
 

WIPO/GRTKF/IWG/3/10 

 ابإلنلكزيية :األصل
تارخي  2011 يناير 10: لا

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ما بني الدوراتالثالث الفريق العامل 

 2011 مارس 4إىل فرباير  28جنيف، من 

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10: جمموعة 

تعليقات على الوثيقة 

WIPO/GRTKF/IC/16/7  نص من "بعنوان

أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج والواليات 

  "املتحدة األمريكية
  األمانةمن إعداد

رشة  .1 سابعة  يدية والفوللكور، يف دورهتا ا ية واملعارف ا ية ابملوارد الورا ية ادلوية ا نة احلكو ست ا عا ل تقل ث ن ل للج لمت ملع م ل
سمرب 10 إىل 6ملنعقدة من ا ية إىل الفريق العامل  "2010ي د يع الواثئق ا يح صورا من  نمن األمانة أن  ملعمج تت

ثالث ما بني ادلورات املقرر اجامتعه من  ية2011 مارس 4 فرباير إىل 28لا تا ل، مبا فهيا الواثئق ا [...]  :ل
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10."[...]  

توي مرفق هذه الويقة عىل الويقة ومعال ابلقرار املذكور أعال .2 ثه،  ث  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10حي
ثيقات عىل الويقة مجموعة ( نوان WIPO/GRTKF/IC/16/7تعل ندا "بع  ندا ويوز يا و يلنص من أسرتا ن ك ل

ية تحدة األمر يكوالرنوجي والوالايت ا  )."مل

إن الفريق العامل ما بني ادلورات مدعو إىل  .3
هااإلحاطة علام مبضمون هذه ال فقويقة ومر  .ث

 ]ييل ذكل املرفق[

A 
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WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي مترب 15: لا  2010سب 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  الدورة السابعة عشرة
سمرب10 إىل 6جنيف، من   2010ي د

 بعنوان WIPO/GRTKF/IC/16/7 تعليقات على الوثيقة جمموعة
نص من أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج والواليات املتحدة "

  "األمريكية
 ثويقة من إعداد األمانة

ية بويقة معل 2010 مايو 6يف  .1 تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يا و ث، تقدمت وفود أسرتا مل يل ن ك يكل
ند  وWIPO/GRTKF/IC/16/7صدرت برمق  بتعلق اب ية(" من جدول األعامل 10لت ") ثاملوارد الورا

ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا بو احلكو نة الو رشة  سادسة  ثألغراض ادلورة ا ن ل ي للج ع مللكل ملعم
يدية والفوللكور  نة("لتقلا  "). للجا

نعقدة .2 رشة ا سادسة  نة، يف دورهتا ا ملودعت ا ع ل ية  "2010 مايو 7 إىل 3 من للج نة احلكو شاركني يف ا ما للج مل
ية عىل الويقة  تا يقات  ثادلوية إىل تقدمي  ب ك تعل بل WIPO/GRTKF/IC/16/7ل ست 2010ل يويو 31ق  لمت، وا

ية  يقات يف ويقة إعال ممن األمانة أن جتمع تكل ا ث  [...]".لتعل

بو تعم .3 با عىل القرار الوارد أعاله، أصدرت أمانة الو يو تارخي تعقي نة  شاركني يف ا يع ا بامي عىل  للج مل مج
بل 2010 نيويو 23 يقاهتم  شاركني إىل اإلدالء  يه ابلقرار وتدعو ا ق، تذكر  تعلف بمل  .2010ل يويو 31ّ

A 
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ية .4 تا ية من ادلول األعضاء ا تا يقات  سلمت األمانة  لوناء عىل القرار الوارد أعاله،  ل ب ك تعل ت يا : ّب بييل وكولو مشـ
يةوالاحتاد الرويس، ومن  تا متدة ا بة ا هات املرا لا ل ملع ق ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية : جل با حية الطالب وا ل مجع

(AECG) ية نولو يو ناعات ا نظمة ا ج و تك بم يات (BIO)للص ناعات وا مجلع ابالشرتاك مع الاحتاد ادلويل  للص
ية ابألدوية  يوية للرباءات (IFPMA)ملعنا نظمة األوروية اآل سـ وا ب  .(EAPO)مل

شلك اليت وردت بهوترد يف م .5 يقات اب لرفقات هذه الويقة ا تعل  .لث

نة مدعوة إىل  .6 يقات للجإن ا لتعلاإلحاطة علام اب
 .ثالواردة يف مرفقات هذه الويقة

 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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  األولاملرفق

ييل شـيقات وفد   تعل

يةمرشوع شأن املوارد الورا بادئ  ث األهداف وا ب  مل

هدف   :1لا

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

بادئ  :ملا

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

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

رشيع الوطين  .لتمراعاة ا

 : تعليق

تصل هبا ية وما  نفاذ غري القانوين إىل املوارد الورا نب ا يا يغطي، من جانب، مطلب  بدأ عاما أسا نا  يبدو  ث ل جت سـ ل  من مي
يق ذكل يادة لك دول يف حتديد اإلجراءات والوسائل  يدية، ويؤكد من جانب آخر  لتحقمعارف  سـ  .تقل

ية جيب  تصةل مبوارد ورا يدية ا يد اإلشارة إىل أن الاتفاع ابملعارف ا ثاين، لعل من ا بدأ ا ثوخبصوص ا مل تقل ن ل لمل ملف
ية قد تعين أن ال لزوم  ياغة احلا يه من مالكه، فا تحصال  لالا لص عل نافع يف احلاالت اليت يكون فهيا سـ ملتقامس ا ل

تحصال بوسائل أخرى  .سـالا

بارة  سعي إىل إرشاكه"لعوخبصوص ا سب " لوا شاركة يف العمل أو مداها  يح أنواع ا ثاين، نود لو أمكن تو بدأ ا حيف ا مل ض ل مل
تأ نافع ا بارة تذكر اإلرشاك يف العمل ال تقامس ا نص، خاصة وأن ا تما يقرتحه أحصاب ا مل مل لع نهل ياغة . مية  ترب أن ا نا  لصوإ نع ن

يارات ولكهنا جيب أن تكون واحضة أيضاعامةجيب أن تأيت  تلف ا يث تغطي  خل  خم  .حب

هدف   :2لا

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

بادئ  :ملا

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

ية - يني ابملوارد الورا رش تفعني ا يقني يف احلقوق  ثبغي أن يكفل نظام الرباءات ا ع ل ن للمل  .ين

 :تعليق

ية الفك بة إىل نظام ا ية اب بدأ يف غاية األ نا هذا ا مللكبدو  سـ مه مل ل يه ماكتب الرباءات . ريةلني بق  ففإن الوصول إىل وضع  تط
توى العام أيضا سب بل عىل ا نح احلقوق يعود ابلفائدة ال يف املوضوع اذلي نعاجله  ية  سـمعايري عا حف مل  .ملل

يع املعلومات  يان اكمل وهنايئ  شفوعة  بات الرباءات  يع عىل إيداع  يد جدا ا جبمضف إىل ذكل أن من ا م طل بشج بملف لت
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ية ا هام اتمالتقنا تاكر  نارص اليت يقوم علهيا الا سابقة وا ية ا نا ية ا هم حاةل ا ميكن  فدلامعة  بف لع ل ع لص لتقن يعزز ذكل من . ل سـو
يقني ملالكهيا لنح حقوق أفضل دون شك ويكفل مزيدا من ا  .م

بغي  نارص اليت  يا من ا شاهتا حنو حتديد مجموعة د نا تجه  ية، فلعل األفضل أن  نوأما املوارد الورا يم لع ن ق ت مراعاهتا يف مضامر ث
نفاذ إىل تكل املوارد  .لا

هدف   3لا

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

بادئ  ملا

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

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

بون يف أن تكون م − يدية قد ال ير غناك حاجة إىل اإلقرار بأن بعض أحصاب املعارف ا تقل ّعارهم موثقةله  .ف

 :تعليق

ية  نب الازدوا ية إجراءات الفحص  شرتكة يف هذا اجملال من شأنه أن يزيد من فعا ياانت  جنرى أن وجود قواعد  ّ جي ل م ب
تلف املاكتب تواصل بني  شرتك وا خميف العمل، ومن شأنه أيضا أن حيفز العمل ا ل هّل . مل يب  بغي اعامتد أسا سإذن  تن ل ي

يث تضفي بادئ  حبيق هذه ا مل  . علهيا شالك حمدداتطب

تقد أيضا أن من الرضوري حتديد الطريقة اليت جتعل ن املمكن ضامن الاحرتام ملصاحل أحصاب  نا  نعومع ذكل، فإ ن
ياانت هم يف قاعدة  ميكن إدراج معار باملعارف  ف  .ل

هدف   4لا

ية − سارات دوية  نالعالقة ابتفاقات و ل  .معم

بادئ  ملا

سارات ادلوية واإل − قاحرتام الصكوك وا ل هامل معية األخرى والامتيش   .لمي

ية − ية  سارات دوية وإ تعاون مع صكوك و نالهنوض اب مي ل م معل  .قل

 :تعليق

ية يد مبوضوع املوارد الورا تعلق عن قريب أو  سائل  ناقش  نظر إىل كرثة احملافل اليت  هدف حموري اب ثهذا ا بع ت م ت ل عىل . ل
يه  تفق  ية هو احلل اذلي  ـي أن أكرث احللول فعا بد علأن من ا ي ل يا اليت هيل بادئ ادل متع ادلويل بوضع نظام عام من ا نا مل جمل

يع  .مجليؤيدها ا

هدف   5لا

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



WIPO/GRTKF/IWG/3/10 

Annex 

5 

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10, Annex I 

3  

بادئ  ملا

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

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

تحداث اخرتاع جديدحامية اإلبداع وم − تامثرات املوظفة يف ا سـاكفأة الا  .س

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

 :تعليق

بدأ ا شديد يف مضامر ا لنود ا مل سمح برفع لت تعلقة ابالخرتاعات إذ إنه  ية ا هور إىل املعلومات ا ية نفاذ ا يثاين عىل أ مل ن لتقمه مجل
يا بوسائل شـىت نولو يع نقل ا جتوايت املعرفة و لتك شج تسـ  .م

 

 :تعليق

ندا  ندا ويوز يا و نص اذلي تقدمت به وفود أسرتا ييل أن ا ناء ادلورة اليت طرح فهيا الاقرتاح، ترى  بني أ لكام  ن ك ل ل شـ ث ّت
ية تازة ميكن الانطالق مهنا للعمل عل موضوع املوارد الورا تحدة بداية  ثوالرنوجي والوالايت ا مم  .مل

هدف األول،  يغت بأسلوب عام جدا، وذلا حنص عىل زايدة ادلقة يف حتديد ها لوعدا ا صنرى أن سائر األهداف قد 
ناول أحد األهداف عىل األق. من خالل احلوار هم أن  تقد أن من ا تو يمل ية حتديدا وسامهتا اخلاصةنع . ثل املوارد الورا

ناء ادلورة الالحقة ييل عىل إجياد نصوص بديةل يف هذا الصدد أ تعمل  ثو شـ  .سـ

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثايناملرفق ل ا  

ثاين  لاملرفق ا

يا بيقات وفد كولو  متعل

نص املقرتح يا ابخلط ادلاكن  (لفقرات ا مبإضافات كولو
 )وبني قوسني مربعني

يات وفد كولو  مبياصتو

هدف   :1لا

-  تفعون ابملوارد ثال اخملرتعني اذلين  ينضامن ا مت
يدية ألي  تصل هبا من معارف  ية ولك ما  تقلالورا ي ث

نافع نفاذ والاتفاع وتقامس ا تعلق اب ملرشوط  ن ل  .ت

بادئ  :ملا

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

يدية ينبغي لأل - نافذين إىل املعارف ا تقلشخاص ا لل
ية من صاحب املعارف  تصةل ابملوارد الورا ثا مل

تحداث اخرتاع،  تكل املعارف يف ا بقني  سـوا ل ملط
بقة[ وافقةاملاحلصول عىل  صاحب  من ]ملسـا

سعي إىل إرشاكه والوصول إىل اتفاق [ لاملعارف وا
نافع رشيع الوطين]ملعىل تقامس ا  .لت، رشط مراعاة ا

هدف خبصوص ، من الرضوري أن يذكر 1ل ا
بغي أن  نافع  نفاذ وتقامس ا ينرصاحة أن رشوط ا مل ل
تفق علهيا األطراف واملوافقة  يند إىل رشوط  تست

رشيع الوطين بقة وا نرية ا تا لسـ ملسـ ت  مل

هدف   :2لا

نح الرباءات عن خطأ الخرتاعات ال تكون  - منع  م
تاكري يف ضوء  شاط ا نطوي عىل  بجديدة أو ال  ن ت

يديةاملوارد  تصل هبا من معارف  ية وما  تقلالورا ي  .ث

بادئ  :ملا

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

تاكري بشاط ا  .ن

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

هدف  ي أن يذكر ، من الرضور2لخبصوص ا
متكل غري  نح يف حال ا ّرصاحة أن الرباءات لن  ل مت
ية وما  رشوع أو سوء الاتفاع ابملوارد الورا ثا ن مل

يدية تقلتصل هبا من معارف   ي

هدف  3 لا

ضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب  -
نح  بة يف  متكن من اختاذ قرارات صا مالرباءات  ئ لت

 .الرباءات

بادئ  ملا

باهناجيب عىل ماكتب ا - حسـلرباءات أن تأخذ يف 

هدف  نص عىل أن 3لخبصوص ا بغي ا ترب أنه  ل،  يننع
يق  هم يف  بغي أن  ية الفكرية  تطبأنظمة ا س ن تمللك ي

نفاذ شأن ا ية  لاملعايري الو ب  طن
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ند  ية برمهتا  سابقة ا ية ا نا ية ا عحاةل ا ن ل ع لص ملعن لتق
رشوط الرباءة يفاء الاخرتاع  ليمي مدى ا ت  .ستق

نوا حاةل مودعيجيب عىل  - بات الرباءات أن  يبي  طل
بارها،  ية اليت ميكن ا ية األسا نا ية ا تا سـ ع لص عن لتق
ثه  هم الاخرتاع و يدة  حبعىل حد عمل املودع،  لف مف

 .حفصهو

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

 .ّموثقة

هدف   4لا

ية - سارات دوية  نالعالقة ابتفاقات و ل  .معم

بادئ  ملا

ية  − سارات ادلوية واإل مياحرتام الصكوك وا ل قلمل
ها  .معاألخرى والامتيش 

سارات دوية  - تعاون مع صكوك و لالهنوض اب م ل
ية ية  نوإ معمي  .قل

 

هدف   5لا

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

بادئ  ملا

يع احلفاظ عىل د - ية الفكرية يف  تشجور نظام ا مللك
تاكر  .بالا

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

تامثرات املوظفة يف  - سحامية اإلبداع وماكفأة الا
تحداث اخرتاع جديد  .سـا

رش املعلومات  - ية وتعممي املعلومات  شفا نتعزيز ا بل ف
شف  تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا لكا مل لتقن

ية اليت عهنا لتقن، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا
نفاذ إلهيا هور ا لميكن   .للجم

 

 

ثالث[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثالثاملرفق ل ا  

ثالث  لاملرفق ا

 تعليقات وفد الاحتاد الرويس

يدية والفوللكور، يف دورهتا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلقررت ا ث ن ل لللج مللكملع سادسة م ل ا
ية عىل  تا يقات  نة  شاركون يف ا برشة، أن يقدم ا ك تعل للج مل نوان WIPO/GRTKF/IC/16/7ثالويقة ع نص من "بع 

ية تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يا و يكأسرتا مل يل ن ك شوها الحقا"ل نا ق   .لي

ند  تعلقة  ببوالويقة املذكورة أعاله وا مل ية"ث تعلقة من جدول أعامل " ثاملوارد الورا بادئ ا رشوعا لألهداف وا نة تطرح  ملا مل م للج
ية  .ثابملوارد الورا

ها من أهداف يق ما يقا ها  بادئ اليت جيب  سة أهداف مع ا بلويف الويقة  تحق ليق تطب مل مخ  .ث

بادئ املقرتح رشوع األهداف وا ملإن الاحتاد الرويس يؤيد   .م

سائل  يع األهداف مرتابطة وسعى إىل إجياد حلول  تونرى أن  مل ت ية الفكرية، رشيطة الوفاء مج مللكتعلق بإنفاذ حقوق ا
ية ية من الاتفاع ابملوارد الورا تأ نافع ا نصف  تقامس العادل وا ثرشوط ا ن ت مل للم مل ل  .ب

بادئ تكفل من هجة  يدية ملفاألهداف وا تصل هبا من معارف  ية ولك ما  تفعون ابملوارد الورا ثال اخملرتعني اذلين  تقلا ي ث ينت م
نف تعلق اب لألي رشوط  هدف رمق  (لمنافعلالعادل تقامس لاناذ والاتفاع وت توسعى من هجة أخرى إىل احلفاظ عىل دور ) 1لا

يع الاخرتاع  ية الفكرية يف  تشجنظام ا هدف رمق (مللك  ).5لا

هدف رمق  نطوي عىل  "2لوأحد أمه األحاكم جاء يف نص ا نح الرباءات عن خطأ الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  تنع  م م
تاك بشاط ا يديةن تصل هبا من معارف  ية وما  تقلري يف ضوء املوارد الورا ي سب  و.ث بات الرباءات  بغي ملودعي  كال  طل ين

تاكري شاط ا نطوي عىل  تاكر الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  با ن ت رشط ."ح نطق يف الوفاء هبذا ا نص حبمك ا ل ومييض ا مل ل
نح الرباءاتضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب"بذكر احلاجة إىل  بة يف  متكن من اختاذ قرارات صا م الرباءات  ئ " لت

هدف رمق   .3لكام جاء يف ا

ئة  نة يف معل يه ا نا نرى أن إحدى أولوايت ا يه، فإ لفو للج ن ) WIPO/GRTKF/IC/16/6ثانظر الويقة " (ألف"عل
يال وحتديدا عاما ملصادر أخرى للمعلومات ا ية وشمل  حتلوتعلق حبامية املوارد الورا ت ث ية، ت شأن املوارد الورا ثشوف عهنا  ب ملك

شوف عهنا ية ا ياانت وغريها من مصادر املعلومات اليت توثق املوارد الورا ملكأي قامئة جرد مبا يوجد من دورايت وقاعد  ث  .ّب

بق  ياانت للموارد سـوقد  شاء قاعدة  هذا الغرض هو إ نة  نة أن أحد احللول ا شاركني يف ا ياانت ا بأن جاء يف  ن للج مل لب ملمك
با  يدية وإاتحهتا للخرباء يف أي بدل اكن  ية واملعارف ا ملالورا ن تقل ّث جت تصل هبا نح الرباءات عن خطأل ية وما  ي يف املوارد الورا ث

يدية  .تقلمن معارف 

ند  ند العمل عىل  تلف فهيا رأاين  رشوط اليت ال  بوأحد ا ع خي ية"ل العالقة "من جدول األعامل هو أيضا " ثاملوارد الورا
يةمابتفاقات و نسارات دوية  هدف رمق -" معل ية والامتيش 4ل ا سارات ادلوية واإل سائر الصكوك وا مي، يف إقامة الاحرتام  ل مل قلل

يولويج  نوع ا ية ا ية، وال سـامي اتفا ية ا سارات ادلوية واإل ياق الصكوك وا تعاون يف  بها، وكذكل الهنوض اب ت ن مي ل مل سـ لل ل قملع قلمع
نظمة األغذية والزراعة  تعاون يف دوراهتاوقد ذ). الفاو(مو ية ذكل ا نة أ لكرت ا مه  .للج

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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  الرابعاملرفق

 املرفق الرابع

ية  تعليقات نولو يو ناعات ا جنظمة ا تك بم  )BIO(للص
ية ابألدوية و يات ا ناعات وا نالاحتاد ادلويل  مجلع  )IFPMA(ملعللص

ندا والرنوجي والوالّنود أن نعرب عن تقديران لوفود  ندا ويوز يا و يلأسرتا ن ك تحدة عىل الويقة ل ثايت ا مل
WIPO/GRTKF/IC/16/7 ية شأن موضوع املوارد الورا بادئ  رشوع أهداف و توي عىل  ثاليت  ب م وابلرمغ من . محت

يا يس اك تقدم  ترب أن ذكل ا ية،  تعلقة ابملوارد الورا سائل ا نة حول ا تقدم امللموس احملرز يف ا فا ل ل نع ث مل مل للج تقد أن . ل ثالويقة نعو
WIPO/GRTKF/IC/16/7شأن ونرى . ل خطوة أوىل هممة يف امليض قدما حنو برانمج معل جوهري أصلب يف هذا ا

ناء مزيد من العمل اجلوهري نة هممة يف  بادئ إمنا هو  بأن الاتفاق عىل جموعة من األهداف وا ب  .لمل

نقاش رشوع غري اكمل بعد وجمر أساس  ترب هذا ا نا  هم مع ذكل اإلشارة إىل أ للومن ا مل نع ن تقد أ. مل ن األخذ بأهداف تقر نعو
سني الويقة سمح  توسط والصغري مهنا  رشاكت والسـامي ا يقني القانوين  ية وا شفا ية الوضوح وا ثبأ تح ي مل لل ل ل بمه س  .ف

ية تا بادئ ا يف إىل القامئة األهداف وا نة أن  يق ذلكل الغرض، نقرتح عىل ا لو ل مل تض للج  :حتق

هدف  :لا

تعلقة مبا خيص املوارد ال - سائل ا ملالوقوف عىل ا با، مل نا يامث يكون ذكل  ية الفكرية،  ية من حقوق ا سـورا مث ح مللك
تفق علهيا األطراف حول نقل تكل املوارد بطريقة واحضة وشفافة يرشوط   .ب

بادئ  :ملا

هر فهيا تكل العالقة - هام بطريقة  بغي  بادل و نافع عىل ادلمع ا نفاذ وتقامس ا تظيقوم نظام الرباءات ونظام ا يق تطبن ي ت مل  .ملل

تفق ينبغي أن ت - رشوط اليت  ية مهنا مضن ا تأ نافع ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة اب يرد األحاكم ا ل ت مل مل ث ل مل
ية الفكرية شأن ا شمل أحاكما  نفاذ، وجيوز أن  مللكعلهيا األطراف وقت ا ب ت  .ل

هدف  :لا

ساب املوارد الورا - تعلق اب يات  ية من  تضامن إاتحة لك ما يرد يف القوانني الو ت تض كن مق نية والاتفاع هبا ط ث
 .للجمهور بطريقة شفافة

بادئ  :ملا

سق مع  - ية واحضة وشفافة و ية من املوارد الورا تأ نافع ا نفاذ وتقامس ا تعلقة اب يات ا تبغي أن تكون ا ث ت مل مل ل مل تتض ملق ين
يقني القانوين  .لا

ية من امل - تأ نافع ا نفاذ وتقامس ا يات ا تعلقة  تبغي أن تكون املعلومات ا مل مل ل تض مبقمل تاحة عىل نطاق ين ية  موارد الورا ث
هم هةل ا لفواسع و  .س

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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  اخلامساملرفق

 املرفق اخلامس

يوية للرباءات نظمة األوروية اآل سـيقات ا ب مل  )EAPO( تعل

يوية للرباءات نظمة األوروية اآل يقات ا سـيف ما ييل  ب مل نص من "بعنوان  WIPO/GRTKF/IC/16/7ثالويقة  عىل تعل
ندا ويو يا و نأسرتا ك يةل تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا يكز مل ية "يل ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللك واملطروحة عىل ا نم ل ملعللج

نعقدة من  رشة ا سادسة  يدية والفوللكور يف دورهتا ا ية واملعارف ا ملالفكرية واملوارد الورا ع ل تقل  .2010 مايو 7 إىل 3لث

هدف   :1لا

نفاذ"بدال من  تعلق اب لألي رشوط  بارة نقرت" ت نفاذ"عح  تعلق اب لرشوط حمددة   ".ت

بدأ  بغي حتديد أي موفقة يراد من ماكل املعارف2ملوخبصوص ا ية وما . ين،  ثـي ابألحرى موافقة أحصاب املوارد الورا فه
يدية عىل الاتفاع هبا نتصل هبا من معارف  تقل  .ي

هدف   :2لا

نحو اآليت ياغة عىل ا لجاءت ا  :لص

نح الرباءات عن خطأ الخرتا" منع  ية وما م تاكري يف ضوء املوارد الورا شاط ا نطوي عىل  ثعات ال تكون جديدة أو ال  ب ن ت
يدية تقلتصل هبا من معارف   ".ي

بدأ  يح ا بغي تو ملو ض نحو اآليت1ين  :ل عىل ا

ثارية " نح ماليك الرباءات حقوقا ا بغي  ئال  م تن نص... (سـي  )".لاتبع ا

بق إىل  بادئ"سـونقرتح نقل ما  هدف " ملا هدف ، أي أن ت1ليف ا ثاين  بدأ ا للكون ا ل هدف 1مل بدأ 2ل، من ا أن  (2مل، ا
ية يني ابملوارد الورا رش تفعني ا يقني يف احلقوق  ثيكفل نظام الرباءات ا ع ل ن هدف .)للمل نا أوثق اتصاال اب هو يف رأ ل   .1يف

هدف   :3لا

نحو اآليت ياغة عىل ا لجاءت ا  :لص

متك" نح الرباءاتلتضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب الرباءات  بة يف  من من اختاذ قرارات صا  ."ئ

بدأ  يح ا بغي تو ملو ض نحو اآليت1ين  :ل عىل ا

ية الاخرتاع للرباءة" يمي أ ند  سابقة برمهتا  ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا هلجيب عىل ماكتب الرباءات أن تأخذ يف  ع ل ع لص ن تقسـ لتق  ".ح

بدأ  بارة 2ملويضاف يف ا هم"لع بعد ا لفيدة  ية" مف ية يف: "تاللكامت اآل سامت األسا سـا ية يف " (ل سامت األسا هم ا سـيدة  ل لف مف
 )الاخرتاع

بدأ  ياغة ا بغي  ملو ص نحو اآليت3ين  :ل عىل ا

بون يف أن تكون " يدية قد ال ير تصل هبا من معارف  ية وما  غناك حاجة إىل اإلقرار بأن بعض أحصاب املوارد الورا تقل ي ث ه
ّمعارهم موثقة  ."ف

هدف   :4لا

بارة الا ياغة ا لعبغي  ص نحو اآليتين ية عىل ا لتا حت  :ف
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 ...".ضامن وجود عالقة "

هدف   :5لا

سابقة ية األجزاء ا تلف عن  ته  بدو، إىل هدفني، ألن  لشار يف هذا اجلزء، عىل ما  خت ي ني بي بادئ"إذ يأيت مضن . بن بعد " ملا
ية الفكرية"مبدأ  يقني والوضوح يف حقوق ا مللكتعزيز ا  .مبدآن" ل

بد تاكر"أ مونقرتح أحيذف من هذا اجلزء  يع الا ية الفكرية يف  باحلفاظ عىل دور نظام ا تشج ته مطابقة " مللك يا غاذلي تأيت  ص
هدف  لياغة ا ياغة 5لص هدف"ص، و تايل" 5لا نحو ا لعىل ا  :ل

هدف   :5لا

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

بادئ  :ملا

تحد - تامثرات املوظفة يف ا سـحامية اإلبداع وماكفأة الا  .اث اخرتاع جديدس

ية الفكرية - ية يف إنفاذ حقوق ا شفا مللكتعزيز ا ف  .ل

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

ساد[  ]سلييل ذكل املرفق ا
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سادس املرفق لا  

سادس  لاملرفق ا

ثني حول احلومكة تعليقات با حية الطالب وا ل  مجع
 )AECG(يف ادلول اجلزرية 

هدف . األهداف واحضة تيس ا لو نافع1سـيك بدأ تقامس ا يث اقرتانه  ية ال شك فهيا من  مل أ مب شات . حمه نا قوكام جاء يف  م
تني تقامس16/6 و16/5ثيقالو هوم ا يح  ل، البد من أن تو  .مفض

هدف  ها؟هل من: 4لا  مه املمكن ذكر أ

هدف  ية وادلوية: 5لا تكامهل بغريه من الصكوك اإل بغي ا بق، بل  ية الفكرية وحده ا بغي أن يكون نظام ا لال  مي سـ قلملط ن مللك ين  .ي

 ]ثهناية املرفقات والويقة[

 

 


