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  ثية واملعارف التقليدية املرتبطة بهاتوصية مشرتكة بشأن املوارد الورا
ياابن والرنوجي كندا وثويقة مقدمة من وفود  هورية كورايلا يةمجو تحدة األمر يك والوالايت ا  مل

 املقدمة

ية الفكرية تسمل .1 ية  نظمة العا تب ادلويل  للملك ا ململك بو(للم ياابن والرنوجي 2012 فرباير 15يف ) يالو ل الامتسا من وفود ا
هورية كوراي يح مجو ية ليك  تحدة األمر ت والوالايت ا ييك يدية املربطة هبا"مل ية واملعارف ا شأن املوارد الورا شرتكة  ية  تتو تقل ث ب م " لص

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو رشين  تقلكويقة معل لدلورة ا ث ن ل للج لث مللكملع م  .لع
 .WIPO/GRTKF/IC/20/9 برمق 2012  فرباير16ثوصدرت الويقة يف 

يدمع الويقة 2012 فرباير 20ويف  .2 تب ادلويل بأنه  ندا ا ث، أخطر وفد  سـ َك متس WIPO/GRTKF/IC/20/9ملك ل وا
شرتكة يف دمع الويقة املذكورة أعاله ثإضافة وفد بدله إىل قامئة الوفود ا  .مل

ية  .3 تو صويرد نص ا شرتكة ل  .ثيف مرفق هذه الويقةملا

نة مدع .4 وة إىل اإلحاطة علام هبذه للجإن ا
ها فقالويقة ومر  .ث

 ]ييل ذكل املرفق[
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يدية املربطة هبا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا شرتكة  ية  تتو تقل ث ب م  لص

نظمة  ية العامة  يدية والفوللكور وا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو للمإن ا مجلع تقل ث ن ل لللج مللكملع م
ية الفكريةملالعا  :للملكية 

بة إىلجمددا إذ تؤكدان ية وجتارية كربى اب تصادية و مية ا ها  يدية املربطة هبا  ية واملعارف ا سـ إمياهنام بأن املوارد الورا علم ت تقل نث لل ق  قل
 طائفة عريضة من أحصاب املصاحل؛

ية الفكرية يف ّوإذ تقران يا الهنوض ابمللك بدور نظام ا نولو تاكر ونقل ا جال لتك بادل بنيلصاحلل مميهاتعوب وارد أحصاب امل ملت ا
يدية املربطة هبا  ية واملعارف ا تالورا تقل تخدمهيالث تصادي؛ حت ،بطريقةمسـو  ققق الرفاه الاجامتعي والا

شددان تاكرات أو اخرتاعات احلاجة إىل عىل توإذ  نح الرباءات عن خطأ ال نع  ب  م شاط ةيد جدتكونال م نطوي عىل  ن أو ال  ت
تاكري  تبا يدية املربطة هبا، يفامي  ية واملعارف ا سلّعلق ابملوارد الورا ت تقل مث يق ل تأصةل يف نظام الرباءات عىل  حتقتني ابلقدرة ا مل م

  الغاية؛ تكل

شددان أيضا با من ماكتب الرباءات أن تكون دلى احلاجة إىل عىل توإذ  نا سـما يكون  سابقة م ية ا نا ية ا ل حاةل ا ع لص لتقن
ية وامل يدية املربطة هبا ثاخلاصة ابملوارد الورا تعارف ا تخذلتقل بان،  توأن تأخذها يف ا فسـ بة ملاقرارات ال حل بةسـنا نح ئوالصا م يف 

نح الرباءات؛ سار  ية يف  شفا ية ا شددان أيضا عىل أ مالرباءات، وإذ  مف ل مه  ت

يان نظر بأنصتو يةت  ية ادلوية ا نة احلكو متدة من ا يات ا تو تعانة هبذه ا ن لك دوةل عضو يف الا ل للج ص ل ملعسـ م ية الفكرية ملع مللك اب
ية  بادئ تو يدية والفوللكور  ية واملعارف ا جهيواملوارد الورا تقل مث يدية املربطة هبامحلل ية واملعارف ا تاية املوارد الورا تقل  .لث

يات فامي ييل تو صترد ا  :ل

  املصطلحاتريفتع .1

بارة  ية"بعيقصد  يواين أو جرثويم أو من أصل " ثاملادة الورا بايت أو  حمادة من أصل  حتتوي عىل وحدات عامةل  رآخن
 .للوراثة

بارة  ية"بعيقصد  متةل" ثاملوارد الورا ية أو  مية  ية ذات  حمأية مواد ورا فعلق  .ث

بارة  ية الفكريةدوةل عضوا يف ا" ادلوةل العضو"بعيقصد  ية  للملكنظمة العا مل  .مل

بارة  نح الرباءاتإدارة يف" مكتب الرباءات"بعيقصد   .مب دوةل عضو ملكفة 

بارة  ية"بعيقصد  يدية املربطة ابملوارد الورا ثاملعارف ا ت ية اليت همعرفة جو" لتقل تخدام املوارد الورا ثرية خبصائص وأوجه ا سـ
بارشة إىل اخرتاع مطالب به يكون أحصاهبا شعواب ية واليت تؤدي  ية أو جامعات  مأ حمل  .صل
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بادئ .2  ملاألهداف وا

سعى ادلول األعضاء إىل ما ييل،  تبغي أن  يدية املربطة هبا عندين ية واملعارف ا تحامية املوارد الورا تقل  :لث

نح الرباءات عن خطأ الخرتاعات  ) أ ( منع  تاكريتمتتع ابجلدةال م شاط ا نطوي عىل  ب أو ال  ن تعلق ابملوارد ت يةي فامي   ثالورا
يدية املربطة هبا تواملعارف ا  .لتقل

ية  )ب( ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللحامية ا صل يدل تخدامات اليت قد تطرأ عىل لتقيمن ا يدي سـالا ية هاملواردلتقل ا ث الورا
يدية املربطة هبا هافومعار ت ا نح براءاتمن جراءلتقل  . عن خطأشأهناب م 

بة ضامن توافر املعلومات  )ج( نا سـا نح  مما يكون رضورايدلى ماكتب الرباءاتمل بة يف  متكن من اختاذ قرارات صا م  ئ لت
 .الرباءات

تاكر فز احلفاظ عىل حوا )د(  . نظام الرباءاتيكفلهااليت بالا

نح الرباءات عن خطأ .3 منع   م

سب  ية أو إدارية،  يا حبغي لدلول األعضاء أن تكفل تدابري قانوية أو  سـ سـ ن باين نا سـما يكون  نع ل ووفقا م مللقانون الوطين، 
يدية مربط موارد وتنطوي عىلمنح الرباءات عن خطأ الخرتاعات مطالب هبا  ية ومعارف  ترا تقل  املوارد تكل تة هبا، إذا اكنث

يدية،  ية واملعارف ا تقلالورا  :لقانون الوطينل وفقالث

با به  ) أ ( لبق اخرتاعا مطا تفاء (تست  ؛)اجلدةنا

ياأو  )ب( با به بد هيجتعل اخرتاعا مطا بداهة أو  (ل تاكريلا شاط الا تفاء ا با ن  .)لن

 تدابري الاعرتاض .4

نبغي لدلول األعضاء أن تكفل تدابري قانوي سب ين ية أو إدارية،  يا حة أو  سـ باسـ نا سـما يكون  سامح م لل ووفقا للقانون الوطين، 
ية للغري ابلطعن يف نطوي عىل موارد ورا تعلق ابخرتاعات  سابقة، فامي  ية ا نا ية ا تقدمي حاةل ا ية براءة،  ث صال ت ي ل ع لص ن لتقب ح

يدية مربطة هبا تومعارف   .تقل

 تدابري ادلمع .5

شجع عىل إ .1 تبغي لدلول األعضاء أن  سب ين تخداهما،  ية وا بادئ تو حعداد مدوانت سلوك و سـ جهي بام نا سـما يكون  ، م
تخداممحلاية  يدية املربطة هباسـا ية واملعارف ا ت املوارد الورا تقل  .لث

تيّبغي لدلول األعضاء أن  .2 سب ين باحرس،  نا سـما يكون  يدية م ية واملعارف ا ياانت للموارد الورا تقل، إعداد قواعد  ث لب
شأهن/وتاملربطة هبا  ها تسهّل ا وبأو  لباد هات تدابري الواردة يف الفقرتني تعمميو نفاذ إلهيا، من أجل دمع ا ل وا  .4 و3ل

ية  .3 ياانت املذكورة يف الفقرة الفر توي علهيا قواعد ا تخدم ادلول األعضاء املعلومات اليت  عبغي أن  ب حت لسـ ت  للبت يف 2ين
نطوي عىل بات الرباءات اليت  تعلق  بداهة فامي  تاجلدة وعدم ا بطل ي يدية مربطة هبال ية ومعارف  ت موارد ورا تقل  .ث
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يق .6  لتطبا

ية أو إدارية  يا سـبغي لدلول األعضاء أن تكفل تدابري قانوية أو  سـ ن سب تكون ين باحمالمئة وفعاةل،  نا سـما يكون   ووفقا م
يات تو يق هذه ا سري  صللقانون الوطين،  ل ب تطي  .لت

 ]ثهناية الويقة[


