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  لكية الفكرية واملوارد الوراثيةمشروع األهداف واملبادئ املتعلقة بامل
  األمانةمن إعداد

    قدمةقدمةقدمةقدمةاملاملاملامل

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا6وية ا نة احلكو ست ا تقلا ث ن ل للج لمت مللكملع م نة("ل يف ") للجا
نعقدة من  رشة ا تاسعة  ملدورهتا ا مرشوع  ("WIPO/GRTKF/IC/19/6ثالويقة "Mتقدم  أن 2011ل يويو 22 إىل 18عل

ية ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة  بادئ ا ثاألهداف وا مل نص ") مللكمل ناء عىل ا نة وكام عدلت   cب لكويقة معل إىل ا6ورة ا ب h للج ملقث
يد أkن غوس  ية، ا رسا أعامل املوارد الورا نة اجلارية  سـاrي قدمه إىل دورة ا ث لللج ّم ي يا(ّ يد همي ندي ) لأسرتا ن(لسـوا مع ) دلها

سـهتا العامة نة يف  تعديالت اليت أجرهتا ا جلا للج  .1"ل

بادئ اليت أعدها ومعال .2 تضمن مرفق هذه الويقة األهداف وا مل لقرار املذكور أعاله،  ث رساني  .مليا

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه  .3 للجإن ا
ها فقالويقة ومر  .ث

 ]ييل ذ� املرفق[

                                                
نة  1 رشة  تاسعة  للجرشوع تقرير ا6ورة ا ع ل  )..WIPO/GRTKF/IC/19/12 Provثالويقة (م



WIPO/GRTKF/IC/20/4 

ANNEX 

 املرفق
تعلقة  بادئ ا مللكرشوع األهداف وا مل مل يةم  ثية الفكرية واملوارد الورا

هدف   1لا

ثل]أن[ضامن  نافذون إىلميت  ية ل ا تقاهتا [ثاملوارد الورا يدية املربطة هبا]مشـ، و ت واملعارف ا تخدموها/و[ لتقل وخاصة ] [مسـأو 
ية الفكرية بات احلصول عىل حقوق ا مللكمودعي  ية[ للقانون الوطين ]طل رشوط الو طنوا تعلق ملوافقة ا1ل سـ ف�  بقة ملي

نصف تقامس العادل وا تفق علهيا وا رشوط ا نرية وا ملا ل مل ل تسـ نافع ]مل شأ[للم  شف عن ا نوا ب£ املورد] مللك ّيف ا  .2ل

 

هدف  لبادئ ا  1م

بدأ   1ملا

ية  تعلقة ملوارد الورا ية ا بات ا بري يف تر نوع ا ثاإلقرار  مل ت مللكت ي لك تقاهتا[ل يدية املربطة هبا، مبا يف ذ� ]مشـو ت واملعارف ا لتقل
ية اخلاصةا ية، فضال عن حقوق ا ية وامجلاعات ا شعوب األ يادية ل£ول وحقوق ا مللكحلقوق ا حملل صل ل  .لسـ

بدأ   2ملا

تالل جزيئ أو لكي  شعوب الواقعة حتت ا ية، مبا يف ذ� ا ية وامجلاعات ا شعوب األ بدأ تقرير املصري  حضامن احرتام  لم حملل صل لل
يد ية واملعارف ا ها يف املوارد الورا تقلوحقو لث تفق ق رشوط ا نرية وا بقة ا بادئ املوافقة ا ملية املربطة هبا، مبا يف ذ�  سـ لت تسـ ملم مل

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  شاركة الاكمc والفعا±، مع مراعاة إعالن األمم ا صلعلهيا وا ل ب مل  .مل

                                                
ية 1 ية القواعد العر رشوط الو فشمل القانون الوطين وا ن ل  .طي
ية 2 ب£ اrي حصل املوارد الورا شأ أو ا ب£ املورد هو ب£ ا ثا ل ن ملل نوع ا/ّ يدية وفق ملعاهدة ا تإلضافة إىل املعارف ا لتقل  .لبيولوµل
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هدف   2لا

يار   1خلا

نح  منع  ية الفكرية[م نفاذ إىل املو] الرباءات[ ]مللكحقوق ا نطوي عىل ا لاليت  ية ت تقاهتا[ثارد الورا يدية ]مشـو لتقل واملعارف ا
ها تعام لاملربطة هبا وا سـ ية [ت  ]نعن سوء 

تاكريعن خطأ الخرتاعات [ - شاط ا نطوي عىل  بال تكون جديدة أو ال  ن  ]ت

نرية و[أو  - بقة ا توفر املوافقة ا ملسـتإن مل  سـ تفق علهيا و/ملت رشوط ا ملأو ا نافع /ل نصف  تقامس العادل وا للمأو ا مل ل
شف عن شألكوا  ]ملن ا

يني[أو  - تأصc للاملكني األ نحت نهتاك احلقوق ا صلاليت  مل  ]م

يار   2خلا

يدية املربطة هبا ية واملعارف ا تعلق ملوارد الورا ياة ف�  ياة وأشاكل ا نح براءات عىل ا تأكد من عدم  تا تقل ث ي حل حل لل  .م

 

هدف  لبادئ ا  2م

بدأ   1ملا

بات الرباءات عىل احل بغي أن حيصل مودعو  طلال  نطوي ني تعلق خرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ثارية ف�  Ã تقوق ي ئت سـ
تاكري شاط ا بعىل   .ن

بدأ   2ملا

يار   1خلا

ية يني للموارد الورا رش تخدمني ا يقني يف احلقوق  ثبغي أن يكفل نظام الرباءات ا ع سـ ل لي للم تقاهتا [ن يدية ] مشـو لتقلواملعارف ا
 .تاملربطة هبا

يار   2خلا

ية وينبغي أن يكفل نظام ال يني للموارد الورا رش تخدمني واملوردين ا يقني يف احلقوق  ثرباءات ا ع سـ لل ّ تقاهتا و/للم أو /مشـأو 
يدية املربطة هبا تاملعارف ا  لتقل

ية  ية الفكرية مراكز ر بح ماكتب ا شف اإللزايم مبا يضمن أن  ية الفكرية رشوط ا سـبغي أن يكفل نظام ا تص لك ئيي مللك مللك ن
تعامل  شف عن ا سـبت من ا لك ية وللتث تقاهتا و/ثاملوارد الورا تعامل/مشـأو  Ã يدية املربطة هبا ورصد هذا سـأو املعارف ا ت  .لتقل
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سلطات اإلدارية و ية احلق يف /لليكون  ية الفكرية أو ) أ(ئأو القضا بات ا مترار يف معاجلة  Ã مللكنع طلم نح ) ب(سـ منع  م
ية الفكرية، فضال عن  ية الفكرية) ج(مللكحقوق ا يةرهن املراجعة[ مللكإبطال حقوق ا  من 32 املادة مراعاة رشط]/ئ القضا

بادئ أو مىت قدم  هذه األهداف وا ثل املودع  ية الفكرية غري قابc لإلنفاذ مىت مل  ملاتفاق تربس، وجعل حقوق ا لت مللك ميي
cئة أو مضل  .طمعلومات خا

بدأ   3ملا

ث ية الفكرية عىل حقوق ا بات حقوق ا بغي أن حيصل مودعو  ئال  مللك تن طل توفوا رشطي املوافقة احلرة سـي يسـارية يف حال مل 
ية نافذ إىل املوارد الورا نافع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا ثا لل للم مل ل ملسـتسـ تقاهتا [مل يدية املربطة هبا] [مشـو تواملعارف ا  ]لتقل

تخداÒا ية وامجلا [سـوا شعوب األ نرية من ا بقة ا صلمبا يضمن احلصول عىل املوافقة احلرة ا ل ملسـتسـ تقامس العادل مل ية وا لعات ا حملل
ها نافع  نصف  معوا للم  ].مل

بدأ   4ملا

ية و تخدام املوارد الورا نطوي عىل ا ية الفكرية اليت  بات حقوق ا ثعىل األشخاص اrين يودعون  سـ ت أو املعارف /مللكطل
ية  يع املعلومات األسا شف عن  ية واإلخالص يف ا تحيل بصدق ا يدية املربطة هبا واجب ا سـا مج لك ن ل ت لتقل باهتم ل بطلاخلاصة 

شأ يدية املربطة هبا، مبا يف ذ� ب£ املصدر أو ا ية واملعارف ا تعلقة ملوارد الورا نوا ت تقل ث ململ  .ل
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هدف   3لا

بة والرضورية 6ى ماكتب نا سـضامن توافر املعلومات ا ية الفكريةمل ية ]الرباءات[ مللك ا تقاهتا[ث عن املوارد الورا املعارف  و]مشـو
ية الفكرية نح حقوق ا نرية يف  بة و متكن من اختاذ قرارات صا يدية املربطة هبا  مللكا م مسـت ئ ت لتتقل تضمن [، ]الرباءات [ل تعىل أن 

ند  نرية ومن ضامن أن  بقة ا شف اإللزايم من احلصول عىل املوافقة ا تأكد من خالل رشوط ا تهذه املعلومات ا ست سـ لك يل ملسـمل
تفق علهي نفاذ إىل رشوط  ما ثال معرتف هبا دويال هادة ا تصدار  لا ميكن أن توضع من خالل ا ت مسـ  ].ش

 

هدف  لبادئ  ا  3م

بدأ   1ملا

ية الفكرية اكتب ينبغي مل] جيب عىل[ ية برمهتا]الرباءات[مللكا سابقة ا ية ا نا ية ا باهنا حا± ا ن أن تأخذ يف  ل ع لص ن ملعسـ ، لتقح
تعلقة  ية، ] عىل حد عمل املودع[ملا تق[ثملوارد الورا يدية املربطة هبا، ] اهتامشـو تواملعارف ا ية أي اخرتاع لتقل يمي أ هلند  تقع

ية الفكريةللحصول عىل  .]براءة[ مللك حقوق ا

بدأ   2ملا

ية الفكرية [ بات احلصول عىل حقوق ا مللكبغي ملودعي  طلن ية عن املوارد ] الرباءات[ي يع املعلومات األسا شفوا عن  سـأن  مج يك
تقاهتا واملعارف ا ية و لالورا شـم يةث تحديد رشوط األ هليدية املربطة هبا الوجهية  ل ت  .]تقل

بدأ   3ملا

يدية قد ال يرغب يف أن توثق معارفه  .لتقليلزم اإلقرار بأن بعض أحصاب املعارف ا
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هدف   4لا

شاء  سقة ]نظام[نإ بادل  تعالقة دمع  مت ية وم تعامل املوارد الورا نطوي عىل ا ية الفكرية اليت  ث بني حقوق ا سـ ت  ]هتامشـتقا[أو /مللك
ية أخرى/و à سارية من ية ا ية وÃتفاقات واملعاهدات ا6وية واإل à يدية املربطة هبا من حأو املعارف ا لح مي ل ت قلتقل مبا يف [، ل

ساق مع املعايري القانوية ا6وية يف تعزيز وحاميةذ�  Ã لضامن ن يةت شعوب األ ية  صل احلقوق امجلا لل  ]ع

 

هدف  لبادئ ا  4م

بدأ   1ملا

هاتعزيز احرتام سا ساق  Ã يق سعي إىل  ية وا سارات ا6وية واإل معئر الصكوك وا تحتق ل مي ل  .قلمل

بدأ   2ملا

ية ية ا سارات ا6وية واإل تعاون مع الصكوك وا نتعزيز ا مي ل مل ملعل ها [قل معوزkدة الوعي هبا وبادل املعلومات  ية و[، ]ت يذ اتفا قدمع  تنف
شأن احلصول عىل املوا  kغوà وبرتوكول µيولو نوع ا با ب لت ئة عن ل نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شـرد ا ل للم مل ل ني جل

يولوµ عىل وجه اخلصوص نوع ا ية ا تخداÒا، امللحق تفا با ت لسـ ل  .]ق
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هدف   5لا

يق املصلحة  ها واحلفاظ عيل هذا ا6ور،  يا و نولو تاكر ونقل ا Ã يع ية الفكرية يف  تحقاإلقرار بدور نظام ا مي ج تك لمللك تعمل ب تشج
ية مجليع أحصاب املو تقاهتا[ثارد الورا تخدمهيا بطريقة حتقق الرفاه Ãجçعي و ]مشـو يدية املربطة هبا و سـاملعارف ا ت متقل ل

تصادي Ãوكذ�[، قو:[ 

ية [ - ثسامه يف حامية املوارد الورا تقاهتا[ت يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا  ].لتقل

شعوب[ - ية الفكرية يف أعراف ا نظام ا لتالىف اآلéر الضارة  ل تقادمللكت ية و مع األ ها هبدف اإلقرار اصل قهتا وحقو
ية  تعلقة ملوارد الورا تاكراهتا ا ها وا شاء وحامية معار تخدام وتطوير وإ ية يف ا شعوب األ ثحبقوق هذه ا مل ب ن سـ صل فل

 .]وحامية هذه احلقوق

 

هدف  لبادئ ا  5م

بدأ   1ملا

يار   1خلا

ية الفكري تاكر اليت يوفرها نظام ا Ã مللكاحلفاظ عىل حوافز  .ةب

يار   2خلا

ية و تاكر، مع مراعاة العالقة ملوارد الورا Ã يع 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 يدية املربطة هبا /مث تأو املعارف ا لتقل

تخداÒا، واحلفاظ عىل هذا ا6وروأشاكل ا نامجة عن ا نافع ا نصف  تقامس العادل وا يدي وا ثقايف ا سـبري ا ل للم مل ل تقل ل لتع  .ل

بدأ   2ملا

ية الفكرية يقني والوضوح يف حقوق ا مللكتعزيز ا ية و [ل تقاهتا و/ث، مع مراعاة العالقة ملوارد الورا يدية /مشـأو  لتقلأو املعارف ا
يدية وتاملربطة هبا وÃلزتامات  تعلقة حبامية املعارف ا تقلا ية و/لمل تقاهتا و/ثأو املوارد الورا يدية املربطة /مشـأو  تأو املعارف ا لتقل

نافع نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا يقني والوضوح يف املوافقة ا يدي وا ثقايف ا بري ا للمهبا وأشاكل ا مل ل سـ ل تقل ل ملسـتتع مل ل  .ل

تïرات وضامن Ã نافع مع سحامية اإلبداع وماكفأة نصف  تقامس العادل وا يق ا نرية و بقة ا للم احلصول عىل املوافقة ا مل ل حتقسـ ملسـت مل
 ].أحصاب املعارف

بدأ   3ملا

تïرات يف تطوير اخرتاع جديد Ã سحامية اإلبداع وماكفأة. 
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بدأ   4ملا

ية وتعممي املعلومات شفا فتعزيز ا يات العامة و [ل تعارض مع األخال ق، إن مل تكن  نظام ا/ت  :عن طريق ما ييل] لعاملأو ا

ية[ - شف عهنا، إلثراء اñموعة الاكمc للمعارف ا تعلقة الخرتاعات اجلديدة وا ية ا نرش املعلومات ا لك مل تقن تق لن  ل
نفاذ إلهيا هور ا لاليت ميكن   .للجم

سب [ - شف عهنا،  تعلقة الخرتاعات اجلديدة وا ية ا شأ ورش املعلومات ا شف عن ب£ ا حا لك مل ن ن تقلك ن لمل
تضا Ãنفاذ ق هور ا ية اليت ميكن  هور، إلثراء اñموعة الاكمc للمعارف ا تاحة  ندما تكون  لء و ن للجمع للجم لتقم

 ].إلهيا

شف [ - يدية وموردهيا من خالل ا ية واملعارف ا تخديم املوارد الورا ثقة بني  يقني القانوين وا لكزkدة ا تقل ث سـ ل ّل ل م
شأ أو املصدر  ].ملناإللزايم عن ا

 

 ]قةثهناية املرفق والوي[

 

 

 

 


