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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية العشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

واملعارف بعض املسائل املتعلقة باللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 

  التقليدية والفولكلور

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

بو يف دورهتاوافقت  . 1 ية العامة للو يا نة مجلع ثا م ا ثالثنيل رشة العاديةادلورة (لوا تاسعة  ع ا نعقدة يف ) ل   عىل2009 سبمتربملا
يةلا 1 واليةجتديد ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا ثنة احلكو ن ل مللكلج يدية والفوللكورملعم  )لجنةلا(لتقل واملعارف ا
 .2011-2010 للفرتة

ثالثني و . 2 تاسعة وا ليف ادلورة ا يادلورة (ل نا ئالا رشيسـتث بو) نلعة ا يية العامة للو نللجمع  يف الفرتة ةعقدمل ا
نذ اعامتد والية  اليتادلوراتتقارير عن لجنة لا قدمت، 2010 سبمترب 29 إىل 20 من  2011-2010 للفرتةم عقدهتا 
نعقداتن يف دوراتهاسـامي  وال( رشة ا سادسة  رشة وا سة  مل اخلا ل عم سمربع توايل2010  ومايو2009 يد  2).ل عىل ا

تقريرهذا ف ،اوذل . 3 نة من مايو يغطي لا ناء. إىل اآلن 2010 للجمعل ا متعثوأ األفرقة العامةل  ت للمرة األوىلج هذه الفرتة، ا
شلك ّما بني ادلورات ا ثامل  .ية حد
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ية ادلوية ت دورا نة احلكو لا   2011 إىل مايو 2010ل من يويو واألفرقة العامةلمللج

سة  . 4 رشةجللعقب ا سادسة  عا نة ال مل  متع 2010 مايو نعقدة يفللج ها ج، ا إىل  19 من العامل األول ما بني ادلوراتيقفر
يدة 2010ليويو  23 يت لسـ حتت رئاسة ا سا يرتي سوا تسا ند(نف يديأشاكتناول الفريق و). يلات ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع معل و. ل
شأنمجموعة من جاهدين وصاغوا رباء اخل بشاريع املواد  يدي م ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نة يف دورهتا ل يلت إىل ا للج أ يةح تا لا  ل
نعقدة من ( سمرب 10 إىل 6ملا  ). 2010ي د

نة يف دورهتو . 5 متعت ا للجا نعقدة ج رشة ا سابعة  ملا ا سمرب10 إىل 6من عل تاجئ الفريق العامل 2010 ي د نظر يف  ن  ألول الل
شة اإلصدارات القادمة من الواثئق  نا ناف  يدي وا ثقايف ا بري ا قشأن أشاكل ا تقل ل تع مب سـتئ ل يةل يدية اب اخلاصة ملعنا لتقلملعارف ا

يةو يب أوادي ترأس و. ثاملوارد الورا سفري  يلادلورة سعادة ا نة نص و. كينيامن فل للجبلت ا  أشاكل بشأنول الفريق العامل األق
يدي كأساس للعمل اجلاري، و ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع توح العضوية صياغة تلكف فريق ل نصتبسـيط بمفغري رمسي    أكرثلا

ن نةّوحددت . هحتسيو بغي أن يقوم به الفريق العامل ما بني ادلورات املعين ابللجا رشة ما  سابعة  ين يف دورهتا ا ع ملعارف ل
يدية يةمل ونظريه املعين ابلتقلا نة األمانة بإعدادلكفتو. 2011  يف فربايرامتعجيأن  الذلان من املقرر ثوارد الورا سارد للج ا م 

رسد ملصطلحات  تكامل  يدي ال ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ماملعارف ا سـ تقل ل تع لتقل ل يةملصطلحات ل ، وذكل هبدف ثاملوارد الورا
رشة .  املفاوضاتريسيت سابعة  هدت ادلورة ا عو ل بو لفائدة بادرة مجلع األموال ملاألمانة طالق إ أيضا للجنةش يندوق الو ص

متدة ية ا ية وا متعات األ ملعتربعات لصاحل ا حمللجمل صل يا و. لل نوب أفر يقهدت  ج ئريس وأهاب اللصندوق، يف امسامهة بتقدمي تع
سامهةإىل لوفود األخرى اب  . ملا

متع الفريق  . 6 ثاين ما بني ادلورات املعين ابالعامل جوا يدية ملعارلا . 2011 فرباير 25 إىل 21 الفرتة منيف لتقلف ا
تور تاليت  ادلورةوتوصلت  ها ادل كرأ يث س يا(هإاين  يدية قونص موحد إىل ) لأسرتا شأن حامية املعارف ا ُسط  تقل ب لب دم إىل م
نة يف  يةهتا دورللجا تا لا  . 2011  مايو13  إىل9  الفرتة من عقدها يف اليت تقررل

متع الفريق العام . 7 ثالثجوا ية  لل ا تايلثما بني ادلورات املعين ابملوارد الورا بوع ا ليف األ  فرباير إىل 28 من سـ
يون 2011 مارس 4 يه لوبزي دي  يد رامون خو ل حتت رئاسة ا سـ يك(ابرا إلسـ رشوع نص اخل وأصدر). ملكسـا  بشأنمرباء 

بادئ ق ُاألهداف وا نة يف ددم إىل مل ية ورللجا تا لهتا ا ثالث كذكل ). 2011  مايو13 إىل 9من (ل شة لوأجرى فريق العمل ا قنا م
ية  علية وتفا بللعمل اخيارات  حول عدد من مسـتفيضةتقن شأن ملسـتقيف ا يةب  شف اإللزايم ومهنا رش، ثاملوارد الورا لكط ا

ياانتجرد املقرتح، و ية ألغراض توفري امحلاية لبقواعد ا يةعادلفا رشوط او ث للموارد الورا ية الفكرية يف ا لأحاكم ا ملتفق علهيا مللك
نفاذ و لشأن ا نصف تقامس لاب لا يا ةتلفخملا ُالهنج  الفريق العاملدرسو. لمنافعمل شة ُوق.  واملقرتحةلاملوجودة حا نا هذه ا قدم موجز  مل ل

نة يف دورهتا  يةللجإىل ا تا لا  . ل

رشة  هتادور للجنةا وعقدت . 8 نة  ثا عا م تع ، ابألساس، من أجل2011 مايو 13إىل  9يف الفرتة من ل راض العمل سـا
يان اب ثالث ا ثاين وا ناذلي اضطلع به الفريقان العامالن ا ل يدية وملعل يةلتقلملعارف ا توايلثاملوارد الورا سة و. ل عىل ا جللترأس ا

سفري أوادي يديةوفامي خيص . لا نص اذلي لتقلاملعارف ا نة ا ثت ا ل،  للج ثاينمل االعصاغه الفريق حب ته كأساس لا قبل و
شة و. للمفاوضات نا قبعد  ياغة فريقوضعمطوةل، عامة م سطامفتوح العضوية نص غري رمسي ص  نةا أحاطت به مب   علام يف للجا

ية   دورهتا إىلهلتاأحجلسـهتا العامة و تا لا  ). 2011ل يويو 22 إىل 18من (ل

رشة هتادوريف للجنة اقبلت و . 9 نة  ثا عا م ثالث ل تعلقل نص الفريق العامل ا بني العالقة بشأن بادئ ملاهداف وابأل ملا
ية الفكرية و ية مللكا ها اجلاريثاملوارد الورا شئلعملكأساس  ياغة غري رمسي  ن، وأ نص  لصقلمفتوح العضوية صفريق  لا

يط ياغة تقدموأحرز فريق. هتبسـو نة علام اب الص ا بادئ للجوأحاطت ا سـهتا العامة ملألهداف وا دورهتا إىل ا لهتاوأحجلاملعدةل يف 
ية  تا لا شات يف وجرت ). 2011ل يويو22 إىل 18من (ل قنا رشةادلورة م نة  ثا عا م نة ل يارات حولللج  بل لعمل اخ  ملسـتقيف ا
ية الفكرية وبشأن يةمللك ا نادا إىل ، وثاملوارد الورا شة اليت ستذكل ا نا قملخص ا ثالث الفريق العاملهااجرأمل  . ل ا



WO/GA/40/7 

3 

نة رشة  تاسعة  للجادلورة ا ع   2011ليويو 22 إىل 18  من:ل

تاسعةقدت ادلورة ُع . 10 رشةلا نةع  ها 2011ل يويو 22 إىل 18 يف الفرتة من للج  سفري أوادي مرةس وترأ اكنت  و.لأخرى ا
نة يف إطار  نةأن ابذلكر ريداجل، و2011-2010 للفرتةواليهتا للجهذه يه ادلورة األخرية   لفرتةيف هذه اواليهتا ، يف إطار للج ا

بة بأن نة  "لمطا ية العامة يف  سـترفع إىل ا لأو نصوص صكوك قانوية دوية(قانوين دويل  نص صك 2011مجلـع مبا يضمن ) ن
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلامحلاية الفعاةل للموارد الورا ل تع تقل لث ل نة . ل ية العامة يف  سـوبت ا مجلع  يف 2011ت

 ". ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس

ناولت ءبونا . 11 يه،  ت  رشةهتادور يف جنةللاعل تاسعة  ع ا بلهامعلو " املوضوعيمعلها ل  ييل ملخص وفامي". ملسـتق يف ا
تخذة يف هذه ادلورةللقرارات  بويرد و. ملا نص الاكمل للقرارات عىل موقع الو يا   3. اإللكرتوينل

ية . 12 نا حومن ا ثالثة املوضوعات وفامي خيص لك موضوع من ،يةع املوضول يدي واملعارف (ل ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
ي يةدية لتقلا رش، )ثواملوارد الورا نة  شت ا مان للج سة عامةوق ية يف  نصوص احلا جلع ا ل بة أل. ل ثقايف لنسـواب بري ا لشاكل ا لتع

يدية،  يدي واملعارف ا تقلا لتقل نقاش عىل املواد انصب ل يدي من نص 5 و3 و2 و1لا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع عىل و، ل
يدية6 و3 و2 و1 املواد رس"دووح. لتقل من نص املعارف ا نصوص" نومليا سـاقبلهت، وبوسطوها أكرث لا نة يف  جل ا عامة ال هتاللج
س بلاسأ نة إىل دورهتا . ملسـتق للعمل يف ا ية للجوأحالت ا تا لا يدية ل يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلنصوص أشاكل ا تقل ل لتع ل ل

ية  توايلثواملوارد الورا رس أعدها  كاملعىل ا تعلق ابملوارد . نومليا نص ا تضمن ا ملو ل تعديالت اليت أجرهتا ي ية أيضا بعض ا لالورا ًث
سـهتا العامة نة يف  جلا  .للج

نصوص صآلخر نسخ وترد  . 13 يدية وليغة  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا تقل ل لتع ل ية يف املل " ألف"رفق ثاملوارد الورا
توايلثمن هذه الويقة  "جمي"واملرفق " ابء"واملرفق  نةطلب بوناء عىل . لعىل ا يدي فإن نيص، للجا ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع ل

يدية ترص فهيام لتقلواملعارف ا رسق، الذلين ا سون عىل املواد اليت عملعىل الن ومليا جللشت يف ا  أيضا نشمالي العامة، ةق
نهتجة اليت بادئ ا يقات وا ملا مل هلتعل رس اغ صا نةويف حاةل . نومليا نصسـتصدر هذه، )أنظر أدانه( للججتديد والية ا  يف وصل ا

ناسب ي واثئق معل بصفهتا ملالوقت ا نة القادمةةمسر  . للج دلورة ا

رشة يف و . 14 تاسعة  عادلورة ا ياقدم للجنة، ل يةمجموعةابمس  نيسـوفد إندو تفكريل لمي أقا شاهبة ا ية  نا لبدلان ا ت ل مل  مرشوع م
تعلقةنصوصلا يدي واب مل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلملعارف ا ل تع لتقل ل يةاملوارد ال نةاتفقت ، وثلورا  اإىل دورهت إحالهتا عىل للجا

 . القادمة

بة ل . 15 يةلنسـواب شةُأجريت ، ثلموارد الورا قنا ياانت أيضا حول جرد م ية ألغراض توفري امحلاية لبقواعد ا  للموارد عادلفا
ية، ورش شف اإللزايم املقرتحثالورا شأو ،لكط ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا بأحاكم ا مل ل نفاذ ومللك نصف تقامس لالن ا ملا

نة من  .لمنافعل بت ا للجو سات األخرية أن تضع األمانةطل نة يف عىل للم ا شأن إىل ا شطة وتقدم معلومات هبذا ا للجبعض األ ل ن
ية ديعتأن لك دورة، و ن إصدار الويقة ا تعديالت ملعث نة من .ل لدلورة القادمةثكويقة معلمع بعض ا بت ا للج كام   األمانةطل

ثالثة ساردملحتديث ا يدي وملصطلحات  املوجودةل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل يةل يدها  وثاملوارد الورا حتو
 . احدمرسد ويف 

نة واتفقت . 16 رشة يف دورهتللج ا تاسعة  عا ا بو ل ية العامة للو يعىل أن تويص ا يف و. 2013-2012 للفرتةتجديد واليهتا بمجلع
ية العامة  أن تويص  عىلاتفقتهذا الصدد،  تايللقرار ابمجلعا  : لا

ية ادلوية  بو احلكو نة الو ية، توافق عىل جتديد والية  يات جدول أعامل ا نهيا تو بو نصب  ية العامة للو لإذ تضع ا ي جل من ص ي ممجلع لتي ع
تايل نحو ا يدية والفوللكور عىل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب لا ل تقل ث لن  :مللكملع
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نة، خالل  ) أ (  للجمتر ا بةل  الفرتةتسـ تدايت أخرى، يف )2013-2012(ملقا من، ودون إخالل ابلعمل اجلاري يف 
توصل إىل اتفاق حول نص لصك قانوين دويل  ند إىل نصوص هبدف ا لها وبارش مفاوضات  تت نأو صكوك قانوية (تسمعل

يدية و) لدوية ية واملعارف ا تقلتضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا يديلث ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  .ل

نة برانمج معل حمدد بوضوح للفرتة ) ب( بع ا للجو ّ مية ، 2013-2012 تت يب معل  سليقوم عىل أسا بني يف ل مكام هو 
نة . ]اجلدول أدانه[ نظمي أربع دورات  للجويكفل ذكل الربانمج  بني يف امهنا دورثالث تكون ت ية كام هو  مت موضو ع

نة يف ا ية للجبرانمج معل ا عبل مع مراعاة الفقرة الفر ية العامة يف احلاجة إىل عقد نفامي خيص إماكية) د(ملسـتق مجلع نظر ا
ية   .2012  يففاجامتعات إضا

نة يف  ) ج( يع واثئق معل تو، معلمن أجنزته  ما  مرتكزا عىل2013-2012 للفرتةللجويكون حمور معل ا جبمتعني  سـ
بو، مبا يف ذكل الواثئق   WIPO/GRTKF/IC/19/5و WIPO/GRTKF/IC/19/4يالو

شلك أساس معل اWIPO/GRTKF/IC/19/7 وWIPO/GRTKF/IC/19/6و ل،  لجنة عىل مفاوضات لت
ية تقدهما ادلول األعضاءتستند إىل نصوص ساهامت  خط، إضافة إىل أية   .م

نة ) د( ية العامة يف  نة أن ترفع إىل ا متس من ا سـو مجلـع للج يل  صكوك أو نصوص( نص صك قانوين دويل 2012 ُ
لقانوية دوية يدي) ن ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقليضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا ل تع تقل لث ل ، 2012 ويف. ل

ية العامةتقمي نصوص ونظر فهيا وتقمجلع ا ت ا تقدم احملرز وبت يف ل تمي ا ت ونظر يف احلاجة ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايسل
ية بارفإىل عقد اجامتعات إضا ية بعني الا ية وضع املزيا ت آخذة  ن  . عمعل

نة بزتويد ادلول األعضاء مبا يلزم من  ) ھ( ساعدة ا متر يف  تب ادلويل أن  ية العامة من ا متس ا للجو م سـمجلع يتل ملك
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا شاركة اخلرباء من ا لاخلربة ومتويل  ل ل تادة ابلطريقة األكرث كفاءةمم يغة ا ملع وفقا   .للص

هامهبدف تعزيز و ) و( نة سإ ية العامة ا بني ، تدعو ا للج إجيايب من املرا مجلع نظر إىل ق يف إجراءاهتا يف هذا لإعادة ا
تعراضو. الصدد سـيل هذا الا يارات لتسه ية وا ية العامة من األمانة إعداد دراسة حتدد املامرسات احلا خل، تطلب ا ل مجلع
متةل  . حملا
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تارخي شاط لا  لنا

  2012اير فرب

 

نة دورة  رشون للجا ية(لعا إجراء ). ثاملوارد الورا
ند إىل نصوص  مع الرتكزي عىل تستمفاوضات 

ثرشوع نص قانوين كام هو مفصل يف الويقة  م
WIPO/GRTKF/IC/19/7 . ياغة ند  صو ع

نصوص  تأن ا نة أن تدرس  بغي  نص،  لهذا ا ب للج ينل
  أايم، مبا فهيا8املدة . اليت قدمهتا ادلول األعضاء

بت  . لسيوم ا

رشون  للجنةادورة  2012مايو /أبريل املعارف (لعاحلادية وا
يدية ية 4الرتكزي عىل ). لتقلا  :ويهسـ مواد أسا
يد،امحلايةموضوع   ، ونطاق امحلاية،نوملسـتف وا

ناءات يدات والا سـتثوا  .لتقي

رشونللجنة ة ادور  2012ليويو  ية وا ثا لعا ن بري ( ل لتعأشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا ية 4الرتكزي عىل ). لل سـ مواد أسا

يد،امحلايةموضوع  :ويه  ونطاق ،نوملسـتف وا
ناءات،امحلاية يدات والا سـتث وا  .لتقي

بو  2012سبمترب  ية العامة للو يا  مجلع

نةدورة  2013 رشونللجا ثة وا ثا لع ا ل نظر يف قرار . ل لا
ية العامة و  لوضع  اإلضايف املطلوب العملتقيميمجلعا

يغة  .نصوصلا/لنصل األخرية لصا

هام يات جدول أعامل ساإل يذ تو ص يف   لتمنية اتنف

بوإىل جانب . 17 ية العامة للو ي قرار ا نةمجلع نوية  "2010 سـ  تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  سـتو ل ن ي لي ملع ه ج
ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  منوصفا إل ن ص لتل ملع نف شت "تس نةق، ان تاللجا رشة إل يف دورهتا ا ا يف هماسهعسعة 

ية يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص  . تنف

ياانت يف هذا الصدد، أو . 18 ية يف لبدلت الوفود اب تا لا نةل رشة  تاسعة  للجادلورة ا ياانت هذهدسرتو. عل  أيضا يف لب ا
تاح،)WIPO/GRTKF/IC/19/12Prov. ( عن دورهتا هذهجنةللالتقرير أويل مرشوع  نسي  ته ا للج عىل حنو ما  ة، طلب

مترب 30حبلول   :2011سب 

ياقال" نوب أفر يق وفد  تحداث ابمسج يةم  ية رصد  إيق اجملموعة األفر يذ آ لن  ية تنف نهواإلبالغلتمنجدول أعامل ا  أداة ع 
ية العامة بر ّذكو. مةهم نةوافقتمجلعأن ا ية 2010 سـ  يع ل عىل هذه اآل بلغ  مجية أن  ت ية عن بغ بو ا نئات الو ي ملعي هما اسهإه

صيذ توتيف  يةنف ية . لتمنيات جدول أعامل ا تو صوأشار بصفة خاصة إىل ا نة حت اليت 18ل عىل اإلرساع يف "للجث ا
يدية والفوللكو ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا تقلسارها  ث ب تاجئ مبا فهيا إماكية وضع ر،لم ن من غري إخالل بأي  ن

يات ن أضاف أو". صك دويل واحد أو أكرث تو صا شمخراألل ية  تى ا يات ل ملعن تو صا نة . 40 و21 و15ل للجوأكد أن ا
بومن  يه بةيأمه جلان الو ية، لنسـ اب سعى إىل وضع نظام أليق للمجموعة األفر ية محلاية خاصتهنا   واملعارف ثاملوارد الورا
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يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ند إىل نصبوأعرب عن رسوره . ل يا مفاوضات  نة جتري حا تستأن ا ل  وصللج
يدي و أو أكرثمناسبدويل قانوين   إبرام صكهبدف ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل محلاية املعارف ا ل تع لتقل ل املوارد ل

ية ثالثةاألفرقة العامةل جامتعات ا إنوقال . ثالورا ثريا  لا نةعىلكساعدت  يه معل ا للج تو تعدادات، و. ج هذه الا سـيجة  ل نت
ثا رشة وا سابعة و نة يف دورتهيا ا منت ا لمتك ل رشة منعللج بري عنة  تعلقة ابملعارف صياغة  يفك إحراز تقدم  نصوص ا ملا ل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ية  الوفدىأوذلكل، ر .ل تفاوض احلا ية ا ل أن  ل ية لما إىل حد متتثل معل صتو  18ل
يةمن  نة مل رسب ّذكر غري أنه. لتمنجدول أعامل ا ّأن ا ت شأن معلية ع للج يةاملوارباملفاوضات   ا وشدد عىل أهنثد الورا
تا تأمض تعلقةبادئ مل واهدافاأل يف دراسة طويالق و يةاب ملا يةثملوارد الورا يجة الهنا بت يف ا ئ دون ا  الوفد وطلب. لنتل
بة محلاية من نا ية ا شأن اآل نة اختاذ قرار  سـ ا مل ل ب يةللج بو  رحبو. ثاملوارد الورا لتهود أمانة الو ي يل سرييجب ية  سج  تمعل

ية لقليدية لتاملعارف ا نملعندلول األعضاء ا نظمني  وأحاط علام هتامقور بو املربطني ابملوضوع وا ملابحلدثني األخريين للو ت ي
توايل  لك منيف ند وعامن عىل ا لا تا  احلدثني ينن هذإوقال . له بري تسجيل جدوى ثبأ يدية وأشاكل ا تعاملعارف ا لتقل ل

يدي  ثقايف ا تقلا يفاولل يدية،  نة املعارف ا مضر تقل ياانت وضع أن لمق ية وحمفوظاتب قواعد  طع شوط ستساعد عىل قمق ر
تكامل وضع القواعد واملعايري  ية حامية بشأنسـطويل يف ا ثقايف ثاملوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا ل واملعارف ا تع لتقل ل

يدي بو تضطلع بهابدلور اذلي  وأقر .لتقلا ية تقدمي توفري املعلومات ويف ي الو شورة يف جمال ا مللكا الفكرية من أجل مل
نافع  حولملفاوضات قدما اب امليض نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا للمبروتوكول انغواي  مل ل جلينب

تخداهما ئة عن ا نا سـا شـ يولويج امللحق ابل نوع ا ية ا بتفا لت ل نوع و. ق ية ا تفاعل مع أمانة اتفا بو عىل مواصةل ا تجشع الو ل لي ق
يولويج  تعاون وكذكل انغواي تنفيذ بروتوكولللبا يدية  لا ية ادلوية األخرى يف جماالت املعارف ا نظامت احلكو تقلمع ا ل لمل م

يدي و ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يةل ية يف مب وأعرب عن سعادته. ثاملوارد الورا ية وا متعات األ ثيل ا حمللشاركة  صل جملمم
نة،  ساهامت .  املفاوضاتأثرت مماهتاسهإن وهجات نظرمه وإ وقالللجمعل ا  إىل ةقدماملللموأعرب عن تقديره 

ثيل  تربعات  ملمندوق ا ل ية ص ية وا متعات األ حمللا صل متدجمل يةةملعا متعات ا ية وا شعوب األ نت ا حملل ألهنا  صل جملل من  مك
نةشاركةملا نة. للج يف معل ا للجوذكر ا تربعات بأن  ّ لندوق ا  ابعض الاقرتاحات اليت قدهمباألموال ورحب تنقصه ص

ثيل  ية ممبعض  شعوب األ صلا سامهةعىل  هأنبل نظر يف ا بني ا ملادلول األعضاء واملرا ل ندوق عىل أساس طوعي ق . لصيف ا
ترب نة عوا ية جبللج ربط معل ا يقعربلتمندول أعامل ا ية ا سـ آ يةلتنل مثرمعل  تقدم احملرزو ةم  يةل فعاةل لرصد ا لو  .سـ

نود جدول األعامل بند حمدد م آرائه يف إطار بإبداء هرسورعن وفد الربازيل وأعرب  هم هباكيفيةلا بشأنبن   تس اليت 
ية يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  منا ص لتللج يغةو. تنف توقع اعامتد  صمن ا ها يف اإلبالغمل يعنفس  ية يف لا مج  نئات ا ملعي ه

بو نة . يالو سرتشد معل ا بغي أن  للجوأشار إىل أنه  ي ئبين يع  ية، كام هو احلال يف  يات جدول أعامل ا يتو مج من هص ات لت
بو يةيالو بغي إيالء اهامتم خاص . ملعن ا ية لينوأضاف أنه  صتو ية حامية حت اليت 18ل نة عىل اإلرساع يف  معلث ا للج

يدي و ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل يةل نذ إنهوقال . ثاملوارد الورا ية اعامتدم  لتمن جدول أعامل ا
نة زادت ، 2007 يف ية العامة ابلفعلمعلهامن وترية للجا شريا إىل أن ا مجلع،  نةم  أكرث والية وافقت عىل 2009 لسـ 

لللكفت يف إطارها ا اطموح ند إىل نصبجنة ُ  أو قانوين دويل صكنص  الاتفاق عىل هبدف وصتستإجراء مفاوضات 
يديةأكرث يدي  لتقل لضامن امحلاية الفعاةل للمعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يةول  األفرقة أنبر ّكذو. ثاملوارد الورا

ثالثةالعامةل هدفل اجامتعات تعقد ل ا ليق هذا ا بريا منمشاركة  ُه مولت وبأن،تحق رش  خسة  ع أمرياك  عوامص مخ
ية والاكرييب  نه . لك فريق عاملاجامتع يف تينالال تقدمأ أشار إىللكو ئا ، هذه الوالية اجلديدةرمغ  ،لن ا  ارشوأبطياكن 

ست يف وضع أىل إ نة  ين ا يذ . عقد مؤمتر دبلومايسيف هذا الاجامتع بلها بأن تويص يسمح لللج تنفوأكد أنه من أجل 
ية  يات جدول أعامل ا منتو نةمتديد واليةاملعلق عىل  األملن الرضوري عدم فقدان مفلتص  يةف إضاسـنتنيفرتة ل للج ا

بغي عقد ورأى . 2009 سـنة بغينفس العدد ينأنه  توى من  نف احملافظة عىلينعىل األقل من الاجامتعات و ملسـس ا
هار الزتام ادلول األعضاء  متويل من أجل إ ظا تعاض و. قضية امحلايةبل  بني ادلوراتما   العامةلاألفرقةعن يسـاقرتح أن 

ية دلللجنة اعقد ب نا ئورات ا هم يف لك األحوال اإلبقاء عىل نه إوقال . امفيدذكل  ادلول األعضاء تجدون إسـتث ملمن ا
يا أجنوب وفد ووافق عىل ما قاهل . الالزمالزمخ احلفاظ عىل مل بني ادلورات من أجل الع ية  ابمسيقفر يقاجملموعة األفر
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يةأن ب تكل فامي خيص وأضاف أنه جيب إيالء اهامتم خاص لوضع برانمج معل فعال .  عن الركب ختلفتثاملوارد الورا
سأةل احملددة   .الوقت ذاتهيف جنة للاجتديد والية وملا

يةوفد الوالايت وأعرب  تحدة األمر يكا هامابمس اجملموعة ابء عن رسوره  مل يذ اسابإل نقاش حول  لل يف ا جنة تنفل
ية يات جدول أعامل ا منتو ص ئة ال، ولتل يات ا لفسـامي تو تعلقة ابء ص ياسة ووضع القواعد واملعايري ب ملا لسـجوانب املرونة وا

نجز لعمل وأقر اب. العامة واملكل العام  تنيملا تو ييف إطار ا ية  من ج17 و16 صل فامي ومبا أجنز من معل لتمندول أعامل ا
يةيتعلق  تو صعىل وجه اخلصوص اب بارشة تتربطاليت  18 ل يدا إ الوفد وقال. للجنةابم  نة أحرزت تقدما  جن ا  يفللج

بو  الاضطالع ابلوالية اليت أانطهتا هبا ية العامة للو يا ثةل يف  2009 سـنةمجلع توصل إىل اتفاق ملمتوا  صكنص  عىللا
يديةالاية امحلن ضمي  أو أكرثين دويلقانو يدي  لتقلفعاةل للمعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يةول . ثاملوارد الورا

يدي و ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا شة  نا تقلوأضاف أن هذه ا ل تع تقل ب ق لمل ل يةل  سامهت إىل حد ثاملوارد الورا
ية يف معل  بارات اإلمنا ئبري يف إدماج الا ت بوعك تني طولعىل  هأنّوذكر ب. يالو هرتتنيضي املالسـنا يارات ظ  لمواد لخ 

يةامل تعلقةعوضو يدية اب مل ا يدي وولتقلملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعلقة ابملوارد هدافاأللمبادئ وليارات خل مل ا
ية تقدمهذا  رمغ إنهوقال . ثالورا تفكري فال بد من ،  احملرزلا ياسةيف أكرث لا توصل إىل توافق يف اآلراءامة العلسـا  ل وا

يه الكفاية  ها إىل  تربيرلفمن أجل تقدمي نصوص انجضة مبا  ية العامةميتقد  .نظر فهياتيك ل مجلعا

رشين   وادلولأقر وفد الاحتاد األورويبو بع وا لعا يهاألعضاءلسـ نةب ف  ية معل ا للجأ يات جدول أعامل  يف مه صيذ تو تنف
ية يةتتوافق متاما معلجنة لوالية آخر أن بر ّذكو. لتمنا تو ص ا ية تدعو إ اليت 18 ل معلىل رسيع  يدية حت لتقلامية املعارف ا

يدي و ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يةل تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو ، ثاملوارد الورا نمن غري إخالل بأي  ن
هام وىف األتقيمي لمزيدا من ا أن ورأى. أكرث يذ جدسإل نة يف  تنفا نا إال يف مرحةل للج ية لن يكون  ممكول أعامل ا لتمن

نة واسرتسل قائال إ. الحقة بريا يف املفاوضاتأحرزتللجن ا  األفرقة معل عرب مجةل أمور مهنا ك يف اآلونة األخرية تقدما 
بني أن  مالعامةل ما بني ادلورات، وقد  يدة  هذه األفرقة العامةليفرباء اخل ةشاركت ن. للغايةمف  ة حققت للجورمغ أن ا

ثري من العمل املوضوعي بريا، فال يزال أماهما ا لكتقدما  شطة ورأى أن  .ك بادراهتنأ نة و ما يات بسرتشد ت ةتلفخملا اللج صتو
ية يةلتمنجدول أعامل ا نة والحظ. ملعن ا شطة وضع القواعد واملعايري داخل ا للج أن أ يه  عىلتقومن ادلول األعضاء ج تو

يع األطراف،و شاركة  مجعىل  بار مصاحل توأهنا  م نة عتأخذ بعني الا للجيع ادلول األعضاء يف ا  ووهجات اوأولوايهتمج
ية مبن فهيمنظر أحصاب املصلحة اآلخرين،  نظامت غري احلكو متدة وا ية ادلوية ا نظامت احلكو ما ملم ل  ىشامتي ذكلو. ملعمل

يةو تو صا ية وضع القواعد واملعايري الو. 15 ل وفقا  وسامته هودور العام  املكلحدود متاماتراعي معلحظ كذكل أن 
تني يتو بار تأخ، و20 و16 صلل ية الفكرية ادلوية متجوانب عتذ يف الا لاملرونة يف اتفاقات ا يةامللك تو صيا مع ا ل . 17 شـ

نة مفاوضات ن إ أيضا وقال ندت للجا توازنة إىلستا توحة و شاورات  م  مف تل وفقام يتو  واكنت دامعة 42 و21 نيصل
ية لألمم ا مللألهداف اإلمنا يةل وفقاتحدة ئ صتو بري يف جمالوأضاف أن العمل . 22 ل يدية وأشاكل ا تع حامية املعارف ا لتقل ل

يدي و ثقايف ا تقلا يةلل هم  ثاملوارد الورا هم يسمن شأنه أن  بو و ية يف معل الو بارات اإلمنا فيف إدماج الا ي ئ املرونة جوانب عت
تخداهم تووىش  مبا يامتاسـوا يا ساهامت. 14 و12 تنيصل تربعات ملوأكد أن ا ندوق ا ل يف  يةلص ية وا حمللمتعات األ صل  لمج

متدة، بني يف الفريق العامليرست اليت ملعا شاركة املرا ق  نة  ما بني ادلوراتم سات ا للج و شطة وجل ساكن نأ لتدى ا من
يني ساكن األ شاري وفريق ا يني الا صلاأل ل ت يةتدخل، سصل تو ياق ا ص يف  ل شري 42 سـ شاركة الواسعة ىل إ تاليت  ملا

بوللمجمتع امل شطة الو ئاته يف أ يدين بلك  ن ته معراب . ف تمت الوفد  لكموا هام  هريتقدعن خ نة سإل تنفيذ جدول أعامل يف للجا
ية  تعاون يف  وعن أمهللتمنا يةللجنة لاداخل أكرث لا لتمنيق األهداف الواردة يف جدول أعامل ا  .تحق

يان اذلي أدىل بهو ياابن ا بأيد وفد ا تحدة األمر وفدلل ي الوالايت ا نة أحرزت .كية ابمس اجملموعة ابءمل للج وأشار إىل أن ا
هو يرى . تقدما نة فوذلكل،  ئت للجأن ا يات جدول أعامل فتما  يذ تو صهم يف  نف تس يةت يةلتمنا تو ص وخصوصا ا . 18 ل
هود ملواصةل مرضورة بذل مزيد حظ وال يدي وجلن ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلية حامية املعارف ا ل تع تقل لمعل ل د املوارل

ية تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث، ثالورا نمن غري إخالل بأي  يةكام هو وارد يف، ن تو ص ا  من 18 ل
 .جدول األعامل
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ية عن ارياحه  هورية إيران اإلسال توأعرب وفد  م ند  دراجإلمج فرصة تيح لدلول األعضاء ينه  أل جدول األعامليفلبهذا ا
بري عن آراهئا  ية التعا بوعىل  هاعمميت مع أمل لتمنيةقضحول  شطة الو ييع أ ن ية ورأى. مج   مصمي يفتندرجلتمن أن أهداف ا

ياتمعل نة وقال إن تو ص ا ية امخلس واألربعنيجدول أعامل للج بارشة لها لتمن ا ن اسرتسل قائال إو. عملها اجلاريبم صةل 
نة وصلت  مثرت  ّذكر بأن، ووصتستند إىل نصا اليت امسة يف مفاوضاهتمرحةل حللجا نة ا ستا ثري من 2000منذ للج لك ا

هدالوقت  نة  الوفد أن حتافظوطلب. يةعمللهذه ا يف جلوا  تكون كامي  العالقة حل اخلالفاتاولحت وعىل هذا الزمخللج ا
يق  يهحتققادرة عىل  تطلع إ لما  ية ا ت نا مبدلان ا ل يدل بعنذ أمد   بفضلتقدم إحرازه من جيري الوفد مبا رحب وذلكل، . م

يةمبا حتقق من وأعرب عن تفاؤهل ، وصتستند إىل نصاليت ت ملفاوضاا بتاجئ إجيا بادئ  أين تخدام الفعال  مل، تعزيز الا سـ
ية الفكرية  يدية ن قانوية للحاميةمن أجل توفري مللكا نصف ولتقلمعارف ا تقامس ا يدي، وا ثقايف ا بري ا ملأشاكل ا ل تقل ل لتع ل

يةملنافع  ية الفكرية جيعل نظام ن  أمن شأنههذا الاجتاه و. ثاملوارد الورا  مصاحل منيزيد و، توازانأكرث مللكحقوق ا
ية الفكرية  ية يف نظام ا نا بدلان ا مللكا م ل بو بصفهتا واكةلومن مثة تل ية الو يعزيز رش يةع هاينبغيمتخصصة  مم أ  أن تلزتم ل 

تحدةألهداب ية لألمم ا ملاف اإلمنا يق هذه اإ اسرتسل الوفد قائالو. ئ يد  يل الو تحقن ا ح لب وضع صكوك هو ألهداف لس
يدي و ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلدوية ملزمة محلاية املعارف ا ل تع تقل لل ل يةل هم يف  اتوقع أن هذو. ثاملوارد الورا تحول ا ملا ل

ية الفكرية من شأنه أن  منط سيضعمللكنظام ا سويق املعارف دامئة اس أ ية والفردية من أجل  ت إلدارة احلقوق امجلا ع
يدية وأشاكل يدي ولتقلا ثقايف ا بري ا تقل ا ل لتع يةل ية ميكن أن . أحصاهبا لصاحل ثاملوارد الورا بيئة لا تعززلعملوأبرز أن هذه ا

ية وامل نا بدلان ا ية يف ا ية  موا ل ل من ية الفكريةعرب رف ااملعالقامئ عىل قتصاد ابال تهنضللتت تخدام ا مللكا ترفع من  ، وأنسـ
ية يف املعاسهإ نا بدلان ا مم ا ل ية واال يةملرف العا ية العا ثقا ملرشاكة ا فل ية إىل  األمانة ا الوفددعو. ل ساعدة ا نتقدمي ا لبدلان للتقمل

ية  يهنا من وضع نظم حامية و طنمن أجل  يدية ومتينة ومتك سويق املعارف ا يب جديدة  تقلأسا ت لل  الفوللكورأشاكل ل
نةاملفاوضات اجلارية  مع، وذكل ابملوازاة لصاحل أحصاهبا رشوع ميواقرتح تصم. للجداخل ا بل  شطة يف ا مك هذه األ ملسـتق ن

ية الفكرية ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج  .ملع

رشوعWO/PBC/17/4ثوأشار وفد إكوادور إىل مرفق الويقة  تضمن  م اليت  ية  اقرتاحت ن الربانمج واملزيا
بوبتعلق مل ا11ربانمج وركز عىل وجه اخلصوص عىل ال، 2013-2012 للفرتة ية الو يأاكد  ملا جاء هوأعرب عن دمع. مي

رشوع خبصوص تحداث مليف ا يدية بشأن جديدة ة متخصصدورة  سـا تعلمي عن بعد لتقلاملعارف ا ليف إطار برانمج ا
بو ية الو تابع ألاكد يا مي تخدمني، مبسن هذه ادلورة إوقال . ل سـساعد ا متع املدينم  فهينملت يف تطورات لامتابعة عىل ، جملا

يدان هذ يةملا ا  .لتمنوفقا جلدول أعامل ا

ثل و ية إىل حركة توابج أمارو ممأشار  منية ا نوات امخلألاا هتتناولاليت لتقض تحدة عىل مدى ا سـمم ا رشين لمل لعس وا
ية ية. ضاملا ية لأل ترب أن األهداف اإلمنا لفوا ئ ية الإوقال . فشل متامالأهنا ابءت ابوُ مل حتقق ع  اصطدمت هبا يتلتمنن ا

ية  شعوب األ صلا يعهتا عىلل ية قامئة  بيه  بطمن ية اجلديدة ت يربا لا يةهاملواردومدمرة  لل يديةهاف ومعارث الورا وأضاف . لتقل ا
ية أن  شعوب األ صلا ية تتطلع إىل ل تلف من ا مننوع  يةيامتىش ولتخم ها امجلا عمصا  ."حل

 

ية العامةإن  .19  مدعوة إىل اإلحاطة علام مجلعا
 وإىل جتديد ثابملعلومات الواردة يف هذه الويقة

ية لوالية ا منة احلكو  2013-2012 للفرتة لادلويةلج
نصوص علهيا رشوط ا ملوفق ا  . أعاله16 يف الفقرة ل

 ]تيل ذكل املرفقات[
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شأن  برشوع املواد  يديم ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رشة ةورادل يف ّعـدُ أكـام ل تاسـعة  عـ ا  22 إىل 18مـن (للجنـة ل
 )2011ليويو 

 )تناقش الحقا (هدافاأل

لتبغي أن هتدف حامية أشاكل ا يدي إىل ما ييلين ثقايف ا تقلبري ا ل  :لع

مية  لقإقرار ا

تـرب أن قراراإل "1" يـة  ثقا يديـة وغريهـا مـن امجلاعـات ا ية وامجلاعـات ا شعوب وامجلاعـات األ تع بأن ا ل تقل صـل فل ل
ثقايف ميـللرتاهثا ا ية، مبـا فهيـا  مية ذا ق  تـصادية ةتق يـة وا يـة ورو يـة وثقا ق اجامت ح ف يـة ع وفكريـة وجتاريـة وتربويـة، علمو

يدية لتوا ثقافات ا تقلسلمي بأن ا ً أطرا توالفوللكور شلكلل ُ ية عود ابلفائدة عـىل تبداع اإلبتاكر ولالُ شعوب األ صـلا لـ
ية وعىل ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا فوامجلاعات ا ل ها؛لتقل رشية أ مجع ا  لب

 تشجيع الاحرتام

شعوب  "2" يدية والفوللكور وكرامة ا ثقافات ا ليع احرتام ا تقل ل لشج بري عـن توامجلاعات لتع اليت تصون أشاكل ا
ها ية و ثقا ثقافات وذكل الفوللكور وحتافظ علهيا، وكذا سالمهتا ا يمتكل ا ِف ق ل يةل ية؛و لفلسف ا  حالفكرية والرو

ية  ياجات ا لفعلية الا ت حب  للجامعاتتل

شعوب  "3" بارشة عن ا تطلعات واألماين الصادرة  لالاسرتشاد اب ية وامجلاعـات مل يدوامجلاعـاتصـلاأل يـة لتقل ا
ية غريها من امجلاعات و ثقا فا ها يف ظل القانون الوطين وادلويل ل يـة قواحرتام حقو يق الرخاء وا هام يف  لتمنواإل حتق س

ية  ثقا تصادية وا فالا ية لق تدامةلبيئوا ية ا سـوالاجامت تكل املع  ؛وامجلاعاتلشعوب ل 

تخداهما يدي وسوء ا ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا سـنع ا تقل ل لتع ل مل ل  م

يـة ابلوسـائل القانويـة  "4" ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ نتزويد ا ل تقل صل فل ل
ثقـايف  بريهـا ا رشوع ألشـاكل  متكل غـري ا نـع ا ية، مبا فهيا تدابري اإلنفاذ الفعـاةل،  لوا تع مل ملـلعمل تقاهتا[لـ وأي ] [مـشـو

ها بة[، ]لحتوير  ياق ] قومرا تخداهما خارج ا سـوطرق ا نـافع لسـ نـصف  تقـامس ا يع ا يـدي، و للمالعريف وا مل ل شج تـتقل ل
تخداهما؛ ية من ا تأ سـا ت  مل

 امجلاعاتمتكني 

شعوب ذكلحتقيــق "5" نــصفة وقــادرة فعــال عــىل متكــني ا توازنــة و لــ بطريقــة تكــون  ً م ية  وامجلاعــات م صــلاأل
يدية وغريها من وامجلاعات ية من ممارسةامجلاعاتلتقل ا ثقا ف ا ياهتا بطريقل ها وصال ح حقو بريها ة فعاةل يفق تع أشاكل 

يدي؛ ثقايف ا تقلا  لل

ية   وتعاون امجلاعاتفدمع املامرسات العر
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تخداماحرتام  "6" تواصـل عـىل يـد تـكل سـا هـا ا هـا ونا يـدي وتطورهـا وباد ثقـايف ا بـري ا مل أشـاكل ا ت ت تقل ل قلتع ل ل ل
ً وفهيا ويهنا، وفقا لألعراف القامئة؛امجلاعات  ب

يدية ثقافات ا هام يف صون ا تقلاإل لل  س

هام يف صون "7" شأ فهياساإل ئة اليت  تن ا يديلبي ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع مترل  واحلفاظ علهيـا، مبـا يعـود تسـ و
شعوب  بارشة عىل ا لبفائدة  ية وامجلاعـات م يديـة وغريهـا مـن وامجلاعـاتصـلاأل يـة ومبـا يعـود امجلاعـاتلتقل ا ثقا ف ا ل

رشية عامة؛  لبابلفائدة عىل ا

تاكر واإلبداع  بيع الا  امجلاعاتيف تشج

تـه، والماكفأة "8" يـد، وحام تقا تاكري القـامئ عـىل ا شاط اإلبداعي والا ي ا ل ل ب نـهســامي  لن تج  ممـا  شعوب تنـ لـ ا
ية وامجلاعات  يدية ووامجلاعاتصلاأل ية؛غريها من امجلاعات لتقل ا ثقا فا  ل

نصفة "9" رشوط  ثقايف  بادل ا بحث وا ية وا مالهنوض ابحلرية الفكرية وا ب ل ت ل لن  لف

شعوب الهنــو "10" نــصفة  رشوط تكــون  ثقــايف  بــادل ا بحــث وا يــة وأعــامل ا للــض ابحلريــة الفكريــة وا ل ت ل من بــ ل لف
ية ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا فوامجلاعات األ ل تقل  ؛لصل

ثقايف نوع ا هام يف ا لاإل لت  س

بري  "11" نوع أشاكل ا هام يف الهنوض  لتعاإل ت ثقايفبس ته؛لا  ي ويف حام

شعوبالهنوض  لية ا ية؛ بتمن ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا ف وامجلاعات األ ل تقل رشوعة لصل تجـارة ا ملـوا عـىل [ل
 ]امجلاعةمسـتوى 

تخدامتــشجيع  "21" يــدي ألغــراض ســـا ثقــايف ا بــري ا تقل أشــاكل ا ل لتع توى [ل يــة عــىل  سـا مــمن تمنيــة ] امجلاعــةلت
يديــة وغريهــا مــن امجل ية وامجلاعــات ا شعوب وامجلاعــات األ تقلا صــل يــةللــ ثقا فاعــات ا بــت ،ل ] امجلاعــات[غ مــىت ر

يـة وأفرادهـا يف ذكل، ثقا يدية وغريهـا مـن امجلاعـات ا ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ فا ل تقل صل ً إقـرارا بأهنـا لل
ها هبــا، للجامعــاتُمــكل  تعرف  نفــس الــيت   لإلبــداعات تــسويقلاتعزيــز فــرص كــأن يكــون ذكل مــن خــالل تــسـ

ي تقا تاكرات القامئة عىل ا لوالا ل يع نطاق تكل الفرصب  ؛سـد وتو

ية الفكرية  بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباست

بعاد "31" بةســتا يــة الفكريــة ا نح حقــوق ا ملكتــسـ  مللك يــدي  بــدون تــرصحيمــ ثقــايف ا بــري ا تقل يف أشــاكل ا ل لتع ل
تقاهتا[ ها] [مشـو بعاد، و]لوأي حتوير    ممارسـهتا وإنفاذها؛ستا

باد ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ةلف

شعوب  "41" تفــامه يف العالقــات بــني ا بــادل وا ية والاحــرتام ا شفا يقــني وا لــتعزيــز ا ل ت لــ ملل ية وامجلاعــات ف صــلاأل
تجاريةوامجلاعات ية وا ية من هجة، واألوساط األاكد ثقا يدية وا ل ا مي ل فتقل يـةل  والرتبويـة وغريهـا مـن أوسـاط م واحلكو

يدي من هجة أخرىمسـتخديم ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع  .ل
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ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  )تناقش الحقا (مل

ية وأمانهيا ) أ ( تطلعات امجلاعات ا تجابة  نالا ل  ملعسـ

توازن )ب(  لا

ها )ج( ية والامتيش  معاحرتام الاتفاقات والصكوك ادلوية واإل مي  قلل

شمول )د(  لاملرونة وا

ثقايف وخصائصه )ه( بري ا لاإلقرار ابلطابع اخلاص   للتع

تاكمل مع حامية امل )و( يديةلا  لتقلعارف ا

شعوب )ز( بــات إزاء ا ــاحــرتام احلقــوق والوا ل ية  وامجلاعــاتج يديــة[صــل األ وامجلاعــات ] لتقلوغريهــا مــن امجلاعــات ا
ية ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا فا ل  لتقل

ها )ح( يدي و ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا نقلاحرتام عادات ا تقل ل تع لسـ  ل

ية تدابري امحلاية وإماكية احلصو )ط( نفعا  ل علهيال
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1املادة   

 موضوع امحلاية

يار   1خلا

يدي .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ثقافة  ل ليه أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة يعرب فهيا عن ا ثل ]واملعرفة[ّ يدية  م ا لتقل
تصار عىل ذكل  :قما ييل دون الا

ـي ) أ ( بري اللفظي أو ا لشفهأشاكل ا  ؛لتع

يقي أو الصوأش )ب( بري املو سـاكل ا  ؛ويتلتع

بري ابحلركة )ج(   ؛لتعوأشاكل ا

بري امللموس )د(  .لتعوأشاكل ا

يدي يكون .2 بري ثقايف  تقلتد امحلاية إىل أي  تع  :مت

شاط فكري إبداعي ) أ ( نتاج   ؛ن

يل؛ )ب( يل إىل  نقوال من  جو ج  م

ثقالوممزيا  )ج( لهوية ا ثقايفل ية والرتاث ا لية والاجامت ع هانتاجا فريدا أو ف  ؛ل 

يه يف املادة  عىل يداأو مطور امسـتخدمليه أو عافظا َوحم )د( نصوص  يدين كام هو  عل ا م  .2ملسـتف

ميي .3 ميي ودون اإل توى الوطين واإل ية املوضوع احملمي عىل ا يار املصطلحات احملددة  بت يف ا قلبغي ا قل سـ سم ت ملل لت خ  .ين

يار   2خلا

يدي .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يةل مهنا، يه أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة ل ثقافة تدل عىل تشك، أو أية  لا
يدية  يلتونقل لتقلواملعرفة ا يل إىل  جمن  ثج تصار عىل ذكلم   :قل ما ييل دون الا

شعر واألحايج وغريها من أشاكل  )أ( ثل احلاكايت واملالمح واألساطري وا ـي،  بري اللفظي أو ا لأشاكل ا متع لشفه ل
رسد؛ واللكامت واإلشارات واألسامء والرموز؛  لا

ية واألصوات املعربة عن  )ب( ثل األغاين واإليقاعات واملعزوفات املو يقي أو الصويت،  بري املو ّوأشاكل ا يق سـم سـ لتع
 طقوس؛

شعائر والطقوس والطقوس يف أماكن مقدسة  )ج( ية وا رس ثل الرقصات والعروض ا بري ابحلركة،  ّوأشاكل ا ل حتع ملم ل
يدية ية وا سريات واأللعاب الراي تقلوا ض تة؛واأللعاب و لمل تة أو غري  ّعروض ادلىم وغريها من أوجه األداء، سواء  بّ ثب مث  م

ندسة املعامرية  )د( نعة وا ناعات احلرية واأل نون وا بري املادي  ثل أشاكل ا بري امللموس،  هوأشاكل ا لص تع لتع ق ف للف لم ل
ية امللموسة واألماكن املقدسة  .حواألشاكل الرو
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بري ثقايف  .2 تد امحلاية إىل أي  تبغي أن  تع مت يدينقليدي يكونين ية  ية والاجامت ثقا هوية ا تف مربطا اب ف للمسـل ع ل  ونّ معرفمهكام  ت
يدون2يف املادة  تخدمه ا ملسـتف و يه أو يسـ ية أو من تراهثم هونَّيطورأو  علحيافظوا  ية أو الاجامت ثقا عكجزء من هويهتم ا  طبقا فل

 .فللقانون الوطين واملامرسات العرية

رشيع الوطينينبغي  .3 بت ا لتأن  يار املصطلحا ي ية املوضوع احملميختيف ا  .لتسمت احملددة 
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يق رس  كام لتعلا  مليأعده ا

نهت بادئ ا ملا يارينمل  خلجة يف ا

رس املادة  تلفني فامي خيص موضوع امحلاية1ملينقح ا بدأين  شلك أوحض انهتاج  سد  خم يك  ب يارين عىل . مجي بدءان يف  سد ا خو مل يتج
تايل نحو ا لا  : ل

نهتج  • بدأ ا ملإن ا يار يف مل سط  هو تقدمي 1خلا ية،أل  ممكنتعريفبأ يدي ومعايري األ ثقايف ا بري ا هلشاكل ا تقل ل لتع  ل
بسمح  نقاش حول مضمون تي لنب ا بادئ ملا الوطين أو القانونرتك مرونة يف بيسمح ، وهالوطوقامئة الج

ية لا بة يف ذكلجهيتو ناك ر نة عىل القامئة إذا اكنت  ثةل  غإلدراج أ ه معي  . م

نهت • بدأ ا ملوا يار جمل ية ميقدت هو 2خل يف ا يدي ومعايري األ ثقايف ا بري ا يال ألشاكل ا هل تعريف أكرث  تقل ل تع لتفص  يتيحل
نود  تعلق  يقني فامي  ببقدرا أكرب من ا ي ية عرب ّ املعنيوضوعاملل ثةلحملم ا  .مرسد األ

رس ملييقات ا  تعل

نص وسط  ّنقح ا ب ل يارينيف ُ  : ما ييل من أجلخلالك ا

يار • تكرار يف  خإزاةل ا ياغةيل  ؛لص ا

يدينرضورة جتنب و •   ).2تفيدين يف املادة ملسـىل تعريف اإعرب اإلحاةل  (ملسـتفتكرار قامئة ا

يار  رس ما ييل1خلوفامي خيص ا  : ملي الحظ ا

بع يف نص  • يط واألخذ ابلهنج ا تمن أجل ا ملسـ يديةلتب يار يقدم  ،لتقلاملعارف ا ياأوال  1خلا شاكل  ألسـوصفا أسا
يد ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية مث يل  . هلمعايري األ

ثل ومن أجل  • سأةل تعدد املصطلحات  محل  نصيأخذ، "دال"و" ممزي" و "فريد"م  الهنج اذلي اقرتحه  منل ا
يدية، ها...] للهوية[ ممزيا ":  ونصه كام ييللتقلوفد الرنوجي يف نص املعارف ا تاجا فريدا  لأو  يح " ن  اخياريتوهذا 

ية طنرشيعات الو يار و. للت ت 2خليف ا ُا  ". تدل عىل "عبارةخدمت سـ

يار 1ويف الفقرة  • بارة 1خل من ا يدية"ع، وضعت  يح أن بعض الوفود " لتقلاملعرفة ا تو ضبني قوسني مربعني  ل
يدية تضمن املعارف ا يدي  ثقايف ا بري ا هم تعريف ألشاكل ا تقلوجدت صعوبة يف  ي تقل ل لتع ل ل وميكن حل هذه . ف

نة بةل  سأةل يف دورة  للجا  .مقمل

يار  يع األقواس املربعة من القوامئيلتزُأ، 2خليف ا بةليف دورة" القامئة " وضعوميكن ملؤيدي هنج. مج  نة مق  بري عنللج   لتعا
هموافقم سائل املدرجةعىل  فضهتم أو ر مليع ا  . مج

ساءلت بعض الوفود عام ييل ية،  شاورات غري ر توخالل  مس يدي: م ثقايف ا بري ا بغي إدراج أشاكل ا تقلهل  ل لتع ل  املوجودة يف ين
ية الفكرية أوا ية حبقوق ا مللكملكل العام أو ا ية الفكريةملتضّم احملم نف محمي حبقوق ا مللكنة يف   اذلي  مضن نطاق الصكمص

بال مسـتقيوضع  نة مزيدا من ادلراسة؟سـ سأةل من ا تطلب ا للج وقد  مل  .ت
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 2املادة 

يدون  ملسـتفا

يار   1خلا

يدون من  يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع شعوب، مه1 يف املادة ة معرفام يه، كل يةامجلاعات/ل ا وامجلاعات  صل األ
ية تخدهما  تطور اليت حمللا يدي و ثقايف ا بري ا سـأشاكل ا تقل ل تتع ل ها ول   .هياحتافظ علمتلكو

يار   2خلا

يدون من  يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع بري ا، مه أحصاب 1 يف املادة ة معرف، كام يهل لأشاكل ا ثقايف لتع
يدي شمل ذكلوجيوز، لتقلا   : ما ييلي أن 

ية؛ ) أ (   صلامجلاعات األ

ية؛ )ب(   حمللوامجلاعات ا

يدية؛ )ج(   لتقلوامجلاعات ا

ية؛ )د(  ثقا فوامجلاعات ا  ل

 واألرس؛ )ه( 

 واألمم؛ ) و( 

ئات املذكورة أعاله؛األ و )ز(   لففراد داخل ا

يان وطين حيدده القانون  )ح(  يديا اكنت إذ ادلاخيلكوأي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تحديد إىل ل سوبة اب ل غري  من
ترصة علهيا أو إذا  ية أو غري  ية أو  مقجامعة أ حمل تحالصل بطهتا حتديد امجلاعة اليت سـا  .سـتنا

يار   3خلا

يدون من  يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ية وامجل1 يف املادة ون معرف، كام مهل شعوب األ صل، مه ا ية ل حمللاعات ا
يدية، مبا يف ذكل ادلول اجلزرية الصغرية  .لتقلوا
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يق  رس كام لتعلا  مليأعده ا

يارات نهتجة يف ا بادئ ا خلا مل  مل

يدين نهتجة فامي خيص ا بادئ ا تلف ا سد بصورة أوحض  رس أن  ملسـتفحاول ا مل مل خم جي ثالثة . ملي يارات ا بادئ يف ا لوترد هذه ا خل مل
ية تا لا  :   ل

نهتج  • بدأ ا ملا يار يفمل يدين من امحلاية مه1خل ا ية ملسـتف هو أن ا شعوب األ صل ا يةوامجلاعاتل انظر  (حملل ا
ياغة  شأن ا لصاملالحظات أدانه  تعلقةب شعوب"إلشارة إىل اب ملا ية" لا  ).صلاأل

يار  • نهتج يف ا بدأ ا خلوا مل ية2مل ية وامجلاعات ا شعوب األ تجاوز ا بغي أن  حملل هو أن امحلاية  صل ل ت ناك . ين هواكن 
يدي لألمم، ) 1: (النشاغ ثقايف ا بري ا تقلإدراج أشاكل ا ل لتع بارمه ) 2(ل عتوإدراج األفراد أو األرس، اب

يدي ثقايف ا بري ا تقلاألشخاص احملافظني عىل أشاكل ا ل لتع  .ل

يار  • يار". ألمما" شاغل ةعاجل حماوةل مل3خلوا يد هذا ا تاح حتديد درجة تأ سن مضن الوقت ا خلومل  ي مل  .يت

سري مليقات ا  تعل

ناءو رسثأ ية اليت عقدها ا شاورات غري الر ملي ا مس ثل هناك من أشار إىل رضورة وضع تعاريف ،مل  امجلاعة"م واحضة ملصطلحات 
ي يدياعةامجل" و"ةحمللا ثقااعة امجل" و"ةلتقل ا فا تاتجامعات مسأةل  عاجلي أن هميكن األمر وهذا" (يةل ح يضووت". األمة"و) لشـا

تعاريف شيقلل من قد   أكرثلهذه ا شمهل لا هايواغل إزاء ما  يدينقنطا نة عىل املوافقة عىل تعريف  للمسـتف وساعد ا للج ومل  .ي
ملمتكن ا ياغة يرسي تاح هل، من  ص، مضن الوقت ا نظر يف مل رسدلاقرتاحات أو ا سأةل ملتعاريف املصطلحات يف ا مل، ولكن هذه ا

ناوها  لميكن  سةت بةلجليف   . لجنةل مق 

بري لإلشارة إىل يد ا تأ لكونظرا  ي بارة لل رسيف املواد األخرى، " 2ّكام مه معرفون يف املادة " ع  تعمل ا مليا يارات  سـ يع ا خليف  مج
يد "عبارةببدأ تغة اصي  ". متتد امحلاية إىل"عوضا عن " ...ن من حاميةوملسـتفا

يار  رس ما ييل1خلوخبصوص ا  :ملي، الحظ ا

يار  • يدين الوارد يف ا يق نطاقا  تعريف األ تلف مؤيدو ا خلا ض تفل ية "اإلشارة إىل حول 1للمسـخ شعوب األ صلا " ل
رس إىل ."يةصل األامجلاعات"أو  شعوب" مليوأشار ا يةامجلاعات/لا يار" صل األ سأةل 1خليف ا ي ألهنا  حلها تطلب م

 .  من العملامزيد

تلفت اآل • يدية" إىل امجلاعات  كذكلأيضا حول اإلشارةراء خوا ي"أو" لتقلا ثقا فا رس وحذف". ةل بارتني ملي ا  منلعا
بار ، عىل وع املادةمرش رسي عىل العمل،  من امزيديتطلب ني تعريف املصطلح أنعتا سه  يواليشء  نف

يةامجلاعات"مصطلح  شمهل"حملل ا  . ي وما 

يار  • بارة 1خلويف ا سن . 1ألن ذكل مذكور يف املادة ..." اليت تطور" ع اكن ابإلماكن حذف اإلشارة إىل  يتومل 
شأن هذه ا شاورات  تكامل ا برس ا مل سـ يت هذه للمي بقنقطة وذلكل فقد  ياغةل رشوع املادةلصا  .م كام يه يف 

يار و رس األفراد،   أدرج2خليف ا بداية قد حرص ذكل فامي يكونواكنمليا يد"ل يف ا ومل حتظ  ."اعةامجل  أفرادلوفقا لعادات وتقا
ي يد الوفود اليت الصهذه ا تأ يغة  بب يدين"األفراد"ت يف إدراج غر نظر يف هذابإماكهنللجنة وا، ملسـتف يف ا هوملا إعادة ا  . ملف ا
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 3املادة 

 نطاق امحلاية

يار   1خلا

يدي،  تكون/ينبغي أن تكون ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا يدين فامي  نوية  تقلاملصاحل املادية وا ل تع ي لملع ل عىل حنو ما ورد يف للمسـتف
توازنة2 و1 تنياملاد بقا للقانم، مصانة بطريقة معقوةل و با و نا سب ما يكون  ط  سـ  .ون الوطينمح

يار   2خلا

نبغي إاتحة تدابري قانوية أو ية   إداريةين ياسا تأو  بة وفعاةل ملا ييلسـ سـنا  :م

رسية؛كشف أو منع أي  )أ( يدي ا ثقايف ا بري ا تغالل آخر دون ترصحي ألشاكل ا ليت أو ا تقل ل تع لسـ ل  تثب

يدينو )ب( يدي مكصدر ألملسـتفالاعرتاف اب ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع تل  حال ذكل؛سـ إال إذا ا

تخدام و )ج( سـنع الا يدياذلي حيرف م ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تقص ين رض هبا أو يأو إلهيا يسء يأو هاهشوي أو ل
ية دلى  ثقا يهتا ا فمن أ ل يدينمه  ؛ملسـتفا

تخدامأي امحلاية من و )د( يقة سـا يديألأو مضلل  للحقخمالف  ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع تعلق ابل سلع لي، فامي 
يد من يويح  مبا ت،دمااخلو يتأ يدين ب  ؛ هبمصةلأو ملسـتفا

بة للفقرة و[ )ه( تجاري،)ه(لنسـاب تغالل ا ناول الا ل اليت  سـ يارات مهنهناك تت مرونة واألكرث  األكرث اخ ثالثة 
ية   ]صفو

بديل  يدين،   :1لا تجاري ألحسب اإلماكنملسـتفمتكني ا تغالل ا ترصحي لآلخرين ابال ل، من ا سـ ثقايف ل بري ا لشاكل ا لتع
يدي  .لتقلا

بديل  بة  :2لا يدينمب لاملطا ية  مقابل أوجه الاللمسـتفاكفأة عادةل  تا لتخدام ا ل يديألسـ ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع  :ل

يت "1"  ؛لتثبا

سخ "2"  ؛لنوا

 ؛واألداء العلين "3"

تحوير "4"  ؛لوالرتمجة أو ا

هور "5" نقل إىل ا مجلواإلاتحة أو ا  ؛ل

توزيع "6"  .لوا

بديل  ت  :3لا ّضامن  يدين مت يوقحلقابملسـتفع ا ثاريةع امجلا تةسـتئ الا ثا ب وا ترصحي مبا ييل وحظرهةل تعلق بأشاكل  ل يف ا يفامي 
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  :ل
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يت "1"   ؛لتثبا

سخ "2"  ؛لنوا

 ؛واألداء العلين "3"

تحوير "4"  ؛لوالرتمجة أو ا

هور "5" نقل إىل ا مجلواإلاتحة أو ا  ؛ل

توزيع "6"  ؛لوا

تخدام  "7" يدياسـتخداهما خالفألغراض جتارية سـوأي ا  ؛لتقل ا

ساب "8" ية الفكرية أو ممارسـهتاكتوا   .مللك حقوق ا
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يق رس  كاملتعلا  ملي أعده ا

يارين نهتجة يف ا بادئ ا خلا مل  مل

رس أن  سأةل نطاق امحلايةربح أكووض بيسـتخلصمليحياول ا تعلق  نهتجني فامي  بدأين األساسني ا مب ا ي مل  : مل

نهتج  • بدأ ا ملا بغي أن يكون ل هو أن1يار خليف امل  . من املرونة يف حتديد نطاق امحلايةأكرب قدر ممكن دلول ينه 

نهتج  • بدأ ا ملوا ياريف مل تضمن2خلا نصي هو أن   وحيدد. خيارينويضم صف، الوصيل واتفل قدرا أكرب من ال ا
بغهامأحد شطة اليت  ين أنواع األ شأهنا عىل أن ين هذا تدفامي خيص رونة امل تتاحب وضع قواعد  ياسة العامة  لابري ا لسـ

 .  عىل احلقوقا قامئااآلخر هنج ددحيالغرض، و

رس ملييقات ا  تعل

يار  رس ما ييل2خلخبصوص ا  :ملي، الحظ ا

ياغات اهناك  • خملعدد من ا تعلقة لتلفة لص ملنارص ا رسيوا ابإلساءةلع يدية ا لملعارف ا حاول و. مضن مجةل أمور ةلتقل
ية م تخالص املفاهمي األسا رس ا سـا سـ تخدام و. اهنملي ياغةسـمل يكن من املمكن ا مجيع اليت اقرتحهتا قيقة ادل لصا

رسالوفود ولكن  نظر يف . مجيع املفاهميجتسـيد  مليحاول ا نة أن  توميكن  بةلللج يقة يف دورة  ياغة ادل مقا ق  . لص

ياغة • ند  صو بديل بني جزأييرس ملمجع ا، )ه(لفقرة ا خياري ع بديل اجلدي( اسابق، املادة ابء 1ل ا د اذلي لوا
يا  شاهبة نيسـقدمه وفد إندو بدلان  تابمس ا تفكريمل  والرموز وغريها، لإلشارات ةواحد (تني وجود قامئلتفادي، )لا

يدي وأخرى أل ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع يب تكرار تفادي و) خالف اإلشاراتل تعلقةلأسا تخدام اب ملامحلاية ا سـال
يل  امليسء يقةلمتثوا سأفتيضوأ. للحقاخملالف  ل ا ية مل ثا ئة ا تان من ا نتان ا ل لفي سـتخدام ألغراض جتارية  الا-ملتبق

ساب  ية الفكريةكتوا ثاريةالقامئة األوىل من احلقوق  إىل - مللكحقوق ا   .سـتئالا

تعلق و تضمن البديل ابيفامي  تذكر عادةل، الملاكفأة ياذلي  رس يال  يه رمغ أنه ورد يف  قدأن أي وفدمليا نص عل أرص  سابقلا . لا
 .للجنةمقبةل يف دورة ه وميكن حذف
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 4املادة 
ية دارة اإل  لحقوقلعامجلا

ية تعود اإلدارة  .1 نصوص علهيا يف املادة عامجلا يدين كام مه معرفون يف املادة 3ملللحقوق ا ّ إىل ا جيوز و [.2ملسـتف
ترصحي ليدين ا ية إدارة ] أو إىل []للمسـتف نة[خمتصة طنو ثال] [(معيَّ ية  ية أو  ية أو و مإ حمل ن طمي ناء عىل طلب  [)]قل بتعمل 

يابة عهنم يدين واب لنا يدية يف اختاذ القرار/ ، وفقا للقانون الوطين ]ملسـتف نظمي لتقلإلجراءاهتم ا ويف حال . للقانون ادلويل / لتوا
تصة[اكنت  تصة] خملاإلدارة ا نح [نحمت خمإدارة  ترصحيات] [متيه اليت  ترصحي] لا تصة ما ييل، لا  :خملجاز لإلدارة ا

يص حمنعدم  )أ( ناسب مع بعد إال خ الرتا شاور ا ملا نرية أو مبوافقهتم لت بقة ا يدين ومبوافقهتم ا تا سـتف ملسـ ملسـمل
شاركهتم  نظمي؛موفقا إلجراءاهتمو يدية يف اختاذ القرار وا ت ا لتقل  ل

تعني عىل )ب( ّو تصة أن جتمع أي فوائد نقدية أو غري نقدية حمصةل /ي ّبغي لإلدارة ا خمل تخدام من ين بسـا ري لتعأشاكل ا
يدي  ثقايف ا تقلا ها لل نفعهتم؛إىل تتيحو سخرها  بارشة أو أن  يني  يدين ا ملا ت ّن م ملعتف  ملسـ

تعني[ )ج( ّو بغي أن /ي ترصحيات ] ال[ينو لنح تكل ا نةُتم تصة ا بل اإلدارة ا يّتخدم من  خمل ملعسـ شاور ] إال [قللم لتبعد ا
يدين  ناسب مع ا ملسـتفا نريةمل بقة ا ملسـتومبوافقهتم ا يةوفقا شاركهتم مأو مبوافقهتم و ملسـ هم العرية طنإلجراءاهتم الو فوحقو  ق

نظمي[ يدية يف اختاذ القرار وا تإلجراءاهتم ا لتقل  ؛]ل

تعني )د( ّو تصة /ي يل اإلدارة ا بغي أن  خملو حت نة ين تخدام أشاكل و] أو[أي فوائد نقدية ملعيَّا ها من ا سـغري نقدية  ّحتصل
يني  يدين ا يدي إىل ا ثقايف ا بري ا ما نتف تقل ل ملعتع ل سخرها ملسـل ّبارشة أو أن  يدين ] ملنفعهتم[ت بارشة  للمسـتفنفعة ا مل للم

يني يدي ملعنا ثقايف ا بري ا تقلووقاية أشاكل ا ل لتع  .]ل

هم، بناء عىل طلب من  .2 شاور  يدين واب معا لتتف تصة [جيوزملسـ تصة] خمللإلدارة ا  :ييل  معل ماخمإلدارة 

شورة واإلرشاأداء  )أ( يف وإسداء ا ية وا تو ملوظائف ا ع  ؛دلتثقل

تخدام رصد أوجه و )ب( يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تخدام اللضامن  ل  ناسب؛ملاعادل وسـالا

نافع نقدية أو غري نقدية؛ )ج(  مووضع معايري أية 

يدي )د( ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا شأن ا ساعدة يف أية مفاوضات  تقلوتقدمي ا ل تع سـ ب لمل  .ل

ب[ .3 تصة تقريرا إىل الو يتعد اإلدارة ا خمل بري ّ تخدام أشاكل ا ية من ا تأ نافع ا تعو لك عام بطريقة شفافة حول توزيع ا سـ ت مل لمل
يدي ثقايف ا تقلا  .]لل

نفقات، إن وجدت،  .4 بالغ احملصةل وقدرها وا تعلق مبصادر ا ية فامي  شفا ية للحقوق  لبغي أن ختضع إدارة اجلوانب املا مل ي لل فل ين
ية عىل بالغ املا لالالزمة إلدارة احلقوق وتوزيع ا يدينمل  .ملسـتف ا
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 5املادة 

يدات ناءات وا يالا لتقت ث  سـ

يار   1خلا

يدي .1 ثقايف ا بري ا تقلبغي أال تكون تدابري حامية أشاكل ا ل لتع ل ِّيدة ألوجه  ين تخدام العريف مق نقل سـاإلبداع والا لوا
يدي داخل  ثقايف ا بري ا تطوير يف جمال أشاكل ا بادل وا تقلوا ل تع ل لت ل يهنا يف ل ياقبامجلاعات وفامي  يدي والعريف عىل يد لسـا لتقل ا

يدين  ية لدلول األعضاء[ فكام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العريةملسـتفا  ؛]خلمبا يامتىش والقوانني ادلا

بغي  .2 تد ينو يدات عىل امحلاية متأن  تخدام إىل أوجه فقط لتقيا يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  خارج عضوية امجلاعة ل
يدة أو  يدي أو العريفخارملسـتفا ياق ا تقلج ا لسـ  .ل

ناءات مالمئةلدلول األعضاءجيوز  .3 يدات وا متد  سـتث أن  تقي تخدام أشاكل حيرتم ، رشيطة أن الوطين وفقا للقانون تع سـا
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  : ما ييلل

بديل   :1لا

سب اإلماكن؛ )أ(  يدين،  حالاعرتاف اب  ملسـتف

 ؛حلاق الرضر هبم أو إملسـتفيدينإىل اوعدم اإلساءة  )ب( 

نصفة، )ج(  توافق مع املامرسة ا ملوا  ل

بديل   :2لا

يديلا عدم )أ(  ثقايف ا بري ا تخدام العادي  تقلتعارض مع الا ل تع لسـ يدين؛لل بل ا تف من   ملسـق

يدينررضإحلاق  وعدم )ب(  رشوعة  للمسـتف بال مربر ابملصاحل ا مل ّ. 

سموحا هبا يف .4 ية سواء اكن  تا سامح ابألفعال ا مبغي ا ل ل ل  :أو ال) 3(5 املادة ين

تخدام يدي يف احملفوظاتأشاكل  سـا ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع تاحف أل بات أو ا مل أو ا يةوملكت ثقا سات ا ف املؤ ل  ألغراض غري جتارية س
ثقايف؛ ها صون الرتاث ا لهد بحثاهض وعرصوهنا مبا يف ذكل ف  ؛اهمتثيل وا فهيل وا

يار   2خلا

لتبغي أال تكون تدابري حامية أشاكل ا .1 يديين ثقايف ا تقلبري ا ل ِّيدة ألوجه  لع تخدام العريف مق نقل سـاإلبداع والا لوا
يدي داخل  ثقايف ا بري ا تطوير يف جمال أشاكل ا بادل وا تقلوا ل تع ل لت ل يهنا يف ل يدي والعريف عىل يد بامجلاعات وفامي  ياق ا تقلا لسـ ل

يدين  ية لدلول األعضاءمبا يامتىش و [فكام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العريةملسـتفا  ؛]خلالقوانني ادلا

بغي  .2 تد ينو يدات عىل امحلاية فقط متأن  تخدام إىل أوجه لتقيا يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  خارج عضوية امجلاعة ل
يدة أو  يدي أو العريفملسـتفا ياق ا تقلخارج ا لسـ  .ل
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ناءات مالمئة وفقا للقا .3 يدات وا متد  سـتثجيوز لدلول األعضاء أن  تقي تخدام أشاكل تع سـنون ادلاخيل، رشيطة أن حيرتم ا
يدي ما ييل ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  :ل

بديل   :1لا

سب اإلماكن؛ )أ(  يدين،  حالاعرتاف اب  ملسـتف

 ؛ أو إحلاق الرضر هبمملسـتفيدينإىل اوعدم اإلساءة  )ب( 

نصفة، )ج(  توافق مع املامرسة ا ملوا  ل

بديل   :2لا

تخدام العلا عدم )أ(  يديسـتعارض مع الا ثقايف ا بري ا تقلادي  ل لتع يدين؛لل بل ا تف من   ملسـق

يدينررضإحلاق  وعدم )ب(  رشوعة  للمسـتف بال مربر ابملصاحل ا مل ّ. 

سموحا هبا يف املادة  .4 ية سواء اكن  تا سامح ابألفعال ا مبغي ا ل ل ل  :أو ال) 3(5ين

تخدام )أ(  يدي يف احملفوظاتأشاكل  سـا ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بات أو ال يةوملتاحف أملكت أو ا ثقا سات ا ف املؤ ل  س
ثقايف؛ ها صون الرتاث ا لألغراض غري جتارية هد ها؛ف بحث فهيا و ها وا يل مبا يف ذكل صوهنا وعر متثض  ل

يديو )ب(  ثقايف ا بري ا هام من أشاكل ا نف أصيل يكون  تقلإبداع  ل تع لمص ل  .مسـتل

شف، ويف .5 رسية من ا يدي ا ثقايف ا بري ا ناء حامية أشاكل ا لكاب تقل ل لتع ل ل سموح هبا مبوجب القانون سـتث مل حدود األفعال ا
تجارية، ال جيوز  ية مبوجب قانون العالمات ا ية مبوجب حق املؤلف أو اإلشارات والرموز ا نفات ا شأن ا لالوطين  حملم حملم ملص ب

ثقايف  بري ا لحظر أي فعل من تكل األفعال مبوجب حامية أشاكل ا يديلتع  .لتقلا
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يق رس   كاملتعلا  مليأعده ا

بادئ يارينملا نهتجة يف ا خل ا  مل

تخلص ب رس أن  يسـحياول ا سأةل ربح أكووضملي تعلق  نهتجني فامي  بدأين األساسني ا مب ا ي مل يداتمل ناءات وا لتقيالا ناك . سـتث هو
  :خياران وهام

يار يسمح  • يار أقل من سـتثناءات اب 1خلا ألشاكل  أكرب يوفر حامية شامةل 3ملادة اقرتانه ابعند فذلكل و، 2خلا
بري ا لا يدي لتع يار أكرث لتقلثقايف ا  . 2خلمن ا

يار يوسمح  • يار أكرث سـتثناءات اب 2خلا فر حامية شامةل أقل من يو 3دة ملااب اقرتانهعند فكل ذل، و1خلمن ا
يار   .1خلا

رس ملييقات ا تعل
 

ناك اتفاق هبدو أن  نارص نص عىل  ا واسعاي يد : سـامي سـتثناءات، والالاعبعض  تخدامتقيعدم  عايري م ووضع،  العريفسـالا
ناءاتالعامتد  يةو،  وفقا للقانون ادلاخيلسـتثا ثقا سات ا ناء للمؤ فوجود نوع من الا لث س اليت مل حيصل أي اتفاق املعايري و. سـت

تجاريةبشأهنا يه  ناءات القامئة يف إطار حق املؤلف وقانون العالمات ا تقة والا نفات ا لا شـ سـتثملص  . مل

تعلق بوضعفاميو ناءاتمعايري العامتد  ي  رس يف ، فقا للقانون ادلاخيل وسـتثا يارين مليدمج ا بداية ا خلا نص األصيل، الواردين يف ل لا
 . بديلني إىل املعايري ففرق ذكل مل تدمع بعض الوفودولكن 

رس ووضع . 1 يف الفقرة ادلاخيل القانون العريف أو  األخرى اكنت جدوى ذكرنقطة اخلالفو تا اإلشارة إىل مليا القانون قمؤ
يعكس سني مربعني بني قوالوطين سأةلعىل تفاق عدم الال  تذكري يف .ملهذه ا سة العامة، جرى ا ناء ا ل وأ جلل  بأن مجموعة األخريث

نة اتفقت رشة  نة  ثا ياغة يف ادلور ا للجا ل علص تعامل مصطلح م بل "وطين"سـ عىل ا سري ذكل يف اجامتع  مق، وذلكل ميكن  تف
  .للجنة

ناءات النسـبة واب ية، سـتثال ثقا سات ا فملؤ ل رس اكن س بداية قد مليا ثلو لتبديدلعدل الفقرة يف ا مم اخملاوف اليت أعرب عهنا 
ية  شعوب األ صلا بغي بل ية ال  ثقا سات ا نأن املؤ يف ل يديأن تقوم مبا يرض بس ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع هذه اخملاوف تلق مل و. ل

يد تعديل، فألغي ا واسعايتأ نظر يف هذا الكن ولل ا نة بإماكهنا ا لا  . اهنج الحقللج

بة تقة اتسـتثناءال لنسـواب نفات ا شـا شاوراتُقدم ، ململص ناء ا ملأ هاث رس نظم اليت  يام مبزيد من العمل دعا إىل اقرتاح ملي ا لقا
سأةل ملشأن هذه ا ساعدو ". منمسـتلهام "عبارةب املقصود بشأنو ب ناء عىل   ذكليميكن أن  ثياس نطاق الا عىل حنو سـتق

 .أفضل
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 6املادة 

 مدة امحلاية

يار   :1خلا

نصوص علهيا يف  .1 يدي ما دامت تكل األشاكل تفي مبعايري امحلاية ا ثقايف ا بري ا متر حامية أشاكل ا ملبغي أن  تقل ل لتع ل تسـ ين
 ؛ من هذه األحاكم1املادة 

بارش هبدف  .2 شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو تعد  يدي من أي  ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا يوامحلاية ا ت تقل ل تع ّملم ل ل
سمعة اإلساءة هبا شعوب امجلاعةب أو  متر ألجل غري حمددوامجلاعاتل أو ا متي إلهيا أو بصورهتا،  نطقة اليت  ية أو ا ّ األ ّ سـ تن ت مل  .صل

شوف عهنا و .3 يدي ا ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تع ابمحلاية ا رسية  يدي ا ثقايف ا بري ا ملكتظل أشاكل ا تقل ل تع ملم مت تقل ل لتع ل ل تل ل
ن ما  .1صوص علهيا يف املادة ملدامت تفي مبعايري امحلاية ا

يار   :2خلا

ية حمدودة .1 بغي أن تدوم حاميهتا لفرتة ز يدي عىل األقل،  ثقايف ا بري ا تعلق ابجلوانب املادية ألشاكل ا نفامي  تقل ل تع مي ين ل  .ل
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 7املادة 

ية رشوط ا شلكا  لل

ية نا بأي رشوط  يدي ر ثقايف ا بري ا شلكبدأ عام، ال تكون حامية أشاكل ا ه تقل ل تع لمك  .ل
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 8دة املا

 العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق

يار   1خلا

تعاقدة،  .1 ملهد األطراف ا ّ ناسب وتتع مسب ما هو  تدابري ح لوفقا ألنظمهتا القانوية، ابعامتد ا يق هذا ] الالزمة[ن تطبلضامن 
 .الصك

ية و .2 همل عىل املصاحل املا تعدي العمد أو ا تعاقدة تدابري ضد ا لتخذ األطراف ا ل ململ ّت ّ يدينأو ا/س للمسـتفنوية  تكون  ملع
تعدايت ية لردع مزيد من ا لاك  .ف

بدل اذلي  .3 رشيع ا ناء عىل هذا الصك  نوحة  بل الاتصاف لصون امحلاية ا لبغي أن ختضع  ب ملم ن لتسـ ّ يه ابمحلايةَيطالبين  .ف 

يار   2خلا

نازعات وتدابري حدودية وعقوابت وجزاءات تكون  .1 يات لإلنفاذ وسوية ا ميبغي إاتحة آ مل ت ل ية، مبا ين بة واك نا فرسة و سـم ّ
يدي ثقايف ا بري ا ية، يف حال خرق امحلاية املكفوةل ألشاكل ا ية واملد نا تقليف ذكل اجلزاءات ا ل تع ن ئ لجل  .ل

نة[ِّإذا حددت  .2 تصة  يَّإدارة  همة 4لامدة وفقا ل] معخم ها أيضا  مب، جاز  ساعدة تلكيف شورة وا ملتقدمي ا شار مل مليدين ا للمسـتف
تعلق  ف2إلهيم يف املادة  با وناء عىل الامتس إيقاع جزاءات مبوجب هذه املادة بإنفاذ احلقوق ويامي  نا بمىت اكن ذكل  سـ من م

يدين  .ملسـتفا

يه ابمحلاية .3 بدل اذلي يطالب  رشيع ا ناء عىل هذا الصك  نوحة  بل الاتصاف لصون امحلاية ا فبغي أن ختضع  َن ل ب ملم ن لتسـ ّ  .ي

ثقايف ا .4 بري ا تيف حال اكنت أشاكل ا ل لتع ية يف عدة ل تلفة أو شعوب وجامعات أ شرتكة فامي بني بدلان  صليدي  خم م قل
ية نصوص علهيا يف ئوالايت قضا يذ تدابري اإلنفاذ ا سري  ساعدة من أجل  تعاون وا تعاقدة اب تقدم األطراف ا بغي أن  مل،  ي مل ل مل نفت تن ت ّ ي

 .ّهذا الصك

يا(8اقرتاح املادة  نازعات) ناث سوية ا بديةل  بل ا ملشأن ا ت ل سـ لب  ل

ية يف  يل ا يدي، حيق للك طرف أن  بري ثقايف  تخديم  يدين و يدين أو بني ا نازعة بني ا شأت  لقضحال  حي تقل تع سـ ّن م تف تف سـم ملسـ مل
نازعات ومعرتف هبا يف القانون ادلويل و سوية ا تقةل وبديةل  ية  ملإىل آ ت سـ لل  4.أو الوطين/م

                                                 

ت 4 بو  للثل مركز الو ي  .حكمي والوساطةم
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 9املادة 

ية تدابري الاتقا لا ن  ل

يع أشاكل ا .1 لبق هذه األحاكم عىل  مج نصوص علهيا يف املادة تط يدي اليت تفي ابملعايري ا ثقايف ا ملبري ا تقل ل ند دخول 1لتع ع 
نفاذ  .لاألحاكم حزي ا

يار   1خلا

سـهبا  .2 بق أن ا تدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين واليت  تبغي لدلوةل أن تضمن ا سـ كل ين
 .الغري

يار   2خلا

يف األفعال .2 تكيبغي  بل دخول هذه األحاكم حزي ين يدي اليت بدأت  ثقايف ا بري ا مترة خبصوص أشاكل ا ق ا تقل ل لتع ل ملسـ
تامتىش مع األحاكم، يف غضون همةل معقوةل  تلفة،  باحة أو اليت ترعاها هذه األحاكم بطريقة  تكون  نفاذ واليت ما اكنت  لا خم ل مل

بق نفاذ ورشط احرتام احلقوق اليت  سـبعد دخول هذه األحاكم حزي ا سـهبا الغري املؤهلني وفقا للفقرة ل  .3كت أن ا

ية اليت دلهيا حقوق فهيا واليت و .3 ية خاصة للجامعات ا تيس أ يدي اليت  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا نفامي  مه تقل ل تع ملعي ل تكل
تكل امجلاعات احلق يف اسرتجاع تكل األشاكل لتكون قد أخرجت عن نطاق حتمك تكل امجلاعات، يكون  ّ ِ. 
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 10املادة 

ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي  مللكالعالقة حبامية ا

يار   1خلا

يدي وفقا ّتمكل  ]ال حتل[ ثقايف ا بري ا ًحامية أشاكل ا تقل ل لتع ّهذا الصك  ]لهذه األحاكم[ل تدابري امحلاية]حمل[ل بقة عىل ل وا ملط ا
تقاهتا يدي و ثقايف ا بري ا شـأشاكل ا تقل ل متع ل ها /ل ية الفكرية ادلوية بناء عىل وفقا للقانون ادلويل ل وأي حتوير  لصكوك ا وسائر مللك

يةنالصكوك القانوية  ثقايف وخطط العمل] الربامجو[ ملعنا ثقايف ل اخملصصة لصون الرتاث ا بري ا لونوع أشاكل ا تع  امواحلفاظ علهيلت
 .]، بل تمكل تكل امحلاية[هبام والهنوض 

يار يه هذا ا نص  خلعىل رمغ مما  عل يد لك / ّي ية دون  يدي  ثقايف ا بري ا بغي أن تكون أشاكل ا ق ما خيالف ذكل،  محمن تقل ل لتع ل ي
ية شعوب األ ثقايف امللموس وغري امللموس  صلزمين لصون الرتاث ا لل  .ل

 

يار   2خلا

بقي  ُبغي أن  ت ناء عىل هذه املعاهدة ين شأن حقوق ااية امحلبامحلاية  نصوص علهيا يف الصكوك القانوية ادلوية  مللا ب ل ن كية الفكرية مل
ها وال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكل سري أي حمك من أحاكم . لعىل حا يه، ال جيوز  تفو تكل امحلايةّهذا الصك عل  .بمبا خيل 
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 11املادة 

ية  طناملعامةل الو

تدابري أو القو ناء عىل ا يدي  ثقايف ا بري ا ئة عن حامية أشاكل ا نا لبغي أن تكون احلقوق والفوائد ا ب تقل ل تع شـ لل ل ية اليت ين طنانني الو
نه كام هو حمدد مبوجب  ميني يف بدل  نني أو  يدين املؤهلني، من موا يع ا تاحة  ينفذ هذه األحاكم ادلوية،  ط مجل ل بعت مق تف ملسـم

بات أو الالزتامات ادلوية لالوا تع هبا . ج يدون األجانب املؤهلون ابحلقوق والفوائد ذاهتا اليت  تع ا بغي أن  متو يمت تفي ملسـن ي
يدون من نوحة رصاحة مبوجب هذه األحاكم ادلويةملسـتفا ل مواطين بدل امحلاية، ابإلضافة إىل احلقوق والفوائد ا  .ملم

 

 ]ييل ذكل املرفق ابء[
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شأن  برشوع املواد  يديةم نة لتقلاملعارف ا رشة  تاسعة  للج كام أعد يف ادلورة ا ع ل ّ  )2011ل يويو 22 إىل 18من (ُ

 )تناقش الحقا (هدافاأل

يديةية ينبغي أن هتدف حام  : إىل ما ييللتقلاملعارف ا

مية [   لقإقرار ا

شمويل[إقرار الطابع  "1"  ية  ]لا ية والرو ميهتا الاجامت ية، مبا فهيا  ميهتا اذلا يدية و حللمعارف ا ع ت قتقل ق ل
تصادية[ ية ]قوالا نولو ية وا ية واإليكولو ج والفكرية وا تك لج تجارية[لعلم سلمي بأن ]لوا ية، وا ثقا ت والرتبوية وا لل ف

متزية، أنظم ية  ياة فكرية وإبدا تواصل من  تاكري و شاط ا يدية تكفل أطرا ملا جيري من  ّة املعارف ا م ع ي ب ن حتقل ً ُ ُ ل
بة لل ية اب سـتيس ماكنة أسا لنسـ ية لألنظمة املعرية جامعاتتك مية ا ساوي ا ية  مية  ية وها  ية وا ف األ لعلمل ت علم حملل لقصل ق

 .األخرى

 تشجيع الاحرتام 

يدية اذلين يصونون تكل األنظمة تشجيع احرتام أنظمة املع "2" يدية وكرامة أحصاب املعارف ا تقلارف ا لتقل ل
ئت ّويطوروهنا  هام اذلي ما  ية؛ واحرتام اإل هم الفكرية والرو ية و ثقا توحيافظون علهيا، وكذا سالمهتم ا فل س ح يم َف ِ ق

يدية وهويهتم؛ وا شة أحصاب املعارف ا يدية تأيت به يف احلفاظ عىل  تقلاملعارف ا ي لتقل هم به معل سحرتام ما أ
يدية من أجل  ئة[لتقلأحصاب املعارف ا تخدامه عىل حنو ] لبياحلفاظ عىل ا يولويج وا نوع ا سـاحلفاظ عىل ا ب لت ل

مترار يا؛سـقابل لال نولو تدامة وتقدم العلوم وا ج واألمن الغذايئ والزراعة ا لتك ُّ  ملسـ

ياجات احلقوق وتلبية  ية[حتالا يدية]لفعلا  لتقل ألحصاب املعارف ا

هم  "3" هم بو يدية واحرتام حقو بارشة عن أحصاب املعارف ا تطلعات واألماين الصادرة  صفالاسرتشاد اب ق تقلم لل
يدية  نني لتقلأحصاب املعارف ا ية متواملؤ ية والاجامت ثقا تصادية وا نفعة الا يق الرخاء وا هام يف  ععلهيا واإل ل فمل ق حتق س

مية] عىل وماكفأهتم[هلم  هاهمم يف بقوالاعرتاف  نفع عىل  جامعاهتمس إ يا اليت تعود اب نولو لويف تقدم العلوم وا ج لتك ُّ
متع  ؛جملا

يدية واحلفاظ علهيا يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  لت

يدية واحلفاظ علهيا وتقدمي ادلمع يف هذا الصدد من خالل احرتام  "4" يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج لت
يدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا وإدامهت ننيا وتقدمي احلوافز لللتقلأنظمة املعارف ا ف عىل هذه األنظمة املعرية متمؤ

هم وصوهنا  ؛فإلدامة أنظمة معار

يدية يدية وإقرار الطابع املمزي ألنظمة املعارف ا تقلمتكني أحصاب املعارف ا لتقل  ل

هم من خالل اإلقرار متاما ابلطابع امل "5" يدية من حامية معار فها بطريقة متكن أحصاب املعارف ا لتقليق ّ مزي حتق
ثل هذه  هذه األنظمة علام بأن  ناسب الطابع املمزي  باط حلول  يدية واحلاجة إىل ا مألنظمة املعارف ا ل تن سـتتقل ل
يدية بطريقة تدمع حامية  ية الفكرية ا نصفة وأن تكفل معل أنظمة ا توازنة و بغي أن تكون  لتقلاحللول  مللك م م ين

يدية من  تخدام ولتقلاملعارف ا رشسـسوء الا متكل غري ا ملا وع وأن تكون قادرة فعال عىل متكني أحصاب ل
يدية  تحق علهياتاملربطة هبا لتقلاملعارف ا هم وأن يكون هلم سلطان  رشوعة يف معار هم ا مسـمن ممارسة حقو ف  ؛ملق
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يدية  لتقلدمع أنظمة املعارف ا

تخداماحرتام  "6" تواصل عىل يد أحصاهبا وسـا ها ا ها ونا يدية وتطورها وباد مل املعارف ا ت ت قلتقل ل ّ بيهنم، وفقا ل
ية  يب العرية يف الائامتن عىل املعارف وما يقرتن هبا من موارد ورا سري ذكل؛ ودمع األسا ثلألعراف القامئة، و ل في ت َ ْ

يدية؛ مترار يف تطوير أنظمة املعارف ا يع الا يب و تقلوتعزيز تكل األسا شج لل  سـت

يدية هام يف صون املعارف ا لتقلاإل  س

يو[مع  "7" مية مكل عام  حاإلقرار  هام يف  ]يبق يدية واحلفاظ علهيا، واإل هام يف صون املعارف ا س، اإل لتقلس
يع احلفاظ  ها، و تطويرها واحلفاظ علهيا ونا ية والوسائل األخرى  ناسب بني الوسائل العر توازن ا شجإقامة ا ت ل مل تل قل ف

ها وتعزيز  يدية وصوهنا و تطبيقعىل املعارف ا تخداهما لتقل ية وفقا للمامرسات واملعايري والقواسـا فنني واملفاهمي العر
رشية عامة بارشة عىل أحصاهبا خاصة وعىل ا يدية مبا يعود بفائدة أوىل و لبألحصاب املعارف ا م  عىل أساس لتقل

تفق علهيا مع أحصاب تكل املعارف؛ رشوط ا نرية وا بقة ا ملاملوافقة ا لسـ ملسـت  مل

نصفسـتخدامالا[مقع  رشوع وغري ا مل غري ا رشوع وسوء الا] مل متكل غري ا ملا  سـتخدامل

تجارية اليت ال تكون  "8" تجارية وغري ا شطة ا يدية وغريه من األ رشوع للمعارف ا متكل غري ا لمقع ا ل ن لتقل مل ل
ياجات  يدية مع الا رشوع للمعارف ا متكل غري ا يف طرق مقع ا ترشوعة، مع اإلقرار ابحلاجة إىل  تقل حي لتك مل لم

ية؛ ية وا حمللالو  طن

سارات ادلوية ا لاحرتام الاتفاقات وا تعاون يف إطارهامل لية وا  ملعن

ها، وال سـامي األنظمة  "9" ية األخرى والعمل عىل حنو يامتىش  سارات ادلوية واإل معمراعاة الصكوك وا مي ل قلمل
ها؛ نا ية تقامس  يدية ونظم  ية اليت تقرتن ابملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا فعاليت حتمك ا م معل ت تقل ث ِّل  ل

تاكر واإلبداع بيع الا  تشج

ناقل املعارف تشجيع "10" ته وتعزيز  يد وماكفأته وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا ت ا ي ل ل ب لن
يد ادلاخيل مضن  يدية عىل ا لصعا ية امجلاعات لتقل يدية[صلاأل ية] لتقلوا ثل هذه حمللوا م، مبا يف ذكل إدماج 

نفذ يف هذه ملااملعارف يف  يدية و، ملصلحة أحصاب املامجلاعاتتبادرات الرتبوية اليت  نني لتقلعارف ا علهيا، متاملؤ
يدية عىل ذكل؛  لتقلرشط أن يوافق أحصاب املعارف ا
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بقة ضامن احلصول عىل املوافقة  تفق علهيا الطرفانملسـا بادل القامئ عىل رشوط  نرية واحلرص عىل ا يا لت  ملسـت

يدية مع ضامن  "11" تخدام املعارف ا تقلا بقة احلصول عىل املوافقة لسـ نرية وملسـا بادل ملسـتا لتاحلرص عىل ا
نفاذ إىل  ية حتمك ا يق مع ما هو قامئ من أنظمة دوية وإ تفق علهيا الطرفان واب لالقامئ عىل رشوط  مي ل سـ قلي لتن

ية؛  ثاملوارد الورا

نافع نصف  تقامس ا للميع ا مل ل  تشج

ية من  "12" تأ نقدية ا نقدية وغري ا نافع ا نصف  توزيع العادل وا تقامس وا تيع ا مل ل ل للم مل ل ل تخدام تشج املعارف سـا
نرية، ومبا يف  بقة ا بدأ املوافقة ا بقة و يدية، عىل حنو يامتىش مع غري ذكل من األنظمة ادلوية ا تا ملسـم سـ ملط ل ملتقل ل

نصفة يف احلاالت اخلاصة اليت ال ميكن فهيا حتديد صاحب املعارف [ذكل من خالل  ملاملاكفأة العادةل وا
شف عن املعا يدية أو احلاالت اليت مت فهيا ا لكا  ؛]رفلتقل

توى  رشوعة عىل  تجارة ا ية وا سـالهنوض اب ل ممن مل يةامجلاعات لت  حمللا

تخدام تشجيع  "13" توى امجلسـا ية عىل  يدية ألغراض ا سـاملعارف ا من متقل ياعةلتل ، إن رغب أحصاب ةحملل ا
يدية يف ذكل، إقرارا حبقوق  ًاملعارف ا تامجلاعات لتقل يع تطوير ا ها؛ و ية يف معار يدية وا نا شج حملل ملتقل ت جات فل

ناعات  يدية وما يقرتن هبا من  متدة من املعارف ا ية ا صاأل تقل لصل ها مىت امجلاعات ملسـ سو ية، وتعزيز فرص  يقا ت حملل
تصادية بلك  ية الا يق ا هم يف  ية وهذه الفرص مبا يامتىش مع  يدية هذه ا تغى أحصاب املعارف ا قا حتق منحق من تقل تب لت ل ل

 حرية؛

مي ية الفكرية غري ا نح حقوق ا لسلنع  مللك م  ة ألطراف غري مرصح هلم بذكلم

ية  "14" يدية وما يقرتن هبا من موارد ورا مية يف املعارف ا ية الفكرية غري ا نح حقوق ا ثاحلد من  لتقل لسل مللك م ّ
بة  ية املقرتنة هبا واملعروفة دلى [لومن ممارسـهتا، ابملطا يدية واملوارد الورا ية للمعارف ا بات ر شاء  ثبإ تقل مق ت لن مك

هو بة[، ] رمجلا ية لمبطا يدية املقرتنة ابملوارد الورا تعلقة ابملعارف ا بات الرباءات لالخرتاعات ا ث مودعي  تقل مل لطل
بقة  رشوط املوافقة ا ثال  يد الا شـهئا فضال عن تقدمي أدةل  شف عن مصدر تكل املوارد وبدل  سـاب ت ن مللك ل م تفم َ

نح احلقوق املرتبة ع رشط خاص  شأ  نافع يف بدل ا تقامس ا نرية وا تا مل ن مل كل مل تسـ  ؛]ىل الرباءةمل

بادةل ثقة ا ية وا شفا تتعزيز ا ل ملل  ف

يدية من  "15" تفامه يف العالقات بني أحصاب املعارف ا بادل وا ية والاحرتام ا شفا يقني وا تقلتعزيز ا ل ت ل لل مل ف
ية وغريها من أوساط  تجارية والرتبوية واحلكو ية وا مهجة، واألوساط األاكد ل يدية من مسـتخديم مي لتقلاملعارف ا

بادئ املوافقة هجة أخرى، مب ية و سلوك األخال ثال لقواعد ا يع الا ما يف ذكل من خالل  ق ل ت مشج بقة ت ملسـاحلرة ا
نرية؛  ملسـتا

يدي ثقايف ا بري ا تكامل حامية أشاكل ا تقلا ل تع لسـ  ل

بري الفوللكوري، مع  "16" يدي وأشاكل ا ثقايف ا بري ا تعضامن الاساق مع امحلاية املكفوةل ألشاكل ا تقل ل تع لت ل ل
تجزأ من امجلاعاتيد من احرتام أن العد ثقايف جزءا ال  بريه ا ترب معارفه وأشاكل  ية  ي ا ل تع يع شامةل[حملل ته ا لهو  ].]ي

تصادية والفكرية  "1" ية والا ية والرو يهتا الاجامت يدية، مبا فهيا أ شمويل للمعارف ا قاإلقرار ابلطابع ا ح ع مه تقل لل
ية ثقا ية وا فوا ل  ؛لتعلمي
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ليع الاحرتام ألنظمة املعارف ا "2" ية شجت ية والقمي الفكرية والرو ثقا سالمة ا حيدية؛ وللكرامة وا ف ل ل تقل
يدية اذلين يصونون تكل األنظمة وحيافظون علهيا  ؛لتقلألحصاب املعارف ا

يدية "3" ية ألحصاب املعارف ا ياجات ا تقلية الا لفعل ت لب  ؛حتل

يدية واحلفاظ علهيا "4" يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  ؛لت

يديةدمع أنظمة املعارف  "5"  ؛لتقلا

يديةسـتخداممقع الا "6" نصف للمعارف ا رشوع وغري ا تقل غري ا لمل  ؛مل

ية "7" سارات ادلوية ا توافق مع الاتفاقات وا نالعمل اب ل مل  ؛ملعل

نافع  "8" نصف والعادل  تقامس ا للميع ا مل ل يةتشج تأ تا تخدام  من مل يديةسـا  ؛لتقلاملعارف ا

بادةل يف العالق "9" ثقة ا ية وا شفا تتعزيز ا ل ملل يدية من هجة، ف تخدمني لتقلات بني أحصاب املعارف ا ملسـوا
يني وغريمه من  يني واحلكو تجاريني وا يني وا ماألاكد مي ل يدية من هجة أخرى، مبا يف مسـتخديم لتعلمي لتقلاملعارف ا

ية ذكل من خالل الهنوض اباللزتام  سلوك األخال قبقواعد ا بادئ املوافقة ل بقة مو نريةملسـاحلرة ا  .ملسـتا
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بادئ  ية العامةملا تو جهيا  )تناقش الحقا (ل

شأن امحلاية،  ية احملددة  ية والاساق يف األحاكم املوضو توازن والفا ية ضامن اإلنصاف وا بادئ  ببغي احرتام هذه ا ع ت عل ل بغ مل ين
ناسب  : ملوالهنوض بأهداف امحلاية عىل الوجه ا

تجابة  ) أ ( سـبدأ الا ياجات وتطلعات[م ياجات اليت حيد] حتال ّللحقوق والا يدية دهاحت  لتقلأحصاب املعارف ا

 مبدأ إقرار احلقوق )ب(

ية امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ج( نبدأ فعا ل  م

شمول )د( لبدأ املرونة وا  م

نافع  )ه( ملبدأ اإلنصاف وتقامس ا  م

ية املقرتنة هبا )و( نفاذ إىل املوارد الورا نظم ا ثبدأ الامتيش مع األنظمة القانوية القامئة اليت  ل ت ن  م

تعاون يف إطارها )ز( ية األخرى وا رشوعات ادلوية واإل لبدأ احرتام الصكوك وا مي قلل مل  م

ها وفق األعراف )ح( يدية و تخدام املعارف ا نقلبدأ احرتام ا تقلم  لسـ

يدية )ط( لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا  م

يدية )ي( ياجات أحصاب املعارف ا تجابة ال ساعدة لال تقلبدأ تقدمي ا ت سـ لمل ح  م
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 1املادة 

 موضوع امحلاية

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

يار   1خلا

يدية"مصطلح شري ي، الصك األغراض هذ 1.1 تعمل ويه "لتقلاملعارف ا تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا ل إىل ادلراية ا ب مللعمل
يدي ياق  شاط فكري يف  تقلمثرة  سـ  .ن

يار   2خلا

تطورة 1.1 يوية و يدية معارف  ماملعارف ا ح شاط. لتقل يل إىل آخر وشملنويه مثرة  ها  تات فكرية  ج ثال  ينقل يل ا ملعىل  سب
ية ال احلرص ادلراية تاكر واملامرسةلعملا هارة والا ب وا نعوطريقة مل تعمل  لص ا تدريس لوا نةيةفمعرأنظمة يف لوا ية أو يف مقن  شفه أو 

يديةتوشمل . أي شلك آخر من هذه األنظمة يلتقلاملعارف ا نوع ا ب كذكل املعارف املربطة اب ت لت يديةولويج ول ياة ا تقلأمناط ا  لحل
ية  .لطبيعواملوارد ا

 

ية  هلمعايري األ

يار   1خلا

يدية اليت تكون 2.1 تقلتد امحلاية إىل املعارف ا  :لمت

تج الفريد اخلاص  ) أ ( َا يدين، كام مه معرفون يف املادة ملن   بوضوح؛مأو املقرتن هب، 2ملسـتفاب

يا مسـتنبطة  )ب( تقامسة وحمافظا علهيا وعجام يل إىل آخرمو جناقةل من   ؛مت

ية  )ج( ثقا هوية ا تجزأ من ا فجزء ال  لل ي   /؛2للمسـتفيدين، كام مه معرفون يف املادة ً

 بديل

تخدمةغري معروفة )د( يدين، كام مه معرفون يف املادة  عىل نطاق واسع خارج جامعةمسـ أو   ملدة معقوةل مبوافقة ،2ملسـتف ا
نرية؛ مسـتبقة و  مسـ

 أو

يدين، كام مه معرفون يف املادة  عىل نطاق واسع خارج جامعةتخدمةمسـ أو غري معروفة )د(   ملدة معقوةل؛،2ملسـتف ا

 غري موجودة يف املكل العام؛ )ه(

ية الفكرية )و( ية حبقوق ا مللكغري   ؛محم
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بادئ وقواعد وهمارات )ز( يقا  ملست  ب تطي ية وممارساتل شطة  معل ودراية  تعلّوأ يدمية ن  .جمعروفة عادة وعامة عىل حنو 

يار   2خلا

يدية اليت تكون مبوجب هذا الصكمتتد امحلاية 2.1 ناقةل لتقل إىل املعارف ا متبطة وحمافظا علهيا و يل إىل آخر مسـتن  جمن 
يدين، كام مه معرفون يف املادة معرتفا هباو ية  ثقا هوية ا تف كجزء من ا ف للمسـل  .تة أو مربطة هبامقرتن و، أ2ل
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رسينتعليق   1 عىل املادة ملي ا

يار نهتج: 1 خلا بدأ ا ملا  مل

يار  خلتضمن هذا ا يقا وبسـيطتعريفا ي يدية ل  نطاقاضأ يال ولتقللمعارف ا يةمبتفصقامئة أكرث   .هلعايري األ

يار  نهتج: 2خلا بدأ ا ملا  مل

توح يال و يار تعريفا أكرث  مفتضمن هذا ا تفص خل يديةاي  .لتقل للمعارف ا

يار  ية املوضوع احملميختغري أن ا يهادلاخيل/لقانون الوطينُترك ل لتسماملصطلحات احملددة  بت  ف   .لل

يدية املقدسة أو يتضمن و يار أيضا إشارة إىل املعارف ا تقلهذا ا  .رسيةلالخل

نهتج بدأ ا يقات عىل ا مل  مل  تعل

نص،تنقيحهبدف  بعدل ا يارين أييست  يدةخل الك ا نارص حتدد ا ملسـتف  سأةلتبقى هذهو. ع ها مل ا  .2املادة حمصورة يف مجمل يف 

رسيف ضوء او ملييقات اليت وردت، أبقى ا تني عىل ن ولتعل سأ لا تني ابمل يديةتبطاملر رسية واملقدسة لتقلملعارف ا  .لا

يدية الوأعرب بعض الوفود عن  بة يف إدراج تعريف للمعارف ا تقلر ساءلت عن غري أن. رسيةلالغ حدود ت وفودا أخرى 
يدية نوع  من لصكينبغي هل ، وة املقدسلتقلاملعارف ا نأنلهذا ا سأةل؟ هذه اوليت    ملا

 1.2تعليقات عىل املادة 

ليغ ا يارينبشلك نص ص خسط يف   .مب

يار يوتضمن يةو" "ياعجامو" "بوضوح" مفاهمي 1خل ا ثقا هوية ا فا تاج ". لل مثل املكل العام واملعارف (خرى األفاهمي املحتو
يدية  بدإضافة إىل  )سـتخدمة عىل نطاق واسعملاعروفة أو املغري لتقلا شيلني لا قنا يةاتم  .ف إضا
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 2املادة 

يدون من امحلاية  ملسـتفا

يار   1خلا

يدون من  يديةملسـتفا شعوب، مه1، كام مه معرفون يف املادة لتقلحامية املعارف ا ية/ل ا ية صلامجلاعات األ  .حمللوامجلاعات ا

يار   2خلا

شمل  يدون من يجيوز أن  يديةملسـتفا ية، 1 ، كام مه معرفون يف املادةلتقلحامية املعارف ا تا ئات ا لا ل  : لف

شعوب )أ(  ية؛/لا  صلامجلاعات األ

ية؛ )ب(   حمللوامجلاعات ا

يدية؛ )ج(   لتقلوامجلاعات ا

 واألرس؛ )د( 

 واألمم؛ )ه( 

ئات املذكورة أعاله؛ ) و(   لفواألفراد داخل ا

يان وطين حيدده القانون  )ز(  يديةإذا اكنت  ادلاخيلكوأي  تحديلتقلاملعارف ا سوبة اب ل غري  د إىل شعب أصيل أو من
بطهتا تحال حتديد امجلاعة اليت ا ية، أو إذا ا سـتنجامعة  سـ  .حمل
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رسينتعليق   2 عىل املادة ملي ا

يار  نهتج: 1خل ا بدأ ا ملا  مل

يد"  يار" نوملسـتفا ية خليف هذا ا ية وا حمللمه امجلاعات األ  .صل

يار  نهتج: 2خلا بدأ ا ملا  مل

يدون"يشمل  يار"ملسـتفا سد . واألفرادمم األرس واأل خل يف هذا ا تخدم مصطلح جيو بدلان اليت ال  يار موقف ا سـهذا ا ل تخل
ية أو  شعوب األ صلا ية ولكهنامجلاعاتل يديةونافظحي أن األفراد أو األرس ترى احملل ا  .لتقل عىل املعارف ا

نهتجتعليقات عىل   بدأ ا ملا  مل

رسعتقدي يد"ن أن مصطلح وملي ا توازياقش نيُأن يسـتحق " نوملسـتفا يدي نص يف لاب ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نص  ول
يدية  .لتقلاملعارف ا

رس وضع  وقد رشوع ومليا نصوص اليت قدهمذات ملن يف هذا ا رس الا يدييف إطار ملي ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  .ل

يار حيتوي   يدين عىل 1خلا تفئات ا يةاأل ملسـف تضمن سـسا يار ي، فامي  ية مهنفئات  2خلا تطلب فإضا ن دا ممزيسيم، وهذا 
 .شانقلا
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 3املادة 

 نطاق امحلاية

يار   1خلا

تضاء ووفق 1.3 ند الا بة وفعاةل،  نا ية أو إدارية  يا قبغي توفري تدابري قانوية أو  م عن سـ سـ سـ ن ، فامي خيص ما للقانون الوطين اي
 :ييل

يدية  )أ( شف عن املعارف ا تقلنع ا للك رسية[م ها]لا تغال تخداهما أو ا ل أو ا سـ  ؛بدون ترصحي سـ

يديُيعندما  )ب( ها ا يا يدية خارج  تخدام املعارف ا تقلعرف ا سـ تقل لسـ  :قل

ناد "1" يدية وإ سـالاعرتاف مبصدر املعارف ا ، إال إذا قرر أحصاب ني معروفواصاحهبا إن اكنأإىل ها لتقل
يدية خالف ذكل  ؛لتقلاملعارف ا

يه م "2" يس  تخداما  يدية ا تخدام املعارف ا يع عىل ا فا ل سـ تقل سـ لشج ية  ميس القواعد واملامالت ثقا فرسات ا ل
 .اخلاصة بأحصاهبا

تخدمهيا )ج( يدية و سـيع أحصاب املعارف ا تقل مشج ل تفق علهيا  ت بشأن رشوط معىل وضع اتفاقات هبا رشوط 
تجاريو املوافقة تخدام ا ية من الا تأ نافع ا لتقامس ا سـ ت مل هذه مل يديةل   .لتقلاملعارف ا

يارية  ختإضافة ا

ثاريةاب ،2فون يف املادة ، كام مه معرنوملسـتفيدا يمتتعينبغي أن  2.3 يةسـتئحلقوق الا تا ل ا  :للقانون الوطين اووفق ل

تحمك فهيا  )أ( يدية وا هم ا تع مبعار لا تقل لمت ف ها واحملافظة علهيا وتطويرها وصوهنا وحاميهتال تعام لوا  ؛سـ

نفاذ إىل معارو )ب( ترصحي اب ترصحي أو رفض ا فا ل ل تخداهما؛همل يدية وا سـ ا  لتقل

يب عاو )ج( ناء نصاحلصول عىل  يدية  هم ا تخدام معار ية من ا تأ نافع ا نصف من ا بدل و تقل سـ ت مل لمل ف تفق م معىل رشوط 
 ؛علهيا

ساب أو متكل أو و )د( تخدام، مبا يف ذكل أي ا رشوع وسوء الا متكل غري ا تنع ا كسـ مل ل تعامل أو م هم ملممارسة سـا فعار
تفق علهيا؛ يدية، دون وضع رشوط  ما  لتقل

يديمو )ه( تخدام املعارف ا تقلنع ا نادابأحصاهبو هذه املعارف أنشمبدون الاعرتاف ة لسـ  هاسـ إن اكنوا معروفني وإ
 إلهيم؛

تخدام و )و( يديةسـضامن أن ا ية ألحصاهبا حيلتقلاملعارف ا ثقا فرتم القواعد واملامرسات ا  .ل

يار   2خلا

يدين، ادلول األعضاءتكفل  1.3 ية2كام مه معرفون يف املادة للمسـتف  تا ثارية ا ل، احلقوق الا ل  :سـتئ
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يدية  ) أ ( هم ا تع مبعار تقلا لمت ف ها واحملافظة علهيا وتطويرها وصوهنا وحاميهتا ل تعام لوا ثاراي؛سـ تحمك فهيا حتكام ا سـتئوا  ل

نفاذ إىل معارو )ب( ترصحي اب ترصحي أو رفض ا فا ل ل تخداهما؛همل يدية وا سـ ا  لتقل

همو )ج( تخدام معار ية من ا تأ نافع ا نصف من ا يب عادل و فاحلصول عىل  م سـنص ت مل تفق مل ناء عىل رشوط  يدية  م ا ب لتقل
 علهيا؛

ساب أو متكل أو و )د( تخدام، مبا يف ذكل أي ا رشوع وسوء الا متكل غري ا تنع ا كسـ مل ل تعامل أو م هم ملممارسة سـا فعار
تفق علهيا؛ نرية ودون وضع رشوط  بقة ا يدية، دون موافقهتم ا ما ملسـت سـ ملتقل  ل

ندو )ه( ية الفكرية اليت،عالاشرتاط  نح حقوق ا مللك  شف اإللزايم عن م يدية ا هم ا تخدام معار تعلق اب لك  تقل سـ لت ف
شـهئهوية  يدية وبدل  نأحصاب املعارف ا متقل نرية وتقامس مل بقة ا رشطي املوافقة ا ثال  سـت، وتقدمي أدةل عىل الا ملم سـ ملت ل
نافع شأادلاخيل وفقا للقانون ملا  ؛ملن أو رشوط بدل ا

يدية دون الاعرتاف مو )و( تخدام املعارف ا تقلنع ا نادابأحصاهبو هذه املعارف أنشمبلسـ  هاسـ إن اكنوا معروفني وإ
 إلهيم؛

تخدام و )ز( يديةسـضامن أن ا ية ألحصاهبا حيلتقلاملعارف ا ثقا فرتم القواعد واملامرسات ا  .ل

شري مصطلح  2.3 تعامل"يألغراض هذا الصك،  ية "سـا تا يدية إىل أي من األفعال ا لفامي خيص املعارف ا ل  :لتقل

تجايف حال اكنت  )أ( يدية  ناملعارف ا متقل  :ل

يدي؛ "1" ياق ا تخدامه خارج ا يعه أو ختزنه أو ا يع أو  ترياده أو عرضه  تج أو ا تقليع ا سـ سـ ي ب ب سـ ن لن ل لل مل  تص

يدي؛ "2" ياق ا تخدامه خارج ا يعه أو ا يع أو  تج ألغراض عرضه  تالك ا تقلأو ا سـ سـ ب ب لن ل لل مل  م

نع )ب( يدية طريقة  صيف حال اكنت املعارف ا  :لتقل

تعام "1" يدي؛سـا ياق ا نع خارج ا تقلل طريقة ا سـ للص  ل

ندأو  "2" شار إلهيا يف ا ببارشة األفعال ا لمل تعامل )أ( الفرعي م بارشة ال يجة  تج يكون  سـ فامي خيص  من نت م
نع  .لصطريقة ا

تخداميف حال  )ج( يدية سـا سب الرحب أو إىل أهداف ألغراض لتقل املعارف ا تطوير املؤداين إىل  بحث وا كا ل ل
 .جتارية

بة والفعاةلادلول األعضاء ا تتيح 3.3 نا سـتدابري القانوية ا مل ن  :فامي خيص ما ييل ل

ية القواننيمراعاةمع املذكور آنفا  احلقوق إنفاذضامن  ) أ ( بقةف واملامرسات العريةحملل ا  .ملط ا

ها ) ب( تغال تخداهما أو ا يدية أو ا شف عن املعارف ا لنع ا سـم سـ تقل  ؛بدون ترصحي للك

تخد )ج( سـندما يعرف ا يديُع ها ا يا يدية خارج  تقلام املعارف ا سـ لتقل  :قل
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نادها إىل أصاحهبا إن اكنوا معروفني، إال إذا قرر أحصاب  "1" يدية وإ سـالاعرتاف مبصدر املعارف ا لتقل
يدية خالف ذكل؛  لتقلاملعارف ا

ثقا "2" يه ما ميس القواعد واملامرسات ا يس  تخداما  يدية ا تخدام املعارف ا يع عىل ا فا ف لل سـ تقل سـ لشج ية لت
 .اخلاصة بأحصاهبا

يدية رسية وغري معروفة  "3" ندما تكون املعارف ا تخدمهيا،  يدية و تقليع أحصاب املعارف ا ع سـ تقل لشج م ل ت
ية من  تأ نافع ا شأن رشوط املوافقة وتقامس ا تفق علهيا  تعىل نطاق واسع، عىل وضع اتفاقات هبا رشوط  مل مل ب م

يدية هذه املعارف ا تجاري  تخدام ا تقلالا ل لسـ  .ل
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رسين قتعلي   3عىل املادة ملي ا

 تعليقات عامة

يوط رسون إىل الفصل بني نطاق امحلاية، بشأن  3 املادة خاكن من الصعوبة مباكن فك  حقوق أحصاب املعارف مليفلجأ ا
يدية يةلتقلا تدابريو، ح من ان بغي اختاذها محللا ثل ين اليت  يدية  ماية املعارف ا ية أخرىلتقل رشوع من ان متكل غري ا حا مل  .ل

ية كدت وأ شاورات غري الر مسا رسينأن مل ساعد ا،ملينص ا ل ولنئ اكن  ية ادلوية سي لنة احلكو تكرار، ألنه ملج تداخل وا ليزيل ا ل
يث قارصايزال  فإنه ال يديةربط  حمن  تعلقة حبامية املعارف ا شالك ا تقلصالت واحضة بني ا مل تدابري لمل بغي لوا نة اليت  ن ا يملمك

شالكلتسويةاختاذها   .مل هذه ا

نص يدعو إىل  اقرتاح دمُوق يلكة ا لإعادة  ية األحاكمجتميع أكرث عرب ه إطار وهنج قامئ عىل احلقوق، : شامةلج ُأربعة هنيف ل احلا
هدف محلواسع ومرن، وأحاكم  يدية لحمددة ا تلطلالتقلاية املعارف ا رسون ا. خمرسية، وهنج  ترب ا ملو  هذا الاقرتاح ونشاركملييع

ية ادلويةلا نوشجعيالهامتم وجديرا اب لنة احلكو يه عىل ا ملج فنظر  يةل سأةل األسا ناول هذه ا ناء مضهيا قدما يف  سـأ مل ت . ث
تيوصون أيضا و تفاظ  بابال تح ية ادلوية من رحةل الحقة  مؤكدين أنه يف م،عاملسـعريف الا نة احلكو شة قد ترغب ا نا لا للج ق ممل

نص يف تضمني  تعاريفمسـتقالجزءا لمنت ا يع ا توي عىل  ل  مج  .حي

يار  نهتج: 1خلا بدأ ا ملا  مل

نهتج  بدأ ا ملإن ا ياهذا يف مل بغي أن يكون ل هو أنرخلا  من املرونة يف حتديد نطاق امحلايةأكرب قدر ممكن   األعضاءدلولينه 
يات ادلول األعضاء، و( لسؤو يديةيف م بديل، حقوق أحصاب املعارف ا تقلا  ).لل

يار نهتج: 2خلا بدأ ا ملا  مل

نهتج  بدأ ا ملإن ا يار يف مل نص قدرا أكرب من اخلهذا ا تضمن ا لهو أن  ل  ويفرض احلقوقا عىل قامئ وأن يكون صفالوصيل واتفي
  .الزتامات أشد عىل ادلول األعضاء

نهتجتعليقات عىل  بدأ ا ملا  مل

رسّألغراض هذه املادة، مزي ها الصك احلقوقبني ن وملي ا يدية مينح اليت  بغي أنلتقلألحصاب املعارف ا تدابري اليت  ينوا تخذها ت ل
 . هذه احلقوقلتعزيزدلول األعضاء ا

 1.3تعليقات عىل املادة 

يار  تحدث، 1خليف ا ي ينخيارن ويرسملا سـا تدابري اليت يتناول األ. نيعفر تبغي أن لول ا ناول تخذها ادلول األعضاء فاميين يت 
يار  ثاين خلا ها احلقوق لا بغي  نحاليت  من تدابري املذكورة للمسـتفيديني سدذهو.  آنفالابإلضافة إىل ا رسنص يف   ما وردجيا  ين مليا

يدييف إطار  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  .ل

تخدم و رسسـا يعة هذا الصكمصطلح ن ومليا بقا عىل  نب احلمك  بادلول األعضاء  سـ طتج م  .ل

ية و يار ) ه(عخبصوص الفقرة الفر ساءل 2خليف إطار ا رسون ت،  بار ذكل حقا ألعام إذا اكن مليا حصاب عتمن الصواب ا
يدية، أو ابألحرى الزتاما عىل ادلول األعضاءاملعارف  ثلام هو احلال يف التقلا  .1خليار م 
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تعلق و ساءلبيفامي  شأ،  تبدل ا رسونملن تعلق  إذا اكنملي ا ب األمر  يدية أي شأ املعارف ا تقلبدل  لن شأ  مم أحصاب املعارف منبدل 
يدية  .لتقلا

رسون واقرتح  ناءاتت اهن أل6إىل املادة املقرتحة  4.3 الفقرةنقل مليا  .سـتثشري إىل الا

بادئ احلق يف تقرير املصري اليت فقرة ال يلتزأ مشري إىل  رسين ألن ت ها أنيرون مليا ب ال عالقة  يكونل  من سـنطاق امحلاية، و
سب إدراهجا يف  بادئ واألهدافناأل  .ملا

بة للفقرة و يار 2.3لنسـاب رسون من ، 3خل يف ا تأكد ا مليمل  ياريناهودرج ي فملالقصد من الفقرة املقرتحةي  .خل يف ا
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 4املادة 

 العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق

تعاقدة[ ادلول األعضاء/لدلولينبغي  1.4 ناسب ووفقا ألنظمهتا القانوية[ ،]]تتعهّد [ أنملاألطراف ا نسب ما هو  ، ]مح
يق هذا الصك تدابري الالزمة لضامن  بابعامتد ا  .تطل

يار [  1خلا

تعدي ادلول األطراف تكفل] ينبغي أن/[يتعني 2.4 يهنا ملاكحفة ا بة مبوجب قوا نا ل إاتحة إجراءات إنفاذ  نسـ العمد أو [م
همل يدية مبوج] ملا نوحة للمعارف ا تقلعىل امحلاية ا تعدايت الصك تب هذالملم ية لردع مزيد من ا لكون اك  .ف

يار   2خلا

تعاقدة تتعهد 2.4 يةبتمل األطراف ا ليذ اآل  .نف

ية وإدارية تإجراءا إاتحة ]ينبغي [يتعني ية ومد ننا ئ يات لإلنفاذ و ج لآ نازعات وتدابري حدودية وعقوابت وجزاءاتل ملسوية ا  ت
متكني من اختاذ اإلجراءات الفعاةل  يدية من أجل ا ية، يف حال خرق امحلاية املكفوةل للمعارف ا بة واك نا رسة و لتكون  تقل لسـ ف م ّ مي

رشوع أو سوء [ انهتاكضد أي  متكل غري ا ملا بل الاتصاف املعجةل اليت من  لل]سـتخدامالال يدية، مبا يف ذكل  ّمعارف ا ن سـ لتقل
تخدام[ الانهتاك  رادعا ملزيد منتكونشأهنا أن  رشوع أو سوء الا متكل غري ا سـا مل  .]ل

رسة  3.4 ميبغي أن تكون هذه اإلجراءات  نصفة وعادةل  وفعاةلين بةمو نا سـو  وأال تكون ثقال عىل عاتق أحصاب ]مالمئة [م
يد رشوعة واملصاحل العامة[. يةلتقلاملعارف ا بغي أيضا أن توفر ضامانت ملصاحل الغري ا ملو  ].ين

يدية،  4.4 تخديم معارف  يدين و يدين أو بني ا نازعة بني ا شأت  تقليف حال  سـ من تف تف سـم ملسـ  عىل جيوز لألطراف الاتفاقمل
ية إحاةل للك طرف ]ّحيق [جيوز[ ية إىل آ ل ا نازعات ومع] مسـتقةل[لقض سوية ا ملوبديةل  ميي لت قلرتف هبا يف القانون ادلويل أو اإل

يدية أو الوطين تخدمني إىل .لتقلوفق ما يفضهل أحصاب املعارف ا يدين وا نازعات بني ا سوية ا ية  بغي ختويل آ سـ و مل ت ملل تف ملسـن ي
تخدمني من بدل واحد يدين وا ندما يكون هؤالء ا سـالقانون الوطين  ملع  .ملسـتف

بعة يف امجلاعات ألغراض تعزيز تدابري وجهية إلجراء خربة ثق 5.4 يق العرية واإلجراءات ا ية تراعى فهيا القوانني واملوا تا ملث ف ف
نازعات ملسوية ا  .ت

يار   3خلا

ية و 1.4 يا سـبغي توفري تدابري قانوية و سـ ن نع الرضر العمد أو /ين ية، مبا يف ذكل  يق هذه اآل مأو إدارية مالمئة لضامن  ل تطب
يةبسبب اإلهامل ابملصاحل  يدين ابلقدر الاكيف للردعملأو ا/ ولاملا للمسـتفنوية  بغي للعقوابت واجلزاءات أن . ع تضاء،  ند الا نو يق ع

ية شعب األصيل وامجلاعات ا يلجأ إلهيا ا حمللتعرب عن العقوابت واجلزاءات اليت اكن  ل سـ ّ. 

ية حتت ح 2.4 ية إىل احلفاظ عىل امحلاية املكفوةل مبوجب هذه اآل بل الاتصاف الرا لبغي أن تكون  ن مسـ بدل ين لمك رشيع ا ت
بت امحلاية طليث   .ح

تخدمهيا  3.4 يدين مهنا و يدية أو بني ا يدين من املعارف ا نازعة بني ا شوء  ند  سـو تقل ن مع تفل تف سـم ملسـ ّحيق للك طرف أن مل
ية  ية إىل آ ليل ا لقض ميي أو الوطين] مسـتقةل[حي نازعات ومعرتف هبا يف القانون ادلويل أو اإل سوية ا قلوبديةل  مل  .لت
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 5املادة 

 إدارة احلقوق

ية  ية أو إ شاء إدارة أو إدارات و ميال خيل إ ن قلن ط يدية يف ال ابلقانون الوطين وال  هذه املادة مبوجبّ لتقلحبق أحصاب املعارف ا
ية يهنم وممارساهتم العر هم وقوا هم ومفا هم وفقا ملوا فإدارة حقو ن مي يق هق  .ث

سلطة شاء هذه ا بغي إ لويف حال قررت ادلوةل العضو بذكل أنه  ن  :ين

تعاقد [وةل عضودل ]جيوز [يتعني 1.5 نرية من، ]مطرف  بقة و مسـتمبوافقة حرة و شاور مع،  [مسـ  ]أحصاب [ُمالك ]لتاب
يدية شئ جيوز ،وفق قانوهنا الوطين لتقلاملعارف ا بة أو تعنيتن أن  نا ية  ية أو إ تصة و سـإدارة أو إدارات  مي ن مخم قل وميكن أن . ط

ثال ال احلرص يل ا ملشمل هماهما، عىل   :، ما ييلسبت

 بديل

تصة  يدية، جيوز إلدارة من اإلدارات ا خملإن طلب أحصاب املعارف ا ية(لتقل ية أو  ية اكنت أو و حملإ ن طمي أن تضطلع مبا ييل ) قل
يدية  :لتقليف حدود ما يرصح به أحصاب املعارف ا

يدية ]نرش [تنرشأن  )أ( شأن املعارف ا تقل املعلومات  يدين يف إطاحاميهتا و وممارسات تعزيزهالب ملسـتفر حامية ا
 ؛مهنا

تأكد من احلصول عىل املوافقة  )ب( نرية؛ احلرةلوا بقة ا ملسـتا  ملسـ

 بدائل

تفق علهيا )ب( شأن وضع رشوط  تخدمهيا  يدية و شورة إىل أحصاب املعارف ا متقدمي ا ب سـ تقل ممل  .ل

نرية وتقاو )ب( بقة وا رشيع الوطين فامي خيص املوافقة ا ملسـتيق قواعد وإجراءات ا سـ ملب نافع تقاسام عادال لتتط ملمس ا
نصفا  .مو

نصفااإلرشاف عىل و )ج[( نافع تقاسام عادال و متقامس ا  ]؛مل

يدية]أحصاب [ُ مالك]مساعدة [تساعدأن و )د( با، لتقل املعارف ا نا نا و سـمىت اكن ذكل  م تخدام ، ممك سـعىل ا
هم  يدية ويفقحقو هم ا لتقل معار  . وإنفاذها]ممارسـهتا [تطبيقهاف

رشوعة فامي خيص أن حتدد إذا اك )ه( سة غري  نا شلك انهتااك أو  يدية  تعلقة ابملعارف ا من فعل من األفعال ا ف ي تقل ممل ل
 .تكل املعارف

نصوص علهيا يف املادة  2.5 تويف املعايري ا يدية  مليف حال اكنت معارف  سـ تحديد إىل جامعة 1تتقل ندة اب ست  ل، و سـ مي ل
ترصة علهيا، جيوز لإلدارة أ ست  مقو توىل إدارة احلنلي شاور مع ت  يدية، اب تكل املعارف ا تعلقة  تقوق ا تقل ب لمل  ]أحصاب [ُمالكل

يدية ناوموافقهتم لتقلاملعارف ا يامث اكن ذكل  ممك   .ح

ّتعني 3.5 ية ] ينبغي/[ي ية أو اإل ية الفكرية هبوية اإلدارة أو اإلدارات الو ية  نظمة العا ميإبالغ ا ن مل قلمل ط تصة[للملك  .]خملا
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شاء إدارة أو[ 4.5 نال خيل إ ية ّ ية أو إ مي إدارات و قلن  ]أحصاب [ُمالكحبق  ابلقانون الوطين والال  هذه املادة مبوجبط
ية يهنم وممارساهتم العر هم وقوا هم ومفا هم وفقا ملوا يدية يف إدارة حقو فاملعارف ا ن مي يق هق ث  ].لتقل

ية يك تكون جز 5.5 شعوب األ ثقة عن ا شأة أن تضم اإلدارات ا صلتعني عىل اإلدارة ا ل ن ملنبي  . من هذه اإلدارةاًءمل
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 6املادة 

يدات ناءات وا يالا لتقت ث  سـ

 

يار   1خلا

يدينبغي أ 1.6 ّال  يديةتق يديةالوطين، /ادلاخيل، وفقا للقانون لتقل تدابري حامية املعارف ا باط املعارف ا لتقلا تخداهما  سـتن سـوا
يد ياق ا يهنا يف ا ها وتطويرها داخل امجلاعات وفامي  ها وباد تقلالعريف و سـ لت ل ب ل يديننقل  .ملسـتفي والعريف عىل يد ا

متبغي أن و 2.6  يدة أوإىل  فقطاية امحلعىل تقييدات لا تدين يدية خارج عضوية امجلاعة ا تعامل املعارف ا ملسـتفا تقل خارج  لسـ
يدي أو العريف ياق ا تقلا لسـ  .ل

متدلدلول األعضاءجيوز و 3.6 ناءات مالمئة تع أن  سـتثيدات أو ا  حيرتمين رشيطة أن الوط/ادلاخيل مبوجب القانون تقي
تخدام  يديةسـا  : ما ييللتقلاملعارف ا

 بديل

ناءات مالمئة مبوجب القانون  3.6 يدات أو ا متد  سـتثجيوز لدلول األعضاء أن  تقي بقة مع  ،الوطين/ادلاخيلتع ملسـاملوافقة ا
نرية يدين،ملسـتوا يديةحيرتم رشيطة أن للمسـتف  تخدام املعارف ا تقل ا  : ما ييللسـ

سب اإلماكن؛ملالاعرتاف اب )أ(  حيدين،   سـتف

 ؛ أو إحلاق الرضر هبمملسـتفيدينإىل اوعدم اإلساءة  )ب( 

نصفة، )ج(  توافق مع املامرسة ا ملوا  ل

 بديل

تعاملتعارض مع لا عدم )أ(  يديللمعارف  العادي سـالا يدين؛لتقلا بل ا تفة من   ملسـق

يدينررضإحلاق  وعدم )ب(  رشوعة  للمسـتف بال مربر ابملصاحل ا مل ّ. 

سموحا هبا يف املادة ين 4.6 ية سواء اكن  تا سامح ابألفعال ا مبغي ا ل ل  :أو ال 2.6ل

تخدام )أ(  يدية يف احملفوظاتسـا تاحف ألتقل املعارف ا بات أو ا مل أو ا يةوملكت ثقا سات ا ف املؤ ل  ألغراض غري جتارية س
ثقايف؛ ها صون الرتاث ا لهد ها؛ف بحث فهيا و ها وا يل مبا يف ذكل صوهنا وعر متثض  ل

هام من إبدا )ب(  نف أصيل يكون  مسـتلع  يديةمص  .لتقلاملعارف ا

نح أي حق ي 5.6 ُال  تخدام معارفُيم  :سـقيص اآلخرين من ا

تقل؛ )أ(  شلك  سـبطة  مب  مسـتن



WO/GA/40/7 

Annex B 

20 

 

يدين؛ )ب(  تقة من مصادر من غري ا ملسـتفأو   مشـ

يدين )ج(    .ملسـتفأو معروفة خارج جامعة ا

بغي [ 6.6 رسية واملقنأينال  يدية ا ل ختضع املعارف ا يداتلتقل ناءات وا لتقيدسة لال  .]سـتث

يار   2خلا

يدينبغي أ 1.6 ّال  يديةتق يدية لتقل تدابري حامية املعارف ا باط املعارف ا لتقلا ها وتطويرها  سـتن ها وباد تخداهما العريف و لوا تنقل سـ
يدين يدي والعريف عىل يد ا ياق ا يهنا يف ا تفداخل امجلاعات وفامي  ملسـب تقل لسـ  لدلول ادلاخيل/الوطينمبا يامتىش والقانون  [ل

 ].األعضاء

متبغي أن و 2.6 يدات عىل امحلاية فقطتدين يدة أوإىل  لتقي ا يدية خارج عضوية امجلاعة ا تعامل املعارف ا ملسـتفا تقل خارج  لسـ
يدي أو العريف ياق ا تقلا لسـ  .ل

متدلدلول األعضاءجيوز و 3.6 ناءات مالمئة تع أن  سـتثيدات أو ا يطة أن حيرتم الوطين رش/ادلاخيل مبوجب القانون تقي
تخدام  يديةسـا  : ما ييللتقلاملعارف ا

 بديل

ناءات مالمئة مبوجب القانون  3.6 يدات أو ا متد  سـتثجيوز لدلول األعضاء أن  تقي بقة مع  ،الوطين/ادلاخيلتع ملسـاملوافقة ا
نرية يدين،ملسـتوا يديةحيرتم رشيطة أن للمسـتف  تخدام املعارف ا تقل ا  : ما ييللسـ

ي )أ(  سب اإلماكن؛ملسـتفالاعرتاف اب  حدين، 

 ؛ أو إحلاق الرضر هبمملسـتفيدينإىل اوعدم اإلساءة  )ب( 

نصفة، )ج(  توافق مع املامرسة ا ملوا  ل

 بديل

تعاملتعارض مع لا عدم )أ(  يديللمعارف  العادي سـالا يدين؛لتقلا بل ا تفة من   ملسـق

يدينررضإحلاق  وعدم )ب(  رشوعة  للمسـتف بال مربر ابملصاحل ا مل ّ. 

يداتختضال [ 4.6 ناءات وا رسية واملقدسة لال يدية ا يع املعارف ا لتقتقل سـتث ل   .]ل
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رسين  تعليق   6عىل املادة مليا

 تعليقات 

ية تحُ اقرت تا ياغة ا سة العامة ا ليف ا ل لص تقةل مرتكزا عىل معارف ]إذا اكن هذا[": جلل تاكر بطريقة  شاف أو الا سـ الا ب مت ك
يدا ناءات وا بغي أن تكون الا ييدية،  ن لتقتقل سـتثف بدل األصلي يدية يف ا لت عىل املعارف ا رسون". لتقل دراج إ عدم مليوارتأى ا

ياغةتكل يح من مؤيدهيإىل حني احلصول عىل  لص ا  .اضتو

ساءلو  ية،  شاورات غري ر تخالل  مس بغي: عام ييلبعض الوفود  تم يدية إدراج ينهل  رسيةلتقلاملعارف ا املقدسة مضن /ل ا
بالنطاق الصك يوضع  مسـتق اذلي  يع وأقر  ؟سـ سأةل ارضورة إجراء بمجلا شأن هذه ا شات  نا ملمزيد من ا مل ب ق يف غضون و. همةمل

رسفضلذكل،  تفاظن وملي ا تعلقة اب حالا ياغة ا ملاب يدية لص نصامل أو/ ورسيةلالتقلملعارف ا   .لقدسة يف ا
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 7املادة 

 مدة امحلاية

 

يار [  1خلا

يدية ما]ينبغي [يتعني لتقل أن رسي حامية املعارف ا يدية تفي مبعايري دامت امل ت يةلتقلعارف ا  للحصول عىل امحلاية وفقا هلاأل
 ].1للامدة 

يار [  2خلا

يدية  تقلتفاوت فرتة حامية املعارف ا نادا إىللت يدية ستا ميهتا لتقلخصائص املعارف ا  ].قو
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 8املادة 

ية رشوط ا شلكا  لل

 

يار   1خلا

يدية ألي رشوطأ] يتعني [ينبغي 1.8 يةلتقلال ختضع حامية املعارف ا  .شلك 

يار   2خلا

ية 1.8 رشوط ا يدية بعض ا شلكتلزم حامية املعارف ا تقل لسـ ل  .لت

ية  2.8[ شفا فحرصا عىل ا يديةل يقني واحلفاظ عىل املعارف ا تقلوا ّتعني/ينبغي[  جيوز،لل ية ] ي ية ا سك اإلدارات الو نأن  ن ملعمت ط
يدية  ].لتقلجسالت أو حمارض أخرى للمعارف ا
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 9املادة 

ية تدابري الاتقا لا ن  ل

نصوص علهيا يف املادة  1.9 يدية اليت تفي ابملعايري ا يع املعارف ا ملبق هذه األحاكم عىل  تقل مج لنط ند دخول األحاكم 1ت ع 
نفاذ  .لحزي ا

يار   1خلا

تدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق  2.9 لبغي لدلوةل أن تضمن ا  واليت ]ادلاخيل] أو[املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين [ين
تبق أن ا لوفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانوية ادلوية سـهبا الغريكسـ  .ن

يار   2خلا

نفاذ واليت ما  2.9 بل دخول هذه األحاكم حزي ا يدية اليت بدأت  مترة خبصوص املعارف ا يف األفعال ا لبغي  تقل قي لن ملسـ تك ي
باحة أو اليت  تكون  ماكنت  تامتىش مع هذه األحتنظمهال تلفة،  ل هذه األحاكم بطريقة  لاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوها خم

نفاذ يةرشيطة،  [لحزي ا سن  سـهبا الغري عن  بق أن ا ن احرتام احلقوق اليت  ح ت  ].]كسـ
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 10املادة 

 الامتيش مع اإلطار القانوين العام

يار   1خلا

سارات[ هذا الصك الصكوك مبوجب امحلاية تراعي 1.10[ ية[ل ادلوية ]ملوا ية قلميواإل هاوتعاألخرى  ]طنوالو توافق  معمل اب  ل
ية "شأن بسـامي بروتوكول انغواي  وال ،[ نفاذ إىل املوارد الورا ثا متدة من الاتفاع ابملوارد ول نافع ا نصف والعادل  تقامس ا نا للم مل ملسـل

ية يولويجثالورا نوع ا ية ا ب التفا لت ل  ].]ق

يار   2خلا

يريّ هذا الصك مبوجبلحامية لينبغي [ 1.10[ َامحلاية   يف احلقوق أوي شلك من األشاكلبأوأال تؤثر  ]تغأال متس بأي 
نصوص علهيا يف الصكوك القانوية ادلوية لا ن ية "شأن ب، وال سـامي بروتوكول انغواي  [مل نفاذ إىل املوارد الورا ثا نصف ول تقامس ا ملا ل

ية متدة من الاتفاع ابملوارد الورا نافع ا ثوالعادل  ن يولويجملسـللم نوع ا ية ا ب التفا لت ل  ].]ق

شعوب ال جيوز 2.10[ تقاص أو تاليش احلقوق اليت دلى ا سري أي حمك من أحاكم هذا الصك عىل أنه يؤدي إىل ا ل  ن تف
ية ية] أو األمم[أو امجلاعات صلاأل يدين/حمللا بل ملسـتفا سـهبا يف ا يا أو اليت ميكن أن  سـتقحا ملتك ت  ].ل

 بديل

ية من 45وفقا للامدة  2.10 شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب رس ل، مل يفيس يف هذا الصك ما من شأنه أن 
ية  يؤدي إىلعىل أنه شعوب األ تقاص أو تاليش احلقوق اليت دلى ا صلا ل بل ن سـهبا يف ا يا أو اليت ميكن أن  سـتقحا ملتك ت  .ل
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 11املادة 

ية ية والوسائل األخرى لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل األ باملعامةل الو نن  جط

 

ت[ نافع ا ملبغي أن تكون احلقوق وا مل تدابري ين يدية مبوجب ا ية عن حامية املعارف ا لأ تقل ية وألت ية اليت تضع /طنالقوانني الو خلادلا
ميني يف دوةل من ادلول األعضاء  نني أو  يدين األهل من موا يع ا تاحة  مقهذه األحاكم ادلوية حمل نفاذ  ط مجل تفل بدل [ملسـم لا

هدات ادلوية] املقرر لكام هو حمدد مبوجب الالزتامات أو ا يدون األجانب األهل يو. لتع تع ا تفبغي أن  ملسـن نافع ابيمت ملحلقوق وا
يصا مبوجب هذه األحاكم ادلوية نوحة  نو بدل امحلاية، وكذكل من احلقوق ا يدون موا تع هبا ا لها اليت  خص ملم ط تفمت سـس ملنف  .]ي

تعلق ابلقوا ية فامي  ية أو املعامةل الو يع القوانني ادلا تعلق  ية فامي  ياملعامةل الو ن خل جبم ي طن بادئ؛ط  ملنني املكرسة حتديدا للوفاء هبذه ا

ثل   ملأو املعامةل اب

يةل مالمئة لالعرتاف بأحصاب احلقوق األجانب  .سـأو و
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 12ملادة ا

تعاون عرب احلدود  لا

 

يدية يف أقالمي  تلفة،]متعاقدةأطراف [ عضاءأدول /دوللتقليف احلاالت اليت تقع فهيا املعارف ا تتعاون أن ] يتعني [ينبغي خم 
تعاقدة [ادلول األعضاء/ادلول تكل هاعرب  ]ملاألطراف ا تعارض  معاختاذ تدابري تدمع أهداف هذا الصك وال  ] يتعني [ينبغيو. ت

شاركة أن يكون تعاون  مب هذا ا يدية ]أحصاب [ُمالكل نرية/[]هتموموافق[لتقل املعارف ا بقة وا ملسـتوموافقهتم ا  ].ملسـ

نظر يف احلاجة إىل  تعني عىل األطراف أن  تو نافع ي نصف  تقامس العادل وا نافع ليك تعىن اب تقامس ا ية  ية عا للمإجراءات آل مل ل مل ل مل ل
يدية  تخدام املعارف ا ية من ا تأ تقلا سـ ت نرية أو يف احلاالت اذللمل بقة ا نح املوافقة ا تي حيدث فهيا خارج احلدود وال ميكن  ملسـم ملسـ

 .احلصول علهيا

 

]ييل ذكل املرفق جمي[
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بادئ ا ملرشوع األهداف وا يةم ية الفكرية واملوارد الورا ثتعلقة اب  مللكمل

نة  رشة  تاسعة  للجكام أعد يف ادلورة ا ع ل ّ  )2011ل يويو 22 إىل 18من (ُ

 

هدف   1لا

يةميتثل ]أن[ضامن  نافذون إىل املوارد الورا ث ا تقاهتا [ل يدية املربطة هبا ]مشـ،  تواملعارف ا وال سـامي [] مسـتخدموهاأو /و[ لتقل
بات احلصول عىل ية الفكريةطلمودعو  يةللقوانني] مللك حقوق ا ي 1رشوطلا[ وطن الو يةلبدل اذلي يوفر ل ةطنالو ، 2ثاملوارد الورا

نرية اليت بقة ا ملسـتتعلق ابملوافقة ا سـ تفق علهيا وملت رشوط ا ملا نصفل تقامس العادل وا مل وا نافع ]ل شأللم  شف عن ا نوا  .]مللك

هدف  لبادئ ا  1م

بدأ   1ملا

بري يف ت نوع ا لكاإلقرار اب ية لت تعلقة ابملوارد الورا ية ا بات ا ثر مل مللك يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل ]مشـتقاهتا، [تي ت واملعارف ا لتقل
ية اخلاصة ية، فضال عن حقوق ا ية وامجلاعات ا شعوب األ يادية لدلول وحقوق ا مللكاحلقوق ا حملل صل ل  .لسـ

بدأ   2ملا

ية وامجلاعات ا شعوب األ بدأ تقرير املصري  حملضامن احرتام  صل لل تالل جزيئ أو لكي م شعوب الواقعة حتت ا حية، مبا يف ذكل ا ل ل
تفق  رشوط ا نرية وا بقة ا بادئ املوافقة ا يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل  ية واملعارف ا ها يف املوارد الورا ملوحقو سـ ت تقل لث ت م ملسـق مل ل

شعوب شأن حقوق ا تحدة  شاركة الاكمةل والفعاةل، مع مراعاة إعالن األمم ا لعلهيا وا ب مل يةمل  .صل األ

                                                 

ية القواعد العرية 1 رشوط الو فشمل القانون وا ن ل  .طي
بدل اذلي يوفر  2 يةلا سب ثاملوارد الورا بدل اذلي ا شأ أو ا ت هو بدل ا ل كن يةمل يديةمع /ثاملوارد الورا يولويج وفقا للتقلاملعارف ا نوع ا شأن ا ية  بالتفا ت لب ل  .ق
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هدف   2لا

يار   1خلا

نح  منع  ية الفكرية[م تعلق ]الرباءات] [مللكحقوق ا نفاذ إىلتاليت  ية ل اب يدية املربطة هبا] مشـتقاهتا[ث املوارد الورا تواملعارف ا  لتقل
تخداهما  ية[سـوا  ]نعن سوء 

تاكري[ - شاط ا نطوي عىل  بعن خطأ الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ن  ]ت

توفر [ - تفق علهيا تإن مل  رشوط ا شأن ا بات  نرية ومل توضع تر بقة ا ملاملوافقة احلرة ا ب لسـ ي تت ملسـ لتقامس أو ا/ومل
شف توف رشوط ا نافع ومل  نصف  لكالعادل وا سـ للم شأتمل  ]ملن عن ا

 أو

يني[ - تأصةل للمالك األ نوحة يف انهتاك للحقوق ا صلا مل  ]ملم

يار   2خلا

يا ياة وأشاكل ا نح براءات عىل ا تأكد من عدم  حلا حل يدية املربطة هبامل ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا تة فامي  تقل ث  .لي

هدف  لبادئ ا  2م

بدأ   1ملا

تعلق ابخرتاعات ال تكون جديدة ثارية فامي  بات الرباءات عىل احلقوق الا بغي أن حيصل مودعو  يال  ئطل تن نطوي  سـي تأو ال 
تاكري شاط ا بعىل   .ن

بدأ    2ملا

يار   1خلا

ية ينبغي أن يكفل نظام الربا يني للموارد الورا رش تخدمني ا يقني يف احلقوق  ثءات ا ع سـ لل يدية ]مشـتقاهتاو[للم لتقل واملعارف ا
  .تاملربطة هبا

يار   2خلا

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

ية وجيب ية الفكرية مراكز ر بح ماكتب ا شف اإللزايم مبا يضمن أن  ية الفكرية رشوط ا سـ أن يكفل نظام ا تص ئيلك مللك مللك
ية و تعامل املوارد الورا شف عن ا ثبت من ا سـ لك تقاهتا و/للتث تعامل/مشـأو  يدية املربطة هبا ورصد هذا الا سـأو املعارف ا ت  .لتقل

سلطات اإلدارية و ية الفكرية أو ) أ(ية احلق يف ئأو القضا/للويكون  بات ا مترار يف معاجلة  مللكنع الا طلم نح ) ب(سـ منع  م
ية الفكرية، فضال عن  ية الفكرية رشط مراعاة املادة ) ج(مللكحقوق ا ي من اتفاق تربس، وجعل حقوق 32مللكإبطال حقوق ا
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ب هذه األهداف وا ثل املودع  ية الفكرية غري قابةل لإلنفاذ مىت مل  ملا لت  مىت قدم معلومات ]/املراجعة أمام القضاء[ادئ أوميمللك
ئة أو مضلةل  .طخا

بدأ   3ملا

توفوا رشطي املوافقة احلرة  ثارية يف حال مل  ية الفكرية عىل حقوق ا بات حقوق ا بغي أن حيصل مودعو  سـال  يطل ئ مللك تن سـي
نافع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للما مل ل ملسـتسـ يةللنفاذمل تقاهتا[ ث إىل املوارد الورا يدية املربطة هباو] [مشـو تاملعارف ا  ]لتقل

تخداهما ية ضامن احلصول  [سـوا شعوب األ نافع مع ا نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا صلعىل املوافقة احلرة ا ل للم مل ل ملسـتسـ مل
ية  ].حمللوامجلاعات ا

بدأ   4ملا

ت نطوي عىل ا ية الفكرية اليت  بات حقوق ا سـعىل األشخاص اذلين يودعون  ت ية ومللكطل أو املعارف /ثخدام املوارد 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



WO/GA/40/7 

Annex C 

4 

 

هدف   3لا

بةضامن توافر  نا سـاملعلومات ا ية  والرضوريةمل شأن املوارد الورا ث  يدية املربطة هبا دلى ماكتب ]مشـتقاهتا[ب ت واملعارف ا لتقل
ية الفكرية ية الفكرية]الرباءات[ مللكا نح حقوق ا بة يف  بة والصا نا تخذ القرارات ا مللك ليك  م ئ سـ مل تعني [.]الرباءات [ت  أن يو

شف اإللزايم رشوط عرب ،ما يؤكدتتضمن هذه املعلومات  نرية ،لكا بقة ا ملسـتاحلصول عىل املوافقة ا نفاذ عىل ملسـ نح حق ا ل و م
تفق علهيا يام بومي ،مأساس رشوط  ثالذكللقكن ا هادة الا تصدار  ت عن طريق ا مسـ  .]ل املعرتف هبا دوياش

هدف  لبادئ ا  3م

بدأ  1 ملا

ية الفكريةاكتبمل ]جيب[ينبغي  باهنا حاةل]الرباءات[ مللك ا ية برمهتا حسـ أن تأخذ يف  سابقة ا ية ا نا ية ا ن ا ل ع لص ملعن عىل حد [لتق
ية ] عمل املودع تعلقة ابملوارد الورا ثا ية ]مشـتقاهتا[مل ية للحصول عىل حقوق ا يمي األ ند  يدية املربطة هبا  مللك واملعارف ا هلتق ع ت لتقل

 ].براءة [الفكرية

بدأ   2ملا

ية الفكرية[ بات ا مللكبغي ملودعي  طلن شفوا ]الرباءات [ي تقاهتا يك أن  ية و تعلقة ابملوارد الورا ية ا شـعن لك املعلومات األسا ث مل مسـ
ية تحديد رشوط األ يدية املربطة هبا الالزمة  هلواملعارف ا ل ت  ].لتقل

بدأ   3ملا

بعض من  ال هملبد من اإلقرار بأن ا بون يف أن توثق معار يدية قد ال ير فأحصاب املعارف ا غ  .لتقل
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هدف   4لا

با]نظام [إقامة عالقة سقةدلمت دمع  ية وبني  مت  تعامل املوارد الورا نطوي عىل ا ية الفكرية اليت  ثحقوق ا سـ ت  ]مشـتقاهتا[أو /مللك
ية والاتفاقات واملعاهدات ادلوية /و يدية املربطة هبا من ان لأو املعارف ا ت حتقل ية ل ية أخرىقلميواإل سارية من ان حا مبا يف [ ، ل

ساق مع املعايري القانوية ادلوية يفذكل  لضامن الا ن يةت شعوب األ ية  صل تعزيز وحامية احلقوق امجلا لل  ]ع

هدف  لبادئ ا  4م

بدأ  1 ملا

ها يق الاساق  سعي إىل  ية وا سارات ادلوية واإل معتعزيز احرتام سائر الصكوك وا تحتق ل مي ل  .قلمل

بدأ   2ملا

تعاونتعزيز ية]إذاكء الوعي وتقامس املعلومات[ ل ا سارات ادلوية واإل تلف الصكوك وا مي بني  ل مل نوع  [قلخم ية ا يذ اتفا لتدمع  ق تنف
تخداهما،  ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا يولويج وبرتوكول انغواي  سـا شـ ل للم مل ل ب جلينب ل

يولويج عىل وجه اخلصوص نوع ا ية ا بامللحق ابتفا لت ل  ].ق
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هدف   5لا

تاكر ونقل ا يع الا ية الفكرية يف  تاإلقرار بدور نظام ا لمللك ب ها واحلفاظ عىلتشج يا و مينولو ج لتحقيق املصلحة  هذا ادلور تعمك
بادةل ألحصاب  تخديم ملتا ية مسـو تقاهتا[ثاملوارد الورا يدية املربطة هبا بطريقة حتقق الرفاه الاجامتعي ]مشـو ت واملعارف ا لتقل

تصادي سه [قوالا  ]نفويف الوقت 

سامهة[ - ية ملا تقاهتا[ث يف حامية املوارد الورا يدية املربطة هبااملعار و]مشـو تف ا  ].لتقل

تقداهتا وحقو[ - ية و شعوب األ ية الفكرية عىل عادات ا نظام ا قنع اآلاثر الضارة  مللك معم صل ل ها هبدف اإلقرار ل
ها وحاميهتا وهبدف  با ية وتطويرها وا تعلق ابملوارد الورا تاكراهتا فامي  ها وا تخدام معار شعوب يف ا طحبقوق هذه ا ن سـتف ث ي ب سـ ل

 ].حامية هذه احلقوق

هدف  لبادئ ا  5م

بدأ  1 ملا

يار   1خلا

ية الفكرية تاكر اليت يوفرها نظام ا مللكاحلفاظ عىل حوافز الا  .ب

يار   2خلا

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 املربطة هبا، ويف حامية امل تا يدية ولتقل ية /لتقلعارف ا يدية املربطة هبا /مشـتقاهتا وأو /وثأو املوارد الورا تأو املعارف ا لتقل

تخداهما، واحلفاظ عىل هذا ادلور نامجة عن ا نافع ا نصف  تقامس العادل وا يدي وا ثقايف ا بري ا سـوأشاكل ا ل للم مل ل تقل ل لتع  .ل

بدأ   2ملا

ية الفكرية يقني والوضوح يف حقوق ا مللكتعزيز ا ية و، مع  [ل تقاهتا و/ثمراعاة العالقة ابملوارد الورا يدية /مشـأو  لتقلأو املعارف ا
يدية و تعلقة حبامية املعارف ا تقلاملربطة هبا والالزتامات ا مل ية و/لت تقاهتا و/ثأو املوارد الورا يدية املربطة /مشـأو  تأو املعارف ا لتقل

يقني والوضوح يف املو يدي وا ثقايف ا بري ا لهبا وأشاكل ا تقل ل لتع نافعل نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للمافقة ا مل ل ملسـتسـ  .مل

نافع  نصف  تقامس العادل وا يق ا نرية و بقة ا تامثرات وضامن احلصول عىل املوافقة ا للموحامية اإلبداع وماكفأة الا مل ل حتقسـ ت ملسـس مل
 ].مع أحصاب املعارف

بدأ   3ملا

تحداث اخ تامثرات املوظفة يف ا سـحامية اإلبداع وماكفأة الا  .رتاع جديدس

بدأ   4ملا

ية وتعممي املعلومات  شفا فتعزيز ا يات العامة و، [ل تعارض ذكل مع األخال قمىت مل  نظام العام/ي  :عن طريق] ،لأو ا
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ية [ - شف عهنا إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا نرش املعلومات ا لك مل تقن لتق ل ن
نفاذ إل هور ا لاليت ميكن   .هياللجم

سب [ - شف عهنا،  تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا شأ ورش املعلومات ا شف عن بدل ا حا لك مل ن ن تقلك لمل ن
نفاذ إلهيا هور ا ية اليت ميكن  هور، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا تاحة  ندما تكون  تضاء و لالا ن للجمع للجم م  ].لتقق

تخديم املوار[ - ثقة بني  يقني القانوين وا سـزايدة ا ل شف مل يدية وموردهيا من خالل ا ية واملعارف ا لكد الورا تقل ّث ل
شأ أو املصدر  ].ملناإللزايم عن ا

 ]ثهناية املرفقات والويقة[


