe 
chifchirambo@gmail.com  
 
Stephen MMODZI (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
stephen.mmodzi@gmail.com  
 
Gift PASANJE (Mr.), Officer, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Ismail MENKARI (M.), directeur général, Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), Ministère 
de la culture et de la communication, Rabat 
ismailmenkari@gmail.com  
 
Mouna BENDAOUD (Mme), ingénieur examinateur brevets d’invention, Pôle brevet d’invention, 
Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAURICE/MAURITIUS 
 
Israhyananda DHALLADOO (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
genevamis@govmu.org  
 
Rajkumar SOOKUN (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
genevamis@govmu.org  
 
Nikesh HEEROWA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
genevamis@govmu.org  
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora Divisional de Examen de Fondo de 
Patentes de Áreas Biotecnológicas, Farmacéutica y Química, Dirección Divisional de Patentes,, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
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María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Margo BAGLEY (Ms.), Professor of Law Emory University School of Law, Atlanta 
margo.bagley@gmail.com  
 
 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Bharat Mani SUBEDI (Mr.), Joint Secretary, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, 
Khathmandu 
 
Antara SINGH (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
antara.singh.as@gmail.com  
 
 
NIGER 
 
Amadou TANKOANO (M.), professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des sciences 
économiques et juridiques, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Chidi OGUAMANAM (M.), Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa 
 
 
OMAN 
 
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
hildaalhinai@gmail.com  
 
Ibrahim BANI URABA (Mr.), Head, Department of Intangible Cultural Heritage Protection, 
Ministry of Heritage and Culture, Muscat 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
george.tebagana@mofa.go.ug  
 
 
PANAMA 
 
Johana MÉNDEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
jmendez@panama-omc.ch  
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PARAGUAY 
 
Walter CHAMORRO (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Saskia JURNA (Ms.), Senior Policy Officer, Intellectual Property Department, Economic Affairs 
and Climate Policy, Den Haag 
s.j.jurna@minez.nl  
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Liliana del Pilar PALOMINO DELGADO (Sra.), Subdirectora, Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
lpalomino@indecopi.gob.pe  
 
 
PHILIPPINES 
 
Theresa TENAZAS (Ms.), Legal Officer, Biodiversity Management Bureau, Department of 
Environment and Natural Resources, Quezon City 
t_tenazas@yahoo.com  
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
agtalisayon@gmail.com  
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
agnieszka.hardej-januszek@msz.gov.pl  
 
 
PORTUGAL 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
HAN Euyseok (Mr.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
hanus@korea.kr  
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LEE Soo Jung (Ms.), Deputy Director, Biotechnology Examination Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
sjl2009@korea.kr  
 
OH Hyonsok (Mr.), Judge, Supreme Court of Korea, Incheon 
6112495@gmail.com  
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Marin CEBOTARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
marin.cebotari@mfa.md  
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
JONG Myong (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Head of International Unit II, Expert in Patent Law-Related Matters, 
International Department, Industrial Property Office, Prague 
lzamykalova@upv.cz  
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Mirela-Liliana GEORGESCU (Ms.), Head, Chemistry-Pharmacy Substantive Examination 
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
mirela.georgescu@osim.ro  
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Marc WILD (Mr.), Policy Advisor, Intellectual Property Office (IPO), Newport 
marc.wild@ipo.gov.uk  
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
iptrade@nuntiusge.org  
 
Giulia RUSSO (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
giuliarusso226@gmail.com  
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Bala Moussa COULIBALY (M.), responsable, Bureau de ressources génétiques, savoirs 
traditionnels et expressions culturelles traditionnelles, Agence sénégalaise pour la propriété 
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industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et de la petite et 
moyenne industrie, Dakar 
 
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
repsengen@yahoo.fr  
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Jakub SLOVÁK (Mr.), Legal Adviser, Media, Audiovisual and Copyright Department, Copyright 
Unit, Ministry of Culture of the Slovak Republic, Bratislava 
 
Anton FRIC (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
anton.fric@mzv.sk  
 
 
SRI LANKA 
 
Avanti Olenka PERERA (Ms.), Senior State Counsel, Attorney General’s Department, Colombo 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Patrick ANDERSSON (Mr.), Senior Adviser for International Affairs, Legal and International 
Affairs, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Marco D’ALESSANDRO (M.), conseiller politique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Chularat NIRATISAYAKUL (Ms.), Director General, Biodiversity-based Economy Development 
Office, Ministry of Natural Resources and Environment, Bangkok 
chularat@bedo.or.th  
 
Tanit CHANGTAVORN (Mr.), Deputy Director General, Biodiversity-based Economy 
Development Office, Ministry of Natural resources and Environment, Bangkok 
tanit@bedo.or.th  
 
Krithpaka BOONFUENG (Ms.), Deputy Executive Director, National Innovation Agency, Ministry 
of Science and Technology, Bangkok 
krithpaka@nia.or.th  
 
Kamon CHAWEEWAN (Mr.), Director, Swine Research and Development Center, Department 
of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Pak Chong 
krawan2001@gmail.com  
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Doungporn MORAKOTKARN (Ms.), Director, International Affairs Group, Biodiversity-based 
Economy Development Office, Ministry of Natural Resources and Environment, Bangkok 
doungporn@bedo.or.th  
 
Malee APIMETEETUMRONG (Ms.), Senior Scientist, Bureau of Biotechnology in Animal 
Production, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 
Pathum Thani 
 
Kitiyaporn SATHUSEN (Ms.), Senior Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry 
of Commerce, Nonthaburi 
sathusen_k@hotmail.com  
 
Surakameth MAHASIRIMONGKOL (Mr.), Doctor, Department of Medical Sciences, Ministry of 
Public Health, Nonthaburi 
surakameth@hotmail.com  
 
 
 
TOGO 
 
Tele Dometo SEWAVI-MENSAH (Mme), responsable, Département de la perception et 
contrôle, Ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique 
(BUTODRA), Lomé 
nassikpeta@gmail.com  
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
prungeneva@foreign.gov.tt  
 
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Walid DOUDECH (M.), ambassadeur, Représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
samifnagga@gmail.com  
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traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division 
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