
 

WIPO/GRTKF/IWG/3/7 

 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/17/7 : من أسرتاليا وكندا نص

 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
نعقدة من  سمرب 10 إىل 6ملا يح صورا من  "2010ي د مجمن األمانة أن  ية إىل الفريق العامل تت ملعنيع الواثئق ا

ثالث ما بني ادلورات املقرر اجامتعه من  ية2011 مارس 4 فرباير إىل 28لا تا ل، مبا فهيا الواثئق ا [...]  :ل
WIPO/GRTKF/IC/17/7."[...]  

توي مرفق هذه الويقة عىل الويقة  .2 ثومعال ابلقرار املذكور أعاله،  ث نص من : WIPO/GRTKF/IC/17/7(حي
يةأ تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يا و يكسرتا مل يل ن ك  ).ل

إن الفريق العامل ما بني ادلورات مدعو إىل  .3
ها فقاإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة ومر  .ث

 ]ييل ذكل املرفق[
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WIPO/GRTKF/IC/17/7 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي مترب 15: لا  2010سب 

ملعنية بامللكية الفكرية اللجنة احلكومية الدولية ا
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

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

  ةنص من أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكي
 ثويقة من إعداد األمانة

ندا و2010 مايو 6يف  .1 يا و ك، تقدمت وفود أسرتا ية بويقة معل ل تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ثيوز مل يل يكن
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
ي نة("دية والفوللكور لتقلا  . 2010 مايو 7 إىل 3اليت انعقدت من ") للجا

نة من األمانة  .2 ست ا للجوا بةل WIPO/GRTKF/IC/16/7 ثتصدر الويقة [...] أن "لمت ملقكويقة معل لدلورة ا ث
ية عىل الويقة "ودعت أيضا ". للجنة تا يقات  ية ادلوية إىل تقدمي  نة احلكو شاركني يف ا ثا ب ك تعل ل للج ممل

WIPO/GRTKF/IC/16/7 بل يقات يف ويقة 2010ل يويو 31ق  ست من األمانة أن جتمع تكل ا ث، وا تعل لمت ل
ية   [...]".مإعال

نص املذكور يف مرفق هذه الويقة .3 يد إصدار ا با عىل القرار الوارد أعاله، أ ثو ل ع  .تعقي

ية عىل  .4 تا يقات  ته من  بومجعت األمانة ما  ك تعل ّسلم ت ناء WIPO/GRTKF/IC/16/7ثالويقة ّ م أ سار ث
ية ما بني ادلورات يف  تا يقات ا با لكتعل  .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10ثالويقة ل
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نة مدعوة إىل  .5 تعراض للجإن ا ثهذه الويقة سـا
ند  شاهتا حول ا نا ناسـهبا مهنا يف  ناد إىل ما  بوالا ق لي م  8ست

ية("  .")ثاملوارد الورا

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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يةمرشوع شأن املوارد الورا بادئ  ث األهداف وا ب  مل

هدف   :1لا

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

بادئ  :ملا

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

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

رشيع الوطين  .لتمراعاة ا

هدف   :2لا

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

بادئ  :ملا

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

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

هدف   :3لا

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

بادئ  :ملا

- ية بر سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا نجيب عىل ماكتب الرباءات أن تأخذ يف  ل ع لص ن ملعسـ يمي لتقح ند  تقمهتا  ع
رشوط الرباءة يفاء الاخرتاع  لمدى 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

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

هدف   :4لا

- ية سارات دوية  نالعالقة ابتفاقات و ل  .معم

بادئ  :ملا

- ها ية األخرى والامتيش  سارات ادلوية واإل معاحرتام الصكوك وا مي ل  .قلمل
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- ية ية  سارات دوية وإ تعاون مع صكوك و نالهنوض اب مي ل م معل  .قل

هدف   :5لا

تاكرمللاحلفاظ عىل دور نظام ا - يع الا بية الفكرية يف  تشج  .ك

بادئ  :ملا

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

 تحداث اخرتاع جديد تامثرات املوظفة يف ا سـحامية اإلبداع وماكفأة 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 إلهياإل هور ا ية اليت ميكن  لثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا للجمن  .لتق

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


