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 حتذير

شاركون يف ا تلفة اليت قدهما خرباء  يارات ا يل ا مترد يف هذه الويقة تفا خمل خل ص تناول جامتع فريق عامل ما بني ادلورات ث
بادئ  يدية املربطة هباملاألهداف وا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تصةل ابلعالقة بني ا تا تقل ث 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
نص  بري عنلا يارات املقدمة أي توافق يف و. ساس هبامل اخلرباء عىل أفضل وجه ودون ا هؤالء مقاصدلتعا خلال تعكس ا

شأن ياغة  باآلراء أو أي اتفاق من مجموعة ا يارات هذهلص  .خل ا

ية واملعارف ابثوال متس هذه الويقة  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثلعمل اذلي تضطلع به ا ن ل مللكللج ملعم
يدية والفوللكور  ي(لتقلا نة احلكو ما تفظ ابملرونة ) لة ادلويةللج يار وارد يف هذه الويقة يف ااكمةل الحتاليت  ثملوافقة عىل أي  خ

تهأو تعديهل أو   . أو حذفهفإضا

 مقدمة املقرر

همة،  ية واحملرتمة اليت أدار هبا ا يد توم سوشاانندن، للطريقة ا ياغة، ا يد إاين غوس عىل ريس مجموعة ا ملأثىن ا نئ سـ لص هسـ ل ملل
تع وال نصيسـامي فامي  بريا اليت وردت يف ا نا  با نة  با نص املقدم واآلراء ا نضج احملدود  للق اب ك ي ت ي ت لل  .ملل

ياغة  نوا جناح مجموعة ا شاركني اذلين  لصوشكر كذكل اخلرباء ا مض ها مل يه معليف إجناز  تعاون واأللفة، مع ما  تضيف جو من ا يقل
شات من حني آلخر نا سار من  قا تلفة ال. ممل تعلق ابآلراء ا خملوفامي  يت أعرب عهنا يف القاعة، فإن ذكل يربهن عىل خصال ي

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
ياغةآراهئم عىل  تعارضةصوضع   .مل أوحضت املواقف ا

نصّوذك ياغة ويه مراجعة ا تصاصات احملددة جملموعة ا لر ابال لص سة خ يح اآلراء اليت أعرب عهنا يف ا تو يده  جلل وتر ض ل شـ
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
ناء. واحضة بري أ ها أي  سأةل أو فكرة عر ثومل يكن من حق اجملموعة إدراج أفاكر جديدة أو نص جديد أو حذف أية  خم  ض

سة العامة ياغةومع ذكل ميكن أن تكون . جللا سني الوضوحلصا  .لتح قد غريت 

نص املراجقال إو َن ا نصوص بني ّبال شك ع ل تخذ بعدم وضع ا ية، األمر اذلي يعكس القرار ا لأطول من الويقة األ مل صل ث
يحا لعمل مجم تلفة تو يارات ا ثل ا نة  با نوعة وآراء  يارات  ضأقواس ولكن عرضه يف  خمل خل ي ت مت مخ ياغةم واكن أحد . لصوعة ا

سار أنه مك هذا ا سة  ّاجلوانب الر مل لي ية ئ ياسات وقضاايها الر ية ادلوية من أن ترى بوضوح مواقف ا نة احلكو سـن ا سـ ل يللج ئل م
ن با يوا تخذ قرارات ةملت يلزهما أن  ت اليت  بةسـ شأهنائصا  .ب 

ثال وذكر  يل ا ملعىل  تلف فهيا لكمة أو ورود سب شاهبة للغاية  لكميارات  خت مت يرياتولكن. تانخ يارين . هممة لتغ هذه ا خلففي ا
هدف 4 و3 يد ، يمكن 1ل يف ا تالف يف املصطلحات يف حالفرق الو تصةلخالا هدف ملا تعلق به هذا ا ل مبن  نافذون إىل –ي ل ا

ية ية الفكريةمسـتخدموها /ثاملوارد الورا بات احلصول عىل حقوق ا مللكأو مودعو  تالفات ال   أنويف حني. طل خهذه الا
ية ادلوو أن تكون تعد نة احلكو تعني عىل ا ية هممة  يفة يف اللكامت، فإن األمر ذهب إىل  ليريات  للج ي قض متغ نظر طف تية أن 

ها  .معلفهيا ويه نطاق 

ساعد  لكهنا تثالويقة أطولأضاف قائال إن و نة بني مجموعة اخلرباء، مبا  با ية وآراء  يث اجلوهر قضااي ر يوحض من  ي ت سسـ م ئي ح
ية ادل نة احلكو ما  .لوية عىل اختاذ القراراتللج
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هدف   1لا

هدف  يار – 1لا  1خل ا
ثل  نافذونميتضامن أن  يدية املربطة هبا  لا ية واملعارف ا تإىل املوارد الورا تقل تعلق ابلث نة  ترشوط  ي تخداملنفاذ معل  سـوالا

نافع مبوجب القانون الوطين  .ملوتقامس ا

هدف  يار – 1لا  2خل ا
ثل  نافذونيمتضامن أن  يدية املربطة هبا إىل املوارلا ية واملعارف ا تد الورا تقل بقة تتعلق ابرشوط ل مسـتخدموها/لث ملسـملوافقة ا

ية  نافع، مبا يف ذكل القوانني واإلجراءات العر نصف  تقامس العادل وا نرية وا فا للمت مل ل شعوب . للجامعاتملسـ بغي لدلول وا لو ين
ية  بقة وامجلاعاتصلاأل ية أن حتدد أية رشوط للموافقة ا سـ ا نافع وتقدمي ملحملل نصف  تقامس العادل وا نرية وا للما مل ل ملسـت

ية شأ أو مصدر املوارد الورا ثاملعلومات عن بدل   .من

هدف  يار – 1لا  3خل ا
ية ا بات احلصول عىل حقوق ا ثل مودعو  مللكضامن أن  طل تعامل ميت نطوي عىل ا سـلفكرية اليت  ية وت أو /ثاملوارد الورا

يدية املر/مشـتقاهتا و تأو املعارف ا تقامس الملوافقتتعلق ابرشوط لبطة هبا لتقل نرية وا بقة ا لة ا ملسـتسـ نافع مل نصف  للمعادل وا مل
ية  شأ أو مصدر املوارد الورا ثوتقدمي املعلومات عن بدل  يةمن ية والقواعد العر فوفقا للقوانني الو  .طن

هدف  يار – 1لا  4خل ا
ثل  نافذونميتضامن أن  ية ولا تقاهتا و/ث إىل املوارد الورا يدية املربطة هبا أو /مشـأو  تاملعارف ا ملوافقة تتعلق ابرشوط للتقل

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 يار – 1م  1خل ا
نوع ا لاإلقرار اب ية ولت تعلقة ابملوارد الورا ية ا بات ا ثبري يف تر مل مللك ي تقاهتا و/تك يدية املربطة هبا، مبا يف /مشـأو  تأو املعارف ا لتقل

يادية لقوق احلذكل  ية ولسـا شعوب األ صلدلول وحقوق ا ية اخلاصة امجلاعاتل ية، فضال عن حقوق ا مللكا  .حملل

هدف  لبادئ ا يار – 1م  2خل ا
بري يف ت نوع ا لكاإلقرار اب يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل لت ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا ية ا بات ا تر تقل ث لمل مللك احلقوق تي

يادية لدلول  ية ولسـا شعوب األ صلوحقوق ا ية اخلاصةحمللا امجلاعاتل  .مللكية، فضال عن حقوق ا

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

ية من  يدية املربطة ابملوارد الورا نافذين إىل املعارف ا ثا ت تقل هذه خالل لل بقني  لصاحب املعارف واحدا اكن أو أكرث وا ملط
تحداث اخرتاع، احلصول عىل موافقة صاحب املعارف  سعي األ أو الواحدسـاملعارف يف ا اكه، رشط مراعاة  إرشإىللكرث 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

ية من تحداث ا خاللثالورا هذه املعارف يف ا بقني  سـ صاحب املعارف واحدا اكن أو أكرث وا خرتاع، احلصول عىل لملط
سعي إىل إرشاكه  .لموافقة صاحب املعارف الواحد أو األكرث وا

هدف  لبادئ ا يار – 1م  5خل ا
ية و شعوب األ بدأ تقرير املصري  صلضامن احرتام  لل ية،  امجلاعاتم تالل جزيئ أو مبا يف ذكلحمللا شعوب الواقعة حتت ا ح ا ل

ها  يديفقلكي وحقو ية واملعارف ا تقل املوارد الورا رشوط لث نرية وا بقة ا بادئ املوافقة ا لية املربطة هبا، مبا يف ذكل  سـ تت ملسـم مل
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
بدأ تقرير املصري  ية ومضامن احرتام  صلشعوب األ ية، مبامجلاعات لل ها حمللا ية  يفقا يف ذكل حقو واملعارف ثاملوارد الورا

يدية املربطة هبا تا ها يف الاتفاع هبالتقل ن أو حقو تفق علهيا ق رشوط ا نرية وا بقة ا بادئ املوافقة ا مل، مبا يف ذكل  ل تسـ ملسـم مل
ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  شاركة الاكمةل والفعاةل، مع مراعاة إعالن األمم ا صلوا ل ب مل  .مل

 

هدف تعليقلييل ذكل ا[  ]1ل عىل ا
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يق  لتعلا

 مقدمة املقرر

هدف  لتعلق ا يدية املربطة هبا 1ي ية واملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا ثل من يرغب يف ا ت بضامن أن  تقل ث ل لت تخداهمامي  سـوا
تعلقةرشوطلل شمل ما ييلاب مل ا تنفاذ اليت قد   :ل

نرية، • بقة ا ملسـتاملوافقة ا  ملسـ

نافعو • نصف  تقامس العادل وا للما مل  ،ل

شأتقدمي املعلومات عن و •  .ملنمصدر ا

تعلقة بذكل ما ييل ملوتضمن القضااي ا  :ت

ية و • شعوب األ صلدور ادلول وا هدفامجلاعات ل ها يف بلوغ هذا ا ية وحقو لا ق  .حملل

يدية املربطة هبا يف ادلول و • ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا ية ا بات ا بري يف تر نوع ا تاإلقرار اب تقل ث مل لت مللكل ي تلك
ية واأل شعوب األ يادية لدلول وا صلعضاء، مبا يف ذكل احلقوق ا ل ية اخلاصةامجلاعات لسـ ية وحقوق ا مللكا  .حملل

ية ادلويةو • نة احلكو لنطاق معل ا نطاق : مللج لهل هذا ا ترص عىل ف ليقيق  تقاء ض ية الفكرية  نظام بنيلنقاط الا مللكا
يدية املربطة هبا، أم أن ية واملعارف ا تواملوارد الورا تقل يارات؟لث بني ذكل يف بعض ا خله نطاق أرحب كام   يت

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

 تعليقات اخلرباء

يس مالحظة عامة  يار دي  يد  بليسأبدى ا ب ياغة عىللسـ بقة عىل ابيق الويقةلصا هدف وا تخدمة يف هذا ا ث ا نط ملسـ وأوحض . لمل
يارات  تقات"مصطلح تضمن يخلأن بعض ا نهال يف حني "ملشـا بعض اآلخريتضم  تالف واحض يف اآلراء ل ا بب وجود ا خ  بس

ياغة شاتإدراجمدى  عىل لصيف الفريق العامل ما بني ادلورات وكذكل مجموعة ا نا ية يف ا تقات املوارد الورا ق  مل ث وقال . مشـ
يإن  نا بدلان ا ية والعديد من ا بدلان األفر يه عىل األقل مجموعة ا شاركه  مرأيه اذلي  يق لف ل ل ة هو أنه نظرا ألن بروتوكول انغواي ت

ية املوِدخُي يا يو ئل بوضوح املربات ا مي ب كك ية عىل األقل يف ل نطقي أن يراعي أي معل آخر  العملنطاقلطبيعجودة يف ا مل، مفن ا
نطاق، وأن يامتىش ية ادلوية هذا ا نة احلكو لتضطلع به ا ل نطاقذكل  مع  هذا العململلج هم إبراز هذ. لا ترب أن من ا ملوا ه ع

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

نقاش املطول اذل شات بروتوكول انغوايي أسفر عن القرار اذلي اختذ يف هناية امللدون تكرار ا نا قطاف يف   .م

يدة كمي كونويل  يع األهدافالسـوأبدت ا تعلق  جبمتون ثالث مالحظات  ت تضمن عددا من . سـ توأشارت إىل أن هذه الويقة  ث
ياسة العامة ياسة العامة يف شلك أهداف  سـيارات ا للسـ ل تداخل أو الا. خ ئا من ا لوقالت إن  ية شي  يعرتي هذهجزدوا

هدف . األهداف بادئ الواردة يف ا لفا ثال وردت يف 1مل يل ا مل عىل  ورأت أن عددا من األهداف . خرىاألهداف األسب
بو أو بدو عن نطاق اتفاق أبرم يف الو بادئ خيرج عىل ما  يوا ي بعد عنمل يدة لك ا بو، ويه  ل نوع من مآل الو بع  عن نظام ي

ية الفكرية  .مللكا

يد هدف  لزيلسـوحتدث ا ناوها يف ا بغي  ليل مالزيير عن الالزتامات ادلوية اليت  ل تن سؤوةل ت، وساءل عام إذا 1يل بو  ماكنت الو ي
يادة عن  هة اليت تظل يف يدها ا لسـحتديد ا يةجل نفاذ إىل املوارد الورا ثوا سلطة تظل يف الواقع يف يد ادلوةل أو ل ل أم أن هذه ا

نطلق فإن . أية هجة أخرى يملومن هذا ا يةتقبلالت ال  جما إىل قد رشدا4 و3 ارينخلا شعوب األ صلها ا تفت إىل . ل لوا
هدف مبادئ  يف 6 و5 و2 و1يارات خلا يدةأوحض أن اإلشارة إىل احلقوقو 1لا شك ج اكنت  تابه ا ل، وإن اكن  تعلقين  يفامي 

ية اخلاصة حب شار إلهيا مللكقوق ا توى وقال إنه يرى أن للك خشص احل. يف أي اتفاق دويلسياليت  ية عىل ا ملسـق 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 

نه  ية،  شعوب األ يحقوق ا صل بادئ والكل تقصري عدم الاعرتاف  مبترب من ا ل للزتامات حقوق اإلسان ادلويةع وقال إن . ن
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يارات األربعة ا ملتبقا يارات خل تضمن إشارة إىل 6 و5 و2 و1خلية ويه ا بغي أن  ت  بادئ والالزتاماتين ، وإن أدى ملهذه ا
نة إىل اإلعالن، وهو  تعاضة هبا عن إشارات  يذكل إىل الا يد يؤيدهمامعسـ تأ ك اب بو يف حد ذاهتا عىل وقال إن . ل يالو

ية دوية و نظمة حكو بارها  لاب مت م للزتامات حقوق اإلسان ادلوية جزءا مبادئ واضامن أن تكون عىل ادلول األعضاء فهيا ع ن
 .من هذه اإلشارات

يد مارتني جريسربغر وأشار بري انإىل لسـ ا ممداخةل  تقات،خ سأةل ا تعلق  شـيا فامي  مب ي ملب تالفي  يف اآلراء عىل اخ وأوحض أن مثة ا
شات طويةل ومعقدة دارت  نا يقني يف هذا الصدد، أوهلام هو أن  سأةل، وأبدى  قهذه ا تعل ناء عنممل تقات أ سأةل ا ث  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 ية .  من بروتوكول انغواي2يف املادة " ملشـا نة احلكو يكون من املؤسف للغاية أن تكرر ا تايل  مواب للج سـ ل

ش نا قادلوية هذه ا مل ندة إىل الفريق العامل ما بني ادلورات وكذكل . اتل هو أنه مل ترد يف الوالية ا ثاين  يق ا سـأما ا ل ملتعل فل
ية ادلوية أية إشارة إىل للا لنة احلكو تقاتمج ملشـهوم ا ية. مف تان أشارات فقط إىل املوارد الورا ثفالوال ورأى أن الفريق . ي

ته إن أدرجت ا تجاوز وال يالعامل ما بني ادلورات  شاتسي نا قتقات يف ا مل  .ملشـ

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

تعلق ب تفق علهياهوقال إن . هتقاعدة  بادئ  بغي أن تلزتم  يات  هدف، وإن هذه اآل يق هذا ا يات كذكل  مناك آ ن ل مبتحق ل يل . ل
هدف 4 و2 و1خليارات وأشار إىل أن ا تعلق  1ل يف ا بدو تال  ية الفكريةيحتديدا عىل ما  مللكنظام ا هم أن . ب يفوقال إنه 
 .يتناول هذه األهدافبروتوكول انغواي 

يكوال يد  نوأيد ا يالسـ ندا وأسرتا يوز بريا  يور املالحظات اليت أبداها  ل  يل ن خسـ تخطى . لي بادئ  تورأى أن بعض األهداف وا مل
شات يف نا بدو حدود ا قعىل ما  مل بدو يف الويقة الفريق العامل ما بني ادلورات، األمر اذلي يطرح ي ثشلكة عىل ما  ي . م

يات  بدو بني األهداف وآ ئا من اخللط عىل ما  لوقال إن مثة  ي بادئ واألهدافشي مليذ ا  .تنف

يدة ديربا هاري ع تكررة إىل لسـوأعربت ا ها إزاء اإلشارات ا ملن  ألن معل الفريق " مبوجب القانون الوطين"عبارة قلق
يارا دويا بغي أن يضع  لالعامل ما بني ادلورات  مع يارا 184ل ويس  واحداين  .حمليامع 

تخدام لكمة  ييل إىل ا يفن  يد  سـوأشار ا ب ستسـ تعامل"ل 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

يني  تطوير ا بحث وا شري إىل ا لعلمالويقة  ل ل ت تعلق ابلث ية مايفامي  ية ملادة ورا ية والورا يا ثخلصائص ا ث ئ يس من  وأضاف. لكمي لأنه 
ية يدية املربطة ابملوارد الورا نا إىل جانب املعارف ا يق هذا املعىن  نطقي  ثا ت تقل ه ب لمل بحث وأنه  ،تط يف ميكن إجراء ا هم  لال  ك يف

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

بوةل يد رواندل ابريس أن اإلشارة إىل القانون الوطين غري  مقوأوحض ا ن شعوب و. لسـ شاركة ا ئت دون  بو أ لقال إن الو م نشي
ية، ويلزم  تحمك أن صلاأل شعوب ا يع هذه ا نظومة دوية ملواهجة وموازنة ما ال  ية يف  شعوب األ لشارك هذه ا ل تط ل صل ل تسـت م

نفاذ إىل . فيه تحديد ا يادة من جانب واحد  بة ا يام ادلوةل صا يات  يادية وتدا تلف مع فكرة حقوق ادلول ا لوا ب سـ ع لسـ حل ق خ
رشامل ية مع مراعاة ا توارد الورا يار ييع الوطين، كام لث هدف 3خلمن عن ذكل ا ية و. 1ل يف ا شعوب األ صلأوحض أن حق ا ل
سار لوضع املعايريامجلاعات و ند مواصةل رمس  ية كربى  تيس أ ية يف تقرير املصري  ما ع مه توى . يكحملل تلف مع  مسـوا خ

ية  شعوب األ يث جتلس ا شاركة يف الاجامتعات  صلا ل  ". املؤخرةيف"حمل

شطب  تعلق  يدة ديربا هاري فامي  يلفورت ا يو  يا فرانندا إان يدة لو بوأيدت ا ي سـ ب سـ سـ لسـ ها يف الاتفاع هبا "عبارةل نأو حقو " ق
متد لألسف مصطلح  ياغة مل  تعوقالت إن مجموعة ا يارين يف " أحصاب"لص هدف مبادئ  يف 4 و3خلا وأشارت إىل أن . 1لا

شعو بة إىل ا لهذا املصطلح همم اب ية لنسـ تربصلب األ يةتعألهنا  ها معارفأي فرد حيوزفإذا اكن . ع احلقوق جام هذا ميلك أو  ف 
ته  .ملكيال يعين ابلرضورة إهنا 

نا ك يدة إ يوساءلت ا سـ لت ثال كيفلوفا عن ولوكول بل ألن قطاع األعامل لمتية الا نص يف ا ملسـتقهذا ا سأةل يه يعترب أنل م أمه 
ية والقوا طنية احرتام القوانني الو ية امليض قدماكيف يفنني العرية و  يتعنيثومل ترد إشارة يف هذه الويقة إىل أمور ملموسة .  هباكف
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ها قطاع األعاملعىل ثل . مي تقد يه أن  تعني  ثقل عاتق قطاع األعامل اذلي  نا  تخذة  يع القرارات ا توأوحضت أن  عل ه مل ميمج ي ست س
ية أو ل ية وقال.  علهيا يف هناية املطافيتحايلطنهذه اللواحئ الو شعوب األ بغي  صلت إهنا ترى أنه  لل تخدم مواردها ين تسـأن 

بارها  ية اب تالورا يةعث  .نسبمزية 

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 
سحب  ية ال  شأن املوارد الورا ية ادلوية  نة احلكو نادلورات وا ث ب ل تللج تقاتم  .ملشـعىل هذه ا

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
سأةل والطري ملنظر هبا املرء يف هذه ا ها هباقي تلفة. حلة اليت يريد  يارات  خمذلكل وردت   .خ

بواك عن اإلشارة ال بو  يويال اك يدة  شـوحتدثت ا ي ن ل يسـ ل يارات كل هدف يف 4 و3 و2خلواردة يف امجلةل األخرية من ا ، ويه 1ل 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 ذكر امس املصدر شأ وإن اكنوا يعرفونه،  حبيار عدم ذكر امس بدل ا ملن  .خ

ياليم ليليلكري ألسـيدة وحتدثت ا يار عن بلني  شأن ا يا  بري أسرتا خليق  ب ل هدف 3ختعل توساءلت عام إذا اكن من ، 1ل يف ا
نظر يف إدراج  تخدام و "مصطلحاتلاملمكن ا تعامل"قبل مصطلح " أو/سـا سطر األول" سـا  .ليف ا

شات نا تقات يف ا بغي إدراج ا يد ماركوس غويف أنه  قورأى ا مل شـ ملسـ بري . ينل ياغةخواتفق مع  ند عىل قصد مجموعة ا لصا . له
نظر يف الطريقو بغي ا لرأى أنه  تخدمةةين ياغة ا بادئ ويف ا سـ اليت عرب هبا عن ا لص  .ململ

يدة اكرمن أدرايان فراننديسور يغي لسـأت ا تخدام مصطلح ستأرو شديد يف ا بغي تويخ احلذر ا سـ أنه  ل تقات"ين ، "ملشـا
ت. ألنه معرف ابلفعل يف بروتوكول انغواي نارص لوميكن ا توي عىل  تقات اليت  تعلقة اب بات الرباءات ا ععامل مع  حت شـ مل ملطل

شلك  ية  تخلصة من املوارد الورا ية  يا بيو ث سـ ئ مي مب تعاملك لتلف عن ا بات الرباءات مع خي ية يف طل  شري إىل املوارد الورا ثاليت  ت
 .حد ذاهتا
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هدف   2لا

هدف  يار – 2لا  1خل ا
ية الفكرية عن خطأ و نح حقوق ا مللكنع  م ية أو /م تعلقنعن سوء  يدية املربطة هبااب يفامي  تقاهتا واملعارف ا ية و تملوارد الورا تقل شـ لث  .م

هدف  يار – 2لا  2خل ا
ية الفكرية  نح حقوق ا مللكنع  م تعلقم نفاذ إىل اب يفامي  يدية املربطة هبا، إذا اكن ا تقاهتا واملعارف ا ية و لملوارد الورا ت تقل شـ لث م

يدية امل يةلتقلهذه املوارد واملعارف ا عربطة هبا مت بطريقة غري رش  .ت

هدف  يار – 2لا  3خل ا
نح الرباءات عن خطأ الخرتاعات  منع  تاكريم شاط ا نطوي عىل  بال تكون جديدة أو ال  ن ية ت ث يف ضوء املوارد الورا

يدية املربطة هبا تواملعارف ا  .لتقل

هدف  يار – 2لا  4خل ا
نح حقوق ا مللكنع  م شأن/ية الفكرية عن خطأ وم ية  بأو سوء  ية و ن تعلق ابملوارد الورا ية الفكرية اليت  ثبات ا ت أو /مللكطل

يدية املربطة هبا/مشـتقاهتا و تأو املعارف ا ية،لتقل تويف رشوط األ هل واليت ال   .تسـ

هدف  يار – 2لا  5خل ا
نح ب تأكد من عدم  ما ياة ل ياة وأشاكل ا حلراءات عىل ا تعلقحل يدية املرباب يفامي  ية واملعارف ا تملوارد الورا تقل عدم لطة هبا، لث

ها  ثا لا تاكري اجلدة ولرشطيمت شاط الا با  .لن

هدف  يار – 2لا  6خل ا
ية الفكرية  نح حقوق ا مللكنع  م نرية ومل م بقة ا توفر املوافقة احلرة ا ملسـتإن مل  سـ تفق علهيا توضعملت رشوط ا شأن ا بات  مل تر ل ب تي

شف،  توف رشوط ا نافع ومل  نصف  لكتقامس العادل وا سـ للم مل نافعلزايدة امن أجل تلل نفاذ وتقامس ا ية يف ا ملشفا ل  .ف

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  ثاريةاحلقوق ين تعلق ابخرتاعات سـتئالا نطوي  جديدة أو ال تكوني فامي  تال 

تاكري شاط ا بعىل  بغي أن . ن يقني يف احلقوق نظام الرباءات يكفلينو يةلا يني للموارد الورا رش تخدمني ا ث  ع ل  .للمسـ

هدف  لبادئ ا يار – 2م  2خل ا
يقني يف ا نظام الرباءات يكفلينبغي أن  تخدمنيلا ية وّ واملوردينللمسـحلقوق  يني للموارد الورا ث ارش ع تقاهتا و/ل أو املعارف /مشـأو 

يدية املربطة هبا تا ية الفكرية و. لتقل بح ماكتب ا شف اإللزايم مبا يضمن أن  ية الفكرية رشوط ا مللكبغي أن يكفل نظام ا 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 سلطات اإلدارية و. سـالا ي/للويكون  ية الفكرية أو ) أ(ة احلق يف 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 املودع مللكحقوق ا بالميتةل لإلنفاذ مىت مل  ئة أو مضلةلدئ أو ملهذه األهداف وا  .طمىت قدم معلومات خا

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 الفكرية رشط مراعاة املادة إبطال) ج(مللكحقوق ا  وجعل ،ي اتفاق تربس من32مللك حقوق ا
ية الفكرية غري قاب ثل املودع مللكحقوق ا ئة أو لميتةل لإلنفاذ مىت مل  بادئ أو مىت قدم معلومات خا طهذه األهداف وا مل

 .مضلةل

بق  نودالواردة يف اجلزاءات تطو  .ة املعين يف املكل العامأعاله دون إدخال موضوع الرباء) ج(و) ب(و) أ (لبا

هدف  لبادئ ا يا– 2م  4ر خل ا
ية املربطة إقرارا يني للموارد الورا رش تخدمني ا يقني القانوين  تضمن ا ية يف تقرير املصري،  شعوب األ ت 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
شعوب نافع مع ا نصف  لوا للم ية ومل تأثرةامجلاعات صل األ ية ا ملا  .حملل

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

ية حق ا شعوب األ صلشعوب وا ل ية احلرة يف ل يا ساهتا ا سـتقرير املصري يف ظل مؤ سـ سار قضايئ دويل عن طريق لس مأي 
شعوب وتقبهل هذه  ندما لا يقني القانوين  ية الفكرية ا ية لضامن أن يكفل نظام ا شعوب األ عا ل صل نازعات عىل تنشبمللكل م 
يدية املربطة هبامواردها  ية أو املعارف ا تالورا تقل  .لث

هدف  لبادئ ا يار – 2م  6خل ا
ية الف بات حقوق ا بغي أن حيصل مودعو  مللكال  طلن ثاريةكرية عىل حقوق ي توفيف حال سـتئا  املوافقة احلرة وا رشطييسـ مل 

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
تخدام املو نطوي عىل ا ية الفكرية اليت  بات حقوق ا سـعىل األشخاص اذلين يودعون  ت ية ومللكطل أو املعارف /ثارد الورا

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

 

يق[ هدف لتعلييل ذكل ا  ]2ل عىل ا
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يق  لتعلا

 مقدمة املقرر

هدف  يتناول تعلق  2لا ية الفكرية فامي  نح حقوق ا ينع  مللك م يدية عن خطأ وابم ية واملعارف ا تقلملوارد الورا ية/لث . نأو سوء 
ية أو ال،  تلفت اآلراء يف وضع وصف ملعايري األ هلوا رشوطخ ية هذه ا لويف ما ثله  :م 

ية للحامية مبوجب براءة  • تاكريلناجلدة وا(هلرشوط األ  ،)بشاط الا

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

شف • يفاء رشوط ا لكوعدم ا  .ست

هم ما ييلو هدف ا تعلق هبذا ا سائل املطروحة فامي  ملشمل ا ل ي مل  :ت

ياة وأشاك • منح الرباءات عىل ا بغي أن  حلهل  ت يدية؟ين ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا ياة فامي  تقلل ا ث ي  لحل

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

تعلق ابملوارد و • ية فامي  نح الرباءات عن خطأ أو سوء  نع  ته يف  شف و يدور ا ن يع ملك م ية واملعارف طب ثالورا
يدية املربطة هبا تا  .لتقل

بهلو • سار قضايئ دويل  ية  شعوب األ تقحامية حقوق ا مب صل ية الفكرية  هذهل يقني يف نظام ا شعوب ضامان  مللك ا لل ل
يدية املربطة هبا ية واملعارف ا نازعات عىل املوارد الورا شب  تندما  تقل ث ن لع م  .ت

 تعليقات اخلرباء

ييل أن  يفن  يد  برأى ا ستسـ تا 2دف لهال يار ن،يهل غا ندما 3خل الغاية األوىل ترد يف ا نح أية براءة  بغي عدم  يث  ع  محب ال ين
شاط  أو تكون الاخرتاعات جديدة نطوي عىل  نال  تاكريت يارين . با بدو أن غاية ا خلو نح براءات 2 و6ي يف حال م يه عدم 

نفاذ وتقامس  نرية ومل يمت ا بقة ا لمل يمت احلصول عىل املوافقة ا ملسـتسـ نافع ومل مل تفق علهياتوضع ملا رشوط ا ملا 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 ّ

يدية ية أو املعارف ا تقلطلب الرباءة أم مورد املوارد الورا لث يار ؟ّ هدف 5خل وورد يف ا ن2ل يف ا بغي  م أنه ال  ح الرباءات ين
ياة ألهنا  شاط  وليست جديدةحلعىل أشاكل ا نطوي عىل  نال  تاكريت نظر ا. با لتومن وهجة ا برية ميكن تطوير ل خلية ا قن

شاط حياة أشاكل  نطوي عىل  نجديدة  تخدهما املزارعون ت يات اليت  يدية، مهنا ا بات  يات ا باع  تاكري اب سـا ن تقل ن ت يب تق لتق سـتن
ية يا الورا نولو يون وا ثا جحملل ياة إنتوساءل عن ادلقة يف قول . لتك شاط حل أشاكل ا نطوي عىل  نست جديدة وال  ت لي

تاكري يار . با تفت إىل ا خلوا هدف مبادئ  يف 2ل يق هدف ماي وقال إنه 2لا يات  بدو آ لتحقتضمن عىل ما  ل تعلق . ي يوفامي 
هدف مبادئ  يف 3خليار اب بل الطعن املذكورة 2لا تطبق دون إدخال موضوع الرباءة "سـ قال إن امجلةل األخرية ورد فهيا أن 

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

شف ع تخداهما يف حفص الرباءة أو حتديد ما إذا مت احلصول عىل املوافقة لكالغرض من ا ية هو ا سـن املعلومات األسا سـ
نرية بقة ا ملسـتا يدية املربطة هبا   منملسـ ية واملعارف ا تموردي املوارد الورا تقل لث نافعّ نفاذ وتقامس ا ملومت ا همل وضع  ومت مع 

تفق علهيا  رشوط ا ملا  .معهمل

نو أمني إىل يد سو سيوأشار ا تقاتلسـ شأن ا ياك  بريا سورسا و يقات اليت أبداها  شـ ا ب بلج ي ملتعل وأقر بأنه ال ترد إشارة . خل
تقات"معينة إىل  بغي قراءة نص الوالية اكمال" ملشـا ية ادلوية، لكن  نة احلكو نيف والية ا يم ل ولضامن امحلاية الفعاةل . للج

تد هذه امحلاية  تعني أن  ية يف نظام الرباءات،  متللموارد الورا ي ية ث بارها جزءا من املوارد الورا تقاهتا اب شمل  ثكذكل  ت شـ عت م ل
تحداث اخرتاع تخدمة يف ا سـا  .ملسـ
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تون ه يد بر سـورأى ا يسـ يث أن ماكتب الرباءات اردل بادئ  بدو مع ا حبسون أن األهداف ال تامتىش عىل ما  مل  تقومي
تعددة ب نح الرباءات، مهنا املراجعة واإلبطالخبالفموظائف  نع  م جمرد  ية نبغييو. م مللك إضافة إشارة إىل إبطال حقوق ا

نوحةالفكرية  يا. ملما بري اسرتا لواتفق مع  سأةل املكل العا. خ ناول  ية ادلوية أن  نة احلكو تعني عىل ا موقال إنه  ل للج تي م مبزيد تم
يل شف عهناملعارف  وشدد عىل أن. لتفصمن ا ناء الكيمت ا سار العادي للحصول عىل براءةث أ عارف ت وساءل عن وضع امل.ملا

يدية  تخدمة يف الرباءةلتقلا ية وملسـا شعوب األ صل إذا مت الاتفاق مع ا ية مبوجب امجلاعات ل تجات  ية عىل تطوير  محما ن محملل
 .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 ادلوية لاحلكو مميكن . م يةف يا ية ادلوية أو يف بعض األماكن ا نة احلكو ثال يف ا يل ا شة ذكل عىل  سـنا سـ ل للج مل لق م وفامي . سب

يار  خلتعلق اب هدف 1ي بري2ل يف ا يد انسويم  َ شارك ا خ ت يا رأيلسـ َ اسرتا يةل هوم سوء ا لنه يف  ية . مف نة احلكو موقال إن ا للج
نقطة نظر يف هذه ا بغي أن  لادلوية  ت تعلق . ينل هدف مبادئ  يف 7خليار ابيوفامي   إشارة إىل تتضمنقال إن امجلةل األخرية  2لا

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 دي  يد  بلوحتدث ا ب يار لسـ خليس عن ا هدف مبادئ  يف 6يس ية 2لا بات احلصول عىل حقوق ا مللك وقال إن مودعي  طل
بغي أال حيصلوا عىل  بارة . حقوق عىل اإلطالقأية ينالفكرية  تعاضة عن  تصوب الا عوقال إنه  سـ ثاريةاحلقوق "يسـ " سـتئالا

تفت إىل ". أية حقوق"بعبارة  ييل عام إذا اكنت الرباتساؤللوا يفن  يد  ب ا ستسـ شورة تؤول ل قال إىل املكل العام، وملنءات ا
نرية أو  بقة ا شأهنا عىل املوافقة ا بات مل يمت احلصول  نحت هذه الرباءات عىل أساس  تإنه إذا  ملسـم سـ ب إعالان تتضمن ملطل

نفاذ  ئا عن الاتفاق أو مت ا لخا بغي أال فهيا إىل ط شلك غري رشعي،  ية الفكرية  نموضوع طلب حق ا فيب ترض هذه مللك
يةاخملا ية أو ملوردلتمنلفات بفرص ا نا بدلان ا تاحة  ّ ا م ل لل ية معومامل ية ادلوية و. ثي املوارد الورا نة احلكو لرأي أن ا سيتعني مللج
نظام  أو أن حتقق العداةل يف هذا الصك اجلديدعلهيا يد . ديدةاجلقواعد ال أو اجلديد لا ييل وا يفن  يد  سـواتفق مع ا ب لسـ ستل

تون هاردسون  ية أو أي طلب غري رشعي من شأنه  أي طلبعىل أنيسـبر يه سوء  ن  نة ف ل ِدخُأن يهمبوجب القواعد الرا
بلهذه املعارف يف املكل العام  تخدام من  ها غري قابةل لال قو هاسـجيعل يني  رش ل املالكني ا ع نا .ل يفت هذه امجلةل  ه ذلكل أ ض

بدأ املكل العام يري القواعد اخلاصة  ية  ية ادلوية أ نة احلكو مببني  تغ مه ل للج مت  .ل

يين أن من الصعب للغاية  يدة شارون  فورأت ا يةلسـ ية "هحتديد ما ية" عن فأفاكر األشخاص". لنسوء ا ختتلف " لنسوء ا
هم تال فاب هوم يف هذه الويقةاوقالت إهن. خ بغي إدراج هذا ا تأكدة من أنه  ست  ث  ملفي ن يم يار توحتدث. ل هدف 3خل عن ا  2ل يف ا

ت شاط الا ياب اجلدة أو ا بات  بورأت أن إ ن غ تحدث بإحدى لث ية ال  تعامل مع شعوب أ ند ا شلكة  تاكري قد يطرح  صل ل ع م
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 يار . ؤدي إىل مزيد من اخللطتقد " نأو سوء  يق عىل ا تصل اب خلوفامي  تعل نص مل5لي تضمن إشارة إىل ل أوحضت أن ا ي 
ياة اجلديدة يار . حلأشاكل ا يس عىل 6خلوحتدثت عن ا يار دي  يد  بليس واتفقت مع ا ب منح أية حقوق إذا مل يمت عدم لسـ

نرية من يةملسـتاحلصول عىل املوافقة احلرة ا شعوب األ صل ا  .ل

يح املقصود مبصطلح  بهتا يف تو يلفورت عن ر يو  يا فرانندا إان يدة لو ضوأعربت ا غ ب سـ سـ يةس"لسـ وقالت إهنا تفضل ". لنوء 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
توى ادلويل، ومهنا اتفااحلقوق األخرى املعرتف هبا يف  سـالصكوك القانوية عىل ا نظمة العمل ادلوية رمق ملن لية  م  169ق

تح ية واملوإعالن األمم ا شعوب األ شأن حقوق ا صلدة  ل يولويج وبروتوكول انغوايب 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 و إشا2ت شعوب األ صلرة إىل حقوق ا  امجلاعاتل

ية، ليك يامتىش مع  يارينحمللا هدف مبادئ  يف 5 و4 خلا يدين . 2لا تلزم حتديد ا يقني القانوين  ملسـتفوأوحضت أن ا سـ يل
 .ابحلقوق

يلفورت 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  فامي ن
بارة  بعتعلق  ية/عن خطأ و"ي يارين ". نأو سوء  تفت إىل ا خلوا هدف مبادئ  يف 3 و2ل شئ 2لا نظام الراهن أ ن وأوحض أن ا ل
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ية وموافقهتا شعوب األ شاركة ا صلدون  ل سلطات . م يارين ومع اإلشارة إىل ا نظام املوىص به يف هذين ا تفق مع ا لومل  خل ل ي
ية تعني . ئاإلدارية أو القضا سارها أو نظاهما القضايئ ادلويل اخلاص هبيوأكد أنه  ية  شعوب األ مأن يكون  صل ا يف مقابل لل
ية احلصول عىل العداةل، و. أنظمة القانون هذه ية يف بعض الوالايت القضا شعوب األ ئوال ميكن  صل تعرض يه لل تال تزال 

ية القامئة يات املؤ ته واآل سار بر سـيزي من ا ل مل سمت م يق املزيد من . لل  .الضامن القانوينحتقذلا 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
ندما يقدم خشص عن  ثال  ية الفكرية،  ية من جانب مودع طلب احلصول عىل حقوق ا شري إىل سوء ا نص  عا ن ي مل مللك ل

ئة أو مضلةل عام إذا مت ا بقة النفاذ أو مت احلصوطقصد معلومات خا ملل عىل املوافقة احلرة ا نافع أو ملسـ ملنرية أو مت تقامس ا سـت
 .إبرام عقود وما إىل ذكل

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

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

يدة ديربا ه هدف لسـوأشارت ا ية و2لاري إىل ا شعوب األ تحديد ا صل وقالت إنه ال يذكر عىل وجه ا ل يةامجلاعات ل . حمللا
ية إىل  يدية املربطة هبا وردت إشارة  ية واملعارف ا ندما متت اإلشارة إىل املوارد الورا سجل أنه  نوأرادت أن  ت تقل ث ع مضت ل

ية و شعوب األ صلا ناءامجلاعات ل ية، وإن أسقطت هذه اللكامت أ ثا ياغةحملل ية ا لص  يدة شارون . معل يقات ا سـوأيدت  لتعل
يقا لضامن  شالك  بعض املصطلحات اليت تطرح  شأن الامتس تعريف معني  حتقيين  مف ل يقني ب شاركةلا مليع األطراف ا . مجل

ية سار تعريف سوء ا نا  ست كذكل تعريفا  نوا مل ي لمت مع ها . ل 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 وعام   .يف الوقائعيإذا اكن مصطلح عن خطأ 

يار  يدة ماراي سريوفا أن ا خلوأوحضت ا هدف 5لسـ بري غري مالمئ ألن 2ل يف ا نه أن خلا ية يبت يفميك فقط هو اذلي  هل أ
ياة مبوجب براءة ياة وأشاكل ا حلحامية ا تعارض مع اتفاق تربس وم. حل يار  يورأت أن هذا ا ي شأن الرباءات خل تعاون  بعاهدة ا ل

يار . ومعاهدة قانون الرباءات  .3خلوقالت إهنا تفضل ا

هدف  يارات ا يد ماركوس غويف أن بعض  لوأوحض ا خ نت إشارات إىل الرباءات 2لسـ تحديد يف حني تضم  لعىل وجه ا
ية الفكرية يارات أخرى إشارات إىل حقوق ا مللكنت  خ يف. تضم يد  يقات ا ستوابإلشارة إىل  سـ تعلقة بعدم لتعل ييل ا ملن  ب

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
هدف العام بارها ا ية اب ية للموارد الورا نظر إيل امحلاية ا بغي ا لالفكرية فقط، بل  تن ث للك عل  .ي
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هدف   3لا

هدف  يار – 3لا  1خل ا
تخذ القرارات دلى  افر املعلومات الرضوريةتوضامن  بةتماكتب الرباءات ليك  نح الرباءاتيف ئالصا  .م 

هدف  يار – 3لا  2خل ا
بة توافرضامن  نا سـ املعلومات ا ية ووالرضوريةمل شأن املوارد الورا ث  تقاهتا و/ب يدية املربطة هبا /مشـأو  تأو املعارف ا دلى لتقل

ية الفكرية  تخذ القرامللكماكتب ا بة تليك  نا سـرات ا بةمل ية الفكريةيف ئوالصا نح حقوق ا مللك   .م

نرية من خالل رشوط  بقة ا ية إىل ضامن احلصول عىل املوافقة ا تدابري الرا تضمن هذه املعلومات ا بغي أن  تو م ملسـن سـ ل ملت ي
يام به عن طريق شف اإللزايم اذلي ميكن ا لقا تصدارلك ثال املعرتف هبا دوسـ ا هادة الا ل  مت  .وتوكول انغواييا املذكورة يف برش

هدف  يار – 3لا  3خل ا
ية و شعوب األ صلضامن حق ا ية امجلاعات ل يدية واملوارد الورا تويق املعارف ا سامح  توى ادلويل يف ا ية عىل ا ثا تقل ث ب ل سـ لحملل مل

بقا للحصول عىل امحلاية تويق رشطا  سـأو رفضه، وضامن أال يكون هذا ا ث  .مل

هدف  يار – 3لا  4خل ا
نح الرباءاتتوافر املعلومات الضامن  بة يف  متكن من اختاذ قرارات صا مرضورية دلى ماكتب الرباءات  ئ ناد  لت  إىلستابال

يدية املربطة هبا وفقا ل ية واملعارف ا نرية ملورد املوارد الورا بقة ا تاملوافقة احلرة ا تقل ث لسـ ّمل لصكوك القانوية ادلوية لملسـت يةن  .ملعنا

هدف  يار – 3لا  5خل ا
نح ماكتب ا مللضامن أال  ية اليت خرتاعات لفكرية الرباءات لالكية امت يدية وموارد ورا تخدام معارف  ثتقوم عىل ا تقل واليت ال سـ

شاط  تكون جديدة نطوي عىل  نأو ال  تاكري، ت نافع ويف حالبا نرية وتقامس ا بقة ا بدأي املوافقة ا ثال  مل مل يمت الا سـ مل سـتت ملم مل
لاملعرتف هبام يف الصكوك القانوية ادلوية  . الوجهيةن

يار – 3لهدف ا  6خل ا
ها معايري معرتف هبا دويا  ية الفكرية  لضامن أن ماكتب ا حتمك ية وللتأكد من أن تظلمللك شعوب األ صل ا ية امجلاعات ل حمللا

ية  ثتحمكة يف املوارد الورا شعوب وم هذه ا تاح  يدية املربطة هبا، وأن  لواملعارف ا ت ت لتقل بة عن امجلاعات ل نا سـاملعلومات ا مل
ي نرية والصكوك ثاملوارد الورا بقة ا ناد إىل املوافقة احلرة ا نافع، ابال يدية املربطة هبا وتقامس ا تة واملعارف ا ملسـت سـ مل ت ملتقل سل

لالقانوية ادلوية  يةن ية الفكريةملعنا نح حقوق ا ند  مللك  م  .ع

هدف  لبادئ ا  3م

هدف  لبادئ ا يار – 3م  1خل ا
باهناجيب عىل ماكتب الرباءات أن  ية احسـتأخذ يف  سابقة لتقن حاةل ا ية ا لنا ع يةلص ية أي اخرتاع  برمهتا ملعنا يمي أ هلند  تقع

 .للحصول عىل براءة

بات الرباءات ي مودععىلوجيب  بارهايبينوا أن طل  ية اليت ميكن ا ناعة األسا ية ا تحاةل ا سـ لص عن  ، عىل حد عمل املودع،لتق
هم الاخرتاع  لفيدة  ثه وحفصهمف  .حبو

هتقليدية قد ال لتيلزم اإلقرار بأن بعض أحصاب املعارف او  .افرغب يف أن توثق معار
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هدف  لبادئ ا يار – 3م  2خل ا
ية الفكرية  مللكبغي ملاكتب ا باهناين سابقة حسـأن تأخذ يف  ية ا نا ية ا ل حاةل ا ع لص يةلتقن ية برمهتا ملعنا تعلقة ابملوارد الورا ث ا مل

ية للحصول عىل حق يمي األ ند  يدية املربطة هبا  تقاهتا واملعارف ا هلو ع ت تقل تقشـ ل ية الفكريةم  .مللكوق ا

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
ية تحديد رشوط األ يدية املربطة هبا الالزمة  هلواملعارف ا ل ت  .لتقل

هدف  لبادئ ا يار – 3م  3خل ا
تأصةل يدات ا ملإقرارا ابجلوانب الفريدة وا ياانت  لتقي ية بلقواعد  بحوث يف حاةل ا يدية الوجهية وا نلك املعارف ا ل لتقتقل ل

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

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

هدف  لبادئ ا يار – 3م  4خل ا
نهتا يدية ور تعلقة ابملعارف ا ية تويق املعلومات ا سلطة الو مقتوىل ا تقل مل ث ن ل لت ية . ط سؤو لوتدمع هذه ا من خالل ادلمع املايل مل

 . الكفاءاتتكوينو الاكمل

هدف  لبادئ ا يار – 3م  5خل ا
بون يف أن توثتقر ادلول بأن أحصاب املعارف ا غيدية قد ال ير بار ذكل رشطا للحصول عىل امحلايةلتقل عتق معارهم اب . ف

ية وامجلوجيب عىل ادلول شعوب األ صل أن تقر حبقوق ا يدية ضامال ية واملعارف ا ية يف الاتفاع ابملوارد الورا تقلعات ا ث ن ان لحملل
ياانت اليت تديرها يف الوقت الراهن ادلول أو أطراف أخرى تعلق بقواعد ا بيقني القانوين فامي  ي تعني . للل يوتقر ادلول بأنه 

يدية  يديةحتديدلتقلعىل أحصاب املعارف ا هم ا شف عن معار تقل إجراء عدم ا للك  .ف

 

يق[ هدف لتعلييل ذكل ا  ]3ل عىل ا
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يق  لتعلا

 مقدمة املقرر

هدف  لتعلق ا  :مبا ييل 3ي

تعلقتوفرضامن أن  • ية الفكرية املعلومات ا مل دلى ماكتب ا يدية املربطة هبا ليك ةمللك ية واملعارف ا ت ابلوارد الورا تقل لث
ية الفكرية نح حقوق ا ند  بة  نا مللكتخذ القرارات ا م ع سـ مل  .ت

رشوط تقدمي املعلوماتو • تعلق  بوضع معايري أو قواعد دوية  ت  .ل

ية الفكرية و • ثالمللكدور ماكتب ا ية يف ضامن الا شعوب األ ية وا تالو صل ل من  .ط

سائل األخرى املطروح ملوتضمن ا  :ما ييلة ت

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

نرية  بقة ا ملسـتاملوافقة ا تفق علهياووضعملسـ رشوط ا مل ا  .ل

بون يف أن توثاإلقرار بأن أحصاب املعارف او • غيدية قد ال ير هملتقل  .فق معار

ها أطراف أخرى أو دولو • يدية اليت  ياانت املعارف ا متلكحامية قواعد  تقل  .لب

ياانعىل تقييدات لوا • ية يف حتديد وضع املعلومات لبقواعد ا شعوب األ يدية ودور ا تعلقة ابملعارف ا صلت ا ل تقل لمل
ية يف هذا الصدد شعوب األ شاور مع ا صلواإلقرار برضورة ا ل  .لت

تويف رشوط تقدمي املعلومات • يا ليك  ها ما سـتكوين كفاءات ادلول األعضاء ود تل  .مع

 تعليقات اخلرباء

ي يد لزييل مالزيير إىل أن لك  خأشار ا هدف لسـ يارات ا لار من  تقةلت 3خ سأةل  بدو  سـناول عىل ما  م مي ناول أي . ت يتومل 
سائل اليت قرأها املقرر مليار عىل وجه اخلصوص قامئة ا يارات أشار إىل دور ماكتب الرباءات، . خ خلوقال إن بعض ا

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

يد توم سوشاانندوأحض  يارين لسـا هدف 2 و1خلن أن ا ية عبء ضامن توفر امجلاعات  عىل عاتق يلقيان 3ل يف ا ية وا حمللاأل صل
تكون املعلومات دلى ماكتب الرباءات تفت إىل. امجلاعاتثقيةل عىل هذه سـ، ويه هممة  شاركة يف لوا ية ا سلطات الو مل ا ن طل

ية تقع كذكل عىل عاتق  سؤو يدية، وقال إن ا نة املعارف ا لر مل تقل ية امجلاعات لمق يا ألن دلهيا نظاما غري حمللا نوب أفر يقيف  ج
يه  توىل  فمركزي  يديةامجلاعات ت ها ا ية تويق معار سؤو ية كذكل  تقلا ث ل م لحملل يار . ف هدف 5خلوأشار إىل ا   وقال إنه3ل يف ا

ياسات أو للرقابةين ية أو دوية لرمس ا سة إ سـشئ مؤ ل مي لس  .قل

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. "للحصول عىل امحلاية تاجئ العمل اذلي اضطلع به الفريق العامل ا يا مع  شاهبا  ناك  لوأكد أن  ن ن ت  ادلورات تقه

بغي فرض أية  يان بأنه ال  يدية، مبا يف ذكل  ينشأن املعارف ا ب تقل ية عىل لب يديةشلكرشوط  تفت إىل . لتقلحامية املعارف ا لوا
هدف  لبادئ ا يارين 3م يار . 2 و1خل وقارن بني ا ية يف ا ثا خلوقال إن الفقرة ا ن بارة 1ل تضمن  ع  بات ي مودععىلجيب "ت طل 

بارهال حاةل انواييبأن الرباءات  ية اليت ميكن ا ناعة األسا تية ا سـ لص عن هم الاخرتاع ، عىل حد عمل املودع،تق يدة  لف  ثهمف  حبو
يار ". وحفصه ية يف ا ثا خلوقال إن الفقرة ا ن بارة 2ل تضمن  بارة لكهنا ال  به هذه ا ع  ت لع متس من ". حد عمل املودععىل "تشـ لوا

نظر فامي إذا اكن املقصود اب ية ادلوية أن  نة احلكو خلا ت ل هدف يف 2يار مللج بادئ ا ل  شف 3م لك هو أنه جيب عىل املودعني ا
 .عن معلومات ال ميلكوهنا

يد ّوذكر  يقات ا تون هاردسون  يد بر سـا تعل سـ لسـ ب ي ياانتتوم سوشاانندل ية أو قواعد ا تعلق ابجملموعات الو بن فامي  ن لي . ط
يد اذلي نوقش أو عرض مجلع يار الو يس ا سجل أن ذكل  ته يف أن  حوأعرب عن ر خلل ي يدية املعارف غب نهتالتقلا  .مق ور
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يار  يجونغ عن ا يد سونغ  خلوحتدث ا ك هدف 4لسـ بادئ ا ل يف  نه مل  وأوحض أنه اقرت3م يار،  بارة األوىل يف هذا ا لكح ا خل لع
يةيقرتح  ثا بارة ا نا ل ثاين من هذ. لع يار أو أن يوضعلوطلب أن حيذف اجلزء ا يار جديدخلا ا  .خ 

ترييل إىل ا بريت د يد أ تفت ا لوا ي ل سـ فل ية ول شعوب األ صلتويق وأكد أن ا ل ها  امجلاعاتث ها وأن  ها احلق يف تويق معار ية  لا ف ثل حملل
سأةل عىل وجه اخلصوص بات سلطهتا اخلاصة عىل معاجلة هذه ا بة، يف إ تضاء والر ند الا ملاحلق،  ث غ  .قع

يد رواندل ابريس أن نوأوحض ا يار هلسـ هدف 6خل قدم اقرتاحا حمددا وهو ا يا3ل يف ا تجابة  للخ ا هدف 2ر سـ 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

رشيع الوطين ناول ا ثال  هادة الا تانغواي ألن  لت تم يار . تش تايل اقرتح ا خلواب هدف 6ل شعوب 3ل يف ا لل ضامان ألن يكون 
ية و يطرة  تامجلاعاصلاأل ية احلق يف ا سـا يار معرتف به دويالحملل لمن خالل  يار . مع 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 3ل ا لإىل املعايري القانوية ادلويةمت ضامان لال  .ن

بار  بيل عام إذا اكن ميكن ا يد رضا  توساءل ا شـ سـ عت يار ل تعلق اب ية فامي  ية سلطات و نظامت غري احلكو خلا ي ن طمل  يف 4م
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   2خليار  ا– 4لا
ية سارات والصكوك واألنظمة ادلوية واإل بادل مع الاتفاقات وا ميتعزيز إقامة عالقة دمع  ل مل قلت يةم تعلقة ابملوارد و ملعن ا ملا
بقة سان، وفقا لقواعد القانون ادلويل ا يدية املربطة هبا وحقوق اإل ية واملعارف ا ملطالورا ن ت تقل  .لث

هدف  يار – 4لا  3خل ا
شاء نظام سق يربط بنإ ية الفكرية يف جمال امت  ية مللكني ا يدية املربطة هبا من ان تقاهتا واملعارف ا ية و حملوارد الورا ت تقل شـ لث م

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

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

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
يةللجامعات تاملربطة هبااحلقوق   .حملل ا

هدف  لبادئ ا  4م

هدف  لبادئ ا يار – 4م  1خل ا
سارات ا هاملتعزيز احرتام سائر الصكوك وا يق الاساق  سعي إىل  ية وا معدلوية واإل تحتق ل مي  .قلل

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

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

سارات تعاون مع الصكوك وا ملوتعزيز ا يةل ية ا ن ادلوية واإل مي ملعل  .قل

بغي أن  ية ّخيلينوال  ية ادلوية ا نة احلكو ن معل ا ل ملعللج يدية والفوللكور ابم ية واملعارف ا تقلية الفكرية واملوارد الورا لث مللك
نجز يف   .احملافل األخرىملابلعمل ا

هدف  لبادئ ا يار – 4م  3خل ا
شأة مبعاه ئات ا متدها ا ناحرتام القرارات اليت  ملي له تعلق ابحلاالت تع تحدة فامي  يدات األمم ا يةّاليت تقدهما مل شعوب األ صلا  .ل

هدف  لبادئ ا يار – 4م  4خل ا
نافع  نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا يولويج وبرتوكول انغواي  نوع ا ية ا يذ اتفا للمدمع  مل ل ب ب نت ق جلينف ل ل ت

ي نوع ا ية ا تخداهما، امللحق ابتفا ئة عن ا نا با ت سـ شـ لل ل  .ولويج عىل وجه اخلصوصق
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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

يدية وفقا للامدة  ية31لتقلا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صل من إعالن األمم ا ل ب  .مل

هدف  لبادئ ا يار – 4م  6خل ا
ية يز إذاكء الوعي وتقامس املعلومات بني تعز سارات ادلوية واإل ميتلف الاتفاقات والصكوك وا ل مل يةقلخم تعلقة ملعنا همة وا مل ا مل

ية  .ثابملوارد الورا

 

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

 مقدمة املقرر

هدف  لناول ا يةلطر ادلوية تبادل بني املعاهدات والاتفاقات واألملامع ادل إقامة عالقة 4يت رشوط ملعنا ل، وتضمن ا ت
بادل تخدمة رشطي الاساق وادلمع ا تا ت ملسـ  .مل

سائل األخرى املطروحة ما ييل ملوتضمن ا  :ت

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

ية او • يذ اتفا لدمع  ق يولويج وبروتوكول انغوايتنف بنوع ا  .لت

نازعاتو • سوية ا يات شفافة  ملآ ت  .لل

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

يةو • ية ا سارات ادلوية واإل ية وبادل املعلومات بني الاتفاقات والصكوك وا تو تعلمي وا نا مي ل مل ت ع ل ملعل  .قل

 اءتعليقات اخلرب

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 نحبقوق اإلسان اليت قد  ية وحقوق األ شعوب األ ية وحقوق ا ثقا تصادية وا ية والا قلشمل احلقوق الاجامت صل ل ل ع فت ق
ية واحلق يف تقرير املصري  .لتمنواحلق يف ا

تخدمة ياغة ا يط ا يد توم سوشاانندن رضورة  سـوأوحض ا لص سـ ملسـ ب مسـتخدم يف " تعزيزلا"أن مصطلح وأشار إىل . تل
بادئ  .ملاألهداف وا

يدة اكيث هو سون لسـوأشارت ا نظر يف وضع صك –غد بو، ويه ا ية العامة للو يث إىل الوالية الصادرة عن ا ل  ي مجلع مس
ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تيكفل امحلاية الفعاةل للمعارف ا ل تع ث لتقل ل ) ز(8وأشارت كذكل إىل املادة . قليديل

يولويج وإىل سائر الصكوك ادلوية اليت  نوع ا ية ا تمن اتفا ل لل ب ت ية وق شعوب األ صلبق عىل ا ل ية امجلاعاتنط وأضافت أهنا . حمللا
ية القامئة ية الفكرية الو ست حامية أنظمة ا همة  نهم أن ا طي مللك مل نظر . لتف لورصحت بأن من الرضوري انهتاج مقاربة خاصة وا

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

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

هدف  يار – 5لا  1خل ا
ية  تعراض أثر نظام ا مللكا شئ دون الفكرية سـ ية وحاميهتا، اإلقرارنالراهن اذلي أ شعوب األ صل حبقوق ا ناول ل تهبدف 

ش ية يف لحقوق ا مبالاتفاع صلعوب األ  .لكيهتا الفكريةن

هدف  يار – 5لا  2خل ا
ية الفكرية يف  تاكرتشجيعمللكاحلفاظ عىل دور نظام ا  .ب الا

هدف  يار – 5لا  3خل ا
ية الفكرية يف اإلقرار  تاكر تشجيعمللكبدور نظام ا يه ب الا يا ونقلعلواحلفاظ  نولو ج ا هالتك يق املتعمميو بادةلصلحة لتحق،   ملتا
تخدمهياملنتجي ية و نولو مسـ املعارف ا ج تصادي ولتك ، مع مراعاة العالقة بني املوارد قبطريقة حتقق الرفاه الاجامتعي والا

ية و تقاهتا و/ثالورا يدية املربطة هبا/مشـأو  تأو املعارف ا  .لتقل

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

هدف  يار – 5لا  5خل ا
تعلقة  يا ا نولو تحدايت اليت يطرهحا يف نقل وتعممي ا تصدي  ية الفكرية وا ها نظام ا تغالل الفرص اليت  ملا لل ل جسـ تك مللك ليح يت

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

هدف يار – 5 لا  6خل ا
ية الفكرية يف  تاكر تشجيعمللكاإلقرار بدور نظام ا يه ب الا يا علواحلفاظ  نولو جونقل ا هالتك يق املصلحة تعمميو بادةللتحق،   ملتا

ية و تخديم املوارد الورا ثألحصاب املعارف و تقاهتا و/مسـ يدية املربطة هبا /مشـأو  تأو املعارف ا بطريقة حتقق الرفاه ولتقل
ثقايف توسامه كذكل، قتصاديالا والاجامتعي بري ا تقاهتا وأشاكل ا ية و يدية واملوارد الورا ل يف حامية املعارف ا تع شـ ث لتقل م ل
يدي  .لتقلا

هدف  يار – 5لا  7خل ا
ية الفكرية يف  تاكر تشجيعمللكاإلقرار بدور نظام ا يه ب الا يا علواحلفاظ  نولو جونقل ا هالتك يق املصلحة تعمميو بادةللتحق،   ملتا

تخدمهيا ملنتجي املعا ية و نولو مسـرف ا ج تصادية، واإلقرار ولتك ية والا ية الاجامت قبطريقة حتقق الرفا ع  حبقوق ادلول كذكله
يدية املربطة هبا تقاهتا واملعارف ا ية و ية يف الاتفاع مبواردها الورا شعوب األ توا تقل شـ ث ن صل لل  .م

هدف  يار – 5لا  8خل ا
ية واملعارف ا تضامن امحلاية الفعاةل للموارد الورا يديقليدية لث ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع ية ول شعوب األ صل  ية  امجلاعاتلل حمللا

ية الفكرية  .مللكيف نظام ا

تاكراهتا  ها وا ية يف تطوير معار شعوب األ بوضامن حامية حقوق ا صل ية الفكريةوتكويهنافل نظام ا تعلق  مللك وحاميهتا فامي  ب  .ي

ية الفكرية يف  ية و تشجيعمللكواحلفاظ عىل دور نظام ا شعوب األ تاكر داخل ا صلالا ل تعلق ابملوارد  امجلاعاتب ية فامي  يا حملل
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
ية و شعوب األ تعاون بني ا صليق ا ل ل ية  امجلاعاتحتق شعوب األ يدية  يق امحلاية اخلاصة للمعارف ا ية  صلا لل تقل لحملل لتحق

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

هدف  يار – 5لا  10خل ا
تاكراهتا  ها وا ية يف تطوير معار شعوب األ باإلقرار حبقوق ا صل تعلق فل ية داخل نظام يوتكويهنا وحاميهتا فامي  ثابملوارد الورا

ية الفكرية وخارجه وحامية هذه احل  .قوقمللكا

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

تو يدية و حما تقامس العادل هتايلتقل نرية وا بقة ا ئة عن املوافقة ا نا تعلق اباللزتامات ا تضاء وفامي  سب الا لا  سـ شـ ل ي تح ملسـق مل
نص نافعملوا  .للمف 

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

تامثروماكفأةوحامية اإلبداع  تحداث  يف ات املوظفةس الا  .اخرتاع جديدسـا

ية وتعممي املعلومات شفا فوتعزيز ا شف عهنا إلثراء ل تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا لك عن طريق رش املعلومات ا مل ن لتقن
ية  نفاذ إلهيالتقناجملموعة الاكمةل للمعارف ا هور ا لاليت ميكن   .للجم

هدف  لبادئ ا يار – 5م  2خل ا
ية الفكرية يف  تاكر واحلفاظ عىل هذا ادلور، مع مراعاة التشجيعمللكاإلقرار بدور نظام ا ية ابعالقة ب الا ثملوارد الورا

يدية املربطة هبا تواملعارف ا  .لتقل

يدية املربطة هبا ية واملعارف ا ية الفكرية، مع مراعاة العالقة ابملوارد الورا يقني والوضوح يف حقوق ا توتعزيز ا تقل ث لل  .مللك

تامثراتوحامية اإلبداع   .سوماكفأة الا

ية  شفا فوتعزيز ا شف عهنان املعلومات عن طريق رش املوتعمميل تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا لكعلومات ا مل سب ،لتقن ح 
ية  هور، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا تاحة  ندما تكون  تضاء و نالا لتقع للجم م نفاذ إلهياق هور ا لاليت ميكن   .للجم

هدف  لبادئ ا يار – 5م  3خل ا
تاكرتشجيعلكية الفكرية يف ملاإلقرار بدور نظام ا ية وابة العالقة ، مع مراعاب الا تقاهتا و/ثملوارد الورا أو املعارف /مشـأو 

يدية املربطة هبا، و تا يدية احامية يف لتقل تقاهتا وأو /ولتقلملعارف ا ية و شـاملوارد الورا يدية املربطة هبا /مث تأو املعارف ا لتقل
ن تقامس العادل وا يدي وا ثقايف ا بري ا ملوأشاكل ا ل تقل ل لتع تخدال نامجة عن ا نافع ا سـصف  ل  .واحلفاظ عىل هذا ادلور هما،للم

ية الفكرية، مع مراعاة العالقة و يقني والوضوح يف حقوق ا مللكتعزيز ا ية وابل تقاهتا و/ثملوارد الورا أو املعارف /مشـأو 
تعلقة حبامية  يدية املربطة هبا والالزتامات ا ملا ت يدية ولتقل ية و/لتقلاملعارف ا تقاهتا و/ثأو املوارد الورا أو املعارف /مشـأو 

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
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تامثراتوحامية اإلبداع  نصف سوماكفأة الا تقامس العادل وا يق ا نرية و بقة ا مل وضامن احلصول عىل املوافقة ا ل حتقسـ ملسـت مل
 .اب املعارفللمنافع مع أحص

تعلقة  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 الخرتاعات اجلديدة ابف
شف عهنا ية ،لكوا هور، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا تاحة  ندما تكون  تضاء و سب الا ن  ع لتقح للجم م اليت ميكن ق

نفاذ إلهيا لهور ا  .للجم

هدف مبادئ يار – 5ل ا  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

يدية وموردهيا ية واملعارف ا ّاملوارد الورا تقل  .لث

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

شأ أو املصدر  .ملنا

هدف  لبادئ ا يار – 5م  6خل ا
مثرين عىل تعزيز  ملستيع ا توىتشج ية ا يا عا نولو سـا ملل ج  .لتك

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
نفاذ  ية والقدرة وا شفا لتوفري ا ها للاملكنيوفل يا و نولو مينقل ا ج تعمتك ية واملعارف  /أحصاب املعارف /ل تفعني ابملوارد الورا ثا ملن

يدية  . لتقلا

هدف  لبادئ ا يار – 5م  9خل ا
شعوب األ صاإلقرار حبقوق ا ية  امجلاعاتلية ول ية يف الاتفاع ابملوارد الورا ثا ن بحتحملل يدية املربطة هبا اليت أ صواملعارف ا ت  لتقل

نصف تعترب عن خطأ جزءا من املكل العا تقامس ا نرية وا بقة ا ملم واليت مت احلصول علهيا من دون املوافقة احلرة ا ل ملسـتسـ مل
 .للمنافع

هدف  لبادئ ا يار – 5م  10خل ا
يق  نظر يف  با بادئهتطل ية و شأن ا بو  ية الفكرية وأهداف جدول أعامل الو محقوق ا منمللك ب  .لتي

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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ي  قلتعلا

 مقدمة املقرر

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

ية الفكرية يف  • ها واحلفاظ عىلتشجيعمللكاإلقرار بدور نظام ا يا و نولو تاكر ونقل املعارف وا مي الا ج تعمتك ل  هذا ب
تصاديادلور بطريقة حتقق الرفاه  .ق الاجامتعي والا

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

يدية املربطة هباو • ية واملعارف ا ية يف الاتفاع مبواردها الورا شعوب األ تاإلقرار حبقوق ادلول وا تقل ث ن صل  .لل

ية يف تطوير و • شعوب األ صلاإلقرار حبقوق ا ها واخرتاعاهتا ل ية وتكويهنا وحاميهتا فمعار تعلق مبواردها الورا ثفامي  ي
يدية املربطة هبا واحلفاظ عىل هذه احلقوق تواملعارف ا  .لتقل

هدف ما ييل تعلق هبذا ا ية املطروحة فامي  سائل الر لوتضمن ا ي سـ مل  :ئيت

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

ية وتعممي املو • شفا فتعزيز ا تعلقة مبا ييلل  :ملعلومات ا

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

o نافعو نصف  توزيع ا يق ا نرية و بقة ا يل عىل احلصول عىل املوافقة ا للمادل مل ل سـ حتقل ملسـت  .مل

o يةتعممي املعلوماتو  . من أجل الاخرتاعات اجلديدةلتقن ا

يقني القانوين من خاللو • شأ املصدرلتعزيز ا شف اإللزايم عن  ن ا  .ملك

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

 تعليقات اخلرباء

يار  يلفورت عن ا يو  يا فرانندا إان يدة لو خلحتدثت ا ب سـ سـ هدف 9لسـ بادئ ا ل يف  ية ت5م شعوب األ صل وقالت إن ا رى أن ل
ندما يمت احلصول علهيا  يدية تكون جزءا من املكل العام  ية واملعارف ا عاملوارد الورا تقل نرية لث بقة ا ملسـتابملوافقة احلرة ا ملسـ

تفق علهيا نافع مبوجب رشوط  نصف  تقامس ا مواب للم مل هور . ل تاحة  يدية ا ية واملعارف ا للجمومضت تقول إن املوارد الورا مل تقل لث
بولتعترب عن خطأ جزءا م ئا وغري  شؤون وفقا للمعاهدات ادلوية يعد أمرا خا مقن املكل العام، وإن إدارة هذه ا ط ل . ل

هوم وأوحضت يةُحصل"مف أنه مل ترد أية إشارة إىل اقرتاهحا بإدراج   ".ع علهيا بطريقة غري رش

ييل ابملادة  يفني  يد  بوأقر ا ستسـ يار 7ل خل من اتفاق تربس يف ا هدف 3ي شريا إىل ورو5ل يف ا تعلق م،  تد لكامت أخرى 
يدية املربطة هبا تقات واملعارف ا ية وا تابملوارد الورا تقل شـ لث يار . مل تفت إىل ا خلوا هدف 10ل اكنت ت وساءل عام إذا 5ل يف ا

تعلقنالرؤية الكوية  بوبيفامي  يارحل اب تاكرات املذكورة يف هذا ا ثاال عىل املعارف والا خل شلك  ب يار . مت تفت إىل ا خلوا  11ل
بادئ ا ية الفكرية5لهدف ميف   .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 إلثراء "عوقال إن 
ية  نفاذ إلهيالتقناجملموعة الاكمةل للمعارف ا هور ا لاليت ميكن  بادئ ا" للجم يارات  متكررت يف العديد من  ورصح . 5لهدف خ

ساوره من أن  بارة وأن القلق  تخدام هذه ا شأن ا توصل إىل توافق يف اآلراء  يبأنه مل يمت ا لع سـ ب بارة يف يويح ل لعتكرار هذه ا
تلفة  خميارات  شأهناإىل اخ بريا يف اآلراء  ناك توافقا  ية ادلوية بأن  بنة احلكو ك ه ل هور .مللج للجم ومىض يقول إن إاتحة املعارف 

شواغلهو هدف عام من ية الفكرية، لكن أعرب عن عدد من ا ل أهداف نظام ا ُ ناول  يف هذا الصددمللك ندما مت  ت،  ع
يدية  .لتقلاملعارف ا

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
ته يف أن ". أو"/تعبري و" مشـتقاهتا" يار آخرغبوأعرب عن ر بريان أو أن يدرجا يف  خحيذف هذان ا  .لتع
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ية الفكرية هو ضامن أنه يامتىش مع املعايري القانوية ادلوية بب يف مراجعة نظام ا يد رواندل ابريس أن ا لوأوحض ا ن مللكسـ س لن  .ل

يارات أخرى ها، لكن ميكن حذف  ها وال ميكن حذ يارات تمكل  يد محمد احملمدي أن بعض ا خورأى ا ف بعض خل كن ومي. 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 " ومصطلح " بالا
يا نولو جا توىلتك ية ا سـ عا تامثرات"ومصطلح " ملل هور"ومصطلح " سالا تاحة  للجما  ."مل

يار د يد  تفت ا بوا سـ يار لل يس إىل ا خلي  هدف 9بليس بادئ ا ل يف  ية و5م شعوب األ صل وأكد أن حقوق ا ية امجلاعاتل ، حمللا
شلك غري ،ر هبذه الطريقة ميكن أن ترضّبل وأيضا حقوق ادلوةل املوردة، تالك املوارد  ب مىت مت ا تربت عن رشعيم ع ومىت ا

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

نه ية  مسخ أخرى غري رش ع ية ورصح بأن. ن يب عن األذهان أن احلصول عىل املوارد الورا هم أال  ب من ا ث يغ شلك غري مل
تاح   . إىل األبدرشعيبشلك غري بعد ذكل سترشعي مرة واحدة ال يعين أهنا 

ياليم أن مصطلح  يلكري إلني  يدة  بوأوحضت ا يل لسـ هدف ”sharing of benefits“ل نص اإلنلكزيي يف ا تخدم يف ا ل ا ل سـ
تخدم مصطلح 5 ته، يف حني ا سـ بر نافع (”benefit – sharing“م  األخرى، وقالت إهن يف بعض األهداف ا)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
شمل األحاكم الوجهية يف الصكوك ادلوية األخرى بعاد تطوير حامية خاصة  بغي ا لإنه ال  ت ت سن  .ي

نا يا بوزوفا إن هذه الويقة  تا يدة  تتورأت ا ث ل ن يدية، ومع ذكل وردت إشارات إىل لسـ ية واملعارف ا تقلول املوارد الورا لث
يح يدي وذكل غري  ثقايف ا بري ا حصأشاكل ا تقل ل لتع تخطى عوقالت إن. ل بادئ  ت األهداف وا بدو والية الفريق العامل مل يىل ما 

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

ي يار لسـوحتدث ا هدف 1خلد ماركوس غويف عن ا ية ادلوية 5ل يف ا نة احلكو ل وقال إن ا تعراض تعمل مللج سار ا سـيف  م
ية الفكرية  نوات، بشلك ما مللكنظام ا سـنذ عدة  توصل إىل أية حلوللكهنام   من املمكن الربط بنيورصح بأن. ت مل 

يار هدف 1 خلا يار و 5ل يف ا هدف 9خلا يا فرانندا . ية خاصة اذلي يريم إىل تطوير حام5ل 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 "عبارة  نفاذ إلهيالتقنإلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا هور ا لاليت ميكن   ".للجم

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

ية أخرى، مع اخلو تغالل من ان رشوع وسوء الا متكل غري ا ية من ا حواملوارد الورا سـ مل ف من أن تعد هذه الرضورة نوعا 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 . ثيف هذه الويقة هدف 7 و6خلوقال إن ا بار ش5ل يف ا بدو، ويأخذان بعني الا هام عىل ما  ت قربان من  ي عي واغهل 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

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 محمي مبوجب أنظمة حق املؤلفن يلك قواعد ا بألن   .له

بارة  يلفا إضافة  تا  يدة إدان ماراي دا كو عواقرتحت ا سـ سـ ية امجلاعاتو"لسـ بارة بعد" حمللا ية"ع  شعوب األ صلا يارات "ل خل يف ا
هدف 10 و7 و1  .5ل يف ا
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 تعليقات عامة من اخلرباء

ساور مجموعات  همة جدا اليت  شواغل ا بادئ تعرب عن العديد من ا يا مارزال أن ويقة األهداف وا يدة اك تأوحضت ا ل مل ث ت ملسـ ل
تلفة جدا برية . خممصاحل  بهتدلهياخوأعربت، بصفهتا  ية، عن ر ية زرا غ  ع ثا يف إضافة هدف اسـهتاليل يف هذه الويقة خلف

تحديد  يكون ذكل ليركز عىل وجه ا ية الفكرية  يهنا وبني نظام ا تفاعل القامئ  ية وا لوشلك حرصي عىل املوارد الورا ل ث مللكب ب
ثالث ما بني ادلورات ت. لحمل تركزي الفريق العامل ا ُوبذكل  ية واملعارف اسـ برية من املوارد الورا تغطى مجموعة  ث دية يقللك

ية و شعوب األ ية املوجودة يف أقالمي ا صلاملربطة هبا أو حىت مجموعة أكرب من املوارد الورا ل ث ت امجلاعاتت ية، بل و سـا غطى حملل
يةاكذكل عامل يولويج عىل الكرة األر نوع ا ية اليت شلك ا ثري من املوارد الورا ض أكرب  ب ت ت لث ل ية الفكرية . بك مللكويضطلع نظام ا

ية وادلوية القامئةبدور همم يف حفظ امل تعاون مع سائر الصكوك الو ية وحاميهتا اب لوارد الورا ن ل شات اليت . طث نا قومن شأن ا مل
ية ادلوية أن تعزز هذا ادلور  نة احلكو لتدور يف ا  .ال حمالمللج

يا مارزالو يدة اك يق ا يريي  يدة ترسا أغريو  تأيدت ا سـ تعل ت ي لسـ  .ل

 

 ]ثهناية الويقة[


