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يدية  :لتقلحامية املعارف ا

بادئ املعدةل  ملاألهداف وا

  األمانةمن إعدادثويقة 
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 مقدمة

رشة  .1 سة  عيف ادلورة اخلا يديـة والفوللكـورم يـة واملعـارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ث ن ل لللج مللكملع  م
نـــة’( سمرب 11 إىل 7الـــيت انعقـــدت مـــن ) ‘للجا نـــة  ،2009يـــ د ثيغة معـــدةل لويقـــة العمـــل األمانـــة ّأن تعـــد "للجقـــررت ا ّصـــ

WIPO/GRTKF/IC/9/5 ناير بل هناية  ها  ي وتوز ق ع تعديالت2010ّ يقـات املقدمـة  املقرتحةل، عىل أن تراعي يف ذكل ا لتعل وا
تعلـق هبـذه الويقـة يف هـذه ادلورة ئةل املطروحة فـامي  ثواأل ي يقـات . سـ تعـديالت وا سجل ا بغـي أن  تعلو ل لتـ ّ ئةل املين قدمـة مـن ســواأل

نظر فهي بني يك  تاملرا يغة املعـدةل . ا ادلول األعضاءق يـة حـول تـكل ا تا يقات  نة إىل تقدمي  شاركني يف ا تدعو األمانة ا ّو لـص ب ك تعل للج مل سـ
يـة امل. 2010قبل هناية فرباير  تا يقـات ا يغة معـدةل أخـرى للويقـة تأخـذ اب نة األمانة فامي بعد إىل إعداد  بودعت ا تعل ث صـ لكللج ّقدمـة ل

نة بةل  ها كويقة معل إىل ادلورة ا للجوتوز ملقث  .1"يع

ـــــل  .2 ـــــة العم ـــــدةل لويق يغة مع ـــــدت  ـــــىل ذكل، أع ـــــاء ع ن ثو ـــــ ص ـــــرمق WIPO/GRTKF/IC/9/5ب رشت ب ـــــ و ن
WIPO/GRTKF/IC/16/5 Prov. ناير 22 يف يقـاهتم 2010ي  نـة إىل اإلدالء  شاركون يف ا تعل، ودعـي ا للج يـة بملـ تا با عـىل لك

بل  يغة املعدةل  قتكل ا  .2010فرباير  28لص

يغة املعــدةل لويقــة العمــلثويقــة معــل فهيــا ثوهــذه الويقــة يه  .3 ثا  ويه تأخــذ Prov.  WIPO/GRTKF/IC/16/5ّلــص
سار لتعليقاتاب ية الواردة علهيا خالل هذا ا تا مل ا ب يهلك ية ما بني ادلوراتلإلدالء اب لاملدعو إ تا بيقات ا لكتعل يقـات .ل تعل وقـد وردت 

ية من ادلول األعـضاء ا بتا يـةك لتا هـات: ل رسا وأوروغـواي، كـام وردت مـن ا يك وسو يـا وا يا والـصني وأملا جلأسـرتا يـ سـ ن يـة ملكـل تا ل ا ل
متدة بصفة  تجارة ادلوية :مراقبملعا لغرفة ا شلك ا. ل ية اب تا يقات ا لوميكن الاطالع عىل ا ب لكتعل تـايلل نوان ا لذلي وردت به عىل ا  :لع

<http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/comments-3.html> 

يهتا بنإعداد هذه الويقة وحتديد  ث
 

يدية أعدهتا األمانة وفهيـا معلومـات عـن اترخي الويقـة WIPO/GRTKF/IC/9/5ثاكنت الويقة  .4 توي عىل مقدمة  ث  ه ّحت مت
توايهتــا كــام اكنــت يف اترخي إعــدادها  يهتــا و حمو يــه )2006ينــاير (بن رشوع ث الو)أو موضــوع" (جــوهر"ف، وعــىل مرفــق  مــيقــة، أي 

بادئ   .املعدةلملاألهداف وا

بادئ املذكورة وعىل  .5 توي عىل األهداف وا ملواكن مرفق الويقة  حي يق"ث يـق موضـوعي لـلك ". لتعلا يق عىل  متل ا تعلوا لتعل شـ
تكل  شة  نا بدأ وعىل  يغة سابقة للك هدف و تلمة حول  يقات ا متل أيضا عىل معلومات عن ا بدأ وا لـهدف وللك  ق ص سـ متعل م ملم ل شـ

سابعة لتعا نـة ا بادئ كام يه واردة يف الويقة اليت اكنت قد أعـدت ألعـامل دورة ا ناد إىل األهداف وا لـيقات، ابال للج ث مل ّل ثالويقـة (ست
WIPO/GRTKF/IC/7/5 .( يقات يف الويقة بق أن وردت حفوى تكل ا ثو تعل WIPO/GRTKF/IC/9/5لسـ

2. 

                                                           
رشة  1 سة  عرشوع تقرير ادلورة اخلا  )..WIPO/GRTKF/IC/15/7 Provثالويقة (مم
ي 2 يقات املدرجة يف ا تعلا لتعل شأن الويقة WIPO/GRTKF/IC/9/5ثق عىل الويقة ل بق وأن قدمت  يقات  ث يه  ب سـ تعل

WIPO/GRTKF/IC/7/5 سابقة للويقة يغة ا ث أي ا ل ته WIPO/GRTKF/IC/9/5لص يق فامي بني ادلورات اذلي أقا سار ا م، خالل  تعل لم
سابعة يف نومفرب  نة يف دورهتا ا لا يق من نومفرب . 2004للج سار ا متر  تعلوا لم يقات اليت قدمت خالل تكل الفرتة 2005ىل فرباير  إ2004سـ لتعل، وا

يغة معدةل للويقة  ثمت إدراهجا مضن  نة يف يويو WIPO/GRTKF/IC/7/5ّص ثا نة ا ن اليت صدرت كويقة معل دلورة ا ل للج ثالويقة  (2005مث
WIPO/GRTKF/IC/8/5 .( ثمث صدرت الويقةWIPO/GRTKF/IC/8/5 ث من جديد كويقةWIPO/GRTKF/IC/9/5 دون أي 

نة يف الويقة . تعديل يف املرفق يقات ا بارة أخرى، فإن ا ثو ب تعل ّبع ي مل ند إعداد WIPO/GRTKF/IC/9/5ل بار  ع قد أخذت بعني الا  هذهعت
 .ثالويقة
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نة  .6 تصار واممكوملراعاة ظروف احلال وضامن أعىل درجة   :ثجلدة يف الويقة، فقد أجري ما ييلخمن الا

يدية للويقة  )أ( ناء عن املقدمة ا ثمت الا ه لمتتغ يغة املعدةلWIPO/GRTKF/IC/9/5سـ ّ يف هذه ا بـني . لص ّوكام هو  م
شات ودراسـات إفراديـة  نا يـل ا بادئ إىل تقيص احلقائق و رشوع األهداف وا ند  قـيف املقدمة اجلديدة،  مل حتل مل م يست

بارشة من ا لتعلويأخذ  نـذ صـدورها ألول مـرة يف شـلك م نة  شاركون يف ا ميقات والاقرتاحات اليت تقدم هبا ا للج مل
سطس  يقـات . 2004غـسابق يف أ بـادئ ، وال ســامي ا رشوع األهـداف وا تعلولالطـالع عـىل تـأرخي مفـصل  مل لملـ ّ

شأهنا، يرىج زايرة الصفحة اخملصصة ذلكل عـىل اإلنرتنـت سابقة  با رشوعات األهـداف وا. 3ل تمكل  مـو ملبـادئ تـسـ
تفق علهياخرىأأيضا مبراجع  تخرجات الوقائع عىل قامئة القضااي ا يقات و ثل مجموعات ا مل  سـ متعل ل يـل 4م رشوع  حتل و م

ثغرات تاحة عىل اإلنرتنت. 5لا  ؛6مولك تكل املعلومات 

بدأ )ب( يق املوضوعي عىل لك هدف ولك  تفاظ يف املرفق اب مومت الا ناء عىل املعلومات. لتعلح  عن سـتغولكن، مت الا
سابقة للويقة  يغة ا شأن ا يقات املقدمة  ثا ل لص ب يقـات الـيت WIPO/GRTKF/IC/9/5لتعل يض عهنا اب تعل وا لتع سـ

رشة سة  ئةل اليت طرحـت يف ادلورة اخلا عـقدمت واأل مـ سـ يـة مـا بـني ادلوراتِّ تا يقـات ا سار ا ب وخـالل  تعل لكمـ  .ل
سابقة وتكل اليت قدمت يف ادلورة ا يقات ا لوتفاداي ألي خلط بني ا رشةلتعل سة  عـخلا يقـات  مـ سار ا تعلوخـالل  لمـ

ية ما بني ادلورات تا با سابقةلك يقات ا توي عىل إشارات إىل ا لـ، حذفت من هذه الويقة لك احلوايش اليت  تعل حت  .لث
شأن الويقة  يقات املقدمة سابقا  ثوتظل ا ب ية"لتعل تاحـة وميكـن الاطـالع WIPO/GRTKF/IC/9/5" صلاأل م 

 ؛7علهيا عىل اإلنرتنت

يا  )ج( يفت تعــديالت حمــددة اقرتحهتــا ادلول متــشـو رشة، أ سة  نــة يف دورهتــا اخلا ضــوالقــرارات الــيت اختــذهتا ا عــ مــ للج
يـة مـا بـني ادلورات األعضاء يف تكل ادلورة  تا يقـات ا سار ا بوخـالل  تعل لكمـ بـادئ يف املرفـقل . ملإىل األهـداف وا

بارات ال يان اإلضافات املقرتحة، أما املفردات أو ا سطري  تعمل ا لعوا ب ت لسـ ها فـرتد ل فيت اقرتحت ادلول األعضاء حذ
رش. مشطوبة تعمل ا طو ل تـوي . ّللفـصل بـني الاقرتاحـات إذا تعـددت) / (/تـانئل املاتانتسـ عـىل املرفـق أيـضا حيو

رشة  سة  ئةل اليت طرحت يف ادلورة اخلا يقات اليت قدمت واأل عا م سـ ِّتعل ية مـا بـني ل تا يقات ا سار ا بوخالل  تعل لكم ل
نظـر الاقرتاحفضال عن ادلورات  بني واليت جسلـت يك  ئةل املقدمة من املرا يقات واأل ياغة وا شأن ا تات  سـ تعل لص قب ل

سب القـضااي اخلاصـة هبـا. فهيا ادلول األعضاء ئةل قدر اإلمـاكن  يقات واأل حبـومجعت ا سـ ت ونـاول العديـد مـن .لتعل
يـة مـا بـني ادلورات الويقـة برمهتـا تا يقـات ا سار ا يقات الوردة خالل  ثا ب تعل م لكتعل ل وقـد أوردانهـا يف هنايـة  عامـة ل

 .ثالويقة

                                                           
 <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_9/wipo_grtkf_ic_9_5.pdf>انظر   3
ية عىل قامئة القضااي"عن  WIPO/GRTKF/IC/11/5(a)ثويقة العمل   4 تا يقات ا بمجموعة ا لكتعل ثوالويقة " ل

WIPO/GRTKF/IC/12/5 (b) مسـتخرجات الوقائع" عن." 
 ..WIPO/GRTKF/IC/13/5 (b)Revثويقة العمل   5
6

  <http://www.wipo.int/tk/en/igc>انظر    

7

 <http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/comments-1.html>انظر   
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نة  .7 رشوع األحاكم الوارد للجإن ا تعراض  ممدعوة إىل مواصةل ا سـ
يه يق  عليف املرفق وا هالتعل يغة معدةل وحمدثة  ل قصد وضع  َّ ّ  .ص

 ]ييل ذكل املرفق[
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 األحاكم املعدةل
يدية تقلشأن حامية املعارف ا  لب

 
ية بادئ األسا ياسة العامة وا سـأهداف ا مل  لسـ

 

تواي  تحملا

ياسة العام :أوال  ةلسـأهداف ا

مية "1"   لقإقرار ا
 تشجيع الاحرتام "2" 
يدية "3"  ية ألحصاب املعارف ا ياجات ا تقلية الا لفعل ت لب  حتل
يع عىل "4"  يدية واحلفاظ علهيالتشجا  لتقل صون املعارف ا
يدية "5"  يدية وإقرار الطابع املمزي ألنظمة املعارف ا تقلمتكني أحصاب املعارف ا لتقل  ل
يدية "6"   لتقلدمع أنظمة املعارف ا
يدية "7"  هام يف صون املعارف ا لتقلاإل  س
نصف "8"  رشوع وغري ا ملمقع الاتفاع غري ا مل  ن
تعاون يف إطارها "9"  ية وا سارات ادلوية ا لاحرتام الاتفاقات وا ن ل  ملعمل
تاكر واإلبداع "10"  بيع الا  تشج
نرية ا "11"  ملسـضامن احلصول عىل املوافقة ا بادل القامئ عىل ملسـت تفق علهيا الطرفانلتبقة واحلرص عىل ا  يرشوط 
تقامستشجيع  "12"  نافعلا نصف  للم ا  مل
ية "13"  متعات ا توى ا رشوعة عىل  تجارة ا ية وا حمللالهنوض اب سـ مل ل جملمن م  لت
ية الفكرية غري  "14"  نح حقوق ا مللكنع  م مية ألطراف غري مرصح هلم بذكلم  لسلا
ية وا "15"  شفا فتعزيز ا بادةلل تثقة ا  ملل
يدي "16"  ثقايف ا بري ا تكامل حامية أشاكل ا تقلا ل تع لسـ  ل
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ية بادئ األسا سـا  مل

يا ية العامة :ناث تو بادئ ا جهيا ل  مل

يدية وتطلعاهتممبدأ  )أ(  ياجات أحصاب املعارف ا تجابة ال تقلالا ت لسـ  ح
 مبدأ إقرار احلقوق )ب( 
ية امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ج(  نبدأ فعا ل  م
شمولم )د(   لبدأ املرونة وا
نافع وتقامسمبدأ اإلنصاف  )ه(   مل ا
ية املقرتنة هبا )و(  نفاذ إىل املوارد الورا نظم ا ثبدأ الامتيش مع األنظمة القانوية القامئة اليت  ل ت ن  م
تعاون يف إطارها )ز(  ية األخرى وا رشوعات ادلوية واإل لبدأ احرتام الصكوك وا مي ل قلمل  م
هاعرافوفق األمبدأ احرتام  )ح(  يدية و نقل الاتفاع ابملعارف ا تقل  لن
يدية )ط(  لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا  م

ياجات  )ي(  تجابة ال ساعدة لال تبدأ تقدمي ا سـ حمل يديةم  لتقلأحصاب املعارف ا

ثا ية :لاث بادئ املوضو عا  مل

رشوع .1  متكل غري ا ملامحلاية من ا  ل
شلك القانوين للحامية .2   لا
نطاق العام مل .3   وضوع امحلايةلا

 رشط احلصول عىل امحلاية .4 

يدون من امحلاية .5   ملسـتفا

تقامس .6  نافع والاعرتاف بأحصاب املعارفلا نصف  للم العادل وا   مل

بقة .7  نرية ا ملسـبدأ املوافقة ا ت  ملسـم

يدات .8  ناءات وا لتقيالا  سـتث

 مدة امحلاية .9 

ية .10  تدابري الاتقا لا ن  ل

ية .11  رشوط ا شلكا  لل

 الامتيش مع اإلطار القانوين العام .12 

  هاوإنفاذامحلاية إدارة  .13 

ية .14  ميامحلاية ادلوية واإل  قلل



WIPO/GRTKF/IC/16/5 

Annex 

- 3 - 

ياسة العامة :أوال  لسـأهداف ا

يدية إىل ما ييل لتقلبغي أن هتدف حامية املعارف ا  :ين

مية   لقإقرار ا

شمويل إقرار  "1"  يدية لالطابع ا ية، مبا فهياهتاقميولتقلللمعارف ا تـصادية والفكريـة ت اذلا يـة والا ية والرو ميهتا الاجامت ق  ح ع ق
تجارية والرتبوية ية وا نولو ية وا ية واإليكولو لوا جلعلم تك يةلج ثقا ف وا يدية تكفل أطرا ملـا جيـري مـن ل سلمي بأن أنظمة املعارف ا ً، وا ُ ُ تقل لت ل

متزية ية  ياة فكرية وإبدا تواصل من  تاكري و ّشاط ا م ع ي ب بةحن ية اب تيس ماكنة أسا سـ،  لنسـ ميـة تك يـة وهـا  ية وا متعـات األ ق  لللمج حملل صـل
ية لألنظمة املعرية األخرى مية ا ساوي ا فية  لعلم ت  .لقعلم

 تشجيع الاحرتام 

يدية اذلين يـصونون تـكل األنظمـة وحيـافظون  "2"  يدية وكرامة أحصاب املعارف ا تقليع احرتام أنظمة املعارف ا تقل لشج ل ت
هم الفكر ِ ية و ثقا يَمعلهيا، وكذا سالمهتم ا قف ية؛ واحرتام ل هام اذلي ماحية والرو يدية تأيت به يف احلفـاظ عـىل  ساإل تقلئت املعارف ا لت ف

يدية وهويهتم؛  تقلشة أحصاب املعارف ا لي ئـة واألمـن مع يديـة مـن أجـل احلفـاظ عـىل ا هم به أحصاب املعارف ا يواحرتام ما أ لبس لتقل
يا؛ نولو تدامة وتقدم العلوم وا جالغذايئ والزراعة ا لتك ُّ  ملسـ

يديةتلب  ية ألحصاب املعارف ا ياجات ا تقلية الا لفعل لت  ح

يدية  "3"  بارشة عن أحصاب املعارف ا تطلعات واألماين الصادرة  تقلالاسرتشاد اب لل هم أحصـاب م هم بو صـفواحرتام حقـو ق
ناء علهيا  يدية واأل ماملعارف ا يق الرخاء لتقل هام يف  حتقواإل ية هلم وس ية والاجامت ثقا تصادية وا نفعة الا عوا ل فمل هاهمم ماكفأهتم عىل ق سـإ

ياُّتقدم العلوم  ويف جممتعاهتم يف نولو جوا متع لتك نفع عىل ا جملاليت تعود اب  ؛ل

يع عىل  يدية واحلفاظ علهيالتشجا  لتقل صون املعارف ا

يدية واحلفاظ علهيا وتقدمي ادلمع يف هذا الصدد من خالل احرتام أنظمة املعارف  "4"  يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج لت
ناء عىل هذه األنظمة املعرية إلدامة أنظمة معارهم وصوهنالتقا فيدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا وإدامهتا وتقدمي احلوافز لأل ف م  .ل

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

يديةحتقيقها بطريقة  "5"  لتقلمتكن أحصاب املعارف ا هم مـن خـالل اإلقـرار متامـا ابلطـابع املمـزي ألنظمـة فمعـارحامية   منّ
بغـي أن  ثـل هـذه احللـول  هـذه األنظمـة علـام بـأن  ناسب الطابع املمـزي  باط حلول  يدية واحلاجة إىل ا ناملعارف ا م ل ين تت سـتقل تكـون ل

نصفة متوازنة و يديـةم يديـة بطريقـة تـدمع حاميـة املعـارف ا ية الفكرية ا تقل وأن تكفل معل أنظمة ا لتقل ل متكل غـري مللك لـ مـن ا

رشوع و يدية من ممارسة عىل متكني أحصاب املعارف تكون قادرة فعالأن ملا رشوعةلتقلا هم ا ملـ حقو همق  وأن يكـون ف يف معـار
تحقهلم   . علهيامسـسلطان 

يدية   لتقلدمع أنظمة املعارف ا

تواصل عىل ي "6"  ها ا ها ونا يدية وتطورها وباد ملاحرتام الاتفاع ابملعارف ا ت ت تقل قلن ل ّ َد أحصاهبا ويهنم، وفقـا لألعـراف ل ْ ب
يب العرية يف الائامتن عىل املعارف وما يقـرتن هبـا مـن مـوارد  سري ذكل؛ ودمع األسا فالقامئة، و ل يب تي يـة وتعزيـز تـكل األسـا لورا ث

مترار يف تطوير أنظمة  يع الا سـو يدية؛تشج  لتقلاملعارف ا
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يدية  هام يف صون املعارف ا لتقلاإل  س

مية "7"  يوي،بقمع اإلقرار  يدية واحلفاظ علهيا، و ح مكل عام  هام يف صون املعارف ا لتقلاإل تـوازن س هام يف إقامـة ا لاإل سـ
ناسب بني  يعوالوسائل األخرى فالوسائل العرية ملا ها، و شجتطويرها واحلفاظ علهيا ونا ت تل يدية وصـوهنا قل لتقل احلفاظ عىل املعارف ا

تفاع هبا  ها وتعزيز الا نو يدية مباوفقا للمامرسات واملتطبيق ية ألحصاب املعارف ا لتقلعايري والقوانني واملفاهمي العر أوىل  بفائـدة  يعودف
رشية عامة؛و لببارشة عىل أحصاهبا خاصة وعىل ا  م

رشوع  ملمقع الاتفاع غري ا نصف ن  ملوغري ا

تجارية  "8"  يدية وغريه من األشطة ا رشوع للمعارف ا متكل غري ا لمقع ا ن تقل لمل تجارية اليت الل ، مـع مرشوعة تكون لوغري ا
ية ية وا ياجات الو يدية مع الا رشوع للمعارف ا متكل غري ا يف طرق مقع ا حمللاإلقرار ابحلاجة إىل  ن ت تقل مل طي حل  ؛لتك

تعاون يف إطارها  ية وا سارات ادلوية ا لاحرتام الاتفاقات وا ن ل  ملعمل

ية األخرى والعمل عىل حنو يامتسارمل الصكوك وامراعاة "9"  ميات ادلوية واإل ها، والقلل ســامي األنظمـة الـيت حتـمك  معىش 
ية  يدية ونظم  ية اليت تقرتن ابملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا معلا ت تقل ث ِّل ناتقامسل فع   ؛هام

تاكر واإلبداع  بيع الا  تشج

تـه  "10"  يد وماكفأتـه وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا ييع ا ل ل ب ن لشج يديـة ت ناقـل املعـارف ا تقلوتعزيـز  عـىل لت
نفـذ يف هـذه  بادرات الرتبويـة الـيت  ثل هذه املعارف يف  يدية، مبا يف ذكل إدماج  ية وا متعات األ يد ادلاخيل مضن ا تا تقل صل ملصع م ل جمل

متعات، يدية  ملصلحة أحصابجملا يدية عىل ذكل؛لتقلاملعارف ا ناء علهيا، رشط أن يوافق أحصاب املعارف ا لتقل واأل  م

بادل القامئ عىل ملضامن احلصول عىل املوافقة ا  بقة واحلرص عىل ا تنرية ا لسـ مل تفق علهيا الطرفانسـت  يرشوط 

بــادل القــامئ عــىل  "11" بقة واحلــرص عــىل ا نرية ا تضــامن احلــصول عــىل املوافقــة ا لسـ ملــ تفــق علهيــا ملــسـت يرشوط 
ية؛ الطرفان نفاذ إىل املوارد الورا ية حتمك ا يق مع ما هو قامئ من أنظمة دوية وإ ثواب ل مي ل قلسـ  لتن

تقامسجيع تش  نافعلا نصف  للم ا  مل

تقامستشجيع  "12"  نصف  ولا توزيع العادل وا ملا نقديةل لنافع ا نقديـة وغـري للم يديـة، لا يـة مـن الاتفـاع ابملعـارف ا تأ تقل ا ن ت لمل
بقة ملطعىل حنو يامتىش مع غري ذكل من األنظمة ادلوية ا بقة، ومبا يف ذكل من خالل املاكفـأةل نرية ا بدأ املوافقة ا ملسـ و ت  العـادةل ملسـم

شف عن املعارف يدية أو احلاالت اليت مت فهيا ا نصفة يف احلاالت اخلاصة اليت ال ميكن فهيا حتديد صاحب املعارف ا لكوا تقل  ؛لمل

ية  متعات ا توى ا رشوعة عىل  تجارة ا ية وا حمللالهنوض اب سـ مل ل جملمن م  لت

توى ا "13"  يــة عــىل  يديــة ألغــراض ا جمليع الاتفــاع ابملعــارف ا سـ من تقل ن مــشج ل ، إن رغــب أحصــاب املعــارف متــع احملــيللتتــ
يدية يف ذكل هاً، إقرارا لتقلا ية يف معار يدية وا متعات ا فحبقوق ا حملل لتقل متدة مـن املعـارف جمل ية ا تجـات األ يع تطوير ا ملـسـ؛ و صـل ن ملشج ت

ها سو ية، وتعزيز فـرص  متعات ا ناعات ا يدية وما يقرتن هبا من  يقا تـ حملل ص جملتقل تغـى أحصـاب املعـارف ال ت مـىت ا يـة لب منيديـة هـذه ا لتقل

تصادية بلك حرية ية الا يق ا هم يف  قوهذه الفرص مبا يامتىش مع  حتق  ؛لتمنحق
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ية الفكرية غري   نح حقوق ا مللكنع  م مية ألطراف غري مرصح هلم بذكلم  لسلا

ية الفكرية  "14"  نح حقوق ا مللكاحلد من  م ميةّ يـةلسلغري ا يدية وما يقرتن هبـا مـن مـوارد ورا ث يف املعارف ا  ومـن لتقل
ب، ممارسـهتا هـورلابملطا يـة املقرتنـة هبـا واملعروفـة دلى ا يديـة واملـوارد الورا ية للمعارف ا بات ر شاء  مجلة بإ ث تقل مق ت لن بـة مـودعي  مك لمبطا

شـهئا  شف عـن مـصدر تـكل املـوارد وبـدل  ية اب يدية املقرتنة ابملوارد الورا تعلقة ابملعارف ا نـبات الرباءات لالخرتاعات ا لك ث تقل مل َمطل ل
بقة فضال  نرية ا رشوط املوافقة ا ثال  يد الا سـعن تقدمي أدةل  ل ملت ت سـتف تقامسملم نح احلقـوق لوا رشط خـاص  شأ  نافع يف بدل ا ملـ ا كـ ن ململ

 ؛تاملرتبة عىل الرباءة

بادةل  ثقة ا ية وا شفا تتعزيز ا ل ملل  ف

يقني  "15"  تفامه يف العالقات بـني أحصـاب املعـارفلتعزيز ا بادل وا ية والاحرتام ا شفا لوا ت ملل ، لتقليديـة مـن هجـة اف
تجارية والرتبوية  ية وا لواألوساط األاكد ية مي يدية من هجـة أخـرىوغريها منمواحلكو تفعني ابملعارف ا تقل أوساط ا لن ، مبـا يف ذكل مل

ثال ل يع الا تمن خالل  مشج بقة واحلرةسلوك لاقواعد ت نرية ا بادئ املوافقة ا ية و ملسـاألخال ت م  ؛ملسـق

بري ا  تكامل حامية أشاكل ا لا تع يديلسـ  لتقلثقايف ا

بـري الفوللكـوري، مـع احـرتام  "16"  يدي وأشاكل ا ثقايف ا بري ا تعضامن الاساق مع امحلاية املكفوةل ألشاكل ا تقل ل تع لت ل ل
شامةل ته ا تجزأ من هو ثقايف جزءا ال  بريه ا ترب معارفه وأشاكل  ية  متعات ا لأن العديد من ا ي ي ل تع يع حملل  .جمل

يق عىل األهداف[  ]لتعلييل ذكل ا
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 ليق عىلتعلا
ياسة العامة  لسـأهداف ا

ية  سـمعلومات أسا

يدية   شأن حامية املعارف ا ياسة العامة  تقللقد جاء يف معظم ما هو جار من تدابري وأنظمة قانوية ونقاشات حول ا ب سـ لن ل
ثري شرتكة يف  يدية، واكن بعض هذه األهداف أهداف  ها من خالل حامية املعارف ا شود  كترصحي ابألهداف ا م تقل لن حتقيق  من مل

يان ياق القانوين. حاأل ياسة العامة وا باجة القوانني والصكوك القانوية، توحض ا سـويه يف الغالب مذكورة يف د سـ ن لي ند . ل يستو
ها األهداف نة بو شرتكة املعرب عهنا يف ا ياسة العامة إىل الغاايت ا صفرشوع أهداف ا للج مل سـ شرتكة للحامية ادلويةلم ل ا  .مل

يان أهد  نةبويرد يف اجلزء ألف  يدية كام وضعهتا ا شأن حامية املعارف ا ياسة العامة  للجاف ا تقل ب لسـ وتكفل هذه األهداف . ل
بادئ الواردة يف اجلزء ابء تة يف ا شرتاك للحامية ا ملتوهجا  باجة قانون أو صك آخر . ملثبم يومن املمكن إدراج هذه األهداف يف د

ها بعضا بل . حسب العادة بعد األهداف  بعضوال  بعضتمكل تست بعضيسـ  وبإماكن .ليست قامئة األهداف اكمةل شامةلو .لها ا
ها بأهدا تكام نة ا لأعضاء ا سـ ية فللج ية مما هو مرتابط مع تطور األحاكم أو ف إضا لامجلع بني بعض األهداف الواردة يف القامئة احلا

هومه  .مفيف 

سة  ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا عا م سـ تعل سمرب 11 إىل 7(رشة لل سار  )2009ي د موخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

رشوع األحاكم اقرتحهتا  نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب ما لص ّل يا وملبي يةلأسرتا تحدة األمر يكالوالايت ا  .مل

ئةل مطروحة سـيقات مقدمة وأ  َّتعل

ياطروحةاملسـئةل األَّقدمة واملتعليقات لا يةل اقرتحهتا أسرتا تحدة األمر يك والوالايت ا  .مل

ية تا ئةل ا لطرح أحد الوفود األ ل ية الفكرية ) 1: (سـ نح حامية ا يقه من خالل  شود  هدف ا مللكمعوما، ما هو ا م حتق حقوق مادية، (ملنل
نوية تارخي، اكنت املعلومات )معحقوق  ية حمدودةل؟ وعرب ا ية ولفرتات ز نا يود إال يف حاالت ا نبادةل بدون  ئ مت ثم  يف وحىت. سـتق

نصف  تخدام ا هوم الا تضمن  ثل حق املؤلف والرباءات، فإن األنظمة القانوية  ية الفكرية  ملالظروف احملدودة حلقوق ا سـ ت مفن م مللك
بحث تخدام ألغراض ا لأو الا يدية؟ . سـ نح للمعارف ا ثارية جديدة  يق بني تكل املعايري وأية حقوق ا تو بغي ا تقليف  تم لل ُ ئ ف ن تفك سـي

بة إىل الرباءات،  ها لنسـواب نح الرباءات ال  نص عىل  بدلان اليت  نحا متم ّ ت يال نولو يع جماالت ا جيف  لتك بدلان . مج بعد بعض ا لو تست
يوان" سان وا يص والعالج واجلراحة ملعاجلة اإل يب ا حلأسا ن شخ بغي ألحد أن " لتل ترب أنه ال  ية امحلاية مبوجب براءة ألهنا  ينمن أ تع هل

يئثارية عىل اخرتاعات من ذكلسـتميكل احلقوق الا ثين من امحلاية املعارف .للقب ا بدلان قادرة عىل أن  بغي أن تكون ا هل  ت  ن تسـف ل ي
تفادة من أية حامية  يوان؟ ومن حيق هل الا يص والعالج واجلراحة ملعاجلة اإلسان وا يب ا يدية املربطة بأسا سـا حل ن شخ ل ت تتقل لل

يدية ا بغي هل أن ميكل احلقوق يف املعارف ا يدية؟ ومن  تقلللمعارف ا لتقل يد أحصاب املعارف ينل بغي أن  تفلقابةل للحامية؟ وهل  يسـن ي
ها؟  نطقة ذاهتا عىل املعامةل  ميني يف ا يدية وأوئك اذلين مل يعودوا  يدي للمعارف ا شأ ا ميون يف ا يدية ا نفسا ململ ل تقل تقل ن مقتقل لملق ل ل

يدية يف م يدية حقوق أحصاب املعارف ا نظام اجلديد محلاية املعارف ا يغري ا تقلويف  تقل ل سـ لك يدية؟ ل هم ا تقلواصةل الاتفاع مبعار لن ف
يدية أهال للحامية مبوجب براءة أو حق املؤلف أو غريهام  يزي؟ وإذا اكنت املعارف ا هوم ادلويل لعدم ا يق ا تقلويف ميكن  مت ب لك لتط ملف
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يدية أهال للحامية أيضا مبوجب وسائل بغي أن تكون املعارف ا هل  يدية،  ية الفكرية ا تقلمن حقوق ا لتقل نل ف  أخرى، أي يمللك
ية جديدة؟  ياسة العامة ) 2(طنمبوجب قوانني و بة إىل هدف ا سـواب لسـ يف ميكن لصك قانوين دويل أن يدمع صون "4"لن ك، 

يدية واحلفاظ علهيا  يدية واحلفاظ علهيا يف احملفوظات وقواعد لتقلاملعارف ا ية عىل صون املعارف ا تقلبأكرث من العمل بفعا لل
ياانت وغريها من وسائل ا لا ياسة العامة ) 3(تدوين؟ لب بة إىل هدف ا سـواب لسـ رشوع للمعارف ، "8"لن متكل غري ا ملما هو ا ل

ية عىل أنه متكل غري  يا مع القوانني الو يا  نوات اليت اكنت  نفاذ إىل تكل املعارف من خالل ا ترب ا يدية؟ وهل  نا لك شـ ل يع طتقل مت مل لق
ترب كذكل، مفا يه تكل احلاالت عرشوع يف حاالت خاصة؟ وإذا ا ياسة العامة م بة إىل هدف ا سـ اخلاصة؟ واب لسـ ، ما هو "8"لن

يدية  نصف ابملعارف ا ثةل عىل الاتفاع ا بغي تقدمي بعض األ يدية؟  نصف ابملعارف ا رشوع وغري ا تقلالاتفاع غري ا مل ن تقل مل مل لن مل ين
نصف هبا ملوالاتفاع غري ا ياسة العامة ) 4. (ن بة إىل هدف ا سـواب لسـ يف ميكن أن يؤدي "10"لن ي،  نيد القدرة عىل الاتفاع تقك

تاكري؟  شاط اإلبداعي والا يع ا يدية إىل  بابملعارف ا ن شج لتقل ت ياسة العامة ) 5(ل بة إىل هدف ا سـواب لسـ ، ما يه األحاكم "14"لن
بقة نرية ا يدية يمت ابملوافقة ا تجاري للمعارف ا تغالل ا تأكد من أن الا تاحة خارج نظام الرباءات اليت متكن من ا سـا تقل ل سـ ل ململ  ملسـتل

تخدم فهيا معارف  بات الرباءات عىل اخرتاعات  تفق علهيا، يف ادلول األعضاء اليت شرتط من مودعي  رشوط  سـووفقا  طل ت تل م
يدية و شأ أو مصدر تكل املعارف ا شفوا عن بدل ا تقليدية أن  ن يك لتقل نرية /مل بت احلصول عىل املوافقة ا يال  تأو أن يقدموا د سـث ملي ل

بقة و تفق علهي/ملسـا رشوط ا ملأو ا تخدم فهيا معارف ا؟ل بات الرباءات عىل اخرتاعات  تيض من مودعي  بدلان اليت  سـ ويف ا طل تل تق
ها  بغي رشح الظروف اليت يف  تفق علهيا،  رشوط ا شفوا عن ا ظليدية أن  ين مل ل يك رشطجيب تقل يفاء هذا ا لا ثةل .ست بغي تقدمي أ م و ين

يفاء تيض ا يدية اليت  تعلقة ابملعارف ا تعن الاخرتاعات ا ستق تقل يفاءهلمل تيض ا رشط واحلاالت األخرى اليت ال  ت هذا ا ستق وعىل . ل
هل  يدية،  سني يقوم عىل املعارف ا بارة عن  ثري، واكن الاخرتاع  يدية معروفة دلى ا ثال، إذا اكنت معارف  فيل ا لك تقلب حت ع تقل لمل س

بة إىل ادلول األعضاء اليت تفرض رش شف؟ واب يفاء رشط ا سـتعني ا لك لني شف يف الرباءات،طست رشلك ا  طل ملاذا يكون هذا ا
ية للحامية مبوجب براءة؟ ية يف األ ترب أسا شف عن املعلومات اليت  تيض ا سب من رشط  هلأ سـ تع لك  يقن

بني  يقه" األهداف"تودعا أحد الوفود بوجه عام إىل أن  يقهحتقما يريم الصك إىل  يف ميكن  حتق ويس  ويف هذا الصدد، مل . كل
ند  يات حمددة يف ا بيؤيد الوفد وصف آ ياسة العامة"من " 14"لل هدف" لسـأهداف ا ليذ ذاك ا  .لتنف
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يا  ًاث ية العامة-ن تو بادئ ا جهي ا ل  مل

ساق يف   يـة والا تـوازن والفا يـة ضـامن اإلنـصاف وا بـادئ  تـبغي احـرتام هـذه ا عل ل بغ مل ية احملـددةين شأن عاألحـاكم املوضـو بـ 
ناسب   :ملامحلاية، والهنوض بأهداف امحلاية عىل الوجه ا

يدية وتطلعاهتمسـالامبدأ  )أ(  ياجات أحصاب املعارف ا تقلتجابة ال لت  ح

 مبدأ إقرار احلقوق )ب( 

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

شمول )د(  لبدأ املرونة وا  م

نافع وتقامسمبدأ اإلنصاف  )ه(   مل ا

نفاذ إىل املوارد  )و(  نظم ا لبدأ الامتيش مع األنظمة القانوية القامئة اليت  ت ن ية املقرتنة هبام  ثالورا

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

ها )ح(  يدية و نقلبدأ احرتام عادات الاتفاع ابملعارف ا تقلم  لن

يدية )ط(  لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا م
 

ياجات  )ي(  تجابة ال ساعدة لال تبدأ تقدمي ا سـ حمل يديةأحصاب املم لتقلعارف ا
 

 

ية العامة[ تو بادئ ا يق عىل ا جهيييل ذكل ا ل مل  ]لتعل
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يق عىل  لتعلا
ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  مل

ية  سـمعلومات أسا

بري من   ند إلهيا جانب  ية العامة اليت ا تو بادئ ا بعض ا ية الواردة يف اجلزء الالحق  كسرتشد األحاكم املوضو جهي ل مل ب ع ستت
شاهئا  نذ إ نة  شات ا ننا للج مق بغة قانويةومم نة، وتضفي علهيا  شاء ا بل إ شاورات ادلوية  نقاشات وا نن ا ص للج ن ل ت قل  .ل

توافق   يه ا يقوم  تني  ية حنو إرساء ركن  شـهتا هام اخلطوة الر نا بادئ و باط ا لوإن ا عل ل سـ ق ممل م ئين يل امحلايةسـت وما . صحول تفا
تطور القانوين يالفئت ا ياسات العامة ما توى ا ض وعىل  سـ لسـ ميي  خبطى رسيعة يف هذم يد الوطين واإل قلا اجملال وعىل ا نه لصع لكو

يد ادلويل لصعيس كذكل عىل ا شاركهتا. ل ية و متعات ا شاورة ا تد أيضا الرتكزي عىل احلاجة إىل  موقد ا حملل م يق . جملشـ حتقومن شأن 
نطاق عىل  يلاتفاق واسع ا تفا شف عن ا تعاون ادلويل عىل أسس أوحض وأصلب و ية أن يريس ا بادئ األسا صا ل يك ل سـ ل اليت مل

تصاص الق خبغي أن تظل من ا يةلسـ واواننيين شرتكة وتعزيز الاساق والامتيش بني . حمللياسات ا تكام من شأنه وضع أسس  م
ية من دون فرض قالب رشيعي واحد مفصل تالقوانني الو  .طن

يدية وتطلعاهتممبدأ  )أ (  ياجات أحصاب املعارف ا تجابة ال تقلالا ت لسـ  ح

ياينبغي أن تراعي امحلاية ما   بغي بوجه خاص أن حتهو فعيل من تطلعات وتوقعات وا ينجات دلى أحصاب املصاحل، و
يقتكفل امحلاية اإلقرار ابملامرسات  باثواملوا نا نا و ها يف حدود ما يكون  ية و ية والعر سـ والقوانني األ مصل ممك يق بغي أن تطبف ين، كام 

ية وتعاجل  تصادية  ية والا ثقا منتقف امحلاية عىل اجلوانب ا للتل ق تطاولف سب واذلم وا لأفعال ا يدية ل يع أحصاب املعارف ا تقل ومتكني  لمج
شاركة بصورة اكمةل وفع بغي أن تكفل امحلاية املمن ا ثقايف ينةل، و بري ا يدية وا تالزم بني املعرفة ا لاإلقرار بصفة ا تع تقل لل يف نظر ل

ية متعات ا حمللالعديد من ا تدابري . جمل بغي أيضا اإلقرار ابلطابع الطوعي  لو يدية من وهجة نظر ين تقلامحلاية القانوية للمعارف ا لن
يدية  متعات ا ية وغريها من ا شعوب األ تقلا صل لل ها الاعامتد عىل ما دلهيا من أشاكل امحلاية العرية جمل بغي أن يظل من  فاليت  حق ين

يدية  بقلتقلوا يدية والاتفاع ،سـإما حرصا وإما ابإلضافة إىل ما  ها ا نفاذ إىل معار ن إزاء ا تقل لل يههبا ف  .فمما ال ترغب 

 مبدأ إقرار احلقوق )ب(

ها حامية   يدية يف حامية معار فبغي اإلقرار حبقوق أحصاب املعارف ا لتقلن رشوع واحرتام تكل فعاةلي متكل غري ا مل من ا ّ ل
 .احلقوق

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

يدية فعاةل  لتقلبغي أن تكون تدابري حامية املعارف ا تلكفة ين هم وا يق أهداف امحلاية وسرية ا ل يف  لفي يدين حتق للمسـتفوميكن 
يديةدون عائقاحلصول علهيا  تصادي ألحصاب املعارف ا ثقايف والاجامتعي والا ياق ا تقل، مع مراعاة ا ل لسـ ولكام أمكن اعامتد . قل

يدية  سمح ابختلتقلتدابري محلاية املعارف ا بة لإلنفاذ مبا  نا يات  تحداث آ يوجب ا سـ ل متكل مسـ لاذ تدابري فعاةل ضد مرتكيب أفعال ا

يدية  رشوع للمعارف ا تقلغري ا بقة األمعلمل نرية ا بدأ املوافقة ا ملسـويدمع  ت  .ملسـم
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شمول )د( لبدأ املرونة وا  م

متعات من مع  شعوب وا تلف ا نوع يف ما دلى  جملبغي أن تكفل امحلاية احرتام ا ل خم لت تالف قطاعاهتاين يدية عىل ا خارف   تقل
ياق القانوين واإلقرار  ية وا سـابلفروق يف الظروف الو لن ية ط سلطات الو متكني ا نواإلرث الوطين، وسمح مبا يكفي من املرونة  ل طت ل

ية قامئة وحمددة رش يات  بادئ مضن آ يذ هذه ا يةل  يعمن حتديد الوسائل ا ت ل مل نف يه مراعاة بتلكف سب ما  يف امحلاية  تض و ح تقي تك
ياسة العامة للقطاع املعين و ها بفضل طائفة القانون ادلويل واحرتام ن مضلسـأهداف ا بة اليت ميكن  نا حتقيقامحلاية الفعاةل وا سـ مل

بغي أو أ يق مما  يننوعة من اآليات القانوية وأن أي مقاربة أ ض ن ل يدية قد شدمت شاور الرضوري مع أحصاب املعارف ا تقلبق ا لت ل  .تست

تعني حب  ية وانعداهما و تسـوابإلماكن أن جتمع امحلاية بني ا ية الفكرية مللك مبا يف ذكل من تدابري تريم إىل  (ليةااحلمللكقوق ا
يةحتسني  لعمليق احلقوق واحلصول علهيا ابلطرق ا يع نطاق و) تطب شمل احلسـتو ها لتقوق  يدية بوجه خاص أو  تكييفاملعارف ا لتقل

ية للحد من . أو إصدار قوانني خاصة هبالهذا الغرض  شمل امحلاية تدابري دفا بغي أن  عو ت ية الاين رشوع حلقوق ا مللكساب غري ا مل كت
يدية بة تقمي حقوقا قانوية ألحصاب املعارف ا ية، وتدابري مو تصل هبا من موارد ورا يدية أو ما  ية يف املعارف ا نا تقلا ن ث ي تقل ع للص  .جل

نافعتقامسمبدأ اإلنصاف و )ه(  مل ا

نصف بني احلقوق   مبغي أن تراعي امحلاية احلاجة إىل توازن  يدية ويصوهنا املصاحل اخلاصوين لتقلة مبن يطور املعارف ا
تلف الاهامتمات يف وحيافظ علهيا، أي أحصاب تكل املعارف  يق بني  تو يد مهنا، واحلاجة إىل ا تفع هبا و يدية، ومن  خما ل فتقل تف يسـن ي ل

ناسب وأهداف امحلاية  ياسات العامة، واحلاجة إىل تدابري حامية حمددة  تتا نصف بني املصلسـ ودلى . احلمواحلفاظ عىل توازن 
نفاذ  يدية يف املوافقة أو عدم املوافقة عىل ا بغي أن تكفل امحلاية احرتام حق أحصاب املعارف ا ياجات،  تكل الا لاألخذ  تقل ت لب ين ح

يدية هم ا لتقلإىل معار نريةف بقة ا بدأ املوافقة ا بان  ت وتأخذ يف ا ملسـم سـ ملسـ  .حل

هم  يدية يف معار بغي اإلقرار حبقوق أحصاب املعارف ا فو لتقلن بقة .  وصوهناي بدأ املوافقة ا بغي ضامن الاحرتام  سـو ململ ين
نرية يدية . ملسـتا بغي أن يكون من حق أحصاب املعارف ا لتقلو يدية تقامسين هم ا ية من الاتفاع مبعار تأ نافع ا تقل ا ن ت مل لمل  يكون تقاسامف

ية، تعني أن يكون توزيع ا. منصفا وعادال يدية مبوارد ورا ملومىت اقرتنت املعارف ا ث ّتقل تدابري املوضوعة وفقا ل يا مع ا لنافع مامت شـ
يولويج نوع ا ية ا بالتفا لت ل نص عىل ق يةتقامست اليت  تخدام املوارد الورا ئة من ا نا نافع ا ث ا سـ شـ ل  .مل

بدأ اإلنصاف عىل   بق مبوجهبا  ترص امحلاية اليت  بغي أن  موال  تق يطن بغي تقامسي نافع، بل  ين ا تضمن اإلقرار الواجب أن مل
يديةحبقوق أحصاب املع يدية  واللتقلارف ا هم ا نفاذ إىل معار هم يف املوافقة أو عدم املوافقة عىل ا تقلسـامي احرتام  لل ف  .حق

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

ي  نفاذ إىل املوارد الورا بت يف ا ية ا ثتكون صال ل ل هدة احلكومات ح يدية أو مل تقرتن هبا، يف  عة، سواء اقرتنت ابملعارف ا لتقل
رشيع الوطين ية وختضع  تالو للن نفاذ إىل تكل . ط بقة عىل ا ية مع القوانني ا يدية املقرتنة ابملوارد الورا لوتامتىش حامية املعارف ا ملط ث لتقل

بدأ املوارد  نافع املرتبة عىل الاتفاع هباتقامسمو ن ا ت يادية لدلول لويس . مل سريه بأنه حيد من احلقوق ا بادئ ما ميكن  سـيف هذه ا تف لمل
ية أو مل  يدية ا ية، سواء اقرتنت ابملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا بت يف ا ية احلكومات يف ا ية وصال حملميف مواردها ا تقل ث ل ل ليع حب لط

 .تقرتن هبا
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ية األخرى )ز( رشوعات ادلوية واإل ميبدأ احرتام الصكوك وا ل قلمل تعاون يف إطارهام  ل وا

ية يف هذا   رشوعات ادلوية واإل سقة مع أهداف غري ذكل من الصكوك وا يدية بطريقة تكون  ميحتمى املعارف ا ل مل ت قلتقل م ل
يهنا أو إقامهتا يف صكوك قانوية ملزمة أو القانون ادلويل العريفاجملال ودون إخالل بأي حقوق والزتامات حمددة  نبق  ن  .تقسـ

ملويس يف هذه ا  سري ل يث يؤثر يف  سريه  تفبادئ ما ميكن  حب ناول تف رشوعات أخرى  تتصكوك أخرى أو يف العمل عىل  م
نوع  يدية يف احلفاظ عىل ا تعلقة ابملوضوع، مبا يف ذكل دور املعارف ا ياسة العامة ا يدية يف جماالت ا تدور املعارف ا تقل مل سـ لتقل ل ل ل

تصحر  يولويج وماكحفة اجلفاف وا لا تيت تقر هبا صكوك دوية أخرى يف هذا اجملال وتكون حمل رشيع وطينوحقوق املزارعني اللب  .ل

هاوفق األعرافمبدأ احرتام  )ح( يدية و نقل الاتفاع ابملعارف ا تقل  لن

يدية وممارساهتا ومعايريها أشاكلتوىل   تقل الاتفاع ابملعارف ا ية لن ياق حاميهتا، فالعر بار الواجب يف  سـالاحرتام والا دون عت
يةإخالل ابلقانون ياسة العامة الو ن الوطين وا طسـ نفاذ إىل املعارف . ل تعارض مع ا يدي أن  ياق ا لوال جيوز للحامية خارج ا ت تقل لسـ ل

يدية  هالتقلا نقلوالاتفاع هبا و بغي أن تكفل الاحرتام  وفق األعرافن ند ين، و شجع امحلاية . طار العريفذلكل اإللسـوا بغي أن  تو ين
يدية وتطويرهنتفاع الا ها دللتقلابملعارف ا ها و ها و ميا وباد نقل تعمل نوع ىت ية ومع مراعاة  يهنا وممارساهتا العر ية ووفقا لقوا متعات ا ت ا فن ن ملع جمل

ية تجربة الو نا متع احمليل اذلي طورها وحافظ علهيا .طل يدية داخل ا تكر أو معدل ابملعارف ا تفاع  بار أي ا بغي ا جمل وال  تقل ب ن لت مع ين
سه يف ذكل الاتفاع ابملعارف وبأي تعديل انجت عن ذكل الاتفاعجمل الضار إذا اكن ذكل انمن ابب الاتفاع تعرف  نمتع  ن نف  .يسـ

يدية )ط( لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا م
 

متعي   ياق وامجلاعي أو ا يدي و ياق ا يدية  يب حامية املعارف ا جملبغي أن  سـ تقل سـ تقل للتج ل لل ل تسـ يف تطورها واحلفاظ لومتزيها ين
يال  ها عرب األ جعلهيا و يةنقل ية والاجامت ثقا متع ا عولعالقهتا هبوية ا فل ميه جمل ته و تقداته وروحا ته و ق ونزا ني مع تطور ه يعة دامئة ا لومتزيها  بطب ل

متع  .جملداخل ا

ياجات  )ي( تجابة ال ساعدة لال تبدأ تقدمي ا سـ حمل يديةم  لتقلأحصاب املعارف ا

يدية عىل تكوين الكفاءات القانوية  ساعدة أحصاب املعارف ا نبغي  تقل لم ية اليت ين ية املؤ بىن ا شاء ا ية وإ سـ وا ت ل ن سن لتح لتق
ية من امحل تفادة بفعا لتاجون إلهيا لال سـ شاء نظام لإلدارة حي ساعدة عىل إ ثال ا بادئ، ومن ذكل  تاحة مبوجب هذه ا ناية ا مل مل ممل

ياجات يدية وغري ذكل من الا هم ا سك جسالت معار ية و تامجلا تقل م حع ل  .ف
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يقات امل تعديالت املقرتحة وا تعلا ئةل املطروحةلل سـقدمة واأل ية ما بني ادلورات خالَّ تا يقات ا سار ا بل  تعل لكم  ل

ئةل مطروحة سـيقات مقدمة وأ  َّتعل

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا َّتعل تجارة ادلوية بصفهتا مراقبل يا والصني كام اقرتحهتا غرفة ا ل اقرتحهتا أسرتا ل  .ل

ياسة العامة "ثرأى أحد الوفود أن ويقة  يةلسـأهداف ا بادئ األسا سـوا هود بني "مل يا بفضل تضافر ا جل، إذ جاءت إجنازا مر حل
بغي إذا  بل و شاق، إمنا أرست أساسا سلامي للعمل ا نني من العمل ا ًادلول األعضاء واألمانة بعد  ن يملق ل  .تفعيلها ابلاكملسـ

بادئ"إىل أن تؤدي ودعا وفد  ثاين دور ادلامع واملو" ملاألهداف وا ثالثليف جزئهيا األول وا ، لجه ألي نص معل مقرتح يف اجلزء ا
يهنا نارص  تخذه من  بعمؤكدا يف الوقت ذاته أن ذكل ال خيل بأي موقف قد  ع ي حتيل أي تعديالت مقرتحة خبصوص ورأى أن . ّ

ثالث إىل  بادئ"لاجلزء ا ها مبا يعطي ادلول األعضاء ما يكفي من املعلومات عن املرجو أو الغرض " ملاألهداف وا ن ممعاليت تد
تعلق ابلويقة ثأي اقرتاح  نارص الوفد وأشار . ي تقار إىل اتفاق أو توافق عىل  عإىل أن الا بادئ"ف شة جيع" ملاألهداف وا نا قل  م
بة جدا ثالث  صعاجلزء ا هدفل يق ذكل ا نة يف  بدأ اذلي سرتشد به ا هدف من امحلاية وا يعة ا ل، مفن غري اتفاق عىل  حتق للجل ت مل  ،طب

نقاش إال تحق ا بقى ما  لال  سـ يليي تعامل لكمة . لقل ا ثالث بوجه عام، وذكر أن ا تفت الوفد إىل اجلزء ا سـوا ل جيعل من " املادة"ل
رشوع معاهدة  به  نص أ مبا شـ شلك أو الصفة ألي صك قانوين دويل من شأنه أن يكفل امحلاية للمعارف ل نقاش يف ا بق ا لو ل يست

يدية تفاء أي توافق عىل احلاجة إىل صك يكون م. لتقلا ية القانوية، ودعا إىل نوأشار إىل ا نا نلزما من ا شات عقد حل نا قاملزيد من ا مل
ية تركز عىل العامة  بادئ إلزا شأن اعامتد  ناسب  ّيف الوقت ا م م ب ـي مل تو بدأ ا جهيختويل حقوق ميكن إنفاذها ابلقانون يف ضوء ا ل مل

تعاون يف") ز( العام األسايس ية األخرى وا رشوعات ادلوية واإل لاحرتام الصكوك وا مي ل  ". إطارهاقلمل

تاجان إىل  نقاش  بادئ املطروحة عىل مائدة ا نني من ا بة إىل أن ا هات املرا حيوأشارت إحدى ا ل مل ث ق ية جل يد أكرب وهام الفعا لتأ ك
توازن يدي، . لوا ثقايف ا بري ا ناول أشاكل ا هذه واليت  تقلوذكر أن الويقة املقابةل  ل تع لث ل ت ، .WIPO/GRTKF/IC/16/4 Provتل

توا لنص رصاحة عىل ا يديةت تفعني وأحصاب املعارف ا تقلزن بني ا لن  فال .WIPO/GRTKF/IC/16/5 Prov ث، أما الويقةمل
ياقني. تنص عىل ذكل توازن همم ابلقدر ذاته يف الك ا سـوقال إن ا  .لل

ية[  ]عتيل ذكل األحاكم املوضو
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ثا يةاألحاكم - لاث  ع املوضو

 1املادة 

رشوع متكل غري ا ملامحلاية من ا ّ  نوسوء الاتفاع ل

يدية ابمحلاية من  .1 ية إذا اكنت هذه األفعاللتقلحتظى املعارف ا تا ل ا ياق الاتفـاع األفعالل ن ذات هـدف جتـاري أو خـارج  ســ
يدي  يديةبلتقلالعريف أو ا رشوع لتقلتكل املعارف ا متكل غري ا ملا ّ رشوع  //ل متكل غري ا مل ا ّ  .نوسوء الاتفاعل

ساب .2 شاءّأو متكل  كتيكون لك ا تخدام فأو إ يدية بوسائل غري عادةل أو سـأو ا متكل غري تقل ملعارف  ّرشوعة مـن أفعـال ا لـ م
رشوع رشوع و وجيوز أن. نوسوء الاتفاع ملغري ا متكل غري ا ملشمل ا يق يضاأ نوسوء الاتفاعلي ساب أو متـكل يكون/ /حتق  ّ لك ا كت

رشوعة يكون من  يدية بوسائل غري عادةل أو غري  تخدام ملعارف  مأو ا تقل متكل غـريسـ رشوعلأفعال ا متكل . ملـ ا شمل ا لـوجيـوز أن  يـ
يق رشوع أيضا  حتقغري ا يـق   //مل يـة إىل  حتقاألفعال الرا هـا م يديـة أو  ساب معـارف  متلكفائـدة جتاريـة بفـضل ا تقل تخداهما كتـ ســأو ا

تلكة بوسائل غري  بة أو  تكل املعارف يعرف أهنا  تفع  شخص ا ممندما يكون ا سـ ب ن ل تع بب أو  مرشوعةمكمل بـا إلهـامل  سيكون مر بـتك
ته نـصفة مـن خـالل  ال يعرف فعدم معر رشيفة الـيت حتقـق فائـدة غـري  تجارية اخملالفـة للمامرسـات ا مذكل، وغريها من األشطة ا لـ ل ن

يدية  .لتقلاملعارف ا

ّتعني  ينبغي .3 ية عىل وجه اخلصوصملنعن الوسائل القانوية توفريي تا ل األفعال ا  :ل

رسقة أو "1"   يدية عن طريق ا ساب املعارف ا لا تقل لت ُ الرشوة أو اإلكـراه أو انهتـاك مـكل مـا أو خـرق عقـد أو ك
تخلـف عـناحلض عىل خرقه  يانهتـا أو ا رسية أو احلض عىل  يانة األمانة أو ا لأو  خل يـة أو غريهـا مـن خ ن الوفـاء اباللزتامـات الائامت

نرية  نـد احلـصول عـىل موافقـة  متويـه أو تقـدمي معلومـات مـضلةل  ثقة أو اخلداع أو ا مـعالقات ا مـسـت ع ّل نفـاذ إىل املعـارف ل للبقة  سـ
رشيفة؛ رشوعة أو ا يب غري ا يدية أو غري ذكل من األسا لا مل ل  لتقل

نرية  "2"   تـيض موافقـة  تـدابري القانويـة الـيت  تحمك هبا عـىل حنـو خيـالف ا يدية أو ا ساب معارف  تا سـتق مـك ن ل ل تقل ت
تف رشوط ا يدية ختالف ا نفاذ إىل املعارف، والاتفاع مبعارف  رشط  ملبقة  ل تقل ن لل ك بقة مسـ نرية  مـسـق علهيا للحصول عىل موافقة  مسـت

نفاذ إىل تكل املعارف؛ لشأن ا  ب

ساب حقـوق  "3"   تحمك هبا، مبا يف ذكل ا يدية أو ا ية معارف  شأن  يدات الاكذبة  تأ تالادعاءات أو ا ل تقل ب ك كل ملك
ية الفكرية يف يده مللكا يدية أو إدعاء ذكل أو تأ ك موضوع هل عالقة ابملعارف ا  تكل احلقوق ابطةل يف ضوء ةحيازعندما تكون لتقل

يدية وأي رشوط نفاذ إلهيا؛لتقلاملعارف ا تعلق اب ل   ت

يدية، "4"   نفاذ إىل املعارف ا تقلإذا مت ا يدية  لل ناعي مبعارف  تجاري أو ا تقلالاتفاع ا لص ل // من غري دفع ماكفـأة ن
نافع بة  بطريقة//ملتقامس ا نا سـعادةل و َّملن أقر بأهنم أحصاب املعارف م ُ ْ ، إذا حلقوق املعـرتف هبـا ألحصـاب املعـارفا  عىللتعديمع ا َ

تفـع هبـا  يـة أو جتاريـة عـىل ا نولو يق الرحب وإذا اكن الاتفاع يعود مبزية  ناكن القصد من ذكل الاتفاع  ن ملن ج تك وإذا اكنـت املاكفـأة حتق
سب فهيـا  نظـر إىل الظـروف الـيت ا بدأ العدل واإلنـصاف يف مـا خيـص أصـاحب املعـارف واب تـتامتىش مع  كل تفـع املعـارفم  // ملنا

نظر إىل تفعلواب سب هبا ا ن الظروف اليت ا ملت ية وادلويةووفقا لألنظمة  املعرفةك ل الو رشيعات  //طن بقة لتا  ؛مطمىت اكنت 
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يـة دلى عـىل أطراف غـري إقدام  ّتعمد "5"   يـة والرو ميـة األخال يديـة ذات ا حالاتفـاع الـضار ابملعـارف ا ق لق تقل لن
تعار ياق ا ملأحصاهبا خارج ا تكل املعـارف لسـ شوهيا أو تعـديال  ثل هذا الاتفاع بوضوح حتريفا أو  ندما  يه  لـف  ت ن مي ع يـا عل نا فويكـون  م

 ؛.اآلداب و ألنظام العامل

يـة دون  "6"   يديـة ومـا يقـرتن هبـا مـن مـوارد ورا متل عـىل معـارف  ثنح حقـوق الـرباءات الخرتاعـات  تقل تـشـ م
شأ املعارف و شف عن بدل  نا نافع يف أو املوارد، فضال عن د/ملك بقة ورشوط تقامس ا نرية ا يفاء املوافقة ا بات ا مليل إل سـ ث ملل ت ملسـت س

شأ  .ملنبدل ا

رشوعة، مبا يف ذكل األفعال احملـددة  .4 سة غري ا نا يدية حبامية فعاةل أيضا من أفعال ا ّبغي أن حيظى أحصاب املعارف ا مل ف مل ّتقل ل ين
يا(10 يف املادة ًاث ية ابريس) ن نعه أو خدمـة قـد متـت يوشمل ذكل الكذب . قمن اتفا تجـا قـد مت  يح إىل أن  يل اب صـأو ا ن تلم متضل ل ل

تجات أو اخلدمات يعود ابلفائـدة عـىل أحصـاب املعـارف  تغالل ا يدية أو أن ا يد من أحصاب املعارف ا هام أو تأ نتأديهتا بإ سـ تقل ملي ل س
يدية تجـاتيوشمل .لتقلا بس إزاء  يعهتـا إىل إحـداث ا يـث  ن ذكل أيضا أفعاال تـؤدي مـن  مب للـ  أو خـدمات ألحصـاب املعـارف طح

يدية؛ واإلدعاءات الاكذبة اليت  تا تجارة بطريقةتقلل لتخدم يف مزاوةل ا يديـة أو سـ تجـات أحصـاب املعـارف ا تقص مـن مسعـة  تقل  لن م تن
 .خدماهتم

با، برضورة احرتام املامرسات واملعايري والقوانني واملفـاهمي .5 نا سب ما يكون  ًبغي الاسرتشاد، قدر اإلماكن و سـ مح يـة ين ف العر ُ
يق حامية  يدية، دلى  شعائرية ملصدر املعارف ا ية أو املقدسة أو ا يدية، مبا يف ذكل اخلصائص الرو بلصاحب املعارف ا تقل ل تطتقل ل ّل ح

يدية  رشوع  وسائر احلقوق املعرتف هبالتقلاملعارف ا متكل غري ا ملـمن ا بـت يف  نوسـوء الاتفـاعل سريها وإنفاذهـا، مبـا يف ذكل ا لو تفـ
نافعل واتقامسلا نصف  للمتوزيع ا  .مل
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يق عىل  لتعلا
 1املادة 

متكل غـري   يديـة  تعـرض املعـارف ا ّند هذا احلمك إىل توافـق دويل عـىل أال  للـ تقل لت ملـرشوع ورضورة تـوفري شـلك مـن ايست
يق ذكلأشاكل امحلاية يـا بعـض القواعـد واملعـايري . لتحق  يـة حا لوتضمن القوانني ادلويـة والو ن ل متكل غـري الـيت حتظـرطت رشوعلـ ا  ملـا

تجاريـة يـة واألرسار ا سمعة وادلرايـة ا تجاري وا للألموال غري امللموسة يف هذا اجملال، اكالمس ا لعمل لـ بـار هـذه القواعـد . ل عتوميكـن ا
بارهـا ابلـرضورة مـن احلقـوق  من القانون األوسـع اءواملعايري جز يـة بـدال مـن ا ية املد سؤو رشوعة وا سة غـري ا نا تشأن ا ن ل ملـ ملـ فـ مل عبـ

ثارية يف ية الفكرية احلديث حد ذاهتاسـتئالا ية من قانون ا تاد يف الفروع الر مللك كام هو  سـ بـدأ عامـا حيظـر . ئيمع موهذا احلـمك يقـمي 
شرتاك للحاميـة يـا  يديـة بوصـفه إطـارا مر رشوع للمعـارف ا متكل غري ا مـا جع تقل لمل ند إىل األطـر ل نـة و يـست جيمـع بـني املقـارابت الرا ه

ية لالقانوية احلا  .ن

يار  تدرج ا ملعو رشوع يف ثالث خطوات جامعةي متكل غري ا مل العام حلظر ا متكل . ل يا حيظر ا يارا أسا لـإذ يضع احلمك أوال  سـ مع
رشوع يف حد ذاته هوم ملغري ا ثاين  مف، مث يفصل يف املقام ا رشوع"ل متكل غري ا ملا رشوع، " ل متكل غـري ا ملـبوصف عام غري حرصي  لل

ثالث  رشولويفرز يف املقام ا متكل غري ا ملأفعال ا بغيل بحهينع حمددا ما  ياغة هذا احلـمك  .ك  صوتخذ  يس مـضمونه القـانوين(ت بنيـة ) لـو
يـف  بـرية عـىل ا بـت قـدرة  ية ابريس أ تكحمك وارد يف اتفا ث لق يـا(10املـادة (ك تج عـدة أشـاكل جديـدة للحاميـة، مهنـا حاميـة )) ناث نـوأ

ية  ياانت اجلغرا فا شوف عهنالب هم يف تكل ا. ملكوحامية املعلومات غري ا يـة ملوا يديـة أهنـا ال تقـمي حقـوق  ملكملادة محلايـة املعـارف ا لتقل
بط سـتئثارية يف األموال امللموسة، بل ا سان الفكـري دون أن  شاط اإل رشوعة يف بعض اجملاالت من  تـسـتنتقمع األفعال غري ا نـ نـ مل

ية من  ية خاصة يف املعارف ا حملمندات  رشوعةملكسـ نص ا. ملتكل األفعال غري ا نوال،  تـوعىل هذا ا لفقـرة األوىل مـن هـذا احلـمك مل
رشوع  متكل غري ا ملعىل تعريف  تاكرية يف املعـارف لل ية ا ها دون إقامة حقوق  بغي  رشوعة اليت  حبوصفه من األفعال غري ا ملك مقع ين مل

يدية  .لتقلا

رشوع بطريقة عامة ال حرصية  متكل غري ا ية وصف مضمون ا ثا ملويرد يف الفقرة ا ن سة بعالقة مع قـانوالفقرة تونوه . لل نا فـن ا مل
يث تركزيها عىل  رشوعة من  حغري ا يدية مل ساب املعارف ا تقلا لت يـا(10وعـىل غـرار املـادة . بوسـائل غـري عـادةلك ، مـن املمكـن )ناث

تلفة" الوسائل غري العادةل"تعريف  ياق القانوين احملدد يف القانون الوطينخمبطريقة  متد عىل ا لسـ  بدلان بأن تأخـذ . تع للوسمح ذكل  ي
باهنا  رشوع، والحسـيف  متكل غـري ا ند حتديد ما يعد يف حمك ا ية  ية وا ملـتلف العوامل ادلا ع حملل خل ية  لخم متعـات األ صـلســامي آراء ا جمل

ية واهامتماهتا سمح .حمللوا ثاري عىل إلي مك  رشوع"سـتئضفاء الطابع غري الا متكل غري ا ملا بارة " ل بح هذه ا لعبأن  يالك  ااصطالحتص هو
تلف  ته  ندرج حتت  خمجامعا  مظل رشوعة وغري العات بغي مقعهملاألفعال غري ا نصفة مما  يندةل وغري ا  .مل

توي الفقرة  بـت مقرتنـة  عىل قامئـة ابألفعـال3 حتو رشوع عـىل األقـل، مـىت ار متكل غـري ا تك احملـددة الـيت تعـد يف حـمك ا ملـ لـ
بادئ شموةل هبذه ا يدية ا ملابملعارف ا مل سمح الفقرة . لتقل ها  مبجموعةالاسـهتاليليف جزهئا توإذ  تـدابري بو صـف واسعة من ا الوسـائل "ل

شمول"نالقانوية بـدأ املرونـة وا بق بذكل  بة مضن القانون الوطين لقمع األفعال املذكورة يف القامئة، فإهنا  نا لـ ا تط سـ تلـف . ممل خموتفـرز 
ية يف املادة  شمل1-3عالفقرات الفر يـث  رشوع احملـددة  متكل غري ا تـ أفعال ا حب مل ساب املعـارف ا" 1:  "ل تقا لتـ بطريقـة غـري ليديـة ك

ثل  مرشوعة،  رسقة أو الرشوة أو م لنفـاذ إىل املعـارف عىل اسـبقة ملاسـتنرية ملاوافقة مبدأ امل وخرق "2"،   أو خرق عقداعاخلدلا
يدية  شرتطةلتقلا ية ا تدابري القانوية أو اإل ملـإذا اكنت مضن ا مي ن يديـة" 3 " ،قلل يـة محلايـة املعـارف ا تقلوخـرق تـدابري امحلايـة ادلفا ،  لع

توقـع مـن أحصـاب و" 4" يدية مىت اكن من املعقول ا مية املعارف ا رشوع  يه متكل غري  ناعي اذلي  تجاري أو ا لالاتفاع ا تقل م لص ل لن لق ف
يدية  نافع تقامسلتقلاملعارف ا ية من ذكل الاتفاعمل ا تأ نا ت تعمد الضار " 5"،  مل ملوالاتفاع ا يديـة معنـواين تـيس لتقل ابملعـارف ا تكالـيت 
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ية خاصة يف نظر أحصاهبا أمعنويةقمية  تلـف الوسـائل .حو رو تعني  بـريا مـن املرونـة  شا  بدلان ها مبخ ويكفـل هـذا احلـمك  سـ ك مـ لتـللـ
ية واإلداريـة أن . نالقانوية اليت تقمع األفعال املذكورة يف القامئـة سلطات القـضا يع ا يح تـكل اإلماكيـة،  بدلان الـيت  ئويف ا لـ تط ن تـسـلـ تتـ

بارشة، من غـري  بادئ  مسك هبذه ا مل هـذا الغـرضتمت رشيع حمـدد  تـصدار  لحاجـة إىل ا تـ بـارة . سـ " عـىل وجـه اخلـصوص"عوبفـضل 
ية رشوع إىل القامئة الو متكل غري ا يد الوطين إضافة املزيد من أفعال ا ياسات عىل ا نبإماكن واضعي ا مل لصع طسـ متويـه . لل ثال ا لومهنا  م

شـهئ تخلف عن اإلقرار  يدية وا تصوير اخلاطئ ملصدر املعارف ا نوا ل تقل مبَل  .ال

تمكل   ــسـو ــرةات ــددة يف 4 لفق رشوعة احمل ــري ا سة غ نا ــال ا رشوع موحضــة أن أفع ــري ا متكل غ ــايس  ــار األس ي ــ ا مل ــ ف مل ــ مل ــملع لل
يا(10 املادة بارشة عىل ) ناث مرسي  يديةت يح للعالقة بني امحلايـة وبطلب من املعلقني، . لتقلموضوع املعارف ا يف إىل الفقرة تو ضأ ض

ن رشوع وامحلاية  متكل غري ا بمن ا مل يا(10 اء عىل املادةل ية ابريس) ناث نص الفقـرة رصاحـة عـىل حاميـة أحصـاب املعـارف . قمن اتفا تـو
تصوير املضلل  يدية أيضا من ا لا تجونه من سلع أو يؤدونه من خدماتلتقل شأن ما  بس والادعاءات الاكذبة  نوإحداث ا يلل  .ب

رشوع مبزيـد مـن ادلّوملا اكن من الرضوري   متكل غري ا هوم ا ملـسري  لتف  5 قـة يف القـانون الـوطين، مفـن املقـرتح يف الفقـرةمف
ثل  سري مفاهمي  ند  هم  يدية أ هم العريف ألحصاب املعارف ا يدي وا ياق ا مالاسرتشاد اب س تفلف ع تقل تقل نفسـ ل ل رشوعة"ل " ملـالوسائل غري ا

نــافع العــادةل"أو  يهنــا" ملا رشوع يف حــاالت  متكل غــري ا بعأو ا ملــ يــدي وا.لــ ياق ا بلــور ا ل ورمبــا  تقلت لسـ لــ يــق أو ي ثهــم العــريف يف املوا ف
نا يف أنظمة القانون العريف متع احمليل، وقد يكون  يدية دلى ا ناملامرسات ا مقتقل جمل  .ل

رشة  سة  ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا عا م سـ تعل سمرب 11 إىل 7(لل سار  )2009ي د موخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

ت يك واملغرب وبريو لا يا وا ند وإندو رشوع األحاكم اقرتحهتا الربازيل واكمريون وا نة يف  ياغة ا سـعديالت اخلاصة اب سـ ه م ملكلص ني ل ّ ملبي
بويفارية–مجهورية (وفزنويال  ل ا  ).ل

ئةل مطروحة سـيقات مقدمة وأ  َّتعل

يا وبوروندي واكمريون  ئةل املطروحة اقرتحهتا أسرتا يقات املقدمة واأل لا سـ َّتعل يا ول بال نالصني وأملا يا واملغرب و ياابن و يا وا يوإيطا نن كي ل ل
ندا يلويوز رسا والـوالايت ن سويد ابمس الاحتـاد األورويب وسو يـا وا نـوب أفر يا و با يـ ويجرياي والرنوجي والاحتاد الـرويس وإ لـ ن ســ يقن ج

يـة الفكريـة  يـة  يـة األفر نظمـة اإل بني مه ا ية، ومن مرا تحدة األمر للملكا يق ق مييك مل تعامر ) وياألربـ(قلمل ية لال شعوب األ ســوجملـس ا صـل لـ
يولويج  ية الفكرية (IPCB)لبا ية  ية الرباز شعوب األ هد ا للملك و يلمع صل ية مااي تو أويك (InBraPi)ل تجارة ادلوية و ن وغرفة ا مجع ل ل

نطن وتوابج أمارو يب من وا بائل توال شـوجملس سآيم و ل  .ق

نارص أهداف ا  سـالعالقة مع  بادئاسة يلع  ملوا

تعلق حتديدا الحظ أحد الوف بـادئ يف من عدد بعنارص يف تود أن هذه املادة  ياسة العامة وا ملأهداف ا يةلسـ ســالويقـة األسا ، وال ث
ياسة العامة  بدأين "8" و"5"لسـسـامي هديف ا تـاج إىل ). ج(و) ب(مل وا بـدأين الـيت  هـدفني وا نارص مـن ا حتوأشار إىل بعض ا مل للع

ساعدة عىل إجراء  ية ا نقاش  حتلمزيد من ا مل بغ يـليتناول ّيل معمق ل بيل أي نـص مـن هـذا ا لقتفع ثال عـن العالقـة أو . ّ مـساءل  فتـ
بة إىل معـارف يذ الوطين واحمليل، وعـن الوقـع املرتتـب اب تاح  سـالصةل مع نظام الرباءات القامئ، وعن هامش املرونة ا لنـمل  الـيت تنفلل

نظامالعام املكل آلت إىل تعلق حتديدا  نارص تكل امحلاية اليت  ب، وعن  ت تعلق بهع ية الفكرية وتكل اليت ال  ت ا وأضاف قـائال إن . مللك
نظـر يف لك واحـد مهنـا عـىل حـدة نارص الفاعةل وا سن فرز ا ثف جدا وارتأى أن من األ نص  لا لع ح ّ نص . مكل لـوأضـاف قـائال إن ا
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يل  هذا احلمك مفرط يف ا لتفصالراهن  تفق مع املادةواإللزامل شمول، وإن هذا2 ي وال  بدأ املرونة وا ل و تقـر م بـارات  شوبه  تف احلمك  ع تـ
ية بارة " وسائل غري عادةل"، مهنا  وادلقةعإىل املوضو رشيفةتاخملالفـة للمامرسـا"عو تعريـف"لـ ا بحـث وا تدعي املزيـد مـن ا ل و ل . تـسـ

ياسة العامـةيرســهيا هـذا احلـمك ورأى أن القاعدة العامة الـيت  ية إمنـا تعـرب عـن هـدف ا سـيف ويقـة العمـل األ صـل مقـع "أي " 8" لـث
نـصفالا رشوع وغـري ا ملتفاع غري ا ملـ رشوع للمعـارف ". ن متكل غـري ا تـيض أن تكـون مقـارابت مقـع ا هـدف  ملـوقـال إن ذكل ا لـ يق ل

يدية يةلتقلا ية وا ياجات الو يفة وفقا لال حملل  ن طت ح تـضمن عـددا مـنوأضاف أ. مك يق عىل هـذا احلـمك  ين ا يةلتعل نقـاط الر سـ ا إذ : ئيـل
يق إىل أن  ية يف ا ثا تعلشري الفقرة ا ن ل هـذا اجلـزء لت ية  ياغة األ لا صـل يـة املـادة لص يـا(10ببنتأخـذ  يـة ابريـس) ناث وشـكك يف . قمـن اتفا

نـرص شة هـذا ا نا يدية ودعـا إىل املـيض يف  يق تكل املادة عىل حامية املعارف ا لعإماكية  قـ تقل ب من ل ياسة . تط لـسـوأضـاف أن هـدف ا
رشوع جلزء من صك قـانوين فرضـا، فـال بـإذا اكن غرضه إقامة أساس " 8"العامة  متكل غـري ا ملـد وصـف ا ّ بطريقـة عامـة غـري "لـ
متع يف ظهل " حرصية هوما  جتبح  مف رشوعةليص ملتلف األفعال غري ا يا(10وعىل غرار املادة . خم يـة يف )ناث تلف القوانني الو ن، فقد  طخت
تعلقة ورأى أن العديد من الاقرتاحات ". الوسائل غري العادةل"تعريف  سة ثهبذه الويقة املطروحـة عـىل املا مـنـة يف دورهتـا اخلا للج

يـةعرشة حتد يف ظاهرها  يـة والو ياجـات ا تخـذه مـن مقـارابت وفقـا لال يـف مـا قـد  نمن قدرة ادلول األعـضاء عـىل  حملل ت ت طي ح . تك
يد من مواو نة قد  تسـتفتخلص الوفد قائال إن ا للج ياسة العامةاسـ نقاش حول هدف ا سـصةل ا بـري  إجيـادليسرتشد بـه يف "8" لل تع 

بارة .  يف شلك نصلهدفمناسب عن هذا ا تعديل املقرتح حبذف  تفت الوفد إىل ا عوا ل بب عـدم "ل بـا إلهـامل  سأو يكـون مر بـتك
ته نطاق 2 من الفقرة" فمعر يعا  ل، ورأى يف ذكل تو نصف"سـ رشوع وغري ا ملمقع الاتفاع غري ا مل . يبرئـة مـن اخلطـأليـشمل أفعـاال " ن

ياسة العامـة هـوم " 8" لـسـوشكك يف قدرة ذكل عـىل الوفـاء هبـدف ا رشيفة"مفأو  تجاريـة ا لـاملامرسـات ا يـة ابريـس" ل مث . قيف اتفا
تفت إىل الفقرة ياسة العامـة"6"3 لا ها هبدف ا شريا إىل اربا سـ  ت لـم بقة "أي " 11" ط نرية ا ملـسـضـامن احلـصول عـىل املوافقـة ا ملـسـت

تفـق علهيـا الطرفـان بادل القـامئ عـىل رشوط  يواحلرص عىل ا سأةل " لت بقةملـسـاملوافقـة امـوقـال إن  ملـسـنرية ا ياق املعـارف ت ســ يف 
توافق ادلول األعضاء علهيا يف  يدية ال حتظى  با يـق واجـب ملـزم يف حلتقل نقـاش حـول إماكيـة  بد علمه، ودعا إىل مزيـد مـن ا ن تطل

 .هذا الصدد

شة األحاكم  نا بل  نه  بادئ رشط ال بد  ياسة العامة وا تربت ثالثة وفود أن إجراء حفص معمق ألهداف ا قوا مل سـ مع ق م ّ ل يةّ  .عاملوضو

هـدف  رشوع يه ا متكل غـري ا بغي أال تكون امحلاية مـن ا لوالحظ أحد الوفود أن هدف امحلاية يف هذه الويقة حمدود جدا، و ملـن ّث لـ ي
يد بحـث وحاميـة . حالو تاكر وا تدمية والهنـوض ابال يـة ا ثـل ا يدية إىل جمـاالت أخـرى  تد حامية املعارف ا لوارتأى أن  بـ سـ من تقل ملـمت لتل م

نوي  .ةملعاحلقوق ا

يدية  رشوع للمعارف ا متكل غري ا تقلوشدد أحد الوفود عىل أن امحلاية من ا لمل ّ ل يـد محلايـة املعـارف ّ توجـه الو حبغي أال يكون هـو ا ّن ل ي
يدية بغـي أن تكـون . لتقلا يديـة و يهتا يف حامية املعـارف ا ها أ ياسة العامة  ية يف ا تطرد قائال إن أهداف أخرى إضا نوا ل يف تقل مه سـ لسـ ل

يديةجمّسدة يف أية  شأن حامية املعارف ا تقلأحاكم   .لب

يدية ومضمون امحلاية مـن خـالل املـادة شود من حامية املعارف ا هدف ا يح  تو متس أحد الوفود مزيدا من ا تقلوا ن ض لل مل لل وأعلـن . 1 ل
ية يقات الحقة عىل سائر األحاكم املوضو سكه حبقه يف اإلدالء  ععن  تعل يةبمت سأةل األسا بلور هذه ا ســ ما أن  ملـ قـال إن ذكل مث . تت

شات نا يد ملواصةل ا ها األساس الو ية الواردة يف مرفق هذه الويقة بو بل ابألحاكم املوضو قال يعين أنه  مل ث حع صف  .يق

نقاش تاج إىل مزيد من ا بني أن األهداف  لوالحظ أحد املرا حت  .ق

ية يه موضوع امحلاية متعات ا ية وا شعوب األ بني إن ا حمللوقال أحد املرا صل جملل  .ق
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 طلحاتمرسد املص 

رسد للمصطلحات  .مدعا أحد الوفود إىل وضع 

نظـور واحض لـلك القـضااي واملوضـوع كـلك ية احلفـاظ عـىل  يع املواد  موأشار أحد الوفود إىل احلاجة إىل تعريفات واحضة يف  بغ ، مج
نظر ملفتا  سريها ومصلحهتاإىل أن بعض الوفود تعطي بعض املصطلحات معان لا هوهما و تفند إىل  مف  .تست

بة إىل وضع إ تودع هات املرا محدى ا ق رسدجل نظورهـا للعـامل،  وفقا ملرسد للمصطلحات وإىل إعداد ا ية أو  شعوب األ ملرؤية ا صل ل
نظـور تعىل أن  ها معان أخرى مـن  ية وما إلهيا من مفاهمي  رشوع وا متكل غري ا ساب وا ثل الا بار مفاهمي  مؤخذ يف الا ل مللك ملم ت لت ك ع

ثقايف للعامل، وال ية ا شعوب األ لا صل  .ماايشعب سـامي ثقافة  ل

ها معهل وما اذلي ال ميكهنا معهل رشاكت تريد أن تعرف ما اذلي حيق  ية الوضوح ألن ا بني إىل أ لوأشار أحد املرا ّق ل  .مه

رشوع  متكل غري ا ملتعريف ا  ل

رشوع متكل غري ا ملاقرتحت أربعة وفود وضع تعريف   .لل

متكل غري نة  للوالحظ أحد الوفود أن قامئة احلاالت ا رشوع الواردة يف الفقرة ملمك ية1 من املادة 3مل ا  .ف غري اك

نوحةايةامحل تضيق نطاق 1 وأشار أحد الوفود إىل أن املادة متكل امحلاية تقترص  ينبغي أن تقليدية إذ الللمعارف ال ملم ا لـعىل أفعال ا

رشوع شمل . ملغري ا ها  نظر يف املادة  تودعا الوفد إىل إعادة ا لل يديـة، جمالينبغي حاميهتا ابلامتم يف مجيع احلقوق اليت لكّ لتقل املعـارف ا
نوية ية وا ملعمبا فهيا احلقوق املا  .ل

رشوع  متكل غـري ا هوم ا بة إىل أن  هات املرا ملـوأشارت إحدى ا لـ مف ق بـدومتنـوعجل هـوم، ودعـت . ي جـدا عـىل مـا  ملفإىل ربـط ذكل ا
ناسب و نفاذ ا سأةل جوهرية، مبفاهمي ا ملبوصفه  ل نافعم نص عـىل ل من خال ملتقامس ا يـة الـيت  ثال للقوانني الو تـالا ن طت نفـاذ وتقـامس م لا

نافع نافع . ملا نفاذ وتقامس ا شأن ا بارة أخرى إن عدم انهتاك القانون الوطين  ملوقالت  ل ب رشوع"يعين أال بع واقرتحـت أن ". ممتلاك غري 
بان  ئةلحلسـتؤخذ يف ا ند تعريف حاالت حمددة من سـاأل ية  تا ع ا ل رشوع"ل متكل غري ا ملـا يـة" ل هـل حـصل ) 1:  (طنيف القـوانني الو

بارشة،   ية من صاحهبا  يدية ا تفع عىل املعارف ا ما ن تقل ملعن ل شوف عهنـا أو ) 2(مل يـة معروفـة أو  يديـة ا مكـأمل تكـن املعـارف ا ن ملعتقل ل
تفاع يف أي ماكن آخر،   يـة مـن أحـد أحصاهبـ) 3(نحمل ا يدية ا تفاع ابملعارف ا تفع عىل إذن ابال نهل حصل ا تقل ن ملعن ل يـني مل حلقيقا ا

تفق علهيا بني الطرفني وحمرتمة ) 4(عىل األقل،   نـافعمهل من رشوط  ملتقـامس ا ئةل أخـرى، ولكـن .  ل نظـر يف أ ســورمبـا ميكـن ا ل
ية رشوط األسا تحديد ا سـبقى من الرضوري وجود قواعد واحضة  ل ل سائل العالقـة الـيت عـىل . ي ملـوأشارت إىل وجـود العديـد مـن ا

بحهثا رش يف جمـال املعـارف  هل: تاحلكومات أن  تجـاري أو ا بحـث أو الاتفـاع غـري ا بغي فرض رشوط خاصـة ألغـراض ا نـ  ل ن لل ين
يدية  بحت املعلومة املزعوم أهنا يف حمك املعارف ا يدية؟ إذا أ تقلا ص لتقل تفاع شـل ية أخـرىنمعروفة للعلن أو حمل ا  رمبـا - صـلعوب أ

ناف - عىل غري صةل نفاذ وتقامس ا يق قانون ا متر  ملهل  ل تطب تفعـني بـأن املعلومـة يسـ بـه ا يف ميكن تـصممي نظـام إشـعار  نع علهيا؟  ملك ين
تاحة لالتفاع اجملاين  ست  شورة  نا ي من ل شورة، )كام يفعل نظام الرباءات(مل ل معـامةل غريهـا مـن َهـل تعامـمن؟ وإذا مل تكن املعلومة 

شورة، كأن  ية غري ا سجةل ا ناملعلومات  ملم يدات مللك يحيظر إخضاع الاتفاع هبا  ثال إذا اكنتلتقن بطة  م  من غـري الرجـوع إىل مسـتن
يدية؟  لتقلاملعارف ا
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يدية   لتقلتعريف املعارف ا

نه يدية أمر رضوري ال غىن  نان عىل أن تعريف املعارف ا عأكد وفدان ا تقل لث تعريف الوارد يف الفقرة . ّ  3 من املـادة 2لوالحظا أن ا
 .ّغري اكف كام هو مقدم

يديـة"مه واحض فـامي بـني األعـضاء حـول مـصطلح والحظت أربعة وفـود انعـدام أي تفـا يـه هـذا " لتقلاملعـارف ا يغطوال حـول مـا 
ية. املصطلح األسايس نقاش املوضوعي حول املواد ا بل ادلخول يف ا تعريف  تعامل مع ا نواقرتحت ا ل ل ملعل  .ق

بار يف ميكن تعريف املعارف بعوأشار أحد الوفود إىل احلاجة إىل مزيد من الوضوح إزاء املقصود من موضوع امحلاية، أو  كة أخرى 
هذا الغرض يدية  لا  .لتقل

ياغة والرايم إىل حذف  تعديل اخلاص اب لصوعلق أحد الوفود عىل ا ل يديـة"ّ نفاذ إىل املعـارف ا تقلإذا مت ا هـدف مـن ". لل لوقـال إن ا
تقةل ممـا خيـوهل احلـ شخص املعارف ذاهتا بصورة  بدع فهيا ا بارة هو إيضاح احلاةل اليت  سـتكل ا ل ي نق يف الاتفـاع بإبداعـه اخلـاص ملع

تقل تطورة. ملسـوا يدية ا هوم املعارف ا تعامل مع  ية ا ملوساءل أيضا عن  تقل ل لت مف  .كيف

ند  يديـة شديدبوجه خاص وقال إنه " 4"لبوأشار أحد الوفود إىل ا ياق املعـارف ا بحـث يف  تطلـب املزيـد مـن ا تقل اإللـزام و ســ ل لي
ية وا ياق العالقة بني املوارد الورا ثويف  يدية بوجه أمعسـ  .لتقلملعرف ا

 تعريف أحصاب املعارف وأحصاب املعارف املعرتف هبم 

هومـان ) أ: (حيتجـان إىل تعريـف" املعـرتف هبـماملعـارف أحصاب "ومصطلح " أحصاب"رأى أحد الوفود أن مصطلح  مفهـل هـام 
 ".املعرتف هبمف املعارأحصاب "مضن املعارف وإال مفا هو األساس الالزم إلدراج أحصاب ) ب(مرتادفان؟ 

هات  ىحدإ ورصحت بجلا يدية، إال املادة ةقاملرا يل من أوها إىل آخرها إىل أحصاب املعارف ا تقلقائةل إن الويقة  حت لث  اليت تـذكر 4 ل
يديـةرصاحة  بة تـكل املعـارف ا ية يه صا متعات ا ية وا شعوب األ تقلأن ا حملل صل لل ح بـارة .جمل ية "ع واقرتحـت إضـافة  شعوب األ صـلا لـ
متعا يةجملوا  ".3"4 يف املادة" أحصاب"قبل لكمة " حمللت ا

يدية   لتقلحقوق أحصاب املعارف ا

ترب  رشوع يعـين عا متكل غـري ا بغي معهل هو تعريف احلقوق اليت يعـرتف هبـا ألحصـاب املعـارف، ألن ا ملـأحد الوفود أن أول ما  لـ ين
تعدي عىل احلقوق  .لا

ترب أحد الوفود أن املادة  ملم ال حتدد احلقوق ا1عوا سعي ّ يدية اليت مبوجهبـا ميكـن ألحصـاب املعـارف ا لـنوحة ألحصاب املعارف ا لتقل
نإىل الاتصاف يف حال أيسء الاتفاع هبا  .ن

 اإلنفاذ 

سؤوةل عن اجلزاءات بغي أن تكون  ئة اليت  مساءل أحد الوفود عن ا ي ينت بني بوضوح 1 من املادة 3والحظ أيضا أن الفقرة . له ّ ال  ت
بل ال توىل إاتحة ا سـمن  تاحلي تقانوية وملن   .ن
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 املاكفأةمفهوم  

هوم  ياغة والرايم إىل إبقاء  تعديل اخلاص اب مفعلق أحد الوفود عىل ا لص ل  .1من املادة " 4"3يف الفقرة " املاكفأة"ّ

تجارية  تجارية وغري ا لالقضااي ا  ل

شمل املادة  يدية و1تاقرتح أحد الوفود أن  تغالل املعارف ا شأن ا تقل قضااي أوسع نطاقا  سـ تجـاري لب تغالل ا تـرص عـىل الا لأال  ســ تق
يدية  .لتقلللمعارف ا

تجارية تجارية واحلاالت غري ا رشوع بني احلاالت ا متكل غري ا يزي يف ا سأةل إماكية ا لوطرح أحد الوفود  ل مل مت ن لم  1والحظ أن املـادة . ل
متكل رشوع ألغراض غري جتارية ابملقارنة مع ا متكل غري ا بة إىل ا يارا أعىل اب لتضع  ملل سـ رشوع ألغراض جتاريةلنمع ّوذكر بـأن . مل غري ا

ياسة العامة  تجارية "يريم إىل " 8"لسـهدف ا يدية وغريه من األشطة ا رشوع للمعارف ا متكل غري ا لمقع ا ن تقل لمل تجارية اليت ل لوغري ا
بب اكف". مرشوعةال تكون  سوقال إن األثر الضار املرتتب عىل الاتفاع يف حد ذاته  ّ ن ّ. 

بني يديـة ألن قوأشار أحد املرا تجـاري ابملعـارف ا تجـاري وغـري ا شمل الاتفـاع ا يع نطاق امحلاية القانويـة يك  ية تو تقل إىل أ ل ل ن تـ ن سـ لمه
يديـة  تقل املعـارف ا هوةل أن  يدية، ومن املمكن  تجاري ابملعارف ا با ما يكون انجتا عن الاتفاع غري ا تقلسوء الاتفاع غا تقل ل ن ل لن نل تس ب

بة يف إطار غري جتاري إىل أ  .نوجه الاتفاع ألغراض جتاريةملكتسـا

نظام العام   أو اآلداب لا

تلفان من بدل إىل آخر وأن تعريف  نظام العام أو اآلداب  خيالحظ أحد الوفود أن ا نظام العام أو اآلداب"ل  .ليس واحضا" لا

تعلقة  يف ميكن إنفاذ قوانني بدل آخر يف احلاالت ا شاء نظام دويل،  ملوساءل أحد الوفود، يف حال إ ك ن مببـادئ األخـالق علـام بـأن ت
تلفا جدا؟ نظام العام أو اآلداب قد يكون  هوم ا شأن  خمنظور  ل مفب  م

 املكل العام 

يدية القابةل للحامية واملعارف اليت صارت جزءا من  سلمي بني املعارف ا توازن ا يق ا ية خاصة عىل  تقلعلق أحد الوفود عىل أ ل ل لمه حتق ّ

ناو. املكل العام هوم املكل العاممتالحظ انعدام أي مهنج   .مبفسق إزاء ما يقصد فعال 

يـة تا ئةل ا لوطرح أحد الوفود األ ل يديـة واملعـارف الـيت آلـت إىل املـكل ) 1: (سـ توقعـة للمعـارف ا تقلمـا يه العالقـة بـني امحلايـة ا لمل َّ
يعهتا؟  يا  يدية اليت مل حتدد  نفاذ الوجهية إىل املعارف ا بالعام؟ وأين حتدد نقطة ا حمل تقل بطل ّل توقـع ادلول األعـضاء حاميـة و) 2(ّ تيـف  ك

ياانت؟ يدية الواردة يف قواعد ا باملعارف ا لتقل  ل

يدية بق عىل املعارف ا هوم املكل العام ال ميكن أن  تقلوالحظ أحد الوفود أن  ليط يـزي بـني املعـارف . مف لمتورأى أن من الرضوري ا

يدية اليت آلت إىل املكل ا هور واملعارف ا تاحة  يدية ا تقلا مل لتقل  .لعامللجمل
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شف   لكرشط ا

يدية لكرأى أحد الوفود أن  يدي لتقل من حيصل عىل املعارف ا ياق ا تقلمن خارج ا لسـ ينبغـي  ن والاتفـاع هبـاهـاويعمـد إىل تطويرل
يقي بني مصدرها ا بغي أن  نافع، كام  بقة وتقامس ا نرية ا بدأي املوافقة ا ثل  حلقأن  ن ّت ي مل سـ مل يت مل مـن غـري أن يعمـد حسب األصول  ملسـمي

يث ص إىل بوجه خا شويه  متويه أو ا تكمت أو ا يُا حب ت لل يديةل لتقلهر الاحرتام ملصدر املعارف ا  .ظ

بة تاعرتضو يةقهجة مرا يولو شأ املواد ا شف يف الرباءات عن  رشط ا تعلق  ياغة فامي  تعديل اخلاص اب ج عىل ا ب ن لك ب ي لص لل وقال إنه . م
هذا الاقرتاح فامي بني اخلرب شة شامةل  نا لمع ذكل يرحب بإجراء  قم  .اءّ

نهوم سوء الاتفاع   مف

هوم  يري املقرتح بإضافة  مفأشار أحد الوفود إىل ا رشوع"فضال عن " نسوء الاتفاع"لتغ متكل غـري ا ملـا ن، وقـال إن سـوء الاتفـاع "لـ
يولويج وال نوع ا ية ا ياق اتفا بوارد يف  ت لسـ ل نفـاذ  ق شأن ا تفـاوض حـول نظـام دويل  يد ا نص  رشوع ا لسـامي يف  بـ ل ل نـافع قم ملوتقـامس ا

يديةملا ية وما يقرتن هبا من معارف  ية من املوارد الورا تقلتأ ث تفق علهيا بـني أوأضاف . ت رشوط ا ية  نا هوم يراد به األفعال ا ملن ا لل فمل ملف
ساب مـن غـري موافقـة الطرفني شري حتديدا إىل الا رشوع  متكل غري ا ت، أما ا ي كمل ف بقةل مـسـنرية  شة . مـسـت نا قـودعـا إىل املـيض يف  م

يديـة املقرتنـة سـمعىن املصطلحني يف  نفاذ إىل املعارف ا يث ا ية الفكرية ويس من  يث اقرتاهنام اب نة ومن  تقلياق هذه ا ل لللج ح ل مللك ح
ية  .ثابملوارد الورا

ثغرات  يل ا لالعالقة مع   حتل

ثغرات  يل ا لقال أحد الوفود إن  ن قد بني أن الوسائل القانوية املذكورة يف الفقـرة(WIPO/GRTKF/IC/13/5(B))حتل يه  3 ّ
ثغرات احملـددة ). "4"3 الفقرة(احة يف الواقع وإن مل تكن ابلاكمل مت هام هذا الصك ادلويل يف تدارك تكل ا لوساءل عن مدى إ ست

يل املذكور تح ليف ا  .ل

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

بني إضافة  تجارية"قاقرتح أحد املرا سطر اخلامس من الفقرة " لأو غري ا تجارية"مة  بعد لك1 من املادة 2ليف ا  ".لا

بني إضافة  يديـة"قواقرتح أحد املرا ية وأحصاب املعارف ا متعات ا ية وا شعوب األ تقلمن ا حملل صل لل بـارة " جمل نرية "عبعـد  ملـسـتاملوافقـة ا
بقة ثاين من الفقرة " ملسـا سطر ا ليف ا  .2من املادة " 2"3ل

تعلق ابلفقرة  بني، فامي  يواقرتح أحد املرا رشوعةبوسـائل "حـذف، 1 من املادة 2ق بـارة و" مـ غـري عـادة أو غـري  ها  بدا بعا ل دون "سـت
يديـة متعات اليت طـورت املعـارف ا ية أو ا شعوب األ بقة من ا نرية ا تقلاملوافقة احلرة وا صل ل لسـ ّمل جمل تعاضـة واقـرتح أيـضا ". ملسـت سـالا

تخداهما"عن  هـا أو ا يديـة أو  ساب معارف  ســا تقل متلكت يديـة آلـت إىل املـ"بعبـارة " ك تخدام معـارف  تقلا كل العـام دون موافقـة ســ
يدية متعات اليت طورت املعارف ا ية أو ا شعوب األ تقلا صل لل  ".جمل

يـة متعـات ا ية وا شعوب األ بني، إضافة  حمللواقرتح أحد املرا صـل جمللل بـارة بعـد" ق مـن " 5"3، يف الفقـرة "للنظـام العـام أو اآلداب"ع 
 .1املادة 
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تعاضة عن  بني الا سـواقرتح أحد املرا بـارة 1 مـن املـادة 1يف الفقـرة " حتظى"ق تعلـق ابلفقـرة ". ينبغـي أن حتظـى"بع   مـن 2يوفـامي 
تعاضة عن 1املادة شمل"سـ، اقرتح الا سطر "يوشمل أيضا"بعبارة " يوجيوز أن  تعاضة يف ا ل، وابال " مـن" عـن حـرف اجلـر 3سـ

تعاضة عن " من خالل"مبفردة  تكل املعارف يعرف"سـوالا تفع  شخص ا بيكون ا ن سطر " ملل بـارة  من هذه 4ليف ا يكـون "بعالفقرة 
تكل املعارف يعرف أو يعرفون أو من املفروض أن يعرف أو يعرفـون تفعني  تفع أو ا شخص أو األشخاص ا با ن ن ملل تعلـق ". مل يوفـامي 

ساب"بعد " متكل غري قانوين"، اقرتح أيضا إضافة 1من املادة " 1"3ابلفقرة  سطر األول، وإضافة " كتا مبا يف ذكل اللجـوء "ليف ا
ن رسقة"بعد " فلعإىل ا ند ". لا تالك"، اقرتاح إضافة "2"لبويف ا ساب"بعد " ما يـا"وإضافة " كتا رشيع القـامئ حا لا عـىل "بعـد " لتـ

ند ". حنو خيالف ياغة كام ييل "3"لبويف ا يري ا لص، اقرتح  ند قانوين"تغ ند ". سـمطالب دون أي  ياغة ا بواقرتح أيضا إعادة  " 5"لص
باين غري واحض نص اإل سـألن ا هـوم واقـرتح. ل تعاضـة عـن  مف الا ية"بعبـارة " اآلداب"سـ شعوب األ يـة  صـلخمالفـة احلقـوق العر للـ ". ف

ية"واقرتح إضافة  متعات ا ية وا شعوب األ حمللا صل يـة" وإضافة 4يف الفقرة " جملل متعـات ا ية وا شعوب األ يـة  حمللالقـوانني العر صـل جملللـ " ف
 .5يف الفقرة 

بني قيغات أخرى من مرا  تبل

ن بني  بتقدم أحد املرا ق يديةّ شأن املعارف ا تايل من بروتوكول األربو  تقلص احلمك ا ب ي  :لل

يدية نوحة ألحصاب املعارف ا تقلاحلقوق ا  لملم
شار إلهيم يف املادة  1.7 ملنح هذا الربوتوكول ملاليك احلقوق ا يدية6مي هم ا تغالل معار ترصحي اب ثاري  تقل حق الا سـ للل ف  .سـتئ
نع أي  2.7 مابإلضافة إىل ذكل، حيق للاملكني  بقةّ نرية ا ية دون موافقهتم ا يدية ا هم ا تغالل معار سـخشص من ا حملم تقل ملسـ تل  .ملسـف
تغالل"ألغراض هذا الربوتوكول، فإن مصطلح  3.7 شري إىل أي مـن األعـامل " سـالا يـة  يديـة ا تعلـق ابملعـارف ا يـفـامي  حملم تقل لي

ية تا لا  :ل
تجا )أ( يدية  نيف حال اكنت املعارف ا متقل  :ل
ت "1" تج أو ا سـيع ا ن ملن ياق اتص يعه أو الاتفاع به خارج ا يع أو  ترياده أو عرضه  سـ ن ب لب ل  قليدي؛لل
يدي؛ "2" ياق ا يعه أو الاتفاع به خارج ا يع أو  تج ألغراض عرضه  تالك ا تقلا سـ ن ب ب لن ل لل مل  م
نع )ب( يدية طريقة  صيف حال اكنت املعارف ا  :لتقل
يدي؛ "1" ياق ا نع خارج ا تعامل طريقة ا تقلا سـ لص لسـ  ل
شار إلهيا يف الفقرة مبارشة األعامل  "2" تعامل ) أ(ملا بـارشة ال يجـة ا تج اذلي يكون ا تعلق اب ية فامي  ســمن هذه املادة الفر مل ن ي لنتع مل

نع  .لصطريقة ا
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 2املادة 

شلك القانوين للحامية  لا

رشوع تطبيق حامية يتعني  جيوز .1 متكل غري ا يدية من ا ملاملعارف ا لتقل تـدابري امن خالل  نوسوء الاتفاعل نلقانويـة لعدد مـن ا
يدية، أو قوانني: مجلهتا ما ييل هنامضومن  شأن املعارف ا تقلقانون خاص  شأنلب ية الفكرية، مبا فهيا قب  سة غري حتمك  نينوامللك ا نا فا مل

رشوعة  رشوع، أو قانونوملا ية  العقود، أو قانونملاإلثراء غري ا ية املد سؤو ن ا ل نح مبا فهيا مل ية عن وجلا سؤو لا تعـويضمل ن ، أو القـانولا
ية، شعوب األ تعلقة مبصاحل ا نايئ، أو القوانني ا صـلا ل مل ئـة،جل تعلقـة اب يد والقـوانني ا لبي أو قـوانني ا مل نفـاذ حتـمك أو األنظمـة الـيت لـص ل ا

نافع، أو أي قانون آخر أوتقامسو يةل من تكل القوانني أيمل ا  ).1(11  وختضع هذه الفقرة للامدة.تشك 

تخذ امحلاية شلك .2 تيس من الرضوري أن  ثارية، وإن اكن مـن اجلـائز إاتحـة تـكل احلقـوق ألحصـاب ل يـة ا ئ حقـوق  ســتملك
يدية بافرادى أو جامعات لتقلاملعارف ا نا سب ما يكـون  ســ،  شأن حقـوق  ، والمح يفـة  بـســامي مـن خـالل األنظمـة القامئـة أو ا ملك

ي ياراهتم والقوانني وا يدية و ياجات أحصاب املعارف ا ية الفكرية، وفقا ال سـا تقل لت خل ية والالزتامات ادلويةحمللك لاسات الو  .طن
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يق   عىللتعلا
 2املادة 

يـات القانويـة  بري مـن األشـاكل واآل نوع  يد القانون ادلاخيل  يدية عىل  ية محلاية املعارف ا تدابري احلا نيف ا ل ك ت صع تقل ل  وإذا مل .لل
يد نة محلاية املعارف ا ية الرا ية واإل يارات الو تغلب ا تقلتكن هذه األحاكم  ه مي ن خل لل هـا، فـالقلط تحـل  حملية ومل تكن  تـواء مـن بـد  ل حا

يات القانوية مضن املعايري ادلوية هذه نوعة من اآل لتكل الطائفة ا ن ل ياغة املعـايري ادلويـة . ملت ست هذه املقاربة يف  لو صـ إذ . ابجلديـدةلي
يـة الـيت تغطـي شــىت جمـاالت امحلايـة هذه املادة يف الـصكوك ادلويـة احلا شاهبة  لترد أحاكم  ل ثـال معاهـدة ونـذكر. لم يل ا مل عـىل  سـب

نطن يــة رومــا1شـــوا يــة ابريــس واتفا ق واتفا يــق لــضامن مــا يكفــي مــن هــامش . 2ق بــدأ املرونــة إىل جمــال ا نقــل هــذا احلــمك  بو لتطي م
يديـة يـة مـن أحصـاب املعـارف ا شاركة اكمـةل و ية  تقلشاورات الو فعل مبـ ن لللم يـات للحاميـة ط تطـوير القـانون يف شـلك آ سامح  ل وا ب لـ

يق هذه اآل لو  .يات عىل أرض الواقعتطب

تواء للمقارابت احل  ًوا يد ادلاخيل، تـضع الفقـرةلية اح ياسات عىل ا تطور ا هامش الاكيف  لصعمع ضامن ا سـ لل بـدأ املرونـة 1 ل م 
بدلان اليت  نفاذ وتأخذ ابملامرسات اجلارية يف ا شمول موضع ا لوا ل يديـةل تقلبق أشاكال خاصـة محلايـة املعـارف ا تـواء . لتط سمح اب حو تـ

برية من املقارابت القانوية الطائفة ن ا يدية يف بدلان شــىت واللك يا محلاية املعارف ا بقة حا تقل ا ل ســامي الاحتـاد األفريقـي والربازيـل  لملط
ية تحدة األمر ند وبريو والربتغال والوالايت ا يكوالصني وا مل يـة أكـرب هـامش مـن املرونـة . له سلطات الو نوتعطي ا يـار أفـضل طل ختال

يات القانوية ا ملاآل ن ياق احمليل وتامتىش واألنظمـة القانويـة ل ية يف ا ية وا متعات األ ياجات اخلاصة اب بة اليت تراعي الا ننا سـ حملل صل ت لسـ جمل ح
ية اليت  ها امحلايةطنالو يغت الفقرة عىل غرار املادة. ظلتعمل يف  نطن4 صوقد   .شـ من معاهدة وا

تيض 2 وتوحض الفقرة  بادئ ال  تق أن هذه ا ية امل ندات  شاء  سـتإ ملك سـ ثري من ن تربها ا يث  يدية  لكثارية يف املعارف ا ح يعئ لتقل
يق عىل املادة(أحصاب تكل املعارف غري مالمئة  اجلديـدة محلايـة  رضورة أال تفـرض األشـاكل العديـد مـهنم كدوقد أ). 1 لتعلانظر ا

يـ بـادئ  تفـي هـذه ا رشوع حقوقا فردية يف املعارف، بل  متكل غري ا يدية من ا تفعاملعارف ا مل مل بتقل تكل متكل غـري ل يـار ملاكحفـة ا لـل  مع
رشوع  يديـة وحتوهـا إىل سـلع دون وجـه حـق، مبـا يف ذكل إعـامل ملا تايل ضـد خصخـصة املعـارف ا لمن جانب الغري وتقف اب تقل لل

ية اخلاصة فهيا يق . مللكحقوق ا توحا أمام  باب  بوترتك ا تطل سائل كـام  نمذاهب قانوية بديةل يفمف شأن هـذه ا ياسات  ملـياغة ا ب سـ لص
نةاقرتح ذ شاركني يف ا للجكل عدد من ا بدلان قد . مل شاء حقـوقلعىل أن عددا من ا يديـةنـابدر إىل إ ثارية يف املعـارف ا لتقل ا . ســتئ

ت يديـة ومفوذلا، فإن الفقرة ترتك اجملال  ياجـات أحصـاب املعـارف ا تقلحا لإلبقاء عىل تكل احلقوق رشيطة أن تراعي ا لت يـاراهتم ح خو
ية والا ياسات الو نوالقوانني وا طسـ  .للزتامات ادلويةل

رشة  سة  ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا عا م سـ تعل سمرب 11 إىل 7(لل سار  )2009ي د مـوخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

ياغة  تعديالت اخلاصة اب لصا رشوع األحاكم اقرتهحل نة يف  ما يالك من ا ملبيّ يكنيسـإندو  ملكسـ وا

                                                           
تاكمةل  1 تص ابدلوائر ا ية الفكرية فامي  شأن ا نطن  ملمعاهدة وا خي ب بارة ) (1989(مللكشـ شار إلهيا يف ما بعد  بعوا نطن"مل  ")شـمعاهدة وا
ئات اإلذاعة   2 يالت الصوية و تجي ا ناين األداء و ية ادلوية محلاية  يالاتفا ت سج ن هل لت م ف بارة ) (1961(ق شار إلهيا يف ما بعد  بعوا ية "مل قاتفا

 ")روما
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ئةل املطروحةيقات املقدمة لتعلا  سـواأل

ئةل املطروحة اقرتحهتا  يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يا والصني ول بويفاريـة–مجهوريـة (إكـوادور والاحتـاد الـرويس وفـزنويال لأسرتا ل ا ، )ل
نظمة األربو بصفة مراقب يفضال عن   .م

 "فرادى"معىن  

نان مراجعة لكمة   حول نطاق حقوق أحصاب املعـارف، نظـرا إىل الطـابع 2 من املادة 2 الواردة يف الفقرة" فرادى"ثاقرتح وفدان ا
يدية  .لتقلامجلاعي للمعارف ا

 )"1(11ختضع هذه الفقرة للامدة "معىن  

تـدابري القانويـة املـذكورة )". 1(11ختضع هذه الفقرة للامدة "تنص عىل ما ييل ) 1(2أشار أحد الوفود إىل أن املادة  نوالحـظ أن ا ل
ها وفقا ألحاكم املادة ) 1(2 يف تكل املادة بق  لكال ميكن أن  ّ ية)1(11تط رشيع . شلك، أي دون إجراءات  ثـال  يل ا تـوذكر عىل  مل سب

يه يف املادة  شار إ ية الفكرية ا لا مل ية ) 1(2مللك تكامل إجـراءات  تـيض ا يـة الفكريـة اذلي  نه من ا تعلق مبوضوع  شـلكفامي  ســ ي يقي مللك بع
يلّحمددة ألغراض توفري امحلاية ذلكل ا  .لتسجملوضوع، وال سـامي 

 نأشاكل أو تدابري قانوية 

يـة شــىت  بول أو غري قانوين تـدابري عقا شمل أي جزاءات أو عقوابت موقعة عىل من يرتكب فعال غري  باقرتح أحد الوفود أن  مقت
هـا، فـضال عـن ا بـات الـرباءات أو إبطا ثل رفض  ية الفكرية،  تعلقة اب لومهنا ادلعاوى القانوية ا م طلمللك مل يـةن نا يـة وا ئدلعـاوى املد جل . ن

سمح  بغي أن  يع جزاء أو عقوبة  يورأى أن تو ن يف عبءا غري معقول عىل عاتق الفـاعلني يق ترضر وأال  يضتعويض اكف للطرف ا مل ب
يا للفاعلني اخملالفني للقانون من هجة أخرى فالقانويني من هجة، وأن يكون رادعا اك  .ن

بني إن املادة و نص عىل 2ققال أحد املرا ت  يديـةت ها محلايـة املعـارف ا تعام تدابري القانويـة الـيت ميكـن ا تقليةل من األشاكل وا ســ ن لل ل . شك
نة يف املادة  تدابري ا ملبيّوالحظ أن تكل ا يـة الفكريـة القانويـة القامئـة والقامئـة أيـضا عـىل 1.2ل تعلقـة أساسـا بأشـاكل أدوات ا ن ا مللكمل

متكل غري نع ا شود، إمنا تريم إىل  لهوم الصك ا م يدملنمف ناسب أو  يه عىل أنه غري  رشوع، وهو هدف أشري إ ِّ ا مق م ل  .مل

ثارية   سـتئاحلقوق الا

بة وقال إنه يـود املـيض  هات املرا ثارية والصادر عن إحدى ا يق الوارد أدانه خبصوص احلقوق الا قأشار أحد الوفود إىل ا جل سـتئ لتعل
تعلقة  شة القضااي اخلاصة ا نا مليف  ق تدعي م ية الـيت  تربا إايها من القـضااي الر ية  سـابملقابةل بني احلقوق الفردية واحلقوق امجلا سـ مع تـع ئيـ

يدية تعلق حبامية املعارف ا نقاش يف ما  تقلمزيدا من ا ي  .لل

بـة وذكرت هـات املرا قإحدى ا يـق عـىل املـادة جل شرتطون إقامـة حقـوق 2لتعل أن ا يديـة ال  يـ يـويح إىل أن أحصـاب املعـارف ا لتقل
يديةسـا هم ا لتقلثارية عىل معار ف يـا. تئ يديـة يف أفر تج من جتاربه مع أحصاب املعـارف ا يس مطابقا ملا ا هم  يقوقال إن ذكل ا ن ل لتقللف . سـت

يدية ويس إىل حقوق خاصـة  هم ا ية عىل معار يدية دعوا ابألحرى إىل إقامة حقوق جام لوقال إن معظم أحصاب املعارف ا تقلف ع لتقل ل
يه  تحال اختاذ أي إجراء الحقا. 2.2يف املادة لأو فردية كام أشري إ نح، ا سـوقال إن احلقوق إال مل  تـايل إجـراء تعـديل . مت لواقـرتح اب
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نظـام اخلـاص محلايـة معـارهم  شلك جديـد مـن ا نادون  يدية اذلين  بري عن تطلعات أحصاب املعارف ا ية ا فشامل للامدة  ل بـ ي تقل تع لبغ ل
يارات القانوية يدية ويس مبجموعة من ا نا خل لتقل  .ل

بدأ    )د(ملالصةل اب

بدأ  ند إىل ا ملذكر أحد الوفود أن هذا احلمك  شمول"أي ) د(يست لـبـدأ املرونـة وا نظـر إىل أن ". م تج بـأن لولفـت ا بعض قـد ا حـا لـ
ية عـىل  شعوب األ ياجـات ا بة تفـي اب نا يـات  ساعد عـىل ضـامن وجـود آ يديـة  صـلاملقاربة املرنة إزاء حاميـة املعـارف ا لـ ت ســ ل تـ حتقل م ل

ها تال فا تامثر وضامخ تقر لال ياجات واحلفاظ عىل إطار  ناسب بني تكل الا سن توازن  سـم مت يع نطـاق تـكل املرونـة . ح سـودعا إىل تو
نوع األنظمة القانوية بني ادلول األعضاء نالحرتام   .ت
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 3املادة 

نطاق العام ملوضوع امحلاية  لا

رشوع  .1 متكل غري ا يدية من ا بادئ حبامية املعارف ا ملتعلق هذه ا تقل مل لت يـدي، وال ل ها ا يا تقلوسوء الاتفاع خـارج  ســ لن  ينبغـيق
هم يف تعريف تكل املفاهمي يدي، أو  ياق ا شامةل يف ا نوعة وا سسريها مبا حيد من املفاهمي املعرية ا يف تقل سـ ل ت لتف ل مل بغـي . من اخلـارجّ ين و

تغرية  يوية وا يعة ا ها يف ضوء ا بادئ و ملسري هذه ا حل ب مل لطتف يال تطبيق يجعرب األ يديـة لتقلللمعارف ا يعـة أنظمـة املعـارف ا تقلديـة و لب ط
تاكري شاط ا باليت تكفل أطرا ملا جيري من   .ن

بارة  .2 شري  بادئ فقط،  عألغراض هذه ا ت يدية"مل شاط " لتقلاملعارف ا يجـة  نـإىل مـضمون املعـارف أو مادهتـا الـيت تكـون  نت
تاكر واملامرسـة و هـارة والا يـة وا يدي، وشمل ادلراية ا ياق  بـفكري يف  لعمل ت تقل يديـة، ملسـ نـدرج يف أنظمـة املعـارف ا تعمل ممـا  تقلا ي للـ

يـدي امنـأجتـسد يت واملعرفة ال يش ا لط ا لتقل ية وةليـحملا اتمجمتعـللعـ هـا ، أو ممـاصـلاأل نا نـة  يـة  قل يكـون واردا يف أنظمـة معر ت تف ّ مقن
يال ترص عىل. جاأل يـة تقوال  يـة وادلوا يـة وا شمل املعرفـة الزرا ئ أي جمال تقين حمدد، وجيـوز أن  ع لبيئتـ مقرتنـة  تقليديـةمعرفـة  أيـةوّ

ية  .ثابملوارد الورا
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يق عىل  لتعلا
 3املادة 

ت  يفهذا احلمك و ية ترمس احلدود اظل ياق هذه األحاكم، واث يدية يف  يعة العامة للمعارف ا نن، إحداهام توحض ا سـ تقل لب لط
نطاق املوضوع احملمي بة  نا لا سـ يب ملن يطالب بأن تأخذ األحاكم ادلو. مل يدية تسـتجويه بفضل ذكل  شأن املعارف ا تقلية  ب لل

يب  يدية كام  تص هبا املعارف ا تجابملزااي اليت  تقل سـخت رشوع للمعارف تل متكل غري ا رسب أحاكم ماكحفة ا ململن يطالب بأال  لت ت
يدية  يدي وأال إىل داخل لتقلا ياق ا تقلا لسـ نظر ل سريا عن الطريقة اليت  يدا أو  يتفرض من اخلارج  تف يدهباق ية لتقل أحصاب املعارف ا

يدي ياق العريف أو ا هم أو يديروهنا أو حيددوهنا يف ا تقلإىل معار لسـ ل  .ف

ية الفكرية ادلوية   تاد يف معايري ا لومن ا توى الوطينمللكملع نطاق احملدد للموضوع احملمي إىل ا سأةل ا سـأن حتال  ل ومن . ملم
توى ادلويل  بارات عامة ملسـاملمكن عىل ا سأةل بوصف املوضوع احملمي  بعناول ا مل ية للحاميةأو بوضع مجموعة من معايري ت  أو هلاأل

ناوهل إطالقا ناع عن  تالا نصان عىل تعريف للكمة . مت ية ابريس واتفاق تربس الذلان ال  ثال ذكل اتفا يو ي ق تفي ". اخرتاع"م تكو
تعريف  ية ابريس  باتفا ية"ق نا ية ا عا لص يث أنهوهذا احلمك . بعبارات شاسعة واسعة" مللك شاهبة،  حتخذ مقاربة  م نوع تعريف ي بت يقر 

تعريف واحد  يدية وال يأخذ  شأن املعارف ا ية  ية احلا ها يف القوانني الو يدية ونطا باملعارف ا تقل ب ل ن لتقل ط ومع ذكل، فإنه . شاملقل
يدية بطريق الوصف ية املوجودة إذ يوحض نطاق املعارف ا تقلسرتشد ابلقوانني الو ن لي ته بوصف . ط يا غويأخذ يف  نة معدتص للج ا

تعامهل تطويرهإىل يدية سـ وا شأن حامية املعارف ا ية  ية املر ها للقوانني الو متدته من  تقلوا ب ع لن ط حتليل ري ويقول يف جوهره إن املال غ. سـ
بغي أن يكون  يدية ألغراض هذه األحاكم إمنا  ينامللموس اذلي يراد هل أن يكون يف حمك املعارف ا أي أنه مقرتن " تقليداي"لتقل

يد  لتقا يل إىل آخب جتقل من  شاط فكري" معرفة"ر، وأن يكون تن تاج  نأو   .ن

يدية حبد ذاهتا  ية أن هذه األحاكم تغطي املعارف ا ثا تقلوتوحض الفقرة ا ن بري . لل رسي عىل أشاكل ا تعويعين ذكل أهنا ال  لت
يدي ثقايف ا تقلا ها وتوازهيا الفوللكوري اليت /لل ناوها يف أحاكم أخرى  تمكليرد  تسـل وتأيت  .)WIPO/GRTKF/IC/8/4ثالويقة (ت

يس يف مضموهنا،  يهتا العامة، ولكن  لالفقرة، يف  يه ) 1(2املادة عىل غرار بن ية برن اليت ترمس نطاق املوضوع اذلي  تغطمن اتفا ق
نص أوال عىل وصف عام مث عىل قامئة من  ية اب لتكل الاتفا نارصق ثاللعا يل ا نطاق عىل  ندرج مضن ذكل ا مل مما  ل باع . سبي تواب

شاهبة، ال تعم ناسب اعامتد تعريف واحد شامل يف . د هذه الفقرة إىل تعريف الاصطالح عىل اإلطالقممقاربة  ملولعل من غري ا
ت يوية اليت  نوع وا متضوء ا حل يدية الت تفاوتلتقلز هبا املعارف ا يدية يف القوانني لوا شأن املعارف ا ية  ية املر تقلالو ب ع لن  .ط

ئةل املط يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا سـا تعل رشة لل سة  عروحة يف ادلورة اخلا سمرب 11 إىل 7(م سار  )2009ي د مـوخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

يا نوب أفر يك و رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب يقا ج سـي م لص ملكل ّ  .ملب

يقات املقدمة  ئةل املطروحةلتعلا  سـواأل

ئةل املطروحة اق يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يا ورتحهتا ل يـا لأسرتا نـوب أفر يـا واملغـرب وعـامن والاحتـاد الـرويس و سلفادور وإيطا يقا ج ل لـ
رسا وفــزنويال  بويفاريــة–مجهوريــة (يــوسو ل ا نظمــة األربــو )ل ي، ابإلضــافة إىل  تجــارة ادلويــة م لوغرفــة ا ية ل شعوب األ هــد ا صــلو لــ مع

ية الفكرية  ية  للملكالرباز بني(InBraPi)يل  .ق، بصفة مرا
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 1ادة العالقة ابمل 

بل املادة 1 مع املادة 3اقرتحت ثالثة وفود دمج املادة  ها وإدراهجا  ق أو   .1نقل

ية  ية وا متعات األ حمللمعىن ا صل  جمل

تالف بني املادة  نظر يف 4خأشار أحد الوفود إىل الا ية"ت اليت ال  متعات ا حمللا ياغة . وسائر األحاكم" جمل تعامل ا لصواقرتح أيضا ا سـ
تعريفات ذاهت هالذاهتا وا لكا يف الويقة   .ث

هم مصطلح  ية"ُيفواقرتح أحد الوفود أن  ية وا متعات األ حمللا صل سه اذلي 3 من املادة 2يف الفقرة " جمل شامل  نف ابملعىن الواسع وا ل
متعات"يفهم من مصطلح  ية "جملا بني يف احلا شـ، كام هو  ّ يدي23م ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا رشع األحاكم  تقل من مرفق  ل تع ب لم  .ل

يديةتعري   لتقلف املعارف ا

هذه الويقة) 2(3رصح أحد الوفود بأن احلمك الوارد يف املادة  يه امحلاية وفقا  سب ملا  ثتعريف  تغط لن  .م

 .ّ وضوحا ودقة3واقرتح أحد الوفود زايدة املادة 

بل نقاش موضوعي رشوط األوية  يدية هو من ا ترب أحد الوفود أن وضع تعريف معيل للمعارف ا قوا ل ل تقل ل إن تعريف وقا. لع
يدية كام هو وارد يف الفقرة  يد3 من املادة 2لتقلاملعارف ا ج هو يف حد ذاته تعريف معيل  ها أن . ّ بغي  نة ميكهنا و لوقال إن ا ين للج

تضاء ند الا يريه  ية تعديهل أو  تعريف خالل مفاوضاهتا  قتراجع هذا ا ع تغ بغ يع . ل يدية  شمل تعريف املعارف ا مجوشدد عىل أن  تقل لي ّ
تقدمةاملعارف  بدلان ا ية وا نا بدلان ا يدية من ا يدية، أي املعارف ا ملا ل ل ل تقل متقل ل  .ل

هوم  يق  بة إىل أن من الصعب إجياد تعريف د هات املرا ملفوأشارت إحدى ا ق ق يدية"جل تاز " لتقلاملعارف ا هوم يح شامل  ميألنه  مف
ياق  ياللسـابعامتده عىل ا تقاهل عرب األ جوا د تعريف يقوم عىل معايري واحضة إذا ما أريد ومع ذكل، رأت أن من الرضوري إجيا. ن

يدية أن حتظى ابالحرتام يقه.لتقلللمعارف ا تعريف الراهن غامض إىل أقىص احلدود ومن الصعب جدا  ب وقالت إن ا ورأت أن . تطل
بغي حاميهتا يدية اليت  يزي بني املعارف ا ساعدة ادلول األعضاء عىل ا ينمن األسايس وضع معايري واحضة  تقل مت لمل  وفقا للقانون ل

يع تاحة  للجمالوطين واملعرفة العامة ا  .مل

ية  ثقا هوية ا فتعريف ا  لل

يح تعريف  ية"ضاقرتح أحد الوفود تو ثقا هوية ا فا  ".لل

ية  نفات احلر يدية وا نون ا فا ملصلف  لتقل

نفات احلرية يف املادة  يدية وا نون ا فاقرتح أحد الوفود إضافة ا ملصلف  .3لتقل

ياسة ال  عامةلسـالعالقة بأهداف ا

ياسة العامة  ية هدف ا سـأشار أحد الوفود إىل أ يدية"أي " 6"لمه تعديل املقرتح يف الفقرة" لتقلدمع أنظمة املعارف ا  1 لوإىل ا
بارة  عتضمن  يال"لت تعريف العميل احلايل "جعرب األ تعديل ومدى وفاء ا نقاش حول الغاية من هذا ا ل، ودعا إىل مزيد من ا ل ل
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يع ادلول األعض ياجات  مجاب بحث. اءحت تدعي مزيدا من ا سأةل معقدة جدا و لورأى أن ا سـ تفت بوجه خاص إىل. تمل هدف  لوا
ياسة العامة  ياسة العامة " تشجيع الاحرتام"أي " 2"لسـا ية ألحصاب املعارف "أي " 3"لسـوهدف ا ياجات ا لفعلية الا ت حب تل

يدية يع الاحرتام، وقال إن من غري الواحض "لتقلا يق يف  هام تعريف  شجمدى إ تض يدية س سالمة لتقل إزاء أنظمة املعارف ا لوا
يدية ية ألحصاب املعارف ا ثقا تقلا لل يدية عىل " منفتحا"ّ ولعل تعريفا ،ف ية ألحصاب املعارف ا ياجات ا ية الا تقلأقدر عىل  لفعل ت لب حتل

هم تال فا  .خ

بةاقرتاحات من  ياغةقهجات مرا شأن ا لص   ب

هات تاقرتح بجلإحدى ا توى الوطينَّ حيدوجيوز أن" إضافة امجلةل ةق املرا يار اخلاص ملسـد عىل ا عىل ّادلاةل ملصطلحات ابخل ا
يديةاحملمي وضوع امل  ".لتقليف إطار املعارف ا

بة  تواقرتح هات املرا قإحدى ا ثاين من الفقرة " نشاط فكري"بعد " َّمطور"إضافة جل سطر ا ليف ا  .3 من املادة 2ل
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 4املادة 

 رشوط احلصول عىل امحلاية

ّتعني ينبغي  ية  ي تا رشوط ا يدية اليت تفي اب لنح امحلاية للمعارف ا ل ل لتقل  : عىل األقلم

يدي؛ َّومكونة وحمافظا علهيا مسـتنبطةتكون  "1"   ياق  يال يف  ناقةل بني األ تقلو سـ جت  م
متـي إىل مقرتنة بوضوح // بوضوحتكون مقرتنة  أو "2"   يا عىل أهنـا  تنأو يكون معرتف هبا عر متـعف مبجمتـع / / جم 

يدي أو شعب أ يةأو تقلصيل أو  يال؛ ثنجامعة إ ها بني األ نا جحيافظ علهيا و قل  يت

يةءاجزتكون  أو "3"   ثقا هوية ا تجزأ من ا ف ال  لل يدي ي تقلمتع أو شعب أصيل أو  شعب، أو جمل ية  ثقا هوية ا لا فل   مـال
ية يةءاجز// ثنأو جامعة إ ثقا هوية ا تجزأ من ا ف ال  لل تجزأ منءاجز //ي يـدجممتع  ي ال  شعب، أو يتقلأصيل أو  يـة  ثقا هويـة ا لـا فل  أو  مـال
يــة، يــةممــن ثنجامعــة إ مللك أقــرت هل صــفة صــاحب املعــارف مــن خــالل شــلك مــن أشــاكل الائــامتن أو الوصــاية أو ا َّ ِ يــةُ  أو ع امجلا

ية ثقا ية ا سؤو فا ل ل يق أو القوانني . مل شلك رمسي أو غري رمسي عن طريق املامرسات أو املوا بري عن هذه العالقة  ثوجيوز ا ب يـة لتع فالعر ُ
يدية بقة لتقلأو ا ية ا ملطأو القوانني الو  .طن
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يق عىل  لتعلا
 4املادة 

هـذه   رشوع وفقا  متكل غري ا تحق امحلاية من ا تاز هبا  يدية أن  بغي للمعارف ا يا اليت  ليوحض هذا احلمك املزااي ادل ملن سـ مت تقل لن ت لل ي
بغي للمعارف ا. األحاكم هم هذا احلمك يف وضع املعايري اليت  لتو ن يس رشوع مـن ي متكل غري ا تحظى ابمحلاية من ا ملـيدية أن تفي هبا  ل لقل

نا أيضا يدي  تطفل عىل اجملال ا يط اخلاريج، من دون ا هجانب الغري يف ا تقل ل توحـا أمـام اعـامتد رشوط .لحمل بـاب  مف ويرتك احلمك ا ل
ية اخلاصة ياجات الو يارات والا نأوسع نطاقا للحامية لكام اتفق ذكل مع ا ت طخل  .ح

يديـة يوسرتشد   شأن املعـارف ا يـة املوجـودة  بقـة يف القـوانني الو تقلهذا احلمك ابملعـايري ا بـ ن لملط شات ط نا سرتشد اب قـكـام  مل يـ
يديـة هـا عـىل حاميـة املعـارف ا بغـي  نـة حـول املعـايري الـيت  يضة اليت أجرهتا ا تقلا لللج يق ن بتف تطسـ يـة . يمل طنوتغطـي تـكل القـوانني الو

تلف املعايري  نة  شات ا نا خمو للج ق شرتكةهرتظأا عىل أهنم نارص ا مل بعض ا نص يف . لع شرتكة و نـارص ا تكل ا يـويأخذ هذا احلمك  ملـ لع بـ
يديــة  يــال،  " 1"لتقلجــوهره عــىل رضورة أن تكــون املعــارف ا هــا األ نا يــدي  جذات طــابع  قل تت ممتــزية مــع ومقرتنــة بعالقــة " 2"تقل

متع احمليل اذلي هو صاحهبا " 3"أحصاهبا،   هوم أوسـع مـن أشـاكل وهذا (جملوعىل وجه صةل هبوية ا يـة"ملفا شمل " مللكا هـودة و يـا ملع
يدي أو األصـيل إذا اكن "). الائامتن"مثال  متع ا تجزأ من هوية ا يدية جزءا ال  تقلفقد تكون املعارف ا ي لتقل ساس ذلجملل متـع إ حـكل ا جمل

بة أو إبواجب  نا هـا بـني أفـراده بطريقـة  يديـة والاتفـاع هبـا ونا حـاحلفاظ عىل املعـارف ا ســ ت ن متقل قل متكل غـري ل لـساس بـأن إابحـة ا

رشوع  يديــة ملــا تفاعــا ضــارا مــن شــأنه أن يكــون مــؤذايلتقلللمعــارف ا نأو الاتفــاع هبــا ا يــة مــا ميكــن . ن يــة احلا لويف القــوانني الو طن
تج. الاسرتشاد به يف هذه املفاهمي نود امحلر عىل أن ا نون وحرف ا شأن  تحدة  نص قانون الوالايت ا ثال،  يل ا نـوعىل  ه ب مل ي ململ ل ف  سب

يةل حمددة يعد  تج حيمل امس  شأ ا يهنا مىت اكن  يةل  تجات  بمن  ن ن بع ب قن م ق نود امحلرملم نون وحرف ا نظمة  لهأو  لف وقد يكون ذكل . 3م
متزية"من ابب  ند" ملالعالقة ا  ".2" لبكام هو مقرتح يف ا

يدية يف املادة  ند هذا احلمك إىل الوصف العام للمعارف ا لتقلو ية  3 يست بد ئونص عىل عالقة  يدين مي مـن امحلايـة ملـسـتفمـع ا
هم يف املادة يا . 5 يفالوارد تعر يدية ادل متعة العالقة ا ثالث  نوتوحض هذه املواد ا تقل لل تحظـى جم يدية بأحصاهبا،  لاليت تربط املعارف ا لتقل

رشوع مبوجب هذه األحاكم متكل غري ا ملابمحلاية من ا بعد إماكية اعامتد نطاق أوسع للحامية ألهنا . ل نوال  ف احلد األدىن فقط ّتعرتست
بارة ( بـارة ).  يف بداية املادة"عىل األقل"بعوهذا هو املقصود  بـني " عـىل األقـل"لعومـع ذكل، فـإن ورود هـذه ا ييف بدايـة احلـمك 

ياسات  يةلسـجبالء أن بإماكن واضعي ا ياجات والظروف الو ناألخذ مبعايري أمشل للوفاء ابال طت  .ح

يقات املقد تعديالت املقرتحة وا تعلا رشة لل سة  ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا عمة واأل م سمرب 11 إىل 7(سـ سار  )2009ي د مـوخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

رشوع األحـاكم اقرتحهتـا  نـة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصـة اب مـا لـص ّل سودان وأوروغـواي الـصني وملبي يا واملغـرب وا نـد وإندو لـا سـ نيـه ل
بويفارية–مجهورية (وفزنويال  ل ا  .)ل

                                                           
3  (Section 309.2(f), 25 CFR Chapter II 309 (Protection of Indian Arts and Crafts Products) 
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يقا ئةل املطروحةّ املقدمةتلتعلا  سـ واأل

يــا واملغــرب ويجــرياي  سلفادور وإيطا يا والربازيــل واكمــريون والــصني وا ئةل املطروحــة اقرتحهتــا أســرتا يقــات املقدمــة واأل نا ل لــ ل ســـ َّتعل ل
ــايس  يا واجمللــس الرئ نــون ألســرتا يــة وأوروغــواي، ابإلضــافة إىل مركــز قــانون ا تحــدة األمر للــوالــوالايت ا ل لفمل ية يك صــلشعوب األ

بني) بيثيشـيلوكونو( يا، بصفة مرا قيف سانت لو  .سـ

 املعايري 

يـة4الحظ أحد الوفود أن املعايري املذكورة يف املادة  بغي أال تكـون ترا مك  يـد الـرضوري " 3"4وقـال إن املـادة . ين يـار الو حيه ا ملع
 للحامية 

 .واقرتح أحد الوفود أن تكون امحلاية أوسع نطاقا

يه يك تكـون ود توساءل أحد الوف ناد إ ها الفرد أهال للحامية وعن األساس اذلي ميكن الا بد يدية اليت  لإن اكنت املعارف ا ي تتقل سع ل
تاكرات أخـرى يف إطـار . مشموةل ابمحلاية يدية وال تاكرات يف إطار نظام حامية املعارف ا بعض الا تاح امحلاية  بـوساءل ملاذا  تقل ب ل ت لت
 نظام الرباءات؟

يـة " أو"ضافة حرف العطف والحظ أحد الوفود إ يـة للحاميـة يف  شأن األ يـة  هام املعـايري غـري الرتا بسائال عن مدى إ هل بـ مك تلت سـ م
ياجات أحصـاب املـصاحل همحتا تجابة ملـصا حل أو الا نقـاش ادلائـر يف احملافـل ادلويـة حـول املعـارف . ســ يـه ا متـع  لوقـال إن مـا  ل عل جي

يدية هو   متع حميل،أن صاحهبا " 1"لتقلا متع احمليل،  و" 2 " جمهو  متـع حمـيل كـام هـو " 3"جملأهنا تقرتن اب يـة  ثقا هويـة ا جملوتعلق اب ف لل ت
ّبني يف املادة بـدأ . 5 م ساعا ويطـرح  نطـاق ا ية للحامية يزيـد ا هم رشوط األ ية يف  موأضاف أن اعامتد مقاربة غري ترا تـف ل هل اإلقـرار مك

يدية بدأ  لتقلخبصائص املعارف ا سأةل متايش ، وأن هذ)ط(ملكام يه مذكورة يف ا ثري أيضا  هم غري الرتامكي  ما ا ي تعريف"لف يق " لا لضا
سم به نوع اذلي  تمع ا يت يدية ل ية للحامية. لتقلأحصاب املعارف ا سأةل األ بدأ مقرتان  شة هذا ا نا هلودعا الوفد إىل امليض يف  مب مل ق  .م

يدية   لتقلتعريف املعارف ا

تعريفات ويف  نظر أكرث يف ا لارتأى أحد الوفود إمعان ا يةل بعض الظروف ا حمللمواطن املرونة الالزمة  ثـال . ل يل ا ملوساءل عـىل  سـبت
يال املعارصة؟4املادة ّنص كيف ميكن الربط بني  ها األ يدية اليت  نة للمعارف ا ج وامحلاية ا تج تنملمك  لتقل

 3العالقة ابملادة  

 .3 من املادة 2يف الفقرة " 1"4ّاقرتاح أحد الوفود إدراج نص املادة 

تخدمة يف املادة املصطلحا   4ملسـت ا

تعامل املفردات ذاهتا يف الويقة كلك ثاقرتح أحد الوفود ا بارة . سـ ثال  يل ا عوذكر عىل  مل يـة"سب ية وا متعات األ حمللا صل تخدمة " جمل ملـسـا
تخداهما أيضا يف املادة 2.3يف املادة  ية"وأشار أيضا إىل احلاجة إىل جتديد نطاق . 4سـ واقرتح ا متعات ا حمللا  ".جمل

يـاان وأش هـا أ يديـة  حار أحد الوفود إىل أن املعـارف ا متلك يـةلتقل " 2"4كل، اقـرتح أن تـضاف يف املـادة ذلو.  يف الـصنيثنجامعـات إ
تلف  يةخمإشارة إىل   .ثنامجلاعات اإل
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بارة  يح  عواقرتح أحد الوفود تو يدي"ض تقلمتع أو شعب أصيل أو  بارة " جم ية"عو ثقا هوية ا فا  ".لل

ند إىل أن وأشار أحد الوفود  تعلقة اب بالاقرتاحات ا  عىل أحصاب املعارف ال عـىل املعـارف 4 تركز يف ذكل اجلزء من املادة" 3"لمل
نقاش . نفسها ها أو عـىل مـن مه أحصاهبـالودعا إىل مواصةل ا يعـة املعرفـة  ية للحامية عـىل  نفـسيف رضورة أن تركز رشوط األ ب . طهل

ية أيضا  ياق رشوط األ سأةل أخرى يف  تفت إىل  هلوا سـ م يدية اذليف حال ل ين قد يفون مبعـايري لتقلتزامح مطالب أحصاب املعارف ا
تلف ية  ثقا ية ولكن هوايهتم ا ختاأل ل نقاش. فهل تدعي مزيدا من ا ية و سأةل أسا لورأى أن تكل ا سـ سـ  .تمل

بني أن مصطلح والحظ أحد ا يدي أو أصيل"قملرا تقلمتع أو شعب  بس" 2"4يف املادة " جم ليه  شاور وارتأى تقدمي رشح بع. ف لتـد ا
نة خبصوص دراسة حول املصطلحات  .للجخارج ا

شعيب   لالطب ا

تابــةتقــدمي اقــرتح أحــد الوفــود أن  نــصوص القانويــة  ًمزيــد مــن ا ك ن ست مربطــة دامئــا . ل يديــة  يــة ا توالحــظ أن املعــارف ا يــ تقل لب ل لط
متعات  .جملاب

ية الطب ا" 3"4اقرتح أحد الوفود أن تضاف إىل املادة و يعة  لـإشارة إىل  ملكب يـوي ط حلشعيب وعـىل وجـه اخلـصوص يف الطـابع ا
يال تعامل به عرب األ يه وا جألوجه الاتفاع به وتويده واحلفاظ  ل عل ل  .ن

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

بني حذف  تب ". 2"4من املادة " بوضوح"قاقرتح أحد املرا نص اإلنلكزيي، اقرتح أيضا أن  ُيكويف ا بري احلرف األول ابحلرف ل لكا
 ".أصيل"ابل اإلنلكزيي للكمة من املق
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 5املادة 

يدون من امحلاية  ملسـتفا

يديـة بفائـدة عـىل   لتقلبغي أن تعود حامية املعـارف ا بط املعـارف ين يـة الـيت  متعـات ا تـسـتنا حملل هـاجمل نا قلوحتـافظ علهيـا و  بـني تت
يدي  ياق  يال يف  تقلاأل سـ تجزأ من هويهتا وفقا للامج تربها جزءا ال  يواليت تقرتن هبا و ينبغي أن تعود امحلاية بفائـدة معال بذكل، و. 4 دةتع

متعاتعىل ية جمل ا يدية وصل األ يديـة هبـذه الطريقـة نفسها اليتلتقلا بة املعـارف ا لتقل تكون صا وكـذا األفـراد اذليـن تعـرتف هلـم تـكل ح
متعات  شعوب جملا بغـي أن . بتكل الصفةلوا تفادة مـن امحلايـة،  بـت يف حـق الا نـد ا ينو ســ ل يـق واملفـاهمي بانحلـسـتؤخـذ يف اع ث املوا

متعات تكل ا جملوالقوانني واملامرسات العرية  ل ف شعوبُ بال وا نا سب ما يكون  سـ، قدر اإلماكن و  .مح
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يق عىل  لتعلا
 5املادة 

سابقة عـىل موضـوع امحلايـة  بادئ ا لركزت ا يا مـن حاميـة املعـارف . مل بـد يد  بغـي أن  يـوحض مـن  ئأمـا هـذا احلـمك  م تف ن يـسـف ي
يدية هميونص عىل . لتقلا يديـة أ يد أحصاب املعـارف ا سأن يكون ا نفـتف لتقلسـ ند . مل يـة يـستو طنإىل املامرسـة الراخسـة يف األنظمـة الو

يدية نقاشات ادلوية حول املعارف ا ثابت يف ا ية واملوضوع ا تقلاحلا ل ل ل شأن أطـر  وترد املقاربة ذاهتا يف .لل يا  بـاقرتاحات مطروحة حا ل
 .لدوية للحامية

بـدأ األسـايس يكفـل ذلكل لونظرا إىل أن املعارف ا  متع احملـيل وتـصل هبـا، فـإن ا ية  ثقا هوية ا مليدية تقرتن عامة اب ت ل للمجتقل ف ل
يد من امحلاية تضامن أن  متع اب يسـتفا ل بني من ادلراسات والقضااي عىل أرض الواقع أن مـن املمكـن يكـون أحـد . جمل تومع ذكل، فقد 

ية من الا تأ متع هو األهل جلين الفوائد ا تأفراد ا مل ثـل جمل يديـة،  متفاع ابملعـارف ا تقل شعيب أو املـزارع ممـن يعمـل داخـل لن يـب ا لـا لطب
متع احمليل شأ ذكل اإلقرار من خالل . جملا هود أن  ينومن ا يق أو القوانني العريةاملفاهميملع ف أو املوا  .ث

ية جلين الفوائ  نظمة مبوجب القانون واملامردهلومن اجلائز أن تكون رشوط األ ها  م وطريقة توز هـا يع يـة الـيت  بعسـات العر يتف
سه متع  نفا ية اليت . جمل يـق ئيسـوهذا من اجملاالت الر يديـة تكفـل اإلقـرار ابملوا يـة محلايـة املعـارف ا يات قانوية خار تيض آ ثرمبا  تقل ن لل ج تق

تخلص من أحـاكم احملـامك أن مـن املمكـن توزيـع الغرامـات .فوالقوانني واملامرسات العرية واحرتاهما يـة املفروامليسـ و ضـة عـىل مـن لا
ية الفكرية  مللكنهتك ا يـة يف اتفاقـات . وفقا للقانون العريفي يـق العر يق القـوانني واملوا فومن املمكن أيضا  ث سامح تقـامستطب نـافع وا لـ ا مل

نه  يدين دليه من امحلاية وفقا لقوا تحديد ا يمتع احمليل  نتف ملسـ ب ميهوممارساته للمج ته. اخلاصة هومفا يار يف  مجلويقر احلمك هبذا ا ثةخل ثا ل ا  .ل

توى الـوطين واحملـيل  يديـة عـىل ا تلفة لالئامتن عىل املعـارف ا سـويوازن هذا احلمك بني األشاكل ا تقل ملـخمل  وبـني احلاجـة إىل ل
يدين من امحلاية، عىل حنو يفيض إىل  شمول مـن هجـة وادلقـة والوضـوح مـن هجـة مبادةلملسـتفاإلرشاد يف حتديد ا لـ بني املرونـة وا

يـة األهـل للحاميـةولعل بعض القوا. أخرى متعـات ا نص عـىل تعريـف  يـة  ية احلا ية وا حمللنني الو يـ ل حملل للمجن شة . (ط نا قـانظـر أيـضا ا مل
يضة حول هذا املوضوع يف الويقة  ثا نظومـة جديـدة ). WIPO/GRTKF/IC/8/6ملسـتف شاء  موبدال مـن إ شأن نـ ها  بـمـن أ صـل

ية متعات ا ية وغريها من ا متعات األ حمللهوية ا جملصل سمح هذا، جمل نةي  ته الرا نص  ه ا يغ شأ ،بصل بدل ا ية  نـ ابلرجوع إىل القوانني الو ل ملن ط
سائل بت يف هذه ا ملمن أجل ا ية . ل متعات ا حمللومن املمكن إذا تعريف ا جمل هومني يف القـانون اخملـصص ذلكل عـىل ً ملفوالفرد أو أحد ا

يد الوطين أو احمليل  4.لصعا

ئةل ا يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا سـا تعل ية ما بني ادلوراتملطروحة خالل لل تا يقات ا بسار ا تعل لكم  ل

يقات املقدمة  ئةل املطروحةلتعلا  سـواأل

ئةل املطروحة اقرتحهتا  يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يا والصنيل  .لأسرتا

                                                           
نود امحلر،  يف الويقة  4 نون وحرف ا شأن  ية  تحدة األمر ثال قانون الوالايت ا ثيعرف  ه ب لمل ف يك م ّWIPO/GRTKF/IC/5INF/6 يةل قب، 

يةل أو مجم نود امحلر بأهنا لك  با قه نود امحلر اليت من املعرتف بأهنا أهل يف ل يةل يف األالساك أو أي مجموعة من ا هوعة أو أمة أو قرية أ لص
نود امحلر مبوجب قانون الوالية أو  يةل من ا يا بأهنا  ها ر نود امحلر من املعرتف  ية، أو لك مجموعة من ا تحدة األمر هالوالايت ا ب مس ه لمل ق لل يك

نة اتبعة لوالية أو ما سأةلجلابعرتاف  بت يف ا ية  ية ذات صال ئات رش ها من  مل شا لل يع حي تهب  .ه
)Section 309.2(e), 25 CFR Chapter II 309( 
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 4 العالقة ابملادة 

يقات املدىل هبـا حـول املـادة تعلبا عىل ا لي نـد حتديـد ، رأى أحـد الوفـود أن مـن الـرضوري أيـضا أن يؤ4 تعق بان،  عخـذ يف ا حلـسـ
يدية ية يه أحصاب معارف  يدين من امحلاية، وجود جامعات إ تقلا ن ثتف بغـي أن . ملسـ يديـة ال  ينوأضاف الوفـد أن نقـل املعـارف ا لتقل

ية يني ومصادرها األ بدعهيا األ صليؤثر يف انفراد املصدر األصيل، لضامن الاحرتام وامحلاية  صل  .مل

تعلقة وأشار أحد الوفود إىل أن الا ية للحامية يف املادةملقرتاحات ا يدين مـن امحلايـة يف 4 هلابأل تـاج إىل حبـث يف ضـوء ا ملـسـتف  حت
 .هذا اجلزء

 القانون الوطين 

يق يويح  شة لتعلأشار أحد الوفود إىل أن ا نا سائل ودعا إىل امليض يف  بت يف بعض ا قتح ابب الرجوع إىل القانون الوطين  مل ملل بف
 .جلزءمدى جتيل ذكل يف هذا ا

يدي  ياق ا تقلا لسـ  ل

سلط  ياغة امجلةل األخرية  ية، كام أشار إىل أن  يدي ابأل ياق ا شة ارباط ا نا هم مباكن  يـأشار أحد الوفود إىل أن من ا ص هل تقل سـ ت لق ل م مل
نقاشالضوء عىل وجود عالقة بني  تحق مزيدا من ا يدين، وهو أمر  يديني وحتديد ا نني ا لاملؤ سـ تقل يمت  .ملسـتفل
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 6املادة 

نصفالعادل و تقامسلا نافعملا   والاعرتاف بأحصاب املعارفللم 

يدية اليت يكون أحصاهبا .1 نافع املرتبة عىل حامية املعارف ا تقلشمل ا ت مل نون علهيا لت ها، امتأو املؤ ل أهال  نـصف تقامسل مل العادل وا
يدية تكل املعارف ا ناعي  تجاري أو ا ية من الاتفاع ا تأ تقلنافع ا ب لص ل ن ت مل  .لللم

يديـة ألغـراض غـري جتاريـة، ابلـرضورة، رتتب تال  .2 تقلعىل الاتفـاع ابملعـارف ا نـافع غـري لن تـاجئ مثـل نقديـةمإال  نفـاذ إىل  ن ا ل
متع احمليل اذلي يكون مصدر املعرفةاألحباث وإرشاك  نون علهيا جملا يدية أو املؤ متأحصاب املعارف ا تعلمي،لتقل بحث وا شطة ا ل يف أ ل  .ن

تفع ابملعارف ا .3 لعىل لك من  ين ْ يدي َ ها ا يا تقليدية خارج  سـ لتقل نأحصاهبـا والاتفـاع ابملعرفـة ب مصدر املعرفـة والاعـرتاف ذكرق
ية ألحصاهبا ثقا فبطريقة تقوم عىل احرتام القمي ا  .ل

بـدأ  .4 بـق فهيـا  يدية يف احلـال الـيت ال  بل الاتصاف ألحصاب املعارف ا مبغي إاتحة الوسائل القانوية اليت تكفل  يطن تقل ن سـ لن ي
يه الفقراتن  العتقامسلا نص  نافع كام  نصف  علادل وا ت للم يه الفقرة2 و1مل نص  عل أو مل يمت الاعرتاف هبم كام   .3 ت

يةفجيوز للقوانني العرية  .5 متعات ا حملليف ا نني علهيـا جمل يديـة أو املـؤ متوأنظمة وضع القواعد واملعـايري ألحصـاب املعـارف ا أن  لتقل
ية  تتقامسمعلتقوم بدور هام يف  نافع ا مل ا يديةمل ية من الاتفاع ابملعارف ا تقلأ ن  .لت
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يق عىل  لتعلا
 6املادة 

نافع وال  سب  رشوع عىل  متكل غري ا نطوي ا مقد  ك مل نـصفة  لي نافع جتارية من جراء الاتفاع مبعارف من غري معـامةل  مسـامي  نم
بة . تكل املعارفألحصاب  يدية مـن اإلثـرابتحصنيلوهذا هو عامة ما يدفع إىل املطا رشوع أو لتقل املعارف ا مـن إفـضاهئا ملـء غـري ا

نصفة نافع للغري ال تكون  مإىل  با. م يه، فقد يؤدي ا سـتنو رشوع إىل إقامـة طعل متكل غـري ا يديـة مـن ا ملـ نظام محلايـة املعـارف ا لـتقل ل
بة تكفل ا لمعايري مو يديـة العادل تقامسج ية من الاتفاع ابملعـارف ا تأ تقلنافع ا ن ت مل نـافع تقـامسلويكفـل ا. لللم يةل للم العـادل  ســأيـضا و

يل  ياسة العامة من  بيذ أهداف ا قسـ لت نف يدية"ل مية املعارف ا لتقلاإلقرار   ).أعاله" 6"و" 2"و" 1"األهداف " (بق

تمكل هذا احلمك   رشوع تقـامسلاإلحاةل الواسعة إىل ايسـإذن  متكل غـري ا نـافع كـام وردت يف الوصـف العـام  ملـ العـادل  للـللم

تجيو)  أعاله1املادة ( لشمل الاتفاع ا تجارين شأن املعـارف . لاري وغري ا تفـق علهيـا دويـا  يـة ا تو بـادئ ا تخلص من ا بـو ل مل جهي ل مل يسـ
ية  بادئ األسا شمل ا يولويج أن من املمكن أن  نوع ا تصةل اب يدية ا لا سـ مل ت ب ت مل لتقل ل نـافع تقامسل نـافع " 1"مل ا نقديـةملا نقديـة وغـري لا ،  لا

تالف نوع الاتفاع" 2" تلف اب نواتفاقات تعاقدية  تجـاري بونـ. 5خخت تجـاري وغـري ا لاء عـىل ذكل، ميـزي هـذا احلـمك بـني الاتفـاع ا ل ن
تالف أنواع الاتفاع نافع اب تقامس ا تلفة  بادئ  يدية وحيدد  نابملعارف ا مل ل خم ختقل م  .ل

تجـاري أو 1 وتقمي الفقرة  يـة مـن الاتفـاع ا تأ نـافع ا يديـة تقـامس ا بدأ العام القائل بأن من حق أحصـاب املعـارف ا ل ا ن ت مل مل تقل لمل
يديةلا هم ا تقلناعي مبعار لص يث تكفل . ف يغت الفقرة   حبوقد  متعـات ص يديـة، أي ا بـارشة مـع أحصـاب املعـارف ا نـافع  جملتقامس ا تقل لمل م

ية يدية وا حمللا  .لتقل

ناول الفقرة1  الفقرةومبقابل  تجاري 2 تت،  ل الاتفاع غري ا يـه ن نـوع مـن الاتفـاع يرتتـب  يدية وتقر بأن هذا ا علابملعارف ا ن ل لتقل
نافع غري نقدية فقطتقامس ها .مل  نقدية اليت ميكن تقا نافع غري ا ثاال عىل ا مس وتذكر الفقرة  لم هام هو مل تاجئ األحباث وإ نفاذ إىل  سا ن متـع ل جملا

بحث والرتية شطة ا يدية يف أ باحمليل اذلي يكون مصدر املعارف ا ل ن نفـاذ . لتقل ية وا ثةل األخرى تكوين الكفـاءات املؤ لومن األ سـسـ م
يإىل املعلوما ية واملؤ ية والعالقات ا سـت ا ن سلعلم هاةمله تعاون الالحقة  شطة ا نافع وأ نفاذ وتقامس ا يجة اتفاقات ا شأ  ل اليت قد  لت ن مل ل نن  .ت

يدية ونص رصاحة عـىل   ثة اإلقرار بأحصاب املعارف ا ثا ناول الفقرة ا تو تقل ل لل تفعـون تت بأن يلـزتم ا تحديـد مـصدر املعـارف ملن
نص عىلاو يدية بطريقة حترتم القمي ن الاتفاع ابملتإلقرار بأحصاهبا، كام  ية ألحصاهباالتقلعارف ا فثقا  .ل

يـهنم مـن احلـصول عـىل الرابعة وتؤكد الفقرة   يديـة و يـة ألحصـاب املعـارف ا ية املد متكرضورة إاتحـة اإلجـراءات القـضا تقل ن لئ
ثال للفقرتني  نصف يف حال عدم الا متتعويض  يـة كام تؤكد الفقرة األخرية ادلور اذلي. 2 و1م يـق العر ته ابلقـوانني واملوا ف ميكن إان ث ط

نافع نص عىل أن مليف تقامس ا نـافع الـيت "ت، إذ  ية بدور هـام يف تقـامس ا متعات ا ملمن املمكن أن تضطلع القوانني العرية داخل ا حملل جمل ف
شأ يدية" تنقد  نفاذ إىل املعارف ا تقلمن ا  .لل

ئةل امل يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا سـا تعل رشة لل سة  عطروحة يف ادلورة اخلا سمرب 11 إىل 7(م سار  )2009ي د مـوخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  ملبيّ
                                                           

نافع ("3-دال-انظر اجلزء رابعا  5 نافع "من ") ملتقامس ا نصف  تقامس العادل وا ية وا توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو للمخطوط بون ا مل ل ي ل ب جهي نل جل
ها تعام ئة عن ا نا لا سـ شـ  ) ألف، املرفق24/سادساالقرار " (ل
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يقات املقدمة ئةل املطروحةلتعلا  سـ واأل

ئةل املطروحة اقرتحهتا  يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يل يةا ولأسرتا تحدة األمر يكالوالايت ا  .مل

يدية   لتقلمصدر املعارف ا

تعلق ابلفقرة  يساءل أحد الوفود، فامي  ها األصيل مث مت الاتفـاع هبـا بطـرق 3ت يا يدية خارج  ن، يف حال مت الاتفاع ابملعارف ا سـ تقل قن ل
يل يكفي أن لالتفاع  يدية،  نأخرى واكن الاتفاع األول قد اعرتف مبصدر املعارف ا تقل فن تفـاع أخـرى ل يـه مـن أوجـه ا ثاين وما  نا يل ل

سابق أو ال شرتط عـىل الاتفـاع الالحـق أن . لاإلشارة إىل املصدر ا بحث اذلي  تحديد املصدر عن ا تعلق  نوساءل أيضا فامي  يُـ ل ب ي ت
تفادى أي خطأ يف حتديد املصدر الفعيل  .يجيريه حىت 

ياسة العامة   لسـالعالقة بأهداف ا

همةأشار أحد الوفود إىل أن هذا  سائل ا ثري عدد من ا ملاحلمك  مل ياسة العامـة . ي قـرتح أن تـؤدي حاميـة ي" 12"لـسـوقال إن هدف ا
نافع نصف  تقامس  يدية إىل الهنوض  للماملعارف ا ب متقل ثري عـددا . ل هدف، عىل أنه  يق ذكل ا تحقق عل  يوذكر بأن أي توافق مل  ب لي تط ّ

ئةل ياسة العامــة . ســـمــن األ ــر العالقــة بــني هــدف ا ـي العــام " 12"لــسـوخــص ابذلك تــو بــدأ ا جهيوا ل احــرتام الــصكوك "أي ) ز(مل
تعاون يف إطارها ية األخرى وا رشوعات ادلوية واإل لوا مي ل بدأ " قلمل بـني احلقـوق واملـصاحل اخلاصـة "نـصف ملاتوازن ل ابشأن )ه(ملوا
يدية ويصوهنا وحيافظ علهيا، ومن  يمبن يطور املعارف ا يد مهنـالتقل تفتفع هبـا و ية وقـال إن هـذا". يـسـن سأةل أسا ســ احلـمك يطـرح  مـ

يدية يف ضوء  ته ابملـكل العـاملتقلخبصوص حامية املعارف ا يث عال ية الفكرية من  توازن األسايس يف نظام ا قا ح مللك وأضـاف أن . ل
تطلب إذا  توازن همم و ًذكل ا ي بحثل  .لمزيدا من ا

 8العالقة ابملادة  

يه يف املاد نصوص  ناء ا علأشار أحد الوفود إىل أن الا مل ية 8 ةسـتث سلطات الو سمح  ن  لل نرية طي بدأ املوافقة ا ثين من  تبأن  م سـت ملـسـ ت
يدية تعويـضا عـادال تكل املعارف ا تفعون  رشط أن يدفع ا هور،  تاحة لعامة ا يدية ا بقة الاتفاع العادل ابملعارف ا تقلا ب ن ب مل تقل ن لسـ مل ل  مجلمل

تجاري ناعي وا للقاء الاتفاع ا لص ية . ن نقاش يف  حتقودعا إىل مزيد من ا كيف يـةل واقـرتح . خليق ذكل عىل أرض الواقع يف الظروف ادلا
ها أنظمة حامية خمصصة للموضوعنيف هذا الصدد إماكية الاطالع عىل  بدلان اليت  لجتربة ا  .ل
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 7ة داملا

بقة نرية ا ملسـبدأ املوافقة ا ت  ملسـم

يدية دلىحيمكينبغي أن  .1 بقة أي نفاذ إىل املعارف ا نرية ا بدأ املوافقة ا تقل  لسـ مل ت يـديني، رشط مراعـاة هـذه ملسـم لتقل أحصاهبا ا
ية  بادئ والقوانني الو نا يةطمل بقة ملعنا  .ملطا

يديـة أو للموافقـة  .2 نفـاذ إىل املعـارف ا بقة من أجـل ا نرية ا نح املوافقة ا يدية أهال  تقليكون صاحب املعارف ا ل سـ مل لتقل مل ملسـتل
يه القانون الوطين نص  سب ما  بة  نا ية  ها سلطة و علعىل أن  ي ح سـ من طنح بقمت  .ملط ا

تـدابري تكون ينبغي أن .3 يـات او لا بـدألآل ميـق  بقة لتطب نرية ا ملـسـ املوافقـة ا ســامي  مجليـع أحصـاب املـصاحل وال مفهومـةملـسـت
يدية بة هلم من  لتقلأحصاب املعارف ا نا سـو بغي أن تكفل  م؛غري أن تكون عبءا علهيم يقـنيوالوضوح ينو  ؛ن مـن الزاويـة القانويـةلا
بغي أن توفر رشوطا  لتفقا علهيا ينو نصف تقامسم ية من الاتفاعلم  تأ ننافع ا ت مل يهلم تفق  عل ا تكل املعارفمل  .ب 
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يق عىل  لتعلا
 7املادة 

شأن حاميـة املعـارف   يـة  تـدابري احلا ياسة العامـة وا شات ا نا بقة يف مصـمي  نرية ا بدأ املوافقة ا يق  بـيقع  ل ل سـ قـ سـ لـب ملـ متط ت ملسـم
يدية متكل غري ا. لتقلا هوم املوسع  للوشمل ا ملف تـيض احلـصول عـىل 1 ملرشوع كام هو وارد يف املادةي تـدابري القانويـة الـيت  تق انهتاك ا ن ل

بقة نرية ا ملسـاملوافقة ا يا . ملسـت بدأ قانويا ر بقة  نرية ا نة ابملوافقة ا سـوقد أقر بعض أعضاء ا ن سـ يللج ئمل ًمل م كام أقر بـه آخـرون بوصـفه سـت
يمة"من  ّاملامرسات ا بدأ يف أساسه موافق ".لق تيض ا ملو يديـةيق متع احمليل اذلي يكون صاحب املعارف ا ية من ا تقلة ر لمس  وقـت مـا جمل

ية عىل إبرام عقد أو احلصول عىل . ينفذ إلهيا طرف من اخلارج ألول مرة نونص القوانني الو عـىل رشوطـه  يـمت الاتفـاق تـرصحيطت
نفاذ إلهيا تفع ابملعارف وصاحهبا ويكون األساس للموافقة عىل ا لبرضا ا بـق عـىل نطـاق واسـع ملوهذا ا. ملن مـن خـالل نظـام مطبـدأ 

ترصحي أو العقد أو أنظمة أخرى حمددة  .لا

يديـة عـىل نـوع الاتفـاع املرجـو  نـه يف الفقـرة األوىل إطـالع أحصـاب املعـارف ا بـدأ العـام املعـرب  نويكفل ا تقل ع هم لمل ف مبعـار
نفاذ إلهيا بق  رشط  للوموافقهتم عىل ذكل الاتفاع املقرتح  سـ ك نص عـىل وأما الفقرة. من ية،  ثا ت ا ن بـدأ فل تعلقـة  يات ا سؤو هـام وا مبا مل ل ملـ مل

بقة فاحسة اجملال  نرية ا ملسـاملوافقة ا بـىن ملسـت ياجـات أحصـاب املـصاحل وا يـة وا بـدأ مبـا يوافـق األنظمـة القانويـة الو ليـق ا ت ن ن مل حب ط لتط
ية ابالئامتن يـات . ملعنا ية آل سامت األسا ثة ا ثا لوترمس الفقرة ا سـ ل ل بقةمبـدأ املوافقـةتنفيـذ ل نرية ا ملـسـ ا بـدأ  تطبيـق مـن خـالل ملـسـت ملا

ـي  تو جهيا نفاذ إلهيا"ل ية امحلاية وإماكية ا لفعا ن يقـني القـانوين " ل يـات ا بقة مبـا يـضمن يف تـكل اآل نرية ا يات املوافقة ا لعىل آ ل سـ ملـل ملـسـت
نافع . وسالمهتا بدأ تقامس ا ميت مهزة وصل رصحية مع  ملوأ م بقةق نرية ا ملـسـبإدراج رشط املوافقـة ا تفـق علهيـا ملـسـت رشوط ا مل مضـن ا لـ

ية من ذكل الاتفاع تأ نافع ا نخبصوص الاتفاع وتقامس ا ت مل مل  .ن

بـدأ  يـق ا نص عـىل رضورة  تفي اب بقة، و نرية ا ية إزاء املوافقة ا نوع يف املقارابت احلا ملويقر احلمك ويأخذ اب ب ل سـ ل تطت مل يكل . ملسـت
نرية اويف الواقع،  بع أنظمة املوافقة ا ملمن املمكن أن  ت ملسـت تفق علهيا دويـا،ت بطة وا ية ا بادئ األسا لبقة بعض ا مل سـ مل  كـضامن 6ملسـتنسـ

يف  يقني والوضوح القانوين واحلد من تاك لا نفاذل يدات عىل ا ية واحرتام القانون يف ا شفا نفاذ وضامن ا لإجراءات ا ي ل لتقل ومـع ذكل، . ف
بادئ،  بقا، من زاوية هذه ا بدأ األسايس  ملمفا دام ا مط يـمل سأةل ا تيضع احلـمك  هـدة القـانون خمـ يـق يف  ية  رشوط ا عار ا ب شلك تطلـ لللـ

يديـة يـث املعـارف ا بدل  بقه ا تقلالوطين اذلي  لـ ليط ياجـات أحصـاب ل نظـرا ح هـا وتفـاوت ا يديـة ونو تكـرثة قـوانني املعـارف ا ت حتقل ع ل
يدية وبىن الائامتن  .لتقلاملعارف ا

ئةل املطروحة يف ادلورة اخل يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا سـا تعل رشة لل سة  عا سمرب 11 إىل 7(م سار ) 2009ي د مـوخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  ملبيّ

يقات املقدمة  ئةل املطروحةلتعلا  سـواأل

يا ئةل املطروحة اقرتحهتا أسرتا يقات املقدمة واأل لا سـ َّتعل  .ل

                                                           
بقة ("1-جمي-انظر اجلزء رابعا  6 نرية ا نظام املوافقة ا ية  بادئ األسا سـا ل سـ ململ توصل إىل املوارد "من ") ملسـت شأن ا ية  تو لخطوط بون ا ب جهي ل

ها تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا لا سـن شـ ل للم مل ل  ) ألف، املرفق24/القرار سادسا" (جلي
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بدأ   )ه (ملالعالقة اب

ـي العام احلمكأشار أحد الوفود إىل أن هذا  تو بدأ ا تعلق حتديدا اب جهي  ل مل نافع"أي ) ه(ي  6 كام هـو حـال املـادة" ملاإلنصاف وتقامس ا
بدأ  بادئ الواردة فهيا، وقال إن ا ملوا يديـة يف املوافقـة )ه(مل لتقل يعلن بوجه خاص رضورة أن حترتم امحلاية حـق أحصـاب املعـارف ا

يديةأو عدم املوا هم ا نفاذ إىل معار تقلفقة عىل ا لل يولويج يف ما خيـص املعـارف . ف نوع ا ية ا بوذكر أن ذكل واجب مرتتب عىل اتفا لت ل ق
ية حتديدا يدية املربطة ابملوارد الورا ثا ت يـد أو رشط ويف . لتقل بقة بـال  نرية وا بدأ املوافقـة احلـرة ا قوقال إنه ال يؤيد األخذ  سـت ملـمب ملـسـ

نه يقر هالكلك احلاالت، و ية يف القرارات اليت  شعوب األ شارة ا متس برضورة ا صلس ل نـد اإلمـاكنت نقـاش . ع،  لوأيـد فكـرة موصـةل ا
بدلان الـيت  نا والاطالع عىل جتربة ا نا و يا و بقة  نرية وا بدأ املوافقة احلرة ا لحول الظروف اليت يكون فهيا  سـ معل تحسـ مسـمل ممك ت ملسـم

نوع من األنظمة  لها ذكل ا يث أثرها ل  .تنفيذها والعميلحمن 
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 8املادة 

يدات ناءات وا لتقيالا  سـتث

يا يف ما ييل .1 يذها تأثريا  يدية و يق حامية املعارف ا ببغي أال يؤثر  تقل سلب ل نفتط تن  :ي

ها وفقا لألعراف؛ "1"   متكن أحصاهبا من ممارسـهتا والاتفاع هبا ونا يدية ليك  مترار توافر املعارف ا قلا ت ن يتقل  لسـ
لشالاتفاع ابألدوية ا "2"   نية لألغراض املزنية والاتفاع ن ل يـةهبـا عب يات احلكو ميف ا بـل ملستـشف ق وال ســامي مـن 

يات يدية العاملني يف تكل ا ملستشفأحصاب املعارف ا   لغري ذكل من أغراض الصحة العامة؛ن الاتفاع هبا أولتقل

سلطات .2 بقة عىل للجيوز  نرية ا بدأ املوافقة ا بق  ية عىل وجه اخلصوص أال  سـالو تط ملن تط رشوع ابملعـارف ملسـم ملالاتفاع ا  ن
يدية تفعونلتقلا هور، رشيطة أن يدفع ا ناول عامة ا ن اليت تكون يف  ملت مجل نـصفة مقابـل الاتفـاع م يدية ماكفأة  تكل املعارف ا ن  تقل مب ل

يدية تكل املعارف ا تجاري  ناعي وا تقلا ب ل  .للص
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يق عىل  لتعلا
 8املادة 

ها  يدية ور يد احلقوق يف املعارف ا بطجيوز  تقل لي متع كلكتق بب مبصاحل ا رشوط تفاداي إلحلاق رضر بغري  بعض ا جمل  س ل ب ونقل ب
رشوعة سائر املـصاحل ا يـة و ها ابلطـرق العر يدية  ملـنظومات املعارف ا بـ فتقل س نفـم نوحـة يف ل يات ا ملم، عـىل غـرار احلقـوق والـصال ح

يـدات مـن ذ. نمن جماالت امحلاية القانويةجماالت أخرى  ناءات و تقيويقمي هـذا احلـمك ا يات واحلقـوق ســتث يـل عـىل الـصال حكل ا لقب
سابقة نصوص علهيـا يف األحـاكم ا لـا با يف تـوافر تـكل املعـارف . مل تـأثري  يديـة مـن ا نـع امحلايـة اخلاصـة ابملعـارف ا سـلويـضمن  ل لتقل م

يـة تدخل يف ممارسـاهتم العر فألحصاهبا ابلطرق العرية من جراء ا هـا ولف يديـة وباد نقل يف جمـال الاتفـاع ابملعـارف ا ل ت تقل . هـا وممارســهتالن
تـدخل يف الاتفـاع املـزنيل والاتفـاع ابألدويـة ألغـراض الـصحة العامـة ويقيض احلمك  يديـة مـن ا نـع حاميـة املعـارف ا نأيـضا  ن ل تقل لمب

ناءات العامة يف الفقرة يدية وإىل جانب الا سـتثا ناء  1 لتقل نص احلـمك عـىل ا رشوع بوجـه عـام،  متكل غـري ا بقة عـىل ا ســتثا يـ ملـ لـملط
بقةط خياري حمدد رش نرية ا ملـسـاملوافقـة ا ناء . ملـسـت تعلـق هـذا الا ســتثو هـورابملعـارف الـيت ي نـاول عامـة ا مجلتكـون يف  وهـذا . مت

رشوط  ناء  مالا تجاريسـتث ناعي وا نصفة مقابل الاتفاع ا تفعني بدفع ماكفأة  لبإلزام ا لص ن من  .مل

سة ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا ما سـ تعل رشة لل سمرب 11 إىل 7(ع  سار  )2009ي د مـوخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

يقات املقدمة ئةل املطروحةلتعلا  سـ واأل

ئةل املطروحة اقرتحهتا  يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يا والصني والرنوجي، كام اقرتحل تجارة ادلويغرفةا هتلأسرتا ل ا باا بصفهتةل  .ق مرا

تع هـم أال يقال أحـد الوفـود، فـامي  ناءات، إن مـن ا يـدات والا سأةل ا ّلـق  مل ســتث ي نـصف، تعيـقلتقمبـ يديـة الاتفـاع ا مل املعـارف ا ن لتقل
 .نسـامي الاتفاع اخلاص وال

يدية، كام من الرضوري ضـامن عـدم  ناءات عىل حامية املعارف ا يدات وا نص عىل  ناسب ا تقلورأى أحد الوفود أن من ا ي ل لمل سـتث تق
تفاع العادي ابملع ساس ابال نا يديمل ها ا يا يدية وتطويرها يف  تقلارف ا سـ لتقل  .قل

ناءات  نطاق امحلايـة حتديـداسـتثورصح أحد الوفود قائال إن قامئة الا بتعلق  همـة يه مـدى وجـود . ت سائل ا ملورأى أن إحـدى ا ملـ
يدياحلايل نظام لاثغرة يف  ية الفكرية حتول دون الاتفاع ا تقلمحلاية  لن سؤال األسـايس املطـرووقـال إن . للملك بـدأ لـا ملح خبـصوص ا

نه يف الفقرة يق ذكل2 عاملعرب  ية  حتق هو  رس عـن مـدى إماكيـة حتديـد إىل وأشار . كيف هـور وا تاحة  يدية ا ناملعارف ا تفـ مل سـتقل للجمل
بغي أن حتصل عىل تعويض عادل هة اليت  نا  .يجل

يدية تفعني ابملعارف ا توازن بني مصاحل ا بة الضوء عىل ا هات املرا تقلوسلطت إحدى ا ن لل مل ق جل يةّ سأةل أسا تربة إايه  ســ وأحصاهبا  م . مع
رشوع الفادحـة متكل غـري ا تـصاف يف حـاالت ا بل ا ملـوأكدت رضورة إاتحة  ن بـت فهيـا أن هجـة مـا قـد أي  - لـسـ يثاحلـاالت الـيت 

يـة نـافع الو نفاذ وتقـامس ا نانهتكت قوانني ا مل ية يف حـاالت الاتفـاع. طل سؤو نورأت يف الوقـت ذاتـه أن مـن غـري املمكـن إقامـة ا ل  ملـ
رشوع تعامل املعلومات اليت آلت إىل املكل العـام؛  ) 1:  (وذكرت من بني تكل احلاالت. ملا تعامل) 2(سـا يديـة ســوا لتقل املعـارف ا

نح ذكل اإلذن؛   سلطة اخملوةل  مبإذن من ا تا  و) 3(ل تعامل املعلومات ألغراض خاصة  حبا تعامل املعلومـات الـيت ميكـن ) 4(سـ سـوا
بات أهنا مطورة  بغي أن يقر بأن للمعـ. عىل حدةثإ رشيع يف هذا اجملال  ينوقالت إن ا تحمك أن ، عـىل ا خاصـارف العامـة وضـعالت لـا
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ناءات قائةل إن أي  ياغة الا شديد يف  ية، ودعت إىل تويخ احلذر ا ية و ثري صعوابت مذ تفاع هبا  سـتثابال ص ل معل ب ي صـك دويل ال هن
شل بان مآهل ا لفيأخذ ذكل يف ا  .حلسـ

 



WIPO/GRTKF/IC/16/5 

Annex 

- 47 - 

 9املادة 

 مدة امحلاية

رشوع .1 متكل غري ا يدية من ا ملبغي أن رسي حامية املعارف ا تقل لت ل يدية   مانوسوء الاتفاع ين  عـايريابمل تفيلتقلدامت املعارف ا
شرتطة للحصول عىل  .4 وفقا للامدة  امحلايةملا

بادئ، مـن .2 نص علهيا هذه ا ية أو موسعة مقارنة ابمحلاية اليت  تصة حامية إضا سلطات ا ملإذا أاتحت ا ت خمل أو  قـوانني  خـاللفل
تدابري يدية، وجب حتديد مدة امحلاية يف تكل القوانني وا ية، لفائدة املعارف ا ية أو إ لتدابري و تقل مي لن  .قلط
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يق عىل  لتعلا
 9املادة 

تاحـة مبوجـب تـكل امحلايـة  يات ا همة يف أي نوع من امحلاية هـو مـدة احلقـوق أو الـصال نارص ا ملإن أحد ا حلع ويف جمـال . مل
نرص حامية املعا يدية يزداد هذا ا لعرف ا ناسبإذ رسا الرأي عىل أ، تعقيدالتقل ية الفكرية العادية ال  تن حقوق ا  ألهنـا  هذا اجملالمللك

يديـة عـىلتوقد درج. تفرض مدة حمدودة للحامية يـارات لتقل األنظمة اخملصصة محلاية املعارف ا تخدام مجموعـة مـن ا ل ا خل حديـد تســ
تجديد، ومدة غري حمدودةمدة امحلاية، مهنا مدة واحدة حم ية حمدودة وقابةل  تا للددة، ومدد  ل يديـة . مت ناقـل املعـارف ا تقلونظرا إىل  لت

بون مبدة طويةل أو غري حمدودة نوال، فإن أحصاهبا يطا ها عىل هذا ا تدا يال وا لبني األ مل عب  .ج

يأخذ   يديـة يف ظـل هـذه حامأن  إىل ويعزى ذكل. ال تكون حمدودة أو حمددةمبدة للحامية فوأما هذا احلمك  لتقلية املعارف ا
بادئ  ثارايتشـبه ال ملا نح حقا ا ية الفكرية اليت  ئندات حقوق ا سـتمللك مت ية حمدود الزمن سـ تجاريـة(مللك يف ا  )لاكلرباءات والعالمات ا

يد من امحلاية واملوضـوع احملمـي وتـدوم مـا دامـت العال به بأشاكل امحلاية اليت تغطي العالقة بني ا ملسـتفبل يه أ مثـل (قـة قامئـة شـ
هرة تجاريةلشحامية ا رشوعة بوجه عام ل ا سة غري ا نا رسية وا سمعة وا ية وا ملوا ف مل ل ل وهكذا وصف أحد الوفود حق أحصـاب ). لشخص

رشوع متكل غري ا يدية يف امحلاية من ا ملاملعارف ا لتقل تقـادم" بأنه ل سقط بفعـل ا نه وال  تخيل  نازل أو ا لحق ال ميكن ا يـ ع ل وعـىل  ".لت
رشوعة عـىل أسـاس تـكل العالقـة املمـزية وعـىل أسـاس دمع خرى غرار أشاكل أ سة غري ا نا ملمن امحلاية مبوجب قانون ماكحفة ا ف مل

رشوعة سة غري ا نا يدية من خالل مقع ا ملحامية املعارف ا ف مل رشوع مـا لتقل متكل غـري ا نص هذا احلمك عىل أن تدوم امحلاية من ا ملـ،  لـي
ها ومـا دامـ متزية عىل حا لدامت العالقة ا يديـة"ت املعـارف تعـد يف حـمك مل متـزية قامئـة مـا دامـت ". لتقلاملعـارف ا ملوتظـل العالقـة ا

ية  هوية امجلا تجزأ من ا متزية قامئة وما دامت جزءا ال  عاملعارف حمفوظة دلى أحصاهبا وما دامت العالقة ا لي ). 5 و4انظـر املـادتني (مل
يد مدة امحلاية يف ظل هذه األحاكم  توفاةتما دامتقيإذن، ال جيوز  رشوط  سـ هذه ا  .مل

يه هذه األحاكم،   يدية أوسع مما  ية حامية للمعارف ا ية أو اإل نه الو بدلان يكفل يف قوا تضوملا اكن العديد ا تقل مي ن تقل ل قلط ني فقـد ّ
بة نا تـدابري ا ية يف القـوانني أو ا ية عىل وجوب حتديد مدة امحلاية األوسع أو اإلضـا ثا ســنصت الفقرة ا مل ل ن بـت احلـمك يف. فل  حـد يوال 

ية  ية قـرار حتديـد املـدةفمدة تكل احلقوق اإلضا ياسات الو تيض حتديد املدة اتراك لواضعي ا تفي بأن  نمن عدم حدها، و طسـ ل يق . يك
ي يةطنويف ذكل ما يأخذ بلك القوانني الو يديةال اخملصصة حا  .نصت سواء نصت عىل مدة حمددة للحامية أو مل لتقل للمعارف ا

ي تعديالت املقرتحة وا تعلا ئةل املطروحة لل ية ما بني ادلوراتسـقات املقدمة واأل تا يقات ا سار ا بخالل  تعل لكم  ل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  ملبيّ

يقات املقدمة ئةل املطروحةلتعلا  سـ واأل

ئةل املطروحة اقرتحهتا  يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يال  .لأسرتا

ي   اسة العامةلسـالعالقة بأهداف ا

ية الفكرية عامـة ملأشار أحد الوفود إىل أن من ا تعلقة اب ية ا مللكسائل األسا مل تاكريسـ . حـيه املعاوضـة الـيت يقـوم علهيـا أي حـق ا
تاكري اذلي يكون حمدودا يف الزمن مقابل  تجىل حتديدا يف احلق الا هوم  حوقال إن هذا ا ساع يملف تجىل يف ا تـنفعة عامة الحقة  تـ م

ياسة العامـة . املكل العام ياق هدف ا بلور ذكل يف  سـو لسـ تاكر واملعـارف اســامي   وال"1"يت لعلميف إطـار أنظمـة الا نـة، بـ هيـة الرا
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ياسة العامة متكني من حاميـة املعرفـة مـن غـري إغفـال " 5" لسـوهدف ا لشأن ا تـوازن واإلنـصاف يف احللـول املقرتحـة، وهـدف ب لا
ياسة العامة مية املكل ال" 7" لسـا بقشأن اإلقرار  ياةب بض اب ندما  حلعام   .ينع

 العالقة بني فقرتني 

يزي القامئ بني الفقرتني  توازن مع أحـاكم أخـرى يف هـذا اجلـزء2 و1لمتأشار أحد الوفود إىل أن ا سأةل ا ل يطرح  ففـي هـذا احلـمك . م
يان  بة سـمنوذجان أسا رشوع واآلخر حامية مو متكل غري ا ية من ا جللحامية، أحدهام امحلاية ادلفا مل يدية يف حـد ذاهتـا لمعاللع لتقلرف ا

منوذج امحلاية األول2 وقال إن ما يرتتب عىل الفقرة. وذلاهتا تعلق حتديدا  ب أن احلمك مبجمهل  يـد . ي تخلص مـن ذكل أن مـن ا ملفوا ســ
شات برمهت نا ناسب  نطاق ا قامليض يف حبث ا للم مل  .ال
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 10املادة 

ية تدابري الاتقا لا ن  ل

يدي  يق حامية املعارف ا تقلبغي  لب تط ثاة ين متدة حد يا بـادئملع هـذه ا مل وفقـا  ساب املعـارف ،ل تجد مـن أفعـال ا تـ عـىل مـا  كسـ يـ
تفاع هبا ها أو الا يدية أو  نا متلكتقل يدية أو. ل ساب للمعارف ا يح أي ا بغي  تقلو ت لتصح ك ها أوين تفاع هبا  ل متكل   دخول امحلايـة قبلنا

نفاذ، لحزي ا نفِّ بغي .اذل يف غضون همةل معقوةل من دخول تكل امحلاية حزي ا به الغـري مـن حقـوق عـن ينومع ذكل،  كتسـ معامةل ما ا
نصفة ية معامةل  مسن  ن  .ُح
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يق عىل  لتعلا
 10املادة 

يق امحلاية القانوية بأثر رجعي أو بدونه أو جيوز اعـامتد مقـارابت   نجيوز أن يكون  تفاوتـة مـن تطب بـق بـدرجات  موسـط  تط
يق امحلاية بأثر رجعي بعض. األثر الرجعي ثري  بوقد  ن الاتفـاع ابملـواد  الصعوابت ألن من املمكن أن يكـون الغـري قـد معـد إىلتطي

بل ية من  قا نه بأن تـكل املـواد حملم تقادا  ية، ا سن  م عن  ع ن نست حمـل حاميـة قانويـةح نويف بعـض الظـروف القانويـة أو بعـض . ليـ
تدابري من  ياسات العامة، تكون حقوق الغري يف هذه احلاةل ومصاحله مقررة وحمرتمة  با ية الاتفـاع ابملـادة لسـ مترار صال نيل ا حب سـ ق

ية  نقطع حملما نصفة أو يكون ذكل ملدة حمددة  يعىل أن يدفع ماكفأة  يـة يف غضوهنا م سن  متر عن  نعن الاتفاع ا حـ مثـال ذكل (ملسـن
هةل مليع سلع من شأنه أن يعد تعداي عىل احلق اجلديد لوال تكل ا يـدي يعـين أن ). ب ياق ا مومن هجة أخرى، فـإن ا تقل لسـ نـارصي لـ

بون بدرجة ما من األثر الرجعيامحلاية   .ليطا

بح مث نالاتفاع احلاصل مؤخرا  بإابحةوما بني طريف األثر الرجعي املطلق وانعدامه، يأيت هذا احلمك حبل وسط يقيض   صأ
نفـاذ بل دخول احلمك حـزي ا نه بدأ بدون ترصحي  ية أخرى و ترصحي مبوجب القانون أو أي تدابري حام لرشوطا  ئ ب قم بـاح ،لك يعىل أن 

يةو قدر اإلماكن ويف حدود همةل معقوةل ذكل سن  سـهبا الغري عن  نصفة للحقوق اليت ا نيكون رشط اإلابحة مرهوان مبعامةل  ح كت . م
نـصوص علهيـا يف وبفضل ذكل،  يـدات ا ناءات وا بعـة يف أنظمـة أخـرى للحاميـة ويراعـي الا ملثل احلمك عامة للمقاربة ا ي ت لتقت ســتث مل مي

 . أعاله8 املادة

ئةل املطروحة  يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا سـا تعل ية ما بني ادلوراتلل تا يقات ا سار ا بخالل  تعل لكم  ل

يقات املقدمة  َّا ئةل املطروحةلتعل  سـواأل

يا ئةل املطروحة اقرتحهتا أسرتا يقات املقدمة واأل لا سـ َّتعل  .ل

 مالحظة عامة 

يق يو متـدة يف أنظمـة أخـرى للحاميـة، عـىل أن مـن العجـز مييح بأن هذا احلمك لتعلالحظ أحد الوفود أن ا ملعثـل عامـة للمقاربـة ا ت
نطاق واألثر القانوين ألي صـك بل أن ميكن الاتفاق عىل ا يل الواردة يف هذا احلمك  تفا بت يف احلاجة إىل ا لا ص ل ورأى أن أحـد . قل

يقـني يف تـكل احل ية الفكريـة هـو ا ية يف أي حقوق  ية الر بد لاألهداف ا سـ ئ للملكمل بغـي أن قـوق وأن أي نظـام للحاميـة قـد ئي ينيقـام 
بدأ اجلوهري  .مليامتىش وذاك ا

 املكل العام 

يدية اليت آلت إىل املكل العام، وقال إن بعض اآلراء  سأةل املعارف ا تعلق  تقلالحظ أحد الوفود أن هذا اجلزء  مب قـد صـدرت يف لي
بات شـىت نا بة وادلول األعضاء يف  هات املرا شأن عن ا سـهذا ا مل ق تـوازن يف . جل نظر إىل ا يا اب بدو أسا نقاش  تخلص أن ا لوا ل سـ ي ل سـ

شاف واملعرفة  ية الفكرية بني الاخرتاع واإلبداع والا كتنظام ا يهمللك نفاذ إ هل ا ية من مكل عام غين  تأ مية ا لوا ل ت يسمل  .لق
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 11املادة 

ية رشوط ا شلكا  لل

مت .1 يدية من أفعال ا لبغي أال ختضع إماكية حامية املعارف ا تقل لن رشوعين يةنأو سوء الاتفاع ملكل غري ا  .شلك ألي رشوط 

يقـني لجيوز  .2 ية وا شفا يديـة، ألغـراض ا سك جسـالت أو حمـارض أخـرى للمعـارف ا يـة أن  ية ا لسلطات الو لـ تقل تمـ ن ن فل ل ملع ْط َ
يـة وا ياسات والقـوانني واإلجـراءات ا با ورشط مراعـاة ا نا يديـة، لكـام اكن ذكل  حواحلفاظ عـىل املعـارف ا ن سـ ســ ملعتقل لـ تياجـات مل

يدية وتطلعاهتم سجالت بأشـاكل حمـددة مـن امحلايـة، وال جيـوز أن متـس . لتقلأحصاب املعارف ا نوع من ا لوجيوز أن يقرتن ذكل ا ل
شوف عهنـا  نـارص غـري ا تعلـق اب يدية يف ما  شوف عهنا بعد أو مصاحل أحصاب املعارف ا يدية غري ا ملكـوضع املعارف ا لع ي تقل ملك لتقل ل

هم  .فمن معار
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يق ع  ىللتعلا
 11املادة 

تـضهيا امحلايـة  ية الـيت  رشوط ا ية مبقارابت شـىت إزاء ا يدية احلا تقتأخذ أنظمة حامية املعارف ا شلك لـ ل لـتقل ها . ل تـرب  بعـضإذ  يع
يـاانت مـن غـري  ها جسـالت أو قواعـد  شئ  بيل املعارف رشطا للحصول عىل امحلاية، و ن بعـضسج ي ساب ت بـار ذكل رشطـا ال تـا كت ع

بعض بإعفا يةلاحلقوق، ويقيض ا تاكر. شـلكء امحلايـة مـن أي رشوط  يـة والا ياق امحلايـة القانويـة لدلرايـة ا بـويف  لعمل ن ، تـرتاوح ســ
ساطة يقني والوضوح القانوين وبني املرونة وا باألنظمة بني ا هوةل . لل يقـني وا يل قـدرا أكـرب مـن ا نظام القامئ عىل ا لـسويكفل ا ل سج لتل

نـه يـضطر أحصـاب املعـارف ايف إعامل احلقـوق لتقل، و يـة حمـددة لك نيديـة إىل اختـاذ بعـض اإلجـراءات القانويـة ورمبـا يف همـل ز من
تعرض لوالها إىل فقدان فوائد امحلاية تقـر إىل املـوارد أو الكفـاءات ولعل يف ذكل. لوا ية الـيت  متعات ا باء عىل ا تف ما يفرض أ حملل جملع

 .نالختاذ اإلجراءات القانوية الرضورية

سويؤكد هذا احلمك أن حامية املعار  رشوع عامة  متكل غري ا يدية من ا يف ا مل لتقل ل رشوطتل يل املعـارف يف قواعـد ةم  بتسج 
يك إزاء . للبياانت أو جسالت أو بأي رشط شلكي آخر يـة مـن قلـق و متعـات ا بدلان وا تـشكويراعي ذكل ما أبدته بعـض ا حملل جمللـ

ياانت بسك جسالت أو قواعد   .للم

بـل إىل، ومع ذكل  بدلان مـن ذي  قفقد معدت بعض ا ساب حقـوق ل يل رشطـا ال شاء أنظمـة خاصـة تفـرض ا تـ إ سج كنـ لتـ
ثارية يف املع سجةلاسـتئا شأة يف ظـل القـانون تقتيض عىل أن من اجلائز أن 2 تنص الفقرةوذلا، . ملرف ا ية ا ملنـ تكل امحلايـة اإلضـا ف

ية  ياسات الو نالوطين وا طسـ يةل رشوط ا نوع من ا شلكالوفاء بذكل ا ل نوع أنظمة امحل، وهكذالل فهيا األنظمـة اية املعمول هبا مبا بت تقر 
يل تيض ا لتسجاليت  ية، عىل أهنا ال تق تيض رشوطا  شلكتقر بأي مقاربة  بق، تؤكد الفقرة رضورة أال . تق  ّيعرضسـوابإلضافة إىل ما 
تدوين  يل أو ا لا هم للخطر وأال لتسج يدية ومصا حلحقوق أحصاب املعارف ا نـارص غـريميلتقل نت تـكل املعـارف  عها يف حال  تـضم  س

 .مكشوف عهنا

ئةل املطروحة  يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا سـا تعل ية ما بني ادلوراتلل تا يقات ا سار ا بخالل  تعل لكم  ل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  ملبيّ

يقات املقدمة  َّا ئةل املطروحةلتعل  سـواأل

ئةل املطرو يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يال  .لحة اقرتحهتا أسرتا

بادئ  ياسة العامة وا ملالعالقة بأهداف ا  لسـ

نقاش حول  بق ا بدو كام لو اكن  يدية علام بأن ذكل قد  نقاش حول فائدة جسالت املعارف ا لدعا أحد الوفود إىل مواصةل ا ي تقل يستل ل
يدية ية محلاية املعارف ا تقلرشوط األ تعلق عىل اخلصوص . لهل تشجيع " أي"2"ياسة العامة لسـبأهداف ايوقال إن ذكل 

يدية"أي  "3"  و"الاحرتام ية ألحصاب املعارف ا ياجات ا تقلية الا لفعل ت لب يدية"  أي"6"و  "حتل   "لتقلدمع أنظمة املعارف ا
تاكر واإلبداع"أي  "10"و بيع الا ية العامة". تشج تو بادئ ا جهيوأضاف أن هذا احلمك يربط أيضا اب ل مل تجابة مبدأ " )أ( ت سـالا

ياجا يدية وتطلعاهتمحتال ية امحلاية وإماكية احلصول علهيا" )ج( و "لتقلت أحصاب املعارف ا نبدأ فعا ل وفق مبدأ احرتام ") ح(  و"م
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هااألعراف يدية و نقل الاتفاع ابملعارف ا تقل يدية" )ط(  و"لن لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا ية كربى عىل تويخ ".م مه وعلق أ ّ

ية الوضوح يف املرونة اليت حتظى هب سلطات الو نا ا يديةيف طل سك جسالت خاصة ابملعارف ا يارها  تقلا مل لت  .خ

 9العالقة ابملادة  

ياق املادة بة كام جاء يف  ية أو احلقوق املو سأةل امحلاية ادلفا تعلق أيضا  سـرأى أحد الوفود أن هذا اجلزء  ع مب  .9 جي
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 12املادة 

 الامتيش مع اإلطار القانوين العام

يديـة والاتفـاع هبـاإذا اكنت املعارف ا نفـاذ إىل تـكل املعـارف ا يولويج، وجب أن يكـون ا نوع ا تعلق مبكوانت ا نيدية  تقل ل ب ت ت لتقل ل ل  ّل
ية اليت  يا مع القوانني الو نمامت نوعحتمكطشـ نفاذ إىل تكل املكوانت  ت ا يولويجللل نفاذ إىل. لب ا سامح اب لوال يعين ا يديـة ل  لتقلاملعارف ا

سامحًا، معثالاننينأو الاتفاع هبا أو  نفاذ إىل ل ا ية املقرتنة هبا لاب يحً معا،ثالاننين أو الاتفاع هبا أو ثاملوارد الورا  .حص والعكس 
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يق عىل  لتعلا
 12املادة 

يديـة واألنظمـة القانويـة األخـرى وال  نال مفر من أن تقوم عالقة ما بني حامية املعارف ا نفـاذ إىل  لتقل نظم مهنـا ا لســامي مـا  يـ
ية ا ملاملوارد الورا يـةث يديـة ا حملمتـصةل ابملعـارف ا ساق مـع تـكل األطـر سـاحما يف الوقـت ذاتـه ابلقـدر . لتقل تـويكفـل هـذا احلـمك الا

نظامني ية بني ا تقال ناسب من الا لا ل سـ يـة37 وتأيت امجلةل األوىل مـن احلـمك متامـا مبقابـل الفقـرة. مل تو جهي مـن خطـوط بـون ا  الـيت ل
بقة  نرية ا سـتقل بإجراءات املوافقة ا ملسـ نفـاذ إىل املعـملسـتت يـة عـن ا لنفاذ إىل املـوارد الورا ث تكل املـواردالل تـصةل  يديـة ا بـرف ا مل  .لتقل

يديـة  بقة للمعـارف ا نرية ا ية عن اجتاه املوافقـة ا تقال ها، مؤكدة تكل الا تقلوتأخذ هذه امجلةل يف هذا احلمك ابملقاربة  سـ ل لسـ ملـ ت سـس ملـنف
تصةل  يولويجملا نوع ا بمبقومات ا لت  .ل

تعديالت املقرتح ئةل املطروحة لا يقات املقدمة واأل سـة وا ية ما بني ادلوراتلتعل تا يقات ا سار ا بخالل  تعل لكم  ل

يقات املقدمة  َّا ئةل املطروحةلتعل  سـواأل

يا ئةل املطروحة اقرتحهتا أسرتا يقات املقدمة واأل لا سـ َّتعل  .ل

بادئ  ياسة العامة وا ملالعالقة بأهداف ا  لسـ

تعلق ياسة العامةيأشار أحد الوفود إىل أن هذا احلمك  يـة "أي " 9" لسـ حتديدا هبدف ا سارات ادلويـة ا ناحرتام الاتفاقـات وا ل ملعملـ
تعاون يف إطارها ـي العام " لوا تو بدأ ا جهيوا ل شات حول مدى ). ز(مل نا قودعا إىل مزيد من ا نارص من تكلتعبري هذا احلمك عن مل لع ا
بادئ  .ملاألهداف وا
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 13املادة 

 هاامحلاية وإنفاذإدارة 

بة مبا ييل)  أ( .1 نا ية أو عدة سلطات  ية أو إ تص سلطة و سـبغي أن  مي ن مخت قلن ط  :ي

هـور وادلعايـة مـن أجـل  تعممي توزيع "1"   يـة ا تو يـذ محـالت  يدية و شأن حامية املعارف ا مجلاملعلومات  عنف ل تقل تب ل
يدية ونطا توافر حامية املعارف ا يدية وغريمه من أحصاب املصاحل  قإعالم أحصاب املعارف ا تقل ب لتقل  نها والاتفاع هبا وإنفاذها؛ل

تكل املعـارف "2"   رشوع  متكل غـري ا يدية مـن أفعـال ا تعلق ابملعارف ا بار فعل  بت يف ا لـا ملـ تقل ي ت لـل ل أو سـوء  ع
تكل املعارف؛نالاتفاع هبا تعلقة  رشوعة ا سة غري ا نا ب أو غري ذكل من أفعال ا مل مل ف  مل

بار "3"   بت يف ا تا نرية عىل اعل بقة ا ملسـت املوافقة ا تفاعملسـ يدية والا ننفاذ إىل املعارف ا تقل نوحة؛لل  مم هبا 
ية كيفيةحتديد  "4"   بة فعا لمرا نصفتقامس ق نافع عىل حنو عادل و م ا  .مل
يدية موضع تعد، وحتديد اجلزاءات "5"   بار حق يف املعارف ا بت يف ا ٍّا تقل ت لل تعويضاتع  ؛ل وا
يدية عىل "6"   تقلساعدة أحصاب املعارف ا يديـة وققوحبنالاتفاع  لم هم ا لتقلهم يف معـار ارســهتا وإنفاذهـا، مـىت ممف

با نا نا و سـاكن ذكل  م  .ممك

يغ  )ب( تبلبغي  لئة دوية ماين ية الفكرية هي ية  نظمة العا للملكا مل ية  مل سلطات الو سلطة أو ا نابمس ا ل يةطل رشه قلميأو اإل تـصة و نـ ا خمل
تعلق حبامية امل تعاون وبادل املعلومات يف ما  سري ا يشلك واسع  ت ل ي يدية والتب لعارف ا نافعتقامسلتقل نصف  للم ا  .مل

تدابري .2 لبغي أن تكون ا يـل امحلايـة ين ية  ية واإل سلطات الو ها ا تفعواإلجراءات اليت  مي ن لل قلط بـادئ عـادةل تضع هـذه ا مل وفقـا  ل
بغي أن توفر ضامان باء و هم أي أ يدية وال  بة ألحصاب املعارف ا نا رسة و بغي أن تكون  نصفة و نو حتمل م ن يم عي تقل سـ ّي ل ت ملصاحل الغـري م

رشوعة   .العامة واملصلحةملا
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يق عىل  لتعلا
 13املادة 

يدية وإنفاذها بطرق شـىت  يدية حتديد بعـض . لتقلميكن إدارة حامية املعارف ا تضمن تدابري حامية املعارف ا هود أن  تقلوا لت ملع
تصة ية ا سلطات الو خملاإلجراءات ابإلضافة إىل ا ن ية والوضوح يف حطل يديـةل اليت تكفل الفعا نص هـذا احلـمك . لتقلامية املعـارف ا يـو

هــود ية ا هــام والوظــائف الر ملععــىل ا تــصة" إىل ةئيــسـمل سلطة ا خملا يــة اإلداريــة" لــ  نظــرا إىل أن للبنمــن غــري حتديــد أي شــلك معــني 
تلف جدا بني بدل وآخر بات اإلدارية قد  ختالرت  .تي

ساعد  تصة دور عام هو ا سلطات ا ناط اب ملولعل من املمكن أن  خمل ل يدية ي ية حبامية املعارف ا تو تقلة عىل ا ع شلك لل بوإدارهتا 
هام يف . عام هـور هبـا، أو اإل ية أحصاهبـا وعامـة ا تو يدية  ثال تقدمي املعلومات عن حامية املعارف ا يل ا سـومن ذكل عىل  مجل عب ل تقل لمل س

نافع، أو  نصف  تقامس ا بقة وا نرية ا رشوع واملوافقة ا متكل غري ا بت يف ا للما مل ل سـ مل ملل ملسـت تص ل ميي  شاء مركز اتصال وطين أو إ خيـإ قلن
يدية تقلشؤون حامية املعارف ا  .لب

يدية  تصة دور حمدد هو إنفاذ حامية املعارف ا سلطات ا ناط اب تقلورمبا ميكن أن  خمل ل ية اخلاصـة . لي لونص معظم القوانني احلا ت
يههبذا املوضوع  ثل ا بة األفعال اليت ختل ابلقوانني بأشاكل شـىت،  بعىل معا م تقة مـن املعـارف لتنق تجات ا شـ والغرامة ومصادرة ا ملن مل
يدية أو إ نفاذ إىل املعارهناءلتقلا يدية أو إبطاهل وهمل جرال ا يـة . لتقلف ا يدية بعض الصعوابت ا لعملوقد يواجه أحصاب املعارف ا لتقل

ناد دور خاص للواكالت احل شاء نظام جامعي لإلدارة أو إ هم مما يطرح إماكية إ سـيف إنفاذ حقو ن ن تعدي عىل ق ية لرصد حاالت ا لكو م
تابعهتا  .ماحلقوق و

ئونص اجلزء الرييس من احلمك عـىل أن   بة"ي نا تـصة ا سلطة ا ســا مل خمل يـة" لـ يـة أو إ ميميكـن أن تكـون و قلن فقـد وابلفعـل، . ط
ية الفكرية  ية  نظمة األفر نظر يف هذه اإلماكية، ومهنا األربو وا ية ا سات وسلطات إ للملكقررت عدة مؤ يق مل ي ن ل مي نـوب وقلس جيـة  مجع

ميي  تعاون اإل يا  قلآ لل هادئ (SAARC)سـ يط ا لوجامعة ا يـة . حمل يديـة اإل سأةل املعـارف ا نـاول  ميويعين ذكل أن من املمكـن  تقل مـ قلت ل
ية ية ودون اإل بات اإل ناسب من الرت ميمن خالل ما  مي قلي قل سائلتي تصة يف تكل ا سلطات ا مل وا خمل  .ل

يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا تعلا ية ما بني ادلوراتسـئةل املطروحة لل تا يقات ا سار ا بخالل  تعل لكم  ل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  ملبيّ

يقات املقدمة  َّا ئةل املطروحةلتعل  سـواأل

يا ئةل املطروحة اقرتحهتا أسرتا يقات املقدمة واأل لا سـ َّتعل  .ل

ية أو ادلوية  سلطات الو لدور ا ن  طل

سلطات إ قائال بوجـه عـام ودون إخـالل بـأي موقـف،أحد الوفود رصح و نـاوهل دلور ا نـد  لـن هـذا احلـمك إلـزايم يف جـوهره  ت ع
متةل أو إنفاذها ية يف إدارة أي حامية  ية أو الو حماإل ن طمي يات الـ. قل سؤو شات يف ا نا لومل تكن ا مل ق سلطات يتمل تكل ا لـ ميكـن إانطهتـا  بـ

ية  .فاك
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بادئ   ملالعالقة اب

يق هذا احلـمك أشار أ نقاش يف إماكية  بحد الوفود إىل رضورة مواصةل ا ن ـي العـام تطل تـو بـدأ ا جهيمقـرتان اب ل يـة "أي ) ج(مل لبـدأ فعا م
يدين املرجـوين " نامحلاية وإماكية احلصول علهيا بأ عـىل ا ست  نفاذ و تلكفة وا هم وا رسة ا تفقاصدا أن تكون امحلاية  سـلف ل ملـم ع ي ل ل أو (ي

متس املعلومات ). ادلول رشح طريقة لوا يل  ها سلطات من ذكل ا معلمن ادلول األعضاء اليت  تل لب بادئهالق  .مل يف ضوء تكل ا
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 14املادة 

ية ميامحلاية ادلوية واإل  قلل

ية اليت   تدابري أو القوانني الو يدية مبوجب ا تاحة للك أحصاب املعارف ا نافع واملزااي ا نبغي أن تكون امحلاية وا ل تقل مل طمل ل ين
بدل تضع هذه املعايري  يدية األهل، من مواطين ا توفرة للك أحصاب املعارف ا نفاذ،  لادلوية حمل ا تقل ل لل ذوي اإلقامة من  أو املقررم

ميني العادية هدات ادلويةكام فيه  ملقا لهو حمدد مبوجب الالزتامات أو ا يدية األجانب . لتع تع أحصاب املعارف ا بغي أن  تقلو لمت ي ين
ية من امحلاية اب تأ نافع  تاألهل،  يدية من مواطين بدل امحلايةممب تع به أحصاب املعارف ا سه عىل األقل اذلي  تقلتوى  مت نف لسـ . يمل

ثل قانوين أو  يني  ثل  سائل اإلدارية ابألساس  تعلق اب بدأ إال يف ما  ناءات من هذا ا سمح ابال بغي أال  ممو تع مل ي مل مي ث تن عنوان سـي
ية اليتاملراسةل رشوع حملل أو لإلبقاء عىل متاش معقول مع الربامج ا متكل غري ا نع ا بدأ  بارشة  تعلق بقضااي غري مربطة  مل  مب ت لت م م

يدية  .لتقلللمعارف ا
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يق عىل  لتعلا
 14املادة 

نة بأن   ية العامة ا للجلكفت ا بعـد ادلويل"مجلع هـا عـىل ا لتركز  بعـد ادلويل هـو ". معل نـاول ا ية يف  نـارص األسا لوأحـد ا ت ســ لع
شأن معامةل األجانب يف ما  يإرساء معايري  يديةب ية مبعـايري عـدة متكـن . لتقلتعلق حبامية املعارف ا ّوتأخذ األنظمة احلا األجانـب مـن ل

توى الوطين تع ابمحلاية القانوية املكفوةل عىل ا سـا ن ملمت بدأ . ل ية و بدأ املعامةل الو مومن هذه املعايري  يهطنم نـصفة م ولتشبا ملبدأ املعامةل ا
بدأ امل بدل األكرث رعاية و بدأ ا موالعادةل و بـادللم ثـل واإلقـرار ا تعامةل اب يص مـوجز بـلك واحـد مـن هـذه املعـايري مـع . ململ تلخـويـرد 

متةل  ياته ا حملتدا يدية يف الويقة ع ثيف اجملال ادلويل محلاية املعارف ا  .WIPO/GRTKF/IC/8/6لتقل

تارخي،   يةلوحىت هذا ا ية ا نا بعد ادلويل من ا ناول ا نة يف طريقة  نظلت توجهيات أعضاء ا ل ل ت لتقللج إذن يقمي هذا .  حمدودةح
ية  يدية األهل احلـق يف طناحلمك شالك مران من املعامةل الو تقليث يضمن ألحصاب املعارف ا رشوع لحب متكل غـري ا ملـامحلايـة مـن ا لـ

يدية مل هم ا لتقلعار رشوعنالاتفاع وف بـدأ .  رشط أن يكونوا يف بدل من املقرر أنه أهـل،ملهبا غري ا يـة"مويقـيض   بـأن" طناملعـامةل الو
يدية األجانب معامةل  يف عىل أحصاب املعارف ا بدل ا تقلبق ا لض ل هـا عـىل ، كحد أدىن،تكونليط ية عىل حنو املعامةل الـيت  يطبق مؤا ت

نني يدية من املوا طأحصاب املعارف ا شاهبةلتقل ساواة القانويـةوهكذا . م يف ظروف  يـة درجـة مـن ا نتضمن معـايري املعـامةل الو ملـ  طن
نني بني أحصاب املعارف من امل ية ألن مـضموهنا رهـن . واألجانـبطوا يـة مـن املعـايري ا لنـسبوجتـدر اإلشـارة إىل أن املعـامةل الو طن

يدية نهيا من أحصاب املعارف ا ها ادلوةل عىل موا تقلابملعامةل اليت  لط  .تطبق

رشوع هذا احلمك هو لويس  متدة يف  ياغة ا م الغرض من ا ساعدة عـىل حتدملعلص يهنا، بل ا ملفرض أي مقاربة  يـارات بع خليـد ا
بغي  همة اليت  نا بت فهييمل ياغة صك دويل أو أكرث يف هذا اجملالالا ند  ص  يه،ع تو نة إىل مزيد من ا ج ودعوة أعضاء ا ل  .للج

يـة الفكريـة، ومع أن   بة يف جمـال ا تعا ية وا بة للوهةل األوىل يف ضوء اخلربة املا نا بدو  ية قد  مللكمقاربة املعامةل الو ق ملم ض سـ ت طن
يعة املعار نـة طبفإن  شاركني يف ا يدية وأشاكل امحلاية اخلاصة اليت يطالب هبا العديـد مـن ا للجف ا ملـ تكامل لتقل ســتـويح بـرضورة ا

يدات ناءات وا بعض الا ية  ياملعامةل الو ب لتقن سـتث بادئ أخرط ثـل ىمب أو  بادل واملعـامةل اب يل اإلقرار ا مل من  ت ملب يه، والق ســامي  لتـشبوا
ياق الوضع القانوين والقوانني الع متد . للمـسـتفيدين مـن امحلايـةفرية سـيف  يق،  نـاه ا يـة  هـوم املعـامةل الو ســتعفـإذا أخـذان  لـض مبع طن مبف

ية يف بدل امحلاية عىل  نـيب للحاميـة مـن عدمـهجنباحملمكة األ متـع األ يـة ا بـت يف أ يـة  يهنا مبـا فهيـا مـن قـوانني عر جقوا ف جملن هل وقـد ال  .لل
متع احمليل اذلي ير جمليب ذكل للوضع مبا يريض ا يعـي –غب يسـتج يـةيف  –طب وهـذا  نـه العر فالرجـوع إىل قوا بـدأي . ني مويف ظـل 

ية يف بدل امحلاية  يه، بإماكن حممكة أ بادل وا باإلقرار ا نت جمل يديـة الـصفة القانويـة لتشب شأ املعارف ا متع حميل من بدل  بل  نأن  تقل لن م جمل تق
بدل  يد من امحلاية" أ"لاليت تؤههل لرفع دعوى يف ا شأملسـتفعىل أساس أنه ا ن ألن هل هذه الصفة القانوية يف بدل ا تخلص ممـا . ملن يسـو

ثال  بادل  بة كقاعدة عامة ولكن اإلقرار ا نا ية قد تكون  مبق أن املعامةل الو تم سـ ن ملسـ سائل احملـددة ط ملـناسب أكرث ملعاجلـة بعـض ا م
نثل الصفة القانوية  .م

سأةل توبقى حامية أحص  يدية من األجانب، مع ذكل،  ماب املعارف ا يد، . معقدةلتقل شات مل تفـض لتعقونظرا إىل هذا ا قـنا م
يـة ال حتمـي أحصـاب  يـة احلا يديـة الو ية فضال عـن أن قـوانني املعـارف ا سأةل ا يه حمدد وواف يف هذه ا نة إىل تو لا ن تقل ن مل طللج ل لتق ج

يطا من املقارابتاحلقوق األجانب عىل اإلطالق أ متد  خلو   .تع
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يقات املقدمة و تعديالت املقرتحة وا تعلا ئةل املطروحة لل ية ما بني ادلوراتسـاأل تا يقات ا سار ا بخالل  تعل لكم  ل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  ملبيّ

يقات املقدمة  َّا ئةل املطروحةلتعل  سـواأل

يا ئةل املطروحة اقرتحهتا أسرتا يقات املقدمة واأل لا سـ َّتعل  .ل

بعد ادلويل   لا

بعد ادلويل أشار أحد الوفود إ ناول ا ية  نة قد أىت إرشادها حمدودا يف  لىل أن ا ت تقـين، ودعـا إىل الاطـالع عـىل مـنكيفللج بـه ا ل جا ن
بدلان اليت  ياق أنظمهتـا لجتربة ا ناوها يف  ية وطريقة  يث املعامةل الو يدية من  ية الفكرية عىل املعارف ا ســبق أنظمة ا ت ن تقل لتط ح طمللك ل

 .نالقانوية
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 تعليقات عامة

تعدي ئةل املطروحةلا يقات املقدمة واأل سـالت املقرتحة وا ية ما بني ادلورات لتعل تا يقات ا سار ا بخالل  تعل لكم  ل

ئةل املطروحـة اقرتحهتـا  يقات املقدمة واأل ســا َّتعل تجـارة ادلويـة بـصفة ل رسا، كـام اقرتحهتـا غرفـة ا يك وسو يـا وا لالـصني وأملا ل يـ سـ ملكـن
 .مراقب

ته واقرتح أحد الوفود نص بر ع تضمني ا نني علهيا"بارة مل يدية واملؤ متأحصاب املعارف ا تعمل لكهيـا " لتقل كـام لـو مـسـألن املصطلحني 
نص يـذكر اكن  نص علـام بـأن ا لـمرادفا لآلخر يف ا " مـؤمتن"ومـصطلح " صـاحب "وملـصطلح. ام فقـط يف بعـض احلـاالتأحـدهل

يهنام يف موضوع الفائدة أو يف حق ما أو يف امحل يزي  تلفة وميكن ا بدالالت  مت  .اية أيضالخم

ثواقرتح أحد الوفود إعادة تريب املواد يف هذه الويقة عىل غرار الويقة  ث ثـال . WIPO/GRTKF/IC/9/4ت يل ا ملوذكـر عـىل  سـب
بداية ية للحامية يف ا نت تعريف نطاق املوضوع احملمي ورشوط األ لأن الويقة املذكورة  هل تضم  .ث

شات الورصح أحـــد الوفـــود قـــائال بـــرضورة أال تكـــون  نا قـــا ندة إىل الويقـــة مل ثالحقـــة ا  WIPO/GRTKF/IC/16/4ملـــست
بـل WIPO/GRTKF/IC/16/5 ثوالويقة يـد للعمـل ا ملقاألساس الو سان الاحتـاد األورويب يف . ح لـوأشـار إىل مـا جـاء عـىل 

ناء  نة، من غري ا نجزه ا ند إىل مجمل العمل اذلي  بغي أن  شات  نا نة من أن ا رشة  ثادلورة الرابعة  ت تن س سـي للجت ت ق مل للج ثة ويقـة أو أيـع
ـــق  ـــدة واثئ ـــاع ـــرتح . بعيهن ـــد واق ـــضا الوف نصأي ـــل ا ي ـــأن  ل ـــة حي ـــة وWIPO/GRTKF/IC/13/4(B)ث إىل الويق  ثالويق

WIPO/GRTKF/IC/13/5(B) Rev.  ثقـايف حتألهنام بـري ا يمـة حـول اخلـصائص العامـة ألشـاكل ا لتواين عىل معلومات  لتع ّ ق
يدية يدي واملعارف ا تقلا لتقل  .ل

ثقـايف وقال أحد الوفـود بـرضورة بـري ا يديـة وأشـاكل ا يـة واملعـارف ا ثالث، أي املـوارد الورا ية ا نـاول القـضااي املوضـو ل  تع تقل ث لـ ع لت ل
ساواة يدي عىل قدم ا ملا يص الاهـامتم . لتقل نـة و هـا يف لك دورة تعقـدها ا ثالث  ناول القضااي ا ناء عىل ذكل إىل  ختـصودعا  للج لـ ت لكب

هـا هام  يعوالوقت  مجلس يـاانت .نفـ لب وذكـر الوفـد اب  خـالل ادلورات WIPO/GRTKF/IC/9/5ثالـيت أدىل هبـا يف شـأن الويقـة ّ
نة  سابقة  للجا رشة والل سة  عسـامي ادلورة اخلا نص عـىل . م نة  تـوقال إن الوالية اجملددة  نـة: "مـا يـيلللج للجمتر ا هـا [...] تـسـ معليف 

توصل إىل اتفاق حول نص لصك قانوين دويل  ند إىل نصوص هبدف ا لوبارش مفاوضات  ل صـكوك قانويـة دويـةأو(تستت تـضمن ) ن
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلامحلاية الفعاةل للموارد الورا ل تع تقل لث ل تفـاء األقـواس املربعـة  ".ل نووحض موقفه قائال إن ا

نص .WIPO/GRTKF/IC/16/5 Provثيف الويقة املعدةل   مبـا يف ذكللـ ال يعين وجود توافق يف اآلراء حول أي جـزء مـن ا
نص اذلي ال يرد بني قوسني مربعني يه، . لا نقاشعلو يد ا لرأى الوفد أن الويقة ال تزال برمهتا   .قث

ثال صك  ية، ومهنا  تاجئ اك نة مل حتقق بعد  بة ابلقلق اذلي أبدته بعض ادلول األعضاء من أن ا هات املرا موأقرت إحدى ا ف ق نجل للج
يدية شأن املعارف ا تقلدويل  تدركت قائةل إن بع. لب تقدم قد أحرز يف احلد من سـوا مية احامتل إصدار براءات لض ا يف سلغري 

يدية ثال . لتقلاملعارف ا يل ا ملوذكرت عىل  يدية مضن احلد األدىن من الواثئق كام هو درجُأن تسب بو مصادر املعارف ا تقل الو لي
شأن الرباءات تعاون  يه يف معاهدة ا بنصوص  ل عل ياانت،م شاء قاعدة  ب وإ يدين بريةلتقل للمعارف ا ية  كة، معلقة عىل ذكل أ مه ورأت . ّ

يدية وأاتحهتا  ند للمعارف ا شأهتا ا ية اليت أ بة الر تقلأن ا ه ن مق لت ل ثال والوالحتاد األورويب ملكتيب براءات الاملك ية  تحدة األمر مايت ا يك مل
يدآخر تقدم ا ملف عن ا هدف املرجو . ل نة مؤكدة أن ا تجديد والية ا بة  هة املرا بت ا لور ق جل للجح ب بةل يف فرتّ تني ا ملقة ا امحلاية "هو لسـن

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلالفعاةل للموارد الورا ل تع تقل لث ل هدف يطرح حتداي"ل نظر إىل ل وأن هذا ا قدر الل اب
بادئالاتفاقاحملدود من  يدية . مل عىل ا ن خاضعا بد أن يكو اللتقلوأضافت أن الصك ادلويل اذلي يكفل حامية فعاةل للمعارف ا
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رس مجموعة واحضة من أي أن يكون ابإلماكن  - لسلطان القضاء بق و ئة يف ظهل أمام قاض حمايد  نا نازعات ا يفسوية ا يط شـ ل مل ت
بادئ يل . ملا باللقبورأت أن صاك ال يكفل نظاما من ذكل ا ها إن وقالت . قلن يكون حمل احرتام أو إ يدية  ينقصاملعارف ا لتقل

نظام الوضوح يف جوهرها، أي ما امل يكون ا رشوع  متكل غري ا ية تعريف ا ته و لرجو حام ل مل لي  .لقضاءسلطان القادرا عىل اخلضوع كيف
بة إن حماوةل .  إىل أن يؤىت هبذا الوضوحضئيل احلظيظل  صك دويل فعالإبرام وأضافت أن  هة املرا قوقالت ا سب للك جل لتحا

نة قد يؤدي إىل نظام عاجز  يعه يف ضوء وأضا. اما عن العملمتملمكاحلاالت ا نطاق حمدود مث تو بدء  هل ا سـفت أن من األ ب ل س
تجربة بلور  أيلا ندما  يت  نة عىل  . ما هو ممكن فعال وما هو غري ممكنع  تعريف احلد من نطاق) 1(للجودعت إىل أن تعمل ا

تعريف،   يح ذكل ا يدية وتو لاملعارف ا ض رشوع،  ) 2(لتقل متكل غري ا ملواحلد من نطاق تعريف ا يح ن) 3(ل طاق األفعال ضوتو
ناءات، باحة والا سـتثا ثل ) 4  (مل يات جديدة  موتفادي أي  شف عن املصدر"مقتض باء " لكا بقليل من ويعود عمما قد يزيد من األ

 .الفائدة
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