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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي ناير 28: لا  2011ي 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ما بني الدوراتالثالث الفريق العامل 

 2011 مارس 4إىل فرباير  28جنيف، من 

ئق ونصوص تتعلق جمموعة تعليقات على وثا

  بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية

  األمانةمن إعدادثويقة 

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ست ا تقلا ث ن ل للج لمت مللكملع م ل
نة(" نعقدة من ")للجا سمرب  10 إىل 6مل، يف دورهتا ا يح صور"، 2010يد يع الواثئق تتمن األمانة أن  مجا من 

ثالث ما بني ادلورات املقرر اجامتعه من  ية إىل الفريق العامل ا لا ، مبا فهيا 2011 مارس 4 فرباير إىل 28ملعن
ية تا لالواثئق ا  WIPO/GRTKF/IC/9/13 وWIPO/GRTKF/IC/8/11: ل

 WIPO/GRTKF/IC/17/6 وWIPO/GRTKF/IC/11/11 وWIPO/GRTKF/IC/11/10و
 WIPO/GRTKF/IC/17/11 وWIPO/GRTKF/IC/17/10 وWIPO/GRTKF/IC/17/7و
 WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11 وWIPO/GRTKF/IC/17/INF/10و
 ابإلضافة إىل دراسة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13 وWIPO/GRTKF/IC/17/INF/12و

يدية  ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا شف ا ية عن رشوط ا بو ا تقلالو ث مل لك ن لي بو رمق (لتق يشور الو  1).786من

نة .2 بق، دعت ا للجوابإلضافة إىل ما  نظر الفريق  "سـ بني يف أن  ية ادلوية الرا نة احلكو شاركني يف ا يا غ ل للج ممل
بل  ية  يع الواثئق ا ية عىل  تا يقات  يقاهتم إىل تقدمي  ثالث ما بني ادلورات يف  قالعامل ا ن مج ب ك تعل تعل ملعل

يح تكل ا2011 يناير 14 ست من األمانة أيضا أن  تع، وا لمت تت ثالث ما بني ادلوراتل ليقات للفريق العامل ا  2".ل

تارخي  .3 نة،  شاركني يف ا يع ا بوإحلاقا ابلقرار الوارد أعاله، أصدرت األمانة تعمامي عىل  للج مل سمرب  21مج ، 2010يد
بل  يقاهتم  شاركني إىل تقدمي  ية ا قمذكرة ابلقرار ودا تعل مل ع  .2011يناير  14ّ

                                                           

نة  1 رشة  سابعة  للجرشوع تقرير ادلورة ا ع ل  (WIPO/GRTKF/IC/17/12 Prov.1)م
سابقا 2  لملرجع ا

A 
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يةتوردت وارد أعاله،لالقرار ابوناء عىل  .4 تا ية من ادلول ا تا ليقات  ل ب ك يا : عل تني وبو ليفاألر تعددة -دوةل (نج م 
يات ي) مالقو متدة بصفة مراقبانيسـوإندو ية ا تا هات ا يك وسورسا، ومن ا ملع وا ل ل ي جلسـ رابطة الطالب : ملك

شأن احلمك يف ادلول اجلزرية الصغرية  ثني  با بوا يا ) AECG(حل نولو يو ناعة ا نظمة  جو تك بم والاحتاد ) BIO(لص
يني ادل يد تجني ا يات ا لويل  لص ن  .)IFPMA(ملمجلع

سلمهتا به األمانة .5 شلك اليت  يقات يف مرفقات هذه الويقة اب توترد ا ل ث  .لتعل

ثالث إن الفريق العامل  .6 ما بني ادلورات مدعو لا
يقات الواردة يف مرفقاتإىل اإلحاطة علام   هذه لتعلاب

 .ثالويقة

 ]اتيل ذكل املرفقي[
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  األولاملرفق

 املرفق األول
تنيتعليقات م  جنن وفد األر

ية واملعارف  ية ابملوارد الورا ية ادلوية ا نة احلكو تابع  تعلق ابالجامتع اآليت للفريق العامل ما بني دورات وا ثفامي  ن ل للج ل ملعي م
ية الفكرية  ية  نظمة العا يدية والفللكور  للملكا مل للم بو(لتقل نعقد من )يالو ، ترغب 2011مارس  4فرباير إىل  28سي، اذلي 

تني  يةجناألر تا يقات ا ليف تقدمي ا ل  :لتعل

 حتليل الواثئق

تقرير وفقا  يل يه قةثلويلكام جاء يف املذكرة اليت أحلق هبا هذا ا تح ناوةل اب رشة، فإن الواثئق ا سابعة  ل قرارات ادلورة ا ل ت ع َل مل
بادئ يارات وواثئق األهداف وا تعلقة بقامئة ا ملالواثئق ا خل  .مل

يارات )1(  :خلا

يارات - IC/GRTKF/WIPO/6/17ثالويقة  خلقامئة معدةل اب ّ 

ها يف تكل  نة أو الهنوض به، كام جاء و ثالث ملواصةل معل ا يارات ا ية عىل مجموعات ا صفنعلق يف هذا الصدد األ للج ل خل مه
يق  يق ا سـالويقة، هبدف  لتنث ية من ذكلحتق تأ نصف للفوائد ا تقامس ا ية وا نفاذ إىل املوارد الورا تبني نظام الرباءات وا مل مل ل ث  .ل

 :ليقات حمددة عىل لك موضوعتع

ية ) أ ( ية للموارد الورا ثامحلاية ادلفا  :ع

شديد عىل  بغي ا ية،  ية للموارد الورا تفامي خيص امحلاية ادلفا ث لع ثالثة الواردة يف الويقة ين يارات ا ثأن ا ل ياانت (خل لبجرد قواعد ا
ية يةأنظمة املعلومات عن املوارد ا، وثومصادر املعلومات حول املوارد الورا ية ألغراض امحلاية ادلفا علورا ية و، ث جهيبادئ تو م

ية عشأن امحلاية ادلفا رشوع) ب ها غري ا يب  ية و يق حامية فعاةل للموارد الورا ملمن شأهنا أن تؤدي إىل  متلكث ن ّحتق  .جت

يار ية  (3.أ خلوفامي خيص ا جهيبادئ تو ية وأم شأن امحلاية ادلفا يات  عتو ب ثا)ص ر من خماطر ي، نقرتح إيالء الاهامتم ملا قد 
بحث املعمول به يف جراء  بحث دويل عىل غرار ا ية بصةل ما  ية اليت متت إىل موارد ورا بات الرباءات الو لإخضاع  ل ث ن ططل

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا يهل ابل بغي  ل، ذكل بأنه موضوع  حتل ية عامةتين نا بدلان ا متةل عىل ا به ا يمي عوا ميل  ق لتق ل حملفص  .ل

ب بغي أن سـومع عدم اإلخالل مبا  ية وأنظمة املعلومات يأيتينق،  تعلقة ابملوارد الورا ياانت ا يع نطاق قواعد ا ث تو مل ب ذات لسـ
ية  ساعدة ا تكوين للكفاءات وا نالصةل هبا مصحواب  مل نوع من لتقب نفاذ إىل ذكل ا بدلان اليت جتد صعوابت يف ا ليف ا ل ل

ية  ياجات الو ناد دامئا عىل الا ناملعلومات ومعاجلهتا، ابال طت ح تلقست ساعدةىيللك بدل  تدريب وا مل ا  .ل

شف عن  )ب( بات الرباءاتمنشألكا ية يف  طل املوارد الورا  :ث

يد أساسا  بات الرباءات  ية يف  شأ املوارد الورا شف عن  شف، نرى أن ا باط رشط يلزم اب يففامي خيص ا سـن طلم ث ن لك لك سـت
ية نا بدلان ا مإلرساء قواعد حتمي مصاحل ا ل  .ل

شأ امل ية من إنفاذ منومن شأن اإلعالن عن  تأ ية ا هّل توزيع العائدات املا بات الرباءات أن  ية يف  توارد الورا مل ل طل يسث
بارة  وذل.الرباءات توافق عىل ما يقصد  بعكل الغرض وكام جاء يف الويقة، ال بد من ا ل شأ أو مصدر املوارد "ث منبدل 
ية شاركة "ثالورا ية وفعاةل مل، فعىل ذكل األساس تكون ا ية/ليف الفوائد املا تأ ية ا تأو غري املا مل يةل نفاذ إىل املوارد الورا ث من ا . ل

بارة  بق الاتفاق علهيا دويا، كام يه حال  ياغة تعريف املصطلحات اليت  يري عىل  عوهبذا املعىن، نقرتح أال يدخل أي  ل سـ ص تغ
ية يف املادة" شأ املوارد الورا ثبدل  يولويج2 من نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل  .ق



WIPO/GRTKF/IWG/3/15 

Annex I 

2  

ية الف )ج( نافعمللكقضااي ا نصف  تقامس العادل وا للمكرية مقرتنة اب مل  :ل

ية، نقرتح األخذ  تخدام املوارد الورا ية من ا تأ نافع ا نصف  تقامس العادل وا ثفامي خيص العالقة بني نظام الرباءات وا سـ ت مل للم مل ل
يولويج  نوع ا ية ا نجز يف ظل اتفا بابلعمل ا ت لمل ل تمد يف مضامرهق ُاذلي ا شأن  بروتوكول انغوايع ية احلصو"ب  جلينل عىل املوارد ا

نصف تقامس العادل وا ملوا تخداهما ل ئة عن ا نا سـنافع ا شـ ل توح لعلام بأن هدف الربوتوكو" للم متد مؤخرا وا ملفا يع  ملع تو قابب ا ل
تقامس هو حتديدا  2011فرباير  2لدلول يف عليه  نصفلا تخداهما ملالعادل وا ئة عن ا نا سـنافع ا شـ ل  .للم

بادئ )2(  ملاألهداف وا

7/17/IC/FGRTK/WIPO : يا نص من ندا لأسرتا كو
ية تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا يكويوز مل يل  ن

هدف  :1 لا

يدية ألي رشوط  - تصل هبا من معارف  ية ولك ما  تفعون ابملوارد الورا ثال اخملرتعني اذلين  تقلضامن ا ي ث ينت م
نافع نفاذ والاتفاع وتقامس ا ملتعلق اب ن ل  .ت

بادئ  :ملا

يادة  - ية اليت تقع حتت واليهتالسـلدلول ذات ا نفاذ إىل املوارد الورا ية متديد ا ثصال ل  .ح

بقني  - ية من صاحب املعارف وا تصةل ابملوارد الورا يدية ا نافذين إىل املعارف ا ملطبغي لألشخاص ا ث مل تقل لل ين
سعي إىل إرشاكه، رشط  تحداث اخرتاع، احلصول عىل موافقة صاحب املعارف وا لتكل املعارف يف ا سـ ل

 .لترشيع الوطينمراعاة ا

 :تعليق

تعاضة عن لكمة  هدف األول، نقرتح الا سـفامي خيص ا ها بلكمة "اخملرتعني"ل تفعني"ق أو إحلا سه ". ملنا نوال  نفوعىل ا مل
بغي اإلشارة إىل رشط املو نرية اينووفقا لربوتوكول انغواي،  بقة ا ملسـتفقة ا بغي . للنفاذملسـ نافع،  ينوخبصوص تقامس ا مل

تقامس نصف" صفة لأن تضاف إىل ا تفق علهيا"وأنه قامئ عىل " ملالعادل وا  من بروتوكول 6 و5املاداتن " (مرشوط 
 )انغواي

ثاين، ال بد من  بدأ ا لوفامي خيص ا تذكر أن املادةمل نافع 5 نسـأن  مل من بروتوكول انغواي تلزم األطراف بضامن أن تكون ا
نصف ية حمل تقامس عادل و تخدام املوارد الورا ية من ا تأ ما ث سـ ت تفق علهيامل م ورشوط  نافع ب مل، شأهنا يف ذكل شأن ا

يدية  ية من الاتفاع ابملعارف ا تأ تقلا ن ت تصةللمل يةملا شاركة . ث ابملوارد الورا بب ال يكفي دعوة املالكني إىل ا ملوهذا ا س لل
بغي أيضا  تفق علهياينيف العمل، بل  نصفة ورشوط  نافع بطريقة عادةل و شاركهتم يف تقامس ا مضامن  بم مل  .م

 :2هدف لا

تاكري يف ضوء  - شاط ا نطوي عىل  نح الرباءات عن خطأ الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  بنع  ن ت م م
يدية تصل هبا من معارف  ية وما  تقلاملوارد الورا ي  .ث

بادئ  :ملا

شاط  - نطوي عىل  تاكر الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  سب ا بات الرباءات  بغي ملودعي  نال  ت ك حطل ين
تاكري  .با

يةينبغي  - يني ابملوارد الورا رش تفعني ا يقني يف احلقوق  ثأن يكفل نظام الرباءات ا ع ل ن  .للمل
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 تعليق

نافع نصف  تقامس العادل وا ية أو ضامن ا يولو نة ا نب القر هدف عىل  ياغة ا ساعد  للمال  مل ل ب ص جت ص جت نص . لل لوذلا نقرتح ا
ثال  نح يف احلاالت اليت ال يكون فهيا الا ترصاحة عل أن الرباءات ال  متم شف قد حتقق أو ال يكون ُ لكرشط ا ل

نفاذ  سب مبوافقة لا يدية قد ا تصل هبا من معارف  ية وما  تُإىل املوارد الورا تقل ي تفق كث نرية ورشوط  مبقة  مسـت مسـ
نافع نصف  تقامس العادل وا تعلق اب هذه يه الطريقة اليت تكفل وجود أحاكم  للمعلهيا،  مل ل ت  .ف

ثال لوهذا الغرض،  هادة الا متيكون   .من بروتوكول انغواي دور همم) 4(17ل دويا مبوجب املادة هبااملعرتف شل

ية ئا إىل املعايري ادلوية احلا بدأ  ياغة ذكل ا يف  بدأ األول ال  لوفامي خيص ا ل مل ص تض بغي ابألحرى اشرتاط . شيمل ينو
تخلف عن احرتامه لإل بات الرباءات يعطي ا شف اإللزايم يف  ّا ل طل نح الربالك ية رفض  ية صال مدارات الو ح ءة أو طن

نوحة  .ملمإبطال الرباءة ا

هدف   :3لا

نح الرباءات - بة يف  متكن من اختاذ قرارات صا مضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب الرباءات  ئ  .لت

بادئ  :ملا

يمي  - ند  ية برمهتا  سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا تقجيب عىل ماكتب الرباءات أن تأخذ يف  ع ن ل ع لص ن ملعسـ لتقح
يفاء رشوط الرباءةستمدى ا  .ل الاخرتاع 

بارها، عىل  - ية اليت ميكن ا ية األسا نا ية ا نوا حاةل ا بات الرباءات أن  تجيب عىل مودعي  سـ ع لص ن عطل لتق يبي
ثه وحفصه هم الاخرتاع و يدة  حبحد عمل املودع،  لف  .مف

بون يف أن تكون معارهم - يدية قد ال ير فناك حاجة إىل اإلقرار بأن بعض أحصاب املعارف ا غ تقل  .ّ موثقةله

 تعليق

تعزيز قدرة ماكتب الرباءات عىل  بدء  هم يف هذا الصدد ا بمن ا ل ثال املعرتف هبا دويا مبوجب مل هادة الا لالامتس  مت ش
 .من بروتوكول انغواي واحلفاظ عىل تكل القدرة) 4(17املادة 

بق،  بدأ جيب أن سرتشد به املفاوضات اجلارية عسـوعىل غرار ما  ثالث  هدف ا بدو ا تال  ل مي ىل صك قانوين دويل ل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقليكفل امحلاية الفعاةل للموارد الورا  .لث

هدف   :4لا

ية - سارات دوية  نالعالقة ابتفاقات و ل  .معم

بادئ  :ملا

ها - ية األخرى والامتيش  سارات ادلوية واإل معاحرتام الصكوك وا مي ل  .قلمل

تعاون - سارات دوية وإلالهنوض اب ق مع صكوك و ل يةم نية  معمي  .ل

 تعليق

سارات دويةفامي خيص  لالعالقة ابتفاقات و ية خاصة م بغي أن توىل أ مه،  شأن احلصول عىل املوارد ين ببروتوكول انغواي 
تخداهما ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا سـا شـ ل للم مل ل يولويج جلين نوع ا ية ا بامللحق ابتفا لت ل ل، واملعاهدة ادلوية ق

ية اجلديدةبشأن املوارد الورا با ناف ا شأن حامية األ ية ادلوية  ية لألغذية والزراعة والاتفا با تية ا ن ص ب ل ت ن لث  .قل
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هدف   :5لا

تاكر - يع الا ية الفكرية يف  باحلفاظ عىل دور نظام ا تشج  .مللك

بادئ  :ملا

ية الفكرية - يقني والوضوح يف حقوق ا مللكتعزيز ا  .ل

تامثرات املوظفة يف ا -  .سـتحداث اخرتاع جديدسحامية اإلبداع وماكفأة الا

شف عهنا،  - تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا رش املعلومات ا ية وتعممي املعلومات  شفا لكتعزيز ا مل ن ن تقل لب ف
نفاذ إلهيا هور ا ية اليت ميكن  لإلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا للجمن  .لتق

 تعليق

هدف ية الفكرية5 لفامي خيص ا شدد عىل أن دور نظام ا مللك،  تاكر منظور إمنايئ،، من ن يع الا يس  ب  تشج . فقطل
تج عىل أرض الواقع فوائد  وال ياسات العامة قد  ية الفكرية من أدوات ا نظمي حقوق ا بار  نبد من ا تمللك سـ ت لت ع

بدلان ية يف ا توى ا تفاوت  تفاوتة  يف  لوتاك من سـ ب لتل م  .م

تجارة تصةل اب ية الفكرية ا لابإلضافة إىل ذكل، فإن اتفاق جوانب حقوق ا مل سه، يقر بأن حقوق مللك نف، هذا الاتفاق 
تاكر يع الا هم يف  ية الفكرية ال جيب أن  با تشج س نولويجتمللك سب بل لتك ا يا حف  نولو هم أيضا يف نقل ا جأن  تك لس ت

تصادية يف  ية والا ية الاجامت تفع هبا ويعزز الرفا ية وا نولو تج املعرفة ا ها مبا يعود ابلفائدة عىل  قو ج تك عمي ه ن ملن ل م تعم
بدلان  .لا

باب،لهذه ها مبا يعود ابلفائدة عىل سـ األ يا و نولو ية الفكرية نقل ا مي نقرتح أن تضاف إىل وظائف نظام ا ج تك تعممللك ل
بدلان تصادية يف ا ية والا ية الاجامت تفع هبا ويعزز الرفا ية وا نولو لتج املعرفة ا ع ه ن قن ج ملتك ل ّوملا اكن الغرض من . م

يدياملفاوضات اجلارية ضامن امحلاية الفعاةل للموارد  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلالورا ل تع تقل لث ل بغي ل ين، 
يدي،  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية الفكرية أيضا يف حامية املوارد الورا هم نظام ا تقلأن  ل تع تقل لث ل ل مللك يس

ية بدلان األفر يقكام جاء يف اقرتاح مجموعة ا  .ل

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثايناملرفق ل ا  

ثايناملرف  لق ا
يا  ليفيقات وفد بو يات-دوةل (تعل تعددة القو م   )م

ثة ادلامئة  لهتدي ا يا لبع يات-دوةل (ليفبو تعددة القو م  ياهتا ألمانة )م يف  نظامت ادلوية يف  تحدة وسائر ا حت دلى األمم ا ن ل مل جمل
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل نة احلكو). يالو رشة  سابعة  للجوفامي خيص ادلورة ا ع ية الفكرية ل ية اب مللكية ادلوية ا نم ملعل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا ية يف اجلزء لث متس مبوجب هذا اخلطاب إدراج فقرة إضا ثة أن  ف، تود ا تلّ لبع
نون  يارات"ملعا ية WIPO/GRTKF/IC/17/6ثمن الويقة " خلقامئة معدةل اب نونةع يف الفقرة الفر خيارات  ":ملعألف ا

يةحول ية للموارد الورا ث امحلاية ادلفا يا اليت تغطي مصاحل " ع يات-دوةل (ليفبو تعددة القو م  ية)م . ث فامي خيص املوارد الورا
ية تا ياغة ا لونقرتح ا ل  :لص

ية :ألف" ية للموارد الورا ثيارات حول امحلاية ادلفا ع  خ

ياة وأجزاء مهنا محلاية املوارد ال 4.أ يع أشاكل ا نح الرباءات  حلحظر  مجل يةم  "ثورا

 )حتت الفقرة(الوصف 

يث " يري املعايري ادلوية  نة بإعداد قواعد قانوية  بة ا حبمطا ل تغ ن للج يع لل متكل اخلاص  ية وا نح الرباءات للموارد الورا مجلحتظر  ّث ل م
ياة وأجزاء مهنا  ."حلأشاكل ا

يا أن هذه اإلضافة  هاينبغياكن ليفويرى وفد بو  WIPO/GRTKF/IC/17/6ثالويقة  يف أن تكون من األصل ل 
نة كام( ناولهتا ا للججاء يف واثئق أخرى  ناوها يف ادلورات الالحقة، مبا فهيا ) ت رشة هبدف  سابعة  ناجتة عن ادلورة ا لا ت ع ل ل

بس يف هذا الصدد. اجامتعات اخلرباء ما بني ادلورات يا من جديد تطرح، لوتفاداي ألي  يا مبوجب هذا ليف بو ها ر مسالامت س
 .اخلطاب

ثة  تمن ا بعو يا لادلامئة لتغ يات-دوةل (ليفبو تعددة القو م  يف هذه الفرصة )م نظامت ادلوية يف  تحدة وسائر ا ن دلى األمم ا ل مل جمل
بو من جديد عن  يتعرب ألمانة الو  . تقديرهافائقل

 

ثالث[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثالث املرفق لا  

ثالث  لاملرفق ا

يا سـيقات وفد إندو  نيتعل

 
تعديل املقرتح   WIPO/GRTKF/IC/17/7يف لا

يا نص من " ندا والرنوجي والوالايت لأسرتا ندا ويوز يلو ن ك
ية تحدة األمر يكا  "مل

يا سـيقات إندو  نيتعل

هدف   :1لا

ية  تفعون ابملوارد الورا ثال اخملرتعني اذلين  ثضامن ا ينت م
يدية ألي رشوط  تصل هبا من معارف  تقلولك ما  ي

نافع نفاذ والاتفاع وتقامس ا ملتعلق اب ن ل  .ت

بادئ  :ملا

يادة ص نفاذ إىل املوارد لسـلدلول ذات ا ية متديد ا لال ح
ية اليت تقع حتت واليهتا  .ثالورا

يدية  نافذين إىل املعارف ا تقلبغي لألشخاص ا لل ين
بقني  ية من صاحب املعارف وا تصةل ابملوارد الورا ملطا ث مل

تحداث اخرتاع، احلصول عىل  سـتكل املعارف يف ا ل
سعي إىل إرشاكه، رشط  لموافقة صاحب املعارف وا

رش  .يع الوطينلتمراعاة ا

هدف  :1 لا

تخديم املوارد  ثال ماليك الرباءات أو  سـضامن ا مت م
رشط  يدية  تصل هبا من معارف  ية وما لك  لالورا تقل ي ث

نافع نصف  تقامس العادل وا للما مل  .ل

بادئ  :ملا

ية وما  - يادة ادلوةل عىل املوارد الورا ثاإلقرار  بسـ
يدية تقلتصل هبا من معارف   .ي

يفاء املوافقة ط ينبغي لدلوةل أن أية رشو - ستلضامن ا
نصف  تقامس والعادل وا نرية وا بقة ا ملا ل ملسـتسـ مل

 .للمنافع

يا أن من الرضوري أن يكون  نيسـترى إندو
تقامس العادل أمبد نرية وا بقة ا ل املوافقة ا ملسـتسـ مل

رشط األسايس نافع ا نصف  لوا للم تخدام مل سـ ال
تصل هبا من معارف  ية وما  ياملوارد الورا ث

متدان يف  ألن هذين تقليدية بدأين  معا مل
ثل  مالصكوك ادلوية املربمة يف هذا اجملال،  ل

يولويج وبروتوكول انغواي نوع ا ية ا باتفا لت ل  .ق

يادة ادلول عىل  ية عىل  يا األ سـوتعلق إندو مه نيسـ
تصل هبا من معارف  ية وما  ياملوارد الورا ث

وليك متارس ادلوةل . يف أراضهياتقليدية مما يقع 
ليادهتا، جيب أن تكون  بت يف سـ ية ا لها صال ح

تقامس العادل  للأية رشوط تكون رضورية 
ية وما  ية من املوارد الورا تأ نافع ا نصف  ثوا ت مل للم مل

يدية تقلتصل هبا من معارف   وفقا للصكوك ي
شار إلهيا أعاله ويف هذا الصدد، تود . ملا

هدف تعاضة عن ا يا أن تقرتح الا لإندو سـ  1 نيسـ
نص اآليت بادئه اب لو  :م

هدف  :1 لا

تخديم ضامن ا سـثال ماليك الرباءات أو  مت م
ية و تصل هبا من معارف لك ثاملوارد الورا يما 

نافع نصف  تقامس العادل وا رشط ا للميدية  مل ل ل .تقل

بادئ  :ملا

ية  - يادة ادلوةل عىل املوارد الورا ثاإلقرار  بسـ
يدية تصل هبا من معارف  تقلوما   .ي

يفاء  - تبغي لدلوةل أن أية رشوط لضامن ا سن ي
تقامس والعادل ملاملوافقة ا نرية وا لبقة ا ملسـتسـ

نافع نصف  للموا  .مل
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هدف   :2لا

نح الرباءات عن خطأ الخرتاعات ال  - منع  م
شاط  نطوي عىل  نتكون جديدة أو ال  ت

تصل  ية وما  تاكري يف ضوء املوارد الورا يا ث ب
يدية  .تقلهبا من معارف 

ثال  - نح الرباءات يف حال عدم الا متنع  م م
شأن بلصكوك دوية أخرى مربمة   املوارد ل

يدية تصل هبا من معارف  ية وما  تقلالورا ي  .ث

بادئ  :ملا

تاكر  - سب ا بات الرباءات  بغي ملودعي  حال  كن طل ي
نطوي عىل  تالخرتاعات ال تكون جديدة أو ال 

تاكري بشاط ا  .ن

يقني يف احلقوق  - لبغي أن يكفل نظام الرباءات ا ين
ية يني ابملوارد الورا رش ثتفعني ا ع ل  .للمن

يا أ ن نظام الرباءات جيب أن نيسـترى إندو
تصل يفعليكفل حامية  ية وما  ية للموارد الورا ث

يدية ويف هذا الصدد، ال بد . تقلهبا من معارف 
نح الرباءات من غري  نع  ممن إجراء قانوين  مي

ثال  للصكوك دوية أخرى مربمة يف هذا متالا
يولويج وبروتوكول  نوع ا ية ا ثل اتفا باجملال،  لت ل ق م

يا نصا يضاف إىل ذلا، تقرتح إ. انغواي نيسـندو
هدف نحو اآليت2 لا  :ل عىل ا

ثال  نح الرباءات يف حال عدم الا متنع  م م
شأن املوارد  بلصكوك دوية أخرى مربمة  ل
يدية تصل هبا من معارف  ية وما  تقلالورا ي  .ث

هدف   :3لا

تعلقة ضامن توافر املعلومات  ية مبصدرملا ث املوارد الورا
ها  ن منلتمتك دلى ماكتب الرباءات الرضورية صفبو

نح الرباءات الاأساس بة يف  مختاذ قرارات صا  .ئ

بادئ  :ملا

باهنا   حسـجيب عىل ماكتب الرباءات أن تأخذ يف 
ند  ية برمهتا  سابقة ا ية ا نا ية ا عحاةل ا ن ل ع لص ملعن لتق

رشوط الرباءة يفاء الاخرتاع  ليمي مدى ا ت  .ستق

نوا حاةل   بات الرباءات أن  يبيجيب عىل مودعي  طل
نا ية ا لصا بارها، لتقن ية اليت ميكن ا تية األسا سـ عع

ثه  هم الاخرتاع و يدة  حبعىل حد عمل املودع،  لف مف
 .وحفصه

هناك حاجة إىل اإلقرار بأن بعض أحصاب املعارف  
بون يف أن تكون معارهم  يدية قد ال ير فا غ لتقل

 .ّموثقة

ية عىل أن تكون  يا األ مهتعلق إندو نيسـ ّ
تعلقة املعلومات الوجهية    املواردمبصدرملا

ية بة يف  األساس الختاذ ثالورا ئالقرارات الصا
ية واملعارف  تعلقة ابملوارد الورا ثنح الرباءات ا مل م

يدية  .لتقلا

هدف   :4لا

ساراتالعالقة ابتفاقات  يةمو ن دوية   .معل

بادئ  :ملا

ساراتاحرتام الصكوك  - ية ملوا مي ادلوية واإل قلل
ها  .معاألخرى والامتيش 

ية  يا أن الاتفاقات ادلوية احلا لترى إندو ل نيسـ
يدية  ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا تقلا ث لمل

يا ملعاجلة هذه ينبغي أن تكون  سـمصدرا أسا
سأةل ويف هذا الصدد، ال نؤيد ورود لكمة . ملا

تقص من " مسارات" نص ألهنا قد  تنيف ا ل
يقني القانوين  .لا
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تعاون مع صكوك  - ل دوية ساراتمولالهنوض اب
ية ية  نوإ معمي  .قل

هدف  :5 لا

يع  ية الفكرية يف  تشجاحلفاظ عىل دور نظام ا مللك
تاكر  .بالا

يق بني  تو ية الفكرية يف ا فاإلقرار بدور نظام ا لمللك
تصل هبا من  ية وما  تاكر وحامية املوارد الورا يالا ث ب

يدية  .تقلمعارف 

بادئ  :ملا

ية الفكرية - يقني والوضوح يف حقوق ا مللكتعزيز ا  .ل

ستامثرات املوظفة يف حامية اإلبداع وماكفأة الا -
تحداث اخرتاع جديد  .سـا

ية توفري - شفا فا نفاذ إىل ل بحث وا ل والقدرة عىل ا ل
يا نولو جا ية ماليك عىل  هاتعممينقلها  ولتك ثاملوارد الورا

يدية يدين/أحصاب املعارف/لتقلواملعارف ا  ملسـتفا
يديةمن  ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا بنرش  .لث

تعلق ية ا ملاملعلومات ا ة ابالخرتاعات اجلديدة لتقن
شف عهنا، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف  لكوا

نفاذ إلهيا هور ا ية اليت ميكن  لا للجمن  .لتق

ية همم يف  يا أن دور نظام ا مللكترى إندو نيسـ
ية وما  تاكر وحامية املوارد الورا يق بني الا تو ثا ب فل

يدية تقلتصل هبا من معارف   .ي

نظام  بغي  هدف،  هذا ا يقا  لو ن ل ل ية يحتق مللكا
ند إىل  يستالفكرية أن حيمي الاخرتاع اذلي 

تصل هبا من معارف  ية وما  ياملوارد الورا ث
ّيدية وشجعه، ويوفر يف اآلن  ي ية ذاته تقل شفا فا ل

يا  نولو نفاذ إىل ا بحث وا جوالقدرة عىل ا لتك ل ل
ية واملعارف  تعمميهاونقلها و ثملاليك املوارد الورا

يدية يدي/أحصاب املعارف/لتقلا ن من ملسـتفا
يدية ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا   لث

يا  يه، تود إندو سـو نيعل نارص املذكورة ّ لعإضافة ا
هدف بادئه5 لأعاله إىل نص ا  .م و

 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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  الرابعاملرفق

 املرفق الرابع

يك سـيقات وفد ا  ملكتعل

 

يف نظامت ادلوية يف  تحدة وسائر ا يك دلى األمم ا ثة ادلامئة  نهتدي ا ل مل مل سـ جبع للمك ية ل ية  نظمة العا ياهتا ألمانة ا للملك  مل مل حت
بو(الفكرية  ية الفكرية واملوارد )يالو ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثالث ما بني ادلورات  مللك، وشري إىل الاجامتع ا نم ل للج ل ملعت

يدية والفوللكور، املعزتم عقده من  ية واملعارف ا تقلالورا  .2011مارس  4 إىل  فرباير28لث

يك ّوجهتويف هذا الصدد،  ثة ادلامئة  سـ ا للمكبع يك عىل ل يقات ا سخة عن  نظمة  سـإىل ا تعل ن ملكمل
ية (WIPO/GRTKF/IC/17/6 ثالويقة يارات وحتديث للوقائع: ثاملوارد الورا خلقامئة معدةل اب ّ (

يا نص من  (WIPO/GRTKF/IC/17/7 ثالويقةو يةلأسرتا تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يكو مل يل ن  ).ك

بو من جديد تغو تعرب للو يف هذه الفرصة  نظامت ادلوية يف  تحدة وسائر ا يك دلى األمم ا ثة ادلامئة  يتمن ا ل ن ل مل مل سـ جبع للمك ل
 . تقديرهافائقعن 

ية (IC/GRTKF/WIPO/6/17 ثالويقة يارات وحتديث للوقائع: ثاملوارد الورا خلقامئة معدةل اب ّ( 

بري عن الرأي ا يك ا هم يف نظر وفد ا تعمن ا لسـ ملك يةمل ثتايل يف موضوع املوارد الورا  :ل

نظر إىل  .1 بو الواليةلاب ية العامة للو ي اليت أانطهتا ا ثالثني مجلع نة وا ثا نة يف دورهتا ا لاب ل تاسعة (مللج لادلورة العادية ا
نحو اآليت)عرشة ها عىل ا سةل الاجامتعات واليت جاء و لمن   :صفسل

بةل " تني ا نة، خالل فرتة ا ملقمتر ا لسـن للج تدايت أخرى، )2011-2010(تسـ من، ودون إخالل ابلعمل اجلاري يف 
توصل إىل اتفاق حول نص لصك قانوين دويل  ند إىل نصوص هبدف ا ها وبارش مفاوضات  ليف  تت أو (تسمعل

لصكوك قانوية دوية يدي) ن ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلتضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا ل تع تقل لث ل  ".ل

سوهذا ا بح لل شة ما قد  نا نة والفريق العامل  سـهتل الك ا يصبب، من األسايس أن  ق للج اذلي " الصك القانوين ادلويل"مي
بو ية املعمول هبا يف ظل الو تطلب تعديالت يف الصكوك احلا ية أو ما قد  ييضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا ل ي ث وما يه . سـ

 تكل الصكوك؟

ئة انغوايعقب املوافقة عىل بروتوكول  .2 نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا شـ  ل للم مل ل جلينب
تخداهما شاهتا موضوع سـعن ا نا نة أن تدرج يف  بغي  يولويج،  نوع ا ية ا ق يف املؤمتر العارش واألخري ألطراف اتفا للج ب مت ن ُق ي ل ل

يل  بو، خاصة وأهنا  ية والعالقة بني بروتوكول انغواي والو حتاملوارد الورا ي ت2)مكرر (12 واملادة 121 إىل املادةث شأن ا ل  دابري ب
ند  تفق علهيا  رشوط ا بدأ ا نرية و بقة ا بدأ املوافقة ا ثال  عاليت تضمن الا مل ل سـ مل مت سـت ملم تخدامل ية مسـا بق ث املوارد الورا ينطوما 

بدل املعين، وشأن  تكل املوارد يف ا تصةل  ية ا بمهنا عىل املعارف الورا ل ب مل يش"ث ت" لتفتنقاط ا بحث خميف  للف مراحل ا
سويق والالحقة هل  سابقة  تاكر واملرحةل ا تطوير والا توا ل ب  ).133 املادة(للل

نة قضت مبا ييل .3 ية العامة اب تذكري بأن الوالية اليت أانطهتا ا للجوجيدر ا مجلع ـــرتة  )أ(: "ل ـــة، خـــالل ف ن للجمتر ا ـــسـ ت
بةل  تني ا ملقا تدايت)2011-2010(لسـن ند إىل من، ودون إخالل ابلعمل اجلاري يف  ها وبارش مفاوضـات  ت أخرى، يف  تـسمعل ت

توصل إىل اتفاق حول نص لصك قانوين دويل  لأو صـكوك قانويـة دويـة(لنصوص هبدف ا تـضمن امحلايـة الفعـاةل للمـوارد ) ن
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلالورا ل تع تقل لث ل بغـي الرتكـزي يف حاميهتـا عـ" .ل ية،  نوأما املوارد الورا يهبـا فيث جتنىل 

ية نا ية ا ياق حقوق ا تخدام يف  رشوع وسوء الا متكل غري ا عا لص سـ سـ مللكمل  .ل

                                                           

بق األصل من بروتوكول انغواي15يه املادة : مالحظة األمانة 1 سخة املصدقة  ط من ا  .لن
بق16املادة يه : مالحظة األمانة 2 سخة املصدقة  ط من ا  .األصل من بروتوكول انغواي لن
بق17املادة يه : مالحظة األمانة 3 سخة املصدقة  ط من ا  . األصل من بروتوكول انغوايلن
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يـة وم .4 شرتك هبـدف الوصـول إىل حاميـة  يـل  يارات املطروحة حمـل  هم يف هذا الصدد أن تكون ا يقن ا حقمل مـ حتل خل
تعددة تكون  ية، علام بأن الوسائل اليت تكفل امحلاية  مللموارد الورا سـ نظـر يف قامئـة ونظرا إىل م. أيضا ث بق، من العجز ا لا  سـ

سام  يارات ابلعزل بني األ قا نفردا عن اآلخر.)  وج. وب. أ(خل سم بديال  بدائل يف لك  مومن العجز أيضا األخذ اب ق ّونـذكر . ل
بدلان األخرى يك والعديد من ا يقات ا يق األخري يرد مضن  لنا أن ا سـ تعل تعل ملكه  .ل

ئة ابء بات الرباءات : لفا شف يف  طلرشوط ا تخدمة يف الاخرتاع املطالـب لك ية ا تعلقة ابملوارد الورا سـشأن املعلومات ا ث مل ملب
ته  يحبام

شف .1 تايل عىل ادلول األعضاء اليت عربت عن رأي ضد ا سؤال ا لكال بد من طرح ا ل  :ل

شأ و .أ شف عن  يد ا نإذا مل يكن من ا ملك تخدم تـكل املـوارد، مفـا /ملف ية يف براءة  سـأو مصدر املوارد الورا تث
ياق حقـوق تكون ا تخدام يف  رشوع وسـوء الا متكل غري ا ية ا ية ا يب املوارد الورا يةل  ســتدابري ا ســ ملـ ن ث لل ملع ن بتجلكف

ية الفكرية؟  مللكا

يارات ب .2 نة وانهتـت إىل صـدور واثئـق 3 وب2 وب1خلوقد اكنت ا تلف اجامتعات ا يل عىل مدى  للج حمل  خم حتل
شف ناولت موضوع رشط ا لكشـىت  نا. ت تعلقـة لتونرى أن الوقت قد حان  سائل ا يل ا ناقش اخلـرباء اب نة و ملقش ا ملـ تفـص ي لللج

يار ب يه ا نطوي  خلمبا  عل بت فهيا1ي سـىن ا ل حتديدا حىت  نظر إىل بروتوكول انغواي. يت لـي وجهية اب  .فه

ية معىن  .3 بغي أن أحد موضوعاته األسا ية،  شأن املوارد الورا تخذها فريق اخلرباء  سـما خيص القرارات اليت  ث ب يني
ش"عبارة  شألكا نه عىل "ملنف عن ا تحصل  بدل اذلي ا م، هل هو مصدر املوارد وما املقصود ابملصدر، هل هو ا ُ سـ ل

يه املوارد، وما  .لإ

يا نص من ( IC/GRTKF/WIPO/7/17ثالويقة  يةلأسرتا تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يكو مل يل ن  )ك

متد مؤخرا، : تعليقات نظر إىل بروتوكول انغواي ا ياب ملع يذ ذكل ل ية  بو حول املوارد الورا نفبغي أن تهنض املفاوضات يف الو بتن ث ي
 .الربوتوكول

 

يةمرشوع شأن املوارد الورا بادئ  ث أهداف و ب  م

ية: تعليقات بدء املفاوضات حول موضوع املوارد الورا يد  نطلق  بادئ يه  ثتوي هذه الويقة عىل أهداف و ل ث جحت م ويف . م
بغي أن يكون  هدف األسايسلاهذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن  ية  ية محلاية املوارد الورا ينأو أحد األهداف األسا ث سـ

تكل املوارد" رشوع  متكل غري ا تخدام أو ا لتفادي الا مل نا هدفا جديدا". لسـ  .ههونقرتح 

هدف املقرتح  :لا

ية - نا ية ا ياق حقوق ا ية يف  رشوع للموارد الورا تخدام غري ا متكل أو الا عتفادي ا لص سـ ث مل مللكسـ  .ل

 :1 لهدفا

نص إشارة إىل : تعليقات رشوع لتفادي التضمني ا تخدام غري ا ملمتكل أو الا يدية ابململسـ تصل من املعارف ا تقلا  وارد لي
يةال نحو اآليتثورا نص عىل ا بح ا يث  ها،  ية  ل وللموارد الورا ل يص حب  :نفسث

تصل هبا من  - ية ولك ما  تفعون ابملوارد الورا ثال اخملرتعني اذلين  يضامن ا ث ينت يدية ألي رشوط م تقلمعارف 
نافع نفاذ والاتفاع وتقامس ا ملتعلق اب ن ل ية ولك  .ت تخدمون املوارد الورا ثال اخملرتعني اذلين  ثضامن ا سـ يت م
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نافع، من أجل  ما تخدام وتقامس ا نفاذ والا تعلق اب يدية ألي رشوط  ملتصل هبا من معارف  سـ ل ت تقل تفادي ي
تكل املوار رشوع  متكل غري ا تخدام أو ا لالا مل يدية/د ولسـ تصل هبا من معارف  تقلأو ما   .ي

بادئ  :ملا

ية اليت تقع حتت واليهتا - نفاذ إىل املوارد الورا ية متديد ا يادة صال ثلدلول ذات ا ل حسـ  .ل

بقني  - ية من صاحب املعارف وا تصةل ابملوارد الورا يدية ا نافذين إىل املعارف ا ملطبغي لألشخاص ا ث مل تقل لل ين
تحداث اخرت سـتكل املعارف يف ا سعي إىل إرشاكه، رشط ل لاع، احلصول عىل موافقة صاحب املعارف وا

رشيع الوطين  .لتمراعاة ا

هدف   :2لا

ية و: تعليقات ترص حامية املوارد الورا ثنرى أن من األسايس أال  يدية /تق تصل هبا من معارف  تقلأو ما  ية ي مللكعىل حقوق ا
شمل أنواع أخرى من نوحة مبوجب الرباءات وأن  ية ا نا تا ملم ع ية.  الاخرتاعاتلص تا ياغة ا لونقرتح ا ل  :لص

نح - منع  ية م نا ية ا عحقوق ا لص نطوي عىل الرباءات مللك ت عن خطأ الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال 
يدية تصل هبا من معارف  ية وما  تاكري يف ضوء املوارد الورا تقلشاط ا ي ث ب  .ن

بادئ  :ملا

تاكر الخرتاعات  - سب ا بات الرباءات  بغي ملودعي  حال  كن طل شاط ي نطوي عىل  نال تكون جديدة أو ال  ت
تاكري  .با

يةينبغي أن يكفل نظام - يني ابملوارد الورا رش تفعني ا يقني يف احلقوق  ث الرباءات ا ع ل ن  .للمل

هدف   :3لا

يةضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب - نا ية ا ع ا لص بة الرباءات مللك متكن من اختاذ قرارات صا ئ  لت
نح الرباءات  .ميف 

ب  :ادئملا

يةجيب عىل ماكتب - نا ية ا ع ا لص ية الرباءات مللك سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا ن أن تأخذ يف  ل ع لص ن ملعسـ لتقح
رشوط الرباءة يفاء الاخرتاع  يمي مدى ا ند  لبرمهتا  تع  .ستق

بات - يةطلجيب عىل مودعي  نا ية ا ع ا لص ية اليت ميكن الرباءات مللك ية األسا نا ية ا نوا حاةل ا سـ أن  ع لص لتقن يبي
ثه وحفصه هم الاخرتاع و يدة  بارها، عىل حد عمل املودع،  حبا لفت مف  .ع

بون يف أن تكون معارهم موثقةهناك حاجة إىل اإلقرار بأن - يدية قد ال ير ّ بعض أحصاب املعارف ا ف غ  .لتقل

هدف   :4لا

ية - سارات دوية  نالعالقة ابتفاقات و ل  .معم

بادئ  :ملا

سارات ادلوية واإل - قلاحرتام الصكوك وا ل هامل معية األخرى والامتيش   .مي

ية 9- ية  سارات دوية وإ تعاون مع صكوك و نالهنوض اب مي ل م معل  .قل
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بل إقرار بروتوكول : تعليقات يولويج  نوع ا ية ا بو وأمانة اتفا تعاون بني الو بادئ للهنوض اب بدأ جديد إىل ا قإضافة  ق بم ت ي ل لمل ل
 انغواي

نوع - ية ا بو وأمانة اتفا تعاون بني الو تالهنوض اب ي لل يولويجق  .لب ا

هدف   :5لا

تاكر - يع الا ية الفكرية يف  باحلفاظ عىل دور نظام ا تشج  .مللك

بادئ  :ملا

ية الفكرية - يقني والوضوح يف حقوق ا مللكتعزيز ا  .ل

- تحداث اخرتاع جديد تامثرات املوظفة يف ا سـحامية اإلبداع وماكفأة الا  .س

- رش املعلومات ا ية وتعممي املعلومات  شفا لتعزيز ا ن بل شف عهنا، ف تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا لكية ا مل تقن
نفاذ إلهيا هور ا ية اليت ميكن  لإلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا للجمن  .لتق

 

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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  اخلامساملرفق

 املرفق اخلامس
ييقات وفد سورسا  تعل

تعممي رمق  ليقات من سورسا عىل ا  7917يتعل
توايت  حملقامئة ا

 1          مقدمة .1

شف عن املصدراقرت .2 شأن ا لكاحات من سورسا  ب  1    ي

ية ) أ (  1       سـمعلومات أسا

 2       ملخص الاقرتاحات )ب(

يد الوطين .3 شف عىل ا لصعرشوط ا  2      لك

تطورات ادلوية الوجهية .4 لا  2       ل

يولويج ) أ ( نوع ا ية ا باتفا لت ل  2       ق

ية )ب( تجارة العا ملنظمة ا ل  3       م

نةرى ختص خواثئق أ .5  3       للجا

 مقدمة .1
ية ادلوية  نة احلكو ية يف الاجامتعات األخرية  ية اليت جرت حول املوارد الورا شات املوضو نا لترحب سورسا اب للج ث ع ق مل مي

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية ابملوارد الورا تقلا ث لن شأن، قابلواثئيوترحب سورسا أيضا . ملع ل العديدة املطروحة يف هذا ا
ياساتسـامي  وال شأن ا ية العديدة  رشة والواثئق اإلعال سابعة  سـواثئق ادلورة ا ب ع لل ية م شأن ا تجارب  تدابري وا مللك وا ب ل ل

ية يد امجلاعاتثالفكرية واملوارد الورا ميي والوطين وعىل  يد اإل صع عىل ا رشةقللصع سادسة  ع مما اكن مطروحا عىل ادلورة ا . ل
بة، اكنت سورسا قد تقدمت ابلو نا ّويف هذه ا ي سـ توي عىل رشوح WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14ثيقة مل حت اليت 

سورسي بق يف قانون الرباءات ا شف اإللزايم ا يرشط ا ل ملط لك وحنن عىل ثقة يف أن الاقرتاحات العديدة املطروحة يف . ل
ية واملعا شف عن مصدر املوارد الورا شأن ا سورسية  ية، مبا فهيا الاقرتاحات ا شأن املوارد الورا بو  ثالو لك ب ي ل ث ب يدية ي لتقلرف ا

بات الرباءات ها يف الويقة طليف  ث كام جاء  بل WIPO/GRTKF/IC/11/10تلخيص هم يف العمل ا ملق من شأهنا أن  تس
هم ملنة حول هذا املوضوع ا  .للج

يعقده الفريق العامل ما بني ادلورات  بل اذلي  نظر إىل الاجامتع ا سـواب شأن )2011 مارس 4 فرباير إىل 28من (ملقل ب 
رشة املوارد الو سابعة  شاركني يف دورهتا ا نة قد دعت ا ية، اكنت ا عرا ل مل للج تعممي رمق انظر (ث )  يف هذا الصدد7917لا

ية تعلقة ابملوارد الورا يع واثئق العمل ا ية عىل  تا يقاهتا ا ثإىل تقدمي  مل مج ب يوترحب سورسا هبذه الفرصة . لكتعل
يقات الواردة أدانه تعلوتقدم اب لت ّ. 

باقرتاحات من سورسا  .2 شف عن املصدري  لكشأن ا

ية ) أ (  سـمعلومات أسا

بات  يدية يف  ية واملعارف ا شف عن مصدر املوارد الورا شأن ا بو  طلتقدمت سورسا ابقرتاحات مفصةل وحمددة للو تقل ث لك ب ي لي ّ
تكل الاقرتاحات يف الويقة . الرباءات ثويرد ملخص   WIPO/GRTKF/IC/11/10.1ب

                                                           

تكل الاقرتاحات يف الويقة  1 ثميكن الاطالع عىل رشوح  توايت ذاهتا .PCT/R/WG/5/11 Revثالويقة  ويف PCT/R/WG/4/13ل حمل اب
 .PCT/R/WG/7/9ثالويقة  وPCT/R/WG/6/11ثالويقة و
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رشة سابعة  عوترحب سورسا بقرار ادلورة ا ل نةي يه من بني مجةل أمور إاتحة 2للج  ف اذلي جاء 
ثالثWIPO/GRTKF/IC/11/10 ثالويقة شة . ل للفريق العامل ما بني ادلورات يف اجامتعه ا نا قوتطلع سورسا  مل ي ت

سورسي يالاقرتاحات ا ية يف الاجامتع ةل تعلقة ابملوارد الورا شف عن املصدر إىل جانب سائر الاقرتاحات ا شأن ا ث  مل لك ب
يلاآلنف ذك  .لتفصره مبزيد من ا

 ملخص الاقرتاحات )ب(

تعاو يذية ملعاهدة ا لتقرتح سورسا تعديل الالحئة ا رشيعات الرباءات نلتنفي نص رصاحة عىل متكني  شأن الرباءات  ت  ت لب
ند بات الرباءات إذا اكن الاخرتاع  يدية يف  ية واملعارف ا تضاء اإلعالن عن مصدر املوارد الورا ية من ا تالو يسق طل تقل ث لن  ط

نوع من املوارد أو املعارفمبارشة إىل  يفاء ذكل . لذكل ا بات الرباءات إماكية ا ستوتقرتح سورسا أيضا إعطاء مودعي  ن طل ي
ية ناء املرحةل الو بات الرباءات ادلوية أو بعد ذكل أ ند إيداع  رشط  نا ث ل طل ع ومن شأن أي إعالن عن املصدر يف ظل . طل

يذي" 10)"أ(2.48 القاعدة رش ادلويل لطلب الرباءةةلتنفمن الالحئة ا ياق ا ن أن يرد يف   .لسـ

تصة  ية من الواكالت ا شاء قامئة  رشط املقرتح، تقرتح سورسا إ ية ا خملوتعزيزا لفعا ن ي ل بات شـبكل طلسمل املعلومات عن  ّت ل
توي عىل إعالن عن املصدر يل إخطار الواكةل. حتالرباءات اليت  با من ذكل ا سمل  تب الرباءات اذلي  توىل  بو طل ت لقي ي  مك

ية لإلعالن عن املصدر تخدام مذكرة منوذ تصة اب ية ا جاحلكو سـم  3.خمل

شأن الرباءات يف امللحق األول  تعاون  يذية ملعاهدة ا تعديالت عىل الالحئة ا بوميكن الاطالع عىل نص ا ل لتنفل
 .WIPO/GRTKF/IC/11/10 ثللويقة

يد الوطين .3 شف عىل ا لصعرشوط ا  لك

ن شاركني يف ا للجتقدم العديد من ا مل ية ّ رشةطنة بواثئق عن جتارب بدلاهنم الو سادسة  نة يف دورهتا ا علفائدة ا ل ومن . للج
رشط WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14 ثتكل الواثئق الويقة توي عىل رشوح  ل اليت تقدمت هبا سورسا و حت ي ّ

بات الرباءات بق عىل  شف اإللزايم املعمول به يف سورسا وا طلا ملط ي ية والك تعلقة ابملوارد الورا ث ا يديةمل . لتقلملعارف ا
شأن  تعاون  يذية ملعاهدة ا تعديل الالحئة ا سورسي  يد الوطين مع الاقرتاح ا بق عىل ا رشط ا بويامتىش ذكل ا ل ب ي ل لصع ملط لتنفل

 .الرباءات

تطورات ادلوية الوجهية .4 لا  ل

ية شاهتام حول املوارد الورا نا بار الواجب يف  ثالث إيالء الا نة والفريق العامل ا ثبغي  ق ت ل مللج عن تطورات يف ي ل آلخر ا
نوع  ية ا تدايت األخرى، ومهنا أمانة اتفا تاجئ تكل ا بادل مع  تدايت ادلوية األخرى من أجل ضامن ادلمع ا تا ن ن ت ل لن مل مل قمل

ية عىل وجه اخلصوص تجارة العا نظمة ا يولويج و ملا ل مب  .ل

يولويج ) أ ( نوع ا ية ا باتفا لت ل  ق

توبر متد املؤمتر العارش ألطراف اتف2010 كيف أ يولويج ع، ا نوع ا ية ا با لت ل ية ق شأن احلصول عىل املوارد ا جلينبروتوكول انغواي  ب
تخداهما ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا سـوا شـ ل للم مل يولويج ل نوع ا ية ا بامللحق ابتفا لت ل تضمن ذكل الربوتوكول عدة . 4ق يو

ثال ية ادلوية والفريق العامل ا بو احلكو نة الو لأحاكم هتم العمل اجلاري  ل ي  :ث، وهذه األحاكم يه بوجه خاصمجل

شأن 4 املادة -  ،لالعالقة مع الاتفاقات والصكوك ادلويةب 
                                                           

2 <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_e.htm> 
شأن املادة 3 نص عىل ما ييل) 3)(أ(17.1 لانظر يف هذا ا ثال املعرتف : "تمن بروتوكول انغواي اليت  هادات الا متتكون هذه املعلومات، مبا فهيا من  ش

ند توافرها، بدون إخالل محلاية املعلوما عهبا دويا،  تصة، وإىل الطرف اذلي يقدم املوافقة ل ية ا سلطات الو ها إىل ا رسية، وجيب تقد خملت ا ن ل طل مي
سب  نافع،  شأن احلصول وتقامس ا بادل املعلومات  بقة عن عمل وإىل غرفة  حا مل ب ت تضاءملسـ  ."قالا

4 <http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12267> 
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شأن5املادة  - نافع ب  نصف  تقامس العادل وا للما مل  ،ل
شأن6املادة  - ية ب   ،جليناحلصول عىل املوارد ا
شأن7املادة  - ية ب  يدية املربطة ابملوارد ا جليناحلصول عىل املعارف ا ت  ،لتقل
شأن10املادة  - نافع ب  تقامس ا تعددة األطراف  ية ا ية العا ملاآل ل مل مل  ،ل
شأن11املادة  - تعاون عرب احلدود ب   ،لا
شأن15املادة  - نافع ب  ية للحصول وتقامس ا ية ا بات ا رشيع احمليل أو ا ثال  ملالا حملل مي تطل ت لتنظت مل لل  م
شأن16املادة  - ية للحص ب  بات ا رشيع احمليل أو ا ثال  ميالا تطل ت لتنظت مل لل بة للمعارف م نافع اب سـول وتقامس ا لنمل

ية يدية املربطة ابملوارد ا جلينا ت  لتقل
شأن17املادة  - ية ب  تخدام املوارد ا جلينرصد ا  سـ
شأن19املادة  - ية ب  منوذ تعاقدية ا نود ا جا ل ل  لب
شأن 20املادة  - ية وأفضل املامرسات وب  تو بادئ ا سلوك وا جهيمدوانت ا ل مل  أو املعايري/ل

تجارة )ب( لنظمة ا يةم  مل العا

ية حول الفقرة تجارة العا نظمة ا شات يف جوةل ادلوحة  نا بو ما جيري من  شات الو نا يد أيضا يف  ملومن ا ل مل ق ي مق م  من 19 ملف
نوع [...]يمن جملس تربس " اذلي يطلب من 5إعالن ادلوحة الوزاري لت حفص العالقة بني اتفاق تربس ومعاهدة ا ي

يولويج يويف هذا الصدد، تذكر سورس". لبا توي عىل اقرتاحات TN/C/W/52 6 ثا ابلويقةّ  أعضاء تدعو 108حت اليت 
شف اإللزايم يف اتفاق تربس تفاوض عىل اعامتد رشط  يف اب يإىل  للك ل  .تلك

بعد الوحدة مهنام األخرىيوترى سورسا  تان ال  تاك بو  ية والو تجارة العا نظمة ا تني يف  تأن املقارتني ا م تسم مل ي مل ل نهتج بارة . ملب بعو
بأخرى، ترى شف يف  ية رشوط ا طل سورسا أن فعا لك ل ية وادلوية رهني لات الرباءات الو تعديل اتفاق تربس طن ي  ب

شأن الرباءات تعاون  بومعاهدة ا  .ل

نةخواثئق أ .5  للجرى ختص ا

تان  رشة، مبا فهيا الو سابعة  نة يف دورهتا ا يع الواثئق املقدمة إىل ا ثيقترب سورسا  ع ل للج مج ي تع
WIPO/GRTKF/IC/17/10و  WIPO/GRTKF/IC/17/11 ثالث نة والفريق العامل ا شات ا نا ليدة يف  للج ق م مف

ية تني اجلديدتني ابإلضافة إىل الواثئق املطروحة يف ادلورات . ثحول املوارد الورا ناع بأن هاتني الو ثيقوإن سورسا عىل ا تق ي
يدا  تكون أساسا  ية  شأن املوارد الورا نة  سابقة  جا سـ ث ب للج بةل حول املول شات ا ملقنا ق يةللم  .ثارد الورا

تفاوض عىل أساس  نة ملكفة اب ية ألن ا سمح ابمحلاية الفعاةل للموارد الورا لوترى سورسا أن انهتاج مقاربة واحدة لن  للج ث ي ّي
بو يف عام  ية العامة للو نصوص حىت انعقاد ا يا مجلع ئات يإذن تدمع سورسا . 2011ل يع ا مترة حول  شات ا نا لفا مج ق ملسـمل

ثالث عىل القدر ذاته من . WIPO/GRTKF/IC/17/6ثاملذكورة يف الويقة  ئات ا لوملا اكنت سورسا ترى أن ا لفي ّ
ـي ال تغلب أاي مهنا عىل األخرى ية،  فهاأل ساواةمه ناوها عىل قدم من ا مل بل تؤيد   .لت

سادس[   ]لييل ذكل املرفق ا

                                                           

5 <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm> 
6 <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_e.htm> 
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سادساملرفق ل ا  

سادس  لاملرفق ا
شأن احلمك يف ادلول اجلزرية الصغريةتعليقات  ثني  با برابطة الطالب وا  )AECG (حل

 )بمن امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا (IC/GRTKF/WIPO/11/8ثالويقة 

ية، وإذا مل يكن معروفا، مفصدرها احملدد .3 شأ املوارد الورا شف عن بدل  ثبغي ا ن ملك  .ين

ية . جيد" مصدر"إن املصطلح املقرتح، أي : 5 الفقرة با يق بأن العديد من الفصائل ا نا نود ا تعىل أ ن تعل لن شأها يف ل منجتد 
تطويرها بحث  تربات أو مراكز ا نقل إىل ا يعي مث  ليط  ل خمل ت ب تفق ورشط . طحم سافة ال  توهذه ا " الوجود يف املوقع"مل

يولويج نوع ا ية ا يه يف اتفا نصوص  با ت عل لمل ل يجة ذلكل، . ق تربانتو ها تللمخميكن  ثا بو صف أن تذكر مراكز  شأ"حب ونود ". ملنبدل ا
بق ابلقو يق عىل ما  سـا شأ لتعل بدل ا بريا من الاعرتاف  نل إن يف ذكل ما يقوض قدرا  ب يقيملك ذكل اقرتاح وال نؤيد . حلقا

شأ"ونفضل أن يكون  يولويج" ملنبدل ا نوع ا ية ا شف عىل غرار ما جاء يف اتفا يقي حمل إقرار و با ت لك ل ق  .حلق

ية .4 تصةل ابملوارد الورا يدية ا شف عن املعارف ا ثا مل تقل  للك

يدية بارشة إىل معارف  ند  شف عن الاخرتاع اذلي  تقلنوافق متاما عىل رشط ا ملك نوان (يست يهل حتت ا لعالوارد   من 8 تفص
نذ صدور )). ه(الفقرة ) ملخص(ثالويقة  ئا ما  يدية أوحض  هوم املعارف ا بح  موقد أ ي شمف تقل لص
ناجتة عهناWIPO/GRTKF/IC/16/5 ثالويقة شات ا نا ل وا ق  .مل

ياري و .5  شلكيمعرشط 

يمي ملضمون املعلومات املقدمةليس من املطلوب " ّمن ماكتب الرباءات  ولعل ذكل يعين أن دور املاكتب مقصور ..." تق
يل املعلومات اليت يقدهما مودع الطلب ّعىل  ترصف ويف هذا ادلور احملدود خطر انمج عن أن املودع . تسج لجمرب عىل ا

 .ء سلميانطالقا من اترخي اإليداع كام لو اكن لك يش

ية كركام  ية برمق (قضونذكر يف هذا الصدد  تني اكتا ) 436257 ببراءة أوروية برمق(نمي قضية و) 540 1 504يكبراءة أمر نا لل
نح الرباءتني اكن خطأ شلكة مجة بعد اإلعالن عن أن  ممصدر   .م

تأكوابإلضافة إىل ذكل، فقد تكون املعلومات املقدمة  تمغلوطة ويس بإماكن املاكتب أن  وقد جاء حتت . د من حصهتال
نوان بغي أن حيصل إذا "وهو  6 لعا يحة أو اكمةل اململ تكنينما  يحة أو الاكمةل ال " حصعلومات  لصحأن املعلومات غري ا

نوحة يق عىل ذكل . ملمتؤثر يف حصة الرباءة ا بول الرباءة املغلوطة وتقويض هجود لتعلونود ا يل  ّهد ا نص  لقبأن هذا ا ب لسمي ل
تدابري الرضورية لضامن حصة براءاهتماملودعني اذل شف أو [الاقرتاح ادلاعي إىل وذلا، فال نؤيد . لين اختذوا لك ا لكا
ية] "اإلعالن عن نوان" ثمصدر املوارد الورا  ).ج(والفقرة ) أ(الفقرة ) ملخص(ث من الويقة 8 لعكام جاء حتت ا

ياابنمن  (IC/GRTKF/WIPO/31/9ثالويقة   )لا

شف عن :11 ، الفقرة3 الصفحة بدلان يف ا لك رشع العديد من ا ل شأ"ّ نصوص ". ملنبدل ا يةل من ا لويأيت ذكل يف  تشك
يولويج نوع ا ية ا يق األهداف احملددة يف اتفا ية إىل  ية العديدة الرا بادلوية والو ت ن لل ل قط حتق ًونرى إذا أن من الرضوري . م

ية  شف عن مصدر املوارد الورا ثاإلبقاء عىل رشط ا  .نف ذكرهاتعزيزا لألهداف اآللك

تان ية فائدة كربى : 22 و16 ، الفقراتن5 و3 لصفحا بادئ تو بالد عىل تعممي  يه ا ياابين اذلي أقدمت  ثال ا جهييف ا ل ل ممل ف
شاركهتا واعامتدها يع  مميكن  هادئ . للجم يط ا بدلان اجلزرية يف ا لوخنص ابذلكر يف هذا الصدد ا حمل يا اجلديدة وجزر (ل غيناببوا 

يدو نواتو و لكسلامين و يجي وتونغا ويوي ف نيا اجلديدة و  ...).وجزر كوكفن

بدأ : 39 ، الفقرة7 الصفحة بحث يف حمطة واحدة"منوافق عىل  برية عىل " لا ية  نح الرباءات عن خطأ ونعلق أ كتفاداي  مه مل
بدأ يدوي. ملهذا ا نويف اك يدية عن طريق عدة مجموعات، وتعمم  اجلديدةال يا برامج مجلع املعارف ا نفذ حا ح،  تقل ل صيةل ذكل لن

سأةل احلفاظ عىل املعارف نا أيضا  ها وأما مالعمل عىل اجملموعات  م يدية ابلفصائل . نفس بري من املعارف ا تعلق قدر  تقلو ك لي
ية با تا توى . لن بل الاتقال إىل ا توى الوطين  نا يه مجع املعارف عىل ا بغي اختاذها  سـولعل اخلطوة األوىل اليت  ن سـ مله قمل ين
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تظار مزيد. ادلويل ية إىلنوحنن اب بات الرا شأن الرت م من املعلومات املفصةل  تي بحث يف حمطة واحدة"  اعامتد إجراءب " لا
 .تطبيقه

نافع: ، رابعا8 الصفحة نرية وتقامس ا بقة ا شف عن املصدر واملوافقة ا ملا سـ ملسـتلك  مل

ثالثة بادئ ا برية عىل هذه ا ية  ية أ شعوب األ لتعلق ا مل ك مه صل ل نصوص وّ  .املامرساتل ونفضل اإلبقاء علهيا يف ا

تلفة: 46، الفقرة 9الصفحة  ناطق  تلفة إن وجدت يف  ية واحدة قد حتمل خصائص  با يةل  خمنود اإلشارة إىل أن  خم ت ن . مفص
منو فهيا اجلذور يعة الرتبة اليت  شمس، أو كذكل إىل  تعرض ألشعة ا ناخ أو ا تالف ا تويعود ذكل إىل ا ب ل ل طمل يه، . خ علو

تلفة تعامالت  تة ا نفس ا خميكون  سـ   .لنبل

نا: 51، الفقرة 10الصفحة  ساس جدا يف ما . فقتإن احلاةل الصورية حاةل عامة حتظى مبوا يق بأن الوضع  ًلكن نود ا ح لتعل
نة تو طتعلق ابلفصائل ا سـ نيدويا وإذا أخذان . ملي ناهز لك ساحهتا ما  بلغ  ياجلديدة، اليت  م يةل 3 350 وتضم 2 لكم18 600ت فص 

ثال جند أن ادلراسات األخري ية،  مكبا ت نة يف 74ّ قدرت أن 2010ة للعام ن تو بااتت  ط ابملائة من هذه ا سـ من نيدويا ل لك
ية واحلصول عىل موافقهتا من . اجلديدة شعوب األ تح حوار مع ا تغالل هذه الفصائل، فال بد من  صلونظرا للحاجة إىل ا ل فسـ ً

ئهت تخدام  بيأجل ا يةاسـ ساكن. حل ا نحه ا بغي يف هذا الصدد  لو م ية ين هم أو مواهجهتم تكفل عل ضامانت ما با ئلدم طردمه من  ق
بة ية  ية واجامت صعلظروف ما ع  . ل

 ) يمن سورسا( IC/GRTKF/WIPO/10/11ثالويقة 

نا نوافق عىل الفقرة اجلديدة  يا( 51املقرتح إضافهتا عىل القاعدة ) ز(نإ ًاث  . 1.)ن

تهنإن رش :  من املرفق6الصفحة  بة أمام اال لكفاملصدر مطلوب لكن  ية قد تقف  عقعا يةنلبدلال نا م ا شف يومني. ل  املصدرك 
هد الطريق أمام  تعاقدة، و ثقة بني األطراف ا ميا مل تقامسل نصف، طاملا أن لا شفصادرممل ا  .  معروفةلك ا

شف عىل  بدأ ا يق  بداية  سن يف ا لكويف الواقع،  ب ل متح تط يديسـ يف لصعا متدة ابلعمل عىل حتديد واكالتتلك الوطين و مع 
يد  لمصدر و يوخالفا دلواعي القلق اليت أعربت عهنا سورسا . عن املصدركشف لح  من 6من الصفحة ) د(يف الفقرة ً

ية ب قناعةعىل  فنحن، املرفق نا بدلان ا بعاد ا مأن ا لت ل بريس تقدم بقدر  باطؤ جعةل ا يؤدي إىل  شف  ية ا كعن  ل ت سـ لك تقد . معل نعو
بدلان اليت تزخر ابملعارف ا هذه ا ية  ساعدة ا تأنه من األفضل توفري ا ل ن لمل ل  .قليديةلف

بول لكمة : املصدر، 5الصفحة  نا مبا أن ا" مصدر"قإن  لنا سب يديةي تلكون معارف  تقلثريين قد  مي  هلم يف يكون، لكن قد ك
نه احلق يف  نافعتقامسعيالوقت    .مل ا

ياغة اجلديدة للفقرتني  يا( 51من املادة ) د(و ) ز(لصونوافق عىل اقرتاح ا ًاث  ). 1.()ن

ياابن، رشح إضايف (IC/GRTKF/WIPO/11/11ثالويقة    )لا

رشوحات املقدمة اهامت: 4، الفقرة 1الصفحة  مأاثرت ا يدةل بادرة  ية املقرتحة يه  ساعدة ا جنا، وال ريب يف أن ا م ن  . لفمل

بل الزمالء يف مرحةل الحقة من  ية من  يقات إضا تظار  قوحنن اب ف تعل شاتن نا قا  . مل

تان  يا من ( IC/GRTKF/WIPO/7/17ثيقالو ندا ولأسرتا نداكو ية والرنوجي ويوز تحدة األمر يلالوالايت ا ن و ) يكمل
10/17/IC/GRTKF/WIPO) ية  )يقمن بدلان أفر

هدف   : 1لا

ثاضامن  - تخدمونمسـتخديم / خمرتعيلمتا يةيسـاذلين  يدية ث املوارد الورا ، متصةلتقل أو أية معارف 
نرية طيرشل بقة ا ملسـت املوافقة ا تقامسملسـ نافعلوا نصف  للم العادل وا   .مل
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 : بادئملا

يادية  - رشيعاتلسـاإلقرار ابحلقوق ا تصل هبا من معارف لتلدلول يف سن ا ية وما  تعلقة مبواردها الورا ي ا ث مل
نفاذ إلهياتقليدية   . لوحتديد رشوط ا

هدف   : 2لا

نح الرباءات يف  - منع  نريةغيابم بقة و مسـت موافقة  نافع وتقامس مسـ نصف  للم عادل و يفاء م ستوعدم ا
شف عن املصدر  . لكرشوط ا

بادئ   : ملا

سلط/يكون لإلدارة و - ية ةلأو ا يةئ القضا نع  ملعنا منح ) ب(طلب أو المواصةل معاجلة ) أ(ماحلق يف 
يةي من اتفاق تربس، أو 32رباءة، رشط مراعاة املادة الإلغاء  أن تلغي) ج(الرباءة وكذكل  جعل  حصال

هذه األهداف وا ثل املودع  ملالرباءة غري قابةل لإلنفاذ مىت مل  لت ئة أو مي طبادئ أو مىت قدم معلومات خا ّ
 .مضلةل

هدف   : 3لا

نرية  إدخال  ملاكتب الرباءاتاملعلوماتتتيح ينبغي أن  - تأكد من احلصول عىل املوافقة ا ملسـتتدابري  لل
ثال معرتف هبا دويا هادة ا شف اإللزايم و بقة من خالل رشط  لا ت للك مسـ ش  .مل

هدف   : 5لا

بادئ  : ملا

يقني والوضوح يف احل - تعلقة لتعزيز ا بات ا ملقوق والوا ية وأشاكل حبج يدية واملوارد الورا ثامية املعارف ا لتقل
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع تصةل حامية اإلبداعو ل تخدمني واملوردين ا يع الاخرتاع وضامن حقوق ا مل و سـ ملشج ت

نافعاب نصف  تقامس العادل وا بقة وا نرية ا للمملوافقة ا مل ل ملسـ يملسـت تأ ت ا تخدامةمل   .سـ من هذا الا

يا من  (WIPO/GRTKF/IC/17/11ثالويقة  يةلأسرتا تحدة األمر ندا والوالايت ا ندا والرنوجي ويوز يكو مل يل ن  ) ك

هدف   : 1لا

ية : 1.ج ياانت  شاء قاعدة  شـبكإ ب  ن

سادس ، املرفق INF/17/IC/GRTKF/WIPO/10ثالويقة  شأن احلمك يف ادلول تعليقات (لا ثني  با برابطة الطالب وا حل
 ) )AECG(اجلزرية الصغرية 

ية تا يقات ا لنود إضافة ا ل مجلشكر ابً أوال نتقدمو. لتعل شاركني يف معل يعل ية الفكرية مل ا ية اب ية ا بو ادلوية احلكو مللكنة الو نم ل ي ملعجل
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ثواملعارف ا بريالتقل نا، اهامتما  نا، أيامن  شا ً، اذلين أولوا  ك ك غل  . ًم

س  . هافصلمن الصعب مرتابطة إىل حد جيعل   WIPO/GRTKF/IC/17/7ثحة يف الويقة  املقرتةمخلإن األهداف ا

هدفان  نح الرباءات مسـ حصول ماكتب الرباءات عىل املعلومات الالزمة حصيح أن: 3 و 2لا مبقا يقلل من  يد . عن خطأً نعو
ي رشيعات الو ية، يف جمال ا سلطات ا تلف ا تعاون بني  ية ا شديد عىل أ نا ت ن ل خم ل مه طت لملع تجارب ل لة وادلوية كام يف ما خيص ا ل

تلفة للك فرد ية ط. خملا يمي قا تاح ملاكتب الرباءات  بغي أن  بلو تقي سـامبب معنيلين نظمة  قرتحه تح للحامية مبوجب براءة،  ملا
يوية للرباءات  سـاألوروية اآل  ).EAPO(ب

هدفان  تعاون الويق من أجل ادلفع : 5 و4لا نا يف تعزيز ا بري عن ر ثجندد ا ل غبتتع باكتل ناء ا شـقدما يف  لب ثري من . ً نا إن ا لكو قل
بغي معاجلهتا  يدية وإنه  تعلق ابملعارف ا ينالرباءات  تقل شرتكةلت تصةل ابملعارف . مبصفة  ية الفكرية ا بغي كذكل تعزيز نظام ا ملو مللك ين
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يقني واألمن القانويني حتديدا واحضا يح حتديد ا يدية مما  ًا ً ن ل يتتقل تق. ل نا تعريف رشوط ا لونقصد  نع انهتاك اعد ه يدا مما  ميتعريفا  ً ج ً
نرية ويف  .حقوق اخملرتعني بقة ا بدأي املوافقة ا تحدث عن  ياق، نكون  تهذا ا ملسـم سـ ن ملسـ تقامسل نافعلوا نصف  للم ا  . مل

ثاين، INF/17/GRTKF/WIPO/10ثالويقة  يا : لاملرفق ا بيقات من وفد كولو   متعل

هدف  يات: 2لا تو صا بغ: ل ينيف أنه  بب عدم  حسب أي براءةينض نحت ابخلطأ أو  س  يةاب اإلملام الاكيفبم تو جهيبادئ ا ل  . مل

هدف  يات: 4لا تو صا متر إلجياد : ل سعي ا ية هبدف ا تعاون بني املاكتب الو ية ا شديد جمددا عىل أ هم أيضا ا ملسـمن ا ل ن ل مه طت ً ل ً مل
تضارب فهي تلفايحلول حلاالت اخلالف اليت  ياران  خما  يق رشط امل. نمع نرية تطبويعين هذا رضورة  بقة ا ملسـتوافقة ا ملسـ

يه  نص  علاذلي  يةت تو جهيخطوط بون ا يال يقا   ً فعلً بل . تطب يع املعلومات القانوية الالزمة  بغي أن حيصل املالكون عىل  قو نن مج ي
ية عن . منح موافقهتم يدا نا ا شفت جتر نو مل ثري من املصطلحات أن بتك يق توفري هذه املعلومات مبا أن ا لكاحلاجز اللغوي  يع

يةنالقانوي شعوب األ ية ال ترتمج إىل لغات ا يا صلة وا ل ئ توقعه من  .لكمي نوقد حيصل أن يؤدي توفري املعلومات إىل عكس ما 
توصل األطراف إىل اتفاق سلمي . املالكني شدد عىل رضورة أن  نا  توإ ن بدأ املوافقة، وعىل أن ذكل ن يق  ها يف  مشأن  بحق تطب

يات ايتطلب إيالء الاهامتم الالزم  ملعطسري ا  . ذلي ال ميكن جتاههللتف

ية : INF/17/IC/GRTKF/WIPO/12ثالويقة  ية مبادمرشوع : ثاملوارد الورا لنفاذ لمللكية الفكرية بشأن اجهيئ تو
تقامس نافعالعادل لوا  . حمدثةصيغة: للم 

تذكري: 30، الفقرة 12املقدمة، الصفحة  نفاذ إىل هذه امل بأنلنود ا شود يف هناية املطاف هو ا هدف ا ل ا ملن ية ل ثوارد الورا
رشية مجعاء تخداهما ملصلحة ا يدية وا بواملعارف ا سـ لتقل بب أال تفرض هذه العقود. ل هذا ا بغي  سو ل لن يث ي يود  ثري من ا حب ا لق لك

نفاذ إىل هذه املوارد ليق ا بادئ . تع نا  مومل تغب عن أذها ية ن ثالثةقالاتفا يولويج لا نوع ا بشأن ا ت لب تدام  (ل تخدام ا سـالا ملسـ
بق نرية ملسـواملوافقة ا تقامسملسـتة ا تعاقدة إىل لكن وال توجهيات بون، ) العادللوا سعى من هجة أخرى مع األطراف ا ملنا  ن

تعاقديةإجياد  بغي أن تراعي القواعد . لتوازن سلمي يف العالقات ا تعاقديةينو  القامئة اليت حتمك العالقة بني األطراف لا
تعاقدة  يقملا تخداهما  نفاذ إىل املوارد وا حتقبدأ ا سـم يعل مجلا ملصلحة ا يع املواقف اليت دعت إىل قواعد أق. ً ل مجوحنن نوافق عىل 

ثيدا، كام ورد يف الويقة  ًي  .WIPO/GRTKF/IC/2/16تق

تان    : 11 و 9لصفحاملرفق، ا

منوذيج ند ا لا ند : 1 لب ثقة يف ا نا دامئا نضع عامل ا نا أ تت جتر بأ ل لن ً ت بب تضمن عرض. 1ث تيض هذا وضع بروتوكوالت عرية  تو ف ًا يق
شأهنا تداول  شأن املادة ا رشوعه  بللك طرف و مل ب منوذيج . مل ند ا بني ا لو ب لي نة للامدة2ّ تخدامات ا تلف الا ملمك  سـ ُوتعرف . خم

متل للامدة تخدام ا تخدم من أجل الا تقدم به ا باجة العقد ابلطرفني وحتدد شلك الطلب اذلي  حملد سـ سـ ي توبدو هذه . ملي
منوذيج  ند ا تطابقة مع ا باجة  لادل ب لي    . 15، الوارد يف الصفحة مذكرة إعالن نوااي: 9م

منوذيج  ند ا لا تايل: 3لب نحو ا نص عىل ا لميكن كذكل ا ل باحث: "ل نصب(مقدم الطلب /لليرصح املورد  نوان وا ملذكر ا ) لع
تخدام تخداما/سـا تغالل املادة لال سـا يةسـ تا لت ا نا:.............". ل نا بأحصاب املعارف، حناول دامئنوإ ًا ت، يف إطار عالقا

ترص أدانه منوذج ا هم وفقا  خملاحلصول عىل ترصحي من  لل ً  : قبل

 ).للمسـتخدم.......... (يرصح

 : بأن

تابع لـ  مع املعلومات اليتجي - ثقايف ا شأن اإلرث ا لزوده هبا  ل يةل..... (ب شرية/لقبا يف ) لعا
ها ورثيت من ...... . منطقة  ية املعلومات اليت أوفرها، و سؤو يتحملوإنين أحتمل  ل م

 . سـنة..... ي ملدة بعد

نة يف املرفق   - يتخدم األغاين والرقصات واحلاكايت واألساطري والرسوم احلرية ا ملبف يسـ
نة من الرسوم( ية؛ )عيرفق وصف و ثقا ثقافة واألحداث ا ف، لغرض احلفاظ عىل ا ل  ل
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هذا الغرض يوم  - تقي يب  ل    ).املاكن..... (يف ..... يل

هد  ية ثقافة تتعومقابل ذكل،  نصيب) ADCK(الاكانك تمنواكةل  شرييت/مبذكر امسي و عنيت داخل  تخدام  هم نع أي ا سـو م
تخدامق با، عدا أي ا نا سـد تراه  ًسـ  . غراض جتارية ألم

  

ية دال11الفقرة  تعراض املوارد وحتديد األهداف: ع، الفقرة الفر يط الاسـامترة وتوجد هذه األهداف : سـا سـنا  هابتبمق  يفوتعار
تعاريف مع تكل الواردة يف توتطابق هذه ا. يف املرفقات ية مجع املواد وحىت لألهداف وا نذ  ية دال،  معلالفقرة الفر مع
تخداهما تخدامات . سـا تومبا أن هذه الا ية، فال يكون سـ تعلميترص عىل أغراض تربوية و ية لتقامسق مه الرحب املادي سوى أ

 . ضئيةل

بب،  سوهذا ا بلل تجاري يقوم مبو تخدام ا جأعددان اتفاقا آخر لال ل سـ تقامسه ً شابهلا ياس  م عىل  ند  ذلكل الوارد مق لبيف ا
منوذيج رمق    .   من املرفق23 يف الصفحة 17لا

نود توتوافق هذه املرفقات الفردية  ياانت . 8و7 و6 و5لبمع املعلومات الواردة يف ا يطة ألن القوانني لبوا نا  سـاليت يف حوز بت
يدية غ، 12، الصفحة )أ(27الفقرة   جاء يفتاملربطة هبا، كام توفرة يف جمال املعارف ا لتقلري  تعمل هذه م تسـحىت حني 

ية ية ألغراض  با تخلصات ا باملعارف  ت ن طسـ ل يع، أي املالكني . للم ناسب ا يغة نص عامة ميكن أن  مجلوال زنا نفكر يف  ت ص ل
تخدمني يف آن معا ًواملوردين وا ٍ  . ملسـ

منوذيج رمق ، )أ(29، الفقرة 14الصفحة  ند ا لا باج: 9لب يتضمن ادل يل، ويعزى ذكل من دون شك إىل ت تفا ثري من ا صة ا ل لك
تعاقدة سات ا ية املؤ ملنو س ي. ع باجة  ّنه من الرضوري تعديل ادل تك لتلك يداي ًف مع حاالت أقل  هل إجراء سومن األ. تعق

يد عن م ثل و ححماداثت مع  يةمم سات الر بقون يف حاجة لالنضامم إىل مجموعات داخل املؤ تخدمني  سة، لكن ا مسؤ س ي سـ . ملس
سة(اًي اكنت احلاةل وأ همه) سفردية أم خاصة مبؤ سري  فبغي تعديل العرض  لتين  . ي

منوذيج رمق 25الصفحة  ند ا ل، ا نازعات: 21لب ملسوية ا ية : ت هم إيالء األ فضلمن ا ثري من مل لكللوساطة اليت حتول دون ا
ثري من الزناعات. الزناعات نب ا نا  نا جتر نحت  لكوقد  جتت ل يع زمالن. بسـ نصح  نا  ئوإ مج ن شأن ا ن بو  تعانة بويقة الو بابال ي ث سـ

تحكمي والوساطة  سائللا يد يف هذه ا ملمكرجع   . مف

منوذيج : 47، الفقرة 29الصفحة  ند ا لا  : 21لب

ية  عشأن الفقرة الفر ية الاعرتاف حبق املوظفني يف الاخرتاعات اليت أجنزوها يف : )أ(ب نسـيصعب يف إطار القوانني الفر
هم وبواسطة مواد مربط تياق  هم . ة ابلعملمعلسـ احلاةل يف وحتدث هذه  .تتناول هذا اجلانب بوضوحمعلال بل إن عقود 

يةدوائر اخلدمة  ثل رشكة ماين انيلك  كام ناملد نامج  ميف رشاكت ا وتعمل خالاي . لكيدوان اجلديدةيف  mine Nickelمل
تربات لألحباث  ئة واحلفاظ علهيا يف نفس الوقت  مكخووحدات ادلراسات يف جمال ا نايئ لبي يولويج الا نوع ا سـتثنظرا  ب لت لل ً

يدوان اجلديدة  .لكاذلي تزخر به 

ثب  كنا نراقب عن  يدوان اجلديدةنان ألاحملمكة حمكلكن بدلان اجملاورة  للك نعي متاما بأن الوضع مماثل يف العديد من ا ل ً.  

بريا ونرى أهنا تربط  تونعري هذه احلاةل اهامتما  ًك تقامسً تألاب نافع ا ت العادل  مل شافاللم  . تكتية من الا

 حقوق املؤلف : 54، الفقرة 33الصفحة 

بار اخملرتع:)ب(بشأن الفقرة  بدع مؤلفا/عت نوافق عىل رضورة ا ًا ية الفكرية الفرنيس عىل هذا برصاحة. مل مللكونص قانون ا  . ي

تعلق ابملعارأما فامي بغي في  يدية،  ن ا يتقل تلفة، ألنصفل شائر، مما يعين  ماليك املعارف يكونون خمياغة أحاكم  عيف الغالب 
سوا أفرادا بل جامعة ًأهنم  نافع، . لي سام ا بان لضامن أن يعود ا بغي أخذ هذا اجلانب اب ملو ت قسـ حل نفع ين لهمام اكنت صغرية، اب

ها  . مكلعىل اجملموعة بأ
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ية : 55، الفقرة 34الصفحة  با ناف ا تحقوق األ ن  لص

ية مبجموعة من ا ناطق  ميني يف  غنيش األشخاص ا م يا بفائدهتا يف جمال العلوم وضعا معقداملقيع ية معرتف ر با ناف ا ًأل ً ً مس ت ن . لص
نا يف هذا الصدد تطلع إىل أجوبة الزمالء عن أ توحنن    .سـئلن

 INF/17/IC/GRTKF/WIPO/13ثالويقة 

يةًنأخذ علام مب ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ية ا ثعجم املصطلحات الر مل مللكسـ ث املرفق ابلويقة ئي
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13 . 

 

سابع[   ]لييل ذكل املرفق ا
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سابعاملرفق ل ا  

سابع  لاملرفق ا

يا من تعليقات  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم  )BIO(لص

يني  يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن  )IFPMA(ملمجلع

  : تعليقات عامة

ية واملعارف ادعت  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تا ث ن ل لللج مللكملع سابعة م ليدية والفوللكور، يف دورهتا ا قل
نعقدة يف ملرشة ا سمرب  ع يقاهتم 2010يد شاركني إىل تقدمي  تعل، ا ناول العالقة بني " مجيع الواثئق ذات الصةل"عىل مل تتاليت 

ية الفكرية ية وا مللكاملوارد الورا ناعة اوتود . ث لنظمة  ص نولوبيم تجني  )BIO (جياتكو يات ا نوالاحتاد ادلويل  يني ملمجلع يد لا لص
)IFPMA( بالغ يق عىل هذا املوضوع ا نة إلاتحهتا ا ل اإلعراب عن تقديرهام  تعل يةلللج  . مهاأل

يا نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم ثل أكرث من لص ية جتارية  مت  بحث 1 100مجع تصةل تعىن  سات  ب رشكة ومركز جامعي ومؤ مس
ية والزراعة وا ية ألغراض الرعاية ا نولو يو تجات  لتوتطوير  لصح ب جن تك يةم ية وا نا لبيئيقات ا ع لص رشاكت . طب ية ا لوأ غلب

ية نولو يو جا تك تجاهتا بعدلب سوق  توسطة احلجم ال  ن رشاكت صغرية أو  مت ّ ناعة وال يزال العديد من أعضاء . م صنظمة  م
يا نولو يو جا تك بل أن 10 و5ترتاوح بني حيتاج إىل فرتة  لب نوات  ي  ق سويق، عىل الرمغ من أن سـ صناعات لتمتكن من ا

نول يو تكا يا لب تطويرجو بحث وا نواي يف ا يارات ادلوالرات  لمثر  ل سـ ًمل يني . ستت يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن ملمجلع
)IFPMA( ية ية غري حكو نظمة عا م هو  ثل ال هتدف إىل الرحب،ملم يةمت  ناعة ادلوا ئقطاع ا  اذلي يقوم عىل األحباث، مبا لص

يا واللقاحات نولو يو جيف ذكل قطاعي ا تك نظمة ويضم أعضاء. لب ية 46ل رشكة دوية رائدة و25مل ا ية و نا ية  ن  ع ص طمجع
ية نا تقدمة وا بدلان ا ية من ا موإ ل مل ل  . قلمي

يدية  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثلون، مداوالت ا تقلويعري أعضاؤان، مبا  ث ن ل للج لمي مللكملع م
بريا، وقد  بو، اهامتما  ًوالفوللكور يف الو ك نواتًي رش  بل  نذ انطالقهتا  نة  شطة ا ناءة يف أ شاركة  نا  سـشاركت  ع للج ن ب م قت م ّ  . منظم

يدية والفوللكوربروتوكول انغواي ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقل وا ث ن ل لللج مللكملع  م

نة، أقر األعضاء بأنمنذ  ناوللجانطالقة معل ا ثالثة اليت  يع ا ل املوا تت ل يدية والفلض ية واملعارف ا تقلها، أي املوارد الورا لكور، لث
ًمرتابطة ترابطا ويقا " شلك فعال دون ثً ّوال ميكن معاجلة أي مهنا  نظر ابب نطلق، ال زنا  1."وانب األخرىجللا لومن هذا ا مل

نة ثالثة معا يف إطار ا يع ا هذه املوا شة معمقة  نا للجنؤيد  ل ض ًق ل  . م

يالوعىل  ية، عىل وجه ضرمغ من ترابط املوا ية الفكرية واملوارد الورا تيس العالقة بني ا ثالثة،  ثع ا مللكل تحديدتك ية ،لا مه أ
نوع خاصة يف إطار  ية ا لتاتفا يولويجق يةنوتمك. لبا ياق  هذه العالقة مه أ سـشلك أسايس يف  يةب  ثاحلصول عىل املوارد الورا

تخداهمقامس تو ية من ا تأ نافع ا سـا ت مل متدت األطراف يف . امل نوع اتعوا ية ا لتفا توبر ق هر أ يولويج يف  كا شب بروتوكول ، 2010ل
تخداهماانغواي  ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا سـشأن احلصول عىل املوارد ا شـ ل للم مل ل  2).بروتوكول انغواي( جلينب

يحظى هبا هذا  هن حبجم العضوية اليت  بكر ا سـويف حني أنه من ا لالربوتوكول وتارخي دخوهل حزي التكمل تعني انفب عدم يذ، 
بغي يف الواقع . الاسـهتانة به ية من ينو شات اليت دارت لعقد اكمل وتوجت ابعامتد بروتوكول انغواي، مر نا جعأن شلك ا ت ق مل ت

بو ية يف الو نة احلكو ية اليت جتري يف إطار ا تعلقة ابملوارد الورا شات ا نا ند إلهيا ا ياملعلومات  للج ث مل ق ممل  . تست

ناعةيوشاطر أعضاء  صنظمة  يا م نولو يو ج ا تك يني  )BIO(لب يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن   الرأي)IFPMA(ملمجلع
نه  ية اجملموعةعاذلي عربت  ية قد أشارتواكنت اجملموعة األ . WIPO/GRTKF/17/10ثيف الويقةيق األفر  إىل يقفر

نورضورة  ية ا بادل مع اتفا ية ادلوية عىل ادلمع ا نة احلكو تأن يقوم معل ا ت ل لللج قمل تعارض م يولويج وبروتوكول انغواي وأال  يع ا لب
يولويج وبروتوكول انغواي نوع ا ية ا بمع أهداف اتفا لت ل هدف . ق ية  يذ أكرث فعا تأمني  متد بروتوكول انغواي  لوا لنف تل نوع ع ية ا لتاتفا ق

                                                           

 . 15، الفقرة WO/GA/26/6ثالويقة  1
يولويج 2 نوع ا شأن ا ية  بمؤمتر األطراف يف الاتفا ت لب ل  10/1، القرار ق
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يولويج يل لبا تعلق  ه ا ئة عن احلصول عىلبتسمل نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شـ املوارد ا ل للم مل ل تخداهماجلين وقد . سـا
ية نا نا ا يق مع قطاعا تفاوض اب ية ا شطة يف  شاركة  تاان  عشاركت  لص ت سـ ل معل ن م ني شواغل اليت . لتمجع نا نقر بأن العديد من ا لوإ ن

شأن الع نة  بثريها ا للج بع من الت ية  ية الفكرية واملوارد الورا نقة بني ا تمللك ية ث ثسأليت احلصول عىل املوارد الورا تقامس م لوا
ن تخداهماملالعادل وا ئة عن ا نا نافع ا سـصف  شـ ل  . للم

ية  شديد عىل أ مهوأعاد بروتوكول انغواي ا يقني القانوينلت ية ولا شفا فالوضوح وا ية ل نظمي احلصول عىل املوارد الورا يات  ث يف آ ت ل
تخداهما ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا سـوا شـ ل للم مل تداخل . ل همة أيضا أنه ال  يومن جوانب الربوتوكول ا ً نظم مع مل

نظمي يات ا ية الفكرية وغريها من آ تا لل بق . مللك يامث  ية الفكرية،  تخدام ا نطوشري الربوتوكول، عوضا عن ذكل، إىل ا سـ يي ح مللك ً
شأن  تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف إطار ا ها، ويضع بذكل ا نافع وتقا تجالب ا يل ا يةل  باألمر، كو مل ل مل سـ ه مللكسـ مس لتس

ية و يدية أو/ثاحلصول عىل املوارد الورا نقاشلتقل املعارف ا بغي احملافظة عىل هذا الطابع من بروتوكول انغواي 3.لموضوع ا . ينو
يقه  رشااكت يف جمال احلصول عىل تطبوميكن أن يوفر بروتوكول انغواي، رشط  نا  للعىل حنو مالمئ، إطارا  ًي مت املوارد ً

نوع  هم يف احملافظة عىل ا نافع، من شأنه أن  ية وتقامس ا تالورا مل لث تداميس تخدامه ا يولويج وا سـا سـ ملب  . ل

ته نا تكامل بروتوكول انغواي ال إىل  ها إىل ا نة من خالل  سعى ا قضومن الرضوري أن  سـ للج مت ثال، . معل يل ا ملوعىل  سب
برية يف اآلراء حول معىن  تالفات  سابق ا نة يف ا شات ا نا كهدت  ل للج خق م رشوع"ش تالك غري ا ملالا نة "أو " م صالقر

ية يولو جا بل إىل توناول برو". لب سعى يف ا بدلان اليت  سأةل ووضع إطارا يوفر توجهيات حمددة  سـتقتوكول انغواي هذه ا ملس ت لل ًمل
ية نرية للحصول عىل مواردها الورا بقة وا ثفرض رشط املوافقة ا ملسـتسـ توفر اآلن منوذج ملموس من أنواع . مل يه،  يو عل
تار فرض رش بدلان اليت  بغي سـهنا يف ا ية اليت  رشيعات الو ختا ل ن ينت ط نل بقة وا ملسـتط املوافقة ا رية للحصول عىل مواردها ملسـ

يه املادة  نص  ية، وفق ما  علالورا ت نظر يف الاقرتاحات، .  من بروتوكول انغواي2.5ث نة، حني  تعني عل ا توهكذا  للج أن ي
يل  يات عىل  نقل املواد وغريها من اآل هذه اللواحئ، من خالل اتفاقات  ثال  يل الا نطلق  بنطلق من  ل سم ل ل ت ه مت ثال، تس ملا

رشوع"وحتول دون  تالك غري ا ملالا نافع من دون " م تاكر ويدر ا ية الفكرية، حيفز الا نظام ا تني  نظام  ساس  ملا ب ك ب ّمل مللك م
ساهما يمت ا قتاليت  ًذكر سابقا، يامتىش العديد من وكام . س يارات"ُ  مع هذه املقاربة، يف حني 17/6ثالواردة يف الويقة " خلا

 . تنافهيا أخرى

ش بيقات  بادئ تعل تان (ملأن األهداف وا   )GRTKF/WIPO/10/17و GRTKF/WIPO/11/17ثيقالو

يا ترى  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يني  )BIO(لص يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن د أهداف  أن اعامت)IFPMA(ملمجلع
بادئ واحض يقه فاميمو نة  حتقة هدف ملح ميكن  يةللج تعلق ابملوارد الورا ث  نتفق يف الرأي مع اجملموعة د، ويف هذا الصد. ي

ية ورعاة الويقة األ ثفر يا( اآلخرين 17/11يق نلأسرتا يةدك،  تحدة األمر ندا، والوالايت ا يوز ياابن، الرنوجي،  يكا، ا مل يل ن بشأن ) ل
بادئ واألهداف رشوع . ملاحلاجة إىل هذه ا نا يف  سابقة، فقد رأ نا ا يقا موكام ذكران يف  ي ل ت  17/11ث املقرتح يف الويقة القامئةتعل
متةل نة، وإن مل تكن  مكبداية  ثال،. حسـ يل ا نا عىل  ملوقد اقرت ب شلك حمدد سح ناول األهداف  م أن  ب ية سائل حقوقتت مللك ا

تفق علهيا، وأن بصيغةالفكرية ذات الصةل،  تخداهما م  ية وا تعلقة ابحلصول عىل املوارد الورا رشوط ا يع ا سـحترر  ث مل ل مج
بغي ابإلضافة إ 4بأسلوب واحض وشفاف هدف ينو بادل 4لىل ذكل، تعديل ا شري إىل عامل ادلمع ا يث  ت  ي بني أي أداة ملحب

هدف وبني الاتفاقات ادلوية ذات الصةل لثق عن هذا ا ل يغة املقرتحة يف الويقة . تنب نا نرى أن ا ثوإ لص ، وإن اكنت 17/11ن
شات داخل  نا تعديل، يه أساس مالمئ  قتطلب بعض ا للم ل  .الفريق العامل ما بني ادلوراتت

                                                           

ي 3 بادةل تنص عىل اليت )و(2.5املادة  ة الفكرية يف بروتوكول انغواي يفمللكترد اإلشارة إىل ا تفق علهيا بصورة  رشوط ا ت رضورة وضع ا مل كتابة "مل
تضمن،  ية الفكرية ...  مهنامجةل أمورتوميكن أن  نافع، مبا يف ذكل ابلعالقة إىل حقوق ا شأن تقامس ا مللكرشوطا  مل ب ً".   

يقات  4 يا تعلانظر  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم تجني) BIO(لص يات ا نوالاحتاد ادلويل  يني ملمجلع يد ل ا ث الواردة يف الويقة )IFPMA(لص
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10. 
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ية، إىل األهدافو تا يقات ا يح ا تو لشري،  ل تعل ض ل نا أن األهداف ، 17/115ث يف الويقة  املقرتحة5 إىل 1 من لن كمع إدرا
بري يح، وإن مل تكن موضع خالف  تاج إىل ا بادئ املقرتحة  كوا حت  . لتنقمل

بلتعليقات عىل  نة ا ملقيارات معل ا تان ( للجخ اثئق ذات  وغريها من الو6/17 وIC/GRTKF/WIPO/6/16ثيقالو
 ) الصةل

ية واثئق عدة شأن املوارد الورا ناول أية خطة معل  ثبغي أن  ب ت تن  . ي

تلف املقرتحات الومن بني هذه الواثئق نا نلفت. يت تقدمت هبا الوفودخم  باه إىل رضورة عدم اعامتد أي مقرتح نوإ نت الا
تفاوض للمعني كأساس  بو أن هذه املقاربة متس بآ. ّ ابإلضافة إىل ذكل، يعطي أعضاؤان . راهئميفقد يرى بعض أعضاء الو

تضمهنا نظام ولوية القصوى للمقرتحات اليت تعزاأل نه عىل احلوافز اليت  ية وحتافظ يف الوقت  شفا يقني القانوين وا يز ا ي ل عل ف
تاكرالرباءات  نوات عديدة . بللهنوض ابال يق األهداف، حىت بعد  ية  شأن  تلفة  نا نعي وجود وهجات نظر  سـوإ ب خم حتقن كيف

شا نا قمن ا  . تمل

نطلق املقاربة العامة الواردة يف الويقة  ثونؤيد من هذا ا تقادان بأهنا WIPO/GRTKF/IC/17/11مل نظمي ع، ال تتقرتح 
بادئ"احلوار حول  تني". ملاألهداف وا تايل، تقوم أية خطة معل انحجة عىل مقاربة من مر حلواب  : ل

بادئ  - تعلق ابألهداف وا ملالاتفاق عىل نص   كأساس 17/11ثوء إىل تكل الواردة يف الويقة عرب اللج(ي
 ؛)للتفاوض

يارات"حتديد و - يذ هذه " خلا يات خاصة  تفاوض والاتفاق عىل تو تعلقة بلك هدف، مث ا لتنفا ص ل مل
بادئاألهداف  . مل وا

نة إىل الفريق العامل ما بني ادلورات وأهنا نق سق مع الاقرتاح اذلي تقدمت به ا تقد أن هذه املقاربة  للجو ت طة انطالق تنع
نص املقرتح يف . جيدة نادا إىل ا شات فريق اخلرباء العامل، ا نا بادئ عرب  رشوع نص لألهداف وا ياغة  لوميكن  ق مل م ًص ت سم

يارات للعمل .17/11ثالويقة  رشوع قامئة من ا نظر يف  خل وميكن كذكل ا م بلل بغي عىل الفريق العامل ما بني . ملقا ينلكن 
رشو ناقشخلع قامئة من امادلورات إعداد  يق أهداف وتقارن لليارات تطرح  يارات من خالل قدرهتا عىل  حتق بني هذه ا خل

تالفسعيه إىلًحمددة، بدال من  ية اخ حل الا يارات بغ القامئ بني الوفود  ختوصل إىل قامئة  ية"ل للتخفيف من معل " فقتوا
 .17/6ث، ويه املقاربة املقرتحة يف الويقة الفريق

ناقش يارات "تومن مث  نصوص  حددت اليت" خلا نة مواصةل املفاوضات القامئة عىل ا يح  لمبا  للج نادايت ًا ية هذه ست ل إىل فعا
يارات  بدأ املقرتحخلا هدف أو ا يق ا مليف  ل ناريوهات . حتق يل  تح نا نرى أن املفاوضات القامئة عىل الوقائع واملعززة  لسيوإ ل ب ن

يق األهداف ا يارات وقدرهتا عىل  يمي هذه ا حتقحمددة يف إطار  يل خلتق ساعد يف تذ لتفق علهيا، من شأهنا أن  ت مل
تالفات  .خالا

ثال  ناريوهات وأ ية والوضوح من خالل العمل عىل  شفا يقني القانوين وا مومن شأن هذا األسلوب كذكل تعزيز ا ي سف ل ل
ت كخاصة عوضا عن الا ية يف اً يا بة  بري عن ر سـفاء اب سـ غ يار معني بدال من آخرلتع ًباع  ّ خ  . ت

                                                           

تايل 5  : لحددت هذه األهداف اك
نفاذ والاتفاع وتقامس  .1 تعلق اب يدية ألي رشوط  تصل هبا من معارف  ية ولك ما  تفعون ابملوارد الورا ثال اخملرتعني اذلين  نضامن ا ل ت تقل ي ث ي نت م

نافع  ؛ملا

نح الرباءات عن خطأ الخ .2 منع  تصل هبا من م ية وما  تاكري يف ضوء املوارد الورا شاط ا نطوي عىل  يرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ث ب ن ت
يدية  ؛تقلمعارف 

نح الرباءات .3 بة يف  متكن من اختاذ قرارات صا مضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب الرباءات  ئ  ؛لت

ية .4 سارات دوية  نالعالقة ابتفاقات و ل  ؛معم

تاكراحلفاظ عىل دور نظا .5 يع الا ية الفكرية يف  بم ا تشج  .مللك
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يارات حم خيقات عىل  ثددة قدمت يف الويقة تعل ُ17/6  

يا طرحت  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يني  )BIO(لص يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن ً آراء حمددة )IFPMA(ملمجلع
نة يف الويقة  يارات ا ثشأن ا ملضم خل يدان16/6.6ب ي وقد عربان عن تأ نة يف الويقة ّ ية ا تا يارات ا ث  ملضم ل ل واليت وردت  (16/6للخ

ن) 17/6قة ثكذكل يف الوي ياراتاموقد هذه ا شأن تريب الفريق العامل ما بني ادلورات  خل بعض الاقرتاحات  لب  . ت

ية (1.أ ياانت ومصادر املعلومات حول املوارد الورا ثجرد قواعد ا  ،)لب

ية (2.أ ية ألغراض امحلاية ادلفا عأنظمة املعلومات عن املوارد الورا  ،)ث

شأن امحلا(و 3.أ يات  ية وتو ببادئ تو ص جهي يةم  ؛)عية ادلفا

ثني وماكتب الرباءات يف آن معا با نة  ية أداة  شأن املوارد الورا يع موارد املعلومات  ًو ٍ ح لل ي ث ب ترب أن هذه . مثجتم نا  نعوذلكل فإ ن
ًاملقرتحات تربط ارباطا ويقا هبدف توفري املعلومات  ثً ت بة حول ت نا متكن من اختاذ القرارات ا سـالالزمة ملاكتب الرباءات  مل لت

ست جبديدةمنح الرباءات اءات وتفادي منح الرب  . ليعن خطأ الخرتاعات 

يه نقرتح مض الفقرة أ هدف 1.علو يارات املربطة اب ل إىل قامئة ا ت   .3خل

ًونود اإلشارة إىل أن وفدا واحدا عىل األقل تضمن اق ً يث  يارات  ترتح تعديل هذه ا حب شف عن مصدر" إىل إشارةخل " لكا
ية نا نعارض هذه وكام ذكران س. ثاملوارد الورا نابقا، فإ تقد أنالاقرتاحاتً بغي تضمهنع و نا ال .شارات هذه اإلنيين ال  ن كام إ

يع املعلومات ألغراض امحلايةالاقرتاحات إن وجدت، بني هذه نستشف أية عالقة،  بدو هذه . جتمو تايل ال  تواب ل
شة يفالاقرتاحات  نا يارات  قمالمئة يف هذه احلال حىت وإن اكنت قد أدرجت  للم ياق آخركخ  . سـ 

يار ب ثال،  (4.خلا يل ا ية ـ عىل  ية الفكرية واملوارد الورا شأن العالقة بني ا يات بديةل  ملآ ث ب بل نافذة الواحدة"اقرتاح سمللك " لا
 ) 9/13ثالوارد يف الويقة 

شأن تلـف  ئة مـن العمـل ا بغي مواصةل هذه ا بـو خمل لف يـةين يـة أو اإل مي أحـاكم مالمئـة لقـوانني الـرباءات الو قلن يل ب ،ط هيـة  تـسغ
نافع وقانون الرباءات ادلويل واملامرسات امل نفاذ وتقامس ا تاكمل بني تدابري ا ملالاساق وا ل ل ، وإدخـاهل يف لك هـدف تربطـة بـهت

شاء نظـام دويل . 17/11ثمن األهداف، مبا أن نطاقه يفوق ذكل املقرتح يف الويقة  ثـال، يـربط إ يل ا نـوعىل  ت مل خمـصص سـب
تعلقة ابملوارللمعلومات  ية كام ورد يف الويقة ملا ثد الورا ثـال ، 9/13ث بارشا بضامن الا تارباطا  مت ً م نـافعلـنظم ً نفـاذ وتقـامس ا ملا ، ل

شائه ابلزتامن مع نظام  نظر يف إ نوميكن ا يش"ل توخـاه بروتوكـول انغـواي " لتفتـنقطة ا ية اذلي  شفا بـة وا يللمرا فلـ يل (ق سـبعـىل 
ثال، نظام يراقب  نفاذ ملا ية املواد الورإىلللترصحيات  تـصة أو مجموعـة ثا يـة  يل سـلطة و خم من خالل سلطة مركزية من  ن طب ق

نافع يف بدل معني نفاذ وتقامس ا نظمي ا ية  ّمن الواكالت ا مل ل بتن نظام يريم). ملع شاء هذا ا ليد أن إ ن نح الـرباءات ب نع  م كذكل إىل  م
تحديد يف الويقة عن  سـامب ما ورد اب ثال،  يل ا ثخطأ، عىل  ل ح مل ها9/13سب  .نفس 

يه ف نا نقرتح إدراج الفقرة بعلو يع األهداف من " كخيار "4.نإ شة يف إطار  مجنا ق هذا الاقرتاح من اربـاط 5 إىل 1للم ت، مبا  ل
يق هذه األهداف تحقبارش   . بم

ثلام ذكران آنفا، فقد اقرت ًو شف عن املـصدر"إىل رشوط  ح وفد واحد عىل األقل إضافة إشارةم يـار، " لكا خلاملربطـة هبـذا ا ت
يار بحلكن هذا الاقرتا. 17/6ثيقات الواردة يف الويقة لتعلوذكل يف ا يعة ا توافق مع  خل ال  ب بـدائل"اذلي خيـص  (4.طي " لا

شف عن الرباءات ثل احملدد الوارد يف الويقة ) لكعن ا ثوال مع ا بغي حذفه9/13مل  . ين، و

                                                           

يقات WIPO/GRTKF/IC/17/6ثالويقة  6 يا تعل، انظر  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يني ) BIO(لص يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن ملمجلع
)IFPMA( 



WIPO/GRTKF/IWG/3/15 

Annex VII 

5  

تعاقدية (1.ج ية للمامرسات ا بادئ تو لرشوع  جهي تان مم  ) INF/12/17 و7/9ثيق، الو

نافعق (2.ج نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا شأن أحاكم ا ية  ياانت  ملاعدة  ل ب مل ل ب مللكب  ) شـبك

ية (3.ج يص يف جمال املوارد الورا ثدراسة حول ممارسات الرت  .)خ

يارات  لك مندفوهي ية الفكريةإىل خل هذه ا ية، ال سـاميمللكإدارة حقوق ا ث اليت قد تكون مربطة ابملوارد الورا هدف ت  1ل اب
تفق علهيا رشوط ا تعلق اب نافع، وخاصة يف ما  سام ا نفاذ وا ثال للواحئ ا تعلق بضامن الا ملا ل ي مل ت ل ت قمل  . م

تعلق ابل شف خاصة  تاملقرتحات إلضافة رشوط  يارا(اءات ربك  ليست احلل ) 3. بإىل 1. بت منخلا

نة ثريون يف إطار معل ا للجشاطر أعضاؤان اآلراء اليت عرب عهنا ا لكي شف  و7ّ للكـاليت أشارت إىل أن إضافة رشوط جديدة 
ية يات  تكون هل تدا شودة و بإىل نظام الرباءات لن حيقق األهداف ا ع سـ سلن ّويودل إدراج رشوط جديدة خاصة يف قـوانني . مل

برياقدرالرباءات  ًا  يقني القانوينكً تـايل . ل من عدم ا تجاريـة، واب تامثرات ا يقني القـانوين مـع الا تعارض عدم ا لو ل ل بحـث سـي لمـع ا
تطوير بحث يف جمال ا. لوا لوا شلبيول بوء اب با ما  ية خطرة وغا يا  لفنولو ت ل ًمعل ج يـة ويف حني . تك ئـة قانويـة و يع  ميال  ن تنظتط بي تـسـ

ها وساعد عىل إاتح هم يف  ـي  بؤ إزاةل هذه األخطار،  تهةل ا يف س ه ن ختفس ف تت تاكرةل ية لال ئة مؤا ب  ت بـًوفـضال عـن ذكل،  .بي ُمل  ت يث
شف  ية حمددة قد تكون مربطة بطريقة أو بأخرى ابالخـرتاع، لكحىت اآلن أن ا شأ أو مصدر موارد ورا تعن  ث مـن شـأنه من

هّل معرفة إذا اكن أن نافع ) أ(يس  تقامس العادل  نفاذ وا للما ل اكن ) ب(إذا  يف هـذه احلـاةل احملـددة، أو قد حتققا بطريقة مالمئةل
يةل صةل،معلومات املوفرة لل بغـي إدراج. طـأن خنح الـرباءات عـمـتفـادي ب ،ضـئولو ذات فائـدة   هـذه ينوحنـن نـرى أنـه ال 

نـةتالاقرتاحا هـوم . للج يف حمصةل معل ا رشوط مـع  سق هـذه ا مفوعـالوة عـىل ذكل، ال  لـ يش"تتـ الـواردة يف " لتفتـنقطـة ا
نص علهيا الربوتوكول  يش اليت  يبروتوكول انغواي، مبا أن نقاط ا تخ"تريم إىل لتفت شأن ا ية  شفا ســرصد وتعزيز ا بـ دام املـوارد فل

ية شموةل ابلربوتوكول" ثالورا يك .ملا ثابـة خطـوة إىل الـوراء وسـو بـات الـرباءات  مبن فرض رشوط خاصـة عـىل مقـديم  ال طل
رشوط إىل  تعامل"لتؤدي فهيا ا يه الربوتوكول، بل" سـرصد الا نص  علسـامب  ي ية الفكرية ح رشوعة  تداخل مع احلقوق ا للملك  مل ت

ية ا تعارض وأهداف اتفا لبطريقة  ق يولويجت بنوع ا متل الفقراتن ب. لت رشوط17/6ث من الويقة 3.ب  و1.تشـو ، لـ عـىل هـذه ا
تني  بلور يف الاقرتاحات الواردة يف الو يقكام  ثت تعديالت املقرتحة يف الويقة 8/11 و 8/10ت ث، فضال عن ا ل ً17/10. 

نا نؤيد حذف اإلشارات إىل  ياراتنإ نادا إىل ما أوردان من  3. وب2. و ب1. بخلا ًا  . آراءست

 خالصة
يا سـنواصل، حنن أعضاء  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم يني ) BIO(لص يد تجـني ا يـات ا لوالاحتـاد ادلويل  لـص ن ) IFPMA(ملمجلع

ناءة  نا ا بشار ت لم نة قدما ك ية مع ميض ا ًيف هذه ا للج توصـل إىل اتفـاق حـول لعمل نصوص هبدف ا ليف املفاوضات القامئة عىل ا ل
ّصك دويل جمد يمكل بروتوكول انغ تهٍ نه عىل  يواي، وحيافظ يف الوقت  يلكي نـة مـن ،هع ناءة بني حقـوق  ي مبا يكفل عالقة  متب

ها بإنصاف وعدل نافع ميكن تقا تجالب  ية الفكرية وا مسا ململلك نـة، هبـذه الطريقـة، يف صـون . سـ شاركون يف ا هم ا للجوقد  ملـ يس
تخدام يولويج والا نوع ا سـا ب لت تاكر يف آن ل تدام ملكوانته وحتفزي الا ٍ ا ب  . ًمعاملسـ

 
سابع والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

                                                           

ثال،  7 يل ا ملانظر عىل  ياابن مداخالتبس ية ، والوال)234، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/12/9 Provثالويقة (ل ا تحدة األمر يكايت ا ثالويقة (مل
WIPO/GRTKF/IC/12/9, Prov هورية كوراي ) 236، الفقرة ندا ) 527، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/11/15ثالويقة (مجو ثالويقة (كو
WIPO/GRTKF/IC/12/9 Prov يا و) 230، الفقرة ندا ) 520، الفقرة WIPO/GRTKF/11/15ثالويقة (لأسرتا يلويوز ثالويقة (ن

WIPO/GRTKF/11/15 ثالويقة (والاحتاد الرويس ) 513، الفقرةWIPO/GRTKF/11/15 نغافورة ) 537، الفقرة ثالويقة (سـو
WIPO/GRTKF/11/15 يوي للرباءات)529، الفقرة تب األورويب اآل سـ وا غرفة و) 235، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/12/9ثالويقة  (ملك

تجارة ادلوية لا ية الفكرية )237 ، الفقرةWIPO/GRTKF/11/15ثالويقة  (ل ية ماليك حقوق ا مللك و ، WIPO/GRTKF/IC/10/7ثالويقة (مجع
ية ) 211الفقرة  يولو ناعات ا ية  ية األمر جوا بيك للص يا وأجرت ). 210، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/10/7ثالويقة (لمجلع نولو يو ناعة ا جنظمة  تك بم لص

)BIO(ثال الويقة .  كذكل مداخةل هبذا الصدد يل ا ثانظر عىل  مل  . 198، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/7/15بس


