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  ع موادمشرو: محاية املعارف التقليدية

  األمانةمن إعدادثويقة 

 املقدمة

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ست ا تقلا ث ن ل للج لمت مللكملع م نة("ل يف ") للجا
رشة اليت عقدت يف الفرتة من  تاسعة  عدورهتا ا  WIPO/GRTKF/IC/19/5ث أن حتال الويقة 2011ل يويو 22 إىل 18ل

يدية"( نة") مرشوع مواد: لتقلحامية املعارف ا ية  للجكويقة معل إىل ادلورة احلا ل تعاض عن املواد . ث ست أيضا أن  سـوا يمت  1ل
ها عىل 6 و3 و2و ياسة العامة اخلاصة بلك مهنا كام عر بارات ا يقات وا يارات هذه املواد، إىل جانب ا ض من الويقة  سـ ت تعل خب لث ع ل

رسان ا ناء ادلورة ا نة أ ملا ملي ث يدة أندراي بويت لوبزي للج يدية ا نيان ابملعارف ا سـ تقل لن ل يا(ع يكوالو) مبكولو يد  نا يورلسـ ). كندا (ليسـ 
بغي أن تضاف أيضا  ياسة العامة"ينو ها " لسـأهداف ا ية العامة"معو تو بادئ ا جهيا ل ثالواردة يف الويقة " مل

WIPO/GRTKF/IC/18/5") يدية بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا ها اليت ") ملاألهداف وا نفسإىل هذه الويقة، ابلطريقة  ث
ياسة العامة" هبا ترد ية العامة"وأيضا " لسـأهداف ا تو بادئ ا جهيا ل تعلقة هبا يف الويقة " مل ثا  WIPO/GRTKF/IC/19/4مل
يدي(" ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  .1")مرشوع مواد: ل

                                                 
نة  1 رشة  تاسعة  رشوع تقرير ادلورة ا للجانظر  ع ل  ).WIPO/GRTKF/IC/19/12 Prov. 2ثالويقة (م
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هاهذه إعداد  هيلكالويقة و ث
 

 :معال ابلقرار الوارد أعاله .2

يفت  )أ( ياسة العامة"ضأ ية العامة"وأيضا " لسـأهداف ا تو بادئ ا جهيا ل ثاليت ترد يف الويقة " مل
WIPO/GRTKF/IC/18/5") يدية بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا ها اليت ")ملاألهداف وا  تردنفس، ابلطريقة 

ياسة العامة"هبا  ية العامة"وأيضا " لسـأهداف ا تو بادئ ا جهيا ل تعلقة هب" مل  WIPO/GRTKF/IC/19/4ثا يف الويقة ملا
يدي(" ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  ؛")مرشوع مواد: ل

يض عن املواد و )ب( بو 6 و3 و2 و1سـتعا ي من ويقة الو حامية املعارف  ("WIPO/GRTKF/IC/19/5ث
يدية بادئ املعدةل: لتقلا بارات") ملاألهداف وا يقات وا تيارات هذه املواد، إىل جانب ا تعل عخب ياسة العامة اخلاصة ل لسـ ا

نة؛ رشة  تاسعة  رسان يف ادلورة ا ها ا للجبلك مهنا كام عر عل ملي  ض

يت املواد و )ج( بو 12 و11 و10 و9 و8 و7 و5 و4ستبقا ي من ويقة الو  WIPO/GRTKF/IC/19/5ث
يدية("  ").مرشوع مواد: لتقلحامية املعارف ا

تعراض املواد  .3 نة مدعوة إىل ا سـإن ا للج
يق علهيا هبدف الواردة يف مرفق هذ تعله الويقة وا لث

يغة  هاَّمعدةل وصإعداد   .لحمدثة 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
يدية  مرشوع مواد: لتقلحامية املعارف ا

ياسة العامة  )ستناقش يف مرحةل الحقة (لسـأهداف ا

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

مية  لقإقرار ا

شمويل[إقرار الطابع  "1" ية، مبا للمعار] لا ميهتا اذلا يدية و تف ا قتقل ية ل ميهتا الاجامت عفهيا  ق
ية حوالرو

تصادية[  ية ] قوالا نولو ية وا ية واإليكولو جوالفكرية وا تك لج تجارية[لعلم والرتبوية ] لوا
تاكري  شاط ا يدية تكفل أطرا ملا جيري من  سلمي بأن أنظمة املعارف ا ية، وا ثقا بوا ن تقل ت ًل ُ ُ ل ل ف

ياة فكرية وإب تواصل من  حو ية ي بة للجامعات األ ية اب تيس ماكنة أسا متزية،  ية  صلدا سـ سـ لنع تك ّ م
ية لألنظمة املعرية األخرى مية ا ساوي ا ية  مية  ية وها  فوا لعلمل ت علم لقحملل  .ق

 تشجيع الاحرتام

يدية اذلين يصونون  "2" يدية وكرامة أحصاب املعارف ا تقليع احرتام أنظمة املعارف ا تقل لشج ل ت
ية؛ ّتكل األنظمة ويطوروهنا وحي هم الفكرية والرو ية و ثقا حافظون علهيا، وكذا سالمهتم ا يم َف ِ ق ل

شة أحصاب  يدية تأيت به يف احلفاظ عىل  ئت املعارف ا هام اذلي ما  يواحرتام اإل تقل معت لف س
يدية من أجل  هم به أحصاب املعارف ا يدية وهويهتم؛ واحرتام ما أ تقلاملعارف ا لتقل احلفاظ [سل

ئة نو] لبيعىل ا مترار واألمن الغذايئ لتاحلفاظ عىل ا تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا سـع ا سـ لب
يا؛ نولو تدامة وتقدم العلوم وا جوالزراعة ا لتك ُّ  ملسـ

ياجات  تية احلقوق والا حب ية[تل يدية] لفعلا  لتقلألحصاب املعارف ا

يدية واحرتام  "3" بارشة عن أحصاب املعارف ا تطلعات واألماين الصادرة  تقلالاسرتشاد اب لل م
ه نفعة قحقو يق الرخاء وا هام يف  نني علهيا واإل يدية واملؤ هم أحصاب املعارف ا ملم بو مت حتقتقل س لصف

ية هلم  ية والاجامت ثقا تصادية وا عالا فل هاهمم يف جامعاهتم ] وماكفأهتم عىل[ق مية إ سوالاعرتاف  بق
متع؛ نفع عىل ا يا اليت تعود اب نولو جملويف تقدم العلوم وا ل ج لتك ُّ 

يع عىل صون املعار يدية واحلفاظ علهيالتشجا  لتقلف ا

يدية واحلفاظ علهيا وتقدمي ادلمع يف هذا الصدد من  "4" يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج لت
نني  يدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا وإدامهتا وتقدمي احلوافز للمؤ متخالل احرتام أنظمة املعارف ا لتقل

هم وصوهنا؛ فعىل هذه األنظمة املعرية إلدامة أنظمة معار  ف

يديةمت يدية وإقرار الطابع املمزي ألنظمة املعارف ا تقلكني أحصاب املعارف ا لتقل  ل

هم من خالل اإلقرار متاما  "5" يدية من حامية معار فها بطريقة متكن أحصاب املعارف ا لتقليق ّ حتق
هذه  ناسب الطابع املمزي  باط حلول  يدية واحلاجة إىل ا لابلطابع املمزي ألنظمة املعارف ا تن سـتتقل ل

نصفة وأن تكفل معل أنظمة األن توازنة و بغي أن تكون  ثل هذه احللول  مظمة علام بأن  م ن يم
متكل غري  تخدام وا يدية من سوء الا يدية بطريقة تدمع حامية املعارف ا ية الفكرية ا لا سـ تقل لتقل ل مللك
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يدية املربطة هبا من ممارسة  رشوع وأن تكون قادرة فعال عىل متكني أحصاب املعارف ا تا لتقل مل
تحق علهيا؛قحقو هم وأن يكون هلم سلطان  رشوعة يف معار مسـهم ا ف  مل

يدية  لتقلدمع أنظمة املعارف ا

تواصل عىل يد أحصاهبا  "6" ها ا ها ونا يدية وتطورها وباد تخدام املعارف ا ملاحرتام ا ت ت تقل قلسـ ل ّ ل
يب العرية يف الائامتن عىل امل سري ذكل؛ ودمع األسا فويهنم، وفقا لألعراف القامئة، و لب تي َ عارف ْ

مترار يف تطوير أنظمة  يع الا يب و ية وتعزيز تكل األسا سـوما يقرتن هبا من موارد ورا شج ل تث
يدية؛  لتقلاملعارف ا

يدية هام يف صون املعارف ا لتقلاإل  س

يوي[مع  "7" مية مكل عام  حاإلقرار  يدية واحلفاظ علهيا، ]بق هام يف صون املعارف ا لتقل، اإل س
ناس توازن ا هام يف إقامة ا ملواإل ل تطويرها واحلفاظ س ية والوسائل األخرى  لب بني الوسائل العر ف

تخداهما وفقا  ها وتعزيز ا يدية وصوهنا و يع احلفاظ عىل املعارف ا ها، و سـعلهيا ونا تقل شج يقت تطبقل ل ت
يدية مبا يعود بفائدة أوىل  لتقلللمامرسات واملعايري والقوانني واملفاهمي العرية ألحصاب املعارف ا ف

بارشة عىل أحصاهب نرية مو بقة ا رشية عامة عىل أساس املوافقة ا ملسـتا خاصة وعىل ا ملسـ لب
تفق علهيا مع أحصاب تكل املعارف؛ رشوط ا ملوا  ل

نصف[مقع  رشوع وغري ا تخدام غري ا ملالا تخدام] ملسـ رشوع وسوء الا متكل غري ا سـا مل  ل

تجارية وغري ا "8" شطة ا يدية وغريه من األ رشوع للمعارف ا متكل غري ا لمقع ا ن لتقل مل لتجارية ل
رشوع للمعارف  متكل غري ا يف طرق مقع ا رشوعة، مع اإلقرار ابحلاجة إىل  ملاليت ال تكون  لم تكي

ية؛ ية وا ياجات الو يدية مع الا حمللا ن ت طتقل  حل

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

ية األخرى والعم "9" سارات ادلوية واإل ميمراعاة الصكوك وا ل ها، وال قلمل معل عىل حنو يامتىش 
ية  يدية ونظم  ية اليت تقرتن ابملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا معلسـامي األنظمة اليت حتمك ا ت تقل ث ِّل ل

ها؛ نا فعتقامس   م

تاكر واإلبداع بيع الا  تشج

ناقل  "10" ته وتعزيز  يد وماكفأته وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا تيع ا ي ل ل ب ن لشج ت
ية املعارف يد ادلاخيل مضن امجلاعات األ يدية عىل ا صل ا لصع يدية[لتقل ية، مبا يف ] لتقلوا حمللوا

نفذ يف هذه امجلاعات، ملصلحة  بادرات الرتبوية اليت  ثل هذه املعارف يف ا تذكل إدماج  مل م
يدية عىل  نني علهيا، رشط أن يوافق أحصاب املعارف ا يدية واملؤ تقلأحصاب املعارف ا مت لتقل ل

 ذكل؛
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تفق علهيا ضامن  بادل القامئ عىل رشوط  نرية واحلرص عىل ا بقة ا ياحلصول عىل املوافقة ا ت لسـ ملسـتمل
 الطرفان

نرية واحلرص  "11" بقة ا يدية مع احلصول عىل املوافقة ا تخدام املعارف ا ملسـتضامن ا سـ تقل ملسـ ل
يق مع ما هو قامئ من أنظمة  تفق علهيا الطرفان واب بادل القامئ عىل رشوط  سـعىل ا ي نت لدوية لتل

ية؛ نفاذ إىل املوارد الورا ية حتمك ا ثوإ ل  قلمي

نافع نصف  تقامس ا للميع ا مل ل  تشج

ية من  "12" تأ نقدية ا نقدية وغري ا نافع ا نصف  توزيع العادل وا تقامس وا تيع ا مل ل ل للم مل ل ل تشج
بدأ  بقة و يدية، عىل حنو يامتىش مع غري ذكل من األنظمة ادلوية ا تخدام املعارف ا ما ملط ل تقل لسـ

نرية، ومبا يف ذكل من خالل املوافقة بقة ا ملسـت ا نصفة يف احلاالت اخلاصة [ملسـ ملاملاكفأة العادةل وا
شف عن  يدية أو احلاالت اليت مت فهيا ا لكاليت ال ميكن فهيا حتديد صاحب املعارف ا لتقل

 ؛]املعارف

ية توى امجلاعات ا رشوعة عىل  تجارة ا ية وا حمللالهنوض اب سـ ل ممن مل  لت

تخدام ا "13" سـيع ا ية، إن تشج توى امجلاعة ا ية عىل  يدية ألغراض ا حمللملعارف ا سـ من متقل لتل
ها؛  ية يف معار يدية وا يدية يف ذكل، إقرارا حبقوق امجلاعات ا فرغب أحصاب املعارف ا حملل تقل لتقل ًل

ناعات  يدية وما يقرتن هبا من  متدة من املعارف ا ية ا تجات األ يع تطوير ا صو تقل صل ن لشج مل ملسـت
ية، وت ية وهذه حمللامجلاعات ا يدية هذه ا تغى أحصاب املعارف ا ها مىت ا سو منعزيز فرص  تقل ب لتت ل يق

تصادية بلك حرية؛ ية الا يق ا هم يف  قالفرص مبا يامتىش مع  حتق  لتمنحق

مية ألطراف غري مرصح هلم بذكل ية الفكرية غري ا نح حقوق ا لسلنع  مللك م  م

مية يف املعا "14" ية الفكرية غري ا نح حقوق ا لسلاحلد من  مللك م يدية وما يقرتن هبا من ّ لتقلرف ا
بة  ية ومن ممارسـهتا، ابملطا لموارد ورا ية [ث يدية واملوارد الورا ية للمعارف ا بات ر شاء  ثبإ تقل مق ت لن مك

هور تعلقة [، ]مجلاملقرتنة هبا واملعروفة دلى ا بات الرباءات لالخرتاعات ا بة مودعي  ملمبطا طل ل
ية يدية املقرتنة ابملوارد الورا ثابملعارف ا شـهئا فضال لتقل شف عن مصدر تكل املوارد وبدل  ن اب َملك

شأ  نافع يف بدل ا تقامس ا نرية وا بقة ا رشوط املوافقة ا ثال  يد الا نعن تقدمي أدةل  مل ل سـ ملت سـ تم ملتف مل ل
نح احلقوق املرتبة عىل الرباءة ترشط خاص  مل  ؛]ك

بادةل ثقة ا ية وا شفا تتعزيز ا ل ملل  ف

ية والاحرتام ا "15" شفا يقني وا تتعزيز ا ل ملل تفامه يف العالقات بني أحصاب املعارف ف لبادل وا
ية وغريها من أوساط  تجارية والرتبوية واحلكو ية وا يدية من هجة، واألوساط األاكد ما ل مي لتقل

ثال لقواعد  يع الا يدية من هجة أخرى، مبا يف ذكل من خالل  تتخديم املعارف ا شج تقل مسـ ت ل م
بقة ا بادئ املوافقة احلرة ا ية و سلوك األخال سـا ملل م  ملسـتنرية؛ق
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يدي ثقايف ا بري ا تكامل حامية أشاكل ا تقلا ل تع لسـ  ل

بري  "16" يدي وأشاكل ا ثقايف ا بري ا تعضامن الاساق مع امحلاية املكفوةل ألشاكل ا تقل ل تع لت ل ل
ثقايف  بريه ا ترب معارفه وأشاكل  ية  لالفوللكوري، مع احرتام أن العديد من امجلاعات ا تع يع حملل

تجزأ من  شام[يجزءا ال  ته ا لهو  ].]ةلي

ية  "1" ية والرو يهتا الاجامت يدية، مبا فهيا أ شمويل للمعارف ا حاإلقرار ابلطابع ا ع مه تقل لل
ية؛ ثقا ية وا تصادية والفكرية وا فوالا لق  لتعلمي

ية والقمي الفكرية  "2" ثقا سالمة ا يدية؛ وللكرامة وا فيع الاحرتام ألنظمة املعارف ا ل ل تقل لشج ت
يدية اذل ية ألحصاب املعارف ا لتقلوالرو  ين يصونون تكل األنظمة وحيافظون علهيا؛ح

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

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

يدية؛ "5"  لتقلدمع أنظمة املعارف ا

يدية؛ "6" نصف للمعارف ا رشوع وغري ا تخدام غري ا تقلمقع الا مل لسـ  مل

تو "7" ية؛لالعمل اب سارات ادلوية ا نافق مع الاتفاقات وا ل  ملعمل

يدية؛ "8" تخدام املعارف ا ية من ا تأ نافع ا نصف والعادل  تقامس ا تقليع ا سـ ت مل للم مل ل لشج  ت

يدية من هجة،  "9" بادةل يف العالقات بني أحصاب املعارف ا ثقة ا ية وا شفا تقلتعزيز ا ت ل لل مل ف
يني و تجاريني وا يني وا تخدمني األاكد ميوا ل مي لتعلسـ تخديم املعارف مل يني وغريمه من  مسـاحلكو م

ية  سلوك األخال يدية من هجة أخرى، مبا يف ذكل من خالل الهنوض اباللزتام بقواعد ا قا ل لتقل
نرية بقة ا بادئ املوافقة احلرة ا تو ملسـم  .ملسـ
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ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  )ستناقش يف مرحةل الحقة (مل

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

تجابة  )أ( سـبدأ الا ياجات وتطلعات[م ياجات اليت حيددها أحصاب املعارف ] حتال ّللحقوق والا حت
يدية  لتقلا

 مبدأ إقرار احلقوق )ب(

ية امحلاية وإماك )ج( لبدأ فعا  نية احلصول علهيام

شمول )د( لبدأ املرونة وا  م

نافع  )ه( ملبدأ اإلنصاف وتقامس ا  م

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

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

ها وفق األعرافمبدأ  )ح( يدية و تخدام املعارف ا نقلاحرتام ا تقل  لسـ

يدية )ط( لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا  م

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

 موضوع امحلاية

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

يار   1خلا

شري مصطلح  1.1 يديةاملع"يألغراض هذا الصك،  تعمل ويه " لتقلارف ا تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا لإىل ادلراية ا ب مللعمل
يدي ياق  شاط فكري يف  تقلمثرة  سـ  .ن

يار   2خلا

تطورة 1.1 يوية و يدية معارف  ماملعارف ا ح ثال . لتقل يل ا يل إىل آخر وشمل عىل  ها  شاطات فكرية  ملويه مثرة  ت بن ج سنقل ي
هارة  ية وا ملال احلرص ادلراية ا ية أو يف لعمل نة أو  ية  تدريس يف أنظمة معر تعمل وا نع وا تاكر واملامرسة وطريقة ا هوالا ن ل ل لص شفب مق ف
يدية . أي شلك آخر من هذه األنظمة ياة ا يولويج وأمناط ا نوع ا يدية كذكل املعارف املربطة اب تقلوشمل املعارف ا حل ب ت ت تقل لت ل ل ل

ية  .لطبيعواملوارد ا

ية  هلمعايري األ

يار   1خلا

يدية اليت تكونمتتد امحل 2.1  :لتقلاية إىل املعارف ا

يدين، كام مه معرفون يف املادة  )أ (  تج الفريد اخلاص اب ملسـتفا َ  ، أو املقرتن هبم بوضوح؛2ملن

يل إىل آخر؛ )ب( ناقةل من  تقامسة وحمافظا علهيا و يا و جبطة جام م تن مع  مسـت

يد )ج( ية  ثقا هوية ا تجزأ من ا تفجزء ال  ف للمسـل ل ي  ؛2ن يف املادة ين، كام مه معرفوً

 بديل

يدين، كام مه معرفون يف املادة  )د( تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة ا ملسـتفغري معروفة أو  ، ملدة معقوةل 2مسـ
نرية؛ بقة و مسـتمبوافقة   مسـ

 أو

يدين، كام مه معرفون يف املادة  )د( تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة ا ملسـتفغري معروفة أو  ، ملدة 2مسـ
 معقوةل؛

 غري موجودة يف املكل العام؛ )ه(

ية الفكرية؛ )و( ية حبقوق ا مللكغري   محم
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ية معروفة عادة وعامة عىل حنو  )ز( شطة  ية وممارسات وأ بادئ وقواعد وهمارات ودراية  يقا  تعلمست  ن معل مل ب ّي تط ل
 .جيد

يار   2خلا

بطة وحماف 2.1 يدية اليت تكون  مسـتنتد امحلاية مبوجب هذا الصك إىل املعارف ا تقل يل إىل آخر لمت ناقةل من  جظا علهيا و مت
يدين، كام مه معرفون يف املادة  ية  ثقا هوية ا تفومعرتفا هبا كجزء من ا ف للمسـل  .ت، أو مقرتنة أو مربطة هبا2ل
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رسين عىل املادة  ملييق ا   1تعل

يار  نهتج: 1خلا بدأ ا ملا  مل

يدية وقامئة أ يق نطاقا للمعارف ا يطا وأ يار تعريفا  تقلتضمن هذا ا ض سـ خل لي يةب يال مبعايري األ هلكرث   .تفص

يار  نهتج: 2خلا بدأ ا ملا  مل

يدية توحا للمعارف ا يال و يار تعريفا أكرث  تقلتضمن هذا ا تفص خل لي  .مف

ية املوضوع احملمي ترك للقانون الوطين يار املصطلحات احملددة  ُغري أن ا سم لتت يه/خ بت  فادلاخيل   .لل

يد يار أيضا إشارة إىل املعارف ا تضمن هذا ا تقلو خل رسيةلي  .لية املقدسة أو ا

نهتج بدأ ا مليقات عىل ا مل  تعل

يد نارص حتدد ا يارين أية  بعد الك ا نص،  يح ا تفهبدف  ت سـنق ملت ع خل ها حمصورة يف املادة . يسل سأةل يف  مجملوبقى هذه ا مل  .2ت

رسية وامل يدية ا تني ابملعارف ا تني املر سأ رسون عىل ا يقات اليت وردت، أبقى ا لويف ضوء ا تقلي بط ل مل لتعل ت  .قدسةملل

رسية يدية ا بة يف إدراج تعريف للمعارف ا لوأعرب بعض الوفود عن الر تقل ساءلت عن حدود . لغ تغري أن وفودا أخرى 
سأةل؟  ناول هذه ا نوع أن  بغي لصك من هذا ا يدية املقدسة، وهل  ملاملعارف ا ل تتقل ين ي  ل

 2.1تعليقات عىل املادة 

يارين سط يف  شلك  نص  خيغ ا ب ب ل  .مص

يار  تضمن ا خلو يا" "بوضوح"فاهمي  م1ي ية" "عوجام ثقا هوية ا فوا تاج املفاهمي األخرى ". لل مثل املكل العام واملعارف (حتو
تخدمة عىل نطاق واسع يدية غري املعروفة أو ا سـا ملتقل ية) ل شات إضا نا بديلني  فإضافة إىل ا قم  .ل
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 2املادة 

يدون من امحلاية  ملسـتفا

يار   1خلا

يدي يدون من حامية املعارف ا لتقلا شعوب1ة، كام مه معرفون يف املادة ملسـتف ية/ل، مه ا ية وامجلاعات ا حمللامجلاعات األ  .صل

يار   2خلا

يدية، كام مه معرفون يف املادة  يدون من حامية املعارف ا شمل ا تقلجيوز أن  لي ية1ملسـتف تا ئات ا ل، ا ل  : لف

شعوب ) أ ( ية؛/لا  صلامجلاعات األ

ية؛ )ب(  حمللوامجلاعات ا

يد )ج(  ية؛لتقلوامجلاعات ا

 واألرس؛ )د(

 واألمم؛ )ه(

ئات املذكورة أعاله؛ )و(  لفواألفراد داخل ا

تحديد إىل شعب أصيل أو  )ز( سوبة اب يدية غري  يان وطين حيدده القانون ادلاخيل إذا اكنت املعارف ا لوأي  ن تقل مك ل
بطهتا تحال حتديد امجلاعة اليت ا ية، أو إذا ا سـتنجامعة  سـ  .حمل
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رسين عىل املادة  ملييق ا   2تعل

يار  نهتج: 1خلا بدأ ا ملا  مل

يدون" ية" ملسـتفا ية وا يار مه امجلاعات األ حملليف هذا ا صل  .خل

يار  نهتج: 2خلا بدأ ا ملا  مل

يدون"يشمل  يار األرس واألمم واألفراد" ملسـتفا تخدم مصطلح . خليف هذا ا بدلان اليت ال  يار موقف ا سد هذا ا سـو ل خل تجي
ية ولكهن ية أو امجلاعات ا شعوب األ حمللا صل يديةل  .لتقلا ترى أن األفراد أو األرس حيافظون عىل املعارف ا

نهتج بدأ ا مليقات عىل ا مل  تعل

رسون أن مصطلح  مليتقد ا يدون"يع يدي ونص " ملسـتفا ثقايف ا بري ا توازي يف نص أشاكل ا ناقش اب تقلتحق أن  ل تع ل ي لسـ ل ُي
يدية  .لتقلاملعارف ا

نصوص اليت قد رشوع ذات ا رسون يف هذا ا لوقد وضع ا مل يديملي ثقايف ا بري ا رس يف إطار أشاكل ا تقلهما ا ل لتع ل  .ملي

يار  خلتوي ا يار 1حي تضمن ا ية، فامي  يدين األسا ئات ا خل عىل  ي سـ تف تطلب مزيدا من 2ملسـف ية مهنم، وهذا  ئات إضا ي  ف سف
نقاش  .لا
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 3املادة 

 نطاق امحلاية

يار   1خلا

بة وفع1.3 نا ية أو إدارية  يا بغي توفري تدابري قانوية أو  سـ  سـ سـ من تضاء ووفقا للقانون الوطين، فامي خيص ما ييلين ند الا قاةل،   :ع

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

يدي )ب( ها ا يا يدية خارج  تخدام املعارف ا تقلندما يعرف ا سـ تقل سـ لع قل ُ: 

نادها إىل أ "1" يدية وإ سـالاعرتاف مبصدر املعارف ا صاحهبا إن اكنوا معروفني، إال إذا قرر أحصاب لتقل
يدية خالف ذكل؛  لتقلاملعارف ا

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

تفق) ج( تخدمهيا عىل وضع اتفاقات هبا رشوط  يدية و ميع أحصاب املعارف ا سـ تقل مشج ل شأن رشوط املوافقة ت ب علهيا 
يدية هذه املعارف ا تجاري  تخدام ا ية من الا تأ نافع ا تقلوتقامس ا ل سـ ت مل لمل  .ل

يارية  ختإضافة ا

يدون، كام مه معرفون يف املادة 2.3 تع ا بغي أن  تف  ملسـن يمت ية ووفقا للقانون الوطين2ي تا ثارية ا ل، ابحلقوق الا ل  :سـتئ

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

تخداهما؛ )ب( يدية وا هم ا نفاذ إىل معار ترصحي اب ترصحي أو رفض ا سـوا تقل ل ل لل  ف

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

متكل غري )د( نع ا لو هم م تعامل أو ممارسة ملعار ساب أو متكل أو ا تخدام، مبا يف ذكل أي ا رشوع وسوء الا ف ا سـ ت كسـ مل
تفق علهيا؛ يدية، دون وضع رشوط  ما  لتقل

نادها  )ه( شأ هذه املعارف وبأحصاهبا إن اكنوا معروفني وإ يدية دون الاعرتاف  تخدام املعارف ا نع ا سـو ن تقل مبسـ ل م
 إلهيم؛

تخدام املعار )و( ية ألحصاهباسـوضامن أن ا ثقا يدية حيرتم القواعد واملامرسات ا فف ا ل  .لتقل

يار   2خلا

يدين، كام مه معرفون يف املادة  1.3 ثارية 2للمسـتفتكفل ادلول األعضاء  ية سـتئ، احلقوق الا يةعامجلا تا لا  :ل

تحمك  ) أ ( ها واحملافظة علهيا وتطويرها وصوهنا وحاميهتا وا تعام يدية وا هم ا تع مبعار لا سـ تقل لمت لف ثاراي؛ل  سـتئفهيا حتكام ا
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تخداهما؛ )ب( يدية وا هم ا نفاذ إىل معار ترصحي اب ترصحي أو رفض ا سـوا تقل ل ل لل  ف

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

تخدام، مبا يف ذكل أي )د( رشوع وسوء الا متكل غري ا نع ا سـو مل ل هم م تعامل أو ممارسة ملعار ساب أو متكل أو ا ف ا سـ كت
تفق علهيا؛ نرية ودون وضع رشوط  بقة ا يدية، دون موافقهتم ا ما ملسـت سـ ملتقل  ل

شف اإللزايم عن  )ه( يدية ا هم ا تخدام معار تعلق اب ية الفكرية اليت  نح حقوق ا ند،  لكوالاشرتاط  تقل سـ ت لع ف مللك م
نرية وتقامس هوية  بقة ا رشطي املوافقة ا ثال  شـهئم، وتقدمي أدةل عىل الا يدية وبدل  سـتأحصاب املعارف ا م ملم سـ ت ن ملتقل لل

شأ؛ نافع وفقا للقانون ادلاخيل أو رشوط بدل ا نا  ململ

نادها  )و( شأ هذه املعارف وبأحصاهبا إن اكنوا معروفني وإ يدية دون الاعرتاف  تخدام املعارف ا نع ا سـو ن تقل مبسـ ل م
 م؛إلهي

ية ألحصاهبا )ز( ثقا يدية حيرتم القواعد واملامرسات ا تخدام املعارف ا فوضامن أن ا ل تقل  .لسـ

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

تجا ) أ ( يدية  نيف حال اكنت املعارف ا متقل  :ل

ترياده أ" 1" تج أو ا سـيع ا ن ملن يدي؛تص ياق ا تخدامه خارج ا يعه أو ختزنه أو ا يع أو  تقلو عرضه  سـ سـ ي ب لب ل  لل

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

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

يدي؛ "1" ياق ا نع خارج ا تعامل طريقة ا تقلا سـ لص لسـ  ل

بارشة األفع "2" ند الفرعي مأو  شار إلهيا يف ا بال ا تعامل ) أ(لمل بارشة ال يجة  تج يكون  سـفامي خيص  من نت م
نع  .لصطريقة ا

سب الرحب أو إىل أهداف جتارية) ج( تطوير املؤداين إىل  بحث وا يدية ألغراض ا تخدام املعارف ا كيف حال ا ل ل تقل  .لسـ

بة والفعاةل فامي 3.3 نا تدابري القانوية ا سـيح ادلول األعضاء ا مل ن ل  : خيص ما ييلتت

بقة ) أ ( ية ا ية واملامرسات العر ملطضامن إنفاذ احلقوق املذكور آنفا مع مراعاة القوانني ا  .فحملل

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

يدي )ج( ها ا يا يدية خارج  تخدام املعارف ا تقلندما يعرف ا سـ تقل سـ لع قل ُ: 

نادها إىل أصاحهبا إن اكنوا معروفني، إال إذا قرر أحصاب الاعرتاف  "1" يدية وإ سـمبصدر املعارف ا لتقل
يدية خالف ذكل؛  لتقلاملعارف ا
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يه ما ميس القواعد وامل "2" يس  تخداما  يدية ا تخدام املعارف ا يع عىل ا فا ل سـ تقل سـ لشج ية لت ثقا فامرسات ا ل
 ؛اخلاصة بأحصاهبا

يدية و "3" ميع أحصاب املعارف ا ل تقلت يدية رسية وغري معروفة شج ندما تكون املعارف ا تقلتخدمهيا،  ع لسـ
ية من  تأ نافع ا شأن رشوط املوافقة وتقامس ا تفق علهيا  تعىل نطاق واسع، عىل وضع اتفاقات هبا رشوط  مل مل ب م

يدية هذه املعارف ا تجاري  تخدام ا تقلالا ل لسـ  .ل
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رسين عىل املادة  ملييق ا   3تعل

 تعليقات عامة

يوط املادة اكن من الصعوبة مباك رسون إىل الفصل بني حقوق أحصاب املعارف 3خن فك  شأن نطاق امحلاية، فلجأ ا ملي  ب
ية أخرى رشوع من ان متكل غري ا ثل ا يدية  بغي اختاذها محلاية املعارف ا تدابري اليت  ية، وا يدية من ان حا م ن ملح ل تقل ل لتقل  .يل

ساع رسين، ولنئ اكن  ية أن نص ا شاورات غري الر يوأكدت ا مس سمل تكرار، ملي تداخل وا ية ادلوية ألنه يزيل ا نة احلكو لد ا ل ل مللج
بغي  فإنه ال نة اليت  تدابري ا يدية وا تعلقة حبامية املعارف ا شالك ا يث ربط صالت واحضة بني ا نيزال قارصا من  ملمك يح ل تقل مل لمل

شالك سوية هذه ا ملاختاذها   .لت

يع األح نص أكرث عرب  يلكة ا جتموقدم اقرتاح يدعو إىل إعادة  ل ه ية يف أربعة هنج شامةلُ ُاكم احلا هنج قامئ عىل احلقوق، وإطار : ل
تلط رسية، وهنج  يدية ا هدف محلاية املعارف ا خمواسع ومرن، وأحاكم حمددة ا لتقل ل شاركون هذا الاقرتاح . ل رسون ا ترب ا ملو ملييع

ناء مضهيا قدما يف  يه أ نظر  ية ادلوية عىل ا نة احلكو ثجديرا ابالهامتم وشجعون ا ل ل للج في يةم سأةل األسا سـناول هذه ا مل . ت
ية ادلوية  نة احلكو شة قد ترغب ا نا تعامل، مؤكدين أنه يف مرحةل الحقة من ا تعريف الا تفاظ  لويوصون أيضا ابال للج ق مل سـ مب ح

تعاريف يع ا توي عىل  تقال  نص جزءا  ليف تضمني منت ا مج حي سـ  .مل

يار  نهتج: 1خلا بدأ ا ملا  مل

يار هو أنه نهتج يف هذا ا بدأ ا خلإن ا مل بغي أن يكون لدلول األعضاء أكرب قدر ممكن من املرونة يف حتديد نطاق امحلاية مل ين 
يدية( بديل، حقوق أحصاب املعارف ا يات ادلول األعضاء، ويف ا تقلسؤو ل ل  ).لم

يار نهتج: 2خلا بدأ ا ملا  مل

يل والوصف وأن يكون ق تفا نص قدرا أكرب من ا تضمن ا يار هو أن  نهتج يف هذا ا بدأ ا صإن ا ل ل ي خل مل امئا عىل احلقوق ويفرض مل
 . الزتامات أشد عىل ادلول األعضاء

نهتج بدأ ا مليقات عىل ا مل  تعل

تخذها  بغي أن  تدابري اليت  يدية وا ها الصك ألحصاب املعارف ا رسون بني احلقوق اليت  تألغراض هذه املادة، مزي ا ل نتقل ينح ل مي ملي ّ
تعزيز هذه احلقوق  .لادلول األعضاء 

 1.3تعليقات عىل املادة 

يار يف يني1خل ا يارين فر رسون  تحدث ا ع، ا خسـ ناول . ملي تخذها ادلول األعضاء فامي  بغي أن  تدابري اليت  تناول األول ا ن يت ي تي ل
تدابري املذكورة آنفا يدين ابإلضافة إىل ا ها  بغي  ثاين احلقوق اليت  يار ا لا ل تفخل نح للمسـن م رسين . ي سد ما ورد يف نص ا مليوهذا  جي

ثق بري ا ليف إطار أشاكل ا يديلتع  .لتقلايف ا

يعة هذا الصك بقا عىل  نب احلمك  رسون مصطلح ادلول األعضاء  تخدم ا بوا سـ تج طسـ م ل  .ملي

ية  يار ) ه(عوخبصوص الفقرة الفر بار ذكل حقا ألحصاب 2خليف إطار ا رسون عام إذا اكن من الصواب ا ساءل ا ت،  عت ملي
ثلام هو يدية، أو ابألحرى الزتاما عىل ادلول األعضاء  ماملعارف ا يار لتقل  .1خل احلال يف ا
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شأ أحصاب املعارف  يدية أم بدل  شأ املعارف ا بدل  تعلق  رسون إذا اكن األمر  ساءل ا شأ،  بدل ا تعلق  نوفامي  تقل ن ب ي ت ن ب مي م لمل ملي
يدية  .لتقلا

رسون نقل الفقرة  ناءات6 املقرتحة إىل املادة 4.3مليواقرتح ا شري إىل الا سـتث ألهنا   .ت

با شري إىل  مأزيلت الفقرة اليت  يكون من ت نطاق امحلاية، و ها  رسين يرون أن ال عالقة  سـدئ احلق يف تقرير املصري ألن ا ب ل ملي
بادئ واألهداف سب إدراهجا يف ا ملاأل  .ن

بة للفقرة  يار 2.3لنسـواب يارين3خل يف ا رسون من القصد من الفقرة املقرتحة فمل يدرجوها يف ا تأكد ا خل، مل   .مليي
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 4املادة 

 رسة احلقوقواجلزاءات ومما العقوابت

تعاقدة [ادلول األعضاء/لدلولينبغي  1.4 ناسب[[، ]]تتعهّد [ أنملاألطراف ا مسب ما هو  ، ]نوفقا ألنظمهتا القانويةو ]ح
يق هذا الصك تدابري الالزمة لضامن  بابعامتد ا  .تطل

يار [  1خلا

يهن]ينبغي[/يتعني 2.4 بة مبوجب قوا نا ن أن تكفل ادلول األطراف إاتحة إجراءات إنفاذ  تعدي سـم العمد أو [لا ملاكحفة ا
همل تعدايت] ملا ية لردع مزيد من ا يدية مبوجب هذا الصك تكون اك نوحة للمعارف ا لعىل امحلاية ا تقل فملم  .ل

يار   2خلا

ية 2.4 يذ اآل تعاقدة  لهد األطراف ا نفمل بتتع  .ت

ية وإداريةإاتحة ] ينبغي [يتعني ية ومد نا نإجراءات  ئ نازعاج سوية ا يات  مل لإلنفاذ وآ ت ت وتدابري حدودية وعقوابت وجزاءات لل
متكني من اختاذ اإلجراءات الفعاةل  يدية من أجل ا ية، يف حال خرق امحلاية املكفوةل للمعارف ا بة واك نا رسة و لتكون  تقل لسـ ف م ّ مي

رشوع أو سوء  [انهتاكضد أي  تخدامممتكل غري  بل الاتصاف املعجةل اليت من ] سـا يدية، مبا يف ذكل  ّللمعارف ا ن سـ لتقل
تخدام [الانهتاكهنا أن تكون رادعا ملزيد من شأ رشوع أو سوء الا متكل غري ا سـا مل  ].ل

رسة  3.4 ميبغي أن تكون هذه اإلجراءات  نصفة وعادةل وفعاةلين بةم و نا سـو وأال تكون ثقال عىل عاتق أحصاب ] مالمئة [م
يدية رشوعة واملصا. [لتقلاملعارف ا بغي أيضا أن توفر ضامانت ملصاحل الغري ا ملو  .]حل العامةين

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

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

ية ملامرسةتعزيز تدابري وجهية  5.4 بعمع مراعاةف خربة ثقا يق العرية واإلجراءات ا ت القوانني واملوا ملث ة يف امجلاعات ألغراض ف
نازعات ملسوية ا  .ت

يار   3خلا

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

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

بدل  2.4 ية حتت حمك رشيع ا ية إىل احلفاظ عىل امحلاية املكفوةل مبوجب هذه اآل بل الاتصاف الرا لبغي أن تكون  ل ن تسـ م ين
بت امحلاية طليث   .ح

نازعة بني ا 3.4 شوء  ند  ملو م ن تخدمهيا حيق للك طرف أنع يدين مهنا و يدية أو بني ا ّيدين من املعارف ا سـ متقل تفل سـتف  ملسـ
ية  ية إىل آ ليل ا لقض ميي أو الوطين] مسـتقةل[حي نازعات ومعرتف هبا يف القانون ادلويل أو اإل سوية ا قلبديةل  مل  .لت
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  5املادة 

 إدارة احلقوق

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

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

تعاقد [دلوةل عضو] جيوز [يتعني 1.5 بقة، ]مطرف  نرية منمسـمبوافقة حرة و شاور مع [مسـت و ] أحصاب [ُمالك] لت، اب
يدية  شئ جيوز، وفق قانوهنا الوطينلتقلاملعارف ا بةأو تعنيتن أن  نا ية  ية أو إ تصة و سـ إدارة أو إدارات  مي ن مخم قل وميكن أن . ط

ثال ال احلرص، ما ييل يل ا ملشمل هماهما، عىل   :سبت

 بديل

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

يدية ] نرش [تنرشأن  ) أ ( شأن املعارف ا تقلاملعلومات  يدين  وحاميهتا وممارسات تعزيزهالب ملسـتفيف إطار حامية ا
 ؛مهنا

تأكد من احلصول عىل املوافقة )ب( نرية؛احلرة لوا بقة ا ملسـت ا  ملسـ

 بدائل

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

نافع تقاسام عادال و )ب( نرية وتقامس ا بقة وا رشيع الوطين فامي خيص املوافقة ا مليق قواعد وإجراءات ا سـ ملسـتب مل لتتط
نصفا  .مو

نصفا؛ملواإلرشاف عىل تقامس ا )ج[(  ]منافع تقاسام عادال و

تخدام ] أحصاب [ُ مالك]مساعدة [تساعدوأن  )د( با، عىل ا نا نا و يدية، مىت اكن ذكل  سـاملعارف ا سـ متقل ممك ل
يدية و هم ا هم يف معار لتقلحقو ف  .وإنفاذها] ممارسـهتا [تطبيقهاق

شلك انهتااك  )ه( يدية  تعلقة ابملعارف ا يأن حتدد إذا اكن فعل من األفعال ا تقل رشوعة فامي خيص لمل سة غري  نا مأو  ف م
 .تكل املعارف

نصوص علهيا يف املادة  2.5 تويف املعايري ا يدية  مليف حال اكنت معارف  سـ تحديد إىل جامعة 1تتقل ندة اب ست  ل، و سـ مي ل
شاور مع  يدية، اب تكل املعارف ا تعلقة  توىل إدارة احلقوق ا ترصة علهيا، جيوز لإلدارة أن  ست  تو تقل ب مل ت لي لل ] ابأحص [ُمالكمق

يدية  ناوموافقهتملتقلاملعارف ا يامث اكن ذكل  ممك   .ح

ّتعني 3.5 ية ] ينبغي[/ي ية أو اإل ية الفكرية هبوية اإلدارة أو اإلدارات الو ية  نظمة العا ميإبالغ ا ن مل قلمل ط تصة[للملك  ].خملا

ية مبوجب هذه املادة ال [ 4.5 ية أو إ شاء إدارة أو إدارات و ميال خيل إ ن قلن ط ] أحصاب [ُمالك حبق  والابلقانون الوطينّ
يهنم وممارساهتم العرية هم وقوا هم ومفا هم وفقا ملوا يدية يف إدارة حقو فاملعارف ا ن مي يق هق ث  .]لتقل

ية يك تكون جزءا من هذه اإلدارة 5.5 شعوب األ ثقة عن ا شأة أن تضم اإلدارات ا ًتعني عىل اإلدارة ا صل ل ن ملنبي  .مل
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  6املادة 

يدات ناءات وا لتقيالا  سـتث

يار  1 خلا

يدية، وفقا للقانون ادلاخيل 1.6 يد تدابري حامية املعارف ا لتقلبغي أال  ّ تق تخداهما /ين يدية وا باط املعارف ا سـالوطين، ا لتقل سـتن
يدين يدي والعريف عىل يد ا ياق ا يهنا يف ا ها وتطويرها داخل امجلاعات وفامي  ها وباد تفالعريف و ب ل ملسـنقل تقل سـ لت  .ل

يدات عىل 2.6 تد ا بغي أن  يو لتقمت يدة أو خارج ين يدية خارج عضوية امجلاعة ا تعامل املعارف ا ملسـتف امحلاية فقط إىل ا تقل لسـ
يدي أو العريف ياق ا تقلا لسـ  .ل

ناءات مالمئة مبوجب القانون ادلاخيل 3.6 يدات أو ا متد  سـتثوجيوز لدلول األعضاء أن  تقي الوطين رشيطة أن حيرتم /تع
يدية ما ييل تخدام املعارف ا تقلا  :لسـ

 بديل

ناءات مالمئة مبوجب القانون ادلاخيل 3.6 يدات أو ا متد  سـتثجيوز لدلول األعضاء أن  تقي بقة /تع ملسـالوطين، مع املوافقة ا
يدية ما ييل تخدام املعارف ا يدين، رشيطة أن حيرتم ا نرية  تقلوا لسـ تف سـت للمسـ  :مل

سب اإلماكن؛ ) أ ( يدين،  حالاعرتاف اب  ملسـتف

يدين أو إحل )ب(  اق الرضر هبم؛ملسـتفوعدم اإلساءة إىل ا

نصفة )ج( توافق مع املامرسة ا ملوا  .ل

 بديل

يدين؛ع ) أ ( بل ا يدية من  تعامل العادي للمعارف ا تعارض مع الا تفدم ا ملسـق تقل سـ  لل

يدين )ب( رشوعة  للمسـتفوعدم إحلاق رضر بال مربر ابملصاحل ا مل ّ. 

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

ية ألغراض غري جتارية  ) أ ( ثقا سات ا تاحف أو املؤ بات أو ا يدية يف احملفوظات أو ا تخدام املعارف ا فا ل س مل ت تقل ملكسـ ل
ها؛ بحث فهيا و ها وا ثقايف؛ مبا يف ذكل صوهنا وعر ها صون الرتاث ا يلهد ض متثف ل  ل

يدية) ب( هام من املعارف ا نف أصيل يكون  تقلإبداع  لمص  .مسـتل

نح أي 5.6 تخدام معارفُيمال  سـ حق يقيص اآلخرين من ا ُ: 

تقل؛ ) أ ( شلك  سـبطة  مب  مسـتن

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

يدين )ج(  . ملسـتفأو معروفة خارج جامعة ا
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يدات[ 6.6 ناءات وا رسية واملقدسة لال يدية ا بغي أن ختضع املعارف ا يال  لتقتقل ث تن سـي ل  .]ل

يار   2خلا

يد تدابري 1.6 ّبغي أال  تق ها وتطويرها ين ها وباد تخداهما العريف و يدية وا باط املعارف ا يدية ا ل حامية املعارف ا نقل تن سـ تقل لتقل سـتل
يدين  يدي والعريف عىل يد ا ياق ا يهنا يف ا تفداخل امجلاعات وفامي  ملسـب تقل لسـ ادلاخيل لدلول /مبا يامتىش والقانون الوطين[ل

 ].األعضاء

يدات عىل امحلا 2.6 تد ا بغي أن  يو لتقمت يدة أو خارج ين يدية خارج عضوية امجلاعة ا تعامل املعارف ا ملسـتفية فقط إىل ا تقل لسـ
يدي أو العريف ياق ا تقلا لسـ  .ل

ناءات مالمئة مبوجب القانون ادلاخيل 3.6 يدات أو ا متد  سـتثوجيوز لدلول األعضاء أن  تقي الوطين رشيطة أن حيرتم /تع
يدية ما ييل تخدام املعارف ا تقلا  :لسـ

 بديل

ناءات مالمئة مبوجب القانون ادلاخيلجيوز لدل 3.6 يدات أو ا متد  سـتثول األعضاء أن  تقي بقة /تع ملسـالوطين، مع املوافقة ا
يدية ما ييل تخدام املعارف ا يدين، رشيطة أن حيرتم ا نرية  تقلوا لسـ تف سـت للمسـ  :مل

سب اإلماكن؛ ) أ ( يدين،  حالاعرتاف اب  ملسـتف

يدين أو إحلاق الرض )ب(  ر هبم؛ملسـتفوعدم اإلساءة إىل ا

نصفة )ج( توافق مع املامرسة ا ملوا  .ل

 بديل

يدين؛ ) أ ( بل ا يدية من  تعامل العادي للمعارف ا تعارض مع الا تفعدم ا ملسـق تقل سـ  لل

يدين )ب( رشوعة  للمسـتفوعدم إحلاق رضر بال مربر ابملصاحل ا مل ّ. 

يدات[ 4.6 ناءات وا رسية واملقدسة لال يدية ا يال ختضع املعارف ا لتقتقل سـتث ل  .] ل
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رسين عىل املادة ت ملييق ا   6عل

 تعليقات

ية تا ياغة ا سة العامة ا لاقرتحت يف ا ل لص جلل تاكر يف حال اكن": ُ شاف أو الا ب الا يدية، مسـتقال وكت تقلمرتكزا عىل معارف 
يدية يف  يدات عىل املعارف ا ناءات وا تقلبغي أن تكون الا ي لن لتقي شأسـتثف يا". ملنبدل ا رسون عدم إدراج تكل ا لصوارتأى ا غة ملي

يح من مؤيدهيا  .ضإىل حني احلصول عىل تو

ساءلت بعض الوفود عام ييل ية،  شاورات غري ر توخالل  مس رسية: م يدية ا بغي إدراج املعارف ا لهل  لتقل املقدسة مضن أو / وين
همة سأةل ا شأن هذه ا شات  نا يع برضورة إجراء مزيد من ا بال؟ وأقر ا يوضع  ملنطاق الصك اذلي  ملتق ب ق مل مجل ويف غضون . مسـسـ

رسية و يدية ا تعلقة ابملعارف ا ياغة ا تفاظ اب رسون الا لذكل، فضل ا تقلي مل للص ح نص/مل  . لأو املقدسة يف ا
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  7املادة 
 مدة امحلاية

يار [  1خلا

يدية ما] ينبغي [يتعني لتقلأن رسي حامية املعارف ا ية للحصول عىل امحلاية وفقا  ت يدية تفي مبعايري األ هلدامت املعارف ا لتقل
 .]1للامدة 

 2خليار ا[

يدية  نادا إىل خصائص املعارف ا يدية ا تقلتفاوت فرتة حامية املعارف ا تقل لت ميهتاستل  .]قو
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  8املادة 
ية رشوط ا لشلكا  ل

يار   1خلا

ية] يتعني [ينبغي 1.8 يدية ألي رشوط  شلكأال ختضع حامية املعارف ا  .لتقل

يار   2خلا

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

يدية، 2.8[ يقني واحلفاظ عىل املعارف ا ية وا شفا تقلحرصا عىل ا ل لل ّتعني/ينبغي [ جيوزف ية ] ي ية ا سك اإلدارات الو نأن  ن ملعمت ط
يدية  .]لتقلجسالت أو حمارض أخرى للمعارف ا
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  9املادة 
ية تدابري الاتقا لا ن  ل

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

يار   1خلا

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

يار   2خلا

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

نفاذ  ية، رشيطة احرتام احلقوق ال[لحزي ا سن  سـهبا الغري عن  بق أن ا نيت  ح ت  ].]كسـ
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  10املادة 
 الامتيش مع اإلطار القانوين العام

يار   1خلا

سارات[تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك الصكوك  1.10[ ية [لادلوية ] ملوا يةقلميواإل ها ] طنوالو توافق  معاألخرى وتعمل اب ل
شأن  وال ،[ نفاذ إىل املوارد "بسـامي بروتوكول انغواي  متدة من الاتفاع ابملوارد لا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا ية وا نالورا للم مل ل ملسـث

يولويج نوع ا ية ا ية التفا بالورا ت لث ل  ].]ق

يار   2خلا

يري[ 1.10[ تغبغي للحامية مبوجب هذا الصك أال متس بأي  ّ َ امحلاية  يف احلقوق أووأال تؤثر بأي شلك من األشاكل] ين
نصوص علهيا يف الصكوك القانو نا شأن [لية ادلوية مل نصف "ب، وال سـامي بروتوكول انغواي  تقامس ا ية وا نفاذ إىل املوارد الورا ملا ل ث ل

يولويج نوع ا ية ا ية التفا متدة من الاتفاع ابملوارد الورا نافع ا بوالعادل  ت ث ن لللم ل ق  ].]ملسـ

تقاص أو تاليش احلقو 2.10[ سري أي حمك من أحاكم هذا الصك عىل أنه يؤدي إىل ا نال جيوز  شعوب تف لق اليت دلى ا
ية  ية] أو األمم[أو امجلاعاتصلاأل يدين/حمللا بلملسـتفا سـهبا يف ا يا أو اليت ميكن أن  سـتق حا ملتك ت  .]ل

 بديل

رس 45وفقا للامدة  2.10 يس يف هذا الصك ما من شأنه أن  ية،  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  يف من إعالن األمم ا ل صل ل ب مل
تقاص أو تاليش احل بلنعىل أنه يؤدي إىل ا سـهبا يف ا يا أو اليت ميكن أن  ية حا شعوب األ سـتققوق اليت دلى ا ملتك ت ل صل  .ل
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  11املادة 
ية ية والوسائل األخرى لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل األ باملعامةل الو نن  جط

 

ية[ تدابري أو القوانني الو يدية مبوجب ا ية عن حامية املعارف ا تأ نافع ا نبغي أن تكون احلقوق وا ل تقل ت مل طمل ل ية اليت تضع ادل/ين خلا
ميني يف دوةل من ادلول األعضاء  نني أو  يدين األهل من موا يع ا تاحة  مقهذه األحاكم ادلوية حمل نفاذ  ط مجل تفل بدل [ملسـم لا

هدات ادلوية] املقرر لكام هو حمدد مبوجب الالزتامات أو ا نافع . لتع يدون األجانب األهل ابحلقوق وا تع ا بغي أن  ملو تفمت ملسـن ي ي
يمتها اليت  يصا مبوجب هذه األحاكم ادلويةنفس نوحة  نو بدل امحلاية، وكذكل من احلقوق ا يدون موا لتع هبا ا خص ملم ط  .]ملسـتف

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

ثل   ؛ملأو املعامةل اب

يةل  . مالمئة لالعرتاف بأحصاب احلقوق األجانبسـأو و
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  12ملادة ا
تعاون عرب احلدود  لا

 

يدية يف أقالمي  تعاقدة [دول أعضاء/دوللتقليف احلاالت اليت تقع فهيا املعارف ا تعاون ] يتعني [ينبغيخمتلفة، ] مأطراف  تأن 
تعاقدة [ادلول األعضاء/ادلولتكل  هاعرب اختاذ تدابري تدمع أهد] ملاألطراف ا تعارض  معاف هذا الصك وال  بغي. ت ] يتعني [ينو

شاركة  تعاون  مبأن يكون هذا ا يدية ] أحصاب [ُمالكل نرية]/[وموافقهتم[لتقلاملعارف ا بقة وا ملسـتوموافقهتم ا  ].ملسـ

نص تقامس العادل وا نافع ليك تعىن اب تقامس ا ية  ية عا نظر يف احلاجة إىل إجراءات آل تعني عىل األطراف أن  ملو ل مل ل مل ل ت نافع ي للمف 
نرية أو  بقة ا نح املوافقة ا يدية يف احلاالت اذلي حيدث فهيا خارج احلدود وال ميكن  تخدام املعارف ا ية من ا تأ تا ملسـم سـ تقل سـ ت ململ ل

 .احلصول علهيا

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


