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WIPO/GRTKF/IC/41/6 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2020ینا�ر  15 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 ونربعاألاحلادية و الدورة
 2020یونیو  20ٕاىل  16 جنیف، من

 بها املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية باملوارد املتعلقة قواعد البيانات بشأن املواد جتميع عن تقرير

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

 اخللفية والس�یاق

املتعلقة �ملوارد الوراثیة واملعارف تولید املعلومات ٕاىل  املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیةجمال يف التوثیق معلیة هتدف  .1
�وس�ی� لتوصیف املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة  ،ا بطریقة ماتدو�هنمجعها و�سجیلها وتنظميها و حتدیدها و التقلیدیة و 

ف حمددة. احلفاظ �لهيا وٕادارهتا واس�ت�دا�ا و�رشها وحام�هتا (سواء �شلك ٕاجيايب ٔأو دفاعي) وفقا ٔ�هداهتا و وحام� هتاوصیان
دورات يف یط هبا يف س�یاقات خمتلفة اليت حت فنیة ال قضا� ٕاىل القوا�د بیا�ت وجسالت و مضن ق یوث ٔأشري ٕاىل معلیة التوقد 

 .(جلنة املعارف) اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور

محلایة املعارف  �اصاس�ت�دام نظم امللكية الفكریة القامئة وٕاماكنیة ٕا�شاء نظام  املعارفجلنة �قشت بصورة ٔأمع، و  .2
ة ومن تعددقضا� امللكية الفكریة املتعلقة �ملوارد الوراثیة. ويف هذا الس�یاق، نوقشت الو�ئق ٔ�غراض م معاجلة التقلیدیة و 

) ٕا�دى 2001مایو  -(ٔأ�ریل  املعارف ا�ورة أ�وىل للجنةعىل سبيل املثال، �قشت ا�ول أ�عضاء يف فمنظورات خمتلفة. 
املعایري القامئة ووضع معایري �دیدة �سمح بدمج فعال لو�ئق املعارف التقلیدیة يف ويه النظر يف  املهام املمكنة للجنة

). ونظرت جلنة WIPO/GRTKF/IC/1/3من الوثیقة  80ٕاىل  78البحث فهيا (الفقرات من  ميكنأ�دبیات السابقة اليت 
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احملمت�  ادور قوا�د البیا�ت والس�الت و�ريها من مجمو�ات املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة واس�ت�داماهتيف  املعارف
 50محلایة املعارف التقلیدیة (الفقرة  �اصسواء �آلیات قامئة بذاهتا ٔأو كجزء من تنفيذ نظام  ،دفاعیة وأٔ  ٔ�دوات حامیة ٕاجيابیة

 ). WIPO/GRTKF/IC/3/8قةمن الوثی

تدابري املتعلقة بتوثیق املعارف التقلیدیة املعارف نو�ني من ال وتناولت ا�ورات أ�وىل للجنة  .3
 ):WIPO/GRTKF/IC/2/6 (الوثیقة
و�ئق للالتدابري املتعلقة ٕ�جراءات سلطات منح الرباءات، مثل ٕادراج املعارف التقلیدیة يف احلد أ�دىن  •

ٔأد�ه)، و��رتاف �ملعارف التقلیدیة يف  9هدة التعاون �شأٔن الرباءات (انظر الفقرة معااملنصوص �لهيا 
 ي الطلبات؛ودعٕاجراءات البحث والفحص لفاحيص الرباءات وم

، مثل املبادئ التوجهيیة ٕالدارة امللكية الفكریة ٔأثناء هالتدابري املتعلقة مبشاریع توثیق املعارف التقلیدیة ومبادراتو  •
ٔأد�ه)،  8ٕاىل وضع مجمو�ة ٔأدوات توثیق املعارف التقلیدیة (انظر الفقرة ، مثال، وثیق، اليت ٔأدتمعلیة الت

 والروابط بني الو�ئق وحامیة املعارف التقلیدیة، سواء �شلك ٕاجيايب ٔأو دفاعي.

ناقشات جلنة بدٔأت م ف  ،لموارد الوراثیةٔأّما �لنس�بة ل و�ئق املعارف التقلیدیة فقط.ٕاىل ت اللجنة طرقوبدایة، ت .4
�شأٔن الص� بني الرباءات وقوا�د بیا�ت املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا يف ا�ورة التاسعة املعارف 

) بعنوان "نظام الرباءات واملوارد WIPO/GRTKF/IC/9/13 ) حيث قدم وفد الیا�ن وثیقة (الوثیقة2006 (ٔأ�ریل
 الرباءات يف مجیع ٔأحناء العامل. وفاحصلینفذ ٕا�هيا موارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة للدة بیا�ت ٕا�شاء قا� ااقرتح فهيو الوراثیة"، 

والس�الت حلفظ املعارف التقلیدیة واملوارد صات ٕاىل اس�ت�دام قوا�د البیا�ت واملنالرامية املبادرات �زداد �دد و  .5
طلب، معلومات عند الللویبو)  4ٔأو دفاعي. وتقدم ٔأمانة الویبو (يف ٕاطار الرب�مج و/ٕاجيايب �شلك الوراثیة وحام�هتا، سواء 

معظم الطلبات  رتبطتوثیق املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة. و�جمال  امللكية الفكریة يف�شأٔن  ومسا�دة تقنیة ومعلومات
 .اعیة والبحث والتطو�رٔ�غراض تيسري امحلایة إالجيابیة وامحلایة ا�فاملضطلع هبا �لو�ئق 

ٕاصدار تقر�ر (تقار�ر) جتّمع ٔأو حتّدث فيه ا�راسات من أ�مانة " 2017وا�متست امجلعیة العامة للویبو يف �ام  .6
واملقرت�ات و�ري ذ� من املواد عن أ�دوات وأ��شطة املتعلقة بقوا�د البیا�ت وعن ٔأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة �ملوارد 

 ".عارف التقلیدیة املرتبطة هبا، بغرض حتدید ٔأي جفواتالوراثیة وامل

وتوفر ت� الوثیقة قامئة �ري حرصیة �ملواد  .WIPO/GRTKF/IC/35/5واس�ت�ابة �� القرار، أ��دت الوثیقة  .7
طهتا، ، مبا يف ذ� ملخص ملنشورات ٔأمانة الویبو ؤأ�ش1املتا�ة �ىل موقع الویبو إاللكرتوين واملتعلقة "بقوا�د البیا�ت"

واقرتا�ات قدمهتا ا�ول أ�عضاء، وجتارب ٕاقلميیة ووطنیة، والتسلسل التارخيي للمفاوضات القامئة �ىل النصوص واجلاریة 
ٔأیضًا الوثیقة . وتناولت املتعلقة �ملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة�ىل مس�توى جلنة املعارف خبصوص قوا�د البیا�ت 

ؤأعید ٕاصدار الوثیقة ذاهتا  .ة �ملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبااصبقوا�د البیا�ت اخلأ�دوات وأ��شطة املتعلقة 
 .ٔأیضاً  هذه ا�ورةللجنة املعارف ؤ�غراض  40و 39و 38و 37و 36 ا�وراتمع ٕاد�ال بعض الت�دیثات الطفيفة ٔ�غراض 

                                         
ة مصطلح ويف �ني تو�د ٔأشاكل خمتلفة من الو�ئق، مثل الس�الت وقوا�د البیا�ت واملنصات وقوامئ اجلرد والكتالو�ات و�ريها، �س�ت�دم هذه الوثیق 1

 البیا�ت ٔأو ٔأي شلك أٓخر من و�ئق ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي."قوا�د البیا�ت" لتغطیة مجیع ٔأشاكل الو�ئق ا�تلفة. وال تتناول هذه الوثیقة قوا�د 
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 منشورات الویبو وأٔ�شطهتا

 -توثیق املعارف التقلیدیة ویقّدم دلیل امللكية الفكریة. خيص ة قضا� هامة، ال س�� ف� توثیق املعارف التقلیدیثري ی  .8
نظر يف مرشوع توثیق، وال س�� �ة ت ٔأي �سا�د يف متكني  ٔأخرىقوامئ مرجعیة سه� �س�ت�دام وموارد ، مجمو�ة أٔدوات

ٕارشادات معلیة �شأٔن القضا� الرئيس�یة ا�لیل یوفر و هذه املسائل بفعالیة.  ةعاجلمن ماحمللیة،  وامجلا�اتالشعوب أ�صلیة 
 رابط:. وهو متاح �ىل الهاوبعد و�اللهاتوثیق املعارف التقلیدیة معلیة ها قبل ل  خطیطاليت ینبغي الت 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4235 . ّر�ایة جلنة حتت هذا املنشور  وقد ٔأ�د
). وبعد �دة مسودات مؤقتة، �رش مرشوع للتشاور 2002(یونیو لثة الثا هتاه يف دورتواعمتد هاقرتا� تدرساليت  ،عارفامل

مجمو�ة ٔأدوات" يف ٔأواخر  -ملعارف التقلیدیة و�رشت النس�ة ا�هنائیة بعنوان "توثیق ا ،2012من مجمو�ة أ�دوات يف نومفرب 
 .2017�ام 

) املسائل 2001مایو  -(ٔأ�ریل  املعارف�قشت ا�ول أ�عضاء يف ا�ورة أ�وىل للجنة  ،ٕ�جياز ٔأ�الهكام ذ�ر و  .9
یات قوا�د بیا�ت ٔ�دب  فهيا، و�اصة غیاب ميكن البحثوأ�دبیات السابقة اليت بتوثیق املعارف التقلیدیة  املتعلقة
ة ٕالدماج الزم�دم توافر ٔأدوات تصنیف للمعارف التقلیدیة الو بیا�ت و�ئق املعارف التقلیدیة؛ الرباءات �شمل  �الف
الرمسیة  رائدتفاصیل ببلیوغرافية عن اجلتوافر نظم التصنیفات القامئة لو�ئق الرباءات؛ و�دم  التقلیدیة يف املعارف

 79و�ئق معاهدة الرباءات (الفقرة للاملتعلقة �ملعارف التقلیدیة يف قامئة احلد أ�دىن  إالخباریة والنرشات واملقاالت
ت )، ٔأ�دّ 2001(د�سمرب عارف ). ويف ا�ورة الثانیة للجنة املWIPO/GRTKF/IC/1/3 الوثیقة من

لتحسني توافر  تدابري معلیةووضعت سابقة،  ٔ�دبیاتاملعارف التقلیدیة  �ا��شأٔن  WIPO/GRTKF/IC/2/6 الوثیقة
وتبادلها. ويف ا�ورة الثالثة للجنة يف هذه الكتب وٕاماكنیة البحث  �الف الرباءاتكتب املتعلقة �ملعارف التقلیدیة ال 

املعنونة "جرد قوا�د البیا�ت إاللكرتونیة اليت  WIPO/GRTKF/IC/3/6 ت أ�مانة الوثیقة)، ٔأ�دّ 2002(یونیو  املعارف
جتارب من الصني والهند وفزنویال �شأٔن قوا�د بیا�ت املعارف  مالتقلیدیة املوثقة"، اليت تض تتضمن بیا�ت عن املعارف

تويص بأٔن تنظر و  ،جرد �ري شامل للم�الت ا�وریة ذات الص� �ملعارف التقلیدیة�ىل هذه الوثیقة  تويالتقلیدیة. وحت 
. معاهدة الرباءاتاملنصوص �لهيا يف و�ئق للأ�دىن قامئة احلد معینة يف  ٕادراج جمالت دوریةٕادارات البحث ا�ويل يف 

وافق اج�ع إالدارات ا�ولیة العام� يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (اج�ع إالدارات ا�ولیة) ، 2005 �ام ويف
معاهدة الرباءات املنصوص �لهيا يف و�ئق لل�ىل ٕادراج بعض الو�ئق املتعلقة �ملعارف التقلیدیة يف احلد أ�دىن 

كام وافق �ىل ٕا�شاء فرقة معل لتضطلع �س�تعراض شامل لقامئة احلد أ�دىن للو�ئق  ).PCT/MIA/11/5 (الوثیقة
املنصوص �لهيا يف معاهدة الرباءات، �ىل ٔأن یتناول �س�تعراض و�ئق الرباءات والو�ئق خبالف س�ندات الرباءات، مبا يف 

 ).PCT/MIA/11/14من الوثیقة  18والفقرة  12ٕاىل  9ملعارف التقلیدیة (الفقرات من ذ� قوا�د البیا�ت املتعلقة �

، قدمت الهند طلبا ٕاىل اج�ع إالدارات ا�ولیة ا�متست فيه ٕاضافة املكتبة الرمقیة الهندیة للمعارف 2015ويف �ام  .10
). ويف العام PCT/MIA/22/8ت (الوثیقة ) ٕاىل احلد أ�دىن للو�ئق املنصوص �لهيا يف معاهدة الرباءاTKDLالتقلیدیة (

التايل، ٔأ�ال اج�ع إالدارات ا�ولیة ت� املسأٔ� ٕاىل فرقة العمل املعنیة �حلد أ�دىن للو�ئق املنصوص �لهيا يف معاهدة 
). ويف اج�ع إالدارات ا�ولیة املعقود PCT/MIA/23/14من الوثیقة  85الرباءات، مع جتدید وال�هتا (الفقرة 

، قدمت الهند وثیقة ٔأخرى �شأٔن ٕادراج املكتبة الرمقیة املذ�ورة يف احلد أ�دىن للو�ئق املنصوص �لهيا يف 2018 فربا�ر يف
معاهدة الرباءات، مع اتفاق معّدل �شأٔن النفاذ هيدف ٕاىل معاجلة الشوا�ل اليت ٔأبدهتا بعض إالدارات ا�ولیة �الل 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4235
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). ومنذ ذ� التارخي، ٔأ�ح املكتب الهندي PCT/MIA/25/9 ح (الوثیقةاملناقشات اليت جرت سابقا خبصوص �قرتا
للرباءات ت� الو�ئق لفرقة العمل يك تنظر فهيا بغرض التوصیة، بناء �ىل وال�هتا ا�ّددة، مبعایري ومقایيس الس�تعراض 

ٕاىل معارف تقلیدیة. وكخطوة وٕاضافة وصون الو�ئق خبالف س�ندات الرباءات و�ا� التقنیة الصناعیة السابقة املستندة 
، اس�تبيان حول الو�ئق خبالف س�ندات 2018ٔأوىل، ُمعِّم �ىل ٕادارات البحث ا�ويل والفحص ا�متهیدي ا�ويل، يف فربا�ر 

الرباءات و�ا� التقنیة الصناعیة السابقة املستندة ٕاىل معارف تقلیدیة وٕاماكنیة ٕادراج قوا�د البیا�ت يف احلد أ�دىن للو�ئق 
التابعة و�يك  �ىل صف�ةحتلیل اكمل  عرضس�یو دولیة. ٕادارة 15الردود من واس�تلمت  .2ملنصوص �لهيا يف معاهدة الرباءاتا
اقرتح اس�تعراض ٔأويل ٔأن بعض و ملزید من املناقشات.  اً ٔأساسيك �شّلك الرباءات الفریق العامل ملعاهدة  ٔأمامفرقة العمل و ل

اس�ت�دمت العدید من وقد توثیقها.  ةبو لرباءات وصع�الف افضل مصادر ٔأدب ر �ٔ �رتبط �لتغري املس�متالشوا�ل الرئيس�یة 
 ،صعبًا يف بعض أ�حيانلرباءات �الف أأدب اكن الوصول ٕاىل و معلیات البحث مصادر �ارج احلد أ�دىن من الو�ئق. 

�ا� التقنیة ت خماوف �شأٔن قيود الرسیة اليت قد حتد من قدرة الفاحصني واملود�ني وأ�طراف الثالثة �ىل تقيمي مراجع �رزو 
 .3السابقة �شلك حصیحالصناعیة 

جسالت املعارف التقلیدیة واملوارد إاللكرتونیة و مجمو�ة من قوا�د البیا�ت حتدیث  توواصل ت ٔأمانة الویبوؤأ�دّ  .11
تقد�ا ا�ول أ�عضاء يف الویبو و�ريها من املنظامت. وميكن �طالع �ىل القامئة �ىل املوقع التايل:  اليت الوراثیة

https://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html. 

 اء�قرتا�ات املُقدمة من ا�ول أ�عض

ف� یتعلق �ملوارد الوراثیة واملعارف قوا�د البیا�ت منذ ٕا�شاء جلنة املعارف، قدمت ا�ول أ�عضاء اقرتا�ات �شأٔن  .12
 .التقلیدیة املرتبطة هبا. وف� یيل ت� �قرتا�ات، وفق التسلسل التارخيي لتقدميها

�مس �حتاد أ�ورويب مت�د� )، اقرتح وفد �حتاد أ�ورويب، 2001مایو  -(ٔأ�ریل عارف يف ا�ورة أ�وىل للجنة امل .13
عن املعارف التقلیدیة (من �الل ٔأوفر علومات مبماكتب الرباءات �یفية �زوید "عن دراسة ٕاجراء وا�ول أ�عضاء فيه، 

 من خماطر الرباءات التعسفية" احلدبغیة سابقة،  ٔأدبیات �عتبارها ونفاحص�راعهيا ال) يك تقوا�د البیا�ت ٔأو الس�ال
 ).WIPO/GRTKF/IC/1/8 (الوثیقة

)، قدمت ا�مو�ة ا�ٓس�یویة ووفد الصني ورقة موقف 2001(د�سمرب عارف ويف ا�ورة الثانیة للجنة امل .14
 قرتا�ات �شأٔن قوا�د البیا�ت.ومشلت ا) �شأٔن املعارف التقلیدیة، WIPO/GRTKF/IC/2/10 الوثیقة(

)، قدمت مجمو�ة الب�ان أ�فریقية وثیقة 2002(یونیو عارف ة للجنة املويف ا�ورة الثالث .15
) بعنوان "موقف ا�مو�ة أ�فریقية" ٔأعربت فهيا عن موقفها من قوا�د WIPO/GRTKF/IC/3/15 (الوثیقة

 �كون ٕا�شاء قوا�د بیا�ت للمعارف التقلیدیة وٕا�حهتا، يف احلاالت اليت�ىل  ا�ول أ�فریقيةوحثّت " البیا�ت،
 للمعارف التقلیدیة املكشوفة مطلوبة".‘ ا�فاعیة امحلایة’فهيا 

                                         
2 C. PCT 1544  واملتاح �ىل الرابط التايل:  2018یولیو  9املؤرخ

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/circulars/2018/1544.pdf. 
 .76، الفقرة PCT/MIA/26/13انظر الوثیقة  3

https://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html
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مت ا�مو�ة ا�ٓس�یویة اقرتا�ا )، قدّ 2002(د�سمرب  املعارفويف ا�ورة الرابعة للجنة  .16
معارف للبعنوان "مقرت�ات تقنیة �شأٔن قوا�د بیا�ت وجسالت  )WIPO/GRTKF/IC/4/14 ة(الوثیق

 ة (مقدمة من ا�مو�ة ا�ٓس�یویة)".الوراثی/وجيةالبیول واملوارد التقلیدیة

) WIPO/GRTKF/IC/9/13م وفد الیا�ن وثیقة (الوثیقة )، قدّ 2006(ٔأ�ریل املعارف ويف ا�ورة التاسعة للجنة  .17
�كون  ةلموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیلٕا�شاء نظام قوا�د بیا�ت  ااقرتح فهيو  بعنوان "نظام الرباءات واملوارد الوراثیة"،

 يف) 2012الوثیقة يف ا�ورة العرش�ن للجنة املعارف (فربا�ر هذه  دميقٔأعید تو   يف مجیع ٔأحناء العامل.نيفاحصلل ةيرس م 
)، قدم وفد الیا�ن 2007(یولیو  عارفويف ا�ورة احلادیة عرشة للجنة امل. WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 الوثیقة
 WIPO/GRTKF/IC/9/13"رشح ٕاضايف من الیا�ن �شأٔن الوثیقة معنونة  )WIPO/GRTKF/IC/11/11وثیقة (

للموارد  "بنقرة وا�دة يف قا�دة بیا�تمتاح نظام حبث "شاء ٕا�  ااقرتحت فهي"، و بعنوان نظام الرباءات واملوارد الوراثیة
 يف) 2012(فربا�ر  ملعارفللجنة االوراثیة واملعارف التقلیدیة املقرتنة هبا. وقد ٔأعید تقدمي الوثیقة يف ا�ورة العرش�ن 

 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/11 الوثیقة

)، قدمت ا�مو�ة أ�فریقية اقرتا�ا 2010(د�سمرب  عارفويف ا�ورة السابعة عرشة للجنة امل .18
اس�ت�دام النظر يف اقرتحت و ) �شأٔن املوارد الوراثیة والعمل املقبل، WIPO/GRTKF/IC/17/10 (الوثیقة
حامیة ا�فاعیة. وقد ٔأعید تقدمي �وس�ی� لل�شأٔن املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا  البیا�ت املتا�ة قوا�د
 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 الوثیقة يف) 2012(فربا�ر املعارف يف ا�ورة العرش�ن للجنة  الوثیقة

والرنوجي ومجهوریة �ور�  )، قدمت وفود كندا والیا�ن2012(فربا�ر  عارفويف ا�ورة العرش�ن للجنة امل .19
) بعنوان "توصیة مشرتكة �شأٔن .WIPO/GRTKF/IC/20/9 REV املت�دة أ�مر�كية وثیقة (الوثیقة والوال�ت

منح الرباءات عن  يفتالل فهيا اس�ت�دام قوا�د البیا�ت  تاقرتحو الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا"،  املوارد
يف ٕاطار الالحقة  �لطعن يف حصة �راءة. وقد ٔأعید تقدمي هذه الوثیقة ٕاىل اللجنة يف دوراهتا لغريلسامح لوا خطأٔ 

 WIPO/GRTKF/IC/26/5و WIPO/GRTKF/IC/24/5و WIPO/GRTKF/IC/23/5 الو�ئق:
 WIPO/GRTKF/IC/29/5و WIPO/GRTKF/IC/28/7و WIPO/GRTKF/IC/27/6و
 WIPO/GRTKF/IC/32/6وWIPO/GRTKF/IC/31/5 و WIPO/GRTKF/IC/30/6و
 WIPO/GRTKF/IC/36/7و WIPO/GRTKF/IC/35/7و WIPO/GRTKF/IC/34/9و
 WIPO/GRTKF/IC/39/13و WIPO/GRTKF/IC/38/10و WIPO/GRTKF/IC/37/12و
 .WIPO/GRTKF/IC/40/15و

قدمت وفود كندا والیا�ن ومجهوریة �ور� والوال�ت  )،2013(فربا�ر املعارف للجنة  الثالثة والعرش�نويف ا�ورة  .20
توصیة مشرتكة �شأٔن اس�ت�دام قوا�د البیا�ت ٔ�غراض امحلایة ا�فاعیة للموارد الوراثیة "املت�دة أ�مر�كية الوثیقة املعنونة 

مت هذه التوصی. WIPO/GRTKF/IC/23/7الوثیقة " ومحلت رمق واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا ة املشرتكة جمّددا وقد�
 WIPO/GRTKF/IC/26/6و WIPO/GRTKF/IC/24/7 :يف ٕاطار الو�ئقالالحقة  ٕاىل اللجنة يف دوراهتا

 WIPO/GRTKF/IC/29/6و WIPO/GRTKF/IC/28/8و WIPO/GRTKF/IC/27/7و
 WIPO/GRTKF/IC/32/7و WIPO/GRTKF/IC/31/6و WIPO/GRTKF/IC/30/7و
 WIPO/GRTKF/IC/36/8و WIPO/GRTKF/IC/35/8و WIPO/GRTKF/IC/34/10و
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 WIPO/GRTKF/IC/39/14و WIPO/GRTKF/IC/38/11و WIPO/GRTKF/IC/37/13و
 .ىل التوايل� WIPO/GRTKF/IC/40/16و

 الت�ارب إالقلميیة والوطنیة

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

ٔأسرتالیا، وا�منسا،  عضوا (دو� 56بقوا�د البیا�ت. وردت  12أ�صناف النباتیة ٔأو تولیفة مهنام. وتعلق السؤال 
وبنغالد�ش، وبیالروس، وبلجیاك، وبنن، والربازیل، وبلغار�، وا�اكمريون، وكندا، والصني، و�ولومبیا، و�و�، وقربص، 

ومجهوریة �ور�، وا�امنرك، وٕا�وادور، والسلفادور، وٕاس�تونیا، وٕاثیوبیا، وفنلندا، ؤأملانیا، وغوات�ال، وهنغار�، وأٓ�سلندا، 
ٓ والهند، و  �رلندا، وٕایطالیا، والیا�ن، واكزاخس�تان، ولیتوانیا، ومدغشقر، ومالزي�، واملكس�یك، وهولندا، ونیوزیلندا، أ

وسلوفينیا، وسلوفا�یا، والرنوجي، وب�، والفلبني، وبولندا، والربتغال، و�حتاد الرويس، واململكة العربیة السعودیة، 
واململكة املت�دة، والوال�ت املت�دة ومجهوریة مقدونیا الیوغوسالفية سابقا، یلند، الناك، والسوید، وسو�رسا، و� ورسي

)، و�حتاد أ�ورويب، �ىل قامئة أ�س�ئ� كلك. وتبّني  ؤأوروغواي، ؤأوز�كس�تان، وفزنویال، وزامبیا أ�مر�كية،
 لومات املُس�تلمة.، بطریقة شام�، املع.WIPO/GRTKF/IC/1/6 Corrو WIPO/GRTKF/IC/1/6 الوثیقتان

املعنونة "نظام النفاذ ٕاىل املوارد  WIPO/GRTKF/IC/4/13وقدم وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية الوثیقة  .22
يف قوا�د البیا�ت املتعلقة �ملوارد الوراثیة الوفد ت ا�رب واحتوت الوثیقة �ىل الوراثیة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية"، 

 املرتبطة هبا.واملعارف التقلیدیة 

 23املؤرخ  16-2.186 التدبري املؤقت للربازیل رمق WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2 وتتضمن الوثیقة .23
 ملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا.�اصة �ٔأحاكم �شأٔن ٕا�شاء قوا�د بیا�ت �ىل  نصا�ي ی  ،2001 ٔأغسطس

قضا� امللكية الفكریة لالس�الت التالیة ٔأو  یا�تجتارب قوا�د الب  WIPO/GRTKF/IC/7/7 وتتيح الوثیقة .24
 "StoryBaseوقا�دة "الصیين التقلیدي، الطب ة ٔأو املس��: قا�دة بیا�ت �راءات دّونملعارف التقلیدیة املاملتعلقة �

یة للشعوب تواللیب بوالیة واش�نطن، واملكتبة الرمقیة للمعارف التقلیدیة لٔ�یورفيدا، وجسالت املعارف امجلاع  قبائلل 
ٕاطار  يف) 2005الوثیقة يف ا�ورة الثامنة للجنة (یونیو  تث�دّ  يف بريو. وقد 27811مبوجب القانون رمق  أ�صلیة
 .WIPO/GRTKF/IC/8/7 الوثیقة

 WIPO/GRTKF/IC/9/11 م وفد جنوب ٔأفریقيا الوثیقة)، قدّ 2006(ٔأ�ریل  املعارفويف ا�ورة التاسعة للجنة  .25
س�یاسة �شأٔن قا�دة اليت مشلت أ�صلیة"،  �مجلا�اتنوب ٔأفریقيا: س�یاسة أ�نظمة املعرفية اخلاصة ملعنونة "مجهوریة ج ا

 أ�صلیة.امجلا�ات عارف ملبیا�ت 

وقدم وفد ٕاندونيس�یا تقر�را عن املنتدى ا�ٓس�یوي أ�فریقي �شأٔن امللكية الفكریة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي  .26
. و�رد التقر�ر يف 2007یونیو  20ٕاىل  18الوراثیة، املعقود يف �ندونغ يف الفرتة من  واملعارف التقلیدیة واملوارد

ثون من مت�دّ  عرضو و�ش�متل �ىل ملخص للعروض املقّدمة �الل املنتدى.  WIPO/GRTKF/IC/11/12 الوثیقة
 الصني وبريو وجنوب ٔأفریقيا �رباهتم �شأٔن قوا�د البیا�ت.
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�زوید )، ٕاىل "2009املراقبة، ٔأثناء ا�ورة اخلامسة عرشة للجنة املعارف (د�سمرب وُدعیت ا�ول أ�عضاء واجلهات  .27
رب املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة �ىل صعید إالقلمي والب� اأ�مانة بدراسات تصف الس�یاسات والتدابري والت�

 ابريها ٔأو جتارهبا املتعلقة بقوا�د البیا�ت:ة". وتقامست ا�ول أ�عضاء التالیة س�یاساهتا ٔأو تداحمللی وامجلا�ات
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/10 وفد اجلزا�ر (الوثیقة •
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/13 (الوثیقة )IIEDاملعهد ا�ويل للبيئة والتمنیة (وممثل  •
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/16 ووفد املكس�یك (الوثیقة •
 ).WIPO/GRTKF/IC/16/INF/25 ووفد �ینيا (الوثیقة •

قررت اللجنة ٔأنه "ف� خيص املوارد اليت قد �رغب  )،2016(فربا�ر املعارف يف ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة و .28
[فٕان] ا�ول أ�عضاء والهیئات املراقبة  املشار�ون يف اللجنة اس�ت�دا�ا مكواد مرجعیة �ى إال�داد �ورات اللجنة: [...]

املراجع اخلاصة بأٔیة موارد قد �كون وجهية �لنس�بة للمشاركني يف اللجنة �عتبارها  ن �رسل ٕاىل أ�مانة، [...]مدعوة ٕاىل أٔ 
 عرضو  مواد مرجعیة، و�ىل أ�مانة تقدمي قامئة بت� املراجع، كام وردت، ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة يف وثیقة معلومات".

ام �شأٔن قوا�د البیا�ت هيمر�كية عن جتربتوفدا مجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة ا�ٔ 
 ).WIPO/GRTKF/IC/31/INF/8 و WIPO/GRTKF/IC/30/INF/9 (الوثیقتان

ٔأمانة الویبو يف تنظمي مؤمتر دويل �شأٔن اس�ت�دام املكتبة الرمقیة مع شار�ت حكومة الهند � ، 2011ويف مارس  .29
ل �رباء من الهند واملكتب أ�ورويب للرباءات ومكتب الوال�ت للمعارف التقلیدیة كمنوذج محلایة املعارف التقلیدیة. وتباد

املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة جتارهبم �شأٔن قوا�د البیا�ت. وميكن �طالع �ىل عروضهم �ىل املوقع التايل: 
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22423. 

، نّظمت ٔأمانة الویبو �دة ندوات �شأٔن امللكية الفكریة واملوارد الوراثیة/املعارف 2017و 2016و 2015ويف  .30
 التقلیدیة. وعرض املت�دثون املنمتون ٕاىل الب�ان التالیة جتارب ب�اهنم خبصوص قوا�د البیا�ت:

: )ARIPOة أ�فریقية للملكية الصناعیة (املنظمة إالقلميی •
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16

_presentation_15sackey.pdf؛ 
: رباءاتللكتب أ�ورويب امل  •

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge
_2_15_presentation_enrico_luzzatto.pdf؛ 

الهند:  •
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge

_2_15_presentation_usha_rao.pdf؛ 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_16/wipo_iptk_ge2

_16_presentation_12javed.pdf؛ 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16

_presentation_13dhar.pdf؛ 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22423
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_15sackey.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_15sackey.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_enrico_luzzatto.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_enrico_luzzatto.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_usha_rao.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_usha_rao.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_16/wipo_iptk_ge2_16_presentation_12javed.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_16/wipo_iptk_ge2_16_presentation_12javed.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_13dhar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_13dhar.pdf


WIPO/GRTKF/IC/41/6 
8 
 

الیا�ن:  •
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge

_2_15_presentation_yoshinari_oyama.pdf؛ 
: احلدائق النباتیة امللكية، �یو، اململكة املت�دة •

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16
_presentation_17williams.pdf؛ 

جنوب ٔأفریقيا:  •
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge

_2_15_presentation_yonah_seleti.pdf. 

 نص املعارف التقلیدیةل التارخيي  التطور

حملة �امة عن ٔأهداف ) 2004أ�عضاء، ٔأ�ّدت أ�مانة يف ا�ورة السابعة للجنة املعارف (نومفرب بناء �ىل طلب ا�ول  .31
يك  ،WIPO/GRTKF/IC/7/5 يف الوثیقة هتاوردوأٔ  ،الس�یاسة العامة واملبادئ أ�ساس�یة املتعلقة حبامیة املعارف التقلیدیة

تناولت الوثیقة قوا�د بیا�ت املعارف التقلیدیة. و تقلیدیة. معایري موضوعیة محلایة املعارف ال �س�تفيد مهنا اللجنة يف وضع 
 WIPO/GRTKF/IC/8/5 املعارف (الو�ئقة للجنة الحقوٕاصدارها �دة مرات يف ا�ورات ال اؤأعید النظر فهي

 WIPO/GRTKF/IC/17/5وWIPO/GRTKF/IC/16/5 و WIPO/GRTKF/IC/9/5و
 ).WIPO/GRTKF/IC/18/5و

. ؤأ�ّد من ٔأ�ل مناقشة املعارف التقلیدیة 2011فربا�ر  25ٕاىل  21الثاين ما بني ا�ورات من اجمتع الفریق العامل و  .32
اليت ، و املعنونة "حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي: مرشوع مواد" WIPO/GRTKF/IC/19/5الفریق الوثیقة 

الشفافية والیقني وحفظ املعارف غراض �ٔ الت للمعارف التقلیدیة یسج � تضمنت مادة وا�دة �شأٔن �حتفاظ �س�الت ٔأو 
 ).WIPO/GRTKF/IC/21/4 (الوثیقة عارفللجنة املاحلادیة والعرش�ن قش هذا املرشوع يف ا�ورة و التقلیدیة. ون

يف اليت صدرت  ،WIPO/GRTKF/IC/18/9 الب�ان املتشاهبة التفكري مسامهة يف الوثیقةوقّدمت 
ومشلت هذه املسامهة ٔأحاكما �شأٔن . WIPO/GRTKF/IC/20/6و WIPO/GRTKF/IC/19/11 الوثیقتني

 البیا�ت. قوا�د

ٔأصبح  ) مرشوع مواد2012(ٔأ�ریل يف دورهتا احلادیة والعرش�ن  عارفؤأ�دت جلنة امل .33
�قشت اللجنة و�دة ٔأحاكم تتعلق بقوا�د البیا�ت. الوثیقة ، وتضمنت WIPO/GRTKF/IC/24/4 الوثیقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/4و WIPO/GRTKF/IC/25/6( املعارفوتقدمت به يف ا�ورات التالیة للجنة  النص

 WIPO/GRTKF/IC/32/4وWIPO/GRTKF/IC/31/4 و WIPO/GRTKF/IC/28/5و
 WIPO/GRTKF/IC/38/4و WIPO/GRTKF/IC/37/4و WIPO/GRTKF/IC/34/5و
 ).WIPO/GRTKF/IC/41/18و WIPO/GRTKF/IC/40/4و WIPO/GRTKF/IC/39/4و

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_yoshinari_oyama.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_yoshinari_oyama.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_17williams.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_17williams.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_yonah_seleti.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_yonah_seleti.pdf
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 التطور التارخيي لنص املوارد الوراثیة

)، قامئة 2007بناء �ىل طلب ا�ول أ�عضاء، ٔأ�ّدت ٔأمانة الویبو، يف ا�ورة احلادیة عرشة للجنة املعارف (یولیو  .34
د الوراثیة ٔ�غراض مواص� العمل اخلاص �ملوار  WIPO/GRTKF/IC/11/8 (A)موجزة �خلیارات ؤأوردهتا يف الوثیقة 

جرد قوا�د البیا�ت ومصادر املعلومات حول املوارد ٔأو ٕاجناز املزید من ذ� العمل. ومن اخلیارات الواردة يف الوثیقة "
ثت الوثیقة ؤأعید ٕاصدارها �دة مرات ٔأنظمة املعلومات عن املوارد الوراثیة ٔ�غراض امحلایة ا�فاعیة" وخيار "الوراثیة ". وُ�ّدِ

 WIPO/GRTKF/IC/13/8 (A)و WIPO/GRTKF/IC/12/8 (A)لیة للجنة املعارف (يف ا�ورات التا
 WIPO/GRTKF/IC/18/10و WIPO/GRTKF/IC/17/6و WIPO/GRTKF/IC/16/6و
 ).WIPO/GRTKF/IC/20/5و WIPO/GRTKF/IC/19/7و

ملناقشة املوارد الوراثیة.  2011مارس  4فربا�ر ٕاىل  28واجمتع الفریق العامل الثالث ما بني ا�ورات يف الفرتة من  .35
مرشوع أ�هداف واملبادئ املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد املعنونة " WIPO/GRTKF/IC/18/9 ؤأ�ّد الوثیقة

"، ا�ي مشل مبادئ عن قوا�د البیا�ت. ونوقش ذ� املرشوع ٔأیضا يف ا�ورتني التاسعة عرشة والعرش�ن للجنة الوراثیة
). وقّدمت الب�ان املتشاهبة WIPO/GRTKF/IC/20/4و WIPO/GRTKF/IC/19/6املعارف (الوثیقتان 

، WIPO/GRTKF/IC/19/11 (الوثیقة WIPO/GRTKF/IC/18/9ٕاسهاما خبصوص الوثیقة  التفكري
 ).WIPO/GRTKF/IC/20/6 والوثیقة

" ة واملوارد الوراثیةوثیقة مو�دة �شأٔن امللكية الفكری) "2012ؤأ�ّدت جلنة املعارف يف دورهتا العرش�ن (فربا�ر  .36
)، ومشلت الوثیقة مرشو�ات ٔأحاكما �شأٔن قوا�د البیا�ت. و�قشت جلنة املعارف WIPO/GRTKF/IC/23/4(الوثیقة 

 WIPO/GRTKF/IC/26/4و WIPO/GRTKF/IC/25/5النص ومضت به قدما يف دوراهتا التالیة (
 WIPO/GRTKF/IC/30/4و WIPO/GRTKF/IC/29/4و WIPO/GRTKF/IC/28/4و
 WIPO/GRTKF/IC/36/4و WIPO/GRTKF/IC/35/4و WIPO/GRTKF/IC/34/4و
 ).WIPO/GRTKF/IC/41/4و WIPO/GRTKF/IC/40/6و

 ملرشوع اً ، نص2019-2018ا�ولیة لفرتة الس�نتني رئيس اللجنة احلكومية  ٕا�ن غوس، ٔأ�د الس�ید، 2019ويف ٔأ�ریل  .37
�شمل ٔأحاكمًا �شأٔن  ،الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة �ملوارد الوراثیةامللكية الفكریة واملوارد �شأٔن صك قانوين دويل 

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

 مواد أٔخرى

 ،بناء �ىل طلب ا�ول أ�عضاءو  ،)2002(یونیو  عارفٔأ�دت أ�مانة يف ا�ورة الثالثة للجنة امل .38
 �اص محلایة املعارف التقلیدیة"، مبا يف ذ� "نظام �اص عنونة "عنارص نظامامل  WIPO/GRTKF/IC/3/8 الوثیقة

 .WIPO/GRTKF/IC/4/8 د ٕاصدارها يف الوثیقةیع أٔ الوثیقة و  تثقوا�د البیا�ت". و�دّ ل

م وفد �حتاد أ�ورويب، نیابة عن �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، و�ة نظره �شأٔن قوا�د البیا�ت يف وقدّ  .39
 .WIPO/GRTKF/IC/3/16 الوثیقة
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املعنونة ، WIPO/GRTKF/5/12 الوثیقة ة)، ٔأ�دت أ�مان2003(یولیو املعارف ويف ا�ورة اخلامسة للجنة  .40
�شأٔن قوا�د  اللجنةأٔجرهتا  ونتاجئها"، واليت تضمنت موجزا قصريا للمناقشات اليتاملعارف نة جل "نظرة �امة �ىل ٔأ�شطة 

هذه الوثیقة ل )، �سخ حمدثة 2007(یولیو ادیة عرشة ) واحل2004السادسة (مارس  نيتالبیا�ت. وصدرت يف ا�ور
 ).WIPO/GRTKF/IC/11/9و WIPO/GRTKF/IC/6/8 (الوثیقتان

قدمت وفود كندا والیا�ن والرنوجي ومجهوریة ) 2014املعارف (مارس/ٔأ�ریل للجنة  السابعة والعرش�نويف ا�ورة  .41
وثیقة بعنوان "الردود �ىل أ�س�ئ� املتعلقة بقوا�د البیا�ت �ىل املس�توى الوطين وبوابة  �كية�ور� والوال�ت املت�دة أ�مر 

طرحت ٔأس�ئ� يف اللجنة �شأٔن ٕا�شاء قوا�د ). و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11 (الوثیقة دولیة" �وثیقة ٕا�المية
لیقات كندا والیا�ن والرنوجي وجنوب ٔأفریقيا مجعت الوثیقة تع و  .ابیا�ت للموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة واس�ت�دا�
وقد ٔأعید تقدمي الوثیقة يف ا�ورة الثامنة ودها �ىل ت� أ�س�ئ�. ردو ومجهوریة �ور� والسوید والوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/10 ) يف الوثیقة2014والعرش�ن للجنة (یولیو 

ٔأمانة الویبو �دة ندوات �شأٔن امللكية الفكریة واملوارد الوراثیة/املعارف ، نّظمت 2017و 2016و 2015ويف  .42
 التقلیدیة. وعرض املت�دثون املنمتون ٕاىل الب�ان التالیة جتارب ب�اهنم خبصوص قوا�د البیا�ت:

الس�یدة ش�یيل رو:  •
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16

_presentation_14rowe.pdf؛ 
: الس�یدة ٔأروها يت �ر�يك ميدو  •

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16
_presentation_16mead.pdf. 

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام  .43
الوثیقة، وتقدمي لك ما �رغب من تعلیقات،  هبذه

 يف ذ� حتدید ٔأیة جفوات. مبا

 [هنایة الوثیقة]

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_14rowe.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_14rowe.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_16mead.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_16mead.pdf
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