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والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املعنية  ة السادسةورادل ("الويبو"ملنظمة العاملية للملكية الفكرية )اعقد مدير عام  .1
 يف الفرتةنيف، ب ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة" أأو "اللجنة احلكومية ادلولية"(، 

 .2018يونيو  29 اإىل 25من 

املتعددة  -وُمثلت ادلول التالية: أألبانيا ، اجلزائر، الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، بيالروس، بوليفيا )دوةل  .2
القوميات(، الربازيل، برواني دار السالم، بلغاراي، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، 

ثيوبيا، فيجي، امجلهورية التش ي  كوادور، مرص، السلفادور، اإ كية، ادلامنرك، جيبويت، مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية، اإ
 الكريس الرسويل،غواتاميل،  ،فنلندا، فرنسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، غابون، جورجيا، أأملانيا، غاان

يران )مجهورية  ندونيس يا، اإ يطاليا، جاماياك، الياابن، الأردن، اكزاخس تان، كينيا، الإس -هندوراس، الهند، اإ المية(، العراق، اإ
، هولندا، نيبال، قرغزيس تان، الكويت، لتفيا، لبنان، ليتوانيا، مالزياي، مالوي، موريش يوس، املكس يك، املغرب، موزمبيق

الاحتاد ، رومانيا، مجهورية مودلوفا، ورية كورايمجه، الربتغال، بولندا، الفلبني، بريو، راغواي، اببامن، عامن ،نيجرياي، النيجر
ترينيداد ، توغو، اتيلند، سويرسا، السويد ،رسي لناك، اس بانيا، أأفريقياجنوب ، سلوفاكيا، الس نغال، السعودية، الرويس
املتحدة الأمريكية، تونس، تركيا، توفالو، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت ، وتوابغو

الأعضاء فيه ممثال  "( وادلولEUاكن الاحتاد الأورويب )"(. كام 96زميبابوي )، البوليفارية(، المين، زامبيا -فزنويال )مجهورية 
 .ةنكعضو يف اللج 

 وشاركت البعثة املراقبة ادلامئة لفلسطني يف الاجامتع بصفة مراقب. .3

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )مراقببصفة  يةشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التال و  .4  ، (ARIPO: املنظمة الإ
مكتب براءات الاخرتاع دلول جملس و ، الأمانة العامة مجلاعة الأنديزو ، (FAOمنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة )و 

مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة و (، UN) الأمم املتحدةو  ،(SCمركز اجلنوب )و (، GCC Patent Office)التعاون اخلليجي 
 (.WTO( )8منظمة التجارة العاملية )و (، UNCTADوالتمنية )

الرابطة الأمريكية ، و (ZIPOشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب: منظمة الزين للملكية الفكرية )و  .5
الش بكة العاملية ، و (CSCحتالف اجملمتع املدين )و  ،مجعية الأرمن يف أأرمينيا الغربية، و (AIPLAلقانون امللكية الفكرية )
برانمج الصحة ، و (ELSA International) ة لطالب القانونوروبيالأ  الرابطة، و (CROPLIFE)لصناعة العلوم النباتية 

ية الشعوب الأصل مركز ، و توابج أأمارو -احلركة الهندية ، و (CISAاجمللس الهندي لأمرياك اجلنوبية )، و (HEPوالبيئة )
معهد الشعوب الأصلية ، و (ICTSDاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )، و (DoCip)للتوثيق والبحث واملعلومات 
رابطة ، و (IFPMA)نعي املس تحرضات الصيدلنية اص لرابطاتالاحتاد ادلويل ، وInBraPi)الربازييل للملكية الفكرية )

املركز ادلويل لأحباث  -مؤسسة تبتيبا ، و (NARFيني الأصليني )صندوق حقوق الأمريك ، و (ILAالقانون ادلويل )
 (.18وجامعة لوزان )، تقاليد الغد، ومجعية الس ياسات والتعلمي فامي يتعلق ابلشعوب الأصلية

 قامئة املشاركني هبذا التقرير.ترد و  .6

سادسة ورة ال دلزعت لأغراض االيت وُ حملة عامة عن الواثئق  WIPO/GRTKF/IC/36/INF/2قدمت الوثيقة و  .7
 .والثالثني للجنة

عىل الش بكة العاملية. ويلخص هذا يلها سج ت وقائع ادلورة و ببال  الإ ومت  دمتخالت اليت قُ ادوأأحاطت الأمانة علام ابمل .8
ابلرضورة أأو يتبع لتفصيل اببديت خالت دون أأن يعكس مجيع املالحظات اليت أ  ادالتقرير املناقشات ويقدم جوهر امل

 .خالتادملل التسلسل الزمين
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 دلورة السادسة والثالثني للجنة.لؤقت( امل)مني العام اكنت الس يدة فاي جياو من الويبو يه الأ و  .9

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

اين غوسدعا  .10  الإدلء ببيانه.لاملدير العام  ،رئيس اللجنة، الس يد اإ

للجنة احلكومية ادلولية.  السادسة والثالثنييف ادلورة رحب املدير العام، الس يد فرانسيس غري، بميع املشاركني و  .11
ىل وأأفاد أأن ادلورة الأوىل اكنت ست دورات للجنة. يتوقع أأن تضم ، اليت 2018/2019ثنائية جتديد الولية لفرتة ال  وأأشار اإ

يضًا بشأأن املوارد أأ  ةالثانيس تكون ادلورة . و 2018مارس شهر يف  تُعقدواليت "(، GRs)"وراثية بشأأن موضوع املوارد ال
"( TKبشأأن املعارف التقليدية )" 2019عام دورتني خالل و  2018عام خالل الوراثية. ومن املتوقع عقد دورتني أأخريني 

"(. وأأعرب عن امتنانه العميق للرئيس عىل لك العمل اذلي قام به يف اجللسات TCEsوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )"
مجليع يدين هل ابلشكر عىل تفانيه واحرتافه يف قيادة العملية. وابملثل، شكر انئيب الرئيس، الس يد جواك وأأفاد أأن ا وفامي بيهنا.

ندونيس يا، عىل مساهامهتاممن شريي س يدهارات،  الليدس من فنلندا والس يد فزي  شكر املنسقني الإقلمييني كام . ضخمةال اإ
"(RCsعىل مشاركهتم الثابتة والبناءة يف هذه العملي )" ملوارد الوراثية اجمتع يوم الأحد املعين ابصص اخملفريق الن أأفاد أأ ة. و

رفيع شاركني، الس يد بيدرو رويف )زميل ت وشكر لك من شارك يف هذه العملية، لس امي الرئيسني امل  ،بناء عىل طلب اللجنة
ملفوضية الأوروبية(، ابةل الس ياسات ملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة( والس يدة كريس تينا كوفاكس )مسؤواملس توى اب

ىل اجامتع اللجنة و عدان ال ذلين س يلا املشاركني عىل دراية ابلواثئق اليت ذكر أأن تقارير عن نتاجئ ذكل الاجامتع. وانتقل اإ
ربع الت، وأأفاد أأن قدمهتا بعض الوفود. وذكر صندوق الويبو للتربعاتاليت عمل التضمنت واثئق أأعدهتا الأمانة وكذكل واثئق 

يف ضامن حضور ممثيل الشعوب قد سامه ، ادلورة الثالثة والثالثني للجنة اذلي قدمته حكومة أأسرتاليا، واذلي أ علن عنه يف
للجنة والثالثني فضاًل عن ممثلني اثنني يف ادلورة الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني، الأصلية واجملمتعات احمللية يف ادلورة 

ىل النظر يف هذه املسأأةل ومعاجلهتا لأن قد نفدت الأموال ذكر أأن و  احلكومية ادلولية. من الصندوق ودعا مجيع ادلول الأعضاء اإ
املعين "ابلتدابري ة الأصليشعوب مشاركة ممثيل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية رضورية للغاية لنجاح العملية. وذكر فريق ال 

وهجات نظر الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية"  -وارد الوراثية: قواعد البياانت والعقود العملية املتعلقة ابمللكية الفكرية وامل
حقوق الشعوب اخلرباء حول أ لية بشأأن لأمم املتحدة لرئيس سابق مقرر و وجود الس يد أألكيس تساكريف، عضو ثىن عىل وا

. وأأعرب عن أأسفه الولايت املتحدة الأمريكية يفصندوق حقوق الأمريكيني الأصليني ب الأصلية، والس يدة سو نوي، احملامية 
لياماين للتياك، اذلي عاىنلثالث ال عضو غياب الل  مجليع  همتنىأأعرب عن السفر. و مؤسفة يف من صعوابت  لفريق، الس يد اإ

كبري من اللجنة تعمل عىل هذا املوضوع لس نوات عديدة. وقد أ حرز قدر وذكر أأن ناقشات بناءة ومرمرة للغاية. ب املشاركني 
ىل امليض قدما يف هذا التقدم وضامن  ىل امجلعية العامة يف هناية فرتة ال تقدمي التقدم، لكن اللجنة حباجة اإ جيابية اإ . ثنائيةنتيجة اإ

ظهار أأقىص درجات املرونة لتحقيق مثل هذه النتيجة.  وحث مجيع املشاركني عىل اإ

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 2البند 

 من جدول الأعامل: 2ن البند قرار بشأأ 

عامل امُلعمّم يف .12  قدم الرئيس مرشوع جدول الأ
 يك WIPO/GRTKF/IC/36/1 Prov. 3 الوثيقة

 .يُعمتد، ومت اعامتده

القمية. كام شكر الأمانة واملرتمجني الفوريني اذلين  ومساهامهتام ودمعهام الرئيس عىل مساعدهتامئيب شكر الرئيس انو  .13
عىل ما يرام وأأنه لن ينضم اإىل يس ، ل اللجنةأأمني عام الس يد وند وندلند، ذكر أأن للجنة أأن تؤدي معلها. و بدوهنم ل تس تطيع ا

قبل انعقاد ادلورة وشكرمه عىل دمعهم وتوجهياهتم البناءة. وأأعرب عن  الإقلميينيتشاور مع املنسقني أأفاد أأنه ادلورة. و تكل 
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بث عىل الهواء مبارشة عىل موقع الويبو عىل ش بكة الويب، مما أأدى اإىل دلورة تُ مناخ جيد لدلورة. وذكّر بأأن اتوفري رغبته يف 
عقد وذكر أأنه ينبغي طلب من مجيع املشاركني الالزتام بقواعد الإجراءات العامة للويبو. و حتسني الانفتاح والشمولية. 

شاركني مع الاحرتام الواجب للنظام الاجامتع بروح من النقاش واملناقشة البناءة، حيث من املتوقع أأن يشارك مجيع امل 
أأي اس تدعاء تف  لنفسه ابحلق، حسب الاقتضاء، يف ي بصفته الرئيس، أأفاد أأنه و والعداةل واللياقة اليت حتمك الاجامتع. 

التقيد ابلنظام ادلاخيل العام للويبو والقواعد املعتادة حلسن السلوك أأو أأي مشارك ل تكون بياانته ذات خيفق يف مشارك 
يعزتم اس تخدام لك الوقت ، و دورة مدهتا مخسة أأايميه والثالثني للجنة  لسادسةادلورة اوأأفاد بأأن . ةل ابلقضية املطروحةص

قاربة . وسوف يسمح ابلبياانت الافتتاحية للمجموعات الإقلميية والاحتاد الأورويب وادلول املتاخملصص عىل أأمكل وجه ممكن
رسالها عن "( وجتمع الشعوب الأ LMCsالتفكري )" ىل الأمانة كتابة أأو اإ صلية. وميكن لل خرين تسلمي بياانهتم الافتتاحية اإ

 بشدة عىل التفاعل مع بعضهم البعض بصورة غري نيطريق الربيد الإلكرتوين لتنعكس يف التقرير. وُُشع ادلول الأعضاء واملراقب
دراك ادلول الأعضاء ملقرتح املراقالأمر اذلي رمسية،  ة الأصليشعوب ب وربا تأأييده. وأأقر بأأمهية وقمية ممثيل ال يزيد من فرص اإ

ىل قرار للجنة ينبغي وأأفاد أأنه وكذكل أأحصاب املصلحة الرئيس يني ال خرين مثل ممثيل الصناعة واجملمتع املدين.  أأن تتوصل اإ
القرارات املتفق علهيا ابلفعل  ةقراءسيمت تعممي أأو وذكر أأنه قدما. امليض  أأثناء متفق عليه بشأأن لك بند من بنود جدول الأعامل

عدادمت يونيو. وسي 29املوافق يوم امجلعة يف من قبل اللجنة  عمم عىل مجيع الوفود للتعليق ادلورة وس يُ انهتاء تقرير ادلورة بعد  اإ
ادلورة تقرير ، سيمت تقدمي السادسة والثالثني والسابعة والثالثني للجنةبني ادلورة اليت تفصل  ةالقصري فرتة نظرًا للو عليه. 

 . ديسمربشهر يف الثامنة والثالثني اليت ستنعقد بميع اللغات الست لعامتده يف ادلورة السادسة والثالثني 

لأول  حتدثت]مالحظة من الأمانة: هنأأت العديد من الوفود اليت  ةالافتتاحي تلبيااناب لالإدلءباب ال وفتح الرئيس  .14
عدادوكذكل وفريق اخلرباء اخملصص دلورة ل عدادالإ لنة وأأعربت عن امتناهنا الرئيس والأما مرة وشكرت الرئيس وانئيب  اإ

 .[الواثئق

ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ،  .15 ىل دورة تقدمية وأأفاد أأ وحتدث وفد اإ ن توجهيات الرئيس س تؤدي اإ
أأن تواصل اللجنة الإرساع يف معلها وانحجة. وأأيد مهنجية العمل وبرانمج العمل اذلي اقرتحه الرئيس. وأأعرب عن أأمهل يف 
ىل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون  )النتاجئ( املتعلقة  ةجيطبيعة النت املساس ب هبدف التوصل اإ

الثقايف ابمللكية الفكرية اليت من شأأهنا ضامن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 
ناقشة القضااي اجلوهرية من أأجل التوصل اإىل هنج أأعرب عن تفضيهل مل التقليدي، عىل النحو املبني يف ولية اللجنة. و 

بيامن اكن لبعض الأعضاء أ راء ذكر أأنه قضااي الأهداف واملوضوع ورشوط الكشف والتدابري ادلفاعية. و لس امي مشرتك، 
ل أأن خمتلفة،  يا واحمليط الهادئ يعتقدون بقوة أأن الصك )الصكوك( امللزمة قانواًن محلاية املوارد معظم أأعضاء مجموعة أ س  اإ

ىل توازن بني مصاحل املس تخدمني ومقديم  الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ميكن أأن تؤدي اإ
برام معاهدة )معاهدات( ملزمة قانأأفاد أأن املوارد واملعارف. و  وان أأن يوفر نظامًا شفافا ميكن التنبؤ به من أأجل من شأأن اإ
ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مما يضمن الاس تخدام اختالس اامحلاية الفعاةل ضد 

نشاء بشلك اكف من خالة هذه القضية معظم الأعضاء أأنه ميكن معاجليرى املس تدام والرشعي يف املس تقبل. وذلكل،  ل اإ
"( والرشوط PICأ لية لتقامس املنافع املناس بة لس تخدام أأو اس تغالل تكل املوارد عىل أأساس املوافقة املس بقة عن عمل )"

أ لية كشف فعاةل وفقًا للظروف الوطنية اليت حتمي املوارد ج هنُ ميكن للجنة مناقشة ذكر أأنه " (. و MAT)" ااملتفق علهيا تبادلي
نشاء قواعد البياانت الاختالساملعارف التقليدية املرتبطة هبا من الوراثية واملش تقات و  . كام أأعرب عن رغبته يف مناقشة اإ

بيامن اكن لبعض الأعضاء وهجات نظر وذكر أأنه بطريقة بناءة. عن خطأأ ونظم املعلومات الأخرى من أأجل منع منح الرباءات 
ل أأن خمتلفة،  وفد فاعية جيب أأن تكون ممكةل ملتطلبات الكشف. وأأعرب أأن هذه ال ليات ادليعتقدون معظم الأعضاء اإ

ىل تفامه مشرتك يف توفري حامية فعاةل ومتوازنة، با يف ذكل حقوق الشعوب الأصلية واجملمتعات  اجملموعة عن أأمهل يف التوصل اإ
جناح ادلورة.  ىل ابكام أأعرب عن الزتامه املس متر احمللية. وأأكد للرئيس دمعه وتعاونه الاكملني يف اإ ملشاركة البناءة يف التوصل اإ

بداء املرونة مجليع الأطرافنتيجة مقبوةل  مع ثبات املواقف بشأأن . وُشع مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة عىل اإ
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عزز الشفافية والفعالية وال لية القانونية لضامن يملعايري من شأأنه أأن ذو حد أأدىن من اقانوين دويل صك الأهداف الأساس ية ل
ىل املوارد الوراثية.النفا  ذ الرشعي اإ

حراز تقدم يف ظل قيادة  .16 وأأعرب وفد سويرسا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن ثقته يف أأن اللجنة س تكون قادرة عىل اإ
طار ولي هتا الرئيس بشأأن املوضوعات الثالثة، ويه املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، يف اإ

ليه . وكام 2018/2019ثنائية فرتة ال ل يف الولية، أأقر ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية أأشري اإ
ىل أأنه يتعني القيام ابملزيد من العمل لتضييق الفجوات  واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأشار أأيضا اإ

ىل تفامه مشرتك بشأأن القضااي الأساس ية. وأأكد من جديد لتوصقامئة هبدف اال ميانه الراخس بأأن امحلاية املتعلقة بتكل عىل ل اإ اإ
ذكر صمم بطريقة تدمع الابتاكر والإبداع وتعرتف ابلطبيعة والأمهية الفريدة للمواضيع الثالثة. و املوضوعات الثالثة ينبغي أأن تُ 

طار الولية اجلديدة اليت تركز عىل املوارد الوراثية. ومن الأمور والثالثني للجنة يه ادل سادسةادلورة ال أأن  ورة الثانية يف اإ
ىل  احلامسة أأن حتقق اللجنة تقدما ذا مغزى، مسرتشدة بأأساليب معل سلمية وهنج قامئ عىل الأدةل. وينبغي أأن يستند العمل اإ

ىل النصاليت تستنالعمل القامئ اذلي تقوم به اللجنة، با يف ذكل املفاوضات  جراء د اإ ىل اليت فاوضات امل. وينبغي اإ تستند اإ
النص بطريقة تشمل مناقشة الس ياق الأوسع والتطبيق العميل وأ اثر املقرتحات من أأجل تضييق الفجوات احلالية والتوصل 

ىل فهم أأمعق للقضااي الأساس ية. وشكر  أأعرب عن لهم و اجملموعة ابء اخلرباء اذلين حرضوا فريق اخلرباء اخملصص عىل مع وفد اإ
طار البند ه تطلع ىل تقريرمه يف اإ يف حني أأن الأمر مرتوك لدلول الأعضاء لختاذ قرار بشأأن أأفاد أأنه من جدول الأعامل. و  6اإ

ل أأن كيفية اس تخدام اس تنتاجات اخلرباء،  ذكر أأن لمعلومات حول القضااي قيد املناقشة. و مفيد لمصدر بثابة تقريرمه سيبقى اإ
ىل جالتقرير،  دلورة، اخلاصة ابوكذكل الواثئق الأخرى كشف انب جتميع الأمانة للمواد املتعلقة بقواعد البياانت وأأنظمة ال اإ

ىل املشاركة عن تطلعه اجملموعة ابء أأعرب وفد . و ال ن من أأجل الهنوض بعمل اللجنة حىتاذلي أ جنز يوحض العمل س   اإ
القمي  دورمهأأقر بالصناعة وأأحصاب املصلحة ال خرين، و ممثيل  عن النشطة من جانب الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية فضال

 .مجليع الأطرافحتقيق نتيجة مقبوةل  ملسامهة بشلك بنّاء حوكام أأعرب عن الزتامه املس متر ابوالرضوري. 

كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )" .17 للتأأكيد متزية فرصة م أأفاد أأهنا "(، و GRULACوحتدث وفد اإ
بشأأن  فريق اخلرباء اخملصصتقرير مناقشة اإىل ظر ابهامتم كبري ذكر أأنه ينمن جديد عىل الزتامه ومسؤوليته عن أأعامل اللجنة. و 

سهاما قامي يف مناقشات اللجنة. وشكر املشاركني يف فريق ال  نه سيسهم اإ . وأأشار اإىل شعوب الأصليةالعمل املنجز، حيث اإ
للجنة أأمهية تكتسب ادلورة السادسة والثالثني تنفيذ تكل الولية، ذكر أأنه ل . و 2018/2019ئية ثناولية اللجنة لفرتة ال 
من الرضوري مواصةل املفاوضات و  ،دلورات احملددة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثيةابلنس بة لخاصة لأهنا الأخرية 

ات السابقة عىل أأساس النص املوحد )الوثيقة القامئة عىل النص. وأأحاط علام ابلتقدم احملرز يف ادلور
WIPO/GRTKF/IC/36/4 تكل بشأأن الهدف من املفاوضات هو سد الثغرات بني وهجات النظر اخملتلفة ذكر أأن (. و

 وضعالقضااي لضامن وجود دمع تاكميل ومتبادل بني خمتلف الصكوك ادلولية اليت تتناول هذه القضااي. وذلكل، ينبغي للجنة 
جراء مناقشة مفتوحة ورصية هذا الهد جياد حلول مرضية للمشالك املعلقة. وأأعرب عن رغبته يف اإ ف يف الاعتبار من أأجل اإ

تساعد عىل اختاذ خطوات معلية لتقريب املواقف بشأأن خمتلف القضااي، مثل الأهداف واملوضوع ورشط الكشف وعواقب 
ادلول الأعضاء يف يف هذه ادلورة اليت سادت من قبل وستسود عدم الامتثال. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تساعد الروح البناءة 

ىل اتفاق بشأأن صك ملزم قانوان بعد عقد من املفاوضات تقريبا. و  هل من الرضوري وجود صك دويل وينبغي ذكر انه التوصل اإ
ساءة وفر امحلايأأن يوازن بني مصاحل مس تخديم ومقديم املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. كام جيب أأن  ية الواجبة ضد اإ

وأأفاد حامسة بشلك خاص. كشف القضااي املتعلقة ابل تعد  ،ذلكلو. هاواختالس  اس تخدام املعارف التقليدية واملوارد الوراثية
برام صك دويل من شأأنه أأن يعزز البحث والاخرتاع. أأن  طار قانوين موحد للملكية الفكرية كام ذكر أأن اإ ابلنس بة وجود اإ

 ابس تخدام املوارد الوراثية س يكون مفيد للغاية ويضمن أأيضا املشاركة العادةل واملنصفة يف املنافع الناش ةة للمشاركني املهمتني
للطبيعة املتعددة الثقافات يف بدلان مجموعة بدلان أأمرياك  رارضورية نظ هذه القضااي وذكر أأن لكعن اس تخدام تكل املوارد. 

من املناسب فقط الإقرار حبجم التقدم اذلي مت وأأفاد أأنه  .ورايثلتنوع البيولويج والارتفع من الالتينية والاكرييب واملس توى امل
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حراز مزيد من التقدم يف ادلورة  حرازه عىل أأساس النص املوحد، وأأعرب عن أأمهل يف اإ كام أأفاد للجنة. ني ثالسادسة والثالاإ
بشأأن تكل  تقينالعمل ال يف من التقدم دلولية الكثري بفضل اجلهود اليت بذلهتا مجيع الأطراف، حققت اللجنة احلكومية اأأنه 

ىل جانب الالزتام الس يايس الأأكد القضااي. و  اذلي يتعني عىل لك دوةل عضو أأن تظهره، س ميكن من حتقيق الزم أأن العمل، اإ
بداء املرونة من أأجل حتقيق نتاجئ حمددة.  من كر أأنه وذهدف اللجنة يف أأقرب وقت ممكن. وحث مجيع ادلول الأعضاء عىل اإ

ىل امجلعية العامة املقبةل هبدف التفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس.  رسال رساةل قوية من الالزتام اإ شأأن ذكل أأن يساعد يف اإ
وأأعرب عن ثقته يف أأساليب العمل اليت اقرتهحا الرئيس، وحث ادلول الأعضاء عىل اس تخدام الوقت املتاح للقيام بعمل بناء 

جيايب للتوصل يف ىل اتفاق عىل صك قانوين فعال بشأأن املوارد الوراثية.  يف جو اإ مجموعة بدلان أأمرياك وأأفاد أأن الهناية اإ
حراز مزيد من التقدم يف املناقشات اليت ستبذل الالتينية والاكرييب  السادسة يف ادلورة تمت لك ما يف وسعها لضامن اإ

 للجنة. والثالثني

بأأن امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية واملوارد أأعرب عن اقتناعه فريقية، و وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأ  .18
برام مثل هذا دولية الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تتطلب اعامتد صك دويل )صكوك ( ملزم قانوان. وكرر الزتامه ابإ
واملسامهة يف التقامس العادل واملنصف للمنافع الصك )الصكوك( لتعزيز شفافية النظام وفعاليته وتشجيع البحث والابتاكر 

عىل مبدأأ الولية اجلديدة اليت أأوحضت كام أأكد جمددا الناش ةة عن اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. 
جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثيه ينبغي خالل ادلورة اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني أأن ة مع الرتكزي عىل معاجلة اإ

التقرير اخلاص الصادر عن فريق اخلرباء اإىل ابهامتم أأشار القضااي غري احملسومة والنظر يف خيارات ملرشوع صك قانوين. و 
نشاء أأفاد أأن الهدف من اخملصص وأأعرب عن أأمهل يف أأن تسفر نتيجة هذا العمل عن مسامهة كبرية يف املناقشات اجلارية. و  اإ

ىل ، بعد لك يشء، أأن يؤدي ء اخملصص هوفريق اخلربا أأفاد أأن الإرساع يف معل اللجنة وفقا لرشوط وليهتا اجلديدة. و اإ
يف القضااي واسعة مس توى مرتفع من النضج، وهذا من شأأنه أأن ميكّن اللجنة من حتقيق خطوات قد بلغ النص املوحد 

ظهار حسن النية يف بيئة بناءة س ياس ية، وابل يه خالفات قامئة الالاختالفات ذكر أأن و  املعلقة. ذا مت اإ تايل ميكن حلها اإ
وأأفاد أأنه ليس وتشاركية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يتيح ذكل للأعضاء ادلعوة لعقد مؤمتر دبلومايس دون مزيد من التأأخري. 
ساءة اس تخدام لل موارد الوراثية هناك شك يف أأن الهدف الرئييس للنص املتعلق ابملوارد الوراثية هو توفري امحلاية ضد اإ

العديد من الوفود واذلي من تؤيده أأمهية رشط الكشف اذلي عىل ذكل  يؤكد. و اختالسهاأأو  واملعارف التقليدية ذات الصةل
شأأنه أأن ميكّن البدلان اليت نشأأت فهيا املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من احلصول عىل تقامس عادل للمنافع 

هنا تبتعد أأي دراسة أأو توصية مقرتحة ل حترتم الولية احلالية للجنة وأأفاد أأن تخداهما. عن اس   الناش ةة عن هدف اللجنة فاإ
عىل اللجنة احلكومية ادلولية اس تخدام الوقت املتاح لوضع اللمسات الأخرية عىل النص و اطر سخسارة التقدم احملرز ابلفعل. ختو 

بداء املوحد. ورحب  مرونة يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة وتعديل مواقفها بطريقة بناءة. وأأعرب للبعض ادلول الأعضاء ابإ
من أأجل جتميع  ،أأولةك اذلين ظلوا معارضني ملا تقوم به اللجنة من حيث املبدأأ أأن يرى مرونة مماثةل من جانب عن رغبته يف 

ىل أأبعد من املواقف الوطنية  جناح أأعرب عن أأمهل يف كام . الفردية املتأأصةلاملصاحل املشرتكة وحتقيق يشء ما والانتقال اإ
 .ادلورة

عمل أأعرب عن تأأييده املس متر لوأأعرب وفد الصني عن رسوره بواصةل املشاركة يف املناقشات حول املوارد الوراثية. و  .19
يدي ووضع صك اللجنة وحتقيق تقدم جوهري يف مناقشة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقل 

طار ولية مناقشة املوارد الوراثية، وابلتايل سادسة ادلورة ال أأفاد أأن ملزم. و  والثالثني للجنة يه ادلورة الثانية والأخرية يف اإ
ن املهمة شاقة وعاجةل. ورأأى أأنه يف ظل قيادة الرئيس وبساعدة الأمانة واجلهود املشرتكة مجليع الأطراف، س تحقق  ادلورة فاإ

ىل نتاجئ ادلورة اخلامسة والثالثني فضاًل عن مناقشات فريق اخلرباء اخملصص.الثالثني السادسة و  جيابية تستند اإ  للجنة نتاجئ اإ

ىل عقد دورة  هتطلعأأعرب عن "(، و CEBSأأورواب الوسطى والبلطيق )" بدلانوحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة  .20 اإ
للمشاركة بشلك بنّاء يف معل اللجنة  هاس تعدادكام أأعرب عن رئيس. للالقدير رشاف الإ مرمرة للجنة احلكومية ادلولية حتت 

خرباء من ادلول أأفاد أأن معل فريق اخلرباء اخملصص. و بشأأن تقرير ال املوارد الوراثية وتطلع اإىل حول بشأأن النص املوحد 
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أأعرب عن الشخصية. و  بصفهتم اخلرباء اخملصص يف معل فريقسامهوا الأعضاء يف مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق 
كشف أأن يكون التقرير بثابة مصدر أ خر للمعلومات ابلإضافة اإىل جتميع املواد املتعلقة بقواعد البياانت وأأنظمة ال ب هتوقع

ىل  هتطلعأأعرب عن يف الواثئق الأخرى لدلورة. وعالوة عىل ذكل، الواردة  وأأثىن عىل ة الأصليشعوب فريق ال تقارير اإ
والثالثني للجنة يه سادسة ادلورة ال ذكر أأن قمية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف أأعامل اللجنة. و املسامهة النشطة وال 

طار الولية اخملصصة ابلاكمل للعمل بشأأن املوارد الوراثية.  من املهم الرتكزي عىل املناقشات و ادلورة الثانية والأخرية يف اإ
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  اس تعدادوأأعرب عن ليت مل يمت حلها. املوضوعية حول القضااي الأساس ية املتبقية ا

أأكد . و تريض مجيع الأطرافأأعرب عن اعتقاده أأنه من املمكن حتقيق نتاجئ واقعية كام  ،لالخنراط بشلك بنّاء يف معل اللجنة
 س تخدام العادل واملس تدام للموارد الوراثية.هو أأن النظام ينبغي أأن يدمع الابتاكر والإبداع مع ضامن الاادلامئ و موقفه عىل 

ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املت .21 ىلأأنه وأأفاد التفكري،  قاربةوحتدث وفد اإ ، أأعربت ثنائيةولية اللجنة لفرتة ال  ابلإشارة اإ
وذكر أأن اللجنة. رمس مسار تقديم لبقية معل يف ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرون عن تقديرمه البالغ لأمهية ادلورة 

ىل التقرير واملناقشة الالحقة ابلنس بة واملرونة والإرادة الس ياس ية أأمهية حامسة النية حلسن  حول للمشاركة يف ادلورة. وتطلع اإ
مدخالت قمية للمناقشات يف اللجنة. وفامي يتعلق ابلوثيقة املوحدة س يقدم هذا التقرير أأفاد أأن قرير فريق اخلرباء اخملصص. و ت

ملوارد الوراثية ا اختالسبشدة أأن الهدف الرئييس هو منع أأعرب الوفد عن اعتقاده قة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية، املتعل
جيب بذل أأقىص اجلهود محلاية أأفاد أأنه واملش تقات من خالل امللكية الفكرية أأو نظام الرباءات بوجب رشط الكشف. و 

، من املهم الاختالسواملعارف التقليدية املرتبطة هبا. ومتش يا مع الهدف املمتثل يف منع  املوارد الوراثية، با يف ذكل مش تقاهتا
الاعرتاف ابلقمية املضافة لإنشاء قواعد البياانت ونظم املعلومات الأخرى كتدبري تمكييل ملتطلبات الكشف الإلزايم. وابلإشارة 

حرازه يف فرتة ال  ىل التقدم الكبري اذلي مت اإ ؤهل تفاأأعرب الوفد عن ضية ويف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة، املاثنائية اإ
حان الوقت مجليع أأحصاب املصلحة لوضع اللمسات الأخرية عىل النص، مع بعض القضااي وذكر أأنه لوصول اإىل خط الهناية. اب

طوير ادلول الأعضاء أأن تعىل ، و تقريبا تقينمت الانهتاء من العمل ال وأأفاد أأنه اليت حتتاج اإىل حل عىل املس توى الس يايس. 
خيارات واحضة لدلول الأعضاء للنظر فهيا، وميكن يوفر النص ذكر أأن نص املوارد الوراثية وأأن تظهر الالزتام الس يايس. و 

جيايب. حتويل للجنة  ىل قرار اإ رشاد امجلعية العامة س متكن للجنة كام أأفاد بأأن ادلورة السادسة والثالثني تكل املواقف اإ من اإ
ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس. وأأكد عىل  بشأأن برانمج العمل اذلي يدد اخملرجات الرئيس ية للعمل املس تقبيل، با يف ذكل اإ

ساءة اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واختالسها. و  ميكن لصك ملزم قانوان أأفاد أأنه احلاجة امللحة ملنع اإ
 ية ويعاجلها من خالل أ لية امتثال اكمةل.أأن مينع املشالك عرب الوطن 

ورة املعمتد يف ادلقرار نه وفقا للأأ ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  ، متحداثوفد الاحتاد الأورويب أأفادو  .22
 اهامس، و ، قام الاحتاد الأورويب بتعيني خبريين للمشاركة بصفة خشصية يف فريق اخلرباء اخملصصاخلامسة والثالثني للجنة
ىل تقرير من الرئيسني امل ه تطلعأأعرب عن بنشاط يف املناقشات. و  شاركني. وبا أأن ادلورة السادسة والثالثني ت اإىل الاس امتع اإ

نه يه للجنة  طار ولية مناقشة القضااي املتعلقة ابملوارد الوراثية والتفاصيل املوضوعية، فاإ أأمل يف متهيد يادلورة الأخرية يف اإ
ادلورة اخلامسة الناجتة عن  (Rev. 2) عىل الرمغ من أأن الوثيقةوذكر أأنه . الأطرافمجيع اجئ مقبوةل من الطريق لتحقيق نت
ىل والثالثني للجنة  ل أأنه ل تزال هناك جفوات كبرية بني اخليارات املتباينة يف معظم ال حد قد حسنت النص اإ وهذه . بنودما، اإ

ينبغي أأن حتاول اللجنة تركزي مناقشاهتا عىل و س تقطبة يف كثري من الأحيان. تكل املناقشات امل الفجوات ل تزال حتتل جوهر 
عىل اس تعداده للمسامهة يف هذه أأكد الوفد نتاجئ واقعية وقابةل للتحقيق من أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة من معل اللجنة. و 

ذكر أأنه امسة والثالثني للجنة. ومع ذكل، ملواصةل مشاركته، كام ظهر يف ادلورة اخلكام أأعرب عن اس تعداده النتاجئ الإجيابية. 
والتقامس العادل واملنصف للمنافع وراثية بشلك كبري منذ بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد القد تغري املشهد ادلويل 

. وميكن أأن يكون )"بروتوكول انغواي"( حزي التنفيذ لتنوع البيولويجلتفاقية املتعلقة ابوحىت دخول االناش ةة عن اس تخداهما 
دخال أأنظمة الكشف يف ترشيعات امللكية الفكرية أأمرا معليا ابلنس بة  فحصال الإضايف للواهجات بني تنفيذ بروتوكول انغواي واإ
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أأعرب عن بأأن ولية اللجنة احلالية تضع الهنج القامئ عىل الأدةل يف مصمي مهنجيهتا. و الوفد للجنة احلكومية ادلولية. ورّحب 
ىل  هتطلع  اس تخدام خمتلف الإماكانت املنصوص علهيا يف الولية لتحقيق هذه الغاية.اإ

نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية، الضوء عىل بعض املفاهمي الأساس ية يف هذه  ة، متحدثتبتيبا مؤسسة ممثةل توسلط .23
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية )وأأفادت أأنه العملية.  قية منظمة العمل ادلولية ( واتفاUNDRIPمعاًل ابإ

تع مت ، ت ةاحمللياجملمتعات و ة الأصليشعوب "( والصكوك ادلولية الأخرى وقانون ال ILO Convention No. 169)" 169رمق 
 هتم.وأأمناط حيا نياهتمالثقايف، واحلق يف احلفاظ عىل كو و  الس يايسالشعوب الأصلية ابلشخصية القانونية وحق تقرير املصري 

ادلول الأعضاء الزتامات واسعة النطاق ابلعرتاف حبقوق الشعوب الأصلية واحرتاهما. وجيب أأن تكون  دلىذكرت أأنه و 
ىل أأن حقوقه كشعوب أأصلية م ومسؤولياهتم املفاوضات بشأأن حقوق امللكية الفكرية متسقة مع بروتوكول انغواي. وأأشارت اإ

مع ادلول. وجيب تطبيق حقهم يف املربمة املعاهدات  يه حقوق متأأصةل ومعرتف هبا يف الصكوك القانونية، با يف ذكل
رشاكهم بطريقة حتاف  عىل قميهم الاقتصادية والعلمية والثقافية والروحية.  همالس يطرة عىل مواردمه الوراثية ومعارف  التقليدية واإ

. ارضاملايض أأو احل سواء يف رسقة واختالس املوارد الوراثية واملعارف التقليديةضد س بل الانتصاف توفري وأأرصت عىل 
دراج رشوط الكشف الإلزايم، بعىن أأنه يتعني  الأطراف الكشف عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف عىل وأأيدت اإ

دليال كشف جيب أأن تتطلب أأحاكم ال وأأفادت أأنه التقليدية املرتبطة هبا يف أأي طلب للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية. 
ينبغي كام . الرشوط املتفق علهيا تبادليا "( للشعوب الأصلية عىل أأساسFPICواملس تنرية )"عىل املوافقة احلرة واملس بقة 

مع الشعوب تنس يق انهتااكت رشوط الكشف ابل الالزمة ضد نتصاف الاوضع الاس تثناءات والتقييدات وكذكل س بل 
الكشف عن متطلبات دور تمكييل يف لها هبا قواعد بياانت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة أأفادت أأن الأصلية. و 

للشعوب الأصلية احلق يف يكون ملس تخدمني. وجيب أأن تكون قواعد البياانت طوعية، وأأن فائدة ااملنشأأ والعناية الواجبة ل
ق الشعوب تطوير قواعد البياانت واس تخداهما املس متر حبتقر معلية عدم وضع معارفها التقليدية يف قواعد البياانت. ويتعني أأن 

، وأأن يكون ذكل وفقا للقوانني والعادات والربوتوكولت واملس تنريةاملس بقة احلرة و الأصلية يف التشاور واملشاركة واملوافقة 
دراهجنرش املعارف التقليدية وذكرت أأن اخلاصة ابلشعوب الأصلية.  رف يف املكل ايف قواعد البياانت ل يضع هذه املع اأأو اإ

عىل حتاف  الشعوب الأصلية أأفادت بأأن امللكية. و عدم يشلك دليال عىل ل دراهجا يف قواعد البياانت العام، كام أأن عدم اإ 
ن اكنت قد نرُشت. وجيب أأن تكون قواعد البياانت مفتوحة فقط ملاكتب الرباءات،  حقوقها يف معارفها التقليدية حىت واإ

ىل الأبد.  قواعد البياانت لتخزين املعارف التقليدية غري املكشوفة دون ل ينبغي اس تخدام ووجيب أأن تكون الضامانت قامئة اإ
لأحصاب هذه املعارف. ودعت ادلول الأعضاء والويبو اإىل دمع صندوق احلصول عىل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية امجلاعية 

لصندوق، وأأثنت عىل يف ا التربعات اذلي استنفد لضامن اس مترار مشاركة الشعوب الأصلية. وشكرت ادلول اليت سامهت
رباء املعنية حبقوق الشعوب الأصلية يف ادلورة ودمعها محلاية حقوق الإنسان للشعوب الأصلية، با يف ذكل اخلوجود أ لية 

املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. وحثت ادلول الأعضاء عىل النظر بشلك اكمل يف حقوق الشعوب الأصلية املتعلقة 
 مرمرة.ها مفاوضات تطلع عربت عن أأ ابمللكية الفكرية و 

ىل الأمانة كتابة فقط.]مالحظة من الأمانة: قُ  .24 ، بالده نأأ وفد مجهورية كوراي ذكر و  دمت البياانت الافتتاحية التالية اإ
ومعارف تقليدية مرتبطة هبا.  أأيضا موارد وراثية وفرية ومتنوعة امثل العديد من أأعضاء مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، دلهي

الناش ةة عن املوارد لمنافع ل تقامس العادل واملنصف ال كل، أأقر بأأمهية املناقشات يف اللجنة وأأعرب عن اعتقاده بأأن روح وذل
ىل عقبات غري كام الوراثية جيب أأن حتظى ابحرتام كبري.  أأعرب عن قلقه لأن رشوط الكشف متثل عبةا مفرطا وقد تؤدي اإ

خالل سلسةل من الاجامتعات يف مجهورية كوراي، أأعرب ذكر أأنه رباءات. و متوقعة أأمام الراغبني يف اس تخدام نظام ال
املس تخدمون وأأحصاب املصلحة عن قلقهم بشأأن أأوجه عدم اليقني القانونية اليت تسبهبا رشوط الكشف. وقد يؤدي ذكل اإىل 

منا ُوجدت فكرية ونظم الرباءات س ياسات امللكية الأأفاد أأن جتاوز نظام امللكية الفكرية لكيا. ربا جتنب نظام الرباءات، و  اإ
أأكرث أأشاكل امحلاية أأفاد أأن ذلكل، من املهم الرتكزي عىل مالءمهتا لتشجيع الاس تخدام النشط للنظام. و ، ومس تخدمهيالأجل 

ميكن الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف نظام الرباءات هو منع الرباءات املمنوحة عن خطأأ، واليت 
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نشاء واس تخدام نظم قواعد البياانت. و  الصكوك غري امللزمة قانوان يف تكل عن تفضيهل الوفد أأعرب معاجلهتا من خالل اإ
ينبغي أأن تنظر اللجنة يف مجيع جوانب املقرتحات ووهجات نظر املس تخدمني والنتاجئ احملمتةل عىل الصناعة وذكر أأنه املرحةل. 

ىل  واجملالت ذات الصةل. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تظل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو منفتحة وصادقة يف املناقشات الرامية اإ
 وضع معايري دولية جديدة.

فد نيجرياي البيان الافتتايح اذلي قدمه وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعرب عن عزمه عىل أأيد و و  .25
متام العمل  حراز  ارد الوراثية.بشأأن نص املو العمل كرشيك ملزتم وراغب يف ضامن اإ اخلامسة تقدم يف ادلورة وأأفاد أأنه مت اإ

ادلورة ذكر بأأن . و نضجا أأكرث النصوص الثالثة قيد التفاوض هوربا ي للجنة بشأأن نص املوارد الوراثية، اذلوالثالثني 
الفرصة الأخرية للتداول ادلورة يه من حيث املغزى، تعد هذه  يه الثانية يف الولية اجملددة للجنة. و نيالسادسة والثالث

ليك ل قد حان للعمل بلك هجد الوقت وأأفاد أأن حلظة حامسة للجميع. كام أأهنا متثل . ثنائيةبشأأن املوارد الوراثية يف فرتة ال 
 نبذل قصارى هجدان ملواءمة املواقف يف وثيقة تعكس التنازلت اليت ميكنجيب أأن ولكن سدى نص املوارد الوراثية يذهب 

قد الكثري أأفاد أأن هذا املوضوع الهام. و  يه يفعل التوافق اذلي ميكن أأن تبنيه اللجنة تعكس جامعي و بشلك للجنة أأن تقدهما 
قد حان الوقت لوجود وثيقة تعكس تكل الإعالانت يف متثيلها ادلقيق للغاية لنقل و عن تضييق الفجوات والتقدم احملرز، قيل 

ىل املس توى التايل  التأأخري املس متر يعين أأن ذكر أأن ما بعد اللجنة احلكومية ادلولية اكإظهار للتقدم الفعيل. و  وهوالعملية اإ
ىل تقويض  يديؤ دون مساءةل، وهو وضع و س متر دون هوادة م اس تغالل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا  اإ

. وتعهد ابلزتامه ابلعمل مع ابهظة ةعاممقابل تلكفة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن و يف ذكل احملفل سبب وجود اللجنة 
يف أأعرب عن أأمهل ، و هبدف امليض قدماهد اجل اجملموعة الأفريقية ومجيع البدلان املتشاهبة التفكري الأخرى عىل بذل قصارى 

ىل مع الارتياح أأشار الانهتاء من العمل بشأأن املوارد الوراثية. و  . اللجنةقا لولية فريق اخلرباء اخملصص وفجلسات عقد اإ
ىل تلقي تقرير  هتطلعأأعرب عن و  لإرساع يف فريق يف اأأعرب عن أأمهل يف أأن تس تفيد اللجنة من معل الكام  .ذكل الفريقاإ

اخلرباء اخملصص وأأشار فريق غطيه ي ي عن تقديره للطابع املهم لنطاق القضااي اذلأأيضا . وأأعرب حو الأمام املداولت ودفعها
ىل الكيفية اليت  مواءمته بدقة مع الرئيسني املتشاركني مع جدول أأعامل املداولت. كام أأعرب عن تقديره ملهنجية هبا متت اإ

أأساسا جيدا للهنوض مينح لتكرار الأخري لنص املوارد الوراثية أأفاد أأن االعمل املقرتحة واملذكرة الإعالمية اليت أأعدها الرئيس. و 
كام من اللجنة فضاًل عن اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي اخلاص هبا.  الأخرى ذات الصةلصكوك ابدلمع املتبادل لل
أأرضية صلبة ملعاجلة القضااي ميثل من فريق اخلرباء اخملصص والنص احلايل للموارد الوراثية الواردة الأفاكر  أأفاد أأن امجلع بني

القامئة مبارشة عىل، والاس تفادة، واملصدر،  -لصةل واس تخدام املصطلحات ذات افز، )احملكشف املعلقة حول املوضوع وال 
خرى مثل قواعد البياانت وأ ليات العناية الواجبة، رمغ الأ سائل وذكر أأن امل ، وبدل املنشأأ ( ونتاجئ عدم الكشف. املزودوالبدل 

توقع أأن تقدم اللجنة يُ قت الأوىل، ول ينبغي السامح لها بتبديد طاقة التفاوض يف و البنود أأمهيهتا، قد ل تشلك حتداًي مثل 
ىل امجلعية العامة.  جيابية اإ ىل وأأفاد أأنه نتاجئ اإ بعد ما يقرب من عقدين، حان الوقت لتجنب أأي حماوةل لالبتعاد عن التوصل اإ

ىل مزيد أأن و  ش ئي يرصف انتباههاعىل اللجنة أأن تتجنب أأي ينبغي توافق يف ال راء. و  ىل أأولةك اذلين مت دفعهم اإ تعيد الأمل اإ
ن رياملبتككام أأفاد أأن الفقر العميق من خالل اس تغالل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا دون مقابل.  من

ىل نظام ملكية فكرية متوازن وعادل لتسهيل البحث والتطوير. وشكر املرتمجني حباجة  نياحلقيقي عىل معلهم. الفوريني اإ
ىل نتاجئ  هتطلعأأعرب عن و  ىل التوصل اإ  ثنائيةذكل بشأأن نص املوارد الوراثية لفرتة ال  ة من املداولت الهنائية اليت تيلملموساإ

2018-2019. 

ندونيس يا ابمس مجموعة  .26 أ س يا واحمليط الهادئ ومجموعة بدلان وأأعرب وفد اتيلند عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد اإ
وسائل محلاية املوارد الوراثية حددت لبدلان الغنية ابملوارد الوراثية، كواحدة من اأأفاد أأن بالده التفكري. و  قاربةالبدلان املت

برام الصك القانوين ادلويل بشأأن املوارد الوراثية يف ضع تذكر أأن بالده ومش تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. و  أأولوية لإ
مثانية ار طويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو عىل مداكنت حمل نقاش تكل القضية املثرية لالهامتم أأفاد  أأن الوقت املناسب. و 

جياد أأرضية مشرتكة حت عرش عاما. ومن أأجل اس هتالل الأعامل املعيارية،  لقضااي بشأأن اتاج اللجنة اإىل تقليص الفوارق واإ
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ماكنية وضعاباللجنة قيام للميض قدما. وأأيد بشدة الالزمة الإرادة الس ياس ية هبدف توفري املعلقة  رشط الكشف  س تكشاف اإ
اخلاطةة  تتسجيالال ومينع الاختالس الإلزايم اذلي يمي املوارد الوراثية ومش تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من 

ىل متطلبات احلصول وأأفاد أأنه لملكية الفكرية. ل   وتقامسها،املنافع عىل ينبغي أأن يستند اس تخدام املوارد الوراثية أأو اس تغاللها اإ
للعمل بشلك بنّاء بشأأن تكل  هاس تعدادأأعرب عن . و املوافقة املس بقة عن عمل والرشوط املتفق علهيا تبادليا با يف ذكل
 أأعرب عن ثقته يف أأن املفاوضات القامئة عىل النص س ُتربم يف املس تقبل القريب.كام القضااي، 

أأفاد أأن بالده املعارف التقليدية املرتبطة هبا. و ملوارد الوراثية و اختالس اوفد الياابن بأأمهية اختاذ تدابري فعاةل ضد  أأقرو  .27
ينبغي ذكر أأنه سامهت بنشاط يف املناقشات بشأأن تكل القضااي يف اجامتعات اللجنة، با يف ذكل تقدمي مقرتحات خمتلفة. و 

 املنافععىل احلصول عدم الامتثال لنظام وهام: ملوارد الوراثية اختالس االمتيزي بوضوح بني عاملني خمتلفني متأأصلني يف مسأأةل 
طار نظام الرباءات.وأأفاد أأنه منح براءات الاخرتاع عن خطأأ. وتقامسها، و  أأن تركز وجيب  ينبغي عدم تناول املسأأةل الأوىل يف اإ

اللجنة عىل مسأأةل منح براءات الاخرتاع عن خطأأ، لس امي فامي يتعلق ابس تخدام قواعد البياانت لأغراض البحث عن 
مكنظمة متخصصة يف امللكية  ن الويبو لها دور حامس يف فهم القضااي العاملية من جانهبالأ السابقة، نظرا الصناعية  اتالتقني

ىل جانب وفود كندا ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية الوثيقة  الفكرية. وقدم الوفد اإ
WIPO/GRTKF/IC/36/8 ،احلصول ضامن الامتثال لنظام رشط الكشف الإلزايم لذكر الوفد أأن . ومن انحية أأخرى

ماكنية التنبؤ وتقامسهانافع عىل امل  ىل عدم اليقني القانوين ويقلل من اإ ، اذلي ل يرتبط مبارشة بنظام الرباءات، ميكن أأن يؤدي اإ
ىل املوارد الوراثية. وينطبق اليشء نفسه عىل البدلان املتقدمة وكذكل عابس تخدام القانوين ويثبط أأنشطة البحث والتطوير 

عن قلقه الشديد من أأن رشط الكشف الإلزايم قد يعوق المنو الصحي للصناعات الوفد البدلان الناش ةة والنامية. وأأعرب 
با أأن رشط أأفاد أأنه . و البعيدأأو القريب اليت تس تخدم املوارد الوراثية يف البدلان الناش ةة والنامية، سواء يف املس تقبل 

من أأفاد أأنه ، فال ينبغي تقدميه. و يف هناية املطافعىل نظام الرباءات ويعيق الابتاكرات  الكشف الإلزايم ميكن أأن يؤثر سلبا
طار اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي. و ختاذ املنطقي اإ  الوفد عىل أأنه ل توجد نية أأكد تدابري محلاية املوارد الوراثية يف اإ
 اس تعداده للمسامهة بنشاط يف ضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية. املناقشة. وأأعرب عنعىل تثبيط عىل الإطالق دليه 

 من جدول الأعامل: اعامتد تقرير ادلورة اخلامسة والثالثني 3البند 

لخص املناقشة لكنه ي، و احرفييس تقريرا أأنه ل ذكر أأشار الرئيس اإىل مرشوع تقرير ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة و  .28
طار هذا البند جيب مداخةل أأن أأي ينص عىل النظام ادلاخيل كام أأفاد أأن الحظات ابلتفصيل. دون أأن يعكس مجيع امل يف اإ

 للجنة وتقريرها.ادلورة اخلامسة والثالثني  رتبط فقط ابلردود املقدمة يفتأأن 

 :من جدول الأعامل 3قرار بشأأن البند 

دلورة اقدم الرئيس مرشوع تقرير  .29
للجنة اخلامسة والثالثني 

 WIPO/GRTKF/IC/35/10 ة)الوثيق
Prov. 2.يك يُعمتد، ومت اعامتده ) 

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت معينة 4البند 

 :من جدول الأعامل 4قرار بشأأن البند 

وافقت اللجنة ابلإجامع اعامتد املنظمتني  .30
مركز التاليتني بصفة مراقب مؤقت وهام اكلتايل: 



WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov. 2 
11 
 

ة ؛ ومنظم(CRPD) البحوث والهنوض ابلقانون
نداصونطي )   (.Enda Santéاإ

 الأصلية واحمللية امجلاعاتمن جدول الأعامل: مشاركة  5البند 

هبدف ضامن أأن يمت للصندوق أأمهية حامسة ملصداقية اللجنة ذكر بأأن استنفد و قد أأن صندوق التربعات بالرئيس  أأفاد .31
لمتكني مراقيب الشعوب ابلنس بة خارج الويبو  اللجنة بتقدير كبريحتظى الشعوب الأصلية متويال اكفيا وأأن  مراقيبمتويل 

وأأفاد أأن ادلورة السابعة . وطلب من املشاركني النظر بعناية يف قدرهتم عىل توفري الأموال. مالأصلية من املشاركة ومتويله
ىل الوثيقة عىل بُ والثالثني للجنة  يت ال WIPO/GRTKF/IC/36/INF/4عد حوايل مثانية أأسابيع. واسرتعى الانتباه اإ

بشأأن تعيني  WIPO/GRTKF/IC/36/3وثيقة الادلمع، و طلبات قدمت املعلومات عن احلاةل الراهنة للمساهامت و 
اقرتح الرئيس أأن يكون الس يد و نتخاب أأعضاء اجمللس. لاللجنة لحقا  ه سيمت دعوة أأفاد أأنأأعضاء اجمللس الاستشاري. و 

نتاجئ مداولت اجمللس يف ب سيمت الإبال  ذكر أأنه ستشاري. و شريي س يدهارات، انئب الرئيس، رئيسا للمجلس الا فزيال
 .WIPO/GRTKF/IC/36/INF/6الوثيقة 

شعب الاكمريون موحد ول توجد اختالفات بني اجملمتعات احمللية والشعوب  أأنممثل برانمج الصحة والبيئة  ذكرو  .32
 الأصلية، حىت عندما تكون هناك أأقليات.

س نة بصورة مهنجية يف املناقشات املتعلقة ابلقضااي وقدم  25ار سامه عىل مد نهأأ  حركة توابج أأمارووقال ممثل  .33
 مدخالت جوهرية يف معلية التفاوض. وطلب الاعرتاف بساهامته اجلوهرية وتعديالته عىل مشاريع الصكوك.

ع التايل: "التدابري للجنة املوضو السادسة والثالثني يف ادلورة  ةالأصلي شعوبتناولت جلنة ال و ]مالحظة من الأمانة[:  .34
وهجات نظر الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية".  -البياانت والعقود العملية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية: قواعد 

 هام: الس يد أألكيس تساكريف، عضو ورئيس سابق مقرر أ لية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب الأصلية عضوي اللجنةاكن و 
لولايت املتحدة الأمريكية. ابصندوق حقوق الأمريكيني الأصليني دلى اد الرويس، والس يدة سو نوي، احملامية الاحتيف 
رئيس معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية يه من  ساليس،الس يدة لوس يا فريانندا اانس يو بيلفورت  تواكن

( ويه متاحة عىل املوقع الش بيك WIPO/GRTKF/IC/36/INF/5 Revالعروض وفقا للربانمج )مت تقدمي واللجنة. 
ىل أأمانة الويبولجنة تقريرا خطيا عن ال لجنة قدم رئيس ال و للمعارف التقليدية كام وردت.  عىل النحو املوجز ، ومت نسخه اإ

 أأدانه:

جامتعية ثل س بع مناطق امت أألكيس تس ياكريف أ لية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب الأصلية اليت  الس يدوصف "
يش متل عىل دراسة  2018عام لدلى أ لية اخلرباء جدول أأعامل موضوعي أأفاد أأن تتأألف من خرباء مس تقلني. و و وثقافية 

. 2018املقرر نرشها يف عام ، ويه دراسة من بشأأن حق الشعوب الأصلية يف املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية
ىل أأنقد لك أأس بوعني. تُفلية احلاالس بعة أ لف لغة من هناك لغة وشدد عىل أأن  س يكون الس نة  2019عام  وأأشار اإ
. وحتدث عن املامرسات اجليدة يف ضامن احلصول عىل موافقة حرة ومس بقة ومس تنرية ةالأصليشعوب ادلولية للغات ال 

اعد البياانت من الشعوب الأصلية فامي يتعلق ابلرتاث الثقايف واللغات الأصلية واملعارف التقليدية، وقدم أأمثةل مثل قو 
التسجيالت الصوتية أأشطة  الاحتاد الرويس، و يفللغة والأدب والتارخي حبوث اكريليان الوطنية ودون الوطنية ملعهد 

 اكدميية العلوم.لأ 

ولية يف الولايت املتحدة  31من الشعوب الأمريكية الأصلية من  250ثل مت وصفت الس يدة نوي منظمهتا، اليت و 
الأمريكية  هام وهجات نظر الشعوباحداإ  ربزتوثيقتني، بادلورة السادسة والثالثني للجنة فود يف زودت الو الأمريكية. و 
الأصلية وأأمثةل عىل املامرسات اجليدة يف جمال اخلاصة ابلشعوب بشأأن الربوتوكولت والعادات والقوانني الأصلية 
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الوثيقة الشعوب الأمريكية الأصلية. وتتعلق  لمبادرات من قبلل أأمثةل وقدمت امللكية الفكرية واملعارف التقليدية. 
ليل امللكية دللتشلك أأساس املرتابطة اليت صيغت رتاخيص التفاقات و الربوتوكولت و الو الس ياسات الأوىل بواثئق 

ك حامية حقوق امللكية الفكرية يف املوارد الطبيعية والثقافية يف اكروهبدف الفكرية لقبيةل اكروك يف ولية اكليفورنيا، 
طار معل للتبادل نشاء اإ (. ويتعلق املثال الثاين 2018)بروتوكول قبيةل اكروك مع اتفاقية حقوق امللكية الفكرية،  تواإ

حدى اجلامعات. تشعوب بينوبسكو ب  شعوب س تحتف  و ، اليت وقعت مذكرة تفامه بشأأن البحث اذلي أأجرته اإ
كون لها حقوق التشاور فامي يتعلق برتاهثا ي، وس  فاملؤلحبقوق ملكية فكرية معينة، با يف ذكل حقوق  بينوبسكوت

الثقايف يف مجموعات اجلامعة ومنشوراهتا. وعالوة عىل ذكل، ستتعاون اجلامعة يف تنفيذ ملصقات املعارف التقليدية 
من أأجل املسامهة يف الاس تخدام املالمئ واحملرتم للمواد الثقافية )جامعة كولورادو وصندوق حقوق للبينوبسكوت 

 .مريكيني الأصليني("الأ 

لختيار وتسمية عدد  2018يونيو  27اجمتع اجمللس الاستشاري لصندوق تربعات الويبو يف و ]مالحظة من الأمانة[:  .35
ملشاركهتم يف ادلورة املقبةل للجنة. ووردت الالزم لتلقي المتويل واجملمتعات احمللية جتمع الشعوب الأصلية  من املشاركني ميثلون

 اليت صدرت قبل هناية ادلورة. WIPO/GRTKF/IC/36/INF/6يف الوثيقة  توصيات اجمللس

عىل أأن  عن جتمع الشعوب الأصلية،، متحداث نيابة معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكريةممثل أأكد و  .36
طار اللجنة  مشاركهتم يف العملية ينبغي أأن تكون مضمونة ابلاكمل وفعاةل حىت تكون النتاجئ اليت ياولون الوصول لهيا يف اإ اإ

. ويواجه اجمللس جتمع الشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةهناك أأموال اكفية دلمع مشاركة وأأفاد أأنه ليس مرشوعة ومتوازنة. 
متثل يف اختيار ثالثة مرحشني لدلورة السابعة والثالثني للجنة، ولكن ل توجد موارد لمتويل ي للغاية ا صعبموقفا الاستشاري 

غفال الأطراف أأفاد أأن ة أأي من هؤلء املمثلني. و مشارك . عىل احملكمشاركة الشعوب الأصلية أأموال جعل أأي بلمسامهة ل اإ
جراء مفاوضات انحجة دون مشاركة الشعوب الأصلية. وحث و  جتمع الشعوب الأصلية الأطراف ممثل لن تمتكن اللجنة من اإ

ختصيص موارد ذكر بأأن نبغي أأن تكون شفافة وشامةل ومتوازنة. و ، ويه معلية ي ضفاء الرشعية عىل مناقشات اللجنةعىل اإ 
ضافية لصندوق التربعات   أأحد الس بل لتحقيق ذكل.هو اإ

 :من جدول الأعامل 5بشأأن البند  اتقرار 

أأحاطت اللجنة علام  .37
 WIPO/GRTKF/IC/36/3  ابلواثئق

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

ها ومجيع ءة أأعضابشدّ اللجنة وُّشعت  .38
الهيةات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحثهّتا 

للتربعات لفائدة  عىل الإسهام يف صندوق الويبو
 امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة.

 الامثنيةواقرتح الرئيس انتخاب الأعضاء  .39
التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل 

الس يدة  ابلزتكية: بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة
مىن بن داود، همندسة فاحصة، مكتب امللكية 
الصناعية والتجارية، املغرب؛ والس يد توماس 

اجمللس الهندي لأمرياك اجلنوبية  كوندوري، ممثل



WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov. 2 
13 
 

(CISA ؛ و) سكوابر الس يدة ماراي ديل بيالر اإ
؛ ابوتيس تا، مستشارة، البعثة ادلامئة للمكس يك

مؤسسة تبتيبا  ممثلالس يد بريس تون هارديسون، و 
مركز الشعوب الأصلية ادلويل للبحث يف  -

الس ياسة العامة والتعلمي؛ والس يدة لوس يا فرانندا 
انس يو بيلفورت ساليس،  دارة امللكية  خبرية،اإ اإ

معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية، 
والس يد اكرلو الربازيل؛ ، (INBRAPIالفكرية )

ابمللكية الفكرية ماراي مارينغي، ملحق معين 
؛ والس يدة والتجارة، البعثة ادلامئة للكريس الرسويل

رئيس ية، مكتب النائب  أأفانيت أأوليناك برييرا، انئبة
س يتشانوف،  غزيز الس يدلناك؛ و  العام، رسي

 .سكرتري اثلث، البعثة ادلامئة لاكزاخس تان

فزيال شريي الس يد  رئيس اللجنة وعنّي  .40
للمجلس  ارئيس، انئب رئيس اللجنة ،س يدهارات

 الاستشاري.

 الوراثيةفريق اخلرباء اخملصص املعين ابملوارد  تقرير عنمن جدول الأعامل:  6البند 

. 2018يونيو  24 يفصص اخلرباء اخمل، اجمتع فريق اخلامسة والثالثنيالرئيس أأنه كام مت التفاق عليه يف ادلورة أأفاد  .41
شاركني، ت م  ئيسنير  اخلرباء اخملصص. وبصفهتمفريق شاركني لت رئيسني م عىل العمل ك كوفاكسوالس يدة رويف وشكر الس يد 

. للجنةادلورة السادسة والثالثني ونتاجئ معل اخلرباء، وسيمت تضمني هذا التقرير يف تقرير واجت عن نالتقارير  عدادابإ ن اس يقوم
ي من اخلرباء أأن يعلق عىل ما مت ها ميكن لأ دبعو من الاجامتع، اءى هلم ترت عن النتاجئ الفعلية كام التقارير  عدادابإ وس يقومون 
متاحة لدلول الأعضاء س تكون قرارا بشأأن مزااي النتاجئ اخملتلفة لتكل املناقشات، ولكهنا لن تتخذ اللجنة ذكر أأن . و بهالإبال  

نشاؤها( يف بعض اجملالت الرئيس ية اليت نوق  شت يف فريق اخلرباء للنظر فهيا يف مداولهتا. وستنظر أأفرقة التصال )املقرر اإ
 .الإدلء ابفادتهياموالس يدة كوفاكس ل الس يد رويفا دعو اخملصص لإاتحة الاس مترارية. 

فادة  .42  الس يد رويف والس يدة كوفاكس عىل النحو التايل:وجاءت اإ

عدادعامة ]من الالحظات امل"  الس يد رويف[ اإ

يونيو،  24ساعات يف  6رد الوراثية، اذلي اجمتع ملدة نود أأن نذكّر بأأن الهدف العام لفريق اخلرباء اخملصص املعين ابملوا
، هو تناول مسائل قانونية أأو للجنةادلورة السادسة والثالثني وقرارات متاش يا مع ولية اللجنة احلكومية ادلولية و 

من س ياسات حمددة أأو مشلكة تقنية. وُدعي فريق اخلرباء اخملصص اإىل دمع وتسهيل املفاوضات اليت جترهيا اللجنة 
هيةة مل يكن القصد منه أأن يكون هيةة تفاوضية أأو ومت تناولها. يخالل تقدمي املشورة والتحليل بشأأن القضااي اليت 

 هذه يه املسؤولية الطبيعية لهذه الهيةة.و صنع قرار. 

 اس تخدام يفيمتتعون ابحلرية واكن املشاركون  - ااتم هاوسشت اخلرباء للمشاركة بصفهتم الشخصية واتباع قواعد  يعدُ و 
 املعلومات اليت حصلوا علهيا، ولكن ل ميكن الكشف عن هوية أأو انامتء املتحدثني ول عن أأي مشارك أ خر.
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ىل فريق اخلرباء اخملصص معاجلة أأربع قضااي رئيس ية يه: املوضوع وال  وقواعد البياانت وأ ليات العناية ف شك وقد ُطلب اإ
بطريقة مرنة ، اس تعان اخلرباء سخربهتم اخلاصة واس تغلوا مجيع الواثئق املتاحة الواجبة. ويف معاجلة القضااي املذكورة أأعاله

 وكذكل املعلومات ذات الصةل با يف ذكل املواد الغنية املنتجة يف س ياق اللجنة احلكومية ادلولية.

فريق اخلرباء ميثل ن، وأأود خشصيًا أأن أأشكر مجيع اخلرباء عىل مساهامهتم القمية للغاية يف املناقشات. ويف نظر الكثريي
خمتلف أ راء حيث جرى النظر يف قد يف جو جيد جدا اخملصص هذا جتربة انحجة للغاية. واكن الاجامتع مرمرا وعُ 
 .عتبارأأحصاب املصلحة عىل النحو الواجب، مع الاحرتام والا

طاو  ن اكن من دواعي رسوري أأن أأشارك يف الاجامتع مع الس يدة كوفاكس. كام أأننا ترصفنا يف اإ ر قدراتنا الشخصية. اإ
ضافة مالحظة حتذيرية بأأنه من و رسدان الواقعي ادلقيق ملا حدث يف مداولتنا هو مسؤوليتنا اخلاصة.  ىل اإ أأحتاج اإ

  عكس بدقة ثراء املداولت وجودهتا العالية.نالصعب للغاية أأن 

نود أأن نعرب عن تقديران كام العمل. ه عىل ثقهتم ودمعهم لهذا يب ئ أأن نشكر رئيس اللجنة واننود قبل تقدمي حسابنا و 
 من الأمانة.املقدم لأكرث كفاءة وحمكة لدلمع ا

عداداملوضوع ]من   الس يدة كوفاكس[ اإ

ذا اكن ينبغي أأن ينطبق الصك عىل أأي حق من  يف معرض تناول املوضوع، انقش فريق اخلرباء اخملصص أأول ما اإ
بأأن أأمهية نظام الرباءات  رأأي أأن معظم اخلرباء يتقامسون اليف حنيورباءات فقط. الحقوق امللكية الفكرية أأو عىل 

ميكن أأن تكون حقوق امللكية الفكرية الأخرى و أأساس ية، شدد بعض اخلرباء عىل أأن قضااي الرباءات غري حرصية. 
فامي ، كام يتضح من بعض الأمثةل. و ضمنةمثل حامية الأصناف النباتية والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية مت 

يتعلق بذكل، مت التعليق عىل أأن لك حل جيب أأن يالمئ الطبيعة احملددة لأي شلك أ خر من أأشاكل حقوق امللكية 
املشالك املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية سخالف الرباءات يف مع ميكن التعامل  هالفكرية املعنية. ووجد بعض اخلرباء أأن

 ية ادلولية.جلنة الويبو املعنية وليس يف اللجنة احلكوم 

ذا اكن ينبغي أأن يشمل الصك املوارد الوراثية فقط أأو املعارف  وتبادل فريق اخلرباء اخملصص وهجات النظر حول ما اإ
ىل الصعوابت اليت يواهجها والتقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.  مل يكن هناك تفامه مشرتك حول هذه القضية. وأأشري اإ
ذا اكن الاخرتاع واملعارف التقليدية املعنية متطابقني، أأو عنداملس تخدمون عند حماوةل تقيمي  ثبات أأهنا ون اولي ماما اإ اإ

ليقترص من املناسب تضييق نطاق اللجنة احلكومية ادلولية أأنه ليست كذكل. وشدد بعض اخلرباء عىل أأهنم مل جيدوا 
لهيم جانبا يةاملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراث ترك عىل املوارد الوراثية و  املعارف أأن تظل . ومن املهم ابلنس بة اإ

ذا اكن قد مت احلصول عىل موافقة مطروحة التقليدية  عىل الطاوةل، وأأنه يتعني الكشف عن تكل املعلومات بشأأن ما اإ
 .من عدمهأأحصاب املعارف التقليدية 

، نظرا متضمنةيدية املرتبطة ابملوارد الوراثية املعارف التقل عترب ومت التشديد عىل أأنه يف حاةل معظم الرباءات املعنية، ت 
 علهيا.البناء أأو كام يه احمللية عادة ما يمت جلهبا عوب الأصلية واجملمتعات شاخلاصة ابل لأن البصرية 

عدادمن ف ]شك متطلبات ال   الس يد روف[ اإ

ىل أأن حتدد  ن وجدتبيامن حتتاج اللجنة احلكومية ادلولية اإ ، مكسأأةل تتعلق طبيعة وخصائص أ لية الكشف، اإ
عي فريق اخلرباء اخملصص ملناقشة بعض املسائل الفرعية املتعلقة ابلس ياسات والقضااي القانونية والتقنية ابلس ياسات، دُ 

 واحملتوى ونتيجة عدم الامتثال.فز احمللس امي املتعلقة برشوط الكشف، 
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عداد]من  فزاحمل  الس يد روف[ اإ

العالقة أأو "الارتباط" بني موضوع الكشف )مثل عليه ظر فامي جيب أأن تكون اخلرباء للنُدعي ، فزفامي يتعلق ابحمل
، مثل / الرباءةمللكية الفكريةاملتعلق ابرشط الكشف  طلبمن أأجل تفعيل  ،املوارد الوراثية( والاخرتاع املطالب به

ىلمبارش بشلك "يستند  "اس تخدام"،  أأو أأي مصطلح أ خر. "اإ
املشاركني بأأن هذه الصةل بني الاخرتاع املطالب به واملوارد الوراثية واملعارف مه واحض بني افتويف رأأينا، هناك 

 التقليدية ذات الصةل تعترب أأساس ية.

ليه مك ذا اكن ينبغي النظر اإ أأوسع نطاقًا )أأي حفز وقد أأعرب اخلرباء عن مجموعة متنوعة من وهجات النظر حول ما اإ
ىل  مبارش )أأي "يستند بشلكنطاقا أأضيق فز "اس تخدام"( أأو حم "(. غري أأنه مت تقدمي تعليقات واقرتاحات مفيدة اإ

جراء مزيد من التحسينات للمناقشات حول هذا املوضوع. أأساس يةو   قد ترغب اللجنة أأن تراعهيا يف مداولهتا واإ

 :مثل"حمفز"،  كـميكن اس تخدام بعض املصطلحات "الوسطية"  •

 ـالاس تخدام املبارش ل °

 ارد الوراثية/ املعارف التقليديةاملو مت اش تقاق الاخرتاع من  °

 لالخرتاع املطالب به املوارد الوراثية/ املعارف التقليديةمادة  °

 س تخدام املوارد الوراثية أأو املعارف التقليديةابمبارشة  الاخرتاعطالب  °

ىل اإىل"يستند بشلك مبارش  صفتهز" ب فهناك أأيضا اقرتاح بأأن املرء ميكن أأن يربط "احمل •  اتتعريفأأحد "، اإ
أأو  نبايتأأصل "املوارد الوراثية تعين أأي مادة من أأن نص عىل ي ي ملوارد الوراثية يف الوثيقة املوحدة املنقحة واذلا

الوراثة ذات قمية فعلية أأو حممتةل وتشمل املش تقات واملعلومات من وظيفية وحدات أأو ميكرويب حتتوي عىل  حيواين
 ".لهاالوراثية 

ذا ما عام أ ديل بتعليقات كام  • ذا اكنت اإ يف خذت قد أ  التغيريات التكنولوجية، كام هو احلال يف اجملال الرمقي، اإ
 الاعتبار عىل النحو الواجب يف مفهوم احملفّز.

عدادتوى ]من احمل   الس يدة كوفاكس[ اإ

ىل تناول حمتوى ال  فريق اخلرباء اخملصص ملناقشة نوع املعلومات اليت جيب أأن تكون  يع، دُ فشك عند الانتقال اإ
شارة بدل املنشأأ أأو املصدر اكنت بة من مقدم الطلب: سواء مطلو  ، أأو املعلومات املتعلقة ابلمتثال ملتطلبات فقطاإ

(. الرشوط املتفق علهيا تبادلياو  املوافقة املس بقة عن عمل ليل عىل ادل) عىل سبيل املثال،  هاوتقامس املنافع عىل احلصول 
ذ وبعبارة أأخرى، ُطلب من اخلرباء التعليق عىل لشفافية هبدف ادلمع خاص اب ا اكن الهدف ينبغي أأن يكون تدبريما اإ

دور ماكتب تأأسيس هبدف  هااملنافع وتقامس عىل لحصول لمتثال لخاص اباملتبادل مع الأنظمة الأخرى، أأو تدبري 
 .حفصامللكية الفكرية كنقاط 

صدر مطلواب. ومع ذكل، مل يكن هناك رأأي موحد تبادل اخلرباء فهام مشرتاك مفاده أأنه جيب أأن يكون بدل املنشأأ أأو املو 
ضافية من قبل مقدم الطلب. وشدد بعض اخلرباء عىل أأمهية عدم فرض  ذا اكن جيب تقدمي أأي معلومات اإ حول ما اإ

ىل تقامس والكثري من العبء عىل ماكتب الرباءات أأو عىل املس تخدمني.  يف حني أأن العديد من اخلرباء مييلون اإ
ثقال نظام براءات الاخرتاع، وجد عدد من اخلرباء أأن هذه اخملاوف بشأأن عدم  ليست املصاحل الوحيدة الأمور اإ
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لن يمت حامية ، و هجة معنية يب وضعها يف الاعتباراملطروحة. وشددوا عىل أأن أأحصاب املعارف التقليدية مه أأيضا 
ذا اكن موضوع الطلب قد مت احلصول عليه بصورة قانون  ية. ويف هذا الس ياق، مت تفسري حقوقهم دون التحقق مما اإ

 "اليقني القانوين" من زوااي خمتلفة.

ىل دراسة أأجريت مؤخرا،  ىل أأن شأأ وابلإشارة اإ طلب شهادة امتثال مقبوةل دوليا ميكن أأن يكون حال ممكنا ري اإ
ف التقليدية للتصدي لهذه التعقيدات. وعالوة عىل ذكل، أأثري سؤال حول نوع املعلومات املطلوبة فامي يتعلق ابملعار 

 مل يظهر فهم واحض حول هذه القضااي.وأأن ذكل مل يكن واحضا للجميع. حيث املرتبطة ابملوارد الوراثية، 

عدادعواقب عدم الامتثال ]من   الس يد روف[ اإ

 عدم الامتثال. حالتمعاجلة حتديد كيفية يف ف شك أأحد اجلوانب الهامة املتعلقة بتطلبات ال يمتثل 

ذا اكن عدم الامتثال ينبغي أأن يؤثر عىل حصة الرباءة يف يس املتعلق بنتيجة عدم الامتثال السؤال الرئيويمكن  ما اإ
ذا اكن الأمر كذكل، مفا ه لغاء،  واملمنوحة، واإ ذا أأخذان بعني الاعتبار أأن لس امي الرشط )الرشوط( املسموح به لالإ اإ

دارية م هناك  لغاء، ما يه اخليار و ضمنة. ت أ لية اإ الإعالمية اليت   ات الأخرى املتاحة؟ )انظر املذكرةبرصف النظر عن الإ
بشلك عام، جرت املناقشات حول هذا املوضوع و للجنة احلكومية ادلولية(. لدلورة السادسة والثالثني أأعدها الرئيس 

  بطريقة مفتوحة ورصية وتطلعية.

اصة ابلطرف الثالث ذات صةل يف هذا الس ياق، شارك عدد كبري من اخلرباء الرأأي القائل بأأن أ لية الزناع اخل •
قد ترغب و بتعزيز اليقني القانوين واحللول اليت ميكن موازنهتا، مع مراعاة شواغل مجيع أأحصاب املصلحة الرئيس يني. 

 اللجنة يف النظر يف هذه الفكرة ومواصةل توضيحها.

ىل أأن اليقني القانوين هو مفهوم ذو صةل ولكن ينبغي تطبيقه بشلك اكمل • هناك حاجة و . أأشار البعض اإ
 قوق اجملمتعات احمللية.حلاية وامحل للحصول عىل الأمن القانوين للمس تخدمني

بقاءها بشلك أأكرث حتديدفامي يتعلق ابللغاء و  عىل الطاوةل بطريقة مطروحة ا، أأدرك اخلرباء أأن هذه مسأأةل هممة جيب اإ
، ويه يف هذه املسأأةل هام اللجنة ونظر بعض املالحظات املفيدة واليت قد تكون موضع اهامتمت تقدمي أأو بأأخرى. و

 :اكل يت

 .ةىل الأخري عاملناقشات ركزت ت، و نتاجئ ما قبل وبعد املنحفريق انقش ال •

ىل رادع قوي ويبدو  • لغاء جيب أأن يكون للغالبية أأن هناك حاجة اإ  مكالذ أأخري.تدبريا متخذا الإ

ىل املادة جرت  • لغاء:من معاهدة قانون الرباءات بشأأن ص 10الإشارة اإ  الحية الرباءة والإ

أأو أأكرث  ة]صالحية الرباءة غري املتأأثرة بعدم الامتثال لبعض املتطلبات الرمسية[ عدم الامتثال لواحد ( 1")
لهيا يف املواد  ىل )1) 8املادة ( و 5( و)4( و)2( و)1) 6من املتطلبات الرمسية املشار اإ ( فامي 4( اإ

بقد ل يكون يتعلق بطلب  لغاء أأو اإ ل يف احلالت ، سواء بشلك طال الرباءةسببا لإ لكي أأو جزيئ، اإ
 احتيايل.قصد اليت يكون فهيا عدم الامتثال للمتطلب الرمسي قد حدث نتيجة 

جراء مالحظات أأو تعديالت أأو تص ( 2) لغاء أأو الإبطال املقصودين[ ل جيوز  ويبات]فرصة اإ يف حاةل الإ
لغاء بطال الرباءة،  اإ بداء مالحظات لكي أأو جزسواء بشلك أأو اإ يئ، دون أأن يُتاح للامكل فرصة اإ
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لغاء أأو الإبطال  جراء التعديالت والتصويبات حيامث أأمكن بوجب القانون املعمول  املقصودحول الإ واإ
 " ناس بة.به يف غضون همةل زمنية م 

نفاذ براءة الاخرتاع قد ل عقوبة ما يبدو ظاهراي هو أأن  • لغاء أأو عدم اإ ، دون كشفنطبق فقط عىل عدم ال ت الإ
لغاويباتوجود فرص لإجراء التعديالت والتص مثل  أأخري يف احلالت القصوىء كتدبري متخذ بصفة مالذ . وينطبق الإ

 الانهتااكت املتعمدة.

ما بعد منح الرباءة يف حالت السلوك الاحتيايل والتحريف، با  تباوعق نمكام نظرت املناقشات يف نوع أ خر  •
 وتعويض الأطراف/ اجملمتعات املترضرة.  يف ذكل الغرامات التصحيحية

عدادالبياانت ]من  قواعد  الس يدة كوفاكس[ اإ

صك عىل فائدة قواعد البياانت يف تسهيل أأغراض الفريق اخلرباء اخملصص اتفق مناقشة مسأأةل قواعد البياانت، عند 
اخملاوف بشأأن مدى مالءمة هنج  عىل بعضجمددا تفاوض عليه اللجنة احلكومية ادلولية. ومع ذكل، مت التأأكيد اذلي ت 
التقليدية، مع رسد مجموعة من القضااي املثرية للمشالك.  فيف حاةل قواعد بياانت املعار ة ادلفاعية السابق الأدبيات

ذا اكن  قواعد البياانت أأن تضيف قمية كبرية كحل قامئ بذاته.ميكن ل وعالوة عىل ذكل، تساءل بعض اخلرباء عام اإ

عدادمن واجبة ]العناية ال تدابري  الس يد رويف[ اإ

نظمة للتقيمي النفاذ اإىل املوارد الوراثية والتحقق منه وفقا ابلنس بة  اخلرباء يف أأمهية أ ليات العناية الواجبة نظر الوطنية لأ
قلميية املعمول هبا  كون عي اخلرباء ملناقشة أأنواع ال ليات اليت قد ت. ودُ وتقامسها املنافعفامي يتعلق ابحلصول عىل والإ

نشاء هذه ال   مرور الوقت، اكنت املناقشات حول هذه الأمور  معو  ومعلها. لياتمطلوبة واملسائل التقنية املتعلقة ابإ
 موجزة.

ىل قواعد البياانت ومدوانت السلوك الطوعية واملبادئ التوجهيية. ودارت املناقشة حول أأشري هذا الس ياق،  يفو اإ
ىل املعاهدات ادلولية كام أأشري كتدابري دفاعية أأو تمكيلية أأو دامعة. ض البععتربها االيت  ،طبيعة هذه التدابري اإ

ىل ادلمع املتبادل. كلالأخرى ذات الصةل با يف ذ  بروتوكول انغواي واحلاجة اإ

لس امي مناقشة، بال نتيجة حمددة، بشأأن المتيزي بني تدابري العناية الواجبة اليت تندرج يف جمال القانون البييئ،  جرتو 
 وتدابري العناية الواجبة املناس بة لقانون امللكية الفكرية." ، يتعلق بتنفيذ بروتوكول انغوايفامي

ضافة أأي تعليقات يروفريق خرباء اذلين حرضوا للفتح الرئيس الباب و  .43 مل  اأأهنا اخلرباء اخملصص واذلين يرغبون يف اإ
كون دلهيا أأس ةةل فامي يقد اليت عضاء الأ ول من ادل أأيالباب أأمام . وفتح أأي تعليقاتمل يكن هناك و ،يف التقريرتنعكس 

. وأأعرب عن تقديره للس يد روف والس يدة أأي أأس ةةلمل يكن هناك فريق اخلرباء اخملصص، ويتعلق ابملناقشات اليت جرت يف 
تكرار وهجات  عند حماوةللس امي تكون هممة صعبة، وذكر أأن الرئاسة قد شاركني. ت رئيسني م عمال ككوفاكس ملوافقهتام عىل أأن ي

ممتاز ملا حدث يف  صبثابة ملخ  اكنتقريرهامأأفاد أأن النظر القوية واخملتلفة بدقة وتصويرها بطريقة واحضة وموجزة. و 
 الاجامتعات.

 من جدول الأعامل. 6أأغلق الرئيس البند و  .44
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 :من جدول الأعامل 6قرار بشأأن البند 

أأحاطت اللجنة علام ابلتقريرين الشفهيني  .45
هبام املشاراكن يف رئاسة فريق اخلرباء  الذلين أأدىل

اخملّصص املعين ابملوارد الوراثية، وهام الس يد بيدو 
املركز ادلويل للتجارة ساعد رئييس، رويف )م 

والتمنية املس تدامة(، والس يدة كريس تينا كوفاكس 
شؤون الس ياسة العامة، املفوضية  )مسؤوةل
 الأوروبية(.

 الوراثية من جدول الأعامل: املوارد 7 البند

أ خر تعترب وشدد عىل أأمهية ادلورة السادسة والثالثني للجنة، حيث  ،من جدول الأعامل 7افتتح الرئيس البند  .46
طار الولية.  عىل اللجنة احلكومية يتعني بعد عرش س نوات من املفاوضات، وأأفاد أأنه اجامتع يتعلق ابملوارد الوراثية يف اإ

حراز تقدم كبري يف معاجلة جم الطاوةل: هنجان رئيس يان مطروحان هناك و الاختالف يف القضااي الرئيس ية.  التادلولية اإ
ىل النظر يف كيفية  تصلو اللجنة توذكر أأن متطلبات الكشف الإلزايم والتدابري ادلفاعية / التمكيلية.  ىل مرحةل حتتاج فهيا اإ اإ

طلب من املشاركني أأن يكونوا مس تعدين لالجامتع و . نيغري حرصي امالهنجني اخملتلفني، مع العمل بأأهنبشأأن البدء يف التفاوض 
أ رائه للرئيس يه  الإعالميةذكرة امليف الواردة ال راء وأأفاد أأن والاخنراط بطريقة مرنة والنظر يف الأمور من منظور واقعي. 

"الأس ةةل  ولحش متل املذكرة الإعالمية عىل منشور الويبو ت كام موقف أأي دوةل عضو وليس لها أأي وضع. فقط، ول متس 
رباءات بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية" ]مالحظة من الأمانة: املنشور الالرئيس ية املتعلقة بتطلبات الكشف عن 

متاح عىل صفحة الويب اخلاصة بشعبة املعارف التقليدية عىل الإنرتنت عىل العنوان 
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194]وثيقة مفيدة جدا، ابلإضافة اإىل ي يعد ، واذل

قلميية ]مالحظة من الأمانة: اجلدول متاح عىلكشف نظمة ال أأ جدول   الوطنية والإ
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure

pdf القضااي الرئيس ية املامثةل مثل املالحظات السابقة، اكن الرتكزي الرئييس عىل  عالميةالإ ذكرة امل غطتبيامن أأفاد أأنه [. و
قلميية. و الاجتاهات يف أأنظ قامئة لبعض الوقت واكنت أأنظمة أأخرى اكنت بعض الأنظمة ذكر أأن مة الكشف الوطنية والإ

، جديدة نسبيا ومت تأأسيسها بعد اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي. ويعكس التباين يف الأنظمة أأن القضااي الرئيس ية
قلميية. ونتاجئ عدم الامتثكشف مثل املوضوع واحملفز وحمتوى ال  ال، قد مت تناولها بطرق خمتلفة يف الترشيعات الوطنية أأو الإ

، ويف حالت أأخرى مت التعامل معها من ويف بعض احلالت، مت التعامل معها من خالل قوانني البيئة أأو التنوع البيولويج
تكون هناك مزااي يف التوحيد القيايس عىل قد وذكر أأنه . يف لكهيام جممتعنيرباءات أأو قوانني القوانني امللكية الفكرية أأو خالل 

ذا اس متر املرء يف لس امي املس توى ادلويل،  هناك توافق يف أأفاد أأنه اكن منو يف تكل الأنظمة. وفامي يتعلق بطريقة العمل، توقع اإ
تسوية  عىل ينوي الرتكزي هذكر أأنوادلول الأعضاء املهمتة. و  لإقلميينياال راء خالل الاجامتع التشاوري مع املنسقني 

برازها يف  بط تكل القضااي ابملسائل اليت يتناولها ت سرت كام لرئيس. ل عالميةالإ ذكرة املالاختالفات يف اجملالت الرئيس ية اليت مت اإ
يف وأأفاد أأنه ذلكل ميكن أأن تغذي املداولت. وهناك بعض الاس مترارية يف هذا العمل، وذكر أأن فريق اخلرباء اخملصص. 

نشاء وأأشار التصال لتعزيز العمل، أأفرقة ، بدا أأن هناك دمع لس تخدام والثالثني للجنة اخلامسةادلورة  ىل أأنه جيب اإ أأفرقة اإ
كام أأفاد لجنة. دلورة السادسة والثالثني ل يف املهنجية املقرتحة لينعكس ذكل ذكر أأن التصال يف وقت مبكر من الاجامتع. و 

التصال يوم الثالاثء أأفرقة ستبدأأ و ، عىل أأساس التقدم احملرز. ميكينينني ودينامر س يكوانن املهنجية والربانمج املقرتحان أأن 
ىل اجل  ذا مل يكن الأمر كذكل، فس تعود اللجنة اإ كام غري الرمسية أأو اجللسة العامة. لسات وستس متر طاملا اكنت تضيف قمية. واإ

حاطة بشأأن املناقشات يف أأفرقةلتقدمي للشفافية، س تجمتع اللجنة يف جلسة عامة يف هناية لك يوم اتوخيأأفاد أأنه  التصال   اإ
اتحة الفرصة  عىل سيساعد عىل وجه اخلصوص وذكر أأن هذا الأمر . الأس ةةلطرح ملناقشات و لإجراء الدلول الأعضاء واإ

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194
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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نتاج و تطوير نص منقح حىت يكون هناك بعض الفهم لقضااي ذكل التنقيح نفسه.  صباح الأوىل يف نسخة ال س يكون القصد اإ
نتاج النسخة الثانية يف الأربعاء للمراجعة و  يوم يمت الإحاطة للمراجعات أأي وضع حىت ولن يكون صباح يوم امجلعة للمراجعة. اإ

س يواصل ممارس ته لضامن سالمة ذكر أأنه اجللسة العامة يه هيةة صنع القرار. و وأأفاد أأن اجللسة العامة يوم امجلعة. هبا يف 
وذكر . مداخالهتاأأن حترتم تكل الزناهة يف  ا بعينهعضاء اليت مل تؤيد بوضوح اقرتاحل الأ مواقف ادلول الأعضاء. وينبغي لدلو 

هذا املوقف عىل الطاوةل، ولكن من طرح املناسب طرح الأس ةةل واحلصول عىل توضيح وحماوةل فهم سبب أأنه س يكون من 
س يطلب من امليرسين أأن ينظروا يف وأأفاد أأنه  زاههتا.نتفقد ل حىت تكل املواقف  للوضوح عدم حماوةل تعديلابلنس بة املهم 
عىل ضامن ينصب الرتكزي الرئييس أأفاد أأن نيابة عن ادلول الأعضاء. و يعملون ن يامليرس وذكر أأن مع تنقيحاهتم. ابملقارنة ذكل 

ىل أأن دلهيمداخالت مجيع انعاكس  لوضوح صالحيات تضييق الفجوات، عند الاقتضاء، وتعزيز ا مادلول الأعضاء، مشريا اإ
، مع مالحظة أأن أأي مقرتحات من هذا القبيل جيب للنظر فهيادلهيم صالحيات تقدمي مقرتحات كام أأن وتبس يط التنقيحات. 

الس يد بول كوروك من غاان والس يدة ليليلكري بياليم من تلكيف أأن تدمعها ادلول الأعضاء يف اجللسة العامة. واقرتح الرئيس 
 لرئيس".ا"صديق كـ يل من موزامبيق للعملغو ابغدة مار " والس ييرسينجاماياك ابلعمل "مك 

حدث ما ييل بعد الاسرتاحة.[ أأدىل الرئيس ببعض املالحظات الافتتاحية بشأأن حاةل لقد مالحظة من الأمانة: ] .47
ىل أأن املفاوضات.  ري كبري يف املشهد. تغ وحدثالاحتاد الأورويب تغري بشلك كبري يف الس نوات العرش املاضية وأأشار اإ

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق ة: الأصلي الشعوب يتعلق حبقوق تغري يف املشهد فامي وحدثهناك اتفاقية التنوع البيولويج و  اإ
عادة القطع الأثرية. تركومذكرة من وهجة نظر أأسرتاليا  الشعوب الأصلية من الرضوري الاعرتاف بذكل و ز بشلك كبري عىل اإ

، عىل الرمغ النقاشطاوةل عىل مطروحان  واسعا النطاق هنجانهناك و . الصكوك وضعة يف اللجنة احلكومية ادلولي بدأأ ت عندما 
ن الأرضية  فاإن ،ااتفاق عىل مجيع العنارص املوجودة فهي ل يوجد. وبيامن ليسا وهجني لعمةل واحدةمن أأهنام  من الإنصاف القول اإ

دارية. وفامي يتعلق بهنج التدابري ادلفاعي اكن الرئيس و رأأت بعض ادلول الأعضاء أأهنا أأنسب أ لية.  ،ةاملشرتكة ذات طبيعة اإ
يضاحياول احلصول عىل  جيابيةليحظى بشاركة  كشفحول نظام ال  اإ خاصة فامي يتعلق بكيفية تأأثريه عىل  ،فامي يتعلق ابملزااي اإ

ول الأعضاء وهجة نظر بعض ادل وتتبىنقضية التوازن.  يهقضية أأخرى ومثة املس توى التنظميي عىل املس تخدمني واملالكني. 
ورأأى عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن حتاول موازنة ذكل. و املس تخدم.  وهجة نظر تتبىن دول أأخرىاملالكني واملس تفيدين و 

موا و قي وأأن ،التوازنحتقيق من أأجل  وهجيت النظر تااللجنة احلكومية ادلولية قبول لك  يتعني عىل ،لإحراز التقدم الرئيس أأنه
 هيام. أأول،لرتكزي عليتعني اهناك جمالن واسعان  فاإن ،للميض قدماو بدقة يف وثيقة العمل.  رصدهاهامتمات اخملتلفة و بوازنة الا

جامعذكل عين يول  أأرضية مشرتكة، لهاميكن للجنة احلكومية ادلولية حصاد النتاجئ فامي يتعلق ابلقضااي اليت  عىل مجيع  ااإ
ىل تكون حيث  ،قد يكون النطاق أأحد هذه اجملالتو اجملال.  ذكلالعنارص احملددة يف  هناك فرصة. ويتعلق ذكل ابحلاجة اإ

احلكومية  من حماوةل معاجلة لك قضية يف البداية. وجيب أأن تكون اللجنة توافق يف ال راء برور الوقت بدل الوصول اإىل
 تكل التفاصيل يف وقت لحق وجيب أأن تكون وميكن التفاق عىل ،ل حتاول التفاق عىل لك التفاصيلادلولية براغامتية وأأ 

عىل الطاوةل فامي يتعلق بتطلبات املطروحة تلفة اخمل ج هنُ لهناك حتد فامي يتعلق اب ،هناك أ لية داخل الصك تسمح بذكل. واثنيا
اختالف  هناك يكونلتعاطي معه عندما اهنج الكشف  ل يؤيدوامن الصعب عىل أأولةك اذلين و الكشف والتدابري ادلفاعية. 
هناك وضوح حول تكل القضااي  يكون من املهم جدا أأن يكون بقدوران النظر يف اقرتاح حيامثو حول القضااي الرئيس ية. 
ن الصعب فهم النتاجئ الاكمةل فامي يتعلق ابلأعباء والتاكليف عىل املس تخدم واملاكل وفامي يتعلق مف ،الرئيس ية. وبدون ذكل

 احملفزلرتكزي عليه ومواقف ضيقة بشأأن: يتعني ا اثن ذكل جمالو لالجامتعات الأخرية.  احمور الوحضاكن و ابليقني القانوين. 
 السادسةيف ادلورة عن نيته أأن يمت، الرئيس  أأعرب ،اإىل تكل الأولوايت اوعواقب عدم الامتثال واحملتوايت. واستناد

ىل اتفاق بشأأن اجملالت  ،والثالثني للجنة احلكومية ادلولية ذات الاهامتم املشرتك وتضييق الفجوات بشأأن القضااي التوصل اإ
واحملتوى با يف ذكل التعريفات  ،والتعاريف ذات الصةل احملفزأأي  كشف،املتباينة الرئيس ية يف الاقرتاح املتعلق بتطلبات ال 

يه تقليل عدد  تصالأأفرقة الولية  وأأوحض أأن. أأفرقة التصالوعواقب عدم الامتثال. مث رشح الرئيس معلية  ،ذات الصةل
، الس يد برئاسة انئب الرئيس ،املوضوع "1": أأفرقة اتصال ةس تكون هناك ثالثو الفجوات. تضييق اخليارات والبدائل و 

عواقب  "3" .الس يد جواك ليدس ،برئاسة انئب الرئيس ،هومضمون كشفال  احملفز ملتطلب "2" .فيصل شريي س يدهارات
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قلميية والاحتاد الأورويب ومجموعة البدلان قد تُ و الس يد بول كوروك.  ،برئاسة أأحد امليرسين ،عدم الامتثال رحش لك مجموعة اإ
. وينبغي أأن يكون أأعضاء أأفرقة التصال من الناحية فريق اتصالللك  اواحد املتشاهبة التفكري وجتمع الشعوب الأصلية مندواب

رباء اخملصص. ومن شأأن ذكل أأن يضمن مواصةل املناقشات اذلين حرضوا فريق اخل ،حيامث أأمكن ،ملوضوعابرباء مه اخلاملثالية 
الرتمجة  خدمة تتوفرحيث ل  ،ابللغة الإجنلزيية فقط أأفرقة التصالس تعمل و اليت جتري داخل فريق اخلرباء اخملصص.  املرمرة

ملخص القضااي  طلب الرئيس من الأعضاء مراجعةو الفورية. وسوف يقدمون تقريرا اإىل اجللسة العامة يف اليوم التايل. 
ىل أأن. أأفرقة التصالواختيار الأفراد املشاركني يف  جراء مناقشة مفتوحة  وأأشار اإ الهدف من أأفرقة التصال هو السامح ابإ

النقاط الرئيس ية.  حولاليت تراعي املصاحل اخملتلفة مجليع ادلول الأعضاء وتضمن التوازن  ،ورصية بشأأن املقرتحات الواقعية
هممة،  ليستل يعين ذكل أأن هذه الأمور و ة احلكومية ادلولية الابتعاد عن وهجات النظر الوطنية الضيقة.اللجن ويتعني عىل

ىل اخملاطر والعواقب املرتتبة عىل   ولنن املواقف الوطنية. م الانطالقولكن من أأجل سد الثغرات، من الرضوري النظر اإ
ذا  من امليض قدمااللجنة احلكومية ادلولية تمتكن  كنقطة  وسطحباجة اىل اجياد أأرضية  اهناإ رغبته يف لك يشء. باملرء  ثتشباإ

ان وضع قانوينأأي هل  ليسمت معهل يف أأفرقة التصال يما و انطالق.  . وسيمت مناقش ته يف اجللسة العامة. وس يقوم امليرّسّ
لهيا يوم امجلعة.وصديق الرئيس ابلنظر يف ذكل وتطوير مراجعة، واليت ل تمتتع يف حد ذاهتا بأأي وضع حىت تمت   الإشارة اإ

نو  .48 طار مهنج  حتتوي عىل وثيقة العمل فامي يتعلق ابلأهداف، قال الرئيس اإ  متطلباتثالثة أأهداف يف الأساس يف اإ
الكشف، ويه ضامن ادلمع املتبادل، وتعزيز الشفافية، وضامن حصول ماكتب امللكية الفكرية/الرباءات عىل املعلومات 

طار هنج ومنح حقوق امللكية الفكرية/الرباءات. اخلطأأ يف هبا ملنع  ةرتبطاملاملعارف التقليدية و وراثية املناس بة عن املوارد ال يف اإ
وتضمن حصول ماكتب الرباءات عىل املعلومات  اتحلقوق الرباءطأأ عدم الكشف"، متنع الأهداف املنح اخلمتطلب "

ما اإىل ذكل. ومل تكن اللجنة قد و خرى املتعلقة ابملكل العام، املناس بة املتاحة بشأأن املوارد الوراثية، وكذكل الأهداف الأ 
ىل الرئيس علهيا. وطلب  ةفقاملوا اانهتت من الأهداف ول ميكهن ذا اكن ابلإماكن التوصل اإ من املشاركني أأن يدرسوا بعناية ما اإ

ىل املصطلحني "أأوحض أأن توافق يف ال راء بشأأن الأهداف. و  الشفافية" و"الفعالية" وميكن أأن البياانت الافتتاحية أأشارت اإ
ىل توافق يف ال راء.  حواملناقشات ذكل املصطلحان  يقود نالتوصل اإ اللجنة احلكومية ادلولية تبحث الأهداف من  وقال اإ

جيب أأن تكون هناك أأرضية وسط. وفتح و املس تخدم.  "2"املس تفيد وصاحب املوارد الوراثية، و "1"منظورين خمتلفني: 
 عىل الأهداف. الباب للتعليق

ن دليه بعض الشواغل بشأأن الفقرة )أأ( اإ ، 2يف املادة الوارد قال وفد الولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق ابلهدف و  .49
اليت تنص عىل "ضامن ادلمع املتبادل مع التفاقيات ادلولية املتعلقة حبامية املوارد الوراثية ...". وبا أأنه قد ل يكون من املمكن 

دراج "ادلمعلكمة " حولمع املتبادل، فقد اقرتح وضع قوسني ضامن ادل هذا هدفا أأكرث واقعية.  ويُعد" يف ماكهنا. الاتساق" واإ
تبط ابلتفاقات ادلولية احملددة الأخرى مثل اتفاق سرت بشأأن تكل الفقرة الفرعية وكيف  هقلق عن أأعربوالأمه من ذكل أأنه 

ىل أأن يكون هناك  قوسني)"اتفاق تريبس"(. واقرتح وضع تكل الفقرة الفرعية بني  قضااي امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة اإ
عن بعض اخملاوف بشأأن ما  الوفد مزيد من التفكري يف ذكل. وفامي يتعلق ابلفقرة الفرعية )ب( بشأأن تعزيز الشفافية، أأعرب

ىل تعزيز الشفا ذا اكن الصك فامي يتعلق بتطلبات الكشف س يؤدي يف الواقع اإ فية عندما خيتار بعض مودعي الطلبات اإ
بشأأن اوف اخملاس تخدام أأشاكل أأخرى للحامية مثل الأرسار التجارية محلاية حقوقهم وعدم اس تخدام نظام الرباءات بسبب 

نه يتفهم قلق الكشف، خاصة عندما يكون متطلب الكشف مرهّ  قا. واقرتح أأيضا وضع تكل الفقرة الفرعية بني قوسني. وقال اإ
ىل أأن دليهبشأأن حماوةل التوصل اإىل توافق يف ال راء، ولكن مع ذكل الرئيس  يسعده العمل مع الوفود أأنه خماوف و  أأشار اإ

 الأخرى حلل هذه املشالك.

ىل التعليقات. وكرر تعليقاته حول احلفاظ عىل نزاهة املواقف اخملتلفة وذك  و  .50 ر وفد الولايت املتحدة أأشار الرئيس اإ
 أأمكلها قد وضعت بني قوسني.الأمريكية بأأن الفقرة ب
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من الساعة العارشة الأفرقة أأفرقة اتصال كام أأعلن الرئيس أأعاله، واجمتعت  ةثالث اءنشمت اإ مالحظة من الأمانة: ] .51
ىل الساعة  مت عقد و. 2018يونيو  26يف  امساء 4صباحا وحىت الساعة الواحدة بعد الظهر. ومن الساعة الثالثة بعد الظهر اإ

عن  لتقدمي تقريردعا الرئيس أأفرقة التصال الثالثة و  .بعد اجامتع أأفرقة التصال[ 2018يونيو  26لسة يف هذا اجلزء من اجل 
حدى أأفرقة التصال  التصال بسبب سوء  فريقمل يمتكن ممثل أأذربيجان من حضور  حيثاملناقشات. وذكر مشلكة مع اإ

  املس تقبل.يدث ذكل يف ليضمن أأ وس  مسؤولية ذكل واعتذر.  وحتملالتصال. 

ن فريق التصال املعين ابملوضوع عقد ال ةفرقأأحد أأ قال أأحد انئيب الرئيس، الس يد س يدهارات، اذلي يرأأس و  .52 تصال، اإ
يران الإسالمية والنيجر  اجامتعه مع أأعضاء من ش ييل وامجلهورية التش يكية والاحتاد الأورويب ومجهورية كوراي ومجهورية اإ

صليني. وركزت املناقشة عىل مسأأةل الرباءات مقابل حقوق امللكية الفكرية، وابختصار عىل كندا والصني وجتمع الساكن الأ و 
 مسأأةل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

ن وقال الس يد ابتريك بالانر من كندا، مكقرر لفريق التصال املعين ابملوضوع،  وحتدث .53 ركز عىل املوضوع  الفريقاإ
ذا اك ك رت ن ينبغي أأن ينطبق الصك عىل أأي حق من حقوق امللكية الفكرية أأو عىل الرباءات فقط. وبيامن يشوانقش ما اإ

ىل أأيضا  وأأشار. مقدمتههناك تساؤلت بشأأن  فاإنمعظم اخلرباء يف فهم أأمهية نظام الرباءات،  أأن الأصناف النباتية يف بعض اإ
لنبااتت يه الشلك الوحيد حلق امللكية الفكرية اذلي ميكن البدلان ليست محمية برباءة عىل الإطالق وأأن حقوق مريب ا

ىل أأشارعالوة عىل ذكل، و اس تخدامه.  أأن املوارد الوراثية الأخرى، مثل احليواانت والاكئنات احلية ادلقيقة، قد ل تكون  اإ
جارية والعقود، ذات صةل قد تكون أأشاكل أأخرى من امللكية الفكرية، مثل براءات املنفعة والأرسار التو ابلرباءات.  مشموةل

معلومات وراثية رمقية وربا ذاكء تتضمن قضااي امللكية الفكرية الناش ةة املتعلقة ابملوارد الوراثية وأأوحض أأن ابملوارد الوراثية. 
طارية مفتوحة وميكن أأن  املزيد من العمل، با يف ذكل، حسب  تس تغرقاصطناعي. ومتت مناقشة فكرة تطوير أأداة اإ

قضااي الكشف اجلديدة واحملفزات واملعايري وكذكل التدابري الإدارية الأخرى مع الرتكزي عىل حقوق الرباءات وقضااي الاقتضاء، 
ىل  صكوك متعلقة  وضعأأخرى ذات أأولوية. ومن شأأن هذا الإطار أأن يرشح القضااي املتعلقة ابلرباءات ويدعو الأعضاء اإ

ذا اكن ينبغي تطبيق الأدوات احلالية عىل املعارف التقليدية املرتبطة هبا. ابمللكية الفكرية يف املس تقبل. كام انقش الفري ق ما اإ
للمعارف التقليدية املرتبطة من أأجل تسهيل املناقشة يف املس تقبل وتقليل  فعالأأن هناك حاجة اإىل تعريف  الفريق وأأوحض

 املعارف التقليدية. صكالتداخل مع 

ن و حفز وحمتوى متطلب الكشف، ئيس فريق التصال املعين بأأحد انئيب الرئيس، الس يد ليدس، ر وحتدث  .54 قال اإ
ماكنية كبريةو  هاحتليل اليت يتعني  املوضوعات اجلوهريةهناك الكثري من و الربانمج ثقيل اإىل حد ما.  يف الوضوح  قدما للميض اإ

يل ونيجرياي والاحتاد الرويس عرشة أأعضاء من املكس يك ورومانيا والسويد والهند والرباز  ةشاركأأفاد ب يف النص املوحد. و 
عىل  التأأكيد وينصبلرتكزي عىل بعض العنارص احملددة. تمتثل يف االطريقة  وأأنوسويرسا والصني وجتمع الساكن الأصليني. 

 ( وعىل املصطلحات املس تخدمة.4)املادة  الإجرائيةبنود ال 

نه أأجوقال الس يد ابتريك أأندرسون من السويد، بصفته املقّرر،  وحتدث .55 ركزت يف ترى مناقشات مكثّفة كثرية، اإ
 حت ، اليت، مع ذكل، مل 4.2دلهيم اقرتاح لصياغة املادة  وأأوحض أأن. 2.4، ول س امي عىل املادة الإجرائيةحاكم الأ معظمها عىل 

هنم للمناقشة والنظر يف اللجنة احلكومية ادلولية. و يتاج . وقدهما كيشء الفريق بتأأييد دم اس تخدام اعمتدوا عىل مبدأأ عقال اإ
ىل أأنه، املصطلحني "اس تخدام" أأو "مبارشة عىل أأساس". و  ذا 4.1فامي يتعلق بقدمة املادة أأشار اإ ، أأثريت خماوف حول ما اإ

 وحذفوااملتعلقة ابحملتوى.  الفقرةبتبس يط  الفريققام و تضمن معلومات عن التسلسل الرمقي. ت وفر الوضوح الاكيف و تاكنت 
هبا عىل حو أأفضل، عىل الفقرات الفرعية لتناسب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة  مت صياغة"البدل املوفر" و

ىلأأ و التوايل.  ىل الشعوب الأصلية  يف الإشارة)ب( اجلديدة،  4.1املادة )أأ( و  4.1تكرار بني هناية املادة  وجود شار اإ اإ
أأن ال لية متعددة الأطراف يمتثل يف  الفريقيف رأأي  وهناكترك املوضوع بني قوسني يف النص. ومت واجملمتعات احمللية. 

يداع الطلب.   4.1تنص عىل ما ييل: "و س تكون قابةل للتطبيق عىل املوارد الوراثية من بدلان أأخرى غري املاكن اذلي مت فيه اإ
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وارد الوراثية ]و/ أأو يس تفيد من امل [ملكية فكرية]براءة[ ] طلبيف  من أأجهللحامية ل يمت السعي اذليحيامث يكون موضوع 
نهاملذكور ف وضوعاملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ اليت تكون جوهرية للم دوةل ]لك عىل  [ينبغي]]يتعني[/ اإ

طلب من مودعي الطلبات الكشف عن املعلومات التالية: )أأ( بدل املنشأأ اذلي قدم املوارد الوراثية أأو تعضو[/]طرف[ أأن 
ذا اكن غري  الطلب للموارد الوراثية، و/ أأو ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  مودع  أأو غري معروف ملصدر كنمماإ

ذا  يهالوراثية[، )ب( ]الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية اليت  مصدر املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[، )ج( اإ
عالن لهذا الغرض"اكنت املعلومات الواردة يف )أأ( أأو )ب( غري م هذه يه املعلومات اليت جيب .  و عروفة ملودع الطلب، اإ

ذا مت تصمميه خصيصا  التوصل اإىلحقوق امللكية الفكرية الكشف عهنا. كام مت اقرتاح أأنه ميكن  عىل مودع طلب نص واحض اإ
ماكنية ملكية فكرية. للك  ، 4.2يف املادة ويل لبدل املنشأأ. املصدر و/ أأو املنشأأ اجلغرايف كبد معامةلوانقش الفريق أأيضا اإ
طرف[ وفقا للقانون الوطين، أأن العضو[/]الوةل ادل، جيوز لـ ]الاقتضاءييل: "عند  عىل مانص ا ي بس يط اتغيري  الفريق أأجرى

صول وتقامس املنافع، با يف ذكل و طلب من مودعي الطلبات تقدمي املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق ابلمتثال ملتطلبات الي
يف املناقشة املتعلقة . واجملمتعات احمللية[، عند الاقتضاء["][ وةملوافقة املس بقة عن عمل، ]ول س امي من ]الشعوب الأصليا

ىل اتفاق يف البديةل 4.2املادة و  4.2ابملادة  . وفامي 4.3مل يكن هناك الكثري من النقاش حول املادة و. الفريق، مل يمت التوصل اإ
ىل أأنه جيب النظر يف حمتوى احلاش ية بجرد التفاق عىل حمتوى الكشف. أأما ابلنس بة للتعاريف، ، أأشا4.4يتعلق ابملادة  روا اإ

ىل التعريف تعمتد عىل النص الهنايئ وعىل اس تخدام املصطلحات يف ذكل النص الهنايئ.   الفريقمل يكن دلى وفاإن احلاجة اإ
ذا اكن هناك مصطلح مس تخدم وقت اكف لتحليل التعاريف. وبغض النظر عن ذكل، فقد درس تعر  يف "بدل املنشأأ" وما اإ

نه يف صك دويل أ خر،  ينبغي عىل املرء الالزتام هبذا التعريف أأو اس تخدام مصطلح أ خر. واقرتح الفريق أأن يكون تعريف فاإ
ىل أأنه، من اتفاقية التنوع البيولويج. و  2وارد يف املادة ال عىل النحو"بدل املنشأأ"  بدل ل " البديلرة "فامي يتعلق بعباأأشار اإ

نهاملنشأأ،   بند صعب وميكن للجنة احلكومية ادلولية النظر يف حذفه. فاإ

ن الاجامتع و الس يد كوروك، رئيس فريق التصال املعين ابجلزاءات وس بل الانتصاف،  ،أأحد امليرسينوحتدث  .56 قال اإ
ايت املتحدة والصني والاحتاد الرويس وجتمع بدأأ مع أأعضاء من مالزياي وجاماياك ولتفيا وهولندا ومرص وجنوب أأفريقيا والول

بشأأن اجلزاءات وس بل الانتصاف هبدف تضييق الفجوات.  6املادة  ابس تعراض الفريقف يلك مت ت الساكن الأصليني. و
ىل أأجزاء أأخرى  د يع ت وحتقيقا لهذه الغاية، قاموا حبذف بعض أأجزاء النص احلايل وأأعادوا صياغة أأجزاء أأخرى وتوصلوا اإ

املواقف اجلديرة بزيد من ادلراسة. أأقل لتحديد  6ث فقرات منفصةل. وقد انهتوا من لك املقرتحات الواردة يف املادة صياغة ثال
ىل تُ نقطة انطالق مفيدة لأهنا  6.1املادة  تُعدويف هذا الصدد،  لتدابري الالزمة النص عىل ا، بلغة عامة، أأن يمتقر ابحلاجة اإ

قرارملتطلب الكشف. ونظرا للتعامل مع حالت عدم الامتثال  وفقا للقانون الوطين،  النص علهياالتدابري سيمت تكل بأأن  لالإ
اخلصائص للقانون الوطين وعدم حتديدها يف الصك املقرتح. وبناًء عىل ذكل، حتديد فقد قرروا أأنه س يكون من الأنسب ترك 

ىل احلد اذلالبديةل  2.6القدمية وكذكل املادة  6.2فقد حذفوا املادة  ىل ذكره ي يشري ما س بق اإ ما قبل املنح وما بعده،  تدابرياإ
لغاء فامي يتعلق بعدم الامتثال البديةل 6.2وقدموا تفاصيل عن ذكل يف املادة  تطلب مل . وملراعاة اخملاوف بشأأن اس تخدام الإ

ؤثر عىل حصة أأو صالحية الوفاء بتطلب الكشف ل ينبغي أأن ي عدمعىل أأن  6.2ن املفيد تقدمي تأأكيد يف املادة مفالكشف، 
الرباءات املمنوحة. ومع ذكل، ولإيضاح أأن هذا الضامن ل يتجاهل، ولكنه س يخضع أأيضا ملذاهب الاحتيال، املعرتف هبا يف 

من معاهدة قانون  10.1لس تثناء الوارد يف املادة اخلاصة اب الصيغةج ادر اإ ن املفيد مفخمتلف الولايت القضائية الوطنية، 
الثالثة فقد تناولت  اجلوهريةج هذا اجلزء دون تغيري عىل الإطالق. أأما املسأأةل ادر ومت اإ . فهيا ملزيد من النظرذكل ، و الرباءات

ىل مس توى الاحتيال الوارد يف املادة  مساحة لأحصاب الرباءات  الفريق أأعطى. وقد 6.2حالت عدم الامتثال اليت مل ترتفع اإ
ىل من أأجل أأنفسهم  للتوصلاحمللية ذات الصةل  للتعاطي مع الشعوب الأصلية واجملمتعات  مرضية للطرفني. تكونحلول اإ

ن و لس يدة سو نوي، من صندوق حقوق الأمريكيني الأصليني، بصفهتا املقررة، وحتدثت ا .57 تناول املادة  الفريققالت اإ
للعقوابت واجلزاءات بوجب أأمثةل  الفريقأأعضاء  وتقامسمعلوا ابجهتاد وكفاءة. و املتعلقة ابجلزاءات وس بل الانتصاف.  6

قلميية وادلولية القامئة كأساس  وس بل  اجلزاءاتملناقشة. وأأعرب الأعضاء عن قلقهم من أأن تقوم عليه االقوانني الوطنية والإ
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الانتصاف ل ينبغي أأن تزيد من عدم اليقني القانوين يف نظام الرباءات. كام متت مناقشة الرغبة يف حتقيق التوازن حىت 
فامي يتعلق ابملوارد الوراثية. وقد معل  وادلولامجليع من نظام الرباءات، با يف ذكل أأحصاب احلقوق وأأحصاب الرباءات يس تفيد 
عترب جديرة بزيد من ادلراسة. ومن شأأن تُ اللغة البديةل وحتديد الأحاكم الثالثة اليت  وحذفعىل تضييق الفجوات،  الفريق
طارا يتيح املالأحاكم هذه  ، واليت تركت لدلول الأعضاء القامئة 6.1احلمك الأول هو املادة و  رونة لدلول الأعضاء.أأن تنشئ اإ

]لك دوةل عضو[/]طرف[ أأن تضع عىل حتديد العقوابت املناس بة ووضعها موضع التنفيذ. ونصها كام ييل: "]جيب[/]ينبغي[ 
دارية مناس بة وفعاةل ومتناس بة للتصدي لعدم الامتثال مل  مك ومن شأأن احل." 4تطلب الكشف الوارد يف املادة تدابري قانونية واإ

 فيه عدميدث  اذليالظرف الضيق لتقترص عىل الرباءات عدم حصة تقييد عقوبة  الثاين وضع حد أأقىص للجزاءات، وحتديدا
لحته شخص بتقدمي معلومات اكذبة ملص ال حتيال، أأي عىل سبيل املثال، عندما يقوم الانية  بدافعالامتثال ملتطلب الكشف 

من بني الأمور املرتبطة بذكل مناقشة الاحتيال كونه جرمية بوجب القوانني الوطنية والنظر يف أأنه ل ينبغي و الاقتصادية. 
بطال الرباءات اليت  عقوبةحامية اجملرمني من  عىل ما ييل:  2.6نص املادة ت مت احلصول علهيا عن طريق الاحتيال. و ياإ

نفاذ حقوق ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ املمنوحة، ؤثر عدم الو ي[ ل[/]ينبغي أأ ل"] فاء بتطلبات الكشف عىل صالحية أأو اإ
هذا الرشط "ابس تثناء  يأأيتو  نتيجة لوجود نية لالحتيال".ابس تثناء احلالت اليت يدث فهيا عدم الامتثال للمتطلب الرمسي 

من معاهدة  10.1ن املادة س متدا م" م ود نية لالحتيالنتيجة لوجدث فهيا عدم الامتثال للمتطلب الرمسي ياحلالت اليت 
عترب احلمك الهنايئ جديرا بزيد من الاحتيال، يُ  ظل عدميف احلالت اليت يدث فهيا عدم الكشف يف وقانون الرباءات. 

امج عن وجود نية عىل ما ييل: "مع عدم الإخالل بعدم الامتثال الن 6.3تنص املادة و البحث لإنشاء أ ليات لتسوية املنازعات. 
طار  دلول الأعضاء[/]الأطراف[ ]وضع أ ليات مالمئة ا]لـ[/]ينبغي[]جيوز[ عىل ، ]جيب6.3 املادةلالحتيال كام مت تناولها يف اإ

تكل يه الأحاكم اليت . و لوصول اإىل حلول مرضية للطرفني وفقا للقانون الوطين.["ابلتسوية املنازعات تسمح مجليع الأطراف 
 وحتديد أأهنا تس تحق املزيد من ادلراسة.بشأأهنا تضييق الفجوات  من الفريقمتكن 

شكر الرئيس رؤساء ومقرري أأفرقة التصال وأأعضاء أأفرقة التصال تكل. وأأعرب عن تقديره جلهود أأفرقة التصال و  .58
ن نطاق الصك كام هو حمدد يف املواد وجود ورأأى  ىل تضييق الفجوات. وقال اإ جيابية كبرية هتدف اإ مت  الإجرائيةمساهامت اإ
تلقي ملوضوع. وفتح الباب ل اب املعيننظام الرباءات. وأأعرب عن تقديره للمالحظات املقدمة من فريق التصال  ليواكبتشكيهل 

 لتعليقات من اجللسة العامة.ا

قبول اخلبري ه لعدم أأسفوأأعرب عن تناول وفد أأذربيجان مسأأةل مشاركة اخلرباء يف معل فريق التصال هذا. و  .59
 .الفريقيف  بيجاينذر الأ 

نه س يضمن عدم  حتمهلعن الرئيس وأأعرب  .60 ذكل يف  تكراراملسؤولية عن أأي سوء فهم واعتذر عن ذكل. وقال اإ
 املس تقبل.

نه ميكن للمرء أأن و  .61 تعاريف من صكوك أأخرى، با فهيا اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول  يس تعريقال وفد نيجرياي اإ
نظرا للطبيعة الفريدة لأداة اللجنة احلكومية ادلولية، ل رأأى أأنه، ناس با أأو مناس با للصك. و انغواي، فقط عندما يكون ذكل م 

ىل تعريف يناسب الوثيقة ذاهتا. وفامي يتعلق ابلتعاريف، بشلك عام، ال ينبغي للوفود  هناك أأن  أأشار اإىلتخىل عن التوصل اإ
أأن ينشئ، يف مرحةل ما، فريق اتصال ملكف حتديدا جديدة أ سقطت وأأخرى جديدة قادمة. واقرتح عىل الرئيس  مصطلحات
 ابلتعريفات.

ن هناك مجموعة كبرية للغاية من املوارد الوراثية قد ل تغطهيا الرباءات و  .62 يران الإسالمية اإ وبعض قال وفد مجهورية اإ
ل الصك مجيع املوارد الوراثية ينبغي أأن يتناو و من خالل أأنواع خمتلفة من حقوق امللكية الفكرية. ميكن تناولها املوارد الوراثية 

ذا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية غري قادرة عىل وضع صك قد و ومجيع أأشاكل امللكية الفكرية املرتبطة بميع املوارد الوراثية.  اإ
نه يشمل مجيع املوارد الوراثية ومناذج امللكية الفكرية ذات الصةل هبا،  طاري  صك وضعميكن للجنة فاإ واع مجيع أأن يتناولاإ
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من أأجل التوصل اإىل حل وسط، ميكن أأن يركز النص عىل الرباءات يف تكل و املوارد الوراثية وامللكية الفكرية ذات الصةل. 
تطوير النص بشلك ب الاعرتاف بأأشاكل أأخرى من امللكية الفكرية للموارد الوراثية وتوفري أأرضية لاللزتام مع املرحةل، ولكن 

 امللكية الفكرية املتخصصة. صكوكثية الأخرى من خالل أأكرب ليشمل مجيع املوارد الورا

وحمتوى متطلبات  حمفزنه ل توجد تعليقات أأخرى عىل التقارير الواردة من أأفرقة التصال بشأأن اإ قال الرئيس و  .63
 قانوينيس هل أأي وضع كن ل لو ، عروضةاملواد امل عىل. وهذا يعين أأن هناك اتفاقا عاما وس بل الانتصاف الكشف واجلزاءات

ىل أأن تتخذ اجللسة العامة قرارات بشأأهنا. وفتح الباب  خالت فامي يتعلق ابملواد املقدمة، واليت سينظر ادمالعامة وأأي  لل راءاإ
ون يف تطوير النسخة   .1املعدةل فهيا امليرّسّ

نه مقتنع بأأن معاهدة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و  .64 املرتبطة هبا ينبغي  للساكن الأصلينيقال ممثل توابج أأمارو اإ
ن اخلروج عن هذا و التعامل معها كجزء من اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي وغري ذكل من صكوك اليونسكو.  اإ

. وقدم الاقرتاح التايل ليك يتفق ذكل قدرة عىلاملوعدم  لوصول اإىل صيغة توافقيةالسبيل ل فقدانالإطار القانوين ادلويل يعين 
التعاريف: "تشمل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية مجموعة اكمةل من العمليات ادليناميكية والرتامكية للمعارف  امجليع عىل

يف تطور مس متر مرتبط ارتباطا وثيقا ابلنظم التقليدية القامئة عىل املوارد البيولوجية والابتاكرات اليت الإيكولوجية التقليدية 
اليت متلكها هل للتنوع البيولويج والاس تخدام املس تدام عىل ت وادلورات الطبيعية واحملافظة والتقنيات التقليدية واللغا

 وحتاف  علهيا جممتعة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية منذ زمن بعيد واليت تنتقل من جيل اإىل جيل. " وتصوهنا

 مارو.لالقرتاح اذلي تقدم به ممثل توابج أأ  تأأييدأأي  عدم وجودالرئيس  وأأعلن .65

وفد وحتدث رؤساء ومقرري وأأعضاء أأفرقة التصال[. عن شكرمه لمجيع املتحدثني  أأعربمالحظة من الأمانة: ] .66
ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، ورحّ  أأماهمم صديق الرئيس و أأن امليرسين  وأأشار اإىلب بتقارير أأفرقة التصال اإ

ىل مزيد من التعليقات يف اليوم التايل. هتطلععن  أأعرب. و 1 النسخة املعدةل عدادليةل طويةل لإ   اإ

ّ و  .67 كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأي د مجيع الأعامل اجلارية يف اللجنة احلكومية حتدث وفد اإ
ىل اس تال هوتطلع ،ملواصةل العمل بطريقة بناءة دهس تعداا وأأعرب عنادلولية حملاوةل حتقيق نتاجئ فعلية.   1م النسخة املعدةل اإ

 حىت يواصل املناقشات.

نه مت اإحراز تقدم نس يب يف أأفرقة التصال. واقرتح أأن و  .68  تواصلحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال اإ
نه ي عىل التعريفات.  مةلاعال قةالأفر   ابهامتم. 1النسخة املعدةل  نتظروقال اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة البدلو  .69 ان املتشاهبة التفكري، وأأعرب عن ثقته يف أأن امليرسين وصديق الرئيس حتدث وفد اإ
. وأأعرب عن رغبته يف مناقشة التعاريف، 1التعبري بشلك مناسب عن تقرير أأفرقة التصال يف النسخة املعدةل من  سيمتكنوا

ىلبا يف ذكل العالقة بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.  نه يلزتموأأشار اإ ثق يف حمكه ي الرئيس، و  بتوجهيات  اإ
 بشأأن كيفية امليض قدما لإحراز تقدم.

أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون العمل و وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وحتدث  .70
ىل مقدمة النسخة املعدةل اإىل الاس امت هتطلعأأعرب عن و  ،الشاق اذلي تقوم به أأفرقة التصال مفيدا لعمل امليرسين  .1ع اإ

ىل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية: 4ف، يف املادة يض أأن ي أأعرب وفد الصني عن رغبته يف و  .71 ، بعد الإشارة اإ
 "الكياانت املنصوص علهيا بوجب القوانني الوطنية".

ىل النسخة املعدةل  حتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعرب عن تطلعهو  .72  .1اإ
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أأن أأفرقة التصال طريقة فعاةل للغاية يف العمل  ورأأتابمس جتمع الشعوب الأصلية، تبتبا مؤسسة  ممثةلوحتدثت  .73
ل أأهنا، يف أأفرقة التصال،  امل يمت قبول بعض مقرتحاهت ومع أأنهب ابلتقدم احملرز. ورحّ  هنا  قالتبروح الرتايض، اإ ميكن أأن ل اإ

ىل  هاتتطلع  وأأعربت عناقرتاح.  ذكر لك يمتتتوقع أأن  ىل اس مترار معل اللجنة 1النسخة املعدةل  اس تالماإ  .احلكومية ادلولية واإ

دعا الرئيس مؤيدي الواثئق و  .[2018يونيو  27مالحظة من الأمانة: ُعقدت ادلورة التالية يف ] .74
WIPO/GRTKF/IC/36/7 وWIPO/GRTKF/IC/36/8 وWIPO/GRTKF/IC/36/9 قرتحاهتم لتقدمي م

 يه قدم يف اليوم السابق وثيقة جديدةقد وفد الولايت املتحدة الأمريكية اكن اليت مت تقدميها يف السابق. و 
WIPO/GRTKF/IC/36/10. 

بعنوان "الأثر  WIPO/GRTKF/IC/36/10أأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رسوره لعرض الوثيقة و  .75
تطلبات الكشف اجلديدة عن مل الولايت املتحدة الأمريكية. خماوف بشأأن اقرتاح  -اليقني الاقتصادي لتأأخريات الرباءة وعدم 

ىلالرباءات".  س تخدام هنج قامئ عىل ابهذه الوثيقة ذات صةل بتطلبات الكشف وولية اللجنة احلكومية ادلولية أأن  وأأشار اإ
ىل دراسات حديثة  ستندوت  وارد الوراثية.لخربات الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملل دراس هتاالأدةل يف   شملت هذه الورقة اإ
ديسون يف أأجراها أأحد الباحثني دراسة  املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ابلتعاون مع خرباء  مكتب الولايتبربانمج اإ

ثر اذلي ل ليحل ابلتالورقة تعرض أ خرين. و  اقتصاديني ة بيولوجييا ال دثه البحث والتطوير يف جمال التكنولوج يلأ
الورقة يف تأأثري تأأخريات مراجعة الرباءات  وتبحثواملس تحرضات الصيدلنية والشكوك اليت قد تطرهحا يف نظام الرباءات. 
لهيا تعىل التوظيف ومنو املبيعات للرشاكت الناش ةة. ومن بني النتاجئ اليت توصل س نة واحدة من مراجعة خالل يف  ،أأنه اإ

 مدى فرتة مخس س نوات. كام عىل %19.3 بعدلد من منو العامةل ابلنس بة لرشكة انش ةة حت أأن من شأأن التأأخري ،الرباءات
لس نة واحدة س يقلل من منو املبيعات ابلنس بة للرشاكت الناش ةة لأكرث من مخس س نوات بعدل  الرباءةأأن تأأخري مراجعة 

مما قد يشجع الرشاكت عىل التخيل عن  الكشف،متطلبات الورقة يف عدم اليقني القانوين النامج عن  تبحث. كام 28.4%
ىل أأنحامية الرباءات لصاحل أأشاكل امحلاية الأضعف أأو غري املكشوف عهنا مثل الأرسار التجارية.  نتاجئ الورقة متسقة  وأأشار اإ

لهيا التقرير الأخري  والش بكة  يدلينيالاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الص بتلكيف من اذلي مت مع الاس تنتاجات اليت توصل اإ
 لكشفجديد ل متطلب ورأأى أأن أأي اذلي مت عرضه يف حدث جانيب يف اليوم السابق.  العاملية لصناعة العلوم النباتية،

عن الوفد  وأأعرببا يف ذكل ال اثر السلبية عىل الرتخيص والبحث والتطوير والاستامثر والتقايض.  ،أ اثر سلبيةهل س يكون 
قيد النظر يف اللجنة  ل تزالملقرتحات املتعلقة بتطلبات الكشف عن الرباءات اجلديدة واليت خماوف اقتصادية كبرية حول ا

تكل املقرتحات. وقدم الوفد أأيضا الوثيقة  حبثوحث اللجنة احلكومية ادلولية عىل تويخ احلذر عند  ،احلكومية ادلولية
WIPO/GRTKF/IC/36/7 برعاية  ،واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" بعنوان "توصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية

التوصية تكل من وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية. وقد س بق أأن قدم مشرتكة 
. WIPO/GRTKF/IC/35/7ابعتبارها الوثيقة اخلامسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية  املشرتكة املقرتحة يف ادلورة

يف القضااي الرئيس ية  اميكن اس تخدام الوثيقة كتدبري لبناء الثقة ملساعدة اللجنة احلكومية ادلولية عىل امليض قدمرأأى أأنه و 
ىل املناقشات اليت دارت  اتقدمي الوثيقة استناد الرعاة املشرتكونأأعاد و املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.  اإ

شمل منع ي ت السابقة للجنة احلكومية ادلولية عندما أأعربت بعض الوفود عن اهامتهما بتكل الوثيقة وهدفها اذلي يف ادلورا
ميكن التفاوض بشأأن التوصية املشرتكة املقرتحة ووضعها يف صيغهتا الهنائية واعامتدها رأأى أأنه خطأأ. و  بشلكمنح الرباءات 
بطاء  ىل أأن وأأ عمل اللجنة احلكومية ادلولية. لدون اإ ف اطر لأ الاقرتاح سيشجع عىل اس تخدام أأنظمة املعارضة للسامح لشار اإ

ىل قواعد البياانت ،طوعيةالرباءة، وتطوير واس تخدام مدوانت سلوك ابلتنازع عىل صالحية  ةثالثال  من  ،وتبادل الوصول اإ
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية اخلاصة ابلخرتاعات القامئة عىل  لرباءاتل، من أأجل منع املنح اخلاطئ بني أأمور أأخرى
ن قانون ،فامي يتعلق بنظم املعارضةأأوحض أأنه، املرتبطة هبا. و  الأمرييك يوفر أ لية للأطراف الثالثة لتقدمي املطبوعات  الرباءات فاإ

احلمك يف هذا  مت اس تحداثللك وثيقة مقدمة. وقد  املؤكدة للصةلموجز رباءة مع وصف الذات الصةل احملمتةل لفحص طلب 
شعار البدل. يتعني تقدمي هذه الإ و بوجب قانون الولايت املتحدة للمخرتعني.  2012عام  تؤخر  لوخطارات قبل اترخي اإ
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ضافية  أأهنا لبسبب  اطلبات الأطراف الثالثة حفص طلبات الرباءات أأو تتدخل بأأي شلك أ خر فهي تقدم سوى معلومات اإ
ىل فاحيص الرباءات دون وضع متطلبات  جرائية. اإ  ما يقرب من نصف طلبات الأطراف الثالثة بني عايم ميدقوأأوحض أأنه مت تاإ

والكمييائية وكذكل  وادلوائيةة بيولوجيالاخرتاعات املتعلقة ابلتكنولوجيا ال  تفحصيف مراكز التكنولوجيا اليت  2015و 2012
الأدبيات غري املتعلقة ابلرباءات مثل املوارد  دمةالطلبات املققد تشمل تكل و والهندسة الكمييائية.  ابلأغذيةتكل املتعلقة 

من الواثئق املقدمة للفرتة الزمنية نفسها مرتبطة ابلأدبيات  %30أأكرث من  ،يف الواقعوالوراثية واملعارف التقليدية املنشورة. 
دلنية والتكنولوجية اس تخدم عدد من الاخرتاعات الصي ،لرباءات. وفامي يتعلق بدوانت السلوك الطوعيةاملتعلقة ابغري 
وجودة يف الطبيعة. وقد وضعت العديد من الرشاكت العمليات املاملركبات و  ،با يف ذكل الأدوية املنقذة للحياة ،ةبيولوجيال 

ة بيولوجيمنظمة الابتاكر يف جمال التكنولوجيا ال فاإن  ،عىل سبيل املثالفمبادئ توجهيية وقواعد للتنقيب البيولويج الصحيح. 
"(BIO)"،  ويه منظمة جتارية عاملية تضم الرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت الأخرى واملؤسسات الأاكدميية ومراكز

مبادئ توجهيية للتنقيب البيولويج  وا، قد وضعدوةل 30ة احلكومية واملنظامت ذات الصةل يف أأكرث من بيولوجيالتكنولوجيا ال 
ذا  ،كن أأن تتبعها بعض الرشاكت اليت اختارت املشاركة يف تكل الأنشطةاملامرسات اليت ميأأفضل لأعضاهئا. وحددوا بعض  اإ

املبادئ التوجهيية اخلطوات اليت جيب عىل الرشاكت  ددحت ،ومىت اخنرطت الرشكة يف أأنشطة التنقيب البيولويج. وهكذا
معلومات مفيدة حول  قدمتام وافقة املس بقة عن عمل. كمثل احلصول عىل امل ،اختاذها قبل الاخنراط يف التنقيب البيولويج

 اجملمتعات الأصلية ضع تدابري محلاية حقوق ومصاحلتوالأحاكم ذات الصةل و تقامس املنافع وتقامس نتاجئ البحوث وامللكية الفكرية 
قدم هذه املبادئ التوجهيية مثال مفيدا وت مس تدام.بشلك خطوات للحفاظ عىل التنوع البيولويج واس تخدامه واحمللية و 

ية اختاذ مبتكري القطاع اخلاص خطوات استباقية للحفاظ عىل التنوع البيولويج وتعزيز الاس تخدام املس تدام للموارد لكيف 
لمنافع الناش ةة عن اس تخدام املوارد الوراثية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل مناقشة ل املتساوي  والتقامسالوراثية 

نشاء أ ليات فعاةل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ت هداف الرئيس ية و دد الأ حتالتوصية املشرتكة املقرتحة لأهنا  سهل اإ
ىل الإعراب عن  ااملرتبطة هبا. ودع ىل مواصةل  هتطلعأأعرب عن لالقرتاح ورحب ابلرعاة الإضافيني. و  تأأيهياالوفود الأخرى اإ اإ

والش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية  نتجني الصيدلينيالحتاد ادلويل مجلعيات امل لشكر وجه ال املناقشات حول الاقرتاح. و 
عن الأثر الاقتصادي ملتطلبات الكشف يف الصادر التقرير  فيه عىل تعرفابملعلومات، حيث  الغينعىل احلدث اجلانيب 
التقرير ذا صةل بولية  بأأن وأأفادتكل امجلعيات.  هعدادفت ابإ البتاكرات القامئة عىل املوارد الوراثية، واليت لكَ لطلبات الرباءات 

لخربات الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية. ل حبهثاس تخدام هنج قامئ عىل الأدةل يف اباللجنة احلكومية ادلولية 
ذا اكن  "2"ما يه ال اثر الاجامتعية والاقتصادية ملتطلبات الكشف، و "1"ركز التقرير عىل مسأألتني: يو  املتعلق  جراءالإ ما اإ
غنيني ابملوارد  بدلينمت اختيار أأوحض أأنه صول وتقامس املنافع؟ و للو متثال الاتطلب الكشف يف نظام الرباءات فعال يف ضامن ب 

 وصول. وفامي يتعلق ابلمتثال لنظام الفهيام دلراسةجراء الكشف الإلزايم، وهام الربازيل والهند، لإ ل متطلبات دلهيام الوراثية و
طلب تمت تسويق الكثري من املوارد الوراثية بدون براءات بيامن ل ينطبق م يأأنه يف الهند عن ادلراسة  كشفتنافع، وتقامس امل 

ل عىل الاخرتاعات املسجةل برباءة.  ىل أأنه،الكشف اإ ىل متطلب الكشف  يؤدييف الك البدلين،  وتوصلت ادلراسة اإ تأأخري اإ
ىل التأأخري، ومعلية حفص الرباءات.  قد يؤثر ذكل سلبا عىل تاكليف البحث والتطوير ويزيد من عدم اليقني يف ابلإضافة اإ

 نظام الرباءات.

. WIPO/GRTKF/IC/36/10أأعرب وفد الياابن عن تقديره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية لتقدميه الوثيقة و  .76
ىل أأنه عىل النحو ىل تأأخر معلية منح الرباءة وخلق بني يف الوثيقة، فاإن تطبيق متطلب الكشف الإلزايم س يؤدامل  وأأشار اإ ي اإ

للصناعات اليت  السلميعدم اليقني ابلنس بة ملودعي طلبات الرباءات، وقد يعوق متطلب الكشف الإلزايم المنو من حاةل 
هذا أأن دليه نفس  وأأعرب الوفد عنيف املس تقبل.  وأأ  احلارضتس تخدم املوارد الوراثية يف البدلان الناش ةة والنامية، سواء يف 

ىل البياانت املوضوعية املوحضة يف الوثيقة مفيد للغاية للهنوض بعمل اللجنة  ورأأى أأنالقلق املشرتك.  التحليل املستند اإ
عىل سبيل املثال، مع الأخذ يف الاعتبار حقيقة أأن مدة حق الرباءة فاحلكومية ادلولية، ابس تخدام هنج قامئ عىل الأدةل. 

لهيا يف الوثيقة مقنع 4من الشلك  ابءوأألف  اللوحتني فاإنمن حيث املبدأأ( س نة من اترخي الإيداع،  20حمدودة )  اناملشار اإ
 اأأمر يُعد سلط الوثيقة الضوء عىل تأأثري متطلبات الكشف عىل الرشاكت الناش ةة. وبا أأن دمع الرشاكت الناش ةة وت للغاية. 
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ن حاسام ه يوفر أأيضا لدلول الأعضاء رؤية قمية لهذا اجلانب البالغ للبدلان الناش ةة والبدلان النامية وكذكل البدلان املتقدمة، فاإ
ىل الأدةل، استنادا ع تقومالأمهية. وأأعرب الوفد عن الزتامه ابملسامهة يف املناقشات البناءة يف اللجنة احلكومية ادلولية بطريقة 

ىل ادلروس القمية اليت مت احلصول علهيا من التحليل التفصييل الوارد يف الوثيقة. و  وفد الولايت املتحدة اإىل شكر وجه ال اإ
ىل أأن وأأشاروأأيده بوصفه راعيا.  WIPO/GRTKF/IC/36/7الأمريكية عىل الرشح الوارد يف الوثيقة  تُعد هذه التوصية  اإ

ءات. وأأعرب لربااخلاطئ لنح امل أأساسا جيدا ملناقشة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية، ول س امي فامي يتعلق بنع 
ىل مواصةل املناقشات بشأأن التوصية املشرتكة.  عن تطلعه اإ

وفد الولايت املتحدة جانب من  WIPO/GRTKF/IC/36/10الوثيقة  بعرضب وفد مجهورية كوراي رحّ و  .77
ن الأمريكية.  ولية. ملزيد من املناقشة من جانب اللجنة احلكومية ادلاليت تتطلب ااملعلومات القمية  العرض قدمهذا وقال اإ

 ُعقد، ردود فعل مماثةل من مس تخديم املوارد الوراثية وأأحصاب املصلحة ال خرين يف اجامتع 2018يف أأبريل أأوحض أأنه تلقى، و 
لسامع أ راهئم بشأأن ال اثر احملمتةل لإدخال متطلبات الكشف يف نظام الرباءات. وأأعرب عن رغبته يف مشاركة أ راهئم ابختصار. 

يف احلصول عىل املعلومات الصحيحة املتعلقة بتطلبات الكشف من  اليت يواهجوهنا صعوابتيمتثل يف الالرأأي الأول  وأأفاد بأأن
صول وتقامس املنافع ذات و من تأأكيد حصة واثئق ال املوارد الوراثيةيف بعض الأحيان، قد ل يمتكن مس تخدمو والوسطاء. 

املوارد الوراثية عىل مواردمه الوراثية من خالل  من مس تخديم %57صل ييف مجهورية كوراي، والصةل من الوسطاء. 
الوسطاء )قد يضطر مس تخدمو املوارد الوراثية اإىل حتمل مسؤوليات املعلومات اخلاطةة للوسطاء(. وقد يصبح الوضع أأكرث 

ذا اكن الاخرتاع قامئا عىل اس تخدام العديد من املوارد الوراثية يف تركيبة.  س تغرق ي يف مثل هذه احلالت، وتعقيدا اإ
يمت اس تخدامه يف الاخرتاع، مما مورد ورايث  مس تخدمو املوارد الوراثية وقتا أأطول بكثري حملاوةل تلبية متطلبات الكشف للك

ىل تأأخر كبري يف اترخي  يداعيؤدي اإ جراء حفص مدة ابلإضافة اإىل ذكل، ميكن أأن يطيل متطلب الكشف املعقد و الرباءة. اإ اإ
معلومات مفيدة يقدم ي قدمه الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية العرض اذلوأأوحض أأن الرباءات. 
ضافة اإىل ذكل، أأيد الوثيقة و بطريقة بناءة يف اجللسة.  التقريرللمشاركة يف مناقشة هذا  هاس تعداد أأبدى الوفدللغاية. و  اإ

WIPO/GRTKF/IC/36/7  نشاء رأأى أأن ا مشاراك. و يفته راع اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية، بص اإ
 واكفياشالك فعال س يكون واس تخدام نظم قواعد البياانت ملنع منح الرباءات عن طريق اخلطأأ واس تخدام تدابري املعارضة 

جيد بشلك لتشجيع حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف نظام الرباءات. وس تكون قاعدة البياانت املطورة 
 طريقة معلية وجمدية للغاية للحد من عدد الرباءات املمنوحة عن طريق اخلطأأ يف لك دوةل عضو.

ن أأعضاء امجلعية ميثلون الك من مس تخديم امللكية الفكرية ممثةل توقال .78  امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية اإ
ىل أأن . و وأأحصاهبا ظ عىل قوانني وس ياسات عادةل وفعاةل حتفز الاخرتاعات املساعدة يف وضع واحلفاتشمل هممهتا أأشارت اإ

والتاكليف املعقوةل والزناهة الأساس ية. وشكرت الويبو عىل  السلميةوتاكفهئا مع حتقيق التوازن بني اهامتم امجلهور ابملنافسة 
امجلعية الأمريكية لقانون  وأأوحضت أأنتركزيها املس متر عىل توفري منتدى عاملي للس ياسات ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية. 

جراءات اللجنة احلكومية ادلولية.  عىل مدى الس نوات الثالث الأخرية عىل الأقل، و امللكية الفكرية تتابع ابهامتم مناقشات واإ
طلبات ب  املتعلقةامجلعية اإىل مجع اخلربات العملية ملامريس الرباءات والرشاكت بشأأن الامتثال ملتطلبات الكشف  سعت

لجمعية يف تقريرها الإخباري الشهري التابعة ل لتكنولوجيا البيولوجية انرشت جلنة و اليت تشمل املوارد الوراثية. الرباءات 
التجربة السابقة ملكتب الرباءات السويرسي ومماريس الرباءات السويرسيني مع قانون الرباءات السويرسي بشأأن متطلبات 

حتادي السويرسي بشأأن الرباءات أأن يقدم مودع الطلب تكل املعلومات من القانون الا (أأ ) 49ل تقتيض املادة والكشف. 
منح، با يف ذكل رفض طلب الرباءة، يف حاةل ل ( أأيضا عىل عقوابت سابقة ل 3))أأ(  59( و2) 59 ةحفسب، بل تنص املاد

أأن الرباءات عىل )أأ( من القانون الاحتادي السويرسي بش 81وعالوة عىل ذكل، تنص املادة  .عدم امتثال مودع الطلب
ىل  49قدم معلومات زائفة معدا بوجب املادة يأأي خشص،  يتعرضعقوبة ما بعد املنح، حيث  )أأ( لغرامة مالية تصل اإ

ملعرفة املزيد عن جتربة مكتب الرباءات السويرسي ومماريس و مك. احلفرنك سويرسي، وقد تأأمر احملمكة بنرش  100000
التمنية  شعبةعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية للحصول عىل معلومات من الرباءات مع متطلبات الكشف، سعت امجل 
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اإىل حتديد  امجلعيةسعت و الرباءات السويرسيني.  يياملس تدامة والتعاون ادلويل يف مكتب الرباءات السويرسي ومن حمام
ذ ا اكن مكتب الرباءات السويرسي قد كيفية تعامل مودعي طلبات الرباءات مع متطلبات الكشف الإلزايم السويرسية وما اإ

)أأ( من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن  81جلزاءات بسبب عدم استيفاء متطلبات الكشف وفقا للامدة لتطبيق ا جلأأ 
أأي أأثر معيل حظي ابهامتم مكتب عن امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية اليت أأجرهتا راسة ادل تكشفالرباءات. ومل 

مل يكن هناك رفض لأي طلب براءة عىل والرباءات السويرسيني اذلين مت التصال هبم.  السويرسي أأو حماميي الرباءات
تنطبق أأحاكم القانون الفيدرايل السويرسي و . (أأ ) 81مك وفقا للامدة حل نرش، ومل يكن هناك أأي (أأ ) 49أأساس انهتاك املادة 

مكتب  دلىمبارشة  املودعةالسويرسية "الوطنية"، أأي الطلبات  بشأأن الرباءات فقط وبشلك حرصي عىل طلبات الرباءات
مت التحقق مهنا بعد ذكل يف سويرسا. يل تنطبق الأحاكم عىل طلبات الرباءات الأوروبية، واليت والرباءات السويرسي. 

. ووفقا (أأ ) 81و (أأ ) 49كشف مطابقة للامدة  متطلباتتتضمن أأي  حتمكها التفاقية الأوروبية للرباءات، واليت لولكن 
لالإحصاءات اليت مت احلصول علهيا من املكتب السويرسي للرباءات، فاإن عدد طلبات الرباءات املودعة مبارشة دلى املكتب 

"الوطنية" من رشاكت  الطلباتطلب يف الس نة. وعادة ما تنشأأ هذه  3000و 1000السويرسي للرباءات يرتاوح عادة بني 
الت تكنولوجية حمددة ل تشمل يف العادة التكنولوجيا البيولوجية. وعىل النقيض من ذكل، سويرسية صغرية، وكذكل من جم

شمل براءات ت براءة يف الس نة يف سويرسا من خالل نظام املكتب الأورويب للرباءات. و  100000مت التصديق عىل حوايل ي
"EP-CH"  يولوجية وبشلك أأسايس مجيع الطلبات ة من رشاكت التكنولوجيا الب ودعساس مجيع الطلبات امليف الأ هذه
ىل ثالثة يف املةة من الرباءات بة من الرشاكت "متعددة اجلنس يات". وابلتايل، ميكن الاس تنتاج ودعامل أأن حوايل واحد اإ

. يوجدأأو ل  التكنولوجيا البيولوجية جمالتالسويرسية ختضع ملتطلب الكشف، ومن ذكل اجلزء الصغري، هناك القليل يف 
ىل أأن وأأشارا لتكنولوجيا البيولوجية امجلعية الأمريكية لقانون امللكية ا اذلين قابلهتم جلنة نيالرباءات السويرسي حمامييت املمثةل اإ
الطريقة الوحيدة اليت  مكتب الرباءات السويرسي، ويه دلىمبارشة  س تودعأأو  تودععىل عمل بأأي رشكة مل يكونوا الفكرية 

لزامية ملكتب الرباءات السويرسي. ختضع هبا الرشكة ملتطلبات الك  ابختصار، مل تمتكن امجلعية الأمريكية لقانون وشف الإ
عن شكرها املمثةل وأأعربت  أأي خربة معلية يف الامتثال ملتطلبات الكشف السويرسية. رصدامللكية الفكرية من حتديد أأو 

مانة لقياهما بتوصيل امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية اب ملكتب السويرسي للرباءات. كام شكرت مكتب الرباءات للأ
بعلومات مفيدة عن متطلبات الكشف عن اس تخدام املوارد الوراثية بوجب قانون الرباءات  امجلعية السويرسي عىل تزويد

ملتطلبات  بمع اخلربات العملية بشأأن الامتثالتقوم امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية وأأوحضت أأن السويرسي. 
 تقيمي التأأثري احملمتل ملتطلبات الكشف الإلزايم يف الولايت القضائية الأخرى.للسامح ب الكشف الإلزايم 

شكر وفد الاحتاد الرويس وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الوثيقة اليت مت تقدميها حديثا ولكنه مل يمتكن بعد من و  .79
لوثيقة أأعرب عن تأأييده لتضمن أأرقاما وحتليالت وتتطلب املزيد من ادلراسة. و وت ، يةالأمه وثيقة ابلغة ال ورأأى أأنمناقش هتا. 

WIPO/GRTKF/IC/36/7  .احلكومية ادلولية أأساسا جيدا لعمل اللجنةتُعد الوثيقة  ورأأى أأنووافق عىل التوصيات ،
 وميكن اس تخداهما مكبادئ معل للمناقشة.

ىل جانب وفود كندا ومج و  .80 هورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية، عن رسوره لتقدمي رشح أأعرب وفد الياابن، اإ
دراكها عنمعظم ادلول الأعضاء  وأأعربت. WIPO/GRTKF/IC/36/8موجز للوثيقة  مهية اختاذ تدابري فعاةل ملنع لأ  اإ

ىل هذا  يف املناقشات الوفد سامه ي  ،الإدراكالمتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. واستنادا اإ
نشاء قاعدة بياانت للموارد الوراثية من شأأهنا أأن  جترىاليت  يف اللجنة احلكومية ادلولية ويف حمافل أأخرى من خالل اقرتاح اإ

الصادرة عن  WIPO/GRTKF/IC/35/5كام هو مبني يف الوثيقة أأوحض الوفد أأنه، خطأأ. و  عىل حومتنع منح الرباءات 
نشاء اللجنة احلكومية ادلولية، قدمت ادلول الأعضاء عددا من املقرتحات بشأأن قواعد البياانت املتعلقة ابملوارد الأمانة، مفنذ  اإ

نشاء قواعد بياانت رأأى الوفد أأنه الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. ولتحقيق هذا الغرض،  س يكون من الأنسب اإ
ع واخلطوات الابتاكرية لالخرتاعات املطالب هبا يف ابدا الفاحصون لتحديد الإ بشأأن املوارد الوراثية توفر معلومات يتاهج

دخال متطلب و طلبات الرباءات.  كّن قواعد البياانت هذه فاحيص الرباءات متلكشف الإلزايم. و ل جيب أأن يمت ذكل بدل من اإ
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جراء معليات حبث فعاةل عن  غري املتعلقة  والأدبياتالرباءات السابقة ذات الصةل من بني أ لف واثئق  الأدبياتمن اإ
قواعد البياانت املقرتحة أأثناء معلية حفص الرباءات، ستتحسن جودة حفص لالفاحصني اس تخدام  خاللمن و ابلرباءات. 

ىل تعزيز الوثيقة تؤدي عن أأمهل يف أأن الوفد الرباءات يف جمال املوارد الوراثية وسيمت تعزيز حامية املوارد الوراثية. وأأعرب  هم ف اإ
نشاء قواعد بياانت بني ادلول الأعضاء.  أأفضل لقرتاح اإ

وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الوثيقة  .81
WIPO/GRTKF/IC/37/10  يف جدول أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية، أأي متطلبات  اأأساس ي اتناول بندت اليت

جنازه  رأأىوفد الياابن عىل عرضه أأيضا. ومع ذكل، اإىل شكر جه ابل تو الكشف. كام  أأن املقرتحات س تعطل العمل اذلي مت اإ
 هناك حاجة للرتكزي عىل الوثيقة املوحدة حيث سيمت تنقيحها وتقدميها.ف حىت ال ن، ومن مث 

ن  وقالأأيد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. و  .82 الوثيقة اليت قدهما وفد اإ
زاء العقوابت املفروضة عىل عدم الكشف وغريه من قضااي الكشف. وقد تتناول الولايت املتحدة الأمريكية  خماوف مرص اإ

يأأخذ يف الاعتبار مجيع القضااي والشواغل  6أأشار أأحد أأفرقة التصال اإىل تكل الشواغل واختمت بتقدمي اقرتاح ملرشوع املادة 
ىل أأن عهنا. و املعرب   مليض قدما يف مناقشة الوثيقة املوحدة.اب، وفقا لوليهتا، مطالبة اللجنة احلكومية ادلوليةأأشار الوفد اإ

الوثيقة أأن  وأأشارت اإىلابمس جتمع الشعوب الأصلية،  معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية ممثةل تحتدثو  .83
WIPO/GRTKF/IC/36/10 لمعارف ل بأأن المتكل غري املرشوعلايت املتحدة الأمريكية، واليت تفيد اليت قدهما وفد الو
ىل منح الرباءات تسبب يف رضر  ىي أأدالتقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اذل  يفوقلشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية كبري ل اإ

كرية، ول س امي نظام الرباءات، لتوفري اليقني حتسني نظام امللكية الف وأأوحضت أأنلحق بنظام الرباءات. يالرضر اذلي بكثري 
نشاهئا.  مضنالقانوين هو السبب اذلي جعل الشعوب الأصلية  ىل أأناللجنة احلكومية ادلولية منذ اإ قامئ عىل الهنج ال وأأشارت اإ

ىل اخلربة العملية اذلي الأدةل  ضايف عىل فاحيوحض جليا يستند اإ يص أأن متطلبات الكشف ميكن أأن تؤدي اإىل عبء اإ
تعلق ابخنفاض كبري يف الرباءات اخلاطةة. وابلتايل، من أأجل زايدة اليقني القانوين للشعوب الأصلية ي  صك االرباءات. لكهن

ىل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابلرضر الاقتصادي  واجملمتع كلك، س يقدم جتمع الشعوب الأصلية يف املس تقبل واثئق اإ
ملنح بسبب ا ابلشعوب الأصلية، استنادا اإىل اخلربة العملية احملددة يف س ياقها الوطين حقيوالاجامتعي والثقايف اذلي ل 

اكن نظام الرباءات يشمل متطلبات الكشف عن املعلومات املتعلقة بصدر  لوي من املمكن جتنبه لرباءات اذللاخلاطئ 
وأأعربت عن رغبهتا يف الرتكزي عىل الوثيقة  عمل.علومات عن املوافقة املس بقة عن املاملعارف التقليدية واملوارد الوراثية و 

حراز تقدم لأن هذه يه أ خر دورة للجنة احلكومية ادلولية بشأأن املوارد الوراثية.  املوحدة وعىل نتاجئ أأفرقة التصال من أأجل اإ

عىل  وفدي الولايت املتحدة والياابنل هشكر أأعرب عن ابمس جتمع الشعوب الأصلية، و تبتبا ممثل مؤسسة وحتدث  .84
ىل أأن  وأأشارتقدمي الواثئق.  ىل النظرالوثيقة اجلديدة تتطلب املزيد من اإ ن ولية اللجنة احلكومية ادلولية تشري اإ . وقال اإ

جراء حتقيق اكمل يف القضااي من مجيع املنظورات.  قدم الواثئق املقرتحة تقيامي غري متوازن للغاية، وت"التوازن" اذلي يس تتبع اإ
مصاحل وحقوق الشعوب تتناول  ول ،ديم املوارد الوراثية وأأحصاب امللكية الفكرية واملصاحل العامةركز عىل مس تختلأهنا 

أأي حتقيق قامئ عىل الأدةل الاكمةل جيب أأن ورأأى املمثل أأن . ومالكهياالأصلية واجملمتعات احمللية وأأحصاب املعارف التقليدية 
ىل أأنياانت املعنية. يستند عىل مجيع وهجات النظر وحقوق ومصاحل مجيع الك  قضية طويةل الأمد لتوزيع ال هناك أأيضا  وأأشار اإ

وماليك املعارف التقليدية لتقدمي دليل عىل أأهنا ملكهم، يف حني أأن  أأحصابتضع قواعد البياانت عبء الإثبات عىل و الأعباء. 
ات أأن دلهيم احلق القانوين يف الوصول الكشف عن املنشأأ يضع عبء الإثبات عىل أأولةك اذلين يرغبون يف القيام ابلتمنية لإثب

ىل أأن اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي قد مت تصمميهام لوقف  ىل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. وأأشار اإ اإ
ذن من ادلول.  الأسواق  مت احلصول علهيا منيبعض املوارد الوراثية  سبهبا أأنهناك مشلكة و اس تخدام املوارد الوراثية دون اإ

هذا هو سبب مناقشة اللجنة احلكومية ادلولية و كل. ذوقف يف من الك الصكني  ويمتثل الهدف. تأأيتيعرف أأحد من أأين  ول
ىل فهم املصطلحات الأساس ية، مثل "امحلاية الفعاةل"، اليت ميكن أأن و حلقوق امللكية الفكرية.  يمت تفسريها هناك حاجة اإ
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ىل  بتفسريات عدة وهجة نظره، ووفقا لقميه وحقوقه. ودعا  لك حسبتفسريات خمتلفة فامي يتعلق ابمحلاية،  100أأو  10تصل اإ
جراء حتليل للمخاطر/امل  ىل اإ ن النامجة ع. عىل سبيل املثال، سأأل ما يه اخملاطر نافعيأأخذ يف احلس بان مجيع اخملاطر وامل  نافعاإ

جراء لب اطو ية. الشعوب الأصلية واجملمتعات احملل عىل رسيع للرباءات ال تتبع ال  )وليس  يكولوجيةوالإ لمخاطر الثقافية لحتليل ابإ
ىل أأنه، فقط الاجامتعية والاقتصادية(.  ىل العوامل وأأشار اإ يف حتليل اخملاطر الطبيعية، ميكن للمرء أأن ينظر بشلك مس تقل اإ

فامي يتعلق بـ  فارقادث يا الأمر ن القضااي الثقافية قضااي اقتصادية. وهذوك تعىل هذا النحو، لو اخلاصة.  صطلحاهتاوفقا مل
نه س يواصل التفكري يف تكل  ورأأى أأنالأدةل". عىل  "القامئة اللجنة احلكومية ادلولية حباجة اإىل فهم أأكرب بكثري. وقال اإ

 وهجة نظر مجموعة واحدة فقط من املس تخدمني.لالواثئق، اليت ل تضيف قمية لأهنا تقدم تقيامي متحزيا للغاية 

ن املقرتحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية واليت أأيدها وفد الياابن وقال ممثل ت .85 غربية  وبدلانوابج أأمارو اإ
ىل الكشف ت( وبروتوكول انغواي اخلاص هبا، حيث 17.1مبدأأ اتفاقية التنوع البيولويج )املادة  ختالفأأخرى  ضطر ادلول اإ

ىل املوارد الطبيعية واس تخداهما لتمتكن الرشاكت من اعن منشأأ املوارد الوراثية ل  ن وفد الولايت املتحدة . وصول اإ  يأأيتوقال اإ
محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  املزم صاكقرتحات لك عام. وهذا يقّوض قمية الوثيقة املوحدة، اليت س تصبح ب

ن املرتبطة هبا.  ىل عالغرض وفد الولايت املتحدة الأمريكية هو دامئا وقال اإ رقةل من أأجل تسهيل وصول رشاكت الأدوية اإ
هذا هو هدف مجيع القوى الغربية اليت متتكل رشاكت تكنولوجية كبرية. و املوارد الوراثية واملعارف التقليدية للشعوب الأصلية. 

ىل املوارد ريشت اليت القرصنة البيولوجية  تمتثل يفمت تناولها يف اللجنة احلكومية ادلولية ياملشلكة الأساس ية اليت  وأأوحض أأن  اإ
هنب املوارد الوراثية واملعارف  يفالقرصنة البيولوجية  تمتثليف التعريف املعتاد، والوراثية واملعارف التقليدية ومنح الرباءات. 

الرباءات يه الأدوات الرئيس ية املس تخدمة يف و التقليدية املرتبطة هبا عىل حساب الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. 
يف اللجنة احلكومية ادلولية ممثلون للصناعات ادلوائية والصناعات الزراعية والصناعات البحثية يوجد قرصنة البيولوجية. و ال

عىل اللجنة احلكومية ادلولية ورأأى أأن البذور واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية من خالل امللكية الفكرية.  ميتلكون
دلول، وفقا لولية اللجنة احلكومية هممة اهممة اللجنة احلكومية ادلولية و يه تكل و . اعيرس  اءاختفا هدتش حامية املوارد اليت 

 ادلولية.

نشاء نظام  WIPO/GRTKF/IC/36/8القرتاح الوارد يف الوثيقة ل عن تأأييدهوفد الاحتاد الرويس  وأأعرب .86 بشأأن اإ
ىل مزيد من معليات البحث الفعاةل من جانب هذا من شأأنه أأ رأأى أأن قاعدة بياانت بنقرة واحدة. و يف حبث   هيةاتن يؤدي اإ

 طأأ.طريق اخلمنح الرباءات عن  فادىالبحث ويمي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ويت

قاعدة  ورأأى أأن. WIPO/GRTKF/IC/36/8أأيد وفد مجهورية كوراي، بوصفه راعيا، التوصية الواردة يف الوثيقة و  .87
ت املتطورة طريقة معلية وجمدية للغاية للحد من عدد الرباءات املمنوحة عن طريق اخلطأأ يف لك دوةل عضو وتعزيز البياان

بنقرة واحدة ونظام بوابة للبحث من شأأن تطوير قاعدة بياانت متاكمةل و حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. 
 راثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا بفعالية وكفاءة.الويبو أأن يعزز حامية املوارد الو 

  أأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الياابن فامي يتعلق ابلوثيقةو  .88
WIPO/GRTKF/IC/36/8 مسامهة قمية يف معل اللجنة احلكومية ادلولية يُعد الاقرتاح  رأأى أأنمشارك، بوصفه راع . و

حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية. وعىل توفري  توفري صك قانوين دويل )أأو صكوك قانونية دولية( ل دف اإىلهي
طريق ساعد عىل معاجلة الشواغل اليت أأثريت يف اللجنة احلكومية ادلولية فامي يتعلق بنح الرباءات عن ي وجه اخلصوص، 

ي أأن تشارك اللجنة احلكومية ادلولية يف هذا الاقرتاح من أأجل معاجلة من الرضور  رأأى أأنهطأأ. وعالوة عىل ذكل، اخل
ىل مناقشة  هتطلععن الوفد أأعرب حول اس تخدام قواعد البياانت يف املناقشات السابقة. و  تثارالأس ةةل واخملاوف اليت  اإ

ادلول الأعضاء  تقدهمارتاح قد الاقذكل ب بأأي اقرتاحات لتحسني اقرتاح بوابة الويبو، با يف ذكل أأي أأس ةةل متابعة. ورحّ 
لتجربة السويرسية، اليت كتهبا اخلاصة ابلتقدميها الورقة  لجمعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةل الأخرى. وأأعرب عن شكره 

عنوان "متطلبات حتت هذه الورقة وجاءت يف أأورواب. املعمول هبا حمايم براءات أأورويب عىل دراية ابلقوانني واملامرسات 
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لجمعية ل وقع الإلكرتوين املمتوفرة عىل  ويه .ما اذلي ميكن تعلمه من" التجربة السويرسية "؟" -الكشف عن املوارد الوراثية 
لزايم مل الاكتب ريشي الأمريكية لقانون امللكية الفكرية. و  ىل أأن سويرسا دلهيا قانون وطين للرباءات يش متل عىل رشط اإ  ودعاإ
ىل  وأأدتأأي مواد وراثية ميكن للمخرتع أأو مودع الطلب احلصول علهيا طلب الرباءة ابلكشف عن مصدر  مبارشة اإ

ينص القانون عىل عقوابت ما قبل املنح وما بعد املنح و مودع الطلب أأو الرباءة اإىل الاس تفادة منه. هيدف الاخرتاع، اذلي 
ذا مل يمت الامتثال للمتطلبات.  ىل ملنح غرامة تصا ما بعدميكن أأن تشمل عقوابت و اإ تناقض وي فرنك سويرسي.  100.000ل اإ

 ابملوارد الوراثية اختياراي متاما ول ةالكشف عن الرباءات املرتبط يكونضائية الغربية الأخرى، حيث ذكل مع الولايت الق
براءات  مقابالت مع حماميي الاكتبعدم الامتثال أأي عقوابت. وقد أأجرى عىل  يرتتب يؤثر عىل حفص الرباءة، وحيث ل

مكتب الرباءات السويرسي عن أأي خربة معلية وتأأثري  دلىيعملون يف جمال التكنولوجيا البيولوجية واس تفرس  نييرسيسو 
ل عىل  الاكتبتطلب الكشف الإلزايم هذا. وأأفاد مل  ىل  1000تكل بأأن متطلب الكشف السويرسي ل ينطبق اإ  3000اإ

ل تتعلق يف معظمها ابلتكنولوجيا البيولوجية. ول ينطبق هذا مكتب الرباءات السويرسي، واليت  دلى ودعةطلب براءة امل
مت التصديق علهيا يف يبل املكتب الأورويب للرباءات، واليت من الرباءات املودعة من قّ  100000عىل ما يقرب من تطلب امل 

يداع طلب  املتطلبن السهل جتنب هذا مفسويرسا. وابلتايل،  ويب للرباءات والتصديق املكتب الأور دلىرباءة العن طريق اإ
عىل الرباءة الناجتة يف سويرسا. وابلرمغ من أأن العقوابت املفروضة بوجب متطلب الكشف السويرسي مقترصة عىل 

عن طريق  تطلب" س تختار جتنب هذا امل جتاراي حمفظة ذات صةل دلهياالغرامات، فاإن "أأي رشكة للتكنولوجيا البيولوجية 
يتضمن متطلب الكشف  لومكتب الرباءات السويرسي.  دلىرويب للرباءات وليس مبارشة الإيداع من خالل املكتب الأو 

لغاء، ولكن حىت الغرامة ميكن أأن تكون رادعا  عقوابتالسويرسي فرض  يداع الطلب ععىل الإ دائرة قضائية  دلىن اإ
 بتطلب الكشف.

أأحد عدة  يعدن الاقرتاح لأ  WIPO/GRTKF/IC/36/8أأعرب وفد كندا عن رسوره ابملشاركة يف الوثيقة و  .89
جيابية حممتةل  ىل أأن ، با يف ذكل كوس يةل للنظر يف اجملموعة الاكمةل من اخليارات املتاحة. للميض قدماطرق اإ قواعد وأأشار اإ

ا. طأأ فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبطريق اخليف منع منح الرباءات عن  همامدورا تلعب البياانت 
نويف الوقت نفسه، أأقر الوفد متاما ابلشواغل اليت أأعربت عهنا الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.   ل ميساقرتاحه  وقال اإ

مع وفود  WIPO/GRTKF/IC/36/9للوثيقة  لأن يكون راعيا مشاراكنتاجئها. وأأعرب عن سعادته ل ب بعمل اللجنة و
نية ف راسة ال ادلوضع قامئة ابلأس ةةل اليت هتدف اإىل حتديث و ايت املتحدة الأمريكية. الياابن والرنوجي والاحتاد الرويس والول

املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية مع املعلومات املتعلقة بتطلبات الكشف وأأنظمة  2004الويبو لعام اليت أأعدهتا 
هذا النوع من املعلومات همم للنظر يف أأي معيار رأأى أأن و  وتقامس املنافع ذات الصةل اليت تنفذها ادلول الأعضاء. وصولال

ذكل يامتىش مع ولية اللجنة احلكومية وأأن  ،مقرتح بشأأن الكشف الإلزايم عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
ىل اتباع هنج قامئ عىل الأدةل  ودعت، اليت 2019 2018 للثنائيةادلولية  بعض أأوحض أأن ديث ادلراسات. و جتميع وحت وتعزتماإ

ىل اشوأأ ادلول الأعضاء قد ل تكون مقتنعة بقمية هذه ادلراسة املقرتحة،  ورأأى أأنه، . احلالية راساتادلر، عىل سبيل املثال، اإ
ل أأهنا ل ثريةعىل الرمغ من أأن ادلراسات احلالية  نفيذ والت تقدم بياانت مقارنة مكية ونوعية فامي يتعلق ابلتطبيق  ومفيدة، اإ

ىل أأنهلكشف وأ اثره. ل  نيالعملي ثراء مناقشات ادلول ي و  ةالوطني اتيعزتم الرتكزي عىل مس تقبل الترشيع وأأشار اإ ىل اإ سعى اإ
ملناقشة الاقرتاح مع ادلول الأعضاء  وأأعرب عن اس تعدادهالأعضاء اليت تنفذ متطلبات الكشف والتدابري ذات الصةل. 

 الأخرى وجتمع الشعوب الأصلية.

جراء دراسة حول ممارسة املاكتب اليت دلهيا متطلب الكشفأأيد وفو  .90 . ذكلاهامتما كبريا بوأأبدى  د الاحتاد الرويس اإ
حراز بشلك كبري يف  وتسامهتساعد يف حتقيق الوضوح س التجربة العملية أأن  ورأأى  اللجنة احلكومية ادلولية.معل تقدم يف اإ

ادلراسة ورأأى أأن من شأأن . WIPO/GRTKF/IC/36/9قة ، الوثيمشاراك أأيد وفد مجهورية كوراي، بوصفه راعياو  .91
فهم أأفضل ل اثر متطلب  حتقيقمعلومات واقعية وقامئة عىل الأدةل بشأأن اخلربات الوطنية احلالية، من أأجل أأن تقدم املقرتحة 

متنوعة من راء وخربات متنوعة من مجموعة ل  ع امتس الامن خالل هذه ادلراسة، ميكن للمرء و الكشف يف نظام الرباءات. 
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أأحصاب املصلحة، ليس فقط من مقديم املوارد الوراثية، ولكن أأيضا من فاحيص الرباءات ومس تخديم الرباءات املتأأثرين 
دخال متطلب الكشف.  ادلراسة املقرتحة ستساعد يف توضيح وهجات نظر خمتلف أأحصاب املصلحة ورأأى أأيضا أأن مبارشة ابإ

احملمتةل ملتطلب الكشف يف نظام الرباءات وفهم القضااي الأساس ية بشلك أأفضل يف  بطريقة متوازنة، وتسهم يف تقيمي ال اثر
 اللجنة احلكومية ادلولية.

وفد كندا عىل العرض. وأأيد الاقرتاح الوارد يف ل هشكر وأأعرب عن وفد الياابن، بصفته أأحد مقديم الاقرتاح، وحتدث  .92
دراك . و WIPO/GRTKF/IC/36/9الوثيقة  ىل اإ مهية اتباع هنج قامئ عىل الأدةل. لأ ن ادلول الأعضاء العديد مأأشار اإ
ادلراسة املقرتحة طريقة فعاةل ومرمرة لتعزيز التفامه املشرتك بشأأن القضااي الأساس ية املتعلقة ابملوارد الوراثية دون  ورأأى أأن

 تأأخري املفاوضات القامئة عىل النصوص.

ىل ممثل توابج أأمارووأأشار  .93 روح املبادئ التوجهيية  عنسأأل و وفدا الولايت املتحدة والياابن، البياانت اليت أأدىل هبا  اإ
يكشف فهيا مودع الطلب عن مصدر أأو أأصل املوارد الوراثية أأو املعارف  العريضة. واقرتح اللغة التالية: "يف احلالت اليت ل

الفهم والإساءة، مما يشلك انهتااك قدم معلومات احتيالية للحصول عىل الرباءة من خالل سوء يالتقليدية املرتبطة هبا أأو 
دارية وجنائية با يف  يفرض، هئاللترشيعات الوطنية لبدل املوارد الوراثية أأو بدل منش  أأعضاء الصك ادلويل احلايل عقوابت اإ

لغاء حق امللكية الفكرية  هذا هو حمور النقاش.و . "ذكل اإ

ذا اكنت و  .94  .من يؤيده مل يكن هناكوالاقرتاح.  تؤيدأأي دوةل عضو هناك سأأل الرئيس عام اإ

ن املقرتحات اجلديدة س تجعل اللجنة احلكومية ادلولية ترتاجع. وذكّر با حدث يف ادلورة اخلامسة و  .95 قال وفد مرص اإ
عىل و اللجنة عن وليهتا وأأهدافها. يبعد هذا الهنج ورأأى أأن  .1ابلنسخة املعدةل والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املعنية 

هذا هنج متوازن يرتم مصاحل مجيع الأطراف املعنية. ورأأى أأن . اية ادلولية أأن تعمل عىل النص لتحقيق أأهدافهاللجنة احلكوم 
ىل أأن و   رصف انتباه اللجنة عن حتقيق أأهدافها.يحتقيق أأي نتاجئ و  عىليساعد  هنج تقدمي املزيد من الواثئق لأأشار اإ

ىل الوفود  .96 اليت أأيدت الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا بشأأن الوثيقة وانضم وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
WIPO/GRTKF/IC/36/9 .ىل دراسات التجارب الوطنية. و ب وذكّر شارهتا اإ قال ولية اللجنة ادلولية احلكومية ادلولية واإ

ن  معل متطلبات يف ادلورات املاضية، مناقشات بناءة حول القوانني الوطنية وكيفية  ،اللجنة احلكومية ادلولية أأجرتاإ
ىل النصوص.  وصولالكشف وأأنظمة ال براز املفاوضات املستندة اإ وأأوحض وتقامس املنافع. وقد ساعدت تكل املناقشات عىل اإ

قضااي مثل تأأثري متطلبات الكشف الوطنية يف ضامن الامتثال لنظم الوصول وتقامس تبحث يف ادلراسة املطروحة الأس ةةل أأن 
ىل أأنبعدم الامتثال. املنافع والعقوابت املرتبطة  معلومات هممة دلمع معل  احلصول عىلالغرض من هذه ادلراسة هو  وأأشار اإ
ضافية أأو حتسينات مقرتحة اللجنة وليس لإبطاهئا. ورحّ   دلراسة املقرتحة.عىل اب بأأي أأس ةةل اإ

نه اس متع عىل مر الس نني، و  .97 ىل الشواغل  ،لويجالبدلان الأخرى املتنوعة يف التنوع البيو و  هوقال وفد الربازيل اإ اإ
تكل الشواغل يف  تتناولاللجنة احلكومية ادلولية  وأأوحض أأناملتعلقة ابل اثر احملمتةل ملتطلبات الكشف عىل أأنظمة الرباءات. 

ىل حاش ية يف ادلراسة اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة العملية املناقشات واملامرسة . ولفت الانتباه اإ
WIPO/GRTKF/IC/36/10 ) ىل القانون الربازييل السابق، اذلي مل ريشت س تنبط اس تنتاجات مل تعد ت و  معمول به يعد اإ

ىل أأنهقابةل للتطبيق.   لك خماوف، ورأأى أأن للحوار مع أأي دوةل عضو.  مس تعدازال يول  كون بناءياول أأن ي وأأشار الوفد اإ
نهرشعية. ومع ذكل، يه خماوف دون اس تثناء،  ذا مت التعامل مع خماوفه بنفس القدر بطريقة بناءة. ي س  قال اإ شعر ابلطمةنان اإ

توقيت ادلراسة املطلوبة. ب  عن اهامتمه وأأعربأأمانة الويبو أأعدت دراسات خمتلفة عىل مدى العقدين املاضيني.  أأفاد بأأنو 
ىل أأن  بشأأن  وكذكل دراسة الويبو WIPO/GRTKF/IC/35/6و WIPO/GRTKF/IC/35/5 نيالوثيقتوأأشار اإ

 WIPO/GRTKF/IC/35/9يف الوثيقة  املطروحةعن الكثري من الأس ةةل جتيب مجيعها متطلبات الكشف عن الرباءات 
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ن مل يكن لكها. وفامي يتعلق بولية اللجنة،  تؤخر معل اللجنة احلكومية ل ادلراسات أأو الأنشطة الإضافية رأأى الوفد أأن اإ
 حتقيق نتاجئها الفعاةل.حو ادلولية 

واليت  2018يونيو  27املؤرخة يف  1حظة من الأمانة: مت عقد هذا اجلزء من ادلورة بعد توزيع النسخة املعدةل مال] .98
طلب من املشاركني الاس امتع و  .1النسخة املعدةل حول ناقشة ابب امل افتتح الرئيس و  .ن وصديق الرئيس[اأأعدها امليرس 

ىل الس ياق والتفسري وراء التغيريات من قبل  ىل أأنامليرسين وصديق الرئيس. بعناية اإ ما دامئا  1النسخة املعدةل  وأأشار اإ
ىل الأمام. و دليف حماوةل  بذل اجلهودادلول الأعضاء  حتمت عىلالأكرث صعوبة لأنه  تكون النسخة املعدةل رأأى أأن فع العملية اإ
ع، من خالل فريق اخلرباء خالت اليت حدثت داخل الاجامتادعكس املناقشات واملالحظات واملتو قانوين وضع لها  سيل 1

دور امليرسين وصديق الرئيس هو املوازنة بني مجيع املصاحل ولك  وأأوحض أأنالعامة.  واجللسةاخملصص وأأفرقة التصال 
اللجنة احلكومية ادلولية.  مجيعا لفائدة ونعمليهممة امليرسين وصديق الرئيس هممة صعبة و وتُعد حتقيق نتاجئ. بغية خالت ادامل
الرئيس املشاركني عىل املشاركة معهم لتوضيح النص. ودعا  وحثالس ياق.  بشأأنمبارشة لتوفري الوضوح  متصال هبميكن الو 

 .1النسخة املعدةل عرض امليرسين وصديق الرئيس ل

ن النسخة املعدةل وقال الس يد كوروك، بوصفه أأحد امليرسين،  وحتدث .99 مناقشات عن تقارير ال تأأخذ يف الاعتبار  1اإ
ىل أأنتصال والتعليقات العامة اليت قُدمت يف اجللسة العامة. أأفرقة ال هو تضييق الفجوات  التنقيحاتالهدف من  وأأشار اإ

بشأأن الأهداف، واملادة  2بشأأن التعاريف، واملادة  1وتبس يط النص. وقد أأجريت تنقيحات عىل مخس مواد، ل س امي املادة 
ح مادة جديدة ااقرت  ومتبشأأن اجلزاءات وس بل الانتصاف.  6ادة بشأأن متطلب الكشف وامل 4بشأأن املوضوع، واملادة  3

 للتعامل مع قابلية تطبيق متطلب الكشف عىل جمالت أأخرى من امللكية الفكرية. وابلتايل، أأعيد ترقمي 5ادة ابعتبارها امل
لتغيريات اليت أ جريت ورشح ا حبتوضي معان وصديق الرئيس االيت تيل هذه املادة اجلديدة تبعا ذلكل. وس يقوم امليرّسّ  املواد

خضع هذا و ل تعريف واحد فقط بشأأن "بدل املنشأأ". يعدقاموا بت م، فاإهن1غيريات. وفامي يتعلق ابملادة ك الت الأساس املنطقي لت
"املوارد  مصطلح واأأدرجفاإهنم  وكذكلأأي توضيح من تكل املناقشة.  ينبثقيف فريق التصال ومل  مس تفيضالتعريف لنقاش 

دراج  كثريون ورأأى. حتديدا ثية" يف التعريف لتوضيح أأنه ينبغي تطبيق التعريف يف س ياق املوارد الوراثيةالورا أأنه من املفيد اإ
ضيق يف س ياق موارد وراثية حمددة ذات صةل بوضوع امحلاية  عىل نطاقكل يف التعريف لتوضيح أأنه جيب تطبيق التعريف ذ

ىل أأعىل تعريف مصطلح "الظروف يف املوقع"  بنقلاموا قو بدل من املوارد الوراثية بشلك عام.  من املقرر الإشارة اإىل حيث اإ
جرايئاملصطلح يف الأحاكم الرئيس ية للنص املوحد، وابلتايل مت حتديده مكصطلح  يه يف  1املعدةل يف النسخة  7املادة تُعد . و اإ

جراء أأي تغيريات عىل الإطالق من قبل و نبثق من مناقشة فريق التصال املعين ابجلزاءات.امل ساس الاقرتاح الأ  مل يمت اإ
هنا ت ، وعىل نفس حال. 7امليرسين أأو صديق الرئيس عىل املادة   7.1تضمن ثالثة أأحاكم. ينص احلمك الأول عىل ما ييل: "فاإ

دارية مناس بة وفعاةل ومتناس بة للتصدي لعدم الاعىل ]جيب[/]ينبغي[  متثال ]لك دوةل عضو[/]طرف[ وضع تدابري قانونية واإ
ىل  ويُعد ."4ملتطلب الكشف الوارد يف املادة  لتعامل مع حالت عدم اتدابري  لصياغةلغة عامة اس تخدام ذكل اعرتافا ابحلاجة اإ

وفقا للقانون الوطين، فقد تقرر أأنه من  النص علهياالامتثال ملتطلب الكشف. ومع ذكل، واعرتافا بأأن هذه التدابري سيمت 
ىل ااحملددة للتدابري املناسب ترك التفاصيل  عىل ذكل، فقد  ايف الصك املقرتح. وبناء تناولهالقوانني الوطنية وعدم حماوةل اإ

جراءات ما قبل املنح وما بعد املنح.  حبيث يشريالقدمية  6.2املادة بديل القدمية وكذكل  6.2حذفوا املادة  ىل اإ ما س بق اإ
ىل  6.3قاموا برتقية املادة و  ضافة لغة جديدة. وفامي ييل نص الفقرة الثانية: " وتعديلهاكفقرة اثنية   7.2املادة القدمية اإ  7.2ابإ
نفاذ حقوق الرباءة املمنوحة، ابس تثناء احلالت اليت أأ [/]ينبغي[ جيب] ل يؤثر عدم الوفاء بتطلب الكشف عىل صالحية أأو اإ

يف تكل الفقرة الثانية الواردة خذ العبارة الأخرية مت أأ و . "الرمسي نتيجة لوجود نية لالحتيال للمتطلبيدث فهيا عدم الامتثال 
دراهجا ويمتثل من معاهدة قانون الرباءات.  10.1من املادة   توضيح أأن عدم الامتثال ملتطلب الكشف ل هنا يفالغرض من اإ

نية. وتنص الفقرة الاحتيال املعرتف هبا يف خمتلف الولايت القضائية الوط  مبادئيعفهيا من ل  يلغي صالحية الرباءة ولكنه
طار  7.3الثالثة عىل ما ييل: " ، 7.2 املادةدون الإخالل بعدم الامتثال النامج عن وجود نية لالحتيال كام مت تناوهل يف اإ

]ادلول الأعضاء[/]الأطراف[ ]وضع أ ليات مالمئة لتسوية املنازعات[ تسمح مجليع الأطراف لـ[/]ينبغي[]جيوز[ عىل ]جيب
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عدم الامتثال ملتطلب الكشف لحالت  3تناول الفقرة . وت حلول مرضية للطرفني وفقا للقانون الوطين" املعنية ابلوصول اإىل
ىل مس توى الاحتيال كام هو مبني يف املادة  يصل اذلي ل هد اجملال لأحصاب الرباءات لالخنراط مع الشعوب مت  يه. و7.2اإ

ىل الأصلية واجملمتعات احمللية ذات الصةل  املادة بديل  تناولوامرضية للطرفني. وابلتايل، فقد لفائدهتم تكون  حلوليف التوصل اإ
دراهجا يف املادة قد هذه املادة ف اتناولهت شأأن موضوع تسوية الزناعات. أأما املسائل اليت ب القدمية  6.3 ، ومت حذف 7.3مت اإ
 .القدمية 6.3املادة بديل 

صلوا عىل معلومات من فرق التصال وحاولوا تقليل وقالت الس يدة ابجيل، متحدثة بصفهتا صديق الرئيس، أأهنم ح .100
الفجوات وتبس يط النص بعدة طرق عند وضع املقرتحات. واكن هدفهم املتعلق ابلنص هو حماوةل حتريك العملية للأمام 
رضاء اكفة ادلول الأعضاء لأن النص لن يعكس مجيع النظم واملناجه الوطنية بعيهنا. وأأع ربت عن مدركني أأنه ليس من املمكن اإ

لزامية من  أأملها يف أأن يس تفيد الك من املطلعني وغري املطلعني عىل حد سواء من املزااي الضخمة ورشوط الكشف ادلولية الإ
جيابية حو  1خالل حد أأدىن وأأقىص من البنود وأأن يظهر ذكل يف هناية املطاف يف املراجعة  وأأن تكون املراجعة خطوة اإ

ىل هذا الهدف. وميثل ال  بند الثاين والبند اخلامس مهنج وسطي للتعامل مع مسأأةل متثل حتداي وتتعلق ابلنطاق وعام الوصول اإ
ذا اكن رشط الكشف سيتعلق فقط برباءات الاخرتاع أأم بأأنواع امللكية الفكرية الأخرى. ومل يتوصل أأعضاء مجموعة التصال  اإ

ىل اتفاق لكهنم طرحوا فكرة وضع أأداة طارية مفتوحة العضوية وميكهنا استيعاب املزيد من العمل  اذلين تعاملوا مع هذا الأمر اإ اإ
حول حقوق امللكية الفكرية والأساليب التكنولوجية الناش ةة. وقد أأخذ امليرسون وصديق الرئيس الاقرتاح يف احلس بان 

ية الفكرية وحذف يف القسم اخلاص برشط الكشف الالزايم للرتكزي عىل نظام امللك  2وحاولوا تطبيقه من خالل تعديل املادة 
ىل براءات الاخرتاع. وقد أأدى ذكل اإىل الاعرتاف بأأن رشوط الكشف ادلولية الالزامية ميكن تطبيقها يف املس تقبل  الإشارة اإ

برباءات الاخرتاع فقط.  4عىل أأشاكل امللكية الفكرية الأخرى غري براءات الاخرتاع. ويتعلق رشط الكشف الوارد يف املادة 
ماكنية التطبيق عىل جمالت امللكية الفكرية الأخرى" ونصت عىل ما ييل: "تمت  5وقد أأضافوا مادة  جديدة حتت عنوان "اإ

ماكنية تطبيق رشط الكشف، كام هو وارد يف املادة  ، عىل جمالت امللكية الفكرية الأخرى والوسائل التكنولوجية 4مراجعة اإ
 ]الأطراف[   ]ادلول الأعضاء[هذه الوثيقة حزي النفاذ. وتقوم الناش ةة يف فرتة ل تتجاوز أأربعة س نوات من اترخي دخول 

من اتفاقية الرتبس  27" ومتت صياغة هذه املادة عىل غرار صياغة املادة ] بتشكيل مجموعة معل لتيسري معلية املراجعة تكل.
ت اللجنة احلكومية ادلولية حتت وانقشوا أأن الشواغل الواردة يف اتفاقية الرتيبس مل يمت التعامل معها بصورة اكمةل وقد اكن

جراء مراجعات وتنقيحات لتفاقيات الويبو. وهناك مثال حمدد عىل متديد  مظةل الويبو وليس منظمة التجارة العاملية. وقد مت اإ
واليت أأعدت من أأجل متديد تغطية بنود  معاهدة الويبو بشأأن الأداء السمعي البرصيتغطية موضوع وهو يتعلق بعاهدة 

عالن مت  دة العاملية للأداء والتسجيل الصويتاملعاه أأثناء مؤمتر دبلومايس.  اإصدارهلتشمل الأعامل السمعية البرصية بناء عىل اإ
ن وجود الزتام ابملراجعة يف مادة يف وثيقة أأو اتفاقية ميثل الزتاما أأكرب قوة ابملراجعة اليت تمت ابلفعل. وأأعربت عن أأملها يف  اإ

، 2. ومن خالل هذا املزجي من البنود، أأي الهدف العريض الوارد يف املادة الإماكنيةأأن هذه طمأأنة من دلهيم شواغل بش
ماكنيةاليت تتطلب مراجعة  5واملادة  4ورشط كشف يركز عىل براءات الاخرتاع الوارد يف املادة  تطبيق رشط الكشف  اإ

طار يامت ىش مع مدخالت مجموعة التصال. وقد مت تغيري عىل أأشاكل براءات الاخرتاع الأخرى، فاإهنم اكنوا يقرتحون وضع اإ
دخال تعديل مقابل يف  7واملادة  6املصطلحات يف املادة  ىل "براءة اخرتاع" بعد أأن اكنت "ملكة فكرية/براءة اخرتاع" ومت اإ اإ

أأقواس كام  من مصطلحي "ملكية فكرية" و"براءات الاخرتاع" الواردتني بني أأقواس اإىل جمرد "ملكية فكرية" بدون 2املادة 
حدى ادلول الأعضاء يف اجللسة  11مت القيام بذكل أأيضا يف املادة  اليت تتناول العالقة مع التفاقيات ادلولية. وقد أأشارت اإ

ىل التفاقية ل تضمن ابلرضورة ادلمع املتبادل بني التفاقيات الأخرى.  دراج لكمة العامة اإ واكنت هذه نقطة حصيحة ومت اإ
يف رأأي امليرسين وصديق الرئيس. كام أأوحضت بعض  ،ضامن" عىل أأهنا متثل مالءمة أأفضل ذلكل الرشط"تيسري" بدًل من "

ذا اختار بعض اخملرتعني ىل تعزيز الشفافية اإ ، ، عىل سبيل املثالادلول الأعضاء أأن رشط الكشف لن يؤدي ابلرضورة اإ
، ابلنس بة قة برشط الكشف الإلزايم. ومع ذكلاوف املتعلاس تخدام امحلاية الرسية التجارية بدًل من نظام الرباءات بسبب اخمل

ية فكرية أ خر للحصول عىل للمتقدمني اذلين يعملون حبسن نية واذلين اختاروا اس تخدام براءة الاخرتاع أأو أأي نظام ملك 
ية و / أأو املعارف بشلك حصيح جيب أأن يعزز ابلتأأكيد الشفافية فامي يتعلق ابملوارد الوراث املصا  ، فاإن رشط الكشف امحلاية
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بأأمكلها بني قوسني بطريقة حتاف  عىل  2وضعت املادة وقد التقليدية املرتبطة هبا اليت مت الكشف عهنا يف تكل التطبيقات. 
  سالمة مواقف ادلول الأعضاء.

حدى امليرسات ،الس يدة بياليموحتدثت  .101 نه فامي يتعلق ابملادتني  ،بصفهتا اإ ون  ،4و  3فقالت اإ وصديق أأخذ امليرّسّ
 فريق اخلرباءات اليت جرت من قبل ، با يف ذكل املناقشالرئيس يف الاعتبار مجيع املناقشات واملداولت اليت جرت

و ]املعارف التقليدية املرتبطة  ،: "ينطبق هذا الصك عىل املوارد اجلينيةالنص التايل اقرتحوا ،3. وابلنس بة للامدة اخملصص
ىل عدم وجود توافق يف ال راء حول "ابملوارد اجلينية[". واكن حذف ا وأأن املادة  ،" يعمتد بشلك مبارش عىل لبديل يستند اإ

حو براءات الاخرتاع النية للتحول  3تعكس املادة و بيان موجز حول املوضوع. ميثل فقط اكن و تعكس موضوع الصك.  3
أأما دة مجيع جمالت امللكية الفكرية. اجلدي 5س تغطي املادة و امليض قدًما. من مطلق  ،خطوة أأوىلاختاذ تعكس بصورة 

ىل املادة  ىل توافق يف ال راء.  ،4ابلنس بة اإ أأثناء مراجعة املالحظات و واجه فريق التصال حتداًي كبريًا يف حماوةل التوصل اإ
جياد هنج متوازن.  ،الواردة من مجموعة التصال  هنج استند رشط الكشف اإىل ،4يف املادة وحاول امليرسان وصديق الرئيس اإ
طاري يتناول الرباءات.  الاخرتاع املطالب به يف طلب الرباءة من املوارد اجلينية عندما يس تفيد  4.1"وقد نص عىل ما ييل:اإ

فاإن ]لك دوةل عضو[ /  ،لالخرتاعمتثل أأمرا جوهراي ابلنس بة ]و / أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد اجلينية[ اليت 
ذا اكن  ،تطلب من املتقدمني الكشف عن: )أأ( بدل املنشأأ اذلي قدم املوارد اجلينية ]طرف[ ]جيب[ / ] ينبغي أأن الأمر أأو اإ
ذا أأمكنالكشف، أأو مصدر املوارد اجلينية. ])ب(  ،ل ينطبق عىل املودع أأو مصدره مصدر املعارف التقليدية عن  ،اإ

ىل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية بسبب احمل شارةالإ املرتبطة ابملوارد اجلينية.[ "اس ُتخدمت لكمة" مصدر "بدًل من  ددة اإ
مل يكن هناك اتفاق ودراج الكياانت. وأأعربت عن أأملها يف أأن يشمل اس تخدام لكمة "مصدر" مجيع الزوااي. طالب ابإ تدخل 

حمتوى  4.2تعكس املادة و بني أأقواس. ظلت ذلكل  ،بشأأن املوارد الوراثية مقارنة ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية
ذا اكن مصدر و / أأو بدل منشأأ املوارد اجلينية ]و / أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد 4.2( السابقة: "c) 4.1املادة  . اإ

عالن هبذا املعىن. جيب عىل مقدم ،اجلينية[ غري معروف ذا اكنت ومت الاحتفاظ ب "الطلب تقدمي اإ أأوجه التشابه حول ما اإ
مصطلح "جيوز". وقد مت حذف البديل السابق لتكل مت اس تخدام النفاذ وتقامس املنافع وأأنظمة ة و / أأو الرتابط مع الشفافي

مسأأةل اس تخدام مكتب براءات الاخرتاع كنقطة تفتيش اتبعة لربوتوكول انغواي بدا أأنه من الأفضل ترك حيث  ،الفقرة الفرعية
أأن  ،وفقًا للقانون الوطين ،طرف[العضو[ / ]الوةل ادلجيوز لـ ] 3-4عىل ما ييل: " 3-4تنص املادة و لقانون الوطين. يحددها ال 

با يف ذكل املوافقة املس بقة  ،يطلب من مقديم الطلبات تقدمي معلومات ذات صةل ابلمتثال ملتطلبات احلصول وتقامس املنافع
دخال أأي تغيريات عىل املادة و قتضاء.[ "عند الا ،]ول س امي من الساكن الأصليني[ [[ واجملمتعات احمللية ،عن عمل مل يمت اإ
عادة الرتقمي لتعديل الفقرة الفرعية اجلديدة  4.5أأو  4.4  .4.2فامي عدا اإ

ىل الأعضاء دعا الرئيس ادلول و  .102  لإغفالت فقط.ابلأخطاء أأو ابتوضيح أأو تتعلق ب تدخالت القيام ب اإ

نه  .103  العديد من البدائل. وجوديصعب فهم النص يف ظل وقال ممثل توابج أأمارو اإ

.[ وأأكد 1]مالحظة من الأمانة: مت عقد هذا اجلزء من ادلورة بعد اسرتاحة قصرية عندما اس تعرضت الوفود املراجعة  .104
اجملال فتح وقام ب اكنت اجللسة العامة يه هيةة صنع القرار. و مراجعة وليست لها أأي صفة. جمرد اكنت  1الرئيس أأن املراجعة 

 .1املراجعة عامة عىل لتعليقات التقدمي ال 

صديق الرئيس عىل معلهم[. وحتدث وفد للميرسين و عن شكرمه ل مجيع املتحدثني أأعرب ]مالحظة من الأمانة:  .105
ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، حيث الزتم بناقشة املراجعة  بطريقة بناءة. واكن الأفراد الأعضاء يف اجملموعة  1اإ

 تعليقات مفصةل.فامي يتعلق بأأي  بصفهتم الوطنيةيتحدثون 

كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورّحب ابلتقدم احملرز يف  .106 ن 1 املراجعةوحتدث وفد اإ ، وقال اإ
ىل اتفاقات مشرتكة.  املناقشات ميكن أأن تس متر عىل هذا الأساس، بروح بناءة والزتام من أأجل التوصل اإ
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ن معل اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املوارد الوراثية جيب أأن يظل وحتدث وفد سويرسا ابمس اجمل .107 موعة ابء، وقال اإ
لك مهنم ابلتحدث  وس يقوم 1قد يكون دلى أأعضاء اجملموعة مزيد من التعليقات حول املراجعة و مركزًا عىل نظام الرباءات. 

 .بصورة منفصةل

والبلطيق، واكن مس تعدا للمشاركة يف املناقشات املتعلقة  وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى .108
جيابية و وجود بأأحاكم الوثيقة، حيث لح   ىل و يف النص. عنارص جدلية عنارص اإ جراء مناقشاتاكن يتطلع اإ  .اإ

وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، فاعترب أأن النص ميكن أأن يشلك أأساًسا جيًدا للتفاوض بروح  .109
 .س يقوم بطرهحا يف اجللسات غري الرمسيةاليت الشواغل اكن دليه عدد من ولكن ة. بناء

نه فامي يتعلق ابلعملية، فقد شارك  .110 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، فقال اإ
متثل املناقشات اليت مل تكن   تكليف التصال وحاول تقدمي مساهامتهفرق فريق اخلرباء اخملصص و أأعامل بشلك بناء يف 

ىل  1املراجعة مفاوضات. وقد نظر يف  يف ضوء املناقشات. ومع ذكل، فقد شعر ابلقلق لرؤية بعض العنارص اليت تطرقت اإ
، اكن دليه بعض 4الوارد يف املادة الكشف فامي يتعلق برشط و العنارص الراخسة واليت مت ذكرها فامي بعد واملتعلقة بوقفه. 

اليت حاولت و  5و  4و  3و  2بيامن فهم املفهوم كام أأوحضه امليرسون بشأأن العالقة بني املواد و املثرية للمشالك. سائل امل 
ذا اكن الصك ينبغي أأن يرتبط فقط املتعلقة ببعض املناقشات  استيعاب رباءات الاخرتاع أأو حقوق امللكية بعاجلة مسأأةل ما اإ
. ول يزال دليه مواقف قوية للغاية بشأأن بعض 1يف صورة تظهر يف املراجعة كل ذفقد اكن من الصعب حتويل الفكرية، 

ينبغي أأن يكون رشط الكشف أأحد التدابري العنارص املتعلقة برشط الكشف عن طلبات الرباءات، وأأحدها أأنه ينبغي أأن 
علومات تتعدى بدل املنشأأ أأو املصدر مطالبة املتقدم ابلطلب بمفهوم  ه قبولل ميكنو. املتعلقة ابلشفافية وليس ابلمتثال

ثبات الامتثال  . واكن ل يزال مرتبًطا اإىل حد كبري بتعريف "يعمتد بشلك مبارش عىل" للوصول للمنافع وتقامسهاوتتطلب اإ
 لتعامل مع املناقشاتاملتعلقة ابمساعي امليرسين وصديق الرئيس اكفة والعنارص املتعلقة ابلوصول املادي، يف حني أأنه فهم 

ن ، 6ملادة ابفامي يتعلق و . 1أأجزاء املراجعة يف مجيع والواردة تلفة حول هذا التعريف اخمل عنارص ال و  خارج اليت تقع العقوابت فاإ
لغاء، واليت مل و قانون الرباءات يه العقوابت املناس بة.  بشلك تمتزي ابلشفافية اكن دليه عنارص قوية جدا يف موقفه بشأأن الإ

 ملزيد من التحليل واملناقشات عىل أأساس هذا الهنج.ظل الوفد متقبال عىل هذه اخللفية، بناء و . 1املراجعة مناسب يف

ن املراجعة  .111 ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري، فقال اإ اليت حققهتا النتاجئ وتسجل تعكس  1وحتدث وفد اإ
نه ل  مس تعًدا متقبال و بواقفه التقليدية. ومع ذكل، اكن  متعلقزال يفرق التصال. وبدون عكس مواقفها من لك مادة، فاإ

الرئيس بشأأن  اتتوجهييتبع . واكن 1بطريقة بناءة عىل أأساس املراجعة لنقاش لزايدة مرونته بشلك أأكرب. وكرر الزتامه اب
ىل النتيجة الإجيابية  الأعضاء دلول اشارك ت س و فرق التصال. اليت حققهتا طريقة مواصةل املناقشات يف اجللسة، مشريًا اإ

 .1املراجعة بشلك بنّاء يف معلية املناقشة عىل أأساس منفردة 

ن املراجعة  ة، متحدثتيبتيبامؤسسة  ممثةل توقال .112 اكنت أأكرث توازاًن اإىل حد ما  1نيابة عن جتمع الساكن الأصليني، اإ
. املتعلقة بواد حمددةوالاقرتاحات غل الشوابعض  ااكن دلهيو اليت اكنت متباعدة للغاية. للمواقف وقدمت بعض احللول الأنيقة 

ىل  1لعمل عىل أأساس املراجعة ابلعمل  اعن سعادهت توأأعرب جراء وتطلع اإ  .اتمزيد من املناقشاإ

ن املراجعة  .113 خالص أأخذت يف الاعتبار مرونة  1وقال وفد الصني اإ امجليع. واكن عىل اس تعداد للتفاوض عىل هذا واإ
جياد توازن. لكن لن يريض امجليع. وهو لأطراف. النص، اذلي اكن موجزا ملواقف مجيع ا يجب عىل ف جيب عىل الوفود حماوةل اإ

 امجليع تقدمي تنازلت، وليس فقط طرف واحد.
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اللجنة مجيع الأعضاء يف ، لكن 1املراجعة أأقر الرئيس بأأن ادلول الأعضاء مل توافق عىل مجيع العنارص الواردة يف و  .114
بعض العنارص املعروضة اليت حتتاج تتعلق ب اس تعداد لإحراز تقدم واكنت هناك قفزة ثقة عىل أأظهروا أأهنم احلكومية ادلولية 

ىل مزيد من التفصيل.   .1عىل املادة تقدمي التعليقات افتتح الرئيس ابب و . مناقشة املواد لك مادة عىل حدةاقرتح و اإ

ذا اكن  .115 يطاليا من امليرسين، ما اإ يت اكنت من املوارد الوراثية املنتجة قهوة )ال خشص ما قد اشرتى عىل وطلب وفد اإ
قهوة. تكل ال يش متل عىل اخرتاعه لىشء يف العديد من البدلان اخملتلفة( يف كوس تارياك، أأن يشري اإىل مصدر منشأأ القهوة عندما 

شارة  ذا اكن هذا اجلانب قد مت توضيحه يفاكنت هناك اإ  يف النص السابق اإىل لكمة "فريدة" أأو "مفردة". وتساءل عام اإ
 املناقشة.

نه ليس جزءًا من فريق التصال اذلي درس هذه املسأأةل املتعلقة  .116 وقال الس يد كوروك، متحداًث بصفته أأحد امليرسين، اإ
ذا مت العثور و اكن من املقرر تفسري لك حمك ابس تخدام املعىن العادي. و ابملوارد الوراثية املوجودة يف ولايت قضائية متعددة.  اإ

، س، حبسن نية، أأنه جاء من الولية القضائية عرف يف ولايت قضائية متعددة ولكن مقدم الطلب عىل املوارد الوراثية
اخلاص ابلتعاون ادلويل البند . وينبغي أأن يكون الرشط، جيب عىل مقدم الطلب الامتثال لهذا الرشطحيث يوجد مثل هذا 

 قادرًا عىل التعامل مع قضااي من هذا النوع.

هنا تبحث وقالت الس يدة ابجيل،  .117 ىل تفكري، وقالت اإ ن هذا اجملال ل يزال حباجة اإ متحدثة بصفهتا صديق الرئيس، اإ
ضافية من ادلول الأعضاء بشأأن خمتلف السيناريوهات اليت ميكن تغطيهتا  يف اليت جيب تطبيقها املتطلبات و عن مدخالت اإ

 هذه احلاةل.

ن معىن "نيابة عن جتمع الشعوب  ة، متحدثتيبتيبامؤسسة  ممثةل توقال .118 " اكن الأوضاع يف املوقع الطبيعيالأصلية، اإ
مت تطبيقه عىل العديد من الظروف اخملتلفة يف الاس تخدام العادي و للغايةواحضًا للغاية ولكنه اكن مصطلحا عاما 

عىل سبيل املثال، ظروف وهناك، "الظروف الطبيعية".  اوالاس تخدام العلمي. . قد يكون من الأفضل أأن نطلق علهي
 اعية يف املوقع حيث مت احلفاظ عىل املواد الوراثية والنظم الزراعية.زر

ىل جانب وفود أأخرى يف فرق التصال بروح بناءة للغاية. وأأعرب  .119 نه شارك اإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
التصال  فرقكل القضااي يف عن تقديره لإاتحة الفرصة للتعليق عىل النص رمغ أأنه مل يمتكن من املشاركة يف مناقشة مجيع ت

يطاليا  اقرتح وضع وللتعامل مع هذا الأمر الفردية. وفامي يتعلق "ببدل املنشأأ"، وافق الوفد عىل التعليق اذلي أأدىل به وفد اإ
دراج "أأول حول قوسني معقوفني  ضافة "وما زالوا ميتلكون تكل املوارد الوراثية" من امتلكهلكمة "ميتكل" واإ هناية يف " واإ

حذف هذا التعريف من قبل فريق التصال، واكن هل تعريفه اخلاص مت "، املقدم البدلفامي يتعلق "ابلبدل اذلي يوفر/و ةل. امجل
أأو املعارف البدل املقدم هو بدل املنشأأ اذلي ميكل املوارد الوراثية /: "البدل اذلي يوفروهو صةل ابلنص ياذلي س يكون ذ

أأو املعارف التقليدية. "وقد مت حذف تعريف" البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية "وفضل الوراثية  التقليدية اليت توفر املوارد
 الاحتفاظ ابلنسخة البديةل.

 لح  الرئيس أأن مصطلح "توفري املوارد الوراثية القطرية" قد حذف لأنه مل يكن يف النص التشغييل. .120

نه ويب وادلول الأعضاء فيه، فامي يتعلق بصطلح "بدل املنشأأ"، وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأور .121 وقال اإ
التعريف كام ورد يف اتفاقية التنوع البيولويج وكرر أأنه ل ينبغي تغيري التعريفات الواردة يف الصكوك ادلولية الأخرى يفضل 

ال مشلكة يف حذفه. وفامي يتعلق بصطلح "، فاملقدم غراض معلية اللجنة احلكومية ادلولية. أأما ابلنس بة لتعريف " البدللأ 
 لرشوط الإجرائية عىل النحو املطلوب.وفقا ل شكر امليرسين وصديق الرئيس عىل حتريكه فقد "الأوضاع يف املوقع الطبيعي"، 
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وشكر وفد سويرسا تكل الوفود وأأحصاب املصلحة اذلين أأظهروا اهامتمات مس مترة يف رشط الكشف الوطين. وكام  .122
نظمة، فاإن دلى سويرسا رشط الكشف الوطين اذلي ينطبق عىل طلبات الرباءات الوطنية املقدمة من خالل ذكر ممثل امل 

مكتب الرباءات الوطين. وبيامن ينطبق هذا الرشط عىل مجيع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، با يف ذكل تكل 
ن املتطلبات الوطنية ل ميكن أأن حتل مجيع القضااي املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  الواردة من بدلان أأخرى، فاإ

عىل املرتبطة هبا. وقد مت تناول بعض القضااي يف سويرسا خارج نظام امللكية الفكرية مثل تدابري الامتثال املتعلقة ابحلصول 
الأسايس ااي أأخرى حتتاج اإىل حل دويل وهذا السبب يف الترشيعات البيئية السويرسية. ومع ذكل، هناك قض هاوتقامس املنافع 

ن الأمر احلامس  اذلي دفعه منذ وقت طويل للمشاركة بشلك بنّاء يف معل اللجنة احلكومية ادلولية. وفامي يتعلق ابلرشوط، فاإ
ة يف الصكوك الرشوط الوارداكنت تفضل تطبيق هو أأن سويرسا اكنت طرفًا يف العديد من الصكوك ادلولية اخملتلفة، وذلكل 

ذا لزم الأمر. ويتعلق ذكل بصفة خاصة بصطلح "بدل املنشأأ"، و "الانتفاع"، و "املوارد اجلينية"، و ابلضبط ادلولية كام يه  اإ
 "املادة اجلينية"، وما اإىل ذكل، عىل النحو احملدد يف بروتوكول انغواي.

ىل املواقف  .123 ذا عادت الوفود اإ نه اإ ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة احلكومية  ة يفاملتخذوقال وفد جنوب أأفريقيا اإ
ادلولية، فلن يكون هناك أأي تقدم. ورحب ببادرة امليرسين وصديق الرئيس لصياغة تعريف "يف املوقع" اذلي اكن ياول 

 تلبية احتياجات الك اجلانبني ويعين "طبيعي يف املوقع".

ىل أأن وفد جنوب أأفريقيا وافق عىل تعليقو  .124  يف املوقع".طبيعي عىل " نيراقبأأحد امل أأشار الرئيس اإ

وأأعرب عن عدم وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد الإكوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  .125
ن تكون ا اعتربه تقس ميًا مصطنًعا بني املصطلحات الرئيس ية واملصطلحات الأخرى. ومن الناحية املثالية، ينبغي أأ اس تحسانه مل

مصطلحات مثل "التكنولوجيا الأحيائية" و "املش تقات" و "احلف  خارج املوضع الطبيعي" و "المتكل غري املرشوع" من بني 
 ما حتاول اللجنة احلكومية ادلولية حتقيقه.مع التعريفات الرئيس ية، لأن ذكل س يضمن الاتساق مع الصكوك ادلولية الأخرى و 

فامي يتعلق و دىل هبا وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ووفد جنوب أأفريقيا. وأأيد وفد مرص البياانت اليت أأ  .126
ممارسة ، وليس ةأأاكدمييممارسة هو، يف الواقع، تشغيلية أأو غري تشغيلية أأي مادة عىل أأهنا مادة القيام بتعريف ابلتعريفات، فاإن 

 يفات، كام ذكر وفد الربازيل.ينبغي أأن تكون هناك قامئة موحدة ابلتعر و املرشعون.  ايقوم هب

البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعرب عن عن موافقته عىل وفد نيجرياي أأعرب و  .127
. ومع ذكل، أأعرب ان تكون كذكل قطل ميكن و، مثالية 1ومل تكن املراجعة . تكام اكن 1املراجعة رغبته يف الاخنراط مع 

حراز تقدمأأرادت ذا اإ . و هبايف العمل الوفد عن رغبته  مل يعد ملواقف ينبغي أأن تعمل أأن التشبث اب اللجنة احلكومية ادلولية اإ
متكل أأوًل املوارد الوراثية" ا، فاإن فكرة "البدل اذلي ابلتعريفاتأأن يظل مران. وفامي يتعلق الوفد أأمرا شائعا. ذلكل، ينوي 

شاكلية متثل اكنت  الصك. وأأعطى الوفد مثاًل عىل موارد وراثية ميكن أأن تكون يف فامي يتعلق بأأغراض  ول تعترب أأمرا معليااإ
عندما يأأخذ أأحد و متكل املوارد الوراثية لأول مرة. الك من نيجرياي وغاان، وسيتعني عىل املرء أأن يعرف الشخص اذلي 

يف الأصل بشلك طبيعي ميتلكه اذلي اكن ، ل يعين ذكل أأن البدل غري أأصيلاملوارد الوراثية من ماكن ما غري طبيعي أأو 
مل تكن وثيقة اللجنة احلكومية ادلولية جزءًا من اتفاقية واملوارد الوراثية. تكل هل أأي مصلحة يف ليس لكه تمي يعد ولكن مل 

قأأكرث الأمور معلية اليت ينبغي القيام هبا التنوع البيولويج أأو بروتوكول انغواي. واكن  حراز تقدم هو الإ رار بوجود بعض لغرض اإ
وتتضمن الأداة. عن اليت حتدثت ابلفعل ابلتعريفات مع تكل الأنظمة واس تكاملها فهيا تداخل تقين يوجد احلالت اليت اكن 

نشاء يشء فريد أأنه الولية،   بطبيعة الصك.يتحدث عن ميكن للجنة احلكومية ادلولية اإ

ىل تأأييد وأأكد وفد كندا أأن مجيع تعليقاته ل ختل بواقفه ول تشري .128 نه ي هنج. ابلإضافة اإىل ذكل، لأ  اإ يف حني أأنه أأخذ فاإ
واخليارات والنظر املناجه علامً ابلشواغل املتعلقة بسالمة النص، اكن من املهم مع ذكل أأن يكون قادرًا عىل التعليق عىل مجيع 

ىل أأن امليرسين وصديق الرئيس اقرتح عبارة لإبقاء عىل وا" املقدم"البدل  " أأواذلي يقدمحذف مفهوم "البدل  وافهيا. وأأشار اإ
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أأي مس تخدم من حتديد بدل منشأأ أأي من املوارد ان نتوقع متكن س يكون من غري الواقعي  أأنه "بدل املنشأأ" فقط. ويف رأأيه
ن حتديد بدل املنشأأ س يكون أأقل صةل بأأهداف الس ياسة املعلنة ملرشوع الصك  تحديد البدل اذلي يوفر عن صلته ب الوراثية. اإ

ما دامئًا التوطني توطني الأنواع بطريقة ما، وأأن القاعدة يه وارد الوراثية. عالوة عىل ذكل، افرتض مفهوم "بدل املنشأأ" أأن امل
يتبع احلدود الوطنية، اكن يمت ل يف الواقع، لأن توزيع الأنواع وحصيحا. هذين الأمرين ومل يكن أأاًي من  ميثل معلية حرصية،

، حبيث يكون اليت تنترش عرب العاملعدد من الأنواع أأن هناك منتظم يف أأكرث من بدل واحد، كام العثور عىل الأنواع بشلك 
ىل بدل واحد، والواقع أأن التوقع الأسايس مل يكن  يتعلق بوجود قيام من الصعب أأو املس تحيل تتبع أأصل املوارد الوراثية اإ

 ، مثل " البدلبصورة أأكربهناك حاجة لس تخدام مفهوم معيل عىل الرمغ من ذكل، اكنت و . املامرسة ههبذابلطلبات املتقدمني 
أأكرث صةل أأيًضا  تاكنواليت " أأو بعض املفاهمي الأخرى املامثةل )مثل "املصدر"، اذلي اكن موجوًدا يف النص( اليت تقدم

دار لتحقيق اكنت هناك أأيضا حاجة و . للمناجه اليت تس تخدم تكل املصطلحاتابلهدف املعلن  غري التعريفات ة الاتساق يف اإ
ذا مت حذف "و املس تخدمة يف النص.  . وبدًل التشغيليةقدم"، فيجب حذف مجيع البنود غري املبدل ال " أأو "اليت تقدمبدل ال اإ

بقاء عىل   ".اليت تقدم " البدلعبارة من ذكل، ميكن، وربا ينبغي الإ

نه ابلرمغ من عدم سعادته بشأأن املراجعة  .129 هنا مرا 1وقال وفد الهند اإ جعة جيدة ومتثل وثيقة متوازنة ميكن النقاش فاإ
بشأأهنا. وحيامث وردت بعض التعريفات يف الصكوك واملعاهدات ادلولية، س تحاول اللجنة احلكومية ادلولية اس تخدام تكل 

 التعريفات لتجنب سوء التفسري. 

ن "املوارد الوراثية" و "ادلوةل اليت تقدم املوارد الوراثية" وردات ILAوقال ممثل  .130  يف معاهدة التنوع البيولويج واكن اإ
ذا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية تريد أأن تكون متسقة مع تكل التعريفات أأم أأهنا تبغي وضع  السؤال املطروح يتعلق با اإ

 تعريفات جديدة. 

 . 2وفتح الرئيس الباب لإبداء التعليقات حول املادة  .131

 واملادة اجلديدة 2بني املادة  ابلرتباطويب وادلول الأعضاء فيه، وأأقر وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأور .132
عىل يظهر جديدا لقد اكن مفهوما . 4و  3. واعرتف أأيضا بهنج احلزمة الأكرث مشول فامي يتعلق ابملواد، با يف ذكل املادتني 5 رمق

ون اس توعب ريق اخلرباء اخملصص. وقد فوجزء أ خر قام به مجموعات التصال اليت قام بزء مهنا أأساس املناقشات  امليرّسّ
عنارص موضوعية جعلت من الصعب للغاية  4، تضمنت املادة الإشارة اإىل ذكلبعد و وصديق الرئيس القضااي بشلك شامل. 

 . ومعبصورة أأمعقودراس ته  5للنظر يف هذا احلل يف املادة اجلديدة مس تعدا احلل عىل الفور. وقد ظل أأن يتقبل عىل الوفد 
نه يرى  4ذكل، وعىل أأساس املادة   .يف شلكها احلايليف توازن تكل احلزمة وجود مشالكت احلالية، فاإ

نه فامي يتعلق ابملادة  .133 ]الرباءات[" و"]امللكية الفكرية[ ويه املصطلحات الأصلية مت تعديل ، 2وقال وفد الياابن اإ
ذا اكن لتصبح  ىل توافق يف ال راء حول ما اإ ينبغي أأن "امللكية الفكرية" فقط. ومع ذكل، مل يمتكن فريق التصال من التوصل اإ
هذه قبول  الوفد توافق يف ال راء، مل يكن بوسعونظرا لعدم توافر الرباءات. أأم موضوع الصك هو امللكية الفكرية يكون 
ىل "]امللكية الفكرية[ ]براءة الاخرتاع[". واكن 2"امللكية الفكرية" يف املادة  مصطلحالوفد عودة . وذلكل، اقرتح املراجعة  اإ
أأكرث صةل ابملوارد تعترب "امللكية الفكرية" أأكرث مالءمة لأن الرباءات، وليس امللكية الفكرية كلك، وليس "الرباءات" مصطلح 
ن ما احلصول عىل املنافع وتقامسهاالوراثية و  ة البيولوجية" يعين حصول عىل الرشاكت أأو املنظامت "القرصنيطلق عليه . اإ

ذن من البدلان أأو فامي يتعلق ابحقوق براءات الاخرتاع عىل البحثية يف البدلان املتقدمة  ملوارد الوراثية دون احلصول عىل اإ
قاعدة بياانت، كام ميكن وقف القرصنة البيولوجية من خالل الفحص املناسب ابس تخدام و املوارد. تكل اجملمتعات اليت متكل 

عالوة عىل اقرتح وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية، ملنع منح براءات الاخرتاع عن خطأأ. 
ىل املنافع وتقامسها فامي يتعلق ابأأي عالقة مبارشة بني جيد الوفد ذكل، مل  اجلغرافية أأو  والبياانتملوارد الوراثية الوصول اإ
ن أأنظمة البياانت اجلغرافية والعالمات التجارية يف العديد أأي التجارية. ويف حاةل وجود  العالمات عالقة غري مبارشة بيهنا، فاإ
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رابك بصورة تؤدي من البدلان لها وظائف دفاعية داخلية خاصة هبا ملنع مثل هذا التسجيل للعالمات  ىل تضليل أأو اإ اإ
وري أأن يش متل موضوع الصك عىل بياانت جغرافية أأو عالمات جتارية. . وذلكل، مل يكن من الرض قصد ءسو عن املس هتلكني 

جراء مناقشات حول تعزيز مثل هذه ال ليات الوقائية ضد تسجيل البياانت اجلغرافية أأو العالمات التجارية بسوء و  ينبغي اإ
ذا لزم الأمر، داخل  . ذلكل، الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصماميت انية، اإ
الوفد التعامل مع الرباءات. واقرتح سوى املوضوع ليشمل أأي نوع من أأنواع امللكية الفكرية نطاق مل تكن هناك حاجة لتوس يع 

 بديل.بوصفها بند  5املادة 

. وتمتثل املشلكة يف الصياغة )أأ( 2وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن لكمة "تيسري" قد تكون مفيدة يف املادة  .134
ىل الصكوك  اجلديدة يف أأن عبارة "تيسري ادلمع املتبادل" تتضمن يف معناها أأن ادلمع يمت يف الك الاجتاهني: من الصك اإ

دراج لكمة بديةل يه " الاتساق" ووضع "ملكية فكرية"  الأخرى ومن الصكوك الأخرى اإىل هذا الصك. وقد اقرتح الوفد اإ
 فاظ عىل لكمة "براءات" كبديل. بني أأقواس واحل

وأأكدت الس يدة ابجيل، متحدثة بصفهتا صديق الرئيس، عىل أأن الطلب مل يكن يتعلق ابستبدال لكمة "تيسري" بلكمة  .135
 "اتساق" لكن اكن يتعلق ابستبدال "ادلمع املتبادل" بلكمة "الاتساق". 

ن أأي وطالب وفد كندا ابحلفاظ عىل مصطلح "براءات". وأأاي اكن املهنج  .136 اذلي تقوم ادلول الأعضاء ابلتفاق عليه، فاإ
صك ينطبق عىل الرباءات، عىل الأقل يف بداية الأمر. وفهم أأن الاقرتاح يتعلق حبذف مصطلح "براءات" والاحتفاظ 

ىل  ، واليت تقدم بند مراجعة، ولكن يف حني حتتاج5بصطلح "ملكية فكرية" حبيث يمت استيعاب املادة اجلديد املقرتحة رمق  اإ
ىل  ن نتيجة مثل تكل املراجعة سوف تشري اإ التفكري يف الصياغة اجلديدة املقرتحة قبل القيام ابملزيد من املناقشات بشأأهنا، فاإ

ذا اكن ينبغي تعديل املادة  أأم ل، حبيث يمت اس تخدام مصطلح "امللكية الفكرية" بدل من مصطلح "الرباءات". وينبغي  2ما اإ
 لح "الرباءات" حىت ذكل احلني. مصط 2أأن تس تخدم املادة 

ن املادة  .137 رشط املتعلقة ب  4علام ابملادة الوفد . وقد أأحاط بند موضوعي وليس تشغييليه  2وقال وفد نيجرياي اإ
بني رباءات" ال"مصطلح الكشف، اذلي اكن لصاحل الرباءات بشدة، وذلكل تساءل عن مدى الرضر. واقرتح عدم وضع 

 رسين وصديق الرئيس.قوسني والاسرتشاد حبمكة املي 

ىل الوثيقة عىل أأهنا نتاج ملفاوضات مكثفة  .138 نه ينظر اإ ضفاء يف مجموعات التصال، مع جرت وقال وفد جنوب أأفريقيا اإ اإ
امليض قدما، اكن عىل اللجنة ومن خالل . تتعلق بتقدمي ترتيبات خاصة ابحلزمةن وصديق الرئيس يامليرّسّ مك قبل قمية مضافة 

دارهتا لهذه احلزمة. وقد تضمن نظام امللكية الفكرية براءات  احلكومية ادلولية أأن خرتاع ذلكل فاإن الاتكون حذرة يف كيفية اإ
مجيع حقوق امللكية الفكرية املعنية. واتفق مع مدخالت وفد املغرب، نيابة عن اجملموعة  2الصياغة الواردة يف املادة اس توعبت 

بداء املرونة ويتخذ موقفا وسطا، حزمة يوافق عىلأأراد أأن و الأفريقية، ووفد نيجرياي.  . واكن عىل مجيع ادلول الأعضاء اإ
ىل نتيجة   .مت التفاوض بشأأهناللتوصل اإ

 .3افتتح الرئيس ابب التعليقات عىل املادة و  .139

دراج النص القدمي )اذلي  .140 عادة اإ وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وطلب اإ
طار املادة ي(، طاملا مت حذفه تتعلق يبدو أأن القضية الرئيس ية و . 4مت التعامل مع القضااي اليت اكنت ذات أأمهية قصوى هل يف اإ

رباءات الاخرتاع فقط، فاإن املوضوع مل يكن مقصورًا عىل أ لية الكشف بل اكن يتعلق برشط الكشف اكن بأأنه ابلرمغ من أأن 
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري املعارف التقليدية / نصوص ن يف حاةل نقهل ميتعلق باكفة أأحاء الصك، 

 احلزمة حصيحة.جيب أأن تكون ضد احلزمة عىل هذا النحو، ولكن الوفد مل يكن و. الثقايف التقليدي
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ذا اكن3البديةل يف املادة ابلصياغة وطلب وفد كندا الاحتفاظ  .141 ، بوجب أأي صكال ، عىل الأقل أأثناء نظره يف ما اإ
عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، أأو ابلأحرى عىل التطبيقات املتعلقة ابملوارد الوراثية ينطبق هنج، 

 واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

من أأجل حول املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية املوجودين القوسني حذف وطلب وفد جنوب أأفريقيا  .142
 .الاكامتلحتقيق 

احلالية،  3املادة وقد قبل الوفد وأأيد وفد النيجر البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية.  .143
 مش تقات.اليت تش متل عىل عن املوارد الوراثية بادة برشط أأن تكون مرتبطة 

ذا مل  ملعارفاحمليطة ابوأأعرب وفد مرص عن رغبته يف حذف الأقواس  .144 ، يمت ذكلالتقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. واإ
دراج املش تقات   أأقواس معقوفة. بنيفينبغي اإ

وأأعرب وفد الولايت املتحدة عن تأأييده لقرتاحات الوفود الأخرى املتعلقة ابلحتفاظ ابلبدائل لأن اللجنة احلكومية  .145
ءات الاخرتاع. وفامي يتعلق حبذف الأقواس املعقوفة من املعارف ادلولية اكنت تتبع الويبو واكن موضوع الصك يتعلق بربا

التقليدية واملوارد الرتاثية املتعلقة هبا، اقرتح الوفد بأأنه من املمكن أأل يكون هناك مكون خاص ابملعارف التقليدية يف هذا 
ولية. وأأعرب الوفد عن أأنه يفضل بقاء الصك بعينه لأنه ميكن تناول املعارف التقليدية املتعلقة هبا يف اللجنة احلكومية ادل

 الأقواس املعقوفة حىت يمت حل املسأأةل. 

أأبسط وأأوحض وأأكرث  3. واكنت املادة 1 ابملراجعة  معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية ممثةل تورحب .146
حراز تقد و الأمر اذلينظافة، وه جاابت للشعوب الأصلية توفري م و تأأمهل مجيع الأطراف من أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة، واإ اإ

يف املعقوفة . وأأعربت عن رسورها لرؤية عدد أأقل من الأقواس اللجنة احلكومية ادلوليةوالصناعات وادلول يف س ياق معلية 
النص، ل س امي فامي يتعلق ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، لأن المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام ومنح 

ىل مشاركهتا  الرباءات عن خطأأ فامي يتعلق ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اكن أأحد الأس باب الرئيس ية اليت أأدت اإ
هنا اكنت حارضة يف الاجامتعات املتعلقة بربوتوكول انغواي واتفاقية سواء ب، اللجنة احلكومية ادلوليةيف  أأموال أأو بدونه. وقالت اإ

، ومتكنت من حل لك يشء يتعلق ابملوارد الوراثية بغض النظر عن حقوق امللكية الفكرية ونظام الرباءات التنوع البيولويج
لأهنا تتعلق ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. ومل تفهم سبب وجود أأقواس حول املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد 

ذا مل  امفيدالصك يكون هبا الوراثية. وتساءلت عن الكيفية اليت قد  القيام تضمن امحلاية املناس بة للمعارف التقليدية. ويلزم ي اإ
أأو حقوقا مل تكن جديدة عىل هذا النحو ولكن مت الاعرتاف هبا يف القانون جديدة تغيري نظام الرباءات حبيث يشمل حقوقا ب 

ن هناك حاجة لوجود ادلويل، واكنت  املعارف التقليدية يه حمور املناقشة، وذلكل ينبغي أأن املعارف التقليدية هناك. وقالت اإ
 تكون يف النص بدون قوسني معقوفني.

ىل الطريق املسدود  ، متحداثتيبتيباأأشار ممثل مؤسسة و  .147 ليه نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية، اإ أأثناء اذلي مت الوصول اإ
عىل أأنه من أأجل امليض ودي د الوراثية. واكن هناك اتفاق التفاوض عىل بروتوكول انغواي بشأأن امللكية الفكرية املتصةل ابملوار 

سلطة خمتصة للتعامل مع قضااي امللكية ل ميثل قدما، ستمت تغطية تكل القضااي يف الويبو لأن احلجة يه أأن بروتوكول انغواي 
اللجنة صك كون يلن و ية الرباءة. اكنت مصادر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية من القضااي املهمة يف تقيمي صالح و الفكرية. 

ذا مل  واحلكومية ادلولية ذ رفض قواعد بياانت املعارف تقد قدم العديد من التنازلت. ومل و تضمن املعارف التقليدية. ي معىن اإ
 كن ضد قواعد البياانت يف حدتمل وضامانت وصالحيات مناس بة لبناء وتشغيل قواعد البياانت تكل.  تطلب االتقليدية ولكهن

تنازًل رئيس يًا وأأبدت متثل اجلديدة  5اكنت املادة و . هذا الصدداعتباًرا رئيس ًيا وقد أأظهر مرونة يف ميثل ذكل لقد اكن ذاهتا. 
اكن من الواحض جدا أأن الرباءات اكنت أأول موضوع أأسايس ينبغي و مرونة لتالمئ مصاحل مجيع ادلول الأعضاء يف اللجنة. 

ضامانت بوجوب تناول اجلوانب الأخرى من امللكية الفكرية وتضمن تكل العملية. عنه من خالل أأي صك تمتخض معاجلته 
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نه ل يس تطيع امليض قدمًا يف هذا الصك، حىت لو اكنت هناك مقرتحات مس مترة وقد أأيضًا.  زاةل تكل الأقواس. وقال اإ طلب اإ
ن املعارف التقليدية ل ينبغي أأن تكون هناك وأأن الساكن الأصليني ل ينبغي أأن يكونوا هناك، بل ينبغي أأن يكون  تقول اإ

اكن هناك اتفاق يف و لرباءة. للحصول عىل الأهلية املتعلقة ابقضااي البشأأن املوارد الوراثية والرتكزي عىل صك دلهيم فقط 
 قضااي امللكية الفكرية يف اللجنة احلكومية ادلولية.يمت التعامل مع أأن يتعلق بمفاوضات بروتوكول انغواي 

ن امليرسين وصديق الرئيس قد أأول وقال .148 شلك ب ا اهامتما وثيقا و الس يد كوروك، متحداث بوصفه أأحد امليرسين، اإ
. وقد طبق 3 رمق ملطالبة ابس تعادة املادة السابقةتتعلق ابهناك مشلكة و املنطقية. اكنت  االأحاكم اخملتلفة وأأمهيهتا وترتيهب

ALT  دراج الفكرة ذاهتا يف املادة بشلك واحض عىل طلبات براءات الاخرتاع، ومت دخال 4رمق اإ عادة اإ نه ل يرى أأن اإ . وقال اإ
ALT خمتلفة مواد اكنت هناك و حتديًدا وفقط عىل طلبات براءات الاخرتاع. و بشلك ضيق فالصك ل يركز . متثل أأمرا مفيدا
ىل قواعد البياانت والتعاون العابر للتتناول   ALTمل يكن وحدود وبواابت الويبو. موضوعا خمتلفا بشلك واحض مثل الإشارات اإ

 خطوة يف الاجتاه الصحيح.ميثل حذفه اكن مفيًدا جًدا و 

نه من أأجل  .149 نه يرغب يف الاحتفاظ ابملعارف الاتساق وقال وفد املغرب اإ مع املصطلحات املس تخدمة يف النص، فاإ
ضافة املش تقات يف املادة  يف تعريف املوارد  تة نفسها اليت مت، ابلطريق1التقليدية دون أأقواس. وأأعرب عن رغبته يف اإ

. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون البدلان أأو اجملموعات الأخرى واقعية وأأن املادة قد أأصبحت أأكرث بساطة تاكنو الوراثية. 
 تعيد النظر يف مواقفها بشأأن القضااي املعلقة.

فريقية وأأيد البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا وأأيد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأ  .150
نه جنوب أأفريقيا ونيجرياي بشأأن اجلوانب التارخيية وأأمهية أأحصاب املعارف التقليدية.  ينبغي أأن يكون املوضوع هو وقال اإ

 املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.

جيب أأن يكون واحضا با فيه هناية الأمر مثل هذه املادة لأن املوضوع يف  برضورة وجودومل يكن وفد سويرسا مقتنعا  .151
ىل أأحاكم الصك. ومع ذكل، فقد أأيد ؤيد حذف البديل. كام ييف الوقت احلارض احلفاظ عىل تكل املادة واكن  الكفاية استنادا اإ

الأمر ية املرتبطة ابملوارد الوراثية. واكن هذا شمل املوارد الوراثية واملعارف التقليدت حذف الأقواس، لأنه ينبغي أأن أأيضا أأيد 
 ادلمع املتبادل مع الصكوك ادلولية الأخرى ذات الصةل بتكل القضااي.همام لتعزيز 

 .4افتتح الرئيس ابب التعليقات عىل املادة و  .152

ن اتواهمتطلبات الكشف وحم بتحفزي يرأأس فريق التصال املعين اذلي ، وهو أأحد نواب الرئيس، زوقال الس يد ليد .153 ، اإ
اكنت اجملموعة تشري اإىل الاجتاه اذلي جيب اختاذه والعنارص اليت جيب أأن تكون و اجملموعة ل تس تطيع معاجلة مجيع القضااي. 

خراجصياغة غري اكمةل. لقد حاولت ومتثل خمتلفة، مواقع يف  اكنت و واحملتوى اذلي اكن بس يطا قدر الإماكن. يتعلق ابحملفز  اإ
عىل الرباءات، مما أأاتح للميرسين ولصديق الرئيس أأن وركز احلل نسخة شامةل. متثل ، ابحملفزلق الأمر النسخة، بقدر ما يتع

يعمتد  "عبارة اكنت الصياغة حتاول اخلروج من خف الإرصار عىل و ، وتكييفها مع الرباءات. بصطلحات اكرث وضوحايضعوها 

 ".الانتفاعو " " بشلك مبارش عىل

ان اذلي أأدىل به وفد الإكوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. واكن الاقرتاح وأأيد وفد كولومبيا البي .154
ىل ومالت متوازان،  الشفافية فامي يتعلق ابلرباءات والإسهام يف حامية املوارد الوراثية. حتقيق اللغة حو رشط الكشف املؤدي اإ

دراج تعبريات "اس تخدام املوارد4يف املادة و الوراثية" و "الانتفاع" ابملوارد الوراثية و / أأو املعارف التقليدية  ، أأدى اإ
حفص املرتبطة هبا، والرابط املناسب بني الاخرتاع املطالب به واملعارف التقليدية املرتبطة به اإىل حتديد ما هو همم يف 

متوازنة اإىل حد ما، عىل الرمغ من أأهنا الرباءات، وخلق طريقة تتكيف مع أأداة امللكية الفكرية الفريدة. واكنت هذه املادة 
ىل زايدة العبء عىل املاكتب عند التحقق من الطلبات.   ، 3-4لامدة وابلنس بة لمبادئ توجهيية. وينبغي توفري س تؤدي اإ
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ذا اكن من الرضوري وضع املصطلح "عند الاقتضاء"  ان وصديق الرئيس ما اإ س يكون من دواعي امتنانه أأن يرشح امليرّسّ
ابلإشارة  معقوفني يف هناية املادة، مع مراعاة أأن هذه اللكامت موجودة ابلفعل يف بداية الفقرة، اليت مل تكتف فقط بني قوسني

ىل امل  لموافقة لأأيضًا تشري ، بل وتقامسها املنافععىل تطلبات احلصول فامي خيتص ابلمتثال ب قديم الطلبات املتعلقة بتطلبات اإ
 .ابلشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةتنطبق أأيضًا فامي يتعلق املس بقة عن عمل اليت ميكن أأن 

اجلديد بشلك أأوحض عىل طلبات الرباءات. وكام ُذكر ابلفعل  4وأأعرب وفد سويرسا عن تقديره لرتكزي مرشوع املادة  .155
نه يف تقرير فريق التصال،  ذا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية تركز عىل طلب حمدد للملكية الفكريةفاإ احلصول ، مثل طلب اإ

امليرسين وصديق الرئيس القيام بذكل. ومع حملاوةل . وأأعرب عن رسوره 1-4ميكن تنقيح صياغة مرشوع املادة ف براءة، عىل 
قامة عالقة واحضة بني الاخرتاع واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  ذكل، ينبغي تنقيحها بشلك أأكرب. ومن الأمهية باكن اإ

صياغة حمتوى الكشف بطريقة تعكس احلالت الفعلية اليت ميكن فهيا احلصول عىل موارد حمددة ومعارف تقليدية املرتبطة هبا و 
ذا اكن احملتوى احلايل معلًيا، واعرتف بشلك ابحملفز مرتبطة هبا. واكن دليه عدد من الأس ةةل فامي يتعلق  احلايل يف املقدمة وما اإ

ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية، ل س امي يف س ياق الشعوب الأصلية واجملمتعات اكف ابحلالت اليت ميكن فهيا احلصول ع
ل ينبغي لأحد أأن يس تخدم عبارات حمددة بناًء وغري الرمسية. اجللسات احمللية. وأأعرب عن أأمهل يف معاجلة هذه القضااي يف 

يعمتد بشلك مبارش  "احملفز أأن يظهر طالب بعناية. ذلكل، عىل من اقرتهحا أأو دمعها، ولكن جيب عليه تقيمي أ اثرها العملية ب 

ىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل. 3-4يف النص. وفامي يتعلق ابملادة  " عىل ىل أأن فريق التصال مل يتوصل اإ ينبغي معاجلة و ، أأشار اإ
عن عمل، خارج نظام الرباءات / ، با يف ذكل املوافقة املس بقة وتقامسها املنافععىل أأي قضااي تتعلق ابلمتثال بشأأن احلصول 

 يف النص.البديةل السابقة  2-4لحتفاظ ابملادة اب طالبامللكية الفكرية، كام هو احلال يف قوانني البيئة. ذلكل، فقد 

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن تقديره لرتكزي املادة عىل  .156
اكن من املهم حتديد العالقة و . للغاية ل يزال همام " يعمتد بشلك مبارش عىل "، اكن العنرص 1-4يف املادة وع. براءات الاخرتا

اذلي يمت قرصه عىل اكن هناك حتول مرتبط ابلنص و والاخرتاع، لأن ذكل اجلزء من النص ما زال يتطور. املوضوع بني 
للتوصل اإىل صياغة يل هذا النص، حيث أأنه ذو طبيعة تقنية للغاية، و مزيد من الوقت لتحل ويتطلب الأمر براءات الاخرتاع. 

أأحد تدابري ، اتفق مع وفد سويرسا عىل أأن أ ليات الكشف ينبغي أأن تكون 3-4بديةل يف مرحةل لحقة. وفامي يتعلق ابملادة 
بصورة  الأصيلعكس موقفه ما يوهو  ،2-4عىل البديل ، وأأعرب عن رغبته يف احلصول عىل املرونة للحفاظ حتقيق الشفافية

 .واحضة

عىل الرباءات فقط.  4وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأيد تركزي تطبيق املادة  .157
ذا اكن س يقوم ابلنظر اجلديدة، بروح التوافق،  5واملادة  3و  2بعد أأن لح  التغيريات املقرتحة يف املادتني و  يف التغيريات اإ

اكن من املهم احلفاظ عىل أأحاكم الإفصاح واحضة و . 4متوازنة مع أأجزاء أأخرى من النص، وعىل وجه اخلصوص، املادة  اكنت
يعمتد بشلك  ""، اليت مت تضميهنا بدًل من همام ابلنس بة"للمحفز مل يمت تعريف الصياغة اجلديدة ولتجنب أأي شكوك قانونية. 

. ومع مراعاة املاديمثل الوصول يف هذا املفهوم ملهم الاحتفاظ بعنارص معينة ، يف تكل املرحةل، واكن من ا" مبارش عىل
دراج احلمك الوارد يف املادة وتقامسه املنافع عىل الامتثال لتدابري احلصول التعامل مع  -4يف صكوك دولية أأخرى، ينبغي عدم اإ

تضمنت النسخ السابقة من النص املتعلق و . البديةلالسابقة  2-4لنص الوارد يف املادة وأأعرب الوفد عن تفضيهل ل . 3
شاكلية "التدابري الوقائية". واكن هذا احلمك  10ابلإفصاح نًصا موجوًدا حالًيا يف املادة  لأنه يتعلق بقانون براءات ميثل اإ

 .س ياساهتاالاخرتاع املوضوعي ويتناقض مع قوانيهنا ومبادئ 

ن املادة  .158 تعطي بعض الراحة  5عن طلبات الرباءات فقط، واملادة تتناول رشط الكشف  4وقال وفد رسي لناك اإ
نظام الرباءات. يتجاوز  فامياملوارد الوراثية امحلاية من امللكية الفكرية حتصل مس تقبلية ورشطية بأأن احامتلية فقط عىل أأساس 

ل أأنه قبل  التوصل اإىل روح نطلق من م  1املراجعة ومع ذكل، عىل الرمغ من أأنه مل يكن راضيا متاما عن الوضع الراهن، اإ
ملوارد الوراثية، وبعبارة زود اب( أأن بدل املنشأأ 1نطاق واسع سيناريوهني: )تتضمن من خالل )أأ(  1-4يبدو أأن املادة و تسوية. 
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ذا مل يكن 2قدم املوارد الوراثية طواعية  )انه أأخرى،  ناكن بدل املنشأأ أأو هذا هو ( اإ  ه يتضمنبدل املنشأأ غري معروف، فاإ
مجيع البدائل احلالت اليت ل يكون فهيا املصدر بدل املنشأأ، تناولت يف تعريف مصطلح "املصدر"، ووارد الوراثية. مصدر امل

ن املادة  وبعبارة  ،ليس ابلرضورة توفريهاو موارد الوراثية من بدل منشأأ، يتناول أأخذ )أأ( لن تسفر عن سيناريو  1-4وذلكل فاإ
 "اليت زودت".عبارة حذف وينبغي . دون بدل املنشأأ املعين أأخذتأأخرى، حيث 

نه  .159 نه ، 1-4لامدة ابلنس بة لوقال وفد كندا اإ مناقشة حول كيفية اس تخدام عبارة "تس تفيد من" و جراء سريحب ابإ فاإ
هذه املصطلحات من قبل أأي عند اس تخدام لالخرتاع" يف مواقف فعلية، أأو يمت تشغيلها يف الوقت الفعيل همم ابلنس بة "

)أأ( "من املتقدمني للكشف عن ]...[ بدل  1-4املادة وسوف تتطلب فامي يتعلق برشط الكشف. عضاء من ادلول الأ دوةل 
 زوداذلي لأن "بدل املنشأأ" هو مصطلح حمدد يف النص، وبسبب اس تخدام مصطلح "وملوارد الوراثية". زود اباملنشأأ اذلي 

شهد توترات وعدم تناسق بني العبارة املس تخدمة د ق" تساءل عام ميكن توقعه من مقديم الطلبات بوجب هذا احلمك. و هبا
مفهوم "املصدر". وتساءل عن نية الس ياسة يف أأن يفصح مقدم الطلب عن بدل املنشأأ بدًل من مصدر املوارد بني هناك و 

ذا اكن  ، زود هبا ليس البدل اذليللتوصل تعقب املوارد الوراثية ب الطلبات  ومقدممن املتوقع أأن يقوم الوراثية، وكذكل ما اإ
ىل أأصلهللتوصل ، ولكن طاملا قامت بدل بتقدميها ضافية عندما الوفد الهنايئ. واحتف   ااإ نظر يف ال حبقه يف العودة بتعليقات اإ

 النص.

 1-4، متحداًث نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية، عن رسوره لتقدمي تعليقاته عىل املادة تيبتيبامؤسسة  ممثةل تأأعربو  .160
الصك عىل امللكية يتعلق بوجوب تطبيق ها الأصيل ف ش حاد داخل جتمع الشعوب الأصلية. واكن موق اليت اكنت موضوع نقا

ىل موقف يؤيد حبذر الرتكزي عىل الرباءات يف املادة  ، 4الفكرية وليس عىل براءات الاخرتاع فقط. ومع ذكل، فقد توصلت اإ
ماكنية برشط  لتشمل أأشاكل أأخرى من امللكية الفكرية. ووافقت عىل  الطريقيف لتعديل تكل املادة  5بوجب املادة وجود اإ

يف الوقت احلايل هل يف تعريف "املصدر"، اذلي يوجد  ها، ولكن سيمت ذكر 1-4عدم ذكر الشعوب الأصلية رصاحة يف املادة 
ىل الوضوح يف تعريف "املصدر" لضامن عدم  عات احمللية الشعوب الأصلية واجملمتوجود متيزي ضد ثالثة بدائل. وقد احتاجت اإ

مت ي، أأعربت عن رغبهتا يف جلب مفهوم "العناية الواجبة"، لأن هناك العديد من احلالت اليت 2-4. ويف املادة يف هذا الصك
مقدم يتعلق بضامن ، ويف تكل احلالت ينبغي أأن يكون هناك رشط الأسواق العامةفهيا احلصول عىل املوارد الوراثية من 

، ميكن أأن تمتتع ابملرونة 3-4يف املادة وواجبة للبحث عن املصدر الفعيل، بدل منشأأ املوارد الوراثية. العناية اللتباع الطلب 
ىل احلصول  ن املوافقة املس بقة عن عمل اكنت رضورية ملوازنة الصك  ها.وتقامس عىل املنافع فامي يتعلق ابلإشارة اإ ومع ذكل، فاإ

ىل  الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يفوأأخذ حقوق  هنا تتطلع اإ مزيد من املناقشات. واتفقت مع عقد الاعتبار. وقالت اإ
وميكن حذف املادة اكنت هناك ثالث معليات مؤهةل يف هذه و وفد كولومبيا عىل أأن هذه املادة اكنت مؤهةل بدرجة عالية. 

امللكية املنافع وتقامسها وبني  بني احلصول عىلاكن هناك العديد من البدلان اليت ربطت يف الواقع و . مهنا واحد أأو اثنني
الفلبني. جيب أأل يكون هناك أأي يشء يف الصك مينع ادلول من القيام بذكل. وأأخريًا، تس ببت لكمة من بيهنا الفكرية، 

عكس متامًا حاةل الشعوب تعمل جتاري ول مصطلح يتعلق بعبارة عن  تاكن الأهنالشواغل بعض يف  5-4"رسية" يف املادة 
 غري الرمسية.ملناقش ته يف اجللسات  هذا الصدد، اكن دلهيا تعريف مقرتح ميكن أأن تقدمه الأصلية. ويف

ن التأأثري الاكمل لهذه املادة، واذلي س يكون املادة  .161 يف الصك، لن يصبح أأكرث وضوحًا التشغيلية وقال وفد الربازيل اإ
ل عندما توافق اللجنة عىل تعريف املوارد الوراثية و  قرتاحات فاإن الايف الوقت الراهن، وخرى. الأ صطلحات تعريف املاإ

بدًل من "الاس تفادة من" أأو غريها من التعبريات، واليت والتعبريات املامثةل " يعمتد بشلك مبارش عىلس تخدام "املتعلقة اب
ون وصديق الرئيس، الرامية للتوصل حللول وسط واليت د و هاجل تعكس و اكنت أأكرث مرونة  ت أأاثر قد شارك فيه امليرّسّ

اخلاصة لربازيل والعديد من البدلان الأخرى. واكنت املش تقات رضورية، وكذكل املعلومات املتعلقة ابلتسلسل الرمقي ا شواغل
ذا مت استبعاد ذكل، س يكون هناك خطر و ملوارد الوراثية. اب ضعاف قوة الصكاإ صعوبة الوفد  ، واجه3-4يف املادة و. يتعلق ابإ

أأهداف متابعة هذا الصك وتضمنت أأمه ملوافقة املس بقة عن عمل طوعية. املتعلقة ابمات يف فهم كيف ميكن أأن تكون املعلو 
لتنوع البيولويج ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني، وابلتايل توفري اخلاصة ابضامن أأن تعود الأحباث والاستامثرات 
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بعد ذكل، واكن ذكل أأساسا معقول الأمر هذا ما اكن عليه اليقني القانوين وتشجيع الابتاكر القامئ عىل املوارد الوراثية. و 
 للغاية للتوصل اإىل حل وسط بني مجيع ادلول الأعضاء.

ن املادة  .162 ينبغي أأن تتضمن فقط احلد الأدىن من متطلبات الكشف الإلزايم. ومع ذكل، تنص  4وقال وفد الياابن اإ
نه عىل نص تقديري، وابلتايل  3-4املادة  ابلنس بة للصك. وأأعرب عن قلقه الشديد لأنه با أأن الصك ل  ل يبدو رضورايفاإ

نظام الرباءات ادلويل يف املس تقبل، حىت لو اكنت هذه الوصفة اختيارية تتعلق ب ينبغي أأن يتضمن أأي وصفة مس بقة 
ن املادة  ىل أأن اجلديدة قد تثري سوء الفهم  3-4وتقديرية، فاإ صول عىل املنافع ابحلتقدم معلومات ذات صةل ابلمتثال يشري اإ

بني قوسني، كام ذكر وفد  4-4خياًرا موىص به دولًيا. واقرتح وضع املادة املوافقة املس بقة عن عمل ميثل با يف ذكل وتقامسها 
 .السابق 2-4البديل  لإعادةسويرسا، 

"اليت تزود"  قة بعبارة)أأ( املتعل 1-4وأأعرب وفد الصني عىل موافقته عىل البيان اذلي أألقاه وفد رسيالناك بشأأن املادة  .163
ضافيا عىل  2-4واليت تس ببت يف ارتباك وينبغي حذفها. واكنت املادة  مشاهبة لأحد أأحاكم قانوهنا الوطين با مل يضع عبةا اإ

املتقدم ابلطلب. وقد يعمل املتقدم ابلطلب أأحياان بدل املنشأأ ويف أأحيان أأخرى ل يعرفها، ذلا ينبغي عىل املتقدم ابلطلب ذكر 
ه وفقا للموقف. وابلرمغ من ذكل عىل املتقدم ابلطلب معرفة املصدر. وهمام اكنت الوس يةل اليت يمت التعبري هبا عن أأس باب

نه لبد أأن يعرف  ذا حصل عىل موارد لدلراسة أأو لالبتاكر فاإ املصدر، سواء اكن ذكل من خالل اخملرتع، أأو الباحث، اإ
ذا مل  2-4املصدر. واقرتح حذف لكمة "مصدر" من املادة  لأنه من الصعب ختيل قيام خشص ببدء حبث وتطوير اخرتاع اإ

ضايف عىل املتقدم ابلطلب  يكن دليه فكرة عن املصدر اذلي أأتت منه املوارد الوراثية. وابلرمغ من أأنه لن يكون هناك عبء اإ
 قدر الإماكن، أأن يقدم معلومات تتعلق ابملصدر. ينبغي عىل املتقدم ابلطلب،

ن املادة وقال وفد جنوب أأفر  .164 . يعمتد عىل التوصل حلل وسطوقف ملعىل الرباءات هو نتيجة احملدود  اوتركزيه 4يقيا اإ
اكن و احتياجات نظام الرباءات احلايل. من أأجل حتقيق ولهذه الغاية، ل ميكن لأحد أأن يفرتض أأنه ميكن التضحية ابلتوازن 

 وأأولةكفقط براءات اخرتاع اذلين يريدون ، با يف ذكل مجيع مصاحل املفاوضنيبني  4لبد من وجود توازن داخل املادة 
عىل أأهنا أأحد  3-4املادة الوفد قبل ي املعارف الأصلية واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية. ول ميكن أأن اذلين خيوضون يف 

ملعارف التقليدية وابلتايل الصةل املبارشة ابحقق ، لأهنا اكنت أأساس املفاوضات، لأهنا اكنت العنرص الوحيد اذلي اخليارات
ىل املوافقة املس بقة عن عمل والرتتيبات الأخرى اليت نشأأت عن ذكل.  أأن نفهم أأن هذا هو هنج اخلطأأ س يكون من و احلاجة اإ

طاري للأنشطة.  . ةالسويرسي اتعىل" موجودة ابلفعل يف الترشيعيعمتد بشلك مبارش ، اكنت عبارة "1-4فامي يتعلق ابملادة و اإ
يطاليا ورومانيا والاحتاد الأورويب، ومل تكن  " يف يعمتد بشلك مبارش عىل "دلهيا عبارة العديد من البدلان، مثل فرنسا واإ

 لساكن الأصليني.تتعلق ابعىل معرفة الأمر فوق املس توى الوطين، عندما ينطوي رفع املس توى قوانيهنا. وتساءل عن السبب 
ىل أأن تكون  اودع مل يكن الأمر يتعلق بقضااي وطنية، بل وتتفاوض من وهجة نظرها القانونية.  وأأنواقعية ادلول الأعضاء اإ

ىل تقدمي هب ابلأحرى يتعلق  س تخدام مشالكت تتعلق اب)أأ(، اكن دليه  1-4يف املادة وبشأأهنا. مواءمات يةة دولية يتاج املرء اإ
بيان وفد ووافق الوفد عىل ". مبارش عىل يعمتد بشلك"عبارة "، وهو تقييد وطريقة غري مبارشة لإدخال اليت تزود"عبارة 
يف املوارد الوراثية واكن من غري املعقول القيام ابلبحث "املصدر". للكمة حتد تتضمن  ،1-4املادة اذلي يتعلق بأأن الصني 

. واكن العناية الواجبةتتضمن اتباع املتطلبات الأخالقية ت اكن عىل الباحثني معرفة مصادرمه، واكنو وعدم معرفة مصدرها. 
عالان هبذا املعىن بعد القيام ابلعناية  من منطلقأأن تذكر الالزتام اذلي يتعني عىل مقدم الطلب  2-4عىل املادة  أأن يصدر اإ

واكن من النظر يف الرباءات فقط. للتوصل حللول وسط عند  اأأساسبوصفها   3-4عن سعادته ابملادة  الوفد الواجبة. وأأعرب
فريقيا ومرتبط ابلرباءات.  احلصول عىل املعارف وتقامسها قانوهنا الوطين، اكن يفو. الرضوري حتقيق التوازن مل تكن جنوب اإ

 .مضن املامرسات املعتادةينبغي أأل خترتع اللجنة احلكومية ادلولية متطلبات جديدة مل تكن و . يف هذا الصدد البدل الوحيد

احلزمة الواحدة بناء عىل التوصل حللول وسط. وفامي  وقال وفد مرص أأن اللجنة احلكومية ادلولية اكنت تناقش نظام .165
، أأيد الوفد بياانت وفدي جنوب أأفريقيا والربازيل. وميثل قرص حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 4يتعلق ابملادة 
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لتجارية. وينبغي أأن يأأخذ املرتبطة هبا عىل جمال الرباءات تعداي عىل الأدوات الأخرى مثل املؤرشات اجلغرافية أأو العالمات ا
لغاء أأي مؤرشات أأو عالمات جتارية عن خطأأ. وميثل  النص يف احلس بان العقوابت القانونية ضد الزتوير ابلإضافة اإىل رشط اإ
النظام احلايل املتعلق حبامية ساللت النبااتت اجلديدة معادل لنظام الرباءات اذلي ميثل جزءا من نظام امللكية الفكرية. ول 

ن للمرء أأن يتعلق ابحلارض من أأجل حتقيق وعد مس تقبيل ل يدري مىت يتحقق. وقد علمنا التارخي العديد من ادلروس. ميك
طار زمين حمدد ومع  27وقد أأشارت املادة  ىل أأهنا ختضع للمراجعة خالل اإ من اتفاقية الرتبس اليت تعاملت مع أأشاكل احلياة اإ

زاةل امل لأهنا تعمتد فقط عىل النوااي احلس نة بدون أأن يدمعها ىشء أ خر. وينبغي أأن   5ادة ذكل مل تمت أأية مراجعة. وينبغي اإ
 ملزمة.  3-4تكون املادة 

هناك أأكرث يكون أأكرث من ولية قضائية واحدة وغالبًا ما عىل موزعة تكون عادة ن املوارد الوراثية اإ قال وفد أأسرتاليا و  .166
قدهما اليت واكنت الصياغة الإيضاحية بدل واحد. عىل الأنواع نوع من  يقترص أأياكن من النادر أأن و من بدل منشأأ واحد. 

ىل أأن الكشف عن ن وصديق الرئيس وامليرس  احلد الأدىن املطلوب وليس املوارد الوراثية ميثل زود اذلي بدل املنشأأ تشري اإ
هذه ضامن أأن يكون هذا البند و لأن ذكل همم من أأجل ، من املمكن أأن يكون بدل منشأأ أأي بدل الإشارة اإىل جمرد من املفيد 
ىل الشواغل اليت أأعرب عهنا معلية احلزمة  ىل مناقشة تكل املفاهمي يف ال خرون ابلاكمل. وقد اس متع اإ يف هذا الصدد وتطلع اإ
)ب( ابلعرتاف بأأن الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يه املصدر  1-4غري الرمسية. وميكن زايدة تعزيز املادة  اجللسات

هنج أأكرث دقة يتيح مرونة اكفية للشعوب الأصلية وضع العمل عىل تدرس ئييس. وميكن للجنة احلكومية ادلولية أأن الر 
 تحديد كيفية حتديدها.ل واجملمتعات احمللية 

عند دراسة و وأأيد وفد كينيا ال راء اليت أأعرب عهنا وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املواد السابقة.  .167
ن اس تخدام  ا الوفد، دع3-4ادة امل دراج ودمع املوافقة املس بقة عن عمل. اإ ىل اإ مل يكن جيدًا  1-4" يف املادة اليت تزود"عبارة اإ

 .2-4تقدمي التوجيه يف املادة من أأجل العناية الواجبة وأأيد الوفد اتباع للأس باب اليت ذكرها وفد جنوب أأفريقيا. 

نه عىل الرمغ من أأن  .168 تقترص عىل براءات الاخرتاع ول تغطي مناذج امللكية الفكرية الأخرى،  4املادة وقال وفد الهند اإ
نه  جيابيأأن يرغب يف امليض قدما و يفاإ جراء مزيد من املناقشات بشأأن يف  اكون اإ ن أأحاكم "احلزمة". اإ املصدر والأصل اإ

اع بأأنه من الاختياري الإفصاح عن )أأ( الانطب 1-4أأعطت املادة وقد خمتلفني، واكن هلام معان خمتلفة وأأغراض منفصةل. 
مصدر املنشأأ كبدل املنشأأ. واقرتح حذف عبارة "ما هو جوهري ابلنس بة لالخرتاع". واتفق مع تعليقات وفود رسي لناك 

ميكن ابلطلبات انطباعا بأأن املتقدمني  2-4أأعطت املادة و ". اليت تزودوالصني وجنوب أأفريقيا وغريها فامي يتعلق حبذف لكمة "
 نشأأ أأو مصدر املوارد الوراثية. واقرتح حذف أأو تعديل ذكلمدركني مل من رشط الكشف عىل أأساس أأهنم غري يمتلصوا أأن 

 وفد جنوب أأفريقيا.وفقا لقرتاح 

يعمتد بصورة " بعبارة "الاس تفادة من"عبارة وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رغبته يف الاس تعاضة عن  .169

يف السطر الثالث من هذه املادة، اكن هناك رشط و. وسوف جيعل ذكل الصياغة أأكرث وضوحا. 1-4ة " يف املادمبارشة عىل
ضافة "جيوز" ينبغى/يتعني" "ما  عبارةبا أأن و عىل خيار نظام مماثل لالحتاد الأورويب. احلفاظ ميكن بدل مهنا حبيث "، وأأراد اإ

الخرتاع ما هو جوهري ابلنس بة لنه يقرتح تعريفًا كام ييل: "، فاإ 4يف املادة  تهو جوهري ابلنس بة لالخرتاع" قد اس تخدم
ذا مل يمت أأنه يعىن  هذا التعريف، ويؤيد اس تخدام املوارد الوراثية يف صنع الاخرتاع، مل يكن ابلإماكن حتقيق هذا الاخرتاع." اإ

دراج العبارة يف النص.  بعبارة "  هاوتقامس عىل املنافع احلصول  "الامتثال ملتطلباتعبارة ، اقرتح استبدال 3-4يف املادة ويؤيد اإ
ىل مثل احلصول عىل  "اس تحقاق اس تخدام املوارد الوراثية ترخيص من ماكل الرباءة أأو ترصحي من السلطة املعنية للوصول اإ

ضافة الوفد ، اقرتح 4-4يف املادة وأأكرث حتديًدا. ت تكل العبارة املوارد الوراثية". واكن ىل فرصةعبارة اإ للمتقدمني  "ابلإضافة اإ
الوفد خاطةة أأو غري حصيحة" يف الهناية. واقرتح معليات كشف براءات الاخرتاع لتصحيح أأي احلاصلني عىل أأو ابلطلبات 

ىل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية غري رضوري لصنع الاخرتاع أأو ويه 6-4مادة جديدة رمق  : "عندما يكون الوصول اإ
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ومات املتعلقة بصدر أأو أأصل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا يف أأي وقت بعد اس تخدامه، ميكن تقدمي املعل
 رسوم ".سداد اترخي تقدمي الطلب وبدون 

ن املادة  .170 براءات الاخرتاع. لقرصها عىل حتول كبريا واكنت متثل يه دليل واحض عىل املرونة.  4وقال وفد نيجرياي اإ
ن  جراء وسط يعمتد عىل  التوصل حللوذلكل، فاإ . واكن هناك ميل 4مفاوضات حول تفاصيل حمددة أأخرى مرفقة ابملادة اإ

"ما هو جوهري ابلنس بة عبارة اس تخدام ووافق عىل لوفود ملواصةل املواقف والعبارات والنصوص احملددة سلفا. ى ادل
دخال يف التعريف اذلي اقرتحه وفد االأمهية ، ووجد بعض 1-4لالخرتاع" يف املادة  لولايت املتحدة الأمريكية، لكنه اقرتح اإ

)أأ(، فهيي تامتىش مع املالحظات السابقة بأأن بدل  1-4هذا التعريف. وفامي يتعلق ابملادة يف مجيع املعارف التقليدية املرتبطة 
أأيده أأفريقيا، واذلي ، وافق الوفد عىل البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب 2-4منشأأ املوارد الوراثية س يكون اكفيا. ويف املادة 

دخال عبارة وفد الهند وأ خرون،  العناية الواجبة. وفامي يتعلق ابلقرتاحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة واملتعلق ابإ
ذا اكن من املمكن الاس مترار يف النظر ذكل  أأنالوفد ، اقرتح 4-4الأمريكية من أأجل تعديل املادة  ميكن الاس تغناء عن تكل اإ

ضافة "رشط الإفصاح" 2-4يف املادة  ضافة  / ل جيوز / ل يضع الزتامًا عىل ماكتب الرباءات "جيب لينبغي /  ل. واقرتح اإ واإ
شارة اإىل حصة الكشف.  اإ

 5وافتتح الرئيس املناقشات املتعلقة ابملادة  .171

نه اكن دليه الكثري من  .172 ىل عملية صنع القانون ادلويل اليت التشكك فامي يتعلق ب وقال وفد نيجرياي اإ املس تقبل، تتطلع اإ
ىل اس مترار املشاركة ابملسودة روح التقدم والتوفيق، رحب، من منطلق ولكن مع ذكل،  وجعلها أأكرث يف صياغهتا وتطلع اإ

ضافة عبارة "ذات بوصفها واقعية  صةل بوضوع هذا الصك" بعد المصدر للأمل يف املس تقبل. ويف غضون ذكل، اقرتح اإ
 "."التكنولوجيات الناش ةةعبارة 

ن مجموعة البدلان الأفريقية بذلت الكثري من اجلهود  .173 تمت ولكن عىل الرمغ من ذكل، مل  5املادة بشأأن وقال وفد النيجر اإ
رشط املراجعة، خاصة بشأأن مواصةل العمل وأأعرب عن رغبته يف . وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي. ماكفأأة هذا اجلهد
قد اقرتح اس تخدام مصطلح "جتس يد" بدل تجربة. و ال تكل  من املفيد الاخنراط يف واكن من اتفاق تريبس. 27يف ضوء املادة 

 .ذكل أأحد اخلياراتل ينبغي أأن يكون ولتعزيز الالزتام اجلاد والرسيع. من مصطلح "تيسري" 

عة العمل اليت نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية، أأنه أأاًي اكنت العملية أأو مجمو ابل  ة، متحدثتيبتيباقال ممثل مؤسسة و  .174
مجيع فينبغي ضامن مشاركة يف املس تقبل، واملراجعات اليت جتري بعض العنارص واختاذ قرارات بشأأن  5أأنشئت لتنفيذ املادة 

 .الشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةالأطراف املعنية، با يف ذكل 

ن املادة  .175 ملوافقة عىل هذا العنرص، ينبغي أأن يس متر لبنة أأساس ية يف احلزمة. وعند امتثل  5وقال وفد جنوب أأفريقيا اإ
عىل ة احلكومية ادلولية خرى" حىت ل تؤثر فرتة تعليق مناقشات اللجنالأ نتدايت امل العمل "دون املساس ابلعمل اجلاري يف 

 الويبو مصلحة اثبتة يف أأحد الأنشطة اجلارية يف ى الوفدالأعامل اجلارية الأخرى داخل الويبو وغريها من الهيةات. واكن دل
ىل بيان وفد النيجر حول طبيعة الالزتام ابلعمل الوفد اليت تتناول املعارف الأصلية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وأأشار  اإ

طار هلاملس تقبيل وحماوةل  ، ال ليات املناس بةغري الرمسية، ينبغي عىل اللجنة احلكومية ادلولية توضيح وخالل اجللسات . وضع اإ
يف املادة والاقرتاح اذلي تقدم به وفد نيجرياي حول التقنيات ذات الصةل ابملوضوع. الوفد جلنة دامئة. وأأيد جود و با يف ذكل 

جيايب، وجود ، فضل 4-4 رشادات ملقديم طلبات الرباءات بشأأن كيفية تلبية يشري بيان اإ أأوًل اإىل ماكتب الرباءات اليت تقدم اإ
 يت س تؤهل ذكل البيان الإجيايب.متطلبات الكشف، متبوعة ببنود أأخرى، وال

زي النفاذ"، حلخول ادل" ويهاملعاهدة  بعبارة وردت يفوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن قلقه فامي يتعلق  .176
جراء مزيد من  عبارةواليت يبدو أأهنا س تحمك مس بقا عىل نتيجة املفاوضات. واقرتح استبدالها ب  "وضع اللمسات الأخرية عىل" واإ
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ذا ترك أأحد الباب مفتوحا أأمام و ات بشأأهنا. املناقش امللكية الفكرية )ومل يسمع أأي جحج أأشاكل هذا الصك عىل مجيع تطبيق اإ
ن التنفيذ عىل املس توى الوطين واملتعلق أأشاكل عىل مجيع سبب وجوب تطبيقه مقنعة حىت ال ن بشأأن  امللكية الفكرية(، فاإ

أأكرث. ومل يشارك الوفد يف املوضوع مناقشة الوفد أأراد و . تتعلق ابلمتثالابت امللكية الفكرية ميكن أأن خيلق صعوأأشاكل بلك 
 .هذا الأمرفريق التصال هذا، حيث قد تكون املناقشات قد أألقت املزيد من الضوء عىل 

نه  .177 الواحض كيف ميكن أأن ينطبق أأي رشط مل يكن من دون املساس بواقفه، و ، 5لامدة ابلنس بة لوقال وفد كندا اإ
عىل  5هذه املسأأةل. وبصورة أأمع، يتعني عليه النظر يف املادة بتوضيح رحب قد ىل "التكنولوجيات الناش ةة"، و كشف ع

اكن دليه أأس ةةل حول كيفية تطبيق أأي و قبل الإدلء بزيد من التعليقات عىل هذه املادة اجلديدة املقرتحة. املس توى احمليل 
نه يرحب5خرى غري الرباءات. ولإثراء النظر يف املادة الأ  قوقجمال التطبيق فامي يتعلق ابحلرشط كشف يف   دون حتزي، ،، فاإ

لزامية عىل حقوق أأخرى غري الرباءات فامي يتعلق  ابملعلومات الواردة من ادلول الأعضاء اليت تطبق رشوط الكشف الإ
 الإجراء.اليت تتعلق هبذا بتجربهتا القطرية 

ملوارد الوراثية يف املس تقبل واليت من املتعلقة ابوانب اجلتحقيق خمتلف يه طريقة ل  5وفد كولومبيا أأن املادة ورأأى  .178
شامةل وميكن مناقش هتا فامي يتعلق املادة اكنت وقد تعلق ابلتكنولوجيات الناش ةة. اليت ت شأأهنا تلبية خماوف بعض البدلان 

دراج هذه املادةبتطبيق الصك.  عنيه اكنت ت التوضيحات حول ما ميكن أأن يكون هناك بعض و . وقد أأيد الوفد اس مترار اإ
ىل أأن ، نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية، تيبتيباممثل مؤسسة الوفد مداخةل غري الرمسية. وأأيد اجللسات خالل  اليت أأشارت اإ

 .املراجعة ينبغي أأن تمت بشاركة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية

ن فهمه للامدة وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وا .179 ىل  5دلول الأعضاء فيه، وقال اإ يستند اإ
ىل وثيقة جديدة عىل أأهنا مشاركته يف فريق التصال، وفهمه  حماوةل من قبل امليرسين وصديق الرئيس لتوجيه املناقشات اإ

ىل املادة يمت النظر من غري املفرتض أأن و اخملتلفة. بني املواد يربط يعمتد عىل حزم و أأساس هنج  هنا حل مس تقل بذاته. عىل أأ  5اإ
ىل بعض املشاركني، ل ميكن اعتبار نتيجة  الوفد وحاول من نظام الرباءات نتيجة متوازنة تقترص عىل الإقرار بأأنه ابلنس بة اإ

ذا اكن ينبغي للصك أأن  براءات يقترص عىل معلية اللجنة احلكومية ادلولية. كام تناول فريق اخلرباء اخملصص مسأأةل ما اإ
دراهجاقوق امللكية الفكرية فقط، وحاول مناقشة نوع حقوق امللكية الفكرية الأخرى اليت ميكن الاخرتاع أأو ح . وقد اس مترت اإ

تكل املناقشة يف فريق التصال، ونوقشت بعض أأشاكل حقوق امللكية الفكرية ابلفعل، مثل حامية الأصناف النباتية. 
جزًءا من ذكل اكن و . اتيشء أ خر غري الرباءلتناول ك فرصة فكرة أأنه جيب أأن تكون هنااملادة أأن تس توعب حاولت هذه و 

ىل مزيد من الوقت للنظر واكن ي . ومع ذكل، اكن الوفد حذرًا بشأأن ال اثر املرتتبة عىل ذكل. اذلي يعمتد عىل احلزماحلل  تاج اإ
للنظر يف حل مس تعدا ن يتعلق بنظام الرباءات فقط. ومع ذكل، اكاكن الاقرتاح من الأويل  موقفه، خاصة وأأن الأمر يف

 اكن من املهم أأن تكون احلزمة متوازنة ومقبوةل.و واعتربه عنرًصا واحًدا. يعمتد عىل احلزم 

ن املادة  .180 ماكنية مرشوطة وأأن لكمة " 5وقال وفد رسي لناك اإ ىل اإ " ينبغي أأن تس تخدم لضامن يتعنيتشري فقط اإ
ىل مراجعة رشط الكشف. وقد  ضافهتا من أأجل التوصل اإ ذا متت توافقمتت اإ . ومن شأأن ذكل أأن مينح املزيد من الراحة اإ

قبل ي أأنه مل انطباع ، لأول وهةل، يعطي الصك يف ادليباجة حبيثومت تعزيزه من خالل تأأكيد صياغته بصطلحات أأكرث حتديًدا 
خرتاع. واكن عىل ادليباجة أأن براءات الااليت تمتثل يف أأن املوارد الوراثية اكنت فقط قابةل لالإحاةل اإىل حقوق امللكية الفكرية 

الصك فقط مع الرباءات، ميكن تطبيق حقوق امللكية الفكرية بعىن أأكرث معومية عىل قد يتعامل أأنه يف حني بالء توحض 
 .يف أأي صك أ خر أأو يف املس تقبل املوارد الوراثية

ن صياغة املادة  .181 فعل رشط الكشف عىل أأشاكل ينبغي أأن تشمل حالت البدلان اليت طبقت ابل 5وقال وفد الهند اإ
. أأما ابلنس بة للتكنولوجيات الناش ةة، فاإن تكل الصياغة اخلاص أأن تتأأثر هبذا احلمكلها امللكية الفكرية الأخرى وكيف ل ينبغي 

سقاطها لأن  يف قانون امللكية الفكرية. التكنولوجيا أأصبحت محمية ابلفعل غري ذات صةل وميكن اإ
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 ينبغي النظر فهيا من خالل الس ياق العام وليس بصورة منعزةل.  5وقال وفد مرص أأن املادة رمق  .182

ن املادة  .183 متثل جزء من حزمة مواد وأأهنا  5قال وفد ليثوانيا متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اإ
نه . ومل ير أأنه من املمكن تطبيق رشط الكشف عىل جمالت امللكية 4ترتبط بصورة خاصة ابملادة  الفكرية الأخرى. ذلكل فاإ

نشاء فريق معل، فاإن وجود جلنة دامئة ميثل حل أأفضل ملناقشة املسأأةل. وقد أأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة  بدل من اإ
 هذه املادة يف اجللسات غري الرمسية. 

 7وفتح الرئيس الباب لتقدمي التعليقات املتعلقة ابملادة  .184

الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ورحب بشلك عام حبذف القامئة الطويةل  وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس .185
ن امليرسين وصديق الرئيس  من خالل التعامل مع هذه القضية ويفضل الوفد . قدموا حال جيدا يتعلق بوضع حد أأقىصوقال اإ

نه ل يزال غري قادراحلد الأقىصفامي يتعلق بحتوى و . ومع ذكل، وجود حد اقىص موقف مل يتغري و. عىل اعتباره مقبول ، فاإ
الإبقاء عىل حل بديل حبيث يعكس النص الوفد عىل املس توى الصحيح. واقرتح  2-7، وابلتايل مل تكن املادة احلالية الوفد

 يف الوفاء بتطلباتالإخفاق عىل النحو التايل: "ل يؤثر  2-7أأن يكون البديل . واقرتح مواقف خمتلفةوجود مشاركني هلم 
لدلورة اخلامسة والثالثني للجنة احلكومية  1املراجعة الإفصاح عىل قدرة حقوق الرباءة املمنوحة". وقد انعكس ذكل فعاًل يف 

أأخرى يكون دليه اقرتاحات وأأنه قد لعمل عىل أأساس هذا النص، أأعرب الوفد عن رسوره ل، 3-7. وفامي يتعلق ابملادة ادلولية
 .تفرسه بشلك أأكرب

 ةالإطاري، متحداًث نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية، مع الهنج صندوق حقوق الأمريكيني الأصليني ممثةل تاتفقو  .186
لغاء جيب أأن مسأأةل عن اعتقادها بأأن  تأأعرب ،2-7. وفامي يتعلق ابملادة 1-7املتجسد يف املادة  عىل تكون مطروحة الإ

لغاء مسموح ابلفعل داخل نظام الرباءات،  نالطاوةل. وبا أأن الإ لمعايري. لختفيض عدم السامح ابلقيام بذكل س يكون بثابة  فاإ
، أأعربت عن رغبهتا يف توضيح أأن عبارة "مجيع الأطراف املعنية" تشمل الشعوب الأصلية واجملمتعات 3-7وفامي يتعلق ابملادة 

لأصلية واجملمتعات احمللية مع غري الرمسية، اقرتحت الصياغة التالية "بشاركة الشعوب ااجللسات احمللية. وملزيد من النظر يف 
ملخصًا من صفحتني ابلنقاط املتعلقة طرح مراعاة قوانيهنا وبروتوكولهتا العرفية". وأأعلنت أأن جتمع الشعوب الأصلية قد 

 الإس بانية والإنلكزيية والفرنس ية.للغات ابلشعوب الأصلية والقوانني والربوتوكولت العرفية اب

ن املادة  صلية الربازييل للملكية الفكريةمعهد الشعوب الأ  ممثةل توقال .187 املتعلقة يه انعاكس جلهود مجيع الأطراف  7اإ
حداثهو من ذكل اكن الهدف و . من هذا املنطلقحراز تقدم يف العملية وينبغي التعامل معها ابإ  توازن. واكنت مشاركة  اإ

نشاء أ ليات تسوية املنازعات هممة هنا تود أأن تدرج يف املادة  الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف اإ عبارة  3-7للغاية. وقالت اإ
القيام يف "أ لية تسوية املنازعات". واقرتحت عبارة "با يف ذكل القانون العريف للشعوب الأصلية، عند الاقتضاء" بعد 

حلها القانون العادي ع مل يس تطكيفية قيام القوانني العرفية حبل الزناعات اليت ابس تعراض أأمثةل مثرية ل غري الرمسية اجللسات 
 هبذه السهوةل.

 .معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية وأأيد وفد جنوب أأفريقيا اقرتاح ممثةل .188

جيازا.  .189 من أأجل تطوير رشط كشف يزيد من اليقني و وأأعرب وفد سويرسا عن تقديره لأن النص أأكرث وضوحا واإ
واحض و صارم وضع حد أأقىص يع أأحصاب املصلحة، اكنت هناك حاجة اإىل مجل ابلنس بة جاذبية هذا الرشط يزيد من القانوين و 

الابتاكر وواحض، ميكن أأن يصبح الصك مثّبّطًا فامي يتعلق ابلشفافية وجود حد أأقىص يتعلق بعقوابت ما بعد املنح. وبدون فامي 
دمع الأحاكم اليت من شأأهنا أأن هل بيسمح  يف وضعالوفد مل يكن وملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. املتعلق اب

بطال براءات الاخرتاع أأو جعل حقوق براءة اخرتاع غري قابةل للتنفيذ عىل أأساس عدم الامتثال مل  هذا النوع من ثل تسمح ابإ
لشفافية، وابلتايل فهو يتطلب عقوابت فريدة من يتعلق ابتدبري أأي أأنه ط الكشف. واكن ذكل مطلب كشف فريد، ورش 
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املنح مثل الغرامات بعد العقوابت الأخرى املفروضة ويبدو أأن من أأجل توفري اليقني القانوين مجليع أأحصاب املصلحة.  نوعها
فامي  3-7و2-7اجلديدة يف املادتني يوافق الوفد عىل العبارات  ملوتقدمي معلومات غري مرشوعة عن معد. عند أأكرث مالءمة 

 غري الرمسية.تناولها بشلك أأمشل يف اجللسات وأأعرب عن أأمهل يف التساؤلت د من يتعلق ابلنية الاحتيالية. واكن دليه عد

ومل يكن وفد الياابن يعتقد أأن رشط الكشف الإلزايم س يكون أأكرث الطرق فعالية ملعاجلة القضااي املتعلقة ابملوارد  .190
طار ات ورأأى أأنهالوراثية.  قد و فاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي. من الأنسب اختاذ تدابري محلاية املوارد الوراثية يف اإ
ماكنية تطبيق رشوط الكشف ابلتأأثري عىل صالحية أأو ل اجملال للسامح  2-7اجلزء الأخري من املادة يفسح  حقوق براءة اإ

هذا  مثلميكن فرض مودع طلب الرباءة أأو حامل الرباءة، ى نية احتيالية دلتوافر الاخرتاع. وحىت لو افرتضنا أأنه نتيجة 
ن أأي عقوبة غري مربرة بوجب نظام براءات الاخرتاع ميكن أأن تسبب أأثرا مرعبا  ابلنس بة النوع من العقوابت ضدمه، فاإ

أأي تدابري محلاية تطبيق املوارد الوراثية. وبدًل من ذكل، ينبغي متابعة الصناعية اليت تس تخدم والتطوير  البحثنشطة لأ 
طار اتفاقية التنوع البيولويج ليس ،  املنافع وتقامسهاعىلاملوارد الوراثية لأغراض احلصول  بوجب نظام الرباءات ولكن يف اإ

-7ينبغي أأيضًا وضع اجلزء السابق من املادة و بني قوسني.  2-7وبروتوكول انغواي. وذلكل، ينبغي وضع اجلزء الأخري من املادة 
ىل 3 ليه يف املادة مرتبطا ابلرشط امل أأصبح وابلتايل  ،بني قوسني، لأنه أأشار اإ  .2-7شار اإ

ن مجموعات التصال تسري يف الاجتاه  .191 وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وقال اإ
نه يتطلع اإىل   ،2-7يف املادة وغري الرمسية ملناقشة مزيد من جوانب هذه الصياغة اجلديدة. عقد اجللسات الصحيح. وقال اإ

، حيث بني قوسني وضع اجلزء الثاينعىل  ووافقيف اجلزء الأول من امجلةل. " ينبغي" بدًل من "نييتع" الوفد اس تخدام فضل
نه ،3-7مل يكن مقتنعا بأأن هناك حاجة ملثل هذا احلمك القوي. وفامي يتعلق ابملادة  ىل ي  فاإ مزيد من احلصول عىل تطلع اإ

 لية.الزناعات وكيفية معل ال  حل التفسريات لفهم ما ميكن تطبيقه يف 

ن املادة  .192 جراء أأي تغيري ومأأخوذة من النص الأصيل.  1-7وقال وفد جنوب أأفريقيا اإ  10غطت املادة وقد . هبامل يمت اإ
دارية  لغاء. ومع ذكل، فاإن تكل املعاهدة ذكل ؤدي يل وقد من معاهدة قانون الرباءات قضااي اإ ىل الإ أأيضًا بوجود قيود أأقرت اإ

ومل تكن . ذلكل، اكن عىل القوانني الوطنية التعامل مع ذكل. تناولهامعاهدة الويبو جمال كن ي عىل الأنشطة الإجرامية، اليت مل
ذا اجتاز أأي و غري قانوين. أأمرا الاحتيال يف معظم البدلان ويعترب قانونًيا، يعترب ضع ملا ختاملعاهدة فوق القانون. وجيب أأن  اإ

لالحتفاظ طرحت ون اجلنايئ. وقد أأخفقت النقاط اليت خشص اخلط وأأصبح جمرما، فس يكون هذا الشخص خاضعا للقان
لهيا الأعضاء اذلين يثريون الإقرار الأصلية يف  3-7ابملادة  تكل بأأن اللغة مأأخوذة من معاهدة قانون الرباءات اليت ينمتي اإ

. وليس أأقل من ذكلئية تدور حول خلق يقني بأأن اجلرامئ اجلنائية سيمت التعامل معها كجرامئ جنا 3-7اكنت املادة و الأس ةةل. 
ن اللجنة احلكومية ادلولية  ل فاإ  تشجع الفوىض.س تكون واإ

دراج مشاركة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية و  .193 دراج وأأيد وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات مقرتح اإ القوانني اإ
 .3-7العرفية يف املادة 

ن ب أأفريقيا. وأأعرب وفد مرص عن تقديره للبيان اذلي أأدىل به وفد جنو  .194 ، بصيغهتا احلالية، لن تنفذ 7املادة وقال اإ
ىل هذه الصياغة وقد قدم الوفد . حزمة موادمضن جيب أأن تدرج بفردها ولكن  العديد من التنازلت الكبرية للوصول اإ

دراهجا يف حزمة ذا مل و من تقدمي أأي تنازلت أأخرى. الوفد . ذلكل، مل يمتكن مواد واملوافقة عىل اإ  4املرونة للامدة  تتوافراإ
 جرمية الاحتيال.عىل يعاقب ل بدل واحد يف العامل ول يوجد . لن يصبح هل أأمهيةخرى يف املقابل، فاإن ما حتقق واملواد الأ 

ىل احلاجة اإىل فرض عقوابت اكفية لتحفزي السلوك الصحيح من جانب مقديم الطلبات.  .195 نه أأشار اإ وقال وفد الربازيل اإ
لغاء.  2-7ادة اكنت هذه يه حاةل املو  جراء اس تثنائيا واكن الأمر ميثل بشأأن الإ لظروف القاس ية واكن من الرضوري يف ااإ

لغاء وتنص العديد من القوانني عىل طر أأخال.ي. يتعلق سخجتنب وضع  . ةالربازيلي ات، با يف ذكل الترشيعالحتيالنتيجة لالإ
ىل فقدان براءة الاول يؤدي  ىل يؤدي خرتاع، ولكن الاحتيال لتضليل احلكومات فقط اإ عقوابت جنائية تطبيق أأيضا اإ
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ضافية. لقد اكنت جرمية خطرية للغاية.  لغاء اإ من مرونة كبرية الأمر ميثل  اكنو . من العقوبة عىل الاحتيالاحلد الأدىن وميثل الإ
لغاء القائل بوفد جنوب أأفريقيا رأأي ؤخذ بعني الاعتبار. وأأيد يوينبغي أأن جانبه  حىت يف حاةل الاحتيال ميكن أأن استبعاد الإ
ىل أأن  من  1-10ونصت املادة حاةل انعدام القانون، وهذا ابلتأأكيد ليس نية املشاركني يف اللجنة احلكومية ادلولية. يؤدي اإ

ماكنية  لغاء بسبب الاحتيال. معاهدة قانون الرباءات عىل اإ اكن وفدا سويرسا والياابن جزًءا من معاهدة قانون الرباءات. و الإ
دراج 2-7ن من احملري فهم موقفهم من املادة اكو   .3-7يف املادة عبارة . وأأيد الاقرتاح اخلاص ابإ

ن النص اكن أأكرث  .196 اتباع من خالل مرونة لدلول الأعضاء بشأأن هذا اجلانب الهام. و وضوحا ووفر وقال وفد كولومبيا اإ
جزًءا  دولته فاظ عىل هذا املعيار. وابعتبارامه يف احلأأن يس هكيف ميكنمعرفة يف املشاركة و أأعرب الوفد عن رغبته هنج بنّاء، 

لغاء حاةل 3-7يف املادة ومن جممتع الأنديز، جيب أأن تامتىش مع لواحئ امللكية الفكرية والعقوابت يف جممتع الأنديز.  ، قد يعترب الإ
ذا اكنت هناك نية احتيالية. وهنّأأ  قواعد لكن ذكل اكن يتعارض مع م امليرسين وصديق الرئيس عىل مرونهتالوفد اس تثنائية اإ

خرين ال  عضاء الأ مع النظر يف الأمر  فقد أأراد حتيالية. ومع ذكل،الانية بسبب ال الأنديز لأن هناك حالت مل حتل فقط جممتع 
نديز وبذل أأقىص جممتع يف  ىل تغطية قد بصورة أأكرث انفتاًحا صياغة لالإسهام يف التقدم والتوافق مع هجد دول الإ يع مج تؤدي اإ

ضافة  3-7املادة الوفد مس تعدا لتقبل الاقرتاحات بشأأن املواقف. ويف الوقت احلايل، ظل   اتلترشيعابلنظر ل "عبارة واقرتح اإ
دول الأنديز اليت مل تؤثر عىل جممتع عن رغبته يف مواصةل النظر يف اخليارات مع الوفد . وأأعرب املادة " يف هنايةةالوطني

ىل هذا اجلهد ترشيعاهتا احلالية ومواصةل   يعكس مجيع املواقف.واحض نص للتوصل اإ

رشط السامح حبق تطبيق ينبغي"، يتعني/وعبارة " 1-7وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فامي يتعلق ابملادة واحتف   .197
دراج من خالل  ء، رشط الاس تثنا حول ، اقرتحت عدة وفود وضع قوسني معقوفني 2-7"جيوز". وفامي يتعلق ابملادة لكمة اإ
دلهيا مزيد من الوقت للنظر يف يتوافر تريد أأن  لأهنا ولكن عرتاض عىل رشط الاس تثناء،من ابب الاليس ذكل وأأيدت 

، اقرتح أأحد الوفود عىل الأقل وضع 3-7معاهدة قانون الرباءات والنظر فهيا يف ضوء الأحاكم الوطنية. وفامي يتعلق ابملادة 
ن اكن دليه اهامتم بواصةل مناقشة هذه املادة بعيهنا د الولايت املتحدة وفهذا احلمك بني قوسني معقوفني وأأيد  ذكل، حىت واإ

ىل فهم أأفضل   يةوكيف للشلك اذلي س تكون عليه والنظر يف خيارات حل املنازعات خارج س ياق املس توى الوطين والإشارة اإ
 يف س ياق التفاق.معلها 

ن املادة  .198 ندونيس يا اإ ىل جانب القضا7وقال وفد اإ حزمة متثل ، 1 املراجعةاي الأخرى اليت نوقشت كام هو مبني يف ، اإ
ون وصديق الرئيس تضييق الفجوة،  7مليض قدما يف الصك احلايل. وأأيد املادة مواد تساعد عىل ا كام يه، حيث حاول امليرّسّ

با فيه الكفاية املادة واسعة ت فقد اكن ،بوضع حد أأقىصمع مراعاة الاختالفات القامئة عىل املس توى الوطين. أأما فامي يتعلق 
ن مسأأةل التعامل مع الاحتيال ليست غريبة عىل أأنظمة الرباءات أأو حىت  ا حتاولولكهن يف نفس الوقت خلق اليقني القانوين. اإ

دراج املتعلق عىل أأنظمة امللكية الفكرية الأخرى. وأأيّد موقف وفدي جنوب أأفريقيا والربازيل  الشعوب الأصلية واجملمتعات ابإ
ىل الأمام واكنت يف مرحةل حرجة 3-7يف أ لية لتسوية املنازعات، كام هو مبني يف املادة احمللية  تتعلق . وقد حتركت اللجنة اإ

 تضييق الفجوات.ب 

نه ينبغي قراءة املادة  .199  1جيب تعريف النية الاحتيالية يف املادة و . 3-7و  2-7ابلقرتان مع املادتني  1-7وقال وفد تركيا اإ
 غري الرمسية.اجللسات . وميكن توضيح هذه الأمور يف حتدث ظروف ةأأيوحتت فهم واحض ملوعد حدوهثا وصل ل التمن أأجل 

توافق ال راء فامي يتعلق ابجلزاءات حتقيق اإىل وضع أأقرب ميثل كبري وربا هذا الأمر ميثل حتس نا  وقال وفد نيجرياي اإن .200
للميض قدًما، و . مل تعد مأألوفةممارسة وضع أأقواس معقوفة وأأن موجودة بني قوسني،  7وس بل الانتصاف. وذكّر بأأن املادة 

ن  رشعيته من الكشف، قد أأخذ النظام أأن نظام براءات الاخرتاع. ويف الواقع، عىل غريًبا ل يعترب أأمرا الإفصاح قال اإ
اكن اذلي  دل املنافع وتقامسهاتبانظام تبين دفع اللجنة احلكومية ادلولية ل ياول وفد الياابن أأن نرى وابلتايل، اكن من املربك 

وتقامسها املنافع عىل حلصول املتعلقة ابلإشارات ومل يكن هل صهل ابعىل نظام الرباءات  4املادة يف اكن الرتكزي و ابس مترار. يرفضه 
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يقوم فيه  نظامبقبول مل تس تطع اللجنة احلكومية ادلولية أأن تسمح لنفسها ويف بروتوكول انغواي واتفاقية التنوع البيولويج. 
ىل كيفية بشأأن يف نفس الوقت. لقد حان الوقت للبدء يف التفكري بدية بتبين الرأأي ونقيضه الناس  نتيجة. ودون التوصل اإ

لغاء جيب أأن يكون يف النص، اكن هناك الكثري من  العمل الشاق املساس بوقف بعض الوفود اليت أأرصت عىل أأن الإ
ذا اكنت اللجنة احلكومية فلستيعاب ابلنس بة ملعظم الوفود حىت  لغاء". وتساءل الوفد عام اإ كرة أأن النص مل يس تخدم لكمة "اإ

ن عدم  ل ينبغي أأن يكون هل أأي عواقب من أأي نوع يف مجيع الظروف، ول  الكشفادلولية يف موقف يسمح لها ابلقول اإ
اكنت هناك الكثري من و اعات. يف اس تخدام خيار أ لية تسوية الزن الفائدة اكن هناك بعض و . الاحتيالحىت يف ظروف 

دخال الشعوب الأصلية واجملامتعات احمللية  3-7اكنت املادة و هذا اخليار. تيسري دراسات احلاةل اليت أأظهرت كيف مت  تقوم ابإ
ىل  اكنت هناك العديد من ادلراسات التجريبية اليت أأظهرت أأن مشاركهتم اكنت ابلغة الأمهية لأغراض و . هذه املساحةاإ

هبا وفود جنوب أأفريقيا ومرص والربازيل قامت املداخالت اليت وافق عىل ر ولسهوةل وتشغيل نظام الرباءات. ذلكل، الاستامث
ندونيس يا.  واإ

ن  .201 يبدو أأن بعض و اللجنة احلكومية ادلولية. تتبعه وحض نوع الهنج اذلي ينبغي أأن هذه املادة توقال وفد النيجر اإ
الفجوات، اكنوا ياولون توس يع وتقليل حد ما، وبدًل من حماوةل امليض قدمًا  نظر متناقضة اإىلاكنت هلم وهجة الأعضاء 

ىل أ ليات بديةل لتسوية املنازعات، من شأأهنا أأن تشمل  ىل اللجوء اإ لغاء، بل اكن يدعو اإ الفجوات. ومل يعد النص يتعلق ابلإ
ىل التوفيق وهنج قامئ عىل القاالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية  عىل من املفرتض أأن يساعد ذكل و نون العريف. وتستند اإ

لغاء. جتنب جتنب الزناعات، وابلتايل  لغاء )أأحاكم( حمك نصت معظم القوانني الوطنية عىل وقد مجيع مشالك الإ خاصة ابلإ
 داخل اللجنة احلكومية ادلولية.تسود هذه يه الروح اليت جيب أأن و عند الرضورة. 

توازاًن يأأخذ يف احلس بان مصاحل مجيع املعنيني لمتكني امليض قدمًا. وقد مت فقد وفرت  .7وأأيد وفد مالزياي صياغة املادة  .202
 التصال.فرق تقدمي الكثري من التنازلت، كام انقش هتا 

، ملواصةل بعض املسائل املتعلقة 2018يونيو  28غري الرمسية بعد ظهر يوم  اجللسات]مالحظة من الأمانة: جرت  .203
دعا الرئيس امليرسين وصديق الرئيس و .[  2018يونيو  29يف  2زء من ادلورة بعد توزيع املراجعة هذا اجلومت . 1ابملراجعة 
ىل تقدمي  جناًزا كبرًيا يسمح  2. وقد مثلت املراجعة 2املراجعة اإ ىل اإ املواقف املتعلقة  2وتعكس املراجعة نتيجة. ابلتوصل اإ

أ خر موجه حو التدابري ادلفاعية. هنج نظام الكشف و يتعلق ب  هناك هنج مع الاعرتاف بأأن اخملتلفة،املناجه ابلقضااي الرئيس ية و 
ىل ينبغي أأن يكون هناك وضوح بني الهنجني اكن و مل تمتكن اللجنة احلكومية ادلولية من سد هذه الفجوة. و من أأجل التوصل اإ

وضوح توافر البدون و ة املطروحة. حلفاظ عىل سالمة املواقف الرئيس يتتعلق اباكنت املهمة الرئيس ية و متعارضة. غري مواقف 
ىل اتفاق متبادل. وطلب  من الأعضاء أأن يدرسوا بعناية تعليقات امليرسين الرئيس اكن من الصعب التفاوض والتوصل اإ

ىل النص ومعرفة ماكن عدم الرجوع اكن من السهل جًدا و س ياق جلهودمه. وهو ما وفر وصديق الرئيس،   املادةظهور اإ
 .2املراجعة امليرسين وصديق الرئيس لتقدمي الرئيس ا . ودعاخلاصة بلك طرف

ن املراجعة  .204 أأخذت يف الاعتبار املداخالت اليت قدمهتا الوفود  2وقال الس يد كوروك، متحداًث بصفته أأحد امليرسين، اإ
بديةل، اكنت هو تضييق الفجوات وتبس يط النص. وفامي يتعلق ابدليباجة ال املداخالت . واكن الهدف من 1تقدمي املراجعة بعد 
ماكنية تطبيق )فامي يتعلق  5املادة  حصل  1مقرتًحا جديًدا يف املراجعة متثل الصك عىل جمالت امللكية الفكرية الأخرى( ابإ
بعض ادلول الأعضاء. وأأدخلت املادة مبدأأ مراجعة رشط الكشف لهذا الغرض بشاركة مجيع الأطراف يف موعد ل  دمععىل 

هام ويس تحق اذلكر يف ادليباجة. ولهذه مبدأأ . واعُترب أأن هذا املبدأأ اإىل حزي النفاذ الصكدخول  يتجاوز أأربع س نوات من بدء
 يف ادليباجة البديةل:العبارة التالية الغاية، أأدخلت 
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عادة التأأكيد و  ماكنية تطبيق عىل مطلب العمل املس متر املتعلق الرتكزي "اإ رشط الكشف عىل جمالت أأخرى من ابإ
جراء مراجعة لهذا الصك يف موعد ل يتجاوز أأربع س نوات امللكية الفكرية  والتقنيات الناش ةة، من خالل الزتام ملزم ابإ

 ".دخوهل اإىل حزي النفاذمن بدء 

جراؤه فامي يتعلق ابدليباجة البديةل.  دخاهل حبذف ، قاموا 1يف املادة واكن هذا هو التغيري الوحيد اذلي مت اإ المتيزي اذلي مت اإ

رضورة لوجود واملصطلحات الأخرى. وبا أأن بعض الوفود مل تر ابملصطلحات التشغيلية بني ما يُسمى  1جعة سابقًا يف املرا

زاةل هذا المتيزي، فقد  ىل العناوين الفرعية. قاموا ابإ تعريفات". وابلنس بة ال "وهو  1ترك عنوااًن منفرًدا للامدة وقد أأدى ذكل اإ

حدى ادلول الأعضاءمفقودًا يف هناية التعريف. كام أأعادوا، اكن ملصطلح "بدل املنشأأ"، فقد وضعوا قوسًا  ، بناء عىل طلب اإ

حدى املوارد الوراثية " تعريًفا جديًدا اقرتحته البدل اذلي يوفر . واكن مصطلح "1املراجعة تعريف بديل سابق مت حذفه يف  اإ

 ييل:ادلول الأعضاء وورد كام 

و / أأو املعارف التقليدية يف ظروف املوقع الوراثية  اذلي ميتكل املوارد " هو البدلالوراثية"البدل اذلي يوفر املوارد 

 و / أأو املعارف التقليدية. "الوراثية وفر املوارد الأصيل واذلي ي

عاد 1" يف املراجعة املوفر" و "البدل اذلي يوفروقد س بق حذف املصطلحني "البدل  حدى ادلول بناء عىل طلب  هتامومتت اإ اإ

دراج تعريف بديل ابعتباره  . عالوةالأعضاء حدى ادلول الأعضاء. ذلكل، بديل بناء عىل اقرتاح عىل ذكل، مت اإ اكن الوصف اإ

 املتعلق هبذه الرشوط كام ييل:

من بروتوكول انغواي بشأأن احلصول  5[ املادة با يتسق مع[ ]ـ"، ]]وفقا لالبدل املوفر/ البدل اذلي يوفر" عبارة "تعين

والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ةة عن اس تخداهما لالتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج[،  الوراثيةعىل املوارد 

حصل عىل اذلي و / أأو الوراثية [ هو بدل املنشأأ ]أأو اذلي اكتسب املوارد البدل املوفر[ ]اذلي يوفر)أأ( ]البدل 

 ابلتنوع البيولويج[.[[ [ ]التفاقية املتعلقةبا يتسق مع[ ]ل املعارف التقليدية ]وفقا

 بديل

و / أأو املعارف التقليدية يف ظروف الوراثية " يعين بدل املنشأأ اذلي ميتكل املوارد البدل املوفر"البدل اذلي يوفر / 

 وفر املوارد اجلينية و / أأو املعارف التقليدية. "واذلي يخارج املوقع 

جراء تعديل طفيف يف تعريف الظروف يف  دخال لكمة الأصيل املوقعقاموا أأيضا ابإ . وقد قاموا بتعديل هذا التعريف ابإ

 عىل ما ييل:ينص التعريف وأأصبح لكمة "الرشوط". بعد " ةطبيعيال "

داخل النظم الإيكولوجية الوراثية " تعين الظروف ]الطبيعية[ حيث توجد املوارد الأصيل "الظروف يف املوقع

أأنسة أأو املزروعة، يف املناطق احمليطة هبا حيث طورت خصائصها املمزية واملوائل الطبيعية، ويف حاةل الأنواع املس ت

 ، اتفاقية التنوع البيولويج[. "2]املادة 

دراجه بناء عىل طلب و  حدى ادلول الأعضاء اكن هناك تعريف جديد مت اإ  الخرتاع"جوهري ابلنس بة لفامي يتعلق بصطلح "اإ

 وهو
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و / أأو املعارف التقليدية املرتبطة به، عند صنع الورايث اس تخدام املورد لول عين أأنه يالخرتاع" جوهري ابلنس بة ل"

 الخرتاع. "التوصل لالاخرتاع، مل يكن ابلإماكن 

حدى ادلول الأعضاء الأ  توقد أأيد ضافة اليت خرى هذه املداخةل اإ ضافية، وابلتحديد "و / أأو املعارف عبارة اقرتحت اإ اإ

بديئ هو امجلع بني التدخلني كتعريف جديد ولكن من الأفضل وضع هذا التدخل امل فعل الالتقليدية املرتبطة هبا". واكن رد 

ما اس تخدام الأقواس أأو فصل املقرتحني. وهام للنظر فهياممطروحتان هناك مسأألتان  تاكنو الإضايف بني قوسني.  واكن : اإ

، اكن التغيري الوحيد يتعلق ابملادة 7يف املادة و. املهنجيف املوجودة الاختالفات التعرف عىل الأقواس أأكرث مالءمة أأثناء وضع 

لغاء. وكام  7-2 ىل الأمر ، فقد اعترب 1تبني من خالل العرض التوضيحي للمراجعة بشأأن موضوع الإ مفيدًا استنادًا اإ

لغاء كعقوبة. ولكنه اكن همًما أأيًضا، ورأأت بعض الوفو مداخالت  د أأنه من بعض ادلول الأعضاء لتوفري ضامن يتعلق بتطبيق الإ

لغاء فقط يف  واجللسات غري يف اجللسات العامة ويف املناقشات اليت جرت لحتيال. احملدد املتعلق ابس ياق ال املهم تطبيق الإ

جياد حزي للس ياسة العامة الرمسية لغاء بسبب الاحتيال وفقا يتعلق اب، يف حني مل تعرتض بعض الوفود من حيث املبدأأ عىل اإ لإ

لغاء كعقوبة. للقوانني الوطنية، فاإ  زاء فكرة التطبيق التلقايئ لالإ للسامح بظهور فهم مشرتك يف هذا و هنا مل تشعر ابلرتياح اإ

لغاء  زاةل فكرة التطبيق التلقايئ لالإ اكنت موجودة الاحتيال. وبناًء عىل ذكل، حذفوا عبارة يف حالت اجملال، مت التفاق عىل اإ

ذا اكن عدم الامتثالويه 1يف املراجعة  ل اإ العادي قد حدث نتيجة نية احتيالية". وقد أأخذت هذه العبارة من للرشط  "اإ

. وقد فقاموا بتعديلهاالرضا أأو الراحة الاكفية لبعض الوفود. حتقق من معاهدة قانون الرباءات ولكن تبني أأهنا ل  1-10املادة 

رف أأن ينص عىل عقوابت ما بعد : "ومع ذكل، جيوز للك دوةل عضو / طما ييل يف ماكهنارج حذفت هذه العبارة وأأد

لغاء، يف ظروف اس تثنائية حيث يوجد احتيال يف الوفاء برشط الكشف  وطالبت ". 4املادة الوارد يف املنح، با يف ذكل الإ

حدى ادلول الأعضاء ابإ  ن مثل هذا التعديل من يتعني/ينبغيبعد عبارة " 1-7دراج لكمة "جيوز" يف املادة اإ ". ومع ذكل، فاإ

ماكنية عدم فرض أأي عقوابت حىت يف ظل عدم الامتثال لرشط الكشف. شأأنه أأن ي هذا ويبدو أأن رتك الباب مفتوحا أأمام اإ

الكشف. ذلكل اكن من الأفضل أأن نرتك وينتفي من وراءه غرض رشط يؤثر عىل نزاهة احلمك س  ، يف حال حدوثهالتطور، 

 النحو التايل: عىل 7املادة وس تكون صياغة لكمة "جيوز" يف حدود هذا التناقض. 

 [7"]املادة 

 ]العقوابت والتعويضات

 

دارية مناس بة وفعاةل أأن تضع ]لك دوةل عضو[ / ]طرف[ عىل ينبغي[ يتعني/]جيب[ / ] 7-1 تدابري قانونية واإ

 .4رشط الكشف الوارد يف املادة ل ومتناس بة ملعاجلة عدم الامتثال 

 

نفاذ حقوق الرباءة  يف الوفاءعدم ينبغي[ أأل يؤثر يتعني/]جيب[ / ] 7-2 بتطلبات الكشف عىل صالحية أأو اإ

لغاء، يف  املمنوحة. ومع ذكل، جيوز للك دوةل عضو / طرف أأن ينص عىل عقوابت ما بعد املنح، با يف ذكل الإ

 .4املادة الواردة يف لوفاء بتطلبات الكشف فامي يتعلق ابظروف اس تثنائية حيث يوجد احتيال 
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طار الفقرة دون الإخالل بعدم الا 7-3 ينبغي[ يتعني/، ]جيب[ / ]2-7متثال نتيجة نية احتيالية عىل النحو املبني يف اإ

تسمح مجليع الأطراف حبيث دلول الأعضاء[ ]للأطراف[ ]أأن تقوم[ بوضع أ ليات مناس بة لتسوية املنازعات ل]جيوز[ ]

 لوصول اإىل حلول مرضية للطرفني وفقًا للقانون الوطين.[[ "اباملعنية 

املادة و  4و  5و  3و  2د حتدثت الس يدة ابجيل، بوصفها صديقة الرئيس، عن التغيريات اليت أ دخلت عىل املواد وق .205
ىل املداخالت املقدمة. يف اجللسة العامة  2. وقد عكست املراجعة 2من املراجعة البديةل  4 جمهودًا حسن النية لالس امتع اإ

ومراجعهتا بعناية ومراجعة النص بطريقة حتاف  عىل نزاهة مواقف ادلول اجللسات غري الرمسية واملناقشات اليت جرت يف 
وحسنت النص عن طريق تضييق الفجوات قدر الإماكن. وقد  1املراجعة يف اذلي مت حتقيقه التقدم واحلفاظ عىل الأعضاء، 

حدى حالت  لمن حول لكمة يف عنوان القسم اذلي أأزيلت فيه الأقواس الفجوات تضييق متثلت اإ زايم". وقد أأحاطوا علام "اإ
، عىل الرمغ من 2-7و  1-7ابلختالف بني ادلول الأعضاء اذلين يؤيدون الكشف، كام يتضح من ادلمع الواسع للامدتني 

بدقة تكل النقطة. ادلقيق للمشاعر املتعلقة قياس ال الاختالفات الواحضة يف وهجات النظر. وأأعربت عن أأملها يف أأن يمت 
يتضمن عدة مواد أأخرى. واكن التغيري الوحيد اذلي طرأأ عىل تصاحلي تعلقة ابلهدف جزًءا هاًما من هنج امل  2اكنت املادة و 

دراج  1يف مقابل املراجعة  2املادة  "لدلمع املتبادل" يف الفقرة )أأ( بناًء حول " ووضع قوسني معقوفني الاتساق"لكمة هو اإ
حدى ادلول الأعضاءعىل طلب  ولكن سيمت تصحيح ذكل عندما يمت الانهتاء من املسودة.  2راجعة اململ تظهر الأقواس يف و. اإ
 :ما ييلعىل  2املادة وتنص 

داخل  وراثيةواملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ال وراثية"]الهدف من هذا الصك هو املسامهة يف حامية املوارد ال
 نظام امللكية الفكرية من خالل:

و / أأو املعارف  وراثيةادل مع التفاقات ادلولية املتعلقة حبامية املوارد ال)أأ( تسهيل الاتساق / ادلمع املتب
 وتكل املتعلقة ابمللكية الفكرية  وراثيةالتقليدية املرتبطة ابملوارد ال

و / أأو املعارف التقليدية املرتبطة  وراثية)ب( تعزيز الشفافية يف نظام امللكية الفكرية فامي يتعلق ابملوارد ال
 وراثية ال ابملوارد

واملعارف التقليدية  وراثية)ج( ضامن حصول ماكتب امللكية الفكرية عىل املعلومات املناس بة عن املوارد ال
 [ ملنع منح حقوق امللكية الفكرية عن خطأأ.[ وراثيةاملرتبطة ابملوارد ال

ىل تفضيلها ود املؤيدة للكشف الإلزايم . وقد أأشارت بعض الوف1ابملراجعة املتعلقة ابملوضوع فامي يتعلق  3ومل تتغري املادة  اإ
لصيغة البديةل السابقة ولكهنا أأعربت عن اس تعدادها للتحيل ابملرونة بشأأن هذه املسأأةل. وقد مت الإبقاء عىل الأقواس حول ل 

 :ييل ماعىل  3املادة وتنص تعريف هذا املصطلح. حىت يمت تنقيح املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية عبارة 

 [3"]املادة 

 ]موضوع املادة الصك

 [.[ "وراثية، و ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثيةينطبق هذا الصك عىل املوارد ال

بقدر  واابس تعراض الطلب، وسعأأهنم قاموا ، 4املادة عن  قالت الس يدة بياليم، ويه تتحدث بصفهتا أأحد امليرسين  .206
ىل  دراج املداخالتالإماكن اإ س تحظى  متضييق الفجوات، وأأعربت عن ثقهتا يف أأن تنقيحاهتعىل قد معلوا بروح السعي و . اإ
اكن هناك و غري الرمسية. اجللسات خالل وفقا مل طلب " يكونوالكمة "ب" يكونلكمة " وا، استبدل1-4يف املادة وابلقبول. 
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دراج عبارة "يتعلق ابإ طلب  قدر من املرونة. قد أأظهرت أأن ادلول الأعضاء  ". لكهنم لحظوايعمتد بصورة مبارشة عىلعادة اإ
" يف قامئة يعمتد بصورة مبارشة عىل"بعبارة ومتش يًا مع روح ذكل احلل الوسط اذلي اكنوا يأأملون يف عكسه، فقد احتفظوا 

. احملفزلية اكن هناك الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به عىل أ  و عىل وجه التحديد. املادة كن يف تمل  ااملصطلحات ولكهن
بناًء عىل طلب ادلول الأعضاء. ويف  1-4. وقد حذفت العبارة "اليت زودت" يف املادة الإجنازاكن ل يزال هناك معل قيد و 

، طلب عدد من الوفود حذف عبارة "مصدر و / أأو". ومع ذكل، فقد احتفظوا هبا لكهنم وضعوها بني أأقواس 2-4املادة 
دراج عبارة "العناية الواجبة"، حيث أأن هذا احلمك تتعلق مربعة. واكنت هناك أأيضًا طلبات  سن النية. يتعلق حب حمك يعترب ابإ

طنابية ويه ، اكن هناك طلب 3-4يف املادة و . كام وقد مت حذفهام".  حيامث اقتىض الأمر"عند الاقتضاء" و "يتعلق بعبارة اإ
ويه هناك قضية أأساس ية مل يكن من املمكن حلها و . اسامس يلعب دورا ح". واعرتفوا بأأن القانون الوطين يتعنيأأدرجوا لكمة "

ىل احلصول تتعلق اب دراج املادة هاوتقامس عىل املنافع لإشارات اإ ، بناًء عىل 3-4 البديةل واملوافقة املس بقة عن عمل. وقد أأعادوا اإ
ىل الكثري من العمل.  3-4حتتاج املادة و طلب عدد من ادلول الأعضاء.  أأخذوا وهجات نظر فقد ، 4-4ة وابلنس بة للامدأأيًضا اإ

جيابية جتاه امجلل لتعكس ترتيب غريوا ، ذلا فقد جعلها أأكرث وضوحاادلول الأعضاء بعني الاعتبار لتسهيل قراءهتا و  هنًجا أأكرث اإ
، عىل قاموا ابلإضافة اإىل ذكلوتلبية متطلبات الكشف. ب دور ماكتب الرباءات يف تقدمي املساعدة للمتقدمني للسامح هلم 

دراج عبارة نحو املطلوب، ال  ضافات أأو حذف. 5-4يف املادة و"دقة حمتوى الكشف." ابإ عىل  4تنص املادة و ، مل تكن هناك اإ
 ما ييل:

 [4"]املادة 

 رشط الكشف

ليه عندما يس تعمل الاخرتاع  4-1 ]و / أأو املعارف التقليدية  وراثيةيف طلب براءة الاخرتاع املوارد الاملشار اإ
عىل ]لك دوةل عضو[ / ]طرف[ أأن ]ينبغي/يتعني[لالخرتاع، جوهرية ابلنس بة [ اليت تكون وراثيةال املرتبطة ابملوارد

 من املتقدمني الكشف عن:تطلب 

ذا اكن غري معروف، ملقدم الطلب، وراثية)أأ( بدل منشأأ املوارد ال ذا اكن ل ينطبق عىل، أأو اإ فعليه ، أأو اإ
 وراثية مصدر املوارد الالكشف عن 

ن أأمكن،  الكشف،])ب(   .[وراثيةمصدر املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد العن اإ

]و / أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  وراثيةيف حاةل عدم معرفة ]مصدر و / أأو[ بدل منشأأ املوارد ال 4-2
عالن هبذا املعىن.وراثيةال صدار اإ جراء العناية الواجبة، اإ  [، جيب عىل مقدم الطلب، بعد اإ

لطرف[، وفقًا للقانون الوطين، أأن تطلب من مقديم الطلبات تقدمي ا]ادلوةل العضو[ / ]عىل [ يتعني/ ]جيوز 4-3
، با يف ذكل املوافقة املس بقة عن وتقامسها املنافععىل املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق ابلمتثال ملتطلبات احلصول 

 جملمتعات احمللية[.عمل، ]ول س امي من ]الشعوب[ ]الساكن الأصليني[ وا

 بديل

توفري املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق ابلمتثال خاص ب عىل رشط  1ل يش متل رشط الإفصاح الوارد يف الفقرة  4-3
 ، با يف ذكل املوافقة املس بقة عن عمل.وتقامسها املنافععىل ملتطلبات احلصول 
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قديم طلبات الرباءات بشأأن كيفية تلبية رشط الكشف. [ أأن تقدم ماكتب الرباءات التوجيه مليتعني[ / ]ينبغي] 4-4
عىل ماكتب الرباءات للتحقق من دقة  مالزتابوضع [ يقوم[ ]جيوز/  يتعني]ينبغي / ل ومع ذكل، فاإن رشط الكشف 

 حمتوايت الكشف.

ور [ أأن جتعل لك ]دوةل عضو[ / ]طرف[ املعلومات اليت يمت الكشف عهنا متاحة للجمهيتعني[ ]ينبغي] 4-5
]،ابس تثناء املعلومات اليت تعترب رسية.

 1
 " ]] 

دخال عدة تعديالت نصية  .207 حدى ادلول الأعضاء طلبت اإ ن اإ وقالت الس يدة ابجيل، متحدثة بصفهتا صديق الرئيس، اإ
دخال معظم تكل التعديالت يف ادلورات السابقة للجنة احلكومية ادلولية 4حمددة عىل أأحاكم املادة  . ومع ذكل، فقد مت اإ

لضامن أأن مجيع التدخالت قد انعكست يف و املتعلقة بـ "ل يوجد رشط جديد للكشف." البديةل و  4دخلت علهيا يف املادة وأأ 
دخال تعديالت عىل   املادةماكن ما يف التفاقية بطريقة حتف  مواقف ادلول الأعضاء ول س امي الهنج اذلي يمت النظر فيه، مت اإ

دراج هذه امجلةل البديةل لتتضمن  1-4عديل املادة عىل النحو التايل: مت ت 4 البديةل  مجةل أأخرية يف هناية الفقرة. وقد ُطلب اإ
املتعلقة احلصول عىل املنافع وتقامسها/املوافقة املس بقة عن عمل و  ، ولكهنا ل تبدو متسقة مع نوااي أأدةل3-4الأخرية يف املادة 
دراجيل أأنه مع هذا املفهوم، ونأأم ةمتعارضأأهنا بدا و بتكل املادة.  عادة اإ . وقد عّدلوا 3-4 البديل مت التعامل معها من خالل اإ

دخال تكل املعارف التقليدية"بعد " هبا رتبطامل" ونقل "جيوز" بلكمة "ميكنابستبدال لكمة " 4-4البديل  العبارة ". كام ُطلب اإ
ذا مل يكن من الرضوري  4العادية، لكن املادة  4يف املادة  ن ابتاكر تتعلق برشط الكشف واإ الاخرتاع أأو اس تخدامه، فاإ

ىل أأنه ل يبدو  ون وصديق الرئيس اإ أأهنا املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية لن تكون ذات صةل بنظام الكشف. وأأشار امليرّسّ
 ماكتب اليت ل تفرض عىلو الكشف ابلعبارة املرتبطة برشط املتعلقة  4-4. واكن هناك أأيضًا طلب لإدراج املادة تنمتي للنظام

عىل ماكتب الرباءات تقدمي التوجيه ملقديم طلبات الرباءات يكون الرباءات الزتاما ابلتحقق من حمتوايت الكشف، ولكن 
ضافة  "وكذكل فرصة للمتقدمني أأو براءات الاخرتاع لتصحيح عبارة بشأأن كيفية تلبية متطلبات الكشف. وقد طلب البعض اإ

بشلك واسعا ن امليرسين وصديق الرئيس قد فكروا يف هذه الصياغة، بدا الأمر وبا أأ  ".أأو غري حصيح  خاطئكشف أأي 
أأحاكم املتعلقة باس تثنايئ وغري مرتبط بتطلبات الكشف فقط، وليس بتضييق الفجوات وخلق مجموعة متنوعة من التحدايت 

ىل امللكية الفكرية واملادة تشري اليت  2اكن هناك أأيضا مسأأةل املادة و التفاق.  ىل طلبات براءات اليت تشري  4اإ فقط اإ
ىل العودة اإىل و الاخرتاع.  لإدراج امللكية الفكرية بني قوسني وبراءات  1املراجعة ما قبل صياغة اكن بعض الأعضاء يسعون اإ

. وبا أأن هذا الاقرتاح اكن للأعضاء اذلين ل يؤيدون بوضوح رشط الكشف اجلديد، سعى 4و  2بني قوسني يف املادتني 
ىل احلفاظ عىل نزاهة امليرّسّ  ىل ما مواقف ون وصديق الرئيس اإ املراجعة قبل صياغة ادلول الأعضاء من خالل عدم الرجوع اإ
ذا اكنت هذه الأطراف يف الواقع تؤيد رشط كشف، 1 عن ذكل الوارد يف املواد احلالية، فاإن امليرسين وصديق خيتلف . واإ

واكنت جزًءا  1املراجعة لأول مرة يف  5مت تقدمي املادة وذكل الهنج.  الرئيس مس تعدان لإنشاء جزء جديد من الأداة يعكس
لزتام براجعة قابلية تطبيق رشط الكشف الاو 4ملتطلبات الكشف اليت تركز عىل الرباءات يف املادة املتفق عليه من الهنج 

دراج الشعوب  5اغة املادة أأجريت تعديالت عىل صيو عىل أأنواع أأخرى من امللكية الفكرية خالل فرتة زمنية حمددة.  لضامن اإ
 :وقد صيغت اكلتايلالأصلية واجملمتعات احمللية يف معلية الاس تعراض. 

جراء مراجعة ملزمة  ، عىل جمالت 4رشط الكشف يف املادة لإماكنية تطبيق "تلزتم ادلول الأعضاء / الأطراف ابإ
صةل بتطبيق هذا الصك، يف موعد ل يتجاوز أأربع أأخرى من جمالت امللكية الفكرية والتكنولوجيات الناش ةة ذات ال

تنشئ ادلول الأعضاء / الأطراف فريقا عامال وفقا لتوجهيات ادلول و . هذا الصك حلزي النفاذس نوات بعد دخول 
هذا املوضوع املشاركة الاكمةل مراجعة شمل وت الأعضاء / الأطراف يف هذا الصك لتجس يد هذا الاس تعراض. 

املراجعة دون املساس ابلعمل اجلاري يف املنتدايت تمت جيب أأن و صلية واجملمتعات احمللية. والفعاةل للشعوب الأ 
 الأخرى.[ "

                                                
 .""دون املساس حبامية املعلومات الرسية ويه( 2) 14فن بروتوكول انغواي لصيغة بديةل فامي ييل   1
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ن  .208 اكنت ببساطة وثيقة معل نأأمل أأن تس تحوذ عىل رأأس املال الفكري للمفاوضات عىل  2 املراجعةوقال الرئيس اإ
حدى نقاط  متثلالتفاق بل ويه ل متثل املسجةل. املداخالت النحو اذلي تدمعه  املفاوضات. واكن القرار الوحيد اذلي اإ

ىل ادلورة  2املراجعة ستتخذه اللجنة احلكومية ادلولية هو نقل أأو عدم نقل  ، حيث ستنظر الأربعني للجنة احلكومية ادلوليةاإ
ىل امجلعية العامة لختاذ قرار أأم ل.  ذا اكن من املناسب امليض قدمًا اإ مع لك فة الأعضاء التفاق عىل اكمل يكن واللجنة يف ما اإ

ىل جانب اكنت مجيع التعليقات مسجةل و . ايشء فهي ة، ما مل تكن من املراجع 2املراجعة التحفظات واخملاوف. ولن يعاد فتح اإ
حلفاظ معلهم يتعلق ابغفالت ينبغي مناقش هتا مع امليرسين وصديق الرئيس، مع الاعرتاف بأأن أأسلوب اإ هناك أأخطاء واحضة و 

ىل الوضوحمواقف ادلول الأعضاء عىل سالمة   .للتوصل اإ

]مالحظة من الأمانة: شكر مجيع املتحدثني الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين وصديق الرئيس عىل معلهم[. وحتدث  .209
ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، ورحب  يف اجملموعة س يقدمون مالحظات لك أأفراد . وقال أأن 2 ابملراجعةوفد اإ

 .2راجعة بشأأن امل

ل أأن  .210 نه عىل الرمغ من التقدم احملرز، اإ وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وقال اإ
ىل مس توى توقعاته. وأأعرب عن أأسفه لأن بعض العنارص الهامة للغاية يف مقرتحاته مل تؤخذ يف تمل  2املراجعة  صل اإ

ظل احلمك اذلي يتضمن قانون الرباءات املوضوعي، كام هو احلال و . احملفزلكشف و احلس بان، ول س امي فامي يتعلق بضمون ا
جراء هناك حاجة اإىل و .  الوسطى والبلطيق، يشلك صعوبة ابلنس بة اإىل مجموعة بدلان أأورواب10يف املادة  مزيد من اإ

مع نقل هذا النص ذكل امتىش يأأن  . وميكن5املناقشات حول أ ليات معلية املراجعة احملمتةل للصك كام هو مقرتح يف املادة 
 .للجنة احلكومية ادلولية 40دلورة يف اوثيقة معل ليكون بثابة 

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وسمّل بأأن هناك معل كبري مت القيام به لتضييق الفجوات يف القضااي الرئيس ية.  .211
. ومع ذكل، 4ع هو احملور الرئييس ملتطلبات الكشف يف املادة عىل سبيل املثال، اكن نظام براءات الاخرتا، 2ففي املراجعة 

 مزيًدا من التعليقات.ادلول الأعضاء قدم تس  و اكن دليه خماوف بشأأن بعض جوانب العمل. 

كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب عن تقديره للعمل املنجز والتقدم الكبري  .212 وحتدث وفد اإ
مثرة معل مكثف. وقد اجمتعت اللجنة احلكومية ادلولية للرتكزي عىل ولية  2املراجعة ومتثل ذكل الأس بوع.  اذلي حتقق يف

والرتكزي عىل قضااي التفاوض. ويف حني أأنه مل يكن من املمكن سد حالت عدم التوازن اللجنة احلكومية ادلولية، ويه تقليل 
، واليت س متكن اللجنة احلكومية ادلولية من 2املراجعة ة اليت مت تقدميها يف ابملساهامت الهام الوفد فقد أأقر مجيع الثغرات،

رساله ىل  امواصةل معلها. وميكن اإ للجنة احلكومية ادلولية. واكن هناك عدد من الشواغل اليت سيمت تناولها يف  40ادلورة اإ
س يقدم أأعضاء اجملموعة تعليقاهتم و رمقي. مناقشات أأخرى، مثل استبعاد القضااي املتعلقة ابملش تقات ومعلومات التسلسل ال

 اكنت مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اس تعداد للعب دور جيد يف املناقشات القادمة.و بصفهتم الوطنية. 

ىل أأن بعض ادلول الأعضاء قد أأبدت قدرًا كبريًا من املرونة لتحقيق  .213 ؛ ومع ذكل،  2املراجعة وأأشار وفد الصني اإ
ىل ادلورة  افق يف ال راء حول النص. وقد درس النص بعناية ووافق الهناية، مل يكن هناك تو وللأسف، يف حالته اإ  40عىل اإ

 .للجنة احلكومية ادلولية

ن املراجعة  .214 تعكس التقدم احملرز يف ادلورة السادسة  2وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال اإ
درااك لأمهية التقدم احملرز، وافق والثالثني للجنة احلكومية ادلو  لية، رمغ أأن بعض الشواغل اليت أأثريت ابلفعل ل تزال قامئة. واإ

حاةل  ىل ادلورة  2املراجعة عىل اإ  .للجنة احلكومية ادلولية 40بصيغهتا احلالية اإ

حراز ال  .215 نه مت اإ تقدم كثري من ال وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وقال اإ
حراز مزيد من التقدم بشأأن املوارد الوراثية كام يتضح من مس توى الاستامث املزتمالوفد  الإجيايب خالل الأس بوع. وظل ر ابإ
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يف املفاوضات.  ةالأس بوع. وتفهم رغبة الرئيس يف الأخذ بأأساليب معل غري تقليدية لتحقيق انفراجخالل هذا  هاذلي قدم
 الوفد اكن دلي ،2ابملراجعة مفتوحة العضوية. وفامي يتعلق و شفافة وقد حبثت عن مناجه ن ختدم غرضها وميكن لهذه املهنجية أأ 

شاكلية  الوفد الوحيد ايل أأعرب مل يكن وأأساس للعمل يف املس تقبل. بوصفها عدد من التحفظات اليت من شأأهنا أأن جتعلها اإ
اجملموعة الوحيدة  الاحتاد  متكرر أأمام أأعضاء اللجنة. وظللكبشومت اس تعراضها معروفة  تكل التحفظات. واكنت مواقفهعن 

ىل   وسط.التوسط اإىل حل اليت قدمت اقرتاحا رمسيا بشأأن املوارد الوراثية. وُشع الأعضاء عىل دراسة اقرتاحه، اذلي أأدى اإ

ضافة ادليباجة البديةل،  .216 ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري، ورحب ابإ وما زال يفضل وحتدث وفد اإ
ىل التعريف الإضايف فامي يتعلق اب 1البديل  الخرتاع" جوهري ل"لعبارة ملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وأأشار اإ

ضافة التعريف. هذا وأأعرب عن الزتامه بأأن يكون بناء يف العمل عىل أأساس   2تساق" يف املادة الا"للكمة واكنت هناك اإ
ىل التقدم احملرز يف حماوةل سد 4فامي يتعلق ابملادة و من املفيد العمل عىل هذا الأساس.  بشأأن الهدف، وس يكون ، أأشار اإ

. البديةل 3-4رشط الكشف الإلزايم، لكنه مل يكن يف وضع يسمح هل بدمع املادة املتعلقة ب الثغرات بني املواقف اخملتلفة 
ضافة املادة الوفد ورّحب  لغاء هو املوقف اذلي الزتمت به البدلان املتشاهبة التفكري ، اك7. وفامي يتعلق ابملادة 5ابإ ن الإ

كيفية حتقيق التوازن ادلقيق بني الوضوح واليقني القانوين عىل مثاًل الأمر التوافق، اكن من منطلق روح بوضوح اتم، ولكن 
. 7عىل أأساس الصياغة احلالية للامدة لتقدمي تنازلت والعمل وأأعرب الوفد عن اس تعداده وخمتلف املواثيق الوطنية. املواقف. 

طار احلزم حاةل  الوفد (. ووافق7و  5و  4و  2ة )املواد وبصفة عامة، اكنت مجيع تكل املواقف يف اإ ىل  2املراجعة عىل اإ اإ
 .للجنة احلكومية ادلولية 40ادلورة 

ن هناك اختالفاتتيبيتاوقال وفد مؤسسة  .217 عقدت ادلورة  متبقية، ولكن ، متحداًث نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية، اإ
للجنة احلكومية ادلولية بروح من التعاون والثقة وحسن النية، وأأعرب عن أأمهل يف احلفاظ عىل ذكل و امليض قدما يف  36

ىل الوصول ب  ىل ويتطلب انحجة. هناية تكل احملاداثت واملفاوضات الطويةل اإ قدر كبري من توافر هنج اإطاري تطبيق الانتقال اإ
بشلك من شأأنه ن الإطار س يوفر ما يكفي مجليع البدلان واملس تخدمني واملقدمني وأأحصاب املصلحة واملصلحة العامة ، لكالثقة
وازن بني مصاحلهم وحقوقهم. وقد قدم أأولةك اذلين اقرتحوا احلزمة الإطارية تنازلت كبرية وأأظهروا ثقة بأأنه ميكن حتقيق يأأن 

ىل نتيجة منصفة وعادةل وأأن اللجنة احلكومي . وأأعرب 2املراجعة مؤمتر دبلومايس عىل أأساس عقد ة ادلولية ميكن أأن تنتقل اإ
نه 2املراجعة عن قلقه بشأأن عدم التوازن يف الوفد  خماوفه ويضع ثقته س يجنب ، ولكن كام ذكرت العديد من اجملموعات، فاإ
اللجنة احلكومية الوفد هذه العملية. وحث  اجملموعات الأخرى اليت اكنت دلهيا خماوف أأخرى يفأأن تثق ويأأمل  2املراجعة يف 

هناء الصك وعدم حتميله أأو 10أأو  5ملدة تس متر يف مناقش هتا اللجنة احلكومية ادلولية جتعل بسائل من شأأهنا أأن  اادلولية عىل اإ
طار معل ميكن أأن و س نة أأخرى.  20أأو  15 ، ذلا حث بلومايسادلؤمتر يمت طرحه يف املاكن دلى اللجنة احلكومية ادلولية اإ

ىل ادلورة  اونقله 2املراجعة امجليع عىل قبول الوفد   للجنة احلكومية ادلولية. 40اإ

وأأعرب عن شكره نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية،  معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية ممثةلوحتدثت  .218
جياد مجموعة اكمةل من احللأأظهرت مرونة دلول الأعضاء اليت ل ىل اإ ول لمتكني مساهامت مجموعة الشعوب الأصلية وسعت اإ

طار مناقشة 5و  3-4و 2-4و  1ملواد املتعلقة اب ع 2املراجعة . ويف اإ ، شهدت رغبة معظم ادلول الأعضاء وكذكل جتمُّ
ىل الشعوب الأصلية يف التقدم حو التعاون و  ، ولكن لسوء احل ، مل تمتكن 2ال راء. ورحبت ابملراجعة يف توافق التوصل اإ

، اليت ميكن أأن حتقق املزيد 2عض ادلول الأعضاء من فعل اليشء نفسه. وحثت ادلول الأعضاء عىل التفكري يف املراجعة ب
ىل  غفاهل من التوازن يف املس تقبل. وأأشارت اإ . وقد أأعرب جتمع الساكن الأصليني يف اجللسة العامة عن 7يف املادة أأمر مت اإ

واجملمتعات احمللية يف أ ليات تسوية املنازعات واليت أأيدهتا وفود جنوب أأفريقيا  احلاجة اإىل ضامن مشاركة الشعوب الأصلية
ندونيس يا ونيجرياي والنيجر ولكهنا مل تدرج يف  رضوراي. وعالوة عىل ذكل، فقد قدمت نصًا أأمرا اكن ذكل و . 2املراجعة واإ

ىل القوانني العرفيحبيث يمت تضمني  3-7مقرتحًا لإدراجه يف املادة  شارة اإ ة للشعوب الأصلية، عىل النحو اذلي يدمعه بشلك اإ
. وطلبت من امليرسين وصديق الرئيس 2املراجعة يف أأمر مل يرد مبارش وفدا الربازيل ودوةل بوليفيا املتعددة القوميات، وهذا 
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عات احمللية ومراعاة : "ضامن مشاركة الشعوب الأصلية واجملمتالعبارة التالية 3-7يف هناية املادة  2املراجعة أأن يدرجا يف نص 
 دمع جتمع الشعوب الأصلية.تس تطيع لأطراف اليت وقد أأعربت عن امتناهنا لاحلقوق العرفية للشعوب الأصلية". 

غفاهل وقال الرئيس أأنه ميكن النظر يف  .219  .2املراجعة عند الانهتاء من الأمر اذلي يمتل أأنه مت اإ

ىل هناية جيدة ومرمرة. وقد وأأعرب وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات عن ثقت .220 املادة مت حذف ه يف أأن العملية س تصل اإ
يرتك الوفد موقفه يف النص. وعالوة عىل ذكل، ل ميكن أأن تظهر من القوانني العرفية للشعوب الأصلية وينبغي أأن  7-3

أأراد أأن يعزز هذا املوقف و طبيعة. يف ال توجد أأشاكل احلياة واملوارد الوراثية ومش تقاهتا كام تتعلق بعدم وجود براءات املتعلق ب
عادة فتح املستند بأأمكهل. يمل وجزء من البديل. ميثل حاليا يف جزء موضوعي من النص لأنه  عىل عمل ابلتقدم، واكن رغب يف اإ

 لكنه اكن يرغب يف توضيح موقفه بوضوح.

اللجنة احلكومية ادلولية. وقد غطت  وعلق وفد الفلبني، ابعتباره أأحد البدلان املتنوعة الضخمة، أأمهية كبرية عىل معل .221
، ول س امي بشأأن القضااي الرئيس ية مثل لهااللجنة احلكومية ادلولية الكثري من املداولت يف ادلورة السادسة والثالثني 

للموافقة احلرة املس بقة عن املوضوع واجلزاءات والعالجات ورشوط الكشف، ول س امي ال ليات اليت تعطي أأمهية قصوى 
اليت اكنت مسة رئيس ية يف لواحئها الوطنية. وذلكل مفن مصلحهتا أأن ترى ذكل ينعكس يف صك دويل جيسد نظام ، عمل

 مدراك بحاولت البحث عن حل وسط. وظلالوفد امللكية الفكرية اذلي يكفل حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية. وأأشاد 
لتنفيذ الفعال للتقامس العادل واملنصف للمنافع من أأجل اطارها القانوين قامت الفلبني بتحديث اإ و . احملفزة للعمليةللصورة 

يف املشاركة يف املناقشات ذات الصةل عىل املس توى ادلويل، الوفد الناش ةة عن اس تخدام املوارد الوراثية. وسوف يس متر 
ىل املنافع وتقامسها املتعلق ابس تخدام عمعتربًا أأن نظام امللكية الفكرية ينبغي أأن يكون قادرًا عىل دمع هدف أ ليات احلصول 

من خالل اجملمتع ادلويل، يتوصل يف أأن  هاملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. ويظل الأمل يدو 
ىل توافق يف ال راء. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تقديره للرئيسوالاس تعداد رادة س ياس ية الإ  عىل اس مترار  للمشاركة، قريبا اإ

مانة، وأأفرقة التصال،  نه يتطلع اجلاد، وصديق الرئيس واملرتمجني عىل معلهم وامليرسينتوجهيه وقيادته، وكذكل للأ ، وقال اإ
ىل   ادلورة املقبةل. عقد اإ

ن  .222 اخملتلفة  مجيع املواقفلأهنا تتضمن أأيدها بروح حسن النية  ولكنه نصًا مثاليًا،ل متثل  2 املراجعةوقال وفد مالزياي اإ
ىل ادلورة  2وأأيد الوفد اصطحاب املراجعة لدلول الأعضاء.   .للجنة احلكومية ادلولية 40اإ

لزايم". 2واكن دلى وفد كندا عدد من الشواغل بشأأن املراجعة  .223 دراج الأقواس املعقوفة بعد لكمة "اإ عادة اإ . وطلب اإ
زاةل  دلورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية لغري الرمسية ات يف اجللسيف اجللسة العامة أأو هذه الأقواس ومل تمت مناقشة اإ

يارين فقط، والاحتفاظ ابلإفصاح تتعلق سخ اكن من املهم عدم جعل مسودة النص و ذكل خطأأ.  . وقد اعترب أأنادلولية
ىل اتيار حد اخل التطوعي كأ  تبادل للتجربة امل  فهمتحقيق ال ل هممة معلومات احلصول عىل . واكن ذكل همامً لأنه اس متر يف التطلع اإ

اختاذ قرارات مس تنرية بشأأن سوف متكن من معلومات ويه امللموسة لدلول الأعضاء اليت تقوم بتنفيذ الكشف الإلزايم، 
ىل الأمام. اليت ينبغي اتباعها للتقدم أأنسب الس بل  اخليارات البديةل مثل اس مترار طرح اكنت هناك حاجة للتأأكد من و اإ

دراج  الوفد ، طلب2يف املادة ووةل. الإفصاح التطوعي عىل الطا عادة اإ ذا اكن و "الرباءة" كبديل لـ "امللكية الفكرية".  لكمةاإ اإ
دراج امللكية الفكرية كبديل للرباءة يف املادة  عادة اإ عىل أأنه ل يوجد توافق الوفد ، فس يكون ذكل مقبوًل. وشدد 4ذكل يعين اإ

ذا اكن س يطبق أأي صك ع حقوق امللكية الفكرية  عىل ىل براءات الاخرتاع بصفة خاصة أأويف ال راء عىل أأي حال فامي اإ
يكن واحضا بشلك عام، بيامن يعتقد، دون املساس بوقفه العام، بأأن أأي صك س يطبق يف ابدئ الأمر عىل الرباءات فقط. ومل 

امي يتعلق ابحلقوق اليت ل مت تطبيق الكشف الإلزايم عىل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية يف ادلول الأعضاء فيكيف 
مييل نطاق الصك فامي يتعلق ابلرباءات مقابل امللكية ما  5يف املادة املراجعة املتوخاه كون تس  و ختضع لالإجراءات الشلكية. 

زاةل 3يف املادة والفكرية.  ىل اتفاق نس يب.عبارة البديل، مل يكن من الواحض ملاذا مت اإ  . واكن ذكل جماًل يسهل الوصول فيه اإ
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ذا اكن أأي صك س يطبق عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية نفسها أأو  يمت ومع ذكل، من املهم النظر بشلك اكمل فامي اإ
ابلأحرى عىل الأقل يف البداية عىل طلبات الرباءات املتعلقة ابملوارد الوراثية و / أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا. تطبيقه 

لزامية نفسها ل تزال قامئة. وفامي يتعلق املتعلقة ب الوفد فاإن خماوف ،4وفامي يتعلق ابملادة  أأي رشط من رشوط الكشف الإ
ىل كوهنا بناءة،ونظرا ، 5ابملادة  نه اإ عارض النظر يف بند املراجعة اجلديد املقرتح، دون حتزي. ومع ذكل، شدد عىل أأنه يل  فاإ

جراء أأي  معلومات، عاجاًل وليس أ جاًل، من احلصول عىل ك حاجة اإىل عىل أأسس مس تنرية، اكنت هنامراجعة من أأجل اإ
ىل تطبيق أأي صك عىل مجيع حقوق امللكية الفكرية.  فامي يتعلق ابلأساس املنطقي ملثل هذا و ادلول الأعضاء اليت تسعى اإ

قوق غري اخلاضعة غري الرباءات، وخاصة احلالأخرى تعلق بتطبيق الكشف الإلزايم عن احلقوق اليت ت الهنج واخلربة امللموسة 
والعالجات، اليت  املتعلقة ابجلزاءات 7ذكل املادة حبق العودة اإىل تكل الأحاكم وغريها، با يف  الوفد احتف  للشلكيات،

ىل احلفاظ عىل سالمة   أأحاطاكنت متوقفة عىل مجموعة من القضااي املعلقة، با يف ذكل طبيعة أأي نتيجة. وبيامن علام ابدلعوة اإ
ن أأ  ىل احلد من هنج بنّاء من قبل أأي دوةل عضو أأي ي هنج يد من النص، فاإ جراء املتعلقة ابإ الفرص يؤدي ابلتايل اإ

ابملشاركة الاكمةل، دون حتزي، يف الوفد . وقد الزتم يف حني ميكن أأل يوجد أأي مهنالق خالفات متصورة خيمفاوضات جمدية و 
النظر بشلك اكمل يف ليب العمل القامئة عىل الأدةل س تضمن النص كلك، وللقيام بذكل من وهجة نظر تقنية، حيث أأن أأسا

سهامات مجيع ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلنص كلك اكفة   لموارد الوراثية ومسائل أأخرى.ابلنس بة لاإ

الرئيس واملسريين وصديق الرئيس والأمانة عىل وانئيب وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للرئيس  .224
لعدم رؤية العديد من املساهامت شعر سخيبة الأمل ابلتفصيل. وقد  2. وقد أأتيحت هل فرصة مراجعة املراجعة يف العمل تفانهيم

بنشاط يف اللجنة احلكومية ادلولية الوفد النصية اليت قدهما عىل مدار الأس بوع يف الوثيقة. ومنذ بداية العملية، شاركت 
فريق التصال املعين يف ، وواجللسات غري الرمسيةة يف اجللسات العامة، حبسن نية. وقد سامه بنشاط وبطريقة بناء

فاإن  ابجلزاءات، وفريق اخلرباء اخملصص. ومع ذكل، وعىل الرمغ من اجلهود املبذوةل لتقدمي تعليقات ومقرتحات حول النص،
دراهجا أأو مل  معظم مساهامته عض الوفود الأخرى مل تُدرج يف النص. ه. وفهم أأن أ راء بالس ياق اذلي اقرتحدرجت يف غري أأ يمت اإ
السادسة دورهتا بثابة حتليل دقيق ول اكمل ملناقشات اللجنة احلكومية ادلولية اليت جرت يف  2تكن املراجعة وابلتايل، مل 

اإىل معلية  1استندت املراجعة مل تكن أأساسًا مقبوًل للعمل يف املس تقبل. وابملثل،  2والثالثني. والأمه من ذكل أأن املراجعة 
قلميية سوى ممثل واحد ومل تتح الفرصة للغالبية العظمى من ادلول  مجموعة اتصال غري شامةل حيث مل يكن للك مجموعة اإ

رسال أأي من الوفد كأساس للعمل املس تقبيل. ومل يؤيد  1املراجعة ا قبول يضأأ  للوفد الأعضاء للمشاركة. ذلكل، ل ميكن اإ
ىل 2املراجعة أأو  1املراجعة  ىل الثنائية . وأأخريًا، تنص ولية للجنة احلكومية ادلولية 40 ادلورة اإ عىل أأن املفاوضات املستندة اإ

عن قلقه لأن اللجنة احلكومية ادلولية قد الوفد النص ينبغي أأن تتضمن أأي مساهامت أأخرى من ادلول الأعضاء. وأأعرب 
خذت أ راء ومساهامت مجيع ادلول الأعضاء يف حيث أ   أأساليب العمل املعتادة للويبوخالل الابتعاد عن ضلت طريقها من 

ىل العمل مع أأشار الوفد اإىل معلية التفاوض. و خالل الاعتبار  نه ل يزال ملزتمًا بعملية اللجنة احلكومية ادلولية ويتطلع اإ اإ
 الرئيس والأمانة ملواصةل معل اللجنة احلكومية ادلولية يف الاجامتعات املقبةل.مع الوفود الأخرى و 

ن الاسرتاحة اكنت فرصة ل  .225 متكني ]مالحظة من الأمانة: قام الرئيس بتعليق اجللسة لإجراء مشاورات[. وقال الرئيس اإ
مل يكن هناك توافق وملشاركة والاخنراط يف التعليقات اليت قدمهتا اجملموعات والأعضاء. من ابعض ادلول الأعضاء الرئيس ية 

حاةل  ىل ادل 2املراجعة يف ال راء بشأأن اإ حاةل الوثيقة املوحدة للجنة احلكومية ادلولية 40ورة اإ اليت . وس يكون القرار هو اإ
ىل ادلورة  للجنة احلكومية ادلولية 35ادلورة أأعتدت يف  يف  2املراجعة يس مت تضمني . ومع ذكل، للجنة احلكومية ادلولية 40اإ

يف  واذلي سيمت النظر فيه لدلول الأعضاءتاحة واذلي يعترب أأحد املصادر امل ، للجنة احلكومية ادلولية 36ادلورة تقرير 
عن حرصه عىل أأل يفقد زمخ هذا العمل واجلهد الكبري املبذول من خالل أأفرقة الرئيس املناقشات املس تقبلية. وأأعرب 

حاةل  ىل  2املراجعة التصال وفريق اخلرباء اخملصص، مع الاعرتاف بأأن السبب يف عدم اإ ولية للجنة احلكومية ادل  40ادلورةاإ
أ خر متثل  للجنة احلكومية ادلولية 36ت ادلورة اكنو دلى ادلول الأعضاء عدد من التحفظات فامي يتعلق تكل الوثيقة. هو أأن 

نه  جمرد اكن و ادلول الأعضاء. مواقف لرئيس دون املساس بأأي موقف من ا نصس يعد اجامتع بشأأن املوارد الوراثية. وقال اإ
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ىل كتنصه. وليك يمت امليض قدًما، س   مل وتوافق يف ال راء من مجيع الأعضاء حول نص الرئيس. التوصل اإىل ون هناك حاجة اإ
وثيقة العمل، اليت اكنت اللجنة احلكومية الصعوابت املتعلقة بالرئيس نًصا. لقد اكنت فرصة لكرس يعد يكن من غري املعتاد أأن 
ميثل أأحد ، بشلك جامعي أأو فردي، واكن ذكل ةاخلاص ماهتاكن لدلول الأعضاء احلق يف تطوير اقرتاحو ادلولية تدور حولها. 
نص الرئيس مالحظات تفسريية حول القضااي الرئيس ية لرشح الأساس املنطقي وراء سيتضمن . و الس بل احملمتةل الأخرى
كون خمتلًفا من الواحض أأنه س يواكن . ابملعلومات معلية صنع القرار يف اللجنة احلكومية ادلوليةتزويد املواقف واملساعدة يف 
ىل بعض التوصيات املشرتكةو عن املستند املوحد.   .عىل الطاوةل اكن هناك ابلفعل عدد من واثئق العمل ابلإضافة اإ

ن مجيع ادلول الأعضاء  .226 ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري، وقال اإ . تشارك بصورة نشطةوحتدث وفد اإ
حتقيق تقدم وامليض قدًما يف من أأجل تضييق الفجوات يتعلق ب اكن هناك تفاعل و ومع ذكل، بدت نوااي املشاركة خمتلفة. 

ىل ا. ولسوء احل ، اكنت هناك ارتباطات عام 18منذ معلية بدأأت  رجاء أأو توس يع الفجوات أأو حىت هتدف اإ يقاف اإ التقدم. اإ
تفاوض عىل الولية، با يف ذكل قرار ل القيام ابمنذ و هذه النقطة. عىل الوصول ل العميق  عن أأسفهالوفد  أأعرب ولهذا الغرض،

نشاء فريق اخلرباء اخملصص، والاجامتع مع الرئيس يف الأس بوع السابق للجنة احلكومية ادلولية، والواثئق اليت مت  عداداإ ها اإ
نشاء  . ومل ضوحيمتزي ابلشفافية والو غري رمسية، لك ذكل اكن اجامتعات عقد املتعلق بالتصال والقرار فرق يوم الثنني بشأأن اإ

معل نواجت نتيجة و حققت أأي اعرتاض عىل الطريقة اليت اقرتهحا الرئيس لتوجيه الاجامتع حىت ذكل احلني، عندما الوفد يسمع 
حدى ادلول الأعضاء ل تكل املهنجية كأحد الأس باب اليت مت ذكر اللجنة يف الأايم الس تة الأخرية مثارها. وقد  توافق جعلت اإ

يقاف العملية من خالل عدم من ادلول الأعضاء دوةل واحدة فقط قد حاولت حراز أأي تقدم. و  اإ ومل يمت 2عىل املراجعة  اإ
ذا اكنت هناك دول أأعضاء أأخرى متيل بشأأنه ملزيد من العمل للقيام ابدمعها لنقل النص  من جانب اللجنة احلكومية ادلولية. واإ

ىل عدم متكن اللجنة احلكومية ادلولية بأأي حال م رسال بشلك مماثل اإ زيد من لقيام بكأساس ل  2املراجعة ن الأحوال من اإ
ن العمل، ل يوجد يشء مينع أأعضاء البدلان املتشاهبة و. التقدم وتسجيل هذا املوقفلو متكنت من  كون ممنتيس   الوفد فاإ
البدلان وتعاملت وارد الوراثية. بناء نظمها الوطنية والإقلميية محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملمن التفكري 

ىل اجامتعات عند قدوهما لك دوةل عضو يف الويبو اذلي تعتنقه الاعتقاد من منطلق و وثقة املتشاهبة التفكري حبسن نية  اإ
اللجنة احلكومية ادلولية مع الاحرتام التام لعملية اللجنة احلكومية ادلولية لتحقيق الهدف نفسه كام هو منصوص عليه يف 

اكن و دوةل عضو واحدة. يف يد رهينة تقع . واكن يعتقد أأن العملية لن عكس ذكلفويض املتفق عليه. ومع ذكل، فقد ثبت الت
ىل الكثري من اجلهد للثقة ببعضهاكنت هناك حاجة دليه ثقة يف اللجنة احلكومية ادلولية، لكنه  البعض للتفاوض واجللوس  ماإ

جياد طريقة لتحقيق التقدم.  شعر الوفد سخيبة الأمل لجنة احلكومية ادلولية املنظمة الوحيدة يف الويبو. لقد مل تكن ال وواإ
يف اللجنة احلكومية ادلولية. ومع ذكل، حققت اللجنة احلكومية ادلولية مكس ًبا كبرًيا يف ذكل الأس بوع، كام واهزتت ثقته 
عن مواقفه التقليدية. كبرية تنازلت قدم ملرونة و الكثري من ا ومارس الكثري من اجلهد، الوفد . وقد بذل2املراجعة يتجىل يف 
ا. لقد قطعت اللجنة نية يف عدم امليض قدموجود فقط بسبب  2ذكور يف املراجعة املاملكسب الكبري ضياع قبول  ورفض

عاقهتاشوطا طويال ورفضت مجموعة البدلان متشاهبة التفكري أأن  ثية يف معهل عىل حامية املوارد الوراوسريكز الوفد . تمت اإ
ىل 2املراجعة  هبدف حتقيق حامية فعاةل ابلس مترار ابلعمل بصورة بناءة وهو ملزتم خط الهناية . وقد حان الوقت للوصول اإ

ىل الرئيس ونواب الرئيس وتقدم الوفد ومتساوية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.  ابلهتنةة اإ
حراز تقدم. وامليرسين وصديق الرئ  التحول غري يؤدي مل ويس ومجيع الأعضاء اذلين اكنوا يمتتعون ابملرونة وساعدوا عىل اإ

ىل توس يع اللأحداث يف ااملتوقع  قضية امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف بشأأن فجوة بني اجملموعة. وعززت وحدهتا اإ
 التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.

ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان متشاهبة التفكري. ووافق وفد رسي .227  لناك عىل البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

ن و  .228 كوادور اإ تدمعها مجيع وس  س تكون أأداة لتوجيه اللجنة احلكومية ادلولية يف املس تقبل  2املراجعة قال وفد اإ
حل وسط حقيقي والزتاما حقيقيا من مجيع  الأطراف. وأأعرب عن أأمهل يف أأن جتد اللجنة احلكومية ادلولية يف الاجامتع القادم
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ندونيس يا وفد الإكوادور تكون قادرة عىل الوفاء بوليهتا. وأأيد أأن الأعضاء، رمغ الاختالفات، و  البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
 ابمس مجموعة البدلان متشاهبة التفكري.

ندوني عن اوأأعرب وفد الربازيل عن أأسفه الاكمل  .229 س يا ابمس مجموعة البدلان متشاهبة التفكري. لبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ن نذير مل يكن هذا و  فيد أأحدا.ي الويبو مل ومص  جيد ابلنس بة للمنظمة كلك. اإ

، مت حذف املصطلحات 2فامي يتعلق ابملادة و وأأيد وفد الياابن ابلاكمل مداخةل وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  .230
"الرباءات" لكمة رتاع["، وظلت لكمة "امللكية الفكرية" فقط. ومع ذكل، فاإن الأصلية، "]امللكية الفكرية[ ]براءات الاخ

وثيقة الصةل  فقط، يه امللكية الفكرية كلك، ولكن الرباءاتليست  هلفكرية" اكنت أأكرث مالءمة لأن"امللكية اوليس لكمة 
ىلالوفد . وذلكل، مل يعرتف تبادل املنافع وتقامسهاابملوارد الوراثية و  املوضوع ليشمل أأي نوع من أأنواع التوسع يف  ابحلاجة اإ

عادة املصطلحات الأصلية، "]امللكية الفكرية[ ]براءات  امللكية الفكرية سخالف براءات الاخرتاع وطالب برضورة اإ
د ، حىت بع5املنصوص علهيا يف املادة و ضمنة ت مل توافق مجيع ادلول الأعضاء عىل رضورة املراجعة امللزمة امل والاخرتاع[". 

جراء  . 1بشلك جوهري من املراجعة  2-7مل تتغري املادة وكحمك بديل.  5ينبغي التعامل مع املادة و مناقشات مكثفة. اإ
من جانب طالب براءة اخرتاع أأو احتيال بني قوسني. وحىت يف حاةل حدوث  2-7وهكذا، جيب وضع امجلةل الثانية من املادة 

ن أأي عقوبة  ب نظام براءات الاخرتاع ميكن أأن تسبب أأثرًا مرعبًا عىل أأنشطة الصناعات بوجغري مربرة حامل براءة، فاإ
جيابيًا متامًا. ومع ذكل،  2ملراجعة يف نية الرئيس فامي يتعلق اب ن رأأيهالبحثية والتطوير ابس تخدام املوارد الوراثية. واك ابلنظر اإ

ذا  ، با يف ذكل وهجات النظر املذكورة أ نفًا،اإىل وهجات النظر اخملتلفة  اأأساس 2املراجعة اللجنة احلكومية ادلولية اعتربت اإ
 بشأأن اعامتدها. ةابلغشواغل لعملها املس تقبيل، فس يكون دلهيا 

ىل الأمام،  .231 نه لكام تقدمت اللجنة خطوة اإ بعض ادلول قامت وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال اإ
ىل الوراء. وقد الزتمسخالأعضاء  عىل أأساس املهنجية اليت قبلهتا مجيع اجملموعات اليت جرت ملفاوضات البناءة للغاية اب طوتني اإ

حراز تقدم. وشكر مجيع اذلين بذلوا هجود قلميية. وقد أأاتحت تكل املهنجية للجنة احلكومية ادلولية اإ ن ما  االإ لتحقيق ذكل. اإ
طار ال  الوفد قد أأوحض أأن لك التقدم اذلي أأراد حدث للتو عملية أأو العمليات الأخرى اجلارية يتطلب أأول وقبل رؤيته يف اإ
الإرادة الس ياس ية. وقد تفاوضت اجملموعة الأفريقية حبسن نية استنادًا اإىل جحج موضوعية، ولكن ما حدث يف توافر لك يشء 

ليه  التفاوض  الوفدمجموعات التصال. ومع ذكل، س يواصل داخل الواقع مل يعط صورة عن احلل الوسط اذلي مت التوصل اإ
ىل اتباع نفس الهنج من أأجل السامح للجنة احلكومية ادلولية واللجان الأخرى الوفد حبسن نية. ودعا  ادلول الأعضاء الأخرى اإ
حراز تقدم.  ابإ

وشكر وفد مرص مجيع من شاركوا يف العمل يف هذا الأس بوع، با يف ذكل الأمانة، وفريق اخلرباء اخملصص، وأأعضاء  .232
بكثري مما اكن أأكرث اكنت مجيع اجلهود اليت بذلت خالل ادلورتني املاضيتني و رسين، وصديق الرئيس. التصال، واملي  فرق

ىل  عدادها لإ لقد بذلت اللجنة احلكومية ادلولية هجودفيتوقعه أأي خشص.  ، وهذا ابلطبع ل التوافق يف ال راءوثيقة تستند اإ
مسؤوليات وحقوق الوفد يتحمل اكن و . التوافق يف ال راءستندة اإىل الوثيقة امل ما تكون عليه وهذا هو  -جيعل امجليع سعداء 
يف واقع الأمر، اكنت الوثيقة حتتوي عىل حوايل عرشة ابملائة فقط مما هو يف ترشيعاهتا. والقانون املرصي. تتعلق بعدم جتاوز 

ادلولية الوفاء ابلزتاماهتم ابلعمل حبسن نية الكثري لتتفق مع تكل الوثيقة. واكن عىل أأعضاء اللجنة احلكومية تتقبل اكن علهيا أأن 
ىل  تتوصل اكن من املفرتض أأن و توازنة( وغريها من القرارات ذات الصةل. امل فعاةل و الاية توفري امحلووفقًا للولية )اليت دعت اإ

ىل اللجنة احلكومية ادلولية  ىل اإجامع يول ذكل اإ ىل قد سعت ف. ةخمتلفأأهداف حقيقة. ومع ذكل، اكن لبعض الأطراف اإ اإ
ىل  عاقة الوصول اإ عاقة العمل واإ ذا اكنت قاعدة توافق ال راء يه الوفد وثيقة قانونية قامئة عىل الإجامع. وتساءل وضع اإ عام اإ

املقصود يف ضوء حماولت التوافق يف ال راء يف الويبو. وتساءل عن ماهية اليت مت اتباعها يف اكفة الأعامل املنجزة القاعدة 
وطلب احلصول عىل مزيد من التقدم. تحقيق أأساًسا قانونًيا قواًي ل متثل  2املراجعة ورأأي أأن ه للتو. ي شهدعمل اذلختريب ال

 .هذا الأمررأأي قانوين يف 
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كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب عن تقديره للجهد الهائل وللعمل اذلي أأجنزه  .233 وحتدث وفد اإ
اذلي وأأقر ابللزتام التصال. وفرق وكذكل لك من اخلرباء املشاركني يف فريق اخلرباء اخملصص  امليرسونصديق الرئيس و 

للجنة احلكومية ادلولية أأمهية خاصة ابلنس بة جملموعة بدلان أأمرياك  36لدلورة طوال هذا الأس بوع. واكن من منطلقه معلوا 
جيابية. ان تتوصل واكن ينبغي للجنة احلكومية ادلولية  ،الزمان جتري فيه مفاوضاتالالتينية والاكرييب منذ عقد من  ىل نتاجئ اإ اإ

حبسن نية يف مجيع الأعامل ذكل الأس بوع. واعرتف بأأن املهنجية والعمل اذلي مت الاضطالع هبام طوال الوفد  وقد شارك
حراز تقدم كبري. وقد مسحت هذه املهنجية، اليت صد قت علهيا مجيع الأطراف، ادلورة قد أأاتحا للجنة احلكومية ادلولية اإ

حراز تقدم كبري، كام هو  يف وارد ابملشاركة الشامةل مجليع الأعضاء ومجيع أأحصاب املصلحة اذلين سامهوا طوال الأس بوع يف اإ
ابملدخالت القمية لهذا العمل وينبغي أأن تس متر اللجنة احلكومية ادلولية يف العمل واس تخداهما يف الإقرار . ومت 2املراجعة 
ابملرونة اليت عرّب عهنا الوفد حبامية املوارد الوراثية بطريقة بناءة. وأأقّر صياغة عبارات تسمح اكن الهدف هو و ات املقبةل. ادلور

عدد من الوفود اليت شاركت، من خالل الزتام حقيقي، بطريقة براغامتية، ووضعت ثقهتا يف معل اللجنة احلكومية ادلولية 
دراج مجيع املص مجيع الأطراف. توافر نفس امحلاس دلى ابلأىس الشديد لعدم  الوفد قد شعرو احل الوطنية. ابلرمغ من عدم اإ

حرازه يف ادلورة السادسة والثالثني  وقد انتظر ابهامتم نص الرئيس اذلي يأأمل أأن يتوي عىل التقدم املوضوعي اذلي مت اإ
 لأعضاء اذلين أأرادوا حقًا حتقيق نتاجئ ملموسة.لزتام مجيع اابومت ابلعمل اذلي وأأقر الوفد للجنة احلكومية ادلولية. 

د وفد جنوب أأفريقيا عىل الرئيس وأأيد امليرسين وصديق الرئيس للجهود احلقيقية اليت بذلوها لإظهار املناقشات  .234 وشد 
ندونيس يا، نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري ، ووفد اليت جرت عىل مدار الأس بوع. وأأيد البياانت اليت أأدىل هبا وفد اإ

ىل وقائع العمل يف ومل تكن املغرب، نيابة عن اجملموعة الأفريقية.  الأس باب اليت مت تقدميها لعدم نقل النص تستند يف احلقيقة اإ
الانتظار غري اذلاكء اكن من و الأس بوع. من عىل املهنجيات يف وقت سابق  اتاعرتاضتقدمي اكن من املفيد و ذكل الأس بوع. 

ىل أأن املهنجية اكنت معيبة. بو حىت هناية العملية،  كل طريقة عادةل وشفافة للعمل. تكن تمل وعد ظهور النتيجة، لالإشارة اإ
ىل الأدةل يرتم س يادة القانون والقواعد اليت وضعها الرئيس عىل الطاوةل. ي أأن  الوفد حاول وخالل الأس بوع، تبع هنجًا يستند اإ

ذا اكن دلى البعض و  رسال و ذكل احلني. علهيم طرهحا يف  يف وقت سابق، اكن ينبغيمشالكت اإ  2املراجعة اكن قرار عدم اإ
ماكنيةيف املناقشات القامئة عىل الأدةل، مل يكن هناك أأي ومعلية معيبة فعاًل غري عادل. وجود عىل أأساس  رد عىل احلجج، ل اإ

ىل عدم الاخنراط يف العملية ب يشري اكن هذا و سواء من خالل الأدةل أأو غري ذكل.  . واكنت النتيجة حس نة نيةبوضوح اإ
متكنت البدلان املتشاهبة التفكري من طرح جحج و اإىل حد ما ونوقشت بدقة ومت حتقيقها بشاركة منصفة. بشلك عادل موزعة 

ومل يكن شعوره . خيرج النص للنوراكن دليه أأمل يف أأن لكن . وقد شعر الوفد سخيبة الأملذات مصداقية مل يمت دحضها. 
يقق  رى أأنهيقد  . وقد منحه ذكل املزيد من القوة لأنهيف الواقع متفائالالوفد  ليأأس بل اكنيشعر اب يعىن أأنيبة الأمل سخ 

 .يف معهلجناح 

ن مجيع الأعضاء قد  .235 يران الإسالمية اإ مل يعرتض وواتفقوا عىل مهنجية مجموعات التصال. وضعوا وقال وفد مجهورية اإ
ما أأجنزته اللجنة احلكومية ادلولية. فقد حتطم يف هناية املطاف، ول. ومع ذكل، مجموعات التصااليت قدمهتا أأحد عىل التقارير 

لرئيس ونواب وأأعرب الوفد عن شكره ل. ابلنس بة لأي منظمةمل يكن ذكل جيًدا ولعداةل وحسن النية. غياب لاكن هناك و 
دلان متشاهبة التفكري كثري من اجلهد بذلت البالرئيس وامليرسين وصديق الرئيس ومجيع اذلين معلوا بد لسد الثغرات. لقد 

ندونيس يا ابمس مجموعة والتوصل اإىل حلول وسط  قادرة عىل التحيل ابملرونة تصبح حىت  . وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ىل انه البدلان متشاهبة التفكري. و  ري وقد تغقد حان الوقت لتطبيق بروتوكول الإنرتنت عىل املوارد الوراثية. أأشار الوفد اإ

املشهد تطورا جديدا يف الويبو. واكن عىل الويبو أأن تفعل لقد فرض تغري قبل عرش أأو عرشين س نة. املشهد عام اكن عليه 
ىل أأن ذكل عاجاًل أأم أ جاًل.  اللجان يف اإىل دمع بعضها البعض يف اللجنة احلكومية ادلولية وحتتاج ادلول الأعضاء وأأشار الوفد اإ

 الأخرى.

ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان متشاهبة التفكري. وقد  وأأعرب وفد الهند عن .236 تأأييده القوي للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
جيابية كثرية يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية امليرسون بذل الرئيس والأمانة وصديق الرئيس و  هجودًا اإ
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ىل توافق يف ال راء 2املراجعة  عدادلإ  ىل أأرضية متد عىل يع . واكن التوصل اإ . للجميع مقبوةلمشرتكة تقدمي تنازلت للتوصل اإ
ىل تسوية أأنه بيامن ولسوء احل ،  مواقفهم بعيدا عن أأظهر عدد من ادلول الأعضاء، با يف ذكل وفد الهند، الزتامًا ابلتوصل اإ
ن الوفد نفس الالزتام. وقال فاإن اب.ي ادلول الأعضاء مل تبد التقليدية،  جحر عرثة ونقطة ميثل ال راء يبدو أأنه يف توافق ال اإ
ىل قرارات رئيس ية يف الويبو.تواجه ضعف   التوصل اإ

للرئيس ونواب الرئيس واخلرباء وتقدم ابلشكر وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  .237
مانة، عىل العمل اجلاد اذلي قاموا به أأثن هجودمه من أأجل امليض عىل اء انعقاد ادلورة و وامليرسين وصديق الرئيس، وكذكل للأ

الويبو اذلين كفلوا ظروف املؤمترات يف ، فضال عن موظفي ضا املرتمجني عىل صربمه وهمنيهتمقدما يف املناقشات. وشكر أأي
لية عن تقديره للعمل الشاق اذلي قامت به مجيع الوفود وكذكل ممثيل الشعوب الأص الوفد معل ممتازة للجميع. وأأعرب 
سهام نص جديد مقبول مجليع اخلروج ب مل تسفر عن  الوفد مغ أأن هجودعىل الريف املناقشات.  ةم القمياهتواجملمتعات احمللية عىل اإ

ملأ زق، ابأأفضل يشعر بصورة  الوفداكن و الوفود، فقد ساعد العمل املكثف خالل ادلورة عىل فهم وهجات النظر اخملتلفة. 
ماكنية لمت  ىل الرئيس حول الس بل أأعرب الوفد عن أأمهل يف هيد الطريق. و حيث مل تكن هناك اإ أأن يكون ذكل قد قدم أأفاكًرا اإ

لهام أأثناء املمكنة للميض قدًما. ومتىن للرئيس  ىل الإ وملزتما للتشاور الوفد مس تعدا صياغة نص الرئيس. وقد ظل أأن يتوصل اإ
 .وليهتابعملية اللجنة احلكومية ادلولية يف ظل 

يع الزمالء مجل  وأأعرب عن شكرهطوال الأس بوع.  اجلهود اليت بذلهالرئيس عىل عن شكره لرياي وفد نيجأأعرب و  .238
التصال وهجات التصال ومجيع الأعضاء وفرق ، با يف ذكل فريق اخلرباء اخملصص وفقا لأهلياهتم اخملتلفةواخلرباء اذلين معلوا 

مانة واملرتمجني الفوريني عىل تيسري معل اللجنة احلكومية ادلولية. لأ وأأعرب الوفد عن شكره لاذلين شاركوا يف اجللسة العامة. 
اذلي جدا  املفاجئوابلرمغ من التعتمي لك من قدم لك التضحيات الالزمة خالل الأايم الس تة املاضية. كام أأعرب عن شكره ل

ة ادلولية مرمرة بشلك اس تثنايئ. للجنة احلكومي 36ادلورة  تبشلك اسرتاتيجي عىل هجود اللجنة احلكومية ادلولية، اكنمت 
نه يشاطر الرئيس بقوة مشاعره ومالحظاته اليت مفادها أأن اس تخدام فريق اخلرباء اخملصص، ونرش الوفد وقال   فرقاإ

يف تعزيز نوعية املفاوضات ويف تعزيز حسن مجيعها عوامل مرمرة سامهت  تغري الرمسية اكناجللسات التصال واسرتاتيجية 
. لقد حدثت حتولت وينبغي تشجيع ذكلاملرونة والاسرتاتيجية. وللسري قدما من املفضل توافر تكل فاوضني. النية بني امل

حو  2يف املراجعة الاجتاه وحسن النية. واكن تقدمي حلول وسط و النية السلمية روح من منطلق تنازلت هامة مت تقدمي و
يالء اهامتم  يف رية الأخرى مثاًل ل يشوبه شائبة عىل حسن نية أأغلبية املفاوضني لأنظمة امللكية الفكاثنوي الرباءات مع اإ

القيام وثيقة هممة للهنوض ابلعمل يف اللجنة وربا من أأجل متثل  2املراجعة  تلإحراز تقدم. وعىل هذا النحو، ظلسعهيم 
ندونيس يا، نيابة عن البسخ  عىل  مصمام شوطا طويال واكن الوفد دلان املتشاهبة التفكري. لقد قطعيارات أأخرى، كام أأملح وفد اإ

بطريقة متوازنة للغاية فامي يتعلق بميع املصاحل. يقبلوها ويقق نتيجة ميكن للجميع أأن  ملألايبعث عىل مواصةل التقدم يف اجتاه 
كري، عىل امليض ملزتًما بعملية اللجنة احلكومية ادلولية وعقد العزم، ابلتعاون مع سائر البدلان املتشاهبة التفالوفد وقد ظل 
 قدمًا.

لرئيس وانئب الرئيس وامليرسين وصديق الرئيس والأمانة واملوظفني ال خرين عىل عن شكره لوفد الصني وأأعرب  .239
عن تقديره لالبتاكرات اليت قدهما الرئيس اإىل حد كبري يف أأساليبه، الوفد . وقد حققت ادلورة الكثري. وأأعرب ادلؤوبمعلهم 
نشاء فرق مثل  اوف وأأعرب الوفد عن تفهمه خملأأبدهتا خمتلف الأطراف.  يتكام أأعرب عن تقديره للمرونة الالتصال. اإ

ذا أأرصت ادلول فقط و ومواقف خمتلف الأطراف، لكن ميكن دامئًا البحث عن القوامس املشرتكة يف وهجات النظر اخملتلفة.  اإ
النتيجة. بسبب سخيبة أأمل وشعر الوفد احة ادلولية. يف العمل عىل السليس ابلأمر احملبذ ، فاإن ذكل اومواقفه اعىل خالفاهت

بشأأن معل اللجنة يف املس تقبل. ووافق عىل البياانت اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا وبدلان الشواغل كام اكن دليه بعض 
 الرئيس، يف معل اللجنة يف املس تقبل.يف ظل توجهيات أأعرب عن أأمهل يف أأن يسامه لك طرف، كام أأخرى. 
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ىل عدم توفر الإرادة الس ياس ية دلى ادلول الأعضاء و ذكر و  .240 املصاحل بسبب ممثل توابج أأمارو أأن فشل اللجنة يرجع اإ
جراءات اللجنة احلكومية ادلولية. و الاقتصادية املمثةل. والس ياس ية و اجلغرافية  خفاقات يف اإ للجنة ول ميكن اكنت هناك اإ

ىل امجلعية العامة.رفع اللجنة احلكومية ادلولية الوفد احلكومية ادلولية الاس مترار عىل نفس املسار. وحث   النص اإ

عىل النحو التايل: "انقشت اللجنة أأن تكون القرارات من جدول الأعامل واقرتح  7واختمت الرئيس مناقشة البند  .241
ابلوثيقة اخلاص يل النص الوارد يف املرفق حت أأن  توقرر WIPO/GRTKF/IC/36/4الوثيقة 

WIPO/GRTKF/IC/36/4/ 4  ىل ادلورة الأربعني للجنة، وفقًا لولية اللجنة وبرانمج العمل لعام  2019-2018للثنائية اإ
ون وصديق الرئيس يف تقرير وس تظهر . WO/GA/49/21، عىل النحو الوارد يف الوثيقة 2018 املواد اليت أأعدها امليرّسّ

 ادلورة ".

ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة ال  .242 طار البند وحتدث وفد اإ من  7تفكري، واقرتح الصيغة التالية للقرار يف اإ
ىل الوثيقة  لمهنجية اليت وافقت اتباعا ل . و WIPO/GRTKF/IGC/36/4جدول الأعامل: "استندت اللجنة يف مناقشاهتا اإ

ىل مجيع  ون وصديق الرئيس نصًا منقحًا يستند اإ يف اللجنة. ورمغ  اليت جرتواملناقشات املداخالت علهيا اللجنة، وضع امليرّسّ
ىل توافق يف ال راء، لأن بعض ادلول عىل النص حصول  ل أأنه مل يمت التوصل اإ تأأييد واسع من أأغلبية الوفود واملراقبني، اإ

ون وصديق الرئيس. ولهذا الغرض، قررت اللجنة أأن حتيل النص الوارد  الأعضاء مل توافق عىل دمع النص اذلي وضعه امليرّسّ
ىل ادلورة الأربعني للجنة وفقًا لولية اللجنة للفرتة  WIPO/GRTKF/IGC/36/4لوثيقة اخلاص ابرفق امليف  -2018اإ

ون وصديق وس تظهر . WO/GA/49/21، الوارد يف الوثيقة 2018وبرانمج العمل لعام  2019 املواد اليت أأعدها امليرّسّ
 الرئيس يف تقرير ادلورة ".

نه س يقدم اقرتاحما يتعل ابقرتحة حصيحة، ول س امي قال الرئيس أأنه غري متأأكد من أأن الصيغة املو  .243  ملهنجية. وقال اإ
ىل املسامهة الهامة  ندونيس يا، نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري. واقرتحاليت تقدم هبا الرئيس، مشريا اإ : الصيغة التالية وفد اإ
قة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية " الوثيهو نصًا أ خرو ، WIPO/GRTKF/IC/36/4"أأنشأأت اللجنة، عىل أأساس الوثيقة 

ىل توافق يف ال راء بشأأن 2املراجعة )" 2املراجعة واملوارد الوراثية  (. ومع ذكل، مل تمتكن ادلول الأعضاء من التوصل اإ
ىل ادلورة الأربعني WIPO/GRTKF/IC/36/4 قررت اللجنة أأن حتيل النص الوارد يف مرفق الوثيقة و . 2املراجعة  اإ

. WO/GA/49/21، عىل النحو الوارد يف الوثيقة 2018وبرانمج العمل لعام  2019-2018لولية اللجنة للفرتة للجنة، وفقًا 
و اأأعدهاليت  2املراجعة د رت وس ويعكس هذا الاقرتاح خمتلف ال راء، وأأعرب عن  "ن وصديق الرئيس يف تقرير ادلورة.امليرّسّ

 .قدما اللجنة احلكومية ادلوليةيف أأن متيض أأمهل يف 

ندونيس يا، نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري، اقرتاح الرئيس بشأأن مقرر البند  .244 جدول الأعامل. وقد من  7وأأيد وفد اإ
 للجنة احلكومية ادلولية. 36توازن دقيق للغاية وعكس ما حدث يف املناقشات يف ادلورة عكس الاقرتاح 

ندونيس يا، نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري. وأأيد وفد سويرسا، ابمس اجملموعة ابء، التعليق اذلي أأ  .245 وقد دىل به وفد اإ
الرئيس انعاكسًا متوازاًن للمناقشة يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. وأأعرب الاقرتاح اذلي قدمه أأعطى 
 عن تأأييده الاكمل لقرتاح الرئيس.الوفد 

 من جدول الأعامل. 7واختمت الرئيس البند  .246

 من جدول الأعامل: 7قرارات بشأأن البند 

وضعت اللجنة، عىل أأساس الوثيقة  .247
WIPO/GRTKF/IC/36/4هو ، نصًا أ خر 
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"الوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد 
(. ومع ذكل، مل 2املراجعة ) "2املراجعة الوراثية 

ىل توافق يف  تمتكن ادلول الأعضاء من التوصل اإ

قررت اللجنة أأن حتيل و . 2ال راء بشأأن التعديل 
النص الوارد يف مرفق الوثيقة 

WIPO/GRTKF/IC/36/4 ىل ادلورة اإ
-2018الأربعني للجنة، وفقًا لولية اللجنة للفرتة 

، عىل النحو 2018وبرانمج العمل لعام  2019
. وسوف WO/GA/49/21الوارد يف الوثيقة 
ون وصديق  اأأعدهاليت  2تعكس املراجعة  امليرّسّ

 يف تقرير ادلورة.الرئيس 

ابلواثئق التالية اللجنة علام وأأحاطت  .248
 اعقدت مناقشات بشأأهنو 

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. 

 امل أأخرىمن جدول الأعامل: أأية أأع 8البند 

 من جدول الأعامل: 8قرار بشأأن البند 

طار هذا البند. اتمناقشجتر مل  .249  يف اإ

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

قال الرئيس أأنه يتحمل املسؤولية الاكمةل عن عدم القدرة عىل حتقيق نتيجة. وقد وضعت ادلول الأعضاء ثقهتم به  .250
بقوة أأكرث من العمل لأنه اكن قد دفع ود يكون ذكل حصاد العمل، جين عىل  مل يكن قادراً ووأأخذ ذكل عىل محمل اجلد. 

ىل الأمام، لأنه اكن وفر الالزم. وأأثىن عىل ادلول الأعضاء ملشاركهتا يف هذا الأس بوع. لقد  طريق للميض يوجد ذكل طريقًا اإ
نه س يضع نصًا للرئيس  ىل الأمام. ليكون بثابة قدمًا. وقال اإ يع واكن ميكن مجل يف جسل الاجامتع.  2راجعة املومت وضع خطوة اإ

طريقة الرئيس متقبال لتباع أأي اكن و التوصيات املشرتكة. طرح ادلول الأعضاء أأو اجملموعات طرح مقرتحاهتا اخلاصة، مثل 
لسة العامة التصال وفريق اخلرباء اخملصص، لكن اجل  فرقمع انحجة املهنجية واكنت العملية بشلك أأكرث كفاءة. لتس يري جديدة 

ىل الوراء. وأأعرب  عادة الأمور اإ ىل اإ . وقد خمفض للرسعةجمرد بثابة ما حدث اكن يكون عن أأمهل يف أأن الرئيس اكنت متيل اإ
ىل ع اس مت جيابيا للغاية. و تعليقات متفائةل ورغبة يف التقدم يف معل اللجنة. اإ س يكون نص الرئيس بثابة معل قيد و اكن ذكل اإ

التصال  فرقلفريق اخلرباء اخملصص و أأعرب الرئيس عن شكره لنواب الرئيس و توضيحية. و  مالحظاتيصحبه التقدم 
. وابلرمغ من النتيجة، فقد عقد الاجامتع يف بيئة تتسم الإقلمينيواملنسقني واملرشفني وصديق الرئيس ونواب الرئيس والأمانة 

 لمرتمجني.ل هشكر أأعرب الرئيس عن ابلحرتام والمتعن والود. و 
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ن الوقت قد حان للوصول اإىل وحتد .251 ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان متشاهبة التفكري وقال اإ . وقد يةخط الهناث وفد اإ
ئيس الزتم ببقائه البناء يف حماوةل لتوفري امحلاية الاكفية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وهنأأ الر 

حراز التقدم. لقد ونواب الرئيس ومجيع ادلول الأ   36أأهجدت ادلورة عضاء اليت شاركت يف اجلهود املبذوةل للميض قدمًا واإ
 للجنة احلكومية ادلولية الزتاهما ابلوحدة والهدف، لكهنا ظلت متفائةل. وشكر الأمانة واملنسقني وصديق الرئيس واملرتمجني.

كوادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية و  .252 الاكرييب، وأأقر ابلعمل والإجنازات اليت حتققت يف هذا وحتدث وفد اإ
التصال ويف اجللسة العامة،  فرقغري الرمسية و اجللسات الأس بوع. واعرتف ابلعمل اذلي أأجنزته مجيع الوفود، من خالل 

جيابية لتحقيق أأهداف اللجنة  ومسامهة فريق اخلرباء اخملصص. وقد معل الكثريون حبسن نية هبدف احلصول عىل نتاجئ اإ
 الرئيس  قيادته وانتظر ابهامتم كبري نصعىلأأعرب الوفد عن شكره للرئيس . و الوفد مشاركتهواصل يس  و احلكومية ادلولية. 

بشاركة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية اليت اكنت أأصواهتا حمورية أأقر اذلي ينبغي أأن يسمح ابمليض قدمًا بطريقة فعاةل. و 
رمرة للمفاوضات. وطلب من أأعضاء الويبو تقدمي مساهامت اإىل صندوق التربعات من أأجل مساعدهتم. امل يف اخلروج ابلنتيجة 

، بصفته الوطنية، مجيع كام شكرلمرتمجني. أأعرب عن شكره لاملس متر. و  اودمعهوتواجدها وشكر الأمانة عىل تنظمي الاجامتع 
كوادور أأعامهل أأعضاء مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل دمعهم والعمل  اذلي أأجنزوه خالل فرتة الس تة أأشهر. واختمت وفد اإ

املنسقني الإقلمييني  شكرمكنسق جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واكن هل رشف متثيل املنطقة يف هذا املنتدى الهام. و
 .نألحياا بعض فيللغاية  صعبةاكنت  لتيا، لتنسيقيةا ملياتهوبمسؤ ملقياا في لجماعيةا مقفهامو علىال خرين 

قال الرئيس أأن الصندوق الطوعي قد استُنفد. وانتقل اإىل مصداقية اللجنة احلكومية ادلولية لتجديدها لضامن و  .253
 مشاركة ممثيل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.

 واختمت الرئيس ادلورة. .254

 من جدول الأعامل: 9بشأأن البند  قرار

و  2البنود  بشأأنقراراهتا اعمتدت اللجنة   .255
 29من جدول الأعامل يف  7و  6و  5و  4و  3

. ووافقت عىل تقدمي مرشوع تقرير 2018يونيو 
خطي يتضمن النص املتفق عليه لهذه القرارات 

ىل اللجنة، سيمت ومجيع املداخالت اليت ق   دمت اإ
عداد . 2018أأغسطس  24ها وتعمميها حبلول اإ

املشاركني يف اللجنة لتقدمي  عوةوسيمت د
حيحات خطية لتدخالهتم عىل النحو الوارد يف تص 

مرشوع التقرير قبل أأن يمت تعممي النسخة الهنائية 
من مرشوع التقرير عىل املشاركني يف اللجنة 

 لعامتدها يف ادلورة الثالثني ادلورة الثامنة للجنة.

 

 

 ]ييل ذكل املرفق[



WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov. 2 
ANNEX 

ملرفقا  
 

LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARtipants 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Yonah Ngalaba SELETI (Mr.), Chief Director, Department of Science and Technology (DST), 
Ministry of Science and Technology, Pretoria 
 
Morore MPHAHLELE (Mr.), Patent Searcher/Examiner, Companies and Intellectual Property 
Commission, Department of Trade and Industry, Pretoria 
mmphahlele@cipc.co.za  
 
 
ALBANIE/ALBANIA 
 
Grabovaj DARDANA (Ms.), Expert, Monitoring of the Collective Management Organizations 
Department, Copyright Directory, Ministry of Culture, Tirana 
dardana.grabovaj@kultura.gov.al  
 
Meka SONILA (Ms.), Expert, Monitoring of the Collective Management Organizations 
Department, Copyright Directory, Ministry of Culture, Tirana 
sonila.meka@kultura.gov.al  
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Fayssal ALLEK (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
allek@mission-algeria.ch  
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Sager ALFUTAIMANI (Mr.), Director General, Saudi Patent Office (SPO), King Abdulaziz City 
for Science and Technology (KACST), Riyadh 
sfutmani@kacst.edu.sa  
 
Mohammed ALMAHZARI (Mr.), Deputy Director General, Administrative Affairs, Saudi Patent 
Office (SPO), King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
Khaled ALDOSARI (Mr.), Adviser, General Administration of Copyright, Ministry of Culture and 
Information, Riyadh 
kmaldosri@moci.gov.sa  
 
Hazeem ALMUSSALAM (Mr.), Adviser, General Administration of Copyright, Ministry of Culture 
and Information, Riyadh 
hnmuslm@moci.gov.sa  
ARGENTINE/ARGENTINA 



WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov. 2 
Annex 
2 
 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ARMÉNIE/ARMENIA 
 
Lusine MANUKYAN (Ms.), Head, Trademark and Industrial Design Department, Intellectual 
Property Agency of the Republic of Armenia, Yerevan 
trademark@aipa.am  
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Aideen FITZGERALD (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP 
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 



WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov. 2 
Annex 
4 
 
 
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  
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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  
 
Youssef BEN BRAHIM (M.), directeur général, Organisme tunisien des droits d’auteurs et droits 
voisins (OTDAV), Ministère des affaires culturelles, Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Mehmet YILMAZ (Mr.), Director, Plant Biodiversity, Geophyte Research and Training Center, 
General Directorate of Agricultural Research and Policies, Ministry of Food Agriculture and 
Livestock, Istanbul 
m.yilmaz@tarim.gov.tr  
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Yunus ARZIK (Mr.), Expert, International Center for Livestock Research and Training, General 
Directorate of Agricultural Research and Policies, Ministry of Food Agriculture and Livestock, 
Ankara 
yunusarzik@hotmail.com  
 
 
Mustafa KIZMAZ (Mr.), Expert, Variety Registration and Seed Certification Center, Ministry of 
Food Agriculture and Livestock, Ankara 
mustafa.kizmaz@tarim.gov.tr  
 
 
TUVALU 
 
Efren Jagdish JOGIA (Mr.), Senior Crown Counsel, Office of the Attorney-General, Office of the 
Prime Minister, Funafuti 
 
 
 
 
 
UKRAINE 
 
Petro IVANENKO (Mr.), Director, Innovation and Information Development Department, State 
Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Ukrainian Intellectual Property Institute 
(Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Jorge VALERO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
valeroj@onuginebra.gob.ve  
 
Genoveva CAMPO DE MAZZONE (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
camposg@onuginebra.gob.ve  
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mfakher@yahoo.com 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Muyumbwa KAMENDA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
kamendamuyumbwa6@gmail.com  
 
 
ZIMBABWE 
 
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
vimbaialice@gmail.com  
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II.  DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oliver HALL ALLEN (Mr.), Minister Counsellor, Intellectual Property, Permanent Delegation, 
Geneva 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Policy Officer, Directorate General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs, European Commission, Brussels 
 
 
 
 
 
 
 
III.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE 
 
Sami M. K. BATRAWI (Mr.), Director General, Intellectual Property Unit, Ministry of Culture of 
the State of Palestine, Ramallah 
 
 
 
IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva  
syam@southcentre.int  
 
Vitor IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, Geneva  
ido@southcentre.int  
 
 
GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY  
 
Deyanira CAMACHO TORAL (Sra.), Funcionaria Internacional, Departamento de Propiedad 
Intelectual y Recursos Genéticos, Lima 
dcamacho@comunidadandina.org  
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OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Fahad ALMUTAIRI (Mr.), Director, Examination Directorate, Riyadh 
 
Majed ALRUFAYYIG (Mr.), Head, Pharmaceutical and Biotechnology Section, Riyadh 
mrufayyig@gccsg.org  
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)  
 
Paul OLDHAM (Mr.), Senior Visiting Fellow, United Nations University (UNU), Lancaster 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)  
 
Ahmad MUKHTAR (Mr.), Economist, Trade and Food Security Department, Geneva 
ahmad.mukhtar@fao.org  
 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
Antony TAUBMAN (Mr.), Director, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, Geneva 
antony.taubman@wto.org  
 
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, Geneva 
jayashree.watal@wto.org  
 
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, Geneva 
xiaoping.wu@wto.org  
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Emmanuel SACKEY (Mr.), Intellectual Property Development Executive, Harare 
 
 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD) 
 
Thamara ROMERO (Ms.), Legal Officer, Geneva 
thamara.romero@unctad.org  
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INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
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Al-Zain Organization for Intellectual Property (ZIPO)  
Yousuf Abdullah Yousuf ABURAS (Mr.), Member of the Board of Trustees, Sana’a 
 
Assembly of Armenians of Western Armenia, The  
Arménag APRAHAMIAN (M.), président, Mission diplomatique, Bagneux 
Lydia MARGOSSIAN (Mme), déléguée, Mission diplomatique, Bagneux 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA)  
Adda GOGORIS (Ms.), Member, Biotechnology Committee, Kalamazoo 
 
Association du droit international (ILA)/International Law Association (ILA)  
Frederic PERRON-WELCH (Mr.), Canadian Representative, Committee on Sustainable 
Management of Natural Resources for Development, Geneva 
fperron@cisdl.org  
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Charles MOLITOR (Mr.), Head of Delegation, Brussels 
Georgiana Teodora COSTESCU (Ms.), Delegate, Brussels 
Adam GABRYŚ (Mr.), Delegate, Brussels 
 
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones 
(DoCip)/Indigenous Peoples’ Center for Documentation, Research and Information (DoCip)  
Pierrette BIRRAUX (Ms.), Member, Foundation Board, Geneva 
Johanna MASSA (Ms.), Assistant Coordination, Copponex 
Claire MORETTO (Ms.), Publications Manager, Ferney-Voltaire 
Adriana PALLERO SINGLETON (Ms.), Interpreter, Girona 
Pamela VALDÉS (Ms.), Interpreter, Geneva 
Christian CHIARELLA (Mr.), Intern, Geneva 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Pedro ROFFE (Mr.), Senior Fellow, Geneva 
Sachin SATHYARAJAN (Mr.), Junior Associate, Geneva 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Fellow, Geneva 
 
CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Counsel, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Grega KUMER (Mr.), Head, Director General Office, Geneva 
g.kumer@ifpma.org  
Manisha DESAI (Ms.), Patent Attorney, Indianapolis 
Guilherme CINTRA (Mr.), Expert, Geneva 
Nahom TEKLEWOLD (Mr.), Officer, Geneva 
n.gebremariam@ifpma.org  
 
Health and Environment Program (HEP)  
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Madeleine SCHERB (Mme), présidente, Genève 
madeleine@health-environment-program.org  
 
Indian Council of South America (CISA)  
Tomás CONDORI (Sr.), Representante, Ginebra 
tcondori@puebloindio.org  
Nubia ROCA VACA (Sra.), Secretaria, Ginebra 
 
Indian Movement - Tupaj Amaru  
Lázaro PARY ANAGUA (Sr.), Coordinador General, Potosi 
 
Instituto Indígena Brasilero da Propriedade Intelectual (InBraPi)  
Lucia Fernanda INÁCIO BELFORT SALES (Ms.), Expert, Intellectual Property Department, 
Ronda Alta 
jofejkaingang@hotmail.com  
 
Native American Rights Fund (NARF)  
Sue NOE (Ms.), Senior Staff Attorney, Boulder 
suenoe@narf.org  
Angela RILEY (Ms.), Professor of Law and Director, Native Nations Law and Policy Center, 
UCLA Law and American Indian Studies, Boulder 
riley@law.ucla.edu  
 
 
Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 
Education  
Jennifer CORPUZ (Ms.), Program Coordinator, Baguio City 
corpuz.jennifer@gmail.com  
Preston HARDISON (Mr.), Policy Analyst, Tulalip 
 
Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow  
Claire LAURANT (Mme), déléguée, Rolle 
 
Université de Lausanne (IEPHI)/University of Lausanne (IEPHI)  
Raisa Mulatinho SIMOES (Ms.), Doctoral Student, Fontenay aux Roses 
 
 
 

VI.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 
 INDIGENOUS PANEL 

 
 
Sue NOE (Ms.), Senior Staff Attorney, Native American Rights Fund (NARF), United States of 
America 
 
Aleksey TSYKAREV (Mr.), Member and Former Chairperson Rapporteur of the United Nations 
Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, Russian Federation 
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Vice-présidents/Vice-Chairs: Jukka LIEDES (M./Mr.) (Finlande/Finland) 
  
 Faizal Chery SIDHARTA (M./Mr.) (Indonésie/Indonesia) 
 
Secrétaire/Secretary: Fei JIAO (Mlle/Ms.) (OMPI/WIPO) 
(par intérim/ad interim) 
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VIII.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
INTERNATIONAL BUREAU OF THE 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
Minelik Alemu GETAHUN (M./Mr.), sous-directeur général/Assistant Director General 
 
Edward KWAKWA (M./Mr.), directeur principal, Département des savoirs traditionnels et des 
défis mondiaux/Senior Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges 
 
Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Ms.), conseillère principale, Division des savoirs 
traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division 
 
Shakeel BHATTI (M./Mr.), conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 
Knowledge Division 
 
Simon LEGRAND (M./Mr.), conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 
Knowledge Division 
 
Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Ms.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal 
Officer, Traditional Knowledge Division 
 
Fei JIAO (Mlle/Ms.), administratrice adjointe de programme, Division des savoirs 
traditionnels/Assistant Program Officer, Traditional Knowledge Division 
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