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  ابإلنلكزيية:األصل
تارخي  2011  مارس17: لا

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالثامنة  الدورة
 2011مايو  13 إىل 9جنيف، من 

  ة واملوارد الوراثية مشروع األهداف واملبادئ املتعلقة بامللكية الفكري
  الذي أعد يف اجتماع الفريق العامل الثالث ما بني الدورات

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

ثالث ما بني ادلورات من  .1 متع الفريق العامل ا لا ية2011 مارس 4 فرباير إىل 28ج ناقش موضوع املوارد الورا ث  . لي
تاجئ هذا الاجامتع يف  تقرير امللخص"نوترد   )WIPO/GRTKF/IWG/3/16ثالويقة (ر عن هذه ادلورة الصاد" لا

تاح يف الويقة  ثوا شورة يفWIPO/GRTKF/IC/18/8مل ية ملن ا ية ادلوية ا نة احلكو ية  ن ادلورة احلا ل للج ملعل م
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث ية ادلوية(مللك نة احلكو لا  ).مللج

 WIPO/GRTKF/IWG/3/8 وWIPO/GRTKF/IWG/3/7 وابلرجوع إىل الواثئق .2
 ،WIPO/GRTKF/IWG/3/15 وWIPO/GRTKF/IWG/3/10 وWIPO/GRTKF/IWG/3/9و

سة العامة بادئ أوال يف ا ثالث ما بني ادلورات األهداف وا جللانقش الفريق العامل ا مل وعرض عىل شاشة نص . ل
بادئ  ندا اذل) WIPO/GRTKF/IWG/3/7ثالوارد يف الويقة (ملاألهداف وا يا و ته يف األصل أسرتا كي اقرت ل ح

ية  بدلان األفر ية ادلوية، وعدته مجموعة ا نة احلكو ية يف اجامتع ا تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا يقويوز م ليك ل ل للج مل يل ن
ته، )WIPO/GRTKF/IWG/3/8ثيف الويقة ( يا يه وقدموا اقرتاحات خبصوص  يقاهتم  غ، وأبدى اخلرباء  ص عل تعل

نصوأدرجت هذه الا  .لقرتاحات يف ا

ثالث ما بني ادلورات  .3 يضة اليت دارت يف اجامتع الفريق العامل ا شات ا نا لوعقب ا ق ئألف ريس الفريق العامل ملسـتفمل
سطه ونقحه قدر اإلماكن سة العامة و متعت لرتاجع نص ا توحة ا ياغة  تمجموعة  ب جلل تص ج مث عرض مقرر مجموعة . مف

A 



WIPO/GRTKF/IC/18/9 

2  

يا ياغة نص مجموعة ا لصا سة عامة عقدت لص ناء  يه أ يقاهتم  يع اخلرباء إىل إبداء  سة العامة، ودعي  جلغة عىل ا ث عل تعل مج ُجلل
يس  هرية يوم ا مخلبعد  متدهعلام وأحاط الفريق العامل . 2011 مارس 3ظ نه مل  بادئ  يعنص األهداف وا لك مل  . أو يؤيدهب

يقات  .4 نص مع مقدمة املقرر وا تعلوطلب الفريق العامل أن جيمع ا سة العامة لل ناء ا نص أ جللاليت أبديت عىل ا ث ل
نعقدةللفريق العامل  يس ملا هرية يوم ا مخل بعد   وأن ،WIPO/GRTKF/IWG/3/17ث يف الويقة 2011 مارس 3ظ

يةثحتال هذه الويقة إىل نظر فهيا ل ادلورة احلا ية ادلوية  تنة احلكو ل لللج  .ثوتفي هذه الويقة بذكل الطلب. م

هيلكإعداد هذه الويقة و  هاث

ثالث ما بني ادلورات يف مرفق هذه الويقة .5 بادئ اليت أعدت يف اجامتع الفريق العامل ا ثترد األهداف وا ل ويرد . مل
بدأ تعلق بلك هدف و مفامي  بادئ املقرتحة " 2"املقدمة اليت أعدها املقرر؛ " 1: "ي يقات عىل األهداف وا ملوا لتعل

سة العامة للفريق العام يس جللاملقدمة من اخلرباء يف ا هرية يوم ا نعقدة بعد  مخلل ا ظ  .2011 مارس 3مل

ثالواثئق املربطة هبذه الويقة ت
 

ية ادلوية .6 نة احلكو ناء دورة ا بارشة أ تعلق هبذه الويقة  ية اليت  تا يحت كذكل الواثئق ا لأ للج ث ث ت ل ل مت  : م

ثالث ما بني ادلورات" شاركني" لتقرير ملخص عن اجامتع الفريق العامل ا ملتوي عىل قامئة اب  يف هذا الاجامتع حي
 ؛)WIPO/GRTKF/IC/18/8ثالويقة (

ية" ية الفكرية واملوارد الورا بل شأن ا ثيارات العمل يف ا مللكب تق  .)WIPO/GRTKF/IC/18/10ثالويقة  ("ملسـخ

 

تعراض األهداف  .7 نة مدعوة إىل ا سـإن ا للج
يق علهيا هبدف  بادئ الواردة يف املرفق وا تعلوا لمل

نقحة وحمدثة مهنعداد إ سخة  م   .ان

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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WIPO/GRTKF/IWG/3/17 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 مارس 16: لا

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  الفريق العامل الثالث ما بني الدورات

 2011 مارس 4 فرباير إىل 28جنيف، من 

  مشروع األهداف واملبادئ املتعلقة بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
  الذي أعد يف اجتماع الفريق العامل الثالث ما بني الدورات

 من إعداد األمانةثويقة 
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 حتذير

شاركون يف اجامتع فريق عامل ما بني ادلورات تلفة اليت قدهما خرباء  يارات ا يل ا مترد يف هذه الويقة تفا خمل خل ص ناول ث ت 
يدية املربطة هبا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تصةل ابلعالقة بني ا بادئ ا تاألهداف وا تقل ث مل لمل  .مللك

سة العامة للفريق العامل ما بني ادلورات شاركون يف ا يارات خرباء  جللوأعد هذه ا م ياغة اليت أعدت . خل لصوحاولت مجموعة ا
بري عن مقاصد هؤالء اخلرب نص ا تعا ساس هبالل يارات املقدمة أي توافق يف . ملاء عىل أفضل وجه ودون ا خلوال تعكس ا

يارات شأن هذه ا ياغة  خلاآلراء أو أي اتفاق من مجموعة ا ب  .لص

ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثوال متس هذه الويقة ابلعمل اذلي تضطلع به ا ن ل للج مللكث ملعم
يدية وا ية ادلوية(لفوللكور لتقلا نة احلكو لا يار وارد يف هذه الويقة ) مللج تفظ ابملرونة الاكمةل يف املوافقة عىل أي  ثاليت  خحت

ته أو حذفه  .فأو تعديهل أو إضا

 مقدمة املقرر

ية واحملرتمة اليت أدار هبا ا يد توم سوشاانندن، للطريقة ا ياغة، ا يد إاين غوس عىل ريس مجموعة ا نأثىن ا سـ لص هسـ ل ملل ملهمة، ئ
نص وال بريا اليت وردت يف ا نا  با نة  با نص املقدم واآلراء ا نضج احملدود  تعلق اب لسـامي فامي  ك ي ت ي ت لل ل  .ملي

يه  تعاون واأللفة، مع ما  ها يف جو من ا ياغة يف إجناز  نوا جناح مجموعة ا شاركني اذلين  تضوشكر كذكل اخلرباء ا ل لص مض يقمل معل
شات من حني آلخر نا سار من  قا تلفة اليت أعرب عهنا يف القاعة، فإن ذكل يربهن عىل خصال يوفامي . ممل خملتعلق ابآلراء ا

ية تعاون وصدق ا شاركني وعزهمم عىل العمل يف روح من ا نا ل تالف . لمل خويف الواقع ساعد اخلرباء يف بعض األوقات مع ا
تعارضة ياغة أوحضت املواقف ا ملآراهئم عىل وضع   .ص

تصاصات احملددة جملموعة خوذكر ابال سة ّ يح اآلراء اليت أعرب عهنا يف ا تو يده  نص وتر ياغة ويه مراجعة ا جلل ا ض ل شـ ل لص
يارات . العامة نة  با تصدي ألي إهبام أو مغوض وعرض اآلراء ا شاهبة وا نصوص املكررة أو ا كخومشل ذكل حذف ا ي ت ل ت ملل مل
سأةل أو . واحضة ناء مومل يكن من حق اجملموعة إدراج أفاكر جديدة أو نص جديد أو حذف أية  بري أ ها أي  ثفكرة عر خ ض

سة العامة سني الوضوح. جللا ياغة قد غريت  تحومع ذكل ميكن أن تكون ا  .للص

نصوص بني  تخذ بعدم وضع ا ية، األمر اذلي يعكس القرار ا نص املراجع بال شك أطول من الويقة األ لوقال إن ا مل صل ث ّل َ
يارات ثل ا نة  با نوعة وآراء  يارات  خلأقواس ولكن عرضه يف  ي ت مت مخ ياغةم يحا لعمل مجموعة ا تلفة تو لص ا ض واكن أحد . خمل

ية  ياسات وقضاايها الر ية ادلوية من أن ترى بوضوح مواقف ا نة احلكو سار أنه مكن ا هذا ا سة  سـاجلوانب الر سـ ل للج مل يي ئل م ّل ئ
شأهنا بة  تخذ قرارات صا يلزهما أن  نة اليت  با بوا ئ ت سـ ي  .ملت

شاهبة للغاي يارات  ثال ورود  يل ا توذكر عىل  ممل خ تانسب تلف فهيا لكمة أو  لكمة  يريات هممة. خت يارين . لتغولكن هذه ا خلففي ا
هدف 4 و3 هدف 1ل يف ا تعلق به هذا ا تصةل مبن  تالف يف املصطلحات ا يد يف الا ل، يمكن الفرق الو خ يح نافذون إىل –مل ل ا

ية ية الفكرية/ثاملوارد الورا بات احلصول عىل حقوق ا مللكتخدموها أو مودعو  طل تالفات ال ويف حني . مسـ خأن هذه الا
نظر  ية ادلوية أن  نة احلكو تعني عىل ا ية هممة  يفة يف اللكامت، فإن األمر ذهب إىل  يريات  تتعدو أن تكون  ل للج ي قض متغ طف

ها  .معلفهيا ويه نطاق 

نة بني مجموعة اخلرباء، مبا  با ية وآراء  يث اجلوهر قضااي ر سوأضاف قائال إن الويقة أطول لكهنا توحض من  يم ت سـ ئيث يساعد ح
ية ادلوية عىل اختاذ القرارات نة احلكو لا  .مللج
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هدف   1لا

هدف  يار – 1لا  1خل ا
تخدام  نفاذ والا تعلق اب نة  رشوط  يدية املربطة هبا  ية واملعارف ا نافذون إىل املوارد الورا ثل ا سـضامن أن  ل ت ي ل ت تقل ث ل معت ل مي

نافع مبوجب القانون الوطين  .ملوتقامس ا

هدف  يار – 1لا  2خل ا
يدية املربطة هبايضامن أن  ية واملعارف ا نافذون إىل املوارد الورا تثل ا تقل ث ل بقة /لمت تعلق ابملوافقة ا رشوط  سـتخدموها  ت ل ملسـ م

ية للجامعات نافع، مبا يف ذكل القوانني واإلجراءات العر نصف  تقامس العادل وا نرية وا فا للمت مل ل شعوب . ملسـ بغي لدلول وا لو ين
ية أن حتدد أي ية وامجلاعات ا حمللاأل نافع وتقدمي صل نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للمة رشوط للموافقة ا مل ل ملسـتسـ مل

ية شأ أو مصدر املوارد الورا ثاملعلومات عن بدل   .من

هدف  يار – 1لا  3خل ا
ية و تعامل املوارد الورا نطوي عىل ا ية الفكرية اليت  بات احلصول عىل حقوق ا ثل مودعو  ثضامن أن  سـ ت طل مللكت أو /مي

نافع أو/مشـتقاهتا و نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا تعلق ابملوافقة ا رشوط  يدية املربطة هبا  للم املعارف ا مل ل سـ ت ل ت ملسـتتقل مل ل
ية ية والقواعد العر ية وفقا للقوانني الو شأ أو مصدر املوارد الورا فوتقدمي املعلومات عن بدل  ن ث طن  .م

هدف  يار – 1لا  4خل ا
نافذون إىل املوارد الور ثل ا لضامن أن  ية وميت تقاهتا و/ثا تعلق ابملوافقة /مشـأو  رشوط  يدية املربطة هبا  تأو املعارف ا ل ت لتقل

شأ و نافع وتقدمي املعلومات عن بدل  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا نا للم مل ل مسـ تسـ مل ية وفقا /مل ثأو مصدر املوارد الورا
ية ية والقواعد العر فللقوانني الو  .طن

هدف  لبادئ ا  1م

هدف  لبادئ ا  1يار خل ا– 1م
ية و تعلقة ابملوارد الورا ية ا بات ا بري يف تر نوع ا ثاإلقرار اب مل مللكت ي تلك تقاهتا و/ل يدية املربطة هبا، مبا يف /مشـأو  تأو املعارف ا لتقل

ية اخلاصة ية، فضال عن حقوق ا ية وامجلاعات ا شعوب األ يادية لدلول وحقوق ا مللكذكل احلقوق ا حملل صل ل  .لسـ

هدف  لبادئ ا يار – 1م  2خل ا
يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل احلقوق اإل ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا ية ا بات ا بري يف تر نوع ا تقرار اب تقل ث مل لت مللكل ي تلك

ية اخلاصة ية، فضال عن حقوق ا ية وامجلاعات ا شعوب األ يادية لدلول وحقوق ا مللكا حملل صل ل  .لسـ

هدف  لبادئ ا يار – 1م  3خل ا
سلطة يف  يادة ا بة ا للدلول صا لسـ ها القضايئح تصا ية اليت تدخل يف ا نفاذ إىل املوارد الورا صحتديد ا خ ث بغي لألشخاص . ل ينو

هذه  بقني  ية من خالل صاحب املعارف واحدا اكن أو أكرث وا يدية املربطة ابملوارد الورا نافذين إىل املعارف ا لا ملط ث ت تقل لل
تحداث اخرتاع، احلصول عىل موافقة صاحب املعارف الواحد سعي إىل إرشاكه، رشط مراعاة سـاملعارف يف ا ل أو األكرث وا

رشيع الوطين  .لتا
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هدف  لبادئ ا يار – 1م  4خل ا
ية نفاذ إىل املوارد الورا سلطة يف حتديد ا ثلدلول ا ل يدية املربطة ابملوارد . ل نافذين إىل املعارف ا بغي لألشخاص ا تو تقل لل ين

بقني  ية من خالل صاحب املعارف واحدا اكن أو أكرث وا لالورا ملط تحداث اخرتاع، احلصول عىل ث سـهذه املعارف يف ا
سعي إىل إرشاكه  .لموافقة صاحب املعارف الواحد أو األكرث وا

هدف  لبادئ ا يار – 1م  5خل ا
تالل جزيئ أو  شعوب الواقعة حتت ا ية، مبا يف ذكل ا ية وامجلاعات ا شعوب األ بدأ تقرير املصري  حضامن احرتام  لم حملل صل لل

ها يف املوارد ا رشوط قلكي وحقو نرية وا بقة ا بادئ املوافقة ا يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل  ية واملعارف ا للورا سـ ت تقل تث ملسـم مل ل
ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  شاركة الاكمةل والفعاةل، مع مراعاة إعالن األمم ا تفق علهيا وا صلا ل ب مل مل  .مل

هدف  لبادئ ا يار –1م  6خل ا
شعوب األ بدأ تقرير املصري  صلضامن احرتام  لل ية واملعارف م ها يف املوارد الورا ية، مبا يف ذكل حقو ثية وامجلاعات ا قحملل

تفق علهيا  رشوط ا نرية وا بقة ا بادئ املوافقة ا ها يف الاتفاع هبا، مبا يف ذكل  يدية املربطة هبا أو حقو ملا ل سـ ن ت تتقل م ملسـق مل ل
شع شأن حقوق ا تحدة  شاركة الاكمةل والفعاةل، مع مراعاة إعالن األمم ا لوا ب مل يةمل  .صلوب األ

 

هدف [ يق عىل ا لييل ذكل ا  ]1لتعل
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يق  لتعلا

 مقدمة املقرر

هدف  لتعلق ا تخداهما 1ي يدية املربطة هبا وا ية واملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا ثل من يرغب يف ا سـ بضامن أن  ت تقل ث ل لت مي
شمل ما ييل نفاذ اليت قد  تعلقة اب ترشوط ا ل مل  :لل

نرية، • بقة ا ملسـتاملوافقة ا  ملسـ

تقامس • نافع،لوا نصف  للم العادل وا  مل

شأوتقدمي املعلومات عن  •  .ملنمصدر ا

تعلقة بذكل ما ييل ملوتضمن القضااي ا  :ت

هدف • ها يف بلوغ هذا ا ية وحقو ية وامجلاعات ا شعوب األ لدور ادلول وا ق حملل صل  .ل

يدية  • ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا ية ا بات ا بري يف تر نوع ا تقلواإلقرار اب ث مل لت مللكل ي تاملربطة هبا يف ادلول تلك
ية اخلاصة ية وحقوق ا ية وامجلاعات ا شعوب األ يادية لدلول وا مللكاألعضاء، مبا يف ذكل احلقوق ا حملل صل ل  .لسـ

ية ادلوية • نة احلكو لونطاق معل ا ية الفكرية : مللج تقاء بني نظام ا ترص عىل نقاط الا يق  نطاق  مللكهل هذا ا يق لف ض لل
ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا يارات؟لث بني ذكل يف بعض ا خليدية املربطة هبا، أم أنه نطاق أرحب كام   يتت

تقات؟ • شمل ا ية أن  تعريف املوارد الورا بغي  شـوهل  ي ث ملل  ين

 تعليقات اخلرباء

بقة عىل ابيق الويقة هدف وا تخدمة يف هذا ا ياغة ا يس مالحظة عامة عىل ا يار دي  يد  ثأبدى ا نط سـ لص ب ملسـ مل لل وأوحض . بليس
يارا تضمن مصطلح خلأن بعض ا تقات"يت  تالف واحض يف اآلراء " ملشـا بب وجود ا بعض اآلخر  نه ا خيف حني ال  بس ل يتضم

شات نا ية يف ا تقات املوارد الورا ياغة عىل مدى إدراج  قيف الفريق العامل ما بني ادلورات وكذكل مجموعة ا مل ث شـ وقال . ملص
ية و بدلان األفر يه عىل األقل مجموعة ا شاركه  يقإن رأيه اذلي  لف ية هو أنه نظرا ألن بروتوكول انغواي ت نا بدلان ا مالعديد من ا ل ل

نطقي أن يراعي أي معل آخر  ية عىل األقل يف نطاق العمل، مفن ا ية املوجودة يف ا يا يو مليدخل بوضوح املربات ا يع ئ مي ب بك لطل ك ِ ُ
نطاق نطاق، وأن يامتىش هذا العمل مع ذكل ا ية ادلوية هذا ا نة احلكو لتضطلع به ا ل ل هم إبراز هذه عوا. مللج ملترب أن من ا

شأنه تخذ قرارها  ية ادلوية  نة احلكو تقرير املرفوع من الفريق العامل ما بني ادلورات إىل ا سأةل يف ا با ت ل للج ل لمل وقد يكون . م
سأةل يف الفرتة ما بني ادلورات  ية حل هذه ا تلفة عن  ية بني مجموعات املصاحل ا شات غري ر نا يد إجراء  ملمن ا خمل مس يفق م كملف

شات بروتوكول انغوايدو نا نقاش املطول اذلي أسفر عن القرار اذلي اختذ يف هناية املطاف يف  قن تكرار ا  .مل

يع األهداف تعلق  تون ثالث مالحظات  يدة كمي كونويل ا جبموأبدت ا ت سـ تضمن عددا من . لسـ توأشارت إىل أن هذه الويقة  ث
ياسة العامة ياسة العامة يف شلك أهداف  سـيارات ا للسـ ل ية يعرتي هذه وقالت. خ تداخل أو الازدوا ئا من ا ج إن  لي ش

هدف . األهداف بادئ الواردة يف ا لفا ثال وردت يف األهداف األخرى1مل يل ا مل عىل  ورأت أن عددا من األهداف . سب
بعد عن نظام  يدة لك ا بو، ويه  بو أو عن نوع من مآل الو بدو عن نطاق اتفاق أبرم يف الو بادئ خيرج عىل ما  لوا بع ي ي ي مل

 .كية الفكريةمللا

هدف  ناوها يف ا بغي  يد لزييل مالزيير عن الالزتامات ادلوية اليت  لوحتدث ا ل تن ل يسـ سؤوةل 1ل بو  م، وساءل عام إذا اكنت الو ي ت
سلطة تظل يف الواقع يف يد ادلوةل أو  ية أم أن هذه ا نفاذ إىل املوارد الورا يادة وا هة اليت تظل يف يدها ا لعن حتديد ا ث ل لسـ جل

يارين . أية هجة أخرى نطلق فإن ا خلومن هذا ا ية4 و3مل شعوب األ ها ا صل قد رشدا إىل جماالت ال  ل تفت إىل . تقبل لوا
يارات  هدف 6 و5 و2 و1خلا بادئ ا ل يف  تعلق 1م شك فامي  تابه ا يدة، وإن اكن  ي وأوحض أن اإلشارة إىل احلقوق اكنت  ل ن يج

شار إلهيا يف أي اتفاق دويل ية اخلاصة اليت  سيحبقوق ا توى وقا. مللك ية عىل ا ملسـل إنه يرى أن للك خشص احلق يف ا مللك
نص. ادلويل تأكد إذا اكن هذا هو احلق املذكور يف ا لنه غري  م نة إىل إعالن . لك معيوأعرب عن سعادته لرؤية إشارات 
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بادئ والزتامات حقوق اإلسان ادلوية تقصري عدم الاعرتاف  ترب من ا نه  ية،  شعوب األ لحقوق ا ن مب ل يع صل  وقال إن. لكل
يارات  ية ويه ا يارات األربعة ا خلا بادئ والالزتامات، وإن أدى 6 و5 و2 و1ملتبقخل تضمن إشارة إىل هذه ا بغي أن  مل  ت ين

يد تأ نة إىل اإلعالن، وهو ما يؤيده اب تعاضة هبا عن إشارات  كذكل إىل الا ل ي بو يف حد ذاهتا . معسـ يوقال إن عىل الو
ية دوية وعىل ادلول األ نظمة حكو بارها  لاب مت م بادئ والزتامات حقوق اإلسان ادلوية جزءا ع لعضاء فهيا ضامن أن تكون  ن م

 .من هذه اإلشارات

تالفا يف اآلراء عىل  تقات، وأوحض أن مثة ا سأةل ا تعلق  يا فامي  بري ان يد مارتني جريسربغر إىل مداخةل  خوأشار ا شـخ مب ي ب ملسـ ي مل
نا يقني يف هذا الصدد، أوهلام هو أن  سأةل، وأبدى  قهذه ا تعل ناء ممل تقات أ سأةل ا ثشات طويةل ومعقدة دارت عن  شـ ملم

سأةل عن طريق إدراج تعريف . املفاوضات اليت أدت إىل إبرام بروتوكول انغواي ملوقد حلت هذه ا ّ تعامل"ُ املوارد " سـا
ية و تقات"ثالورا نة احلك.  من بروتوكول انغواي2يف املادة " ملشـا يكون من املؤسف للغاية أن تكرر ا تايل  للجواب سـ ية ل مو

شات نا قادلوية هذه ا مل ندة إىل الفريق العامل ما بني ادلورات وكذكل . ل هو أنه مل ترد يف الوالية ا ثاين  يق ا سـأما ا ل ملتعل فل
تقات هوم ا ية ادلوية أية إشارة إىل  نة احلكو شـا ل ملللج مف ية. م تان أشارات فقط إىل املوارد الورا ثفالوال ورأى أن الفريق . ي

شاتسالعامل ما بني ادلورات  نا تقات يف ا ته إن أدرجت ا قتجاوز وال مل شـ ملي  .ي

تقين للكمة  يقا عاما عىل املعىن ا ييل  يفن  يد  لوأبدى ا تعل ب ستسـ بادئ"ولكمة" األهداف"ل ثورأى أن مثة خلطا يف الويقة ". ملا
بدأ شأن ما هو هدف وما هو  مها  ه. بلك بدأ  يقه أما ا تعني  هدف هو األمر اذلي  ترب أن ا فوقال إنه  حتق ملل ي و قانون أو يع

تعلق به تفق علهيا. تقاعدة  بادئ  بغي أن تلزتم  يات  هدف، وإن هذه اآل يق هذا ا يات كذكل  ناك آ موقال إن  ن ل مبتحق ل ل يه . ل
يارات  هدف 4 و2 و1خلوأشار إىل أن ا ية الفكرية1ل يف ا نظام ا بدو  تعلق حتديدا عىل ما  مللك ال  ب ي هم أن . ت يفوقال إنه 

ناول هذه ا  .ألهدافيتبروتوكول انغواي 

يا ندا وأسرتا يوز بريا  يور املالحظات اليت أبداها  يكوال  يد  لوأيد ا يل ن سـ ن خسـ ي تخطى . لل بادئ  تورأى أن بعض األهداف وا مل
بدو يف الويقة شلكة عىل ما  شات يف الفريق العامل ما بني ادلورات، األمر اذلي يطرح  نا بدو حدود ا ثعىل ما  ي م ق مل . ي

ئا من اخللط عىل ما  بادئ واألهدافشيوقال إن مثة  يذ ا يات  ملبدو بني األهداف وآ ل  .تنفي

بارة  تكررة إىل  ها إزاء اإلشارات ا يدة ديربا هاري عن  عوأعربت ا مل قلقسـ ألن معل الفريق " مبوجب القانون الوطين"ل
يارا دويا واحدا ويس  بغي أن يضع  لالعامل ما بني ادلورات  لن مع يا184ي يارا  حمل   .مع

ييل إىل يفن  يد  بوأشار ا ستسـ تخدام لكمة ل تعامل"سـ ا يار " سـا سطر األول من ا خليف ا هدف 3ل ، وقال إن لكمة 1ل يف ا
تعامل" تخدمة يف تكل " سـا تقد أن هذه اللكمة  سـتخدمة كذكل يف صك دويل آخر وهو بروتوكول انغواي، وإنه  يع مسـ م

ي ية والورا يا تعلق ابخلصائص ا يني فامي  تطوير ا بحث وا شري إىل ا ثالويقة  ئ مي ي لعلم ل ل ت لكث ية مال يس من . ثة ملادة ورا لوأضاف أنه 
بحث  يف ميكن إجراء ا هم  ية، وأنه ال  يدية املربطة ابملوارد الورا نا إىل جانب املعارف ا يق هذا املعىن  نطقي  لا ك ث ت تقل ه ب يفمل ل تط

يدية ية للمعارف ا ية والورا يا تطوير عىل اخلصائص ا تقلوا ث ئ مي لل  .لك

يد رواندل ابريس أن اإلشارة إىل  نوأوحض ا بوةللسـ شعوب . مقالقانون الوطين غري  شاركة ا ئت دون  بو أ لوقال إن الو م نشي
تحمك  شعوب ا يع هذه ا نظومة دوية ملواهجة وموازنة ما ال  ية يف  شعوب األ شارك هذه ا ية، ويلزم أن  لاأل ل تط ل صل ل ت تسـصل م

يادة من جانب و. فيه بة ا يام ادلوةل صا يات  يادية وتدا تلف مع فكرة حقوق ادلول ا سـوا ع لسـ حل ق نفاذ إىل خ تحديد ا لاحد  ب
يار  رشيع الوطين، كام يمن عن ذكل ا ية مع مراعاة ا خلاملوارد الورا ت هدف 3لث ية . 1ل يف ا شعوب األ صلوأوحض أن حق ا ل

سار لوضع املعايري ند مواصةل رمس  ية كربى  تيس أ ية يف تقرير املصري  موامجلاعات ا ع مه توى . يكحملل تلف مع  مسـوا خ
يث شاركة يف الاجامتعات  حا ية مل شعوب األ صل جتلس ا  ".يف املؤخرة"ل

بارة  شطب  تعلق  يدة ديربا هاري فامي  يلفورت ا يو  يا فرانندا إان يدة لو عوأيدت ا ب ي سـ ب سـ سـ لسـ ها يف الاتفاع هبا"ل نأو حقو " ق
متد لألسف مصطلح  ياغة مل  تعوقالت إن مجموعة ا يارين " أحصاب"لص هدف 4 و3خليف ا بادئ ا ل يف  وأشارت إىل أن . 1م
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يةهذا املصط ترب احلقوق جام ية ألهنا  شعوب األ بة إىل ا علح همم اب تع صل ل هذا فإذا اكن . لنسـ ها  فأي فرد حيوز معارف أو  ميلك
ته  .ملكيال يعين ابلرضورة إهنا 

سأةل يه  ترب أن أمه  بل ألن قطاع األعامل  نص يف ا هذا ا ثال  ية الا نا كولوكولوفا عن  يدة إ موساءلت ا يع ل ت ي سـ تقت ل سـيف م ملك ل ل
ية امليض قدما هباكيفية احرتام ية والقوانني العرية و يف القوانني الو كف تعني . طن يومل ترد إشارة يف هذه الويقة إىل أمور ملموسة  ث

ها ثل . ميعىل قطاع األعامل تقد يه أن  تعني  ثقل عاتق قطاع األعامل اذلي  نا  تخذة  يع القرارات ا توأوحضت أن  عل ه مل ميمج ي ست س
تحايل علهي ية أو  يهذه اللواحئ الو طن تخدم مواردها . ا يف هناية املطافل ية أن  شعوب األ بغي  سـوقالت إهنا ترى أنه  صل تلل ين

ية بارها مزية  ية اب نسبالورا ت  .عث

تقات تعلقة اب بري سورسا ا يدة اكترين فان فويف مداخةل  شـوأيدت ا مل ي ملسـ هم أن والية الفريق العامل ما بني . خل تفويه 
شأن امل ية ادلوية  نة احلكو بادلورات وا ل تقاتمللج سحب عىل هذه ا ية ال  شـوارد الورا ن ملث  .ت

توقف عىل الطريقة اليت  بادئ وأن هذه الطرق  تلفة لوضع األهداف وا نان أن مثة طرقا  يد غوابالاكر تورأى ا مل خم شـ يسـ ل
ها هبا سأةل والطريقة اليت يريد  حلنظر هبا املرء يف هذه ا مل تلفة. ي يارات  خمذلكل وردت   .خ

يويال اك يدة  يوحتدثت ا ن ل لسـ يارات ل بواك عن اإلشارة الواردة يف امجلةل األخرية من ا خلبو  هدف 4 و3 و2كيشـ ، ويه 1ل يف ا
ية شأ أو مصدر املوارد الورا ثتقدمي معلومات عن بدل  تاح أماهمم . من ناس  ثري اخللط ألن ا سيوأوحضت أن هذا األمر قد  ل ي

يث ميكهنم فقط  شأ وإن اكنوا يعرفونه،  حبيار عدم ذكر امس بدل ا ملن  .ذكر امس املصدرخ

يدة  يار ليليلكري ألسـوحتدثت ا شأن ا يا  بري أسرتا يق  ياليم عن  خللني  ب ل تعل هدف 3خب ت، وساءلت عام إذا اكن من 1ل يف ا
نظر يف إدراج  تخدام و "مصطلحاتلاملمكن ا تعامل"قبل مصطلح " أو/سـا سطر األول" سـا  .ليف ا

تقات يف ا بغي إدراج ا يد ماركوس غويف أنه  شـورأى ا ملسـ شاتينل قنا ياغة. مل ند عىل قصد مجموعة ا بري ا لصواتفق مع  له . خ
تخدمة ياغة ا بادئ ويف ا نظر يف الطريقة اليت عرب هبا عن ا بغي ا سـورأى أنه  لص مل ملل  .ين

تخدام مصطلح  شديد يف ا بغي تويخ احلذر ا يغي أنه  يدة اكرمن أدرايان فراننديس أرو سـورأت ا ل نسـ يت س تقات"ل ، "ملشـا
نارص . وتوكول انغوايألنه معرف ابلفعل يف بر توي عىل  تقات اليت  تعلقة اب بات الرباءات ا تعامل مع  عوميكن ا حت شـ مل طل ملل

ية يف  شري إىل املوارد الورا بات الرباءات اليت  تعامل مع  تلف عن ا شلك  ية  تخلصة من املوارد الورا ية  يا ثيو ت طل ل خي ب ث سـ ئ مي مب ك
 .حد ذاهتا
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هدف   2لا

هدف  يار – 2لا  1خل ا
نح حقوق ا مللنع  م يدية املربطة هبا/كية الفكرية عن خطأ وم تقاهتا واملعارف ا ية و تعلق ابملوارد الورا ية فامي  تأو عن سوء  تقل شـ ث ي لن  .م

هدف  يار – 2لا  2خل ا
نفاذ إىل  يدية املربطة هبا، إذا اكن ا تقاهتا واملعارف ا ية و تعلق ابملوارد الورا ية الفكرية فامي  نح حقوق ا لنع  ت تقل شـ ث لي م مللك م م

يةهذه املوار يدية املربطة هبا مت بطريقة غري رش عد واملعارف ا ت  .لتقل

هدف  يار – 2لا  3خل ا
ية  تاكري يف ضوء املوارد الورا شاط ا نطوي عىل  نح الرباءات عن خطأ الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ثنع  ب ن ت م م

يدية املربطة هبا تواملعارف ا  .لتقل

هدف  يار – 2لا  4خل ا
ية الفكرية  نح حقوق ا مللكنع  م ية و/عن خطأ وم تعلق ابملوارد الورا ية الفكرية اليت  بات ا شأن  ية  ثأو سوء  ت طل ب أو /مللكن

ية/مشـتقاهتا و تويف رشوط األ يدية املربطة هبا، واليت ال  هلأو املعارف ا سـ ت تتقل  .ل

هدف  يار – 2لا  5خل ا
ية و تعلق ابملوارد الورا ياة فامي  ياة وأشاكل ا نح براءات عىل ا تأكد من عدم  ثا ي حل حل يدية املربطة هبا، لعدم مل تاملعارف ا لتقل

تاكري شاط الا رشطي اجلدة وا ها  ثا با ن ل لت  .لم

هدف  يار – 2لا  6خل ا
تفق علهيا  رشوط ا شأن ا بات  نرية ومل توضع تر بقة ا توفر املوافقة احلرة ا ية الفكرية إن مل  نح حقوق ا ملنع  ل ب سـ يت ت مللك م تم ملسـ مل

توف رشو نافع ومل  نصف  سـتقامس العادل وا للم مل نافعتلل نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا شف، من أجل زايدة ا ملط ا ل ل  .فلك

هدف  يار – 2لا  7خل ا
نافع نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا ملزايدة ا ل  .فل

هدف  لبادئ ا  2م

هدف  لبادئ ا يار – 2م  1خل ا
بات الرباءات عىل  بغي أن حيصل مودعو  طلال  تعلق ابخرتاعات ال تكون جديدة أو الاحلقوق ين ثارية فامي  يالا نطوي سـتئ ت 

تاكري شاط ا بعىل  ية. ن يني للموارد الورا رش تخدمني ا يقني يف احلقوق  بغي أن يكفل نظام الرباءات ا ثو ع ل سـ للمل  .ين

هدف  لبادئ ا يار – 2م  2خل ا
تخدمني يقني يف احلقوق  سـبغي أن يكفل نظام الرباءات ا للمل ية وّ واملوردينين يني للموارد الورا ث ارش ع تقاهتا و/ل أو املعارف /مشـأو 

تيدية املربطة هباا ية الفكرية . لتقل بح ماكتب ا شف اإللزايم مبا يضمن أن  ية الفكرية رشوط ا بغي أن يكفل نظام ا مللكو مللك تصن لك ي
بت من امراكز  ية  للتثر ية ويسـئ تعامل املوارد الورا ثشف عن ا سـ تقاهتا و/لك يدية املربطة هبا ورصد هذا /مشـأو  تأو املعارف ا لتقل

تعامل سلط. سـالا ية احلق يف /ات اإلدارية وللويكون  ية الفكرية أو ) أ(ئأو القضا بات ا مترار يف معاجلة  مللكنع الا طلم منع ) ب(سـ
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ية الفكرية، فضال عن  مللكنح حقوق ا ية الفكرية رشط مراعاة املادة إبطال) ج(م  وجعل ،ي من اتفاق تربس32مللك حقوق ا
ية الفكرية غري قاب ثل اململلكحقوق ا ئة أو مضلةللودع ميتةل لإلنفاذ مىت مل  بادئ أو مىت قدم معلومات خا طهذه األهداف وا  .مل

هدف  لبادئ ا يار – 2م  3خل ا
سلطات اإلدارية و ية احلق يف /لليكون  ية الفكرية أو ) أ(ئأو القضا بات ا مترار يف معاجلة  مللكنع الا طلم نح ) ب(سـ منع  م

ية الفكرية، فضال عن  ية الفكريةإبطال) ج(مللكحقوق ا ي من اتفاق تربس، وجعل 32 رشط مراعاة املادة مللك حقوق ا
ئة أو  بادئ أو مىت قدم معلومات خا هذه األهداف وا ثل املودع  ية الفكرية غري قابةل لإلنفاذ مىت مل  طحقوق ا مل لت ميمللك

 .مضلةل

نود  بق اجلزاءات الواردة يف ا بو  .مأعاله دون إدخال موضوع الرباءة املعين يف املكل العا) ج(و) ب(و) أ(لتط

هدف  لبادئ ا يار – 2م  4خل ا
ية املربطة  يني للموارد الورا رش تخدمني ا يقني القانوين  تضمن ا ية يف تقرير املصري،  شعوب األ تإقرارا حبق ا ث ع ل سـ ل ي صل للمل

تقامس العادل  ناول ا تفق علهيا  نرية ووضع رشوط  بقة ا يدية الالزتام ابحلصول عىل املوافقة احلرة ا لابملعارف ا سـ تتقل م تت ملسـ مل ل
تأثرةو ية ا ية وامجلاعات ا شعوب األ نافع مع ا نصف  ملا حملل صل ل للم  .مل

هدف  لبادئ ا يار – 2م  5خل ا
بدأ القانوين ادلويل اذلي يلزم حبامية  يدية املربطة هبا وفقا  ية واملعارف ا ية ملاليك املوارد الورا رش ُضامن احلقوق ا للم ت تقل ث ع لل

ية يف تقرير املصري يف ظل  شعوب األ شعوب وا صلحق ا ل سار قضايئ دويل ل ية احلرة عن طريق أي  يا ساهتا ا ممؤ سـ سـ لس
نازعات عىل  شب  ندما  يقني القانوين  ية الفكرية ا ية لضامن أن يكفل نظام ا شعوب األ شعوب وا مبهل هذه ا مللك نتق ع ل صل ل تل

يدية املربطة هبا ية أو املعارف ا تمواردها الورا تقل  .لث

هدف  لبادئ ا يار – 2م  6خل ا
بغي أن حيصل مودع توفوا رشطي املوافقة احلرة ينال  ثارية يف حال مل  ية الفكرية عىل حقوق ا بات حقوق ا سـو  يطل ئ سـتمللك

تخداهما ية وا نافذ إىل املوارد الورا نافع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا سـا ث لل للم مل ل ملسـتسـ  .مل

هدف  لبادئ ا يار – 2م  7خل ا
ية الفكرية اليت بات حقوق ا مللكعىل األشخاص اذلين يودعون  ية وطل تخدام املوارد الورا نطوي عىل ا ث  سـ أو املعارف /ت

باهتم  ية اخلاصة  يع املعلومات األسا شف عن  ية واإلخالص يف ا تحيل بصدق ا يدية املربطة هبا واجب ا بطلا سـ مج لك ن ل ت لتقل ل
شأ يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل بدل املصدر أو ا ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا نوا ت تقل ث ململ  .ل

 

هدف ييل[ يق عىل ا ل ذكل ا  ]2لتعل
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يق  لتعلا

 مقدمة املقرر

هدف  لناول ا يدية عن خطأ و2يت ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا ية الفكرية فامي  نح حقوق ا نع  تقل  ث لي مللك م ية/م . نأو سوء 
ثل رشوط  ية هذه ا ية أو ال، ويف ما تلفت اآلراء يف وضع وصف ملعايري األ موا لخ ه  :هل

ية للحامية • تاكري( مبوجب براءة هلرشوط األ شاط الا باجلدة وا  ،)لن

نصف  • تقامس العادل وا تفق علهيا  رشوط ا بات  هزي تر نرية وعدم  بقة ا ملوعدم احلصول عىل املوافقة ا لل مل لل يسـ جت تت ملسـ مل
 للمنافع،

شف • يفاء رشوط ا لكوعدم ا  .ست

هم ما ييل هدف ا تعلق هبذا ا سائل املطروحة فامي  ملوشمل ا ل ي مل  :ت

منح ا • بغي أن  تهل  يدية؟ين ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا ياة فامي  ياة وأشاكل ا تقللرباءات عىل ا ث ي حل  لحل

ية،  • يفاء رشوط األ ية الفكرية، مبا يف ذكل اآلاثر والعواقب القانوية لعدم ا يقني يف نظام ا هلواحلفاظ عىل ا ن تل سمللك
 .اإلبطالمثل 

نح الرباءات عن خطأ أو سوء  • نع  ته يف  شف و مودور ا م يع ية واملعارف طبلك تعلق ابملوارد الورا ثية فامي  ي ن
يدية املربطة هبا تا  .لتقل

ية الفكرية  • يقني يف نظام ا شعوب ضامان  بهل هذه ا سار قضايئ دويل  ية  شعوب األ مللكوحامية حقوق ا للتق ل مب صل ل
يدية املربطة هبا ية واملعارف ا نازعات عىل املوارد الورا شب  تندما  تقل ث ن لع م  .ت

 تعليقات اخلرباء

هدف رأى ييل أن ا يفن  يد  ل ا بت سسـ يار 2ل تان، الغاية األوىل ترد يف ا خل هل غا ندما ال 3ي نح أية براءة  بغي عدم  يث  ع  محب ين
تاكري شاط ا نطوي عىل  بتكون الاخرتاعات جديدة أو ال  ن يارين . ت بدو أن غاية ا خلو نح براءات يف حال 2 و6ي م يه عدم 

نري بقة ا ملسـتمل يمت احلصول عىل املوافقة ا تفق علهياملسـ رشوط ا نافع ومل توضع ا نفاذ وتقامس ا ملة ومل يمت ا ل مل توساءل عن معىن . ل
ية"مصطلح  يارين " نسوء  ياق ا خليف  تب الرباءات أم مودع 4 و1سـ ياق، أهو  ية يف هذا ا مك، ومعن يكن سوء ا سـ لن ل ّ

يار  يدية؟ وورد يف ا ية أو املعارف ا خلطلب الرباءة أم مورد املوارد الورا تقل لث هدف  يف5ّ نح الرباءات 2ل ا بغي  م أنه ال  ين
تاكري شاط ا نطوي عىل  ست جديدة وال  ياة ألهنا  بعىل أشاكل ا ن ت ي برية ميكن تطوير . لحل ية ا نظر ا خلومن وهجة ا ن لتقل

تخدهما املزارعون  يات اليت  يدية، مهنا ا بات  يات ا باع  تاكري اب شاط ا نطوي عىل  ياة جديدة  سـأشاكل  ن تقل ن ت ب ن يت تق لتق ن سـتح
يون يةحمللا يا الورا نولو ث وا ج شاط . لتك نطوي عىل  ست جديدة وال  ياة  نوساءل عن ادلقة يف قول إن أشاكل ا ت ي حل لت
تاكري يار . با تفت إىل ا خلوا هدف 2ل بادئ ا ل يف  يق هدف ما2م يات  بدو آ تضمن عىل ما  لتحق وقال إنه  ل ي تعلق . ي يوفامي 
يار  هدف 3خلاب بادئ ا ل يف  بل الطعن املذكورة  قال إن امجلةل األخرية ورد فهيا2م تطبق دون إدخال موضوع الرباءة "سـ أن 

نوساءل عن مآل املعلومات اخلاصة ابلرباءات إىل املكل العام إذا ما رشت". املعين يف املكل العام وأشار إىل أن . ت
يار هدف 6 خلا بادئ ا ل يف  هدف 2م به ا ل  يار . 1يشـ ثاين من ا سطر ا خلوحتدث عن ا ل بادئ وساءل عام 7ل ت يف ا إذا اكن مل

تخداهما يف حفص الرباءة أو حتديد ما إذا مت احلصول عىل املوافقة  ية هو ا شف عن املعلومات األسا سـالغرض من ا سـ لك
هم ومت وضع  نافع  نفاذ وتقامس ا يدية املربطة هبا ومت ا ية واملعارف ا نرية من موردي املوارد الورا بقة ا معا ملت ل ت تقل ث لسـ ّمل ملسـ

هم تفق علهيا  رشوط ا معا مل  .ل

تقاتوأ شأن ا ياك  بريا سورسا و يقات اليت أبداها  نو أمني إىل ا يد سو شـشار ا ب بلج ي تعل ملسـ ل خل وأقر بأنه ال ترد إشارة . سي
تقات"معينة إىل  بغي قراءة نص الوالية اكمال" ملشـا ية ادلوية، لكن  نة احلكو نيف والية ا يم ل ولضامن امحلاية الفعاةل . للج
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ت ية يف نظام الرباءات،  يللموارد الورا ية ث بارها جزءا من املوارد الورا تقاهتا اب شمل  تد هذه امحلاية كذكل  ثعني أن  ت شـ ت عمت م ل
تحداث اخرتاع تخدمة يف ا سـا  .ملسـ

يث أن ماكتب الرباءات تقوم  بادئ  بدو مع ا تون هاردسون أن األهداف ال تامتىش عىل ما  يد بر حبورأى ا مل ي سـ يسـ ل
نح الرباءات، مهنا ا نع  تعددة خبالف جمرد  مبوظائف  م ية . ملراجعة واإلبطالم بغي إضافة إشارة إىل إبطال حقوق ا مللكو ين

نوحة يا. ملمالفكرية ا بري اسرتا لواتفق مع  سأةل املكل العام مبزيد . خ ناول  ية ادلوية أن  نة احلكو تعني عىل ا موقال إنه  ل للج تي تم
يل سار العادي للحصول عىل. لتفصمن ا ناء ا شف عهنا أ ملوشدد عىل أن املعارف يمت ا ث توساءل عن وضع املعارف .  براءةلك

ية مبوجب  تجات  ية عىل تطوير  ية وامجلاعات ا شعوب األ تخدمة يف الرباءة إذا مت الاتفاق مع ا يدية ا محما ن حملل صل ل سـ متقل مل ل
 .براءة

نة  تقات تدخل يف والية ا شة ما إذا اكنت ا نا نا  ناسب  يد كني إشريو انسويم عام إذا اكن من ا للجوساءل ا شـ ق ه مل ت سـ ملت مل
ية ادلويةا لحلكو ية. م يا ية ادلوية أو يف بعض األماكن ا نة احلكو ثال يف ا يل ا شة ذكل عىل  نا سـميكن  سـ ل للج مل لق م ب سم وفامي . ف

يار  خلتعلق اب هدف 1ي ية2ل يف ا هوم سوء ا يا رأيه يف  بري اسرتا يد انسويم  ن شارك ا ل ت لسـ مفل َخ ية . َ نة احلكو موقال إن ا للج
نقط نظر يف هذه ا بغي أن  لادلوية  ت يار . ةينل تعلق اب خلوفامي  هدف 7ي بادئ ا ل يف  تضمن إشارة إىل 2م ت قال إن امجلةل األخرية 

شأ" ية ألن املصدر ". ملنبدل املصدر أو ا ية أو مصدر املوارد الورا شأ املوارد الورا ثوقال إن من األفضل اإلشارة إىل بدل  ث من
نات أو حىت  نك  ثال أو  يل ا سة عىل  يميكن أن يكون مؤ ب مل جس  .متجراسب

يار  يس عن ا يار دي  يد  خلوحتدث ا ب بليسسـ هدف 6ل بادئ ا ل يف  ية 2م بات احلصول عىل حقوق ا مللك وقال إن مودعي  طل
بغي أال حيصلوا عىل أية حقوق عىل اإلطالق بارة . ينالفكرية  تعاضة عن  تصوب الا عوقال إنه  سـ ثارية"يسـ " سـتئاحلقوق الا

يفن". أية حقوق"بعبارة  يد  ساؤل ا تفت إىل  ستوا سـ ت شورة تؤول إىل املكل العام، وقال لل ييل عام إذا اكنت الرباءات ا ن  ملب
تضمن إعالان  نرية أو  بقة ا شأهنا عىل املوافقة ا بات مل يمت احلصول  نحت هذه الرباءات عىل أساس  تإنه إذا  سـ ب تطل ملسـم مل

شلك غري رشعي،  ية الفكرية  نفاذ فهيا إىل موضوع طلب حق ا ئا عن الاتفاق أو مت ا بخا ل فينبغي أال ترض هذه مللكط
ية معوما ية أو ملوردي املوارد الورا نا بدلان ا تاحة  ية ا ثاخملالفات بفرص ا ل لل مل ّمن م تعني . لت ية ادلوية  نة احلكو يورأي أن ا سم ل للج

نظام اجلديد أو القواعد اجلديدة يد . لعلهيا أن حتقق العداةل يف هذا الصك اجلديد أو ا ييل وا يفن  يد  سـواتفق مع ا ب لسـ ستل
ت نة أن يدخل يسـبر ية أو أي طلب غري رشعي من شأنه مبوجب القواعد الرا يه سوء  ِون هاردسون عىل أن أي طلب  ُ ه ن ف

ها يني  رش بل املالكني ا تخدام من  ها غري قابةل لال لهذه املعارف يف املكل العام و ق عجيعل ل نا . سـ يفت هذه امجلةل  هذلكل أ ض
يري القواعد  ية  ية ادلوية أ نة احلكو تغبني  مه ل للج مت بدأ املكل العامل  .مباخلاصة 

ية  يين أن من الصعب للغاية حتديد ما يدة شارون  هورأت ا فسـ ية"ل ية"فأفاكر األشخاص عن ". لنسوء ا ختتلف " لنسوء ا
هم تال فاب هوم يف هذه الويقة. خ بغي إدراج هذا ا تأكدة من أنه  ست  ثوقالت إهنا  ملفي ن يم يار . ل هدف 3خلوحتدثت عن ا  2ل يف ا

ي بات  غورأت أن إ تحدث بإحدى ث ية ال  تعامل مع شعوب أ ند ا شلكة  تاكري قد يطرح  شاط الا تاب اجلدة أو ا صل ل ع م ب لن
تحدة تخدمة يف األمم ا ست ا ملاللغات ا سـ يار . ملل تت إىل ا خلوا هدف 4لتف بارة 2ل يف ا عن خطأ "ع وقالت إن اإلشارة إىل 

ية/و يق عىل . قد تؤدي إىل مزيد من اخللط" نأو سوء  تصل اب تعلوفامي  يار لي تضمن إشارة إىل 5خلا نص مل  ي أوحضت أن ا ل
ياة اجلديدة يار . حلأشاكل ا نح أية حقوق إذا مل يمت 6خلوحتدثت عن ا يس عىل عدم  يار دي  يد  م واتفقت مع ا بليس ب لسـ

ية شعوب األ نرية من ا صلاحلصول عىل املوافقة احلرة ا ل  .ملسـت

بهتا يف يلفورت عن ر يو  يا فرانندا إان يدة لو غوأعربت ا ب سـ سـ يح املقصود مبصطلح لسـ ية"ض تو وقالت إهنا تفضل ". لنسوء ا
بري آخر تخدام  تعا باري احلصول عىل . سـ يعي أو ا ندما يطلب خشص  ية حيدث  توقالت إن الفكرة يه أن سوء ا ب ع عن ط ل

ية الفكرية دون احرتام  ثل طلب احلصول عىل حقوق ا مللكحقوق دون أن حيرتم احلقوق األخرى وهو يعرف بوجودها،  م
نظمة العمل ادلوية رمق احلقو ية  توى ادلويل، ومهنا اتفا لق األخرى املعرتف هبا يف الصكوك القانوية عىل ا سـ من ق  169مل

ية وا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلوإعالن األمم ا ل ب يولويج وبروتوكول انغوايمل نوع ا ية ا بتفا لت ل بغي . ق ينومضت تقول إنه 
هدف  تضمن ا تعني أن  بادئ، وإنه  ليق الاساق بني األهداف وا يحتق ي مل ية وامجلاعات 2ت شعوب األ صل إشارة إىل حقوق ا ل
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يارين  ية، ليك يامتىش مع ا خلا هدف 5 و4حملل بادئ ا ل يف  تلزم حت. 2م يقني القانوين  سـوأوحضت أن ا يدين يل ملسـتفديد ا
 .ابحلقوق

يلفورت فامي  يو  يا فرانندا إان يدة لو يين وا يدة شارون  يقات اليت أبدهتا ا يد رواندل ابريس مع ا بواتفق ا سـ سـ سـ سـ تعل لسـ ل ل فل ن
بارة  بعتعلق  ية/عن خطأ و"ي يارين ". نأو سوء  تفت إىل ا خلوا هدف 3 و2ل بادئ ا ل يف  شئ 2م نظام الراهن أ ن وأوحض أن ا ل

شع شاركة ا لدون  ية وموافقهتام سلطات . صلوب األ يارين ومع اإلشارة إىل ا نظام املوىص به يف هذين ا تفق مع ا لومل  خل ل ي
ية سارها أو نظاهما القضايئ ادلويل اخلاص هبا يف مقابل . ئاإلدارية أو القضا ية  شعوب األ تعني أن يكون  موأكد أنه  صل لل ي
ية يف بعض الو. أنظمة القانون هذه شعوب األ صلوال ميكن  تعرض لل ية احلصول عىل العداةل، ويه ال تزال  تالايت القضا ئ

ية القامئة يات املؤ ته واآل سار بر سـيزي من ا ل مل سمت م يق املزيد من الضامن القانوين. لل  .حتقذلا يلزم 

سأةل املقصود مبصطلح  نغ يج لمي  يد  موناول ا ه سـ ية"لت يارين " لنسوء ا تخدم يف ا خلا هدف 4 و1ملسـ ورأى أن . 2ل يف ا
ش نص  يا ندما يقدم خشص عن ل ثال  ية الفكرية،  ية من جانب مودع طلب احلصول عىل حقوق ا عري إىل سوء ا من مللك ل

نافع أو  نرية أو مت تقامس ا بقة ا نفاذ أو مت احلصول عىل املوافقة احلرة ا ئة أو مضلةل عام إذا مت ا ملقصد معلومات خا سـ ل ملسـتط مل
 .إبرام عقود وما إىل ذكل

يد  تعني أن محمد احملمدي لسـورأى ا ئة عن الرباءات  ية واملعلومات اخلا رش ية وعدم ا سن أو سوء ا سائل  يأن  ط ع ل ن ح لم
تص رشيع ا خملحيددها ا رشيع املعين. لت هم معرفة ما هو ا لتوقال إن من ا ته، وهو املوارد . مل تعني حام نظر إىل املصاحل وما  يواب ي ل

ية  يد محمد احملمدي أن قانون املوارد الورا ية، رأى ا ثالورا سـ به تعريف اخلطأ وعدم لث تعني مبو تص اذلي  جهو القانون ا ي خمل
ية سن أو سوء ا ية و رش نا ح ع  .لل

هدف  يدة ديربا هاري إىل ا لوأشارت ا ية2لسـ ية وامجلاعات ا شعوب األ تحديد ا حملل وقالت إنه ال يذكر عىل وجه ا صل ل . ل
ية واملعارف ا ندما متت اإلشارة إىل املوارد الورا سجل أنه  تقوأرادت أن  ث ع ية إىل لت نيدية املربطة هبا وردت إشارة  ت مضل

ياغة ية ا ناء  ية، وإن أسقطت هذه اللكامت أ ية وامجلاعات ا شعوب األ لصا معل ث حملل صل يدة شارون . ل يقات ا سـوأيدت  لتعل
شاركة يع األطراف ا يقني  يقا لضامن ا شالك  بعض املصطلحات اليت تطرح  شأن الامتس تعريف معني  مليين  مجل ل م ل حتقب . ف

ست ك يةلمتوا سار تعريف سوء ا نا  نذكل تعريفا  مل لي ها . مع ية تعر ية وعن  بات سوء ا تحمل عبء إ يفوساءلت معن  كيف ن ث ي لت
شري إىل خطأ يف القانون أو إىل خطأ يف الوقائع  .يوعام إذا اكن مصطلح عن خطأ 

يار  يدة ماراي سريوفا أن ا خلوأوحضت ا هدف 5لسـ ن2ل يف ا بري فقط هو اذلي  ميك غري مالمئ ألن ا ية خل بت يف أ هله أن  ي
ياة مبوجب براءة ياة وأشاكل ا حلحامية ا شأن الرباءات . حل تعاون  تعارض مع اتفاق تربس ومعاهدة ا يار  بورأت أن هذا ا ل ي يخل

يار . ومعاهدة قانون الرباءات  .3خلوقالت إهنا تفضل ا

هدف  يارات ا يد ماركوس غويف أن بعض  لوأوحض ا خ نت إشارات إىل الرباءات عىل و2لسـ تحديد يف حني تضم  لجه ا
ية الفكرية يارات أخرى إشارات إىل حقوق ا مللكنت  خ تعلقة بعدم . تضم ييل ا يفن  يد  يقات ا ملوابإلشارة إىل  ب سـ ستتعل ل

ية  ياق ا بادئ يف  نظر إىل األهداف وا بغي ا يد ماركوس إنه يرى أنه ال  ية الفكرية، قال ا مللكوجود إشارة إىل ا ن سـمللك مل ل يسـ ل
بغي هدف العامينالفكرية فقط، بل  بارها ا ية اب ية للموارد الورا نظر إيل امحلاية ا ل ا ت ث للك  .عل
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هدف   3لا

هدف  يار – 3لا  1خل ا
نح الرباءات بة يف  تخذ القرارات الصا مضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب الرباءات ليك  ئ  .ت

هدف  يار – 3لا  2خل ا
شأن املوار بة والرضورية  نا بضامن توافر املعلومات ا سـ ية ومل تقاهتا و/ثد الورا يدية املربطة هبا دلى /مشـأو  تأو املعارف ا لتقل

ية الفكرية نح حقوق ا بة يف  بة والصا نا تخذ القرارات ا ية الفكرية ليك  مللكماكتب ا م ئمللك سـ مل  .ت

نرية من خالل رش بقة ا ية إىل ضامن احلصول عىل املوافقة ا تدابري الرا تضمن هذه املعلومات ا بغي أن  تو م ملسـن سـ ل ملت وط ي
ثال املعرتف هبا دويا املذكورة يف بروتوكول انغواي هادة الا تصدار  يام به عن طريق ا شف اإللزايم اذلي ميكن ا لا ت سـ ملك ش  .لق

هدف  يار – 3لا  3خل ا
ية  يدية واملوارد الورا تويق املعارف ا سامح  توى ادلويل يف ا ية عىل ا ية وامجلاعات ا شعوب األ ثضامن حق ا تقل ث ب ل سـ حملل صل لل مل

بقا للحصول عىل امحلايةأو رفضه، تويق رشطا  سـ وضامن أال يكون هذا ا ث  .مل

هدف  يار – 3لا  4خل ا
نح الرباءاتضامن  بة يف  متكن من اختاذ قرارات صا متوافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب الرباءات  ئ ناد إىل  لت ستابال

ية واملعارف ا نرية ملورد املوارد الورا بقة ا تقاملوافقة احلرة ا ث لسـ ّمل يةملسـت نيدية املربطة هبا وفقا للصكوك القانوية ادلوية ا ل ن ت  .ملعل

هدف  يار – 3لا  5خل ا
ية واليت ال  يدية وموارد ورا تخدام معارف  ية الفكرية الرباءات لالخرتاعات اليت تقوم عىل ا نح ماكتب ا ثضامن أال  تقل سـ مللكمت

ثال تاكري، ويف حال مل يمت الا شاط ا نطوي عىل  تتكون جديدة أو ال  ب ن نافع مت نرية وتقامس ا بقة ا بدأي املوافقة ا مل  سـ ملسـتمل مل
لاملعرتف هبام يف الصكوك القانوية ادلوية الوجهية  .ن

هدف  يار – 3لا  6خل ا
ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ تأكد من أن تظل ا ها معايري معرتف هبا دويا  ية الفكرية  حمللضامن أن ماكتب ا صل ل لل ل حتمك مللك

ية  ثتحمكة يف املوارد الورا بة عن م نا شعوب وامجلاعات املعلومات ا هذه ا تاح  يدية املربطة هبا، وأن  سـواملعارف ا مل ل ت ت لتقل ل
نرية والصكوك  بقة ا ناد إىل املوافقة احلرة ا نافع، ابال يدية املربطة هبا وتقامس ا ية واملعارف ا تاملوارد الورا ملسـت سـ مل ت تقل ملث سل

ية الف نح حقوق ا ند  ية  مللكالقانوية ادلوية ا م ع ن ل  .كريةملعن

هدف  لبادئ ا  3م

هدف  لبادئ ا يار – 3م  1خل ا
ية أي اخرتاع  يمي أ ند  ية برمهتا  سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا هلجيب عىل ماكتب الرباءات أن تأخذ يف  ع ن ل ع لص ن تقسـ ملع لتقح

 .للحصول عىل براءة

ية اليت ميكن  ناعة األسا ية ا نوا حاةل ا بات الرباءات أن  سـوجيب عىل مودعي  لص ن لتقطل بارها، عىل حد عمل املودع، يبي عتا
ثه وحفصه هم الاخرتاع و حبيدة  لف  .مف

ها يدية قد ال ترغب يف أن توثق معار فويلزم اإلقرار بأن بعض أحصاب املعارف ا  .لتقل
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هدف  لبادئ ا يار – 3م  2خل ا
ية برمهتا سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حاةل ا ية الفكرية أن تأخذ يف  نبغي ملاكتب ا ل ع لص ن ملعسـ لتقح مللك ية ين تعلقة ابملوارد الورا ث ا مل

ية الفكرية ية للحصول عىل حقوق ا يمي األ ند  يدية املربطة هبا  تقاهتا واملعارف ا مللكو هلتق ع ت تقل لشـ  .م

تقاهتا  ية و تعلقة ابملوارد الورا ية ا شفوا عن لك املعلومات األسا ية الفكرية أن  بات ا بغي ملودعي  شـو ث مل سـ يك مطل مللك ين
يدية املربطة تواملعارف ا يةلتقل تحديد رشوط األ هل هبا الالزمة   .ل

هدف  لبادئ ا يار – 3م  3خل ا
ية  بحوث يف حاةل ا يدية الوجهية وا ياانت لك املعارف ا تأصةل لقواعد  يدات ا نإقرارا ابجلوانب الفريدة وا ل تقل ب مل تقي لتق لل

سابقة، ية ا نا لا ع ية أي طلب  لص ند إلهيا يف حتديد رش توايهتا ا ملحيدد وضع املعلومات و ع ية الفكرية فامي ملستحم مللكنح حقوق ا
نفاذ من  ية اليت مت ا ية أو امجلاعة ا شعوب األ شاور مع ا يدية املربطة هبا اب ية واملعارف ا لتعلق ابملوارد الورا حملل صل ل ت ت تقل ث لي ل

يدية ية أو املعارف ا ها إىل هذه املوارد الورا تقلخال لث  .ل

هدف  لبادئ ا يار – 3م  4خل ا
ية تويق ا سلطة الو ثتوىل ا ن ل نهتاطت يدية ور تعلقة ابملعارف ا مقملعلومات ا تقل ية من خالل ادلمع املايل . لمل سؤو لوتدمع هذه ا مل

 .الاكمل وتكوين الكفاءات

هدف  لبادئ ا يار – 3م  5خل ا
بار ذكل رشطا للحصول عىل امحلاية بون يف أن توثق معارهم اب يدية قد ال ير تتقر ادلول بأن أحصاب املعارف ا غ عتقل . فل

يدية ضامان وجيب عىل ادل ية واملعارف ا ية يف الاتفاع ابملوارد الورا ية وامجلاعات ا شعوب األ تقلول أن تقر حبقوق ا ث ن حملل صل لل
ياانت اليت تديرها يف الوقت الراهن ادلول أو أطراف أخرى تعلق بقواعد ا بيقني القانوين فامي  ي تعني . للل يوتقر ادلول بأنه 

يدية حتديد إجرا يديةلتقلعىل أحصاب املعارف ا هم ا شف عن معار تقلء عدم ا للك  .ف

 

هدف [ يق عىل ا لييل ذكل ا  ]3لتعل
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يق  لتعلا

 مقدمة املقرر

هدف  لتعلق ا  : مبا ييل3ي

يدية املربطة هبا ليك  • ية واملعارف ا تعلقة ابلوارد الورا ية الفكرية املعلومات ا تضامن أن توفر دلى ماكتب ا تقل ث لمل مللك
نح حقوق ند  بة  نا متخذ القرارات ا ع سـ مل ية الفكريةت  .مللك ا

رشوط تقدمي املعلومات • تعلق  بووضع معايري أو قواعد دوية  ت  .ل

ثال • ية يف ضامن الا شعوب األ ية وا ية الفكرية الو تودور ماكتب ا صل ل من ط  .مللك

سائل األخرى املطروحة ما ييل ملوتضمن ا  :ت

سابقة  • ية ا نا ية ا ياانت حاةل ا نفاذ إىل قواعد  ثل ا ليعة املعلومات  ع لص ن ب ل لتقب م ية واملعارف ط تعلقة ابملوارد الورا ثا مل
ية، وادلالئل عىل احلصول عىل  ية األسا نا ية ا تعلقة حباةل ا شف ا يدية املربطة هبا، ورشوط ا سـا ع لص ن مل لك ت لتقتقل ل

تفق علهيا رشوط ا نرية ووضع ا بقة ا ملاملوافقة ا ل ملسـتسـ  .مل

بون يف أن توثق معار • يدية قد ال ير غواإلقرار بأن أحصاب املعارف ا  .فهملتقل

ها أطراف أخرى أو دول • يدية اليت  ياانت املعارف ا متلكوحامية قواعد  تقل  .لب

ية يف حتديد وضع املعلومات  • شعوب األ يدية ودور ا تعلقة ابملعارف ا ياانت ا يدات عىل قواعد ا صلوا ل تقل مل ب لي ل لتق
ية يف هذا الصدد شعوب األ شاور مع ا صلواإلقرار برضورة ا ل  .لت

تويف رشوط تقدمي املعلوماتتكوين كفاءات ادلول األعضا • يا ليك  ها ما سـء ود تل  .مع

 تعليقات اخلرباء

هدف  يارات ا يار من  يد لزييل مالزيير إىل أن لك  لأشار ا خ خ تقةل3لسـ سأةل  بدو  ناول عىل ما  سـ  م مي ناول أي . تت يتومل 
سائل اليت قرأها املقرر مليار عىل وجه اخلصوص قامئة ا يارات أشار إىل دور . خ ماكتب الرباءات، خلوقال إن بعض ا

تلفة ية بطرق  شعوب األ بعض اآلخر إىل دور ا ية، يف حني أشار ا سات الو ها أشار إىل دور املؤ خمو صل ل ل ن طس ورمبا . بعض
تلفة يارات ا نارص يف ا خملبغي الربط بني بعض ا خل لع  .ين

يارين  يد توم سوشاانندن أن ا خلوأحض ا هدف 2 و1لسـ ية 3ل يف ا يان عىل عاتق امجلاعات األ صل  ية عبء ضامن توفر يلق حمللوا
يةل عىل هذه امجلاعات تكون  ثقاملعلومات دلى ماكتب الرباءات، ويه هممة  شاركة يف . سـ ية ا سلطات الو تفت إىل ا ملوا ن ل طل

يا ألن دلهيا نظاما غري  نوب أفر ية يف  ية تقع كذكل عىل عاتق امجلاعات ا سؤو يدية، وقال إن ا نة املعارف ا يقر ج حملل ل مل تقل لمق
توىل يديةتمركزي  ها ا ية تويق معار سؤو ية كذكل  يه امجلاعات ا تقل  ث ل م لحملل ف يار . ف هدف 5خلوأشار إىل ا  وقال إنه 3ل يف ا

ياسات أو للرقابة ية أو دوية لرمس ا سة إ سـشئ مؤ ل مي س لن قل  .ي

يار  ييل أن ا يفن  يد  خلوأوحض ا ب ستسـ هدف 3ل يدية 3ل يف ا شري إىل أن تويق املعارف ا تقل  ث بقا "لي مسـال يكون رشطا 
ثاين ما بني ادلورات ". لحصول عىل امحلايةل تاجئ العمل اذلي اضطلع به الفريق العامل ا يا مع  شاهبا  ناك  لوأكد أن  ن ن ت تقه

يدية ية عىل حامية املعارف ا بغي فرض أية رشوط  يان بأنه ال  يدية، مبا يف ذكل  تقلشأن املعارف ا شلك ب تقل لب تفت إىل . ينل لوا
هدف  لبادئ ا يارين3م يار . 2 و1 خل وقارن بني ا ية يف ا ثا خلوقال إن الفقرة ا ن بارة 1ل تضمن  ع  بات ي مودععىلجيب "ت طل 

نواالرباءات  بارهايبيأن  ية اليت ميكن ا ناعة األسا ية ا ت حاةل ا سـ لص عن هم الاخرتاع ، عىل حد عمل املودع،لتق يدة  لف  ثهمف  حبو
يار ". وحفصه ية يف ا ثا خلوقال إن الفقرة ا ن بارة لكهنا ال2ل به هذه ا لع  بارة تشـ تضمن  ع  متس من ". حد عمل املودععىل "ت لوا

يار  نظر فامي إذا اكن املقصود اب ية ادلوية أن  نة احلكو خلا ت ل هدف 2مللج بادئ ا ل يف  شف 3م لك هو أنه جيب عىل املودعني ا
 .عن معلومات ال ميلكوهنا
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تعلق ابجملموعا يد توم سوشاانندن فامي  يقات ا تون هاردسون  يد بر يوذكر ا سـ تعل سـ لسـ ب ي ل ياانتّ ية أو قواعد ا بت الو لن . ط
نهتا يدية ور يد اذلي نوقش أو عرض مجلع املعارف ا يار الو يس ا سجل أن ذكل  ته يف أن  مقوأعرب عن ر تقل خل ي لب حغ  .ل

يار  يجونغ عن ا يد سونغ  خلوحتدث ا ك هدف 4لسـ بادئ ا ل يف  نه مل 3م يار،  بارة األوىل يف هذا ا لك وأوحض أنه اقرتح ا خل لع
ثا بارة ا نيقرتح ا ل يار جديد. يةلع يار أو أن يوضع  ثاين من هذا ا خوطلب أن حيذف اجلزء ا خل  .ل

ها  ها وأن  ها احلق يف تويق معار ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ تويق وأكد أن ا ترييل إىل ا بريت د يد أ تفت ا لوا ف ل ثف حملل صل ل ث ل ي ل سـ لل
سأةل  بات سلطهتا اخلاصة عىل معاجلة هذه ا بة، يف إ تضاء والر ند الا ملاحلق،  ث غ  .عىل وجه اخلصوصقع

يار  يد رواندل ابريس أنه قدم اقرتاحا حمددا وهو ا خلوأوحض ا نسـ هدف 6ل يار 3ل يف ا تجابة  للخ ا هدف 2سـ تعلق 3ل يف ا مل ا
ثال املذكورة يف بروتوكول انغواي متهادة الا يغ اليت أخذت من بروتوكول . شب تفق مع بعض ا تفظ حبقوقه وال  لصوقال إنه  ي حي

هادة الا مانغواي ألن  رشيع الوطينش ناول ا تثال  لت يار . تت تايل اقرتح ا خلواب هدف 6ل شعوب 3ل يف ا لل ضامان ألن يكون 
يار معرتف به دويا يطرة من خالل  ية احلق يف ا ية وامجلاعات ا لاأل مع سـ حملل يار . لصل بادئ 5خلوأضاف أنه اقرتح ا م يف 

هدف  يار 3لا يقني القانوين ابإلشارة إىل ا سـىن توفري ا خل ليك  ل هدف  يف 6يت ثال إىل املعايري القانوية ادلوية3لا ل ضامان لال ن  .مت

يار  تعلق اب ية فامي  ية سلطات و نظامت غري احلكو بار ا بيل عام إذا اكن ميكن ا يد رضا  خلوساءل ا ي ن مل ت شـ سـ طت ع  يف 4مل
هدف  لبادئ ا بدلان3م يدية يف بعض ا شارك يف تويق املعارف ا ية  نظامت غري احلكو ل، ألن ا تقل ث ت لمل  .م
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هدف   4لا

هدف  يار – 4لا  1خل ا
ية سارات ادلوية ا بادل مع الاتفاقات وا نتعزيز إقامة عالقة دمع  ل مل ملعت  .م

هدف  يار – 4لا  2خل ا
تعلقة ابملوارد  ية وا ية ا سارات والصكوك واألنظمة ادلوية واإل بادل مع الاتفاقات وا ملتعزيز إقامة عالقة دمع  ن مي ل مل ملعت قل م

يدية املر ية واملعارف ا تقلالورا بقةلث سان، وفقا لقواعد القانون ادلويل ا ملطبطة هبا وحقوق اإل ن  .ت

هدف  يار – 4لا  3خل ا
ية  يدية املربطة هبا من ان تقاهتا واملعارف ا ية و ية الفكرية يف جمال املوارد الورا سق يربط بني ا شاء نظام  حإ تمللك تقل شـ ث ت لن م م

ية أخرى سارية من ان حوالاتفاقات واملعاهدات ادلوية ا ل  .ل

هدف  يار – 4لا  4خل ا
ية  ية يف الاتفاع مبواردها الورا شعوب األ ية  ثضامن الاساق مع املعايري القانوية ادلوية يف تعزيز وحامية احلقوق امجلا ن صل لل ع ل ن ت

نازعات، مع مراعاة /و تاحة للرقابة وسوية ا تقةل و ية شفافة و شاء آ يدية املربطة هبا عن طريق إ ملأو املعارف ا ت سـ ل ن ت متقل م ل
يةتاحلقوق املر  .حمللبطة هبا للجامعات ا

هدف  لبادئ ا  4م

هدف  لبادئ ا يار – 4م  1خل ا
ها يق الاساق  سعي إىل  ية وا سارات ادلوية واإل معتعزيز احرتام سائر الصكوك وا تحتق ل مي ل  .قلمل

ية ية ا سارات ادلوية واإل تعاون مع الصكوك وا نوتعزيز ا مي ل مل ملعل  .قل

هدف  لبادئ ا يار – 4م  2خل ا
هاتعزيز احرتام سائر  يق الاساق  سعي إىل  ية وا سارات ادلوية واإل معالصكوك وا تحتق ل مي ل  .قلمل

ية ية ا سارات ادلوية واإل تعاون مع الصكوك وا نوتعزيز ا مي ل مل ملعل  .قل

يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو بغي أن خيل معل ا تقلوال  ث ن ل لللج مللكملع م ّن ي
نجز يف احملافل األخرىابلعمل   .ملا

هدف  لبادئ ا يار – 4م  3خل ا
ية شعوب األ تعلق ابحلاالت اليت تقدهما ا تحدة فامي  شأة مبعاهدات األمم ا ئات ا متدها ا صلاحرتام القرارات اليت  ل ي مل ن ّي مل له  .تع

هدف  لبادئ ا يار – 4م  4خل ا
شأن احلصول  يولويج وبرتوكول انغواي  نوع ا ية ا يذ اتفا بدمع  ب لت ل ق نافع تنف نصف  تقامس العادل وا ية وا للمعىل املوارد ا مل ل جلين

يولويج عىل وجه اخلصوص نوع ا ية ا تخداهما، امللحق ابتفا ئة عن ا نا با ت سـ شـ لل ل  .ق
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هدف  لبادئ ا يار – 4م  5خل ا
ها  يطرة علهيا وحاميهتا وتطويرها، مبا يف ذكل معار يهتا الفكرية وا ية يف احلفاظ عىل  شعوب األ يد حق ا فتأ سـملك صل ل لك

ية31لتقليدية وفقا للامدة ا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صل من إعالن األمم ا ل ب  .مل

هدف  لبادئ ا يار – 4م  6خل ا
تعلقة  همة وا ية ا ية ا سارات ادلوية واإل تلف الاتفاقات والصكوك وا ملتعزيز إذاكء الوعي وتقامس املعلومات بني  ن مي ل مل ملخم ملع قل

ية  .ثابملوارد الورا

 

يق عىل [ هدف لتعلييل ذكل ا  ]4لا
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يق  لتعلا

 مقدمة املقرر

هدف  لناول ا رشوط 4يت ية، وتضمن ا بادل بني املعاهدات والاتفاقات واألطر ادلوية ا ل إقامة عالقة ادلمع ا ت ن ل ملعت مل
بادل تخدمة رشطي الاساق وادلمع ا تا ت ملسـ  .مل

سائل األخرى املطروحة ما ييل ملوتضمن ا  :ت

ية ادلوية و • نة احلكو لالعالقة بني معل ا ية مللج تجارة العا نظمة ا يولويج و نوع ا ية ا ثل اتفا ملسائر احملافل،  ل ب مت ق لم ل
 .وما إىل ذكل

يولويج وبروتوكول انغواي • نوع ا ية ا يذ اتفا بودمع  لت ل ق  .تنف

نازعات • سوية ا يات شفافة  ملوآ ت  .لل

يطرة علهيا وحاميهتا وتطويرها • يهتا الفكرية وا ية يف احلفاظ عىل  شعوب األ سـوحقوق ا صل لل  .ملك

تعل • يةلوا ية ا سارات ادلوية واإل ية وبادل املعلومات بني الاتفاقات والصكوك وا تو نمي وا مي ل مل ت ع ملعل  .قل

 تعليقات اخلرباء

نافع، ضامان إلقامة عالقة  نفاذ وتقامس ا ية الفكرية أو ا ترص األهداف عىل ا ية أال  يد ماركوس غويف عىل أ ملشدد ا ل مه مللكسـ تق ل
سارات ادلوية لدمع مع الاتفاقات وا تعلقة . مل سارات ادلوية ا بادئ أن تدمع كذكل الاتفاقات وا ملوقال إن عىل األهداف وا ل مل مل

يات  ية وحقوق األ شعوب األ ية وحقوق ا ثقا تصادية وا ية والا شمل احلقوق الاجامت قلحبقوق اإلسان اليت قد  صل ل ل ع ت فن ق
ية واحلق يف تقرير املصري  .لتمنواحلق يف ا

يد توم سوشاانندن رضورة  بوأوحض ا تل تخدمةسـ ياغة ا سـيط ا لص تعزيز"وأشار إىل أن مصطلح . ملسـ مسـتخدم يف " لا
بادئ  .ملاألهداف وا

سون  يدة اكيث هود غوأشارت ا نظر يف وضع صك –لسـ بو، ويه ا ية العامة للو يث إىل الوالية الصادرة عن ا ل  ي مجلع مس
ثق بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا ليكفل امحلاية الفعاةل للمعارف ا تع ث لتقل يديل ) ز(8وأشارت كذكل إىل املادة . لتقلايف ا

ية ية وامجلاعات ا شعوب األ بق عىل ا يولويج وإىل سائر الصكوك ادلوية اليت  نوع ا ية ا حمللمن اتفا صل ل نط ل ب تت ل ل وأضافت أهنا . ق
ية القامئة ية الفكرية الو ست حامية أنظمة ا همة  نهم أن ا طي مللك مل نظر ورصحت بأن من الرضوري انهتاج مقاربة . لتف لخاصة وا

ية الفكرية القامئة تعلقة بأنظمة ا يارات ا ية إضافة إىل ا يارات  مللكيف إاتحة  ملخ خل  .تمكيل

سائل  ناول  سايم حلقوق اإلسان واليت  تب املفوض ا شري إىل القرارات اليت اختذها  يدة سلمى  موأشارت ا ن ل ب تسـ تمك ل
ية الفكرية، وال  .7400سـامي القرار  مللكا
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هدف   5لا

هدف   1خليار  ا– 5لا
ناول  ية وحاميهتا، هبدف  شعوب األ شئ دون اإلقرار حبقوق ا ية الفكرية الراهن اذلي أ تعراض أثر نظام ا تا صل ل ن مللكسـ

يهتا الفكرية ية يف الاتفاع  شعوب األ مبلكحقوق ا ن صل  .ل

هدف  يار – 5لا  2خل ا
تاكر يع الا ية الفكرية يف  باحلفاظ عىل دور نظام ا تشج  .مللك

هدف  يار – 5لا  3خل ا
بادةل ا يق املصلحة ا ها،  يا و نولو يه ونقل ا تاكر واحلفاظ  يع الا ية الفكرية يف  تإلقرار بدور نظام ا عل ب ملشج تحقت مي ج تك لمللك تعمل

تصادي، مع مراعاة العالقة بني املوارد  تخدمهيا وبطريقة حتقق الرفاه الاجامتعي والا ية و نولو قتجي املعارف ا ج سـتك من لمل
ية و تقاهتا و/ثالورا يدية املربطة هباأو امل/مشـأو  تعارف ا  .لتقل

هدف  يار – 5لا  4خل ا
يدي ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا ية الفكرية يف حامية املعارف ا تقلاإلقرار بدور نظام ا ل تع ث لتقل ل ل  .مللك

هدف  يار – 5لا  5خل ا
تحدايت اليت يطرهحا  تصدي  ية الفكرية وا ها نظام ا تغالل الفرص اليت  للا ل مللكسـ تعلقة يتيح يا ا نولو مليف نقل وتعممي ا ج لتك

يدية املربطة هبا تقاهتا واملعارف ا ية و تابملوارد الورا تقل شـ لث  .م

هدف  يار – 5لا  6خل ا
بادةل  يق املصلحة ا ها،  يا و نولو يه ونقل ا تاكر واحلفاظ  يع الا ية الفكرية يف  تاإلقرار بدور نظام ا عل ب ملشج تحقت مي ج تك لمللك تعمل

تخديم  ية ومسـألحصاب املعارف و تقاهتا و/ثاملوارد الورا يدية املربطة هبا وبطريقة حتقق الرفاه /مشـأو  تأو املعارف ا لتقل
ثقايف  بري ا تقاهتا وأشاكل ا ية و يدية واملوارد الورا تصادي، وسامه كذكل يف حامية املعارف ا لالاجامتعي والا تع شـ ث تقل لت م ل ق

يدي  .لتقلا

هدف  يار – 5لا  7خل ا
ية ال بادةل مللكاإلقرار بدور نظام ا يق املصلحة ا ها،  يا و نولو يه ونقل ا تاكر واحلفاظ  يع الا تفكرية يف  عل ب ملشج تحقت مي ج لتك تعمل

تصادية، واإلقرار كذكل حبقوق ادلول  ية والا ية الاجامت تخدمهيا وبطريقة حتقق الرفا ية و نولو قتجي املعارف ا ج عتك ه سـ من لمل
تقاهتا و ية و ية يف الاتفاع مبواردها الورا شعوب األ شـوا ث ن صل يدية املربطة هبامل تاملعارف ا  .لتقل

هدف  يار – 5لا  8خل ا
ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا حمللضامن امحلاية الفعاةل للموارد الورا صل لل تقل ل تع تقل لث ل ل

ية الفكرية  .مللكيف نظام ا

تاكراهت ها وا ية يف تطوير معار شعوب األ بوضامن حامية حقوق ا صل ية الفكريةفل نظام ا تعلق  مللكا وتكويهنا وحاميهتا فامي  ب  .ي

تعلق ابملوارد  ية فامي  ية وامجلاعات ا شعوب األ تاكر داخل ا يع الا ية الفكرية يف  يواحلفاظ عىل دور نظام ا حملل صل ل ب تشج مللك
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلالورا ل تع تقل لث ل  .ل
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هدف  يار – 5لا  9خل ا
ليق ا ية حتق شعوب األ يدية  يق امحلاية اخلاصة للمعارف ا ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ صلتعاون بني ا لل تقل حملل صل لل لتحق

يا مع املعايري القانوية ادلوية ية املربطة هبا، متا ية واملوارد الورا لوامجلاعات ا ن شـ ت ث  .حملل

هدف  يار – 5لا  10خل ا
ت ها وا ية يف تطوير معار شعوب األ باإلقرار حبقوق ا صل ية داخل نظام فل تعلق ابملوارد الورا ثاكراهتا وتكويهنا وحاميهتا فامي  ي

ية الفكرية وخارجه وحامية هذه احلقوق  .مللكا

هدف  يار – 5لا  11خل ا
تعلقة مبصدر املعارف  ية وتعممي املعلومات ا شفا ية الفكرية عن طريق ا يقني والوضوح يف حقوق ا تاكر وا ملتعزيز الا ل ل فب مللك

تواي يدية و حما تقامس العادل لتقل نرية وا بقة ا ئة عن املوافقة ا نا تعلق اباللزتامات ا تضاء وفامي  سب الا لهتا  سـ شـ ل ي تح ملسـق مل
نافع نصف  للموا  .مل

هدف  لبادئ ا  5م

هدف  لبادئ ا يار – 5م  1خل ا
ية الفكرية تاكر اليت يوفرها نظام ا مللكاحلفاظ عىل حوافز الا  .ب

ية الفكرية يقني والوضوح يف حقوق ا مللكوتعزيز ا  .ل

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

شف عهنا إلثراء  تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا ية وتعممي املعلومات عن طريق رش املعلومات ا شفا لكوتعزيز ا مل ن ن لتقل ف
ية  نفاذ إلهيالتقناجملموعة الاكمةل للمعارف ا هور ا لاليت ميكن   .للجم

هدف لبادئ ا يار – 5 م  2خل ا
ية  تاكر واحلفاظ عىل هذا ادلور، مع مراعاة العالقة ابملوارد الورا يع الا ية الفكرية يف  ثاإلقرار بدور نظام ا ب تشج مللك

يدية املربطة هبا تواملعارف ا  .لتقل

ي ية واملعارف ا ية الفكرية، مع مراعاة العالقة ابملوارد الورا يقني والوضوح يف حقوق ا تقلوتعزيز ا ث لل  .تدية املربطة هبامللك

تامثرات  .سوحامية اإلبداع وماكفأة الا

سب  شف عهنا،  تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا ية وتعممي املعلومات عن طريق رش املعلومات ا شفا حوتعزيز ا لك مل ن ن لتقل ف
ية  هور، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا تاحة  ندما تكون  تضاء و نالا لتقع للجم م هورق نفاذ إلهياللجماليت ميكن   .ل ا

هدف  لبادئ ا يار – 5م  3خل ا
ية و تاكر، مع مراعاة العالقة ابملوارد الورا يع الا ية الفكرية يف  ثاإلقرار بدور نظام ا ب تشج تقاهتا و/مللك أو املعارف /مشـأو 

يدية و يدية املربطة هبا، ويف حامية املعارف ا تقلا ت لتقل تقاهتا و/ل ية و شـأو املوارد الورا تيدية املربطة هبا لتأو املعارف ا/مث قل
تخداهما، نامجة عن ا نافع ا نصف  تقامس العادل وا يدي وا ثقايف ا بري ا سـوأشاكل ا ل للم مل ل تقل ل لتع  .واحلفاظ عىل هذا ادلور ل

ية و ية الفكرية، مع مراعاة العالقة ابملوارد الورا يقني والوضوح يف حقوق ا ثوتعزيز ا تقاهتا و/مللكل أو املعارف /مشـأو 
يدية املربط تا يدية ولتقل تعلقة حبامية املعارف ا تقلة هبا والالزتامات ا ية و/لمل تقاهتا و/ثأو املوارد الورا أو املعارف /مشـأو 
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تقامس العادل  نرية وا بقة ا يقني والوضوح يف املوافقة ا يدي وا ثقايف ا بري ا يدية املربطة هبا وأشاكل ا لا سـ ل تقل ل تع ت ملسـتتقل مل ل ل ل
نافع نصف  للموا  .مل

نصف وحامية اإلبداع وماكفأ تقامس العادل وا يق ا نرية و بقة ا تامثرات وضامن احلصول عىل املوافقة ا ملة الا ل حتقسـ ت ملسـس مل
 .للمنافع مع أحصاب املعارف

تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة  ية ا شأ ورش املعلومات ا شف عن بدل ا ية وتعممي املعلومات عن طريق ا شفا ملوتعزيز ا ن ن ن لك تقل لمل ف
ن تضاء و سب الا شف عهنا،  عوا ح ية قلك هور، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا تاحة  لتقندما تكون  للجم اليت ميكن م

نفاذ إلهيا لهور ا  .للجم

هدف  لبادئ ا يار – 5م  4خل ا
تخديم  ثقة بني  يقني القانوين وا تطوير، وهبدف زايدة ا بحث وا ثفة يف ا تامثرات ا تاكر من خالل الا سـتعزيز الا ل ل ل ل مب ملك س

ية واملعارف  يدية وموردهياثاملوارد الورا ّا  .لتقل

هدف  لبادئ ا يار – 5م  5خل ا
شف اإللزايم عن  يدية وموردهيا من خالل ا ية واملعارف ا تخديم املوارد الورا ثقة بني  يقني القانوين وا لكزايدة ا تقل ث سـ ل ّل ل م

شأ أو املصدر  .ملنا

هدف  لبادئ ا يار – 5م  6خل ا
توى ية ا يا عا نولو مثرين عىل تعزيز ا سـيع ا ل ملشج جت لتك  .ملست

هدف  لبادئ ا يار – 5م  7خل ا
ية عن طريق رشها مبوافقة املالكني نولو ية املعارف ا نزايدة  جمك ية واملعارف / أحصاب املعارف/ لتك تفعني ابملوارد الورا ثا ملن

يدية  .لتقلا

هدف  لبادئ ا يار – 5م  8خل ا
ها للاملكني يا و نولو نفاذ ونقل ا ية والقدرة وا شفا ميتوفري ا ج تك تعمف ل ل ية واملعارف / أحصاب املعارف/ ل تفعني ابملوارد الورا ثا ملن

يدية  . لتقلا

هدف  لبادئ ا يار – 5م  9خل ا
بحت  يدية املربطة هبا اليت أ ية واملعارف ا ية يف الاتفاع ابملوارد الورا ية وامجلاعات ا شعوب األ صاإلقرار حبقوق ا ت تقل ث ن حملل صل لل

نصف تعترب عن خطأ جزءا من املكل العام واليت مت احلصول علهيا من دو تقامس ا نرية وا بقة ا ملن املوافقة احلرة ا ل ملسـتسـ مل
 .للمنافع

هدف  لبادئ ا يار – 5م  10خل ا
بادئه ية و شأن ا بو  ية الفكرية وأهداف جدول أعامل الو يق حقوق ا نظر يف  ما منمللك ب ي ب لتل  .تط
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هدف  لبادئ ا يار – 5م  11خل ا
يدية ية واملعارف ا ناسب حلفظ املوارد الورا متويل ا تقلضامن ا ث لمل  . ل

هدف  لبادئ ا يار – 5م  12خل ا
يات العامة و تعارض ذكل مع األخال ية وتعممي املعلومات مىت مل  شفا قتعزيز ا يف نظام العام/ل  .لأو ا

يق[ هدف  لتعلييل ذكل ا  ]5لعىل ا
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يق  لتعلا

 مقدمة املقرر

هدف  لتعلق ا يارات (5ي بريا من ا تضمن عددا  خلاذلي  ك  :مبا ييل) ي

ية  • ها واحلفاظ عىل هذا مللكاإلقرار بدور نظام ا يا و نولو تاكر ونقل املعارف وا يع الا ميالفكرية يف  ج تعمتك ل ب تشج
تصادي  .قادلور بطريقة حتقق الرفاه الاجامتعي والا

يدية املربطة هبا • ية واملعارف ا ية الفكرية يف حامية املوارد الورا تواإلقرار بدور نظام ا تقل لث  .مللك

ية يف • شعوب األ صلواإلقرار حبقوق ادلول وا يدية املربطة هبال ية واملعارف ا ت الاتفاع مبواردها الورا تقل ث  .لن

ية  • تعلق مبواردها الورا ها واخرتاعاهتا وتكويهنا وحاميهتا فامي  ية يف تطوير معار شعوب األ ثواإلقرار حبقوق ا ي صل فل
يدية املربطة هبا واحلفاظ عىل هذه احلقوق تواملعارف ا  .لتقل

ية املطروحة سائل الر سـوتضمن ا مل هدف ما ييلئيت تعلق هبذا ا ل فامي   :ي

ية الفكرية • يقني داخل نظام ا مللكاحلفاظ عىل ا  .ل

تعلقة مبا ييل • ية وتعممي املعلومات ا شفا ملوتعزيز ا  :فل

o شأها يدية املربطة هبا وبدل  ية واملعارف ا نمصدر املوارد الورا ت تقل مث  .ل

o توز يق ا نرية و بقة ا يل عىل احلصول عىل املوافقة ا لوادل سـ حتقل ملسـت نافعمل نصف  للميع ا  .مل

o ية من أجل الاخرتاعات اجلديدة  .لتقنوتعممي املعلومات ا

شأ املصدر • شف اإللزايم عن  يقني القانوين من خالل ا نوتعزيز ا لك  .مل

ترب عن خطأ جزءا من املكل  • يدية املربطة هبا اليت  ية واملعارف ا ية يف املوارد الورا شعوب األ تعوحقوق ا ت تقل ث صل لل
 .العام

 رباءتعليقات اخل

يار  يلفورت عن ا يو  يا فرانندا إان يدة لو خلحتدثت ا ب سـ سـ هدف 9لسـ بادئ ا ل يف  ية ترى أن 5م شعوب األ صل وقالت إن ا ل
نرية  بقة ا ندما يمت احلصول علهيا ابملوافقة احلرة ا يدية تكون جزءا من املكل العام  ية واملعارف ا ملسـتاملوارد الورا سـ ع تقل ملث ل

نافع مبوجب  نصف  تقامس ا للمواب مل تفق علهيال هور . مرشوط  تاحة  يدية ا ية واملعارف ا للجمومضت تقول إن املوارد الورا مل تقل لث
بول ئا وغري  شؤون وفقا للمعاهدات ادلوية يعد أمرا خا مقترب عن خطأ جزءا من املكل العام، وإن إدارة هذه ا ط ل ل . تع

هوم  يةُحصل علهيا بطر"مفوأوحضت أنه مل ترد أية إشارة إىل اقرتاهحا بإدراج   ".عيقة غري رش

ييل ابملادة  يفني  يد  بوأقر ا ستسـ يار 7ل خل من اتفاق تربس يف ا هدف 3ي تعلق 5ل يف ا شريا إىل ورود لكامت أخرى  ت،  م
يدية املربطة هبا تقات واملعارف ا ية وا تابملوارد الورا تقل شـ لث يار . مل تفت إىل ا خلوا هدف 10ل ت وساءل عام إذا اكنت 5ل يف ا

تعنالرؤية الكوية  ياريفامي  تاكرات املذكورة يف هذا ا ثاال عىل املعارف والا بوب شلك  خللق اب ب ت يار . محل تفت إىل ا خلوا  11ل
هدف  بادئ ا ليف  ية الفكرية5م  .مللك وقال إنه مل ترد إشارة إىل نظام ا

تلفة قد مجعت يف بعض املقاطع سائل ا تون هاردسون إن العديد من ا يد بر خملورأى ا مل سـ يسـ بارة . ل اء إلثر"عوقال إن 
ية  نفاذ إلهيالتقناجملموعة الاكمةل للمعارف ا هور ا لاليت ميكن  هدف " للجم بادئ ا يارات  لتكررت يف العديد من  م ورصح . 5خ

بارة يف  ساوره من أن يويح تكرار هذه ا بارة وأن القلق  تخدام هذه ا شأن ا توصل إىل توافق يف اآلراء  لعبأنه مل يمت ا ي لع سـ ب ل
نة احلك تلفة إىل ا للجيارات  خم شأهناخ بريا يف اآلراء  ناك توافقا  ية ادلوية بأن  بو ك ه ل هور . م للجمومىض يقول إن إاتحة املعارف 

ناول  ندما مت  شواغل يف هذا الصدد،  ية الفكرية، لكن أعرب عن عدد من ا تهو هدف عام من أهداف نظام ا ع ل ُ مللك
يدية  .لتقلاملعارف ا
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يار  يد كني إشريو انسويم أن ا خلورأى ا ت هدف 3لسـ بري 5ل يف ا تضمن  ند إىل اقرتاح قدمه، رمغ أن اقرتاحه ال  تع  ي يست
بري " مشـتقاهتا" يار آخر". أو"/تعو بريان أو أن يدرجا يف  ته يف أن حيذف هذان ا خوأعرب عن ر تع لب  .غ

ية الفكرية هو ضامن أنه يامتىش مع املعايري القانوية ادل بب يف مراجعة نظام ا يد رواندل ابريس أن ا نوأوحض ا مللكسـ س لن  .لويةل

يارات أخرى ها، لكن ميكن حذف  ها وال ميكن حذ يارات تمكل  يد محمد احملمدي أن بعض ا خورأى ا ف بعض خل وميكن . لسـ
يار  يار 2خلشطب ا ثال ألنه يرد ابلفعل يف ا يل ا خل عىل  مل  .6سب

هدف  يد توم سوشاانندن أن ا لوأوحض ا ثل مصطلح 5لسـ ها  تعني تعر ثرية  تضمن مصطلحات  م  يف ي ك تاكر"ي " مصطلح و" بالا
توى ية ا يا عا نولو سـا ملل ج تامثرات"ومصطلح " لتك هور"ومصطلح " سالا تاحة  للجما  ".مل

يار  يس إىل ا يار دي  يد  تفت ا خلوا ب سـ بليسل هدف 9ل بادئ ا ل يف  ية، 5م ية وامجلاعات ا شعوب األ حملل وأكد أن حقوق ا صل ل
تال مبل وأيضا حقوق ادلوةل املوردة، ميكن أن ترضر هبذه الطريقة، مىت مت ا تربت عن ّ شلك غري رشعي ومىت ا عك املوارد  ب

نافع نرية ومل يمت تقامس ا بقة ا ملخطأ جزءا من املكل العام، وإن مل يمت احلصول عىل املوافقة احلرة ا ت ملسـت وقال إن املوارد . ملس
تقامس بعض اخلصائص مع نظام حق املؤلف ية  تالورا تاب أن من املمكن. ث ية من  سخة غري رش كوال يعين توفر  ع  إجراء ن

نه ية  مسخ أخرى غري رش ع شلك غري . ن ية  يب عن األذهان أن احلصول عىل املوارد الورا هم أال  بورصح بأن من ا ث يغ مل
شلك غري رشعي إىل األبد تاح بعد ذكل  برشعي مرة واحدة ال يعين أهنا   .ست

ياليم أن مصطلح  يلكري إلني  يدة  بوأوحضت ا يل لسـ نص”sharing of benefits“ل تخدم يف ا ل ا هدف سـ ل اإلنلكزيي يف ا
تخدم مصطلح 5 ته، يف حني ا سـ بر نافع (”benefit – sharing“م  يف بعض األهداف األخرى، وقالت إهنا )ملتقامس ا

ها تخدمة يف الويقة  ياغة ا سقت ا لكبذ لو ا ث سـ لص ت يس. ملحت يار دي  يد  نقاط اليت طرهحا ا بليسوأيدت ا ب سـ وقالت مع ذكل . لل
بعاد تطوير حام بغي ا تإنه ال  سن شمل األحاكم الوجهية يف الصكوك ادلوية األخرىي لية خاصة   .ت

يدية، ومع ذكل وردت إشارات إىل  ية واملعارف ا ناول املوارد الورا يا بوزوفا إن هذه الويقة  تا يدة  تقلورأت ا ث ث ل ن لسـ تتل
يح يدي وذكل غري  ثقايف ا بري ا حصأشاكل ا تقل ل لتع بدو و. ل تخطى عىل ما  بادئ  يوقالت إن األهداف وا ت الية الفريق العامل مل

بو تصاص الو تخطى حىت ا ية ادلوية، ورمبا  نة احلكو يما بني ادلورات وا ت ل خللج  .م

يار  يد ماركوس غويف عن ا خلوحتدث ا هدف 1لسـ تعراض 5ل يف ا سار ا ية ادلوية تعمل يف  نة احلكو سـ وقال إن ا م ل مللج
توصل إىل أي نوات، لكهنا مل  نذ عدة  شلك ما  ية الفكرية  تنظام ا سـ مب ورصح بأن من املمكن الربط بني . ة حلولمللك

يار هدف 1 خلا يار 5ل يف ا هدف 9خل وا يا فرانندا .  اذلي يريم إىل تطوير حامية خاصة5ل يف ا يدة لو يقات ا سـوأيد  سـ لتعل
يار  شأن ا يلفورت  يو  خلإان ب ب هدف 9سـ بادئ ا ل يف  شأن . 5م تون هاردسون فامي يقلقه من شواغل  يد بر بوشارك ا سـ يسـ ل

ية إلثرا"عبارة  نفاذ إلهيالتقنء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا هور ا لاليت ميكن   ".للجم

سون  يدة اكيث هود يان ا يدة ديربا هاري  غوأيدت ا سـ ب لسـ يث–ل ياجات إىل . مس  بري بني الا توأقرت بوجود توتر  حك
يدية وأشاكل ا ية ورضورة حامية املعارف ا بة يف ذكل من ان ية الفكرية والر تقلسني نظام ا غ لحت ح يدي مللك ثقايف ا تقلبري ا ل لتع ل

ية أخرى، مع اخلوف من أن تعد هذه الرضورة نوعا  تغالل من ان رشوع وسوء الا متكل غري ا ية من ا حواملوارد الورا سـ مل لث
 .من اخلروج عن ادلرب

يد  شلك  نعكس  يع األطراف  ية مصاحل  بحوث الفكرية و تة  ثا يعة ا بايل أن ا يد ابال موىس كو جورأى ا ب ت مج تغط لل ب ل ب ي لطسـ ل ل
يارين . ث هذه الويقةيف هدف 7 و6خلوقال إن ا بار شواغهل 5ل يف ا بدو، ويأخذان بعني الا هام عىل ما  ت قربان من  ي عي بعض

شلك مهنجي سأةل  بإزاء هذه ا بدلان. مل تصادية يف ا ية والا ية الاجامت ية عامد ا ترب املوارد الورا لوقال إنه  ع من ث قيع وأعرب . لت
يارين  هدف 7 و6خلعن سعادته ملالحظة أن ا ية5ل يف ا بار هذا اجلانب املعني من جوانب ا من يأخذان بعني الا لتت  .ع
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بارة  شري أن  يدة سلمى  عورأت ا ب ية الفكرية"لسـ يار " مللكوإنفاذ حقوق ا هدف 2خلمل ترد يف ا سائل 5ل يف ا مل، كام مل ترد ا
ية احلقوق،  تعلق  مبلكالقانوية اليت قد تطرح فامي  ي ياانت محمن يلك قواعد ا بألن   .ي مبوجب أنظمة حق املؤلفله

بارة  يلفا إضافة  تا  يدة إدان ماراي دا كو عواقرتحت ا سـ سـ ية"لسـ بارة " حمللوامجلاعات ا ية"عبعد  شعوب األ صلا يارات " ل خليف ا
هدف 10 و7 و1  .5ل يف ا
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 تعليقات عامة من اخلرباء

ش بادئ تعرب عن العديد من ا يا مارزال أن ويقة األهداف وا يدة اك لأوحضت ا مل ث ت ساور مجموعات لسـ همة جدا اليت  تواغل ا مل
تلفة جدا بهتا يف إضافة هدف اسـهتاليل يف هذه الويقة . خممصاحل  ية، عن ر ية زرا برية دلهيا  ثوأعربت، بصفهتا  غ ع خلف خ

يكون ذكل  ية الفكرية  يهنا وبني نظام ا تفاعل القامئ  ية وا تحديد وشلك حرصي عىل املوارد الورا ليركز عىل وجه ا ل ث ب مللكل ب
ثالث ما بني ادلوراتحمل  يدية . لتركزي الفريق العامل ا ية واملعارف ا برية من املوارد الورا تغطى مجموعة  تقلوبذكل  ث ك لسـ ُ

تغطى  ية، بل و ية وامجلاعات ا شعوب األ ية املوجودة يف أقالمي ا سـاملربطة هبا أو حىت مجموعة أكرب من املوارد الورا حملل صل ل ث ت
ثري من املوارد  يةبككذكل عاملا أكرب  يولويج عىل الكرة األر نوع ا ية اليت شلك ا ضالورا ب ت ت لث ية الفكرية . ل مللكويضطلع نظام ا

ية وادلوية القامئة تعاون مع سائر الصكوك الو ية وحاميهتا اب لبدور همم يف حفظ املوارد الورا ن ل شات اليت . طث نا قومن شأن ا مل
ية ادلوية أن تعزز هذا ادلور ال حمال نة احلكو لتدور يف ا  .مللج

يا مارزال يدة اك يق ا يريي  يدة ترسا أغريو  توأيدت ا سـ تعل ت ي لسـ  .ل

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


