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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو اخلامسة الدورة

 2018 مارس 23ا ىل  19جنيف، من 
 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته اللجنة

والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املعنية  امةةاخلة ورادل ("الويبو"ملنظمة العاملية للملكية الفكرية )اعقد مدير عام  .1
يف الفرتة نيف، ب ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة" أأو "اللجنة احلكومية ادلولية"(، 

ىل  19من   .2018مارس  23ا 

وليفيا )دوةل بوُمثلت ادلول التالية: أألبانيا ، اجلزائر ، الأرجنتني ، أأسرتاليا، المنةا، أأذربيجان، برابدوس، بنن، بواتن،  .2
روهورية ، اجل كرواتيا، ، الربازيل، بلغاراي، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفواراملتعددة القوميات( -

كوادور، جيبويت، مجروهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية، منركادلاية، التش يك  ثيوبيا، الةلفادور، مرص، ا  ، فرنةا، فنلندا، ا 
ندونية يا، الروهند، هندوراس، الكريس الرسويل، غواتاميال، اليوانن، غاان، أأملانيا، غابون يران )اجلروهورية اال سالمية(، ، ا  ا 

يطاليا، الياابن، الأردن، اك زاسة تان، الكويت، التفيا، لبنان، ليتوانيا، مالزياي، ماالوي، املكة ي،، العراق، أأيرلندا، ا 
ابراغواي، الفلبني، بولندا، الربتغال، ، املغرب، مونتينيغرو، موزمبيق، ميامنار، نياكراغوا، النيجر، نيجرياي، عامن، بامن
س بانيا، رسيالناك، مجروهورية كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العربية الةعودية، الة نغا ل، سيش يل، جنوب أأفريقيا، ا 

الةويد، سويرسا، طاجيكة تان، اتيلند، تونس، تركيا، توفالو، أأوغندا، أأوكرانيا، اال مارات العربية املتحدة، الوالايت املتحدة 
"( EUد الأورويب )"اكن الاحتاو  (.90زمبابوي )، المين، فييت انم، (البوليفارية -الأمريكية، أأوروغواي، فزنويال )مجروهورية 

 .ةنالأعضاء فيه ممثال كعضو يف اللج  وادلول

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )بصفة  شاركت املنظامت احلكومية ادلولية التاليةو  .3 (؛ ARIPOمراقب: املنظمة اال 
دلول  اءاتالرب مكتب  ،(OICمنظمة التعاون الاساليم ) ،(FAOمنظمة الأغذية والزراعة )(، AU) الاحتاد الافريقى

 (.SCمركز اجلنوب ) ،(GCC Patent Officeجملس التعاون اخلليجي )
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مجعية قبائل كوان املتحدة ، : مجعية الأرمن يف أأرمينيا الغربيةوشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب .4
شعوب مركز ثقافات ال ، (CEM-Aymaraمركز ادلراسات متعددة التخصصات أأميارا )، (KUNAمن أأجل الأرض الأم )

 للجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب الأنديز الأصليةا ،(CSCحتالف اجملمتع املدين ) ،(CHIRAPAQيف بريو )ة الأصلي
(CAPAJ) ، الش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية(CROPLIFE) ، ةالأصليتضامن الشعوب الأفريقية ثقافة مجعية 
(Afro-Indigène)،   عية انغابو زا تورومج (Engabu Za Tooro)ة لطالب القانونوروبيالأ  ، الرابطة (ELSA 

International) ، شعوب الأصلية مؤسةة العمل البحيث لل( وساكن اجلزرFAIRA) ، مؤسةة دانييل  -للحرايت فرنةا
مركز ، توابج أأمارو -كة الروهندية احلر ، (CISAاجمللس الروهندي لأمرياك اجلنوبية )، (HEPبرانمج الصحة والبيئة )، ميرتان

الاحتاد ، (FICPIامللكية الفكرية ) لوالكءالاحتاد ادلويل ، (DoCip)للتوثيق والبحث واملعلومات الشعوب الأصلية 
يكولوجيا ا، (ILAرابطة القانون ادلويل )، (IFPMAنعي املة تحرضات الصيدالنية )اص لرابطاتادلويل  ملؤسةة ادلولية لال 
صندوق حقوق الأمريكيني الأصليني ، (MBOSCUDA) مجعية أأمبورورو للتمنية الاجامتعية والثقافية، (KEI) املعرفية

(NARF) ، لعامل برهارد لش بكة ، املركز ادلويل لأحباث الة ياسات والتعلمي فامي يتعلق ابلشعوب الأصلية -مؤسةة تبتيبا
 (.26جامعة لوزان ) ،واش نطنبمية دارة الشؤون احلكو التابعة ال   توالليب قبائل ، (TWNالثالث )

 .وترد قامئة املشاركني يف هذا التقرير .5

دلورة اليت وزعت لأغراض احملة عامة عن الواثئق  .WIPO/GRTKF/IC/35/INF/2 Revالوثيقة   وقدمت .6
 .والثالثني للجنةامةة اخل

عىل الش بكة العاملية. ويلخص هذا ا يلروهةج ت وقائع ادلورة و ببال  اال  ومت  دمتخالت اليت قُ ادوأأحاطت الأمانة علام ابمل .7
ابلرضورة أأو يتبع لتفصيل اببديت خالت دون أأن يعكس مجيع املالحظات اليت أ  ادالتقرير املناقشات ويقدم جوهر امل

 .خالتادمالتةلةل الزمين لل

 .الثالثني للجنةاخلامةة و  ادلورةعام أأمني هو لويبو من اوند وندالند  /اكن  الة يدو  .8

 ل الأعامل: افتتاح ادلورةمن جدو  1البند 

للجنة احلكومية ادلولية،  اخلامةة والثالثنيبميع املشاركني يف ادلورة  العام، غري، املدير فرانةس الة يد/ رحب .9
أأفاد أأنه . و 2017اجلعية العامة يف أأكتوبر اعمتدته . وذكّر بقرار اللجنة اذلي 2019 -2018ثنائية ادلورة الأوىل يف فرتة ال ويه 
"( GRs)" لوراثية ششنأن املوارد انياجامتع يشمل، مبا ثنائيةقرر عقد ست دورات للجنة احلكومية ادلولية خالل فرتة ال من امل
، 2018"( يف عام TCEs"( / أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )"TKششنأن املعارف التقليدية. )"اجامتعني ، و 2018يف عام 

للجنة اخلامةة والثالثون ادلورة تعد . و 2019ل التعبري الثقايف التقليدي يف عام ششنأن املعارف التقليدية / أأشاكاجامتعني و 
الوثيقة وتعكس . 2016احلكومية ادلولية يه ادلورة الأوىل اخملصصة عىل وجه التحديد للموارد الوراثية منذ يونيو 

WIPO/GRTKF/IC/35/4  .ة للجنة احلكومية ادلولية الأمانة لب الوالية اجلديداطوتالنص املنقح ششنأن املوارد الوراثية
عداد تقريربـ ادلراسات واملقرتحات واملواد الأسرى املتعلقة ابلأدوات والأنشطة املتعلقة بقواعد  دثحتمع و جتتقارير / "ا 

عداد وأأي ثغرات." احلالية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، هبدف حتديد كشف البياانت ونظم ال  مت ا 
اثئق العمل تمتثل و. و WIPO/GRTKF/IC/35/6 الوثيقةو  WIPO/GRTKF/IC/35/5وثيقة بصقة الهذه التقارير 

عادة تقدمي "التوصية املشرتكة ششنأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" يف الأسرى لروهذه ادلورة  ا 
(WIPO/GRTKF/IC/35/7املقدمة من وفود كندا والي ،) ؛راي والوالايت املتحدة الأمريكيةاابن والرنوجي ومجروهورية كو 
التقليدية املرتبطة  البياانت من أأجل امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف"التوصية املشرتكة ششنأن اس تخدام قواعد و

راي والوالايت املتحدة (، املقدمة من وفود كندا والياابن ومجروهورية كو WIPO/GRTKF/IC/35/8ابملوارد الوراثية" )
والامتثال  عن سطنأ التدابري املتعلقة بتجنب منح الرباءات أأمانة الويبو حول استصاصات دراسة ششنأن الامريكية؛ و "اقرتاح 
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قدم من وفود كندا والياابن والرنوجي امل(، WIPO/GRTKF/IC/35/9" )وتقامسروها املنافع عىلللنظم احلالية للحصول 
 ةاحمللي اتواجملمتعة الأصليشعوب حتاد الرويس والوالايت املتحدة الأمريكية. وأأقر مبةامهة خرباء ال ومجروهورية كوراي والا

(IPLC .يف معلية اللجنة احلكومية ادلولية ) أأقر مبةامهة حكومة أأسرتاليا يف صندوق الويبو للتربعات، اذلي أأاتح متويل كام
ر الوفود بنأمهية هذه الآلية . وذك  الرابعة والثالثني واخلامةة والثالثني للجنةة ممثيل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف ادلور

شعوب ال  فريقموضوع أأفاد أأن وأأمهية ضامن متثيل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف مناقشات اللجنة احلكومية ادلولية. و 
 -لكشف عن الرباءات ذات الصةل ابملوارد الوراثية ل  املقرتحةتطلبات امل يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة هو "ة الأصلي
آراهئم. وأأعرب عن ب الثالثة اذلين سيشاركون حدثني الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية"، ورحب ابملتنظر وهجات  تجارهبم وأ

جياد احللول التو  جياد حاأأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من ا   .املعلقة أأمام اللجنةلول للمةائل فقية الرضورية لمتكني الويبو من ا 

 من جدول الأعامل: انتخاب أأعضاء املكتب 2البند 

 من جدول الأعامل: 2قرار ششنأن البند 

بناء عىل الاقرتاح املقدم من وفد  .10
سويرسا، ابمس اجملموعة ابء، واذلي أأيده لك من 

ندونية يا، ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الروهادئ،  وفد ا 
كوادور، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  ووفد ا 

والاكرييب، انتخبت اللجنة، ابال جامع والزتكية، 
اين غوس من أأسرتاليا، رئيةا لروها للثنائية  الة يد ا 

. ولشغل منصيب انئيب الرئيس 2018-2019
ذاهتا، وبناء عىل الاقرتاح املقدم من وفد  الفرتة يف

سويرسا، ابمس اجملموعة ابء، واذلي أأيده وفد 
ندونية يا، ابمس وعة أآس يا واحمليط الروهادئ، مجم ا 

كوادور، ابمس مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية  ووفد ا 
ليدس من  يواك والاكرييب، انتخبت اللجنة الة يد

فنلندا، وبناء عىل الاقرتاح املقدم من وفد 
ندونية يا، ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الروهادئ،  ا 

واذلي أأيده وفد سويرسا، ابمس اجملموعة ابء، ووفد 
كوا دور، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ا 

فزيال شريي والاكرييب، انتخبت اللجنة الة يد 
ندونية يا. س يدهارات  من ا 

اين غوس من هذه ال /]مالحظة من الأمانة: ترأأس اجللةة الة يد  .11 عىل مجيع املشاركني شكر الرئيس [. لحظةا 
ىل  هتطلعأأعرب عن الثقة. و  تكلب الوفاء نأييدمه املة متر وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن من ت مجيع املشاركني مع تقدم توجهيات ا 

منا يمكن بني بنأن تقدم معل اللجنة وأأقر العمل،  جواك ليدس  /، جنبا ا ىل جنب مع انئيب الرئيس، الة يدهأأيدهيم. وميكنا 
نتاجئ تحقيق مل معا ل فزيال شريي س يدهارات، أأن يوهجوا املشاركني، ولكهنم يف هناية املطاف س يحتاجون ا ىل الع /والة يد

جيادمن شنأهنا   مصاحل مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة، مبا يف ذكل الشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةبني وازن ت ا 
ىل مواقفروهم التقليدية وأأن يكونوا مة تعدين للنظر يف و  ممثيل الصناعة واجملمتع املدين. وهذا يتطلب من املشاركني أأن ينظروا ا 

عىل وجه اخلصوص، طلب من املشاركني التواصل مع بعضروهم البعض يف و اليت تقوم علهيا. ات قف ومصاحل الة ياس يتكل املوا
ىل العمل كفريق مع انئيب الرئيس الذلين سيشرتاكن أأعرب عن حماوةل الكتةاب فروهم مشرتك لتكل املواقف اخملتلفة. و  تطلع ا 
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دارة مجيع الاجامتعات. وشكر الةفري مايلك الة نوات املاضية لأنه ار تيين عىل معهل كنائب للرئيس عىل مد بنشاط يف ا 
سيةاعدون وأأفاد أأهنم سامه ششلك كبري يف معل اللجنة. وشكر املنةقني اال قلمييني عىل دمعروهم وتوجهيروهم البناء قبل ادلورة. 

القضااي أأو ششنأن أأي وقت  الأعضاء واجملموعات يفابالجامتع مع س يكون سعيدا كام أأفاد بنأنه . ةمعل بناءتوفري بيئة يف 
ىل يؤدي عىل موقع الويبو، مما عىل ش بكة الويب ادلورة مبارشة  ه يمت بثفامي يتعلق ابلعملية. وذكّر بنأنالس امي اخملاوف،  ا 

من املقرر عقد وأأفاد أأنه طلب من مجيع املشاركني الالزتام بقواعد اال جراءات العامة للويبو. و حتةني انفتاهحا ومشولروها. 
ظام ابلنالواجب لزتام ع بروح من النقا  واملناقشة البناءة، حيث من املتوقع أأن يشارك مجيع املشاركني مع الاالاجامت

خيفق أأي مشارك اس تدعاء تف  لنفةه ابحلق، حةب الاقتضاء، يف ي والعداةل واللياقة اليت حتمك الاجامتع. وبصفته الرئيس، 
قواعد املعتادة حلةن الةلوك أأو أأي مشارك ال تكون بياانته ذات صةل ابلقضية التقيد ابلنظام ادلاخيل العام للويبو واليف 

يعزتم اس تخدام لك الوقت اخملصص عىل ، و دورة مدهتا مخةة أأايميه ادلورة اخلامةة والثالثني للجنة وأأفاد بنأن املطروحة. 
طار أأمكل وجه ممكن.  ىل ثالث أأفاد أأنه سيةمح ابالدالء ابمن جدول الأعامل،  3البند ويف ا  لبياانت الافتتاحية ملدة تصل ا 

قلميية، والاحتاد الأورويب، والبدلان املتقاربة التفكري )"من جانب دقائق  "( وجتمع الشعوب الأصلية. LMCsلك مجموعة ا 
رسالروها عرب الربيد اال لكرتوين وسوف تنعكس يف التقريرو  ىل الأمانة كتابة أأو ا  جشع . و ميكن تةلمي أأي بياانت افتتاحية أأسرى ا 

زييد من فرص أأن تكون ادلول سادلول الأعضاء واملراقبني بقوة عىل التفاعل مع بعضروهم البعض بصورة غري رمسية، لأن ذكل 
وكذكل أأحصاب املصلحة ة الأصليشعوب الأعضاء عىل دراية مبقرتحات املراقبني ورمبا دمعروها. وأأقر بنأمهية وقمية ممثيل ال 

ىل قرار متفق عليه ششنأن لك بند وذكر أأنه صناعة واجملمتع املدين. الرئية يني الآسرين، مثل ممثيل ال  ينبغي أأن تتوصل اللجنة ا 
مارس، سيمت تعممي أأو قراءة القرارات كام مت االتفاق  23يف يوم اجلعة، وأأفاد أأنه قدما.  يضأأثناء امل من بنود جدول الأعامل

عمم عىل مجيع الوفود للتعليق وس يُ انهتاهئا تقرير ادلورة بعد يمت اعداد س علهيا ابلفعل مرة أأسرى للتنأكيد الرمسي من قبل اللجنة. و 
. وشكر أأمانة الويبو عىل توجهياهتا، الس امي يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة قدم ابللغات الةت العامتده يفوس يُ ، عليه

دارة الاجامتعات بفعالية ىل والية اللجنة احلكومية ادلولية الع الرتكزي عىل وتركزيها عىل اجلوهر بدال من  ،ضامن ا  ملية. وأأشار ا 
للرئيس، واليت خلصت من الاعالمية ذكرة املمن جدول الأعامل، أأصدر  7دعام  للبند و . ادلورة اخلامةة والثالثني وتركزي

آرائه يف تكل املذكرة يه الآراء الواردة أأفاد أأن وهجة نظره بعض القضااي الرئية ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية. و  أ
عدادهوذكر أأنه دون مةاس بنأي من مواقف ادلول الأعضاء. مبفرده  ال وضع و، وليس لروها أأي فقطفهيا ببةاطة للتفكري  امت ا 
 وثيقة معل لدلورة.متثل 

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 قرار ششنأن اعامتد جدول الأعامل

عامل قدم الرئيس مرشوع جدول الأ  .12
 WIPO/GRTKF/IC/35/1 امُلعمّم يف الوثيقة

Prov. 2. يك يُعمتد، ومت اعامتده. 

لأول  حتدثتالعديد من الوفود اليت هننأت ]مالحظة من الأمانة:  ةالافتتاحي تلبياانلالدالء ابباب ال وفتح الرئيس  .13
عداد ادلورة لالرئيس والأمانة وأأعربت عن امتناهنا  مرة وشكرت الرئيس وانئيب عداد الواثئق.[ال   وكذكل ا 

آس يا واحمليط الروهادئ، عن اعتقاده بنأن توجهيات الرئيس ستةفر عن  .14 ندونية يا، متحداث  ابمس مجموعة أ وأأعرب وفد ا 
وبرانمج العمل اذلي اقرتحه الرئيس. وأأحاط علام ورحب ابلتقارير اليت أأعدهتا العمل دورة تقدمية وانحجة. وأأيد مهنجية 

املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية كشف د وادلراسات املتعلقة بقواعد البياانت وأأنظمة ال املوا تالأمانة، حيث مجع
ىل معاجلة املةائل غري احملةومة والنظر يف اخليارات  روهاوالية اللجنة وتطلع بتجديد رسور اجملموعة أأعرب عن املرتبطة هبا. و  ا 

ىل اتفاق ششنأن أأعرب عن أأمهل يفكام الواردة يف مشاريع النصوص.   أأن تة متر اللجنة يف اال رساع يف معلروها، هبدف التوصل ا 
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طبيعة النتاجئ املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت من شنأهنا ضامن امحلاية املةاس ب ص، قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون 
 ثنائيةايف التقليدي، عىل النحو املبني يف الوالية لفرتة ال املتوازنة والفعاةل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثق

مناقشة القضااي الأساس ية مبا يف ذكل الأهداف واملوضوعات ورشوط الكشف، وكذكل التدابري  هليفض أأعرب عن ت هذه. و 
ىل فروهم مشرتك للقضااي الأساس ية. و  ن لبعض أأعضاء بيامن اكأأفاد أأنه ادلفاعية من أأجل تضييق الفجوات احلالية والوصول ا 

ال أأنه أأعرب عن اعتقاد  ،اجملموعة وهجات نظر خمتلفة )الصكوك امللزمة قانوان( نأن الص، امللزم قانوان بمعظم الأعضاء بقوة ا 
ىل حتقيق توازن بني مصاحل  محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ميكن أأن تؤدي وحدها ا 

برام معاهدة أأو معاهدات وأأفاد أأنه ني ومقديم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. املة تخدم ابلنة بة لأعضاء اجملموعة، فا ن ا 
لموارد الوراثية ل المتكل غري املرشوعملزمة قانوان  من شنأنه أأن يوفر نظاما  شفافا  وميكن التنبؤ به رضوراي  للحامية الفعاةل ضد 

أأفاد أأن ل التعبري الثقايف التقليدي، مما يضمن اس تخدااها املة تدام والرشعي يف املة تقبل. وذلكل، واملعارف التقليدية وأأشاك
معاجلته ششلك ميكن معارف تقليدية وما يرتبط هبا من  المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةنأن بمعظم أأعضاء اجملموعة يرون 
آلية  نشاء أ تكل املوارد عىل أأساس املوافقة املة بقة خدام اس تغالل أأو اس تخالل  لمنافع منل  املناسبلتقامس ل اكف من خالل ا 

ال أأن بيامن يعتقد بعض الأعضاء خالف ذكل، أأفاد أأنه "(. و  MAT"( والرشوط املتفق علهيا تبادليا )"  PICعن عمل )" ا 
كشف اال لزايم رشط ال  تؤسسأأن تة تكشف اللجنة الة بل اليت ميكن أأن ة رضور بمعظم أأعضاء اجملموعة يؤمنون ششدة 

. المتكل غري املرشوعضد الفعال وفقا للظروف الوطنية اليت حتمي املوارد الوراثية ومش تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا 
نشاء قاعدة بياانت ونظم معلومات أأسرى من أأجل منع منح الرباءات  بطريقة بناءة. عن سطنأ وأأعرب عن رغبته يف مناقشة ا 

أأعرب عن رغبته يف كام نأن هذه الآليات جيب أأن تكون ممكةل ملتطلبات الكشف. بعظم أأعضاء اجملموعة موأأعرب عن اعتقاد 
ىل تفامه مشرتك  ، توفري حامية فعاةل ومتوازنة للموارد الوراثية، مبا يف ذكل حقوق اجملمتعات التقليدية واحملليةحول التوصل ا 

جناح ادلورة ال تزال حتاف  عىل اليقني القانوين والقدرة حامية  اخلامةة عىل التنبؤ. وأأكد عىل دمعه وتعاونه الاكملني يف ا 
. افطر الاجليع ابملشاركة ششلك بنّاء يف التفاوض عىل نتيجة مقبوةل ته املة متر مجموع كام أأعرب عن الزتام . للجنةوالثالثني 

بداء املرونة، مع احلفاظ عىل ث  قانوين دويل ص، بات الأهداف الأساس ية لوجشع مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة عىل ا 
ىل املوارد الوراثية.مب آليات ضامن النفاذ الرشعي ا   عايري دنيا من شنأنه تعزيز الشفافية والفعالية واليقني القانوين يف أ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية )" .15 "(، وأأعرب عن CACEECوحتدث وفد اكزاسة تان ابمس مجموعة بدلان أ
ىل س  و  ،معل اللجنة احلكومية ادلولية س يكون ممثرا  يف ظل قيادة الرئيس وهنجه املروهين ثقته يف أأن يوجه يف الهناية الأعضاء ا 

حتديد العالقة بني املوارد الوراثية ونظام امللكية الفكرية / الرباءات هبدف حتةني يف للجنة الروهامة ابملروهمة أأقر نتاجئ مفيدة. و 
ويعتقد اعتقادا راخسا أأنه يف ظل توجهيات الرئيس اذلكية ميكن أأن جتد ادلول مرتفعة يه توقعات دلأأفاد بنأن الأخري. و ا تنفيذ هذ
ال جراء مفاوضات حول املوارد الوراثية مع الرتكزي  ادهس تعدأأعرب عن االقضااي الأساس ية. و أأرضية مشرتكة ششنأن الأعضاء 

ادلورة اخلامةة والثالثني بطريقة بناءة ال جناز معل موعة كام أأعرب عن مشاركة ومةامهة اجملعىل القضااي اليت مل يمت حلروها. 
 نجاح.ب للجنة 

نأن امحلاية الفعاةل والفعاةل للموارد الوراثية أأعرب عن اقتناعه بوحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، و  .16
نشا ء ص، دويل ملزم قانوان . وأأكد من جديد واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ميكن حتقيقروها من خالل ا 

ىل توحيد املاكسب اليت حتققت ابلفعل من أأجل وضع مثل هذا الص، اذلي من شنأنه  دمعه لعملية التداول يف اللجنة. ودعا ا 
لفكرية. لملكية ال احلديث طار اال  تعزيز شفافية النظام وكفاءته وحامية اجملاالت املواضيعية الثالثة للمفاوضات يف اللجنة مضن 

خالل الامثنية عرش اجنازه ال متام العمل اذلي مت  2019-2018 ثنائيةوبناء  عىل ذكل، ينبغي أأن تتخذ اللجنة قرارا  بهناية فرتة ال 
عاما  املاضية وعقد مؤمتر دبلومايس. وقد بلغ النص املوحد ششنأن املوارد الوراثية مرحةل متقدمة مبا يكفي للةامح للجنة 

حراز تقدم كبري ششنأن القضااي املعلقة. احلكومية ادلولي ظروهار حةن النية وس ياق و ة اب  ميكن حل اخلالفات املة مترة من خالل ا 
المتكل غري املرشوع للموارد املوارد الوراثية هو، بال ش،، ضامن منع ششنأن الروهدف الرئييس للنص أأفاد أأن املشاركة البناءة. و 

اذلي دأأبت اجملموعة عىل دمعه والةامح لبدل منشنأ كشف أأمهية رشط ال هذا يؤكد و واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.  الوراثية
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املوارد الوراثية ومصدر املعارف التقليدية املة تخدمة يف الرباءات ابحلصول عىل حصة عادةل من املنافع الناش ئة عن 
نشاء فريق أأو أأكرث من أأفرقة ينبغي أأ وأأفاد أأنه مببادئ الوالية اجلديدة. ه املة متر مالزت أأعرب عن ااس تخدااها. و  ن يؤدي ا 
أأي مرشوع دراسة أأو توصية وذكر أأن معل اللجنة وفقا  لأحاكم الوالية ومع مراعاة الشواغل املذكورة أأعاله. فزي اخلرباء ا ىل حت

للجنة أأن عىل اأأفاد بنأنه ضد رشوط وتصممي الوالية احلالية. و هو ؤثر عىل النتيجة يف تكل املرحةل من املفاوضات ين أأ  حاول
(. ومن الرضوري اتباع هنج بنّاء WIPO/GRTKF/IC/35/4تركز عىل النةخة املنقحة للوثيقة املوحدة )الوثيقة 

الرئيس وامليرسين.  يبئثقته يف الرئيس وانعىل اجملموعة وفد لالس تفادة من تنوع الاقرتاحات اخملتلفة بروح من التاكمل. وأأكد 
 معل اللجنة.ح جناسيبذل قصارى هجده الأأفاد أأنه و 

كوادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )" .17 ن املناقشات اليت أأ "(، وقال GRULACوحتدث وفد ا 
دارت يف الويبو ششنأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ما زالت جارية منذ عام 

ابلأمهية احليوية للمةائل اليت تناولهتا اللجنة احلكومية قرارا . وا2009عام منذ  ة عىل النصوصمفاوضات قامئوهناك ،  2000
الثنائية جتديد والية اللجنة احلكومية ادلولية لفرتة  2017ادلولية، واعرتافا ابلتقدم احملرز، قررت اجلعية العامة للويبو لعام 

ىل اتفاق ششنأن امليض قدما معاجلة القضااي اليت مل حتل بعد و  كن الوالية اجلديدة اللجنة منومت. 2019 -2018 حنو التوصل ا 
ص، قانوين دويل واحد أأو أأكرث يضمن امحلاية الفعاةل واملتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

ىل ا الرتكزي يف املقام الأول عىل احلد من الاستالالت  ، معابلفعل لعمل اذلي قامت به اللجنةالتقليدي. وتةتند املناقشات ا 
ىل النصوص،  احلالية واالتفاق عىل موقف مشرتك ششنأن القضااي الرئية ية. واكن من الرضوري مواصةل املفاوضات املةتندة ا 

ذل البد من بوأأفاد أأنه والاس تخدام الفعال للوقت اخملصص للجنة.  WIPO/GRTKF/IC/35/4مع الرتكزي عىل الوثيقة 
حراز تقدم يف هناية لك اجامتع.  ، سرتكز اخلامةة والثالثني والةادسة والثالثني للجنةادلورة وخالل هجود كبرية لضامن ا 

ويل محلاية املوارد الوراثية عىل موازنة مصاحل املة تخدمني ادلقانوين الص، العمل يجيب أأن و املناقشات عىل املوارد الوراثية. 
، مما المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةويوفر نظاما  شفافا  وميكن التنبؤ به لتوفري حامية فعاةل ضد  ،ومقديم املوارد واملعارف

الس امي "(، SDGsأأن يامتىش مع أأهداف التمنية املة تدامة للأمم املتحدة )"ينبغي . كام لروها س تخدام املة تدامالايةروهم يف 
ىل اختاذ ا  يدعو ، اذلي 15الروهدف  وضع معلية جع كام ستشالتنوع البيولويج.  فقدانجراءات للحد من اجملمتع ادلويل ا 

طار  للملكية الفكرية للأطراف املروهمتة موحد انوين قاللمةات الأخرية عىل ص، دويل عىل البحث والابتاكر من خالل توفري ا 
وأأفاد أأن الناش ئة عن اس تخدااها. ابس تخدام املوارد الوراثية، مع املةامهة يف نفس الوقت يف التقامس العادل واملنصف للمنافع 

واملعارف التقليدية املرتبطة  المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةوضع تدابري مثل الكشف عن بدل املنشنأ للمةاعدة يف ماكحفة 
الروهائل  جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، نظرا  للتنوعابلنة بة أأمر جوهري للمفاوضات وموضع اهامتم كبري هو هبا 
احلاجة  اجيب أأن تنأخذ املفاوضات يف احلة بان أأيضوذكر أأنه التوطن والتعددية الثقافية لبدلان املنطقة. املرتفعة من رجة ادلو 

ىل تيةري التاكمل بني قواعد امللكية الفكرية واالتفاقات ادلولية املتعلقة ابملوارد الوراثية، الس امي اتفاقية التنوع البيولويج  ا 
"(CBD .)" لشعوب الأصلية. حلقة النقا  اخلاصة ابمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن تقديره لتنظمي وفد أأعرب و

مانة ال عداد التقارير الواردة يف الوثيقتني  و  WIPO/GRTKF/IC/35/5وأأعرب عن امتنانه للأ
WIPO/GRTKF/IC/35/6 اللجنة احلكومية وأأفاد أأن قشة. لقضااي الرئية ية قيد املنال، واليت سامهت يف فروهم أأفضل

ضافية. ومع ذكل، ينبغي أأال قد تنظر لوفاء بواليهتا، لادلولية،  ىل تنأسر يف دراسات أأو أأنشطة ا  التقدم أأو يضع يؤدي ذكل ا 
ذكر طلبات الرباءات. و وحفص ابدلور اذلي ميكن أأن تلعبه قواعد البياانت يف حبث أأقر الوفد رشوطا مة بقة للمفاوضات. و 

ىل قواعد البياانت هذه عىل أأهنا ممكةل ملتطلبات الكشف، مع مراعاة التحدايت املمتثةل يف توحيد مجيع ين أأنه  بغي النظر ا 
ثقته يف مهنجية العمل أأعرب عن البياانت املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف قاعدة بياانت واحدة. و 

مجيع ادلول الأعضاء عىل اس تغالل الوفد معل اللجنة. وحث حتمك يق للوفاء ابلوالية اليت طة طر ار اليت اقرتهحا الرئيس كخ
ىل اتفاق ششنأن ص،  ىل التقدم حنو حتقيق هدف التوصل ا  الوقت يف ادلسول يف مناقشات بناءة والعمل معا يف جو يفيض ا 

الزتام مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب دلفع  ميكن للرئيس الاعامتد عىلوأأفاد أأنه قانوين فعال ششنأن املوارد الوراثية. 
ىل الأمام خالل ادلورة.  املناقشات ا 
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جيابية حتت قيادة الرئيس وبروهود مشرتكة من مجيع الأطراف. و  .18 أأعرب ورأأى وفد الصني أأن ادلورة س تحقق نتاجئ ا 
برام ص هتطلع، كام اعرب عن عمل اللجنةلبصورة ال لبس فهيا عن تنأييده  ىل ا  نتاجئ جوهرية  ابوصفروه )صكوك ملزمة( لزمم، ا 

ىل العمل معا للرتكزي عىل ا يف حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ودع مجيع الأطراف ا 
برام الص، ادلويل )الصكوك ممكن حىت ميكن ( ذات الصةل يف أأقرب وقت ادلولية القضااي الرئية ية وتضييق الفجوات بغية ا 

، ال يزال هناك عدد من القضااي حول املوارد الوراثية اليت يتعني اس تكشافروهاوأأفاد أأنه ضامن حامية املواضيع املذكورة أأعاله. 
جيايب.  وسية متر الوفد يف املشاركة يف املناقشات مبوقف ا 

الزتامه عىل وأأكد من جديد "(، CEBSوحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى ودول البلطيق )" .19
لجنة هبدف حتقيق حامية متوازنة وفعاةل للموارد ادلورة اخلامةة والثالثية والةادسة والثالثيت ل ابلعمل ششلك بناء يف 

حراز تقدم يف  ىل فروهم مشرتك ششنأن القضااي الأساس ية من أأجل ا  الوراثية. ومع ذكل، ال تزال هناك حاجة للتوصل ا 
دراسة الويبو لعام وأأفاد أأن  النصوص. ومن شنأن اتباع هنج قا م عىل الأدةل تةروهيل تضييق الفجوات. املفاوضات القامئة عىل

مصدرا اكنت لموارد الوراثية واملعارف التقليدية" ابلنة بة لالرئية ية ششنأن متطلبات الكشف عن الرباءات قضااي "ال 2017
ىل  . وأأعرب عن تقديره البالغ للمدخالت القمية من ةالأصليعوب حلقة النقا  اخلاصة ابلشمفيدا جدا للمعلومات. وتطلع ا 

اليت من شنأهنا أأن و الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف مناقشات اللجنة. وأأكد عىل مشاركته البناءة يف معل اللجنة جانب 
جيابية وواقعية. ىل نتاجئ ا    تؤدي ا 

حراز تقدم يف ظل قيادة وأأعرب وفد سويرسا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن ثقته يف .20  أأن اللجنة س تكون قادرة عىل ا 
ليه يفالرئيس. وكام  ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة ششنأن امللكية الفكرية الوفد ، أأقر 2019 -2018 الوالية اجلديدة لفرتة أأشري ا 

مبزيد من العمل لتضييق أأن تقوم جنة الل أأفاد أأنه عىل واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 
ىل تفامه مشرتك ششنأن القضااي الأساس ية. وينبغي تصممي امحلاية املتعلقة هبذه املواضيع بطريقة حول االفجوات القامئة  لتوصل ا 

ثنائية عمل لفرتة ال تدمع الابتاكر واال بداع وتعرتف ابلطبيعة والأمهية الفريدة لروهذه املوضوعات. وذكّر ابلوالية اجلديدة وبرانمج ال
. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول الأعضاء من حتقيق تقدم ملموس، مةرتشدة بنأساليب معل سلمية وهنج 2018/2019

املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف الكشف التقارير اليت جتمع مواد عن قواعد البياانت وأأنظمة وأأفاد أأن قا م عىل الأدةل. 
خمتلف مقدار العمل الروهائل اذلي تقوم به الأمانة واللجنة، فضال  عن فرادى ادلول الأعضاء و توحض ة هبا التقليدية املرتبط

جراء ذكر أأنه أأحصاب املصلحة، من أأجل الهنوض بعمل اللجنة احلكومية ادلولية، ابس تخدام هنج قا م عىل الأدةل. و  ينبغي ا 
ة ياق الأوسع والتطبيق العميل لالقرتاحات، من أأجل تضييق قامئة عىل النصوص بطريقة تشمل مناقشة ال الفاوضات امل

ىل تفامه مشرتك ششنأن القضااي الأساس ية. و  ىل املشاركة النشطة من جانب  هتطلعأأعرب عن الفجوات احلالية والوصول ا  ا 
احلكومية  يف معل اللجنةدلور القمّي والأسايس للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية قر ابا، و الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية

 .جليع الاطرافابملةامهة ششلك بناء حنو حتقيق نتيجة مقبوةل ه املة متر مالزت كام أأعرب عن اادلولية. 

ورحب وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ابلقرار اذلي اختذته اجلعية  .21
ىل اس تخدام خمتلف  هتطلعأأعرب عن ةابقهتا. و ل مبثابة حتةني تعد كومية ادلولية، واليت العامة للويبو ششنأن والية اللجنة احل ا 

جراء ادلراسات وحتديهثا،  ، التجارب الوطنية، أأسرى أأمورمن بني اليت تشمل، و اال ماكانت املنصوص علهيا يف الوالية، مثل ا 
. وأأحاط علام مع التقدير ابمحلايةواملوضوع غري املقصود محلاية املقصود ابوقواعد البياانت وأأمثةل عن املوضوع ثر مثل تقياميت الا

لموارد الوراثية ابلنة بة لالرئية ية ششنأن متطلبات الكشف عن الرباءات قضااي بنظرة عامة ممتازة مقدمة من دراسة الويبو "ال
ىل املناقشات ششنأن الوثيقة  هتطلعأأعرب عن واملعارف التقليدية". كام  ابلنظر ذكر أأنه . و WIPO/GRTKF/IC/35/9ا 

ىل ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية، مرجعا  عىل الرمغ من بعض املناقشات غري الرمسية املثرية لالهامتم ومعل و ا 
بني اخليارات املتباينة يف معظم املواد قامئة امليرسين اذلي حظي بتقدير كبري، فقد ظل من الصعب عىل اللجنة سد الثغرات ال

طار ثنائية . وأأعرب عن أأمهل يف أأن متروهد اللجنة، يف فرتة ال WIPO/GRTKF/IC/35/4 الوثيقة الواردة يف التالية يف ا 
لزامية مع الضامانت أأعرب عن انفتاحه . و مجيع الاطرافالوالية اجلديدة، الطريق حنو نتاجئ مقبوةل من  آلية الكشف اال  ملناقشة أ
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يف غضون ذكل، ويف اللجنة احلكومية ادلولية.  ولالأ طرح اقرتاحه أأن ذ منس نة قد انقضت  أأفاد أأن ثالثة عرشاملناس بة. و 
والتقامس  وراثيةتغري املشروهد ادلويل ششلك كبري. وعىل وجه اخلصوص، دخل بروتوكول انغواي ششنأن احلصول عىل املوارد ال

توكول انغواي"( حزي التنفيذ. وملزيد تفاقية التنوع البيولويج )"بروامللحق ابالعادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخدااها 
البينية بني تنفيذ بروتوكول انغواي سطح من فروهم هذا املشروهد اجلديد، قد ترغب اللجنة يف النظر يف الفوائد احملمتةل لفحص الا

آليات الكشف عن الرباءات يف ترشيعات امللكية الفكرية. ويف ظل هذه اخللفية،  دخال أ أأعرب الوفد عن اس تعداده وا 
مركز الصدارة يف تكل يتل الاحتاد الأورويب وأأفاد أأن اصةل مشاركته، كام اكن واحضا  يف ادلورة الثالثني للجنة. ملو 

عىل نتاجئ واقعية وقابةل للتحقيق من أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة لعمل  اينبغي أأن تركز اللجنة مناقشاهتو املناقشات املة تقطبة. 
 مةامهة يف هذه النتاجئ اال جيابية.عىل اس تعداده لل أأكد الوفد اللجنة. و 

ندونية يا ابمس البدلان املت .22 املواد  تمجعاليت التفكري، ورحب ابلتقارير اليت أأعدهتا الأمانة و  قاربةوحتدث وفد ا 
 تكلذكر أأن املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. و كشف وادلراسات املتعلقة بقواعد البياانت وأأنظمة ال 

ىل والية اللجنة احلكومية كثريةحقيقة أأن املواد وادلراسات املتعلقة بنأمهية حامية املوارد الوراثية تعكس التقارير  . وابلنظر ا 
التفكري عن أأمهل يف أأن تقدر ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة الآسرين ششلك قاربة مجموعة البدلان املتوفد ادلولية، أأعرب 

وأأفاد أأن . ثنائيةمعل اللجنة خالل فرتة ال ا تبقى من يف رمس مةار تدرجيي مل للجنةةة والثالثني ادلورة اخلام اكف أأمهية 
وفد حلةن النية واملرونة واال رادة الة ياس ية أأمهية حامسة للمشاركة يف ادلورة. ومعال  بوالية اللجنة احلكومية ادلولية، رحب 

خرباء )فرق( ن جدول الأعامل، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تنشئ اللجنة فريق م 8التفكري ابملناقشة حول البند قاربة البدلان املت
الروهدف الرئييس ملرشوع الص، هو أأفاد أأن ددة. و احملفنية ال قانونية أأو ات أأو القضااي الة ياساملتعلقة ابل قضااي الملعاجلة  صخمص
تطبيق رشط عن طريق / الرباءات  لفكريةومش تقاهتا، من خالل نظام امللكية ا المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةمنع 

جيب بذل أأقىص اجلروهود محلاية املوارد الوراثية، مبا يف ذكل مش تقاهتا، وكذكل املعارف التقليدية املرتبطة هبا. و الكشف. 
نشاء رشط الكشف من خاللروها ، اكن ال بد للجنة اس تكشاف الة بل اليت ميكن المتكل غري املرشوعومتش يا مع هدف منع  ا 

مكةل لرشط الكشف اال لزايم. املنشاء قواعد البياانت ونظم املعلومات الأسرى ال  قمية ال ضافة اال  أأيضا اقرار مع  زايم الفعال،الال
ىل التقدم الكبري احملرز يف فرتة ال  عن تفاؤهل بنأن اللجنة قد تصل قريبا ا ىل سط الهناية. الوفد املاضية، أأعرب ثنائية وابال شارة ا 

جليع أأحصاب املصلحة ال هناء الوثيقة املوحدة، مع بعض القضااي اليت حتتاج ا ىل حل عىل املة توى  حان الوقتوأأفاد أأنه 
ىل الأمام. ذكر أأنه الة يايس. و  ظروهار و مت الانهتاء من العمل الفين تقريبا  ومن الرضوري نقل نص املوارد الوراثية ا  عىل اللجنة ا 

امليض هبا للأمام سيارات واحضة لدلول الأعضاء للنظر فهيا، واليت ميكن  وفرتالوثيقة املوحدة أأفاد أأن الالزتام الة يايس. و 
جيايب.  توجيه ول الأعضاء من ادلسوف متك ّن كام أأفاد بنأن ادلورة اخلامةة والثالثني والةادسة والثالثني للجنة الختاذ قرار ا 

ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس. وأأكدل يدد اخملرجات الرئية ية للعمل املة تقبيل، مبا معاجلعية العامة لربانمج  وفد  يف ذكل ا 
واملعارف التقليدية  المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةالتفكري عىل احلاجة امللحة ملنع سوء اس تخدام و قاربة مجموعة البدلان املت

آلية امتثال اكمةل.أأن مينع املشالك عرب الوطنية ويعميكن ص، ملزم قانوان  ذكر أأن املرتبطة ابملوارد الوراثية. و    اجلروها من خالل أ

فقط لدلفاع عن حقوق الشعوب ليةت هنا هنا أأ ، متحدثة ابمس جتمع الشعوب الأصلية، تبتيبا وقالت ممثةل مؤسةة .23
ادلورة جدول أأعامل وأأفادت بنأن دلفاع عن حقوق مجيع الاكئنات احلية، مبا يف ذكل حقوق الأرض الأم. ولكن لالأصلية 

لكامت الشعوب هذه ليةت ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. ومع ذكل، متعلق للجنة  اخلامةة والثالثني
تطرقت قد ، بل علهيم أأيضا الزتامات برعاية مجيع عالقاهتم، و حفةبحقوق فليس للشعوب الأصلية مفاهميروها. ال الأصلية، و

دخالروها عىل املفاوضات ا ىل لك جانب من جوانب حياهتم وهويهتم. ويف ح ني أأن هناك قمية يف مناقشة التحةينات اليت ميكن ا 
ال أأن نظام الرباءات،  يعرتف حبقوق الشعوب الأصلية ويرتاها ، هنج املفاوضات جيب أأن تقوم عىل هنج قا م عىل احلقوقا 

عالن الأمم املتحدة ش اليت حت شنأن حقوق الشعوب ظى ابالعرتاف مبوجب مجيع الصكوك ادلولية ذات الصةل، مبا يف ذكل ا 
هنا الرباءاتتةعى فقط لتحةني نظام وأأفادت بنأهنا ال "(. UNDRIPالأصلية )" اهمتة ابمليض قدما يف الاعرتاف ، بل ا 

ىل مواصةل املناقشات ششنأن وضع حقوق  حبقوق الشعوب الأصلية يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. ودعت ا 
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طار مجيع الصكوك ادلولية ذات الصةل فامي يتعلق بنظام امللكية الفكرية. و امللكية للشعوب الأصلي جيب أأن ذكرت أأنه ة يف ا 
لزامية. و متعمل مجيع هذه الصكوك بطريقة شامةل دلمع حقوقروه دراج رشوط الكشف اال  ينبغي أأن يتطلب أأفادت بنأنه . وأأيدت ا 

ىل FPICهذا الكشف أأدةل عىل املوافقة احلرة واملة بقة واملة تنرية )" الرشوط املتفق علهيا "( للشعوب الأصلية استنادا  ا 
. وذكّرت ادلول الأعضاء اليت تعمل به. وقد ثبت أأن هذا الرشط قابل للتطبيق وفعال يف الوالايت القضائية اليت تبادليا

وأأن تكل ربوتوكول يف الأأطرافا  يف بروتوكول انغواي بنأن أأغلبية الأعضاء يف اللجنة احلكومية ادلولية يه أأطراف يةت ل 
لواجبات اليت تتحملروها ادلول معه وجيب أأن تكون دامعة لال ينبغي أأن تتعارض مبوجبه املفاوضات والالزتامات اليت مت وضعروها 

ذا اكن مبتقرير ال رد ليةت جملاملةنأةل أأفادت بنأن الأعضاء مبوجب هذا الص،. وفامي يتعلق مبةنأةل قواعد البياانت،  سيمت ا ا 
نشاهئا من عد ؛ فهيا شمل ذكل الطريقة اليت دخلت املعارف التقليديةي اللجنة مناقشة تفاصيل طبيعهتا ونطاقروها. و وعىل . مها 

ذا اكن ينبغي جعلروها و احلقوق املمنوحة أأو غري املمنوحة للمعارف التقليدية املوجودة فهيا؛ و  أأو متاحة فقط متاحة للجميع ما ا 
املعارف التقليدية تعد انت ادلامئة للمعارف التقليدية املوجودة يف قواعد البياانت. و الرباءات؛ واملةائل املتعلقة ابلضام ة ئويلمل 

ن مت نرشها،  دليل عىل حقوق امللكية اخلاصة هبا وليةت ابلرضورة دليال عىل وجود مبثابة يف قواعد البياانت هذه، حىت وا 
ا دامعة وممكةل للتدابري الأسرى مثل العناية الواجبة املعارف التقليدية يف املكل العام. وعالوة عىل ذكل، ينبغي اعتباره

ملعارف التقليدية علهيا. وجيب أأن يتضمن الص، اذلي تتفاوض عليه اوالكشف عن متطلبات املنشنأ، وينبغي أأال تعمتد حامية 
ىل امل ينبغي لروها الرباءات. كام  ايقضاوطن لأن املفاوضات ال ميكن أأن تعاجل فقط املامرسات املة تقبلية املتعلقة باللجنة اال عادة ا 

ازاةل نطوي عىل ت الأعضاء جانب بعض التقدميات من وذكرت ممثةل املؤسةة أأن عاجل الاستالالت التارخيية والأسطاء. أأن ت
مل يؤدي ا ىل ن عدم اعرتاف ادلول وذكرت أأ . تكل الأسطاء التارخيية وعدم اعرتاف ادلوةل حبقوقروهم من عىل الطاوةل للمفاوضات

نشاء اذلي مت يف ظمل لهذه الأسطاء، وجيب أأال يةمح الص، اباستفاء  فرق املايض. وفامي يتعلق ابملةنأةل اال جرائية اخلاصة اب 
ىل حتأأفادت بنأهنا تؤيد ، اخملصصةاخلرباء  املفاوضات عن فزي ششلك عام وجود فريق خرباء خمصص، لأن ذكل قد يؤدي ا 

بدمع مايل  ذكل الفريقن املشاركة الاكمةل والفعاةل للشعوب الأصلية يف طريق فتح القضااي اخلالفية. ومع ذكل، يتعني ضام
ومل يةمح ابملشاركة الاكمةل يف دورات اللجنة  تربعات قد استُنفدصندوق ال وأأفادت بنأن مناسب من ادلول الأعضاء والويبو. 

كة ة يف ضامن اس مترار مشار املقبةل. وشكرت البدلان اليت سامهت يف صندوق التربعات وجشعت الآسرين عىل املةامه
هنا ت مع اس مترار املفاوضات يف اللجنة احلكومية ادلولية، ذكرت أأنه . و الشعوب الأصلية يف معل اللجنة حةاس مزتايد فا  شعر اب 

ة رسقة املوارد الوراثية واملعارف التقليديفا ن ة متر اللجنة احلكومية ادلولية يف املفاوضات س نة بعد أأسرى، ت  يامنابال حلاح. وب 
ينبغي استتام أأعامل اللجنة قريبا، مع حتديد موعد هنايئ لعملروها من أأجل منع املظامل و بال هوادة. تة متر أأيضا املرتبطة هبا 
 املة مترة.

ىل الأمانة كتابة فقط.[ أأقر وفد كولومبيا، بوصفه  .24 مشارك ]مالحظة من الأمانة: قدمت البياانت الافتتاحية التالية ا 
والية اللجنة احلكومية  جتديدحول  2017اعية اليت بذلهتا ادلول الأعضاء يف اجلعية العامة يف عام سابق اهم، ابجلروهود اجل

ىل اتفاق ششنأن ص، واحد أأو أأكرث. و  ادلولية هناء املفاوضات للتوصل ا  عىل أأمهية اال رساع يف معل اللجنة أأكد هبدف التقدم وا 
كوادور، نيابة عن من خالل الرتكزي عىل املفاوضات القامئة عىل النصوص،  وفقا للوالية. ورحب ابلبيان اذلي أأدىل به وفد ا 

تركز مناقشاهتا عىل النظر يف القضااي اليت مل حتل من أأن أأكد عىل أأنه ينبغي للجنة و مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، 
 الثقايف التقليدي. وأأعرب عن رغبته يف حتقيق أأجل حامية فعاةل ومتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري

ابلرضورة رشط الكشف متل حم ص، جيب أأن تتضمن املكوانت الأساس ية لذكر أأنه توافق يف الآراء بهناية الوالية احلالية. و 
الوراثية  عن املنشنأ واملةامهة يف شفافية وفعالية نظام الرباءات وجتنب منح الرباءات عن سطنأ فامي يتعلق حبامية املوارد

الثقافات. وسلط الضوء عىل أأمهية اللجنة احلكومية  ةتعددم و متنوعة دوةل وأأفاد أأن بالده واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. 
ىل اتفاقات، واليت من املفيعترب ادلولية، حيث  ض أأن رت احلوار واس تكشاف الأرضية املشرتكة أأمرين رضوريني للتوصل ا 

 .2030التمنية املة تدامة لعام أأجندة دام وتنفيذ تةفر عن حتقيق المنو املة ت
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وأأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأعرب عن ارتياحه العميق لتجديد  .25
حرازقد أأاتح ذكل ذكر أأن . و 2019-2018والية اللجنة من قبل اجلعية العامة للويبو للفرتة  تقدم يف  فرصة للميض قدما  وا 

صياغة النصوص املعيارية املصممة لضامن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
اليت رطة طريق لتحقيق الأهداف اخميثل برانمج العمل املعمتد أأفاد أأن التقليدي. وأأقر بنأمهية معل اللجنة احلكومية ادلولية. و 

ُ ي ينبغي أأن ينأخذ معل اللجنة يف احلة بان و و . ثنائيةفرتة ال ا لمت التلكيف هب ينبغي كام فذت ابلفعل. ة تفيد من الأنشطة اليت ن
ىل احلد من أأي استالفات و ىل اتفاق عىل أأساس الرتايض ششنأن القضااي من أأجل اعهنا الابتعاد أأن تةعى اللجنة ا  لتوصل ا 
مرشوع الربانمج واملهنجية اذلي أأعده الرئيس أأفاد أأن جدول أأعامل اللجنة. و الأساس ية. وكرر اهامتمه ابلقضااي املطروحة عىل 

أأساسا  صارما لبدء املناقشات خالل الةلةةل الأوىل من ادلورات ششنأن املوارد الوراثية. وسلط الضوء عىل أأمهية يوفر 
ىل  املناقشات املتعلقة ابجملاالت املواضيعية الثالثة اليت مت تناولروها. نضجالاعرتاف ب  وأأعرب عن أأمهل يف أأن يؤدي هذا العمل ا 

متقدم وضع يف يعترب ، مع مراعاة أأن مرشوع النص املعياري املعين 2019عقد مؤمتر دبلومايس ششنأن املوارد الوراثية يف عام 
ىل جانب ادلورات الثالث للجنة احل كومية ادلولية. للغاية. ومن املفيد جدوةل ثالثة اجامتعات للخرباء لبحث القضااي املعلقة، ا 

لعام اجلعية العامة مطالبة س يكون من املناسب و مةامهة كبرية يف تقدم معل اللجنة. س يوفر فريق اخلرباء اخملصص أأفاد أأن و 
ذا اكن  2018 جراء تقيمي للتقدم احملرز يف املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وأأن تقرر ما ا  عقد مؤمتر سيمت اب 

  مواصةل املفاوضات.سيمت أأو  دبلومايس

آس يا واحمليط الروهادئ، دلهيبالده نأأ وفد مجروهورية كوراي أأفاد و  .26 موارد  ا، مثل العديد من ادلول الأعضاء يف مجموعة أ
ينبغي وذكر أأنه وراثية وفرية ومتباينة ومعارف تقليدية مرتبطة هبا. واعرتف بنأمهية املناقشات يف اللجنة احلكومية ادلولية. 

روح التقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن املوارد الوراثية بدرجة كبرية. وأأعرب عن خماوفه من أأن رشوط احرتام 
 قرالكشف متثل عبئا مفرطا وميكن أأن تثري عقبات غري متوقعة أأمام الراغبني يف الاس تفادة من نظام الرباءات، اذلي اُ 

سلةةل من الاجامتعات يف مجروهورية كوراي، أأعرب املة تخدمون وأأحصاب  خاللأأفاد أأنه ابعتباره زسام أأساس يا لالبتاكر. و 
وقد يؤدي ذكل ا ىل جتنب نظام الرباءات،  املصلحة عن قلقروهم ششنأن أأوجه عدم اليقني القانونية اليت تةبهبا رشوط الكشف.

مة تخدمهيا، وجودة من أأجل ت ملس ياسات امللكية الفكرية وأأنظمة الرباءاوذكر أأن حىت جتاوز نظام امللكية الفكرية لكيا.  وأأ 
ىل الرتكزي عىل مالءمهتا لالس تخدام من أأجل تشجيع الاس تخدام الفعال للنظام. و  ن اللجنة حباجة ا  أأكرث تمتثل وابلتايل فا 

ق منع الرباءات املمنوحة عن طرييف نظام الرباءات ب أأشاكل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا 
نشاء واس تخدام نظم قواعد البياانتوذكل اخلطنأ  وذكر أأن صكوك غري ملزمة قانوان.  هليفض أأعرب الوفد عن ت و  .من خالل ا 

ينبغي أأن تنظر اللجنة يف مجيع جوانب و اص. املكل اخليف جيب أأن تكون العديد من القضااي اليت نوقشت يف اللجنة 
آاثر حممت نياملقرتحات ووهجات نظر املة تخدم ةل عىل الصناعة واجملاالت ذات الصةل. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تظل مجيع وأأي أ

 ادلول الأعضاء يف الويبو منفتحة وصادقة يف املناقشات الرامية ا ىل وضع معايري دولية جديدة.

ة لية. وأأعرب عن ثقته يف أأن اللجنة، يف ظل القيادة احلكميدمعه الاكمل طوال العم عىل وأأكد وفد موزامبيق للرئيس  .27
مشاريع املواد ششنأن الكشف اال لزايم عن منشنأ املوارد الوراثية يف طلبات حول معلروها ششنأن التفاوض ستنجز  ،للرئيس

أألف معاجل  250أأكرث من من قبل موزامبيق بدل ميتكل موارد وراثية وفرية مت احلفاظ علهيا وتوس يعروها وذكر أأن الرباءات. 
ىل اتفاق ششنأن نص ص، قانوين دويل من شنأنه تةروهيل الشفافية الزتامه ابلتقدأأعرب عن اس مترار تقليدي. و  م حنو التوصل ا 

يف نظام الرباءات والاس تخدام املناسب للموارد الوراثية المثينة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف النشاط الابتاكري لصاحل 
كام للجنة احلكومية ادلولية. الثالثني  ادلورة لك من مقديم هذه املوارد ومة تخدمهيا. وأأعرب عن ارتياحه للتقدم احملرز يف

. ادلورة اخلامةة والثالثني للجنة دلورة الثالثني للجنة يفاكنت سائدة اب أأعرب عن أأمهل يف أأن تتكرر الروح والكفاءة اليت
ىل اتفاق ششنأن نقاط التباين املتبقية حيث يعمل الأعضاء أأفاد أأنه و  عاون الرباغاميت. حةن النية والتمببدأأ ميكن التوصل ا 
ىل عقد معلية من شنأهنا أأن تضمن تقدم نص املوارد الوراثية ونضجه بصورة جمدية عن انفتاحه عىل الوفد أأعرب و  تفيض ا 

ىل اخللف فامي يتعلق ابملضمون، وبدال  من ذكل، كام أأعرب عن الزتامه مؤمتر دبلومايس.  يةمح للعمل س بضامن عدم التحرك ا 
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ىل الروهدف الهنايئ بطريقة جمدية ومعلية. و الثني ادلورة اخلامةة والثيف   هتطلعأأعرب الوفد عن للجنة ابالنتقال قدر اال ماكن ا 
 ا ىل جلةة ممثرة للغاية.

واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.  المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةوفد الياابن بنأمهية اختاذ تدابري فعاةل ضد  أأقرو  .28
ينبغي أأن يكون وذكر أأنه املناقشات حول تكل القضااي يف اجامتعات اللجنة، وقدم مقرتحات خمتلفة. امه بنشاط يف أأفاد أأنه سو 

، وهام عدم الامتثال لنظام المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةهناك متيزي واحض بني عاملني خمتلفني متنأصلني يف مةنأةل 
طار نظام وأأفاد أأنه طنأ. (، ومنح الرباءات عن سABS) روهاوتقامس املنافع عىل احلصول  ال ينبغي التعامل مع القضية الأوىل يف ا 

عن سطنأ، الس امي فامي يتعلق ابس تخدام قواعد البياانت  الرباءاتالرباءات. ومن مث، ينبغي أأن تركز اللجنة عىل مةنأةل منح 
ىل أأن الويبو لروها دور حامس يف فروهم القضااي العاملية من وهجة نظرها مكنظمة  للبحث عن التقنية الصناعية الةابقة، ابلنظر ا 

ىل جانب وفود كندا ومجروهورية كوراي والوالايت املتحدة الأمريكية  متخصصة يف امللكية الفكرية. ويف هذا الصدد، قدم الوفد ا 
احلصول عىل املنافع رشط الكشف اال لزايم لضامن الامتثال لنظام وذكر أأن . WIPO/GRTKF/IC/35/8الوثيقة 
ماكنية التنبؤ ميكن أأن يؤدي يس هل عالقة مبارشة بنظام الرباءات، ، اذلي ل وتقامسروها ىل عدم اليقني القانوين واحلد من ا  ا 

، حفةب ينطبق اليشء نفةه عىل البدلان املتقدمةال القانوين وتثبيط أأنشطة البحث والتطوير ابس تخدام املوارد الوراثية. و
لشديد من أأن رشط الكشف اال لزايم قد يعوق المنو الصحي للصناعات بل عىل البدلان الناش ئة والنامية. وأأعرب عن قلقه ا

مبا أأن رشط الكشف ذكر أأنه اليت تة تخدم املوارد الوراثية يف البدلان الناش ئة والنامية، سواء الآن أأو يف املة تقبل. و 
جراء ويعرقل الابتاكر يف هناية املطاف، فال ينبغ الرباءاتاال لزايم ميكن أأن يؤثر سلبا عىل نظام  ي تقدميه. ومن املنطقي ا 

طار اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي. و  أأي نية عىل بنأنه ليس دليه الوفد أأفاد تدابري محلاية املوارد الوراثية يف ا 
 ثية.اال طالق لثين املناقشة. وبدال  من ذكل، أأعرب عن اس تعداده للمةامهة الفعاةل يف ضامن امحلاية الفعاةل للموارد الورا

ندونية يا، نيابة عن  .29 وأأيد وفد نيجرياي البياانت اليت أأدىل هبا وفد املغرب، ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، ووفد ا 
ىل . وشدد عىل أأمهية الوالية اجلديدة للجنة و تقاربة التفكريالبدلان امل  املاضية، الس امي ثنائية التقدم احملرز خالل فرتة ال أأشار ا 

ادلورة اخلامةة أأفاد أأن للجنة. و احلالية لنصوص الثالثة مضن ارد الوراثية، اذلي رمبا اكن الأكرث نضجا  فامي يتعلق بنص املوا
ر الة نني، سعت داعىل مذكر أأنه فرصة أأسرى للبناء عىل التقدم احملرز حىت الآن. و تتيح والثالثني للجنة احلكومية ادلولية 

ىل تضييق الفجوات وأأظروهرت حةن النية جتااللجنة  . عاما 18قق الغرض اذلي أأنشتت من أأجهل قبل حته نتيجة موضوعية ا 
تركز أأساسا عىل تضييق الفجوات القامئة من خالل املشاركة جيب أأن من التقدم احملرز و ستة تفيد ادلول الأعضاء أأفاد أأن و 

ىل فروهم مشرتك للقضااي الأساس ية. وفامي يتعلق بنصوص املوارد الو  ن أأغلبية أأفاد الوفد أأ ، اليةراثية احلالبناءة واملتبادةل للتوصل ا 
ف يف اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي، انهي، عن اطر أأ أأيضا   ادلول الأعضاء يف اللجنة احلكومية ادلولية مه

قلميية الأسرى اليت لروها صةل مبوضوع حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وذلكل، فا   ن مرشوع الصكوك اال 
أأساسا جيدا هيدف ا ىل ضامن ادلمع املتبادل مع االتفاقات ادلولية، الس امي اتفاقية التنوع وفر النص ششنأن املوارد الوراثية ي
مةنأةل الكشف عن مصدر و/ أأو أأصل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وأأفاد أأن البيولويج وبروتوكول انغواي. 

ا مة تحب ا لأ  احلالية. وشدد عىل احلاجة ا ىل ص، فعال وملزم قانوان محلاية املوارد الوراثية واملعارف صكوك هنا تدمع بعض الأأمر 
ذا جتنب وذكر أأنه بتبة يط النص احلايل. ه ماالزت أأعرب عن التقليدية املرتبطة هبا. و  نتاجية ا  نا قد يكون معل اللجنة أأكرث ا 

من سط الهناية قد قاربت اللجنة احلكومية ادلولية وأأفاد أأن معوقة وغري منتجة.  طرقباول زايدة جتميع النص حتالأنشطة اليت 
حراز تقدم بنّاء واس تعاامللك ذكر أأن فامي يتعلق بنص املوارد الوراثية. و  دة الأمل والثقة يف معلية طلوب هو امليض قدما  وا 

 ، اليت اس مترت يف الرتاجع مبفاوضات مطوةل.اللجنة

الةلفادور دوةل وذكر أأن أأعرب عن ثقته يف حتقيق تقدم كبري. كام لرئيس يف معهل. عن دمعه لر وفد الةلفادو أأعرب و  .30
يبلغ عدد ساكهنا أأكرث من س تة ماليني نةمة. وميثل ذكل كثافة ساكنية تزيد عن و كيلومرت مربع(  21000) صغرية ا ىل حد ما

يف  12حوايل ة الأصليشعوب ال متثل قمية حتت ضغط كبري. و ال ة طبيعيال وارد املنةمة يف الكيلومرت املربع الواحد، مما يضع  300
وأأفاد س بل العيش الأساس ية. متطلبات يف املائة مهنم يف وضع يةمح هل بتوفري  1أأقل من حيث املائة من مجموع الةاكن، 
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لهتم اجلغرافية وحمدودية ز عب واتنأثر قد املعروفون من بني أأمور أأسرى بتوقروهم للأرض ومعرفهتم العميقة به، أأن الشعوب الأصلية 
ىل تفك،  ىل املوارد الطبيعية وظاهرة الروهجرة القرسية اليت اس تولت عىل الأجيال الشابة من جذورها، مما أأدى ا  وصوهلم ا 

لنة يج الاجامتعي وتةبب مشالك أأسرى. وتةعى حكومة الةلفادور ا ىل ضامن الاعرتاف ابلشعوب الأصلية وتراهثا ل  جذري
. كام ثنائيةسيشارك الوفد بنشاط يف اللجنة طوال فرتة ال  روهوداجلروهود مة مترة ، ومتش يا مع هذه اجل فد بنأن أأفاد الو وحاميهتا. و 

دارة حامية الشعوب الأصلية يف مجيع أأحناء العامل وتراهثا، وفقا للوالية اليت اعمتدهتا ص، سيةامه يف بناء  واحد أأو أأكرث دلمع ا 
 .2017اجلعية العامة يف أأكتوبر 

ىل النتاجئ املرجوة مبوجب تة متر س د تركيا عن ثقته يف أأن اللجنة احلكومية ادلولية وأأعرب وف .31 يف العمل للوصول ا 
يدمج ، و  2017يناير  10منذ قد دخل حزي التنفيذ قانون امللكية الفكرية الرتيك اجلديد وذكر أأن توجهيات الرئيس. 

ىل جو ت يف قانون واحد. اجلغرافية والرباءا ؤرشاتالعالمات التجارية والتصاممي وامل نب العديد من املة تجدات الأسرى اا 
عادة احلقوق،   90املادة وأأفاد أأن قانون امللكية الفكرية اجلديد مزية جديدة تة تحق اذلكر. أأضاف مثل معارضة ما بعد املنح وا 

ذا اكن الاخرتاع  ( عىل ما4) 90نص املادة و املتطلبات الالزمة ششلك عام للحصول عىل اترخي طلب الرباءة. حتدد  ييل: "ا 
نه ، وراثيةأأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ال وراثيةمبنيا عىل املوارد ال جيب الكشف عن املصدر يف طلب الرباءة". فا 

ىل أأحد املتطلبات املذكورة يف املادة لن يمت تنفيذ ، 95وفقا  للامدة و  عن كشف ، "مبا يف ذكل ال 90أأي طلب براءة يفتقر ا 
ىل أأن "، وراثيةوارد الامل أأفاد أأن ابال ضافة ا ىل ذكل، وال فةيمت رفض الطلب. ا  و ، يمت تصحيح النقص يف غضون شروهرينا 

نرتنت، واليت متثل أأكرث من  طلباتال تلقي وحدة  قةام جديدا حيث مضت يف املائة من مجيع طلبات الرباءات،  95عىل اال 
ىل املوارد الاال جابة عطلبات الرباءات  ودعيعىل مجيع ميتعني  ، ؟ نعم / ال "وراثيةىل سؤال شة يط: "هل يةتند طلب، ا 

ذا اكن اجلواب" نعم "،  وذكر طلب عن املصدر.  27كشف حىت الآن، وأأفاد أأنه جب عىل مقدم الطلب حتديد املصدر. و وا 
ذا اكنتتبع أأداة فعاةل لغرض ال أأهنا  ين. وأأيد ششدة مبدأأ الكشف املوارد الوراثية ششلك قانو قد مت احلصول عىل وحتديد ما ا 

ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا كأداة مفيدة للك من  طلبات عن املنشنأ يف مجيع طلبات الرباءات املةتندة ا 
 الرباءات الوطنية وادلولية.

ملكفة بفحص العامة من قبل اجلعية  2000ت عام تأأن اللجنة احلكومية ادلولية اليت أأنش  توابج أأمارووقال ممثل  .32
مرشوع ص، دويل محلاية املوارد الوراثية يف س ياق امللكية الفكرية. ومع ذكل، مل حترز اللجنة تقدما ملموسا شةبب الافتقار 

ىل اال رادة الة ياس ية. و  واذلي  2018مارس  15عامل الفزيايء الفلكية الربيطاين العظمي ستيفن هوكينغ، اذلي تويف يف أأفاد أأن ا 
ن تغري املناخ النامج عن تدمري املوارد الوراثية واذلاكء الاصطناعي يشالكن اكتشف ال  ثقوب الةوداء يف الكون، قد قال ا 

 وهام مصدر مادي ورويح للبقاء عىل قيد احلياة،متثالن التنوع البيولويج واملوارد الوراثية وذكر أأن سطرا عىل بقاء البرشية. 
يف املفروهوم املادي لتارخي واحلياة عىل الأرض. س مترار الطبيعة، وهو أأمر حيوي ال  لتحقيق التوازن بني اال نةان و  نرضوراي

مل عدد ال حرص هل من الاكئنات احلية وأأشاكل احلياة تشاليت  ،شلك املوارد الوراثية واملعارف التقليديةت الشعوب الأصلية، 
وذكر أأن احلياة.  متنحاة عىل الأرض الأم اليت احليأأنواع ماليني الة نني، القوت جليع ار الأسرى يف حتول مة متر عىل مد

لأمنا  ارب نفةروها نتاججزءا جوهراي من الطبيعة، تعرف كيف تعيش يف انةجام مع البيئة وتعتتعد الشعوب الأصلية، اليت 
ت وفقا صيد احليواانكيفية و  ،ورعاية للك جشرة أأعطت الظل ملقابرمه راعاةالأرض. لقد عرف أأسالفروهم كيفية زراعة الأرض مب

بدال من ذكل، دمر النظام و تقامس مثار العمل اجلاعي لضامن الرخاء اجلاعي. ، وكيفية الحتياجاهتم املادية والروحية
ن حيث الةوق م، ليس وراثيةالاس تعامري اجلديد طريقة حياة أأجدادمه. وبناء  عىل ذكل، ينبغي للجنة دراسة املواد ال

، بل بروح حفظروها وتمنيهتا املة تدامة حفةبرات بني مقديم ومتلقي هذه القمي اجلوهرية واملاكسب املالية والرحبية والاستامث
 لبقاء البرشية.
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 من جدول الأعامل: اعامتد تقرير ادلورة الرابعة والثالثني 4البند 

ىل أأنه ل ادلورة الرابعة والثالثني أأشار الرئيس ا ىل مرشوع تقرير  .33 ملناقشة لخص ابل يحمرض حريف، يس اللجنة وأأشار ا 
طار هذا البند جيب أأن يكون و دون أأن يعكس مجيع املالحظات ابلتفصيل.  ينص النظام ادلاخيل عىل أأن أأي تدخل يف ا 

 اللجنة.ادلورة الرابعة والثالثني تقرير و مرتبطا فقط ابلطلبات املقدمة 

 من جدول الأعامل: 4قرار ششنأن البند 

دلورة اقدم الرئيس مرشوع تقرير  .34
للجنة ثين والثالالرابعة
 WIPO/GRTKF/IC/34/14 )الوثيقة

Prov. 3.يك يُعمتد، ومت اعامتده ) 

 نظامتبعض امل من جدول الأعامل: اعامتد  5البند 

 من جدول الأعامل: 5قرار ششنأن البند 

ىل ادلورة أ   .35 رجئ النظر يف هذا البند ا 
 .الةادسة والثالثني

 احملليةمتعات اجمل و الأصلية الشعوب من جدول الأعامل: مشاركة  6البند 

نيابة عن و توماس أأالركون مؤسرا  اذلي شارك بفعالية يف مناقشات اللجنة احلكومية ادلولية.  /أأقر الرئيس بوفاة الة يد .36
ىل التشاور داخليا والنظر  ،اللجنة ىل عائلته وشعبه وأأمته. وفامي يتعلق بصندوق التربعات، دعا الوفود ا  توجه بنأحر التعازي ا 

الأعضاء أأفاد أأن اللجنة. و ادلورة الةادسة والثالثني هناك ما يكفي من املال لمتويل خشصني من أأجل كر أأن وذيف املةامهة. 
صداقية معل اللجنة احلكومية ادلولية. وال ميكنه ابلنة بة ملعىل عمل جيد بنأمهية متثيل الشعوب الأصلية يف اجامتعات اللجنة 

عادة  ىل الوثيقة امتويل املبالغة يف التنأكيد عىل أأمهية ا  اليت  WIPO/GRTKF/IC/35/INF/4لصندوق. واسرتعى الانتباه ا 
ششنأن تعيني أأعضاء  WIPO/GRTKF/IC/35/3وثيقة الادلمع، و طلبات قدمت معلومات عن احلاةل الراهنة للمةاهامت و 

ىل انتخاب أأعضاء اجمللس. اجمللس  شريي  الفزي  /دالة ي شغلاقرتح الرئيس أأن ي و الاستشاري. وس ُتدعى اللجنة الحقا  ا 
نتاجئ مداوالت اجمللس يف الوثيقة ب جمللس الاستشاري. وسيمت اال بال  ارئيس منصب س يدهارات، انئب الرئيس، 

WIPO/GRTKF/IC/35/INF/6. 

يف ادلورة اخلامةة والثالثني للجنة  الشعوب الأصليةت حلقة النقا  اخلاصة بفريق ]مالحظة من الأمانة[: تناول .37
الشعوب الأصلية نظر وهجات  -لكشف عن الرباءات ذات الصةل ابملوارد الوراثية املقرتحة ل تطلبات مل ااملوضوع التايل: "

 رئيس قةم املعارف واملامرسات اجملمتعية يف جمال الصحة، رئيس قةم مه نيدايغا سالاملتحدثون واكن واجملمتعات احمللية". 
جامعة التكنولوجيا ، كتوراهة للحصول عىل درجة ادلمرحش، سغيننيفا كول  /، الة نغال؛ الة يدةاندا، رئيس حصة دلى سيبكوم

 -شويك، حمايم أأميار، مركز دية توديوس ملتيدية بليناريوسكياابج كوندي / يف س يدين، لكية احلقوق، أأسرتاليا؛ الة يد
ية قبائل كوان املتحدة مجع ، لجنة هو الة يد/ نيلةون دي ليون اكنتويلأأميارا، دوةل بوليفيا املتعددة القوميات. واكن رئيس ال 

( ويه WIPO/GRTKF/IC/35/INF/5دمت العروض وفقا للربانمج ). وقُ بامن، (KUNAمن أأجل الأرض الأم )
ىل أأمانة الويبولجنة تقريرا  سطيا  عن ال لجنة قدم رئيس ال و متاحة عىل املوقع الش بيك للمعارف التقليدية كام وردت.  ، واذلي ا 

 انه:عىل النحو املوجز أأدجرى نةخه 



WIPO/GRTKF/IC/35/10 
14 
 

املوضوع يمتثل من أأسرتاليا. و ة الأصليشعوب ، ويه حمامية من ال سغنيفا كولين /الة يدةيه "اكنت املتحدثة الأوىل  
مثل بروتوكول انغواي. ودعت  ،أأمهية اس تخدام بروتوكوالت جديدة هو سغكولين /الة يدةأأعدته الرئييس اذلي 

ىل تطبيق بروتوكول انغواي يف املفا سغكولين /الة يدة وضات اجلارية يف الويبو والتقامس العادل واملنصف للمنافع ا 
ال ، لفعاةل للشعوب الأصلية يف اللجنةالناش ئة عن اس تخدااها للموارد. وانهتت مداخالهتا بنداء للمشاركة الاكمةل وا وا 

 . اللجنةيكون لروهذه العملية تنأثري سليب للغاية عىلقد 

فريقية. وهو رئيس قةم املعارف ، وهو مواطن من الة نغال الال/ نيدايغا ساالة يدهو اكن املتحدث الثاين و 
اذلين يعيدون بناء منط حياة  حتدث عن جتربته يف العمل مع املعاجلني التقليدينيو واملامرسات اجملمتعية يف جمال الصحة. 

تنظر معلية  يضمن احلفاظ عىل التنوع البيولويج واس تخدامه املة تدام. وأأكدت توصياته اخلتامية عىل رضورة أأن
احلكومية ادلولية يف املنتدايت واحملافل الأسرى املتعلقة حبامية املعارف التقليدية، مثل اتفاقية التنوع ابللجنة التفاوض 

 البيولويج واتفاقية الأمم املتحدة ششنأن حقوق الشعوب الأصلية، والتوافق معروها.

ركز عرضه و . أأميارا -اسات املتعددة التخصصات مركز ادلر  كياابج كوندي، حمايم أأميارا من بوليفيا، مع /يعمل الة يدو 
نديز. مث انقش حقوق اال نةان للشعوب الأصلية كشف اخلاصة بيف املقام الأول عىل نظام متطلبات ال  امعة دول اال 

. لجنةل  ورات الةابقةادلاليت قداها الربوفيةور جميس أأاناي يف تقنية فامي يتعلق شرشوط الكشف، يف ضوء املراجعة ال 
ىل ادلروس املة تفادة من العالقة بني متطلبات ال  نديز وحقوق كشف دلى ويف اخلتام، التفت ا  جامعة دول اال 

ذكر أأنه و  اللجنة.اال نةان للشعوب الأصلية، عىل أأمل أأن تكون هذه ادلروس مفيدة يف معلية التفاوض اليت تقوم هبا 
آلياته . ويف حاسام ادورا تلعب لرصد اس تخدام املوارد الوراثية أأهن عىل املة توى العاملي، أأظروهر بروتوكول انغواي وأ

نظام متطلبات أأفاد أأن هلام نفس ادلور الروهام. و  391ورمق  486أأن قراري جامعة الأنديز رمق يبدو منطقة الأنديز، 
نديز دلى الكشف  قامسروها عىل املنافع وتالتاكمل بني نظام امللكية الفكرية ونظام احلصول قد يرس جامعة دول اال 

ىل املوارد الوراثية واس تخدااها واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية عىل التوايل.  من وذكر أأنه والآليات القامئة للوصول ا 
جيب أأن يكون وأأفاد أأنه لرتسيص. اخلاصة اب املوافقة احلرة واملة بقة واملة تنرية يف معلية التفاوضاملروهم هنا دمج مبدأأ 

لغاء الاكمل ذكر أأن ، اا من متطلبات الكشف اال لزايم. وأأخري هذا الضامن جزءا أأساس ي هو العقوبة املنصوص  للرباءةاال 
علهيا يف الحئة جممتع الأنديز ششنأن رشوط الكشف. ومن منظور الشعوب الأصلية، جيب أأن يؤدي عدم الامتثال 

لزامية أأيضا ا ىل فرض عقوابت مدنية وجنائية.  لرشوط الكشف اال 

ىل املةامهة يف صندوق التربعات من أأجل بياانت اللجنة ليون اكنتويل  دي /واستمت الة يد بدعوة ادلول الأعضاء ا 
بقلق تنظر الشعوب الأصلية  جتمعوأأفاد أأن ضامن مشاركة الشعوب الأصلية يف هذه العملية نظرا لأمهية مشاركهتا. 

 ت النامجة عن عدم وجود مةاهامت".اخنفاض معدل مشاركة الشعوب الأصلية والأزمة يف صندوق التربعاحنو كبري 

، 2018من شروهر مارس  21و  20]مالحظة من الأمانة[: اجمتع اجمللس الاستشاري لصندوق الويبو للتربعات يف  .38
للحصول عىل متويل ملشاركهتم يف ادلورة  وذكل عات احملليةشعوب الأصلية واجملمتال لمتثيل الستيار وتةمية عدد من املشاركني 

اليت صدرت  WIPO/GRTKF/IC/35/INF/6ة احلكومية ادلولية. ووردت توصيات اجمللس يف الوثيقة القادمة اللجن
 قبل هناية ادلورة.

 جشع الرئيس الوفود عىل النظر يف وضع أأموال يف صندوق التربعات.و  .39

عضاء لأهنا ذكر ممثل توابج أأمارو أأنه ينبغي متكني الشعوب الأصلية من املشاركة عىل قدم املةاواة مع ادلول الأ و  .40
 صاحبة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية.

 من جدول الأعامل: 6قرارات ششنأن البند 
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أأحاطت اللجنة علام  .41
 WIPO/GRTKF/IC/35/3 ابلواثئق

 WIPO/GRTKF/IC/35/INF/4و
 .WIPO/GRTKF/IC/35/INF/6و

ها ومجيع ءأأعضاششّدة اللجنة وجّشعت  .42
اخلاص وحثهّتا الروهيئات املروهمتة يف القطاعني العام و 
للتربعات لفائدة  عىل اال سروهام يف صندوق الويبو

 .اجلاعات الأصلية واحمللية

 الامثنيةواقرتح الرئيس انتخاب الأعضاء  .43
التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل 
الة يدة  بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة ابلزتكية:

عيل أآي شاتو، عضو مجعية أأمبورورو للتمنية 
 ،(MBOSCUDA) جامتعية والثقافيةالا
نيلةون دي ليون اكنتويل،  والة يد؛ ونري الاكم

م  ممثل مجعية قبائل كوان املتحدة من أأجل الأرض الأ
(KUNAبامن ،) والة يدة ماراي ديل ؛

البعثة ادلامئة  ة،بيالرا سكوابرابوتية تا، مةتشار 
املنظامت للمكة ي، دلى مكتب الأمم املتحدة و 

فرينجنيف ادلولية الأسرى يف  ؛ والة يد ا 
جوجيا، مةتشار رئييس سام، مكتب  جاغديش

املدعي العام، مكتب الوزير الأول، توفالو؛ 
س يتشانوف، سكرتري اثلث، البعثة  والة يد غزيز

ادلامئة لاكزسة تان؛ والة يدة غريس سرتيبيكيس، 
امللكية الفكرية ادلولية،  مديرة مةاعدة، قةم

ة، أأسرتاليا؛ وزارة الشؤون اخلارجية والتجار 
مركز دمع ، منةقة، بولينا شولبيفاوالة يدة 

الشامل/املركز الرويس  الشعوب الأصلية يف
للتدريب يف جمال الشعوب الأصلية 

(CSIPN/RITC ) الاحتاد الرويس؛ والة يد ،
، البعثة ادلامئة اثنجورج تيباغاان، سكرتري 

 ؛لأوغندا

فزيال شريي الة يد/  رئيس اللجنة وعنّي  .44
للمجلس  ارئية، انئب رئيس اللجنة ،س يدهارات

 الاستشاري.
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 من جدول الأعامل: املوارد الوراثية 7البند 

ىل أأنه تشاور مع املنةقني اال قلمييني والوفود املروهمتة ششنأن برانمج العمل ومهنجية العمل اخلاصة ابدلورة .45  ،أأشار الرئيس ا 
ن أأ للجنة احلكومية ادلولية لدلورة اخلامةة والثالثني جلديدة، ينبغي وفقا  للوالية اوذكر أأنه من جدول الأعامل.  7البند الس امي 

فامي و جتري مفاوضات ششنأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي غري احملةومة والنظر يف سيارات ص، قانوين. 
صدار نةخة منقحة من الوثيقة ادلورة اخلامةة والثالثني يتعلق بنتاجئ  سيمت و . WIPO/GRTKF/IC/35/4للجنة، سيمت ا 

عداد و . ادلورات الةابقة للجنةاتباع نفس املهنجية املة تخدمة يف  حبلول  اوتقدميروه( Rev 1)املعدةل الأوىل النةخة سيمت ا 
عطاء الوقت للتعليقات والاقرتاحات الأسرى، مبا يف ذكل الاكام صباح الأربعاء.  عداد و النصية. قرتاحات سيمت ا  سيمت ا 

عطاء الوقت للتعليقات العامة، واليت سيمت أأيضا سيمت و حبلول صباح يوم اجلعة.  اوتقدميروه (Rev. 2) دةل الثانيةاملع النةخة ا 
ىل  ، رهنا بتصحيح الأسطاء التقنية (Rev. 2) لنةخة املعدةل الثانيةلالحاطة ابتضميهنا يف التقرير. وس تدعى اجللةة العامة ا 

اجللةات غري يف اجللةة العامة و داخالت امليرسون ا ىل مجيع املسية متع الأس بوع، ار أأفاد أأنه عىل مدواال غفاالت الواحضة. و 
وتدرجيي يف معل مركز النظر ششلك الوفود من ويضطلعون ابلصياغة اليت تتضمن املقرتحات النصية. ولمتكني الرمسية 

الشاشة ششلك تدرجيي حول القضااي  س بوع، قد يقوم امليرسون بتقدمي وعرض العمل عىلوقت خالل الأ امليرسين مع تقدم ال
بداء املالحظات  جاريالأساس ية كعمل  ن وجداتوالتعليقبغرض ا  من توجيه معل امليرسين وفود . وقد ميّكن ذكل الت، ا 

طار البند وأأفاد أأن بنشاط طوال الاجامتع.  ىل عقد سيبدأأ من جدول الأعامل  7العمل يف ا  يف اجللةة العامة. وقد يدعو ا 
طار غري رمسي أأصغر يف مناقشة القضااي ونص وثيقة العمل   رمسية لتةروهيلاجامتعات غري وذكل لتضييق الفجوات القامئة ا 

ىل تفامه مشرتك. وفامي يتعلق بطريقة العمل اخلاصة اب أأو أأحد انئيب الرئيس الرئيس ، س يقود جللةات غري الرمسيةوالتوصل ا 
قلميية شة تة لةات اجل شكيل ق بت مبةاعدة نشطة من امليرسين. أأما فامي يتعلاملناقشة  غري الرمسية، فةيمت متثيل لك مجموعة ا 

ىل أأن وجود املنةقني اال قلمييني يف العملية غري وأأشار مندوبني كحد أأقىص، ومن الأفضل أأن يكون أأحدمه املنةق اال قلميي،  ا 
ماكن ممثيل ادلول من أأجل احلفاظ عىل الشفافية وال وذكر أأنه اجملموعات. عرب الرمسية أأمر هام للتواصل  شمولية، س يكون اب 

شعوب س يدعى ممثلو ال و غري الرمسية فقط من خالل املراقبة ودون التحدث املبارش. متابعة اجللةات الأعضاء الأسرى 
ىل ترش يح ممثلني اثنني للمشاركة وممثلني اثنني للة الأصلي التحدث. وطلب من الأعضاء النظر أأن يكون هلام حق دون مراقبة ا 
ميكن أأن تظل املقرتحات املقدمة من ممثيل أأفاد أأنه ال غري الرمسية. و لةات امح ملمثيل الصناعة ابملشاركة يف تكل اجل يف الة

ال الةاكن الأصليني يف النص  ذا اكنت مدعومة من دوةل عضو. وُطلب من مجيع املشاركني احرتام الطابع غري الرمسي ا  ا 
حرازه يف اجللةة العامة و/ أأو اجل سيامتدا عىل التقدم اذلي اعأأفاد الرئيس بنأنه غري الرمسية. و جلةات لل غري لةات مت ا 

أأو أأكرث من مجموعات االتصال اخملصصة الصغرية ملعاجلة مشلكة معينة من أأجل زايدة تضييق  ا، قد ينشئ فريقالرمسية
وجود اقشة القضااي بدقة مع مفيدة ششلك خاص فامي يتعلق مبنتكل اجملموعات اخملصصة . وميكن أأن تكون قامئةالفجوات ال

االتصال هذه عىل املةنأةل اليت يتعني معاجلهتا، ولكهنا تتنألف عادة من ممثل مجموعات وهجات النظر اخملتلفة. وسيتوقف تشكيل 
قد يعني أأحد نواب الرئيس أأو امليرسين أأفاد أأنه مصاحل ادلول الأعضاء. و عىل من لك منطقة، وهذا يتوقف عىل املةنأةل و 

ىل تقدمي  تلكيفكون لروها ياملناقشات يف مجموعات االتصال هذه. وس  لتنة يق  قصري الأجل خالل ادلورة احلالية وس تحتاج ا 
ىل اجللةة العامة أأو اجل مرجعي تقرير  ن وجدت. لةات غري الرمسية ا  هيئة صنع مبثابة ظل اجللةة العامة وتششنأن نتاجئروها، ا 
اللكمة  اوقد ينأخذو . هناك ملةاعدة الأعضاء ومتثيلروهم، حيث أأهنم للغاية هامةدلى امليرسين اهمة صعبة و وذكر أأن القرار. 

ن ،ويقدموا مقرتحات ذا اكن الأمر كذكل، فا  كام ادلول الأعضاء يف اجللةة العامة أأن توافق عىل أأي تغيري.  ه يتعني عىلولكن ا 
عدادها خالل ادلورة، مبا يف ذكل امليرسون  س يقوم جراء الصياغة لةات اجل مبراجعة مجيع املواد اليت مت ا  غري الرمسية، وا 

عداد املراجعات.  وا 

ششنأن ، لتقدمي عرض واقعي 2017 - 2016ثنائية ميرسا لفرتة ال يت معلت يل، الغمارغو اب /الرئيس الة يدةا دعو  .46
ىل تقدمي عرض حول املوارد بيل غاب /الة يدةقامت ، و WIPO/GRTKF/IC/35/4الوثيقة  ذكل. ودعا الرئيس الأمانة ا 

عىل صفحات  انعرضان متاح ناكتاحة عىل موقع الويبو عىل اال نرتنت، وقامت الأمانة بذكل. ]مالحظة من الأمانة: ه امل 
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: لويبولاملعارف التقليدية شعبة ل الويب 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46369.] 

 /. وعنّي الة يدةيرسامل نصب بول كوروك من غاان مل  /وبعد أأن طلب الرئيس اقرتاحات ادلول الأعضاء، رحش الة يد .47
تضمنت الوثيقة و للرئيس لتوفري اس مترارية للعملية وملةاعد امليرّس.  ةيل من موزامبيق كصديقغو ابغمار 

WIPO/GRTKF/IC/35/4  ىل أأهداف الة ياسة )مع مالحظة أأن أأهداف الة ياسة هذه أأساس يني مقرتحني يةتندان ا 
دراج كشفوالتدابري ادلفاعية. وفامي يتعلق ابل كشف (: متطلبات ال مل يمت االتفاق علهيا ، مت تنقيح هذا الهنج بدرجة كبرية مع ا 

دارية تركز عىل ضامن الشفافية داخل نظام امللكية الفكرية/ الرباءات، بدال  من  آلية ا  وضوعي املرشط ال نظام قا م عىل كونه أ
ُ لرباءة، وهو النظام اذلي لقابلية احلصول عىل ا ضافية قُ و ظر فيه يف البداية. ن دمت للنظر فهيا من قبل هناك ثالث واثئق ا 

 الوثيقةو  WIPO/GRTKF/IC/35/8والوثيقة ، WIPO/GRTKF/IC/35/7 ثيقةالو يه اللجنة، و
WIPO/GRTKF/IC/35/9 ،ىل تكل الواثئق  ادلورة التاسعة والعرشين يف ،وفد الاحتاد الأورويباكن . وابال ضافة ا 

ىل اقرتاح الكشف قد ، للجنة واذلي مت تقدميه يف عام  اخلاص بهأأشار نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ا 
ىل النقطة اليت أأاثرها وفد الاحتاد الأورويب، نيابة عن الاحتاد الرئيس ، كام هو مذكور يف بيانه الافتتايح. وأأشار 2005 ا 

أأن بدأأت نأن املشروهد قد تغري تغريا كبريا منذ بيف بياانهتم الافتتاحية سرى الأ الوفود الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وبعض 
ربوتوكوالت وأأنظمة الكشف احمللية ومبادرات ادلول الأعضاء الفردية املتعلقة بقواعد البياانت. ، حيث هناك الاللجنة معلروها

ىل ال و  ىل اتفاق ششنأن ص، قانوين دويل هناك قدر كبري من املواد اليت ميكن من خاللروها تطوير هنج وحيد هيدف ا  توصل ا 
هذه املواد مدعومة أأيضا مبوارد كبرية متاحة عىل تعد يتعلق ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية، دون املةاس بطبيعة النتيجة. و 

واحض أأيضا موقع الويبو عىل ش بكة الويب، مبا يف ذكل معلومات عن أأنظمة الكشف احمللية وقواعد البياانت. ومع ذكل، من ال
عدد من حيث هناك لية الأنةب ملعاجلة أأهداف الة ياسة العامة، لآ فامي يتعلق ابيف وجه النظر جوهراي استالفا أأن هناك 
عتقد بنأن التدابري ادلفاعية اكفية لتلبية أأهداف الة ياسة. وما مل تمتكن ت ، و كشفؤيد نظام ال تال ا رصاحة أأهنقول البدلان ت

ن املفاوضات لن متيض قدما. والطريقة الوحيدة للميض قدما  يه حماوةل زايدة وضوح اللجنة من معاجلة هذا الا ستالف، فا 
نه أأفاد الرئيس أأ ج اخملتلفة لدلول الأعضاء للحصول عىل فروهم أأكرب لكيفية حتقيق هذه الآليات لأهداف الة ياسة العامة. و الهنُ 

عطاء الوقت هنج ذكر أأن ملناقشة القضااي الأساس ية املتعلقة بلك هنج. و  يعزتم التقدم يف معل اللجنة عىل أأساس الهنجني وا 
 كشفالكشف يتوي عىل عدد من املواقف البديةل ششنأن العنارص الرئية ية اليت مشلت املوضوع  واحملفز وحمتوى ال 

غرّي ششلك تهنا هذه املواقف البديةل، حيث أأ الفجوة بني من املروهم تضييق و . اجلاتعواملعقوابت والاس تثناءات والتقييدات وال
بدون تضييق و كبري أأثر س ياسة أأي نظام كشف، الس امي فامي يتعلق بنطاق هذا النظام واليقني القانوين والعبء التنظميي. 

، س يكون من الصعب عىل ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة اختاذ قرارات مة تنرية كشفاملواقف يف جمال ال الفجوة بني 
من مؤيدي الرئيس حماوةل تضييق الفجوات. وطلب كشف ال ؤيدي ملابلنة بة روهم للغاية من امل و . كشفششنأن مزااي نظام ال 

ذا اكن ب، عىل وجه اخلصوص، القضااي املتعلقة ابلضامانت فامي يتعلق بقواعد البياانت. وطلب واتناولي التدابري ادلفاعية أأن  نأنه ا 
حدى املرء  من الواحض أأن نه ادلول الأعضاء، ال يدمع اقرتاحا أأو سيارا معينا طرحته ا  ينبغي أأن ميتنع عن اقرتاح تغيريات فا 
س يكون من الأفضل للأعضاء طرح الأس ئةل عىل املؤيدين يف و هدف الة ياسة يف هذا املوقف. من غرّي جوهراي ينصية، مما 

ويتعني عىل ادلول . ةعمليمن الناحية ال حماوةل لفروهم مربرات الة ياسة العامة لالقرتاح أأو الاس تعالم عن كيفية معل املقرتح 
الأعضاء أأن تتحىل ابلشجاعة للخروج من مجود مواقفروها وأأن تنظر يف ما يه عىل اس تعداد لقبوهل حىت تنعكس مصاحل 

يرد عدد اليت القضااي الرئية ية يف اجللةة العامة، و عىل ينوي العمل مبدئيا أأفاد بنأنه الأهداف. و لروها يف الأساس ية الة ياسة 
داخل هناك ثالثة عنارص رئية ية و الأهداف. وأأفاد أأن أأوىل هذه القضااي يه  اخلاصة ابلرئيس.مية عالذكرة الااملمهنا يف 

العنارص تمتثل اليت توازن بني مصاحل ماليك املوارد الوراثية ومة تخديم املوارد الوراثية واملصلحة العامة. و يه الأهداف، و
( تةروهيل ادلمع املتبادل مع االتفاقيات 2ظام الرباءات/ امللكية الفكرية؛ )( تعزيز فعالية وشفافية ن1: )فامي ييلالرئية ية الثالثة 

( ضامن حصول ماكتب الرباءات عىل املعلومات املناس بة ملنع منح حقوق امللكية الفكرية غري 3ادلولية الأسرى ذات الصةل؛ )
 عىل "الأهداف".لتعليق ابب افتح و . تكراراتعىل الكثري من ال حتتوي  املادةوأأفاد أأن املالمئة. 
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ندونية يا ابمس مجموعة البدلان امل  .48 للمشاركة ششلك بنّاء ومرن فامي  ادهس تعدأأعرب عن ا، و تقاربة التفكريوحتدث وفد ا 
ىل تضييق الفجوات واحلفاظ عىل  وأأفاد أأن النص.  اس تقامةيتعلق بتبة يط الوثيقة املوحدة، طاملا أأن أأي مقرتح نيص هيدف ا 

ل توس يع رشط الكشف، ميكن للمرء تعزيز شفافية أأنظمة امللكية الفكرية / الرباءات، الس امي عن اهمة لأنه من خال 1املادة 
لكون تطريق رصد مةامهة املوارد الوراثية يف الاخرتاعات اجلديدة. كام أأن رشط الكشف س يخلق توازان  بني أأولئ، اذلين مي 

الل املوارد الوراثية املرتبطة ابالخرتاعات. وذلكل، ينبغي أأن يكون ميتلكون التكنولوجيا احلديثة الس تغ اذليناملوارد الوراثية و 
ساءة اس تخدااها من خالل  المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةالروهدف من الص، هو منع  واملعارف التقليدية املرتبطة هبا أأو ا 

 رشط الكشف.

وحامية  المتكل غري املرشوعن منع أأفادت أأ و نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية،  ة، متحدثيباتبت مؤسةة  ممثةل توحتدث .49
ندونية يا، يف احلقوق  طار الأهداف، كام ذكر وفد ا  املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا هام عنرصان أأساس يان يف ا 

قرتاح الرئيس ششنأن ، غري أأهنا وافقت عىل ا2نظرت يف البداية يف البديل كام ذكرت أأهنا . تقاربة التفكرينيابة عن البدلان امل 
وامحلاية الفعاةل حلقوق املوارد  المتكل غري املرشوع، طاملا أأن مفروهوم منع 1احلد الأدىن من البدائل. وميكهنا العمل عىل البديل 
 فيه.الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ينعكةان 

يران اال سالمية عن تنأييده للبيانني الذلين أأدىل .50 آس يا واحمليط وأأعرب وفد مجروهورية ا  ندونية يا ابمس مجموعة أ  هبام وفد ا 
ينبغي أأن تكون مداوالت اللجنة مطابقة متاما وال حتيد عن واليهتا، اليت ذكر أأنه . و تقاربة التفكريالروهادئ ومجموعة البدلان امل 

حدى هذه الوأأفاد أأن حثت الأعضاء عىل بذل قصارى هجدمه لتضييق الفجوات.  اسة. هدف الة ي فجوات تمتثل يفا 
ىل  توى هدف الة ياسة عىل عنرصين خمتلفني، ي للجنة، وادلورة الثالثني يف ادلورة التاسعة والعرشين بياانته واستنادا  ا 

للعمل مع ادلول الأعضاء الأسرى  هاس تعدادأأعرب عن مجيع عنارص اخليارات اخملتلفة. و عكس ميكن دجمروهام يف فقرة جديدة ت
 ياغة احلالية من أأجل منع الازدواجية.الص ششنأن لتضييق الفجوات القامئة 

 . واقرتح الاس تعاضة عن لكمة "تعزيز" بلكمة "ضامن".2وأأيد وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات البديل  .51

طار قانوين و أأ وفد الربازيل  ذكرو  .52 طر س ياسات ن الروهدف من الص، هو وضع ا  مرتابط لضامن ادلمع املتبادل بني ا 
نفاذ قواعد امللكية الفكرية وات فاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي يف النظم الوطنية. ومن شنأن ذكل أأن ييرس رصد وا 

طار اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي. وأأفضل طريقة للقيام بذكل يه  رشط  وضعالامتثال للمتطلبات يف ا 
ضافية لتكل الصكوك. كام أأنه س ي نفاذ ا  لنظام امللكية الفكرية، مما يةمح بتتبع املوارد الوراثية. الشفافية وفر الكشف، كأداة ا 

ضافية، مثل قواعد البياانت، الس تكامل رشط الكشف. و عن انفتاحه الوفد أأعرب و  التدابري املتعلقة ذكر أأن ملناقشة تدابري ا 
وحامية املوارد وتقامسروها  املنافع عىلوحدها اكفية حلل مجيع القضااي الناش ئة يف س ياق احلصول لن تكون ابمللكية الفكرية 

دجمه يف هنج أأكرث عاملية يلزم عنرص واحد، من بني أأمور أأسرى، وأأفاد أأن هناك الوراثية واملش تقات واملعارف التقليدية. 
خارج نظام امللكية الفكرية، عىل مة توايت أأسرى يف جماالت ممكنة ضافية اال  دابري وذكر أأن التملعاجلة القضااي ششلك اكمل. 

ندونية يا، نيابة عن البدلان امل أأسرى. و   .2فامي يتعلق بتفضيل البديل  تقاربة التفكريأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد ا 

ندونية يا ابمس مجموعة البدلان  .53 الروهدف من مرشوع أأفاد أأن . و متقاربة التفكريوأأيد وفد اتيلند البيان اذلي أأدىل به وفد ا 
الكشف اشرتاط واملش تقات واملعارف التقليدية املرتبطة هبا عن طريق  اثيةالمتكل غري املرشوع للموارد الورالص، هو منع 

قواعد البياانت مفيدة للغاية ولكن ينبغي اس تخدااها كتدبري ممكل وليس وذكر أأن اال لزايم يف نظام امللكية الفكرية بنأمكهل. 
 هاس تعدادأأعرب عن قامئة و كبديل ملتطلبات الكشف. وأأبدى اس تعداده للمشاركة ششلك بناء لتضييق الفجوات ال

يران اال سالمية ششنأن النظر يف صياغة تغطي اهامتمات مجيع الأعضاء.  الس تكشاف التوصية اليت قداها وفد مجروهورية ا 
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ن الروهدف جيب أأن يتناول امحلاية  .54 وتعزيز فعالية  ضد اخلتالسوحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال ا 
الفكرية وضامن ادلمع املتبادل مع االتفاقات ادلولية املتعلقة ابملوارد الوراثية ومش تقاهتا واملعارف التقليدية  وشفافية نظام امللكية

زاةل عدد من الأقواس املربعة.وأأعرب عن تفضيهل لاملرتبطة هبا.   لفقرة الأوىل مع ا 

، نيابة عن جتمع الشعوب بتيبات مؤسةة  ممثةلذكرت . ومع ذكل، وكام 2لبديل عن تفضيهل ل وفد الةلفادور أأعرب و  .55
 رفلمعاواعكس امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية يحبيث نص رشيطة أأن يمت تعديل ال  البديل،أأن يعمل عىل  هالأصلية، ميكن

 .ساطئة بطريقة اءاتلبرا منح تجنبواملرتبطة هبا  لتقليديةا

 .2لبديل عن تفضيهل ل وفد مرص أأعرب و  .56

يراعي تكل  2وذكر أأن البديل احلفاظ عىل جوهر بروتوكول انغواي يف الأهداف.  وأأعرب وفد الروهند عن رغبته يف .57
ذا اكن الأمر يتعلق بنظام الاهداف   .حفةب نظام الرباءاتب بنأمكهل، وليس  امللكية الفكريةا 

جياز بقدر اال ماكن. ويف حني أأنه ينبغي أأن يكون هناكأأ وفد سويرسا ذكر و  .58  ن هدف الص، ينبغي صياغته ببةاطة واب 
صةل مبارشة بني الروهدف والأحاكم املوضوعية يف الص،، ينبغي أأال يتضمن الروهدف نفةه أأي تدابري حمددة ششنأن الكيفية اليت 

أأال يتضمن الروهدف أأي أأحاكم واردة ابلفعل يف االتفاقات ادلولية الأسرى مثل  غيميكن هبا حتقيق ذكل. وعالوة عىل ذكل، ينب
ششنأن هناك اتفاق وأأفاد أأنه ال يوجد واي ومةائل أأسرى غري ذات صةل بنظام الرباءات. هدف تقامس املنافع يف بروتوكول انغ

يف الروهدف من هذا الص، يمتثل الأحاكم احملددة، ذلكل من الصعب صياغة هدف موجز ومبارش يف تكل املرحةل. ومع ذكل، 
ىل تعزيز فعالية وشفافية نظام ميكن حت ذكر أأنه دمع العمل عىل اخليار الأول. و و تعزيز شفافية نظام الرباءات.  ةينه ابال شارة ا 

أأو  المتكل غري املرشوعال يغطي مةائل أأفاد أأن ذكل الرباءات فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. و 
ي من شنأنه أأن يعزز الص، اذلس يؤدي . ومع ذكل، 2بديل وال  1، اليت تنعكس حاليا  يف البديل وتقامسروهااملنافع عىل احلصول 

ىل تةروهيل احلصول   .المتكل غري املرشوعومنع وتقامسروها املنافع عىل فعالية وشفافية نظام الرباءات تلقائيا  ا 

ندونية يا، نيابة عن البدلان امل  .59 ، اذلي 2، وأأيد البديل تقاربة التفكريوأأيد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفد ا 
 من خالل امللكية الفكرية المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةمنع  ششلك أأسايس ، وهو ة توعب جوهر وهدف الص،ي 

متةق مع هدف اللجنة، وهو ضامن امحلاية املتوازنة  2البديل  الوارد يفذكر أأن النص وجود رشط الكشف. و عن طريق 
مت أأخذ العنارص املذكورة يف سيا مبةط طامليف نص للمشاركة ششلك بناء  هاس تعدادوأأعرب عن والفعاةل للموارد الوراثية. 

 الاعتبار.

امللكية ظام يغطي ن 2وأأفاد أأن البديل وأأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية.  .60
 .المتكل غري املرشوعجتنب بغرض بنأمكهل الفكرية 

ندونية يا ابمس مجم .61 كوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ا  لأن أأهداف  2. وأأيد البديل متقاربة التفكريوعة البدلان وأأيد وفد ا 
الة ياسة ينبغي أأن تغطي نظام امللكية الفكرية بنأمكهل، حيث أأن هناك جماالت أأسرى من امللكية الفكرية مثل العالمات 

ىل ي جيب أأن وذكر أأنه التقليدية.  ارفالتجارية، واليت قد تغطي املع هو الروهدف وأأفاد أأن سرى. الأ ولية ادلعاهدات املشري ا 
وتقامسروها من اس تخدام املوارد الوراثية املتنأثية من املنافع احلصول عىل  احمللية لضامناجملمتعات الأصلية و شعوب فرصة لل مبثابة 

ىل أأدىن حد من منح   عن سطنأ. الرباءاتوالتقليل ا 

آس يا واحمل  .62 ندونية يا ابمس مجموعة أ وأأفاد بنأنه ينظر ابرتياح يط الروهادئ. وأأيد وفد الفلبني البيان اذلي أأدىل به وفد ا 
 يمت تطبيقهرشط كشف، نصت عىل ، واليت س بق أأن ببالدههداف الة ياسة اليت تامتىش مع اللوا ح الوطنية اخلاصة لأ 
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ىل جانب الللشعوب الأصلية،  ةوزارة الزراعة واللجنة الوطنيو ششلك مشرتك من قبل وزارة البيئة  سرى ذات الأ واكالت ا 
 تقامس جتربته الوطنية يف هذا الصدد.بغرض بصورة بناءة يف املناقشات عن مشاركته  أأعربالصةل. و 

ن الروهدف ينبغي أأن يكون ضامن الشفافية يف نظام الرباءات. واتفق مع وفد سويرسا عىل أأنه من  .63 وقال وفد أأسرتاليا ا 
أأيضا يف تةروهيل تقامس فوائد  املروهم وضع هدف شة يط وخمترص. ومن شنأن زايدة الشفافية يف نظام الرباءات أأن تةاعد

ةاعد أأيضا يف تعزيز التعاون يف ت ميكن أأن كام والوطنية الأسرى.  دلوليةالتةويق التجاري عىل حنو مال م متش يا مع النظم ا
 وحموري. رئييس دفيه هعىل أأي حال الشفافية وأأفاد بنأن جمال البحث والتطوير. 

نه من أأجل حامية املوارد الوراثية، ينبغي أأن أأ  (CHIRAPAQ) يف بريوة الأصليشعوب مركز ثقافات ال ممثل  ذكرو  .64
 .حفةب تغطي الوثيقة اكمل نظام امللكية الفكرية وليس نظام الرباءات

يران اال سالمية  أأفادو  .65 ن الروهدف ينبغي أأن يكون موجزا قدر اال ماكن وذو صةل ابحلصول عىل حامية أأ وفد مجروهورية ا 
البياانت اليت مت اال دالء هبا حىت الآن فامي ذكر أأن عارف التقليدية عىل أأساس الوالية. و متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية وامل

مت تضمني معظم العنارص اليت أأبرزهتا وأأفاد أأنه متعارضة، ولكهنا ممكةل لبعضروها البعض. ليةت يتعلق هبدف الة ياسة 
انعاكس كيفية التعرف عىل تكرار املواقف اخملتلفة، س يكون من الأفضل، بدال  من و . 2البديل اجملموعات اخملتلفة ابلفعل يف 

، 2يف نص البديل الأصيل قد مت اش امتلروها  1بديل العنارص الرئية ية للن وذكر أأن . بعينهيف بديل واحد نصوص مجيع ال 
ماكنية حتةني  2يف البديل  2عكس البديل انو  احدة، فقرة و نص اجلديد. وهكذا، اقرتح عدم تكرار املواقف والرتكزي عىل ا 

 مجيع العنارص اخملتلفة.تعكس ميكن أأن تكون شامةل و 

املوافقة املة بقة / (ABSاحلصول عىل املنافع وتقامسروها )نه من الرضوري المتيزي بوضوح بني قضااي أأ وفد الياابن  ذكرو  .66
طار نظام الرباءات، ذلوومنح الرباءات عن سطنأ.  (PICعن عمل ) ا س يكون من غري ال ينبغي التعامل مع القضية الأوىل يف ا 

دراج بعض املتطلبات اخلاصة ابل  الأوىل يف نظام الرباءات. وبعبارة أأسرى، ينبغي أأن يقترص الروهدف عىل قضية املناسب ا 
ىل منع وأأفاد أأن عن سطنأ.  الرباءاتتدابري منع منح  مالمئة ليةت  المتكل غري املرشوع للموارد الوراثيةالتدابري الرامية ا 

 .للص،كروهدف 

ىل تفق أأكرث مع هدف اللجنة محلاية املوارد الوراثية واملعارف ال ي  2البديل ن أأ الصني  وفد ذكرو  .67 تقليدية. واستنادا  ا 
جراء بعض تعديالت يف الصياغة أأو ميكن دمج البديل  ،2البديل  . وسيمت الرتكزي عىل نظام الرباءات، 1مع البديل  2ميكن ا 

 حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية.سرى بغرض الأ أأنظمة امللكية الفكرية ولكن لن يمت استبعاد 

وذكر وفد الوالايت املتحدة الأمريكية أأن اثنني من تكل البدائل جذابة. ويف الروهدف الأول، اقرتح وضع قوسني  .68
التقليدية املرتبطة ، ]ومش تقاهتا[ و ]املعارف وراثيةمعقوفني "وتيةري ادلمع املتبادل مع االتفاقات ادلولية املتعلقة ابملوارد ال

املتصةل امللكية الفكرية حقوق وانب اخلاص ب تفاقالحنو العالقة ابا موهج. وأأفاد أأن ذكل النص يبدو ابملوارد الوراثية["
رى أأي تعارض بني االتفاقيتني، فا ن هذه العبارة الأخرية ليةت رضورية. ويف البديل يومبا أأنه ال  ،)"اتفاق تريبس"(ابلتجارة 

" بعبارة "الاس تخدام غري املرسص به". واقرتح أأيضا وضع الفقرة المتكل غري املرشوعيف الاس تعاضة عن لكمة "رغب ي، 2
ىل قضية ادل اجلديد عىل النحو  3املتبادل املذكور سابقا. واقرتح البديل مع الفرعية )ج( بني أأقواس معقوفة لأن ذكل يعود ا 

ن أأهداف هذا الص، يه: )أأ( منع منح  فامي يتعلق ابملوارد  املبتكرةلالخرتاعات غري اجلديدة أأو  عن سطنأ الرباءات التايل: "ا 
ميكن أأن حتمي الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية من القيود اليت ، وراثيةواملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ال

منح اليت قد تنجم عن  وراثيةاملرتبطة ابملوارد ال ومعارفروها التقليديةوراثية املفروضة عىل الاس تخدام التقليدي للموارد ال
واملعارف  وراثيةأأن ماكتب الرباءات دلهيا املعلومات املناس بة املتاحة عن املوارد العىل د ي؛ )ب( التنأك عن سطنأ  اءاهتابر 

عىل مكل عام غين ومتاح الالزمة الختاذ قرارات مة تنرية يف منح الرباءات؛ )ج( احلفاظ  وراثيةالتقليدية املرتبطة ابملوارد ال
من أأجل تعزيز اال بداع والابتاكر". وعالوة عىل ذكل، هناك عدد من املصطلحات ذات الصةل يف س ياق الأهداف، سواء 
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يف اخليار  "وراثية" املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ال. وفامي يتعلق بـ اكنت مدرجة يف التعريفات أأو متضمنة يف الأهداف
ضافةفد الو ، اقرتح 2 بعد العبارة  من جيل ا ىل جيل"انتقلت ششلك جامعي و علهيا  ظافاحلمت وودلت يف س ياق تقليدي، ت" ا 

"بدل املنشنأ"، اقرتح  وفامي يتعلق بـمن أأجل جعل هذا التعريف مكمتال . وذكل معقوفني"ومش تقاهتا"، قوسني املوضوعة بني 
دراج ميتكل"لف  استبدال  ". الأصيل " بعد "الظروف يف املوقعوراثية"وما زال ميتكل تكل املوارد ال" بعبارة "ميتكل أأوال "، وا 

أأنه س يكون من الصعب أأو املة تحيل ابلنة بة ملودع طلب الرباءة الكشف عن مجيع البدلان اليت شةبب ذكل أأفاد أأن و 
نه يرغب يف الاس تعاضة عن املوفر معينة. أأما ابلنة بة ا ىل "البدل اذلي يوفر/ البدل وراثيةمتتكل أأو اكنت متتكل موارد  "، فا 

"متةق"، لأن الوالايت املتحدة الأمريكية ليةت طرفا  يف اتفاقية التنوع البيولويج أأو بروتوكول انغواي، بـ لفط " طبقا"لف  
وميكن أأن يكون معل اللجنة متةقا  مع ذكل الص، ولكن ليس من الرضوري الامتثال لروهذا الص،. وفامي يتعلق بـ "البدل 

، لأن الص، بني قوسني معقوفني الطبيعي"طن "أأو منأسوذ من مصادر خارج املو وضع "، طلب وراثيةاملوارد الوفر ياذلي 
ىل مصادر خارج املو  مل يدمع مفروهوم و البديل." يف طن الطبيعيجيب أأيضا حذف "خارج املو أأو  الطبيعيطن ينبغي أأال ميتد ا 

 عبارة ما تعنيه. واقرتح وضعفامي  ةكون واحضتاملروهم أأن من ملناقشات، ، ولكن بقدر ما سيمت تضمينه يف اص،املش تقات يف ال
لأن املش تقات جيب أأن حتتوي عىل وحدات قوسني معقوفني بني لوراثة" من ا"حىت لو مل يكن يتوي عىل وحدات وظيفية 

دراج "بـ وظيفية من الوراثة. وفامي يتعلق  نه يرغب يف ا  املفروهوم الابتاكري" عىل جيب "الاخرتاع املبارش عىل أأساس"، فا 
دخال احملددةقبل" تعمتد عىل اخلصائص "أأو" قبل لكمة لف  ". وأأعرب عن رغبته يف توضيح تعريف "املادة الوراثية" اب 

آسر" وضع عبارة "امليكروبية" و  فامي يتعلق بـ و نه مل يفروهم ما هو "الأصل الآسر". لأ ، معقوفني نيقوسبني "أأو أأي مصدر أ
ضافة لكمة "امل"الوصول املادي"، فا   بني "أأو عىل الأقل ]...["حىت هناية اجلةل وضع عبارة "احليازة" و لف  " قبل ادينه يود ا 

دراجيرغب الوفد يف ، 1يف اخليار  فامي يتعلق "ابملصدر"و من أأجل تبة يط التعريف. معقوفني قوسني  " أأو أأي عبارة  ا 
آسر للموارد ال حيث ميكن أأن يكون هناك عدد من مصادر املوارد الوراثية، ، ة""احلديقة النباتيعبارة  "بعدوراثيةمة تودع أ

هناك عالقة بني الأهداف وادليباجة لأن أأفاد أأن ذلكل جيب أأن يكون التعريف شامال  مبا فيه الكفاية. وعالوة عىل ذكل، و
ىل ادلبعض املصطلحات أأو الأفاكر تنتقل من اى رأأ ، حيث أأنه تعبري موجز عن الأهدافعبارة عن ادليباجة  يباجة لأهداف ا 

يف ادليباجة س يكون اهام  انعكس به ديباجة ولك ما أأن يكون صد أأن معل اللجنة قُ عن تفروهمه وفد وأأعرب ال والعكس حصيح.
لف  أأكرث وضوحا ابستبدال س تكون الفقرة الثانية ذكر أأن لنتاجئ هذا العمل شةبب الرتابط بني ادليباجة والأهداف. و ابلنة بة 

ميكن تبة يط الفقرة الأخرية الثانية وتوضيحروها من خالل وضع و " مبصطلح "الاس تخدام غري املرصح به". رشوعالمتكل غري امل "
ضافة "وراثيمعقوفني بني قوسني "مه" لف   نَة موجودة ابلفعل بني قوسنيلكمة " قبل "املوارد" حيث أأن ةوا  ، معقوفني البي 

ضافة "مضن واليهتا غري تكل املرتبطة ابلبرش" لتو   ضيح أأن املوارد الوراثية مل تتضمن املوارد الوراثية البرشية.وا 

ندونية يا ابمس مجموعة البدلان امل  .69 ، وأأعرب عن رسوره لرؤية أأن وفد الوالايت املتحدة تقاربة التفكريوحتدث وفد ا 
شارة ششنأن الأمريكية مة تعد للمشاركة  النص البديل ميض قدما من اس تعداده للايل رشط الكشف يف النص. واعترب ذكل ا 

ذا اكن هذا هو املقصود،  نه يقرتح فامي يتعلق ابلأهداف. ومع ذكل، ا  ا بديال  للتنأكد من سالمة فا  . النصأأن يكون أأي نص نص 
 أأفاد أأن يف الواقع، من املرحج أأن يةامه الاقرتاح اخلاص ابلروهدف يف الاس تخدام غري املرصح به للموارد الوراثية. و وذكر أأنه 

نأن اللجنة تقرتب من هناية العملية، من خالل التعليق بعتقد ي عمل أأن وفد الوالايت املتحدة الأمريكية يأأن من دواعي رسوره 
ذا اكن ذكل هو الروهدف.  هاس تعدادأأعرب عن عىل قامئة الرشوط وادليباجة. و  وأأفاد أأن ملناقشة قامئة املصطلحات وادليباجة ا 

 .حفةب الة ياسة مرتبطة ببعضروها البعض، وليس مع أأهدافبنود مجيع ال 

ن هدف ادلورة  ذكرو  .70 من عاما  15للجنة احلكومية ادلولية بعد اخلامةة والثالثني وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات ا 
الاجامتعات هو سد الثغرات. وشكر وفد الوالايت املتحدة الأمريكية عىل املقرتحات اليت ال تؤثر عىل سالمة النص لأهنا 

ذكر . و 2لبديل عن تفضيلروها ل أأعربت غالبية البدلان أأفاد أأن املناقشة. و  تشتتروها كبدائل حىت ال عنارص جديدة، وجيب وضع 
الروهدف هو سد الثغرات، وليس فتح املزيد مهنا، وذلكل يتعني أأن تكون مجيع التغيريات مقبوةل دلى ادلول الأعضاء أأن 

 الأسرى.
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 3ينبغي نقل البديل و ملتحدة الأمريكية يف شلك مكتوب. نه حباجة لرؤية تدخل وفد الوالايت اأأ وفد الربازيل أأفاد و  .71
ىل "ال يوجد رشط جديد لل  ندونية يا. و كشفا  من الواحض أأنه ال يرتبط مبتطلبات ذكر أأنه "، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد ا 

دراجه يف ذكل اجلزء من النص. و كشفال  وفد الوالايت ملش تقات" اذلي قدمه ا"لـ ن التعريف املقرتح ذكر أأ ، ذلا ال ينبغي ا 
 طرف. 100املتحدة الأمريكية ال يتفق مع بروتوكول انغواي، اذلي يضم أأكرث من 

يران اال سالمية. و  .72 كوادور الاقرتاح اذلي تقدم به وفد مجروهورية ا  من املروهم أأن تبذل مجيع الأطراف ذكر أأنه وأأيد وفد ا 
ىل اول اجلع بني البديلني. ودعا مجيع حتقصارى هجدها لتضييق الفجوات و  ىل فروهم أأفضل للحاجة ا  ىل التوصل ا  الأطراف ا 

طار نظام امللكية الفكرية. ودعا مجيع اك  الاتةاق والتاكمل مع الصكوك ادلولية الأسرى  ثراهئا والتغلب عىل القصور اذلايت يف ا 
ىل توحيد هجودها واختاذ قرارات ششنأن البدائل امللموسة.  ادلول الأعضاء ا 

ّ وصديق2018مارس  20يل يف اليوم التايل ، ]مالحظة من الأمانة: حدث ما ي .73 ىل أأن امليرس   ة.[ أأشار الرئيس ا 
املناقشة اليت جرت يف اليوم الةابق وس يقدمان بعض املقرتحات والأفاكر الأولية عىل أأساس تكل يف  فكراالرئيس 

 دعا امليرس لتقدمي أأعامهل.و مراجعة.  تعترب ، وليس لروها أأي وضع واليه مبثابة أأعامل جاريةاملناقشات. وأأكد أأن املادة املقدمة 

نه وصديق /الة يد أأفادو  .74 الرئيس أأعدا "العمل اجلاري"، هبدف حتةني النص لتوفري  ةكوروك، متحداث  بصفته امليرس، ا 
ن وأأفاد أأن مزيد من الوضوح والشمولية والبةاطة.  العمل اذلي مت اجنازه ليس هل اي وضع. وينص النص عىل ما ييل: "ا 

]املش تقات[ واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية يف نظام  وراثيةص، هو املةامهة يف حامية املوارد الالروهدف من ال
املتبادل مع االتفاقات ادلولية املتعلقة حبامية املوارد الوراثية ]مش تقاهتا[ و/أأو مع ]الرباءات[ عن طريق: )أأ( ضامن التاكمل وادل

وتكل املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ )ب( تعزيز الشفافية يف نظام ]الرباءات[ فامي يتعلق  وراثيةابملوارد الاملعارف التقليدية املرتبطة 
؛ )ج( ضامن حصول ماكتب ]الرباءات[ عىل وراثية]مش تقاهتا[ و/ أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ال وراثيةابملوارد ال

ملنع منح حقوق ]براءة  وراثية[ واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الاش تقاهت]م  وراثيةاملعلومات املناس بة عن املوارد ال
 .عن سطنأ اخرتاع[ 

هنا أأول حماوةل ال دراج الشواغل اخملتلفة اليت مت اال عراب نأ أأفادت بو يل بصفهتا صديقة الرئيس، غاب /الة يدةوحتدثت  .75
عادة التنأكيد، وفقا  التفاقية التنوع من ادليبنص درج عهنا ششنأن الأهداف ووضعروها يف نص واحد. وقد أ   اجة يف أأحد البنود: "ا 

ىل املوارد الوراثيةالبيولويج، عىل احلقوق الة يادية لدلول عىل مواردها ال يف يد تقع  وراثية، وأأن سلطة حتديد الوصول ا 
ضافة العبارة املكتوبة ميو هذا الرشط موجود حاليا يف ادليباجة. أأفادت أأن ضع للترشيع الوطين". و ختاحلكومات الوطنية و  كن ا 

ىل ادليباجة. و  بنأن نظام امللكية الفكرية، اذلي يمي الاخرتاع والابتاكر، قرار عىل ما ييل: "الاالعبارة نص ت خبط مائل ا 
". (GRAATKواملعارف التقليدية ) وراثيةاملوارد ال يتقاطع مع اتفاقية التنوع البيولويج وهل دور يؤديه يف تةروهيل حامية

دراج أأن  وذكرت قد يكون النص اذلي مل و من ادليباجة يه مةاعدة الوفود عىل التفكري ششلك شامل يف الوثيقة. نص فكرة ا 
عداد اس تخدام قد يكون يظروهر يف الأهداف  عبارة يف ادليباجة أأو يف مادة أأسرى. وهذا من شنأنه أأيضا أأن يةاعد عىل ا 

جيابيةالأ " وراثية"مةامهة يف حامية املوارد ال يف الفكرة تمتثل ". و المتكل غري املرشوعواليت اس تخدمت يف مقابل "منع  كرث ا 
جيايب وربطروها اب الرئييس محلاية تعد الص، اتفاقية التنوع البيولويج، اليت يباجة ششنأن ة تخدم يف ادللنص امل وضعروها ششلك ا 

 لتنوع البيولويج.املوارد الوراثية، مع الاعرتاف بوجود تقاطع بني نظام امللكية الفكرية واتفاقية ا

 فتح الرئيس ابب التعليقات الأولية.و  .76

يران اال سالمية و الرئيس عىل معلروهم[.  ة]مالحظة من الأمانة: شكر مجيع املتحدثني امليرّس وصديق .77 هننأ وفد مجروهورية ا 
ىل نص أأكرث تنظامي   ت. وهبذه الروح، حماوةل جيدة جدا لةد الفجواوهو الرئيس عىل اتباع الهنج البناء املمتثل يف التوصل ا 

ىل نص أأفضل.  ىل اتفاق عىل هذا النحو، لكنه حترك يف هذا الاجتاه ، و ستمتكن اللجنة من التوصل ا  قد ال يصل الأمر ا 
أأنفةروهم أأن يتصوروا عىل الأعضاء وأأفاد أأنه يتعني نص أأفضل بكثري. وضع ششلك أأفضل من الوقت و حبيث يمت الاس تفادة 
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مة تخدما يف هناية اليوم، سواء اكن مة تخدما يعترب ، لأن اجليع بطريقة أأو بنأسرى كاملكني ومة تخدمني، عىل حد سواء
متروهيد الطريق لتحةني اس تخدام ويتعني عىل اللجنة ذكل. غري  وأأ  أأو مالاك أأو حامي ا ايهنائيا أأو مة تخدما متوسطا أأو جتار

نشاء نظام واحض وشفاف يةمح للجميع ابالس تخد ام الوثيق للموارد الوراثية مع الاعرتاف املوارد الوراثية، من خالل ا 
حامية وتيةري ، وجيب وجود نظام شفاف س يفيد البرشية مجعاءوذكر أأن املوارد الوراثية. يف ابحلقوق اليت ميلكروها البعض 

شنأن من وأأفاد أأن نقح بعقلية رؤية اذلات مكة تخدم وماكل. امل نص ال اس تخدام املوارد الوراثية. وحث اجليع عىل العمل حنو 
  ذكل أأن يةاعد يف تقريب وهجات النظر.

نه جيب حتقيق التوازن ملقديم ومة تخديم  .78 جيب اس تخدام املوارد الوراثية كام . املوارد الوراثيةوقال وفد كولومبيا ا 
ال بطريقة مة تدامة، و يف  عالمتكل غري املرشومل يمت قبول مفروهوم ومن خالل تتبع املوارد الوراثية. ال ميكن أأن يتحقق ذكل ا 

فامي يتعلق ابمللكية الفكرية واملوارد و  مضن املعاهدات البيتية. ربأأكششلك تطبيقه يمت قد و أأي منتدى متعدد الأطراف. 
مروج لالبتاكر، مع الأخذ يف الاعتبار بروتوكول انغواي واتفاقية التنوع أأنه لعب الابتاكر دورا  هاما  للغاية. كام يالوراثية، 
ون الروهدف من هذا الص، هو حامية املوارد الوراثية وتعزيز شفافية وفعالية نظام الرباءات وضامن جيب أأن يكو البيولويج. 

 ادلمع املتبادل مع االتفاقات ادلولية البيتية الأسرى.

ندونية يا بنص العمل اجلاري. وفامي يتعلق بـ " .79 ابغيل، بصفهتا  /الة يدةأأفاد أأن "، المتكل غري املرشوعورحب وفد ا 
ذا أأزيل عنرص تةاءل قائال، قتنع بعد. و ي عن النص، ولكنه مل هذا املصطلح  س، أأوحضت سبب غيابالرئي ةصديق المتكل ا 

رشط الكشف عن املوارد الوراثية ش عن سطنأ  الرباءاتمنح امللكية الفكرية أأو حقوق فكيف سريتبط منع ، غري املرشوع
عن منشنأ ومصدر املوارد كشف لكية الفكرية ال يتطلب عادة ال ن نظام امل حيث أأ واملش تقات واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، 

الوراثية واملعارف التقليدية، لأن مثل هذه املعلومات ال تكون يف الغالب ذات صةل صارمة لمتكني الاخرتاع أأو دمع 
 .المتكل غري املرشوعطمنئ بنأن الروهدف يشمل عنرص تنأكيد م. وطلب توضيحات و اتاملطالب

ما من شنأنه أأن و ن الروهدف ليس حكام تنفيذاي يف االتفاق. أأ الرئيس،  ةبصفهتا صديق، متحدثة يلغاب /الة يدةوأأفادت  .80
يف حامية املوارد الوراثية س يكون رشط الكشف الفعيل، أأاي اكن ما سيمت االتفاق عليه يف يةامه أأو  المتكل غري املرشوعمينع 
الرباءة أأو الواقع عىل مقدم طلب شف، وما هو الالزتام عنه، ورشوط الك كشف جيب ال اذلي يحدد ما هذا ما س  . و 3املادة 

نشاء حمك معيل. و المتكل غري املرشوعن وجود لكمة "وأأفادت أأ امللكية الفكرية.  ىل ا  الروهدف من يمتثل " يف الروهدف لن يؤدي ا 
دخال احلمك اال جرايئ. يف "املةامهة يف امحلاية" يف الواقع  أأي مصطلح معني يف الروهدف الرتكزي كثريا عىل يف الروهدف وال يمتثل ا 

 عىل ما ميكن أأن يققه االتفاق ابلفعل.الرتكزي ولكن 

حق امللكية الفكرية للشخص  تقنيةن نظام الرباءات مينح من الناحية ال بنأ وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات أأفاد و  .81
" لتجنب منح حق كل غري املرشوعالمتاذلي يبتكر أأو خيرتع عىل أأساس املوارد الوراثية. ذلا ينبغي اس تخدام مصطلح "

تغيري وأأفاد أأن امللكية لشخص حصل بطريقة احتيالية أأو غري مرشوعة عىل حق احلصول عىل املوارد الوراثية املعنية. 
ىل تغيري تركزي العديد من عنارص النص، مبا يف يؤدي " ا ىل "الاس تخدام غري املرصح به" المتكل غري املرشوع"منع مصطلح  ا 
ىل املوارد الوراثية. يس هو ذاته ابت، لأن الاس تخدام غري املرصح به ل ذكل العقو ميكن و احلصول عىل الوصول الاحتيايل ا 

آاثر خمتلفة يف القانون الوطين. املأأن يكون "غري  ميكن أأن يكون و رصح به" من خالل سطنأ  أأو فعل بريء للغاية، يكون هل أ
ىل املصطلجنائيا  ا ا  داراي بطبيعته، استناد   حات املة تخدمة.أأو ا 

ىل "منع أأ وفد مرص  ذكرو  .82 ىل "املةامهة يف امحلاية الفعاةل" للموارد الوراثية، ينبغي أأن يشري النص أأيضا  ا  نه ابال ضافة ا 
 ملوارد الوراثية.ا" متكل غري مرشوع
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مع  هقااتفأأعرب عن ن النص مفيد للغاية ورد عىل التعليقات اليت أأبديت يف اجللةة العامة. و أأ وقال وفد الةلفادور  .83
آلية التعامل مع مةامهة ال ةالرئيس وصديق يف حامية  ص،الرئيس عىل أأن الروهدف عام ا ىل حد ما وأأن التفاصيل املتعلقة بن

 قرر يف الوقت املناسب.وفقا ملا س يُ  الرباءاتأأو نظام  نظام امللكية الفكريةاملوارد الوراثية سيمت رمسروها الحق ا يف النص داخل 

ندونية ي .84 ن الروهدف يشمل مجيع دوافع الة ياسة الرئية ية  تقاربة التفكريا ابمس مجموعة البدلان امل وحتدث وفد ا  قائال  ا 
تعزيز كفاءة وشفافية امللكية الفكرية ونظام الرباءات )من خالل و : املةامهة يف حامية املوارد الوراثية؛ ويه للمعاهدةالثالثة 

 سرى.الكشف(؛ وادلمع املتبادل مع االتفاقيات ادلولية الأ 

ذا اكنت عبارة "ومنع منح الرباءات ة ، متحدثيباتبت مؤسةة  ممثةل توتةاءل .85 عن نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية، عام ا 
ىل قلقروها ششنأن حاالت سطنأ  وذكرت أأنه الةابقة.  المتكل غري املرشوع" يف الفقرة )ج( ستشمل س بل الانتصاف. وأأشارت ا 

 ابلفعل."عن سطنأ اليت مت منحروها  الرباءاتة معاجلميكن قراءة النص عىل النحو التايل "

 .(Rev.1) املعدةل الأوىل ال دراجه يف النةخة اجلاريوأأيد وفد الوالايت املتحدة الأمريكية نص العمل  .86

 من جانب العامصة.د ذكل ، رهنا  بتنأكيوأأيد وفد الروهند النص، فامي يتعلق بنظام امللكية الفكرية بنأمكهل .87

ذا اكن الروهدف هو ضامن الشفافية الفعاةل أأو املةامهة وحتدث وفد املغرب ابمس مجم .88 وعة البدلان الأفريقية وتةاءل عام ا 
 ببةاطة يف امحلاية.

ىل أأ كوروك، متحداث  بصفته امليرس،  /الة يد أأفادو  .89 شارة حمددة ا  لأن  1يف املادة  المتكل غري املرشوعنه ال توجد ا 
 املةنأةل قد مت تناولروها يف ادليباجة.

ىل  2مناقشة املادة  افتتح الرئيسو  .90 ذا اكنت هناك حاجة فعال  ا  ذا مادة "موضوع الص،". وسنأل عام ا  حول املوضوع ا 
طار قضية مت تناول ال  دراج مصطلح "املش تقات"؛ 1: )ويه لهناك ثالث قضااي مل حتُ وذكر أأن . نطوقامل من واد امليف ا  ( ا 

ذا اكن موضوع الص، ينبغي أأن يشمل املوارد الوراثية و2) ذا 3ملوارد الوراثية؛ )املعارف التقليدية املرتبطة اب/ أأو  ( ما ا  ( ما ا 
عىل حقوق أأسرى خاضعة لةلطة الويبو. ينطبق أأو طلبات الرباءات فقط أأو  الرباءاتاكن ينبغي أأن ينطبق الص، عىل 

 لتعليق.الرئيس ابب افتح و 

زاء اتةاع نطاق الص،، .91 ذا اكن سيشمل املش تقات.  وأأعرب وفد الوالايت املتحدة الأمريكية عن قلقه ا  وأأعرب عن ا 
ابملوارد املعارف التقليدية املرتبطة يف يمت التفكري أأن ه من دواعي رسور نأنه بوأأفاد جتنب اس تخدام "املش تقات". تفضيهل 

ذا اكن موضوع الص، هو  ىل املوارد الوراثية نفةروها. وفامي يتعلق مبا ا  ة الفكرية فقط أأم حقوق امللكي الرباءةالوراثية ابال ضافة ا 
نه ال يرى أأمهية  حقوق املؤلف والعالمات التجارية وأأشاكل حقوق امللكية الفكرية الأسرى يف املوارد الش امتل الأسرى، فا 

، يف الفقرة 2فامي يتعلق ابملادة و مقاربة معلية ومعقوةل. وذكر أأهنا . الرباءاتوضوع عىل تركزي املفضل و . ص،الوراثية وال
[" حيث تكون لك لكمة بني ينبغي] / [جيب" واقرتح الاس تعاضة عهنا بعبارة "]جيب/ ينبغية "، اس ُتخدمت صيغالبديةل

ششنأن اختاذ قرار يتعني عين مضنا  أأنه ميكن استيار "جيب" أأو "ينبغي"، و ت من أأن الصياغة الأصلية قد قوسني لتعكس قلقه
أأكرث مالمئة. واقرتح تغيريا  قوسني هو صيغةبني  عىل حدةتني اللكم لكمة من وضع لك من فا ن هذين املصطلحني. ذلا، أأحد 

آسر  عىل سبيل املثال، ، 1وأأفاد بقوهل، س تكون املادة . مادةيف أأعىل لك لك مادة من املواد بني قوسني وضع تصنيف بعامليا أ
دخال معقوفني قوسني  بني" لـ "وفقا ةلفقرة الأوىل من ديباجة وثيقة العمل اجلاري، اقرتح وضع لكموفامي يتعلق اب .[1]املادة  وا 
قوسني بني "امللكية الفكرية" لكمة وضع الوفد لفقرة الثانية من ادليباجة، اقرتح بدال مهنا. وفامي يتعلق اب"متةقة" لكمة 

دخال لكمة يف صيغة اجلع لكمة "الاخرتاع" وضع اقرتح  ،"الرباءة". ويف نفس الةطر لكمةواستبدال ذكل ب معقوفني وا 
يف و"امحلاية".  لكمةواستبدال ذكل بقوسني معقوفني بني "لتةروهيل حامية" لكمة بتاكر". واقرتح وضع "تشجيع" قبل "الا
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انقش ابلفعل املفروهوم الوارد يف الفقرة )أأ(. وفامي يتعلق أأفاد أأنه الفقرتني )أأ( و )ب( بني قوسني معقوفني. و وضع ، اقرتح 1املادة 
لفقرة )ج(، وفامي يتعلق ابت املقرتحة يف الص، س تعزز الشفافية يف نظام الرباءات. غري مقتنع بنأن الآلياأأفاد أأنه ابلفقرة )ب(، 

دراج لكمة "   "منح".لكمة قوسني معقوفني بعد بني " عن سطنأ "لكمة "منح" ووضع لكمة " قبل عن سطنأ اقرتح ا 

ن االتفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدة ) .92 يتعني عىل البدلان  ( تنص عىل أأنهUPOVوقال وفد مرص ا 
حامية املش تقات اليت أأنتجروها مربو النبااتت. كام ينبغي أأن تةمح اللجنة احلكومية ادلولية للشعوب الأصلية ابمتالك املوارد 

 الوراثية من أأجل حامية تكل املش تقات ومش تقاهتم. وجيب أأن تبقى املش تقات يف النص.

نه ال توجد حاجة ال دراج مادة  .93 حمددة ششنأن املوضوع، حيث ينبغي أأن يصبح املوضوع واحضا مبا وقال وفد سويرسا ا 
فيه الكفاية عىل أأساس الأحاكم احملددة الواردة يف الص،. وأأيّد الوفد أأن ينطبق الص، عىل لك من املوارد الوراثية واملعارف 

ذا اكن سي دراج املش تقات أأم ال، جيب توضيح ما التقليدية املرتبطة هبا. كام أأيّد تركزي الص، عىل الرباءات. وفامي يتعلق مبا ا  مت ا 
ذا اكن الأمر كذكل،  ذا اكن دلى مجيع الأعضاء نفس الفروهم، وششلك رئييس ذكل الوارد بني قوسني يف قامئة املصطلحات. وا  ا 

ىل أأنه عىل الرمغ من أأن بروتوكول انغواي يشمل عىل مصطلح "املش تقات" يف املادة  ششنأن اس تخدام  2فقد أأشار ا 
ىل هذا املصطلح يف الأحاكم املعمول هبا. وجتنب ا حلدوث تعارض مع اال جامع املصطلحا شارة واحدة ا  نه ال يتضمن ولو ا  ت، فا 

شارة ا ىل  ليه سابق ا، وحىت يكون هناك توافق مع بروتوكول انغواي، ينبغي أأال يكون هناك أأي ا  ادلويل اذلي مت التوصل ا 
ذا قررت اللجنة احلكومية ادلولية، لأي سبب املش تقات يف الأحاكم املعمول هبا الواردة يف  ص، اللجنة احلكومية ادلولية. وا 

دراج مصطلح "املش تقات"، مفن املروهم مناقشة الآاثر العملية ال دراج ذكل املصطلح. وللقيام بذكل، ينبغي أأال  من الأس باب، ا 
هو حمدد يف بروتوكول انغواي. وهناك  يغيب عن اذلهن أأنه ليس لك مركب بيوكمييايئ يف الاخرتاع ينشنأ ششلك طبيعي، كام

ىل تثبيت العديد من املركبات البيوكمييائية أأو صياغهتا أأو تعديلروها بطريقة أأسرى ليك يمت تضميهنا يف منتج مثل املنتج  حاجة ا 
ىل املش تقات يف الص، قرص املوضوع ششلك غري رضوري فقط عىل تكل  الصيدالين. وميكن من خالل اال شارة ا 

دراج "املش تقات" مع  الاخرتاعات، اليت ال تزال حتتوي عىل مركب بيوكمييايئ ينشنأ ششلك طبيعي. وميكن أأن يتعارض ا 
أأهداف توفري حامية أأفضل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وميكن العثور عىل نفس املش تق يف كثري من 

ن املوارد الوراثية يف بدل معني. كذكل فا ن الكشف عن مصدر أأو منشنأ املوارد الوراثية اخملتلفة وليس قارصا عىل نوع واحد م
املش تق ميكن أأن يقلل ابلتنأكيد من الشفافية حول مش تقات حمددة للموارد الوراثية. ومت ابلفعل تناول املش تقات مبا فيه 

ب الوفد عن رسوره ملناقشة ذكل، الكفاية من خالل ااال شارة ا ىل "الاخرتاعات القامئة مبارشة عىل املوارد الوراثية". وأأعر 
 حيث أأن تكل املةائل تقنية ا ىل حد كبري.

ىل أأن الربازيل طرف  .94 نه فامي يتعلق ابملوضوع، ينبغي أأن تكون املش تقات يف نطاق االتفاق. وأأشار ا  وقال وفد الربازيل ا 
ا للغاية للمش تقات يف املادة  ىل متطلبات . واكن 2يف بروتوكول انغواي، اذلي يقدم تعريف ا واحض  ذكل أأحد الأس باب املؤدية ا 

الوصول وتقامس املنافع. وأأعرب عن رغبته يف وجود دمع متبادل بني اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي والص، اجلاري 
ىل تيةري فروهم نطاق املعاهدة ومداها. وس يكون ذكل لصاحل  التفاوض ششنأنه يف اللجنة احلكومية ادلولية. ويؤدي وجود مادة ا 

املة تخدمني ومودعي املوارد الوراثية. وفامي يتعلق بتعريف املش تقات نفةروها، رأأى الوفد أأنه ينبغي مناقش هتا عىل مة توى 
ن الويبو ليةت  بروتوكول انغواي حيث يوجد خرباء يف جمال البيوتكنولوجيا. وأأوحض أأن مةنأةل املش تقات تقنية للغاية، ذلا فا 

جياد طريقة أأفضل لتتبع ومراقبة أأفضل منتدى ملناقش هتا. وأأشا ىل أأن حمور املناقشات يف الويبو ينبغي أأن يكون هو ا  ر ا 
 اس تخدام املوارد الوراثية من خالل نظام امللكية الفكرية/الرباءات.

ىل أأن حامية املوارد الوراثية تعمل خارج نطاق الرباءات. وأأوحض أأن عىل اللجنة احلكومية ادلولية  .95 وأأشار وفد نيجرياي ا 
دراج املش تقات  غالق الاحامتالت الأسرى اليت تعمل فهيا أأنظمة امللكية الفكرية للنظام يف س ياق املوارد الوراثية. ومن املروهم ا  ا 

 يف النص.
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وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، ورأأى أأنه س يكون من املناسب والرضوري توس يع النطاق ليشمل  .96
 واملعارف التقليدية املرتبطة هبا لضامن التاكمل. املوارد الوراثية ومش تقاهتا

وأأيّد وفد الة نغال البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي. ورأأى أأنه ينبغي أأن متتد اللغة لتشمل نظام امللكية الفكرية بنأمكهل  .97
 حىت ال يكون مقيّ دا فامي يتعلق بنطاق امحلاية.

دة الأمريكية، خاصة فامي يتعلق ابدليباجة والروهدف واملوضوع. وأأشار وأأيّد وفد الياابن ششدة اخرتاع وفد الوالايت املتح .98
ىل  ىل أأن مصطلح "مش تق" ال يُة تخدم يف الأحاكم الرئية ية لربوتوكول انغواي، عىل الرمغ من توضيح معناه. ويرجع ذكل ا  ا 

ن يفرسر عىل نطاق واسع أأن أأطراف اتفاقية التنوع البيولويج اكنوا خيشون أأن يؤدي مصطلح "مش تق"، اذلي من املرحج أأ 
ىل عدم اليقني القانوين. والمتس  ىل توس يع نطاق موضوع بروتوكول انغواي ششلك غري حمدود، مما يؤدي يف الهناية ا  للغاية، ا 
ىل أأنه ينبغي أأيضا حذف تعريفه. وفامي يتعلق  الوفد حذف املصطلح "مش تق" من الص، ابلاكمل. ونتيجة ذلكل، أأشار ا 

 فد أأمهية مصطلح "المتكل غري املرشوع" اذلي يقع خارج نظام الرباءات.ابلروهدف، مل ير الو 

ن اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي يتعلقان ابمللكية الفكرية وال يقترصان عىل الرباءات.  .99 وقال وفد الروهند ا 
ا من الص،، مبا يامتىش مع بروتوكول انغواي.  وجيب أأن تكون املش تقات جزء 

ن .100 ل أأن ينطبق موضوع الص، عىل نظام امللكية وحتدث وفد ا  دونية يا ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري، وفضر
ا ابلتفةري اذلي قدمه وفد  ا يف موضوع الص،. وأأحاط علم  ا هام  ىل أأن مصطلح "مش تق" ميثل عنرص  الفكرية. وأأشار ا 

، اذلي ”اس تخدام“ول انغواي، ولكن مت ربطه مبصطلح سويرسا، وأأدرك أأن املصطلح ال يُة تخدم يف النص املعمول به لربوتوك
يُة تخدم ششلك مبارش أأو غري مبارش يف العديد من الأحاكم. وأأعرب عن رغبته يف رؤية مصطلح "مش تقات" ينعكس يف 

ظ عىل املوضوع. وأأعرب عن تنأييده الشديد ال دراج املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية شةبب احلاجة القصوى للحفا
 حقوق الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.

ا يف جمال الرباءات. ومع ذكل، أأعرب عن عدم رغبته يف  .101 ن العالقة ابملوارد الوراثية أأكرث وضوح  وقال وفد الةلفادور ا 
ماكنية تطبيقروها عىل أأشاكل أأسرى من امللكية الفكرية. وللتغلب عىل هذه املشلكة، ميكن تعريف الرباءا ت يف النص استبعاد ا 

آسر من أأشاكل امللكية الفكرية،  آسر. ويف احلاالت اليت تنطبق فهيا عىل شلك أ وميكن توضيح ذكل يف ادليباجة أأو يف ماكن أ
ا  سوف تنطبق الرباءات عىل أأشاكل امللكية الفكرية الأسرى هذه. وقد يفتح توضيح من هذا النوع الطريق للميض قدم 

 هنا بعض الوفود.وسوف يتناول الشواغل اليت أأعربت ع

ن  .102 ا. وقال ا  ن اجليع ياول التنأكيد عىل موقفه القدمي، وهو أأمر ال يةاعد كثري  يران اال سالمية ا  وقال وفد مجروهورية ا 
المترين املتعلق ابلأهداف ميكن تطبيقه عىل املواد الأسرى. ومع احرتام مواقف الآسرين، يتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية 

ىل التوصل  ذا اكنت الوفود س تحرتم موقف لك طرف حق ا ا  ال ا  ىل نص أأفضل ال حراز أأي تقدم. وهذا ال ميكن أأن يدث ا  ا 
ا مطالبة أأحد الأطراف ابلرتاجع عن موقف رئييس ما من أأجل حتةني النص. وأأشار  ال س يكون من الصعب جد  وتُقر به. وا 

ىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية ما زالت دلهيا الفرصة لوضع نص أأكرث  توازان  ومشوال . وتتناول الصكوك ادلولية الأسرى مثل ا 
"( ITPGRاتفاقية التنوع البيولويج أأو بروتوكول انغواي أأو املعاهدة ادلولية ششنأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة )"

يتعني علهيا توضيح تكل القضااي املتعلقة قضااي الوصول وتقامس املنافع. وتتعامل اللجنة احلكومية ادلولية مع امللكية الفكرية و 
ىل امللكية الفكرية ششلك عام. وأأوحض الوفد أأن ص،  ليه وفد الروهند، تشري تكل الصكوك ا  ابمللكية الفكرية. وعىل حنو ما أأشار ا 

ىل التفاصيل املط لوبة لتكل اللجنة احلكومية ادلولية س يحدد الأحاكم املتعلقة ابمللكية الفكرية وأأن هناك حاجة للتوصل ا 
ا والأكرث توافق ا وتوفري حلول للقضااي املعلقة. وفامي يتعلق  املناقشة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف رؤية الص، الأحدث عروهد 

ابملش تقات، رأأى أأنه ينبغي أأال تشارك اللجنة احلكومية ادلولية يف اجلوانب اخملتلفة. وأأوحض أأن التةويق التجاري ملواد كمييائية 
ال يتعامل ابلفعل مع املوارد الوراثية نفةروها، وال مع املواد ذات الوحدات الوظيفية للوراثة، ولكن ابلأحرى مع  وأأدوية حمددة
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الأيضات واملركبات البيوكمييائية املوجودة يف تكل املوارد الوراثية. وال تة تطيع اللجنة احلكومية ادلولية تقييد نفةروها مبعاجلة 
ابملوارد الوراثية. ويتعني عىل اللجنة توفري حلول محلاية امللكية الفكرية للمش تقات كذكل. وعندما  قضااي امللكية الفكرية املتعلقة

يتعلق الأمر بنظام امللكية الفكرية مقابل الرباءات، ال تشري الرباءات ا ىل مجيع قضااي امللكية الفكرية اليت تؤثر عىل املوارد 
ا شلك من أأشاكل امللكية الوراثية. وعىل وجه التحديد، ختضع املوارد ا ا حلقوق تربية النبات، ويه أأيض  لوراثية النباتية معوم 

ىل أأن هذه قضااي رئية ية يف  الفكرية. ومل يوافق الوفد عىل استبعاد جزء كبري من املوارد الوراثية الزراعية من الص،. وأأشار ا 
ا، رمغ أأهنا ليةت حمكومة مع ا ابلرباءات بل ابلأحرى بواسطة النظم الفريدة أأو نظم جمال امللكية الفكرية يلزم معاجلهتا أأيض  وم 

 تربية النبااتت.

ىل أأن موضوع املش تقات يف دوةل  .103 دراج مصطلح "املش تقات". وأأشار ا  وأأيّد وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات ا 
 جملمتعات الةاكن الأصليني. بوليفيا املتعددة القوميات يشمل الأيضات الأولية والثانوية املوجودة يف النبااتت الطبية

ىل فروهم مشرتك للنطاق الواحض للمش تقات وتعريفروها، وهو ما  .104 ن ادلول الأعضاء مل تتوصل ا  وقال وفد مجروهورية كوراي ا 
يداع طلبات الرباءات. وأأعرب عن رغبته يف  ليس واحضا ا ىل حد أأنه قد يدث ارتباك ملودعي الطلبات أأو الفاحصني عند ا 

ن املوارد الوراثية واملعارف حذف املش تقات من الن ص. وفامي يتعلق بنظام الرباءات مقابل نظام امللكية الفكرية، قال الوفد ا 
التقليدية املرتبطة هبا أأكرث ارتباطا ابلرباءات من ارتباطروها حبقوق امللكية الفكرية الأسرى مثل العالمات التجارية والتصاممي 

ىل  2ام الرباءات. وأأعرب عن رغبته يف الاحتفاظ ابملادة وحق املؤلف. وجيب أأن يقترص املوضوع عىل نظ يف النص. وأأشار ا 
 رضورة حتديد نطاق املوضوع بوضوح لتقليل الارتباك يف تنفيذ الص،.

دراج قةم عن القضااي اليت مل يمت حلروها، حيث ميكن فيه  .105 نه ينبغي عىل اللجنة احلكومية ادلولية ا  وقال وفد كولومبيا ا 
آسر حول تكل املةنأةل. وأأوحض أأن هذا وضع تعريف املش تقا جراء مناقشة ابلفعل يف ماكن أ ت، ليتة ىن مناقش ته مبجرد ا 

دراجه كتعريف لأنه مت الاعرتاف  دراجه جيعهل ساراي  يف مجيع أأحناء الص،. وقد مت ا  املصطلح موجود يف بروتوكول انغواي وأأن ا 
ىل أأنه ينبغي عىل اللجنة احلكومية ادلولية عدم مناقشة املةائل التقنية اليت مت  به كعنرص خمتلف عن املوارد الوراثية. واشار ا 

ىل اخلربات  حلروها ابلفعل يف الصكوك الأسرى. وينبغي أأن يتناول الص، املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. واستنادا ا 
 يف خمتلف البدلان، جيب أأن يشمل النطاق مجيع حقوق امللكية الفكرية.

ىل أأن هناك تعريفا  وأأوحض وفد .106 عادة تعريف املش تقات يف الويبو. وأأشار ا  ر من ا  الربازيل مداخلته الةابقة. وحذر
دراج املش تقات يف الأجزاء اال جرائية يف بروتوكول  دراج أأو عدم ا  مبوجب بروتوكول انغواي وال ينبغي تغيريه. وفامي يتعلق اب 

)ج( عىل أأن اس تخدام املوارد الوراثية يشمل  2فد كولومبيا. وتنص املادة انغواي، فقد وافق الوفد عىل البيان اذلي أأدىل به و 
ىل  17و 6و 5تطبيق البيوتكنولوجيا، وابلتايل املش تقات. وأأوحض أأن مصطلح "اس تخدام" املوارد الوراثية يف املواد  وما ا 

ىل عدم وجود حاجة لال شارة يف ذكل ميثل طريقة اقتصادية ا ىل حد ما للتقدم يف مناقشة النص يف بروتوكول انغواي. وأأ  شار ا 
ا أأن املش تقات توجد يف نطاق بروتوكول انغواي يف مجيع أأجزاء النص. ىل املش تقات، موحض   لك ماكن ا 

ن من الأنةب أأن يركز الص، عىل الرباءات. وينبغي أأن يشمل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  .107 وقال وفد أأسرتاليا ا 
درا ج املش تقات يف املوارد الوراثية. وأأعرب عن اهامتمه ابالس امتع من البدلان اليت دلهيا متطلبات حملية املرتبطة هبا. وسيمت ا 

ىل املش تقات. وأأوحض أأن مثل هذه التجربة العملية س تكون مفيدة يف فروهم الكيفية اليت  شارة حمددة ا  قامئة للكشف واليت لروها ا 
ا عىل تضييق مدى صةل هذا املصطلح ابلص، احملدد.س يؤثر هبا هذا املصطلح عىل نطاق الص، ادلويل. وقد   يةاعد أأيض 

نه  .108 نه عىل الرمغ من أأنه يدرك تعريفات املوارد الوراثية واملادة الوراثية يف اتفاقية التنوع البيولويج، فا  وقال وفد كندا ا 
ىل نص اللجنة احلكومية ادلولية، عىل الأقل ليس دون التوصل أأوال   ليس من الرضوري جلب لك تكل املصطلحات مبارشة ا 

ىل أأن اتفاقية التنوع البيولويج تتعلق ابلتنوع البيولويج بيامن تركز اللجنة احلكومية ادلولية عىل وضع  ىل تفامه مشرتك. وأأشار ا  ا 
ن التنوع البيولويج و  امللكية ص، للملكية الفكرية. وبدون املةاس ابلعمل الروهام التفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي، فا 
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ماكنية تطبيق املصطلحات الواردة يف أأي ص،  الفكرية هام جماالن خمتلفان، ويتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية التنأكد من ا 
ب  من صكوكروها يف س ياق امللكية الفكرية دون املةاس بطبيعة النتيجة )النتاجئ(. وبغية تعزيز الفروهم املشرتك لروهذه املةنأةل، رحر

آراء ادلول بل مودعي  الوفد بن الأعضاء اليت طبقت هذه املصطلحات يف س ياق امللكية الفكرية ملعرفة كيف مت تفةريها من ق 
طلبات الرباءات أأو حمامك الرباءات. وأأوحض أأن هذا من شنأنه أأن يةاعد عىل حتديد أأفضل التعريفات من أأجل الأغراض 

ذلي ال يزال دلى الوفد خماوف وأأس ئةل ششنأنه، مبا يف اخلاصة للص،. وينطبق اليشء نفةه ابلنة بة ملصطلح "املش تقات"، ا
ىل مناقشة ما يعين هذا املصطلح ليس نظراي  ولكن يف املامرسة  نه يتطلع ا  ذكل ما تعنيه عبارة "سعة الص، ونطاقه". وقال ا 

به وفد أأسرتاليا. العملية امللموسة لدلول الأعضاء اليت تنص عىل الكشف اال لزايم عن املش تقات. وكرر التعليق اذلي أأدىل 
وأأعرب عن اهامتمه اخلاص ابلتطبيق امللموس ملفروهوم "حىت لو مل يتضمن وحدات وظيفية للوراثة". ورّحب ابملناقشة حول 
ذا اكن ص، اللجنة احلكومية ادلولية  ما ينطوي عليه "ادلمع املتبادل" لدلول الأعضاء اليت تدمع هذا املفروهوم. وتةاءل عام ا 

ا التفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي.س يكون يف الأساس ام   تداد 

ن المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية ال يدخل يف استصاص الويبو وينبغي حذفه من  .109 وقال وفد الاحتاد الرويس ا 
اذلي أأدىل به وفد ، رأأى الوفد أأن املوضوع يتعلق بنظام الرباءات. وفامي يتعلق ابملش تقات، أأيّد البيان 2. ويف املادة 1املادة 

ا.  مجروهورية كوراي وطلب تعريف ا واحض 

دراج لكمة "املش تقات" يف النص، عىل حنو ما مت تعريفه بوضوح يف بروتوكول انغواي.  .110 نه ينبغي ا  وقال وفد كوس تارياك ا 
ىل أأن دلى كوس تارياك حوايل  ىل املوارد البيوكمييائية أأو املوارد الور 550وأأشار الوفد ا  اثية، وفق ا للقواعد ترصحي للوصول ا 

ىل املوارد البيوكمييائية من أأجل 10املقررة يف اتفاقية التنوع البيولويج وأأنظمهتا، وأأن حوايل  ٪ من الطلبات يه للوصول ا 
الانتشار البيولويج. وترتبط املعارف التقليدية ابلتجربة التجريبية وامللموسة يف املش تقات البيوكمييائية، اليت ينتجروها التعبري 

دراج املش تقات يف النص يوحض نطاق املعارف ا ىل أأن ا  لورايث أأو الأييض للاكئنات احلية، اليت لروها اس تخدام حمدد. وأأشار ا 
 التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.

املتعلقة مبطلب الكشف. ويف مذكرة  3وأأغلق الرئيس ابب املناقشات حول املوضوع. وفتح ابب النقا  حول املادة  .111
ات املقدمة من الرئيس، حدد بعض القضااي الرئية ية اليت يتعني معاجلهتا من خالل: احملفز واحملتوى والاس تثناءات املعلوم

والتقييدات وأأهلية املوضوع وعواقب عدم الامتثال. وهناك عدد من اخليارات اخملتلفة مضن تكل القضااي الأساس ية، وبعضروها 
 ليق عىل مةنأةل احملفز.يتعلق بنطاق الص،. وفتح الرئيس الباب للتع 

ا ابملشاركة البناءة  .112 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأوحض أأنه يظل ملزتم 
ىل أأنه ليس مقدم طلب يف اللجنة احلكومية  يف املناقشات اليت تدور حول مطلب الكشف يف طلبات الرباءات. وأأشار ا 

ي أأال ينطبق مطلب الكشف عىل املش تقات وينبغي أأن تعمتد تغطيته فامي يتعلق ابملعارف التقليدية عىل ادلولية. وذكر أأنه ينبغ
نتاجئ املناقشات اجلارية ششنأن تعريف املعارف التقليدية. وجيب أأن يكون حمفز مطلب الكشف هو أأن الاخرتاع يةتند 

ىل املوضوع. وجيب عىل مودع الطلب أأن يعلن عن بدل امل  ذا اكن غري معروف، يعلن عن مصدر املورد مبارشة  ا  نشنأ، أأو ا 
ليه فعلي ا واذلي ال يزال معروف ا هل. وجيب توفري اس تثناءات وتقييدات عىل املة توى  احملدد اذلي اكن اخملرتع قد وصل ا 

ذا  لغاء الرباءات ال ميكن أأن يشلك عقوبة. وس تكون نتيجة عدم الامتثال، من هجة، أأنه ا  أأسفق مودع ادلويل. وأأوحض أأن ا 
الطلب يف الكشف عن املعلومات املطلوبة أأو رفض الكشف عهنا، فينبغي عدم الاس مترار يف معاجلة الطلب. ومن انحية 

نه ينبغي النظر يف فرض عقوابت خارج نطاق قانون  ذا اكنت املعلومات املقدمة غري حصيحة أأو غري اكمةل، فا  أأسرى، ا 
جراءات العناية الواجبة، أأعرب عن الرباءات. وفامي يتعلق ابلهُنج ادلفاعية ، مثل تكل اليت تركز عىل قواعد البياانت أأو ا 

 اس مترار اهامتمه مبناقش هتا الس تكامل مناقشة الة ياسات ششنأن مطلب الكشف.
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ورصح وفد الربازيل بنأنه ينبغي أأن يكون احملفز هو اس تخدام املوارد الوراثية عىل النحو احملدد يف بروتوكول انغواي.  .113
 من ذكل، ميكن أأن يوافق عىل اس تخدام املوضوع، واذلي ال ميثل فقط املصطلحات املة تخدمة يف بروتوكول انغواي وبدال

ىل املنافع  2.5ولكن يشمل تكل املة تخدمة يف أأهداف التمنية املة تدامة للأمم املتحدة. والغاية  اخملصصة لتعزيز الوصول ا 
أأن اجملمتع العاملي ينبغي أأن يوفر التقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة  15.6والتقامس العادل واملنصف لروها، وتذكر الغاية 

عن اس تخدام املوارد الوراثية. ويتعني عىل الويبو، كجزء من منظومة الأمم املتحدة، أأن تكون متةقة مع تكل الأهداف. ومن 
تنفيذ بروتوكول انغواي. ولن يضع الزتامات شنأن اس تخدام ماكتب الرباءات كنقاط مراقبة أأن يفعل الكثري للمةاعدة يف 

ضافية عىل ماكتب امللكية الفكرية لأهنا لن تكون ملزمة ابلتحقق من حمتوايت الكشف نفةه؛ وس يكون مطلبا رمسي ا. وأأشار  ا 
ىل أأن الروهدف يمتثل يف حتديد اهام التنفيذ اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية بوضوح واملةامهة يف الةامح للبدلان  املوردة ا 

بتعقب ما قد يدث للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ومش تقاهتا مبجرد تركروها للوالية القضائية. ومن شنأنه أأيضا 
أأن يتيح للةلطات الوطنية املتعلقة ابلوصول وتقامس املنافع التحقق من الامتثال ملتطلبات املوافقة املة بقة عن عمل والوصول 

ىل أأن جتربته الوطنية توحض أأن ظروهور أأنظمة وتقامس املنا ثقال اكهل ماكتب امللكية الفكرية. وأأشار ا  ىل ا  فع. ولن يؤدي ذكل ا 
جراء اال سطار البة يط.  تكنولوجيا املعلومات يةروهل ا 

نه من املروهم أأن يوحض احملفز العالقة بني الاخرتاع املطالَب به واملوارد الوراثية و/ أأو املعار  .114 ف وقال وفد سويرسا ا 
يةتند “التقليدية املرتبطة هبا. وكام ذكر وفد الاحتاد الأورويب، نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، فا ن عبارة 

ىل ىل أأن مصطلح "اس تخدام" ميكن اس تخدامه مكحفز، تةاءل الوفد ” مبارشة ا  سوف تؤسس مثل هذه العالقة. وابلنظر ا 
رف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وقد مت تعريف مصطلح "اس تخدام" يف س ياق عن كيفية ارتباط هذا املصطلح ابملعا

بروتوكول انغواي يف س ياق املوارد الوراثية، ولكن ليس هناك تعريف حول كيفية ارتباطروها يف الواقع ابملعارف التقليدية املرتبطة 
 يف س ياق طلب امللكية الفكرية أأو الرباءة. ابملوارد الوراثية. وأأعرب عن تشككه يف اس تخدامه لتحديد احملفز

ذا اكن  .115 كوادور طرف ا فهيا، ا  كوادور مبشاركة ترشيعه اذلي نص عيل أأنه: "وفق ا للمعاهدات ادلولية اليت تكون ا  وقام وفد ا 
ذكل. وجيب موضوع طلب الرباءة يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، فيجب عىل مودع الطلب أأن يقول 

ىل البدل واملصدر اذلي توجد فيه هذه املوارد أأو املعرفة، وكذكل الكيان أأو الأشخاص اذلين مت احلصول مهنا عىل  اال شارة ا 
 هذه املوارد الوراثية )"ترمجة تقريبية"(.

 واتفق وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات مع وفد الربازيل فامي يتعلق ابحملفز. .116

ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، واعترب أأن الكشف ميثل جحر الزاوية يف النص وينبغي أأن يشمل  وحتدث وفد املغرب .117
 املوارد الوراثية واملش تقات واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.

ىل مزيد من املناق  .118 نه يتطلع ا  شات الشامةل يف وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وقال ا 
ىل أأنه، بصفته وفد سويرسا ووفد الاحتاد الأورويب، نيابة عن الاحتاد الأورويب  جمال املعلومات غري الرمسية. وأأشار الوفد ا 
دراج املش تقات يف متطلبات الكشف ويف نص الص،.  وادلول الأعضاء فيه والوفود الأسرى،  فا ن دليه مشالكت يف ا 

ن الص، ينبغي أأال يتعلق سوى وأأعرب عن عدم اقتناعه ابحلا دراج املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وقال ا  ىل ا  جة ا 
بطلبات الرباءات وليس حقوق امللكية الفكرية الأسرى. وجيب أأن يكون حمفز مطلب الكشف هو أأن الاخرتاع اكن "يةتند 

ىل".  مبارشة ا 

ن املادة وحتدث ممثل مؤسةة تبتبا ابمس جتمع الشعوب الأصلي .119 ىل اس تخدام  3ة، وقال ا  من بروتوكول انغواي تشري ا 
ن العديد من املقاالت  املعارف التقليدية املرتبطة هبا. ويف حني أأن قامئة املصطلحات حتدد فقط اس تخدام املوارد الوراثية، فا 

ىل اس تخدام املعارف التقليدية، وابلتايل س يكون من املناسب حتديد الاس تخدا م ابعتباره احملفز يف النص الأسرى تشري ا 
 املقدم من اللجنة احلكومية ادلولية.
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ىل دراسة الويبو لعام  .120 ن هذه الوثيقة تةاعد يف  2017ولفت وفد نيجرياي الانتباه ا  ششنأن مطلب الكشف. وقال ا 
عادة تعيني املواقف الصلبة الثابتة. وذكر أأن اللكامت  ىل ا  ىل الأس باب ششلك بنّاء دون احلاجة ا  الرئية ية الثالث اليت النظر ا 

ىل". وسيمت حل بعض هذه القضااي  توحض املاكن اذلي س تقع فيه احملفزات يه: "اس تخدام" و"مش تق" و"يةتند مبارشة ا 
 عىل املة توى الوطين من خالل الترشيعات أأو الأنظمة التنظميية.

” يةتند مبارشة ا ىل“رأأيه احلايل هو أأن  وذكر وفد الوالايت املتحدة الأمريكية أأنه ال يزال ينظر يف مةنأةل احملفز، وأأن .121
ن هناك جفوة  قد يكون الهنج الأكرث معلية. وأأعرب عن عدم تنأييده ملتطلبات الكشف، لأهنا تثري العديد من اخملاوف. وقال ا 

ا ع ن دليه بعض التعليقات واملقرتحات اليت ميكن أأن تةاعد يف سد هذه الفجوات. واقرتح تغيري  املي ا كبرية حول املوضوع وا 
)ب(، اقرتح  1.3ابس تخدام "ادلوةل العضو" بدال  من "الطرف"، لأنه ال يريد احلمك املة بق عىل نتيجة الص،. ويف املادة 

آسر حلقوق الرباءة عىل املورد الورايث".  دراج عبارة "أأي ماكل أ وضع قوسني معقوفني حول "الواو" قبل "اجملمتعات احمللية" وا 
ىل أأنه مع هذا الت  بديةل  3.1غيري، سيمت التعامل مع مجيع احلقوق عىل املوارد الوراثية عىل قدم املةاواة. واقرتح مادة وأأشار ا 

جديدة، نصروها كام ييل: "عندما يكون موضوع الاخرتاع قد مت ابس تخدام موارد وراثية مت احلصول علهيا من كيان ما، جيوز 
ىل املورد الورايث أأو احلق يف اس تخدام ذلكل الكيان، يف الترصحي أأو االتفاق أأو الرتسيص، منح م ودع الطلب حق الوصول ا 

صدار براءة ششنأنه، بيان  املورد الورايث، ويتطلب من مودع طلب الرباءة أأن يدرج مضن مواصفات أأي طلب براءة وأأي ا 
قرتح وضع لكمة ، ا3.2يدد أأن الاخرتاع قد مت ابس تخدام املورد الورايث واملعلومات الأسرى ذات الصةل". ويف املادة 

ىل  ضافة عبارة "ابال ضافة ا  دراج "املوقع اجلغرايف اذلي مت فيه احلصول عىل املادة الوراثية"، وا  "مطلب" بني أأقواس معقوفة وا 
فرصة ملودعي الطلبات أأو الرباءات لتصحيح أأي معليات كشف خاطئة أأو غري حصيحة" بعد عبارة "مطلب الكشف". ويف 

اجلديدة عىل النحو التايل: "ينبغي عىل  3.4ستبدال "اال عالن" بـ "طلب الرباءة". واقرتح املادة ، اقرتح الوفد ا3.3املادة 
ماكتب الرباءات نرش الكشف الاكمل للرباءة عىل اال نرتنت يف اترخي منح الرباءة، كام جيب أأن جتعل حمتوايت طلب الرباءة 

نرتنت". واملادة  ىل مورد اجلديدة، اليت  3.6متاحة للجمروهور عرب اال  تنص عىل ما ييل: "حيامث ال يكون من الرضوري الوصول ا 
ورايث أأو معارف تقليدية مرتبطة به لصنع الاخرتاع أأو اس تخدامه، ميكن تقدمي املعلومات املتعلقة مبصدر أأو أأصل املورد 

 .الورايث أأو املعارف التقليدية املرتبطة به يف أأي وقت بعد اترخي تقدمي الطلب وبدون دفع رسوم"

لزامي ا ابلكشف عن املصدر واملنشنأ اجلغرايف للامدة  .122 ن قانون الرباءات الروهندي يتضمن رشطا  ا  وقال وفد الروهند ا 
طار 1.3البيولوجية املة تخدمة يف الاخرتاع. ويف املادة  ، أأعرب الوفد عن رغبته يف صياغة عبارة: "يشمل املوضوع يف ا 
راثية ومش تقاهتا و/ أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. ويطلب طلب حقوق امللكية الفكرية اس تخدام املوارد الو 

ذا اكن غري معروف، مصدر املوارد الوراثية ومش تقاهتا و/ أأو املعارف  لك طرف من املودعني للكشف عن بدل املنشنأ أأو، ا 
 التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. "

ا ه .123 ن الكشف يشلك جزء  ن وقال وفد مرص ا  ا مقبوال  عىل النحو التايل: "ا  ا من الص، ومعل اللجنة. واقرتح نص  ام 
ىل و/ أأو يشمل اس تخدام املوارد الوراثية و/ أأو مش تقاهتا  طار طلب حقوق امللكية الفكرية هو يةتند مبارشة ا  املوضوع يف ا 

من املودع الكشف عن مصدره، شرشط و/ أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وجيب عىل لك طرف أأن يطلب 
أأن يوفر هذا الكشف املعلومات ذات الصةل عىل حنو ما يقتضيه القانون الوطين فامي يتعلق ابالمتثال ملتطلبات الوصول 

 وتقامس املنافع مبا يف ذكل املوافقة املة بقة عن عمل".

ىل تبين مطلب الكشف اال لزايم، ورأأى أأنه لن .124 يكون أأكرث الطرق فعالية ملعاجلة القضااي  ومل ير وفد الياابن حاجة ا 
املتعلقة ابملوارد الوراثية. وميكن أأن يؤدي تطبيق مطلب الكشف اال لزايم يف نظام الرباءات ا ىل خلق عدم يقني قانوين دون 

حلاق الرضر بنظام الرباءات هبدف الامتثال للوصول وتقامس املنافع، الأ  ىل تقليل القدرة عىل التنبؤ، وا  مر اذلي ليس داع، وا 
ىل عرقةل أأنشطة البحث  هل صةل مبارشة بنظام الرباءات. ويف هناية املطاف، س تؤدي نتيجة تطبيق مطلب الكشف اال لزايم ا 

 والتطوير ابس تخدام املوارد الوراثية.
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ورصح وفد جنوب أأفريقيا أأنه يف احملفز، جيب أأن يشري مصطلح "اس تخدام" ا ىل الاس تخدام خارج جممتع أأحصاب  .125
ا للموارد املع ا ششنأن التنوع البيولويج، واذلي يتضمن تعريف ا جديد  ا جد  ا واحض  فريقيا ترشيع  ىل أأن دلى جنوب ا  ارف. وأأشار ا 

ذا اكنت القضية ال تزال مرتبطة بتعريف قدمي لـ نه ”اس تخدام”الوراثية. وذكر أأن ا  ، هل نطاق حمدود من التنقيب البيولويج، فا 
 س تخدام يف س ياق أأوسع، مةاير للتغريات التكنولوجية اليت حدثت.يقوض الاس تخدام. وجيب فروهم الا

نه أأجرى بعض ادلراسات حول هذه املةنأةل احملددة. وتركز هُنج وطنية معينة عىل  .126 وقال ممثل رابطة القانون ادلويل ا 
نه الصةل بقانون الرباءات والكشف عند تقدمي طلب براءة. وسواء أأاكنت الرباءة املذكورة تعمتد عىل امل عارف التقليدية أأم ال فا 

ثبات أأو تقدمي  ىل املعارف التقليدية، فيجب ا  ذا اكنت هناك قوانني وطنية ذات صةل ششنأن الوصول ا  ينبغي الكشف عهنا. وا 
ذا مت  ذا مل يمت تقدميروها، فال ميكن منح الرباءة. وا  املوافقة املة بقة عن عمل والرشوط املتفق علهيا تبادليا ملكتب الرباءات. وا 

لغاء الرباءة عىل هذا الأساس.ت  قدمي معلومات غري مكمتةل، فا ن هذا يشلك احتياال  وميكن ا 

نه من أأجل تضييق الفجوات، جيب الرتكزي عىل  .127 ندونية يا ابمس البدلان املتقاربة التفكري، وقال ا  وحتدث وفد ا 
فز. وجيب أأن يكون اجليع الوضوح. واتفق يف الرأأي مع وفد سويرسا ششنأن أأن تطبيق مطلب الكشف يتوقف عىل احمل

نه  قادرون عىل فروهم الكيفية اليت سريبط هبا احملفز الاخرتاع املطالَب به ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وقال ا 
ت يفضل عالمات أأوسع للقرب تشلك احلدود اليت تنطبق علهيا متطلبات تقامس املنافع. وأأيّد أأن يمت اس تخدام املصطلحا

و"التطبيق الالحق" و"التةويق" ال نشاء الزتامات عادةل ومنصفة لتقامس املنافع، عىل النحو املبني يف بروتوكول ” اس تخدام“
ىل أأن اس تخدام مصطلح  ىل أأن التفةري ” اس تخدام“انغواي. وأأشار ا  مكحفز هو أأمر يتوافق مع بروتوكول انغواي. وأأشار ا 
ا ا ىل مصدر ملصدر غري ملموس للمعلومات البيولوجية الضيق يةتبعد تطبيق الكشف ابلنة بة لل موضوع ببةاطة استناد 

ا. وينبغي أأن تكون الاس تثناءات والتقييدات شة يطة ومبارشة وليةت واسعة للغاية حىت ال تؤثر عىل  دراجه أأيض  وجيب ا 
 نطاق حامية املوضوع.

ن املادة  .128 شمل طلبات حقوق امللكية الفكرية عندما ية تخدم ينبغي أأن ت  3وقال وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات ا 
ىل أأن املادة  ( وثيقة الصةل 5) 3.3الاخرتاع املوارد الوراثية ومش تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وأأشار ا 

تمنية املة تدامة، وال ومفيدة للص،، وتامتىش مع استصاصات اللجنة احلكومية ادلولية، أأي لتصممي ص، يامتىش مع أأهداف ال 

ىل تصحيح. 15س امي الروهدف  . وأأوحض أأن منح الرباءات للموارد الوراثية دون أأي سطوة ابتاكرية يةبب استالل توازن يتاج ا 
ىل أأن  دراهجا يف منت الص،. وأأشار ا  وتش متل ادليباجة ابلفعل عىل فقرة تتعلق بتةجيل الرباءات للموراثت، ويتعني ا 

ا ابلغ الأمهية، لأن املوارد الوراثية ال ينبغي أأن تكون براءة بعد عزلروها عن مصدرها. وينطبق  الكشف عن املصدر يشلك أأمر 
متلأ جفوة يف الص،، وال ينبغي اعتبار  3.5الكشف عن املصدر عىل أأي اس تخدام للموارد الوراثية. ورأأى الوفد أأن املادة 

 ت.املوارد الوراثية، عىل حنو ما توجد يف الطبيعة، اخرتاعا

لزامي ا. وفامي يتعلق مبةنأةل احملفز، وضع قانون الرباءات اخلاص هبا  .129 ن الكشف ينبغي أأن يكون ا  وقال وفد الصني ا 
دراج "عىل أأساس" و"اس تخدام".  املبادئ التفصيلية للكشف وللمواد اخلاصة بطلب الرباءة. ووافق عىل أأنه ينبغي ا 

ندونية يا، ابمس وأأعرب وفد أأوغندا عن تنأييده للتعليقات اليت أأدىل  .130 هبا وفد املغرب، ابمس اجملموعة الأفريقية، ووفد ا 
ا مبا فيه الكفاية ابملوارد الوراثية  ن موضوع طلب امللكية الفكرية جيب أأن يكون مرتبط  البدلان املتقاربة التفكري. وقال ا 

ندا، ينص قانون امللكية الصناعية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا حىت يتطلب الكشف عن املعلومات ذات الصةل. ويف أأوغ 
عىل احملفز. ومطلوب من مودع الطلب تقدمي تعريف واحض ملنشنأ املوارد الوراثية أأو البيولوجية اليت مت مجعروها يف  2014لعام 

قلمي أأوغندا واليت تُة تخدم ششلك مبارش أأو غري مبارش يف صنع اخرتاع ُمطالَب به وكذكل عنارص املعارف التقليدية  ا 
ال املر  ىل أأن بعض الوفود أأعربت عن رأأي مفاده أأن الالزتام ابلكشف ال ينشنأ ا  تبطة هبذه املوارد أأو غري املرتبطة هبا. وأأشار ا 

ن التطور الرسيع  ىل املوارد الوراثية املة تخدمة. ومع ذكل، فا  ذا اكن مودع الطلب يمتتع بوصول مادي أأو وصول مبارش ا  ا 
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ىل املوارد الوراثية. وذلكل فّضل الوفد  للتحوير اجليين وعزل اجلينوم قد خلق حاةل قد يمت فهيا جتنب الوصول املبارش ا 
 املصطلح العام لـ"اس تخدام" املوارد الوراثية.

لزايم وفق ا لقانون الرباءات اخلاص به، فليس هناك جمال لوجود مادة  .131 نه مبا أأن مطلب الكشف ا  وقال وفد الروهند ا 
 لالس تثناءات والتقييدات.

ن نظام امللكية الفكرية جيب أأن يكون متوافقا مع بروتوكول انغواي لتةروهيل التنفيذ العميل. وقال وفد  .132 رسي الناك ا 
ا رضوراي  من أأجل التوافق مع بروتوكول انغواي، وأأن الكشف جيب أأن  دراج مصطلح "اس تخدام" يشلك أأمر  ورأأى أأن ا 

لزامي ا ابلنة بة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و   أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.يكون ا 

 وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل حمتوى الكشف. .133

ىل فروهم أأفضل للمصطلحات قيد املناقشة، مبا يف ذكل "يةتند مبارشة ا ىل" و  .134 وأأعرب وفد كندا عن تطلعه ا 
يل وكذكل عىل جتربة ، عىل أأساس التجارب امللموسة لدلول الأعضاء اليت تطبق هذه املصطلحات يف الوقع العم”اس تخدام“

املة تخدمني يف حبث تكل املفاهمي. وأأوحض الوفد أأنه مع أأنه يقدر ويمثن وجود قواعد بياانت لترشيعات ادلول الأعضاء ششنأن 
ن أأكرث ما هيمه ليس الترشيع املكتوب عىل الورق، بل كيفية تنفيذ هذا الترشيع يف الواقع الفعيل. فعىل  رشوط الكشف، فا 

ا يف الواقع الفعيل ” اس تخدام“رب الوفد عن رغبته يف معرفة كيفية تنفيذ "يةتند مبارشة ا ىل" وسبيل املثال، أأع ا ملموس  تنفيذ 
ىل أأن  من جانب ماكتب امللكية الفكرية أأو ماكتب الرباءات يف البدلان اليت تة تخدم هذه املصطلحات يف ترشيعاهتا. وأأشار ا 

ثراء املناقشات ابلتجارب امللموسة يف ادلول الأعضاء، وليس عىل ذكل من شنأنه أأن يةاعد يف الهنوض ابلعمل من خ الل ا 
قامة عالقة أأوثق بني املوارد الوراثية  ىل ا  ىل" هتدف ا  نه يف حني أأن عبارة "يةتند مبارشة ا  أأساس لغة جمردة. وقال ا 

، حيث أأن التعريف يتوي عىل والاخرتاع املُطالَب به أأكرث من بعض احملفزات الأسرى، فا ن هذا املفروهوم ال يزال غري واحض
ىل حد ما لعبارة "يةتند  عنارص غري واحضة بنفس القدر، مبا يف ذكل "يقوم ابالس تخدام الفوري لـ"، واليت تُعد مشاهب ة ا 

ا ا ىل حد ما. وفامي يتعلق مبصطلح "اس تخدام"، مفن غري الواحض بنفس القدر  ىل" نفةروها حبيث يكون التعريف متكرر  مبارشة ا 
ذا كيف أأن  آاثر مبارشة عىل امللكية الفكرية. عىل سبيل املثال، ا  جراء البحث والتطوير أأو الصيانة، عىل سبيل املثال، هلام أ ا 

ن الوفد ال يرى صةل  حدث البحث والتطوير يف مرحةل ما قبل طلب الرباءة أأو حىت دون أأن يؤدي ذكل ا ىل طلب براءة، فا 
النظر عن موقفه من الكشف، رأأى الوفد أأن الكشف جيب أأن  بني الاس تخدام وأأي رشط من رشوط الكشف. وبغض

يكون عن يشء ما يف الطلب، بدال من نشاط منفصل مثل احلف  أأو التجميع، واذلي قد ال يؤدي حىت ا ىل طلب حلق 
ضاء اليت امللكية الفكرية. وبغية توضيح هذه املةنأةل، رحب الوفد ابملعلومات املتعلقة ابلتجارب امللموسة لتكل ادلول الأع

ىل أأن دليه تةاؤالت ششنأن املصدر واملنشنأ، مبا يف ذكل املقصود بـ "املنشنأ"  تة تغل الاس تخدام مكحفز للكشف. وأأشار ا 
ىل الكشف عن منشنأ املوارد الوراثية قد نفذت هذا املصطلح يف  وكيف أأن البدلان اليت دلهيا متطلبات للكشف مةتندة ا 

ذا اك ىل منش ئه املامرسة العملية. وتةاءل عام ا  ن هناك توقع بنأن يثبت مودع الطلب أأصل )أأصول( املورد الورايث وصوال  ا 
ىل أأن "املنشنأ" غري واحض، حيث يبدو أأنه يتوقع أأن يقوم مودعو الطلبات  الهنايئ. وميكن أأن يتصل أأكرث بـ "املصدر". وأأشار ا 

 ابختاذ قرارات قد ال يكون لروها أأي عالقة ابس تخدااهم للمورد الورايث.

ن حمتوى الكشف جيب أأن ينأخذ يف الاعتبار حقيقة أأنه هناك ظروف قانونية وواقعية خمتلفة و  .135 قال وفد سويرسا ا 
ميكن من خاللروها احلصول عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وتشمل تكل الظروف: )أأ( تنوع مواقع 

بدل املنشنأ، الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، وكذكل املواقع اليت  املصادر، مثل املواقع اليت توجد يف املوقع الأصيل يف
خارج املوقع الأصيل، سواء خارج أأو داخل بدلان املنشنأ؛ )ب( تنوع الأوضاع القانونية، مثل املوارد الوراثية اخلاضعة للموافقة 

وامر مبوجب رشوط االتفاقيات ادلولية املة بقة عن عمل والرشوط املتفق علهيا تبادلي ا، يف حني ميكن احلصول عىل الأ 
الأسرى مثل النظام متعدد الأطراف للمعاهدة ادلولية ششنأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ )ج( تنوع أأنواع املوارد 
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ايل قد الوراثية، فبعضروها يدث ششلك طبيعي، يف حني أأن البعض الآسر قد مت زراعته أأو تعديهل عىل مدى س نوات، وابلت
ىل أأعباء غري معقوةل ال ملودعي  يتوي عىل موارد وراثية من بدلان متعددة. وعالوة عىل ذكل، ينبغي أأال يؤدي أأي رشط ا 

ن مفروهوم "املصدر" اذلي رشحه ووحضه يف عدد من التقارير املقدمة ا ىل  طلبات الرباءات وال لفاحيص الرباءات. وقال الوفد ا 
ىل تقدميه للوثيقة اللجنة احلكومية ادلولية س ينأخ  WIPO/GRTKF/IC/31/8ذ يف احلة بان تكل اجلوانب الروهامة. وأأشار ا 

 حيث أأوحض فهيا ذكل مبزيد من التفاصيل.

واتفق وفد الربازيل يف الرأأي مع وفد سويرسا عىل أأن حمتوى الكشف ينبغي أأال يكون عبئ ا عىل مودعي طلبات  .136
ة الفكرية. وينبغي أأن يتوي عىل احلد الأدىن من املعلومات الالزمة لأن الرباءات أأو غريمه من مودعي طلبات حقوق امللكي

تقوم الةلطة اخملتصة ابلوصول وتقامس املنافع يف مكتب الرباءات بتحديد أأن الوصول عىل املوارد الوراثية واس تخدااها يامتىش 
انغواي واتفاقية التنوع البيولويج. وينبغي أأن  مع متطلبات املوافقة املة بقة عن عمل والوصول وتقامس املنافع مبوجب بروتوكول

ماكنية تتبع املوارد الوراثية واملش تقات واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، مما يةمح للمزودين مبتابعة  يتيح ا 
ذ ا اكن من مصادر خارج اس تخدام املوارد. وينبغي أأن يتوي عىل معلومات تتعلق ببدل املنشنأ أأو البدل اذلي يوفر املوارد، ا 

 املوقع، وأأن ينص عىل أأن املوارد يمت احلصول علهيا وفق ا التفاقية التنوع البيولويج.

ن حمتوى الكشف يتنألف من املوارد اليت ية تخداها أأحصاب املطالبات يف احلصول عىل براءاهتم.  .137 وقال وفد مرص ا 
 نية من حيث املعرفة الةابقة.وجيب أأن يتوي عىل معلومات اكفية متش ي ا مع الترشيعات الوط 

 وفتح الرئيس ابب املناقشات حول الاس تثناءات والتقييدات. .138

نه وفقا للصكوك ادلولية املتفق علهيا، ينبغي عىل اللجنة احلكومية ادلولية صياغة  .139 يران اال سالمية ا  وقال وفد مجروهورية ا 
 اس تثناءات وتقييدات شة يطة ومبارشة. وأأعرب عن تنأييده للنص الأصيل.

دراج "والصحة العامة" بعد "املصلحة العامة". ويف املادة  .140 البديةل، اقرتح  4.1واقرتح وفد الوالايت املتحدة الأمريكية ا 
دراج فقرة )ز( جديدة يكون نصروها اكلتايل: "املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا الرضورية محلاية حياة أأو حصة  ا 

ات أأو لتجنب اال رضار الشديد ابلبيئة". وأأوحض الوفد أأنه س يكون من الصعب للغاية من الناحية اال نةان أأو احليوان أأو النب
دراج املوافقة املة بقة عن عمل أأو الرشوط املتفق علهيا تبادلي ا يف مطلب الكشف. ومل يؤيد الوفد مطلب الكشف،  العملية ا 

حل معيل. ورأأى الوفد أأن "املصدر" مقابل "املنشنأ" ولكن أأثناء مشاركته يف املناقشة، حث الأعضاء عىل التفكري يف 
دراج املوافقة املة بقة عن عمل أأو الرشوط املتفق علهيا تبادليا أأو الوصول وتقامس  س يكون مزية. وحث الأعضاء عىل عدم ا 

 املنافع أأو أأي مفاهمي أأسرى متعلقة ابتفاقية التنوع البيولويج.

ضافة نص. وأأعرب عن رغبته يف  4وب الأصلية، وأأيّد املادة وحتدث ممثل قبائل توالليب ابمس جتمع الشع .141 ولكن اب 
ضافة "أأو ادلمع املتبادل مع الصكوك الأسرى" بعد "تنفيذ الص،".  ا 

 وأأيد وفد نيجرياي الاقرتاح النيص اذلي قدمه ممثل قبائل توالليب، نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية. .142

ىل املةامهة اال جيا .143 بية لوفد الوالايت املتحدة الأمريكية يف مةنأةل الكشف. وفامي يتعلق وأأشار وفد جنوب أأفريقيا ا 
ىل املادة البديةل "ال  4.2و  4.1ابالس تثناءات والتقييدات، أأوحض أأن املادتني  غري متةقتني مع منطق الكشف. واقرتح نقلروهام ا 

ىل أأن مفروهوم املصلحة العامة أأوسع من مفروهوم الصحة ىل جانب العديد من  يوجد مطلب جديد للكشف". وأأشار ا  العامة ا 
 الأمور الأسرى.

ضافة  4وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأيّد النص الأويل للامدة  .144 وأأبدى عدم فروهمه للغرض من ا 
 "الصحة العامة".
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ىل قدر من املرونة فامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات للةامح ل  .145 ن هناك حاجة ا  لبدلان بتكييف وقال وفد الربازيل ا 
 13يتوي عىل حل ممتاز يامتىش مع املادتني  4القاعدة عىل حنو أأفضل مع س ياقروها القانوين. وأأوحض أأن اخليار الأول يف املادة 

البديةل ال تامتىش مع روح تكل املادة وينبغي  4من اتفاق تريبس. وأأيّد البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا بنأن املادة  30و
 ىل "ال يوجد مطلب جديد للكشف".نقلروها ا  

لزامي ا. ويف لك حاةل، يتعني عىل اخملرتع،  .146 ا ا  نه وفق ا لقانون الرباءات الروهندي، فا ن الكشف يُعد أأمر  وقال وفد الروهند ا 
 مودع الطلب، الكشف عن املصدر. وليس هناك حمك ششنأن الاس تثناءات والتقييدات.

ىل أأن دلى البدلان اخملتلفة حاالت خمتلفة، وذلكل جيب أأن وأأيّد وفد الصني البيان اذلي أأدىل به وفد ال .147 ربازيل. وأأشار ا 
 توفر املادة املتعلقة ابالس تثناءات والتقييدات أأقىص قدر من املرونة.

ن الاس تثناءات والتقييدات ينبغي أأن تكون  .148 ندونية يا ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري، وقال ا  وحتدث وفد ا 
 ش يا مع االتفاقات ادلولية. وال ينبغي أأن تكون واسعة للغاية حبيث تُعّرض نطاق حامية املوضوع للخطر.شة يطة ومبارشة، مت 

ىل أأن حامية املصلحة  .149 ندونية يا ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري. وأأشار ا  وأأيّد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد ا 
ىل الكثري من الاس تثناءات ، وهو أأمر غري مرغوب فيه ابلنة بة للص،. وجيب أأال حتظر العامة غامضة وقد تؤدي ا 

 الاس تثناءات والتقييدات الكشف اال لزايم وجيب أأن تكون واحضة، متش يا مع استبار اخلطوات الثالث.

ن الاس تثناءات والتقييدات متثل عبئ ا، وتزيد من عبء العمل عىل ماكتب الرباءات. وجيب أأال  .150 وقال وفد كولومبيا ا 
 امللكية الفكرية املتعلق ابملوارد الوراثية عىل اس تثناءات وتقييدات. يش متل نظام

لغاء وتنأثريه احملمتل عىل  .151 وفتح الرئيس املناقشة ششنأن العقوابت وس بل الانتصاف. وأأوحض أأن القضية الأساس ية يه اال 
ن بعض ادلول الأعضاء قلقة ششنأن التبعات غري املقصودة. ويف  الوقت نفةه، هناك عدد فرص الابتاكر والتةويق. وقال ا 

لغاء يف أأنظمهتا احمللية. ورأأى أأن  عىل الأداة أأن تةمح مبةاحة للة ياسات. وفتح الباب للتعليق  من ادلول الأعضاء دلهيا ا 
 عىل العقوابت وس بل الانتصاف.

ا رضوراي  لأنه يتيح فرصة لدلو .152 ن احلمك اخلاص ابلعقوابت وس بل الانتصاف يُعد أأمر  ةل وكذكل اخملرتع وقال وفد الروهند ا 
لتصحيح ما حدث، سواء عن عمل أأو دون عمل. وأأوحض أأن نظام الرباءات الروهندي ينطبق عىل هذا احلمك يف مراحل ما قبل 

دراج هذا احلمك يف الفقرة   .5املنح وما بعده. وأأيّد ا 

آاثر  .153 نه ينبغي أأن تكون هناك أ واحضة يف الص، لعدم وحتدث ممثل مؤسةة تبتبا، ابمس جتمع الشعوب الأصلية، وقال ا 
ا للنقا . وجيب أأن تكون هناك أأيضا عقوابت يف مجيع  الامتثال ملطلب الكشف. وجيب أأن يكون اال بطال عىل مطروح 

ن فيمل Yakuanoiحاالت عدم الامتثال، عىل غرار ما يف فيمل ايكيوانوي ) (، فينبغي أأن تقدمي مزااي. ]مالحظة من الأمانة: ا 
ن [. وأأوحض أأن الفرق بني الص، قيد التفاوض /http://www.wipo.int/tk/enرتنت عىل الرابط ايكيوانوي متاح عىل اال 

ىل عقد خاص. وذكر أأنه يف حاالت عدم الامتثال، جيب أأن يكون  والقصة اخليالية يف فيمل ايكيوانوي أأن هذا الأخري يةتند ا 
طار قانوين يتطلب من مة تخديم املوارد الوراثية املشاركة يف ا ماكنية ال عادة هناك ا  ملزااي. كام ينبغي أأن يكون هناك ا 

 ختصيص الرباءة للشعوب الأصلية يف حاالت عدم الامتثال.

ن من املروهم أأن تكون هناك عقوابت عندما يكون هناك متكل غري  .154 وأأيّد وفد الةلفادور سيار النص الأصيل. وقال ا 
تكون هناك سلةةل من العقوابت املقررة لتكل  مرشوع للموارد الوراثية أأو اس تخدام غري مرسص به لروها. وجيب أأن

ساءة الاس تخدام.  احلاالت، وجيب أأن تكون متناس بة مع جحم ا 
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ضافي ا. ولتحةني  5واقرتح وفد الوالايت املتحدة الأمريكية وضع املادة  .155 بني قوسني معقوفني ليتضح أأهنا تتطلب معال  ا 
ضافة املادة  اتحة 4)أأ( " 5النص، اقرتح ا  الفرصة ملودعي طلبات الرباءات الس تكامل طلب الرباءة مبعلومات " اجلديدة: "ا 

ضافية للكشف عن مصدر أأو منشنأ أأي مورد ورايث أأو معرفة تقليدية مة تعمةل. ومبا أأن هذه املعلومات ال عالقة لروها بكيفية  ا 
يداع الطلب وال توجد رسوم مطل وبة لتقدميه بعد اترخي صنع الاخرتاع واس تخدامه، فلن يكون هناك أأي تنأثري عىل اترخي ا 

ضافة املادة  يداع الطلب". واقرتح ا  ىل 5.4ا  ، واليت تنص عىل ما ييل: "يؤدي عدم حفص طلب الرباءة يف الوقت املناسب ا 
 تعديل مدة الرباءة لتعويض صاحب الرباءة عن التنأخريات اال دارية".

حنو مال م ملتطلبات الكشف. وأأوحض أأن  ورأأى وفد الربازيل احلاجة ا ىل فرض عقوابت فعاةل تةمح ابالمتثال عىل .156
من شنأن العقوابت أأن متنع الاحنراف عن الةلوك املتوقع لأحصاب املصلحة من خالل توفري اجلزاء. وميكن أأن تتخذ تكل 
دارية، ويف حاالت اس تثنائية معينة، ميكن أأن تؤثر عىل  العقوابت شلك عقوابت جنائية أأو غرامات مالية أأو عقوابت ا 

ذا اكن عدم الامتثال املتعمد أأو صالحية ال رباءة. ويتعني علهيا توفري اليقني القانوين وجتنب حاالت اخلطر املعنوي. وا 
نه يواجه وضع سطر معنوي. وأأوحض أأن  الاحتيايل ملتطلبات الكشف ينطوي عىل تاكليف منخفضة، مالية أأو غري ذكل، فا 

، وقد يبدأأ من جمرد توبيخ سطي، الترشيع الربازييل ششنأن املوارد الوراثية يتوي عىل ع دارية ويتبع اسلواب تصعيداي  قوابت ا 
ولكنه قد يتضمن غرامات أأو جحز لعينات التنوع البيولويج أأو حىت املنع اجلزيئ للمؤسةة اليت ارتكبت اجلرمية. وقد أأخذت 

 وكذكل احلاةل الاقتصادية للجاين. الةلطات اخملتصة يف الاعتبار مدى سطورة اجلرمية، سواء اكن اجلاين معتاد اال جرام أأو ال
لغاء ما بعد العقوبة. ويف بعض احلاالت الاس تثنائية، يؤثر عىل  ا يف ا  ومن انحية أأسرى، قد يتةبب املطلب الرمسي أأيض 
صالحية الرباءة. وأأشار الوفد ا ىل أأن هذه ليةت معليات تلقائية، ويمت منح املودعني الفرصة لعرض جحهتم، سواء خالل 

جراء ا   داري يف مكتب الرباءات أأو خالل معلية قضائية يف هناية املطاف. ويضمن ذكل حمامكة عادةل. وأأوحض أأن اتفاق ا 
ماكنية  اتحة حزي للة ياسات يف الترشيعات الوطنية وا  لغاء الرباءة كوس يةل انتصاف. ورأأى أأن من املروهم ا  تريبس ينص عىل ا 

تثال لأنظمة الوصول وتقامس املنافع. وينبغي أأن توافق اللجنة فرض عقوابت شديدة يف حاالت اال سفاق الشديد يف الام 
احلكومية ادلولية عىل احلد الأدىن من العقوابت، مما يرتك لدلول الأعضاء الفرصة ال دراج عقوابت أأسرى فعاةل ومتناس بة 

جراءات رادعة وفق ا ال طارها القانوين.  وا 

 أأيد العقوابت وس بل الانتصاف يف النص الأصيل.وأأعرب وفد أأوغندا عن تنأييده للكشف اال لزايم. وكذكل  .157

نه من املروهم أأن يكون هناك توازن من حيث التدابري يف العقوابت، مع الأخذ يف الاعتبار  .158 وقال وفد جنوب أأفريقيا ا 
دارية يف القانون الوطين للتنوع البيولويج، وذلكل ميكن للوزي ىل أأن دلى جنوب أأفريقيا عقوابت ا  ر طبيعة الكشف. وأأشار ا 
توفري بعض الآليات يف مرحةل ما قبل املنح. ويف قانون الرباءات، هناك نص للعقوابت املتعلقة بعدم الكشف. كام يتضمن 
قانون تعديل الرباءات، اذلي يشمل املعارف التقليدية واملعارف الأصلية، أأحاكما ششنأن العقوابت. ويمت تناول الثغرات اليت 

بل قانون املع ارف اخلاصة ابلةاكن الأصليني، واذلي يتناول القضااي املتعلقة ابلعقوابت اليت مل مت تناولروها. مت استبعادها من ق 
ويف مرحةل ما قبل املنح، تتاح الفرصة ملودعي الطلبات لذلهاب والبحث عن مصادر املعارف التقليدية اخلاصة هبم، ومنحروهم 

لغاء، أأوحض ا لوفد أأن القانون يةمح للمحامك ابلتحكمي يف هذه احلاةل. وليس يف وقت الحق اال ذن ابلتنفيذ. وفامي يتعلق ابال 
 الأمر فقط مضن نظام الرباءات ولكن يف النظام القانوين بنأمكهل.

غالق الفجوات. ووافق عىل رضورة العقوابت التبعية لعدم 5وأأيّد وفد نيجرياي ششدة املادة  .159 ، من أأجل تبة يط وا 
لزامية، وأأن هذه الأنواع من العقوابت  5ادة الكشف. وأأوحض أأن العقوابت الواردة يف امل جمرد رسدية وليةت ابلرضورة ا 

ىل التذرع هبا. وكام أأشار وفد جنوب أأفريقيا، يف والايت قضائية  تةمح مبرونة يف طبيعة عقوابت حمددة قد متيل لك دوةل ا 
ن هذا قد يكون هو جمال التقايض. ويف جوهرها، وأأيّد شش دة رضورة وجود عقوابت، واليت وطنية حمددة، قال الوفد ا 

ال ميكن  5.3و 5.2و 5.1من معاهدة سالمة النقل، رأأى الوفد أأن املواد  5س تكون مةنأةل قانون وطين. وفامي يتعلق ابملادة 
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ن مل تكن تتعارض مع املادة  ذا اكن ال ميكن تنحيهتا جلعل املادة قابةل للتط  5التوفيق بيهنا ا  بيق املوضوعية. وتةاءل الوفد عام ا 
 وتةاعد يف سد الثغرات.

ن العبء الوحيد اذلي  .160 نه مع وجود مطلب الكشف، فا  ندونية يا ابمس البدلان املتقاربة التفكري، وقال ا  وحتدث وفد ا 
يقع عىل عاتق مودعي الطلبات يمتثل يف عزاهم عىل تقدمي املعلومات ذات الصةل، سواء حبةن نية أأو غش. وفامي يتعلق 

ىل حتليل التلكفة/الفائدة أأن "ابخملاطر املعنوية"،  كام ذكر وفد الربازيل، عىل سبيل املثال، قد تفضل بعض الرشاكت املةتندة ا 
تتحمل خماطر دفع غرامة يف مرحةل الحقة بدال  من الكشف عن بعض املعلومات. وال يدث ذكل حبةن نية. وأأوحض الوفد 

ة واملةؤولية الصارمة للتنأكد من أأن الص، ميكن أأن يقق هدفه. أأن املادة مطلوبة لتحقيق توازن دقيق للغاية بني حةن الني
رشاداي   ا ا  نه ليس أأمر  ا للترشيعات الوطنية"، فا  وأأعرب عن تنأييده للنص الأصيل. ووافق عىل أأنه مبا أأن النص يتضمن "خاضع 

ىل تضييق الفجوات.  حق ا ولكنه مفتوح ومرن. وأأعرب عن اس تعداده لتقبل أأي اقرتاح نيص هيدف ا 

نه يتحدث عن عدم الكشف يف مرحةل ما قبل املنح، واحلق يف الاحتفاظ ابمللكية الفكرية أأو الرباءة  .161 وقال وفد مرص ا 
ذا مل يُدرج الشخص اذلي  اليت يمت احلصول علهيا عن طريق املعلومات اخلاطئة والغش. وأأوحض أأن هناك ثالثة عنارص. ا 

هل عالقة ابملعارف التقليدية، فيجب عىل ادلوةل مراجعة الترشيع  يطلب الرباءة معلومات يف طلبه واكن جيب أأن يكون
لغاء أأو حسب  ذا اكن صاحب الرباءة قد حصل عىل الرباءة عن طريق الاحتيال اال داري، فةيتعني عىل ادلوةل ا  الوطين. وا 

لتمكيلية. وجيب أأن تؤخذ الرباءة. وينبغي أأن تكون تكل العقوابت متوافقة مع الترشيعات الوطنية، مبا يف ذكل العقوابت ا
 الأرضار بعني الاعتبار، مبا يامتىش مع الترشيعات الوطنية.

ىل  .162 ن العقوابت اهمة للغاية لتطبيق النص وينبغي أأن تةتند ا  وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال ا 
لنص الأويل، لأنه متوازن، ولكن ميكن تقليل بعض التدابري اال دارية والقانونية، قبل املنح وبعد املنح. وأأعرب عن تفضيهل ل 

 الأقواس.

ا  .163 يران اال سالمية مطلب الكشف اال لزايم. وأأوحض أأن العقوابت وس بل الانتصاف تشلك جزء  وأأيد وفد مجروهورية ا 
ىل جانب غريه من البدلان املتقاربة التفكري، أأيد الوفد املادة الأصلية، اليت توفر ما يكفي من حزي وم ا. وا  رونة يف جمال اهم 

ىل القانون الوطين.  الة ياسات جليع ادلول الأعضاء لتحديد أأي عقوابت وس بل انتصاف تةتند ا 

ن العقوابت وس بل الانتصاف جيب أأن تقترص عىل الأماكن اليت يلزم وجودها فهيا لتحقيق  .164 وقال وفد أأسرتاليا ا 
م الرباءات، هتدف العقوابت وس بل الانتصاف الفعاةل أأهداف هذا املطلب. وابلنة بة ملطلب يركز عىل دمع الشفافية يف نظا

ن بطالن الرباءة  ىل تيةري الكشف عن صدق وحةن نية. وجيب أأن تركز العقوابت عىل التدابري الوس يطة، وا  واملتناس بة ا 
ر البديل. من شنأنه أأن يضع عبئا غري معقول عىل مودعي طلبات الرباءة وينبغي جتنبه كعقوبة. وأأعرب الوفد عن تفضيهل للخيا

ىل أأنه يف الة ياق الأسرتايل، ينص قانون الرباءات عىل عقوابت مثل اال بطال حيامث مت احلصول عىل الرباءة عن  وأأشار ا 
 طريق الاحتيال.

ذا اكن  .165 نه مع وجود مطلب الكشف اال لزايم، جيب أأن تكون هناك عواقب عىل عدم الامتثال. وا  وقال وفد كولومبيا ا 
امية املوارد الوراثية وكذكل تعزيز شفافية وفعالية نظام امللكية الفكرية، فيتعني عىل ادلول الروهدف من هذا الص، هو ح

درا دارية أأو قانونية أأو جنائية تعترب أأهنا مناس بة. وأأيّد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بنأن يمت ا  ج الأعضاء تنفيذ تدابري ا 
 أأن تشمل الغرامات املالية والنقدية. تناسب العقوبة يف الترشيعات الوطنية، وميكن

 وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل التدابري ادلفاعية. .166
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نه  .167 نه عىل الرمغ من عدم وجود أأي خماوف خاصة ششنأن التدابري ادلفاعية، فا  وقال وفد الوالايت املتحدة الأمريكية ا 
وضع قوسني حول "الوصول وتقامس املنافع". ، أأعرب عن رغبته يف 6يرغب يف تقدمي بعض الاقرتاحات للنص. ففي املادة 

دراج لكمة "حتتوي عىل" بعد "قواعد البياانت"، ووضع قوس حول "لـ" قبل  7.1ويف املادة  )د(، أأعرب عن رغبته يف ا 
 "املورد الورايث".

ت اليت لأن الروهدف من الص، هو منع املنح اخلاطئ للرباءات لالخرتاعا 7.4و 7.3و 7.1وأأيّد وفد الياابن املواد  .168
ىل اقرتاحه املشرتك، أأال وهو الوثيقة  . وفامي WIPO/GRTKF/IC/35/7تة تخدم املوارد الوراثية. وتةتندت تكل املادة ا 

ىل املادة  ضافة فقرة واحدة ا  ىل الفقرة 7يتعلق ابلتدابري ادلفاعية، أأعرب الوفد عن رغبته يف ا  ا ا  من الوثيقة  17، استناد 
WIPO/GRTKF/IC/35/8لعالقة بني ادلول الأعضاء وموقع بوابة الويبو. وتنص الفقرة املقرتحة عىل ما ييل: ، لتوضيح ا

دارية فعاةل، حةب الاقتضاء ووفق ا للقانون الوطين،  "ينبغي عىل ادلول الأعضاء أأن توفر تدابري قانونية أأو س ياساتية أأو ا 
دارة بوابة الويبو". ويمتثل الروهدف من هذا الص، يف منع املن ح اخلاطئ للرباءات ويُعد مصطلح "املنح/معلية املنح لتنفيذ وا 

ىل قامئة املصطلحات. وينص الاقرتاح عىل ما  اخلاطئ للرباءات" واحدا من أأمه املفاهمي ذلكل أأراد الوفد أأن يضيف املفروهوم ا 
رباءة عىل اخرتاعات ييل: "املنح /معلية املنح اخلاطئ للرباءات. ويعين املنح/ معلية املنح اخلاطئ للرباءات منح حقوق ال

ليةت جديدة أأو واحضة أأو غري قابةل للتطبيق الصناعي".  وابال ضافة ا ىل ذكل، فامي يتعلق ابدليباجة، وحتديدا مبنع منح 
ضافة ثالث فقرات، كعنارص أأساس ية يف ادليباجة لأن الروهدف من الص، هو  اخلاطئ للرباءات، أأعرب الوفد عن رغبته يف ا 

ءات. وتنص الفقرة املقرتحة الأوىل عىل ما ييل: "التنأكد من أأن ماكتب الرباءات دلهيا املعلومات منع املنح اخلاطئ للربا
لهيا من أأجل اختاذ قرارات مة تنرية فامي  املناس بة املتاحة لروها ششنأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا اليت حتتاج ا 

ماكنية  يتعلق مبنح الرباءات". وتنص الفقرة الثانية عادة تنأكيد اس تقرار حقوق الرباءة املمنوحة ششلك حصيح وا  عىل ما ييل: "ا 
التنبؤ هبا". وتنص الفقرة الثالثة عىل ما ييل: "الاعرتاف بنأن املنح اخلاطئ للرباءات ميكن معاجلته بفعالية من خالل حتةني 

ة واملعارف التقليدية غري الرسية املرتبطة هبا، واليت ميكن قواعد البياانت اخملصصة لتخزين املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثي
جراءات  ا يف ا  جراءات الفحص، ولكن أأيض  اس تخدااها ابلتايل للبحث عن الأدبيات الةابقة واملواد املرجعية ليس فقط يف ا 

 املعارضة أأو اال بطال ضد الرباءات املمنوحة".

نه ميكن أأن يعمل عىل أأساس املادة وحتدث ممثل قبائل توالليب، نيابة عن جتمع الةاكن  .169 ششنأن  6الأصليني، وقال ا 
ا من القضااي اليت جيب تةويهتا يف  لزامية للغاية، وتشمل الكثري جد  العناية الواجبة. وأأوحض أأن املادة البديةل طويةل للغاية، وا 

جراء مفاوضات ششنأن املعارف التقليدية اليت  مل تنته بعد أأو يمت االتفاق علهيا. القانون ادلويل. وتنطوي تكل القضية عىل ا 
ورأأى أأن قضية قاعدة البياانت ينبغي أأن تكون ممكةل للتدابري الأسرى، الأكرث أأمهية فامي يتعلق ابملشالك اليت حتدث يف جمال 

عاليم ميكهنم من معرفة أأين ج ن أأولئ، اذلين يقومون ابلتطوير مه يف وضع اقتصادي وا  اءت تطوير امللكية الفكرية. وقال ا 
ذا اكنوا ال يعرفون من أأين تنأيت معرفهتم، فميكهنم بذل ابلعناية الواجبة  مدخالت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. وا 

الكتشاف ذكل. وجيب أأن يكون الرتكزي عىل الوقاية املة بقة للأش ياء اليت يمت عرضروها عىل موظف الرباءات. وأأوحض الوفد 
نتاج قواعد البياانت، وكيف أأن قواعد البياانت مفيدة مكةاع د يف مراجعة الرباءات. وأأعرب عن قلقه البالغ ششنأن كيفية ا 

ن العديد من الشعوب الأصلية ال تريد أأنواع ا معينة من املعارف التقليدية  جتميعروها، وما هو وضع املعارف التقليدية فهيا. وقال ا 
ة هلم للقيام بذكل. ذلا فا ن حمتوايت قواعد البياانت لن تكون مثالية اخملزنة يف قاعدة بياانت؛ وس يكون من اخلطنأ ثقافي ا ابلنة ب

ن املعارف التقليدية اليت ال يُفصح عهنا يف الوقت الراهن تة تلزم من الشعوب الأصلية املوافقة احلرة املة بقة  ا، وكذكل فا  أأبد 
ذاهتا أأن املعارف التقليدية يف املنشورات عن عمل قبل دسولروها قاعدة بياانت. وال يعين اس تخدام الأدبيات املنشورة يف حد 

جيابي ا عىل حقوق امللكية لأحصاب املعارف التقليدية. وجيب أأن  ذا مت نرشها، فيجب اعتبارها دليال  ا  يف اجملال العام. وحىت ا 
ىل أأن تكون قواعد البياانت مفتوحة فقط ملاكتب الرباءات مع وجود ضامانت للحامية ادلامئة لقواعد البياانت هذه.  وأأشار ا 

هناك عدم اتةاق بني الوثيقة املوحدة والواثئق املقدمة من بعض ادلول الأعضاء. واقرتحت الأخرية أأن تكون قواعد البياانت 
من الوثيقة املوحدة أأن تكون مفتوحة للجمروهور. ورأأى الوفد أأن  7.4مفتوحة فقط ملاكتب الرباءات، يف حني اقرتحت املادة 
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وحة للجمروهور، حىت املعلومات الواردة يف املطبوعات املنشورة فقط، ميكن أأن تكون ضارة الشعوب قواعد البياانت املفت
الأصلية واجملمتعات احمللية، لأهنا تتيح معلومات شةروهوةل عن معارفروها التقليدية ميكن اس تغاللروها يف س ياق غري متعلق ابمللكية 

ا بتعريف المتكل غري  . وأأوحض الوفد أأن هذا اخليار مرتبط ببعض 2املرشوع يف اخليار الفكرية. وترتبط هذه املةائل أأيض 
نه ينبغي أأن يكون هناك استبار  املفاهمي عن حاةل املعارف التقليدية يف قواعد البياانت. وال يوجد يشء يف التعريف يقول ا 

اذلي هيم الشعوب الأصلية. ضد القانون العريف، رمغ أأن القانون العريف والقانون التقليدي وقانون الةاكن الأصليني هو 
لفية الرمقية يف الوالايت  وهناك أأيضا مةنأةل الروهندسة العكة ية داخل نظام امللكية الفكرية. ويةمح قانون حقوق املؤلف للأ

جراء هندسة عكة ية لأحد القطع الأثرية أأو العملية، طاملا مت احلصول علهيا بطريقة رشعية. ويثري ذكل مةنأةل ماهية  املتحدة اب 
ذا مت احلصول الا قتناء املرشوع يف س ياق قواعد بياانت املوارد الوراثية. وأأوحض الوفد أأنه الأمر ال يُعد متلاك  غري مرشوع ا 

ذا مل يكن اس تخدااها متلاك  غري مرشوع ومل تكن  علهيا من خالل قراءة املنشورات. ومل يقل القانون "املكل العام"، ولكن ا 
هنا تكون مكل عام يف الواقع، لأنه ال توجد س يطرة علهيا. وأأوحض الوفد أأن مةنأةل الاكتشاف  هناك الزتامات لتقامس املنافع، فا 

املة تقل قيد التفاوض يف جمال املعارف التقليدية. وذكر أأنه ليس دليه مشلكة أأساس ية يف ذكل، ولكن هناك حاجة لوجود 
عليه من املعارف التقليدية. وقد يكون هناك تداخل  سلةةل من الأدةل ششنأن الاكتشاف املة تقل ال ثبات أأنه مل يمت احلصول

كبري بني املعارف التقليدية والاكتشاف املة تقل، عىل سبيل املثال يف حاةل جزيء واحد أأو تنأثري شة يط. ومع ذكل، فا ن 
جراءات التحضري، ومن املةتبعد ا أأن  الكثري من املعارف الأصلية ترتبط يف الواقع ابملركبات املعقدة اليت تتطلب ا  جد 

ن  يتداخل ذكل. وأأبدى الوفد عدم معرفته مبا املقصود ابلكشف غري املقصود؛ فروهو يبدو وكأنه مبدأأ جتاري رسي. وقال ا 
اجملمتعات الأصلية ال تترصف مثل الرشاكت، حيث يوقع املوظفون العقود وهناك مباين من الطوب. ورأأى الوفد أأن الفكرة 

ني جيب أأن يغري سلوكه من أأجل تلبية توقعات نظام امللكية الفكرية الغريب متثل مشلكة اليت تقول بنأن جممتع الةاكن الأصلي
ىل تعريف اال طار الأكرث شةاطة يف املادة  ا. وأأشار ا   هو التعريف اذلي ينبغي العمل منه. 6كبرية جد 

هنا ال ميكن وأأقر وفد الربازيل بقمية قواعد البياانت والتدابري ادلفاعية ولكن ابعتبارها ممكةل ملتط  .170 لبات الكشف. وقال ا 
ال مع نظام مطلب للكشف اال لزايم يش متل عىل عقوابت. فروهيي ليةت غاية يف حد ذاهتا بل وس يةل لتحقيق  أأن تكون فعاةل ا 

هدف حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ابالقرتان مع متطلبات الكشف. ومع ذكل، عىل الرمغ من أأهنا قد تكون 
ال  أأهنا ليةت حال  شامال . ومن غري املمكن جتميع مجيع املوارد الوراثية يف قاعدة بياانت واحدة؛ فروهذا أأمر بعيد املنال. مفيدة، ا 

وأأوحض الوفد أأن لقد مةنأةل عدد الأنواع املوجودة أأاثرت اهامتم العلامء منذ قرون. ويف الآونة الأخرية، حاول ا حصاء احلياة 
ن اال حصاء مبادرة علمية اس مترت عرش س نوات تضمنت ش بكة عاملية من الباحثني من أأكرث البحرية معاجلة هذه املةنأةل. واك

حدى ادلراسات العدد  80من  دوةل. واكن الروهدف هو تقيمي وتوضيح تنوع احلياة عىل الأرض وتوزيعروها ووفرهتا. وقدرت ا 
نواع عىل وجه الأرض بنة بة  هنا يف البحار مل يمت اكتشافروها ووصفروها ٪م91٪ من مجيع الأنواع عىل الأرض و86اال جاميل للأ

ىل  نوع ا من احليواانت أأو  380وفروهرس هتا بعد. ويف منطقة الأمازون، يمت اكتشاف نوع جديد لك يومني. وقد ترمج ذكل ا 
ىل أأنه ينبغي مراعاة شواغل جتمع الشعوب الأصلية عىل النح و النبااتت اجلديدة اكتشفت يف العامني املاضيني. وأأشار الوفد ا 
الواجب عند تصممي قواعد البياانت. وهناك قضااي معلية أأسرى تتعلق بقواعد البياانت، عىل سبيل املثال، املةؤولية عن 
دراج قواعد البياانت يف النص.  جتميعروها وهيلكروها وحمتواها وقابليهتا للتشغيل البيين والتاكليف. ومع ذكل، مل يعارض الوفد ا 

ن المتكل غري ا .171 ملرشوع للمعارف التقليدية والقرصنة البيولوجية للموارد الوراثية ميثالن مصدر قلق وقال وفد الروهند ا 
كبري للعديد من البدلان والشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وبيامن مت تناول هذه القضااي يف خمتلف املنتدايت املتعددة 

طار عاملي محلاية املعارف التقليدية. وأأ  ىل الأمام. الأطراف، مل يمت بعد وضع ا  ىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية تتقدم سطوة ا  شار ا 
دراج املادة  نه، من أأجل حامية املعارف التقليدية 6وأأيّد ا  لزايم. وقال الوفد ا  ، كتدبري دفاعي ممكّل ملتطلبات الكشف اال 

ا ال نشاء مكتبة رمقية للمعارف التقليدية )" ا رائد  "(. وهذه املكتبة خمصصة TKDLواملوارد الوراثية، بذلت الروهند هجد 
، حيث بدأأه 2001للنبااتت الطبية والرتكيبات املة تخدمة يف أأنظمة الطب الروهندية. ويُعد هذا معال  هائال . وقد بدأأ يف عام 
آايو  )وزارة الأيورفيدا واليوغا والعالج الطبيعي، والأوانين، ة يدها واملعاجلة وال  جملس البحوث العلمية والصناعية ووزارة أ
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(( هبدف حامية املعارف التقليدية يف البالد من الاس تغالل من خالل القرصنة البيولوجية والرباءات غري AYUSHثلية )امل 
ا من عام  لكرتونيا وتصنيفروها حةب نظام التصنيف ادلويل للرباءات. واعتبار  ، قامت املكتبة 2010الأخالقية، وذكل بتوثيقروها ا 

ىل  148الرمقية للمعارف التقليدية بنقل  مليون صفحة  34كتااب  حول الأيورفيدا، والأوانين، والة يدها واليوغا يف املكل العام ا 
 0.3من املعلومات مرتمجة ا ىل مخس لغات )اال جنلزيية والأملانية والفرنة ية واال س بانية والياابنية(. وقد مت رمقنة أأكرث من حوايل 

ىل املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية. وقد حتقق  طلب براءة ومت 1000مليون تركيبة، ومت حتديد أأكرث من  ا ا  حفصروها استناد 
ا يف  200جناح كبري. وهناك أأكرث من  هناؤها. ويُعترب مثال الكرمك مثاال  صارخ  لغاؤها أأو ا  حاةل من طلبات الرباءات مت حسهبا أأو ا 

 هذا الصدد.

ىل قواعد البياانت  .172 نه من املروهم النظر ا  يف س ياق س يادة البياانت. وأأشار ا ىل أأن قواعد وقال وفد جنوب أأفريقيا ا 
ىل البيانني الذلين أألقاهام وفدا الروهند والربازيل ششنأن  البياانت مفيدة للغاية، لأهنا جزء من عرص ثورة البياانت. وأأشار ا 

ىل اتفاق ششنأن  التعقيدات التقنية حول قواعد البياانت. وأأوحض أأن معل اللجنة احلكومية ادلولية قد يتخطى وقت التوصل ا 
قضااي التغريات التكنولوجية. فعىل سبيل املثال، مت رمقنة املعلومات املتةلةةل حول املوارد الوراثية. ويتعني عىل اللجنة 

ىل "اليوم". وال تزال اللجنة احلكومية ادلولية تناقش البياانت املادية، لكن العامل قد تغري. مفن املروهم  احلكومية ادلولية أأن تقفز ا 
ا يبدأأ ابلعناية الواجبة، لكن عىل أأن يمت التوسع فيه. ورأأى أأن بعض املقرتحات النصية تبة ي ا شة يط  ط النص. وأأيد الوفد نص 

ىل أأن تنفيذ قواعد البياانت  6جيب أأن تظروهر. وجيب أأن يبقى نص املادة  عىل مة توى عاٍل ويعاجل قضااي الة ياسات. وأأشار ا 
 مةنأةل يتعني متابعهتا ومناقش هتا.

وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات جتربته مع قواعد البياانت اليت بدأأ تنفيذها داخل اجملمتعات الأصلية. ومع  ووصف .173
ذكل، اكنت هناك بعض املشالك، مثل درجة الرسية. فكثري من الناس من اجملمتعات ال يثقون يف لك يشء وال يفروهمون ملاذا 

ىل اجملمتع بنأمكهل وليس فقط لشخص توجد قواعد بياانت. وتمتثل القضية الأسرى يف  ملكية املعارف التقليدية اليت تنمتي ا 
حراز أأي تقدم يف قواعد البياانت.  واحد، لأهنا معارف اجملمتع. وأأوحض أأنه س يكون دليه صعوابت يف ا 

ن العديد من قواعد البياانت املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرت  .174 بطة هبا موجودة وقال وفد سويرسا ا 
ىل  ابلفعل، كام يتضح من التجميع اذلي أأعدته الأمانة. ومن املروهم أأال يؤدي أأي حمك يتعلق بقواعد البياانت يف ص، الويبو ا 
ضافية تتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا حفةب، بل يضيف قمية حقيقية، مبا يف  انتشار قواعد بياانت ا 

ا عن معليات البحث يف الأدبيات ذكل لفاحيص  نشاء العديد من قواعد البياانت احلالية لغرض خمتلف متام  الرباءات. ويمت ا 
الةابقة اليت يقوم هبا فاحصو الرباءات. وتةاءل الوفد عن مدى احامتل متكن املرء من زايدة قابلية التشغيل البيين لقواعد 

ا ا ىل ص، الويبو. وعىل وجه التحديد، يف س ياق املوارد الوراثية، قد ال تعمل البياانت وفائدهتا لفاحيص الرباءات، استناد  
مجيع قواعد البياانت ابلرضورة عىل تةروهيل منع املنح اخلاطئ للرباءات، لأن الاخرتاع ال يتنألف ابلرضورة من مورد ورايث 

احملددة موجودة يف قاعدة البياانت، فا ن عىل هذا النحو بل يقوم عىل مورد ورايث. ذلكل، حىت لو اكنت املوارد الوراثية 
الاخرتاع القا م عىل املوارد الوراثية قد ية تويف يف الواقع معايري الأهلية للرباءة أأو ال ية توفهيا. وعالوة عىل ذكل، كام ذكر 

٪ من مجيع 80 من مليون نوع قد مت ختزيهنا يف قاعدة البياانت حىت الآن وأأن أأكرث 1.6وفد الربازيل، فقد مت تقدير أأن حوايل 
ن املوارد الوراثية ليةت من الأنواع ويفوق عدد املوارد الوراثية بكثري عدد الأنواع.  الأنواع مل يمت وصفروها بعد. ومع ذكل، فا 
ال عىل مكية ضئيةل للغاية من  ا من الأس ئةل تمتثل فامي ييل: ما يه قمية قاعدة البياانت اليت يمتل أأال حتتوي ا  ويثري ذكل عدد 

يع املوارد الوراثية يف بدل معني؟ ما مدى مشول قواعد البياانت احلالية للموارد الوراثية؟ ما اذلي جيب تةجيهل ابلضبط يف مج 
قاعدة البياانت: الوصف ادلقيق للموارد الوراثية، مبا يف ذكل مجيع اخلصائص املعروفة واملنشنأ ادلقيق، أأم جمرد امس نوع 

هنج القا م عىل الأدةل، وما يه اخلربات العملية يف قواعد البياانت يف س ياق املوارد الوراثية؟ معني؟ مع الأخذ يف الاعتبار ال
ما هو عدد الرباءات املمنوحة عن طريق اخلطنأ اليت اكن من املمكن جتنهبا حىت الآن ابس تخدام قواعد البياانت املتعلقة 

نشاء قواعد البياانت هذه وتاكليف تشغيلروها وحتديهثا ابس مترار؟ وما يه قواعد البياانت  ابملوارد الوراثية؟ ما يه تاكليف ا 
 املتعلقة ابملوارد الوراثية اليت ية تخداها فاحصو الرباءات حالي ا للبحث عن الأدبيات الةابقة؟
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ندونية يا ابمس البدلان املتقاربة التفكري، ورّحب ابملادة  .175 ىل أأن الزتامات العناية الواجبة 6وحتدث وفد ا  ا ا  ينبغي ، مشري 
ا قمية لتعزيز هنج العناية الواجبة. ومع ذكل، ودون  عالن مصدر املوضوع. وأأوحض أأن لقواعد البياانت أأيض  أأن تمكل مطلب ا 

ىل احملتوى واملعلومات املتاحة يف قواعد  نشاء قواعد البياانت قضااي تتعلق ابلوصول ا  اختاذ تدابري أأمنية مناس بة، يثري ا 
 البياانت.

نشاء واس تخدام نُظم قواعد البياانت  وقال وفد مجروهورية .176 ن منع الرباءات املمنوحة عن طريق اخلطنأ من خالل ا  كوراي ا 
هو أأكرث الأشاكل فعالية وكفاءة لتيةري حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف نظام الرباءات. وقد أأنشنأ 

انت للمعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. "( قاعدة بياKIPOاملكتب الكوري للملكية الفكرية )"
ويف الوقت احلايل، تضم قاعدة بياانت املكتب الكوري للملكية الفكرية اخلاصة ابملعارف التقليدية مجموعة كبرية من الواثئق 

ن  عن الطب الكوري القدمي والرباءات واملقاالت احلالية اليت حتتوي عىل املعارف التقليدية من املايض واحلارض. وقال الوفد ا 
اتحة قاعدة البياانت KTKPقاعدة البياانت عرب اال نرتنت متاحة من خالل بوابة املعارف التقليدية الكورية )" "(. ومت ا 

طئ للرباءات ( وضع الأسس للحامية ادلولية للمعارف التقليدية الكورية، ومن مث منع املنح اخلا1للجمروهور للأس باب التالية: )
( توفري كثري من املعلومات عن املعارف التقليدية والأحباث ذات الصةل، مما يعجل بتطوير ادلراسات 2داخل البدل وخارجه؛ )

لفكرية ( توفري املعلومات الأساس ية لفحوص الرباءات، وابلتايل تعزيز جودة طلبات امللكية ا3والصناعات ذات الصةل؛ )
ىل البحث يف قاعدة  للمعارف التقليدية. وأأوحض الوفد أأن فاحيص الرباءات يف املكتب الكوري للملكية الفكرية يضطرون ا 
البياانت املذكورة عن الأدبيات الةابقة يف طلبات الرباءات ذات الصةل. وقد مت اس تخدام هذه الطريقة بنجاح وكفاءة يف 

ىل أأن قاعدة البياانت املكتب الكوري للملكية الفكرية م ن أأجل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وأأشار ا 
 املتطورة تُعد طريقة معلية وجمدية للغاية للحد من عدد الرباءات املمنوحة عن طريق اخلطنأ يف لك دوةل عضو.

ن معظم شواغهل أأاثرها وفدا الربازيل وجنوب أأفريقيا .177 . ففي اترخي البرشية الطويل، اس تخدم الناس وقال وفد الة نغال ا 
نشاء قواعد  املاليني من املوارد الوراثية لضامن بقاهئم. وال ينبغي للمرء أأن يرتاجع يف مواهجة الصعوابت اليت ينطوي علهيا ا 

ىل الوقت الالPATENTSCOPEالبياانت. وكذكل احتاج ركن الرباءات ) زم ال عداده ( ومجيع املعلومات املتعلقة ابلرباءات ا 
ذا اكنت قواعد البياانت يه احلل حلل  لصاحل تقدم البرشية ملةاعدة الناس عىل التغلب عىل مشالك احلياة اليومية. فا 

الصعوابت القانونية، س يكون من املمكن القيام بذكل. وأأضاف أأن دلى الأشخاص اذلين ية تخدموا ويطوروا املوارد الوراثية 
راثية. ويف الة نغال، ينتج أأحد اجملمتعات زيت املر اذلي يمت اس تخدامه لعالج الأمراض املعقدة. عالقة غري عادية ابملوارد الو 

ومن أأجل احلصول عىل هذا الزيت، ال بد من تلبية بعض الرشوط. ويقوم هبذا العمل حرصا مجموعة من النةاء يف سن 
ىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية منتدى غري عادي، لهيا ويعود مبعلومات اهمة حول  معينة. وأأشار الوفد ا  فميكن للمرء أأن ينأيت ا 

عداده من حيث القانون.  ما جيري ا 

ىل أأن دليه حوايل  .178 كوادور جتربته يف بناء قواعد البياانت. وأأشار ا  قاعدة بياانت عن املعارف  500وشارك وفد ا 
نشاء قاعدة بياانت عن املعارف التق  يالء التقليدية. وقد أأظروهرت التجربة مدى صعوبة ا  ليدية للأجداد بطريقة طوعية، دون ا 

كوادور واحدة من البدلان  ن ا  الاهامتم الواجب لكيفية احرتام الرسية. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل. وقال ا 
نشاء قاعدة بياانت وطنية حول التةلةل الورايث، وأأدركت أأن هناك حوايل  ذات التنوع البيولويج الأعظم. وأأرادت ا 

تةلةل خمتلف. وليس دلهيا القدرة، كبدل، للحفاظ عىل الة يطرة عىل قاعدة البياانت اخلاصة هبا، لتوفري ضامانت  500000
هنا من ابب املصلحة العامة والأمهية الاسرتاتيجية، ذلكل أأعرب عن رغبته يف أأن تكون مجيع هذه  لروها. ومع ذكل، فا 

ىل أأن املناقشات اليت دارت يف أأحد املنتدايت ادلولية املعلومات يف مة تودع وطين واحد دلى مكتب الرب  اءات. وأأشار ا 
ىل عدد من املواضيع. عىل سبيل املثال، ابلنة بة لبدلان العامل ذات التنوع الكبري والأغنياء ابملوارد الوراثية، تةاءل  أأدت ا 

نشاء قواعد البياانت، واليت ميكن أأن ترتبط عىل املدى الطو  يل مبركز مثل الويبو ميكنه التحقق من الوفد عن مدى جدوى ا 
ىل تفاصيل  منشنأ املوارد الوراثية املودعة يف قواعد بياانت ابخلارج. وأأعرب عن أأمهل يف أأن ميكن للمرء الحق ا أأن يدخل ا 

ن املادة  ا ت 6قواعد البياانت. وقال الوفد ا  اكملي ا جيب أأن تبقى عامة جدا. وينبغي أأن يكون اس تخدام قواعد البياانت تدبري 
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يامتىش مع القواعد واللوا ح الوطنية. ويف مرحةل الحقة، قد تكون البيوتكنولوجيا وعمل الوراثة وتقنيات املعلومات اجلديدة 
موضوع معاهدة حمددة أأسرى. وينبغي أأال تناقش اللجنة احلكومية ادلولية قواعد البياانت ابلتفصيل أأكرث من الالزم بل تقترص 

 لعامة لروها.عىل مناقشة اخلطوط ا

ىل الشواغل اليت أأعرب عهنا عدد من ممثيل الشعوب الأصلية ششنأن موضوع  .179 نه اس متع ابهامتم ابلغ ا  وقال وفد مرص ا 
دراج املعلومات يف قواعد البياانت. ووحض أأن هذه خماوف مرشوعة، لأن النص ال يعكس الطبيعة القانونية ال دراج  ا 

ذا اكن ذكل س يوفر   امحلاية. ورأأى أأنه ينبغي توضيح هذا املفروهوم بطريقة تريض الوفود.املعلومات. وتةاءل عام ا 

وذكر وفد كندا أأن قواعد البياانت اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ميكن أأن تكون أأداة مفيدة  .180
ىل التجربة اال جيابية لبع ض قواعد البياانت املوجودة مثل يف معاجلة منح الرباءات عن طريق اخلطنأ، ال س امي عند النظر ا 

املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية يف الروهند اليت اشرتكت فهيا كندا.وأأظروهرت نتاجئ املكتبة يف منع منح الرباءات عن طريق اخلطنأ 
ىل الةؤال اذلي طرحه وفد سويرسا  ششنأن أأن هناك ابلتنأكيد بعض الفائدة، عىل الأقل عىل جانب املعارف التقليدية. وأأشار ا 

ال أأنه ميكن ملاليك املوارد الوراث  ية فائدة قواعد البياانت. ولنئ اكن من غري العميل فروهرسة لك املوارد الوراثية احملمتةل يف العامل، ا 
ذا أأرادوا ذكل، أأن يضعوا يف قواعد البياانت معلومات عن املوارد الوراثية ذات  واملعارف التقليدية، عىل سبيل املثال، ا 

يعرفروها أأحصاهبا، وكذكل معلومات عن املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اخلاصة بتكل املمتلاكت.  سصائص مفيدة
وميكن ملاكتب الرباءات عندئذ الوصول ا ىل تكل املعلومات وحتديد تكل اخلصائص كأدبيات سابقة، ومن مث قد ترفض منح 

ا فامي يتع ا أأو مبتكر   لق ابملوارد الوراثية.براءة ششنأن اخرتاع ليس جديد 

اليت  2018مارس  21املؤرخة  1]مالحظة من الأمانة: مت عقد هذا اجلزء من ادلورة بعد توزيع النةخة املعدةل   .181
وسيةمح  .1أأعدها امليرس وصديق الرئيس.[ وأأوحض الرئيس أأنه س يدعو امليرس وصديق الرئيس لتقدمي النةخة املعدةل 

غفال أأو سوء فروهم. مث س يكون دلى الأعضاء الوقت ملراجعة النص وتقدمي للمشاركني بطرح أأس ئةل تتعلق بتو  ضيح أأو ا 
ىل أأن النةخة املعدةل  يه ببةاطة وثيقة للمةاعدة يف التقدم يف العمل وستمت مراجعهتا مرة أأسرى بناء  1التعليقات. وأأشار ا 

ّ وصديق الرئيس اهمة حمل عطاء مزيد من الوضوح عىل مالحظات ادلول الأعضاء. وأأوحض أأن دلى امليرس  اوةل سد الثغرات وا 
زاةل اال زدواجية. ويف بعض احلاالت، قد يكون دلهيام مقرتحات نصية معدةل من أأجل توفري مزيد من الوضوح أأو  للمواقف وا 
عادة النص الأصيل اخلاص هبم. وأأوحض أأنه  قد يف حماوةل دلمج مفاهمي مماثةل. وميكن للأعضاء قبول هذه املقرتحات أأو طلب ا 
غفال أأو سطنأ أأو  ىل أأن أأي ا  دخال بعض الأفاكر اجلديدة، وسوف يتعني عىل أأي دوةل عضو تنأييد أأي تغيري. وأأشار ا  مت ا 

 سوء فروهم ليس عن قصد.

ا، وقدم النةخة املعدةل  .182 ملراعاة  12مادة. وقد أأضيفت املادة  12، اليت تتضمن 1وحتدث الة يد كوروك، بصفته ميرس 
ىل املش تقات توجد عرب النص بنأمكهل، بني قوسني. ومل يتخذ هو وصديق حمك تقرتحه دوةل عضو واحد ة. وأأوحض أأن اال شارة ا 

ذا اكن جيب أأن تش متل املوارد الوراثية عىل املش تقات ولكن فقط لأغراض تبة يط  الرئيس أأي موقف فامي يتعلق مبا ا 
ىل قةم التعاريف حتت مصطلح "املادة الوراثية" وتوضيح النص، فقد مت حتويل مجيع اال شارات املرجعية املتعلقة ابملش تقات ا  

اليت تضمنت"مش تقاهتا". وفامي يتعلق ابدليباجة، لغرض توضيح النص وتبة يطه، اقرتح امليرس ديباجة منقحة كبديل للنظر 
من فهيا ومراجعهتا. وأأعرب عن اعتقاده بنأن ادليباجة املعدةل يه نص شة يط للغاية وموجز هل ترتيب منطقي أأفضل بكثري 

ىل أأن ادليباجة الآن يف جزأأين هام: ادليباجة الأصلية وديباجة بديةل. ويف املادة  ششنأن الأهداف،  1ادليباجة الأصلية. وأأشار ا 
ا للنظر فيه لتحقيق توافق كبري يف الآراء. واقرتحت بعض ادلول الأعضاء بعض التغيريات يف اللغة كام قُدمت يف  اقرتح نص 

دخال تغيري. وفامي يتعلق ابملادة 2ات عىل املادة الأصل. ومل تطرأأ أأي تغيري  ، 1.3، يف الفقرة 3، لعدم طلب أأي دوةل عضو ا 
حاولوا تبة يط احلمك حبذف اخليار الثالث من ثالثة سيارات سابقة. وأأصبح هناك بعد ذكل حكامن. فقد حذفوا عبارة 

ىل اس تخدام املوارد الوراثية"، واملربر هو أأن اخلي ا مع نفس املوضوع، ذلا ال "يةتند مبارشة ا  ارين الةابقني يتعامالن حتديد 
ىل  رضرورة لوجود هذا اخليار الثالث. وحذفوا هذا اخليار، ولكن مت اال بقاء عىل القضااي اليت أأثريت يف اال شارات ا 
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ىل". وكجزء من املادة  ولكهنم نقلوا القةم ، احتفظوا ابلقةم الوارد يف الفقرة الفرعية )أأ( 3"اس تخدام" أأو "يةتند مبارشة ا 
احلالية. ورأأى امليرس أأنه ينبغي أأن تكون النصوص احلالية يه الفقرة  3.2الفرعي الةابق )ب( ا ىل ماكن جديد، وهو املادة 

ىل الكشف عن بدل املنشنأ و)ب( عن املصدر أأو البدل أأو بدل املنشنأ. واملادة  1.3 ، يه ببةاطة 3.2)أأ( ششنأن احلاجة ا 
عية )ب( الةابقة. وأأوحض أأنه بعد الاس امتع ا ىل مجيع املداخالت من ادلول الأعضاء، فا ن هناك توافق استبدال للفقرة الفر 

ىل توافق مماثل  ىل املنشنأ واملصدر كجزء من مطلب الكشف. ومع ذكل، مل يمت التوصل ا  كبري يف الآراء حول تضمني اال شارة ا 
ىل فروهمروهم للتدخالت، فقد أأكدوا عىل احلاجة ا ىل يف الآراء ششنأن الوصول وتقامس املنافع أأو املوافقة املة   ا ا  بقة عن عمل. واستناد 

توفري املعلومات املتعلقة بنظام الوصول وتقامس املنافع اليت ختضع للترشيعات الوطنية، مبا يف ذكل مجيع الصياغات اللغوية 
ن الفقرة 3.2املؤهةل يف الفقرة احلالية  تطبيق عىل نطاق واسع، ولكهنا ختضع للترشيع أأكرث معومية وقابةل لل  3.1. وهكذا، فا 

آلية مركز تبادل املعلومات، لأهنا شديدة اخلصوصية  3.4الوطين. ويف الفقرة  ىل أ والفقرات التالية، مت حذف اال شارات ا 
سطار، ومت توضيح هذه النقطة ششلك ىل تقدمي ا  مال م  لأحاكم اتفاقية التنوع البيولويج ذات الصةل، ولأهنا تتعلق ابحلاجة ا 

. وفامي يتعلق 12ششلك دا م، ولكن مت نقلروها ا ىل ماكن أأفضل يف املادة  3.5يف الفقرة التالية مبارشة . ومل حُتذف الفقرة الةابقة 
ا ىل جزء خمتلف من النص، حيث ال يوجد الكثري من الاهامتم  4.2و  4.1، فا ن هناك طلبات بنقل الفقرتني 4ابملادة 

تفرتض  4.1، وبعد اس تعراض جاد وحفص دقيق للنص، قرر امليرس وصديق الرئيس أأن الفقرة ابلكشف اال لزايم. ومع ذكل
دخال التقييدات. ومن مث قرروا أأن املاكن مناسب واحتفظا ابلفقرة  يف  4.1تطبيق مطلب الكشف، ولكهنا تركز أأكرث عىل ا 

 ماكهنا احلايل.

ن املا .183 املتعلقة ابلعقوابت وس بل الانتصاف اهمة  5دة وحتدثت الة يدة ابجيل، بصفهتا صديق الرئيس، وقالت ا 
ىل أأن البديل   1للرشط اال لزايم. وهناك أأربعة بدائل لروهذه املادة، واليت حاولوا فهيا وضع الهُنج اخملتلفة لروهذه املةنأةل. وأأشارت ا 

ىل القانون الوطين. وعىل حنو ما الحظ ت دوةل عضو، فا ن هو حمك واسع النطاق يرتك الكثري من الأس ئةل حول العقوابت ا 
البدلان تريد املرونة يف حتديد نوع العقوابت اليت قد تكون فعاةل ومتناس بة يف ضوء ظروفروها اخلاصة. وال يد هذا البديل من 

لغاء كعقوبة حممتةل لعدم الامتثال ملطلب الكشف. ومت تصممي البديل  لغاء الرباءة  2اال  ليعكس سيار عدم الامتثال. وال مينع ا 
اءة من الاس مترار يف اس تخدام املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا، وميكن ملزيد من الكياانت صاحب الرب 

اس تخدااها لأن وثيقة الرباءة س تفصح عن كيفية اس تخدااها، وال يق لأحصاب الرباءات استبعاد أأطراف اثلثة. ومع ذكل، 
ن أأاي من هذه الاس تخدامات ال يوفر ابلرضورة  أأي فوائد ملاكل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا. وهكذا فا 

ال يف حاالت الرفض  لغاء العقوبة ا  يةمح ذكل احلمك للبدلان بنأن تقرر العقوابت املناس بة مبوجب القانون الوطين وأأال تةمح اب 
اتحة الفرصة لصاحب الرباءة للتوصل ا ىل  حل مرٍض للطرفني مع حتديد الأطراف املعنية املتعمد أأو العمدي لالمتثال وبعد ا 

هنج بعض البدلان اليت دلهيا مطلب للكشف اال لزايم  3مبوجب القانون الوطين وفشل مثل هذه املفاوضات. ويعكس البديل 
لغاء كعقوبة لعدم الامتثال. وبدال من ذكل، تمت معاجلة عدم الامتثال خارج نظام الرباءات مب صدار ولكهنا ال تة تخدم اال  جرد ا 

ذا مل يمت الوفاء مبتطلبات الكشف. وميثل هذا البديل سقف ا للعقوابت  الرباءة، عىل الرمغ من أأن معاجلة الطلب قد تتوقف ا 
احلمك الأسايس الةابق للعقوابت. ويرتك مةنأةل العقوابت للقانون الوطين، لكنه يقدم  4وس بل الانتصاف. وميثل البديل 

ن البديل قامئة غري شامةل عن العقواب بقاء عىل البديل  4ت احملمتةل ما قبل املنح وما بعد املنح. وقالت ا  ميكن حذفه وميكن اال 
ىل مثل هذا الهنج، ورحبت بتدخل 1 ، اذلي يوفر أأقىص قدر من الاتةاع مبوجب القانون الوطين، للبدلان اليت تةعى ا 

ىل االتفاق 7و 6 التمكيلية يتوي عىل املادتني ادلوةل العضو يف هذا الشنأن. وأأوحضت أأن القةم املتعلق ابلتدابري . وأأشارت ا 
ا ملطلب  6الواسع النطاق عىل أأن املادة  املتعلقة ابلعناية الواجبة، مبا يف ذكل قواعد البياانت، ميكن أأن تكون ممكال  مفيد 

لدلوةل العضو أأن تنظر يف الةابقة وتنص رصاحة عىل أأنه جيوز  7.2يه املادة  6.1الكشف اال لزايم. وأأوحضت أأن املادة 
اس تخدام قواعد البياانت يف املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وفقا لالحتياجات والأولوايت والضامانت اليت قد تكون 

ن املادة  الةابقة ومل يمت تغيريها ششلك مفيد.  6يه املادة  6.2مطلوبة مبوجب القوانني الوطنية والظروف اخلاصة. وقالت ا 
ال 7ب العديد من ادلول الأعضاء عن شواغل ششنأن املادة وقد أأعر  دراج ا  . ويف ضوء ذكل، مت تعديل العنوان قليال  ومل يمت ا 
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)ب( و)ج( و)د( يف رشط مطلب الكشف اال لزايم. وقد مت حتديدها الآن عىل أأهنا الفقرات )أأ( و)ب( و)ج(.  7.1املادة 
 ت، وقواعد البياانت، واملدوانت الةلوكية الطوعية".عنوان "منع املنح اخلاطئ للرباءا 7وحتمل املادة 

ىل  1وعرض الة يد كوروك، بصفته امليرس، بدائل املواد من  .184 البديةل ششنأن الأهداف، مت  1. فامي يتعلق ابملادة 4ا 
جراء تغيريات جوهرية عىل هذا النص. ومع ذكل، فا ن هناك ب ديل وضع اجلزء الأول بني قوسني، ولكنه حمك سابق ومل يمت ا 

 ، اذلي ميثل اقرتاحا دلوةل عضو.1للامدة 

من معاهدة  7و 6وحتدثت الة يدة ابجيل، بصفهتا صديق الرئيس، وقدمت التغيريات اليت أأدخلت عىل املادتني  .185
ن املواد من  ىل  8الصداقة بني ادلول. وقالت ا  تظل دون تغيري، حيث أأن اجللةة العامة مل تناقشروها. وذكرت أأن هدف  11ا 

 ّ وصديق الرئيس اكن يمتثل يف زايدة تبة يط النص لتضييق الفجوات وتعزيز الوضوح واحلفاظ عىل سالمة املواقف. امليرس 
ىل أأن اال طار الزمين املضغوط جعل جتنب الأسطاء مة تحيال . وأأعربت عن تطلعروها ا ىل  واعتذرت عن أأي أأسطاء، مشرية ا 

 . 1التعاون يف النةخة املعدةل 

 س ئةل تقنية.وفتح الرئيس الباب لأي أأ  .186

صدار الوثيقة املعدةل  .187 [ وأأشار 1]مالحظة من الأمانة: شكر مجيع املتحدثني امليرّسة وصديق الرئيس عىل معلروهام يف ا 
ىل اقرتاحه ششنأن مةنأةل حقوق امللكية الفكرية مقابل حقوق الرباءات. ويمتثل اقرتاحه يف ترك الرباءات فقط  وفد الةلفادور ا 

رات اليت تفيد بنأن لك ما يقال عن الرباءات ميكن أأن ينطبق عىل امللكية الفكرية، عىل غرار يف النص وصياغة بعض العبا
 احلل املوجود فامي يتعلق ابملش تقات.

هنا ترشف عىل تصويب النةخة املعدةل  .188  .2وحتدثت الة يدة ابجيل، بصفهتا صديق الرئيس، وقالت ا 

ىل الأسطاء املتعلقة "اب .189 يطاليا والياابن ا   لبياانت واحضة" بدال  من "البياانت غري واحضة".وأأشار وفدا ا 

]مالحظة من الأمانة: مت عقد هذا اجلزء من ادلورة بعد فرتة اسرتاحة قصرية عندما اس تعرضت الوفود النةخة املعدةل  .190
 .1.[ وفتح الرئيس الباب للتعليقات العامة عىل النةخة املعدةل 1

صدار النةخة املعدةل ]مالحظة من الأمانة: شكر مجيع املتحدثني امل  .191 ّ وصديق الرئيس عىل معلروهام يف ا  .[. 1يرس 
ّ وصديق الرئيس ابلتوصل  ندونية يا ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري، وأأقر ابجلروهود الكبرية اليت بذلروها امليرس  وحتدث وفد ا 

ىل النةخة املعدةل  للجنة احلكومية ادلولية. وكرر التنأكيد عىل يف حماوةل ال ظروهار مجيع مداخالت ومواقف ادلول الأعضاء يف ا 1ا 
أأن دليه ثقة اكمةل ابلرئيس وصديق الرئيس وامليرس للنظر يف سالمة النص، ليس من الناحية الروهيلكية حفةب، بل من 
حيث الهُنج اخملتلفة كذكل. وأأعرب عن احرتامه لوالية اللجنة ومهنجية الرئيس وتوجهيه بعدم تقدمي أأي مقرتحات نصية ال 

آسر ال ميكن االتفاق عليه. وعند هذه النقطة، أأعرب عن عدم قدرته عىل ت  ضيق الفجوات وحماوةل عدم الاخنراط يف أأي هنج أ
جراء املفاوضات.  1املشاركة يف نص النةخة املعدةل  عىل اال طالق. وطلب املزيد من اال رشادات من الرئيس حول ماكن ا 

بعضروها. ومل تنعكس تكل املقرتحات اليت حتاول احرتام الوالية وتوفري وقد طرح بعض الأعضاء مواقف ومقرتحات، انعكس 
 الوضوح وتضييق الفجوات.

ىل تقليص الفجوات. وأأوحض أأن  .192 ىل والية اللجنة واحلاجة ا  وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأشار ا 
 رب عن اهامتمه الكبري شةالمة النص.تعمل عىل تكريس اخلالفات بدال  من تقليصروها. وأأع 1النةخة املعدةل 

آس يا واحمليط الروهادئ، وأأقر بنأنه ليس من الةروهل التعبري عن مجيع مداخالت  .193 ندونية يا ابمس مجموعة أ وحتدث وفد ا 
 . وأأعرب عن احرتامه ملهنجية الرئيس وتوجهيه ووالية اللجنة احلكومية ادلولية.1ادلول الأعضاء يف النةخة املعدةل 
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كواد .194 ن النةخة املعدةل وحتدث وفد ا  يف طور اال عداد.  1ور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وقال ا 
طار والية اللجنة احلكومية  1وأأعرب عن اس تعداده ملواصةل العمل عىل النةخة املعدةل  بطريقة عامة ملواصةل املناقشات يف ا 

ىل أأنه س يقدم املزيد من التعليقات املف  صةل يف وقت الحق.ادلولية. وأأشار ا 

نه نظر يف النةخة املعدةل  .195 ن  1وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وقال ا  وا 
 دليه تعليقات فنية مفصةل، وسوف يقداها يف وقت الحق.

 الرمغ من أأنه ليس وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، ومل يؤيد الص،، ولكن عىل .196
عداد النةخة املعدةل  . وأأشار ا ىل وجود جوانب 1دليه مطلب، فقد أأعرب عن تقديره جلروهود امليرس وصديق الرئيس يف ا 

جيابية يف النةخة املعدةل  ا بعض الصعوابت، مثل التعاريف والعقوابت والأحاكم اليت تؤثر عىل 1ا  ، ولكن اكنت هناك أأيض 
. وأأعرب عن تنأييده لأحاكم الكشف، ولكنه رأأى أأن هناك بعض اجلوانب اليت تتجاوز ما هو معيل قانون الرباءات املوضوعي

 وواقعي.

ن النةخة املعدةل  .197 تضمنت الكثري من التعديالت الرئية ية، بعضروها شة يط، ولكن هناك العديد  1وقال وفد الصني ا 
 لرئييس عىل حل هذه القضااي.من القضااي ال تزال ختضع ملزيد من النقا . وجيب أأن يكون الرتكزي ا

ن النةخة املعدةل  .198 تُعد وثيقة مفيدة ملواصةل املناقشة. ومن خالل جلة تني فقط ششنأن املوارد  1وقال وفد أأسرتاليا ا 
ّ وصديق الرئيس  ىل أأن امليرس  ىل توافق يف الآراء. وأأشار ا  الوراثية، من املروهم أأن تركز اللجنة احلكومية ادلولية عىل التوصل ا 

ا. ومتثل املادة قدما  ا جيد  ا  5املتعلقة شرشوط الكشف واملادة  3أأساس  ا جيد  ششنأن العقوابت وس بل الانتصاف انعاكس 
ّ وصديق الرئيس سوى القيام ابلكثري. ورأأى الوفد أأن عىل  للمناقشات واجلروهود املبذوةل لتبة يطروها. ومع ذكل، ال يةع امليرس 

وهل الآسرون ويتغلبون عىل الثغرات املوجودة. وأأعرب عن تطلعه ا ىل الاخنراط ادلول الأعضاء أأن تكون منفتحة وتةمع ما يق
 يف جوانب حمددة.

ا وتشاؤما عند قراءة النةخة املعدةل  .199 ا شديد  لأهنا ال تعكس سوى املواقف احملدودة للغاية  1وأأبدى وفد مرص اندهاش 
ىل أأنه بعد لبعض ادلول الأعضاء. ورأأى أأهنا ال حترتم والية اللجنة احلكومية ا  18دلولية ششنأن ختفيف الصعوابت. وأأشار ا 

ىل الوثيقة  ىل املربع الأول. ورأأى أأن من احلمكة الرجوع ا   WIPO/GRTKF/IC/35/4س نة من العمل، عادت اللجنة ا 
 ابعتبارها املرجع.

نه توقع أأن يُضيق النص املتعلق ابلأهداف الفجوات. وأأبدى ا .200 يران اال سالمية ا  ندهاشه من أأن وقال وفد مجروهورية ا 
نه نص جيد جد يف فروهم مواقف الآسر  ا الاستالفات ويظروهر الفجوات ششدة. وقال ا  ا خمتلف ا، ويربز أأساس  النص يتخذ اجتاه 
ظروهار  ىل نصوص مقبوةل للجميع. وأأوحض أأن ا  ا. ويف الهناية، يتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية التوصل ا  ششلك أأكرث وضوح 

ىل العودة سد هذه الفجوات الاستالفات أأمر جيد لال ش ارة ا ىل الاستالفات والثغرات. ويتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية ا 
ضافية. ا ا   الواحضة للغاية. ومن شنأن هذا أأن ية تلزم هجود 

ىل احلفاظ عىل سالمة الوثيقة املوحدة. وشاطر الرئيس هذا  .201 ىل تنأكيد الرئيس عىل احلاجة ا  وأأشار وفد نيجرياي ا 
احرتامه العميق لروهذا الشعور. وأأوحض أأن النص املتعلق ابلأهداف املشرتكة يف اليوم الةابق يعكس تضييق  الشعور وأأبدى

عىل الكثري من النصوص واملفاهمي اجلديدة اليت نقلت اللجنة  1الفجوات وأأاثر دليه الآمال. ومع ذكل، حتتوى النةخة املعدةل 
ذا ا ا عن سد الثغرات. وا  س متر الةامح ابلتدفق احلر ملقرتحات الصياغة، فة يكون ذلكل أأثر عكيس احلكومية ادلولية بعيد 

ىل الوثيقة  اليت تش متل عىل توجيه أأقوى وأأكرث  WIPO/GRTKF/IC/35/4عىل الوالية. وأأعرب عن أأمهل يف العودة ا 
ا. ا يةاعد يف الواقع عىل امليض قدم   وضوح 
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ن دور امليرسين يمتثل يف تلخيص .202 التدفق العام للتعليقات داخل اللجنة احلكومية ادلولية.  وقال وفد جنوب أأفريقيا ا 
عداد النةخة املعدةل  ، حيث مل يكن لروها أأي 1فعىل مدى الة نوات الأربع املاضية، اختذت اللجنة احلكومية ادلولية هنج ا 

ىل اجللةة التا2وضع، ومن مث النةخة املعدةل  عادة توجهيروها ا  لية، دون أأن يمت ، واليت مت منحروها حاةل ششلك افرتايض وا 
مناقش هتا بدية، ابس تثناء القضااي البة يطة املتعلقة ابلتوضيح والةروهو. وأأوحض الوفد أأنه يتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية 

ىل اجلعية العامة ششلك افرتايض وبدون مناقشة. ويتعني النظر يف هذه 2اختاذ قرار ششنأن النةخة املعدةل  رسالروها ا  ، بدال  من ا 
لهيا ببةاطة. وعىل اللجنة احلكومية  2 اال جرائية الروهامة. وال تعكس النةخة املعدةل املةنأةل جامع ولكن متت اال شارة ا  أأي ا 

ا للتعامل مع النةخة املعدةل  ا. ومل يبد الوفد اس تعداد  ، ومثل وفد نيجرياي، 1ادلولية النظر يف مهنجيهتا كطريقة للميض قدم 
ىل الوث  كنص تفاويض. وأأوحض أأنه مل تتح هل الفرصة  WIPO/GRTKF/IC/35/4يقة أأعرب عن رغبته يف العودة ا 

 للتفاوض واكنت هناك مناقشات عامة فقط.

ن هناك هنجني يف النص: ) .203 ( ال يوجد نص موجه للكشف. 2( النص املوجه للكشف اال لزايم ؛ و)1وقال وفد الروهند ا 
ن غالبية ادلول الأعضاء تامتىش مع مطلب الكشف اال لزايم بداء وقال ا  . وطلب الوفد من مؤيدي مطلب عدم الكشف ا 

املرونة وتنأييد الكشف اال لزايم يف النص. وهبذه الطريقة، ميكن للجنة امليض قدما. ورأأى أأنه ينبغي النظر يف الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/35/4 .ملزيد من املناقشات 

ندونية يا عدم قدرته عىل املشاركة يف النةخة املعدةل  .204 ىل ، ا1وأأبدى وفد ا  ليت ال تُضيق الفجوات القامئة أأو تُوصل ا 
فروهم مشرتك للقضااي الأساس ية وفق ا للوالية. وذلكل، أأعرب عن عدم اس تعداده ملناقشة القضااي واملفاهمي اليت مت طرهحا 

ا من ا ّ وصديق الرئيس، لكنه أأعرب عن قلقه لأن عدد  ا. وأأعرب عن تقديره البالغ للجروهود اليت بذلروها امليرس  لقضااي مؤسر 
ىل أأن النةخة املعدةل  1اجلديدة اليت أ دخلت يف النةخة املعدةل  توسع الفجوات وال  1قد أأدخلت تعديالت رئية ية. وأأشار ا 

توفر الوضوح. وحاف  الوفد عىل ثقته وتنأييده للرئيس وأأبدى اس تعدادها للمشاركة ششلك بنّاء يف أأي معلية لال رساع 
 ابلعمل، وفق ا للوالية.

ندونية يا، نيابة عن البدلان املتقاربة التفكري، واتفق مع وفود نيجرياي  وأأيّد وفد .205 الربازيل البياانت اليت أأدىل هبا وفد ا 
وجنوب أأفريقيا وغريها فامي يتعلق ابجلوانب اال جرائية. وامتنع عن تقدمي مقرتحات نصية حمددة لأن الأايم الثالثة الأوىل من 

ّ وصديق الرئيس أأن يعكةوا ويقرتحوا مقرتحات ادلورة اكنت حتاول أأن تنأخذ طابع اجل  لةة العامة حبيث ية تطيع امليرس 
ن "العمل اجلاري" اذلي مت تعمميه يف اليوم الةابق ششنأن الروهدف يةري يف  ىل تضييق الفجوات القامئة. وقال الوفد ا  هتدف ا 

ىل توس يع الفجوات وال تؤدي 1الاجتاه الصحيح. ومع ذكل، تؤدي النةخة املعدةل  ىل النتيجة املرجوة. وعىل اللجنة  ا  ا 
ا. فعىل سبيل املثال، يش متل نظام الويبو ادلاخيل عىل التصويت كأحد  احلكومية ادلولية التفكري يف الطرق احملمتةل للميض قدم 

ىل اتفاق. وهذا يشء جيب عىل اللجنة احلكومية ادلولية النظر فيه. وأأبدى الوفد اس تعداده للمشا ركة يف اخليارات للتوصل ا 
ذا اكن ذكل هو ما اتفقت عليه الآراء.  مناقشات أأسرى ا 

ندونية يا ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري. .206  وأأيد وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات البيان اذلي أأدىل به وفد ا 

. وأأوحض أأن وقال الرئيس أأنه ال ية تطيع احلد من الفجوات بنفةه، وال ية تطيع ذكل امليرس وال صديق الرئيس .207
. وأأخذ مشورهتم حول ذكل. ورأأى أأن النص مفيد يف توضيح 1العديد من الوفود ليةت راضية عن النةخة املعدةل 

الفجوات اليت ميكن للمفاوضني تضييقروها. واتفق يف الرأأي مع وفد جنوب أأفريقيا بنأن اللجنة احلكومية ادلولية اكنت تة تخدم 
ىل  ىل أأنه ال يوجد توافق يف الآراء حول اس تخدام معلية لفرتة طويةل، ورمبا حتتاج ا  التفكري يف كفاءهتا. وخلص الرئيس ا 

ا جليع  1كأساس ملزيد من املناقشات. وكوثيقة معلومات فقط، ميكن أأن تكون النةخة املعدةل  1النةخة املعدةل  ا متاح  مورد 
ةل التالية تبدأأ من سط الأساس للوثيقة ادلول الأعضاء، لأهنا تش متل عىل أأفاكر مفيدة. وأأفاد بنأن النةخة املعد

WIPO/GRTKF/IC/35/4. 
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مارس  22]مالحظة من الأمانة: ُعقدت اجللةة غري الرمسية برئاسة أأحد انئيب الرئيس الة يد ليدس، يف صباح  .208
نشاء ثالثة أأفرقة اتصال ملعاجلة قضااي ادليباجة، وقامئة املصطلحات، ومطلب الكشف، واجمتعوا بعد 2018  22ظروهر . ومت ا 
بعد اجامتع مجموعات االتصال.[ ودعا الرئيس مقرر أأفرقة  2018مارس  22. ومت عقد هذا اجلزء من اجللةة يف 2018مارس 

 االتصال املعين ابدليباجة، وهو وفد الربازيل، لعرض نتاجئ أأعامهلم.

ن ادليباجة  .209 توحض غرض وفلةفة الص، وحتدث وفد الربازيل بوصفه مقرر فريق االتصال املعين ابدليباجة، وقال ا 
ىل أأن الأعضاء أأقروا بنأن ادليباجة البديةل يه أأساس جيد، لأهنا  رشادات لتفةري بنود املنطوق اال جرائية. وأأشار ا  وتقدم ا 
أأكرث متاساك  من النةخة الةابقة من ادليباجة، مع التنبيه ا ىل وجود مناقشات معلقة مع العوامص ملواصةل معاجلة ادليباجة. 

( العالقة بني الص، املتعلق ابملوارد الوراثية واتفاقية التنوع 1فريق بثالثة مةارات رئية ية يف ادليباجة ويه: )واعرتف ال
( التفاعل بني هذين اجلانبني. وأأوحض أأن أأجزاء الفقرات 3( هنج تقليدي للملكية الفكرية؛ )2) البيولويج وبروتوكول انغواي؛

د الوراثية وغريها ختص امللكية الفكرية. وهناك بعض الرتابط بني بعضروها، وهناك حاجة اليت تتعلق مبارشة ابتفاق ششنأن املوار 
ا ابملناقشات املتعلقة ابملواد اال جرائية، ومن  ا مبارش  ىل توضيح أأفضل لتكل العالقة يف حاالت أأسرى. وترتبط ادليباجة ارتباط  ا 

جراء مزيد من املناقشات فامي بني الأعضاء ششنأن اجلزء اال جرايئ من الص،، من أأجل  مث فا ن بعض الفقرات متوقفة عىل ا 
ذا اكنت بعض الفقرات غري فعاةل ا ىل حد اذلي جيعلروها ال تبقى يف ادليباجة وقد  متكني معلية الصياغة. وأأخريا، انقش الفريق ما ا 

ىل تقدمي وهجات نظره حول فائدة التدريبات وطرق حتقيق املزيد من  نظر يف طرق لتبة يطروها. ودعا رئيس فريق االتصال ا 
 التقدم.

ن  .210 وحتدث الة يد فايزال شريي س يدهارات، بصفته رئيس فريق االتصال، وأأعرب عن تقديره لأعضاء الفريق. وقال ا 
دخال العديد من التحةينات والنعديالت  تعاوهنم ومشاركهتم النشطة مكنوا من اس تعراض مجيع الفقرات يف ادليباجة. ومع ا 

ة، ميكن أأن تكون ادليباجة البديةل اليت صاغروها امليرسان يه الطريق للميض قدما يف مرشوع واملشاورات يف مرحةل الحق
 الص، قيد التفاوض.

 وفتح الرئيس ابب الأس ئةل والتعليقات. .211

ال لن يكون لروهذه الأخرية وضع قانوين. .212 ن ادليباجة جيب أأن تنأيت قبل قامئة املصطلحات، وا   وقال وفد مرص ا 

ىل تقدمي تقريره.ودعا الرئيس وفد نيجرياي .213  ، مقّرر فريق االتصال املعين بقامئة املصطلحات، ا 

هنم نظروا يف س بعة مصطلحات  .214 ا لفريق االتصال املعين بقامئة املصطلحات، وقال ا  وحتدث وفد نيجرياي، بصفته مقرر 
د املةودات املتنافةة. رئية ية ترد يف املواد اال جرائية املتعلقة ابلكشف. وحاول الفريق قدر اال ماكن سد الثغرات وتوحي

ىل أأهنم حاولوا اجلع بني اخليار الأول واخليار  واملصطلح الأول هو "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية". وأأشار ا 
آزري. واملصطلح الثاين هو "بدل املنشنأ". وفّضل الوفد التعريف اذلي يظروهر أأوال .  الثاين، من أأجل احلصول عىل تعريف تن

ن من املمكن المتة، ابتفاقية التنوع البيولويج من أأجل تعبري أأدق علمي ا عن أأصاةل املنشنأ عىل أأساس معيل وعلمي وأأحض أأ 
ىل املوارد الوراثية. ويمتثل  ىل الوصول ا  واس تداليل لتجنب بقية تعريف حتديد مصدر مال م من جانب أأي خشص يةعى ا 

ذا اكن سيمت الالزتام بنص اتفاقي ة التنوع البيولويج أأو احلصول عىل تعريف فريد. واملصطلح الثالث هو الاستيار يف ما ا 
ذا اكن هذا التعريف رضوراي  أأم قابال  لالس تغناء عنه. وقد أأبدى بعض الأعضاء يف الفريق  "البدل املزود". وتةاءل الوفد عام ا 

ىل بروتوكول انغواي، وفضل بعضروهم الاتةاق مع بروتوكول انغو اي، وهو ما يفعهل ابلفعل ذكل النص. حتفظات عىل اال شارة ا 
ىل بروتوكول انغواي. وفامي يتعلق مبصطلح "املش تق"، عىل الرمغ من أأن الفريق مل يمت  وهناك تعريف بديل حمايد وال يشري ا 

ىل أأنه ميكن معاجلته يف تعريف املوارد الوراثية، عىل حنو ما أأظروهر  ال أأن الفريق أأشار ا  ه امليرس تلكيفه مبعاجلة هذا املصطلح، ا 
ىل "الوحدات الوظيفية للوراثة". ويشلك املصطلح التايل  وصديق الرئيس. واقرتح أأحد أأعضاء فريق االتصال حذف اال شارة ا 

ا عارض احلذف. ودار النقا  حول الوصول ” يةتند مبارشة ا ىل“وهو  ا واحد  مشلكة. ونظر الفريق يف حذفه ولكن عضو 
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الفريق عن اال شارة ا ىل "الاس تخدام الفوري للموارد الوراثية" فامي يتعلق مبا ييل:  املادي أأو اس تخدام املعلومات. وتةاءل
ىل" العةل  التةلةل الرمقي للمعلومات أأو املوارد الوراثية املادية أأو الكهام. وال يوحض لك من "اس تخدام" و"يةتند مبارشة ا 

هنام امل صطلحان الأساس يان الذلين يتعني العمل علهيام. وتمتثل وراء أأغراض امللكية الفكرية والكشف عن املنشنأ، ومع ذكل فا 
ذا اكن  املةنأةل التعريفية التالية يف املوارد الوراثية. فالتعريف يف النص جيد ومتةق مع الواثئق الأسرى. وتةاءل الفريق عام ا 

رغبته يف معاجلة فكرة املش تقات  ميكن دجمه مع تعريف املادة الوراثية. ويف حماوةل تعريف املوارد الوراثية، أأعرب الفريق عن
واملعلومات الرمقية. وفامي يتعلق مبصطلح "املصدر"، فّضل الفريق اخليار الأول لأنه أأشةط ويةد الفجوة. وفامي يتعلق 

ىل  بـ"اس تخدام"، أأعرب الفريق عن رغبته يف العمل ابلبديل الأول يف النص، وأأوىص بربطه ابالبتاكر اذلي ميكن أأن يؤدي ا 
مبا يتفق مع التعريف املقرتح للمعارف التقليدية. ومن املة تحيل وضع سيار واحد للمحفز واحملتوى خالل الفرتة  الكشف،

 الزمنية اخملصصة.

ن هناك مة توى عال من املعرفة واخلربة والقدرة  .215 وحتدث الة يد جواك ليدز، بصفته رئيس فريق االتصال، وقال ا 
وقت مبكر، أأنه س يكون من املة تحيل صياغة أأي نص جديد، وقد قرر الفريق التحليلية داخل الفريق. ومن الواحض، يف 

عدم معاجلة العنارص اليت ال تدخل يف نطاق استصاصه يف قامئة املصطلحات. وهذا جيعل من املمكن العمل من خالل 
ىل أأن الفريق متكن من جتميع بعض املالحظات، لكن عدد القضااي أأكرب من أأن يت عامل معروها فريق املصطلحات. وأأشار ا 

ن المنوذج  مكون من عرشة أأشخاص يف غضون ساعتني. ويف املة تقبل، جيب أأن تكون عدد القضااي أأقل. وششلك عام، فا 
 التجرييب يعد ممارسة ممتعة وانحجة ودليال  عىل أأن طريقة العمل قد تنجح.

 وفتح الرئيس الباب لطرح الأس ئةل والتعليقات  .216

يق االتصال عىل معهل املمتزي. وطالب بنأن يرى التعليقات والقامئة املنقحة حىت يمتكن وأأعرب وفد املغرب عن شكره لفر  .217
 من النظر يف املوضوع ابلتفصيل. 

وأأعرب وفد الربازيل عن شكره للمشاركني يف فريق االتصال. وابلرمغ من قرص الوقت، فقد قاموا بتقدمي عدد الفت  .218
ىل بند أأم مت للنظر من البياانت اليت تتعلق ابملةنأةل الأسا ذا اكن الفريق قد انقش حتويل قامئة الرشوط ا  س ية. وتةاءل عام ا 
 ترك الأمر لعقد مناقشات يف املة تقبل ششنأنه. 

ىل مادة تتعلق ابلتعريفات.  .219 نه من املرحج أأن يمت حتويل النص ا   وحتدث الة يد ليدز بصفته رئيس فريق االتصال وقال ا 

ل عىل معهل اجلدير ابلثناء. وأأكد عىل البيان اذلي أألقاه وفد املغرب وطالب وأأعرب وفد كندا عن شكره لفريق االتصا .220
 برؤية تعديالت كتابية. وتةاءل ششنأن تفاصيل املناقشات املتعلقة ابدلمج املقرتح يف تعريف املوارد الوراثية. 

 وقال وفد نيجرياي أأنه س يتناقش بصورة مبارشة مع وفد كندا خارج القاعة.  .221

( ومقرر فريق االتصال ششنأن عقوابت مطلب NARFثل صندوق حقوق الأمريكيني الأصليني )ودعا الرئيس مم  .222
 الكشف لعرض نتاجئ معلروهم. 

ن الفريق اكن يواجه اهمة  صندوق حقوق الأمريكيني الأصليني،وقال ممثل  .223 متحداث بصفته مقررا لفريق االتصال، ا 
العامة الصياغة ابلنة بة للحمك الأول، متت املوافقة عىل و وتوضيح اخليارات.اخلالفات صعبة، ولكنه معل بروهد لتضييق 

يف البدائل اخملتلفة. وفامي يتعلق بقامئة التدابري الصياغة مت تضمني تكل واعرتاض. ومل تواجه بنأي ششلك عام من قبل اجليع 
اخليار الأول هو ابلأساس ما مت ثالثة سيارات. مت حتديد ، 3عدم الامتثال للامدة اليت يمت اختاذها عند اال رشادية املمكنة 

قيام الأطراف اخليار الثالث هو و اخليار الثاين هو عدم وجود قامئة من التدابري اال رشادية. و تضمينه يف املةودة الةابقة. 
لغاء، و وضع قامئة خمتلفة. ب حدده  أأما الثاين فقدثالثة سيارات. اخليار الأول سيةمح ابال لغاء ؛ مت وضع فامي يتعلق مبةنأةل اال 
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لغاء من خالل ومسح ابالأوىل  املراجعةامليرس وصديق الرئيس يف  لغاء". مت تضميهنامعلية ال  ؛ واكن اخليار الأخري هو "عدم اال 
عقوبة أأو تعويض بوصفه عىل حدة، وليس وضعه وقد أأصبحت تدابري تةوية املنازعات حكام منفصال لأنه اكن من الأنةب 

 معني.

. واكنت وهجات النظررئيس فريق االتصال، فشكر مجيع أأعضاء اجملموعة عىل تبادل  وحتدث الة يد كوروك، بصفته .224
قلميية ممثةل متثيال جيدا يف الاجامتع وبدأأت املداوالت يف الوقت احملدد. واكنت اهمهتا الأوىل  حتديد يه مجيع اجملموعات اال 

وختفيض عدد اخليارات. وقد اخنرط يف مناقشات قوية اخلالفات املقرتحات املتعلقة مبةنأةل اجلزاءات وحماوةل تضييق مجموعة 
دارية فعاةل  ىل قيام ادلول الأعضاء بتوفري تدابري ترشيعية وا  دراج احلاجة ا  للغاية، ويف الهناية، اكن هناك اتفاق ابال جامع عىل ا 

ح وهجات نظر خمتلفة لأعضاء اجملموعة الفرصة لرش  تمفيدة للغاية. وقد أأاتحتكل العملية ششلك عام، اكنت و ومتناس بة. 
 مجموعات االتصال.اليت اتبعهتا عملية ال بلك ا خالص الة يد كوروك واملوافقة عىل بعض التنازالت. وأأيد 

 التعليقات.تقدمي وفتح الرئيس ابب  .225

. اخلالفاتعىل حماوةل تضييق  ااالتصال وهننأهفرق ورحب وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات ابلعمل اذلي أأجنزته  .226
للملكية ص، رة عن عباششنأنه التفاوض اذلي يمت ال يعكس ابلرضورة موقف الأعضاء. واكن الص، ذكل كل، فا ن ومع ذ
اليت مت القيام هبا يف واي. وينبغي تقدمي الاقرتاحات جكفل حامية املوارد الوراثية، اليت لروها تعريف حمدد يف بروتوكول انيالفكرية 
ىل الأعضاء ال جراء يف شلك كتايب النص  مزيد من التحليل والتشاور مع العوامص، حىت يتة ىن تقدمي املزيد من التعليقات ا 

 املوضوعية.

االتصال. كام أأعرب عن فرق لمشاركة يف أأحد هل ل فرصة اتحة الوأأعرب وفد الوالايت املتحدة الأمريكية عن تقديره ال   .227
ىل أأن توصيات مثل وفد دوةل بوليفيا املتعددة وأأشار، االتصال. فرق تقديره لعمل مجيع  االتصال مل يمت حبهثا فرق القوميات، ا 

ذا قرر امليرس وصديق الرئيس دجمروها يف و ومناقش هتا من قبل مجيع الأعضاء.  مع ، فيجب أأن يقوموا بذكل املراجعة الثانيةا 
ضافية هناك حمل اخليارات املوجودة. وس تكون حتل وجيب أأال وضعروها بني قوسني  قبل مجيع  منلنظرها ومراجعهتا سيارات ا 

 .االأعضاء وسيمت مناقش هتا قبل حتديد مصريه

االتصال. أأما ابلنة بة فرق وافق الرئيس عىل أأنه مل تتح الفرصة جليع ادلول الأعضاء للنظر يف مجيع املواد اليت توفرها و  .228
ذا ا ىل حد ما. وستنظر اللجنة ا انحجةواكنت ، بنأهنا مفيدةللعملية التجريبية، فقد اكن هناك شعور عام  حلكومية ادلولية فامي ا 

حاةل هذه الآلية ا ىل  املراجعة الثانية . وس يعمل امليرس  وصديق الرئيس عىل 36رمق اللجنة احلكومية ادلولية دورة اكن ميكن ا 
، مع مراعاة مجيع املداخالت اليت متت يف اجللةة العامة، مبا يف ذكل WIPO/GRTKF/IC/35/4عىل أأساس الوثيقة 

املراقبني، أأي أأهنا حتتاج ا ىل مداخالت االتصال مثل تقداها فرق املواد اليت يقومون ابلنظر يف ة. وسوف املقرتحات النصي
حدى ادلول الأعضاء دمع  ىل تقدمي الوثيقة من ا  للبقاء يف النص. ودعا الرئيس وفد الوالايت املتحدة الأمريكية ا 

WIPO/GRTKF/IC/35/7. 

يف رعايته وفود كندا والياابن  تعن رسوره لعرض اقرتاحه اذلي شارك وأأعرب وفد الوالايت املتحدة الأمريكية .229
للجنة احلكومية ادلولية، بوصفروها  34والرنوجي ومجروهورية كوراي والوالايت املتحدة الأمريكية. وقد س بق أأن قداها يف ادلورة 

ة اللجنة احلكومية ادلولية بناء الثقة ملةاعدكأحد تدابري . وميكن اس تخدام الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/34/9الوثيقة 
رعاة عىل امليض قدما ششنأن القضااي الرئية ية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وقد أأعاد 

دفروها اذلي املرشوع تقدمي الوثيقة يف بعض دورات اللجنة احلكومية ادلولية عندما أأعربت الوفود عن اهامتاها بتكل الوثيقة وه
لرباءات. وميكن التفاوض ششنأن التوصية املشرتكة املقرتحة ووضعروها يف صيغهتا الهنائية واعامتدها دون اخلاطئ لنح امل مشل منع 

بطاء معل اللجنة احلكومية ادلولية.  أأن يعزز اس تخدام أأنظمة املعارضة للةامح لطرف اثلث ابلتنازع عىل ومن شنأن ذكل ا 
ىل قواعد الب صالحية براءة الاخرتاع  ياانت، من بني أأمور وتطوير واس تخدام مدوانت الةلوك الطوعية وتبادل الوصول ا 
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رباءات اخرتاع لالخرتاعات القامئة عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد اخلاطئ لنح امل أأسرى، من أأجل منع 
ن قانون برا آلية للأطراف الثالثة لتقدمي مطبوعات ذات الوراثية. وفامي يتعلق بنظم املعارضة، فا  ءات الاخرتاع الأمرييك يوفر أ

هذا احلمك يف عام ق مت تطبيللك وثيقة مقدمة. وقد املزعومة وصف موجز للأمهية تقدمي رباءة مع الفحص طلب بصةل حممتةل 
شعار البدل. تقدمي هذه اال سطارات قبل وميكن . لهييي مسيث لالخرتاعات الأمريكيةمبوجب قانون  2012 مل تؤسر واترخي ا 

ضافية ا ىل  طلبات الأطراف الثالثة أأو تتدخل بنأي شلك أآسر يف حفص طلبات الرباءات لأهنا مل تقدم سوى معلومات ا 
جرائية جديدة لأولئ، الفاحصني. وقد مت تقدمي ما يقرب من نصف التقارير املقدمة  فاحيص الرباءات دون وضع متطلبات ا 

ىل  2015و  2012بني عايم من الأطراف الثالثة  مراكز التكنولوجيا اليت درست اخرتاعات يف جمال التكنولوجيا الأحيائية ا 
أأدبيات غري عىل ل تكل التقارير متقد تش  و متعلقة ابلروهندسة الغذائية والروهندسة الكمييائية. اخرتاعات والأدوية والكمييائية وكذكل 

عن من الواثئق املقدمة %  30أأكرث من فا ن يف الواقع، ورف التقليدية املنشورة. متعلقة ابلرباءات مثل املوارد الوراثية واملعا
عدد من الاخرتاعات قام رباءات. وفامي يتعلق مبدوانت الةلوك الطوعية، متعلقة ابلنفس الفرتة الزمنية اكنت أأدبيات غري 

ابس تخدام لحياة والوقود احليوي واملنتجات الزراعية، ، مبا يف ذكل الأدوية املنقذة ل واملتعلقة ابلتكنولوجيا احليويةالصيدالنية 
املركبات والعمليات اليت اكنت موجودة يف الطبيعة. وقد وضعت العديد من الرشاكت مبادئ توجهيية وقواعد لالس تكشاف 

ت صغرية البيولويج الةلمي. فعىل سبيل املثال، قامت منظمة التكنولوجيا احليوية، ويه مجعية جتارية عاملية تضم رشاك
دوةل،  30واملؤسةات الأاكدميية ومراكز التكنولوجيا احليوية واملنظامت ذات الصةل يف أأكرث من الروهيئات ومتوسطة وغريها من 

اال رشادات بعض أأفضل املامرسات اليت ميكن أأن تتبعروها وتضمنت للتنقيب البيولويج. لأعضاهئا بوضع مبادئ توجهيية 
كة يف تكل الأنشطة. وحاولت املبادئ التوجهيية أأيضا تقدمي خارطة طريق للرشاكت الرشاكت اليت مت استيارها للمشار 

ذا اكنت الرشكة تشارك يف أأنشطة التنقيب البيولويج. وهكذا حددت  اخلطوات املبادئ التوجهيية الأعضاء الس تخدااها ا 
ىل املوافقة املة بقة عن عمل. وقدموا اليت جيب عىل الرشاكت اختاذها قبل الاخنراط يف التنقيب البيولويج، مثل احلصول ع

امللكية الفكرية وحامية حقوق اجملمتعات الأصلية واحمللية ورشاء أأيضا معلومات مفيدة عن تقامس املنافع وتقامس نتاجئ البحوث 
كري كيفية اختاذ مبتل قدمت هذه املبادئ التوجهيية مثاال مفيدا و وسطوات حف  التنوع البيولويج واس تخدامه املة تدام. 

القطاع اخلاص سطوات استباقية للحفاظ عىل التنوع البيولويج، وتعزيز الاس تخدام املة تدام للموارد الوراثية، وتبادل 
ششنأن التوصية  اتاملنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد الوراثية ششلك منصف. وأأعرب عن رغبته يف مواصةل املناقش

آليات فعاةل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املشرتكة املقرتحة لأهنا حددت الأهداف الرئ  نشاء أ ية ية وسروهلت ا 
ضافية  ااملرتبطة ابملوارد الوراثية. ودع ىل اال عراب عن تنأييدها لالقرتاح ورحب مبشاركة ا  آسرينالوفود الأسرى ا  . من رعاة أ

ىل مواصةل املناقشات حول الاقرتاح.  وتطلع ا 

 افتتح الرئيس ابب التعليقات.و  .230

وفد الوالايت املتحدة الأمريكية عىل التوضيح. وكدوةل راعية، أأيد الوثيقة عن شكره لوفد الياابن  وأأعرب .231
WIPO/GRTKF/IC/35/7 حول القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية، ال جراء مناقشة . واكن أأساسا جيدا

ىلاخلاطئ لنح امل خاصة فامي يتعلق مبنع    اس مترار املناقشات.لرباءات. وتطلع ا 

منع الرباءات س متثل معلية لتوصية املشرتكة. و عن تنأييده ل ، الرعاة املشاركنيوفد مجروهورية كوراي، ابعتباره من وأأعرب  .232
نشاء واس تخدام نظم قواعد البياانت واس تخدام تدابري املعارضة شالك فعاال سطنأ املمنوحة  ويمتزي ابلكفاءة من من خالل ا 
 ة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية يف نظام الرباءات.تشجيع حاميأأشاكل 

أأساسا جيدا لعمل  ت متثل. واكنWIPO/GRTKF/IC/35/7لوثيقة عن تنأييده لوفد الاحتاد الرويس  وأأعرب .233
رد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة اللجنة احلكومية ادلولية مكبادئ توجهيية للمواقبل يف املة تقبل من تبنهيا اللجنة وميكن 

 مت تطويرها عىل أأساس تكل الوثيقة.لأعامل ابملوارد الوراثية، خاصة وأأن هناك أأمثةل يف املايض 
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عىل هذه التوصية. واعترب أأن أأعرب عن شكره للرعاة املشاركني وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية و  .234
، لأهنا اكنت قد انعكةت ابلفعل يف النص واكنت جزءا WIPO/GRTKF/IC/35/4الوثيقة ل تة تمكالأفاكر املطروحة 

نه يمك مة بقا عىل بعض الرشوط. اتمن املناقش ينبغي أأن تركز املناقشات عىل الوثيقة و . ومع ذكل، فا 
WIPO/GRTKF/IC/35/4. 

جيابية حممتةل ا ىل وأأعرب وفد كندا عن رسوره للمشاركة يف رعاية التوصية املشرتكة ابعتباره .235 ا واحدة من عدة طرق ا 
 لاكمل، دون املةاس بعمل اللجنة ونتاجئروها الهنائية.اخليارات املتاحة ابوس يةل للنظر يف مجموعة اعتبارها الأمام، مبا يف ذكل 

كوادور مببادرة وفد الوالايت املتحدة الأمريكية وغريها من البدلان املؤيدة.  .236 لمةامهة اكنت هناك حاجة ل و ورحب وفد ا 
ىل املوارد الوراثية. وينبغي عدم اخللط بني هذه التدابري والتدابري اليت وهجت حنو تدابري امحلاية ادلفاعية اليت ب  ضامن الوصول ا 

 تضمن حامية املوارد الوراثية للبدلان الأصلية.

يقة وأأعرب وفد الروهند عن سعادته لرؤية أأن الاقرتاح أأقر أأيضا جوهر الاقرتاح الوارد يف الوث  .237
WIPO/GRTKF/IC/35/4 اخلاطئ نح امل ، أأي احرتام التنوع البيولويج واملوافقة املة بقة عن عمل وتقامس املنافع ومنع

ىل الوثيقة و رباءات الاخرتاع. ل اكن هناك الكثري من نقاط التقارب بني الوثيقتني. وطلب من مؤيدي الاقرتاح الرجوع ا 
WIPO/GRTKF/IC/35/4ىل وثيقة متفق علهيا بصورة متبادةل.، والتوصل ا ىل طرق للت  وصل ا 

ن  .238 جيابيأأمرا القرتاح اكن اال سروهام ابوقال ممثل توابج أأمارو ا  كون يف س ياق اتفاقية التنوع ي، ولكن ينبغي أأن اا 
آلك املوارد الوراثية أأو القرصنة البيولوجية للمعارف التقليديةجالبيولويج وبروتوكول ان املرتبطة  واي. ومل تذكر الوثيقة ماكحفة تن

اال فالت من حدثت مع اكنت املشلكة الرئية ية، لة نوات عديدة، يه حتديد كيفية مواهجة القرصنة البيولوجية، اليت و هبا. 
 العقاب.

ىل تقدمي الوثيقة  .239  .WIPO/GRTKF/IC/35/8ودعا الرئيس وفد الياابن ا 

مريكية، عن رسوره لتقدمي رشح موجز وأأعرب وفد الياابن، مع وفود كندا ومجروهورية كوراي والوالايت املتحدة الأ  .240
نأمهية اختاذ تدابري فعاةل تعتنق فكرة مشرتكة تتعلق بمعظم ادلول الأعضاء  ت. واكنWIPO/GRTKF/IC/35/8 للوثيقة

ىل هذا  يف  ، سامهتاال دراكملنع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. واستنادا ا 
نشاء قاعدة بياانت للموارد الوراثية من  املناقشات حول هذه املةنأةل يف اللجنة احلكومية ادلولية واحملافل الأسرى، واقرتحت ا 

(، مفنذ WIPO/GRTKF/IC/35/5رباءات الاخرتاع. وكام هو مبني يف تقرير الأمانة )الوثيقة اخلاطئ لنح امل شنأهنا أأن متنع 
نشاء اللجنة احلكومية ادل ولية، قدمت ادلول الأعضاء عددا من املقرتحات ششنأن قواعد البياانت املتعلقة ابملوارد الوراثية ا 

نشاء قواعد بياانت عن املوارد  واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. ولتحقيق هذا الغرض، س يكون من الأنةب ا 
يف طلبات والواردة واخلطوات الابتاكرية لالخرتاعات احلداثة الوراثية، واليت س توفر معلومات يتاهجا الفاحصون لتحديد 

دخال رشط الكشف اال لزايم. و و الرباءات.  الفاحصني يف جمال تكل مكنت قواعد البياانت قد جيب أأن يمت ذكل بدال من ا 
جراء معليات حبث تتةم ابلكفاءة  دبيات الةابقة الرباءات من ا  ق الرباءات ذات الصةل من بني أآالف واثئابلنة بة للأ

والأدبيات غري املتعلقة ابلرباءات. ومن خالل اس تخدام الفاحصني لقواعد البياانت املقرتحة أأثناء معلية حفص الرباءات، 
عن أأمهل يف أأن الوفد ستتحةن جودة حفص الرباءات يف جمال املوارد الوراثية وسيمت تعزيز حامية املوارد الوراثية. وأأعرب 

نشاء قواعد بياانت بني ادلول الأعضاء.املتعلق أأفضل القرتاحه روهم التوصل لف تعزز الوثيقة   اب 

لتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الياابن. واعترب ذكل الاقرتاح مبثابة عن تنأييده ل وفد الوالايت املتحدة الأمريكية وأأعرب  .241
ىل توفري ص،  امحلاية الفعاةل حتقيق ويل من أأجل قانوين د)صكوك( مةامهة قمية يف معل اللجنة احلكومية ادلولية اليت هتدف ا 

عىل وجه اخلصوص عىل معاجلة الشواغل اليت أأثريت يف اللجنة قد ساعد الاقرتاح للموارد الوراثية واملعارف التقليدية. و 
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ية لرباءات. وعالوة عىل ذكل، اكن من الرضوري أأن تشارك اللجنة احلكومية ادلول اخلاطئ لنح مل احلكومية ادلولية فامي يتعلق اب
واخملاوف اليت أأثريت حول اس تخدام قواعد البياانت يف املناقشات الةابقة. التةاؤالت يف هذا الاقرتاح من أأجل معاجلة 

ومشلت بعض الأس ئةل اليت أأثريت يف اللجنة ما ييل: ما يه القمية املضافة لقاعدة بياانت جديدة للموارد الوراثية، ابلنظر ا ىل 
ذا مل يكن املقصود من و لمؤلفات العلمية؟ لقواعد بياانت وجود لفعل للموارد الوراثية فضال عن وجود قواعد بياانت ممتازة اب ا 

ذا اكن هناك أأي يشء ميكن القيام  املعلومات املوضوعة يف قاعدة بياانت أأن تكون يف اجملال العام، مفا اذلي ميكن القيام به، ا 
دخالروها يف قاعدة البياانت؟ ما يه قواعد البياانت ، لضامن أأال تقع املوارد الوراثية واملعارف التقليبه دية يف اجملال العام مبجرد ا 

من خالل معل اللجنة احلكومية و ماكتب الرباءات الوطنية؟ حبثت فهيا املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية اليت 
التوصية املشرتكة لن تكون ولأن توى الوطين. قواعد البياانت عىل املة  متعلقة بمتنوعة مناجه أأن هناك أأدركنا ادلولية، 

ن الوفد س يقدم ردودا عىل العديد من الأس ئةل املثارة من منظور الوالايت املتحدة.  رشادية، فا  فا ن ردا عىل الةؤال الأول، و ا 
جراء معليات حبث أأكرث نميكن أأن يةاعد وجود قاعدة بياانت مركزية  جراءات البحث عن طريق تةروهيل ا  ظامية يف تبة يط ا 

ذا أأتيحت قاعدة البياانت لفاحيص الرباءات، وكذكل فتغطي حمتوى العديد من قواعد البياانت. وردا عىل الةؤال الثاين،  ا 
فامي يتعلق ابلةؤال الثالث حول و . أأدبيات سابقةللجمروهور، ينبغي أأن حتتوي قاعدة البياانت فقط عىل معلومات مؤهةل لتكون 

قام ابحثو فقد عارف التقليدية اليت مت تفتيشروها من قبل ماكتب الرباءات الوطنية، وارد الوراثية واملقواعد البياانت املتعلقة ابمل
 مجموعة كبرية من قواعد البياانت، مبا يف ذكلبفحص ( USPTOبراءات الاخرتاع يف مكتب براءات الاخرتاع الأمرييك )

مالطا الربية، وقاعدة بياانت قاعدة بياانت نبااتت الروهندي، و  التقليديةواملكتبة الرمقية للمعارف  بوابة املعارف التقليدية الكورية
اللغات يف جامعة  ةمتعددأأسامء النبااتت قاعدة بياانت عدة جنوب أأفريقيا للأدوية التقليدية و وقانبااتت أأونتاريو الشاملية، 

ىل . متابعةمناقشة اقرتاح بوابة الويبو وأأي أأس ئةل  ملبورن وقاعدة بياانت النبااتت التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. وتطلع ا 
 سرى دمع الاقرتاح.الأ وفود الوطلب من 

. واكنت قاعدة البياانت روها، بصفته أأحد املشاركني يف تقدمي عن تنأييده للتوصية املشرتكة وفد مجروهورية كورايوأأعرب  .242
تعزيز حامية املوارد ل ريق اخلطنأ يف لك دوةل عضو و املتطورة طريقة معلية وجمدية للغاية للحد من عدد الرباءات املمنوحة عن ط

نقرة يعمل من خالل الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. ومن شنأن تطوير نظام متاكمل لقاعدة بياانت 
وراثية يف نظام الرباءات ششلك واحدة ونظام بوابة الويبو أأن يعزز حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ال

ىل مناقشة التوصيات املشرتكة بطريقة بناءة خالل دورة اللجنة احلكومية ادلولية.الوفد . وتطلع يمتزي ابلكفاءةفعال   ا 

ةاعد الباحثني يف وسوف ت . WIPO/GRTKF/IC/35/8لوثيقة عن تنأييده لوفد الاحتاد الرويس وأأعرب  .243
جراء معليات حبث أأ  ومعرفة املواد الأساس ية املتعلقة ابملوارد الوراثية الأدبيات الةابقة كرث فاعلية عن الرباءات عىل ا 

 املنح اخلاطئ للرباءات. تأأن يقلل من احامتال ذكل من شنأنو واملعارف التقليدية غري الرسية املرتبطة ابملوارد الوراثية. 

العديدة جيابية اال  طرق العتبارها واحدة من شرتكة، ابامل توصية ال وأأعرب وفد كندا عن رسوره للمشاركة يف تقدمي  .244
لعبت قواعد البياانت دورا قامي يف وقد وس يةل للنظر يف مجموعة اكمةل من اخليارات. اعتبارها ، مبا يف ذكل للةري قدمامتةل احمل 
وأأكد بصورة اكمةل عىل اثية. لرباءات فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراخلاطئ لنح امل منع 

بعمل اللجنة ال ميس الشواغل اليت أأعربت عهنا الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية. واكن دمعه 
 الهنائية. والنتيجة )النتاجئ(ة ادلولية احلكومي

قواعد البياانت قضية متثل هذه التوصية. و عىل عن شكره  ،ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةمتحداث  ،وفد املغربوأأعرب  .245
ن التدابري ادلفاعية قد أ درجت ابلفعل يف الوثيقة  اهمة ميكن معاجلهتا مبجرد وضع معاهدة دولية. وعىل أأي حال، فا 

WIPO/GRTKF/IC/35/4  ال ا ىل الانتقاص من الوقت اخملصص ولن تؤدي املناقشات املوازية ششنأن نفس املوضوع ا 
جراء قواعد البياانت جمرد ثل مت للمناقشات. و  جراءات واحد من بني ا  محلاية املوارد الوراثية واملعارف ميكن اس تخدااها أأسرى ا 
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ىل الرتكزي عىل الوثيقة الوفد التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. ودعا  اليت  WIPO/GRTKF/IC/35/4ادلول الأعضاء ا 
 تتناول مجيع الشواغل.

 .WIPO/GRTKF/IC/35/9ىل تقدمي الوثيقة ودعا الرئيس وفد كندا ا   .246

اليت شارك يف تقدميروها يف  WIPO/GRTKF/IC/35/9وأأعرب وفد كندا عن رسوره للمشاركة يف رعاية الوثيقة  .247
اليت هتدف ابملةائل مع وفود الياابن والرنوجي ومجروهورية كوراي والوالايت املتحدة الأمريكية. وحدد الاقرتاح قامئة  2013عام 

املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية مع معلومات تتعلق مبتطلبات  2004دراسة الويبو التقنية لعام  ا ىل حتديث
عند ادلول الأعضاء. وهذا النوع من املعلومات اهم كام تطبقروها اال فصاح وأأنظمة النفاذ املتصل ابمللكية الفكرية ذات الصةل، 

وراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. واكن ذكل يامتىش مع والية اللجنة ال يركز عىل املواردلنظر يف أأي مقرتح ا
ىل اتباع هنج قا م عىل الأدةل ودراسات 2019-2018احلكومية ادلولية للفرتة  بعض ادلول وهناك . دقيقة، اليت دعت ا 

ىل أأن هذوتشري بقمية هذه ادلراسة املقرتحة، اليت ال تقتنع الأعضاء  ه ادلراسات موجودة ابلفعل. وعىل الرمغ من أأن ا 
ال أأهنا مل تفلح يف تقدمي بياانت مقارنة مكية ونوعية ومليئة ابملعلوماتادلراسات احلالية اكنت ابلتنأكيد مفيدة  تعلق ابلتطبيق ت ، ا 

آاثره، و الكشف العميل وتطبيق  ثراء املناقشات . وسعى ذكل ا ىليةزيات الترشيع املبدال من ذكل يف الغالب عىل ركزت وأ  ا 
مبعلومات عن خربات وطنية ملموسة لتكل ادلول الأعضاء اليت تنفذ متطلبات الكشف. وهبدف توفري مزيد من ادلمع 

 ملناقشة الاقرتاح مع ادلول الأعضاء الأسرى وجتمع الشعوب الأصلية.الوفد مة تعدا لدلراسة املقرتحة، فقد ظل 

للجنة احلكومية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا. وذكر بوالية عن تنأييده ل  وفد الوالايت املتحدة الأمريكيةوأأعرب  .248
شارهتا  2019-2018ادلولية  ىل ادلراسات. وأأجرت اللجنة احلكومية ادلولية مناقشات بناءة حول القوانني الوطنية وحول وا  ا 

براز املفاوضات القامئة عىل كيفية معل متطلبات الكشف وأأنظمة النفاذ وتقامس املنافع. وقد ساعدت تكل املناقشا ت عىل ا 
الأس ئةل الواردة يف ادلراسة قضااي مثل الأثر اذلي أأحدثته متطلبات الكشف الوطنية يف ضامن الامتثال انقشت النصوص. و

ل اكن الغرض من ادلراسة هو توليد معلومات اهمة دلمع معو لأنظمة النفاذ وتقامس املنافع والعقوابت املرتبطة بعدم الامتثال. 
بطاء معلروها. ودعالروهدف من ادلراسة مل يكن و. احلكومية ادلولية اللجنة عرض الوفود الأسرى ا ىل اال عراب عن دمعروها و  ا الوفدا 

 ادلراسة.حول الواثئق أأو الأس ئةل الأسرى اليت قد تكون دلى الأشخاص 

العديد من أأقرت . و WIPO/GRTKF/IC/35/9وفد كندا عىل التوضيح. وأأيد الوثيقة ابلشكر لوفد الياابن وتقدم  .249
فروهم مشرتك للقضااي خلق اكنت ادلراسة املقرتحة طريقة فعاةل وممثرة لتعزيز و ادلول الأعضاء بنأمهية اتباع هنج قا م عىل الأدةل. 

 راثية دون تنأخري املفاوضات القامئة عىل النص.الأساس ية املتعلقة ابملوارد الو 

عن مصادر املوارد الوراثية والاهامتم مبواصةل املتعلقة ابلكشف ف لمخاو عن تنأييده لوفد الاحتاد الرويس وأأعرب  .250
آليات الكشف، أأشار وعند النظر يف هذه املةنأةل.  ىل أأن الأس ئةل الواردة يف الوثيقة اكنت موهجة ا ىل ماكتب الوفد حتديد أ ا 

جراءات الكشف. ورأأى أأن ادلراسة ال ينبغي أأن تن  طالق من معل اللجنة قص عىل اال  تالرباءات اليت مارست ابلفعل ا 
 احلكومية ادلولية.

فروهم ششلك اكمل تنأثري ي . ويف الوقت احلايل، مل WIPO/GRTKF/IC/35/9وراي الوثيقة وأأيد وفد مجروهورية ك .251
ىل الأدةل حول التجارب الوطنية و متطلبات الكشف يف نظام الرباءات.  س توفر ادلراسة املقرتحة معلومات حقيقة تةتند ا 

آراء أأو خربات متنوعة ليس فقط من مقديم املوارد الوراثية ولكن أأيضا من خالل و احلالية.  ادلراسة، ميكن للمرء أأن يةمع أ
دخال رشط الكشف. وسوف تةاعد هذه ادلراسة يف  من فاحيص الرباءات ومة تخديم الرباءات، اذلين سيتنأثرون مبارشة اب 

ةامهة يف تقيمي الأثر احملمتل ملتطلبات الكشف يف نظام التعبري عن وهجات نظر خمتلف أأحصاب املصلحة بطريقة متوازنة وامل 
 فروهم أأفضل للمةائل الأساس ية يف اللجنة احلكومية ادلولية.حتقيق الرباءات، و 
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ن أأمانة الويبو قد  .252 اكن و العديد من ادلراسات عىل مدى الة نوات الامثنية عرش املاضية. أأعدت وقال وفد الربازيل ا 
أأن  فضلو رشط الكشف. واخلاصة ش  وصسة، لأهنا قد تؤسر املناقشات القامئة عىل النصبتوقيت ادلرادليه شواغل تتعلق 

جيايب ىل عىل . وقد أأكد ينظر للأمر مبنظور ا  ذا اكن الأمر كذكل ابلفعل، فقد أأشار ا  ذكل العديد من الوفود اليت حتدثت. وا 
واعد البياانت وأأنظمة اليت مجعت مواد عن ق WIPO/GRTKF/IC/35/6و  WIPO/GRTKF/IC/35/5الوثيقتني 

ملوارد مبتطلبات الكشف اخلاصة ابلرباءات املتعلقة ابعن املةائل الرئية ية املتعلقة  2017اال فصاح ودراسة الويبو لعام 
الوراثية واملعارف التقليدية، اليت تضمنت أأحدث املعلومات العملية والتجريبية املقدمة من ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة 

ملوارد الوراثية املرتبطة ابلرباءات الكشف املتعلقة ابنأن املتطلبات القانونية والتشغيلية الرئية ية ملتطلبات الآسرين شش
ن مل يكن لكروها، الواردة يف الوثيقة أأجابت واملعارف التقليدية. وقد  تكل الواثئق الثالث عىل العديد من الأس ئةل، ا 

WIPO/GRTKF/IC/35/9. 

ندونية يا عن تق .253 الواردة املةائل مجيع  توقيت ديره لالقرتاح وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل. واكنوأأعرب وفد ا 
طار دويل فامي يتعلق مبتطلبات  يف الاقرتاح غري مناسب ا ىل حد ما، حيث مل تة تطع اللجنة احلكومية ادلولية املوافقة عىل ا 

مل يكن غرض اللجنة احلكومية ادلولية حماوةل التنأكد ورشوط الكشف. تطبق ابلفعل بدلا  30واكنت هناك أأكرث من الكشف. 
عىل نظام الرباءات. وليك تكون اللجنة احلكومية ادلولية مؤيدة ملا ينبغي عىل ماكتب ذكل من نوع التنأثري اذلي س يرتكه 

طار دويل فامي يتعلق ابملواردششنأن التفاق التوصل الرباءات فعهل، تعني علهيا ترسيع معلروها للتنأكد من  الوراثية حبيث يكون  ا 
ن حماوةل  طار من ادلمع املتبادل. ا  ىل التنأثري دون حتديد لك يشء يف ا  تعترب حماوةل يف توقيت غري اتفاق دويل التوصل أأوال ا 

 .مناسب وحماوةل غري مالمئة

أأن يدد  ابالقرتاح اذلي مسح ابلنظر يف مجيع وهجات نظر الوفود اخملتلفة. وميكنعن ترحيبه وفد كولومبيا وأأعرب  .254
ىل نفس املبادئ، انشد  اهامتمات تكل الوفود فامي يتعلق ابملةامهة يف حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. واستنادا ا 

ص، ملزم. وكام ذكر وفد الربازيل، ينبغي أأال تؤدي ادلراسات التوصل ا ىل دراسات يف املة تقبل للمةاعدة يف دمع ابلقيام ب
ىل تكر   ار ما هو موجود ابلفعل يف الويبو.املة تقبلية ا 

 واستمت الرئيس املناقشات حول املقرتحات الثالثة. .255

دعا الرئيس و .[ 2018مارس  23يف املراجعة الثانية ]مالحظة من الأمانة: مت عقد هذا اجلزء من ادلورة بعد توزيع  .256
ىل تقدمي  التغيريات ات املنطقية اليت قامت عىل أأساسروها رشح املربرالثانية ورشح احملتوى و املراجعة امليرس وصديق الرئيس ا 

جراؤها.  اليت مت ا 

ن هدفروهم  .257 عداد من وقال الة يد كوروك، متحداث بصفته امليرس، ا  ، تقلل اخلالفاتاكن وضع وثيقة املراجعة الثانية ا 
وتقدمي املقرتحات الوضوح حتقيق وتزيل الازدواجية وتضمن احلفاظ عىل سالمة اخرتاعات ادلول الأعضاء. لقد حاولوا ضامن 

حمك ( وأأعيد صياغة 1مادة مة تقةل )املادة متثل واكنت "قامئة املصطلحات"  مادة. 13ويوجد ابملراجعة الثانية بطريقة شامةل. 
دراج منفصل. كام قدموا كبند مضن مادة يف الوثيقة الأصلية  يتوي عىل فقد اكن فامي يتعلق هبيلك الوثيقة، و ديباجة بديةل. اب 

لكشف اريكز عىل بدائل فاجلزء الثاين أأما ذات الصةل ابلكشف اال لزايم. املواد يركز عىل  :زاء رئية ية. اجلزء الأولأأربعة أأج
يتعلق ابلأحاكم الهنائية اليت تتناول املةائل الروتينية يف ف اجلزء الرابع أأما التدابري التمكيلية اجلزء الثالث. وتكون اال لزايم. 
، والبديل اذلي أأعده WIPO/GRTKF/IC/35/4لدليباجة: النةخة الأصلية من الوثيقة هناك بديالن . واكن الصكوك

الآن املادة اليت أأصبحت قامئة املصطلحات"، و ب"ما اكن يعرف تبع ذكل أأ يمتتع بنأي وضع. و ومل يكن امليرس  وصديق الرئيس، 
رشط تتعلق ش  4وضوع الص،، واملادة تعلق مبت  3تتعلق ابلأهداف، واملادة  2يف اجلزء الأول، اكنت املادة و"تعريفات".  1

اجلزء الثاين وورد يف جلزاءات وس بل الانتصاف. تتعلق اب 6الس تثناءات والتقييدات واملادة تتعلق اب 5الكشف، واملادة 
طار التدابري التمكيلية، اكنت املادة ل ، أأي 6و  2بدائل للامدتني  جبة واملادة لعناية الواتتعلق اب 7رشط الكشف اال لزايم. ويف ا 
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ن املادة اخلاطئ لنح امل مبنع تتعلق  8 ، اليت اكنت 9لرباءات ومدوانت الةلوك الطوعية. وفامي يتعلق ابلأحاكم الهنائية، فا 
عىل النص. اليت دخلت لتدابري الوقائية للحامية. مث قدم التغيريات الرئية ية تتعلق اب، اكنت أأحاكم سابقةموجودة سابقا يف 

، التشغيليةاملتعلقة ابلتعريفات ا ىل جزأأين، حيث تضمن اجلزء الأول املصطلحات املة تخدمة يف املواد  1ادة املمت تقة مي وقد 
. يف تعريف املعارف التشغيليةبيامن تضمن اجلزء الثاين مصطلحات أأسرى مفيدة يف فروهم الص، ولكهنا مل تظروهر يف املواد 

رشط املتعلقة ش  4. أأما ابلنة بة للامدة 2و 1البديلني مع  2و  1ارين كبري من خالل استبدال اخليبتعديل التقليدية، قاموا 
ن املادة  مبتطلبات تقامس املنافع واملوافقة املة بقة عن عمل وتةمح للأعضاء ادلول اخلاصة املتطلبات عزلت  2-4الكشف، فا 

لأعضاء اليت مل ترغب يف رؤية استيعاب ادلول اهو  2-4واكن هدف البديل املعلومات وفقا للقانون الوطين. تكل توفري ب 
عل ب، اكن هناك الزتام 4-4يف املادة ومتطلبات احلصول وتقامس املنافع واملوافقة املة بقة عن عمل كجزء من رشط الكشف. 

ذا اكنت رسية.  ال ا  ىل اخلصوصية و املعلومات املكشوف عهنا متاحة للجمروهور ا  اكن ذكل تلبية لطلب أأن تكون اال شارات ا 
ىل املادة اجلديدة  5-3مت نقل املادة ول وما ا ىل ذكل جزءا من املعلومات الرسية. وأأرسار العم اكن التعديل . و 9رمق الةابقة ا 
دخال فقرة املتعلقة اب 5يف املادة الرئييس  ضافة عبارة "ادلمع املتبادل مع الصكوك الأسرى" وا  الس تثناءات والتقييدات هو ا 

 . 1فرعية جديدة كجزء من الفقرة 

احلفاظ عىل سالمة املواقف، فقد خالل حماولهتم يل، متحدثة بصفهتا صديق الرئيس، أأنه يف جالة يدة اب وأأكدت .258
ىل أأدىن حد ممكن من  واحاول الأقواس حيث يبدو أأهنا تعكس بدقة موقف ادلول الأعضاء يف النص. وقد تغري وضع التقليل ا 

ىل تعليقات ادلول الأعضاء يف املتعلقة ابجلزاءات وس بل الانتصاف، واستند  6هيلك املادة  غري اجللةات ا ىل حد كبري ا 
يف املادة الةابقة يف الوثيقة املقدمة يف الأساس الةطر الأول من متثل احلمك الأسايس اذلي مثل  1-6اكنت الفقرة و الرمسية. 
لغاءيمل وترك مةنأةل العقوابت للقانون الوطين. و  النطاق اكن نصا واسعلقد الأصلية.  لفقرة أأشارت او كعقوبة حممتةل.  د من اال 

ىل أأن هذه التدابري قد تشمل تدابري ما قبل املنح و / أأو ما بعد املنح، وقدم  6-2 رشادية هبذه  2-6الفقرة بديل ا  قامئة ا 
ضافة الفقرة وردت التدابري، كام  حدى ( حةب طلب 4) أأ( ) 2-6يف الأحاكم الرئية ية للجزاءات يف الوثيقة الأصلية مع ا  ا 

ن  2-6. وأأعربت عن أأملروها يف أأن تكون الفقرة ل الأعضاءادلو  كام هو احلال يف  ،التدابري املمكنةتفصيل اكفية وقالت ا 
طاري. أأي غري رضوري ودون املة توى الأمثل يف  ،البديل لتعكس الهنج اذلي اتبعته بعض  3-6مُصمت الفقرة وقد اتفاق ا 

لغاءالبدلان اليت  املالذ الأخري. ويةمح هذا احلمك متثل كعقوبة تتعامل معه ما تة تخدمه و  ، ولكن اندرايوجد هبا سيار اال 
لغاء العقوبة ولكن فقط حلاالت  ، وفقط بعد حصول صاحب الرباءة عىل فرصة للوفاء املقصود ابالمتثالتعمد أأو امل رفض الاب 

 3-6لفقرة اويعكس بديل . لكن هذه املفاوضات فشلت مع الأطراف مبوجب القانون الوطينبصورة متبادةل حبل مرٍض 
لغاء سيارا يف االتفاق، شةبب شواغل متعلقة ابليقني القانوين. ومبوجب هذا  مواقف البدلان اليت ال ترغب يف أأن يكون اال 

لغاء"، لتعزيز اليقني بعدم اال  "يتعلق "الكشف اال لزايم"، ابال ضافة ا ىل سقف  عتبة تمتثل يفاالتفاق، ينبغي أأن يكون هل 
للعقوابت واجلزاءات، مثل احلد تضع عتبة لدلول الأعضاء أأن ابلنة بة . وقد يكون من املفيد ابلطلبات تقدمنيالقانوين للم 

ل حب مثلت فقرة خاصة 4-6يه فقرة الأدىن للعقوبة، وسقف لتحقيق أأرضية مشرتكة يف النص. وأأخريا، أأضيفت فقرة جديدة 
ىل  2بدائل املواد من ن تضمت مل ويف الةابق يف املقدمة. واليت وردت ، اتالزناع رشط الكشف اجلديد واكن بعنوان  6ا 

يف الوثيقة الأصلية ومتت موجودا اكن الأول و ، اكن هناك هدفان بديالن مشاهبان. 2ملادة ابديل ابلنة بة ل "تدابري دفاعية". و
ضافة  مة متد ملوضوع هو بديل ق اباذلي يتعل 3اكن بديل املادة و الثاين من قبل ادلول الأعضاء يف اجللةة العامة. الروهدف ا 

احلمك الأسايس الوارد يف الوثيقة متثل نفس "اال فصاح"، اليت حتمل عنوان ، 4املةتند الأصيل. واكنت املادة البديةل من 
ىل  2-4ابلتدخل من أأجل نقل الفقرات من من ادلول الأعضاء الأصلية. ومع ذكل، فقد قامت دوةل  يف  4-6الفقرة و  4-4ا 

ىل قةم متطلبات الكشف اال لزايم. ومع ذكل، يبدو أأن الفقرات  4 املادة البديةل ىل  2-4ا  تتعلق ابلكشف الطوعي أأو  4-4ا 
عبارة عن  6-4اكنت الفقرة و . القةمبه يف هذا  واالقا م عىل العقود، وليس رشط الكشف اال لزايم اجلديد، وذلا فقد احتفظ

أأي نوع حدوث شةبب  اتالرباءات اليت فقدت رشوط الرباء يتطلب من ماكتب الرباءات متديد رشوطالنطاق حمك واسع 
ال يرتبط ششلك واحض ومبارش واسع النطاق حكام ونظرا لكونه من التنأخري يف مكتب براءات الاخرتاع. وعىل هذا النحو، 

، 6أأو  5تني مل تكن هناك بدائل للامدومبتطلب الكشف اال لزايم، اكن من الأفضل أأن يمت احتوائه يف هذا اجلزء من النص. 
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ضافة الفقرة و . املادتنيلأنه ال يلزم الكشف اال لزايم مبوجب تكل  حدى ادلول الأعضاء من قبل  5-8متت ا  وتتعلق ببوابة ا 
دخال . املتوقعةالويبو  الآن حتمل  9أأصبحت املادة و . املواداحلد الأدىن من التغيريات يف الأحاكم الهنائية، خبالف ترقمي ومت ا 

هو تبة يط النص عىل أأمل زايدة  م. وأأكدت من جديد أأن هدفروه5-3الوقائية للحامية" واكنت قبل املادة  عنوان "التدابري
ىل تلقي وقعت اعتذرت مقدما عن أأي أأسطاء مث تضييق الفجوات واحلفاظ عىل سالمة املواقف.  التصويبات وتطلعت ا 

 والتعليقات.

لبياانت العامة مث البياانت احملددة وأأخريا املناقشات املتعلقة وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل الوثيقة املنقحة بدءا اب .259
 ابحلذف والأسطاء. 

 االتصال عىل معلروهم[.فرق امليرس  وصديق الرئيس وأأعضاء ابلشكر ا ىل مجيع املتحدثني تقدم ]مالحظة من الأمانة:  .260
نه ليس ابمل  ندونية يا ابمس مجموعة البدلان متشاهبة التفكري قائال ا  ىل اروهمة الةروهةل وحتدث وفد ا  مع املراجعة الثانية لتوصل ا 

يراد الاس مترار يف  من ال جراء مزيد كأساس املراجعة الثانية ششلك عام، ميكن اس تخدام و . شاتيف املناق الواردة مجيع املواقف ا 
بون يف طلب يف تفاصيل حول النص نفةه لأن أأعضاء مجموعة البدلان متشاهبة التفكري قد يرغ الوفد لن يدخل و . اتاملناقش

ىل تفضيالهتم. قد يشريون توضيحات و  للتنأكد من أأن النص س يكون ادليباجة البديةل العمل عىل للغاية س يكون من اجليد و ا 
جزءا من "بنود أأسرى"، ولكهنا اكنت تة تخدم متثل ، اكنت "املش تقات" ولتحقيق الاتةاقهل ديباجة شة يطة ومبارشة. 

، ينبغي أأن تكون 2-4و  1-4يف الفقرتني وتعريف املوارد الوراثية. تندرج حتت نت لأهنا اكاملواد التشغيلية ابلفعل يف 
ىل "ادلوةل العضو" جنبا ا ىل جنب مع "الطرف"  يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات، بدا  فاميالاتةاق. و لتحقيق اال شارات ا 

ضايف ششنأن ذكل.ششنأن البديل، ومع ذكلدلى الوفد شواغل النص الأصيل شة يطا ومبارشا، ولكن اكن   ، يتعني القيام بعمل ا 

ن املراجعة  .261 آس يا واحمليط الروهادئ، ا  ندونية يا، متحداث ابمس مجموعة أ ميكن أأن تكون مبثابة أأساس ملزيد من  2وقال وفد ا 
 املناقشة.

ن  ،ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهمتحداث  ،وفد الاحتاد الأورويبقال و  .262 أأساسا تشلك املراجعة الثانية ا 
 مجيع ملناقشة اكفيا وقتا ادلولية احلكومية للجنة 35توفر ادلورة  ومل. ادلولية احلكومية للجنة 36ملزيد من العمل يف ادلورة 

اهتا يف تعليقبنأخذ ملناقشة بعض القضااي عىل اال طالق ابلشلك الصحيح للةامح  فرصة هناك تكن ومل شامل ششلك القضااي
الس تكشاف موقفه. واكن دليه احلرية رغب يف مزيد من الوقت و حيث اكن يمةنأةل املوضوع،  مثلام حدث ششنأن، احلة بان

يف الوقت  للجنة احلكومية ادلولية 36يف ادلورة املراجعة الأوىل بعض التعليقات اجلوهرية وتوقع أأن يمت تناول هذه النقاط يف 
مل تتح هل الفرصة للقيام بذكل سواء يف اجللةة العامة أأو املناسب. وأأعرب عن رغبته يف تقدمي تعليقات حول املوضوع، لأنه 

طار  ىل اجلزء الثاين من الو 3فامي يتعلق ابملادة و غري الرمسية. اجللةات يف ا   ثيقة، اكن هناك يف الةابق نص بديل، مت نقهل ا 
ىل  2يف بدائل املواد من  ىل هذا النص 6ا  بديل ال هنج يتعلق ابلكشف، ولكن ال يتعلق خبيار ال عىل أأنه ، لأنه رمبا اكن يُنظر ا 

شاكليةاكن هذا التفةري و عدم الكشف". ب"اخلاص  هذا التقيمي. وينبغي أأن يظل هذا اخليار يشارك يف تبين ، ومل ميثل ا 
شةاطة . أأما ابلنة بة لدليباجة، فقد أأيد فكرة وجود ديباجة أأكرث 3املادة بديل البديل يف اجلزء الأول من الوثيقة، مبوجب 

تقدمي املزيد من التعليقات اجلوهرية  هس يكون من دواعي رسور و وترابطا، كام هو احلال يف ادليباجة البديةل. واقتضااب قرصا و 
نه 1ابلنة بة للامدة ووالتفصيلية يف وقت الحق.  هو ". و ا ىلششلك مبارش املةتند "الاخرتاع  فيف تعري 1البديل فضل ي، فا 

اكن هناك تعريفان يف "رشوط أأسرى"، وهام "الوصول املادي" و  البديل. "الاخرتاع" وليس "املوضوع" يفلكمة يفضل 
لأن "الوصول املادي" اكن مرتبطا ارتباطا وثيقا الأجزاء التشغيلية و"الرشوط"، اليت اكنت وثيقة الصةل بفروهم التعاريف يف 

ىل "و" الرشوط "تتعلق بتعريف" بدل املنشنأ ".  الاخرتاع"بتعريف  تكل التعريفات ذات صةل  اعتبار ضلفو املةتند مبارشة ا 
لأنه اكن قد  2-4البديةل ، أأعرب الوفد عن رسوره الشديد دلمع الفقرة 4يف النص. وفامي يتعلق ابملادة  يةجزاء التشغيل لأ اب

، مل يتغري موقفه 5-4يف الفقرة وغري الرمسية. اجللةات يف ورد ، كام هو يف النص طلب أأن يمت التعبري بوضوح عن موقفه
حذفت الفقرة اليت فقد ، 4-4فامي يتعلق ابلفقرة و كذكل.  3-4أأن يدمع الفقرة  هميكنو فضل الأجزاء املوضوعة بني أأقواس. و 
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عبارة عن صياغة أأكرث مرونة وأأكرث انفتاحا تتعلق  4-4اكنت الفقرة  رمباظروهرت أأعاله لأنه، كام أأوحض امليرس وصديق الرئيس، 
املادة حبذف . ورحب اليت يمت احلصول علهيااملعلومات ة أأو مكتب براءات الاخرتاع مع تعامل مكتب امللكية الفكريبكيفية 

نه يفضل الفقرة و قد أأيدت تكل الفكرة كثريا. واكن من النص.  3-5 فامي و . 1-5البديةل فامي يتعلق ابالس تثناءات والقيود، فا 
ية توعب ينبغي أأن يكون هناك بديل و لضبط: يتعلق ابلعقوابت واجلزاءات، واجه بعض الصعوابت يف متابعة ما حدث اب

لغاء" و"ال توجد قامئة".  "ال ا 

ن املراجعة قائال وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية  .263 من خالهل أأساسا جيدا ميكن متثل ميكن أأن الثانية ا 
آرائه الوفد س يكون و  طور وتقدم حنو املفاوضات املقبةل، نظرا لأهنا تضمنت مجيع النصوص الأولية.تحتقيق  قادرا عىل تقدمي أ

 يف الوقت املناسب فامي يتعلق ابلقضااي القانونية الرئية ية.

ن املراجعة  .264 كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال ا  أأخذت يف الاعتبار خماوف  الثانيةوحتدث وفد ا 
دراج املصطلح و حمددة. موضوعات  املة تقبل ششنأن أأساسا جيدا ملواصةل املناقشات يفومتثل خمتلف اجملموعات  ينبغي عدم ا 

ولكن ينبغي اس تخدامه يف النص التشغييل. وأأعرب عن رغبته يف بذل هجود ششنأن املناقشات التعريفات "مش تق" يف 
 املتعلقة ابملنشنأ واملصدر.

أأساس للجنة كون املراجعة الثانية توحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ووافق عىل أأن  .265
مة بقا. وال تزال اخلطوط الرئية ية ملوقفه دون احملذوفات الأسطاء و التخلص من احلكومية ادلولية املقبةل، ومع ذكل، ينبغي 

حمفز ينبغي أأن يةتند و ليس عىل املوارد الوراثية حبد ذاهتا. و موضوع الص، عىل نظام الرباءات ينبغي أأن يركز تغيري: 
ىل مفروهوم الاخرتاعات اليت "تةتند اال   لغاء و " ا ىل املوارد الوراثية. ششلك مبارشفصاح ا  جيب أأال تشمل العقوابت سيار ا 

دراج املش تقات يف تعريف املوارد الوراثية. وال يزال النص اذلي يتضمن قانون الرباءات املوضوعي يف  الرباءة. ومل يدمع ا 
ىل  صعوابتالوفد ، ويواجه 9النص، يف املادة  دراجه. وسوف ينظر يف النص يف العوامص ششلك شامل ويتطلع ا  يف ا 

 مناقش ته ابلتفصيل يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية.

 1املادة عىل وأأعرب وفد سويرسا عن تقديره للجروهود اليت يبذلروها امليرس  وصديق الرئيس ال ضفاء مزيد من الوضوح  .266
ة تخدمة حاليا يف الأحاكم التشغيلية واملصطلحات الأسرى، واليت قد تكون ذات صةل يف س ياق ملصطلحات امل املتعلقة اب
مل يكن من الواحض لأي املصطلحات قد يكون التعريف مفيدا. وششلك مزتايد مع القةم.  يف الوقت نفةه، اكن اهامتوالص،. 

حراز مزيد من التقدم ششنأن الأحاكم التشغيلية. أآاثر بعيدة املدى وال ينبغي البت فهيالتعريفات وعادة ما ترتتب عىل  ال بعد ا  ا ا 
ال ف  ميكن للمرء أأن يواجه سطر حتديد املصطلحات، اليت مل تة تخدم يف الص، ادلويل اذلي مت تبنيه يف الهناية، كام اكن وا 

 التعريفات احلالية دمع أأي تغيريات يفهل بيف وضع يةمح الوفد مل يكن وواي. جاحلال، عىل سبيل املثال، يف بروتوكول ان
يف النظام القانوين ادلويل ليس لالتفاقيات ادلولية الأسرى اليت اكن طرفا فهيا. وهذا من شنأنه أأن يضيف عدم يقني قانوين 

ىل التدخل بقوة يف اللوا ح  املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية حفةب، بل س يؤدي أأيضا ا 
نية املعمول هبا يف سويرسا ويف البدلان الأسرى اليت تتةق مع االتفاقات ادلولية. وطلب، يف الأعامل املقبةل للجنة الوط 

دخال التعريفات املوجودة يف االتفاقات الأسرى يف وثيقة اللجنة احلكومية ادلولية متاما كام يه، كخيارات  احلكومية ادلولية، ا 
املة تخدمة حاليا يف االتفاقات ادلولية التعريفات مجيع حتديد وتالفيا لالرتباك، طلب الوفد قامئة بذاهتا. وعالوة عىل ذكل، 

الوفد بوجود بعض فامي يتعلق مبتطلبات الكشف اال لزايم يف اجلزء الأول، أأقر و ابال شارة ا ىل تكل االتفاقات. بوضوح الأسرى 
يع جل فوائد وتوفري لصياغة نظام قابل للتطبيق معليا، زيد من العمل القيام مبهناك حاجة ا ىل اكنت التحةينات، ولكن 

مل تكن يف اجلزء الثاين، وملوارد الوراثية. املتعلقة ابالأطراف، وضامن اليقني القانوين يف نظام الرباءات، ودمع الابتاكرات 
أأقواس حول "املوقع  ينبغي وضع ،5-4يف الفقرة ولكروها بني قوسني. وضعروها جيب واكن بني قوسني، قد وضعت بعض الفقرات 

 لنظر يف هذه الرشوط يف املة تقبل.وطالب الوفد اباجلغرايف". 
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ن اس تخدام الأقواس يف النص  .267 ، وسيبحث مع الأمانة س بل التعامل مع الأقواس يف الواثئق أأمر مرب،وقال الرئيس ا 
 املة تقبلية.

عامتد تعريفات خمتلفة املتعلق ابويرسا لبيان اذلي أأدىل به وفد سعن تنأييده ل ممثل رابطة القانون ادلويل  وأأعرب .268
شةبب الفروهم اجلديد للبيولوجيا، أأن يةتبعد، للمصطلحات. عىل سبيل املثال، من شنأن التعريف البديل "للامدة الوراثية" 

مل يكن و. ميكروابنه مل يكن نباات أأو حيواان أأو نظرا لأ املادة الوراثية الفطرية مضن نطاق الص،، وهو ما مل يكن القصد، وضع 
نه حدثت الكثري من التطورات التقنية فامي المن أأن هذا عىل يقني  قرار حكامي. وفامي يتعلق بتعريف "الوصول املادي"، قال ا 

ىل تقرير فريق اخلرباء التقنيني اخملصص املعين مبعلومات التةلةل الرمقي  ىل املوارد الوراثية. وأأشار ا  ششنأن يتعلق ابلوصول ا 
ىل املوارد الوراثية وأأظروهر كيف 2018فرباير  20اذلي صدر يف املوارد الوراثية،  ماكنية الوصول غري املادي ا  ، واذلي انقش ا 

 خللق الاخرتاعات عىل أأساس املوارد الوراثية.للنفاذ كوس يةل ماداي تقريبا  االواقع ويف الواقع العميل جتاوزيف ذكل اكن 

ك .269 ، 1يف املادة ووادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأيد وفد الةلفادور البيان اذلي أأدىل به وفد اال 
، طلب احلصول 3البديل يف و. بني قوسني ديد للمعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثيةاجلبديل ال تعريف ال طلب وضع 

 .من البدائل عىل قوس مقدمة قبل "من جيل ا ىل جيل"، بغض النظر عن تفضيهل لأي بديل

دخاهل مؤسرا مل يعكس ششلك مناسب و "التدابري ادلفاعية" وهون عنوان اجلزء الثاين بنأ وفد الياابن ح رصو .270 اذلي مت ا 
لأسايس لروهذا القةم، وهو أأنه ال ميكن فرض أأي رشوط كشف عىل مقديم طلبات الرباءات أأو براءات الاخرتاع املفروهوم ا

ملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، لأس باب غري تكل املتعلقة ابجلدة او  ششنأن براءات الاخرتاع املتعلقة ابملوارد الوراثية
حياء العنوان الأصيل "ال الوفد بوضع لب اأأو اخلطوة الابتاكرية أأو التطبيق الصناعي أأو المتكني. وط العنوان بني قوسني، وا 

ابري التمكيلية" بني قوسني، واحلفاظ عىل عنوان اجلزء الثالث "التدبوضع  الوفد لبا". كام طللكشفيوجد رشط جديد 
املفروهوم املقصود به الوفد ولكهنا أأساس ية وفعاةل. ومل يؤيد تمكيلية هذه التدابري ليةت و العنوان الأصيل "التدابري ادلفاعية". 

مل تكن جة. وادليبايف ، وكذكل الفقرات ذات الصةل 9منع تةجيل براءة أأي شلك من أأشاكل احلياة، كام هو مبني يف املادة 
جعل املوارد الوراثية غري مؤهةل للحصول عىل براءات دون  الروهدف مهنا ادليباجة، اليت اكنيف والفقرات ذات الصةل  9املادة 

 أأي اس تثناء، مناس بة، لأن نظام الرباءات اكن مبثابة حافز أأسايس لتطوير التكنولوجيا البيولوجية والطبية.

 تاذلي أأدىل به وفد اال كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. واكن لبيانعن تنأييده ل وفد ش ييل وأأعرب  .271
ةروهل معل فريق ت مبثابة أأساس جيد ملواصةل العمل يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية، وس  2املراجعة 

مواقف ادلول الأعضاء، مثل النص البديل عن تقديره ال دراج نصوص جديدة تعكس خمتلف الوفد اخلرباء اخملصص. وأأعرب 
دراج  دراج ، و 1بوصفروها املادة التعريفات لدليباجة، وا  يف رشط الكشف. ومع ذكل، جيب أأن يشري  2-4البديل اجلديد للفقرة ا 

ىل املوارد اجلينية و  ندونية يا، نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري، اكن من الأنةاملش تقةالص، ا  ب اعتبار . وكام أأشار وفد ا 
نظام الرباءات ششلك طبيعي متت الاس تعانة ب . وقد التشغيليةتعريف هذا املصطلح مضن التعريفات املة تخدمة يف املواد 

رضورة لتعاون يف حامية املوارد الوراثية ومش تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وينبغي أأن يدد الص، ل 
دراج نأ يف نظام الرباءات، الكشف اال لزايم عن املنش تقم بعد املرونة الاكفية للةامح ابلتنفيذ املتوازن يف البدلان اليت مل وا 

تفعيل رشط الكشف وابلتايل احملفز اذلي من شنأنه من املروهم التوفيق بني املواقف ششنأن اكن دجمروها يف أأنظمهتا اخلاصة. و ب
ىل مواصةل مناقشة مفاهمي "اس تخدام  عىل املوارد بصورة مبارشة " و"الاخرتاع القا م الورايثاملورد الاعرتاف ابحلاجة ا 

مثل اس تخدام املوارد الوراثية، س يكون من املمكن التوصل بصورة أأكرب نألوفة املفاهمي املعىل الرمغ من أأنه يفضل و ". الوراثية
ىل توافق يف ادلورة   ديناميكية أأكرث تبادل هناك اكن طاملا الصياغة اليت ينبغي اس تخدااها ششنأن ادلولية احلكومية للجنة 36ا 
 .املتعلقة هباللأفاكر والتفةريات 
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نه ال يزال هناك الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به ششنأن الوثيقة.  .272  2أأن تتضمن املراجعة ميكن و وقال وفد الصني ا 
يفضل  الوفد شف اال لزايم، فا نفامي يتعلق ابلك و . املة تقبيلكون الأساس للعمل تششلك شامل مجيع املواقف وميكن أأن 

الس تثناءات والتقييدات. وفامي يتعلق ابجلزاءات وس بل الانتصاف، أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون اخلاص ابالنص الأصيل 
 الوفد . واكن دليأأحد الأدوات فقطكون ت، ولكن جيب أأن فقد اكنت للغايةفامي يتعلق بقواعد البياانت، و هناك لوا ح واحضة. 

 متكن من تقدمي رأأيه.ي زيد من ادلراسة للوثيقة قبل أأن القيام ابملا ىل اكن يتاج  تفصيال و تعليقات أأكرث

التعريفات . وينبغي أأن تكون 1ووافق وفد مجروهورية كوراي عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد سويرسا ششنأن املادة  .273
التعريفات مما تضمنته أأكرث بكثري لتعريفات ابعض وتتضمن املة تخدمة يف الصكوك ادلولية الأسرى. التعريفات متةقة مع 

، اليت تتعارض مع نظام براءات 9يف وضع يةمح هل بدمع املادة الوفد الصكوك ادلولية الأسرى. ومل يكن املوجودة يف 
ىل هبا وفد التعليقات اليت أأدالوفد واجلزء الثالث، أأيد الاخرتاع اخلاص به. وفامي يتعلق ابلعناوين املة تخدمة يف اجلزء الثاين 

 الياابن.

رضورة اس تخدام الأقواس وفائدهتا. وأأشار ا ىل خماوف املرتبطة بوفد الوالايت املتحدة الأمريكية ابلتعليقات أأقر و  .274
من اللجنة الوفد الثانية. وطلب املراجعة يف تظروهر ششنأن الأهداف اليت مل و )أأ( و )ب(  2حمددة يف اجللةة العامة ششنأن املادة 

جاتباع مواصةل  املراجعة الواردة يف الصياغات للنظر يف ادليباجة البديةل وغريها من للوفد مل تتح الفرصة وراءات الويبو. ا 
 الثانية والتعليق علهيا.

كوادور وأأعرب  .275 د دوةل بوليفيا املتعددة القوميات. وهو عىل النحو اذلي اقرتحه وف 9دراج املادة عن تنأييده ال  وفد ا 
الرباءات، كام أأنه يشلك جزءا من أأهلية احلصول عىل لنظام امللكية الفكرية، ومبدأأ عدم يعكس أأحد املبادئ الأساس ية 

كوادور. وأأعرب عن رغبته يف مناقشة املادة   يف املفاوضات املقبةل. 9القواعد املوجودة يف العديد من البدلان مثل ا 

ندونية يا، نيابة عن ال  .276 ندونية يا البياانت اليت أأدىل هبا وفد ا  آس يا واحمليط وأأيد وفد ا  بدلان املتشاهبة التفكري ومجموعة أ
ىل املراجعة وبناء عليه الروهادئ،  اقرتهحا امليرس وصديق اليت ابدليباجة البديةل الوفد . ورحب 2ميكن أأن تةتند املناقشات ا 
ماكنية التنب 9يف الفقرة والرئيس.  ؤ هبا عىل نتاجئ وموضوع من ادليباجة، س تؤثر الصيغة املتعلقة ابس تقرار الرباءات املمنوحة وا 
وهو موقف مجموعات البدلان املتشاهبة التفكري اعتنق ، ابلتعريفاتفامي يتعلق و بني قوسني. الصياغة جيب وضع تكل و الوثيقة. 

. وفامي يتعلق ابملش تقات، فروهم التفةري التشغيليةحتت املصطلح املة تخدم يف املواد يندرج تعريف "املش تق" جيب أأن أأن 
ادلول الأعضاء عىل تعريف املوارد اتفاق ما يضمن ال يوجد أأن يتوافق مع هذه الفكرة، ولكن  همليرس وميكناذلي قدمه ا
. وعالوة عىل ذكل، فا ن لكمة تمكيلياوينبغي أأن يكون أأحد التدابري ادلفاعية اكن فقد )ج(،  2فامي يتعلق ابملادة و الوراثية. 

هذا احلمك. وفامي عقد املزيد من املناقشات ششنأن وأأعرب عن رغبته يف  " س تضع عبئا عىل ماكتب امللكية الفكرية.ضامن"
ىل )و(، ينبغي وضع الفقرة )ز( بني قوسني. 1-5البديةل ، الفقرة 5يتعلق ابملادة  ، من أأجل التوافق مع الفقرات الأسرى )أأ( ا 

ضافة توفر فرصة ملقديم طلبات (، اك4)أأ( ) 2-6فامي يتعلق ابلبديل و . 2-6و 1-6الفقراتن و ، 6املادة الوفد وأأيد  نت هناك ا 
جزء من العقوابت أأو التعويضات، ذلكل الأمر يف واقع وال ميثل ذكل امللكية الفكرية/الرباءات الس تكامل امللكية الفكرية، 

آسر لروهذا احلمك،  جياد ماكن أ طار املادة ينبغي وضعه رمبا و جيب ا  ب قيام سبأأن رأأى الوفد ، 3-6فامي يتعلق ابلفقرة و  .8يف ا 
لغاء، ولكن الفقرة وضعروها هو عدم رغبة امليرس وصديق الرئيس  دراج اال  خاصة و اكنت وصفية للغاية،  3-6ادلول الأعضاء يف ا 

 اال جراءات.من غريها عند مقارنهتا ب

لزايم". ومل املوضوعة نه اكن هناك اقرتاح ال زاةل الأقواس أأ وفد كندا رصح و .277 ذكل يف تمت مناقشة حول املصطلح "ا 
زاةل الأقواس أأوجدت ببقاء أأن بعض ادلول الأعضاء تنادي رأأى الوفد . وبيامن واكن ذكل سطنأ  لةة العامةاجل  ن ا  النص، فا 

جيب أأن يظل اال فصاح التطوعي سيارا متاحا حىت ميكن النظر يف و استبعاد فرصة اال فصاح التطوعي. فقد أأدى ا ىل مشلكة، 
لوجود مع عدم وجود مةاحة حرصية متعارضة بوضوح وجتنب خلق سيارات  اتلة ياساملتعلقة ابيارات اخل مجموعة اكمةل من 
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لزامية الواردة يف املادة لأ  انظري واعتربت تتعلق ابلكشف الطوعي البديةل  4مل تكن املادة و. نقاط التقاء . 4حاكم الكشف اال 
 ذكل اال فصاح الطوعي، عىل طاوةلاخليارات، مبا يف ببقاء مجيع هذا الاحامتل ششلك اكمل هبدف الةامح تنأمل الوفد وقد 

حداث لتجنب التةبب يف و . املناقشات . ومل تناقش اللجنة احلكومية معقوفنيقوسني طالب بوضع ، غري حقيقيةمشالك ا 
ىل  35ادلولية  ىل الكشف الطوعي واكنت هناك حاجة ا  صياغة جديدة تعكس هذا اخليار عىل حنو أأفضل يف التوصل ا 

الكشف الطوعي. مل يرد الوفد غياب سيار يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. والنص. وميكن القيام بذكل 
 زيد من املناقشات.لعقد ممبثابة أأساس مفيد اكنت املراجع الثانية وبدون املةاس مبواقفه، 

نه ميكنه مواصةل العمل أأشار و  .278 لثالثني للجنة احلكومية الثانية يف ادلورة الةادسة واعىل املراجعة وفد املكة ي، ا 
 ادلولية.

ن تعريف "املش تقات" جيب أأن يكون  .279 نطاق املعاهدة، وابلتايل ال ميكن وضعه حتت مضن وقال وفد الربازيل ا 
ىل  ىل أأن التعريف اجلزء التشغييل"املصطلحات الأسرى" وينبغي نقهل ا  اكنت و يف تعريف املوارد الوراثية. متضمن . وأأشار ا 

من املناقشات يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية ششنأن املاكن املناسب د لعقد مزيهناك حاجة 
ىل هذا املفروهوم. اكنت )ب(، وابلتايل  1-5 البديةل مت ذكر املش تقات أأيضا يف املادةوللمش تقات.  هناك العديد من اال شارات ا 

كوادور، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ، أأعرب الوفد عن تنأييده للبيان اذلي 3وفامي يتعلق ابملادة  أأدىل به وفد اال 
ضافة واذلي يتعلق بوالاكرييب،  "الطرف" يمت وضع لكمة ينبغي أأن و املوارد الوراثية. قبل "الاس تفادة من" عبارة نأنه ينبغي ا 

مت رمبا و  .غري الرمسيةاجللةات  وفد سويرسا يفوفقا القرتاح  2-4و  1-4الفقرتني الك ، يف 4يف املادة  بعد "ادلول الأعضاء"
املرونة ابلنة بة توافر ، حيث أأن هناك حاجة ا ىل 2-4الاقرتاح الأول الوارد يف الفقرة الوفد . وفضل حذفروها بصورة عرضية

، فضل اس تخدام مصطلح "ينبغي" 3-4يف الفقرة وتقامس املنافع واملوافقة املة بقة عن عمل. يوجد هبا متطلبات للبدلان اليت 
ماكنية الاعامتد عىل رشط اال فصاح الزتاما"، لأن ادلول الأعضاء ترغب ال ينبغي أأن ميثل " صبح العبارةلت  مكتب براءاهتا ا 

فضل الوفد ، 5يف املادة والربازيل، لكن الص، ادلويل ينبغي أأن يمتتع هبذه املرونة. كذكل يف  ومل يكن احلالللقيام بذكل. 
ىل اجلزء وبني لبديل وال يوجد عالقة بني اقييدات. اخليار الأول يف الاس تثناءات والت  الاس تثناءات والتقييدات وينبغي نقهل ا 

مزيد يتطلب )ز( بني قوسني، وهو اقرتاح جديد 1-5الفقرة الوفد بوضع لب امن قبل. وطذكل لب مت طالثاين كبديل، كام 
. واقرتح نقل 5.2)و( والفقرة  1-5ل بني الفقرة حممتاتةاق عدم وجود عن رغبته يف التعليق عىل الوفد من التحليل. وأأعرب 

ىل املادة  2-5املادة  ىل الأحاكم الهنائية للص،. وابالنتقال ا  ، ينبغي احلفاظ عىل قامئة اجلزاءات الةابقة للمنح والالحقة 6ا 
لغاء. و  3-6للمنح، وينبغي أأن حتاف  الفقرة  ماكنية اال  ادلول اليت اليوجد هذا اخليار الأول اذلي ال يلزم فضل الوفد عىل ا 

فرصة ملقدم الطلب للتوصل ا ىل  وس يتيح ذكل. يوجد هبا ابالحتفاظ بهلبدلان اليت ل الةامح و  ا بتطبيقهترشيعاهتالأمر يف 
احلفاظ عىل الوفد عنوان اجلزء الثالث، أأراد وفامي يتعلق ب لحمك. لحةن النية ذكل ميثل الوجود قرارات مرضية للطرفني، واكن 

ىل القيود املوضوعية والعملية لقواعد البياانت "تدعبارة  محلاية املوارد الوراثية. كةبيل ابري تمكيلية". وقد أأشار بوضوح شديد ا 
ىل مناقش هت 2الوفد سعيدا ابملراجعة بصفة عامة، اكن و   يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. اوتطلع ا 

ماكنية اس تخدام ن اذلي أأدىل به وفد املغرب، نيابة عن اجملموعة الأفريقية، لبياعن تنأييده ل وفد نيجرياي وأأعرب  .280 حول ا 
كل تكل املوارد اجلينية" ميتزال يعبارة "وال يمت وضع يف تعريف "بدل املنشنأ" وبديهل، أأن أأنه لتحقيق تقدم. واقرتح،  2املراجعة 

امللكية الفكرية اعتبار تقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لأغراض بني قوسني. واكنت الوثيقة تتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف ال 
آزر مع للكشف حمفز  ولية ادلصكوك العن املوارد الوراثية واملوارد الوراثية املرتبطة ابملوارد التقليدية. واعرتافا برضورة وجود تن
نه ينبغي سرى، الأ  عادة جتنب فا  آسر هل تا  نأثري مبارش عىل املوارد الوراثية واملعارف اخرتاع العجةل. وليس هناك أأي ص، أ

التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية يف س ياق امللكية الفكرية، وال س امي نظام الرباءات. اكنت املعاهدة ادلولية ششنأن املوارد 
احلف ، واكن بروتوكول ابلأغذية والزراعة، اتفاقية التنوع البيولويج يف س ياق اخلاصة الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 

. واكن عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تكون مبدعة يف صياغة ص، فريد من روهاوتقامس عىل املنافع واي يتعلق ابحلصول جان
اليت وضعروها امليرس وصديق الرئيس يف التعريفات بعض واكنت عن قواعد الصكوك ادلولية الأسرى. مع عدم الابتعاد  نوعه
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ىل هذا النص مبتكرة لل ىل الواثئق ادلولية احلالية ا  غاية ورسيعة الاس تجابة لة ياق التفاوض. وحتتاج بعض اال شارات ا 
به ممثل قام الاعرتاف بنأن بعض هذه الصكوك قد مت تقدميروها يف س ياق واقع تكنولويج خمتلف. وأأحاط علام ابلتدخل اذلي 

ابملقارنة تشلك الأساس للتواصل مع املوارد الوراثية وراثية الواملعلومات الورايث مفاده أأن التةلةل و رابطة القانون ادلويل 
مبارشة عىل أأساس". واكن عىل اللجنة احلكومية تقوم بصورة "عبارة التصال اجلةدي. وقد انعكس ذكل يف حماوةل تعريف اب

 فامي يتعلق ابحملفز. مبارشة عىل أأساس"تقوم بصورة  ادلولية مناقشة كيفية تعريف "املعارف التقليدية" و "الانتفاع" و "

موضوعة أأن الوثيقة باكملروها الوفد جنة احلكومية ادلولية. وأأدرك لل  36ورة نقطة بداية لدل 2املراجعة واعترب وفد الروهند  .281
اكن ولكن  بعض القضاايفقد اكنت دليه شواغل أأقل ابلنة بة ل عىل مة توايت خمتلفة. شواغهل اكنت و بني قوسني معقوفتني. 
تعليقات مفصةل الوفد هنجني. وسوف يقدم لمزجيا اكنت متثل  2املراجعة عظم القضااي، لأن لغاية ابلنة بة ملدليه خماوف جدية ل

 يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية.

ياك لبيان اذلي أأدىل به وفد اال كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمر عن تنأييده ل وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات وأأعرب  .282
فامي و لعمل اللجنة احلكومية ادلولية. اليت اكنت متثل أأساسا جيدا ، 2املراجعة مع الوفد الالتينية والاكرييب. وميكن أأن يتوافق 

فامي و يفضل اخليار عىل البديل. الوفد اكن و يتعلق ابلكشف عن املصدر، ينبغي الكشف عنه واس تخدامه لالس تفادة مهنا. 
كام ييل: "تدابري للحامية" لأن  9ينبغي أأن يكون عنوان املادة و الصياغة اجلديدة. الوفد ميكن أأن يدمع يتعلق ابلأحاكم الهنائية، 

حامية الروهدف هو اكن و . اتكتشافلالبراءة اخرتاع يمت منح ع ذكل، ال ينبغي أأن ششلك أأفضل. ومرشوط الفقرة ذكل يعكس 
 ع.املوارد الوراثية من سوء الاس تخدام أأو المتكل غري املرشو

املراجعة لبيان اذلي أأدىل به وفد اال كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورأأى أأن ابوفد فزنويال أأقر و  .283
علهيا يف ادلورة وتقدمي تعليقات حبقه يف العودة  الوفد ملواصةل معل اللجنة احلكومية ادلولية. واحتف أأساسا جيدا كون تس   2

لهيا عن كثب. الةادسة والثالثني للجنة  لأهنا تتعلق  9وقد أأوىل الوفد اهامتما ابملادة احلكومية ادلولية بعد أأن نظرت ا 
دراج املصطلح "مش تقات" يف ب  ىل ا  ن هناك حاجة ا  نه يؤيد أأولئ، اذلين قالوا ا  اجلزء التشغييل من ترشيعاهتا الوطنية. وقال ا 

 .النص

يران اال سالمية عن تنأييده للبيا .284 ندونية يا، نيابة عن البدلان املتشاهبة وأأعرب وفد مجروهورية ا  انت اليت أأدىل هبا وفد ا 
ىل الأمام يف أأعامل اللجنة املراجعة الثانية رى أأن تالتفكري، ووفود البدلان املتشاهبة التفكري الأسرى، اليت  متثل سطوة كبرية ا 

قامئة، مثل الصكوك املتعلقة السرى الأ صكوك الاحلكومية ادلولية. وفامي يتعلق ابدليباجة، ينبغي أأن تقمي عالقات متةاوية مع 
ابمللكية الفكرية والصكوك ذات الصةل ابملوارد الوراثية. ومل تكن اتفاقية التنوع البيولويج اكفية، لأهنا اكنت تتعلق فقط ابلهنج 

ابهامتم أأكرب فامي يتعلق  جنة احلكومية ادلولية تتعامل مع هنج متعدد الأطراف يظىالثنايئ للموارد الوراثية، بيامن اكنت الل 
ادليباجة ششلك أأوحض أأن توفري نظام واحض للملكية الفكرية من شنأنه أأن جيب أأن حتدد ابس تخدام املوارد الوراثية. كام اكن 

اس تخدام املوارد الوراثية من أأجل حتةني معيشة البرش يف ويعزز يلقي الضوء عىل البيئة احمليطة ابس تخدام املوارد الوراثية 
فقد اكنت مجيعروها سرى. الأ صطلحات املو املواد التشغيلية ، مل تكن هناك حاجة للمتيزي بني ابلتعريفاتفامي يتعلق و البدلان.  مجيع

. وفامي يتعلق بتةوية املنازعات، اتةلةل هريم بيهنخلق عىل نفس القدر من الأمهية ابلنة بة للوثيقة واكن من الأفضل عدم 
لغاء احلقوق. ومل يكن هذا اكن هناك استالف يف وهجات النظ ر ششنأن اجلزاءات وس بل الانتصاف وحتديدا فامي يتعلق اب 

لغاء كعقوبة ينبغي أأن يكون املالذ الأخري يف منع منح اس تخدام الأمر حمل نزاع حفةب، ولكن البعض اعترب أأيضا أأن  اال 
س يكون و هناك تركزي أأكرب عىل التدابري الوقائية. الرباءات اخلاطئة. وبدال من الرتكزي عىل التدابري العقابية، ينبغي أأن يكون 

لغاء مكالذ اللجوء ل، بدال من للمنح واملراحل الالحقة هلمن املناسب اختاذ تدابري لتةوية املنازعات يف املراحل الةابقة  ال 
آلية قوية وشامةل لتةوية املنازعات بدال من ذكل ال جياد هناك حاجة و أأخري.  ة أأحد الأولوايت وينبغي أأن تكون تكل الآليأ

لغاء أأو العقاب متثل ميكن أأن و . وليس أأحد البدائل جراءات اال  من الصعوبة مباكن للغاية و من امللكف اكن و . املالذ الأخريا 
يالء اهامتم مماثل و براءة الاخرتاع يف البدلان املتقدمة. يعارض أأن ابلنة بة لأي بدل انيم  آلية ب س يكون من املة تحةن ا  تطوير أ
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املبادئ الأساس ية تضمنت ، 9. وفامي يتعلق ابملادة املة تقبيل قابةل للتطبيق يف معل اللجنة احلكومية ادلولية تاتةوية نزاع
 رباءة اخرتاع أأو حلقوق امللكية الفكرية.ختضع لللملكية الفكرية أأن املوارد الوراثية، كام وجدت يف الطبيعة، ال ميكن أأن 

ن اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية والبيان اذلي لبياعن تنأييده ل وفد جنوب أأفريقيا وأأعرب  .285
ندونية يا ابمس مجموعة البدلان متشاهبة التفكري.  عطاء قامئة ابلأش ياء اليت وجد أأهنا خاطئة. الوفد رغب يمل وأأدىل به وفد ا  يف ا 

ماك نيات اس تخدام تكل الواثئق اخلاصة كأساس ال جياد واكن عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تنظر ا ىل الأمام وأأن تنظر يف ا 
جيابية للعمل املقبل.و حلول مبتكرة.   ميكن لفريق اخلرباء اخملصص النظر يف قامئة القضااي. وطلبت الرتكزي عىل سطوات أأكرث ا 

ن املراجعة  .286 نمتثل أأساسا جيدا للعمل يف املة تقبل.  2وقال وفد مرص ا   ينافس الأأعضاء اللجنة احلكومية ادلولية  ا 
أأمااهم س يكون مليئا مثل شعر ابلكثري من التعاطف مع اخلرباء لأن العمل اذلي و بروح الفريق. بعضروهم بعضروها لكهنم يعملون 

توقعات كبرية ابلنة بة هلم. وينبغي تعريف املصطلحني "المتكل غري املرشوع" و "املش تقات" فامي لقد اكن يتضمن ابلعرثات. 
 الوثيقة، ال س امي الأهداف ورشط الكشف.من التشغييل يتعلق ابجلزء 

آس يا واحمليط  .287 ندونية يا ابمس مجموعة البدلان متشاهبة التفكري ومجموعة أ وأأيد وفد اتيلند البياانت اليت أأدىل هبا وفد ا 
ء مزيد ا ال جراجيد اأأساسميثل وميكن أأن اخلالفات تضييق الرامية ل مبثابة انعاكس للجروهود املشرتكة  2ت املراجعة الروهادئ. واكن

عىل فينبغي، . املةودةششنأن  اخملاوف بعض هناك اكنت، ذكل ومع. ادلولية احلكومية للجنة 36يف ادلورة من املناقشات 
. واحتف  التشغيلية"املش تقات" و "المتكل غري املرشوع" حتت الرشوط املة تخدمة يف املواد تعريفات لـسبيل املثال، وضع 

 .ادلولية احلكومية للجنة 36ليقات يف ادلورة ابحلق يف اال دالء مبزيد من التع 

متثل ميكن أأن و وأأعرب وفد غابون عن تنأييده للموقف اذلي عرب عنه وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية.  .288
 .املة تقبيلأأساسا جيدا للعمل  2املراجعة 

ندونية يا ابمس مجموعة البدلان متشاهبة .289 ا دأأساسا مفي 2وس توفر املراجعة التفكري.  وأأعرب وفد مالزياي عن تنأييده لوفد ا 
دراج "املش تقات" و "المتكل غري املرشوع" يف املواد التشغيلية. ال جراء  املتعلقة  3يف املادة ومزيد من املناقشات. وأأيد ا 

نه يرغب يف تضمني "الاس تخدام" أأيضا. وتطلع  ىل مزيد من املشاركة يف اللجنة احلكومية ادلالوفد ابملوضوع، فا   ولية املقبةل.ا 

. ومل يكن راضيا عن حذف 1يف املادة للتعريفات وجود أأقةام منفصةل عن معارضته لوفد رسي الناك وأأعرب . 290 .290
دراجه يف التعريف البديل للموارد الوراثية.  لكمة "املش تقات" من النص وا 

نه يف اجلزء اخلاص ابلتعريف .291 ، فا ن 2والبديل ة ابملوارد الوراثية، املعارف التقليدية املرتبطفا ن ، اتوقال وفد الصني ا 
"أأحصاب احلقوق الرشعية، مبا يف ذكل" ميكن أأن تشمل أأيضا البدلان مكةامهني، كام هو واليت حتيط بـعبارة الأقواس الأوىل 

جيب أأن و نفس التعبريات. وردت ، حيث 2املراجعة الأسرى يف املواد جيب تطبيق الاقرتاح نفةه عىل و مبني يف ادليباجة. 
 .يف موضعروها تبقى الأقواس املربعة كذكل

 .7أأغلق الرئيس البند و  .292

 من جدول الأعامل: 7قرار ششنأن البند 

وضعت اللجنة، عىل أأساس الوثيقة  .293
WIPO/GRTKF/IC/35/4هو ، نصا أآسر 

لملكية الفكرية ل  2املراجعة "الوثيقة املوحدة ششنأن 
قررت اللجنة أأن يال هذا و واملوارد الوراثية". 
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 ستام هذا البند من جدول الأعامل يف النص، يف
ىل ادلورة الةادسة والثالثني 2018مارس  23 ، ا 

 2019-2018للجنة، وفقا لوالية اللجنة لفرتة 
، عىل النحو التايل: 2018وبرانمج العمل لعام 

 .WO/GA/49/21الوارد يف الوثيقة 

أأحاطت اللجنة علام ابملناقشات اليت  و .294
 دارت حول الواثئق

WIPO/GRTKF/IC/35/5, 
WIPO/GRTKF/IC/35/6, 
WIPO/GRTKF/IC/35/7, 
WIPO/GRTKF/IC/35/8, 
WIPO/GRTKF/IC/35/9, 

WIPO/GRTKF/IC/35/INF/7, 
WIPO/GRTKF/IC/35/INF/8 
WIPO/GRTKF/IC/35/INF/9. 

نشاء فريق  8البند   اخلرباء اخملصص )فرق( من جدول الأعامل: ا 

نه .295 لفريق اخلرباء اخملصص. مقرتحا أأوليا مع املنةقني اال قلمييني، اليت جرت قشات ، بناء عىل املناأأصدر قال الرئيس ا 
ن اقرتاحه متوازن ويتناول الوالية من حيث ضامن اخلربة الفنية ملةاعدة معل اللجنة ودمع الهنج القا م عىل الأدةل.  وقال ا 

أأن يقدم توصيات شفوية ميكن أأن تنأخذها اللجنة التقنية و املادية وبعض املةائل وينبغي أأن ينظر فريق اخلرباء يف املةائل 
رسال الرتش يحات  للةامح بصورة مة بقة نأعضاء فريق اخلرباء اخلاصة باحلكومية ادلولية فامي يتعلق ابلنص نفةه. وسيتعني ا 

لصعب اكن من او ، ابستيار رئيس أأو رؤساء مشاركني لالجامتع. ه، مع نوابالرئيس قبل الاجامتع. وس يقومابالس تعداد هلم 
قلميية أأن تعرض عىل الرئيس ششنأن املةائل اجليع يتفقون جعل  التفصيلية اليت س تعاجلروها اجملموعة. وينبغي للمجموعات اال 

ادلسول يف قضاايها املقرتحة، وأأن ينظر الرئيس ونواب الرئيس يف تكل املةائل وأأن يقرروا القامئة الهنائية، من أأجل جتنب 
صدارها. مناقشات مطوةل من قبل مجيع ا ىل املنةقني اال قلمييني للتعليق علهيا قبل ا  فتح و لأعضاء. وسيمت تقدمي القامئة الهنائية ا 
 .الرئيس الباب لتقدمي التعليقات

آس يا واحمليط الروهادي، وأأيد اقرتاح الرئيس اذلي اكن متوازان ور .296 ندونية يا ابمس مجموعة أ عى خمتلف اوحتدث وفد ا 
 .واملناظرياجملاالت 

كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأيد الاقرتاح املتوازن. وأأعرب عن أأمهل يف أأن توفر وحتدث وفد ا   .297
يف التفكري يف القضااي الأساس ية، وتيرس العمل املة تقبيل للجنة احلكومية تةاعد العملية مدخالت مفيدة للمناقشة، و 

 ادلولية.

لرئيس عىل اقرتاحه. وتوقعت والية اللجنة احلكومية ب عن شكره لوأأعر وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء  .298
نشاء فريق ) ماكنية ا  ىل أأن ادلورة فرقادلولية ا   س تة مدى عىل س تعقد ادلولية احلكومية للجنة 36( خرباء خمصصني. وأأشار ا 

قضااي أأكرث تركزيا وتوازان. وأأشار القامئة اال رشادية لل تكون أأن وجيب. ادلورة تكل عىل س تقترص اخلرباء فريق والية وأأن أأايم
قلميية س تقدم مقرتحاهتا ششنأن القضااي اليت يتعني معاجلهتا. وأأيد ىل أأن اجملموعات اال  نشاء  الوفد ا  رشاك مجيع ا  معلية شامةل وا 

عة. أأحصاب املصلحة الرئية يني، مبا يف ذكل خرباء الشعوب الأصلية والأوساط الأاكدميية واجملمتع املدين وممثيل الصنا
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كون عىل ادلول الأعضاء اختاذ قرار يوس   36وس تعرض اس تنتاجات فريق اخلرباء يف اجللةة العامة للجنة احلكومية ادلولية 
 ششنأن كيفية اس تخدام تكل الاس تنتاجات.

وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، ورحب مبقرتح الرئيس، اذلي اكن أأساسا جيدا ال جياد حلول  .299
تقليل املعلقة. وينبغي أأن يكون دور فريق اخلرباء هو ترسيع معل اللجنة احلكومية ادلولية ششنأن املوارد الوراثية و  للقضااي

جنازه حىت الآن.الاستالفات  ، مع مراعاة ما مت ا 

أأنه  من حيث املبدأأ. وأأشار ا ىل وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأيد اقرتاح الرئيس .300
نشاء مثل هذه أأمهية ملوارد الوراثية يف ادلورة اخلامةة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية، رأأى املتعلقة اببعد تقيمي املناقشات  ا 

اجملموعة من اخلرباء، وابلتايل الاس تفادة من هذه اال ماكنية املنصوص علهيا يف الوالية. وجيب أأن يكون فريق اخلرباء شامال 
يشمل جممتعات الةاكن الأصليني والأوساط الأاكدميية والصناعة واجملمتع املدين ومجيع الأطراف الأسرى ذات قدر اال ماكن و 
جراء مناقشة حول موضوعات تعطي رأأي اخلرباء الوفد الصةل. وأأيد  قمية مضافة للعمل فهيا تضييق قامئة القضااي، من أأجل ا 

 حةب احلاجة. ةبناءبصورة يادة الرئيس للعملية وسوف يةروهم ق الوفد يؤيد و املة تقبيل للجنة احلكومية ادلولية. 

البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر الرئيس عن تنأييده وفد الوالايت املتحدة الأمريكية وأأعرب  .301
ة وكذكل خرباء عىل اقرتاحه. ومن بني أأمور أأسرى، سية تفيد فريق اخلرباء من مشاركة خرباء من الشعوب الأصلية والصناع

آسرين. ومل يعارض  ىل التعليقات الوفد خارجيني أ نشاء فريق اخلرباء اخملصص. وينبغي أأال يؤدي املرتبطة الاقرتاح وأأشار ا  اب 
ىل تقدمي توصيات ششنأن النص، لأن ذكل مل يكن  يف الوالية. وينبغي أأن يقدم فريق واردا تقرير فريق اخلرباء ششنأن معهل ا 

من و لدلول الأعضاء لتقرر ما اذلي ينبغي معهل لالس تنتاجات. وس يكون الأمر مرتواك يف اجللةة العامة اخلرباء اس تنتاجاته 
أأجل املةاعدة يف والية اللجنة، ينبغي أأن يةاعد معل فريق اخلرباء يف تنظمي املناقشة بطريقة تةرتشد هبا اللجنة احلكومية 

ىل اخلربات الوطنية للخرباء. وشد ىل موازنة وتكثيف القامئة اال رشادية للقضااي. ادلولية، استنادا ا  ن د عىل احلاجة ا  وجود ا 
جناز العمل يف الوقت احملدد.جيعل من الةروهل مجموعة أأصغر من املشالكت   ا 

نشاء فرق خرباء خمصصة عن تنأييده لممثل توابج أأمارو وأأعرب  .302 ن ا  معل اللجنة. س يخفف من القرتاح. ومع ذكل، فا 
، يف جلةة عامة مبشاركة مجيع ادلول الأعضاء والشعوب الأصلية. واكن من الرضوري ا رشاك وينبغي مناقشة اعامتد الص

 خرباء الةاكن الأصليني يف هذه اجملموعات، وال س امي أأولئ، اذلين سامهوا يف معل اللجنة احلكومية ادلولية.

عداد عن شكره ل وأأعرب الوفدوأأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء.  .303 لرئيس عىل ا 
من حيث املبدأأ عقد اجامتع لفريق من اخلرباء، ميكن أأن وأأيد الوفد حتقيق التوازن الصحيح. من الةروهل مل يكن والوثيقة. 

: الشعوب املناظريتقداها. وميكن أأن يشمل مجموعة متنوعة من ويف يةاعد يف بلورة أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية بل 
معهل ويبدو أأن القامئة يف وساط الأاكدميية واجملمتع املدين والصناعة. وسيتطلب فريق اخلرباء بعض التوجيه والأ الأصلية 

اال رشادية املقدمة مناس بة. ومع ذكل، ينبغي أأن تكون القامئة واقعية ملنح اخلرباء وقتا اكفيا ال جراء مناقشة موضوعية وجوهرية. 
ىل قامئة مبةطة وميكن أأن يؤدي وجود  عن النص للمشاركة يف يبتعدوا قليال عىل اخلرباء أأن وينبغي زز هذه املناقشة. تعا 

لتجارب الوطنية امللموسة ذات الصةل بعمل اللجنة احلكومية ادلولية، ال ثراء معلروها مبعلومات ووهجات نظر التصاعدي ل تبادل ال 
ية ادلولية وال تكررها. واكن ال بد من مناقشة أأي أأعامل اللجنة احلكوم بدفع مجموعة اخلرباء تقوم جديدة. واكن من املروهم أأن 

تضمني مقرتحات أأو توصيات مناقشة اكمةل يف اجللةة العامة الةابقة واملة تقةل عن أأي مناقشة حول وثيقة العمل لتجنب 
 يف وثيقة العمل.بصورة تلقائية أأي نص 

املتعلقة بنأهداف الص،،  1لمةائل املادة وأأعرب وفد مرص عن دمعه. ومع ذكل، ينبغي أأن تتضمن القامئة اال رشادية ل  .304
ساءة اس تخدام و  لموارد الوراثية واملعارف التقليدية. وفامي يتعلق ابستيار ثالثة خرباء ل المتكل غري املرشوعواليت تشمل ا 
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ات نظر مجيع الأاكدميية واجملمتع املدين والصناعة، أأعرب عن أأمهل يف أأن متثل تكل اخليارات يف املة تقبل وهج ميثلون الأوساط
 الوفود وليس جمرد رأأي واحد.

ندونية يا وأأعرب  .305 آس يا واحمليط الروهادئ. عن تنأييده الوفد ا  ميكن للخرباء و قرتاح الرئيس متاش يا مع موقف مجموعة أ
ية للخرباء فعهل. ومن املرحج أأن تركز واليهتم عىل توفري اخليارات القانون ال جيب تقييد ما ميكن مشاركة خربهتم الوطنية، لكن 

 ينبغي ضامن أأن يكون مجيع اخلرباء متخصصني.و والتحليل الفين وليس فقط عىل اخلربات الوطنية.  وسيارات الة ياسات

نشاء فريق خرباء خمصص. .306  ورحب وفد الروهند اب 

لرئيس عىل أأعرب الوفد عن شكره لفريقية. و وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأ  .307
اال طار املتوازن واملدروس. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يراعي فريق اخلرباء احلاجة امللحة ال حراز تقدم ششنأن نص املوارد الوراثية. 

من الأوساط الأاكدميية واجملمتع املدين والصناعة مع مراعاة الشمولية اجلغرافية وتنوع الأفاكر التمكيليني وسيتعني استيار اخلرباء 
بقاء قامئة املةائل اال رشادية يف أأضيق نطاق ممكن ال اتحة و هؤالء املمثلون. يعتنقروها يت احملددة سلفا ال الفرصة لتحقيق ينبغي ا 

 املواقف الوطنية.احتةاهبم عىل رباء بصفهتم الشخصية ولن يمت س يعمل اخلو التقدم. 

ن فريق اخلرباء س ميكن املشاركCISAوقال ممثل اجمللس الروهندي لأمرياك اجلنوبية ) .308 ني من الشعوب الأصلية من ( ا 
 املةامهة ششلك أأفضل يف العمل الروهام.

كوادور نيابة عن عن تنأييده دوةل بوليفيا املتعددة القوميات  وفدعرب وأأ  .309 الاقرتاح ووافق عىل البيان اذلي أأدىل به وفد ا 
 جيب أأن تبقى قامئة القضااي قصرية.و مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. 

 جدول الأعامل.بنود من  8س البند وأأغلق الرئي .310

 من جدول الأعامل: 8قرار ششنأن البند 

تنص والية اللجنة احلكومية ادلولية  .311
املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 

لهيا ابالتقليدية والفوللكور ) للجنة احلكومية املشار ا 
 2018/2019ادلولية أأو اللجنة( لفرتة الة نتني 

للجنة احلكومية ادلولية "قد تنشئ فريق عىل أأن ا
حمددة تتعلق خرباء خمصصا ملعاجلة مةنأةل )فرق( 

التقنية "، و"  ائلأأو املةابلقوانني أأو الة ياسات 
ىل الفرق)هذا الفريق سيمت تقدمي نتاجئ معل  ( ا 

تراعي اللجنة احلكومية ادلولية للنظر فهيا". و 
ثيل ا قلميي مت ب اخلرباء )فرق( "فريق متتع الوالية أأيضا 

هنجية معل فعاةل" و "العمل واس تخدامه مل متوازن 
 خالل أأسابيع دورات اللجنة احلكومية ادلولية".

اخللفية، وافقت اللجنة وبناء عىل هذه  .312
فريق خرباء خمصص للموارد اجلينية تشكيل عىل 

 عىل النحو التايل:
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 الوالية

ن اجللةة العامة للجنة احلكومية ادلولية يه هيئة  ا 
يقوم فريق اخلرباء اخملصص و فاوض وصنع القرار. الت

 بدمع وتةروهيل مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية.

ويقدم فريق اخلرباء اخملصص املشورة والتحليل 
ششنأن املةائل القانونية أأو الة ياس ية أأو التقنية 

يف القامئة اال رشادية  املةائل الواردةمثل تكل 
ادلول  يف املرفق. وس تدعىاملدرجة للقضااي 

ىل اقرتاح  الأعضاء، من خالل املنةقني اال قلمييني، ا 
القضااي احملددة اليت سينظر فهيا فريق اخلرباء 

احلكومية ادلولية س يحدد رئيس اللجنة و اخملصص. 
مضن ونواب الرئيس قامئة القضااي احملددة من 

جيب أأن و الاقرتاحات املقدمة من ادلول الأعضاء. 
رية ومركزة قدر اال ماكن. تكون القامئة متوازنة وقص

عىل القامئة مةودة رئيس اللجنة وس يعرض 
حىت يقوموا ابلتعليق املنةقني اال قلمييني واخلرباء 

 .الفريققبل اجامتع علهيا 

ىل  وسوف يقدم فريق اخلرباء اخملصص تقريرا ا 
اجللةة العامة للجنة احلكومية ادلولية يف ادلورة 

ادلولية ششنأن الةادسة والثالثني للجنة احلكومية 
 نتاجئ أأعامهل.

وسوف يتضمن جدول أأعامل ادلورة الةادسة 
ىل تقدمي والثالثني للجنة احلكومية ادلولية  شارة ا  ا 

هذا التقرير من جانب فريق اخلرباء اخملصص، 
واذلي س يقدمه الرئيس أأو الرئيةان املشاراكن 
لفريق اخلرباء اخملصص وس يُدرج يف تقرير اللجنة 

 .36ة رمق احلكومية ادلولي

 الفريق تشكيل

ميثل  ا قلميي أأربعة خرباء كحد أأقىص. فريق لك وس 
( والبدلان ذات EUس يدعى الاحتاد الأورويب )و 

ىل تةمية سبريين، دون متطلبات  التفكري املامثل ا 
ضافية.  س يدعى جتمع الةاكن الأصليني و متويل ا 

ىل ترش يح سبريين من الشعوب الأصلية  ا 
، اذلين يفضل أأن يكونوا يشارك اخلرباءو للمشاركة. 

 أأسصائيني موضوعيني، بصفهتم الشخصية.
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ىل اجملموعات اال قلميية  مانة بتوجيه ادلعوة ا  وتقوم الأ
والاحتاد الأورويب والبدلان املتقاربة التفكري وجتمع 
الشعوب الأصلية لتةمية خرباهئا يف موعد يمت 

 ، حبيث ميكن اختاذ الرتتيبات الالزمة.حتديده

مايرصح  ىل ثالثة خرباء من للأ نة بدعوة ما يصل ا 
اكدميية واجملمتع املدين والصناعة،  الأوساط الأ
للمةاعدة يف فريق اخلرباء اخملصص، مثل تقدمي 

واال جابة عىل الأس ئةل التقنية. التوضيحية العروض 
 الشخصية.بصفهتم وسوف يشاركون أأيضا 

س يدعى رئيس ونواب رؤساء اللجنة حلضور و 
 رباء اخملصص.اجامتع فريق اخل

 الاجامتع اترخي وماكن

جيمتع فريق اخلرباء اخملصص املعين ابملوارد الوراثية 

يف مقر الويبو بنيف،  2018يونيو  24يوم الأحد 
التاسعة ، من الةاعة NB 0.107يف القاعة رمق 
 .اخلامةة عرصاالةاعة صباحا وحىت 

 المتويل

ة وفقا لصيغة المتويل املتفق علهيا لعملية اللجن
احلكومية ادلولية، سيمت متويل مشارك واحد من 

دوةل )س بعة بدلان من لك منطقة والصني(  36
لدلورة الةادسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. 

ىل تقدمي و  س يدعى املنةقون اال قلمييون، اكملعتاد، ا 
دعوة تمت بعد ذكل و . سيمت متويلروهاأأسامء البدلان اليت 

ىل ترش يح املشاركني روها اليت سيمت متويل البدلان  ا 
ىل اللجنة احلكومية ادلولية.املمولني   ا 

ضافية مبعدل  قامة يومية ا  وتقوم الويبو بتقدمي بدل ا 
لخرباء من لك اللجنة احلكومية ادلولية املعتاد ل

يرضون فريق اخلرباء اخملصص اذلين مجموعة ا قلميية 
املشاركون املمولون يف اللجنة ميثلون اذلين و 

لن تغطي الويبو نفقات اخلرباء و ادلولية. احلكومية 
ضافية أأسرى.  الآسرين أأو أأية نفقات ا 

ال يشلك هذا الرتتيب المتوييل لفريق اخلرباء و
 اخملصص سابقة الجامتعات الويبو الأسرى.
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اذلين  ا ذا مت متويل خرباء الشعوب الأصليةو 
اخلرباء اخملصص من قبل يف فريق سيشاركون 

اجمللس الاستشاري قرار وفقا لالصندوق الطوعي 
عضاء يف فريق اخلرباء املعين ابلةاكن شاركوا كأ أأو 

الأصليني يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة 
قامة يويم  احلكومية ادلولية، فة تقدم الويبو بدل ا 

. يف اللجنة احلكومية ادلولية لمة توى املعتادوفقا ل 
لن تغطي الويبو نفقات خرباء أآسرين من الشعوب و 
ضافية أأسرى.الأ   صلية أأو أأي نفقات ا 

 اللغات

س تكون لغات العمل التابعة لفريق اخلرباء اخملصص 
 يه اال جنلزيية والفرنة ية واال س بانية.

الرئيس أأو الرئيةان املشاراكن لفريق اخلرباء 
 اخملصص

س يحدد رئيس اللجنة الرئيس أأو الرئيةني 
املشاركني من بني اخلرباء املشاركني قبل اجامتع 

اخلرباء اخملصص حبيث يكون دلهيم وقت اكيف  فريق
 .لالس تعداد

 الصفة غري الرمسية

اخلرباء اخملصص عىل اجامتعات فريق لن يمت بث 
عداد تقارير ش بكة اال نرتنت،  عنه بنفس ولن يمت ا 

اجامتعات اللجنة احلكومية اليت تمت مع طريقة ال
 ادلولية.

طلب من مجيع املشاركني احرتام الطابع غري ي
بال  الر  مسي لفريق اخلرباء اخملصص، وعدم ا 

" أأو بث يح"ذكل من خالل اجلروهور، سواء اكن 
يف أأي وقت الحق، مبحتوى أأو طبيعة املناقشات 

فريق اخلرباء اخملصص، داخل اجامتعات اليت جتري 
خرباء أأقوال ششلك عام أأو عن طريق اقتباس 

فرض قيود عىل التغريد، ذكل يشمل و معينني. 
دوانت، وقصص الأسبار، وخدمة ومشاراكت امل

 قامئة الربيد اال لكرتوين.
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مانة  خدمات الأ

جراء الاجامتع وتوفر  تقوم أأمانة الويبو بتيةري ا 
مانة.  خدمات الأ

 

 من جدول الأعامل: أأية أأعامل أأسرى 9البند 

 من جدول الأعامل: 9قرار ششنأن البند 

طار هذا البند. .313  مل جتر مناقشة يف ا 

 عامل: استتام ادلورةمن جدول الأ  10البند 

ن ادلورة اخلامةة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية  .314 يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة قد صبت قال الرئيس ا 
الأس بوع. لقد اكنت مفاوضات صعبة طوال اال جيابية  ميع ادلول الأعضاء عىل مةاهامهتوأأعرب عن شكره جل احلكومية ادلولية. 

 36اللجنة احلكومية ادلولية أأن حتقق بعض الاستالفات يف وهجات النظر. واكن حريصا عىل  ناكومعقدة، حيث اكنت ه 
واللجنة  35بني اللجنة احلكومية ادلولية الفاصل الوقت ية تغلوا تكل الاستالفات. وينبغي للأعضاء أأن ششنأن تقدما 

االتصال، واليت فرق ذكل املواد اليت أأعدهتا للنظر يف املناقشات اليت جرت خالل الأس بوع، مبا يف  36احلكومية ادلولية 
القرارات. وقد ليمتكنوا من اختاذ أأن يكون الأعضاء مة تعدين ششلك جيد وينبغي . لتدبرهاقدمت بعض الأفاكر اال ضافية 

جراءات جديدة، ال س امي مجموعات االتصال اليت يبدو أأهنا  دخال معليات وا  ملروهم اكن من او من حيث املبدأأ. تتلقى دمع حاول ا 
نشاؤها بهأأن ننظر بعناية يف الوقت املناسب  ىل جانب ال، اذلي يمت ا  توىل مالحظة ادلروس و لشلك. املتعلقة ابقضااي ا 

، يف 36بعناية يف العمليات واال جراءات اخلاصة ابللجنة احلكومية ادلولية ونوابه . وسوف ينظر الرئيس التجربةاملة تفادة من 
حتقيق تقدم. اكنوا دامئا منفتحني عىل الأفاكر البناءة لمتكيهنا من نأكرب قدر ممكن من الكفاءة و حماوةل جلعل الاجامتعات تتةم ب

كام اكن من الأمهية مباكن أأن يشارك ممثلو الصناعة يف املناقشات من ادلول الأعضاء واملراقبني حول كيفية القيام هبذا العمل. 
ن دلهيم القدرة عىل املشاركة يف العملية سواء يف اجللةات غري الرمسية بصفهتم مراقبني مثل مجموعة الةكن الأصليني وأأن تكو

ذا اكنأأو يف فرق االتصال أأو اجللةة العامة.  ال ا  مجيع مصاحل أأحصاب بني  توازن هناك لن تكون هناك نتيجة انحجة ا 
من اجليع، النصح تلقى و . أأعرب الرئيس عن تقديره لرصاحة اجليع. وشكر نواب الرئيس اذلين معل معروهم كفريقو املصلحة. 

امليرس، الة يد بول كوروك، وصديقة الرئيس، الرئيس ليس فقط من نواب الرئيس ولكن أأيضا من ادلول الأعضاء. وشكر 
مانة اليت أأكدت أأن الاجامتعات اكنت فعاةل و أأعرب عن شكره لالة يدة مارجو ابجيل. كام  بدون و وانحجة. تمتزي ابلكفاءة لأ

اكن أأمام و يمت الاجامتع فعاال أأو انحجا. واكن هناك قدر كبري من العمل اذلي ما اكن وراء الكواليس،  اذلي اكن يمتالعمل 
لتخطيط لفريق اخلرباء اخملصص. واذلي يتعلق ابفرتة زمنية حمدودة اذلي ينبغي القيام به خالل الكثري من العمل الأمانة 

والعمل بينه وبني ادلول الأعضاء لضامن تزويده ابملعلومات حاسام يف  لمنةقني اال قلمييني اذلين لعبوا دوراأأعرب عن شكره ل و 
رؤساء أأعرب عن شكره ل. و ا حيث ساده جو ممتع بصفة خاصةانحج ااجامتعتعقد اللجنة احلكومية ادلولية قدما وأأن ميض 

ىل دمعه لتجمع الشعوب الأصلية والعمل اذلي قامفرق ومقرري  طار امل تاالتصال. وأأشار ا  أأعاد التنأكيد و فاوضات. به يف ا 
جياد بعض الأموال. و  ىل ا  مثيل الصناعة واجملمتع املدين وكذكل أأحصاب املصلحة الرئية يني أأعرب عن شكره مل عىل احلاجة ا 

ذ يتعني عىل العديد مهنم تنفيذ الصكوك اليت ننأمل ينبغي . و اتناقشالآسرين يف امل  النظر بعناية يف وهجات نظرمه وتعليقاهتم، ا 
انتخابه  ةداعال  يع املندوبني. وأأعرب عن تقديره كام أأعرب عن شكره جل . بصورة معلية االتفاق علهيا يف املة تقبلأأن يمت 
عادة انتخاب رئيةا،  . وس يواصل سعيه للقيام بذكل ويتوقع أأن تهحاول أأن يكون مة تقال بقدر اس تطاع وقد نواب الرئيس. وا 

 املرتمجني عىل املرونة اليت يمتتعون هبا لأهنم كفلوا الوضوح والتفامه. شكر الرئيسو ذكل. ييد عن خيربه الأعضاء عندما 



WIPO/GRTKF/IC/35/10 
69 
 

عن شكره  ،متحداث نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية ،املتحدة من أأجل الأرض الأم كوانمجعية قبائل ممثل وأأعرب  .315
ع. وتلزتم مجموعة الشعوب والأمانة عىل دمع مشاركهتم يف الاجامت ،وادلول الأعضاء ،وصديق الرئيس ،وكذكل امليرس ،لرئيسل

ص، دويل )صكوك دولية( محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية التوصل لبذل قصارى هجودها للتفاوض عىل ب الأصلية 
 ،املفاوضاتاس تكامل عند و . للجنة احلكومية ادلولية املرتبطة هبا من أأجل الوفاء ابلوالية اليت منحهتا اجلعية العامة للويبو

عالن الأمم املتحدة ششنأن حقوق ينب غي لدلول الأعضاء أأن تنأخذ بعني الاعتبار املعايري ادلولية ادلنيا حلقوق اال نةان الواردة يف ا 
واكنت . WIPO/GRTKF/IC/34/INF/8الشعوب الأصلية وغريها من الصكوك ادلولية. وقد مت تلخيصروها يف الوثيقة 

ن اللجنة احلكومية  ،اللجنة احلكومية ادلولية. ومع ذكلأأن تلزتم هبا اليت جيب  متثل احلد الأدىن من املعايرياملعايري تكل  فا 
ادلولية تمتتع بكفاءة اتمة لوضع تدابري أأقوى وفريدة تتعلق ابس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية للشعوب الأصلية يف 

قرتحة أأن تعاجل تطلعات الشعوب الأصلية ومصاحلروها ( املالصكوكعىل ديباجة وأأهداف الص، )أأو وينبغي نظام الرباءات. 
طار الرباءات أأو غريها من أأنظمة امللكية الفكرية. وجتاوزت تكل فقط س وال تعك ،وحقوقروها التوازن بني الأهداف القامئة يف ا 

يات الثقافية الاعتبارات نظام امللكية الفكرية اذلي يشمل اعتبارات مثل املعارف التقليدية الرسية واملقدسة واحلةاس  
وال ميكن جتنبه من خالل  -والقوانني العرفية. ومن الرضوري اتباع هنج قا م عىل حقوق اال نةان لتحقيق ادلمع املتبادل 

قد تفتقر اللجنة احلكومية و نعدام استصاص اللجنة احلكومية ادلولية يف جمال حقوق اال نةان. املشرية الالنداءات املوهجة 
ىل الكفاءة يف مبراعاة معايري حقوق اال نةان ملزتمة لكية ادلول الأعضاء تمتتع بكفاءة اتمة و لكن حقوق اال نةان، وضع  ادلولية ا 
بقابلية الابتاكر للحصول عىل بقوة متطلبات الكشف، اليت اكن جيب اعتبارها ذات صةل ممثل اجلعية اليت تلزتم هبا. لقد أأيد 

ىل معارف تقليدية مرسوقة أأو خمتلةة. وظل الكشف عن املنشنأ هو النظام بتاكرات مبنية عبراءات الال ميكن منح و. براءة
ق الشعوب حبالاعرتاف تةاعد عىل تعزيز فوائد وفر حامية حقوق الةاكن الأصليني قبل منح الرباءات. و املتبع يف الرئييس 
املرتفعة احملمتةل لتطوير وصيانة قواعد . وجتنب الهنج التاكليف واخملاطر واحرتامه يف املوافقة احلرة املة بقة عن عمل الأصلية

بياانت املعارف التقليدية. وجتنب وضع العبء عىل أأولئ، اذلين طوروا املعارف التقليدية يف الة ياقات التقليدية لتوثيق 
عرفة. املتكل نرش يف حاةل طر خارج نظام الرباءات تعريضروها خللقوانني واملعتقدات العرفية. وجتنب منهتكني بذكل امعارفروهم 

ذا مل تكن  فقد اكن من استصاص اللجنة  ،وايجعضو طرفا يف اتفاقية التنوع البيولويج أأو بروتوكول انالوةل ادلوحىت ا 
فامي يتعلق و احلكومية ادلولية اعامتد أأحاكم خاصة ششنأن الأهلية للرباءة فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية. 

ىل اختاذ تدابري عقابية كبرية تتجاوز متطلبات ما بعد املنح أأو تقامس املنافع يف اكنت  ،ابلعقوابت واجلزاءات هناك حاجة ا 
ماكنية ظل تحاالت الأذى املتعمد. وجيب أأن  بطال الرباءة نتيجة حممتةل يف احلاالت القصوى. ا  دلى ممثل اجلعية مل يكن وا 

ماكنية تصح فامي يتعلق مب مشلكة  اخلداع والانهتاك  ه ينبغي مواهجةه مل يعتقد أأنلكنو يح الأسطاء. فروهوم اال جراءات القانونية وا 
غرامات وعقوابت من خالل فرض لتحمك يف اس تخدام معارفروهم التقليدية أأو املوارد الوراثية ل حلقوق الشعوب الأصلية  املتعمد

ابلروهوية والكرامة والالزتامات  اليت اكن الكثري مهنا روحية ومتصةل ،ال ميكن معاجلة مجيع قضااي الشعوب الأصليةوضعيفة. 
ينبغي ا رشاك الشعوب الأصلية عىل املة توى الوطين يف وضع و من خالل تقامس املنافع.  ،والأرض الأمجتاه مبدعهيا وأأسالفروها 

دراج املش تقات يف الص،. و أأي عقوابت وس بل انتصاف.  مصطلحات جديدة ملعاجلة القضااي وضع اكنت هناك حاجة لو أأيد ا 
اكنت التطورات اجلديدة يف عمل و مفروهوم املش تقات. أأن يشملروها من أأوسع ملعلومات اجلينية والبيولوجية اليت اكنت املتعلقة اب
قد  ،" وكذكل البيولوجيا التخليقيةالعلوموغري ذكل من " ،والمتثيل الغذايئ ،وامليكروبيوميات ،مثل امليتاجينوميات ،الوراثة

ىل ال  يف عدد مزتايد و تربط مواد املصدر الورايث ابملنتجات الهنائية يف نظام الرباءات. الةالسل الة ببية اليتيف توسع أأدت ا 
جراء تعديالت ال تزال مرتبطة س ببيا  ،من احلاالت ىل املادة اجلينية الأصلية مطلواب لتوليد نةخ وا  مل يكن الوصول املادي ا 

ن مبواد املصدر الأصلية. واكنت هناك معارف تقليدية جوهرية مرتبطة بت " وعمل العلوم"تكل كل الةالسل غري املادية. ا 
املتعلقة ابلرباءات لضامن احرتام حقوق املعملية الوراثة الرمقية من شنأهنا أأن ختلق حتدايت وختلق جيال جديدا من الأدةل 

صندوق ال ت يف أأعرب عن تقديره حلكومة أأسرتاليا والبدلان الأسرى اليت سامه ،الشعوب الأصلية يف معلية الابتاكر. وأأخريا
. ودعا ادلول الأعضاء هنايهتاتقرتب املفاوضات من حيث  حاسام اأأمر متثل فا ن مشاركهتم الاكمةل والفعاةل  ،. ومع ذكلالطوعي

ىل املةامهة يف الصندوق الطوعي لضامن مشاركة سبري واحد عىل الأقل من اخلرباء من لك منطقة من املناطق الة بع  ا 
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ىل اس مترار ومن شنأن املتحدة. املعرتف هبا من قبل الأمم  نه يتطلع ا  عدم القيام بذكل أأن يعرض رشعية أأي نتاجئ للخطر. وقال ا 
 املشاركة يف املفاوضات.

كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيس وانئبيه.  .316 عىل وعزاهم وأأقر حبامسروهم وحتدث وفد ا 
وأأعرب االتصال عىل تفانهيم وتفانهيم يف العمل. فرق رس وصديق الرئيس وأأعضاء لمي كام أأعرب عن شكره ل حتقيق النجاح. 
مانة عىل عن شكره ل حبث القضااي ذات مت وعىل معلروها. لقد اكن أأس بوع من العمل الشاق للغاية. وقد تواجدها ادلا م لأ

ىل تضييق الأولوية لأعضاء مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب. وينبغي أأن هيدف هنج اللجنة  اخلالفات احلكومية ادلولية ا 
برام ص، ششنأن املوارد الوراثية. ومن شنأن تعزيز مثل هذا النظام أأن  ىل فروهم مشرتك واتفاق عىل ا  الابتاكر يدمع للتوصل ا 

طارا قانونيا موحدا للأطراف املعنية فامي يتعلق ابملوارد الوراثية مناقشات مت عقد اكنت و تقامس املنافع أأيضا. يتضمن  ويوفر ا 
نشاء فريق بصورة منفتحة ابس تعداد الوفود للعمل  الوفد رحبقد موضوعية. و  وأأعرب صص اخملرباء اخلومبرونة. ورحب اب 
غري الالزم للجلةات الوقت  36لجنة احلكومية ادلولية ال مهنجية معل أأن توفر أأعرب عن أأمهل يف كام يف معهل. عن ثقته 
هامل املرونة. االتصال ششنأن قضااي حمدوفرق الرمسية  جراء التعديالت عىل املهنجية بطريقة واحضة ويف و دة دون ا  ينبغي ا 

 الآراء.يف وافق التلتحقيق احلد الأدىن من ابتباع هنج براجاميت الوقت املناسب قبل ادلورة. وطالب مجيع ادلول الأعضاء 

شعبة املعارف التقليدية ابلشكر ل توجه وفد الاحتاد الرويس عن شكره للرئيس وانئب الرئيس والأمانة. و وأأعرب  .317
وتزويد . وقد مكنه ذكل من حتديث معهل عىل الفور بصورة منتظمة لتقدميروها الكثري من املواد اجلديدة ابلعديد من اللغات

عالاها  .روس ياالصغرية يف الأمم ، مبا يف ذكل ابملعلومات مجيع الأطراف املروهمتة اليت ينبغي ا 

ندونية ياأأعرب و  .318 آس يا واحمليط الروهادئمتحداث  ،وفد ا  مانة عىل لك العمل الشاق  ،ابمس مجموعة أ اذلي عن تقديره للأ
استالف يف وهجات النظر، وحصلت اللجنة احلكومية وجود ناقشة معقدة مع امل اكنت و ولضامن جناح الاجامتع. قامت به 

طار البندين  ، وصديق وامليرسلرئيس، شكره لأأعرب الوفد عن من جدول الأعامل. و  8و  7ادلولية عىل نتاجئ اهمة يف ا 
قلميية، مبا يف ذكل املنةقني اال قلمييني، ومجيع ممثيل عىل الرمغ من استالف و ادلول الأعضاء.  الرئيس، ومجيع اجملموعات اال 

ىل نتاجئودية ومفتوحة ورصية وذات مغزى عقد مناقشات وهجات النظر، فقد اكن من املمكن احلفاظ عىل  . تفيض ا 
ىل ي و  اناء وملزتمب الوفد ظل يوس   الاجامتعات املقبةل للجنة احلكومية ادلولية. وأأعرب عن شكره خلدمات املؤمترات عقد تطلع ا 

 من الصعب عقد اجامتع سلس وانحج طوال الأس بوع.لوالمه لاكن واملرتمجني الشفويني، اذلين 

الرئيس وهجوده وشكره عىل روحه  عن ثقته يف قيادة ،ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةمتحداث  ،وفد املغربأأعرب و  .319
نواب الرئيس، وامليرس، ابلشكر ل أأيضا توجه . و خمتلفةمهنجية وتبين املروهنية اليت مسحت للجنة احلكومية ادلولية ابمليض قدما 

جنازهاالتصال عىل العمل الرائع وفرق وصديق الرئيس،  مانة عىل هجودها أأعرب عن شكره ل. و اذلي مت ا  تيةري الرامية ل لأ
بعملية املناقشة داخل اللجنة احلكومية ادلولية هبدف التوصل ا ىل ص، ملزم قانوان يعزز الزتامه مل. وكرر تنأكيده عىل الع

ادلورتني مببادئ ورشوط الوالية اجلديدة، مما يعين أأنه خالل الزتامه شفافية نظام حامية املوارد الوراثية. كام كرر تنأكيده عىل 
ىل ششنأن املوارد الوراثية العالقة ية، ستناقش اللجنة احلكومية ادلولية القضااي للجنة احلكومية ادلول  36و 35 هنج والتوصل ا 

نشاء فريق خرباء خمصص يةاعد عىل التغلب عىل الاستالفات بروح الاس مترارية مع  لالتفاق عىل ص، ملزم. ورحب اب 
يف املة تقبل تة متر يف القيام بذكل وسوف رة فاعةل بصو . وقد أأسروهمت اجملموعة الأفريقية اذلي مت ا حرازهاحلفاظ عىل التقدم 

جنازه مة تفيدة مما مت  من منطلق روح التعاون ظروهار املرونة لتوفري امحلاية الالزمة  ا الوفدابلفعل. ودعا  ىل ا  مجيع الأعضاء ا 
 من أأجل تةروهيل العمل.اليت يبذلوهنا للموارد الوراثية. وشكر املرتمجني عىل هجودمه 

لرئيس ونواب الرئيس وامليرس وصديق ابلشكر ل نيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد ليتواتوجه و  .320
ىل الأمام. وأأعرب عن تقديره للعمل املكثف اذلي قامت به املناقشات دلفع الرامية الرئيس والأمانة عىل معلروهم اجلاد وهجودمه  ا 

يف الرثية صليني وأأحصاب املصلحة الآسرين عىل مةامههتم مثيل الةاكن الأ وتوجه ابلشكر مل اللجنة احلكومية ادلولية 
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 اتثغرات يف فروهمه للقضااي الرئية ية املتعلقة ابلص، احملمتل للموارد الوراثية، لكن املناقش ه الزالت هناك. ويبدو أأناملناقشات
ىل نتيجة . وسوف تمتكن اللجنة احلكومية ادلولية من الت36أأسس جيدة للجنة احلكومية ادلولية وضع قد  قدم حنو التوصل ا 

جيابية وواقعية. وأأشاد   للجنة احلكومية ادلولية.الرش يدة الرئيس توجهيات ا 

لرئيس ونواب الرئيس وامليرس وصديق الرئيس والأمانة عن شكره لابمس اجملموعة ابء متحداث وفد سويرسا أأعرب و  .321
لمرتمجني. وأأعرب عن لشكر أأعرب عن ناقشات. كام تيةري امل الرامية ا ىل عىل معلروهم الشاق خالل الأس بوع وعىل هجودمه 

واكنت تقديره للمناقشات اليت جرت خالل الأس بوع والعمل اذلي أأجنزته اللجنة احلكومية ادلولية ششنأن املوارد الوراثية. 
ىل تفامه مشرتك ششنأن القضااي الرئية ية. وأأعرب اخلالفات بذل املزيد من العمل لتضييق هناك رضورة ل  عن أأمهل للوصول ا 

ابملةامهة ششلك بناء  املزتم الوفد ادلورة الةادسة والثالثون للجنة احلكومية ادلولية يف الاجتاه الصحيح. وظلتةري يف أأن 
 .بصورة متبادةلمقبوةل  نتاجئحتقيق من أأجل 

ين سامهوا يف لرئيس وانئب الرئيس وامليرس وصديق الرئيس والأمانة ومجيع املشاركني اذلابلشكر لوفد الصني توجه و  .322
عمل اللجنة احلكومية ادلولية. وأأعرب وقد اكن الوفد دا م ادلمع ل. ملا كتب لالجامتع النجاحهجد، فلوال ما بذلوه من العمل. 

 عن أأمهل يف وجود ص، دويل ملزم قانوان محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

يف عقد الاجامتع وكذكل العمل اذلي قام به نواب املبذوةل لرئيس عىل هجوده عن شكره لزيل وفد الرباأأعرب و  .323
تمتتع بتنوع الرئيس، وامليرس، وصديق الرئيس، واملندوبون، وجتمع الشعوب الأصلية واملراقبون. ومبا أأن الربازيل اكنت دوةل 

ىل املناقشات الشامةل الوفد . وأأشار ة لروهاابلنة ب اكنت قضية املوارد الوراثية ذات أأمهية كبريةفقد ، خضم خالل اليت جرت ا 
ىل املشاركة يف املناقشات  يف ادلورة الةادسة والثالثني للجنة اليت س تجري الأس بوع وكذكل فريق اخلرباء اخملصص. وتطلع ا 

 احلكومية ادلولية.

 واستمت الرئيس ادلورة. .324

 من جدول الأعامل: 10قرار ششنأن البند 

 3و 2ششنأن البنود قراراهتا  اعمتدت اللجنة .325
 23من جدول الأعامل يف  8و  7و  6و  5و  4و 

عداد . ووافقت عىل 2018مارس  مرشوع تقرير ا 
يتضمن النص املتفق عليه لروهذه القرارات كتايب 

ىل اللجنة عىل أأن  ومجيع املداخالت اليت قدمت ا 
وتمت دعوة . 2018مايو  18يف يمت توزيع التقرير 

لجنة لتقدمي تصحيحات سطية  يف ال نياملشارك
لتدخالهتم عىل النحو الوارد يف مرشوع التقرير 
قبل أأن يمت تعممي النةخة الهنائية من مرشوع 
التقرير عىل املشاركني يف اللجنة العامتدها يف 

 ادلورة القادمة للجنة.

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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fernando.rosales@mission-bolivia.ch  
 
Rafael Adolfo MURILLO GARCÍA (Sr.), Jefe, Unidad de Gestión y Conservación Ecoregional 
del Altiplano Valles y Chaco, Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 
Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz 
rafomurillo@gmail.com  
 
Fernando ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
fernandoescobarp@gmail.com  
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Cauê OLIVEIRA FANHA (Mr.), Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO, Geneva 
 
Carla FRADE DE PAULA CASTRO (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Rayko RAYTCHEV (Mr.), Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
rayko.raytchev@mfa.bg  
 
Aleksandar VOYNIKOV (Mr.), Diplomatic Officer, Ministry of Foreign Affairs, Sofia 
 
Andriana YONCHEVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
ayoncheva@bpo.bg  
 
 
CANADA 
 
Nicolas LESIEUR (Mr.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Global Affairs Canada, Ottawa 
nicolas.lesieur@international.gc.ca  
 
Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Marketplace Framework Policy Branch, 
Innovation, Science and Economic Development, Ottawa 
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shelley.rowe@canada.ca  
 
Fréderique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
CHILI/CHILE 
 
Teresa AGUERO (Sra.), Encargada, Asuntos Ambientales, Recursos Genéticos y 
Bioseguridad, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Ministerio de Agricultura, Santiago 
taguero@odepa.gob.cl  
 
Tatiana LARREDONDA (Sra.), Asesora Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Santiago 
tlarredonda@direcon.gob.cl  
 
Felipe PINO (Sr.), Asesor, Departamento Jurídico, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(CNCA), Santiago 
felipe.pino@cultura.gob.cl  
 
 
CHINE/CHINA 
 
SUN Hongxia (Ms.), Consultant, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
sunhongxia@sipo.govcn  
 
ZHANG Xi (Ms.), Officer, Department of Treaty and Law, State Intellectual Property Office 
(SIPO), Beijing 
zhangxi_6@sipo.gov.cn  
 
ZHENG Xu (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
scareve@gmail.com  
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Beatriz LONDOÑO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Juan Carlos GONZÁLEZ (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
missioncolombiawto@mincit.gov.co  
 
Juan Camilo SARETZKI FORERO (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Paola MORENO (Sra.), Asesora, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales 
Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá D.C. 
 
Andrés Manuel CHACÓN (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
COSTA RICA 
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Ángela GONZÁLEZ GRAU (Sra.), Directora Ejecutiva, Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO), Ministerio de Ambiente y Energía, San José 
agg.conagebio@gmail.com  
 
Mariana CASTRO (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
mcastro2@rree.go.cr  
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kouamé Hervé ABISSA (M.), directeur, Direction de la réglementation et du contentieux, 
Ministère de la culture et de la francophonie, Abidjan 
kouameabissa@gmail.com  
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Jasminka ADAMOVIC (Ms.), Head, Patent Department, State Intellectual Property Office of the 
Republic of Croatia (SIPO), Zagreb 
jasminka.adamovic@dziv.hr  
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Mette Wiuff KORSHOLM (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
Kim KORSHOLM (Mr.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
 
DJIBOUTI 
 
Ouloufa ISMAIL ABDO (Mme), directrice, Office de la propriété industrielle et commerciale 
(ODPIC), Ministère du commerce et de l’industrie, Djibouti 
 
Oubah MOUSSA AHMED (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
moussa_oubah@yahoo.fr 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hassan EL BADRAWY (Mr.), Vice-President, Court of Cassation, Cairo 
 
Mohanad ABDELGAWAD (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EL SALVADOR 
 
Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
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ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, United Arab Emirates Office to 
the World Trade Organization, Geneva 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Diego AULESTIA VALENCIA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Jenny Lucía GALLARDO FIERRO (Sra.), Subsecretaria de Investigación Científica, Secretaría 
Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Quito 
nmaldonado@cancilleria.gob.ec  
 
Ñusta MALDONADO SARAVINO (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
nmaldonado@cancilleria.gob.ec  
 
Heidi Adela VASCONES MEDINA (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Alberto CASADO FERNÁNDEZ (Sr.), Jefe, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Dominic KEATING (Mr.), Director, Intellectual Property Attaché Program, Office of Policy and 
International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
dominic.keating@uspto.gov  
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, Department of 
Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Yidnekachew Tekle ALEMU (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Selkova EKATERINA (Ms.), Specialist, Patent Law Division, Department of Provision of State 
Services, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 



WIPO/GRTKF/IC/35/10 
Annex 
8 

 
Larisa SIMONOVA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Elena TOMASHEVSKAYA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), 
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Jukka LIEDES (Mr.), Special Adviser to the Government, Helsinki 
 
Soile KAURANEN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FRANCE 
 
Julie GOUTARD (Mme), chargée de mission, Service juridique et international, Institut national 
de la propriété industrielle (INPI), Paris 
 
 
GABON 
 
Erick Blaise NDONG ABOGHE (M.), Directeur général adjoint, Office gabonais de la propriété 
industrielle (OGAPI), Ministère des mines, Libreville 
 
 
GHANA 
 
Alexander Grant NTRAKWA (Mr.), Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
attuquayefioc@ghanamission.ch  
 
Paul KURUK (Mr.), Executive Director, Institute for African Development (INADEV), Accra 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch  
 
 
HONDURAS 
 
Carlos ROJAS SANTOS (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
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Fidel Antonio MEDINA CASTRO (Sr.), Jefe, Departamento Legal, Dirección General de 
Propiedad Intelectual (DIGEPIH), Tegucigalpa 
fidelantonio_medina@yahoo.com  
 
Mariel LEZAMA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
 
INDE/INDIA 
 
Virander PAUL (Mr.), Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Ashish KUMAR (Mr.), Senior Development Officer, Department of Industrial Policy and 
Promotion, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi 
krashish@nic.in  
 
Sumit SETH (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Christine REFINA (Ms.), First Secretary, Trade, Commodities and Intellectual Property 
Department, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta  
crefina@gmail.com  
 
Fitria WIBOWO (Ms.), First Secretary, Trade, Commodities and Intellectual Property 
Department, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
erry.prasetyo@mission-indonesia.org  
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Javad MOZAFARI HASHJIN (Mr.), Professor, Agricultural Research, Education and Extension 
Organization (AREEO), Ministry of Agriculture, Tehran 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Al–Jaberi JABER (Mr.), Senior Deputy Minister of Culture, Ministry of Culture, Baghdad 
brnjar@gmail.com  
 
Baqir RASHEED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
brnjar@gmail.com  
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IRLANDE/IRELAND 
 
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
mary.killeen@dfa.ie  
 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI (Mr.), Chair, Recur Commission, Ministry of Economic Development, Rome 
vragonesi@libero.it  
 
Giulia MARCHESONI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Kenji SHIMADA (Mr.), Director, International Policy Division, Policy Planning and Coordination 
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Yuichi ITO (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign 
Affairs, Tokyo 
 
Hiroki UEJIMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Policy Planning and 
Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Ena’am MUTAWE (Ms.), Director, Public Relations and Media, Department of the National 
Library, Ministry of Culture, Amman 
enaam.mutawe@nl.gov.jo  
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Maxat ARGYNBEKOV (Mr.), Head, Division of International Relationship, Ministry of Culture 
and Sports, Astana 
 
Gaziz SEITZHANOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
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LIBAN/LEBANON 
 
Efraz HAGE (Ms.), Director, Directorate of Cooperation and National Coordination, Ministry of 
Culture, Beirut 
 
 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau 
of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAWI 
 
Robert Dufter SALAMA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
robertsalama@gvamw.org  
 
Loudon Overson MATTIYA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
mattiya2069@yahoo.com  
 
Janet BANDA (Ms.), Principal Secretary and Solicitor General, Ministry of Justice and 
Constitutional Affairs, Lilongwe 
janetlaura.banda@gmail.com  
 
Chikumbutso NAMELO (Mr.), Deputy Registrar General, Registrar General, Ministry of Justice 
and Constitutional Affairs, Lilongwe 
 
Stephen M’MODZI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
stephen.mmodzi@gmail.com  
 
Gift PASANJE (Mr.), Officer, Permanent Mission, Geneva 
pasanjeg@gmail.com  
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Ismail MENKARI (M.), directeur général, Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), Rabat 
 
Mounir EL JIRARI (M.), chef, Département des médias et de l’audiovisuel, Ministère de la 
culture et de la communication, Rabat 
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Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
María Gabriela CABRERAS VALLADARES (Sra.), Coordinadora Departamental de Examen de 
Fondo, Área Biotecnológica, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de 
México 
 
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora Divisional de Examen de Fondo, Área 
Biotecnológica, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO 
 
Valentina RADULOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ (Ms.), Director, Intellectual Property Office of 
Montenegro, Podgorica 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Jaime CHISSANO (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Margo BAGLEY (Ms.), Professor of Law, Emory University School of Law, Atlanta 
margo.bagley@gmail.com  
 
 
MYANMAR 
 
Aye Aye MAW (Ms.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Education, Nay Pyi 
Taw 
 
 
NICARAGUA 
 
Nohelia Carolina VARGAS IDIAQUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGER 
 
Amadou TANKOANO (M.), professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des sciences 
économiques et juridiques, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
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Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
benokoyen@yahoo.com  
 
Shafiu Yauri ADAMU (Mr.), Assistant Chief Registrar, Trademarks, Patents and Designs 
Registry, Federal Ministry of Trade and Investment, Abuja 
 
Chidi OGUAMANAM (Mr.), Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa 
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OMAN 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
abubashar83@hotmail.com  
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Henry Kafunjo TWINOMUJUNI (Mr.), Traditional Knowledge Coordinator, Uganda Registration 
Services Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
kafunjo@ursb.go.ug  
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Johana MÉNDEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
jmendez@panama-omc.ch  
 
 
PARAGUAY 
 
Walter CHAMORRO (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
wchamorro@misionparaguay.ch  
 
 
PHILIPPINES 
 
Theresa TENAZAS (Ms.), Legal Officer, Biodiversity Management Bureau, Department of 
Environment and Natural Resources, Quezon City 
t_tenazas@yahoo.com  
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com  
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
agtalisayon@gmail.com  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
agnieszka.hardej-januszek@msz.gov.pl  
 
 
PORTUGAL 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
José Pedro VALADAS DA SILVA (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
LEE Soo Jung (Ms.), Deputy Director, Biotechnology Examination Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
sjl2009@korea.kr  
 
YOON Junseok (Mr.), Judge, Supreme Court of Korea, Seoul 
 
JUNG Dae Soon (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
ddaesoon@korea.kr  
 
NHO Yu-Kyong (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Head, International Unit II, International Department, Industrial 
Property Office, Prague 
lzamykalova@upv.cz  
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Cătălin NIŢU (Mr.), Director, Legal, Appeals, International Cooperation and European Affairs 
Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
catalin.nitu@osim.ro  
 
Dănuţ NEACŞU (Mr.), Legal Adviser, Legal, International Cooperation and European Affairs 
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
danut.neacsu@osim.ro  
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Ivan JURKOVIČ (Mr.), Apostolic Nuncio, Permanent Mission, Geneva 
nuntiusge@nuntiusge.org  
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
iptrade@nuntiusge.org  
 
Giulia RUSSO (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
iptrade@nuntiusge.org  
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Bala Moussa COULIBALY (M.), responsable, Bureau de ressources génétiques, savoirs 
traditionnels et expressions culturelles traditionnelles, Agence sénégalaise pour la propriété 
industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et de la petite et 
moyenne industrie, Dakar 
balamoussah6019@yaahoo.fr  
 
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
repsengen@yahoo.fr  
 
 
SEYCHELLES 
 
Sybil Jones LABROSSE (Ms.), Director, Office of the Registrar of Copyright, Department of 
Culture, Ministry of Youth, Sports and Culture, Victoria 
sybil.labrosse@gov.sc  
 
Julienne BARRA (Ms.), Principal Research Officer, National Heritage Research and Protection 
Section, Ministry of Youth, Sports and Culture, Victoria 
barrajulienne@yahoo.co.uk  
 
 
SRI LANKA 
 
Ravinatha ARYASINGHA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Samantha JAYASURIYA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Shashika SOMERATHNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Wellakke Lokuge Gamini SAMARASINGHE (Mr.), Additional Director, Plant and Genetic 
Resources Centre (PGRC), Peradeniya 
 
Dulmini DAHANAYAKE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Patrick ANDERSSON (Mr.), Senior Adviser International Affairs, Department of Legal and 
International Affairs, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Martin GIRSBERGER (M.), chef, Développement durable et coopération internationale, Division 
droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 



WIPO/GRTKF/IC/35/10 
Annex 
17 

 
Marco D’ALESSANDRO (M.), conseiller politique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève   
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Mirzobek ISMOILOV (Mr.), Head, Department of National Registration of Trademarks and 
International Cooperation, National Center for Patents and Information (NCPI), Dushanbe 
parviz.info@gmail.com  
 
Parviz MIRALIEV (Mr.), Head, Department of International Registration of Trademarks and 
International Cooperation, National Center for Patents and Information (NCPI), Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Sukanya KONGNGOEN (Ms.), Chief, Genetic Resources Conservation on Silkworm, Mulberry 
and Dyeing Materials, Office of Sericulture Conservation and Standard Conformity Assessment, 
Queen Sirikit Department of Sericulture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok 
sukanya.k@qsds.go.th  
 
Kalaya BOONYANUWAT (Ms.), Senior Animal Scientist, Department of Livestock Development, 
Ministry of Agriculture and Cooperative, Ratchathevi 
kalayabo@gmail.com  
 
Porsche JURUMON (Mr.), Senior Trade Officer, Intellectual Property Promotion and 
Development Office, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi 
porshe.dip@gmail.com  
 
Nathamon SAENGWARACHAILAK (Ms.), Patent Examiner, Patent Office, Department of 
Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
annbiot@yahoo.com  
 
Sieiluk TATAYANON (Ms.), Forest Technical Officer, Ministry of Natural Resources and 
Environment, Bangkok 
intellectual.property2560@gmail.com  
 
Witchooda YINGNAKHON (Ms.), Agriculture Academic Officer, Office of Sericulture 
Conservation and Standard Conformity Assessment, Queen Sirikit Department of Sericulture, 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok 
witchooda.y@qsds.go.th  
 
Sudkheit BORIBOONSRI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Walid DOUDECH (M.), ambassadeur, Représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Sami NAGGA (M.), ministre, Mission permanente, Genève 
 
Youssef BEN BRAHIM (M.), directeur général, Organisme tunisien des droits d’auteur et droits 
voisins (OTDAV), Ministère des affaires culturelles, Tunis 
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TURQUIE/TURKEY 
 
Ismail GÜMÜŞ (Mr.), Senior Expert, European Union and International Affairs Department, 
Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara 
ismail.gumus@tpe.gov.tr  
 
Ece GÖKOK (Ms.), Agricultural Engineer, Department of Seed, Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock, General Directorate of Plant Production, Ankara 
ece.gokok@tarim.gov.tr  
 
Kemal Demir ERALP (Mr.), Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent and 
Trademark Office (TURKPATENT), Ankara 
kemal.eralp@turkpatent.gov.tr  
 
Gulsun Nevin GULDOGAN (Ms.), Expert, Marketing Department Geographical İdentifications 
Domestic and Foreign Research Group, Ankara 
nevin.guldogan@tarim.gov.tr  
 
Turkan KARAKAS (Ms.), Expert, Geographical Indications, Domestic and Foreign Research, 
Department of Marketing, Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Ankara 
 
Ramazan Umut KARAKURT (Mr.), Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture 
and Tourism, Ankara 
ukarakurt@telifhaklari.gov.tr  
 
Sezer OZ (Mr.), Expert, General Directorate of Agricultural Research and Policies, Ministry of 
Food, Agriculture and Livestock, Ankara 
sezer.oz@tarim.gov.tr  
 
 
TUVALU 
 
Efren Jagdish JOGIA (Mr.), Senior Crown Counsel, Office of the Attorney-General, Office of the 
Prime Minister, Funafuti 
 
 
UKRAINE 
 
Oleksii SKUBKO (Mr.), Deputy Head, Department of International and Public Relations, State 
Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Ukrainian Intellectual Property Institute 
(Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Sergii TORIANIK (Mr.), Deputy Head, Department of Examination of Applications for Inventions, 
Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, State Intellectual Property Service of 
Ukraine (SIPS), Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan BARBOZA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
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VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Jorge VALERO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
valeroj@onuginebra.gob.ve  
 
Violeta FONSECA OCAMPOS (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
fonsecav@onuginebra.gob.ve  
 
Susana RAMÍREZ (Sra.), Directora, Registro de Propiedad Industrial, Ministerio del Poder 
Popular para Economía y Finanzas, Caracas 
alucema.reyes@gmail.com  
 
 
VIET NAM 
 
NGUYEN Thanh Tu (Ms.), Director, Patent Division No. 3, National Office of Intellectual 
Property of Viet Nam (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
vimbaialice@gmail.com 
 
 
 
II.  DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oliver HALL ALLEN (Mr.), Minister Counsellor, Intellectual Property, Permanent Delegation, 
Geneva 
 
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Policy Officer, Directorate General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs, European Commission, Brussels 
 
Jonas HAKANSSON (Mr.), Assistant, Permanent Delegation, Geneva 
 
Angela PESTALOZZI (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
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III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Victor PINTO IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
ido@southcentre.int  
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Bander ALTHOBITY (Mr.), Head, Initiatives and Projects Section, Riyadh 
bthobity@gccsg.org  
 
Ahmed ALHINAI (Mr.), Patent Examiner, Riyadh 
ahinai@gccsg.org  
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  
 
Halim GRABUS (Mr.), Counsellor, Geneva 
hgrabus@oic-oci.org  
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)  
 
Tobias KIENE (Mr.), Technical Officer, International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture, Rome 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Emmanuel SACKEY (Mr.), Intellectual Property Development Executive, Harare 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges NAMEKONG (Mr.), Senior Economist, Geneva 
namekongg@africa-union.org  
 
Josseline NEMGNE NOKAM (Ms.), Intern, Intellectual Property Specialist, Permanent 
Delegation, Geneva 
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IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Assembly of Armenians of Western Armenia, The  
Arménag APRAHAMIAN (M.), président, Mission diplomatique, Bagneux 
Lydia MARGOSSIAN (Mme), déléguée, Mission diplomatique, Bagneux 
 
Association du droit international (ILA)/International Law Association (ILA)  
Frederic PERRON-WELCH (Mr.), Member, Committee on International Law for Sustainable 
Management of Natural Resources for Development, Geneva 
fperron@cisdl.org  
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Julia STEPHAN (Ms.), Head of Delegation, Brussels 
Martina KOECK (Ms.), Delegate, Brussels 
Alberto MANTOVANI (Mr.), Delegate, Brussels 
Markus POSCHENRIEDER (Mr.), Delegate, Brussels 
 
Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA)  
Nelson DE LEÓN KANTULE (Sr.), Vocal-Directivo, Panamá 
duleigar@gmail.com  
 
Center for Multidisciplinary Studies Aymara (CEM-Aymara)  
Q’’apaj CONDE CHOQUE (Sr.), Asistente Legal, La Paz 
qhapaj.conde@gmail.com  
 
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones 
(DoCip)/Indigenous Peoples’ Center for Documentation, Research and Information (DoCip)  
Karen PFEFFERLI (Ms.), Coordinator, Geneva 
karen@docip.org  
Claire MORETTO (Ms.), Publications Manager, Geneva 
claire@docip.org  
Amy ALLSOP (Ms.), Interpreter, Geneva 
Daniel TAMAYO (Mr.), Interpreter, Geneva 
daniel@globaltradu.com  
Johanna MASSA (Ms.), Assistant, Geneva 
intern.st@docip.org  
 
Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)  
Álvaro OCAMPO GREY (Sr.), Consultor, Propiedad Intelectual, Lima 
mallku@chirapaq.org.pe  
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Fellow, Geneva 
Marc PERLMAN (Mr.), Fellow, Providence 
 
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)  
Mehmet Sukru GUZEL (Sr.), Delegado, Ginebra 
msukruguzel@gmail.com  
Rosario LUQUE GIL (Sra.), Delegada, Guayaquil 
rosariogilluquegonzalez@students.unibe.ch  
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CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
Culture of Afro-indigenous Solidarity (Afro-Indigène)  
Ana LEURINDA (Mme), présidente, Genève 
afroindigena2000@hotmail.com  
Mario LEURINDA (M.), vice-président, Genève 
 
Engabu Za Tooro (Tooro Youth Platform for Action)  
Stephen RWAGWERI (Mr.), Executive Director, Fort-Portal 
engabuzatooro@gmail.com  
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Grega KUMER (Mr.), Head, Director General Office, Geneva 
g.kumer@ifpma.org  
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Robert WATSON (Mr.), Vice-President, Work and Study Commission, London 
robert.watson@ficpi.org  
 
Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA)  
Neva COLLINGS (Ms.), Member, Sydney 
neva.collings@icloud.com  
 
France Freedoms - Danielle Mitterrand Foundation  
Leandro VARISON (Mr.), Legal Advisor, France Libertés, Paris 
leandro.varison@france-libertes.fr  
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), présidente, Genève 
madeleine@health-environment-program.org  
 
Indian Council of South America (CISA)  
Tomás CONDORI (Mr.), Permanent Representative, Geneva 
 
Indian Movement - Tupaj Amaru  
Lázaro PARY ANAGUA (Sr.), Coordinador General, Potosi 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva 
 
Mbororo Social Cultural Development Association (MBOSCUDA)  
Ali AII SHATU (Ms.), Board Member, Bamenda 
aliaiishatou@yahoo.com  
 
Native American Rights Fund (NARF)  
Susan NOE (Ms.), Senior Staff Attorney, Boulder 
suenoe@narf.org  
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Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 
Education  
Jennifer CORPUZ (Ms.), Legal Officer, Quezon City 
corpuz.jennifer@gmail.com  
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Sachin SATHYARAJAN (Mr.), Expert, Geneva 
sachinsathyarajan@gmail.com  
 
Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department  
Ray FRYBERG (Mr.), Executive Director, Tulalip Cultural and Natural Resources, Tulalip 
Preston HARDISON (Mr.), Policy Analyst, Tulalip 
 
Université de Lausanne (IEPHI)/University of Lausanne (IEPHI)  
K. Yohan ARIFFIN (Mr.), Senior Lecturer and Research Fellow, Lausanne 
yohan.ariffin@unil.ch  
Victor KRISHNAPILLAI (Mr.), Student, Lausanne 
Adriana STIMOLI (Ms.), Student, Renens 
adriana.stimoli@unil.ch  
Maxime TREBOUX (Mr.), Student, Ecublens 
treboux.maxime@gmail.com  
 
 
 
V.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 

 INDIGENOUS PANEL 
 
 
Neva COLLINGS (Ms.), Ph.D. candidate, University of Technology Sydney, Faculty of Law, 
Australia 
 
Ndiaga SALL (Mr.), Head, Department at SEPCOM (Knowledge and Community Practices in 
Health), Head of Enda Health, Senegal  
 
Q”apaj CONDE CHOQUE (Mr.), Aymar Lawyer, Centro de Estudios Multidisplinarios – Aymara, 
Plurinational State of Bolivia 
 
 
 
VI.  BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair: Ian GOSS (M./Mr.) (Australie/Australia) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Jukka LIEDES (M./Mr.) (Finlande/Finland)  
 
 Faizal Chery SIDHARTA (M./Mr.) (Indonésie/Indonesia) 
 
Secrétaire/Secretary: Wend WENDLAND (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
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VII.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
INTERNATIONAL BUREAU OF THE  
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
Minelik Alemu GETAHUN (M./Mr.), sous-directeur général/Assistant Director General 
 
Edward KWAKWA (M./Mr.), directeur principal, Département des savoirs traditionnels et des 
défis mondiaux/Senior Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges 
 
Wend WENDLAND (M./Mr.), directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional 
Knowledge Division 
 
Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Ms.), conseillère principale, Division des savoirs 
traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division 
 
Shakeel BHATTI (M./Mr.), conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 
Knowledge Division 
 
Simon LEGRAND (M./Mr.), conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 
Knowledge Division 
 
Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Ms.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal 
Officer, Traditional Knowledge Division 
 
Fei JIAO (Mlle/Ms.), administratrice adjointe de programme, Division des savoirs 
traditionnels/Assistant Program Officer, Traditional Knowledge Division 
 
Kiri TOKI (Mlle/Ms.), boursier à l’intention des peuples autochtones, Division des savoirs 
traditionnels/Indigenous Fellow, Traditional Knowledge Division 
 
 
 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 
 

 


