
 *بشأ ن القضااي املطروحة غري رمسيةورقة  –املوارد الوراثية 

عداد رئيس اللجنة احلكوم   ، سعادة السفري وين ماكوك2102-2102للثنائية  ة ادلوليةيورقة غري رمسية من ا 

(، اليت تناولت موضوع املوارد الوراثية، 2102)فرباير الثالثة والعرشين أ عدت اللجنة احلكومية ادلولية )اللجنة( يف دورهتا 
 " )"الوثيقة املوحدة"(.ن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةوثيقة موحدة بشأ  "صيغة حمّدثة عن 

، ُأعدت هذه الوثيقة ال عالمية اخملترصة لتلخيص بعض القضااي (2104)فرباير  ن للجنةيوالعرش السادسة لدلورة  اواس تعداد
جياد حلول. اللجنة يف مفاوضات أ وسع نطاقال جراء الرتكزي علهيا أ كرث حتضريا يف ال عضاء يرغب الرئيس ية اليت قد   من أ جل ا 

النظر يف اخليارات اليت تتطلب التوصل ا ىل اتفاق دويل يف الويبو وما ا ن اكنت هناك خيارات يف ال عضاء يرغب وعليه، قد 
 مع العمل أ ن البعض مهنا قد مّت تنفيذه. ، وكمكن تنفيذها نمن ال طار القانو ي ادلويل القامربأ ك ذات طابع معيل

 العامالس ياق 

ن  ( CBD) اتفاقية التنوع البيولويجيه  هاال طر القانونية ادلولية الوجهية اليت تنظم النفاذ ا ىل املوارد الوراثية وتقامس منافع ا 
بروتوكول انغواي بشأ ن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية و 

ضافة ا ىل بروتوكول انغواي) التنوع البيولويج املعاهدة ادلولية بشأ ن املوارد الوراثية النباتية لل غذية (، ا 
 التابعة ملنظمة ال غذية والزراعة لل مم املتحدة. (ITPGRFA) والزراعة

ل التعبري املوضوعني الآخرين الذلين تتناوهلام اللجنة، أ ي املعارف التقليدية وأ شاكعن املوارد الوراثية فصل مكن من املو 
ذ الثقايف التقليدي.  كمكن اعتبار املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت يه نتاج العقل البرشي "ملكية ا 

يف حّد عىل النقيض من ذكل، ليست املوارد الوراثية فكرية" كمكن حاميهتا حامية مبارشة مبوجب صك بشأ ن امللكية الفكرية. و 
. ولكن من اجلدير يه قضااي خمتلفة املوارد الوراثيةهذه قضااي امللكية الفكرية اليت تثريها ن كام أ  نتاج العقل البرشي ذاهتا 

 "معارف تقليديةفهي   ويف هذه احلاةل ما، ابذلكر أ ن املعارف التقليدية لها يف العادة )ولكن ليس دامئا( عالقة مبورد ورايث
 اخلاصة ابخلصائص العالجية للموارد الوراثية النباتية(.)مثل املعارف الطبية التقليدية  مرتبطة مبوارد وراثية"

 ما يه قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية؟

أ و تكل املطورة ابس تخدام املوارد الوراثية. ويبدي الخرتاعات القامئة عىل املوارد الوراثية مبوجب الرباءات لاية توفري امحلكمكن 
زاء  )واملعارف  الرباءات لخرتاعات قامئة عىل املوارد الوراثية أ و مطورة ابس تخدام املوارد الوراثيةح منبعض ال عضاء قلقهم ا 

التقليدية املرتبطة هبا( دون استيفاء رشط  أ هلية احلصول عىل الرباءة، أ ل وهام اجلدة والنشاط الابتاكري. وترى بعض ادلول 
تقدم دليال لوراثية ينبغ  أ يضا أ ن تتناول طلبات حقوق امللكية الفكرية اليت ل ال عضاء يف الويبو أ ن امحلاية ادلفاعية للموارد ا

الامتثال للزتامات النفاذ وتقامس املنافع، ول س امي تكل املرتبطة ابملوافقة املس بقة املس تنرية، والرشوط املتفق علهيا،  عىل
 ملنصف للمنافع، والكشف عن املنشأ .العادل واوالتقامس 

نفاذ الا سّن عدد وقد اتفاقية التنوع البيولويج بشأ ن التقامس العادل  املنصوص علهيا يف تزتامالمن البدلان ترشيعات وطنية ل 
ينبغ  أ ن يكون رهينا بضامن احلصول عىل املوافقة املس بقة للبدل ا ىل املوارد الوراثية  ذأ ن النفاتقيض بواملنصف للمنافع اليت 
ىل تقامس عادل ومنصف للمنافع بناء عىل رشوط متفق علهيا. ويرى العديد من الوفود أ ن نظام ع واملوافقةاملس تنرية ذلكل البدل 

نفاذ تكل الالزتامات هل ينبغ  الرباءات بصورة خاصة  ، من خالل ويساعد عىل ذكلاملتعلقة ابلنفاذ وتقامس املنافع أ ن يدمع ا 
 .تفعيل ا جراءات تعقّب الامتثال لتكل الالزتامات مثال

                                                 
*
لية. ويه الورقة غري الرمسية أ ن تكون دليال غري رمس  للقضااي املهمة اليت ستناقش خالل ادلورة السادسة والعرشين املقبةل للجنة احلكومية ادلو يراد من هذه   

 ورقة مطروحة للتفكري يف املسائل فقط وليست وثيقة معل ل غراض ادلورة.
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ال صناف النباتية، رمغ أ ن  ، مبا يف ذكلبعض الوفود أ ن مجيع حقوق امللكية الفكرية ينبغ  أ ن تكون مشموةلويعتقد 
 يف مناقشات الس ياسة العامة وتطوير القواعد واملعايري ادلولية.يه املنظمة اخملتصة  ، وليس الويبو،ال وبوف

 حتقيقها؟يف اللجنة  ترغبما يه ال هداف اليت 

طار دفني رئيس يني ممكنني هالوثيقة املوحدة( يف اجلزء املعنون "أ هداف الس ياسة العامة"  )يفحاليا ددت اللجنة حت يف ا 
جياد الطرق املناس بة لتنظمي العالقة بني امللكية الفكرية والنفاذ ا ىل املوارد الوراثية وتقامس منافعها  :سعهيا ا ىل ا 

 ،لنفاذ وتقامس املنافعذات الصةل اب الامتثال للقوانني ادلولية/الوطنية -
دلى ماكتب امللكية الفكرية  بشأ ن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ضامن توافر املعلومات الرضوريةو  -

 .س بة يف منح حقوق امللكية الفكريةليك تتخذ القرارات املنا

 ما يه احللول املقرتحة ملعاجلة القضااي املطروحة؟ مجموعة من اخليارات

متعلقة ابملوارد الوراثية وامليض يف  معلوماتأ خرى: قُدم اقرتاح ل عداد قواعد بياانت وأ نظمة  معلوماتوأ نظمة  قواعد البياانت
 خطأ ؛ الوجهية وتفادي منح الرباءات عن التقنية الصناعية السابقة حتديدفاحيص الرباءات عىل  تطويرها من أ جل مساعدة

الرباءات من بني اخليارات املطروحة وضُع رشوط للكشف، أ ي وضع أ حاكم تقتيض أ ن تبنّي طلبات جند : رشوط الكشفو
ضافة ا ىل تقدمي ادلليل عىل احلصول عىل َمنش هئاأ و  مصدر املوارد الوراثيةطلبات امللكية الفكرية ال خرى( أ يضا )ورمبا  ، ا 

 املوافقة املس بقة املس تنرية وعىل تقامس املنافع؛

 ل دراجحت مباد  توجهيية : يرى البعض أ نه من املمكن معاجلة القضية عرب صياغة عقود بطريقة مناس بة، وقد اقرتُ العقودو 
 ؛ال حاكم املتعلقة ابمللكية الفكرية يف تكل العقود

املعنية ال دارات مثل املباد  التوجهيية للمساعدة عىل توجيه  أ و التوصيات بشأ ن امحلاية ادلفاعية: املباد  التوجهييةو 
ابلرباءات عند حفص الطلبات املتعلقة ابملعارف التقليدية أ و املوارد الوراثية من أ جل تقليص احامتل منح الرباءات لخرتاعات 

 ىل الرباءة؛ل حترتم رشوط أ هلية احلصول ع

 حاةل التقنية الصناعية السابقة حتديد: سعيا ا ىل مساعدة فاحيص الرباءات عىل التصنيف والبحث والفحص أ دوات وحتسني
ضيفت أ صناف فرعية جديدة منذ س نوات ا ىل التصنيف ادلويل للرباءات بغية الوجهية وتفادي منح الرباءات عن خطأ ، أُ 

قُبلت الوجهية عند معاجلة الطلبات املتعلقة ابملعارف التقليدية. وعالوة عىل ذكل،  السابقة حاةل التقنية الصناعية حتديدتيسري 
. وكمكن ال صدارات اليت ل تشمل س ندات الرباءاتل غراض حفص الرباءات كجزء من بعض جمالت املعارف التقليدية 

 وتناولها مبزيد من التفصيل.ال وىل يف هذه اخلطوات العملية اليت اختذهتا اللجنة يف س نواهتا من جديد النظر 
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 ق؟ماذا حتقّ 

نشاء قواعد البياانت أ دوات التصنيف والبحث والفحص، وحتسني  ،ووضع املباد  التوجهيية لفحص الرباءات ،ل يدخل ا 
اول معلية ووضع املباد  التوجهيية بشأ ن العقود يف جمال وضع القواعد واملعايري رمغ أ ن تكل التدابري كمكن أ ن تساعد عىل تن

رساءتنفيذها. وكمكن وضع القواعد واملعايري أ و اس تكاملها أ و  وتنفيذها كخطوات معلية نمن ال طر القانونية  تكل التدابري ا 
 1.يف بعض احلالتفعال ونُفذت قد أ نشئت ادلولية القامئة، و 

 اقرتاح بشأ ن رشط الكشف

 أ ن اخلطوات ال خرى ينل يعهذا قرتاح بشأ ن رشط الكشف. و وضع القواعد واملعايري يه الالالرئيس ية  املسأ ةليبدو أ ن 
، فهي  مبادرات معلية وعىل أ يّ ليست قيّمة أ و رضورية: واحلقيقة أ هنا قد تكون رضورية لس تكامل رشط الكشف وتنفيذه. 

 كمكن أ ن تتخذها ادلول واجلهات ال خرى نمن ال طر القانونية ادلولية القامئة.

 ؟املطروحةما يه بعض القضااي اقرتاح بشأ ن رشط الكشف: 

 الرئيس ية اليت ينبغ  مناقش هتا:قضااي الفامي خيص اقرتاح رشط الكشف، كمكن اعتبار ما ييل 

 املوضوع )املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا؟(؛ -
لزايم أ و اختياري؟   -  ؟(؛‘شلك ’أ و  ‘موضوع ’هل الالزتام وطبيعة الالزتام ابلكشف )ا 
واملعلومات اليت ينبغ  الكشف عهنا )املنشأ /املصدر، وادلليل عىل النفاذ القانو ي، واملوافقة املس بقة املس تنرية  -

 املنافع؟(؛ وتقامس
وهل س يكون  (واملعارف التقليدية املرتبطة هبا)بني املوارد الوراثية  ‘الصةل’العالقة أ و وادلافع ا ىل الكشف )ما يه  -

 ا ىل الكشف املطلوب(؛افعا د يتهالاخرتاع املطلوب حام
نفاذ  ، وبطالن الرباءةاملعلّق أ و التوقّف عن معاجلته قبل منح احلق ونتاجئ عدم الامتثال )رفض الطلب - أ و اس تحاةل ا 

دارية أ و جنائية فرض عقوابت  وأ  ، براءة محمية  ؟(؛دون أ ّي أ ثر يف الرباءة املمنوحةخارج نظام الرباءات ا 
معاهدة قانون معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات/ يف ا طاررشط الكشف والتحقّق منه ورصده؟ )نفيذ كمكن ت وكيف  -

 ؛الرباءات مثال(
ثبات املطلب أ و رفع دعوى بعدم  - وكيف كمكن الاستشهاد عىل املطالبة حبق عىل مورد ورايث؟ - من يصّح هل ا 

 ؛الامتثال لرشط الكشف؟
 ؟؛عدة مودعني من وكيف س تعاجل الطلبات املتداخةل -
، هبم الرشط وما هو العبء اذلي س تلقيه هذه الرشوط عىل أ حصاب املصلحة وما هو الرضر اذلي قد يلحقه -

 ؛؟وجد ا ن
 من التعويض عىل أ ّي رضر؟ شلكوهل سيتعنّي فرض أ ي  -

                                                 
1
طار اللجنة يف وضع أ حاكم منوذجية بش  أ ن امللكية الفكرية ترد يف منت هذه الورقة بعض ال مثةل عىل ال مور احملقّقة. وابل ضافة ا ىل ذكل، تشارك الويبو يف ا 

دراهجا يف التفاقات التعاقدية عند التفاوض بشأ ن الرشوط املتفق علهيا )انظر الوثيقة  (. وأ نشئت قاعدة بياانت WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12كمكن ا 
(. وأ قرت اللجنة بذاهتا بأ ن WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11لالتفاقات القامئة بشأ ن النفاذ وتقامس املنافع ابعتبارها أ داة لتكوين الكفاءات )انظر الوثيقة 

طار وضع القواعد واملعايري وقد اختذت منذ فرتة من  الزمن ومّت حتديهثا وحتسيهنا. هذه اخلطوات يه خطوات معلية ل تدخل يف ا 
 (.WIPO/GRTKF/IC/13/7وبتلكيف من اللجنة أ عدت ال مانة مرشوع املباد  التوجهيية بشأ ن حفص الرباءات )انظر الوثيقة 

بية يف التصنيف مجموعة فرعية واحدة خاصة ابل عشاب الط  2112وعالوة عىل ذكل، وفامي خيص حتسني أ دوات البحث وأ نظمة تصنيف الرباءات، أ نشئت منذ 
عند حفص طلبات الرباءات  حاةل التقنية الصناعية السابقة الوجهية، مما صّعب كثريا ال مر عىل فاحيص الرباءات لتحديد – A61K 35/78 –ادلويل للرباءات 

يدة لها عالقة ابل عشاب الطبية )انظر الوثيقة مجموعة فرعية جد 211القامئة عىل الطب الشعيب. ومن أ جل حتسني التصنيف ادلويل للرباءات، ُأدرج فيه أ كرث من 
WIPO/GRTKF/IC/13/7 .)يف مجملها 
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 الاس تنتاجات

 اليت ينبغ  للجنة النظر فهيا يه كام ييل:القضااي امللحة فا ن ابختصار، 

يوضع صك قانو ي دويل اليت قد يتعنّي التصدي لها من خالل القواعد واملعايري ادلولية يف  تضااي واخلياراما يه الق -
 داخل الويبو؟

وما يه درجة التفصيل اليت ينبغ  تطبيقها يف تنظمي تكل القضااي واخليارات، أ ي ما هو الهامش )حزي الس ياسة  -
 ذة؟العامة( اذلي ينبغ  تركه لدلول ال عضاء املنفّ 

وما يه مهنجية )مهنجيات( العمل اليت ينبغ  أ ن تتبعها اللجنة لتيسري التوصل ا ىل اتفاق عىل تكل القضااي  -
 واخليارات؟

وما يه احللول، نمن احللول املطروحة، اليت لها طابع معيل أ كرب واليت ينبغ  وضعها وامليض يف تنفيذها؟ كيف ذكل  -
 ومن يتوىل تكل املهمة؟

 

________________ 


