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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

   السادسة عشرةالدورة

 2010 مايو 7 إىل 3جنيف، من 

  ةاألمريكي والنرويج والواليات املتحدة ونيوزيلندانص من اسرتاليا وكندا 

  األمانةمن إعدادثويقة 

ندا أ، تقدمت وفود 2010 مايو 6يف  .1 يا و كسرتا ندال يلويوز ية ن تحدة األمر يك والرنوجي والوالايت ا تعلق بمل تويقة معل  ث
ند  ية(" من جدول األعامل 10لباب ن") ثاملوارد الورا رشة  سادسة  للجألغراض ادلورة ا ية ادلوية عل بو احلكو لة الو مي

ية واملع ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ثا مللكن يدية والفاملع نة("للكور ولتقلرف ا  ").للجا

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه الويقة  .2 ثإن ا للج
ها  .فقومر

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

ية شأن املوارد الورا بادئ  ثرشوع األهداف وا ب مل م
 

هدف   1لا

ثال اخمل − تصل هبا من معمتضامن ا ية ولك ما  تفعون ابملوارد الورا يرتعني اذلين  ث نفاذ اني تعلق اب يدية ألي رشوط  لرف  ت تقل
نافع ملوالاتفاع وتقامس ا  .ن

بادئ  ملا

ية  − يادة صال حلدلول ذات ا ية اليت تقع حتت واليهتامتديدلسـ نفاذ إىل املوارد الورا ث ا  .ل

يدية − نافذين إىل املعارف ا تقلبغي لألشخاص ا ل لي تكل املعارف يف ن بقني  ية من صاحب املعارف وا تصةل ابملوارد الورا ل ا ملط ث مل
تحداث اخرتاع رشيع الوطين،سـا سعي إىل إرشاكه، رشط مراعاة ا لت احلصول عىل موافقة صاحب املعارف وا  .ل

هدف   2لا

تاكري يف ضعن خطأ  الرباءات حمنمنع  − شاط ا نطوي عىل  بالخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ن ية وما ت ثوء املوارد الورا
يدية تقلتصل هبا من معارف   .ي

بادئ  ملا

تاكري − شاط ا نطوي عىل  تاكر الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  بات الرباءات سب ا بغي ملودعي  بال  ن ت ك طل حي  .ن

يةلحلقوق ا ليقني يفاينبغي أن يكفل نظام الرباءات  − يني ابملوارد الورا رش ثتفعني ا ع لن  .لم

هدف   3لا

نح الرباءاتضامن  − بة يف  متكن من اختاذ قرارات صا متوافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب الرباءات  ئ  .لت

بادئ  ملا

ي − يمي مدى ا ند  ية برمهتا  سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا تجيب عىل ماكتب الرباءات أن تأخذ يف  ستق ع ن ل ع لص ن ملعسـ  فاءلتقح
 .لالاخرتاع رشوط الرباءة

بات الربا − بارها، عىل حد عمل املودع، طلجيب عىل مودعي  ية اليت ميكن ا ية األسا نا ية ا نوا حاةل ا تءات أن  سـ ع لص ن عب لتقي ي
ثه وحفصه هم الاخرتاع و حبيدة  لف  .مف

يدية اإلقرارهناك حاجة إىل  − هم موثلتقل بأن بعض أحصاب املعارف ا بون يف أن تكون معار ّقد ال ير ف  .قةغ

هدف   4لا

سارات دوية  − لالعالقة ابتفاقات و  .معنيةم

بادئ  ملا

سارات ادلوية  − لاحرتام الصكوك وا يةمل هاقلميواإل  .مع األخرى والامتيش 

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

هدف   5لا

ية الفكرية نظاماحلفاظ عىل دور − تاكرمللك ا يع الا ب يف   .تشج
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2  

بادئ  ملا

تاك − يع الا ية الفكرية يف  باحلفاظ عىل دور نظام ا تشج  .رمللك

ية الفكرية يقني والوضوح يف حقوق ا مللكتعزيز ا  .ل

تامثرات اإلبداعحامية  − تحداث اخرتاع جديداملوظفةس وماكفأة الا  .سـ يف ا

شف عهنا، إلثراء اجملموعة  − تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا رش املعلومات ا ية وتعممي املعلومات  شفا لكتعزيز ا مل ن لتقل بن ف
ية اليت نفاذ إلهيالتقنالاكمةل للمعارف ا هور ا ل ميكن   .للجم

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


