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WO/GA/43/14 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1043 أأغسطس 41التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون(العادية احلادية واألربعون )الدورة الثالثة الدورة 
ىل سبمترب  13جنيف، من   1043أأكتوبر  1اإ

 
 

مسائل تتعلق باللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 والفولكلور )اللجنة(

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

ة ، عىل ولي1044وافقت امجلعية العامة للويبو، يف دورهتا الأربعني )ادلورة العادية العرشون( املعقودة يف سبمترب  .4
)اللجنة( للثنائية  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

1041/1043. 

 ، عىل ما ييل:WO/GA/40/7، املبيّنة يف الوثيقة 1041/1043وتنص ولية اللجنة احلكومية للثنائية  .1

ذ تضع امجلعية العامة للويبو  نصب عينهيا [ 1044]يف دورهتا الأربعني )ادلورة العادية العرشون( املعقودة يف سبمترب اإ
توصيات جدول أأعامل التمنية، توافق عىل جتديد ولية جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد 

 الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور عىل النحو التايل:

خالل ابلعمل اجلاري يف منتدايت أأخرى، 1041/1043املقبةل ) الثنائيةاللجنة، خالل  عىست  )أأ( ىل (، ودون اإ اإ
ىل ال فاواات خبصوص املمعلها  ترسيع ىل اتفاق حول نص نصو املستندة اإ صك قانوين دويل ص هبدف التوصل اإ

ارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعيصكوك قانونية دولية(  نصوص أأو)
 التقليدي.

يقوم عىل ، 1041/1043للثنائية د بواوح برانمج معل حمدّ ، ]اجلدول أأدانه[كام هو مبني يف ، وتتّبع اللجنة )ب(
مهنا دورات مواوعية، ثالث تكون تنظمي أأربع دورات للجنة  ، مبدئيا،. ويكفل ذكل الربانمجأأساليب معل سلمية
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ماكنية  ، يف برانمج معل اللجنة يف املس تقبلمبنّي كام هو  امجلعية  أأن تنظرمع مراعاة الفقرة الفرعية )د( فامي خيص اإ
اافية 1041يف عام العامة  ىل عقد اجامتعات اإ  .يف احلاجة اإ

س تعني جبميع واثئق معل ت و ، معلمن أأجنزته ما  عىل 1041/1043الثنائية  سرتكّز اللجنة يف معلها خاللو  )ج(
 WIPO/GRTKF/IC/19/5و WIPO/GRTKF/IC/19/4ويبو، مبا يف ذكل الواثئق ال
 فامي خيصأأساس معل اللجنة كون ، لتWIPO/GRTKF/IC/19/7و WIPO/GRTKF/IC/19/6و
ىل  املستندةفاواات امل ىل أأية مساهامت نصوصال اإ اافة اإ  قدهما الأعضاء.نصية ي، اإ

ىل امجلـعية الع )د( نصوص صكوك قانونية أأو نص صك قانوين دويل ) 1041 لعامامة ُويلمتس من اللجنة أأن ترفع اإ
امجلعية  س تقميّ و دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

ىل عقد يف  وتبّت وتنظر فهيام التقدم احملرز درجة ( و نصوصنص )ال ال ، 1041 يفالعامة،  ، مؤمتر دبلومايسادلعوة اإ
اافية،  يفأأيضا تنظر س و  ىل عقد اجامتعات اإ  .يف احلس بانية واع املزيانية أ خذة معل احلاجة اإ

 خربةوتلمتس امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم من  )ھ(
 وفقا للصيغة املعتادة. ابلطريقة الأكرث كفاءة ن الأقل منوامتويل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلاب و 

ىل لمراقبنيلاجياي الإ  سهامالإ هبدف تعزيز و  )و( عادة النظر ، تدعو امجلعية العامة اللجنة اإ جراءاهتا يف هذا اإ يف اإ
عداد دراسة حتدّ و الصدد.  الية واخليارات د املامرسات احللتسهيل هذا الاس تعراض، تطلب امجلعية العامة من الأمانة اإ

 احملمتةل.

 النشاط التارخي

(. املوارد الوراثيةدورة اللجنة العرشون ) 1041فرباير 
جراء  ىل نصوصاإ مع  مفاواات تستند اإ

نص قانوين كام ل  النظر يف خياراتالرتكزي عىل 
هو مفصل يف الوثيقة 

WIPO/GRTKF/IC/19/7 وعند .
نة أأن تدرس صياغة هذا النص، ينبغي للج 

. فعال ا الأعضاءالنصوص اليت قدهمبتأأن 
 أأايم، مبا فهيا يوم السبت.  8 املدة:

)املعارف احلادية والعرشون  للجنةدورة ا 1041أأبريل/مايو 
 ويه:مواد أأساس ية  1التقليدية(. الرتكزي عىل 

 ،ونطاق امحلاية ،نو واملس تفيد ،امحلايةمواوع 
 والتقييدات والاس تثناءات.
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)أأشاكل التعبري الثانية والعرشون ة للجندورة ا 1041يوليو 
مواد  1الثقايف التقليدي(. الرتكزي عىل 

 ،نو واملس تفيد ،امحلايةمواوع  ويه:أأساس ية 
 والتقييدات والاس تثناءات. ،ونطاق امحلاية

 امجلعية العامة للويبو 1041سبمترب 

. النظر يف قرار الثالثة والعرشون اللجنةدورة  1043
 الإاايف املطلوب العملتقيمي امجلعية العامة و 

 .النصوصلنص/ل  الهنائية الصيغةلواع 

ليه يف تكل الولية، اجمتعت 1043-1041دة للثنائية ولية احملدّ ومعال ابل .3 ، وكام هو ُمبنّي يف برانمج العمل املشار اإ
ىل امجل مت اللجنة ا للفقرة )د( من تكل الولية، قد. وطبق1041اللجنة ثالثة مّرات يف عام  عية العامة للويبو، يف دورهتا اإ

نصوص أأو ، نص صك قانوين دويل )1041احلادية والأربعني )ادلورة الاس تثنائية احلادية والعرشون( املعقودة يف أأكتوبر 
 صكوك قانونية دولية( من شأأنه اامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،

. ووردت تكل النصوص يف مرفقات 1041يف عام ابلصيغة املعمتدة دلى اختتام ادلورات املواوعية الثالث املعقودة 
 .WO/GA/41/15 لوثيقةا

، ووافقت WO/GA/41/15 ، أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة1041ويف أأكتوبر  .1
 ، عىل ما ييل:WO/GA/41/18 ، كام ورد يف الوثيقة. وينص برانمج العمل املذكور1043عىل برانمج معل للجنة يف عام 

ّ 1041/1043 للثنائيةوفقا لولية اللجنة  فة ، توافق مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو عىل مواصةل املفاواات املكث
ىل نص صك قانوين دويل )بغية ا وبمتثيل مناسبواملشاركة حبسن النية  نصوص صكوك قانونية دولية( أأو لتوصل اإ

 ر ما ييل:وتقرّ التقليدي، الثقايف وأأشاكل التعبري اية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية يضمن امحل

 تقوم اللجنة بعملها يف ثالث دورات مواوعية كام هو وارد يف اجلدول أأدانه. )أأ(

ىل النصوص املوجودة اليت قدمهتا اللجنة  )ب( ىل امجلعية العامة )املرفق أألف واملرفق ابء ويستند العمل اإ اإ
 (.WO/GA/41/15 جمي من الوثيقة واملرفق

ىل امجلعية العامة لعامويُلمتس من اللجن )ج( نصوص صكوك قانونية أأو نص صك قانوين دويل ) 1043 ة أأن ترفع اإ
امجلعية  س تقميّ و ل التعبري الثقايف التقليدي. ةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكيضمن امحلاية الفعادولية( 

ىل عقد مؤمتر دبلومايسيف  وتبّت وتنظر فهيام التقدم احملرز درجة ( و نصوصنص )ال ال ، 1043 يفالعامة،   .ادلعوة اإ

ّ  )د(  بع اللجنة يف معلها الربانمج الوارد أأدانه:وتت
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 النشاط املؤقت التارخي

 1043فرباير 

 

 املوارد الوراثية -العرشون الثالثة و دورة اللجنة 
 أأايم(  5)

. مع لتقليديةااملعارف  -والعرشون  الرابعة للجنةدورة ا 1043أأبريل/مايو 
 الاقتصار علهيا، دون مواد أأساس ية 1الرتكزي عىل 

 ،ونطاق امحلاية ،نو واملس تفيد ،امحلايةمواوع  ويه:
 أأايم( 5) والتقييدات والاس تثناءات

 1043يوليو 

 

أأشاكل التعبري  -والعرشون  اخلامسةللجنة دورة ا
دون  مواد أأساس ية 1الرتكزي عىل مع الثقايف التقليدي. 

 ،نو واملس تفيد ،امحلايةمواوع  ويه: الاقتصار علهيا،
 أأايم( 5) والتقييدات والاس تثناءات ،ونطاق امحلاية

ويل ادلقانوين الصك النص وتقيمي اس تعراض و 
يضمن اذلي  ولية(ادلقانونية الصكوك النصوص  أأو)

 واملعارف التقليدية د الوراثيةامحلاية الفعاةل للموار 
ىل ، التقليديالثقايف وأأشاكل التعبري  ورفع توصية اإ

 أأايم( 3امجلعية العامة )

 امجلعية العامة للويبو 1043 أأكتوبر

ىل عقد مؤمتر دبلومايس البّت   يف ادلعوة اإ

 1043دورات اللجنة يف عام 

، 1043، اجمتعت اللجنة ثالث مّرات يف عام 1043وبرانمج العمل لعام  1041/1043معال بولية اللجنة للثنائية  .5
 عىل النحو التايل:

ىل  1دورة اللجنة الثالثة والعرشون، من  )أأ(  الوراثية؛، بشأأن مواوع املوارد 1043فرباير  8اإ

ىل  11دورة اللجنة الرابعة والعرشون، من  )ب(  ، بشأأن مواوع املعارف التقليدية؛1043أأبريل  12اإ

ىل  45دورة اللجنة اخلامسة والعرشون، من  )ج( ، بشأأن مواوع أأشاكل التعبري الثقايف 1043يوليو  11اإ
 التقليدي.

اافية خالل دورة اللجنة اخلامسة والع  نصوص أأو نص الصك القانوين ادلويل )وتقيمي رشين لس تعراض وكّرّست ثالثة أأايم اإ
، التقليديالثقايف واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  اية الفعاةل للموارد الوراثيةالصكوك القانونية ادلولية( اذلي يضمن امحل

ىل امجلعية العامة  .ورفع توصية اإ

ىل امجلعية العامة لعاممن اللج  1043وتطلب الفقرة )ج( من برانمج العمل لعام  .2 نص صك قانوين  1043 نة "أأن ترفع اإ
ل التعبري الثقايف يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكنصوص صكوك قانونية دولية( أأو دويل )

ىل عقد يف  وتبّت وتنظر فهيام التقدم احملرز درجة ( و نصوصنص )ال ال ، 1043 يفامجلعية العامة،  س تقميّ و التقليدي.  ادلعوة اإ
 ."مؤمتر دبلومايس
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 القرارات التالية: 1043ويف هذا الصدد اختذت دورات اللجنة الثالث اليت ُعقدت يف عام  .7

ىل دورة اللجنة الثالثة والعرشون )املوارد الوراثية(: " )أأ( أأعدت اللجنة، ابلستناد اإ
نوان "وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية". ، وثيقة أأخرى بع WIPO/GRTKF/IC/23/4 الوثيقة

ىل امجلعية العامة للويبو اليت س تعقد يف 1043فرباير  8رت أأن حيال هذا النص، كام هو يف هناية ادلورة يف وقرّ  ، اإ
رد يف الوثيقة كام و  1043وبرانمج العمل لعام  WO/GA/40/7، وفقا لولية اللجنة الواردة يف الوثيقة 1043سبمترب 

WO/GA/41/18.  وأأحاطت اللجنة علام أأيضا ابلواثئق
WIPO/GRTKF/IC/23/5 وWIPO/GRTKF/IC/23/6 وWIPO/GRTKF/IC/23/7 

 WIPO/GRTKF/IC/23/INF 9. وWIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 Revو
 WIPO/GRTKF/IC/23/INF 10".1. وWIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 Addو

ىل والعرشون )املعارف التقليدية(: "دورة اللجنة الرابعة و  )ب( أأعدت اللجنة، استنادا اإ
الصيغة  -، نصا أ خر بعنوان "حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد WIPO/GRTKF/IC/24/4 الوثيقة
ىل امجلعية العامة 1043أأبريل  12عند اختتام ادلورة يف كام هو ". وقّررت اللجنة أأن يُرفع هذا النص، 1 املعدةل ، اإ

وبرانمج العمل لعام  WO/GA/40/7، طبقا لولية اللجنة الواردة يف الوثيقة 1043بو اليت س ُتعقد يف سبمترب للوي 
 WIPO/GRTKF/IC/24/5وأأحاطت اللجنة علام أأيضا ابلواثئق  .WO/GA/41/18كام جاء يف الوثيقة  1043

 WIPO/GRTKF/IC/24/7و WIPO/GRTKF/IC/24/6 Revو
 WIPO/GRTKF/IC/24/INF/8".2و WIPO/GRTKF/IC/24/INF/7و

أأعدت اللجنة، عىل أأساس الوثيقة  دورة اللجنة اخلامسة والعرشون: )أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي(: "و  )ج(
WIPO/GRTKF/IC/25/4" الصيغة  -حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد، نصا أ خر بعنوان

البند من جدول هذا هذا النص، ابلصيغة اليت اكن علهيا عند اختتام النظر يف ". وقّررت اللجنة أأن يُرفع 1 املعدةل
ىل امجلعية العامة للويبو اليت س ُتعقد يف سبمترب 1043يوليو  41الأعامل يف  ، وفقا لولية اللجنة الواردة يف 1043، اإ

 WO/GA/41/18".3كام جاء يف الوثيقة  1043وبرانمج العمل لعام  WO/GA/40/7الوثيقة 

ىل ذكل و و نصوص /ويلادلقانوين الصك النص وقيّمت ، اس تعرات اللجنة 1043معال بربانمج العمل لعام ابلإاافة اإ
الثقايف وأأشاكل التعبري  واملعارف التقليدية د الوراثيةضمن امحلاية الفعاةل للموار ت اليت وليةادلقانونية الصكوك ال

ىل اليت رفعهتا دورات اللجن، ويه النصوص التقليدي ة الثالثة والعرشون والرابعة والعرشون واخلامسة والعرشون اإ
امجلعية العامة كام ُذكر أأعاله. وأأتيحت تكل النصوص دلورة اللجنة اخلامسة والعرشين يف الواثئق 

WIPO/GRTKF/IC/25/5 النص اخلاص ابملوارد الوراثية( و( WIPO/GRTKF/IC/25/6 النص اخلاص(
 )النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي(.WIPO/GRTKF/IC/25/7 ابملعارف التقليدية( و

اس تعرات اللجنة وقيّمت نص الصك القانوين ادلويل )أأو نصوص الصكوك القانونية ادلولية( اذلي  ويف هذا الصدد "
ىل امجلعية التقليدي، وقرّ الثقايف وأأشاكل التعبري  واملعارف التقليدية اية الفعاةل للموارد الوراثيةيضمن امحل رت أأن حتيل اإ

تقريرها عن "الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود بشأأن العمل املقبل للجنة،  1043العامة للويبو املنعقدة يف سبمترب 
طار البند  " 1043يوليو  11من جدول الأعامل، حىت اختتام ادلورة يف  7بعد الاس تعراض والتقيمي املنجزين يف اإ

ىل حمرض  ".املداخالت اليت تناولت التقرير ابلإاافة اإ
                                                

1
 .WIPO/GRTKF/IC/23/8من الوثيقة  348و 347الفقراتن  
2

 .WIPO/GRTKF/IC/24/8من الوثيقة  147و 142الفقراتن  
3

من جدول الأعامل، انظر الرابط التايل:  2قرار بشأأن البند  
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_25/wipo_grtkf_ic_25_ref_decisions.doc 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_25/wipo_grtkf_ic_25_ref_decisions.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_25/wipo_grtkf_ic_25_ref_decisions.doc
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لهيا يف القرارات املذكورة أأعاله، أأي " .8 وحدة بشأأن موثيقة وبناء عىل ذكل تدمع هذه الوثيقة النصوص الأربعة املشار اإ
ء(، )املرفق اب "1 املعدةلالصيغة  -"حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد )املرفق أألف(، و امللكية الفكرية واملوارد الوراثية"

لقرتاحات اليت التقرير اخلاص اب")املرفق جمي(، و 1 املعدةلالصيغة  -حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد"و
طار البند  من جدول الأعامل، حىت  7تقدمت هبا الوفود بشأأن العمل املقبل للجنة، بعد الاس تعراض والتقيمي املنجزين يف اإ

 )املرفق دال(. "1043و يولي 11اختتام ادلورة يف 

ليه يف الفقرة  .1 )ج( أأعاله، أأديل ابملداخالت التالية بشأأن 7وطبقا لقرار دورة اللجنة اخلامسة والعرشين املشار اإ
طار التقرير اخلاص اب" لقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود بشأأن العمل املقبل للجنة، بعد الاس تعراض والتقيمي املنجزين يف اإ

 ":1043يوليو  11الأعامل، حىت اختتام ادلورة يف من جدول  7البند 

ىل اقرتاح اجملموعة الوارد يف حتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  وأأوحض، مشريا اإ
اقرتاهحا فامي التقرير، أأّن اجملموعة أأجرت مشاورات داخلية ومع عدة وفود وبعض اجملموعات وأأبدت رغبهتا يف تعديل 

كام ييل: يف حمرض املداخالت اليت يتعنّي تدويهنا  املعدةلابلصيغة قرتاح ى. وتىل الوفد الاخيص الاجامتع الرفيع املس تو 
. والغرض من 1041نصف يوم عىل مس توى السفراء أأو رؤساء الوفود يف جنيف يف عام "أأن يُعقد اجامتع واحد ملدة 

جراء مناقشة م   فتوحة ورصحية بشأأن التوجه الس يايس والس ياسايت لعمل اللجنة."هذا الاجامتع هو اإ

دراج امجلةل التالية مضن العنوان "جتديد الولية":  س تضع اللجنة نصب عينهيا واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
دراج النص التايل 15و 10و 41و 47و 42و 45توصيات جدول أأعامل التمنية، ل س امي التوصيات  ". واقرتح أأيضا اإ

مضن العنوان "ادلراسات/الأمثةل": تناقش اللجنة الأمثةل املطروحة، وعندما يمت التوافق عىل أأّن أأحد الأمثةل اجيّسد 
غري مس هتدف ابمحلاية، يُدرج ذكل املثال يف وثيقة معلومات وتُقدم أأنّه اجيّسد مواوعا  ابمحلاية أأو مس هتدفا مواوعا

ىل امجلعية العامة لعام   ".1045أأو عام  1041تكل الوثيقة اإ

واقرتح ممثل قبائل تولليب أأن يُدرج، مضن العنوان "ادلراسات/الأمثةل"، اخليار اجلديد التايل: "املشاركون مدعوون 
ىل تقدمي ال اثر املفيدة النامجة عن توفري امحلاية أأهداف لك مادة مقرتحة، مبا يف ذكل أأمثةل عىل ثةل لإثراء مناقشة  أأم اإ

للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وال اثر الضارة النامجة عن عدم توفريها، وبيان 
حمرض املداخالت: "ستتخذ اللجنة خطوات لضامن مشاركة الشعوب ما ييل يف  تدوينصلهتا ابلنص". واقرتح أأيضا 

يف لك ما يعنهيا من مفاواات ومعليات اختاذ القرارات"، وكذكل الأصلية وامجلاعات احمللية بصورة اكمةل وفعاةل 
 ييل: "حتّث امجلعية العامة أأعضاء اللجنة وسائر املنظامت املعنية عىل الإسهام يف صندوق التربعات". ما

 وأأبدى وفد بريو دمعه لتدوين الاقرتاحات النصية الثالثة اليت تقدم هبا ممثل قبائل تولليب يف حمرض املداخالت.

 الإسهام يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

ىل هيئات الويبو املعنية لتضمني القايض بأأن يمت "ت 1040فضال عن قرار امجلعية العامة للويبو لعام  .40 وجيه تعلاميت اإ
ىل امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية"ت ، انقشت دورة اللجنة قاريرها الس نوية اإ

سهام اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.  اخلامسة والعرشون أأيضا اإ

د هذه البياانت أأيضا يف مرشوع اخلامسة والعرشين. وسرت  ةويف هذا الصدد، أأديل ابلبياانت التالية يف دورة اللجن .44
( اذلي سيُتاح، كام طلبته .WIPO/GRTKF/IC/25/8 Provالوثيقة التقرير الأويل دلورة اللجنة اخلامسة والعرشين )

 .1043سبمترب  10اللجنة، يف 
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 48قا للتوصية أأّن التقدم احملرز يف اللجنة، طب]مالحظة من الأمانة: قُدم هذا البيان كتابيا فقط[ رأأى وفد أأسرتاليا 
عمليات واع القواعد املعايري يف اللجنة منية، ملُشّجع فعال. وأأبدى ارتياحه لالاطالع ب من توصيات جدول أأعامل الت 

بيئة واع دئ الفئة ابء ومهنا الشمولية والاسرتشاد بتوجهيات الأعضاء والإرشاك والتوازن. كام أأبدى ارتياحه ل وفقا ملبا
مفاواات ادلول الأعضاء ودمع الأمانة املناسب، وأأوحض أأّن تكل  مثرة اكنتاليت وواثئق العمل، القواعد واملعايري، 

ىل أأّن التوصيتني  سهام العديد من خمتلف أأحصاب املصاحل. وأأشار الوفد اإ  10و 42البيئة والواثئق اعمتدت عىل اإ
سهام مناقشات اللجنة يف ابلنس بة لعمل اللجنة. تتناولن مسأأةل املكل العام وتكتس يان أأمهية خاصة  ورّحب ابإ

مفهوم املكل العام مضن الس ياقات املتنوعة للمناقشات اخلاصة ابمللكية  يتخذهاالأشاكل املتطورة واملتنوعة اليت 
 الفكرية.

سهامات اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية املعنية، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل  واعرتف وفد الصني ابإ
حراز تقدم يف هذا الصدد.اللجنة ا  جلهود اليت تبذلها من أأجل مساعدة البدلان عىل اإ

ّن ]مالحظة من الأمانة: قُدم هذا البيان كتابيا فقط[  وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اإ
جنازات الويبو ومجيع ادلول الأعضاء فهيا. و  ّن جدول أأعامل التمنية هو من اإ قرير جُتمع فيه مداخالت البدلان واع تقال اإ

ّن ذكل قة حنو  تعممي أ لية للتنفيذ. وأأااف قائال اليت ترغب يف عرض تقيميها جلدول أأعامل التمنية ميثّل خطوة هام د اإ
ىل تعزيز ال لية يك من تبادل ال راء ومن كشف جمالت التوافق بني ادلول الأعضاء. مكّن  ىل أأّن مثة حاجة اإ وأأشار اإ

غراها املنشود. وأأفاد بأأنّه يصعب اخلروج ابس تنتاجات من جمّرد مجموعة مداخالت فردية ل تتضمن أأي تفي فعال ب
ىل امجلعية العامة حتليال للمداخالت اليت قدمهتا  ىل تضمني تقرير الأمانة اإ حتليل. وعليه أأكّد جمّددا عىل اقرتاحه ادلاعي اإ

من فعالية العملية. وشّدد الوفد عىل أأمهية توصيات جدول  الوفود. ورأأى أأّن انعدام حتليل من هذا القبيل س يحدّ 
وفامي خيص اللجنة قال الوفد  أأعامل التمنية امخلس والأربعني املُبلورة يف معل اللجنة ومجيع الهيئات الأخرى يف الويبو.

ّن اجملموعة س ت اع يف مسارها بشأأن "الإس أأعامل التمنية اليت حتّث اللجنة عىل من جدول  48عمل عىل تنفيذ التوصية اإ
ماكنية واع صك دويل واحد  خالل بأأّي نتاجئ مبا فهيا اإ حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري اإ

ىل حتقيق هذا الهدف منذ عام  أأو أأكرث." عداد نصوص للتفاوض  1007وذكّر الوفد بأأّن اللجنة سعت اإ من خالل اإ
عىل ولييت اللجنة الطموحتني  ةارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وابملوافقبشأأن املوارد الوراثية واملع

ّن امجلعية العامة قّررت، يف عام 1044و 1001لعايم  دراج املزيد واإ  1044تعديل ولية عام ، 1041. ومىض يقول اإ
أأن تكون  1043أأنّه ل بّد لولية عام من ادلورات بغرض اس تكامل املفاواات حول املواوعات الثالثة. ورأأى الوفد 

ذا ما أأريد اس تكامل املفاواات مضن نطاق الولية. وأأفاد بأأّن اجملموعة لحظت أأّن اللجنة  أأقوى من الولية السابقة اإ
قطعت شوطا طويال لبلوغ واعها احلايل وأأّن نتاجئها أأثبتت، يف رأأهيا، أأهّنا تس تويف الرشوط الالزمة لإبرام صكوك 

ايف التقليدي. واس تطرد قائال، نيابة عن بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعاف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقفعاةل 
نّه اجيب عىل ادلول  ّن املفاواات مل حترز، عىل الرمغ من تكل الإشارات الإاجيابية، تقدما ابلوثرية املتوقّعة واإ اجملموعة، اإ

ّن اجملموعة لحظت الأعضاء مضاعفة هجودها للمتّكن من اس تكام ل املفاواات يف املس تقبل القريب. ومىض يقول اإ
اتحة فرصة لإدراج مصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، طبقا للفئة ابء من جدول أأعامل  ىل اإ كذكل أأّن مثة حاجة اإ

اية املوارد الوراثية واملعارف التمنية، لأغراض تعزيز نظام امللكية الفكرية. وأأوحض أأّن اعامتد صكوك فعاةل وملزمة محل
متلّكها غري املرشوع وسوء اس تخداهما ميثّل، يف رأأي اجملموعة، جزءا التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومنع 

ّن س يا من هذا املسار الشمويل. وقال أأسا تنفيذ جدول أأعامل التمنية عىل النحو الاكمل ل يتناسب اجملموعة ترى أأّن اإ
ىل الأعوام الثالثة فاواات اجلارية يف اللجنة. ورّصح اهامتم ادلول الأعضاء ابملمع عدم  بأأنّه من غري املقبول، ابلنظر اإ

اجيابية تس تويف عرش اليت كّرس هتا اللجنة للعمل عىل املواايع الثالثة،  أأن ل تلُكّل لك اجلهود املبذوةل حبصيةل اإ
ىل الالزتام ابس تكامل مفاواات اللجنة واعامتد صك توصيات جدول أأعامل التمنية، وعليه دعا مجيع ادل ول الأعضاء اإ

 )صكوك( ملزم بشأأن جمالت العمل الثالثة.
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]مالحظة من الأمانة: قُدم هذا البيان كتابيا فقط[ وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وذكّر بأأنّه يُلمتس من 
لإساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف ة، ابمن جدول أأعامل التمني 48اللجنة، مبوجب التوصية 

تقتيض مهنا ترسيع معلها بشأأن املفاواات املستندة ّن ولية اللجنة تقليدي. وأأفاد بأأ وأأشاكل التعبري الثقايف ال التقليدية 
ىل النصوص بغرض بلوغ  شأأنه اامن نصوص صكوك قانوين دولية( من أأو اتفاق حول نص صك قانوين دويل )اإ

ّن اجمل موعة ترّحب ابلتقدم امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقال اإ
عداد مرشوع نص قانوين بشأأن املوارد ، وخباصة 1043للجنة يف عام ل ااحملرز يف مع اجلهود اليت بذلهتا اللجنة يف اإ

ّن اجملموعة اكنالوراثية واملعارف التقلي تأأمل يف أأن تسهم  تدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومىض يقول اإ
ادلورات املواوعية يف ترسيع املفاواات هبدف اس تكامل الصكوك القانونية امللزمة. وأأعرب عن ترحيب اجملموعة 

القانوين ادلويل امللزم )الصكوك  لصكلتقيمي التقدم احملرز يف نص ا 1043ابلفرصة اليت ستُتاح للجمعية العامة يف عام 
ملقدمة القانونية ادلولية امللزمة( بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ابلصيغة ا

لهيا من قبل اللجنة، من أأ  ىل عقد مؤمتر دبلومايس طوات القادمة، ل س امي ما يتعلقجل املوافقة عىل اخلاإ . ابدلعوة اإ
وأأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف أأن تمتكّن امجلعية العامة، دلى تقيمي نص الصكوك الثالثة، من اختاذ قرار اترخيي 

ثقايف يضمن اس تكامل اللجنة لعملها يف سبيل توفري امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري ال 
ي اجملموعة، بكثري من العمل التقين واملناقشات عىل مدى العقدين املاايني، يف رأأ ، الالتقليدي. وأأوحض أأنّه اُاطلع فع

ّن اجملموعة حتّث  رادة الس ياس ية الالزمة لس تكامل معل اللجنة. وقال اإ بداء مجيع ادلول الأعضاء لالإ وأأّن ما تبقى هو اإ
نّ  اجملموعة تتوقّع من اللجنة التقيّد بتنفيذ  لك ادلول الأعضاء عىل الالزتام ابس تكامل معل اللجنة. وأأااف قائال اإ
أأل ويه هيئة لختاذ القرارات يف الويبو، التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية وابلولية اليت حّددهتا لها أأعىل 

 امجلعية العامة.

ّن امجلعية العامة للويبو مدعوة،  .41  وفقااإ
ولربانمج معل  1041/1043لولية اللجنة للثنائية 

ىل تقيمي النصوص ودرجة  ،1043جنة لعام الل  اإ
ماكنية ادلعوة  التقدم احملرز والنظر فهيا والبّت يف اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس  .اإ

]تيل ذكل املرفقات[
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 قامئة املصطلحات

 املرتبطةاملعارف التقليدية ]

تطور، واليت تنشأأ يف س ياق تقليدي، وتصان بشلك جامعي، ال و  ابحلركيةاملعارف اليت تتسم املعنية" يه "املعارف التقليدية 
ىل جيل، وتشمل، عىل سبيل املثال ل احلرص، ما  املوارد الوراثية من دراية ]هو مرتبط بــ[  [يوجد يف]وتنتقل من جيل اإ

 [معلية وهمارات وابتاكرات وممارسات وتعمل.

 املرتبطة ابملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ]

يه املعارف الأساس ية املتعلقة خبصائص واس تخدامات املوارد الوراثية  "التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية املعارف"
ىل ]اخرتاعات[ ]ملكية فكرية[ تُطلب  و]مش تقاهتا[ مّما متلكه ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]ويؤدي بشلك مبارش اإ

 حاميهتا[.[

 البيوتكنولوجيا]

أأية تطبيقات تكنولوجية تس تخدم النظم يه  [من اتفاقية التنوع البيولويج 1املادة كام يه معرفة يف ]" البيوتكنولوجيا"
 [.، لصنع أأو تغيري املنتجات أأو العمليات من أأجل اس تخدامات معينة[مش تقاهتا]البيولوجية أأو الاكئنات احلية أأو 

 بدل املنشأأ ]

 [.يف واعها الطبيعياثية الور دل اذلي ميتكل املوارد"بدل املنشأأ" هو الب

 [ ]البدل املوّرد[البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]]

بشأأن احلصول عىل املوارد  بروتوكول انغوايمن  5لامدة وفقا ل"يعين مصطلح البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية/البدل املوّرد، ]
املوّرد[ ]البدل البدل [، ]اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج

ىل املعارف الت  املنشأأ أأواذلي يوفر املوارد الوراثية[ اذلي يُعد بدل  قليدية البدل اذلي حصل عىل املوارد الوراثية و/أأو نفذ اإ
 ]وفقا لتفاقية التنوع البيولويج[.[

 البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]

اليت جتمع من مصادر داخل املوقع، مبا يف ذكل العشائر  الوراثيةاذلي يوفر املوارد " هو البدل البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية"
وقع، واليت من اجلائز أأو من غري اجلائز أأن تكون قد ششأأت يف من الأنواع الربية واملدّجنة، أأو اليت تؤخذ من مصادر خارج امل

 [.البدل ذكل

 ]املش تق

وراثية أأو عن وارد بيولوجية أأو مل الاعتصار الورايثنتج عن ي طبيعيا و  دثحيمركب كمييايئ بيولويج  هو ""املش تق
ن مل اس تقالهبا  [توي عىل وحدات وراثية وييفية.حي كن ي، حىت واإ

 الواع الطبيعيالصيانة خارج 

 "الصيانة خارج الواع الطبيعي" تعين صيانة عنارص التنوع البيولويج خارج موائلها الطبيعية.
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 املواد الوراثية

أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم أأو غريها من الأصول حتتوي عىل وحدات وراثية  يه "الوراثية"املواد 
 .وييفية

 املوارد الوراثية

 .املواد الوراثية ذات القمية الفعلية أأو احملمتةليه  لوراثية""املوارد ا

 الظروف يف الواع الطبيعي

"الظروف يف الواع الطبيعي" يه الظروف اليت توجد فهيا املوارد الوراثية داخل النظم الإيكولوجية واملوائل الطبيعية ويف 
 من اتفاقية التنوع البيولويج[. 1ا خصائصها املمزية ]املادة حاةل الأنواع املدجنة أأو املس تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهي

 عرتف هبا دوليااملمتثال الاشهادة ]

بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل ( من 1)47يه ال لية املنصوص علهيا يف املادة  "عرتف هبا دوليااملمتثال الاشهادة "
 [.مللحق ابتفاقية التنوع البيولويجئة عن اس تخداهما اوالتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش   الوراثيةاملوارد 

 غري املرشوع ]المتكل

"المتكل غري املرشوع" هو ]اكتساب[ ]اس تخدام[ موارد وراثية ]و[ ]أأو[ معارف تقليدية مرتبطة هبا دون موافقة ]حرة[ 
اخملتصة[ عىل ذكل ]الاكتساب[ ]مس بقة مس تنرية[ ]من قبل اجلهات اخملّوةل لإعطاء ]تكل[ املوافقة[ ]السلطة 

 ]الاس تخدام[، ]]طبقا للترشيعات الوطنية[ ]لبدل املنشأأ أأو البدل املوّرد[[.[

 [املادي]النفاذ ]

ىل املورد الورايث" هو امتالكه أأو عىل الأقل وجود اتصا [املادي]"النفاذ  رد الورايث ل اكف به يسمح بتحديد خصائص املو اإ
 [.لكية الفكرية[[ ]امل الاخرتاعـ ]املرتبط ب

 املصدر]

ىل أأي مصدر حيصل منه م. يشري مصطلح "4 اخليار  مثلملورد الورايث من غري بدل املنشأأ، عىل االطلب ودع املصدر" اإ
 .لنبااتتل  ةقيلجينات أأو حدل بنك مركز للبحث أأو  صاحب املورد أأو

 :مبعناه الأمع قدر الإماكنمصطلح "املصدر" أأن يُفهم . ينبغي 1 اخليار]

املصادر الأولية، ومهنا عىل وجه اخلصوص ]الأطراف املتعاقدة[]البدلان[ اليت توفر املوارد الوراثية، والنظام  "4"
 ، وامجلاعات الأصلية واحمللية؛لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةاملتعدد الأطراف ل

 .[[اجملموعات خارج الواع الطبيعي والأدبيات العلمية صوصواملصادر الثانوية، ومهنا عىل وجه اخل "1"

 الاس تعامل]

جراء البحث والتطوير"اس تعامل املوارد الوراثية" يعين  و/أأو الكمييايئ  الورايثبشأأن التكوين  [التسويق]مبا يف ذكل ، اإ
ارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ]املع [هبا املرتبطةاملعارف التقليدية [ و]ومش تقاهتا] ،الوراثيةالبيولويج للموارد 

 [التنوع البيولويج[. من اتفاقية 1 املادة [ ]حسب التعريف الوارد يفاحليوية ااس تخدام التكنولوجي بوسائل مهنا]
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 ]ادليباجة

ت احتالل الواقعة حت [ الأصلية وامجلاعات احمللية ]وكذكل ]الشعوب[شعوب]ال  [ ]حقوق[]احلقوق الس ياديةاامن احرتام ]
، مبا يف ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ [هبا املرتبطةاملعارف التقليدية ]الوراثية و هاموارد عىل [جزيئ أأو لكي

طبقا ]لالتفاقات و[ الإعالانت  واملشاركة الاكمةل والفعاةل [املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا] أأ ذكل مبد
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةادلولية ]، لس امي   .[[اإ

واملوّردين الرشعيني للموارد  يف احلقوق للمس تخدمني الرشعينيينبغي أأن يكفل نظام ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ اليقني ]
 [ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[ية املرتبطة هبااملعارف التقليد]الوراثية ]و/أأو مش تقاهتا[ و/أأو 

 املتبادةل صلحةامل،لتحقيق [ونقل التكنولوجيا وتعمميها]يف تشجيع الابتاكر  [ ]الرباءات[امللكية الفكرية]الإقرار بدور نظام ]
]املعارف التقليدية املرتبطة  [قليدية املرتبطة هبااملعارف الت ]]/أأو[ مش تقاهتا[ وو املوارد الوراثية ]دي املصلحة ومورّ  حصابلأ 

 .[ومس تخدمهيا وأأحصاهباابملوارد الوراثية[ 

 .[تعزيز الشفافية وتعممي املعلومات]

نّ ] ، وييرس [للرباءات]للملكية الفكرية[ ]للصناعة والاس تغالل التجاري  يروفا متساوية س ينشئلزايم اإ نظام عاملي و  واع اإ
لتقامس املنافع املتأأتية من اس تخدام املوارد  [( من اتفاقية التنوع البيولويج7)45املادة  صوص علهيا يفاملن]الإماكانت كذكل 

 [الوراثية.

]املعارف التقليدية  [املعارف التقليدية املرتبطة هبا]تدعمي تطوير ]الرباءات[ ]امللكية الصناعية[ يف جمال املوارد الوراثية و]
ىل الابتاكر.[املرتبطة ابملوارد   الوراثية[ وتشجيع البحوث ادلولية املؤدية اإ

]س يعزز الكشف عن املصدر الثقة املتبادةل بني خمتلف أأحصاب املصلحة املعنيني ابلنفاذ وتقامس املنافع. وقد يكون مجيع 
نّ هؤلء مورّ  املصدر س يبين الثقة الكشف عن  دين و/أأو مس تخدمني للموارد الوراثية واملعارف التقليدية. وبناء عليه، فاإ

]امللكية الفكرية[ املتبادةل يف العالقات بني الشامل واجلنوب وس يعزز أأيضا ادلمع املتبادل بني نظام النفاذ وتقامس املنافع ونظام 
 .[[]الرباءات

 [[، مبا يف ذكل البرش.أأشاكل احلياة]ملكية فكرية[ عىل  [براءات]التأأكد من عدم منح ]
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 أأهداف الس ياسة العامة

 [[والكشف]ابلنفاذ وتقامس املنافع ]الامتثال للقوانني ادلولية/الوطنية املتعلقة  :4 هدفال 

املعارف ]مش تقاهتا[ وو ] املوارد الوراثية]تشمل اس تعامل[ اليت ]الرباءات[، [حقوق امللكية الفكرية]طلبات ] تثلمت اامن أأن ]
ىل املوارد الوراثية ]، ومش تقاهتا[ واملعارف ] ابملوارد الوراثية[[]املعارف التقليدية املرتبطة [ التقليدية املرتبطة هبا النافذون اإ
]للحقوق ادلولية والترشيعات  [[/أأو مس تخدموها]و ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ التقليدية املرتبطة هبا

املس تنرية والرشوط ليت تتعلق ابملوافقة املس بقة ، االبدل املوّرد ]متطلبات [الوجهيةوالرشوط القانون الوطين ] [ةالوطني
 .[[املنشأأ  والكشف عن] [للمنافع العادل واملنصف التقامسالنفاذ و ]و املتفق علهيا 

القرارات  /واختاذها]الرباءات[ ليك تتخذ [امللكية الفكرية]اامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب  :1 هدفال 
 ]الرباءات[. [الفكرية امللكية]املناس بة يف منح حقوق 

 4اخليار 

ىل املعلومات املناس بة اخلاصة ابملوارد الوراثية  ماكنية النفاذ اإ الإقرار برضورة أأن تُتاح ملاكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ اإ
قرارات مس تنرية ملنع منح ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ والالزمة لختاذ [ املعارف التقليدية املرتبطة هبا]و

ماكنية التطبيق الصناعي.  ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ اليت ل متتثل لرشوط اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو اإ

 1اخليار 

ىل ]مجيع[]ت  ]ينبغي أأن[ [ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءاتالتأأكد من أأّن  املوارد الوراثية  ]عناملعلومات املناس بة  نفذ[ اإ
قرارات لختاذ  ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[ والالزمة[ املعارف التقليدية املرتبطة هبا]و/أأو /أأو مش تقاهتا[ ]و

، من أأجل منع منح ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ عن خطأأ ]الرباءات[ [حقوق امللكية الفكرية] منح ومس تنرية يفمناس بة 
 املرشوع[ وتعزيز الشفافية يف نظام ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[.]ومنع المتكل غري 
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 [4 ]املادة

 ]الصك[ امحلاية[]مواوع 

لكية هذا الصك القانوين ادلويل[ عىل أأي حق من حقوق ]امل ]]امحلاية مبوجب هذا الصك[ [ ]تنطبق ]تنطوي 4.4
ىل[  ]الاس تعامل[الناش ئة عن ] [ ]الرباءات[ أأو أأي من الطلباتالفكرية  املوارد الوراثية]املستند بشلك مبارش اإ

 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[ املرتبطة هبا.[ املعارف التقليدية]مش تقاهتا[ وو ]

 [1 ]املادة

 املس تفيدون]

]امللكية الفكرية[ الوطنية ]ينبغي أأن تصب الأنظمة الفعاةل للنفاذ وتقامس املنافع اليت تُنفذ يف قوانني ]الرباءات[  4.1
يف مصلحة امجلهور ]وأأحصاب املوارد الوراثية والبدلان املوّردة[ وامجلاعات الأصلية واحمللية أأو املوّردين أأو بدل املنشأأ 

 مس تخديم املوارد الوراثية.[ أأو

اعد السارية بشأأن املرتبطة ابلمتثال للقو  [التدابري]]وينبغي أأن ينطبق هذا النص عىل[ وتصب ]امحلاية[ ] 1.1
 [املرتبطة هبا املعارف التقليدية]مش تقاهتا[ وو ] املوارد الوراثية]من أأجل حامية[  [اس تعامل]النفاذ وتقامس املنافع الناجتة عن 

 [الوراثيةاملوارد ]بدل منشأأ  [اذلي يوفر تكل املوارد واملعارف]يف مصلحة البدل ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ 
 [املرتبطة هبا املعارف التقليدية]وو]الشعوب[ امجلاعات الأصلية واحمللية اليت تطّور وتس تخدم وتصون املوارد الوراثية 

 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[.

هبا[ ]املعارف  رتبطةاملعارف التقليدية امل]و]ومش تقاهتا[  املوارد الوراثيةاملس تفيدون من واجيب أأن يمتتع  3.1]
ىل[ ]اس تخدام[ ]اس تعامل[ املوارد  جازة أأو منع ]النفاذ اإ التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[، مبوجب هذا الصك، ابحلق يف اإ

 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[[ [املرتبطة هبا املعارف التقليدية]والوراثية 

 [3 ]املادة 

 الالزتامات القانونية[][[ ]امحلاية]الصك[ ]نطاق 

 4اخليار 

تدابري لنظام ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ بغرض دمع الامتثال لأنظمة النفاذ  ريتوف]نطاق هذا الصك هو ] 4.3
املعارف ]ووتقامس املنافع من خالل الكشف عن ]بدل منشأأ ومصدر[ ]املعلومات اخلاصة بـ[ املوارد الوراثية ]ومش تقاهتا[ 

]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ وتوفري املعلومات ملاكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ من  [املرتبطة هبا التقليدية
أأجل ]منع[ ]منح ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ عن خطأأ[ و]المتكل غري املرشوع[ وتعزيز الشفافية يف نظام ]امللكية الفكرية[ 

 ]الرباءات[.[

 1اخليار 

ماكنية تنفيذ قوانني وطنية خارج نظام ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ من أأجل  1.3 ]اجيوز لدلول الأعضاء النظر يف اإ
ىل املواد الوراثية.[ دارة النفاذ اإ  تنظمي واإ
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 الكشف وامحلاية]

 4 اخليار 

 رشوط الكشف الشلكية

 العنرص ادلافع

لزايم[ ]للكشف  3.3 يكون ]للك[ ]طرف[ ]بدل[ ]ملاكتب[ ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ رشط ]كشف[ ]اإ
ينطبق عىل] طلبات ]الرباءات[ ]حقوق امللكية الفكرية[ اليت ]تلمتس حامية]الاخرتاعات[ ]امللكية فكرية[[ اليت ]تنطوي 

ىل[ املوارد الوراثية ]ومش   هبا[ ]املعارف  املعارف التقليدية املرتبطة]وتقاهتا[ عىل[ ]تنشأأ عن[ ]تستند بشلك مبارش اإ
 التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ]حبيث:

[ الاخرتاع]يعمتد الورايث اس تخداما مبارشا، أأي  املورد[ ]امللكية الفكرية[ الاخرتاع]يس تخدم  )أأ(
 ؛ذا املوردهب املمزيات اخلاصةعىل ]امللكية الفكرية[ 

يد خصائص املورد الورايث لتحد مبا يكفيبه  اتصال، عىل الأقل مالاك للمورد أأو هل، رتعاخملون يكو  )ب(
 ؛[ ]امللكية الفكرية[الاخرتاعـ ]ب املرتبط

لزايم للكشف، كام هو حمّدد ابلتفصيل يف هذا الصك القانوين ادلويل، عندما  1.3 ويكون ملاكتب الرباءات رشط اإ
ىل الإرضار مبصاحل ]الشعوب[ امجلاعات الأصلية واحمللية.حُيمتل أأن  تؤدي حامية املوارد   الوراثية برباءات اإ

ّل عىل طلبات الرباءات اليت تلمتس  ابملعارف التقليديةولن ينطبق رشط الكشف اخلاص  5.3 يف هذا الصك اإ
اع[ ]امللكية الفكرية[ من حامية ]الاخرتاعات[ ]امللكية الفكرية[ اليت قام فهيا اخملرتع، عن سابق وعي، ابش تقاق ]الاخرت 

 .املرتبطة[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[املعارف التقليدية ]

 ]الاس تثناءات

املعارف ]املوارد الوراثية ]ومش تقاهتا[ و[ ]امللكية الفكرية[ فامي خيص الرباءات]ل ينطبق رشط الكشف يف  2.3
 عىل ما ييل:يدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ [ ]املعارف التقل التقليدية املرتبطة هبا

 ؛البرشية، مبا فهيا املْمراات البرشية املوارد الوراثيةمجيع  )أأ(

 ؛[واملش تقات] )ب(

 والسلع؛ )ج(

 يف املكل العام؛املوجودة واملعارف التقليدية  )د(

 القانونية الوطنية؛ السلطاتخارج املوجودة واملوارد الوراثية  )ه(

لتفاقية التنوع البيولويج ]املكتس بة قبل التنفيذ عىل الصعيد الوطين  املوارد الوراثيةومجيع  )و(
وبرتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن 

 [.[اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج
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 مواوعات الكشف

عي الطلبات ]ذوي النية من موداملتعاقدة[ ]البدلان[ ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ ف الأطرا]تطلب  7.3
 ما ييل: عنالكشف  احلس نة[

 ]البدل املوّرد[ )أأ(

 ]املصدر يف البدل املوّرد[ )ب(

، أأو دليل عىل الامتثال، لرشوط النفاذ وتقامس املنافع، مبا يف ذكل شهادة امتثال معرتف هبا دوليا] )ج(
 حسب الاقتضاء[ املوافقة املس بقة املس تنرية

 ]شهادة املنشأأ[ )د(

 ؛]بدل املنشأأ[ )ه(

ليه ماداي ]اخملرتع[ ]مطّور امللكية  )و( ذا اكن بدل املنشأأ جمهول، معلومات عن املصدر اذلي نفذ اإ ]اإ
 الفكرية[[

 بأأّن املنشأأ جمهول[ ]بيان ()ز

 ]بيان بأأّن املصدر جمهول[ ()ح

ذا اكن جمهول، املصدر الثانوي[ ()ط  ]املصدر الأويل، أأو اإ

]املعارف التقليدية املوارد الوراثية بـاملعارف التقليدية املرتبطة ] علومات كتابية وشفوية عن]م ()ي
، مبا يف ذكل [امللكية الفكرية] ة[]الرباء البحث والفحص يف طلب متكنيل  [ومش تقاهتا]املرتبطة[ 

 [التفاصيل اخلاصة بصاحب املعارف التقليدية

املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية ملوحد لنقل املواد املنصوص عليه يف ا ]شسخة من التفاق ()ك
ىل املوارد الوراثية متاحا طبقا لأحاكم تكل املعاهدة[. النباتية للأغذية والزراعة ذا اكن النفاذ اإ  اإ

 الإجراءات اليت يتخذها املكتب

 .لن يفرض رشط الكشف عىل ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ الالزتام ابلتحقق من مواوعات الكشف 8.3

 انظام[ ]الرباءات[ أأو السلطات املعنية الأخرى ]الأطراف املتعاقدة[ ]البدلان[ ماكتب ]امللكية الفكريةضع وت 1.3
]الأطراف املتعاقدة[ ]البدلان[ أأو امجلاعات الأصلية واحمللية تزويدلنرش املعلومات لمتكني السلطات املعنية من  امناس ب

ماكنية اختاذ الإجراءات املناس بة بشأأن قواعد النفاذ وتقامس املنافع أأ الأخرى أأو أأية أأطراف  تقدمي معلومات و هممتة أأخرى ابإ
 .[ ]الرباءات[ وحفصهاحقوق امللكية الفكرية]طلبات يف لبحث ل وجهية 

جراء بس يط لالإخطار تتّبعه ماكتب و  40.3 عالان؛ ومن  [ ]امللكية الفكرية[الرباءات]ينبغي تطبيق اإ لكام اس تلمت اإ
عاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية امل/حتديد أ لية تبادل املعلومات لتفاقية التنوع البيولويج ، بشلك خاص،املناسب

لهيا املعلومات املتاحة. [الرباءات]امللكية الفكرية[ ]اكتب مل ينبغيللأغذية والزراعة بصفهتا الهيئة املركزية اليت   أأن ترسل اإ

هنا ]اخرتاعات[ ]ملكية ]ول تُعترب املوارد الوراثية ]ومش تقاهتا[ ابلصيغة اليت ُوجدت هبا يف الطبيعة أأو ُعزلت م 44.3
 فكرية[ وعليه ل تُمنح بشأأهنا أأية حقوق من حقوق ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية.[
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أأن عىل بياانت الكشف اليت تتسمل طلبات الرباءات اليت حتتوي  [الرباءات]امللكية الفكرية[ ]ملاكتب  نبغيوي  41.3
 مكصدر.بأأن ادلوةل املعنية أأعلنت تصة خم  كوميةحتبلغ واكةل 

 [معاهدة قانون الرباءات]و [معاهدة التعاون بشأأن الرباءات] بـالعالقة ]

س ُتعدل ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأجل ]تضميهنام[ ]متكني الأطراف   43.3
ا الوطنية عىل[ رشط الكشف يف ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأن تنص يف ترشيعاهت

 .املوارد الوراثية و]املعارف التقليدية املرتبطة هبا[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ومصدر عن منشأأ الإلزايم 
علهيا مع بدل ثبات تقامس املنافع وفقا للرشوط املتفق اإ ىل املوافقة املس بقة املس تنرية و وتتضمن التعديالت أأيضا اشرتاط التأأكيد ع

 [املنشأأ.

 العقوابت والتعويضات

 4اخليار الفرعي 

]يتخذ لك ]طرف[ ]بدل[ تدابري مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة حالت عدم الامتثال مبوجب هذا الصك  41.3
املنازعات وتوافر القانوين ادلويل ]والقوانني والرشوط الوطنية الوجهية[ واامن توافر ال ليات املناس بة لالمتثال وتسوية 

 [العقوابت والتعويضات الالزمة، عىل أأن تكون]متاحة[ ]شفافة وقابةل للتنبؤ هبا[.

 1اخليار الفرعي 

]يتخذ لك ]طرف[ ]بدل[ تدابري مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة حالت عدم الامتثال مبوجب هذا الصك  45.3
ة[ واامن توافر ال ليات املناس بة لالمتثال وتسوية املنازعات وتوافر القانوين ادلويل ]والقوانني والرشوط الوطنية الوجهي

 العقوابت والتعويضات الالزمة، عىل أأن تكون]متاحة[ ]شفافة وقابةل للتنبؤ هبا[. وتشمل تكل التدابري عىل الأقل ما ييل:

 شرش الأحاكم القضائية املتعلقة بعدم الكشف، )أأ(

 طلبات ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[،ومنع الاس مترار يف معاجلة  )ب(

 ومنع منح ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ أأو رفض الطلبات ذات الصةل، )ج(

ومتكني ]السلطة اخملتصة[ ]مكتب ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[[ من اعتبار الطلب ]مسحواب[  )د(
 ]أأو منهتيا[ أأو ]ملغى[ أأو ]مبطال[ أأو ]منقواا[،

ة اخملتصة[ ]مكتب ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[[ من اعتبار أأّن رشط الكشف ومتكني ]السلط )ه(
نفاذ[ الرباءات املمنوحة.  يؤثر يف ]بطالن[ أأو ]حصة[ أأو ]قابلية اإ

عضاء تطبيق عقوابت أأخرى، ولكهّنم غري جمربين عىل ذكل.[  واجيوز للأ

 3اخليار الفرعي 

 ومتاكفئة ملواهجة حالت عدم الامتثال مبوجب هذا الصك ]يتخذ لك ]طرف[ ]بدل[ تدابري مناس بة وفعاةل 42.3
القانوين ادلويل ]والقوانني والرشوط الوطنية الوجهية[ واامن توافر ال ليات املناس بة لالمتثال وتسوية املنازعات وتوافر 

 ابري عىل الأقل ما ييل:العقوابت والتعويضات الالزمة، عىل أأن تكون]متاحة[ ]شفافة وقابةل للتنبؤ هبا[. وتشمل تكل التد
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 شرش الأحاكم القضائية املتعلقة بعدم الكشف، )أأ(

 ومنع الاس مترار يف معاجلة طلبات ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[، )ب(

 ومنع منح ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ أأو رفض الطلبات ذات الصةل، )ج(

 الفكرية[[ من اعتبار الطلب ]مسحواب[،ومتكني ]السلطة اخملتصة[ ]مكتب ]الرباءات[ ]امللكية  )د(

ىل  )ه( ومتكني ]السلطة اخملتصة[ ]مكتب ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[[ من دعوة مودع الطلب اإ
 التقيّد مبهةل زمنية.

نفاذها.[[ ذا مل يكن هناك غش،[ يف حصة الرباءات املمنوحة أأو قابلية اإ  ول يؤثر عدم استيفاء رشط الكشف ]، اإ

  1]اخليار 
 انعدام رشط الكشف

لزاميا هل عال[ الرباءات]امللكية الفكرية[ ]تتضمن رشوط الكشف يف ل  47.3 قة ابملوارد الوراثية كشفا اإ
ما مل يكن ذكل الكشف همام ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ املعارف التقليدية املرتبطة هبا[ ]و[ ]ومش تقاهتا

 ، أأي اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو المتكني.براءةابلنس بة ملعايري الأهلية للحامية مبوجب 

يف طلبات ]امللكية الفكرية[ أأي رشط للكشف  [الرباءات]امللكية الفكرية[ ] عىل مودعي طلبات يُفرضول  48.3
ذات صةل ابملوارد الوراثية ]ما مل تكن تكل املعلومات هممة ابلنس بة ملعايري أأية معلومات  عن املصدر أأو املنشأأ أأو]الرباءات[

 [[، أأي اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو المتكني.براءةالأهلية للحامية مبوجب 

 ]امحلاية ادلفاعية

ششاء قواعد بياانت عن ]املعارف التقليدية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة[ ]املعارف  41.3] التقليدية املرتبطة ابملوارد اإ
لهيا ]بغرض:  الوراثية[ واملوارد الوراثية ميكن ملاكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ النفاذ اإ

 منع منح ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ عن خطأأ  أأ()

 ]منع المتكل غري املرشوع[ )ب(

 ]اامن املوافقة ]احلرة[ املس بقة املس تنرية[ )ج(

ماكنية التتبع والثقة املتبادةل مع مراعاة ترتيبات النفاذ وتقامس املنافع اامن الشفاف ] )د( كام هو ]ية واإ
 [[[.[منصوص عليه يف اتفاقية التنوع البيولويج وبرتوكول انغواي

يتحمل لك بدل مسؤولية ]تدوين املعلومات الشفوية[ وجتميع وصيانة قواعد البياانت املذكورة، طبقا للقانون  10.3
 الوطين.

 ويواع حد أأدىن من املعايري ملواءمة هيلك قواعد البياانت وحمتواها. 14.3

وس تكون قواعد البياانت املذكورة متاحة ]فقط ملاكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ وسائر عناوين امللكية  11.3
 الفكرية املُسجةل[ ]لأية أأطراف هممتة[.
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 وس يكون حمتوى قواعد البياانت كام ييل: 13.3

 ]بلغات ميكن لفاحيص الرباءات فهمها[ أأ()

]معلومات كتابية وشفوية عن ]املعارف التقليدية املرتبطة بـاملوارد الوراثية ]املعارف التقليدية  )ب(
، مبا يف ذكل وحفصها ]الرباءة[ ]امللكية الفكرية[ اتيف طلب [ ]ومش تقاهتا[ لمتكني البحثاملرتبطة

 قليدية[التفاصيل اخلاصة بصاحب املعارف الت 

املعلومات[ حاةل التقنية الصناعية السابقة الكتابية والشفوية الوجهية املتعلقة ابملوارد الوراثية ] )ج(
 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ [املعارف التقليدية املرتبطة هبا]]ومش تقاهتا[ و

]املعارف  [ملعارف التقليدية املرتبطة هباا]]ومش تقاهتا[ واملعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية  )د(
 التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.

]وس متكّن قواعد البياانت املذكورة من ]اامن املوافقة ]احلرة[ املس بقة املس تنرية[ ]منع المتكل غري املرشوع[  11.3
]املعارف  [املعارف التقليدية املرتبطة هباية و]تاليف منح ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ عن خطأأ فامي خيص املوارد الوراث 

ماكنية التتبع التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ واامن  كام ]والثقة املتبادةل مع مراعاة ترتيبات النفاذ وتقامس املنافع ]الشفافية واإ
 [[.[هو منصوص عليه يف اتفاقية التنوع البيولويج وبرتوكول انغواي

اكتب الوطنية ]للملكية الفكرية[ ]للرباءات[ مبادئ توجهيية مناس بة ووافية لإجراء ضع ]وتضع[ املأأن تينبغي و  15.3
 [املعارف التقليدية املرتبطة هبا]والبحث يف طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ املتعلقة ابملوارد الوراثة ]ومش تقاهتا[ 

[ ]املوجودة[ ]هذه املعلومات حاةل التقنية الصناعية السابقة]وحفصها، مع مراعاة  ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[
 واملتاحة للفاحصني[. الطلبات ودعيمملعلومات الإاافية املقدمة من املتاحة للفاحصني، حسب الاقتضاء ]وا الوجهية[

ششاء بوابة دولية عن املعارف التقليدية.[[ 12.3  ]واإ

 [1 ]املادة

 لتفاقات ادلوليةابالعالقة 

]تستند  اليت [ ]الرباءات[امللكية الفكرية]عالقة دمع متبادل بني حقوق  [ ]البدلان[الأطراف املتعاقدة]قمي ت] 4.1
ىل[ [ ]املعارف املعارف التقليدية املرتبطة هبا]و [ومش تقاهتا]املوارد الوراثية  [اس تعامل] [تنطوي عىل] بشلك مبارش اإ

، ]دون أأن حتدث تدّرجا هرميا بني تكل التفاقات اقات واملعاهدات ادلولية الساريةوالتف ملوارد الوراثية[التقليدية املرتبطة اب
واملعاهدات، أأو تفرض أأية الزتامات مبوجب اتفاقات أأو معاهدات دولية أأخرى عىل أأي ]طرف[ ]بدل[ ليس ]عضوا[ 

 ]طرفا[ يف تكل التفاقات أأو املعاهدات ادلولية[.[

)مبا يف ذكل ] [اتفاقية التنوع البيولويج]عىل وجه اخلصوص تنفيذ  [ ]البدلان[الأطراف املتعاقدة]وتدمع ] 1.1
بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع ]و ،[(تبادل املعلوماتالتواصل مع أ ليهتا ل 

، راثية النباتية للأغذية والزراعةاملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الو [، و تنوع البيولويجالناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية ال 
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةمن  34]واملادة  التفاقات الإقلميية، حسب واتفاق تريبس، وتنفيذ [ اإ

 [احلال.
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 [5 ]املادة

 التعاون ادلويل

عداد مجموعة من املبادئ التوجهيية حتث هيئات الويبو املعنية ]] 4.5 أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل اإ
طار معاهدة  سلطات قبلالكشف الإداري عن املنشأأ أأو املصدر من  [لبحث والفحصبشأأن ]ا البحث والفحص ادلولية يف اإ

 .[هذا الصكيف عليه املنصوص التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل املعلومات الإاافية الواردة بناء عىل رشط الكشف 
لنباتية للأغذية /املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية ا[اتفاقية التنوع البيولويج]وميكن للويبو، ابلتعاون الوثيق مع ]

ماكنية واع القامئة املذكورة للواكلت احلكومية اخملتصة.والزراعة  [[، النظر يف اإ

 [2 ]املادة

 التعاون فامي بني البدلان

]املعارف  [املعارف التقليدية املرتبطة هبا]و]ومش تقاهتا[ املوارد الوراثية نفس  فهيا توجديف احلالت اليت ] 4.2
ىل  قلمي أأكرث من طرف واحد، تسعى تكل الأطراف اإ التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ يف يروف واعها الطبيعي داخل اإ

رش  اك ]الشعوب[ امجلاعات الأصلية واحمللية املعنية، عىل أأن تقوم بذكل، حي ام أأمكن، التعاون فامي بيهنا حسب الاقتضاء، مع اإ
ىل القوانني والربوتوكولت العرفية و   .[ول تتعارض معهاوالترشيعات الوطنية أأهداف هذا الصك  تدمعابختاذ تدابري تستند اإ

 [7 ]املادة 

 املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

الويبو  قدموتها. وتنفيذ هاومتويل  اس تحداث الأحاكم مبوجب هذا الصك أأساليبهيئات الويبو املعنية  دحتدّ ] 4.7
ىل البدلان النامية، وخاصة البدلان الأقل منوا، ليك تنفذ أأششطة املساعدة التقنية و  التعاون وتكوين الكفاءات وادلمع املايل اإ

 [الالزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك.

[ييل ذكل املرفق ابء]
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 مالحظات امليرسين

ىل الوثيقة ن هذه WIPO/GRTKF/IC/24/4 تستند هذه النسخة املعدةل الثانية اإ . وابملقارنة مع ذكل النص، فاإ
وفقا  2و 3و 1و 4النسخة املعدةل حتتوي عىل تغيريات يف أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية واملواد 

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية للتعليقات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء أأثناء ادلورة الرابعة والعرشين للجنة 
)اللجنة(. ومتاش يا مع ما ركّزت عليه ادلورة، بقيت لك الأحاكم  الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور واملوارد

 .WIPO/GRTKF/IC/24/4 الأخرى دون تغيري كام يه واردة يف الوثيقة

وتعين عبارة "النسخة املعدةل الثانية" أأن امليرسين أأعدوا، وفقا ملهنجية معل الرئيس، شسختني معدلتني 
أأثناء ادلورة الرابعة والعرشين للجنة. وهذه يه النسخة املعدةل الثانية اليت  WIPO/GRTKF/IC/24/4 للوثيقة

سقاطات  1043أأبريل  12قُدمت شسخة أأوىل مهنا يف اجللسة العامة يف  لأعضاء اللجنة من أأجل الوقوف عىل أأية اإ
ىل  تدارك تكل الإسقاطات وأأخذ التعليقات املقدمة بعني وتقدمي أأية تعليقات. وتسعى هذه النسخة املعدةل الثانية اإ

 الاعتبار ويه ل تعترب شسخة معدةل اثلثة.

وتواع رشطة مائةل بني لكمتني أأو مصطلحني أأو مجلتني لدللةل عىل أأنه وفقا لل راء اليت أأعربت عهنا اللجنة هناك 
ىل مناقشات اللجنة، أأن اختيار أأحد اخليارين هل خياران ابلنس بة للصيغة املعنية وأأن امليرسين ل يعتربون، استنادا  اإ

 أأي تداعيات كبرية من حيث الس ياسة العامة.

ويواع قوسان مربّعان حول لكمتني أأو مصطلحني أأو مجلتني مفصولتني برشطة مائةل لدللةل عىل أأنه وفقا لل راء اليت 
ىل مناقشات اللجنة، أأن أأعربت عهنا اللجنة هناك خياران ابلنس بة للصيغة املعنية وأأن امليرسي ن يعتربون، استنادا اإ

 اختيار أأحد اخليارين هل تداعيات حيمتل أأن تكون كبرية من حيث الس ياسة العامة.

ىل تبس يط الوثيقة فهيي واردة يف مرفق يف هناية هذه  ومجيع النصوص اليت حذفها امليرسون من الأحاكم سعيا مهنم اإ
لهيا.  الوثيقة لتسهيل الرجوع اإ

 يرسون التسطري عن مجيع اللكامت والعبارات اليت اكنت مسّطرة من قبل.ورفع امل 

عداد امليرسين.  ومجيع احلوايش من اإ
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 أأهداف الس ياسة العامة

ىل ما ييل:  ينبغي أأن هتدف حامية املعارف التقليدية اإ

مية قرار الق  اإ

قرار الطابع ]الشمويل[  "4" ميهتا اذلاتية، ]املمزّي[ اإ ميهتا الاجامتعية والروحيةللمعارف التقليدية وق  مبا فهيا ق
]والاقتصادية[ والفكرية والعلمية والإيكولوجية والتكنولوجية ]والتجارية[ والرتبوية والثقافية، والتسلمي بأأن 

متزّية،  أأنظمة املعارف التقليدية تكفل ُأُطرًا ملا اجيري من ششاط ابتاكري ويتواصل من حياة فكرية واإبداعية م
مية وا للشعوب ابلنس بةجوهرية  [ساس يةأأ ]تكتيس ماكنة  مية علمية تساوي الق مجلاعات الأصلية واحمللية ولها ق

نظمة املعرفية الأخرى.  العلمية للأ

ذاكء الوعي و  الاحرتاماإ

ذاكء الوعي "1" املعارف التقليدية اذلين  [/]ماّلك[أأحصاب] نظمة املعارف التقليدية وكرامةوالاحرتام لأ  اإ
نظمة الثقايف وقِيَمهم الفكرية تراهثم  الثقافية[ سالمهتم]ويطّوروهنا وحيافظون علهيا، وكذا  يصونون تكل الأ

والروحية؛ واحرتام الإسهام اذلي ما فتئت املعارف التقليدية تأأيت به يف احلفاظ عىل معيشة 
لتقليدية من ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية وهويهتم؛ واحرتام ما أأسهم به ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف ا

مترار والأمن الغذايئ  أأجل ]احلفاظ عىل البيئة[ احلفاظ عىل التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس 
م العلوم والتكنولوجيا؛  والزراعة املس تدامة وتقدُّ

 تلبية احلقوق والاحتياجات ]الفعلية[ لأحصاب املعارف التقليدية

[ صادرة مبارشة عن ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليديةالاسرتشاد ابلتطلعات والأماين ال] "3"
متع، املعارف التقليديةالاسرتشاد حبقوق واحتياجات أأحصاب  واحرتام حقوقهم بوصفهم ]أأحصاب[/]ماّلك[  واجمل

والإسهام يف حتقيق الرخاء واملنفعة مبوجب القانون الوطين وادلويل املعارف التقليدية واملؤمتنني علهيا 
م العلوم الاقتصادي سهاهمم يف جامعاهتم ويف تقدُّ مية اإ ة والثقافية والاجامتعية هلم ]وماكفأأهتم عىل[ والاعرتاف بق

متع رساؤه بني املصاحل والتكنولوجيا اليت تعود ابلنفع عىل اجمل ، مع مراعاة التوازن املنصف واملرشوع اذلي اجيب اإ
 الوجهية واخملتلفة اليت ينبغي أأخذها بعني الاعتبار؛

 املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [صون]التشجيع عىل 

من ]وتقدمي ادلمع يف هذا الصدد  ]واحرتاهما[ املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [صون]التشجيع عىل  "1"
وتقدمي احلوافز للمؤمتنني عىل هذه ]خالل احرتام أأنظمة املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا واإدامهتا 

نظمة   ؛[املعرفية لإدامة أأنظمة معارفهم وصوهناالأ

نظمة املعارف التقليدية  متكني ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية واإقرار الطابع املمزي لأ

حتقيقها بطريقة متّكن ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية من حامية معارفهم من خالل الإقرار متاما  "5"
نظمة املعارف الت  نظمة علام بأأن ابلطابع املمزي لأ ىل اس تنباط حلول تناسب الطابع املمزي لهذه الأ قليدية واحلاجة اإ

مثل هذه احللول ينبغي أأن تكون متوازنة ومنصفة وأأن تكفل معل أأنظمة امللكية الفكرية التقليدية بطريقة تدمع 
متكل غري املرشوع وأأن تكون قادرة فعال  عىل متكني حامية املعارف التقليدية من سوء الاس تخدام وال
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من ممارسة حقوقهم املرشوعة يف معارفهم وأأن  ابملوارد الوراثية]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية املرتبطة 
 يكون هلم سلطان مس تحق علهيا؛

 دمع أأنظمة املعارف التقليدية

[ ها[/]ماّلك ااحرتام اس تخدام املعارف التقليدية وتطّورها وتبادلها وتناقلها املتواصل عىل يد ]أأحصاهب "2"
ساليب العرفية يف الئامتن عىل املعارف وما يقرتن هبا من  ْعَراف القامئة، وتيسري ذكل؛ ودمع الأ وبيهنم، وفقا للأ

مترار يف تطوير أأنظمة املعارف التقليدية؛ ساليب وتشجيع الاس   موارد وراثية وتعزيز تكل الأ

 الإسهام يف صون املعارف التقليدية

مي "7" ة مكل عام حيوي[، الإسهام يف صون املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا، والإسهام يف مع ]الإقرار بق
خرى لتطويرها واحلفاظ علهيا وتناقلها، وتشجيع  قامة التوازن املناسب بني الوسائل العرفية والوسائل الأ اإ

عايري والقوانني واملفاهمي احلفاظ عىل املعارف التقليدية وصوهنا وتطبيقها وتعزيز اس تخداهما وفقا للمامرسات وامل
[/]ماّلكها[ احصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية مبا يعود بفائدة أأوىل ومبارشة عىل ]أأحصاهبلأ ] وامجلاعية العرفية

خاصة وعىل البرشية عامة عىل أأساس املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا مع ]أأحصاب[/]ماّلك[ 
 4تكل املعارف؛

متكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام]منع  [مقع]  الاس تخدام غري املرشوع وغري املنصف[ ال

متكل غري املرشوع للمعارف التقليدية "8" وغريه من الأششطة التجارية وغري التجارية  ]احملمية[ ]الرسية[ مقع ال
متكل غري املرشوع للمعار  ىل تكييف طرق مقع ال  ف التقليديةاليت ل تكون مرشوعة، مع الإقرار ابحلاجة اإ

 مع الاحتياجات الوطنية واحمللية؛ ]احملمية[ ]الرسية[

طارها  احرتام التفاقات واملسارات ادلولية املعنية والتعاون يف اإ

نظمة  "1" خرى والعمل عىل حنو يامتىش معها، ول س امي الأ ميية الأ مراعاة الصكوك واملسارات ادلولية والإقل
ىل املوارد الو  تنظماليت  م معلية تقامس منافعها؛النفاذ اإ  راثية اليت تقرتن ابملعارف التقليدية وتنّظِ

 لبتاكر والإبداعاب الهنوض

وتعزيز تناقل املعارف  [وحاميته]تشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري القامئ عىل التقاليد وماكفأأته  "40"
دماج ]امجلاعات الأصلية ]والتقليدية[ واحمللية، و  الشعوب التقليدية عىل الصعيد ادلاخيل مضن مبا يف ذكل اإ

مثل هذه املعارف يف املبادرات الرتبوية اليت تنفذ يف هذه امجلاعات، ملصلحة ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف 
 ؛[التقليدية واملؤمتنني علهيا، رشط أأن يوافق ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية عىل ذكل

 بديل

الابتاكر والإبداع والهنوض هبام وتقدم العمل وتعزيز نقل التكنولوجيا وفقا لرشوط متفق ]]صون[  "40"
 علهيا؛[

 ]هناية البديل[
                                                

4
 أأجل تبس يط النص. " من2" أأو الفقرة "1" مع الفقرة "7اقرتح وفد واحد دمج الفقرة " 
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 اامن احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية واحلرص عىل التبادل القامئ عىل رشوط يتفق علهيا الطرفان

املعارف احملمية ومن حيصل عىل  املعارف التقليديةتشجيع اس تخدام الرتتيبات التعاقدية بني أأحصاب  "44"
املعارف صون  [اس تخدام]اامن احملمية من أأحصاهبا بغية  املعارف التقليديةاحملمية ومن حيصل عىل  التقليدية
احلصول عىل املوافقة  [ عربمع]القوانني واملواثيق العرفية والإجراءات املتبعة يف امجلاعات عىل أأساس  التقليدية

ا هو مل [ وفقاوابلتنس يق مع]س بقة املس تنرية واحلرص عىل التبادل القامئ عىل رشوط يتفق علهيا الطرفان امل 
ميية  ىل املوارد الوراثية تنظمقامئ من أأنظمة دولية واإقل  ؛بشلك منصف وعادل النفاذ اإ

 ]تشجيع رشط الكشف الإلزايم

املرتبطة  التقليدية واملعارف التقليديةاامن رشط الكشف الإلزايم عن بدل منشأأ املعارف  اثنيا" 44"
 ابملوارد الوراثية اليت لها صةل بطلبات الرباءات أأو مس تخدمة فهيا[

 بديل

يف قواعد بياانت متاحة لفاحيص الرباءات، ما عدا يف احلالت  املعارف التقليديةاامن جتميع  اثنيا" 44"
احب معارف تقليدية تكل املعارف لشخص أ خر سية، وعندما يتيح ص املعارف التقليديةاليت تكون فهيا 

فتشجيع اس تخدام العقود ليك تفهم الأطراف يف العقد احلالت اليت يسمح فهيا اس تخدام املعارف التقليدية 
 وسائر حالت الكشف؛

 تشجيع التقامس املنصف للمنافع

لنقدية املتأأتية من اس تخدام التقامس والتوزيع العادل واملنصف للمنافع النقدية وغري ا [ اامنتشجيع] "41"
نظمة ادلولية املطبقة ومبدأأ املوافقة املس بقة املس تنرية،  املعارف التقليدية، عىل حنو يامتىش مع غري ذكل من الأ

ومبا يف ذكل من خالل ]املاكفأأة العادةل واملنصفة يف احلالت اخلاصة اليت ل ميكن فهيا حتديد صاحب املعارف ]
 ؛واع رشوط يتفق علهيا الطرفان[ اليت مت فهيا الكشف عن املعارف[ التقليدية أأو احلالت

منية والتجارة املرشوعة عىل مس توى امجلاعات احمللية  الهنوض ابلت

منية عىل مس توى امجلاعة احمللية،  "43" غراض الت ن ]تشجيع اس تخدام املعارف التقليدية لأ ن طلباإ  أأراد[ اإ
قرارًا حبقوق]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية  ذكل يف   [التقليديةاحمللية ] امجلاعاتالشعوب الأصلية و  ، اإ

متدة من املعارف التقليدية وما يقرتن هبا من صناعات امجلاعات  معارفها؛ وتشجيع تطوير املنتجات الأصلية املس 
منية وهذه  واملؤمتنني علهيا احمللية، وتعزيز فرص تسويقها مىت ابتغى ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية هذه الت

منية الاقتصادية بلك حرية؛  الفرص مبا يامتىش مع حقهم يف حتقيق الت

مية]منع منح حقوق امللكية الفكرية   لأطراف غري مرصح هلم بذكل [غري السل

مية]منح حقوق امللكية الفكرية احليلوةل دون  [احلّد من] "41" يف املعارف التقليدية وما يقرتن هبا  [غري السل
ششاء مكتبات رمقية للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية املقرتنة هبا أأ وارد وراثية من م و ممارس هتا، ابملطالبة ]ابإ

واملعروفة دلى امجلهور[، ]مبطالبة مودعي طلبات الرباءات لالخرتاعات املتعلقة ابملعارف التقليدية املقرتنة 
َمنش هئا فضال عن تقدمي أأدةل تفيد الامتثال لرشوط  ابملوارد الوراثية ابلكشف عن مصدر تكل املوارد وبدل

 املوافقة املس بقة املس تنرية والتقامس املنافع يف بدل املنشأأ كرشط خاص ملنح احلقوق املرتتبة عىل الرباءة[؛
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 بديل

مية]منح حقوق امللكية الفكرية احليلوةل دون  [احلّد من]] "41" يف املعارف التقليدية وما يقرتن هبا  [غري السل
ششاء مكتبات رمقية ابلنظر يف  لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ طالبةمبو ممارس هتا، أأ من موارد وراثية  اإ

املوافقة املس بقة  بعد احلصول عىل للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية املقرتنة هبا واملعروفة دلى امجلهور
 [؛احمللية ]يف تكل ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ وجامعاهتا للشعوب الأصلية املس تنرية

 ]هناية البديل[

 تعزيز الشفافية والثقة املتبادةل

تعزيز اليقني والشفافية والاحرتام املتبادل والتفامه يف العالقات بني ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف  "45"
اكدميية والتجارية و  الرتبوية واحلكومية وغريها من أأوساط مس تخديم املعارف التقليدية من هجة، والأوساط الأ

ومبادئ املوافقة ]التقليدية من هجة أأخرى، مبا يف ذكل من خالل تشجيع الامتثال لقواعد السلوك الأخالقية 
 ؛[احلرة املس بقة املس تنرية

 اس تكامل حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

شاكل التعبري الثقايف التقليدي وأأشاكل التعبري الفوللكوري، مع اامن الاتساق مع امحلاية املكفوةل "42"  لأ
 احرتام أأن العديد من امجلاعات احمللية يعترب معارفه وأأشاكل تعبريه الثقايف جزءا ل يتجزأأ من ]هويته الشامةل[.[

 ]اس تخدام الغري للمعارف التقليدية

ىل  "47"  علهيا؛[ املعارف التقليدية احملمية وفقا لرشوط متفق]متكني الغري من اس تخدام[ تيسري نفاذ الغري اإ

ىل املعارف وصون املكل العام  ]تشجيع النفاذ اإ

ىل املعارف وصون املكل العام.[ "48"  تشجيع النفاذ اإ

 وصوهنا املعارف التقليديةتوثيق 

 واس تخداهما وفقاوالتشجيع عىل الكشف عهنا وتعّلمها ، وصوهنااملعارف التقليدية توثيق  الإسهام يف "41"
ملامرسات ، ومهنا تكل ااملعارف التقليدية حصابالوجهية لأ  العرفيةواملفاهمي للمامرسات واملعايري والقوانني 

اليت تتطلب احلصول عىل موافقة مس بقة مس تنرية ورشوطا متفقا علهيا قبل العرفية  واملفاهمي واملعايري والقوانني
 أأو يتعّلمها أأو يس تخدهما؛ أأن يكشف الغري عن املعارف التقليدية

 الهنوض ابلبتاكر

مبا يعود ابملنفعة  يف الهنوض ابلبتاكر ونقل املعارف وشرشها املعارف التقليديةينبغي أأن تسامه حامية  "10"
وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي  ومس تخدمهيا املعارف التقليدية أأحصابعىل لك من 

 ني احلقوق والواجبات؛واإرساء توازن ب
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 بديل

للمعارف التقليدية، مبا فهيا أأمهيهتا الاجامتعية والروحية والاقتصادية  [ ]املمزّي[الشمويل]الإقرار ابلطابع  "4"
ميية والثقافية؛  والفكرية والتعل

نظمة املعارف التقليدية؛ وللكرامة والسالمة الثقافية والقمي الفكرية والر  "1" وحية تشجيع الاحرتام لأ
نظمة وحيافظون علهيا؛  ]لأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية اذلين يصونون تكل الأ

املعارف التقليدية؛ مع مراعاة التوازن  ومس تخديم تلبية الاحتياجات الفعلية ]لأحصاب[/]ماّلك[ "3"
رساؤه بني املصاحل الوجهية واخملتلفة اليت ينبغي أأخذها بعني  الاعتبار؛ املنصف واملرشوع اذلي اجيب اإ

 ؛ودمع ذكل احلفاظ علهياتطبيقها و التشجيع عىل صون املعارف التقليدية و  "1"

 دمع أأنظمة املعارف التقليدية؛ "5"

 "(5" + "1بديل )"

 التشجيع عىل صون املعارف التقليدية

 التشجيع عىل صون املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا ودمع أأنظمهتا؛

 ]هناية البديل[

متكل غري املرشوع  وغري العادل[ الاس تخدام غري املنصف] [ منعمقع] "2"  للمعارف التقليدية؛ال

 ادلولية املعنية؛ [واملسارات] والصكوك العمل ابلتوافق مع التفاقات "7"

 تشجيع التقامس املنصف والعادل للمنافع املتأأتية من اس تخدام املعارف التقليدية؛ "8"

 "(8" + "2بديل )"

منية   عىل مس توى امجلاعات احملليةالهنوض ابلت

منية عىل مس توى امجلاعات احمللية متكل غري املرشوع؛ الهنوض ابلت  عرب دمع أأنظمة املعارف التقليدية ومنع ال

 ]هناية البديل[

تعزيز الشفافية والثقة املتبادةل يف العالقات بني ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية من هجة،  "1"
اكدمي  مييني واحلكوميني وغريمه من مس تخديم املعارف التقليدية من هجة واملس تخدمني الأ يني والتجاريني والتعل

خالقية  ومبادئ املوافقة احلرة املس بقة ]أأخرى، مبا يف ذكل من خالل الهنوض ابللزتام بقواعد السلوك الأ
 .[املس تنرية

 ]هناية البديل[
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 املبادئ التوجهيية العامة

حاكم املواوعية احملددة بشأأن امحلاية، ينبغي احرتام هذه املبادئ  بغية اامن الإنصاف والتوازن والفاعلية والاتساق يف الأ
 والهنوض بأأهداف امحلاية عىل الوجه املناسب: 

 املتعلقة حبامية املعارف التقليدية ]لحتياجات وتطلعات[ للحقوق والاحتياجات واملساعدة مبدأأ الاس تجابة )أأ(
 اليت حيّددها ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية

عالن فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية للشعوب الأصلية كام هو منصوص عليه يف  حلقوقابقرار الإ مبدأأ  )ب( اإ
 .421 واتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية

 بديل

 .املعارف التقليدية ]أأحصاب[/]ماّلك[ مبصاحلقرار الإ مبدأأ  )ب(

 ]هناية البديل[

 مبدأأ فعالية امحلاية واإماكنية احلصول علهيا )ج(

 مبدأأ املرونة والشمول )د(

 مبدأأ الإنصاف وتقامس املنافع  )ه(

 بديل

 الكشف الإلزايم عن بدل املنشأأ والإنصاف، مبا يف ذكل تقامس املنافع مبدأأ  (ه)

 ]هناية البديل[

ىل] )و( نظمة القانونية القامئة اليت تنظم النفاذ اإ  املرتبطة هبا[املوارد الوراثية املعارف التقليدية و  مبدأأ الامتيش مع الأ

ميية]الصكوك ادلولية  [ مبدأأ العالقة التعاونية بنيمبدأأ احرتام] )ز( [ الأخرىواملسارات التفاواية ] [والإقل
 ]والتعاون معها[

 بديل ))و( + )ز((

نظمة القانونية واملسارات التفاواية الامتيشمبدأأ  ميية القامئة واحرتاهما والتعاون فامي بيهنا  مع الصكوك والأ ادلولية والإقل
ىل املعارف التقليدية واملوارد الوراثيةيف جمال   املرتبطة هبا[ النفاذ اإ

 ]هناية البديل[

 بديل

ميية والتعاونية الأخرى مبدأأ التوافق أأو الامتيش مع الصكوك واملسارات ادلول  (ز) خرى واملسارات الإقل ية الأ
 .املوارد الوراثيةواحرتاهما، مبا فهيا تكل املسارات اليت تنظم 

 ]هناية البديل[

 مبدأأ احرتام اس تخدام املعارف التقليدية ونقلها وفق الأعراف )ح(
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 بديل

منية املس تدامة والإدارة مبدأأ الإقرار ابحرتام املعارف والثقافات واملامرسات التقليدية الأ  (ح) صلية والإسهام يف الت
مية للبيئة  السل

 ]هناية البديل[

 بديل

 مبدأأ احرتام اس تخدام املعارف التقليدية ونقلها (ح)

 ]هناية البديل[

 مبدأأ الإقرار خبصائص املعارف التقليدية )ط(

 مبدأأ تقدمي املساعدة لالس تجابة لحتياجات أأحصاب املعارف التقليدية )ي(

 بديل ))أأ( + )ي((

 ومس تخدمهيا ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية ومصاحل ]لحتياجات[ [واملساعدة]مبدأأ الاس تجابة  

 ]هناية البديل[

ىل املكل العام يه تراث مشرتك لالإشسانية[ )ك(  ]مبدأأ الإقرار بأأن املعارف اليت أ لت اإ

 ]مبدأأ حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتوس يعه[ )ل(

ىل حوافز جديدة لتقامس املعارف والتقليل من القيود عىل النفاذ[ )م(  ]مبدأأ احلاجة اإ

 مبدأأ أأن أأي احتاكر حلق اس تعامل معلومات معينة ينبغي أأن يكون لفرتة زمنية حمدودة )ن(

 مبدأأ حامية مصاحل املبدعني ودمعها )س(
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 4املادة 
 مواوع امحلاية

 تعريف املعارف التقليدية

ىل[  شري]تشمل[/]تعين[/]ت  هذا الصك، "املعارف التقليدية"لأغراض  4.4  اتوالابتاكر  اتادلراية العملية واملهار اإ
وتكون  5والتعمّل اليت تكون يف حوزة ]شعوب[ ]وجامعات حملية[ أأصلية[/]أأو دوةل أأو دول[ ميالتعلأأششطة و  اتواملامرس

ىل أ خرحيوية ومتطورة ومشرتكة بني الأجيال/و  توجد يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي ميكن أأن ، و ينقلها جيل اإ
 .شلك أ خر

]قد ترتبط املعارف التقليدية، عىل حنو خاص، ابملعارف يف جمالت مثل الزراعة والبيئة والرعاية الصحية والطب الأصيل 
ثية وادلراية العملية يف جمال الهندسة واملوارد الورا التنوع البيولويج وأأمناط احلياة التقليدية واملوارد الطبيعيةوالتقليدي و 

 البناء التقليدية.[ توتكنولوجيا

 ملوارد الوراثيةاملرتبطة اب املعارف التقليديةتعريف 

 وأأوجه اس تخدام املوارد الوراثية [صائص]خل [وهرية]اجلعرفة يه امل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية] 1.4
ىل اخرتاع مطالب به]صلية الأ لية احمل اعات امجلو  [شعوبمتلكها ]ال اليت  ومش تقاهتا  [.[واليت تؤدي مبارشة اإ

 معايري الأهلية

ىل املعارف التقليدية ]فقط[ متتد امحلاية 3.4 ، ]و[ الهوية الاجامتعية، ]و[ أأو لهوية الثقافية[ اببواوحاملرتبطة/املتصةل ] اإ
يف س ياق علهيا  اوحمافظ/منقوةل مس تنبطة ومتقامسةاليت تكون  ،1 للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادةالرتاث الثقايف 

ىل أ خر، جامعي ]وتكون مس تخدمة ملدة حتددها لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ عىل  6ومشرتكة بني الأجيال/ينقلها جيل اإ
 7يف أأوساط املس تفيدين.أأل تقل تكل املدة عن ]مخسني س نة[[ ]وتقر ابلتنوع ]الثقايف[ للمس تفيدين[ تقر بوجود تنوع ثقايف 

ىل  1.4 س تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة املس تفيدين، كام مه امل عروفة أأو امل املعارف التقليدية]ل متتد امحلاية اإ
تطبيق  أأو اليت يه امللكية الفكرية من حقوق مية حبق، واملوجودة يف املكل العام، واحمل ، ]ملدة معقوةل[1معرفون يف املادة 

 8[.اعد وهمارات ودراية معلية وممارسات وأأششطة تعلّمية معروفة عادة وعامة عىل حنو جيدملبادئ وقو 

 قواعد البياانت

 اخملزنة يف قواعد البياانت ملنع منح ]الرباءات[/]حقوق امللكية الفكرية[ عن خطأأ[. املعارف التقليدية]اجيوز اس تخدام  5.4

                                                
5

اافة عبارة "دوةل أأو دول" اإىل عبارة   دوةل أأو أأو "؛ واس تعمل امليرسون رشطة مائةل قبل عبارة شعوب[ أأصلية ]وجامعات حملية[[]]اقرتح وفد واحد اإماكنية اإ
ىل أأن الوفد صاحب الاقرتاح يقصد أأن تضاف عبارة دول"  شارة اإ ىل عبارة  ول""أأو دوةل أأو دوواعوها بني أأقواس مربعة لالإ شعوب[ أأصلية ]وجامعات ]]اإ

 وليس أأن حتل حملها. حملية[[
6

ىل أ خرأأدرج امليرسون مرة أأخرى مفهوم "  بناء عىل طلب بعض الوفود، بيد أأن امليرسين أأشاروا اإىل  3.4" يف الفقرة الفرعية مشرتكة بني الأجيال/ينقلها جيل اإ
ىل تكراره يف هذا املاكن.وذلكل 4.4أأن هذا املفهوم مذكور يف الفقرة الفرعية    فقد ل تكون هناك رضورة اإ

7
ىل املادة  3.4اقرتح وفد واحد اإماكنية نقل الفقرة الفرعية    )مدة امحلاية(. 7اإ
8

ىل املادة  1.4اقرتح وفد واحد اإماكنية نقل الفقرة الفرعية    (.الاس تثناءات والتقييدات) 2اإ



WO/GA/43/14 

ANNEX B 
11 

 

 1املادة 
 املس تفيدون من امحلاية

]الرسية[  املعارف التقليدية]اليت متكل [ الأمم]و  الأصلية احمللية امجلاعات[ و الشعوب]اية مه امحلاملس تفيدون من  4.1
أأي كيان وطين حيدده ، ]أأو تطورها[ /]أأو[تس تخدهما و حتافظ علهيا و/]أأو[ و/]أأو[ 4/3.4كام يه معّرفة يف املادة  ]احملمية[

 .[القانون الوطين

ذا اكنت ] 1.1 ىل  4كام يه معّرفة يف املادة  ]احملمية[ املعارف التقليديةاإ  أأو جامعة حملية [شعب]غري منسوبة ابلتحديد اإ
ذا اس تحال حتديد و  [أأو]، أأو مقترصة علهيا ةأأصلي ، جاز أأن حتدد ]ادلول امجلاعة اليت اس تنبطهتا]الشعب أأو[ اإ

 الترشيع الوطين مس تفيدا.[ الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ كياان/]أأي كيان[ وطنيا يعتربه

اافة اختيارية  اإ

، مه الشعوب وامجلاعات 4كام مه معرفون يف املادة  ]احملمية[، لمعارف التقليديةل ادلفاعية[ اية]امحلاملس تفيدون من ] 3.1
ىل اجملمتع عامة[.[ الأصلية وامجلاعات احمللية اافة اإ  ]اإ

 3املادة 
 9نطاق امحلاية

 4اخليار 

احلقوق ]امجلاعية[ )توفر(  وفر[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[/]هذا الصك[ أأن يينبغي] 4.3
 :1كام مه معرفون يف املادة للمس تفيدين  ]الاس تئثارية[ التالية

 وتطويرها؛ ]وحاميهتا[عىل معارفهم التقليدية ]احملمية[ ]الرسية[ والتحمك فهيا  احملافظة )أأ(

ىل معارفهم التقليدية واس تخداهماوالترصحي ] )ب( /اس تعاملها بناء عىل املوافقة املس بقة أأو رفض الترصحي ابلنفاذ اإ
 [؛املس تنرية

 وفقا للرشوط معارفهم التقليدية /اس تعاملس تخداماواحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من  )ج(
 ؛املواوعة للحصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية

ىل معارفهم التقليدية عرب أ لية للكشف يف طلبات  )د( خطارمه ابلنفاذ اإ  امللكية الفكرية؛[]واإ

)د
اثنيا

]واشرتاط الكشف الإلزايم عن هوية أأحصاب املعارف التقليدية وبدل منش هئم، وتقدمي أأدةل عىل الامتثال  (
جراءات منح حقوق  لرشطي املوافقة املس بقة املس تنرية وتقامس املنافع وفقا للقانون الوطين أأو رشوط بدل املنشأأ أأثناء اإ

 امللكية الفكرية اليت تتعلق ابس تخدام معارفهم التقليدية.[

ىل امحلاية املنصوص علهيا يف الفقرة اإ و ] 1.3 ، ]ينبغي[/]يتعني[ أأن يقوم مس تخدمو املعارف التقليدية اليت تس تويف 4اافة اإ
 :[مبا ييل 3.4معايري الفقرة الفرعية 

                                                
9

(، وهو الأمر 1واخليار  4رمغ أأن هذه املادة  تتضمن خيارين، فاإن عددا من الوفود ترى أأن اخليارين متاكمالن وميكن دجمهام يف خيار اثلث )يتأألف من اخليار  
 القامئة. امللكية الفكريةاذلي سيامتىش، حسب قول أأحد الوفود، مع معاهدات 
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ذا قرر هذا الأخري خالف ذكل؛ (أأ ) ل اإ ىل املس تفيد اإ س نادها اإ  الاعرتاف مبصدر املعارف التقليدية واإ

ىل الطابع غري القابل  اس تخدام املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافيةو  )ب( اافة اإ للمس تفيد اإ
 ة.للحقوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدي تقادموال  تقس ميال لترصف و ل 

جراءات قانونية يف حاةل التعدي عىل 1كام مه معرفون يف املادة أأن يمتتع املس تفيدون،  ]ينبغي[/]يتعني[ 3.3 ، حبق اختاذ اإ
 أأو يف حاةل عدم الامتثال لها. 1و 4احلقوق املنصوص علهيا يف املادتني 

 ]تعريف ]"اس تخدام"[/]"اس تعامل"[

ىل أأي ]"اس تخدام"[/]"اس تعامل"[ يشري مصطلح أأن  ]ينبغي[/]يتعني[ لأغراض هذا الصك، فامي خيص املعارف التقليدية اإ
 من الأفعال التالية:

 يف حال اكنت املعارف التقليدية منتجا: )أأ(

 تصنيع املنتج أأو اس ترياده أأو عراه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "4"

 ه للبيع أأو بيعه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛أأو امتالك املنتج لأغراض عرا "1"

 يف حال اكنت املعارف التقليدية طريقة صنع: )ب(

 اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛ "4"

لهيا يف البند الفرعي )أأ( فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة لس تعامل  "1" أأو مبارشة الأفعال املشار اإ
 طريقة الصنع.

ىل أأهداف  يف )ج( ىل كسب الرحب أأو اإ حال اس تخدام املعارف التقليدية لأغراض البحث والتطوير املؤداين اإ
 10[جتارية.

 1اخليار 

دارية ]ينبغي ] 4.3 ، عند [مناس بة وفعاةل]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن توفر تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
 :خيص ما ييل ، فامي[ووفقا للقانون الوطين]الاقتضاء 

 بدون ترصحي؛ أأوجه اس تخدام أأخرىالكشف عن املعارف التقليدية ]الرسية[ ]احملميّة[ أأو اس تخداهما أأو  ردع (أأ )

 عندما يُعرف اس تخدام املعارف التقليدية ]احملميّة[ خارج س ياقها التقليدي: )ب(

ىل] "1" س نادها اإ ن اكنوا معروفني،  املس تفيدين مهنا/ماّلكها/هبااأأحص الاعرتاف مبصدر املعارف التقليدية واإ اإ
ذا قرر  ل اإ  ؛خالف ذكل هؤلءاإ

                                                
10

ىل أأن هذا التعريف املقرتح  دراجه يف مرسد أأو قامئة مصطلحات. وأأبقى امليرسون  أأشار امليرسون اإ ليس جزءا من أأي من اخليارين، وقد اقرتح بعض الوفود اإ
 عىل هذا الاقرتاح يف ماكنه مؤقتا.
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تشجيع اس تخدام املعارف التقليدية اس تخداما ليس فيه ما ميس القواعد واملامرسات الثقافية اخلاصة و  "1"
 /ماّلكها/املس تفيدين مهنا؛هبااأأحصب

 وتشجيع املس تفيدين واملس تخدمني عىل واع رشوط متفق علهيا؛ "3"

 بديل

أأحصاب أأن يضع اامن [، عندما تكون املعارف التقليدية[ ]سية[/]غري معروفة عىل نطاق واسع[] "3"
علهيا مع املوافقة املس بقة املس تنرية بشأأن رشوط املوافقة وتقامس  امتفق اها رشوطو املعارف التقليدية ومس تخدم

ىل  ؛ تكل املعارف أأو عدم منحهاملنافع وفقا حلق امجلاعات احمللية يف اختاذ قرار منح حق النفاذ اإ

 وتيسري واع قواعد بياانت وطنية للمعارف التقليدية لأغراض امحلاية ادلفاعية للمعارف التقليدية؛ ])ج(

عداد قواعد بياانت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وتبادلها الاقتضاء، حسب ريسي ت و  )د( ، اإ
لهيا  ؛وتعمميها والنفاذ اإ

 ؛سمح للغري ابلطعن يف صالحية براءة بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقةلالعرتاض ت تدابري  وفريوت )ه(

عداد مدوانت سلوكيشج وت  )و(  ؛واس تخداهما اختيارية ع اإ

 املس تفيدين من/ماّلك/ردع الكشف عن املعلومات اليت تكون، بطريقة مرشوعة، حتت س يطرة أأحصاب )ز(
 املس تفيدين من/ماّلك/أأحصابأأو احلصول علهيا أأو اس تخداهما من طرف ال خرين دون ]موافقة[  املعارف التقليدية
، مبا يتناىف واملامرسات التجارية املنصفة عىل أأن تكون سية وأأن تُتّخذ تدابري معقوةل ملنع الكشف املعارف التقليدية

 عهنا دون ترصحي وأأن تكون لها قمية.[

 1املادة 
 احلقوق /تطبيقوممارسة تواجلزاءا العقوابت

ىل[/أأن  []الأطراف املتعاقدة[/دلول الأعضاءعىل ]ا ]ينبغي[/]يتعني[ 4.1  تدابريما يلزم من [، اعامتد ب ]تتعهّد]تسعى اإ
دارية مناس بة،]]  .لضامن تطبيق هذا الصك ،وفقا لأنظمهتا القانونية[[ و حسب ما هو مناسبقانونية و/أأو س ياس ية و/أأو اإ

اافة اختيارية  اإ

نفاذ الأعضاءأأن تكفل ادلول  ]ينبغي[/]يتعني[ 1.1 جراءات اإ اتحة اإ دارية[  مبوجب قوانيهنا اإ ]جنائية أأو مدنية ]و[ أأو اإ
 املساس ملاكحفة]ميرسة ومناس بة ومالمئة[ ]، وأ ليات لتسوية املنازعات[ ]، وتدابري حدودية[ ]، وعقوابت[ ]، وجزاءات[ 

[ التعدي عىل امحلاية املمنوحة للمعارف التقليدية مبوجب هذا الصك] و/أأو املعنوية[[ ابملصاحل الاقتصادية ]العمد أأو املهمل[
 تكون اكفية لردع مزيد من التعدايت.]المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية أأو سوء اس تخداهما[ 

اافة اختيارية  اإ

اليت اكن س يلجأأ  اجلزاءاتأأن تعرّب عن العقوابت و  واجلزاءاتعند الاقتضاء، ينبغي للعقوابت  4.1.1
لهيا الشعب الأصيل وامجلاعات احمللية.  اإ
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اافة اختيارية  اإ

 ومناس بةميرسة وفعاةل ومنصفة وعادةل  1.1 املذكورة يف الفقرة ينبغي أأن تكون الإجراءات 1.1.1
 ]وينبغي أأيضا أأناحملمية.  ]مالمئة[ وأأل تكون ثقال عىل عاتق ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية

 توفر اامانت ملصاحل الغري املرشوعة واملصاحل العامة.[

اافة اختيارية  اإ

للك  [حيّق ]اجيوز[/]وعند ششوء منازعة بني املس تفيدين من املعارف التقليدية أأو بني املس تفيدين مهنا ومس تخدمهيا  3.1
ىل أ لية ]مس تقةل[ بديةل لتسوية املنازعات  معرتفا هبا القانون ادلويل أأو الإقلميي أأو هبا يف  امعرتفتكون طرف أأن حييل القضية اإ

ذا اكن الطرفان من نفس البدل[ ]وتكون أأكرث مالءمة لأ  الوطينيف القانون   [.حصاب املعارف التقليدية]، اإ

 بديل

 القيام مبا ييل: ]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[

 لقانوهنا الوطين؛ لأنظمهتا القانونية[]لضامن تطبيق هذا الصك وفقا  الالزمة تدابريال اعامتد  )أأ(

دارية مناس بة وفعاةل ورادعة عن ا )ب( اتحة جزاءات جنائية و/أأو مدنية و/أأو اإ احلقوق املنصوص لتعدي عىل واإ
 ؛هذا الصك علهيا مبوجب

اتحة  )ج( جراءاتواإ املس تفيدين ل تكون ثقال عىل عاتق و ميرسة وفعاةل ومنصفة ومناس بة ملامرسة احلقوق تكون اإ
ىل املواثيق واملفاهمي والقوانني  املعارف التقليديةمن  اتحة أ لية لتسوية املنازعات استنادا اإ ]و اجيوز لها، عند الاقتضاء، اإ

 واملامرسات العرفية للمس تفيدين[.

 ]هناية البديل[

)1املادة 
اثنيا

) 
 رشط الكشف

1 (
اثنيا

]الرباءات والأصناف النباتية[ امللكية الفكرية املرتبطة ]ابخرتاع[ بأأي معلية صنع أأو  ]ينبغي أأن تش متل طلبات 4(.
منتج هل صةل ابملعارف التقليدية أأو يس تخدهما عىل معلومات عن البدل اذلي مجع ]اخملرتع أأو مس تودل النبااتت[ املودع أأو تلقى 

ذا اكن البدل امل وّرد للمعارف التقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا. ويتعني أأيضا أأن يوحض منه املعارف )البدل املوّرد(، وبدل املنشأأ اإ
 الطلب احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية للنفاذ والاس تخدام من عدمه.[

1 (
اثنيا

ذا اكن املودع اجيهل املعلومات املذكورة يف الفقرة 1(. ذكَر املصدر املبارش اذلي مجع ]اخملرتع أأو مس تودل ، 4 ]واإ
 ااتت[ املودع أأو تلقى منه املعارف التقليدية.[النب

1 (
اثنيا

ن مل ميتثل املودع للأحاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني 3(. ، ل يُعاجل الطلب ما مل تُس توف الرشوط. 1و 4 ]واإ
. 1و 4 م الفقرتنيواجيوز ملكتب ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية الفكرية حتديد همةل زمنية ليك ميتثل فهيا الطلب لأحاك

ن مل يقدم املودع تكل املعلومات يف املهةل الزمنية احملددة، اجيور ملكتب ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية الفكرية  واإ
 رفض الطلب.[
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1 (
اثنيا

ثل ]ل تتأأثر احلقوق الناش ئة عن براءة محمية أأو حق ممنوح يف مصنف نبايت بأأي كشف لحق بأأن املودع مل ميت  1(.
. ولكن اجيوز فرض عقوابت أأخرى، خارج نظام الرباءات ونظام الأصناف النباتية، ينص علهيا القانون 1و 4 لأحاكم الفقرتني

 الوطين، مبا فهيا العقوابت اجلنائية مثل الغرامات.[

 بديل

1 (
اثنيا

نفاذ مىت مل ميتثل املودع تُبطل احلقوق الناش ئة عن منٍح وتصبح  1(. للزتامات رشوط الكشف غري قابةل لالإ
 .أأو مىت قدم معلومات خاطئة أأو مضلةلالإلزايم كام هو منصوص عليه يف هذه املادة 

 ]هناية البديل[

  5املادة 
دارة   [احلقوق]اإ

مبوافقة حرة ومس بقة ومس تنرية من ]، ابلتشاور مع[ ][، ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ول[ عىل ]ادليتعني]اجيوز[/] 4.5
ششاء[/]وفق قانوهنا الوطين،  []أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية دارة  [نييتع ]اإ دارات( أأو)اإ قلميية خمتصة  اإ وطنية أأو اإ

دارة حقوقهم وفقا ملواثيقهم ومفاهميهم وقوانيهنم دون الإخالل ] مناس بة حبق ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية يف اإ
ن طلب ]أأحصاب[/]ماّلك[ ]،  ، عىل سبيل املثال ل احلرص، ما ييلتكل الإدارة هماموميكن أأن تشمل . [وممارساهتم العرفية اإ
 :[يف حدود ما يرصح به ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية]،  [ذكل املعارف التقليدية

 شرش املعلومات بشأأن املعارف التقليدية وممارسات تعزيزها وحاميهتا؛ )أأ(

 ؛[وافقة احلرة املس بقة املس تنريةوالتأأكد من احلصول عىل امل] )ب(

ىل ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية ومس تخدمهيا بشأأن واع رشوط متفق علهياو  (ج)  ؛تقدمي املشورة اإ

جراءات الترشيع الوطين فامي خيص املوافقة املس بقة واملس تنرية] (د)  [؛وتطبيق قواعد واإ

جراءات الترشيع الوطين فامي خي (ه])  عليه[؛ والإرشاف] لمنافعل  نصفامل عادل و التقامس ال  صوتطبيق قواعد واإ

]أأحصاب[/]ماّلك[[ املعارف التقليدية، مىت اكن ذكل ممكنا ومناس با، عىل اس تخدام حقوقهم يف  ةساعدوم  (و)
نفاذها[/وتطبيقها]معارفهم التقليدية   ؛]ممارس هتا[ واإ

ذا اكن فعل من الأفعال املتعلقة ابملعارف يحتد]و  )ه( التقليدية يشلك انهتااك أأو منافسة غري مرشوعة فامي خيص د اإ
 .[تكل املعارف

 بديل

]ينبغي[/]يتعني[ عىل الباحثني والأشخاص ال خرين احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية للجامعات صاحبة  )أأ( 4.5
 املعارف التقليدية احملمية.املعارف التقليدية، وفقا للقوانني العرفية للجامعة املعنية، قبل احلصول عىل 

ىل املعارف التقليدية  )ب( ]وينبغي[/]يتعني[ أأن تتفق الأطراف عىل احلقوق واملسؤوليات الناش ئة عن النفاذ اإ
احملمية. وميكن أأن تشمل رشوط احلقوق املسؤوليات التقامس العادل واملنصف للمنافع املتأأتية من أأي اس تخدام متفق 

أأو تقدمي منافع مقابل النفاذ حىت عندما ل تتأأىت أأية منافع من اس تخدام املعارف التقليدية، أأو عليه للمعارف التقليدية، 
 ترتيبات أأخرى متفق علهيا.
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جراءات وأ ليات احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا ]وينبغي[/]يتعني (ج) [ أأن تكون اإ
س امي أأحصاب املعارف التقليدية  مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني، ولول تكون ثقال عىل عاتق مفهومة ومناس بة 

 احملمية، ]وينبغي[/يتعني[ أأن تضمن الواوح واليقني القانوين.

ششاء قاعدة بياانت مجلع  )د( وحرصا عىل الشفافية والامتثال، اجيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اإ
. واجيوز لأي 3 فاقات اليت تنص عىل الرشوط املتفق علهيا مبوجب املادةاملعلومات عن الأطراف املشاركة يف الت

 طرف يف التفاق تقدمي تكل املعلومات.

 ]هناية البديل[

ىل جامعة 4يف حال اكنت معارف تقليدية تس تويف املعايري املنصوص علهيا يف املادة ] 1.5 ، وليست مس ندة ابلتحديد اإ
دارة  وأأ  دارة احلقوق املتعلقة بتكل املعارف التقليدية، ابلتشاور مع ليست مقترصة علهيا، اجيوز لالإ أأن تتوىل اإ

 [.وفقا للقانون الوطين ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية وموافقهتم حي ام اكن ذكل ممكنا

بالغ  ]يتعنّي [/ينبغي]] 3.5 قلميية املنظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية الإدارة أأو الإدارات الوطنية أأ أأمانة [ اإ و الإ
 .[]اخملتصة[

 [الإدارة. تكلاملنشأأة الإدارات املنبثقة عن الشعوب الأصلية يك تكون جزًءا من  الإدارةُ  ]تضم 1.5

) 5املادة 
اثنيا

) 
 امجلاعية احلقوقتطبيق 

5 (
اثنيا

املعارف [، ابلتشاور مع ]أأحصاب[/]ماّلك[ ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ول[ عىل ]ادليتعني]ينبغي[/] 4(.
ششاء  س تنريةامل س بقة و امل رة و احل هتممبوافقو  التقليدية دارة أأواإ دارات اإ  تقوم ابملهام التالية: وطنية اإ

 اختاذ التدابري املناس بة لضامن صون املعارف التقليدية؛ )أأ(

دما عن املعارف التقليدية وتشجيع املامرسات وادلراسات والأحباث من أأجل احملافظة عىل شرش املعلومات )ب(
 ؛يطلب ]أأحصاهبا[/]مالكها[ ذكل

ة حقوقهم والزتاماهتم يف حال وجود منازعة مع عىل ممارس ]أأحصاب[/]ماّلك[[ املعارف التقليدية ةساعدوم  (ج)
 املس تخدمني؛

خبار امجلهور مبا هيدد املعارف التقليدية؛ )د(  واإ

 ؛من عدمه عىل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية املس تخدمني والتأأكد من حصول )ه(

 املتأأتية من اس تعامل املعارف التقليدية؛ لمنافعل  نصفامل عادل و التقامس عىل ال  والإرشاف )و(

5 (
اثنيا

قلميية يتعني]ينبغي[/] 1(. بالغ أأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بطبيعة الإدارة أأو الإدارات الوطنية أأو الإ [ اإ
 ملنشأأة مبشاركة الشعوب الأصلية[.ا
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  2املادة 
 الاس تثناءات والتقييدات

تقيّد تدابري حامية املعارف التقليدية اس تنباط املعارف التقليدية واس تخداهما العريف ونقلها وتبادلها  نينبغي أأ ]ل  4.2
 11، ]وفقا للقانون الوطين[.[وتطويرها داخل امجلاعات وفامي بيهنا يف الس ياق التقليدي والعريف عىل يد املس تفيدين

 اس تثناءات عامة

مع ] أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين املتعاقدة[[/]الأطراف لدلول الأعضاء]اجيوز  1.2
، رشيطة أأن حيرتم اس تخدام [ ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة املس تفيدين[املوافقة املس بقة واملس تنرية للمس تفيدين

 ما ييل: ]احملمية[ املعارف التقليدية

 [الاعرتاف ابملس تفيدين، حسب الإماكن؛] )أأ(

حلاق الرضر هبم؛] )ب( ىل املس تفيدين أأو اإ  [وعدم الإساءة اإ

 ؛[والتوافق مع املامرسة املنصفة] )ج(

 [املس تفيدين؛ عىل يددم التعارض مع الاس تعامل العادي للمعارف التقليدية ]ع )د(

حلاق رضر بال مرّبر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة ] )ه(  [للغري.وعدم اإ

فامي يتعلق ابملعارف التقليدية الرسية واملقدسة،  رضر يتعذر تداركهوقوع من  عقوةلخش ية م]يف حال وجود  3.2
 .[اس تثناءات وتقييدات]اجيوز[/]يتعني[/]ينبغي[ أأل تضع ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 

 مبوجب القانون الوطين حدود أأي أأفعال مسموح هبا، ويف من الكشف املعارف التقليدية الرسيةحامية ابس تثناء ] 1.2
احملمية مبوجب قانون الرباءات أأو قانون الأسار التجارية، ل  التقليديةملعارف ابفامي يتعلق  ]دلوةل عضو[/]طرف متعاقد[

 .[تكون تكل الأفعال حمظورة بناء عىل حامية املعارف التقليدية

 اس تثناءات حمددة

دون موافقة ]احملمية[  املعارف التقليديةول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اس تخدام ]ادلترخص ]اجيوز أأن  5.2
يف حاةل طوارئ وطنية أأو حالت طوارئ قصوى أأخرى أأو يف حالت الاس تخدام غري التجاري  ]أأحصاهبا[/]ماّلكها[

 [ [رشيطة منح ماكفأأة مناس بة للمس تفيدين]، لأغراض عامة 

 املعارف التقليدية احملمية.[الإدارات الوطنية اس تخدام 

أأن تس تثين من امحلاية أأساليب التشخيص والعالج واجلراحة ملعاجلة  ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[اجيوز ] 2.2
 .[الإشسان أأو احليوان

ين أأن تعمتد تقييدات أأو اس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوط [/]الأطراف املتعاقدة[لدلول الأعضاء]اجيوز  7.2
 :للأغراض التالية

                                                
11

دراج صيغة الفقرة الفرعية    يف فقرة من ادليباجة. 2.4اقرتح بعض الوفود أأنه من الأفضل اإ
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ىل جين أأرابح أأو حتقيق أأغراض جتارية؛ (أأ )  أأششطة التعلمي والتعمّل، ابس تثناء الأحباث املؤدية اإ

احملافظة عىل املعارف التقليدية وعراها ومتثيلها يف احملفويات أأو املكتبات أأو املتاحف أأو املؤسسات الثقافية  )ب(
 الثقايف.لأغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث 

 :أأو ل 4الفقرة ، سواء اكن مسموحا به يف مبا ييلتعني السامح ]ي  8.2

احملفويات أأو  املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب اس تخدام املعارف التقليدية يف املؤسسات الثقافية (أأ )
مبا يف أأو أأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة،  لرتاث الثقايفاب متعلقةأأو املكتبات أأو املتاحف لأغراض غري جتارية 

 وعراها والبحث فهيا ومتثيلها؛ احملافظة علهياذكل 

بداع مصنف أأصيل يكون مس تلهام من املعارف التقليديةو  ب()  .[اإ

 [عىل أأي اس تخدام ملعارف: 3ل تنطبق أأحاكم املادة [/]من اس تخدام معارف: [يُقيص ال خرين]ل يُمنح أأي حق ]] 1.2

 ؛]خارج جامعة املس تفيدين[ مس تنبطة بشلك مس تقل (أأ )

 من مصادر من غري املس تفيدين؛ ]قانونيا[ أأو مش تقة )ب(

 [خارج جامعة املس تفيدين. ]قانونيا[ أأو معروفة )ج(

ذا: 40.2  ]ل تعترب املعارف التقليدية احملمية معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أأو مس تخدمة اس تخدما سيئا اإ

 مقتبسة من منشور مطبوع؛اكنت  )أأ(

 أأو حمصال علهيا من صاحهبا أأو أأحصاهبا مبوافقهتم املس بقة املس تنرية؛ )ب(

ذا انطبقت عىل املعارف التقليدية احملمية احملصل علهيا الرشوط املتفق علهيا بشأأن النفاذ وتقامس املنافع  )ج( أأو اإ
 ووافق علهيا املنسق الوطين.[

 ر.[عامة امجلهو املتاحة دون قيود لملعارف التقليدية من امحلاية ا ةلإدارات الوطني]تس تثين ا 44.2

  7املادة 
 مدة امحلاية

 4 اخليار

اجيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ حتديد الرشوط املناس بة محلاية املعارف التقليدية ]اليت[ ]ينبغي أأن[/]يتعني أأن[ 
 .4مبعايري الأهلية للحصول عىل امحلاية وفقا للامدة تفي تس تويف/دامت املعارف التقليدية  ترسي ما

ىل اخليار اافات اختيارية اإ  4 اإ

ىل أ خر وابلتايل فهيي  )أأ(  ل ختضع للتقادمتنقل املعارف التقليدية من جيل اإ
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 ]ينبغي[/]يتعني[ أأن تنطبق امحلاية وتدوم مدى حياة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية )ب(

ىل الرتاث الثقايف غري املادي ممكنا يف املكل العام]ينبغي[/]يتعني[ أأ  )ج(  ن ترسي امحلاية ما مل يصبح النفاذ اإ

ىل الأبد )د(  ]ينبغي[/]يتعني[ أأن ترسي حامية املعارف التقليدية الرسية والروحية واملقدسة اإ

الأصلية واترخيها وصورهتا  عاتاتدمري ذاكرة الشعوب وامجل بنيةيبارش أ خر  أأو أأي تعدّ  القرصنة البيولوجيةمن  امحلاية )ه(
 تدمريا اكمال أأو جزئيا

 1 اخليار

ىل خصائص املعارف التقليدية وقميهتا. مدةتتفاوت   حامية املعارف التقليدية استنادا اإ

  8املادة 
 الرشوط الشلكية

 4اخليار 

 ]يتعني[ أأل ختضع حامية املعارف التقليدية لأي رشوط شلكية.[/ينبغي] 4.8

 1اخليار 

 .اية املعارف التقليديةمحلشلكية  ارشوط ]اجيوز[ ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تفرض 4.8

أأن متسك الإدارات الوطنية ]ينبغي[/]يتعني[ حرصا عىل الشفافية واليقني واحلفاظ عىل املعارف التقليدية، اجيوز  1.8]
 املعنية جسالت أأو حمارض أأخرى للمعارف التقليدية.[

 بديل

حرصا عىل الشفافية واليقني واحلفاظ عىل ولكن،  ]يتعني[ أأل ختضع حامية املعارف التقليدية لأي رشوط شلكية.[/يينبغ]]
دار ل املعارف التقليدية، اجيوز قلميية أأو الإدارة )أأو الإدارات( الوطنية املعنية ة )أأو الإدارات(الإ أأن متسك  احلكومية ادلولية الإ

 .[تقليديةجسالت أأو حمارض أأخرى للمعارف ال 

  1املادة 
 التدابري الانتقالية

 4تنطبق هذه الأحاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة ]ينبغي[/]يتعني[ أأن  4.1
 عند دخول الأحاكم حزي النفاذ.

اافة اختيارية  اإ

أأن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق ]املعرتف هبا مبوجب  الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ لدلول]ينبغي  1.1
 القانون الوطين[ واليت س بق أأن اكتس هبا الغري وفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانونية ادلولية.
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 بديل

اذ واليت ما ينبغي تكييف الأفعال املس مترة خبصوص املعارف التقليدية اليت بدأأت قبل دخول هذه الأحاكم حزي النف 1.1
اكنت لتكون مباحة أأو اليت تنظمها هذه الأحاكم بطريقة خمتلفة، لتامتىش مع هذه الأحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخولها 

 حزي النفاذ ]، رشيطة احرتام احلقوق اليت س بق أأن اكتس هبا الغري عن حسن نية[.[

 بديل

لهيا ، اجيوز لأي خشص بدأأ يف اس تعامل املعارف التقليدية اليت اكن النفاذ 4 ]عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة قانونيا، قبل اترخي اإ
دخول هذا الصك حزي النفاذ، أأن يس متر يف اس تعامل مقابل للمعارف التقليدية. ويمتتع أأيضا أأي خشص يقوم ابس تعدادات 

ذكل احلق وفقا للرشوط نفسها. ول ختول أأحاكم هذه الفقرة أأي حق لس تعامل املعارف جدية لس تعامل املعارف التقليدية ب
 التقليدية اس تعامل منافيا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها املس تفيد.[

  40املادة 
 الامتيش مع الإطار القانوين العام

قلميية والوطنية[ الأخرى تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك الصكوك ]واملسارات[ ادل]ينبغي[/]يتعني[ أأن ] وتعمل ]ولية ]والإ
وأأل تؤثر بأأي شلك من الأشاكل يف احلقوق أأو امحلايَة املنصوص علهيا يف الصكوك [ أأل متس بأأي تغيري[/]ابلتوافق معها

ىل املوارد الوراثية والتقامس  بروتوكول انغواي س امي صكوك امللكية الفكرية[ ]،ول س امي القانونية ادلولية ]، ول بشأأن النفاذ اإ
متدة من الانتفاع ابملوارد الوراثية لتفاقية التنوع البيولويج  [.[املنصف والعادل للمنافع املس 

اافات اختيارية  اإ

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية، ليس يف هذا الصك ما من شأأنه أأن يفرس  15 وفقا للامدة )أأ( من اإ
ىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت دلى الشعوب الأصلية حاليا أأو اليت ميكن أأن تكتس هبا يف املس تقبل. عىل  أأنه يؤدي اإ

جراءات امحلاية املمنوحة مبوجب صكوك أأو ل  )ب( ينبغي أأن تنتقص أأحاكم هذا الصك بأأي شلك من الأشاكل من اإ
 معاهدات أأخرى.

 1003 رتاث الثقايف الإشساين عىل النحو املفهوم من اتفاقية اليوشسكو لس نةينبغي تطبيق هذه الأحاكم مبا حيرتم ال )ج(
 الثقايف والفين. بشأأن حامية أأشاكل التعبري

عالن الأمم بشأأن املوارد وينبغي/يتعني أأن تامتىش مع أأحاكم  1004 ينبغي أأن تامتىش متاما مع معاهدة الفاو لس نة )د( اإ
 .1007 عمتد س نةامل  املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية

ىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت دلى الشعوب  )ه( ل اجيوز تفسري أأي حمك من أأحاكم هذا الصك عىل أأنه يؤدي اإ
 الأصلية أأو امجلاعات]أأو الأمم[ احمللية/املس تفيدين حاليا أأو اليت ميكن أأن تكتس هبا يف املس تقبل.[
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  44املادة 
 لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل الأجنبيةاملعامةل الوطنية والوسائل الأخرى 

حامية املعارف التقليدية مبوجب التدابري أأو القوانني الوطنية/ادلاخلية  منأأن تكون احلقوق واملنافع املتأأتية  ]]ينبغي[/]يتعني[
[/]طرف ودوةل عض]اليت تضع هذه الأحاكم ادلولية حمل نفاذ متاحة مجليع املس تفيدين الأهل من مواطنني أأو مقميني يف 

أأن يمتتع املس تفيدون الأجانب  [/]يتعني[وينبغي][ كام هو حمدد مبوجب الالزتامات أأو التعهدات ادلولية. بعينه]بدل  متعاقد[
حلقوق املمنوحة خصيصا مبوجب هذه ابالأهل ابحلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هبا املس تفيدون مواطنو بدل امحلاية، وكذكل 

 الأحاكم ادلولية.[

 يلبد

]ميكن ]ملواطين ]دول أأعضاء[/]أأطراف متعاقدة[ أأن يتوقعوا احلصول عىل حامية مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف هذا الصك 
ن اكنت ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ الأخرى تتيح  قلمي ]دول أأعضاء[/]أأطراف متعاقدة[ أأخرى فقط حىت اإ يف اإ

 حامية أأوسع نطاقا ملواطنهيا.[

 البديل[]هناية 

 بديل

]ينبغي[/]يتعني[ عىل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[، ]فامي خيص املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف 
قلميه للمس تفيدين من امحلاية، كام مه معرفون يف املادة4 املادة ، واذلي يكون أأعضاؤه أأساسا مواطين أأي 1 ، أأن يتيح داخل اإ

قلميه املعامةل نفسها اليت يتيحها ملواطنيه املس تفيديمن ]ادلول   .[نالأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ الأخرى أأو مقميني يف اإ

 ]هناية البديل[

  41املادة 
 التعاون عرب احلدود

 امليرّسين )النص التوافقي( خيار

]يتعني[ أأن تتعاون [/ينبغي]]أأطراف متعاقدة[ خمتلفة، [/أأعضاء دول]يف احلالت اليت تقع فهيا املعارف التقليدية يف أأقالمي 
عرب اختاذ تدابري عىل معاجلة حالت املعارف التقليدية اليت تقع خارج احلدود/تعاقدة[ امل طراف الأ ][/عضاءالأ  ول]ادلتكل 

املعارف  ك[/]مال]يتعني[ أأن يكون هذا التعاون مبشاركة ]أأحصاب[[/وينبغي]تدمع أأهداف هذا الصك ول تتعارض معها. 
 .[[وموافقهتم املس بقة واملس تنرية] وموافقهتم]التقليدية 

 4 اخليار

]من أأجل توثيق كيفية تطبيق املعارف التقليدية وماكنه ومن أأجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا، ]ينبغي[/]يتعني[ أأن 
 الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة ابملعارف التقليدية وواع قواعد بياانت لتكل املعارف. تتبذل الإدارا

س امي  التعاون لواع قواعد البياانت املذكورة، ولأأن تنظر يف  املتعاقدة[ الأطراف]ادلول الأعضاء[/] عىل [يتعني]وينبغي[/]
ذا ُأدرجت املعارف التقليدية حيامن ل تكون املعارف التقليدية مملوكة فق ط داخل حدود ]دوةل عضو[/]طرق متعاقد[. واإ

اتحة املعارف التقليدية احملمية لل خرين مبوافقة مس بقة ومس تنرية من أأحصاهبا. 1.4 احملمية وفقا للامدة  يف قاعدة بياانت،ينبغي اإ



WO/GA/43/14 

ANNEX B 
22 

 

ىل قواعد البياانت املذكورة للمتكن من اختاذ القرار ]وينبغي[/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكري ة اإ
الصائب. ولتيسري ذكل النفاذ، ]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ مراعاة مثار الكفاءة اليت ميكن 

ية فقط عىل املعلومات اليت جنهيا من التعاون ادلويل. ]وينبغي[/]يتعني[ أأن تقترص املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكر 
 ميكن اس تخداهما لرفض منح التعاون، وعليه فال ]ينبغي[/]يتعني[ أأن تتضمن تكل املعلومات املعارف التقليدية احملمية.

الوطنية هجودا لتدوين املعلومات املرتبطة ابملعارف التقليدية هبدف تعزيز واع قواعد  ت]وينبغي[/]يتعني[ أأن تبذل الإدارا
 املعارف التقليدية، وذكل من أأجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا.بياانت 

ىل املعلومات، ومهنا املعلومات املتاحة يف قواعد  ]وينبغي[/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اإ
 البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية.

ية الفكرية صون تكل املعلومات يف سية، ابس تثناء احلاةل اليت يُستشهد هبا بتكل ]وينبغي[/]يتعني[ أأن تضمن ماكتب امللك 
 املعلومات كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة أأثناء حفص طلب براءة.[

ىل أأحد اخليارين اافات اختيارية اإ  اإ

ىل يف  املتعاقدة[ الأطرافتنظر ]ادلول الأعضاء[/] جراءات ل لية عامليةاحلاجة اإ ابلتقامس العادل  تُعىنلتقامس املنافع  تبادةلم  اإ
منح املوافقة  فهيا ميكنل خارج احلدود وفهيا  تقع يتاليف احلالت واملنصف للمنافع املتأأتية من اس تخدام املعارف التقليدية 

 املس بقة املس تنرية أأو احلصول علهيا.
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 املرفق

أأو النسخة املعدةل الأوىل لأغراض  WIPO/GRTKF/IC/24/4 النص اذلي حذفه امليرسون من الوثيقة
 التبس يط

 4املادة 

 خيار امليرّسين )النص التوافقي(

 ]املطورة يف س ياق تقليدي.[ 4.4

]املعارف التقليدية جزٌء من الرتاث امجلاعي املتوارث الإقلميي والثقايف والفكري واملادي ]للشعوب الأصلية وامجلاعات 
 .[1احمللية[ للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادة 

 بديل

ىل 4.4 دمية اليت تشلك أأنظمة املعارف أأو احلمك املرتامكة الق مجموعة لأغراض هذا الصك ادلويل، تشري املعارف التقليدية اإ
تطور ابس مترار الابتاكرات والتجارب واملامرسات الإبداعية والتكنولوجيات التقليدية  اليت اعيةامجلتقليدية و ال ملعارف ا

التنوع البيولويج وتمنيته  وبصونواملعارف البيئية الوثيقة الصةل ابللغة والعالقات الاجامتعية والروحانيات وادلورات الطبيعية 
 س تدامة.امل 

 اية البديل[]هن

 خيار امليرّسين )النص التوافقي(

ىل املعارف التقليدية املقرتنة ابملس تفيدين، كام مه معرفون يف املادة  1.4 ، اليت تكون مس تنبطة 1متتد امحلاية اإ
س تفيدين، كام مه ومتقامسة/منقوةل وحمافظا علهيا ]جامعيا[ ]و]جزءا ل يتجزأأ من[/]وثيقة الصةل ب[[ الهوية الثقافية للم 

 ؛1معرفون يف املادة 

ىل نص امليرسين اافات اختيارية اإ  اإ

 ]املنتَج الفريد اخلاص ابملس تفيدين[ أأو املقرتن هبم ]بواوح[ ) أأ (

 ]جزءا ل يتجزأأ من[/]متصةل[ حمددة/مقرتنة ابلهوية الثقافية للمس تفيدينأأو  )ب(

 ، ]ملدة معقوةل[[1جامعة املس تفيدين، كام مه معرفون يف املادة ]غري معروفة أأو مس تخدمة عىل نطاق واسع خارج  )ج(

 ]غري موجودة يف املكل العام[ )د(

 ]غري محمية حبقوق امللكية الفكرية[ )ه(

 ]ليست تطبيقا ملبادئ وقواعد وهمارات ودراية معلية وممارسات وأأششطة تعلّمية معروفة عادة وعامة عىل حنو جيد[ )و(

ن القامئة ترامكية؟ )ومن مثة البت يف اس تعامل حرف العطف "و" أأو حرف العطف "أأو" يف قامئة هل ينبغي أأن تكو )ز(
ىل )و( أأعاله(  تتضمن أأي توليف للنقاط من )أأ( اإ
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ىل أ خر"/"مشرتك بني الأجيال"؟ )ح( ىل "من جيل اإ شارة اإ  هل ينبغي أأن يتضمن احلمك اإ

 1ملادة ا

 نص امليرسين

 ، مه الشعوب وامجلاعات الأصلية وامجلاعات احمللية.4تقليدية، كام مه معرفون يف املادة املس تفيدون من حامية املعارف ال 

ىل نص امليرسين اافات اختيارية اإ  اإ

 ]امجلاعات التقليدية[ ) أأ (

 ]الأس[ )ب(

 ]الأمم[ )ج(

 ]الأفراد داخل الفئات املذكورة أأعاله[ )د(

ذا اكنت املعارف ]]وأأي كيان وطين قد حيدده القانون الوطين[/]و/أأ  )ه( و أأي كيان وطين قد حيدده القانون الوطين[ اإ
ذا اس تحا ىل شعب أأصيل أأو جامعة حملية أأو مقترصة علهيا، أأو اإ ل حتديد امجلاعة اليت التقليدية غري منسوبة ابلتحديد اإ

 اس تنبطهتا[

 ]اليت تطور املعارف التقليدية وتس تخدهما ومتلكها وحتافظ علهيا[ و()

ن اكنت )ز(  املعارف التقليدية يف مكل ]أأفراد[ داخل الفئات. حىت اإ

 بديل

، مه الشعوب وامجلاعات الأصلية وامجلاعات احمللية 4املس تفيدون من حامية املعارف التقليدية، كام مه معرفون يف املادة 
 والفئات املشاهبة كام حيددها القانون الوطين.

 3املادة 

 4اخليار 

3.4  

 ؛والتحمك فهيا واحلفاظ علهيا ]وحاميهتا[ واس تخداهما ية وصوهناتطوير معارفهم التقليد )أأ(

ىل معارفهم التقليدية ]الرسية[ )ب(  ]حملمية[ واس تخداهما؛ والترصحي أأو رفض الترصحي ابلنفاذ اإ

ومنع المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام، مبا يف ذكل أأي اكتساب أأو متكل أأو اس تعامل أأو ممارسة ملعارفهم  (ج)
 واع رشوط متفق علهيا؛و التقليدية، دون ]موافقهتم املس بقة املس تنرية[ 
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ن اكنوا معروفني ومنع اس تخدام املعارف التقليدية دون الاعرتاف ]مبصدر[ هذه املعارف ومنش هئا وأأحصاهبا/ماّلكه (د) ا اإ
لهيم؛ س نادها اإ  واإ

 1اخليار 

دارية مناس بة  4.3 ]]ينبغي لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن توفر ]ينبغي توفري[ تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
 وفعاةل، عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين، فامي خيص ما ييل: 

 رسية[ ]احملميّة[ أأو اس تخداهما أأو اس تغاللها بدون ترصحي؛;منع الكشف عن املعارف التقليدية ]ال  ) أأ (

 عندما يُعرف اس تخدام املعارف التقليدية ]احملميّة[ خارج س ياقها التقليدي: )ب(

ىل أأصاحهبا "4" س نادها اإ ذا قرر  الاعرتاف مبصدر املعارف التقليدية واإ ل اإ ن اكنوا معروفني، اإ املعارف  اب/ماّلكأأحصاإ
 التقليدية خالف ذكل؛

اعد واملامرسات الثقافية اخلاصة التشجيع عىل اس تخدام املعارف التقليدية اس تخداما ليس فيه ما ميس القو  "1"
 ؛بأأحصاهبا/ماّلكها

عندما تكون املعارف التقليدية[ ]سية[/]غري معروفة عىل نطاق واسع[،]تشجيع[/]اامن[ أأحصاب املعارف ] "3"
ومس تخدمهيا عىل واع اتفاقات هبا رشوط متفق علهيا مع املوافقة املس بقة املس تنرية بشأأن رشوط املوافقة وتقامس التقليدية 

ىل  املنافع ]املتأأتية من الاس تخدام التجاري لهذه املعارف التقليدية[ وفقا حلق امجلاعات احمللية يف اختاذ قرار منح حق النفاذ اإ
 تكل املعارف أأو عدم منحه.

 2املادة 

ل ينبغي أأن تقيّد اس تنباط املعارف التقليدية واس تخداهما العريف ونقلها وتبادلها وتطويرها داخل امجلاعات وفامي بيهنا يف 
 الس ياق التقليدي والعريف عىل يد املس تفيدين، ]وفقا للقانون الوطين[.

ىل اس تعامل املعارف ] التقليدية خارج عضوية امجلاعة املس تفيدة أأو ]وينبغي[/]يتعني[ أأن متتد التقييدات عىل امحلاية فقط اإ
 [خارج الس ياق التقليدي أأو العريف.

 ]ل ختضع املعارف التقليدية الرسية واملقدسة لالس تثناءات والتقييدات.[

ابس تثناء حامية املعارف التقليدية الرسية، ويف حدود أأي أأفعال مسموح هبا للأطراف مبوجب القانون الوطين فامي يتعلق 
عارف التقليدية احملمية مبوجب قانون الرباءات أأو قانون الأسار التجارية، ل تكون تكل الأفعال حمظورة بناء عىل حامية ابمل

 املعارف التقليدية.[

]ييل ذكل املرفق جمي[
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 هدافالأ 

مبا ]، /املناس بة[القانونية والعملية]ابلوسائل  احمللية[ ]وادلول[ / ]املس تفيدين[امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]تزويد  .4
نفاذ  وممارسة احلقوق[، بغرض: الفعاةل وامليرّسة/ العقوابت واجلزاءات فهيا تدابري الإ

 تزويد املس تفيدين بتدابري فعاةل قد تشمل وسائل قانونية ومعلية، بغرض:[ . بديل:4]

]وسوء اس تخداهما/اس تخداهما حتويراهتا[ ]منع[ ]المتكل غري املرشوع[ لأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي ] و  أأ.
 بطريقة مسيئة وااّرة[؛

ا أأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي ]وحتويراهتا[ خارج الس ياق التقليدي والعريف مراقبة الطرق اليت تُس تخدم هب ب.
 تشجيع التقامس املنصف للمنافع املتأأتية من اس تخداهما[، حسب الاقتضاء.و ]

ري أأشاكل التعب  خيصفاميبطريقة غري مناس بة[  /املكتس بة بدون ترصحي]حقوق امللكية الفكرية  [منح] [استبعاد]]منع/ .1
نفاذها]ممارس هتا و [استبعاد]منع/[، وحتويراهتاثقايف التقليدي]و ال   [[.اإ

متفق برشوط ]والتبادل الثقايف ]أأو غريها من الأعامل املنصفة[ احلرية الفكرية والفنية وأأعامل البحث ]تشجيع/تيسري  .3
 احمللية[وامجلاعات الأصلية ] [للشعوبوعادةل ]ورهن املوافقة املس بقة املس تنرية واحلرة[ ]تكون منصفة علهيا 

 و]الأمم/املس تفيدين.[[

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي القامئ عىل ي ]]والابتاكري[ ]الثقايف[ الإبداعالنشاط  [ماكفأأةحامية/صون ]و  .1
 احمللية[ والأمم/املس تفيدين[.امجلاعات ]الأصلية و [لشعوب]ل 

بتاكري للشعوب الأصلية و]امجلاعات احمللية[ من أأجل أأشاكل تعبريها حامية وماكفأأة النشاط الإبداعي والا . بديل:1]
 الثقايف التقليدي.[

]تأأمني[ احلقوق ]اليت س بق وأأن اكتس هبا الغري[/]الاعرتاف هبا[ و]تأأمني/كفاةل[ اليقني القانوين ]ومكل عام وافر  .5]
 وميرّس[.[

 / ]ادليباجة[ ]املبادئ / الأهداف[

قرارًا[/] .2] قمية / املس تفيدين يكتيس  احمللية[ ]والأمم[امجلاعات الأصلية و] [لشعوبالرتاث الثقايف ]ل بأأن  [الإقرار]اإ

 علميية.وت ، مبا فهيا قمية اجامتعية وثقافية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وجتارية جوهرية

احمللية[ امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]مبارشة اليت تعرّب عهنا  [والأماين]ابلتطلعات  [الاسرتشادو]اسرتشادًا[/] .7
والإسهام يف حتقيق الرخاء والتمنية الاقتصادية ، ها يف يل القانون الوطين وادلويلواحرتام حقوق / املس تفيدين،  ]والأمم[

 ]والأمم[ / املس تفيدين. وامجلاعات [الشعوب]والثقافية والبيئية والاجامتعية املس تدامة لتكل 

 [الشعوب]عىل نافع لالبتاكر والإبداع تعود مب بأأن الثقافات التقليدية والفوللكور تشلك ُأُطرًا  [التسلميو]تسلاميً[/] .8
 مجعاء.وعىل البرشية /املس تفيدين،  احمللية[ ]والأمم[امجلاعات ]الأصلية و
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قراراً[/]الإقرار[ بأأمهية  .1 امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب] كرامةاحرتام تشجيع احرتام الثقافات التقليدية والفوللكور و و]اإ
سالمهتا واحرتام الفوللكور وحتافظ علهيا، ذكل أأشاكل التعبري عن تكل الثقافات و تقي اليت احمللية[ ]والأمم[ / املس تفيدين 

 .الفلسفية والفكرية والروحيةوقميها الثقافية 

 داخل بشلك متواصلرها وتبادلها وتناقلها يتطو اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و  [احرتامو]احرتامًا لـ[/] .40
 .للأعراف القامئة وفقا  بيهناامجلاعات وفامي

سهامًا[/]الإسهام[ يف تعزيز وحامية تنوع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ]وحقوق املس تفيدين فامي خيص أأشاكل  .44 و]اإ
 تعبريمه الثقايف التقليدي[.

قراراً[/] .41  نافع، مبا يعود مب حُتفظ فهيايف التقليدي و أأشاكل التعبري الثقا فهيا البيئة اليت تنشأأ وصون  وقايةبأأمهية  قرار[الإ و]اإ
 معوما.عىل البرشية /املس تفيدين، و  ]والأمم[ احمللية[امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]مبارشة عىل 

قراراً[/]الإقرار[ بأأمهية  .43 الأصلية  [الشعوب]تعزيز اليقني والشفافية والاحرتام املتبادل والتفامه يف العالقات بني و]اإ
وغريها من أأوساط  علمييةية والتجارية واحلكومية والت من هجة، والأوساط الأاكدمي احمللية[ ]والأمم[ / املس تفيدين امجلاعات ]و

 [مس تخديم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من هجة أأخرى.
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 [4املادة ]

 مواوع امحلاية

 4اخليار 

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليديتعريف 

، للتعبري ]الفين أأو أأية تشكيةل مهناأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يه أأي أأشاكل ملموسة و/أأو غري ملموسة،  .4
 والأدي[،

د : 4البديل   التقليدية [واملعرفة]الثقافة  [فهيااليت ]جتسَّ
 التقليدية [واملعرفة]الثقافة  [تدل عىلاليت ] :1البديل 

تكون مشرتكة بني الأجيالو 
5

ىل جيل/ أأشاكل التعبري  مثل ما ييل دون الاقتصار عىل ذكل: ،وفامي بني الأجيال من جيل اإ
والشفهيي اللفظي

4
[وأأشاكل التعبري املوس يقي والصويت] ،

1
[وأأشاكل التعبري ابحلركة]، 

3
وأأشاكل التعبري امللموس ،

1
، 

 التعبري[.من شاكل تكل الأ ]وحتويرات ل 

 معايري الأهلية

ىل أأي تعبري ثقايف تقليدي يكون: .1  متتد امحلاية اإ

 ]نتاج النشاط الفكري الإبداعي[ للمس تفيدين؛ )أأ(
 لها[/]مرتبطا هبا[؛ نتاجا فريداأأو  الثقافية والاجامتعية هتملهوي]و/أأو[ ]ممزيا  )ب(

 الثقافية أأو الاجامتعية الهويةكجزء من  اأأو مطورو/مس تخدما أأو و/ظا عليه حمافَ أأو و/ ]و/أأو[ ]ِملاك هلم[ )ج(
 .1مه معرفون يف املادة ، للمس تفيدين كام رتاث[ال ]أأو

وفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون الإقلميي عند  لتسمية املواوع احملمي املس تخدمةاملصطلحات  حتديد يتعني/ينبغي .3
 الاقتضاء.

 1]اخليار 

لأغراض هذا الصك، تشمل "أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" أأي شلك من أأشاكل التعبري ]الإبداعي أأو غريه من  .4
، والتعبري 13املوس يقي والصويتو  ،12والشفهيي اللفظيالتعبري الرويح[ أأو امللومس أأو غري امللموس، أأو امجلع بيهنا، مثل 

د فيه، وتكون:أأاي ،]وحتويراهتا[ 15واملادي وامللموس ،14ابحلركة   اكن الشلك اذلي تعربَّ فيه أأو تتجىل فيه أأو جتسَّ

ىل جيل؛ 16مشرتكة بني الأجيال )أأ(  و/أأو متناقةل من جيل اإ
ة للثقافة التقليدية أأو املعرفة التقليدية أأو الرتاث التقليدي للمس تفيدين و/أأو مرتبطة هبا؛ )ب(  وممزّيِ

 ثقافهتم امجلاعية أأو هويهتم الاجامتعية.زء من كج ةمطور أأو مس تخدمةأأو  اافظا علهيحمَ و  )ج(

دة املصطلحات املس تخدمة لتسمية املواوع احملمي اجيوز أأن تكون  .1 وفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون الإقلميي عند حمدَّ
 [.الاقتضاء

                                                
12

 [.ايت الشعبية والشعر والأحايج وغريها من أأشاكل الرسد؛ واللكامت والإشارات والأسامء والرموز]مثل احلاكايت واملالمح والأساطري واحلاك 
13

 [.]مثل الأغاين والإيقاعات واملعزوفات املوس يقية والأصوات املعرّبة عن طقوس 
14

سريات والألعاب والألعاب الراياية التقليدية والعروض املرسحية والشعائر والطقوس والطقوس يف أأماكن مقّدسة وامل وأأعامل املهرجان ]مثل الرقصات  
 [.وعروض ادلىم وغريها من أأوجه الأداء، سواء مثبّتة أأو غري مثبّتة

15
والسجاد املصنوع يدواي والهندسة املعامرية والأشاكل الروحية اخلاصة ابلعروض والأقنعة أأو الأزايء ]مثل أأشاكل التعبري املادي للفنون والصناعات احلرفية  

 [.لموسة والأماكن املقدسةامل
16

 "املشرتكة بني الأجيال" تشمل النقل من جيل اإىل جيل أأو فامي بني الأجيال. 
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 [1املادة ]

 من امحلاية املس تفيدون

 4اخليار 

 و/أأو حتافظ عىل و/أأو تس تخدم و/أأو تطّور ]متكل]أأو الأمم[ اليت  الأصلية[ امجلاعات احمللية[ أأو ]الأصلية الشعوب]] .4
كجزء من ثقافهتا امجلاعية أأو هويهتا الاجامتعية[ مه املس تفيدون من امحلاية فامي يتعلق بأأشاكل الثقايف التقليدي  هاأأشاكل تعبري 

 ئة يعّرفها الترشيع الوطين عىل أأهنا من املس تفيدين[.[أأو هي ] 4كام يه معّرفة يف املادة التعبري الثقايف التقليدي املذكورة و 

ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اكنت ]يف حال  .1  [أأصيل]الـ/ [شعبأأو غري مقترصة عىل ]الـ/غري منسوبة ابلتحديد اإ
]الشعب[  [حتديد]ال اس تح]و/أأو[  ها و/أأو حتافظ علهىا و/أأو تس تخدهما و/أأو تطّورها[]متلك اليت  [حمليةالـ/جامعة ]الـ/أأو 

نه اجيوز ]لدلول الأعضاء[/]للأطراف  ]الأصيل[ أأو ]امجلاعية احمللية الأصلية[ اليت متلكها أأو تس تخدهما أأو تطّورها، فاإ
 املتعاقدة[ أأن تعّرف ]أأية[ هيئة وطنية بصفهتا مس تفيدا مبوجب الترشيع الوطين.[

 

 1اخليار 

 مه ]الشعوب[ ]الأصلية[ ]وامجلاعات 4دة ايف التقليدي كام يه معّرفة يف املااملس تفيدون من حامية أأشاكل التعبري الثق .4]
 احمللية[، أأو حسب ما حيّدده القانون الوطين.

ىل  4أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي كام يه معّرفة يف املادة اكنت ]يف حال  .1 أأو غري مقترصة غري منسوبة ابلتحديد اإ
]الشعب[ ]الأصيل[ أأو امجلاعية اليت اس تحدثهتا، اس تحال حتديد [، أأو حمليةالـ/جامعة ]الـ/أأو  [أأصيل]الـ/ [شعبعىل ]الـ/

نه اجيوز للأطراف املتعاقدة أأن حتّدد أأية هيئة وطنية يعّرفها الترشيع الوطين عىل أأهنا مس تفيد.[  فاإ

 [3املادة ]

 نطاق امحلاية

 4اخليار ]

عىل حنو ما ورد يف الثقايف التقليدي،  مهللمس تفيدين فامي يتعلق بأأشاكل تعبري املصاحل املادية واملعنوية ينبغي أأن تكونيتعني/
 [.حسب ما يكون مناس با وطبقا للقانون الوطين ، مصانة بطريقة معقوةل ومتوازنة1و 4 تنياملاد
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 1اخليار ]

اتحة تدابري قانونية أأو يتعني دارية اإ مبا يف  ة واملعنوية للمس تفيديناملصاحل املاديمن أأجل صون مناس بة وفعاةل أأو س ياس ية  اإ
 :ذكل ما ييل ودون الاقتصار عىل ذكل

أأشاكل تعبريمه الثقايف  17للغري ومنعهم من اس تخدامابحلقوق امجلاعية الاس تئثارية والثابتة يف الترصحي المتتع  )أأ(
 ومن اس تغاللها؛ التقليدي

 ؛[الرسية]منع أأي كشف أأو تثبيت أأو اس تغالل أ خر دون ترصحي لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  )ب(

ذا اس تحال ذكل؛مكصدر لأ  الاعرتاف ابملس تفيدين )ج( ل اإ  شاكل التعبري الثقايف التقليدي اإ

لهيا أأو يرض هبا أأو ييس أأو يشوهها أأشاكل التعبري الثقايف التقليديمنع الاس تخدام أأو التغيري اذلي حيرف  )د( ء اإ
 ؛املس تفيدينأأو ينتقص من أأمهيهتا الثقافية دلى 

، فامي يتعلق ابلسلع شاكل التعبري الثقايف التقليديخمالف للحقيقة أأو مضلل لأ  اس تخدامأأي امحلاية من  )ه(
 .[هبم صةلأأو املس تفيدين بتأأييد من يويح واخلدمات، مبا 

 4املادة ]

دارة   /املصاحلحلقوقااإ

 )دمج اخليارات املوجودة( 4اخليار

 املس تفيدين، اجيوزبناء عىل طلب من  .4

قلميية أأو وطنية أأو حملية(: 4البديل   لإدارة خمتصة )اإ
 لإدارة وطنية خمتصة: 1البديل 

 يف حدود ما يرصح به املس تفيدون ووفقا:

 لإجراءات املس تفيدين التقليدية يف اختاذ القرار والتنظمي :4البديل 
 لمواثيق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العرفيةل :1البديل 
 للقانون الوطين :3البديل 
 الوطنية تالإجراءال :1البديل 
 للقانون ادلويل :5البديل 

 أأن تضطلع ابملهام التالية )دون الاقتصار علهيا(:

سداء املشورة والإرشاد أأداء همام )أأ(  ؛التوعية والتثقيف واإ

 ناسب؛امل عادل و اس تخداهما اللضامن  التعبري الثقايف التقليديأأشاكل اس تخدام رصد أأوجه و  )ب(

                                                
17

ىل امجلهور والرتمجة أأو التحوير والأداء العلين والنسخ التثبيتيشمل الاس تخدام ما ييل:   وأأي اس تخدام لأغراض جتارية خالف  والتوزيع والإاتحة أأو النقل اإ
 واكتساب حقوق امللكية الفكرية أأو ممارس هتا. التقليدياس تخداهما 
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 ومنح الرتاخيص؛ )ج(

اتحهتاّصةل من اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و احملنقدية ال نقدية أأو غري ال فوائد المجع و  )د( لمس تفيدين ل  اإ
 [؛أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]للحفاظ عىل 

 أأية منافع نقدية أأو غري نقدية؛وواع معايري لتحديد  )ه(

 وتقدمي املساعدة يف أأية مفاواات بشأأن اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ويف تكوين الكفاءات؛ )و(

دارة، اب )ز( ذا نص القانون الوطين عىل ذكل، اجيوز لالإ دارة لتشاور مع ]واإ املس تفيدين ومبوافقهتم حي ام أأمكن، اإ
ىل  منسواب وليس 4يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف املادة  قايف تقليديتعبري ثاحلقوق املتعلقة ب  ابلتحديد اإ

 ما[ جامعة

ن  .1] دارة اجلوانب املالية للحقوق للشفافية فامي يتعلق مبصادر املبالغ احملصةل وقدرها والنفقات، اإ يتعني/ينبغي أأن ختضع اإ
 عىل املس تفيدين[.وجدت، الالزمة لإدارة احلقوق وتوزيع املبالغ املالية 

 )خيار خمترص( 1اخليار

املس تفيدين، اجيوز لإدارة خمتصة، يف حدود ما يرصح به املس تفيدون ومبا يعود علهيم مبنفعة مبارشة، أأن بناء عىل طلب من 
دارة حقوق/مصاحل املس تفيدين مبوجب هذا ]الصك[.[  تساعد عىل اإ

 [5املادة ]

 الاس تثناءات والتقييدات

بداع واس تخدام مقيِّدة  أأل تكون تدابري حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليديينبغي يتعني/ .4 ملا يقوم به املس تفيدون من اإ
الس ياق التقليدي والعريف امجلاعات وفامي بيهنا يف ونقل وتبادل وتطوير يف جمال أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي داخل عريف 

]مبا يامتىش والقوانني الوطنية للأطراف املتعاقدة/ادلول الأعضاء/الأعضاء  العرفيةكام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات 
 حسب الاقتضاء[.

ىل أأوجه التقييدات عىل امحلاية فقط أأن متتد ويتعني/ينبغي  .1 خارج عضوية  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياس تخدام اإ
 .الثقايف [أأو]خارج الس ياق التقليدي امجلاعة املس تفيدة أأو 

طراف املتعاقدة/ادلول الأعضاء/الأعضاء أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة وفقا للقانون الوطين .3  اجيوز للأ
 ]تكون تكل التقييدات والاس تثناءات[:رشيطة أأن  ،]

 عىل بعض احلالت اخلاصة؛ مقترصة )أأ(

 [من قبل املس تفيدين؛ العادي للتعبري الثقايف التقليدي [الاس تخدام]مع ]ل ]تتعارض[  )ب(

 ؛[ر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدينبال مربّ  اررض  ل تلحق] (ج)

 تضمن أأن ]اس تخدام[ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:] )د(

ىل املس تفيدين أأو ل ييسء  "4"  الرضر هبم؛يلحق اإ
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 [ابملس تفيدين، حسب الإماكن؛ويعرتف  "1"
 [[[مع املامرسة املنصفة.]ويتوافق  "3"

ّل ابملوافقة املس بقة احلرة 3)5ل يتعني/ينبغي السامح ابلأفعال التالية، سواء اكن مسموحا هبا يف املادة  .1 ( أأو ل، ]اإ
 واملس تنرية للمس تفيدين[:

 املؤسسات الثقافية وأأو املكتبات أأو املتاحف أأ  التعبري الثقايف التقليدي يف احملفوياتأأشاكل  اس تخدام )أأ(
 ، مبا يف ذكل لأغراض الصون والعرض والبحث والمتثيل والتثقيف؛لأغراض غري جتارية هدفها صون الرتاث الثقايف

بداع مصنف أأصيل يكون مس تلهام أأو مس تعارا من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[. )ب(  ]واإ

حدود الأفعال املسموح هبا مبوجب  ]]ابس تثناء حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية من الكشف[، ويف .5
القانون الوطين بشأأن املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف أأو الإشارات والرموز احملمية مبوجب قانون العالمات التجارية، ل 

 يتعني/ينبغي حظر أأي فعل من تكل الأفعال مبوجب حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[.

 2املادة 

 مدة امحلاية

 :4ر اخليا

يتعني/ينبغي أأن تس متر حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ما دامت تكل الأشاكل تفي مبعايري امحلاية املنصوص  .4
 ؛من هذه الأحاكم 4علهيا يف املادة 

أ خر أأو تعّد يبارش هبدف  تغيريأأو  شويهأأو ت  حتريفوامحلاية املمنوحة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأي  .1
لهيا أأو بصورهتا، املس تفيدينالإساءة هبا أأو بسمعة   تس متّر لأجل غري حمّدد. يتعني/ينبغي أأن أأو املنطقة اليت تنمتي اإ

 :1اخليار 

ة فامي يتعلق ابجلوانب املادية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل الأقل، يتعني/ينبغي أأن تدوم حاميهتا لفرتة زمني .4
 حمدودة.

 7املادة 

 الرشوط الشلكية

 ي رشوط شلكية.لأ حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  يتعني/ينبغي أأّل ختضع، [مكبدأأ عام]



WO/GA/43/14 

ANNEX C 
9 

 

 8املادة ]

 /املصاحلوممارسة احلقوق واجلزاءاتالعقوابت 

اتحة التدابري املناس بة وفقا للقانون الوطين لضامن تطبيق4)اخليار  .4 هذا الصك، مبا يف ذكل تدابري  (: يتعني/ينبغي اإ
هامل، ابملصاحل املادية و/أأو املعنوية للمس تفيدين دارية ملنع الإرضار، عن قصد أأو عن اإ عىل أأن  ،قانونية أأو س ياس ية أأو اإ

 تكون اكفية لتشلك وس يةل للردع.

نفاذ وتسوية املنازعات 1)اخليار  .4 اتحة أ ليات لالإ وجزاءات، ومهنا وعقوابت  [وتدابري حدودية](: يتعني/ينبغي اإ
 يف حال خرق امحلاية املكفوةل لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. تكون ميرّسة ومناس بة واكفية ،اجلنائية واملدنية اجلزاءات

يتعني/ينبغي أأن ختضع س بل الانتصاف لصون امحلاية املمنوحة بناء عىل هذا الصّك للقانون الوطين للبدل اذلي  .1
 ابمحلاية.يطالَب فيه 

]يف حال ششأأت منازعة فامي بني املس تفيدين أأو بني املس تفيدين ومس تخديم تعبري ثقايف تقليدي، يتعني/ينبغي أأن حيق  .3
ىل أ لية بديةل مس تقةل لتسوية املنازعات تكون معرتفا هبا يف القانون ادلويل و/أأو الوطين. للك طرف أأن حييل القضية اإ

18
]] 

 1املادة ]

 اليةالتدابري الانتق

عند  4تطبق هذه الأحاكم عىل مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة  .4
 دخول الأحاكم حزي النفاذ.

 4اخليار 

أأن يتعني/ينبغي لدلوةل أأن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين واليت س بق  .1
 اكتس هبا الغري.

 1اخليار 

يتعني/ينبغي تكييف الأفعال املس مترة خبصوص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت بدأأت قبل دخول هذه الأحاكم  .1
معقوةل  فرتةالأحاكم بطريقة خمتلفة، لتامتىش مع الأحاكم، يف غضون تنظمها حزي النفاذ واليت ما اكنت لتكون مباحة أأو اليت 

 .3احرتام احلقوق اليت س بق أأن اكتس هبا الغري املؤهلني وفقا للفقرة  ةطيرش  ،حزي النفاذها بعد دخول 

فامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكتيس أأمهية خاصة للجامعات املعنية اليت دلهيا حقوق فهيا واليت و  .3
 [يكون لتكل امجلاعات احلق يف اسرتجاع تكل الأشاكل.يتعني/ينبغي أأن تكون قد أأخرِجت عن نطاق حتمّك تكل امجلاعات، 

                                                
18

 مثل مركز الويبو للتحكمي والوساطة. 
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 40املادة ]

 الامتيش مع الإطار القانوين العام

 (1و 4خيار مفتوح )دمج اخليارين 

والرتاث  امللكية الفكرية ومهنا تكل اليت تتناول، الأخرى الصكوك ادلولية أأن تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك يتعني/ينبغي
 [ها.ابلتوافق مع تعمل أأن و  الثقايف،

 44املادة ]

 املعامةل الوطنية

التدابري أأو القوانني الوطنية  مبوجبحامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  من املتأأتية واملنافعيتعني/ينبغي أأن تكون احلقوق 
/طرف متعاقد/دوةل يف بدلمتاحة مجليع املس تفيدين املؤهلني، من مواطنني أأو مقميني  حمل نفاذ هذه الأحاكم ادلولية تضعاليت 

 الأهلبعينه كام هو حمدد مبوجب الواجبات أأو الالزتامات ادلولية. ويتعني/ينبغي أأن يمتتع املس تفيدون الأجانب  عضو/عضو
 /الطرف املتعاقد/ادلوةل العضو/العضو اذلي تتاح فيهبدلال اليت يمتتع هبا املس تفيدون من مواطين  نفسها نافعابحلقوق وامل 

 [مبوجب هذه الأحاكم ادلولية. خصيصااملمنوحة  واملنافعاحلقوق  وكذكلامحلاية، 

  41املادة ]

 التعاون عرب احلدود

 يتعني/ينبغي ،خمتلفة/أأعضاء دول أأعضاء/يف احلالت اليت تقع فهيا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف أأقالمي أأطراف متعاقدة
عىل معاجلة حالت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تقع /الأعضاء عضاءالأ ادلول /أأن تتعاون تكل الأطراف املتعاقدة

 .[خارج احلدود

]ييل ذكل املرفق دال[
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 املرفق دال

 

احات اليت تقدمت هبا الوفود بشأأن العمل املقبل للجنة، بعد الاس تعراض والتقيمي املنجزين لقرت اب اخلاصتقرير ال 
طار البند   1043يوليو  11من جدول الأعامل، حىت اختتام ادلورة يف  7يف اإ

 ليةجتديد الو

 :4اخليار 
ذ تضع امجلعية العامة للويبو نصب عينهيا توصيات جدو  ولية جلنة الويبو احلكومية ادلولية  حتسنيل أأعامل التمنية، توافق عىل اإ

 عىل النحو التايل: املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

ىل نصوص هبدف أأعاملها من  1041/1045س تخمت اللجنة خالل الثنائية املالية املقبةل  )أأ( واع مفاواات تستند اإ
لصك قانوين دويل )أأو صكوك قانونية دولية( تضمن امحلاية الفعاةل للموارد  )أأو نصوص(نصل  صيغة هنائية

 الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

عىل العمل اذلي أأجنزته وعىل دمج واثق معل  1041/1045سرتكز اللجنة يف أأعاملها خالل الثنائية  )ب(
 WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5 الويبو

ىل نص. WIPO/GRTKF/IC/25/7و  لتكون أأساس املفاواات املستندة اإ

 :1اخليار 
ذ تضع امجلعية العامة للويبو نصب عينهيا توصيات جدول أأعامل التمنية، ولية جلنة الويبو احلكومية ادلولية  ديدتوافق عىل جت اإ

 عىل النحو التايل: املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

، ودون الإخالل ابلعمل املنجز يف منتدايت 1041/1045س تواصل اللجنة خالل الثنائية املالية املقبةل  )أأ(
ىل اتفاق عىل نص )أأو أأخرى، ترسيع وترية أأعاملها بشأأن م ىل نصوص هبدف التوصل اإ فاواات تستند اإ

دويل )أأو صكوك قانونية دولية( تضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف  نصوص( لصك قانوين
 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

ل اذلي أأجنزته وستس تخدم مجيع واثئق عىل العم 1041/1045سرتكز اللجنة يف أأعاملها خالل فرتة الثنائية  )ب(
 WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5الويبو الوجهية، مبا فهيا 

والاقرتاحات اجلديدة الأخرى اليت س تكون أأساس معل اللجنة يف  WIPO/GRTKF/IC/25/7و
ىل نص.  املفاواات املستندة اإ

 :3اخليار 
ذ تضع امجلعية العامة للويبو نصب عينهيا توصي ولية جلنة الويبو احلكومية ادلولية  ديدتوافق عىل جت ات جدول أأعامل التمنية،اإ

 عىل النحو التايل: املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

تدايت ، ودون الإخالل ابلعمل املنجز يف من 1041/1045س تواصل اللجنة خالل الثنائية املالية املقبةل  )أأ(
ىل اتفاق عىل نص )أأو  [بغية الانهتاء من]أأخرى، ترسيع وترية أأعاملها  ىل نصوص للتوصل اإ مفاواات تستند اإ

دويل )أأو صكوك قانونية دولية( تضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف  نصوص( لصك قانوين
 .التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

عىل العمل اذلي أأجنزته وستس تخدم مجيع واثئق معل  1041/1045 أأعاملها خالل الثنائية سرتكز اللجنة يف )ب(
 WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5الويبو، مبا فهيا 
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ىل نص، وغريها من مساهامت  WIPO/GRTKF/IC/25/7و اليت س تكون أأساس املفاواات املستندة اإ
 الأعضاء النصية.

 لجنة ال  دوراتعدد 

 :4اخليار 
 وحتديدًا ثالث دورات مواايعية ودورة واحدة شامةل لك عام. 1041/1045خالل الثنائية جنة لل  دوراتس تعقد مثاين 

 :1اخليار 
 .1041ثالث دورات مواايعية ودورة واحدة شامةل يف 

 :3اخليار 
ذا اقتىض الأمر، تنظر امجلعي1041ثالث دورات مواايعية ودورة واحدة شامةل يف  ىل  1041ة العامة عام . واإ يف احلاجة اإ

اافية   .1045يف جنة لل عقد دورات اإ

 :1اخليار 
ذا اقتىض الأمر، ستنظر امجلعية العامة عام 1041ثالث دورات مواايعية يف  يف  1041، تشمل اجامتع معل شامل. واإ

اافية للجنة يف  ىل عقد دورات اإ  .1045احلاجة اإ

 :5اخليار 
 .1041/1045احدة شامةل يف الثنائية ثالث دورات مواايعية ودورة و 

 :2اخليار 
 .1045 يف مس تقبل العمل يف 1041وس تبت امجلعية العامة عام  1041ثالث دورات مواايعية ودورة واحدة شامةل يف 

ىل املؤمتر ادلبلومايس  الإشارة اإ

 :4اخليار 
 .1041/1045س تعقد امجلعية العامة مؤمترًا دبلوماس يًا يف أأقرب وقت خالل الثنائية 

 :1اخليار 
يف اترخي عقد مؤمتر دبلومايس  1041 ؛ وس تبت امجلعية العامة عام1041س تضع اللجنة الصيغة الهنائية للنص حبلول سبمترب 

 . 1041بهناية 

 : 3اخليار 
 يف مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس من عدمه. 1045س تبت امجلعية العامة عام 

 :1اخليار 
تضمن نصا )أأو نصوص( لصك قانوين دويل )أأو صكوك قانونية دولية(  1045يُلمتس من اللجنة أأن تقدم للجمعية العامة عام 

علامً  1045 . وس تحيط امجلعية العامة عامامحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 والتقدم احملرز وتبت يف عقد مؤمتر دبلومايس.هبذا الأمر وستنظر يف النص 
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 ادلراسات/الأمثةل

 :4اخليار 
ثراء مناقشة الأهداف واملبادئ ولك مادة مقرتحة ابملعلومات، مبا يف ذكل الأمثةل عىل  يدعى املشاركون لتقدمي الأمثةل لإ

 املواوعات القابةل للحامية واملواوعات اليت ل تراد لها امحلاية.

ع الل   جنة عىل الامتس دراسات بغية الاطالع عىل أأثر معلها واملساعدة عىل يف تقدمه.وتشجَّ

 :1اخليار 
 عدم ذكر دراسات أأو أأمثةل يف الولية.

 :3اخليار 
اجياد توافق يف  ثراء املناقشات وحل مواطن اخلالف واإ اافية يف وثيقة بغية اإ تلمتس اللجنة من الأمانة أأن جتمع معلومات اإ

ئ الصك )أأو الصكوك( وأأهدافها واملواد الرئيس ية. ستتضمن الوثيقة أأدةل وأأمثةل معلية وعالقهتا ابملواد ال راء خبصوص مباد
ثراء املناقشات  ىل اإ  يف ادلورات الشامةل واملواايعية.املعنية. وس هتدف اإ

 الاقرتاحات

 )مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب( 4الاقرتاح 
لجنة جزء رفيع املس توى ملدة يوم واحد يشارك فيه السفراء وكبار املسؤولني لتقامس ال راء يعقد قبل لك دورة من دورات ال 

 بشأأن القضااي املبدئية الرئيس ية املتعلقة ابملفاواات لإثراء املسار ابملعلومات/التوجهيات.

 )جتمع الشعوب الأصلية/البريو(: 1الاقرتاح 
ة لعقد دورة خاصة/اجامتع بني ادلورات/اجامتع غري رمسي، رهن القدرة عىل حتيط اللجنة علامً ابقرتاح جتمع الشعوب الأصلي

حشد المتويل، بغية تبادل وهجات النظر بني ادلول الأعضاء واملراقبني من امجلاعات الأصلية واحمللية بشأأن القضااي املتعلقة 
 ابلنصوص الثالثة.

 ]هناية املرفق دال والوثيقة[


