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WIPO/GRTKF/IC/39/9 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019يناير  16 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون ةالتاسع الدورة
 2019مارس  22إىل  18 جنيف، من

 واملعارف التقليدية املرتبطة بها تقرير عن جتميع املواد بشأن أنظمة الكشف املتعلقة باملوارد الوراثية
 األمانة من إعدادوثيقة 

 اخللفية والس ياق

الكشف جزء من األساس املنطقي الاكمن وراء قانون الرباءات. فذكل القانون يفرض الزتاما عاما عىل مودعي  .1

ية املتصةل ابلتجارة من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكر  1.29طلبات الرباءات، عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 

من معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وذكل الالزتام مفاده أنه "جيب أن يكشف الوصف عن  5 تريبس( واملادة )اتفاق

 الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا فيه الكفاية، ليك يمتكّن أي خشص من أمهل املهنة من تنفيذ الاخرتاع."

التقليدية املرتبطة هبا، يُس تخدم مصطلح "رشوط الكشف" مكصطلح عام  ويف س ياق املوارد الوراثية واملعارف .2

لإلشارة إىل أحاكم يف قوانني الرباءات ادلولية و/أو اإلقلميية و/أو الوطنية اليت تقتيض حتديدا من مودعي طلبات الرباءات 

دية املرتبطة هبا عندما تُس تخدم تكل املتعلقة ابملوارد الوراثية و/أو املعارف التقلي 1الكشف عن عدة فئات من املعلومات

 املوارد و/أو املعارف يف اس تحداث الاخرتاع املطالب حباميته يف طلب الرباءة.

                                         
 مت النظر يف ثالثة أشاكل من أشاكل الكشف العامة املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا: 1
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وانقشت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  .3

(، العالقات املمكنة بني حامية امللكية الفكرية والنفاذ إىل املوارد 2001و املعارف(، منذ دورهتا األوىل )أبريل/ماي )جلنة

الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، مبا يف ذكل رشوط الكشف املمكنة يف س ياق املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 املرتبطة هبا.

، اليت أعدهتا WIPO/GRTKF/IC/1/3يف الوثيقة  (،2001ونظرت جلنة املعارف، يف دورته األوىل )أبريل/مايو  .4

األمانة وحّددت فهيا أربعة موضوعات خمتلفة تتعلق ابملوارد الوراثية وهمام حممتةل قد تضعها ادلول األعضاء لنفسها يف جلنة 

" والتدابري 2نافع؛ "" الاتفاقات التعاقدية بشأن النفاذ وتقامس امل 1املعارف. واكنت املوضوعات اخملتلفة األربعة اكلتايل: ""

" واألنظمة 3الترشيعية واإلدارية وتدابري الس ياسة العامة عىل الصعيدين الوطين واإلقلميي لتنظمي النفاذ إىل املوارد الوراثية؛ "

ية القانونية " وأطر امللكية الفكرية القامئة لتوفري امحلا4املتعددة األطراف لتيسري النفاذ إىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع؛ "

 لالخرتاعات البيوتكنولوجية."

وكأحد التدابري الترشيعية واإلدارية وتدابري الس ياس ية العامة املمكنة لتنظمي النفاذ إىل املوارد الوراثية، رشعت جلنة  .5

املس تخدمة املعارف وقهتا يف مناقشة إماكنية وضع " رشط يقيض بلزوم الكشف يف واثئق الرباءات عن منشأ املوارد الوراثية 

من الوثيقة  44يف اس تحداث الاخرتاعات و/أو أدةل عىل أن تكل املوارد ُحّصلت بطريقة قانونية" )الفقرة 

WIPO/GRTKF/IC/1/3 وخالل دورة جلنة املعارف ذاهتا، اقرتحت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب اعامتد .)

لوراثية والبيولوجية واس تغاللها، وآليات للتوزيع املنصف للفوائد يف حال "أحاكم منوذجية ألغراض تنظمي اس تخدام املوارد ا

من املرفق الثاين من  6اس ُتحدثت منتجات أو معليات قابةل للحامية من تكل املوارد " )الصفحة 

 (.WIPO/GRTKF/IC/1/5 الوثيقة

املعارف قضااي خمتلفة ومنذ ذكل الوقت، قدمت ادلول األعضاء اقرتاحات بشأن رشوط الكشف وانقشت جلنة  .6

 تتعلق برشوط الكشف املمكنة.

إصدار تقرير )تقارير( جتّمع أو حتّدث فيه ادلراسات من األمانة " 2017والمتست امجلعية العامة للويبو يف عام  .7

لقة ابملوارد واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن األدوات واألنشطة املتعلقة بقواعد البياانت وعن أنظمة الكشف القامئة واملتع

 "الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، بغرض حتديد أي جفوات.

توفر تكل الوثيقة قامئة غري حرصية ابملواد . و WIPO/GRTKF/IC/35/6واس تجابة ذلكل القرار، ُأعدت الوثيقة  .8

أعاله )وفامي ييل، يشري مصطلح  2رة املتاحة عىل موقع الويبو اإللكرتوين واملتعلقة بأنظمة الكشف ابملعين املوصوف يف الفق

"أنظمة الكشف" أو رشوط الكشف املمكنة" إىل الكشف بذكل املعىن(. ومشلت ملخصاً لدلراسات واألدةل اليت أعدهتا 

أمانة الويبو، واقرتاحات قدمهتا ادلول األعضاء، وجتارب إقلميية ووطنية، والتسلسل التارخيي للمفاوضات القامئة عىل 

                                         
 حداث الاخرتاع املطالب حباميته؛الكشف عن أية موارد وراثية/معارف تقليدية مرتبطة هبا ُمس تخدمة فعال يف معلية اس ت 
  قد يتعلق ذكل ببدل املنشأ أو البدل اذلي ُحّصلت منه املوارد  –والكشف عن املصدر احلقيقي للموارد الوراثية/املعارف التقليدية املرتبطة هبا

 املعارف املعنية؛ أو
  قد يشمل ذكل بيان أن املوارد الوراثية/املعارف التقليدية  –املنافع وتوفري تعهّدات أو أدةل ابالمتثال للرشوط ذات الصةل اخلاصة ابلنفاذ وتقامس

املنطبقة يف املرتبطة هبا املس تخدمة يف الاخرتاع املطالب حباميته ُحّصلت مبوافقة مس بقة مس تنرية واس ُتخدمت وفقا للرشوط املتفق علهيا والقوانني 
 بدل املنشأ.
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وأعيد إصدار الوثيقة ذاهتا مع إدخال بعض ارية عىل مس توى جلنة املعارف خبصوص رشوط الكشف. النصوص واجل

 .أيضاً  هذه ادلورةوألغراض والثامنة والثالثني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني  دلوراتاالتحديثات الطفيفة ألغراض 

 ادلراسات واألدةل الصادرة عن الويبو

)متاحة عىل  لرباءات فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليديةأس ئةل رئيس ية خبصوص وضع رشوط الكشف يف ا .9

( توفر عرضا شامال وحمايدا https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194الرابط التايل: 

عملية الرئيس ية بشأن رشوط الكشف عن الرباءات فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة لألس ئةل القانونية وال 

 هبا، استنادا إىل حتليل ما هو قامئ وانفذ من تكل الرشوط عىل الصعيدين الوطين واإلقلميي.

)متاح عىل الرابط التايل:  2017، اذلي ُحّدث يف أكتوبر جدول رشوط الكشف .10

https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosur

e.pdf يعية اليت تنص عىل رشوط كشف ( يش متل عىل قامئة خمتارة غري حرصية مبقتطفات من النصوص الوطنية والترش

 حمّددة فامي خيص املوارد الوراثية و/أو املعارف التقليدية.

وبناء عىل الطلب الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولويج يف اجامتعه السادس املعقود يف  .11

ملوارد الوراثية واملعارف اب فامي يتعلقءات رشوط الكشف يف أنظمة الربا عنادلراسة التقنية ، أعدت أمانة الويبو 2002 أبريل

)املتاحة عىل الرابط التايل:  التقليدية

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf اليت وافقت ادلورة الثالثون )

( عىل إحالهتا إىل O/GA/30/7 ADD.1و WO/GA/30/7( )انظر الوثيقتني 2003عامة للويبو )سبمترب للجمعية ال

. وكخطوة أوىل يف معلية إعداد ادلراسة التقنية، أرسل إىل ادلول األعضاء 2004الاجامتع السابع ملؤمتر األطراف يف فرباير 

ات عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف الويبو اس تبيان بشأن خمتلف رشوط الكشف يف طلبات الرباء

عىل جتميع للردود املس تلمة  WIPO/GRTKF/IC/4/11 (. وحتتوي الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/3/Q.3 )الوثيقة

 من ادلول األعضاء عىل الاس تبيان املذكور.

 قاعدة بياانت بشأن القوانني واللواحئ

ميكن البحث فهيا بشأن النصوص القانونية املتعلقة ابملعارف أعّدت أمانة الويبو، وتواصل حتديث، قاعدة بياانت  .12

التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية، مبا يف ذكل نصوص قانونية عن رشوط الكشف. وميكن النفاذ إىل 

 ./https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklawsقاعدة البياانت عرب الرابط التايل: 

 الاقرتاحات املُقدمة من ادلول األعضاء

منذ إنشاء جلنة املعارف، قدمت ادلول األعضاء اقرتاحات بشأن رشوط الكشف فامي يتعلق ابملوارد الوراثية  .13

 سلسل التارخيي لتقدميها.واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وفامي ييل تكل الاقرتاحات، وفق الت 

، قدم وفد سويرسا اقرتاحا بشأن اإلعالن عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف طلبات 2003يف مايو  .14

الرباءات إىل الفريق العامل املعين بإصالح معاهدة التعاون بشأن الرباءات )معاهدة الرباءات( 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194
https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf
https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/
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(. ويف هذا الصدد، اقرتح الوفد PCT/R/WG/5/11 ه يف الوثيقة، واحملتوي نفسPCT/R/WG/4/13 الوثيقة )انظر

تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات من أجل متكني مرشّع وطين رصاحًة من اشرتاط اإلعالن عن مصدر املوارد 

ىل ادلورة إ WIPO/GRTKF/IC/7/INF/5 الوراثية واملعارف التقليدية يف طلبات الرباءات. وقدم وفد سويرسا الوثيقة

( لعرض مالحظاته اإلضافية عىل الاقرتاح. ويف ادلورة احلادية عرشة للجنة املعارف 2004 السابعة للجنة املعارف )نومفرب

( بشأن اإلعالن عن مصدر املوارد الوراثية WIPO/GRTKF/IC/11/10 (، قدم الوفد اقرتاحا )الوثيقة2007 )يوليو

ت، وهو الاقرتاح اذلي قُدم أصال إىل الفريق العامل املعين بإصالح معاهدة الرباءات واملعارف التقليدية يف طلبات الرباءا

، جمددا، يف ادلورة العرشين للجنة WIPO/GRTKF/IC/11/10. وُقدم الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 2003 يف مايو

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10( يف الوثيقة 2012 املعارف )فرباير

أهداف ( بعنوان "WIPO/GRTKF/IC/6/12اجملموعة األفريقية وثيقة )الوثيقة ، قدمت 2004ويف مارس  .15

ومبادئ وعنارص لصك دويل واحد أو أكرث بشأن امللكية الفكرية فامي خيص املوارد الوراثية وبشأن حامية املعارف التقليدية 

ةل عىل الامتثال للقوانني الوطنية املتعلقة ". واقرتحت يف تكل الوثيقة إدراج "رشط للكشف يف قوانني الرباءات وأدوالفوللكور

ابلنفاذ وتقامس املنافع واملنطبقة يف بدل منشأ املوارد الوراثية )الكشف عن مصدر وبدل منشأ املوارد الوراثية يف الاخرتاعات 

 املطالب حباميهتا وعن املعارف التقليدية املرتبطة هبا واملس تخدمة يف الاخرتاع(".

م وفد الاحتاد األورويب، ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، اقرتاحا بشأن رشوط ، قد2005ويف يونيو  .16

مصدرها يف طلبات عن الكشف عن منشأ املوارد الوراثية وما يتصل هبا من املعارف التقليدية أو الكشف بعنوان "

ت جمددا يف ادلورة العرشين للجنة ، اليت ُقدمWIPO/GRTKF/IC/8/11 ". وأدرج الاقرتاح يف مرفق الوثيقةالرباءات

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/8 ( يف الوثيقة2012املعارف )فرباير 

( بعنوان "نظام الرباءات واملوارد الوراثية"، أبدى WIPO/GRTKF/IC/9/13 وقدم وفد الياابن وثيقة )الوثيقة .17

( يف 2012نة املعارف )فرباير فهيا رأيه حول رشوط الكشف. وُقدمت الوثيقة جمددا يف ادلورة العرشين للج 

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 الوثيقة

عىل اقرتاح اجملموعة األفريقية بشأن معل جلنة املعارف املتعلق  WIPO/GRTKF/IC/13/9 وحتتوي الوثيقة .18

نة املعارف ابملوارد الوراثية، مبا يف ذكل النظر يف وضع رشوط الكشف. وُقدمت الوثيقة جمددا يف ادلورة الرابعة عرشة للج 

 .WIPO/GRTKF/IC/14/9( يف الوثيقة 2009 )يونيو/يوليو

( بشأن املوارد الوراثية والعمل املقبل، WIPO/GRTKF/IC/17/10 وقدمت اجملموعة األفريقية اقرتاحا )الوثيقة .19

( 2012 مبا فهيا ذكل رأهيا حول رشوط الكشف. وُقدمت الوثيقة جمددا يف ادلورة العرشين للجنة املعارف )فرباير

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 الوثيقة يف

اقرتاح خبصوص مواصفات وقدمت وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والوالايت املتحدة األمريكية الوثيقة املعنونة " .20

" مس املنافعدراسة أمانة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأ والامتثال لألنظمة احلالية للنفاذ وتقا

. وُقدمت الوثيقة جمددا WIPO/GRTKF/IC/23/6 ( يف الوثيقة2013ادلورة الثالثة والعرشين للجنة املعارف )فرباير  يف

 WIPO/GRTKF/IC/26/7و .WIPO/GRTKF/IC/24/6 REVيف ادلورات التالية للجنة املعارف )

 WIPO/GRTKF/IC/29/7و WIPO/GRTKF/IC/28/9و WIPO/GRTKF/IC/27/8و
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 WIPO/GRTKF/IC/32/8و WIPO/GRTKF/IC/31/7و WIPO/GRTKF/IC/30/8و

 WIPO/GRTKF/IC/36/9و WIPO/GRTKF/IC/35/9و WIPO/GRTKF/IC/34/11و

 (، وانضم وفد الاحتاد الرويس إىل مقديم الاقرتاح.WIPO/GRTKF/IC/38/12و WIPO/GRTKF/IC/37/14و

 التجارب اإلقلميية والوطنية

، عىل قامئة من األس ئةل 1999نولوجيا، يف الاجامتع اذلي عقده يف نومفرب وافق فريق الويبو العامل املعين ابلبيوتك  .21

حول املامرسات املتعلقة حبامية ادلول األعضاء يف الويبو لالخرتاعات البيوتكنولوجية بناء عىل نظايم حامية الرباءات وحامية 

أسرتاليا، دوةل عضوا ) 56ملمكنة. وردت برشوط الكشف ا 10و 9و 8األصناف النباتية أو توليفة مهنام. وتعلقت األس ئةل 

والمنسا، وبنغالديش، وبيالروس، وبلجياك، وبنن، والربازيل، وبلغاراي، والاكمريون، وكندا، والصني، وكولومبيا، وكواب، 

هنغاراي، وقربص، ومجهورية كوراي، وادلامنرك، وإكوادور، والسلفادور، وإس تونيا، وإثيوبيا، وفنلندا، وأملانيا، وغواتاميال، و 

وآيسلندا، والهند، وأيرلندا، وإيطاليا، والياابن، واكزاخس تان، وليتوانيا، ومدغشقر، ومالزياي، واملكس يك، وهولندا، 

وسلوفاكيا، ونيوزيلندا، والرنوجي، وبامن، والفلبني، وبولندا، والربتغال، والاحتاد الرويس، واململكة العربية السعودية، 

واململكة املتحدة، والوالايت ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، السويد، وسويرسا، واتيلند، الناك، و  وسلوفينيا، ورسي

(، يه والاحتاد األورويب، عىل قامئة األس ئةل كلك. وتبنّي  املتحدة األمريكية، وأوروغواي، وأوزبكس تان، وفزنويال، وزامبيا

 ، بطريقة شامةل، املعلومات املُس تلمة..WIPO/GRTKF/IC/1/6 Corrو WIPO/GRTKF/IC/1/6الوثيقتان 

، WIPO/GRTKF/IC/1/8وقدم وفد الاحتاد األورويب، ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، الوثيقة  .22

الصادر عن الربملان األورويب واجمللس   EC/98/44التوجيه يف ذكل ثالثة مرفقات تتعلق برشوط الكشف، بعنوان " مبا

خبصوص التوجيه ذكل من  27مذكرة توضيحية حول البند "، و"الخرتاعات البيوتكنولوجيةالقانونية لاية امحلاألورويب بشأن 

ة"، و"تبليغ من الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه بشأن العالقة بني خرتاعات البيوتكنولوجياليان املنشأ اجلغرايف لب 

 اتفاقية التنوع البيولويج واتفاق تريبس".

وأبدى فهيا رأيه حول "الرباءات اليت تُس تخدم فهيا مواد  WIPO/GRTKF/IC/2/15وقدم وفد إس بانيا الوثيقة  .23

ذات مصادر بيولوجية" وعرض أمثةل عىل "بيان بدل املنشأ يف الرباءات اليت تُس تخدم فهيا مواد ذات مصادر بيولوجية" يف 

 األمريكية وكندا وأسرتاليا والصني. إس بانيا وفرنسا وبلجياك وأملانيا والوالايت املتحدة

 وقدم وفد بريو الواثئق الثالث التالية ألغراض: .24

  عرض جتربة بدله يف ماكحفة القرصنة البيولوجية، مبا يف ذكل رأيه حول رشوط الكشف
 (؛WIPO/GRTKF/IC/8/12 )الوثيقة

 ط خبصوص الكشف عن منشأ موارد وحتليل حاالت القرصنة البيولوجية احملمتةل، مبا يف ذكل اقرتاح إلدراج رشو
من اتفاق تريبس  29و 27ومعارف من هذا القبيل ومصدرها القانوين يف إطار مراجعة املادتني 

 (؛WIPO/GRTKF/IC/9/10 )الوثيقة

  وعرض جتربة بدله يف ماكحفة القرصنة البيولوجية، مبا يف ذكل رأيه وجتربته خبصوص رشوط الكشف
 (.WIPO/GRTKF/IC/11/13 )الوثيقة
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وقدم وفد إندونيس يا تقريرا عن املنتدى اآلس يوي األفريقي بشأن امللكية الفكرية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  .25

. ويرد التقرير يف 2007يونيو  20إىل  18واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية، املعقود يف ابندونغ يف الفرتة من 

 ملخص للعرض اذلي قدمته الس يدة إنغر هولنت حول آراء الرنوجي ويش متل عىل WIPO/GRTKF/IC/11/12 الوثيقة

 خبصوص رشوط الكشف.

تزويد (، إىل "2009وُدعيت ادلول األعضاء واجلهات املراقبة، أثناء ادلورة اخلامسة عرشة للجنة املعارف )ديسمرب  .26

واملوارد الوراثية عىل صعيد اإلقلمي والبدل رب املتعلقة ابمللكية الفكرية ااألمانة بدراسات تصف الس ياسات والتدابري والتج

 ". وتقامست ادلول األعضاء التالية س ياساهتا أو تدابريها أو جتارهبا املتعلقة برشوط الكشف.واجملمتع احمليل

  الوثيقة( وفد الربازيلWIPO/GRTKF/IC/16/INF/9؛) 

  الوثيقة( ووفد الرنوجيWIPO/GRTKF/IC/16/INF/12؛) 

  الوث( يقة ووفد سويرساWIPO/GRTKF/IC/16/INF/14؛) 

  الوثيقة( ووفد الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيهWIPO/GRTKF/IC/16/INF/15؛) 

  الوثيقة( ووفد املكس يكWIPO/GRTKF/IC/16/INF/16؛) 

  وممثلو( منظمة الصناعات البيوتكنولوجيةBIO( والاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني )IFPMA) 
 (؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/21 )الوثيقة

  الوثيقة( ووفد الصنيWIPO/GRTKF/IC/16/INF/27.) 

، اليت تصف رشوط الكشف يف قانون بدله WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10وقدم وفد الرنوجي الوثيقة  .27

 رشوط الكشف.اخلاص ابلرباءات وقانونه اخلاص مبس تودلي النبااتت وبعض النتاجئ األولية املنبثقة عن الاس تعراض اجلاري ل 

السعي إىل فهم  ( بعنوان "WIPO/GRTKF/IC/30/9وقدم وفد الوالايت املتحدة األمريكية وثيقة )الوثيقة  .28

والقانون الاحتادي بشأن براءات الاخرتاع من خالل  أفضل لقانون سويرسا الاحتادي بشأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف

. واس تجابة لتكل الوثيقة، قدم وفد سويرسا وثيقة "5,137,870تحدة رمق تطبيقهام افرتاضياً عىل براءة الوالايت امل 

إعالن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف قانون الرباءات ( بعنوان "WIPO/GRTKF/IC/31/8 )الوثيقة

مسامهة من سويرسا ردا عىل  -السويرسي واللواحئ السويرسية ذات الصةل بشأن املوارد الوراثية 

 ".WIPO/GRTKF/IC/30/9 لوثيقةا

، نّظمت أمانة الويبو عدة ندوات بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية/املعارف 2017و 2016و 2015ويف  .29

 التقليدية. وعرض املتحدثون املنمتون إىل البدلان التالية جتارب بدلاهنم خبصوص رشوط الكشف:

  :الربازيل
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16

_presentation_8pinto.pdf؛ 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_8pinto.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_8pinto.pdf
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  :الصني
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16

_presentation_9yang.pdf؛ 

  :بريو
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15

_presentation_silvia_solis.pdf؛ 

  :رومانيا
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16

_presentation_11gorgescu.pdf؛ 

  :سويرسا
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15

_presentation_martin_girsberger.pdf. 

 التطور التارخيي لنص املوارد الوراثية

(، قامئة 2007بناء عىل طلب ادلول األعضاء، أعّدت أمانة الويبو، يف ادلورة احلادية عرشة للجنة املعارف )يوليو  .30

مل اخلاص ابملوارد الوراثية ألغراض مواصةل الع WIPO/GRTKF/IC/11/8 (A)موجزة ابخليارات وأوردهتا يف الوثيقة 

أو إجناز املزيد من ذكل العمل، مبا يف ذكل ما خيص رشوط الكشف والاقرتاحات البديةل ملعاجلة العالقة بني امللكية الفكرية 

ثت الوثيقة وأعيد إصدارها عدة مرات يف ادلورات التالية للجنة املعارف  واملوارد الوراثية. وُحدِّ

(WIPO/GRTKF/IC/12/8 (A) وWIPO/GRTKF/IC/13/8 (A) وWIPO/GRTKF/IC/16/6 

 WIPO/GRTKF/IC/19/7و WIPO/GRTKF/IC/18/10و WIPO/GRTKF/IC/17/6و

 (.WIPO/GRTKF/IC/20/5و

ملناقشة املوارد الوراثية.  2011مارس  4فرباير إىل  28واجمتع الفريق العامل الثالث ما بني ادلورات يف الفرتة من  .31

مرشوع األهداف واملبادئ املتعلقة ابمللكية املعنونة " WIPO/GRTKF/IC/18/9 عامل الوثيقةوأعّد ذكل الفريق ال

"، اذلي مشل مبادئ حول رشوط الكشف املمكنة. ونوقش ذكل املرشوع أيضا يف ادلورتني التاسعة الفكرية واملوارد الوراثية

قدمت  (. كامWIPO/GRTKF/IC/20/4و WIPO/GRTKF/IC/19/6عرشة والعرشين للجنة املعارف )الوثيقتان 

وصدر ذكل اإلسهام يف  WIPO/GRTKF/IC/18/9البدلان املتشاهبة التفكري إسهاما خبصوص الوثيقة 

 .WIPO/GRTKF/IC/20/6 ، وأعيد إصداره الحقا يف الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/19/11 الوثيقة

" بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةوثيقة موحدة ( "2012وأعّدت جلنة املعارف يف دورهتا العرشين )فرباير  .32

(. وتش متل تكل الوثيقة عىل مرشوعات أحاكم تتناول رشوط الكشف. وانقشت WIPO/GRTKF/IC/23/4)الوثيقة 

 WIPO/GRTKF/IC/25/5جلنة املعارف أيضا النص ومضت به قدما يف دوراهتا التالية )

 WIPO/GRTKF/IC/29/4و WIPO/GRTKF/IC/28/4و WIPO/GRTKF/IC/26/4و

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_9yang.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_9yang.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_silvia_solis.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_silvia_solis.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_11gorgescu.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_11gorgescu.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_martin_girsberger.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_martin_girsberger.pdf
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 WIPO/GRTKF/IC/35/4و WIPO/GRTKF/IC/34/4و WIPO/GRTKF/IC/30/4و

 (.WIPO/GRTKF/IC/36/4و

 املعارف التقليديةالتطور التارخيي لنص 

حملة عامة عن أهداف ( 2004بناء عىل طلب ادلول األعضاء، أعّدت األمانة يف ادلورة السابعة للجنة املعارف )نومفرب  .33

يك  ،WIPO/GRTKF/IC/7/5 يف الوثيقة هتاوردوأ ،ملبادئ األساس ية املتعلقة حبامية املعارف التقليديةالس ياسة العامة وا

وإصدارها عدة مرات يف  يف الوثيقةمعايري موضوعية محلاية املعارف التقليدية. وأعيد النظر تس تفيد مهنا اللجنة يف وضع 

 WIPO/GRTKF/IC/9/5و WIPO/GRTKF/IC/8/5 املعارف )الواثئقة للجنة الحقادلورات ال

وتناولت الوثيقة  (.WIPO/GRTKF/IC/18/5و WIPO/GRTKF/IC/17/5و WIPO/GRTKF/IC/16/5و

 رشوط الكشف.

. وأعّد من أجل مناقشة املعارف التقليدية 2011فرباير  25إىل  21اجمتع الفريق العامل الثاين ما بني ادلورات من و  .34

اليت ، و ملعنونة "حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد"ا WIPO/GRTKF/IC/19/5الفريق الوثيقة 

 عارفللجنة املاحلادية والعرشين قش هذا املرشوع يف ادلورة و . ونرشوط الكشفتضمنت 

البدلان املتشاهبة التفكري مسامهة يف وقّدمت  (.WIPO/GRTKF/IC/21/4 )الوثيقة

 WIPO/GRTKF/IC/19/11 الوثيقتني يفاليت صدرت  ،WIPO/GRTKF/IC/18/9 الوثيقة

 .رشوط الكشفومشلت هذه املسامهة أحاكما بشأن . WIPO/GRTKF/IC/20/6و

أصبح  ( مرشوع مواد2012)أبريل يف دورهتا احلادية والعرشين  عارفوأعدت جلنة امل .35

انقشت اللجنة و. رشوط الكشفعدة أحاكم تتعلق ب الوثيقة ، وتضمنت WIPO/GRTKF/IC/24/4 الوثيقة

 WIPO/GRTKF/IC/27/4و WIPO/GRTKF/IC/25/6) املعارفوتقدمت به يف ادلورات التالية للجنة  النص

 WIPO/GRTKF/IC/32/4وWIPO/GRTKF/IC/31/4 و WIPO/GRTKF/IC/28/5و

 WIPO/GRTKF/IC/38/4و WIPO/GRTKF/IC/37/4و WIPO/GRTKF/IC/34/5و

 (.WIPO/GRTKF/IC/39/4و

 مواد أخرى

(، قدم األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولويج إىل جلنة املعارف 2001مرب يف ادلورة الثانية للجنة املعارف )ديس .36

(. WIPO/GRTKF/IC/2/11 تقرير فريق الاتفاقية العامل املفتوح العضوية اخملصص للحصول وتقامس املنافع )الوثيقة

 وحيتوي التقرير عىل بعض التوصيات خبصوص رشوط الكشف.

( رأهيا حول رشوط BIO(، قدمت منظمة الصناعات البيوتكنولوجية )2008بر ويف ادلورة الثالثة عرشة )أكتو  .37

 .WIPO/GRTKF/IC/13/8(C)الكشف يف الوثيقة 

أن  ، من أمانة الويبويف دورته احلادية عرشة ،منتدى األمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب األصليةوطلب  .38

 قوق اإلنسانية للشعوب األصلية املنصوص علهيا يف مرشوعاتمس تقل يف إطار احلإجراء اس تعراض تقين هجة بتفوض 

، بشلك مس تقل، التقرير املطلوب، اذلي ُقدم األس تاذ جميس أانايالنصوص اليت أعّدهتا جلنة املعارف التابعة للويبو. وأعّد 
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. وحيتوي WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10( يف الوثيقة 2016إىل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة املعارف )فرباير 

التقرير عىل رأيه حول رشوط الكشف من منظور الشعوب األصلية. وأتيح التقرير يف ادلورات التالية للجنة املعارف 

(WIPO/GRTKF/IC/30/INF/10 وWIPO/GRTKF/IC/31/INF/9 

 WIPO/GRTKF/IC/33/INF/9و WIPO/GRTKF/IC/32/INF/8و

 (.WIPO/GRTKF/IC/34/INF/8و

والثالثني للجنة املعارف، قدم وفد الوالايت املتحدة األمريكية مسامهة بعنوان  ويف ادلورة السادسة .39

املتعلقة مبتطلبات الكشف  خماوف الوالايت املتحدة بشأن املقرتحات الاقتصادي لتأخر الرباءات وعدم اليقني بشأهنا: األثر"

السابعة  تنيد تقدمي الوثيقة يف ادلوروأعي .WIPO/GRTKF/IC/36/10" وردت يف مرفق الوثيقة اجلديدة عن الرباءات

 .WIPO/GRTKF/IC/38/15و WIPO/GRTKF/IC/37/15 لوثيقتنياللجنة يف والثامنة والثالثني والثالثني 

 2016و 2015ويف الندوات املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية/املعارف التقليدية اليت نظمهتا أمانة الويبو يف  .40

 الكشف، وعروضهم متاحة عرب الروابط التالية:، عرض املتحدثون التالية أسامؤمه آراءمه الشخصية حول رشوط 2017و

  :الس يد بيار دو بليسيس
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15

_presentation_pierre_du_plessis.pdf؛ 

  :والس يدة الريسا س ميونوفا
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15

_presentation_larisa_simonova.pdf؛ 

  :والس يد بول أودلهام
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15

_presentation_paul_oldham.pdf؛ 

  :واألس تاذة روث أوكيجي
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16

_presentation_10okediji.pdf؛ 

  يدليرمانس: والس يد دومينيك مو
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16

_presentation_12muyldermans.pdf؛ 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15

_presentation_dominic_muyldermans.pdf. 

إن اللجنة مدعوٌة إىل اإلحاطة علام  .41

دمي لك ما ترغب من تعليقات، الوثيقة، وتق هبذه

 يف ذكل حتديد أية جفوات. مبا

 ]هناية الوثيقة[

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_pierre_du_plessis.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_pierre_du_plessis.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_larisa_simonova.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_larisa_simonova.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_paul_oldham.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_paul_oldham.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_10okediji.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_10okediji.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_12muyldermans.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_12muyldermans.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_dominic_muyldermans.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_dominic_muyldermans.pdf
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