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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 9 :مارس 2016

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة الثالثون

جنيف ،من  30مايو اإىل  3يونيو 2016
ّ
قائمة إرشادية بالقضايا العالقة التي ينبغي معاجلتها/حلها

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1قررت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور للويبو
("اللجنة") يف دورهتا التاسعة والعرشين اليت انعقدت من  15اإىل  19فرباير  2016أأن حتيل اإىل اللجنة يف دورهتا الثالثني
"قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّها يف ادلورة القادمة" ("القامئة") ،ووردت يف مرفق قرارات اللجنة يف
دورهتا التاسعة والعرشين.
.2

ومعال ابلقرار املذكور أأعاله ،ترد القامئة يف مرفق هذه الوثيقة.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام ابلقامئة
الواردة يف املرفق.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

املرفق
قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّها
.1

قامئة املصطلحات

.2

ادليباجة

.3
-

أأهداف الس ياسة العامة
الفعالية والشفافية
ّ
ل
ما اإذا اكن ينبغي الإبقاء عىل ا متّل غري املرشوع يف النص (وإاذا أأبقي عليه ،كيف يُ ّعرف)
التاكمل/ادلمع املتبادل مع التفاقات ادلولية
الوقاية/التقليل اإىل أأدىن حد ممكن من الرباءات "اليت تُمنح عن خطأأ" (ما هو املصطلح املناسب)

.4
-

موضوع امحلاية
هل ينبغي أأن ينطبق الصك عىل:
 أأية حقوق من حقوق امللكية الفكرية أأو احلق املرتبط ابلرباءات فقط
ابلإضافة اإىل املوارد الوراثية ،هل ينبغي أأن ينطبق الصك أأيضا عىل:
 املش تقات
 املعارف التقليدية املرتبطة هبا/املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية

-

 .5رشط الكشف
 مضمون الكشف منشأأ و /أأو مصدر املوارد الوراثية
 املعلومات اخلاصة ابلمتثال لرشوط النفاذ وتقامس املنافع ،مبا يف ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية
 الاس تثناءات والتقييدات نوع الاس تثناءات
 الاس تثناءات املرتبطة ابملصلحة العامة فقط
 قابلية موضوع املوارد الوراثية و /أأو مش تقاهتا ،ابلصيغة اليت ُوجدت هبا يف الطبيعة أأو ُعزلت مهنا ،للحامية مبوجبملكية فكرية/براءة
 عواقب عدم الامتثال اتفاقات املعايري ادلنيا و /أأو القصوى
 التدابري/اجلزاءات داخل و /أأو خارج نظام الرباءات
 رشوط الإلغاء اجلائزة
 الغرض املنشود املطالبة حبامية اخرتاع ابلستناد مبارشة اإىل املوضوع
 اس تعامل املوضوع
 احلاجة اإىل النفاد املادي أأو النفاذ اإىل موضوع غري ملموس
 -العالقة اب ألنظمة الوطنية واحمللية للنفاذ وتقامس املنافع
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 دور مكتب امللكية الفكرية/الرباءات يف تبليغ املعلومات اخلاصة ابلكشف اإىل ألية تبادل املعلومات لتفاقية
التنوع البيولويج/املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة
.6
-

التدابري ادلفاعية/عدم الكشف
النظر يف احلاجة اإىل املزيد من تدابري /أأنظمة العناية الواجبة

.7
-

قواعد البياانت
قواعد البياانت ابعتبارها تدابري دفاعية أأو تدابري تمكيلية لرشط الكشف
الضامانت اخلاصة ابملعارف التقليدية احملتفظ هبا عىل نطاق واسع و /أأو املتاحة للجمهور
العبء املفروض عىل أأحصاب املعارف التقليدية وادلول ا ألعضاء

.8

العالقة ابلتفاقات ادلولية ،مبا يف ذكل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات

.9

التعاون عرب احلدود

 .10املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات
[هناية املرفق والوثيقة]
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