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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022 يو لو ي 26 التار�ــــخ: 

اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف 
 والفول�لور التقل�د�ة

 واألر�عون ةرابعالالدورة 
 2022سبتم�ب  16إ�  12جن�ف، من 

 تق��ر عن تجميع المواد �شأن أنظمة ال�شف المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها

 وث�قة من إعداد األمانة

 الخلف�ة والس�اق

اما عاما  .1 ض اءات. فذلك القانون �فرض ال�ت ي ال�امن وراء قانون ال�ب
اءات، ال�شف جزء من األساس المنط�ت ع� مود�ي طلبات ال�ب

ي المادة 
من  5من اتفاق جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة (اتفاق ت��بس) والمادة  1.29ع� النحو المنصوص عل�ه �ض

اع بط��قة واضحة وكاملة بما ف�ه ام مفادە أنه "�جب أن �كشف الوصف عن االخ�ت ض اءات، وذلك االل�ت ال�فا�ة،  معاهدة التعاون �شأن ال�ب
اع." ن أي شخص من أهمل المهنة من تنف�ذ االخ�ت

�
 ل�ي يتمك

وط ال�شف" كمصطلح عام لإلشارة إ�  .2 ي س�اق الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها، ُ�ستخدم مصطلح "�ث
و�ض

ي تحد�دا من مو 
ي تقت�ض اءات الدول�ة و/أو اإلقل�م�ة و/أو الوطن�ة اليت ض ال�ب ي قوانني

اءات ال�شف عن عدة فئات من أحكام �ض د�ي طلبات ال�ب
ي استحداث  1المعلومات

المتعلقة بالموارد الوراث�ة و/أو المعارف التقل�د�ة المرتبطة بها عندما ُ�ستخدم تلك الموارد و/أو المعارف �ض
اءة.  ي طلب ال�ب

اع المطالب بحمايته �ض  االخ�ت

                                                
ي ثالثة أشكال من أشكال ال�شف العامة  1

ظر �ض
ٌ
 المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها:  ن
اع المطالب بحمايته؛ − ي عمل�ة استحداث االخ�ت

 ال�شف عن أ�ة موارد وراث�ة/معارف تقل�د�ة مرتبطة بها ُمستخدمة فعال �ض
ي للموارد الوراث�ة/المعارف التقل�د�ة المرتبطة بها  −

ببلد المنشأ أو البلد الذي ُحّصلت منه الموارد  قد يتعلق ذلك –وال�شف عن المصدر الحق��ت
 المعارف المعن�ة؛ أو

وط ذات الصلة الخاصة بالنفاذ وتقاسم المنافع  − قد �شمل ذلك ب�ان أن الموارد الوراث�ة/المعارف التقل�د�ة  –وتوف�ي تعّهدات أو أدلة باالمتثال لل�ث
اع المطالب بحمايته ُح  ي االخ�ت

ي المرتبطة بها المستخدمة �ض
ض المنطبقة �ض وط المتفق عليها والقوانني ة واسُتخدمت وفقا لل�ث ّصلت بموافقة مسبقة مستن�ي

 بلد المنشأ. 
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الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لور (لجنة المعارف)، وناقشت اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة  .3
ض حما�ة المل��ة الفك��ة والنفاذ إ� الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة 2001منذ دورتها األو� (أب��ل/مايو  )، العالقات الممكنة بني

ي س�اق المو 
وط ال�شف الممكنة �ض ي ذلك �ث

 ارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها. المرتبطة بها، بما �ض

ي دورته األو� (أب��ل/مايو  .4
ي الوث�قة 2001ونظرت لجنة المعارف، �ض

ي أعدتها األمانة WIPO/GRTKF/IC/1/3)، �ض ، اليت
ي لج

نة المعارف. وحّددت فيها أر�عة موضوعات مختلفة تتعلق بالموارد الوراث�ة ومهام محتملة قد تضعها الدول األعضاء لنفسها �ض
"" : �ع�ة واإلدار�ة 2" االتفاقات التعاقد�ة �شأن النفاذ وتقاسم المنافع؛ "1وكانت الموضوعات المختلفة األر�عة كالتا�ي " والتداب�ي الت�ث

ي واإلقل��ي لتنظ�م النفاذ إ� الموارد الوراث�ة؛ " راف لت�س�ي " واألنظمة المتعددة األط3وتداب�ي الس�اسة العامة ع� الصع�دين الوطيض
اعات البيوتكنولوج�ة."4النفاذ إ� الموارد الوراث�ة وتقاسم المنافع؛ "  " وأطر المل��ة الفك��ة القائمة لتوف�ي الحما�ة القانون�ة لالخ�ت

عت لجنة ال .5 �ع�ة واإلدار�ة وتداب�ي الس�اس�ة العامة الممكنة لتنظ�م النفاذ إ� الموارد الوراث�ة، �ث معارف وكأحد التداب�ي الت�ث
ي استحداث 

اءات عن منشأ الموارد الوراث�ة المستخدمة �ض ي وثائق ال�ب
ي بلزوم ال�شف �ض

ط �ق�ض ي مناقشة إمكان�ة وضع " �ث
وقتها �ض

اعات و/أو أدلة ع� أن تلك الموارد ُحّصلت بط��قة قانون�ة" (الفقرة  ). وخالل دورة WIPO/GRTKF/IC/1/3من الوث�قة  44االخ�ت
ي اعتماد "أحكام نموذج�ة ألغراض تنظ�م استخدام الموارد الوراث�ة  لجنة المعارف ذاتها، حت مجموعة بلدان أم��كا الالتين�ة وال�ار�يب اق�ت

ي حال اسُتحدثت منتجات أو عمل�ات قابلة للحما�ة من تلك الموارد " 
والبيولوج�ة واستغاللها، وآل�ات للتوز�ــــع المنصف للفوائد �ض

ي من  6(الصفحة 
 ). WIPO/GRTKF/IC/1/5الوث�قة من المرفق الثايض

وط ال�شف وناقشت لجنة المعارف قضا�ا مختلفة تتعلق  .6 احات �شأن �ث ومنذ ذلك الوقت، قدمت الدول األعضاء اق�ت
وط ال�شف الممكنة.   ��ث

ي عام  .7
حات من األمانة "إصدار تق��ر (تقار�ر) تجّمع أو تحّدث ف�ه الدراسات والمق 2017والتمست الجمع�ة العامة لل��بو �ض �ت

وغ�ي ذلك من المواد عن األدوات واأل�شطة المتعلقة بقواعد الب�انات وعن أنظمة ال�شف القائمة والمتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف 
 التقل�د�ة المرتبطة بها، بغرض تحد�د أي فجوات."

عدت الوث�قة  .8
�
غ�ي ح��ة بالمواد المتاحة  . وتوفر تلك الوث�قة قائمةWIPO/GRTKF/IC/35/6واستجابة لذلك القرار، أ

ي الفقرة 
ي الموصوف �ض ي والمتعلقة بأنظمة ال�شف بالمعيض

ويض ، �ش�ي مصطلح "أنظمة  2ع� موقع ال��بو اإلل��ت أعالە (وف�ما ��ي
ي أعدتها أمانة ال��بو، واق�ت   للدراسات واألدلة اليت

�
). وشملت ملخصا وط ال�شف الممكنة" إ� ال�شف بذلك المعيض احات ال�شف" أو �ث

ي للمفاوضات القائمة ع� النصوص والجار�ة ع� مستوى لجنة 
قدمتها الدول األعضاء، وتجارب إقل�م�ة ووطن�ة، والتسلسل التار��ض

وط ال�شف. وأع�د إصدار الوث�قة ذاتها مع إدخال بعض التحديثات الطف�فة ألغراض الدورات   38و 37و 36المعارف بخصوص �ث
. وألغراض هذە ال 42و 40و 39و

�
 دورة أ�ضا

 الدراسات واألدلة الصادرة عن ال��بو

اءات ف�ما يتعلق بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة  .9 ي ال�ب
وط ال�شف �ن ة طبعال –أسئلة رئ�س�ة بخصوص وضع �ث

:  الثان�ة ) توفر عرضا شامال https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4498 (متاحة ع� الرابط التا�ي
اءات ف�ما �خص الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة  وط ال�شف عن ال�ب ومحا�دا لألسئلة القانون�ة والعمل�ة الرئ�س�ة �شأن �ث

وط ع . المرتبطة بها، استنادا إ� تحل�ل ما هو قائم ونافذ من تلك ال�ث ي واإلقل��ي  � الصع�دين الوطيض

وط ال�شف .10 ي مايو جدول �ث
:  2019، الذي ُحّدث �ض  (متاح ع� الرابط التا�ي

pdf/genetic_resources_disclosure.pdf/https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents (
وط كشف محّددة ف�ما �خص  ي تنص ع� �ث �ع�ة اليت �شتمل ع� قائمة مختارة غ�ي ح��ة بمقتطفات من النصوص الوطن�ة والت�ث

 الموارد الوراث�ة و/أو المعارف التقل�د�ة. 

ي  .11 ي اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
ي أب��ل  و�ناء ع� الطلب الصادر عن مؤتمر األطراف �ض

ي اجتماعه السادس المعقود �ض
، أعدت 2002�ض

اءات ف�ما يتعلق بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ةال��بو دراسة أمانة ال��بو  ي أنظمة ال�ب
وط ال�شف �ن (المتاحة  التقن�ة عن �ث

 : ي وافقت الدورة https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf ع� الرابط التا�ي ) اليت
ض 2003الثالثون للجمع�ة العامة لل��بو (سبتم�ب  ) ع� إحالتها إ� O/GA/30/7 ADD.1و WO/GA/30/7) (انظر الوث�قتني

اير  ي ف�ب
ي ال��بو  . وكخطوة أو�2004االجتماع السابع لمؤتمر األطراف �ض

ي عمل�ة إعداد الدراسة التقن�ة، أرسل إ� الدول األعضاء �ض
�ض

اءات عن الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة (الوث�قة  ي طلبات ال�ب
وط ال�شف �ض استب�ان �شأن مختلف �ث

WIPO/GRTKF/IC/3/Q.3 وتحتوي الوث�قة .(WIPO/GRTKF/IC/4/11  عضاء ع� تجميع للردود المستلمة من الدول األ
 ع� االستب�ان المذكور. 

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4498
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
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ن واللوائح  قاعدة ب�انات �شأن القوانني

أعّدت أمانة ال��بو، وتواصل تحد�ث، قاعدة ب�انات �مكن البحث فيها �شأن النصوص القانون�ة المتعلقة بالمعارف التقل�د�ة  .12
ي ذلك نصوص قانون�ة عن �ث 

ي التقل�دي والموارد الوراث�ة، بما �ض
وط ال�شف. و�مكن النفاذ إ� قاعدة الب�انات ع�ب وأشكال التعب�ي الثقا�ض

 :  . https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws الرابط التا�ي

احات الُمقدمة من الدول األعضاء  االق�ت

احات .13 وط ال�شف ف�ما يتعلق بالموارد الوراث�ة والمعارف  منذ إ�شاء لجنة المعارف، قدمت الدول األعضاء اق�ت �شأن �ث
ي لتقد�مها. 

احات، وفق التسلسل التار��ض  التقل�د�ة المرتبطة بها. وف�ما ��ي تلك االق�ت

ي مايو  .14
اءات إ� 2003�ض ي طلبات ال�ب

احا �شأن اإلعالن عن مصدر الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة �ض ، قدم وفد س���ا اق�ت
اءات) (انظر الوث�قة الف�  اءات (معاهدة ال�ب ي ب�صالح معاهدة التعاون �شأن ال�ب ، والمحتوي PCT/R/WG/4/13�ق العامل المعيض

ي الوث�قة 
ض PCT/R/WG/5/11نفسه �ض اءات من أجل تمكني ح الوفد تعد�ل الالئحة التنف�ذ�ة لمعاهدة ال�ب ي هذا الصدد، اق�ت

). و�ض
اءات. وقدم وفد س���ا الوث�قة  ي طلبات ال�ب

اط اإلعالن عن مصدر الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة �ض  من اش�ت
ً
ي �احة ّع وطيض م�ث

WIPO/GRTKF/IC/7/INF/5 ي 2004معارف (نوفم�ب إ� الدورة السابعة للجنة ال
اح. و�ض ) لعرض مالحظاته اإلضاف�ة ع� االق�ت

ة للجنة المعارف (يوليو  احا (الوث�قة 2007الدورة الحاد�ة ع�ث ) �شأن اإلعالن عن WIPO/GRTKF/IC/11/10)، قدم الوفد اق�ت
دم 

ُ
اح الذي ق اءات، وهو االق�ت ي طلبات ال�ب

ي ب�صالح معاهدة مصدر الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة �ض أصال إ� الف��ق العامل المعيض
ي مايو 

اءات �ض ي الوث�قة 2003ال�ب
اح الوارد �ض دم االق�ت

ُ
�ن للجنة المعارف WIPO/GRTKF/IC/11/10. وق ي الدورة الع�ث

، مجددا، �ض
اير  ي الوث�قة 2012(ف�ب

 . WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10) �ض

ي مارس  .15
) بعنوان "أهداف ومبادئ WIPO/GRTKF/IC/6/12الوث�قة ، قدمت المجموعة األف��ق�ة وث�قة (2004و�ض

وعنا� لصك دو�ي واحد أو أ��� �شأن المل��ة الفك��ة ف�ما �خص الموارد الوراث�ة و�شأن حما�ة المعارف التقل�د�ة والفول�لور". 
ض ا اءات وأدلة ع� االمتثال للقوانني ض ال�ب ي قوانني

ط لل�شف �ض ي تلك الوث�قة إدراج "�ث
حت �ض لوطن�ة المتعلقة بالنفاذ وتقاسم المنافع واق�ت

اعات المطالب بحمايتها وعن المعارف  ي االخ�ت
ي بلد منشأ الموارد الوراث�ة (ال�شف عن مصدر و�لد منشأ الموارد الوراث�ة �ض

والمنطبقة �ض
اع)".  ي االخ�ت

 التقل�د�ة المرتبطة بها والمستخدمة �ض

ي يونيو  .16
، با2005و�ض ي وط ال�شف بعنوان ، قدم وفد االتحاد األورويب احا �شأن �ث ي والدول األعضاء ف�ه، اق�ت سم االتحاد األورويب

ي مرفق 
اح �ض اءات". وأدرج االق�ت ي طلبات ال�ب

"ال�شف عن منشأ الموارد الوراث�ة وما يتصل بها من المعارف التقل�د�ة أو عن مصدرها �ض
�ن WIPO/GRTKF/IC/8/11الوث�قة  ي الدورة الع�ث

دمت مجددا �ض
ُ
ي ق اير ، اليت ي الوث�قة 2012للجنة المعارف (ف�ب

) �ض
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/8 . 

اءات والموارد الوراث�ة"، أبدى فيها رأ�ه WIPO/GRTKF/IC/9/13وقدم وفد ال�ابان وث�قة (الوث�قة  .17 ) بعنوان "نظام ال�ب
اير  �ن للجنة المعارف (ف�ب ي الدورة الع�ث

دمت الوث�قة مجددا �ض
ُ
وط ال�شف. وق ي 2012حول �ث

 الوث�قة ) �ض
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 . 

اح المجموعة األف��ق�ة �شأن عمل لجنة المعارف المتعلق بالموارد  WIPO/GRTKF/IC/13/9وتحتوي الوث�قة  .18 ع� اق�ت
ة للجنة المعارف (يونيو/يوليو  ي الدورة الرابعة ع�ث

دمت الوث�قة مجددا �ض
ُ
وط ال�شف. وق ي وضع �ث

ي ذلك النظر �ض
الوراث�ة، بما �ض

ي الوث�قة 2009
 . WIPO/GRTKF/IC/14/9) �ض

احا (الوث�قة  .19 ) �شأن الموارد الوراث�ة والعمل المقبل، بما فيها WIPO/GRTKF/IC/17/10وقدمت المجموعة األف��ق�ة اق�ت
اير  �ن للجنة المعارف (ف�ب ي الدورة الع�ث

دمت الوث�قة مجددا �ض
ُ
وط ال�شف. وق ي الوث�قة 2012ذلك رأيها حول �ث

) �ض
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 . 

اح بخصوص مواصفات دراسة  .20 وقدمت وفود كندا وال�ابان وجمهور�ة كور�ا والوال�ات المتحدة األم��ك�ة الوث�قة المعنونة "اق�ت
ي الد

اءات عن خطأ واالمتثال لألنظمة الحال�ة للنفاذ وتقاسم المنافع" �ض ي منح ال�ب
ورة الثالثة أمانة ال��بو �شأن التداب�ي المتعلقة بتال�ض

اير  �ن للجنة المعارف (ف�ب ي الوث�قة 2013والع�ث
ي الدورات التال�ة للجنة WIPO/GRTKF/IC/23/6) �ض

دمت الوث�قة مجددا �ض
ُ
. وق

 WIPO/GRTKF/IC/27/8و WIPO/GRTKF/IC/26/7. وWIPO/GRTKF/IC/24/6 REVالمعارف (
 WIPO/GRTKF/IC/31/7و WIPO/GRTKF/IC/30/8و WIPO/GRTKF/IC/29/7و WIPO/GRTKF/IC/28/9و
 WIPO/GRTKF/IC/36/9و WIPO/GRTKF/IC/35/9و WIPO/GRTKF/IC/34/11و WIPO/GRTKF/IC/32/8و
 WIPO/GRTKF/IC/39/15و WIPO/GRTKF/IC/38/12و WIPO/GRTKF/IC/37/14و
اح. WIPO/GRTKF/IC/42/11و WIPO/GRTKF/IC/40/17و  )، وانضم وفد االتحاد الرو�ي إ� مقد�ي االق�ت

https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/
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 التجارب اإلقل�م�ة والوطن�ة

ي نوفم�ب  .21
ي االجتماع الذي عقدە �ض

ي بالبيوتكنولوج�ا، �ض ، ع� قائمة من األسئلة حول 1999وافق ف��ق ال��بو العامل المعيض
اءات وحما�ة األصن اعات البيوتكنولوج�ة بناء ع� نظا�ي حما�ة ال�ب ي ال��بو لالخ�ت

اف الممارسات المتعلقة بحما�ة الدول األعضاء �ض
وط ال�شف الممكنة. وردت  10و 9و 8النبات�ة أو تول�فة منهما. وتعلقت األسئلة  ال�ا، والنمسا، و�نغالد�ش،  56��ث دولة عضوا (أس�ت

ص، والدانمرك، و�كوادور،  ، وكولومب�ا، وك��ا، وق�ب ض ون، وكندا، والصني از�ل، و�لغار�ا، وال�ام�ي ، وال�ب ض و��الروس، و�لج�كا، و�نض
ستون�ا، و�ثي���ا، وفنلندا، وألمان�ا، وغوات�ماال، وهنغار�ا، وآ�سلندا، والهند، وأيرلندا، و��طال�ا، وال�ابان، وكازاخستان، والسلفادور، و�

تغال،  ، و�ولندا، وال�ب ض و�ــــج، و�نما، والفلبني �ا، والمكس�ك، وهولندا، ونيوز�لندا، وال�ض ض  وجمهور�ة كور�ا،وليتوان�ا، ومدغشقر، ومال�ي
، والممل�ة الع���ة السعود�ة، وسلوفا��ا، وسلوفين�ا، و�ي النكا، والس��د، وس���ا، وتا�لند، وجمهور�ة مقدون�ا  واالتحاد الرو�ي
و�ال، وزامب�ا )، �ي واالتحاد  ض اليوغوسالف�ة سابقا، والممل�ة المتحدة، والوال�ات المتحدة األم��ك�ة، وأوروغواي، وأوز�كستان، وف�ض

، ع ي ض الوث�قتان األورويب .، بط��قة WIPO/GRTKF/IC/1/6 Corrو WIPO/GRTKF/IC/1/6� قائمة األسئلة ككل. وتبنيّ
 شاملة، المعلومات الُمستلمة. 

ي والدول األعضاء ف�ه، الوث�قة  .22 ، باسم االتحاد األورويب ي ي ذلك WIPO/GRTKF/IC/1/8وقدم وفد االتحاد األورويب
، بما �ض

وط ال�شف، ي �شأن الحما�ة  EC/ 98/44 بعنوان " التوج�ه ثالثة مرفقات تتعلق ��ث ي والمجلس األورويب لمان األورويب الصادر عن ال�ب
اعات البيوتكنولوج�ة"، و"مذكرة توض�ح�ة حول البند  ي  27القانون�ة لالخ�ت

من ذلك التوج�ه بخصوص ب�ان المنشأ الجغرا�ض
ي والدول اعات البيوتكنولوج�ة"، و"تبليغ من االتحاد األورويب ي واتفاق  لالخ�ت ض اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب األعضاء ف�ه �شأن العالقة بني

 ت��بس". 

ي ُ�ستخدم فيها مواد ذات مصادر  WIPO/GRTKF/IC/2/15وقدم وفد إسبان�ا الوث�قة  .23 اءات اليت وأبدى فيها رأ�ه حول "ال�ب
ي ُ�ستخدم فيها مواد ذا اءات اليت ي ال�ب

ي إسبان�ا وفر�سا و�لج�كا بيولوج�ة" وعرض أمثلة ع� "ب�ان بلد المنشأ �ض
ت مصادر بيولوج�ة" �ض

 . ض ال�ا والصني  وألمان�ا والوال�ات المتحدة األم��ك�ة وكندا وأس�ت

و الوثائق الثالث التال�ة ألغراض:  .24  وقدم وفد ب�ي

وط ال�شف (الوث�قة  − ي ذلك رأ�ه حول �ث
ي مكافحة القرصنة البيولوج�ة، بما �ض

عرض تج��ة بلدە �ض
WIPO/GRTKF/IC/8/12؛( 

وط بخصوص ال�شف عن منشأ موارد  − اح إلدراج �ث ي ذلك اق�ت
وتحل�ل حاالت القرصنة البيولوج�ة المحتملة، بما �ض

ض  ي إطار مراجعة المادتني
ي �ض

من اتفاق ت��بس (الوث�قة  29و 27ومعارف من هذا القب�ل ومصدرها القانويض
WIPO/GRTKF/IC/9/10؛( 

ي مكافحة القرصنة البيولوج�ة −
وط ال�شف (الوث�قة وعرض تج��ة بلدە �ض ي ذلك رأ�ه وتج��ته بخصوص �ث

، بما �ض
WIPO/GRTKF/IC/11/13 .( 

ي التقل�دي والمعارف  .25
ي �شأن المل��ة الفك��ة وأشكال التعب�ي الثقا�ض

وقدم وفد إندون�س�ا تق��را عن المنتدى اآلسيوي األف���ت
ة من  ي الف�ت

ي باندونغ �ض
ي الوث�قة 2007يونيو  20 إ� 18التقل�د�ة والموارد الوراث�ة، المعقود �ض

. و�رد التق��ر �ض
WIPO/GRTKF/IC/11/12  وط و�ــــج بخصوص �ث ض حول آراء ال�ض و�شتمل ع� ملخص للعرض الذي قدمته الس�دة إنغر هولنت

 ال�شف. 

ة للجنة المعارف (د�سم�ب  .26 انة )، إ� "تزو�د األم2009وُدع�ت الدول األعضاء والجهات المراقبة، أثناء الدورة الخامسة ع�ث
بدراسات تصف الس�اسات والتداب�ي والتجارب المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة ع� صع�د اإلقل�م والبلد والمجتمع 

وط ال�شف.  ها أو تجار�ــها المتعلقة ��ث ". وتقاسمت الدول األعضاء التال�ة س�اساتها أو تداب�ي  المح�ي

از�ل (الوث�قة  −  )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/9وفد ال�ب
و�ــــج (الوث�قة  −  )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/12ووفد ال�ض
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14ووفد س���ا (الوث�قة  −
ي والدول األعضاء ف�ه (الوث�قة  −  )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/15ووفد االتحاد األورويب
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/16ووفد المكس�ك (الوث�قة  −
ض (BIOوج�ة (وممثلو منظمة الصناعات البيوتكنول − ض الص�دليني ) (الوث�قة IFPMA) واالتحاد الدو�ي لجمع�ات المنتجني

WIPO/GRTKF/IC/16/INF/21؛( 
ض (الوث�قة  −  ). WIPO/GRTKF/IC/16/INF/27ووفد الصني
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و�ــــج الوث�قة  .27 اءات WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10وقدم وفد ال�ض ي قانون بلدە الخاص بال�ب
وط ال�شف �ض ي تصف �ث ، اليت

وط ال�شف.  وقانونه الخاص  بمستولدي النباتات و�عض النتائج األول�ة المنبثقة عن االستعراض الجاري ل�ث

) بعنوان " الس�ي إ� فهم أفضل لقانون WIPO/GRTKF/IC/30/9وقدم وفد الوال�ات المتحدة األم��ك�ة وث�قة (الوث�قة  .28
ي والقانون االتحادي

اث الثقا�ض  ع� براءة  س���ا االتحادي �شأن حما�ة الطب�عة وال�ت
�
اض�ا اع من خالل تطب�قهما اف�ت �شأن براءات االخ�ت

) WIPO/GRTKF/IC/31/8". واستجابة لتلك الوث�قة، قدم وفد س���ا وث�قة (الوث�قة 5,137,870الوال�ات المتحدة رقم 
اءات الس���ي واللوائح  ي قانون ال�ب

الس����ة ذات الصلة �شأن الموارد بعنوان "إعالن مصدر الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة �ض
 ". WIPO/GRTKF/IC/30/9مساهمة من س���ا ردا ع� الوث�قة  -الوراث�ة 

ي  .29
مت أمانة ال��بو عدة ندوات �شأن المل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة/المعارف 2021و 2017و 2016و 2015و�ض ، نظ�

وط ال�شف:  التقل�د�ة. وعرض المتحدثون المنتمون إ� البلدان التال�ة  تجارب بلدانهم بخصوص �ث

از�ل:  − ال�ب
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentati

on_8pinto.pdf؛ 
−  : ض  الصني

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentati
on_9yang.pdf؛ 

كولومب�ا:  −
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentati

on_4lamus.pdf؛ 
نيوز�الند:  −

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentati
on_3_hassett.pdf؛ 

و:  − ب�ي
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentati

on_silvia_solis.pdf؛ 
رومان�ا:  −

cs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentatihttps://www.wipo.int/edo
on_11gorgescu.pdf؛ 

س���ا:  −
e_15/wipo_iptk_ge_15_presentatihttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_g

on_martin_girsberger.pdf؛ 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentatو

ion_2d_alessandro.pdf . 

ي لنص الموارد الوراث�ة
 التطور التار��ن

ة للجنة المعارف (يوليو  .30 ي الدورة الحاد�ة ع�ث
)، قائمة موجزة 2007بناء ع� طلب الدول األعضاء، أعّدت أمانة ال��بو، �ض

ي الوث�قة 
ألغراض مواصلة العمل الخاص بالموارد الوراث�ة أو إنجاز الم��د من  WIPO/GRTKF/IC/11/8 (A)بالخ�ارات وأوردتها �ض

ثت  ض المل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة. وُحدِّ احات البد�لة لمعالجة العالقة بني وط ال�شف واالق�ت ي ذلك ما �خص �ث
ذلك العمل، بما �ض

ي الدورات التال�ة للجنة المعارف (
 WIPO/GRTKF/IC/12/8 (A)الوث�قة وأع�د إصدارها عدة مرات �ض

 WIPO/GRTKF/IC/17/6و WIPO/GRTKF/IC/16/6و WIPO/GRTKF/IC/13/8 (A)و
 ). WIPO/GRTKF/IC/20/5و WIPO/GRTKF/IC/19/7و WIPO/GRTKF/IC/18/10و

ة من  .31 ي الف�ت
ض الدورات �ض اير إ�  28واجتمع الف��ق العامل الثالث ما بني أعّد ذلك لمناقشة الموارد الوراث�ة. و  2011مارس  4ف�ب

وع األهداف والمبادئ المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والموارد  WIPO/GRTKF/IC/18/9الف��ق العامل الوث�قة  المعنونة "م�ث
�ن للجنة  ة والع�ث ض التاسعة ع�ث ي الدورتني

وع أ�ضا �ض وط ال�شف الممكنة. ونوقش ذلك الم�ث الوراث�ة"، الذي شمل مبادئ حول �ث
). كما قدمت البلدان المتشابهة التفك�ي إسهاما WIPO/GRTKF/IC/20/4و WIPO/GRTKF/IC/19/6المعارف (الوث�قتان 

ي الوث�قة  WIPO/GRTKF/IC/18/9بخصوص الوث�قة 
، وأع�د إصدارە WIPO/GRTKF/IC/19/11وصدر ذلك اإلسهام �ض

ي الوث�قة 
 . WIPO/GRTKF/IC/20/6الحقا �ض

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_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_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_4lamus.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_4lamus.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_3_hassett.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_3_hassett.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_silvia_solis.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_silvia_solis.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_11gorgescu.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_11gorgescu.pdf%D8%9B
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
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_2d_alessandro.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_2d_alessandro.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_2d_alessandro.pdf
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اير  .32 �ن (ف�ب ي دورتها الع�ث
) "وث�قة موحدة �شأن المل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة" (الوث�قة 2012وأعّدت لجنة المعارف �ض
WIPO/GRTKF/IC/23/4 وط ال�شف. وناقشت لجنة المعارف أ�ضا وعات أحكام تتناول �ث ). و�شتمل تلك الوث�قة ع� م�ث

ي دوراتها 
 . 43و 42و 40و 36و 35و 34و 30و 29و 28و 26و 25النص ومضت به قدما �ض

ي أب��ل  .33
ض 2019و�ض ة السنتني  2019-2018، أعد الس�د إ�ان غوس، رئ�س اللجنة الحكوم�ة الدول�ة لف�ت

�
وع �شأن "، نصا م�ث

ي دو�ي �شأن المل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة
وط "صك قانويض  �شأن �ث

�
، �شمل أحكاما

ي الوث�ق
ض ال�شف. وُ�درج النص �ض  . WIPO/GRTKF/IC/43/5و WIPO/GRTKF/IC/42/5 تني

ي لنص المعارف التقل�د�ة
 التطور التار��ن

ي الدورة السابعة للجنة المعارف (نوفم�ب  .34
) لمحة عامة عن أهداف 2004بناء ع� طلب الدول األعضاء، أعّدت األمانة �ض

ي الوث�قة الس�اسة العامة والمبادئ األساس�ة المتعلقة بحما�ة المعارف التقل�د�ة، وأوردتها 
، �ي �ستف�د WIPO/GRTKF/IC/7/5�ض

ي الدورات الالحقة 
ي الوث�قة و�صدارها عدة مرات �ض

ي وضع معاي�ي موضوع�ة لحما�ة المعارف التقل�د�ة. وأع�د النظر �ض
منها اللجنة �ض

 WIPO/GRTKF/IC/16/5و WIPO/GRTKF/IC/9/5و WIPO/GRTKF/IC/8/5للجنة المعارف (الوثائق 
وط ال�شف. WIPO/GRTKF/IC/18/5و WIPO/GRTKF/IC/17/5و  ). وتناولت الوث�قة �ث

ض الدورات من  .35 ي ما بني
اير  25إ�  21واجتمع الف��ق العامل الثايض من أجل مناقشة المعارف التقل�د�ة. وأعّد الف��ق  2011ف�ب

وط ال�شف.  WIPO/GRTKF/IC/19/5الوث�قة  ي تضمنت �ث وع مواد"، واليت ي التقل�دي: م�ث
المعنونة "حما�ة أشكال التعب�ي الثقا�ض

�ن للجنة المعارف (الوث�قة  ي الدورة الحاد�ة والع�ث
وع �ض ). وقّدمت البلدان المتشابهة WIPO/GRTKF/IC/21/4ونوقش هذا الم�ث

ي الوث�قة 
ي صدرت WIPO/GRTKF/IC/18/9التفك�ي مساهمة �ض ض ، اليت ي الوث�قتني

 WIPO/GRTKF/IC/19/11�ض
وط ال�شف. WIPO/GRTKF/IC/20/6و  . وشملت هذە المساهمة أحكاما �شأن �ث

�ن (أب��ل  .36 ي دورتها الحاد�ة والع�ث
وع مواد أصبح الوث�قة 2012وأعدت لجنة المعارف �ض ، WIPO/GRTKF/IC/24/4) م�ث

وط ال�شف. وناقشت اللجن ي وتضمنت الوث�قة عدة أحكام تتعلق ��ث
 34و 32و 31و 28و 27و 25لدورات اة النص وتقدمت به �ض

 . للجنة المعارف 40و 39و 38و 37و

 مواد أخرى

ي الدورة الثان�ة للجنة المعارف (د�سم�ب  .37
ي إ� لجنة المعارف تق��ر 2001�ض ض التنف�ذي التفاق�ة التن�ع البيولو�ب )، قدم األمني

). و�حتوي WIPO/GRTKF/IC/2/11ف��ق االتفاق�ة العامل المفت�ح العض��ة المخصص للحصول وتقاسم المنافع (الوث�قة 
وط   ال�شف. التق��ر ع� بعض التوص�ات بخصوص �ث

ة (أ�ت��ر  .38 ي الدورة الثالثة ع�ث
ي BIO)، قدمت منظمة الصناعات البيوتكنولوج�ة (2008و�ض

وط ال�شف �ض ) رأيها حول �ث
 . WIPO/GRTKF/IC/13/8(C)الوث�قة 

ة، من أمانة ال��بو أن تفوض جهة  .39 ي دورته الحاد�ة ع�ث
ي بقضا�ا الشعوب األصل�ة، �ض وطلب منتدى األمم المتحدة الدائم المعيض

ي أعّدتها لجنة ب وعات النصوص اليت ي م�ث
ي إطار الحقوق اإل�سان�ة للشعوب األصل�ة المنصوص عليها �ض

ي مستقل �ض �جراء استعراض تقيض
�ن للجنة  دم إ� الدورة التاسعة والع�ث

ُ
المعارف التابعة لل��بو. وأعّد األستاذ ج�مس أنا�ا، �شكل مستقل، التق��ر المطلوب، الذي ق

اير  ي الوث�قة 2016المعارف (ف�ب
وط ال�شف من منظور WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10) �ض . و�حتوي التق��ر ع� رأ�ه حول �ث

ي الدورات التال�ة للجنة المعارف (
 WIPO/GRTKF/IC/30/INF/10الشعوب األصل�ة. وأتيح التق��ر �ض

 WIPO/GRTKF/IC/33/INF/9و WIPO/GRTKF/IC/32/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/31/INF/9و
 ). WIPO/GRTKF/IC/34/INF/8و

ض للجنة المعارف، قدم وفد الوال�ات المتحدة األم��ك�ة مساهمة بعنوان "األثر االقتصادي لتأخر  .40 ي الدورة السادسة والثالثني
و�ض

ي 
اءات" وردت �ض حات المتعلقة بمتطلبات ال�شف الجد�دة عن ال�ب ض �شأنها: مخاوف الوال�ات المتحدة �شأن المق�ت اءات وعدم ال�قني ال�ب

ي الدورات WIPO/GRTKF/IC/36/10فق الوث�قة مر 
 المعارف. للجنة  43و 42و 40و 39و 38و 37. وأع�د تقد�م الوث�قة �ض

ي  .41
ي نظمتها أمانة ال��بو �ض ي الندوات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة/المعارف التقل�د�ة اليت

 2016و 2015و�ض
وط ال�شف، وعروضهم متاحة ع�ب الروابط التال�ة:  ، عرض المتحدثون التال�ة أسماؤهم2022و 2017و  آراءهم الشخص�ة حول �ث

 دو بل�س�س: �ي الس�د بي −
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentati

on_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%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_pierre_du_plessis.pdf%D8%9B
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/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentatihttps://www.wipo.int/edocs/mdocs
on_1du_plessis.pdf؛ 

والس�دة الر�سا س�مونوفا:  −
po_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentatihttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wi

on_larisa_simonova.pdf؛ 
والس�د بول أولدهام:  −

ipo_iptk_ge_15_presentatihttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/w
on_paul_oldham.pdf؛ 

−  : ي واألستاذة روث أوك��ب
sentatihttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_pre

on_10okediji.pdf؛ 
والس�د دومين�ك م��لديرما�س:  −

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentati
12muyldermans.pdfon_؛ 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentati
on_dominic_muyldermans.pdf؛ 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentati
o_5_muyldermans.pdf؛ 

: الس�دة جينفر تو�ي كور�وز  −
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentati

on_6_tauli_corpuz.pdf . 

إن اللجنة مدعوٌة إ� اإلحاطة علما بهذە  .42
ي ذلك الوث�ق

ة، وتقد�م كل ما ترغب من تعل�قات، بما �ض
 تحد�د أ�ة فجوات. 

 [نها�ة الوث�قة]

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_1du_plessis.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_1du_plessis.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_larisa_simonova.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_larisa_simonova.pdf%D8%9B
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%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_10okediji.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_12muyldermans.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_12muyldermans.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_dominic_muyldermans.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_15/wipo_iptk_ge_15_presentation_dominic_muyldermans.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentatio_5_muyldermans.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentatio_5_muyldermans.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_6_tauli_corpuz.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presentation_6_tauli_corpuz.pdf
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