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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشروناحلادية والدورة 

 2012أبريل  20 إىل 16جنيف، من 
 
 

  ري يف مشروع املواد بشأن محاية املعارف التقليديةإسهام البلدان املتشابهة التفك
  األمانةمن إعدادثويقة 

يدية  .1 ية والعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو رشة  تاسعة  ناء ادلورة ا تقلأ ث ن ل للج ل لث مللكملع م ع
نة("والفوللكور  ست أ "2011ل يويو 22 إىل 18اليت عقدت يف الفرتة من ") للجا ثن حتال الويقة لمتا

WIPO/GRTKF/IC/19/10") يدية شأن حامية املعارف ا رشوع املواد  تفكري يف  شاهبة ا بدلان ا هام ا تقلإ ب ل ت لل م مل ") س
ية1"ثكويقة معل  .ل إىل دورهتا احلا

توي مرفق هذه الويقة عىل الويقة  .2 يذا للقرار املذكور أعاله،  ثو ث حي هام  ("WIPO/GRTKF/IC/19/10تنف سإ
شا بدلان ا تا يديةملل شأن حامية املعارف ا رشوع املواد  تفكري يف  تقلهبة ا ب لل  ").م

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه  .3 للجإن ا
ها فقالويقة ومر  .ث

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011ل يويو 18: لا

 
 
 

واملوارد الوراثية اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة التاسعة عشرة

 2011ل يويو 22 إىل 18جنيف، من 
 
 

   البلدان املتشابهة التفكري يف مشروع املواد بشأن محاية املعارف التقليديةإسهام
يا سـويقة مقدمة من وفد إندو  نيث

 املقدمة

تابع2011ل يويو 18يف  .1 تب ادلول ا ل تلقى ا ية الفكرية ملك ية  نظمة العا للملك  مل بو(للم ثة ادلامئة ) يالو ية من ا بعمذكرة  له شف
نهورية إندو تضمن يمجل يف،  نظامت ادلوية يف  ية وسائر ا تجارة العا نظمة ا تحدة و تيا دلى األمم ا ن ل مل مل ل مل جسـ يا"م بد ئنصا  حول " م

يدية  تفكري من "لتقلاملعارف ا شاهبة ا بدلان ا هام من مجموعة ا لكإ ت ملل نصوصتلفخمس اليت " ل األقالمي يف املفاوضات القامئة عىل ا
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا بو احلكو نة الو تقلجتري يف  ث ن ل ي لجل مللكملع نة (م للجا

ية  ).لادلوية ماحلكو

نص املذكور يف ويقة معل لدلورة  .2 يح ا تب ادلويل أيضا أن  ثوطلب من ا ل ت نةيملك رشة  تاسعة  للجا نص . عل يه يرد ا لو عل
 .ثيف مرفق هذه الويقة

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه  .3 للجإن ا
ها فقالويقة ومر  . ث

 ]ييل ذكل املرفق[
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هام تفكريسإ شاهبة ا بدلان ا ل ا مل  ل
يدية شأن حامية املعارف ا رشوع املواد  تقليف  لب  م

 1املادة 
 موضوع امحلاية

تعريف  لا

يد 1.1 يل إىل آخر وتضم عىل لتقلاملعارف ا تقل من  شطة الفكرية و يجة األ تطورة تأيت  يوية و جية يه معارف  ن ت م تح نن
تعلمي اليت تظل يف شلك مقنن  تعمل وا يات وا تاكرات واملامرسات وا هارات والا ية وا ثال ال احلرص ادلراية ا ليل ا ل لعمل ب لعمل ململ سب

يولويج وأمناط توشمل املع. فأو شفوي أو غريها من أشاكل األنظمة املعرية نوع ا يدية أيضا املعرفة املقرتنة اب بارف ا ت لتقل ل ل
ية يدي واملوارد ا يش ا يعا بتقل لطل تاحة عىل نطاق واسع .لع يدين أو  ند ا يدية مقدسة أو رسية  موقد تكون املعارف ا ملسـتف ع  .لتقل

ية للحامية  هلاأل

يدية اليت تعر 2.1 شمل املعارف ا ّتد امحلاية مبوجب هذا الصك  تقل ت لمت يدينل ية  ثقا هوية ا تفف اب ف للمسـل أو تقرتن هبا أو  ل
نحو احملدد يف املادة تتربط هبا  .2ل، عىل ا

رسية يدية ا لاملعارف ا  لتقل

بت يف ينبغي  3.1 ية ا ية صال رشيعات الو ّأن ترتك  للل حن ط بري عن موضوع امحلايةت يار املصطلحات احملددة  تعا للت  .خ

 2املادة 
يدون  ملسـتفا

يدية 1.2 يدون من حامية املعارف ا لتقلا هم يف املادة ،ملسـتف يةمه  ،1يف كام ورد تعر ية وا حمللامجلاعات األ عندما تكون ؛ وصل
يدية  ية أو حمصورة فهيا أو غري لتقلاملعارف ا ية و حملسوبة حتديدا إىل جامعة أ صل ال ميكن حتديد امجلاعة اليت عندما من

بطهتا،  يدون مه سـتنا يان وطملسـتففا  .ين حيدده القانون ادلاخيلكأي 

تعني أن  2.2 ية"مصطلح  يشمليألغراض هذه املادة،  ية دلوةل عضو " حمللامجلاعات ا ثقا ية وا هوية الاجامت يف  فأي  للل ع تصن
 .كام هو حمدد يف القانون ادلاخيل

 3املادة 
 نطاق امحلاية

تعاقدة أن تكفل  1.3 ملتعني عىل األطراف ا ثلي ئيدين احلقوق الا سـتتف ية يفارلمسـ  : ما ييلعية امجلا

يدية والا )أ( هم ا تع مبعار تقلا لمت ف تخداهما؛ل تحمك فهيا وا سـثار اب ل  سـتئ

تخداهما )ب( يدية وا هم ا نفاذ إىل معار سامح اب سـوا تقل ل لل سامح  ف  ؛بذكللأو رفض ا
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نصفة من او )ج( يدية عىل أساس رشوماحلصول عىل حصة عادةل و هم ا تخدام معار ية من ا تأ تقلنافع ا سـ ت مل لمل ط ف
 هيا؛متفق عل

ساب و )د( تخدام، مبا يف ذكل أي ا رشوع وسوء الا متكل غري ا تنع ا كسـ مل ل تخدام أو ممارسة أوم  سـأو متكل أو ا

نرية ودون وضع رشوط  بقة ا يدية دون موافقهتم ا هم ا تعامل ملعار تا ملسـف سـ تقل ملسـ  متفق علهيا؛ل

شف اإللزايم، يف فرضو )ه( تعلقةلك ا ية الفكرية ا ملطلب حقوق ا يدية، عن املعارف مللك هم ا تخدام معار تقل اب لسـ ف
نرية  بقة ا رشطي املوافقة ا ثال  يل الا شـهئا ود يدية وبدل  سـتا م ملم سـ ت ل ن ملتقل نافع وفقا للقوانولل ية ملتقامس ا خلني ادلا

شأ؛  ملنأو رشوط بدل ا

يدية دونو )و( تخدام املعارف ا تقلنع ا لسـ يديةتكل الاعرتاف مبصدر : م شـهئالتقلاملعارف ا عرتاف ؛ والامن و
نادها إلهيم إنبأحصاب املع يدية وإ سـارف ا ية ألحصاهبالتقل ثقا ف اكنوا معروفني؛ واحرتام املعايري واملامرسات ا  .ل

تعاقدة توفري 2.3 ملتعني عىل األطراف ا يق هذه احلقوق مع مراعاة القوانني / وسائلي ية وفعاةل لضامن  تطبتدابري اك ف
ية ملعنواملامرسات العرية ا  .ف

يدية " سـتعاملالا"مصطلح يشري ض هذا الصك، ألغرا 3.3 تعلق ابملعارف ا تقلفامي  يةإىل لي تا لأي فعل من األفعال ا  :ل

تجايف حال اكنت  "1" يدية  ناملعارف ا متقل  :ل

يعه أو ختزنه أو ) أ ( يع أو  ترياده أو عرضه  تج أو ا ييع ا ب ب سـ ن للن مل يدي؛تص ياق ا تخدامه خارج ا تقل ا سـ لسـ  ل

تالك اأو  )ب( يدي؛ملنتج ألما ياق ا تخدامه خارج ا يعه أو ا يع أو  تقلغراض عرضه  سـ سـ ب لب ل  لل

يدية يف حاةل اكنت  "2" نعلتقلاملعارف ا  :صطريقة 

تخدام  ) أ ( نع سـا يدي؛لصطريقة ا ياق ا تقلخارج ا لسـ  ل

ية مبارشة  )ب( شار إلهيا يف الفقرة الفر عاألفعال ا بة إىل " 1"مل تخدام منتج هولنسـاب بارشة ال يجة  سـ  م نت
 ؛لصنعطريقة ا

يق رحب أو أغراض جتارية "3" تطوير اذلي يفيض إىل  بحث وا حتقا ل  .ل

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


