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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سمرب  9: لا  2010يد

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010 يد

  ةوالواليات املتحدة األمريكيلنرويج واونيوزيلندا واليابان نص من أسرتاليا وكندا 
  األمانةمن إعدادثويقة 

سمرب  8يف  .1 ندا 2010يد يا و ك، تقدمت وفود أسرتا ياابن ل ندا لوا يلويوز ية والرنوجي ن تحدة األمر يكوالوالايت ا مل
ند  تعلق اب ببويقة معل  ت ية(" من جدول األعامل 8لث سابعة ألغراض ادلورة ") ثاملوارد الورا نة الا للجرشة  بو ع يلو

يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع نة("م  .")للجا

نة مدعوة إىل  .2 ثذه الويقة اإلحاطة علام هبللجإن ا
ها  .فقومر
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ية: ورقة معل ية الفكرية واملوارد الورا ثا يارات: مللك  خلاألهداف وا

ندا م ياابن ويوز ندا وا يا و يلن أسرتا ن ل ك يةوالرنوجي ل تحدة األمر يكوالوالايت ا  مل

شأن حامية  .1 بل  نة للعمل ا يارات ا نة ا بحددت ا خل ملقللج ملمك ية اّ ية الفكرية ثملوارد الورا ثالويقة (مللكمبوجب ا
WIPO/GRTKF/IC/17/6 .(رش يارات العمل ا لعووضعت قامئة  ية ةخ ئات ر ئيسـ يف ثالث   :يهف

ية ألف ية للموارد الورا ثيارات حول امحلاية ادلفا ع  خ

شفولخيارات ح ابء  لك رشوط ا

نف والعادل جمي نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا ملصيارات حول قضااي ا مل ب مل ل مللك  .خ

ندا اليت نقاش لاورقة توسعى  .2 ندا ويوز يا و بل أسرتا يلقدمت مؤخرا من  ن ك ل ق ية ِّ تحدة األمر يكوالرنوجي والوالايت ا مل
متةل،، ودون )WIPO/GRTKF/IC/17/7ثالويقة ( تاجئ  باق أية  حما ن شأن ست بادئ  ب إىل حتديد األهداف وا مل

ية احامية  ية الفكريةثملوارد الورا بادئ. مللكمبوجب ا سة أهداف قامئة عىل  ية  موحتدد هذه الورقة احلا مخ ل ّ. 

ساعدة ادلول األعض .3 شة ملو نا تقدم يف  قاء عىل ا ية احامية مل ية الفكريةثملوارد الورا ، قد يكون من مللكمبوجب ا
يد إاتحة اجملال  بادئ وململفا شة أكرث تركزيا عىل األهداف وا كينا مل يق تكل األهداف ق يارات  تعانة اب تحقية الا لف خل سـ

بادئ ه. ملوا ية إ نظر يف  يه يف ا نة ابلورقة املرفقة  تعني ا سويؤمل أن  كيف ل ط للج يق تسـ يارات يف  يع تكل ا حتقام  خل مج
شأن  بادئ  باألهداف وا ية احامية مل ية الفكريةثملوارد الورا  .مللكمبوجب ا

شف  .4 رشوط ا تعلقة  هادف واملركز عىل القضااي ا لكوال شك يف أن نقاش اخلرباء ا ب مل ّ ل يار ب(ّ سـينهتـي إىل ) 2.خلا
رش تعلقة  يارات األخرى ا بإبراز قضااي ذات الصةل اب مل شف خل ومن شأن ذكل ). 4. وب3. وب.1ب(لكوط ا

ساعد أيضا عىل حتديد  نقاش املركز أن  يا تّل تعانة  مبخإماكية الا سـ يق أهداف لن شف يف  يارات ا حتقف  مثل لكخ
ية وحتديد  تا لاألهداف ا تعانة هبل  :اسـإىل أي حد ميكن الا

تصل هب - ية ولك ما  تفعون ابملوارد الورا ثال اخملرتعني اذلين  يضامن ا ث ينت يدية ألي رشوط م تقلا من معارف 
تفاع وتتعلق اب نافعنال نفاذ وتقامس ا ملا  ؛ل

نوحة إعادة معاجلة الرباءات و - تاكري ملما شاط ا نطوي عىل  بعن خطأ الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ن ت
يدية تصل هبا من معارف  ية وما  تقليف ضوء املوارد الورا ي  ؛ث

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

يةو - سارات دوية  نالعالقة ابتفاقات و ل  ؛معم

تاكر - ية الفكرية يف الهنوض ابال بواحلفاظ عىل دور نظام ا  .مللك

يارات األخرى املدرجة يف ا .5 ساعد أيضا عىل حتديد فائدة ا نقاش املركز أن  لومن شأن ا خل ي فئتني ألف وجمي يف ّل
شأن  بادئ  بيق األهداف وا مل ية احامية حتق ية الفكريةثملوارد الورا  .مللكمبوجب ا

 

 ]امللحقييل ذكل [
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بادئ  يارات  )WIPO/GRTKF/IC/17/7ثالويقة (ملاألهداف وا ثاحملددة يف الويقة (خلا ّWIPO/GRTKF/IC/17/6( 

هدف   1لا

 

 

تفعون ابملو ثال اخملرتعني اذلين  ينضامن ا تصل هبا من مت ية ولك ما  يارد الورا ث
نافع نفاذ والاتفاع وتقامس ا تعلق اب يدية ألي رشوط  ملمعارف  ن ل ت  .تقل

شف اإللزايم1.ب  لك ا
شف2.ب رشوط ا تعلقة  لك مواصةل حبث القضااي ا ب  مل
شف3.ب شأن ا يات  ية وتو بادئ تو لك  ب ص جهي  م
يات بديةل4.ب ية  - ل آ ية  ية أو اإل شأن أحاكم لقوانني الرباءات الو بغأعامل أخرى  مي ن قلب ط

نافع وقانون الرباءات واملامرسات  نفاذ وتقامس ا تاكمل بني تدابري ا مليل الاساق وا ل ل ت تسه
 .تاملربطة به

شأن 1.ج تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا شأن أحاكم ا ية  ياانت  ب  قاعدة  مل ل ب مللكب شـبك
نفاذ وتقامس ا ملا  نافعل

تعاقدية2.ج ية للمامرسات ا بادئ تو رشوع  ل   جهي  مم
ية3.ج يص يف جمال املوارد الورا ث  دراسة حول ممارسات الرت خ

 

ية حت يادة صال حلدلول ذات ا ية اليت تقع حتت لسـ نفاذ إىل املوارد الورا ثديد ا ل
 .واليهتا

بادئ   :ملا

تصةل اب يدية ا نافذين إىل املعارف ا ملبغي لألشخاص ا تقل لل ية من ين ثملوارد الورا
تحداث اخرتاع، احلصول  تكل املعارف يف ا بقني  سـصاحب املعارف وا ل ملط

سعي إىل إرشاكه يقلعىل موافقة صاحب املعارف وا ، رشط لتطب يف ذكل ا
رشيع الوطين  .لتمراعاة ا

 

 

 



WIPO/GRTKF/IC/17/11 
Appendix 

2  

 
 

هدف  نطوي عىل  2لا 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  .ث

ية1.أ ياانت ومصادر املعلومات حول املوارد الورا ث جرد قواعد ا  لب
ية2.أ ية ألغراض امحلاية ادلفا ع أنظمة املعلومات عن املوارد الورا  ث
ية3.أ شأن امحلاية ادلفا يات  ية وتو بادئ تو ع  ب ص جهي  م

شف اإللزايم1.ب  لك ا
شفمب 3.ب شأن ا يات  ية وتو لكادئ تو ب ص جهي

 

   

تاكر الخرتاعات ال تكون جديدة  سب ا بات الرباءات  بغي ملودعي  حال  كن طل ي
تاكري شاط ا نطوي عىل  بأو ال  ن  .ت

بادئ   :ملا

يني ابملوارد  رش تفعني ا يقني يف احلقوق  عبغي أن يكفل نظام الرباءات ا ل ن للمل ين
ية ثالورا

 

 

 

هدف  متكن من اختاذ ضامن توافر املعلوم 3لا لتات الرضورية دلى ماكتب الرباءات 
نح الرباءات بة يف  مقرارات صا  .ئ

ية2.أ ية ألغراض امحلاية ادلفا ع أنظمة املعلومات عن املوارد الورا  ث
ية3.أ شأن امحلاية ادلفا يات  ية وتو بادئ تو ع  ب ص جهي  م

شف اإللزايم1.ب  لك ا
شف 3.ب شأن ا يات  ية وتو لكبادئ تو ب ص جهي م

 

ية جي نا ية ا باهنا حاةل ا عب عىل ماكتب الرباءات أن تأخذ يف  لص ن لتقسـ ح
رشوط الرباءة يفاء الاخرتاع  يمي مدى ا ند  ية برمهتا  سابقة ا لا ع ن تل ستق  .ملع

 

ية  نا ية ا نوا حاةل ا بات الرباءات أن  عجيب عىل مودعي  لص ن لتقطل يبي
هم الا يدة  بارها، عىل حد عمل املودع،  ية اليت ميكن ا لفاألسا مف ت خرتاع عسـ

ثه وحفصه  .حبو

 

بادئ  :ملا

بون  يدية قد ال ير غناك حاجة إىل اإلقرار بأن بعض أحصاب املعارف ا تقل له
ّيف أن تكون معارهم موثقة  .ف
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هدف  ية 4لا سارات دوية  نالعالقة ابتفاقات و ل شف2.ب .معم رشوط ا تعلقة  لك مواصةل حبث القضااي ا ب  مل
ية1.ج شأن أحاكم ا ية  ياانت  مللك  قاعدة  ببك شأن شـب تفق علهيا  رشوط ا ب الفكرية يف ا مل ل

نافع نفاذ وتقامس ا ملا ل
 

ها ية األخرى والامتيش  سارات ادلوية واإل معاحرتام الصكوك وا مي ل بادئ  .قلمل  :ملا

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

 

هدف  تاكر 5لا يع الا ية الفكرية يف  باحلفاظ عىل دور نظام ا تشج ية1.أ .مللك ياانت ومصادر املعلومات حول املوارد الورا ث جرد قواعد ا  لب
ية2.أ ية ألغراض امحلاية ادلفا ع أنظمة املعلومات عن املوارد الورا  ث
ية3.أ شأن امحلاية ادلفا يات  ية وتو بادئ تو ع  ب ص جهي  م

شف2.ب رشوط ا تعلقة  لك مواصةل حبث القضااي ا ب  مل
يص يف جما3.ج يةخ  دراسة حول ممارسات الرت  ثل املوارد الورا

ية الفكرية يقني والوضوح يف حقوق ا مللكتعزيز ا   .ل

تحداث اخرتاع جديد تامثرات املوظفة يف ا سـحامية اإلبداع وماكفأة الا   .س

بادئ  :ملا

تعلقة ابالخرتاعات  ية ا رش املعلومات ا ية وتعممي املعلومات  شفا ملتعزيز ا ن ن تقل لب ف
شف عهنا، إلثراء اجملم ية اليت ميكن لكاجلديدة وا لتقنوعة الاكمةل للمعارف ا

نفاذ إلهيا لهور ا  .للجم

 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


