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  �ٕالنلكزيیة أ�صل:
  2020ینا�ر  15 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 األربعوناحلادية و الدورة
 2020 مارس 20ٕاىل  16 جنیف، من

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

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

 اخللفية والس�یاق

�اما �ىل مودعي  الكشف جزء من أ�ساس املنطقي ا�اكمن وراء قانون الرباءات. فذ� القانون یفرض الزتاما .1
من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة  1.29طلبات الرباءات، �ىل النحو املنصوص �لیه يف املادة 

من معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، وذ� �لزتام مفاده ٔأنه "جيب ٔأن �كشف الوصف عن  5 �ریبس) واملادة (اتفاق
 مبا فيه الكفایة، ليك �متكّن ٔأي خشص من ٔأمهل املهنة من تنفيذ ��رتاع."��رتاع بطریقة واحضة واكم� 

ويف س�یاق املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا، �ُس�ت�دم مصطلح "رشوط الكشف" مكصطلح �ام  .2
ا من مودعي طلبات الرباءات لٕالشارة ٕاىل ٔأحاكم يف قوانني الرباءات ا�ولیة و/ٔأو إالقلميیة و/أٔو الوطنیة اليت تقتيض حتدید

املتعلقة �ملوارد الوراثیة و/ٔأو املعارف التقلیدیة املرتبطة هبا عندما �ُس�ت�دم ت�  1الكشف عن �دة فئات من املعلومات
 املوارد و/ٔأو املعارف يف اس�ت�داث ��رتاع املطالب حبامیته يف طلب الرباءة.

                                         
 نظر يف ثالثة ٔأشاكل من ٔأشاكل الكشف العامة املتعلقة �ملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا: 1ُ
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كية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور و�قشت اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �ملل  .3
)، العالقات املمكنة بني حامیة امللكية الفكریة والنفاذ ٕاىل املوارد 2001املعارف)، منذ دورهتا أ�وىل (ٔأ�ریل/مایو  (جلنة

املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا، مبا يف ذ� رشوط الكشف املمكنة يف س�یاق 
 املرتبطة هبا.

، اليت أٔ�دهتا WIPO/GRTKF/IC/1/3)، يف الوثیقة 2001ونظرت جلنة املعارف، يف دورته أ�وىل (ٔأ�ریل/مایو  .4
 جلنة أ�مانة و�ّددت فهيا ٔأربعة موضو�ات خمتلفة تتعلق �ملوارد الوراثیة و�ام حممت� قد تضعها ا�ول أ�عضاء لنفسها يف

" والتدابري 2" االتفاقات التعاقدیة �شأٔن النفاذ وتقامس املنافع؛ "1املعارف. واكنت املوضو�ات ا�تلفة أ�ربعة اكلتايل: ""
" وأ�نظمة 3الترشیعیة وإالداریة وتدابري الس�یاسة العامة �ىل الصعید�ن الوطين وإالقلميي لتنظمي النفاذ ٕاىل املوارد الوراثیة؛ "

" ؤأطر امللكية الفكریة القامئة لتوفري امحلایة القانونیة 4أ�طراف لتيسري النفاذ ٕاىل املوارد الوراثیة وتقامس املنافع؛ "املتعددة 
 لال�رتا�ات البیو�كنولوجية."

ة ؤ��د التدابري الترشیعیة وإالداریة وتدابري الس�یاس�یة العامة املمكنة لتنظمي النفاذ ٕاىل املوارد الوراثیة، رشعت جلن .5
املعارف وقهتا يف مناقشة ٕاماكنیة وضع " رشط یقيض بلزوم الكشف يف و�ئق الرباءات عن منشأٔ املوارد الوراثیة املس�ت�دمة 

من الوثیقة  44يف اس�ت�داث ��رتا�ات و/ٔأو ٔأد� �ىل ٔأن ت� املوارد ُحّصلت بطریقة قانونیة" (الفقرة 
WIPO/GRTKF/IC/1/3هتا، اقرتحت مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب اع�د ). و�الل دورة جلنة املعارف ذا

آلیات للتوزیع املنصف للفوائد يف �ال  "ٔأحاكم منوذجية ٔ�غراض تنظمي اس�ت�دام املوارد الوراثیة والبیولوجية واس�تغاللها، وأ
من  من املرفق الثاين 6اس�ُت�دثت منت�ات ٔأو معلیات قاب� للحامیة من ت� املوارد " (الصف�ة 

 ).WIPO/GRTKF/IC/1/5 الوثیقة

ومنذ ذ� الوقت، قدمت ا�ول أ�عضاء اقرتا�ات �شأٔن رشوط الكشف و�قشت جلنة املعارف قضا� خمتلفة  .6
 تتعلق �رشوط الكشف املمكنة.

ٕاصدار تقر�ر (تقار�ر) جتّمع ٔأو حتّدث فيه ا�راسات من أ�مانة " 2017وا�متست امجلعیة العامة للویبو يف �ام  .7
املقرت�ات و�ري ذ� من املواد عن أ�دوات وأ��شطة املتعلقة بقوا�د البیا�ت وعن ٔأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة �ملوارد و 

 "الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا، بغرض حتدید ٔأي جفوات.

امئة �ري حرصیة �ملواد توفر ت� الوثیقة ق. و WIPO/GRTKF/IC/35/6واس�ت�ابة �� القرار، أ��دت الوثیقة  .8
ٔأ�اله (وف� یيل، �شري مصطلح  2املتا�ة �ىل موقع الویبو إاللكرتوين واملتعلقة بأٔنظمة الكشف �ملعين املوصوف يف الفقرة 

"ٔأنظمة الكشف" ٔأو رشوط الكشف املمكنة" ٕاىل الكشف بذ� املعىن). ومشلت ملخصًا ل�راسات وأ�د� اليت ٔأ�دهتا 
اقرتا�ات قدمهتا ا�ول أ�عضاء، وجتارب ٕاقلميیة ووطنیة، والتسلسل التارخيي للمفاوضات القامئة �ىل ٔأمانة الویبو، و 

                                         
 الكشف عن ٔأیة موارد وراثیة/معارف تقلیدیة مرتبطة هبا ُمس�ت�دمة فعال يف معلیة اس�ت�داث ��رتاع املطالب حبامیته؛ •
قد یتعلق ذ� بب� املنشأٔ ٔأو الب� ا�ي ُحّصلت منه املوارد  –ارف التقلیدیة املرتبطة هبا والكشف عن املصدر احلقيقي للموارد الوراثیة/املع •

 املعارف املعنیة؛ ٔأو
قد �شمل ذ� بیان ٔأن املوارد الوراثیة/املعارف التقلیدیة  –وتوفري تعهّدات ٔأو ٔأد� �المتثال للرشوط ذات الص� اخلاصة �لنفاذ وتقامس املنافع  •

املس�ت�دمة يف ��رتاع املطالب حبامیته ُحّصلت مبوافقة مس�بقة مس�تنرية واس�ُت�دمت وفقا للرشوط املتفق �لهيا والقوانني املنطبقة يف  املرتبطة هبا
 ب� املنشأٔ.
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ؤأعید ٕاصدار الوثیقة ذاهتا مع ٕاد�ال بعض النصوص واجلاریة �ىل مس�توى جلنة املعارف خبصوص رشوط الكشف. 
 والتاسعة والثالثني وأ�ربعني ثني والثامنة والثالثنيا�ورات السادسة والثالثني والسابعة والثالالت�دیثات الطفيفة ٔ�غراض 

 .ٔأیضاً  هذه ا�ورةؤ�غراض 

 ا�راسات وأ�د� الصادرة عن الویبو

(متا�ة �ىل  ٔأس�ئ� رئيس�یة خبصوص وضع رشوط الكشف يف الرباءات ف� یتعلق �ملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة .9
) توفر عرضا شامال وحمایدا https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194الرابط التايل: 

لیدیة املرتبطة لٔ�س�ئ� القانونیة والعملیة الرئيس�یة �شأٔن رشوط الكشف عن الرباءات ف� خيص املوارد الوراثیة واملعارف التق 
 هبا، استنادا ٕاىل حتلیل ما هو قامئ و�فذ من ت� الرشوط �ىل الصعید�ن الوطين وإالقلميي.

 (متاح �ىل الرابط التايل: 2019 مایو، ا�ي ُ�ّدث يف �دول رشوط الكشف .10
https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosur

e.pdf ش�متل �ىل قامئة خمتارة �ري حرصیة مبقتطفات من النصوص الوطنیة والترشیعیة اليت تنص �ىل رشوط كشف� (
 ة.حمّددة ف� خيص املوارد الوراثیة و/ٔأو املعارف التقلیدی

وبناء �ىل الطلب الصادر عن مؤمتر أ�طراف يف اتفاقية التنوع البیولو� يف اج��ه السادس املعقود يف  .11
ملوارد الوراثیة واملعارف � ف� یتعلقرشوط الكشف يف أٔنظمة الرباءات  عنا�راسة التقنیة ، ٔأ�دت ٔأمانة الویبو 2002 ٔأ�ریل

(املتا�ة �ىل الرابط التايل:  التقلیدیة
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf اليت وافقت ا�ورة الثالثون (

ا ٕاىل ) �ىل ٕا�ا�هتO/GA/30/7 ADD.1و WO/GA/30/7) (انظر الوثیقتني 2003للجمعیة العامة للویبو (سبمترب 
. وكخطوة ٔأوىل يف معلیة ٕا�داد ا�راسة التقنیة، ٔأرسل ٕاىل ا�ول أ�عضاء 2004�ج�ع السابع ملؤمتر أ�طراف يف فربا�ر 

يف الویبو اس�تبيان �شأٔن خمتلف رشوط الكشف يف طلبات الرباءات عن املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة 
�ىل جتمیع للردود املس�تلمة  WIPO/GRTKF/IC/4/11 الوثیقة). وحتتوي WIPO/GRTKF/IC/3/Q.3 (الوثیقة

 من ا�ول أ�عضاء �ىل �س�تبيان املذ�ور.

 قا�دة بیا�ت �شأٔن القوانني واللواحئ

ٔأ�ّدت ٔأمانة الویبو، وتواصل حتدیث، قا�دة بیا�ت ميكن البحث فهيا �شأٔن النصوص القانونیة املتعلقة �ملعارف  .12
التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي واملوارد الوراثیة، مبا يف ذ� نصوص قانونیة عن رشوط الكشف. وميكن النفاذ 

 ./https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklawsٕاىل قا�دة البیا�ت �رب الرابط التايل: 

 �قرتا�ات املُقدمة من ا�ول أ�عضاء

منذ ٕا�شاء جلنة املعارف، قدمت ا�ول أ�عضاء اقرتا�ات �شأٔن رشوط الكشف ف� یتعلق �ملوارد الوراثیة  .13
 ة املرتبطة هبا. وف� یيل ت� �قرتا�ات، وفق التسلسل التارخيي لتقدميها.واملعارف التقلیدی

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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، قدم وفد سو�رسا اقرتا�ا �شأٔن إال�الن عن مصدر املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة يف طلبات 2003يف مایو  .14
رباءات) الرباءات ٕاىل الفریق العامل املعين ٕ�صالح معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (معاهدة ال

). ويف هذا الصدد، اقرتح الوفد PCT/R/WG/5/11 ، واحملتوي نفسه يف الوثیقةPCT/R/WG/4/13 الوثیقة (انظر
تعدیل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة الرباءات من ٔأ�ل متكني مرشّع وطين رصا�ًة من اشرتاط إال�الن عن مصدر املوارد 

ٕاىل ا�ورة  WIPO/GRTKF/IC/7/INF/5 . وقدم وفد سو�رسا الوثیقةالوراثیة واملعارف التقلیدیة يف طلبات الرباءات
) لعرض مالحظاته إالضافية �ىل �قرتاح. ويف ا�ورة احلادیة عرشة للجنة املعارف 2004 السابعة للجنة املعارف (نومفرب

وارد الوراثیة ) �شأٔن إال�الن عن مصدر املWIPO/GRTKF/IC/11/10 )، قدم الوفد اقرتا�ا (الوثیقة2007 (یولیو
واملعارف التقلیدیة يف طلبات الرباءات، وهو �قرتاح ا�ي قُدم ٔأصال ٕاىل الفریق العامل املعين ٕ�صالح معاهدة الرباءات 

، جمددا، يف ا�ورة العرش�ن للجنة WIPO/GRTKF/IC/11/10. وقُدم �قرتاح الوارد يف الوثیقة 2003 يف مایو
 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10یقة ) يف الوث 2012 املعارف (فربا�ر

ٔأهداف ) بعنوان "WIPO/GRTKF/IC/6/12، قدمت ا�مو�ة أ�فریقية وثیقة (الوثیقة 2004ويف مارس  .15
ومبادئ وعنارص لصك دويل وا�د ٔأو ٔأكرث �شأٔن امللكية الفكریة ف� خيص املوارد الوراثیة و�شأٔن حامیة املعارف التقلیدیة 

 الوثیقة ٕادراج "رشط للكشف يف قوانني الرباءات ؤأد� �ىل �متثال للقوانني الوطنیة ". واقرتحت يف ت�والفو�لكور
املتعلقة �لنفاذ وتقامس املنافع واملنطبقة يف ب� منشأٔ املوارد الوراثیة (الكشف عن مصدر وب� منشأٔ املوارد الوراثیة يف 

 هبا واملس�ت�دمة يف ��رتاع)". ��رتا�ات املطالب حبام�هتا وعن املعارف التقلیدیة املرتبطة

، قدم وفد �حتاد أ�ورويب، �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، اقرتا�ا �شأٔن رشوط 2005ويف یونیو  .16
مصدرها يف طلبات عن الكشف عن منشأٔ املوارد الوراثیة وما یتصل هبا من املعارف التقلیدیة ٔأو الكشف بعنوان "

، اليت قُدمت جمددا يف ا�ورة العرش�ن للجنة WIPO/GRTKF/IC/8/11 اح يف مرفق الوثیقة". ؤأدرج �قرت الرباءات
 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/8 ) يف الوثیقة2012املعارف (فربا�ر 

) بعنوان "نظام الرباءات واملوارد الوراثیة"، ٔأبدى WIPO/GRTKF/IC/9/13 وقدم وفد الیا�ن وثیقة (الوثیقة .17
) يف 2012الكشف. وقُدمت الوثیقة جمددا يف ا�ورة العرش�ن للجنة املعارف (فربا�ر فهيا رٔأیه حول رشوط 

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 الوثیقة

�ىل اقرتاح ا�مو�ة أ�فریقية �شأٔن معل جلنة املعارف املتعلق  WIPO/GRTKF/IC/13/9 وحتتوي الوثیقة .18
�ملوارد الوراثیة، مبا يف ذ� النظر يف وضع رشوط الكشف. وقُدمت الوثیقة جمددا يف ا�ورة الرابعة عرشة للجنة املعارف 

 .WIPO/GRTKF/IC/14/9) يف الوثیقة 2009 (یونیو/یولیو

) �شأٔن املوارد الوراثیة والعمل املقبل، WIPO/GRTKF/IC/17/10 (الوثیقة وقدمت ا�مو�ة أ�فریقية اقرتا�ا .19
) 2012مبا فهيا ذ� رٔأهيا حول رشوط الكشف. وقُدمت الوثیقة جمددا يف ا�ورة العرش�ن للجنة املعارف (فربا�ر 

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 الوثیقة يف

اقرتاح خبصوص مواصفات املت�دة أ�مر�كية الوثیقة املعنونة "وقدمت وفود كندا والیا�ن ومجهوریة �ور� والوال�ت  .20
" دراسة ٔأمانة الویبو �شأٔن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأٔ و�متثال لٔ�نظمة احلالیة للنفاذ وتقامس املنافع

. وقُدمت الوثیقة جمددا WIPO/GRTKF/IC/23/6 ) يف الوثیقة2013ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة املعارف (فربا�ر  يف
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 WIPO/GRTKF/IC/26/7و .WIPO/GRTKF/IC/24/6 REVيف ا�ورات التالیة للجنة املعارف (
 WIPO/GRTKF/IC/29/7و WIPO/GRTKF/IC/28/9و WIPO/GRTKF/IC/27/8و
 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
 WIPO/GRTKF/IC/39/15و WIPO/GRTKF/IC/38/12و WIPO/GRTKF/IC/37/14و
 )، وانضم وفد �حتاد الرويس ٕاىل مقديم �قرتاح.WIPO/GRTKF/IC/40/17و

 الت�ارب إالقلميیة والوطنیة

، �ىل قامئة من أ�س�ئ� 1999يف نومفرب  وافق فریق الویبو العامل املعين �لبیو�كنولوجيا، يف �ج�ع ا�ي عقده .21
حول املامرسات املتعلقة حبامیة ا�ول أ�عضاء يف الویبو لال�رتا�ات البیو�كنولوجية بناء �ىل نظايم حامیة الرباءات وحامیة 

الیا، ٔأسرت دو� عضوا ( 56�رشوط الكشف املمكنة. وردت  10و 9و 8أ�صناف النباتیة ٔأو تولیفة مهنام. وتعلقت أ�س�ئ� 
وا�منسا، وبنغالد�ش، وبیالروس، وبلجیاك، وبنن، والربازیل، وبلغار�، وا�اكمريون، وكندا، والصني، و�ولومبیا، و�و�، 
وقربص، ومجهوریة �ور�، وا�امنرك، وٕا�وادور، والسلفادور، وٕاس�تونیا، وٕاثیوبیا، وفنلندا، ؤأملانیا، وغوات�ال، وهنغار�، 

رلندا، وٕایطالیا، والیا�ن، واكزاخس�تان، ولیتوانیا، ومدغشقر، ومالزي�، واملكس�یك، وهولندا، وأٓ�سلندا، والهند، ؤأ�
وسلوفا�یا، ونیوزیلندا، والرنوجي، وب�، والفلبني، وبولندا، والربتغال، و�حتاد الرويس، واململكة العربیة السعودیة، 

واململكة املت�دة، والوال�ت وریة مقدونیا الیوغوسالفية سابقا، ومجهالناك، والسوید، وسو�رسا، و�یلند،  وسلوفينیا، ورسي
)، يه و�حتاد أ�ورويب، �ىل قامئة أ�س�ئ� كلك. وتبّني  املت�دة أ�مر�كية، ؤأوروغواي، ؤأوز�كس�تان، وفزنویال، وزامبیا

ُ .WIPO/GRTKF/IC/1/6 Corrو WIPO/GRTKF/IC/1/6الوثیقتان   س�تلمة.، بطریقة شام�، املعلومات امل

، WIPO/GRTKF/IC/1/8وقدم وفد �حتاد أ�ورويب، �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، الوثیقة  .22
الصادر عن الربملان أ�ورويب وا�لس   EC/98/44التوجيه يف ذ� ثالثة مرفقات تتعلق �رشوط الكشف، بعنوان " مبا

خبصوص التوجيه ذ� من  27مذ�رة توضیحیة حول البند "، و"یو�كنولوجيةال�رتا�ات الب القانونیة لایة امحلأ�ورويب �شأٔن 
ة"، و"تبلیغ من �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه �شأٔن العالقة بني �رتا�ات البیو�كنولوجيالیان املنشأٔ اجلغرايف لب 

 اتفاقية التنوع البیولو� واتفاق �ریبس".

ؤأبدى فهيا رٔأیه حول "الرباءات اليت �ُس�ت�دم فهيا مواد  WIPO/GRTKF/IC/2/15وقدم وفد ٕاس�بانیا الوثیقة  .23
ذات مصادر بیولوجية" وعرض ٔأمث� �ىل "بیان ب� املنشأٔ يف الرباءات اليت �ُس�ت�دم فهيا مواد ذات مصادر بیولوجية" يف 

 ٕاس�بانیا وفر�سا وبلجیاك ؤأملانیا والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وكندا ؤأسرتالیا والصني.

 وفد بريو الو�ئق الثالث التالیة ٔ�غراض: وقدم .24
عرض جتربة ب�ه يف ماكحفة القرصنة البیولوجية، مبا يف ذ� رٔأیه حول رشوط الكشف  •

 )؛WIPO/GRTKF/IC/8/12 (الوثیقة

وحتلیل �االت القرصنة البیولوجية احملمت�، مبا يف ذ� اقرتاح ٕالدراج رشوط خبصوص الكشف عن منشأٔ موارد  •
من اتفاق �ریبس  29و 27ذا القبیل ومصدرها القانوين يف ٕاطار مراجعة املادتني ومعارف من ه

 )؛WIPO/GRTKF/IC/9/10 (الوثیقة
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وعرض جتربة ب�ه يف ماكحفة القرصنة البیولوجية، مبا يف ذ� رٔأیه وجتربته خبصوص رشوط الكشف  •
 ).WIPO/GRTKF/IC/11/13 (الوثیقة

املنتدى ا�ٓس�یوي أ�فریقي �شأٔن امللكية الفكریة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي وقدم وفد ٕاندونيس�یا تقر�را عن  .25
. و�رد التقر�ر يف 2007یونیو  20ٕاىل  18واملعارف التقلیدیة واملوارد الوراثیة، املعقود يف �ندونغ يف الفرتة من 

غر هولنت حول أٓراء الرنوجي و�ش�متل �ىل ملخص للعرض ا�ي قدمته الس�یدة ٕان WIPO/GRTKF/IC/11/12 الوثیقة
 خبصوص رشوط الكشف.

�زوید )، ٕاىل "2009وُدعیت ا�ول أ�عضاء واجلهات املراقبة، ٔأثناء ا�ورة اخلامسة عرشة للجنة املعارف (د�سمرب  .26
 والب� رب املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة �ىل صعید إالقلمياأ�مانة بدراسات تصف الس�یاسات والتدابري والت�

 ". وتقامست ا�ول أ�عضاء التالیة س�یاساهتا ٔأو تدابريها ٔأو جتارهبا املتعلقة �رشوط الكشف.وا�متع احمليل
 

 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/9وفد الربازیل (الوثیقة  •
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/12ووفد الرنوجي (الوثیقة  •
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14ووفد سو�رسا (الوثیقة  •
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/15فد �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه (الوثیقة وو •
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/16ووفد املكس�یك (الوثیقة  •
 )IFPMA) و�حتاد ا�ويل مجلعیات املنت�ني الصیدلیني (BIOمنظمة الصنا�ات البیو�كنولوجية (وممثلو  •

 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/21 (الوثیقة
 ).WIPO/GRTKF/IC/16/INF/27ووفد الصني (الوثیقة  •

، اليت تصف رشوط الكشف يف قانون ب�ه WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10وقدم وفد الرنوجي الوثیقة  .27
 اخلاص �لرباءات وقانونه اخلاص مبس�تو�ي النبا�ت وبعض النتاجئ أ�ولیة املنبثقة عن �س�تعراض اجلاري لرشوط الكشف.

السعي ٕاىل فهم  ) بعنوان "WIPO/GRTKF/IC/30/9ت املت�دة أ�مر�كية وثیقة (الوثیقة وقدم وفد الوال� .28
والقانون �حتادي �شأٔن �راءات ��رتاع من �الل  ٔأفضل لقانون سو�رسا �حتادي �شأٔن حامیة الطبیعة والرتاث الثقايف

ابة لت� الوثیقة، قدم وفد سو�رسا وثیقة . واس�ت�"5,137,870تطبیقهام افرتاضیًا �ىل �راءة الوال�ت املت�دة رمق 
ٕا�الن مصدر املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة يف قانون الرباءات ) بعنوان "WIPO/GRTKF/IC/31/8 (الوثیقة

مسامهة من سو�رسا ردا �ىل  -السو�رسي واللواحئ السو�رسیة ذات الص� �شأٔن املوارد الوراثیة 
 ".WIPO/GRTKF/IC/30/9 الوثیقة

، نّظمت ٔأمانة الویبو �دة ندوات �شأٔن امللكية الفكریة واملوارد الوراثیة/املعارف 2017و 2016و 2015ويف  .29
 التقلیدیة. وعرض املت�دثون املنمتون ٕاىل الب�ان التالیة جتارب ب�اهنم خبصوص رشوط الكشف:

الربازیل:  •
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؛ 

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

_presentation_11gorgescu.pdf؛ 

سو�رسا:  •
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15

_presentation_martin_girsberger.pdf. 

 التطور التارخيي لنص املوارد الوراثیة

)، قامئة 2007بناء �ىل طلب ا�ول أ�عضاء، ٔأ�ّدت ٔأمانة الویبو، يف ا�ورة احلادیة عرشة للجنة املعارف (یولیو  .30
ٔ�غراض مواص� العمل اخلاص �ملوارد الوراثیة  WIPO/GRTKF/IC/11/8 (A) موجزة �خلیارات ؤأوردهتا يف الوثیقة

ٔأو ٕاجناز املزید من ذ� العمل، مبا يف ذ� ما خيص رشوط الكشف و�قرتا�ات البدی� ملعاجلة العالقة بني امللكية الفكریة 
ثت الوثیقة ؤأعید ٕاصدارها �دة مرات يف ا�ورات الت الیة للجنة املعارف واملوارد الوراثیة. وُ�ّدِ

)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 الوراثیة.  2011مارس  4فربا�ر ٕاىل  28واجمتع الفریق العامل الثالث ما بني ا�ورات يف الفرتة من  .31
مرشوع أ�هداف واملبادئ املتعلقة �مللكية املعنونة " WIPO/GRTKF/IC/18/9 ؤأ�ّد ذ� الفریق العامل الوثیقة

"، ا�ي مشل مبادئ حول رشوط الكشف املمكنة. ونوقش ذ� املرشوع ٔأیضا يف ا�ورتني الفكریة واملوارد الوراثیة
). WIPO/GRTKF/IC/20/4و WIPO/GRTKF/IC/19/6ة املعارف (الوثیقتان التاسعة عرشة والعرش�ن للجن

وصدر ذ� إالسهام يف  WIPO/GRTKF/IC/18/9قدمت الب�ان املتشاهبة التفكري ٕاسهاما خبصوص الوثیقة  كام
 .WIPO/GRTKF/IC/20/6 ، ؤأعید ٕاصداره الحقا يف الوثیقةWIPO/GRTKF/IC/19/11 الوثیقة

" وثیقة مو�دة �شأٔن امللكية الفكریة واملوارد الوراثیة) "2012يف دورهتا العرش�ن (فربا�ر ؤأ�ّدت جلنة املعارف  .32
). و�ش�متل ت� الوثیقة �ىل مرشو�ات ٔأحاكم تتناول رشوط الكشف. و�قشت WIPO/GRTKF/IC/23/4(الوثیقة 

 WIPO/GRTKF/IC/25/5جلنة املعارف ٔأیضا النص ومضت به قدما يف دوراهتا التالیة (
 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/41/4و WIPO/GRTKF/IC/40/6و WIPO/GRTKF/IC/36/4و

 ملرشوع اً ، نص2019-2018الس�نتني ا�ولیة لفرتة رئيس اللجنة احلكومية  ٕا�ن غوس، ٔأ�د الس�ید، 2019يف ٔأ�ریل و .33
�شأٔن  �شمل ٔأحاكماً  ،امللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة �ملوارد الوراثیة�شأٔن صك قانوين دويل 

 .WIPO/GRTKF/IC/41/5 الوثیقةویُدرج النص يف . رشوط الكشف

 املعارف التقلیدیةالتطور التارخيي لنص 

حملة �امة عن ٔأهداف ) 2004ا�ول أ�عضاء، ٔأ�ّدت أ�مانة يف ا�ورة السابعة للجنة املعارف (نومفرب بناء �ىل طلب  .34
يك  ،WIPO/GRTKF/IC/7/5 يف الوثیقة هتاوردوأٔ  ،الس�یاسة العامة واملبادئ أ�ساس�یة املتعلقة حبامیة املعارف التقلیدیة

وٕاصدارها �دة مرات يف  يف الوثیقةمعایري موضوعیة محلایة املعارف التقلیدیة. ؤأعید النظر �س�تفيد مهنا اللجنة يف وضع 
 WIPO/GRTKF/IC/9/5و WIPO/GRTKF/IC/8/5 املعارف (الو�ئقة للجنة الحقا�ورات ال

وتناولت الوثیقة  ).WIPO/GRTKF/IC/18/5و WIPO/GRTKF/IC/17/5و WIPO/GRTKF/IC/16/5و
 رشوط الكشف.

. ؤأ�ّد من ٔأ�ل مناقشة املعارف التقلیدیة 2011فربا�ر  25ٕاىل  21ع الفریق العامل الثاين ما بني ا�ورات من اجمتو  .35
اليت ، و املعنونة "حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي: مرشوع مواد" WIPO/GRTKF/IC/19/5الفریق الوثیقة 

 عارفللجنة املوالعرش�ن  احلادیةقش هذا املرشوع يف ا�ورة و . ونرشوط الكشفتضمنت 
الب�ان املتشاهبة التفكري مسامهة يف وقّدمت  ).WIPO/GRTKF/IC/21/4 (الوثیقة
 WIPO/GRTKF/IC/19/11 الوثیقتنييف اليت صدرت  ،WIPO/GRTKF/IC/18/9 الوثیقة

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

ٔأصبح  ) مرشوع مواد2012(ٔأ�ریل رهتا احلادیة والعرش�ن يف دو  عارفؤأ�دت جلنة امل .36
�قشت اللجنة و. رشوط الكشف�دة ٔأحاكم تتعلق � الوثیقة ، وتضمنت WIPO/GRTKF/IC/24/4 الوثیقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/4و WIPO/GRTKF/IC/25/6( املعارفوتقدمت به يف ا�ورات التالیة 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/41/18و WIPO/GRTKF/IC/40/4و WIPO/GRTKF/IC/39/4و

 مواد أٔخرى

البیولو� ٕاىل جلنة املعارف )، قدم أ�مني التنفيذي التفاقية التنوع 2001يف ا�ورة الثانیة للجنة املعارف (د�سمرب  .37
). WIPO/GRTKF/IC/2/11 تقر�ر فریق االتفاقية العامل املفتوح العضویة ا�صص للحصول وتقامس املنافع (الوثیقة

 وحيتوي التقر�ر �ىل بعض التوصیات خبصوص رشوط الكشف.

) رٔأهيا حول رشوط BIO)، قدمت منظمة الصنا�ات البیو�كنولوجية (2008ويف ا�ورة الثالثة عرشة (ٔأكتو�ر  .38
 .WIPO/GRTKF/IC/13/8(C)الكشف يف الوثیقة 
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ٔأن  ، من ٔأمانة الویبويف دورته احلادیة عرشة ،منتدى أ�مم املت�دة ا�امئ املعين بقضا� الشعوب أ�صلیةوطلب  .39
 رشو�اتمس�تقل يف ٕاطار احلقوق إال�سانیة للشعوب أ�صلیة املنصوص �لهيا يف م جراء اس�تعراض تقين �ة �ٕ تفوض 

، �شلك مس�تقل، التقر�ر املطلوب، ا�ي قُدم أ�س�تاذ جميس ٔأ��النصوص اليت ٔأ�ّدهتا جلنة املعارف التابعة للویبو. ؤأ�ّد 
. وحيتوي WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10) يف الوثیقة 2016ٕاىل ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة املعارف (فربا�ر 

منظور الشعوب أ�صلیة. ؤأتیح التقر�ر يف ا�ورات التالیة للجنة املعارف التقر�ر �ىل رٔأیه حول رشوط الكشف من 
)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

ت�دة أ�مر�كية مسامهة بعنوان ويف ا�ورة السادسة والثالثني للجنة املعارف، قدم وفد الوال�ت امل  .40
املتعلقة مبتطلبات الكشف  خماوف الوال�ت املت�دة �شأٔن املقرت�ات �قتصادي لتأٔخر الرباءات و�دم الیقني �شأٔهنا: أ��ر"

السابعة  اتد تقدمي الوثیقة يف ا�ورؤأعی .WIPO/GRTKF/IC/36/10" وردت يف مرفق الوثیقة اجلدیدة عن الرباءات
 WIPO/GRTKF/IC/37/15 الو�ئقللجنة يف  والتاسعة والثالثني وأ�ربعني الثامنة والثالثنيوالثالثني و 

 .WIPO/GRTKF/IC/40/11و WIPO/GRTKF/IC/39/10و WIPO/GRTKF/IC/38/15و

 2016و 2015ويف الندوات املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة/املعارف التقلیدیة اليت نظمهتا ٔأمانة الویبو يف  .41
 ، عرض املت�دثون التالیة ٔأسامؤمه أٓراءمه الشخصیة حول رشوط الكشف، وعروضهم متا�ة �رب الروابط التالیة:2017و

الس�ید بیار دو بليسيس:  •
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15

_presentation_pierre_du_plessis.pdf؛ 
والس�یدة الر�سا س�ميونوفا:  •

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

والس�ید بول ٔأو�هام:  •
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15

_presentation_paul_oldham.pdf؛ 
وأ�س�تاذة روث ٔأو�یجي:  •

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16
_presentation_10okediji.pdf؛ 

والس�ید دومينیك موی��رما�س:  •
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_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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ٕان اللجنة مدعوٌة ٕاىل إال�اطة �لام  .42
الوثیقة، وتقدمي لك ما �رغب من تعلیقات،  هبذه

 يف ذ� حتدید ٔأیة جفوات. مبا

  [هنایة الوثیقة]
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