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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سطس1: لا  2012 غ أ

 
 

  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشروناالستثنائية احلادية والدورة  (األربعوناحلادية والدورة 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

بعض املسائل املتعلقة باللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  وارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلوروامل

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

بو يف دورهتا  .1 ية العامة للو يوافقت ا رشونادلورة العادية  (األربعنيمجلع مترب املعقودة) لعا  عىل جتديد والية 2011سب يف 
ية وامل ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثا ن ل مللكللج يدية والفوللكورملعم نة(لتقلعارف ا يةلل) للجا ئنا  .2013-2012 ث

ّوحددت  .2 ية ُ نا نة  ئوالية ا ث بني 2013-2012للللج نحو ا ّ، عىل ا ُ مل  : ييل، كامWO/GA/40/7ثيف الويقة ل

ية  بو احلكو نة الو ية، توافق عىل جتديد والية  يات جدول أعامل ا نهيا تو بو نصب  ية العامة للو مإذ تضع ا يي جل من ص ي لتمجلع ع
تايل نحو ا يدية والفوللكور عىل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب لادلوية ا ل تقل ث ن لل  :مللكملع

بةل  )أ( نة، خالل الفرتة ا ملقمتر ا للج تدايت أخرى، يف )2013-2012(تسـ من، ودون إخالل ابلعمل اجلاري يف 
توصل إىل اتفاق حول ند إىل نصوص هبدف ا لها وبارش مفاوضات  تت نصوص صكوك (نص صك قانوين دويل  تسمعل

لقانوية دوية يدي)تضمن (ضمني) ن ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقل امحلاية الفعاةل للموارد الورا ل تع تقل لث ل  .ل

نة برانمج معل حمد )ب( بع ا ّو للج ّ بني2013-2012د بوضوح للفرتة تت مية كام هو  يب معل  ّ، يقوم عىل أسا م سل  يف ل
بني]. اجلدول أدانه[ ية كام هو  نة تكون ثالث مهنا دورات موضو نظمي أربع دورات  ّويكفل ذكل الربانمج  م ع للج  يف ت

ية  بل مع مراعاة الفقرة الفر نة يف ا عبرانمج معل ا ية العامة يف احلاجة إىل عقد ) د(ملسـتقللج مجلعفامي خيص إماكية نظر ا ن
ية يف   . 2012فاجامتعات إضا

نة يف )ج( تعني ا عىل ما أجنزته من معل،  مرتكز2013-2012فرتة ال للجويكون حمور معل ا جبميع واثئق معل يسـو
بو، مبا يف ذكل الواثئق   WIPO/GRTKF/IC/19/5 وWIPO/GRTKF/IC/19/4يالو
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شلكWIPO/GRTKF/IC/19/7 وWIPO/GRTKF/IC/19/6و  ،ّ نة عىل لت إجراء للج أساس معل ا
ند إىل نصوص، إضافة إىل أي ّمفاوضات  ساهامتست ية تقدهما ادلول األعضاءمة   .خطت 

ية العامة يف )د( نة أن ترفع إىل ا متس من ا مجلـعو للج يل ننصوص صكوك قانوية ( نص صك قانوين دويل 2012 عام ُ
يدي)تضمن (يضمن) لدوية ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقل امحلاية الفعاةل للموارد الورا ل تع تقل لث ل   عامويف. ل

نصوص مجل اّ، تقمي2012 لية العامة ا تقدم احملرز ع ّوبت تونظر فهيالودرجة ا ت يف ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس ونظر ت
يةيف ية معآخذة ، ف احلاجة إىل عقد اجامتعات إضا نية وضع املزيا باهنال  .حسـيف 

نة بزتويد ادلول األعضاء )ھ( ساعدة ا متر يف  تب ادلويل أن  ية العامة من ا متس ا للجو م سـمجلع يتل م من  مبا يلزملك
بدلان األقل، اخلربة ية وا نا بدلان ا شاركة اخلرباء من ا ّومتويل  ل ل ل تادةمم يغة ا ملع منوا ابلطريقة األكرث كفاءة وفقا   .للص

بنيوهبدف تعزيز  )و( هام إجيايب من املرا قإ نظر يف إجراءاهتا يف هذا س نة إىل إعادة ا ية العامة ا ل، تدعو ا للج مجلع
يل هذا الا. الصدد سـو ية العامة من األمانة إعداد دراسة حتدلتسه ّتعراض، تطلب ا يارات مجلع ية وا خلد املامرسات احلا ل
متةل  .حملا

تارخي شاط لا  لنا

 2012فرباير 

 

رشون  نة ا لعدورة ا ية(للج إجراء ). ثاملوارد الورا
ند إىل نصوص حبث  مع الرتكزي عىل تستمفاوضات 

تعلقة  يارات ا مبا مل ّبنيرشوع نص قانوين كام هو خل  م
يل . WIPO/GRTKF/IC/19/7ث يف الويقة لتفصاب

تأن  نة أن تدرس  بغي  نص،  ياغة هذا ا ند  بو للج ل ص ينع
نصوص اليت قدمهتا ادلول األعضاء  أايم، مبا 8املدة . لا

بت  . لسفهيا يوم ا

رشون للجنةدورة ا 2012مايو /أبريل يدية(لع احلادية وا ). لتقلاملعارف ا
ية 4الرتكزي عىل   ،امحلايةموضوع  :ويهسـ مواد أسا

يد يدات ، ونطاق امحلاية،نوملسـتفوا لتقي وا
ناءات  .سـتثوالا

رشون للجنة دورة ا 2012ليويو  ية وا ثا لعا ن ثقايف (ل بري ا لأشاكل ا لتع
يدي ية 4الرتكزي عىل ). لتقلا موضوع  :ويهسـ مواد أسا

يد،امحلاية يدات ، ونطاق امحلاية،نوملسـتف وا لتقي وا
ناءات  .سـتثوالا

بو 2012مترب سب ية العامة للو يا  مجلع

نةدورة  2013 رشونللجا ثة وا ثا لع ا ل ية . ل نظر يف قرار ا مجلعا ل
يغة لوضع  اإلضايف املطلوب العملتقيميالعامة و  لصا
نصوص/لنصلاألخرية   .لا
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نة يف عام دورات   2012للجا

ية  .3 نا ئبقا للوالية احملددة  ث للط شار إ2012-2013ّ بني يف برانمج العمل ا مل، وكام هو  ّ متعت ليه يف تكل الواليُم جة، ا
تايل2012ّنة ثالثة مرات يف عام للجا نحو ا ل، عىل ا  :ل

رشون، من  )أ( نة ا لعدورة ا ية؛2012 فرباير 22 إىل 14للج شأن موضوع املوارد الورا ث،   ب

رشون، من  )ب( نة احلادية وا لعدورة ا يدية؛2012 أبريل 20 إىل 16للج شأن موضوع املعارف ا تقل،  لب

رشون، من لدورة ا )ج( ية وا ثا لعنة ا ن ل ثقايف13 إىل 9لج بري ا شأن موضوع أشاكل ا ل يويو،  تع ب يديلل  .لتقل ا

متسمن الوالية) د(الفقرة بناء عىل و .4 نة ُيل،  ية العامة يف أن "للج من ا  نص صك قانوين دويل 2012 عاممجلـعترفع إىل ا
لنصوص صكوك قانوية دوية( ثقايف  امحلاية الفعاةل للموارد )تضمن (يضمن) ن بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لالورا تع تقل لث ل

يدي نصوص ّ، تقمي2012  عامويف. لتقلا ية العامة ا ل ا تقدم احملرز مجلع ّوبت تونظر فهيالودرجة ا  يف ادلعوة إىل عقد مؤمتر ت
يةتدبلومايس ونظر يف ية ، ف احلاجة إىل عقد اجامتعات إضا ية وضع املزيا نآخذة  باهنامعل  ."حسـيف 

ثالث اليت ُعقدت يف عام ويف  .5 ية2012لهذا الصدد اختذت ادلورات ا تا ل القرارات ا  :ل

رشون )أ( نة ا لعدورة ا ية (للج نة لك واثئق العمل واملعلومات اليت أعدت لدلورة : ")ثاملوارد الورا شت ا للجان ق
ند من جدول األعامل، وال سـامي الواثئق  نة يف ظل هذا ا بالرا  WIPO/GRTKF/IC/20/4له

 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/4 وWIPO/GRTKF/IC/20/6 وWIPO/GRTKF/IC/20/5و
 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/8و
 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/11 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/10و
 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/13 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/12و
نة . WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14و نص املوح"للجوأعدت ا يةلا ية الفكرية واملوارد الورا ثد املربط اب ، "مللكت

ندهتا إلهي بقا للوالية اليت أ ية،  سة ا ناء ا يقات املدىل هبا أ سـعىل أساس الواثئق املذكورة وا ط ن جلل ث لعلتعل ية العامة ل مجلعا ا
نصّوقر. WO/GA/40/7ثالويقة واردة يف وال نة أن يرفع هذا ا لرت ا ند اة اليت ورد هباصيغلاب ،للج ت  تام ادلورة خع
ثسخة من الويقةأرفقت  (2012فرباير  22يف  ية العامة للو،)ن يهمجلع إىل ا نظر  فبو  ت نة الواردة يف  لي للجوفقا لوالية ا

  WO/GA/40/7."1ثالويقة 

رشون )ب( نة احلادية وا لعدورة ا يدية (للج يع واثئق العمل واملعلومات املعدة : ")لتقلاملعارف ا نة  شت ا مج ان للج ق
ند من جدول األعامل، وال سـامي الواثئق لدلورة ال نة يف ظل هذا ا برا  WIPO/GRTKF/IC/21/4له

 WIPO/GRTKF/IC/21/INF/4وWIPO/GRTKF/IC/21/5و
يقات املد. WIPO/GRTKF/IC/21/INF/8و نة عىل أساس هذه الواثئق وا تعلوأعدت ا سة لللج ناء ا جللىل هبا أ ث

نص نونلالعامة ا يدي: "ملع ا ية العامة والواردة " موادمرشوع : ةلتقلحامية املعارف ا ندهتا إلهيا ا مجلعوفقا للوالية اليت أ سـ
نصّوقر. WO/GA/40/7ثيف الويقة  نة أن يرفع هذا ا لرت ا تام ادلورة يف ة اليت ورد هبا صيغل، ابللج تند ا  20خع

ية العامة 2012أبريل  يهمجلع، إىل ا نظر  بو  فللو ت نة الواردة يف الويقة لي ثوفقا لوالية ا  WO/GA/40/7."2 للج

رشون )ج( ية وا ثا نة ا لعدورة ا ن ل يدي (للج ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نة واثئق العمل وواثئق : ")ل شت ا للجان ق
نود جدول األعامل، وخاصة الواثئق  ند من  هذه ادلورة يف إطار هذا ا باملعلومات اليت أعدت  لب ل ُ

                                                 

 .WIPO/GRTKF/IC/20/10ث من الويقة 714الفقرة   1
 .WIPO/GRTKF/IC/21/7 Prov. 2ث من الويقة 537الفقرة   2
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WIPO/GRTKF/IC/22/4و WIPO/GRTKF/IC/22/5و WIPO/GRTKF/IC/22/INF/4 
يقات . WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8و سة العامة، أعدت املدىل هبا لتعلوعىل أساس هذه الواثئق وا جلليف ا

نة  نون نص لاللجا يدي"ملعا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ندة إلهيا من " مرشوع مواد: ل ية قبل ملسـوفقا للوالية ا مجلعا
نص، رت أن يرّوقر. WO/GA/40/7ثالعامة يف الويقة  تام ادلورة يف عند  ة اليت ورد هباصيغلابلفع هذا ا ختا

نة الواردة يف الويقة 2012ليويو  13 يه وفقا لوالية ا نظر  بو  ية العامة للو ث، إىل ا للج ت ي فمجلع  WO/GA/40/7."3ل

شار إلهي،بوناء عىل ذكل .6 ثالثة ا نصوص ا متل هذه الويقة عىل ا مل  ل ل ث لنص املوحد ا" ا يف القرارات املذكورة أعاله، أيتشـ
ية ية الفكرية واملوارد الورا ثاملربط اب نون، و)املرفق ألف ("مللكت نص ا ملعا يدية"ل املرفق  ("موادمرشوع : لتقلحامية املعارف ا

نون، و)ابء نص ا ملعا يدي"ل ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  ).املرفق جمي ("مرشوع مواد: ل

ية يات جدول أعامل ا يذ تو هام يف  مناإل لتص نف  تس

بو الصادر عن قرار لال ابمع .7 ية العامة للو يا بو " الرايم إىل 2010 يف عاممجلع ئات الو يه تعلاميت إىل  يتو هي ية ج ملعنا
نويةتقاريرلالتضمني  ياتاليت تقدهما لسـ ا ية من جد مجلع إىل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  نوصفا إل ص ملعل نف يةتس ، "لتمنول أعامل ا
شت  نة دورة قان رشون للجا ية وا ثا لعا ن يةيضاأل يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  هام ا من إ ص لتللج نف  .تس

ياانت يف هذا الصدد، أو .8 ية يف لبدلت الوفود اب تا لا رشينل ية وا ثا نة ا لعدورة ا ن ل ياانت هذهدسرتو. للج  أيضا يف لب ا
ته ك تاح،سيُ، اذلي )WIPO/GRTKF/IC/19/12 Prov. (تكل عن دورهتا جنةللالتقرير ويل األرشوع ملا طلبام 
مترب 30جنة، حبلول للا  :2012سب 

تحداثوفد الربازيل قال"  ّ ية  ابمس م شطة، ملمن اّإن لتمنمجموعة جدول أعامل ا يه األ ية تو نتوقع من جدول أعامل ا جمن لت ّ
نة  شطة ا حفيس أ للج ن بو معومال شطة الو يسب بل أ نةيف و. ن ّقال إن اجملموعة تذكر ، للجإشارة خاصة إىل ا

ية تو صاب ية محل مسارهاىل اإلرساع يف جنة علل اّحتث اليت 18 ل بري ثاية املوارد الورا يدية وأشاكل ا تعواملعارف ا لتقل ل
يديا تقلثقايف ا ية ّوتذكر أيضا  ،لل تو ية ا صبأ ل شطة 15مه بارهان اخلاصة بأ بادئ عتوضع القواعد واملعايري اب مل من ا

ية العامة للمفاوضات اجلارية تو جهيا للأن اقال إن اجملموعة تالحظ بو. ل نذ عام تجنة ّ أعامل جمدية ، يف 2007مشارك، 
ها تف وأعدت ،فبغرض بلوغ أهدا ثالثة اليت  تنصوص معل تغطي اجملاالت ا نحهتا ال ية العامة  موض علهيا، وأن ا مجلع ّ

تني يف عايم  تني طمو حوال تطردو. 2011 و2009ي شري إىل أن ّ إن  قائالسـا نة قامت، تاجملموعة  نتيجة للوالية للجا
نحهتا  ية ماليت   من أجل الرتكزي، من زاوية 2012ثالثة اجامتعات يف عام ، بعقد 2011العامة يف عام مجلعإايها ا

توايل يد، عل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية، عىل املفاوضات اخلاصة ابملوارد الورا لموضو تقل ل تع تقل ث لع ل ، ل
تقدم يف حبث نصوص العملتملواصةل دلول األعضاء أاتحت فرصة ل تكل الاجامتعات ّوأن . لبادل اآلراء وإحراز ا

تفاوض اجملموعة وأعرب عن قلق  ترب أن لإزاء وترية ا تقدم احملرز يف جماالت تعإذ  لالوقت قد حان، عىل الرمغ من ا
ية إهناء املفاوضات  هود  بذل املزيد من ا ثالثة،  بغالعمل ا ل ية العامةوجلل ها ا مجلعالوفاء ابلوالية اليت أولكهتا  وأوحض قائال  .ل

رشوعترى اجملموعة إن  متكل غري ا توفري حامية فعاةل من ا همة  ملأن اعامتد معاهدة أو معاهدات ملزمة من األمور ا ّ ل ل مل ّ 
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلللموارد الورا ل تع تقل لث ل ية واملعارف ،ل ناول حامية املوارد الورا ث وأن  ت ّ

يدية وأشاكل ا تعا لتقل يدي والاتفاع هبا عىل حنول ثقايف ا نبري ا تقل تدام ال ميكن أن يمتلل ناسب إال بوضع مسـ  شلك   ّ م ب
يولويج وبروتوكول انغواي  نوع ا ية ا بادئ وأهداف اتفا يذ  بقواعد والزتامات دوية تكفل  ت لل ل ق م تعلقامللحق هباتنف  مل وا

نافع ااب نصف والعادل  تقامس ا ية وا للمنفاذ إىل املوارد الورا مل ل ث وقال إن ). بروتوكول انغواي(هبا نة من الاتفاع ملسـمتدل
بول إذا ما أرياجملموعة تالحظ أن  بو ابملفاوضات أمر غري  مقنقص الزتام ادلول األعضاء يف الو يجة ي توصل إىل  نتد ا ل

                                                 

ند   3 شأن ا بقرار  :  من جدول األعامل، انظر6لب
doc.sionsdeci_ref_22_ic_grtkf_wipo/22_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http 
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ّشدد عىل أن اجملموعة وقال إن . فعاةل نوات رش  يةل أكرث من  ثالث  سائل ا نة ظلت تعمل يف جمال ا سـا ط ل مل عللج ت، وال ّ
ية بلوغ اتفاق يفي بوالية جدول أعامل ا نوات أخرى  رش  تظار  نة ا منميكن  ل سـ ن لتللج تطرد قائال إن . ع ّتؤكد اجملموعة سـوا

يدان ا إجنازّعىل أن  ملنظام شامل فعال يف  يع ادلول  فكريةلكية الم تيض إجياد حلول ميكن  مجلمن األمور اليت  تق
تفادة مهنا سائل امل، وأنسـاألعضاء الا بة مل ا ية خاصة اب تيس أ نة واملفاوضات اجلارية فهيا  سـطروحة يف ا مه لنللج تك

بدلان األقل منوا ية وا نا ّبدلان ا ل ل يه ،ملل عل وناء  يل بإمتام ّيه حتثب لتعج ادلول األعضاء عىل مواصةل العمل من أجل ا
بادئ وأهداف جدول يا مع  بدلان األقل منوا متا ية وا نا بدلان ا ماملفاوضات لصاحل ا شـم ل ل يةّل  .لتمن أعامل ا

يا، جوقدم وفد " بدلان مجموعة مس  ابتحداثميقنوب أفر ية من لا يات ا تو يذ ا نة يف  هام ا يامي إل ية،  ناألفر ص ل ملعللج نف س تق تيق
يا يةصمضن تو ية، ابإلرساع يف وقال إ. لتمنت جدول أعامل ا بة، مبوجب جدول أعامل ا نة مطا منن ا ل لتللج  حامية مسارّ

ية واملعار يديثاملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلف ا ل تع لتقل ل ية العامة لعام . ل ندهتا ا مجلعوذكر بأن الوالية اليت أ سـ ّ ّ
ية 2011 نا نة يف ا ئ إىل ا ث نة2013-2012لللج تيض من ا للج  توصل بارش ت"أن تق ند إىل نصوص هبدف ا لمفاوضات  تست

لنصوص صكوك قانوية دوية(إىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل  ية )تضمن (نضمي) ن ث امحلاية الفعاةل للموارد الورا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل ها، ّأنه متت املوافقةوأوحض . ل نة يف  ساعدة ا معل،  للج عىل عقد مل

يدي يف اجلزء ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا ية  تقلثالث دورات موضو ل تع تقل ث ت لع ل ألول ل
ها هذا العام وذكرت، بوجه خاص، وأعرب عن تقدير اجملموعة. 2012من عام  نة يف  تقدم اذلي أحرزته ا معل  للج لل

هود اليت بذلهت رشوع نص قانوين خبصوجلا نة يف إعداد  ما ا يةللج متىن أن ّن اجملموعةإوقال . ثص املوارد الورا ت اكنت 
رسيع املفاوضات بغر ية يف  تهم ادلورات املوضو ع تكامل الصكوك امللزمة قانوانتس سـتحسن كذكل فكرة تإهنا  و،سـض ا

بو العامة ية الو يأن يكون  ياغة نص الصك ادلويل امللزم قانوان 2012 لعام مجلع تقدم احملرز يف  يمي ا ص فرصة  ل تق
ثقايف ابشأن امل) لالصكوك ادلوية امللزمة قانوان( بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لوارد الورا ل لل تع تقل يغتقليديث ة لص، اب

نة، من أ تعلق ابدلعوة إىل عقد مؤمتر للجاليت تقدهما إلهيا ا يجل املوافقة عىل طريقة امليض قدما هبذا العمل، السـامي ما 
تطلعو. دبلومايس يمي نص إىل اختاتقال إن اجملموعة  ية العامة، دلى  تقذ ا ثالثة، قرارا مجلع يال الصكوك ا  لضامن خياتر

نة للعم تكامل ا للجا ثقايف ل اذلي تقوم به من أجل امحلاية الفعاةل سـ بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لللموارد الورا تع تقل لث ل
يدي ية عىل مدى العقود وقال إن اجملموعة تالحظ . لتقلا شات ا نا شطة وا ثري من األ نأنه اضطلع، فعال،  ق مل ن لتقّ بك ُ

بقى هو، يف رأهيا، إبداء ادلول األعضاء  ية، وأن ما  تاملا نةّض ية الالزمة إلمتام معل ا يا للجلإلرادة ا سـ  ّ، ويه حتثلسـ
نة للجيع ادلول األعضاء عىل الالزتام بإهناء معل ا تام. مج يذ ّقال الوفد إنه ،خلويف ا يد  نة أن  توقع من ا نف  بتتق ّ ت للج ّي

نحهتا إايه يد كذكل ابلوالية اليت  ية وأن  يات جدول أعامل ا ية من مضن تو يات ا تو ما ّتق ت من ص ن ص لتل يةملع  العامة اليت مجلعا ا
بوُتعد، كام قال الوفد يد الو ئة الختاذ القرارات عىل  ي، أعىل  صع  .هي

ي ابمس تحداثماد األورويب، ّوذكر وفد الاحت" يات جدول هفالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  ص، بأن عددا من تو ّ
ه ية  لأعامل ا نة، السـاميالتمن ية للج صةل اب تو ص ا ها اخلاص ابوم ّ، اليت تؤكد عىل لز18ل نة  بعملأن تقوم ا ية ملللج ثوارد الورا

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا لواملعارف ا تع لتقل يه أن . نتاجئ ّ دون اإلخالل بأيل تفق  بغي ألي صك  علورأى الوفد أنه  ي ُّ ّ ين
يه الكفاية وغري ملزم نفصةلّعىل أنه ي، جمددا، ّأكدكام . فيكون مران وواحضا مبا  مفضل نصوصا   تن ارياحهع وأعرب. ّ

تقدم املطرد اذلي أحرزتهحيال  نلا هر اللج ا لة يف املفاوضات اليت أجرهتا عىل مدى األ يةش ضتة املا ّغري أن الوفد . سـ
نصوص من أجل لرأى أنه جيب الاضطالع مبزيد من العمل املوضوعي يف جمال ا نة ّ  أعضاء ّنوقال إ. للجالوفاء بوالية ا

نة مه اذلين تولوا  شطة وضع للجا شطة ّوأن املعايري قواعد والنأ شاركة وتأخذ يف مشلت نتكل األ ملية تقوم عىل ا معل
ية ادلوية  نظامت احلكو نة وأولوايهتم وآراء سائر أحصاب املصلحة، مبا يف ذكل ا يع أعضاء ا لباهنا مصاحل  مل للج مج مسـ ح

ية  تو بقا  متدة،  ية ا نظامت غري احلكو صوا لل ط ملعمل ية وضع . 15م سب الوفد، حدود املعالقواعد ومعلوراعت  حايري، 
تني  تو نحو املطلوب يف ا ياملكل العام ودوره وسامته عىل ا ل بارها 20 و16صل  املرونة يف مواطنعت، وأخذت يف ا

ية الفكرية ادلوي لاتفاقات ا ية مللك تو يه ا صة، كام  ل تربعات لفائدة  ّنقائال إالوفد وأضاف . 17تقتض بو  للندوق الو ي ص
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ية وا حمللامجلاعات األ نة مش يّرسعمتدة، اذلي ملية اصل بني يف دورات ا للجاركة املرا تدى ق شطة  سريه أل نفضال عن  ن مي ت
ية نرب امجلاعات األ شاري و يني الا ساكن األ صلا ت صل مل ية س تو ص،يدخل يف إطار ا شري إ42ل شاركة ت، اليت  واسعة مىل 

بول ا بو، وفقا ملعايريها اخلاصة  شطة الو متع املدين معوما يف أ بقنظاميت ا ي ن جملت ية واعامتدهال منظامت غري احلكو ، مع مل
سأةل نظر يف هذه ا ملمواصةل ا ية الوفد أوأشار . ل تو صيضا، فامي خيص ا سة،42ل شات اليت جرت يف  نا جل إىل ا ق  عامة مل

بني واليت، كام  شاركة املرا قشأن  م رشينقالب نة ا لع الوفد، أسفرت عن اختاذ عدد من القرارات يف دورة ا وأعرب . للج
مثرا أ2013أن يكون عام  إىل عهالوفد عن تطل نةم عاما  بة  للجيضا اب  .لنسـ

يا، " يات  ابمس اجملموعة ابء، إىلحداثمتلوأشار وفد إيطا تو ص ا نة أحرزت تقدما ، وقال إ18 و17 و16 و15ل جلن ا ّ
ها اخلاص ابمل معلبريا هذا العام يف  ثقايفك بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لوارد الورا تع تقل لث تعني علهيا  ولكن ما،ل ّ زال  ي

يام مبزيد من العمل بغرض الوفاء بواليهتا ّ من الرضوري أن يظل ذكل العمل من ّهأنترى اجملموعة وقال إن . لقا
ية األعضاء ويظل شامال وقامئا عىل ا ملسؤو ل بانه مصاحل ّم بوحسـشاركة وأن يأخذ يف  ييع ادلول األعضاء يف الو  مج

متدةوأولوايهتا، وآراء سائر احصاب املصل ية ا نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو ملعحة، مبا يف ذكل ا م ملم ل . مل
تطرد قائال إن اجملموعة ترى أن  نظر يف سـوا نة ا هم أيضا أن تواصل ا لمن ا للج احلفاظ عىل مكل عام قوي نإماكية مل

توح نظر ، ومفوغزير و ية الفكرية ادللا تضت احلاجة ذكلمللكيف الالزتامات ومواطن املرونة يف اتفاقات ا قوية لكام ا ّ  .ل

ية-مجهورية (إيران ورأى وفد " بدلان مجموعة  ابمس تحداثم، )م اإلسال يوية، ألا ية يه يف مصمي سـاآل ئن األهداف اإلمنا ّ
ها اجلاري بارشة  ها صةل  ية  بو  يات امخلس واألربعني جلدول أعامل الو تو نة، وأن ا بعملا م ل من ي ص ل للتللج وأبدى الوفد . ّ

يا نحو لقرسوره  ية، السـامي يف جمال وضع القواعد واملعايري عىل ا يات جدول أعامل ا تلف تو يذ  نة  لم ا من ص خم لتللج بتنف
نص ئة ابءوصملا يه يف ا لف  بو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري يف هذا اجملال أن تدمع ورأى . عل شطة الو يأنه ميكن أل ن ّ

بارش يف  شلك  بدلان وتؤثر  ية يف ا مناألهداف اإلمنا ب ل تئ م بدلانّ ية  .لية تكل ا يا، قاعدة أو اتفا قوالحظ أنه ال توجد، حا ل ّ
يدين من ملزمة للحفاظ عىل احلقوق  نوية واملادية  للمسـتفا ثقايفاململع بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لوارد الورا تع تقل لث . ل

ياب قواعد ملزمة دويا تضمن حامية فعاةل للّقال إنه و ليف  ية واملعارف غ ثقايفثموارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا لا تع لتقل  ل
ية يولو نة ا بحت القر جأ ب ص رشوع لّمتكل لا ولص يدية والفوللكور جلين فوائد جتارية ملغري ا ية واملعارف ا تقللموارد الورا لث

يةومن الظ نا بدلان ا رشة يف لك أحناء العامل، السـامي يف ا ماهر ا ل ل ّوأضاف قائال إن هذا الوضع املؤسف واآلخذ يف . ملنت
ية من زايدة الا نا بدلان ا مرشاء ال يزال حيرم ا ل ل تخدامست تدامة  مواردها سـا ية ا يق ا سـمما يقوض قدرهتا عىل  ملمن لت حتق ّ ّ

سوق ادلوية سة يف ا نا لوقدرهتا عىل ا ل ف سوية هذا الوضع اجملحف، إ. مل يدة  يةل و سعي، كو تونصح الوفد اب سـ لل  صوغىل ح
لساعدة اجديدة وقواعد ملزمة لمعايري دوية  ية عىل حامية مواردها من أبدلمل نا مان ا ها عىل ل تخداهما وسو يقجل ا ت سـ

توى ادلويل لفائدة شعوهبا ية ظلت ا. ملسـا يق أ نة توفر زخام جديدا  لوأضاف يقول إن الوالية اجلديدة  ن ّللج م تحقل بدلان ّ
تطلع إلهيا  ية  نا ّا ت يوضع صك ممنذ وقت طويل ويه مل ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تقللزم  ث . دية والفوللكورلب

ناء شاركة ا تطرد قائال إن ا بوا مل لسـ ياغة ثالثة نصوص لدلول األةّ نت من  صعضاء  يع اآلراء ووهجات مكّ بلور  مج موحدة  ت
نظر سوية . لا نة عىل ذكل الزمخ وأن حتاول  ية مباكن أن حتافظ ا توأوحض أن من األ للج مه تالفات يف ّ بقى من الا خما  ت

نظر من أجل عقد مؤمتر  ّوأكد أن. دبلومايس يف القريب العاجللوهجات ا  من شأن اعامتد معاهدة جديدة يف هذا هّ
ية الفكرية قد أخذت يف  باهتا يف نظام ا ياجاهتا و ية مفادها أن ا نا بدلان ا يه رساةل واحضة إىل ا مللكاجملال تو م تطلج ت ل مل ح ّ

بان ميكن من امليض حبقوق ا. حلسـا يل  مللكوقال إن اختاذ إجراء من هذا ا ّ سـ لقب زايدة  يف اجتاه أكرث توازان، وية الفكريةّ
ية الفكرية نظام ا ية  نا بدلان ا مللكاهامتم ا بم ل بدلان، وتأدية دور ابرز يف تعزيز ل ية يف تكل ا ساعد عىل ا ئة  ئة  ل، و من ت لتي بي هت

ية الفكرية تخدام ا تصاداهتا من خالل ا مللكا يؤدي. سـق نا ذكل، يف رأسـو بدلان ا هام ا مي الوفد، إىل زايدة إ لس ية يف ل
ية ية العا ثقا رشاكة ا تصاد العاملي وا ملالا فل ية تزخر بأشاكل.لق نا بدلان ا م وقال أيضا إنه عىل الرمغ من أن معظم ا ل ل بري ّّ لتع ا

ثقا ية لا ية متكهنا من وضع أنظمة و ساعدة  ية، فإهنا حباجة إىل  يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا نيف ا ن م ث تقل طتقل ل ّل تق ّ
يدين الوطين وادلويلمتسقة للحفاظ عىل موا بو إىل ةودعا أمان. لصعردها عل ا ية الالزمة إىل ي الو ساعدة ا نتقدمي ا لتقمل
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يهنا ية  نا بدلان ا متكا لم ل يةن من صوغ أنظمة قانوية ل يدية وأشاكل  للحاميةطنو سويق املعارف ا يات  تقل، ووضع اسرتا ت ليج لت
يدين مهنا، إىل جانب يدي لصاحل ا ثقايف ا بري ا ملسـتفا تقل ل لتع نةل توى ا للج املفاوضات اجلارية عىل  نة . مسـ للجكام دعا ا

ية الفكرية  ية وا ية اب مللكا من لتن بدلان عىل ملع تلف ا ساعدة  نوب  تعاون فامي بني بدلان ا رشوع ا ناد إىل  لإىل الا خم مل جل ل م ست
باهتا ياجاهتا و بقا ال ية  ياهتا الو تطلصوغ اسرتا ت ط ن ميج ح ط  .ت

ية" تحدة األمر يكوقال وفد الوالايت ا تحداث ابمس اجملموعة ابء، إنه يدمع اعامتد مل يا و بداي دمعه ملداخةل وفد إيطا  ،ّ مل م
بو ية العامة للو بل ا نوحة من  نة ا يصك دويل غري ملزم معال ابلوالية الرا مجلع ملم بادئ جدول أعامل -قه مب ويه والية تفي 

ت ية واب بو  لالو من ية للتي تاجئ18صو ن وال ختل بأي  ّ نة احرتام ورأى الوفد، عىل وجه . ّ للجاخلصوص، أنه جيب عىل ا ّ
بو إىل  يات اليت تدعو الو تو يا ص يف والفوائد مراعاةل تاك لا توح، وإيالء ل مف املربطة ابحلفاظ عىل مكل عام قوي و ت

بار ملواطن املرونة يف الصكوك ادلوية لالا ترب ذكل رضوراي . عت شأن للحفاظ عىلعوا ياسة العامة لألعضاء  ب حزي ا لسـ ّ
ية .  املعقدةهذه املوضوعات سـكام أكد الوفد عىل أن أحد األمعدة األسا ّ ية، وهو ّ بو  منجلدول أعامل الو الهنج للتي

يه يس هو الهنج املرغوب  ناسب للك احلاالت،  فا ل ياسة العامةمل سـ وأنه جيب احلفاظ عىل حزي  للّ ثلام تصون . ّ مو
ياسة ية الفكرية حزي ا تعلقة اب نة ا سـالقواعد واملعايري الرا مل له ّ  العامة املذكور ابحرتام فكرة ضامن مكل عام قوي مللك

يدية  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ها اخلاص بأشاكل ا نة أيضا، يف  تقلومواطن املرونة جيب أن حترص ا تقل ل تع لللج ل ل معل
ناسب لك احلاالت ية، عىل تاليف امليض يف اجتاه نظام  يواملوارد الورا  .ث

يانني الذلين أدىل" ند ا ّوأيد وفد ا ب له ل هورية  هبام وفدّ ية، ووفد  تحدث ابمس مجموعة جدول أعامل ا مج الربازيل، ا من لتمل
تحدث ابمس اجملموع ية، ا ملإيران اإلسال يده دلمجةم يوية، وأبدى تأ ي اآل متدهتا  سـ ية، اليت ا يات جدول أعامل ا عتو من لتص

بو يف عام  ية العامة للو يا بو2007مجلع يع جماالت معل الو ي، يف  يات جدول ّوشدد الوفد . مج صعىل رضورة أن توجه تو ّ
نة شطة اليت تضطلع هبا ا ية األ للجأعامل ا ن ية .لتمن تو ص وذكر أيضا اب ل نة 18ّ سارها ابللج، اليت تطالب ا مإلرساع يف 

ثشأن حامية املوارد الورا يدية والفوللكوب تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل لتقلية واملعارف ا ن، من غري إخالل بأي  ن
ثالث . كرثواحد أو أ بادرات ا شأن لك ا تكامل عاجل وإجيايب لصك قانوين دويل ملزم  لوتطلع الوفد إىل ا مل ب سـ اجلارية ّ

نة واخلاصة ب بو لعام للجيف ا ية العامة للو ها ا بقا للوالية اليت أولكهتا  يوضع القواعد واملعايري،  مجلع ّوأكد، أخريا، . 2011لط
نا شاركة يف ا تواصل اب قالزتام وفده ا مل مل بري شات المل نة، وتطلع إىل إحراز تقدم  توى ا تجرى عىل  كقادمة اليت  للج سـ ّس م ُ

 .فهيا

يا: مالحظة من األمانة[ يا ومل يدل هبا  تا ية  تا ياانت ا هقدمت ا ب ك ل ل شفب ُ ل ّ ُ.[ 

تني وقال " يات جدول إجنوفد األر ها تو تصة، أن تراعي يف  بو ا ئات الو يع  نة، وعىل  صنه جيب عىل ا خمل ي ي مج للج معلّ ه
ية العامة لعام أعامل  ية اليت وافقت علهيا ا ية، السـامي من خالل اآل مجلعا ل ث أن مثة صةل ويقة بني وأضاف. 2010لتمن ّ

بل ا ناوها من  سأةل اجلاري  لا ت قمل بادئ العامة جلدول أل ملنة وبني ا ية لج تو ية، وعىل األخص ا بو  صعامل الو ل من ، 18للتي
نة ّاليت حتث  شأن حامعىل للجا سارها  باإلرساع يف  يم ية واملعارف ا تقلية املوارد الورا دية والفوللكور، من غري إخالل لث

تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرثّيبأ ن  يث العمل املضطلع وأبدى الوفد . ن تقدم احملرز من  ُاهامتمه اب ح ل
نة  برية اليت بذلهتا ا ساعي ا للجبه وا تعدلكمل سأةل  يل زايدة نطاق الاتفاق حول  ّيف  م مب ّأشار إىل أن و. دة اجلوانبس

يا، ألن مثة املفاوضات بو تعد تطورا إجيا توى الو ّ اليت جترى عىل  ب ي ّسـ ُ م نقاش حول إطار مرجعي ميكن الربط ُ للحاجة 
يدي وميكن ثقايف ا بري ا ية الفكرية وأشاكل ا ّنه بني حقوق ا تقل ل تع لمض ل بري تكل ومقدمهيا مللك تخديم أشاكل ا تع  لسـ م

تخداهما وتوزيع تكل الفوائداحلصول عىل املزيد م ية من ا تأ سـن الضامن القانوين فامي خيص احلصول عىل الفوائد ا ت  .مل

يانني الذلين أدىل هبام وفدا " ّوأبدى وفد اجلزائر دمعه  ية للب تحداثن ابمس اجملموعة األفر يا والربازيل، ا يقنوب أفر يق ملج
ية،  توايللتمنومجموعة جدول أعامل ا ية ّوقال إنه أخذ. لعىل ا يذ القرار عقبب فكرة إجيا نة تقوم  ته علام بأن ا بتنف إحا للج ّط
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ية العامة لعام  ية2010مجلعاذلي اختذته ا يذ آ شأن  ل  ية رصد  تنفب نهواإلبالغلتمنجدول أعامل ا يع . ع  مجوتطلع إىل رؤية  ّ
ية يات جدول أعامل ا يذ تو هاهما يف  بلغ بقدر وافر عن إ ية  بو ا منئات الو ص ت ن ي لتي نف تس ّ ملع ية يه ورأى . ه لأن تكل اآل ّ

يةل لضامن إدارج  ب"سـأفضل و بوعىل حنو اكمل يف " عد اإلمنايئلا وأبدى، عىل األخص، رسوره إزاء . يمعل الو
ند إىل اضطالع ا يا، مبفاوضات  تستنة، حا ل ناسب للج تكامل صك قانوين دويل  منصوص بغرض ا نصكوك قانوية (سـ

بة نا سـدوية  يدية وأشمحلاية ) مل ية، وأضاف قائال إن ادلورات لتقلاملعارف ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ّاكل ا ث تقل ل لتع ل
ية العامة لعام  ته ا ها، عىل حنو ما  رسيع  يدة للغاية يف  نة اكنت  ثالث اليت عقدهتا ا ية ا مجلعاملوضو ب للج ل طلع معل تمف

نة تامتىش، إىل حد ما، مع ا. 2011 تفاوض الرا ية ا يه رأى الوفد أن  لوناء  ه ل معل عل ية ّب نة عىل 18صتو للج، اليت حتث ا ّ
يدية والفوللكور، من" ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا سارها  تقلاإلرساع يف  ث ب تاجئ مبا فهيا ّي غري إخالل بألم ن 

يع الوفود ." نإماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث بل  تعني، يف رأيه، إبداء الزتام قوي من  مجغري أنه ما زال  ي قّ ّ
يات روحلتحقيق  تو ية، السـامي ا يات جدول أعامل ا ص تو ل من نة . 21 و15 و18لتص تام قال الوفد إنه ميكن  للجويف ا ّ خل

 ".الاعامتد عىل الزتامه يف هذا الصدد

بو مدعوة،  .9 ية العامة للو يإن ا مجلع  وفقاّ
ية نا نة  ئلوالية ا ث يمي 2013-2012 للللج تق، إىل 

بت نظر فهيا وا تقدم احملرز وا نصوص ودرجة ا ّا ل ل ل  ل
نيف إماكية ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس، 

ية،  نظر يف احلاجة إىل عقد اجامتعات إضا فوا ل
باهنا ية يف  ية وضع املزيا سـآخذة  ن  .حمعل

 ]تيل ذكل املرفقات[
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ية ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا ثويقة موحدة  ب  مللكث
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 ئمذكرة الريس

ية العامة ثتقدم هذه الوي رشين وفقا لوالية ا تام دورهتا ا ند ا ية ادلوية  نة احلكو تاجئ اليت توصلت إلهيا ا مجلعقة ا ت ع ل للج لعن خ م ل
بو  باق ملواقف ).  WO/GA/40/7ثالواردة يف الويقة(يللو يارات اليت جيري العمل علهيا، ويس فهيا أي ا توتعرض ا سل خل

ية شاركني الهنا ئا  .مل

يار واحد أو أ ند اقرتاح  خو هوم أنه ميكن ع سأةل، مفن ا شأن أية  ملفكرث  م يارات أو إضافة عدم األخذ بأيب خل من تكل ا
 .أخرى خيارات

رسون تخدهما ا ناوين اليت ا مليوال تعدو ا سـ شلك إطارا للويقة4لع توى وال  ث كوهنا إشارات إىل ا ت  .حمل

 

                                                 

رسين يف إطار  4 نوانني ا يترد   .ملع
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ية الفكرية و ية مللكا تقاهتا[ثحامية املوارد الورا يدية] مشـو تفاوض: ت املربطة هبالتقلواملعارف ا نص موضع ا لا  ل

 قامئة املصطلحات

يدية [ يةلتقلاملعارف ا يدية املربطة] / [ملعنا تاملعارف ا يةلتقل  ]ث ابملوارد الورا

يار يدية ". 1 خلا يةلتقلاملعارف ا سم يه " ملعنا شلك لا وكابحلريةتتاملعارف اليت  يدي، وتصان  ياق  شأ يف  بتطور، واليت  تقل سـ تن
تقل م ية تنجامعي، و ية من دراية  ثال ال احلرص، ما يوجد يف املوارد الورا يل ا يل، وشمل، عىل  يل إىل  معلن  ث مل بت ج سج

تاكرات وممارسات وتعمل  .بوهمارات وا

يار يدية. "2 خلا شاط فكري انجتة عن معارف ة مضمون أو ماديه" لتقلاملعارف ا يدي، وشمل ادلراية داخل ن  تياق  تقل سـ
تاكر  هارة والا ية وا با يديةمللعلم ندرج يف أنظمة املعارف ا تعمل مما  تقلواملامرسة وا ي  .لل

يار ية. "2 خلا يدية املربطة ابملوارد الورا ثاملعارف ا ت هومة يف " لتقل يولويجمفكام يه  نوع ا ية ا باتفا لت ل ت والصكوك املربطة هبا ويف ق
ن تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ادلوية  ل ت ن ث ب تحدةلل ومبا أن األمر . ملظمة األغذية والزراعة لألمم ا

نصب الرتكزي عىل  تدبري مبوجب قانون الرباءات،  يتعلق  ب يديةي  .] اليت ميكن أن تؤدي إىل اخرتاع تقينلتقلاملعارف ا

يا نولو يو جا تك  لب

يا" نولو يو جا تك يولويج2املادة كام يه معرفة يف " لب نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل يقات  يه ق نظم تطبأية  تخدم ا ية  لنولو تسـ ج تك
نة تخدامات  يات من أجل ا تجات أو ا يري ا نع أو  تقاهتا،  ية أو  نات ا ية أو الاك يولو يا سـ لعمل ن تغ لص شـ حل ئ معب مل م  .جل

شأ  ملنبدل ا

يار شأ. "1 خلا ب" ملنبدل ا تكل تكل املواردلهو ا ية ميدل اذلي  يعيث الورا ها ا لطبيف و  .ضع

يار بدل اذلي يوفر املوارد الورا. 2 خلا بدل املورد /ثيةلا ّا تقامس  وفقا ل–ل ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا لربوتوكول انغواي  جلينب
يولويج نوع ا ية ا تخداهما امللحق ابتفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  بالعادل وا ت سـ شـ ل للم لمل ل بدل "، يعين مصطلح ق شأ " ّاملوردلا ملنبدل ا

ية و أو بدل اذلي حصل عىل املوارد الورا ثا يولويجأو نفذ إىل املعا/ل نوع ا ية ا يدية وفقا التفا برف ا ت لتقل ل  .قل

يار ية. "3 خلا بدل اذلي يوفر املوارد الورا ثا بدل " ل يةاذلي يوفر املوارد لهو ا  اليت جتمع من مصادر داخل املوقع، مبا يف ثالورا
نة، أو اليت تؤخذ من مصادر خارج املوقع، واليت من اجلائز شائر من األنواع الربية واملد ّجذكل ا  أو من غري اجلائز أن تكون لع

شأت يف  بدلذكلنقد   .ل ا

تق[  ملشـا

تقات" تج عن يه  "ملشـا يا و ية حتدث  يولو ية  يا نمربات  تج يع ب ئ مي طبك تصار الورايثك ية أو مل عالا يولو جوارد  ية أو عن ب ثورا
تقالهبا يةسـا ية و توي عىل وحدات ورا ظيف، حىت وإن مل تكن  ث  ].حت

ية  ثاملواد الورا

يةاملواد " توي عىل وحدات عامةل للوراثة يه"ثالورا يواين أو جرثويم أو غريها من األصول  بايت أو  حت أية مواد من أصل   .حن
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ية  ثاملوارد الورا

يار ية". 1 خلا متةل يه "ثاملوارد الورا ية أو ا مية ا ية ذات ا حملاملواد الورا لفعللق  .ث

يار ية. "2 خلا نوع ا" ثاملوارد الورا ية ا هومة يف اتفا لكام يه  تل ق شأن مف بيولويج والصكوك املربطة هبا ويف املعاهدة ادلوية  ل ت ب
ية لألغذية والزراعة با ية ا تاملوارد الورا ن  .لث

يعي  لطبالظروف يف الوضع ا

يعي" ية ويف " لطبالظروف يف الوضع ا ية واملوائل ا نظم اإليكولو ية داخل ا يعيه الظروف اليت توجد فهيا املوارد الورا ل لطبث ج
نة ها املمزية جحاةل األنواع املد يطات اليت تطور فهيا خصا تة يف ا ئص أو ا حمل يولويج2املادة [ملسـتنب نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل  ].ق

ثال معرتف هبا دويا لهادة ا مت  ش

ثال معرتف هبا دويا) ي[( لهادة ا مت نصوص علهيا يف املادة ش ية ا مل يه اآل شأن احلصول عىل من ) 2(17ل ببروتوكول انغواي 
يةاملوارد  تثالورا يولويج ل وا نوع ا ية ا تخداهما امللحق ابتفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  بقامس العادل وا ت سـ شـ ل للم لمل ل  ]ق

نفاذ املادي  لا

نفاذ املادي إىل املورد الورايث" تحديد خصائص املوارد الورايث " لا سمح  تالكه أو عىل األقل وجود اتصال اكف به  بهو ا ي م
 .تاملربط ابالخرتاع

 املصدر

يار ثل مركز " املصدر"يشري مصطلح . 1 خلا شأ  نه املودع عىل املورد الورايث من غري بدل ا مإىل أي مصدر حيصل  ملنم
 .لنبااتتل ةقيلجينات أو حدلبنك للبحث أو 

يار هم ينبغي . 2 خلا  :مبعناه األمع قدر اإلماكن" املصدر"مصطلح ُيفأن 

تعاقدة[لاملصادر األوية، ومهنا عىل وجه اخلصوص  "1" بدل][ملاألطراف ا نظام ] انلا ية، وا لاليت توفر املوارد الورا ث
تعدد األطراف ل ية لألغذية والزراعةملا با ية ا شأن املوارد الورا تلمعاهدة ادلوية  ن ث ب ية؛لل ية وا حملل، وامجلاعات األ  صل

ثانوية، ومهنا عىل وجه اخلصوص "2" يةلواملصادر ا يات ا يعي واألد لعلم اجملموعات خارج الوضع ا ب   لطب

تعامل  سـالا

ت" يةسـا تطويريعين " ثعامل املوارد الورا بحث وا لإجراء ا سويق ، والل تكوين لتسـامي ا شأن ا ل  يولويج / والورايثب يايئ ا بأو ا لمي لك
يةللموارد  يدية  [،ثالورا تقاهتا واملعارف ا تقلو لشـ يةبوسائل مهنا ] هباتاملربطةم يا ية اإل نولو تخدام ا ئ ا حسـ ج تعريف ] [لتك لسب ا ح

ية من اتف2  املادةالوارد يف يولويجقا نوع ا ب ا لت  ].ل
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ياسة العامة لسـأهداف ا
 

ثال للقوانني ادلوية :1 هدفلا لالا تعلقة /مت ية ا ملالو تفق علهياطن رشوط ا نرية وا بقة ا ملابملوافقة ا لسـ ملسـت  والقوانني مل
شأ شف عن ا نافع وا نفاذ وتقامس ا نشأن ا لك مل ل  5.ملب

ثل .10 ية الفكريةومودع [ميتضامن أن  بات حقوق ا مللك  ية، ]اءاتالرب[طل تعامل املوارد الورا نطوي عىل ا ثاليت  سـ  ت
يدية املربطة هبا] مشـتقاهتاو[ تواملعارف ا ية ] [لتقل نافذون إىل املوارد الورا ثا تقاهتا[ل يدية املربطة هبا] مشـ، و تواملعارف ا  لتقل
تخدموها/و[ رشيعات [ ]مسـأو  لتللحقوق ادلوية وا يل رشوط القانون الوطين  [ةطنالو بدل املورد 6طلباتمت[الوجهية لوا ّا  ، 7ل

تفق علهيا و رشوط ا نرية وا بقة ا تعلق ابملوافقة ا ملاليت  سـ لت ملسـت نفاذ ومل نصفلا تقامس العادل وا ملا شف [للمنافع ] ل لكوا
شأ عن  .]ملنا

هدف ية  تو بادئ ا للا جهي ل  1 مل

ية وأحصاب احلقوق[أدوار وحقوق  1.1 ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللادلول واألمم وا صل  ].ل

يار  1.1.1 بات [  اإلقرار1 خلا بري يف تر نوع ا ياب تلك ية[لت تعلقة]مللكا يادية لدلول[ ]مل ا ية اب ] عىللسـاحلقوق ا ثملوارد الورا
تقاهتا[ يدية املربطة هبا] مشـو تواملعارف ا يادية  [لتقل شعوب] دلولل[لسـ، مبا يف ذكل احلقوق ا شعوب لولألمم وا ل وحقوق ا

ية، ية وامجلاعات ا حمللاأل ية اخلاصةفضال  [صل رشيع الوطين ]] مللكعن حقوق ا بات الرباءات[للتوفقا   .]طليف جمال 

يار  2.1.1 ها  [2 خلا تصا ية اليت تدخل يف ا نفاذ إىل املوارد الورا سلطة يف حتديد ا يادة ا بة ا صلدلول صا خ ثح ل ل لسـ
ية . القضايئ يدية املربطة ابملوارد الورا نافذين إىل املعارف ا بغي لألشخاص ا ثو ت تقل لل صاحب املعارف واحدا اكن [من خالل ين
تحداث اخرتاع، احلصول عىل موافقة ] مالك املعارف] [أو أكرث هذه املعارف يف ا بقني  سـوا صاحب املعارف واحدا اكن [لملط
ه]مالك املعارف] [أو أكرث سعي إىل إرشا ك وا رشيع الوطينمل  .]لت، رشط مراعاة ا

يار  3.1.1 يادية[ضامن احرتام  3 خلا تالل جزيئ أو لكي لسـاحلقوق ا حشعوب الواقعة حتت ا ية ها مواردعىل ]لل ث الورا
بد يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل  مواملعارف ا ت شاركة الاكمةل والفعاةلألتقل تفق علهيا وا رشوط ا نرية وا بقة ا مل املوافقة ا مل لسـ ملسـت  .مل

ية  2.1 ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللاحرتام حقوق ا صل  .ل

بدأ [ ية، مضامن احرتام  ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللتقرير املصري  صل تالل إضافة إىل ] مبا يف ذكل[لل شعوب الواقعة حتت ا حا ل
ها ]جزيئ أو لكي نرية عىلق وحقو بقة ا بادئ املوافقة ا يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل  ية واملعارف ا ت املوارد الورا ملسـم سـ ت تقل ملث ل

شاركة الاكمةل وا تفق علهيا وا رشوط ا ملوا مل يةل شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صللفعاةل، مع مراعاة إعالن األمم ا ل ب  ].مل

 .العبء اإلجرايئ 3.1

نافع [ تخدام وتقامس ا نفاذ والا بات الرباءات بإجراءات غري معقوةل فامي خيص رشوط ا ثقل اكهل مودعي  ملضامن أال  سـ ل طل ُي
بون امحلاية مبوجب الرباءات] مبوجب القانون الوطين يطلندما   .]ع

                                                 

ناوين الواردة يف إطار و  5 رسين /لعا يظ يه نص ا توبة خبط  يأو ا ملغل هدف هو أن ملك  .ثتكون الويقة أكرث وضوحالوا
يةتشمل القوانني   6 بات الو نوا طتطل  .ف القواعد العريةمل
بدل املورد  7 ّا بدل اذلي  هول شأ أو ا ل بدل ا سبملن ية  املوكتا تكل أوثارد الورا يولويجمياذلي  نوع ا ية ا يدية وفقا التفا ب املعارف ا ت لتقل ل  .قل
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نافع[  4.1 نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا ملا ل .فل

نافع فامي خيص  نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا يعزز ا شف عن املصدر  ية وادلوية رشطا  بات الرباءات الو ملإن تضمني  ل ل سـ للك ل ن فطل ط
ية يديةثاملوارد الورا  ].لتقل واملعارف ا

نح  :2 هدفلا منع  ية الفكرية[م  .]نيةعن سوء [ عن خطأ ]الرباءات] [مللكحقوق ا

نح  1.2 منع  ية الفكرية[م ية تنطوي عىل اليت ] الرباءات] [مللكحقوق ا نفاذ إىل املوارد الورا ثا تقاهتا/و[ل ] مشـأو 
تخداهما أو /و يدية املربطة هبا وا سـاملعارف ا ت ية[لتقل  :]نعن سوء 

تاكري [[ )أ( شاط ا نطوي عىل  بعن خطأ الخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ن تويف  [ت  معايريتسـال 
 ؛]امحلاية مبوجب براءة

تفق علهيا [ )ب( رشوط ا شأن ا بات  نرية ومل توضع تر بقة ا توفر املوافقة ا ملإن مل  ب سـ لت ي تت ملسـ  ]أو/[و[مل
نافع ومل  نصف  تقامس العادل وا ُا ت للم مل شأل شف عن ا نتوف رشوط ا لك توف القوانني ]ملسـ تُسـ أو مل 

ية؛ ية ا رشوط الو نوا ملعن ط  ل

نوحة يف انهتاك أو [ )ج( ينيملما تأصةل للمالك األ صلللحقوق ا  .]مل

هدف ية  تو بادئ ا للا جهي ل  2 مل

يقني يف احلقوق 2.2  لا

يار 1.2.2 ية الفكرية [ينبغي أن يكفل نظام 1 خلا يني]الرباءات[ ]مللكا رش تخدمني ا يقني يف احلقوق  ع ا سـ لل  8 للم
ية يني للموارد الورا رش ثواملوردين ا ع ل تقاهتا/و [ّ ي/ و]مشـأو   .تدية املربطة هبالتقلأو املعارف ا

يار 2.2.2 ية الفكرية ينبغي أن يكفل نظام 2 خلا تخديممللك ا يقني يف احلقوق  سـا يدية ملوارد املل ية واملعارف ا تقل الورا لث
يدية ية واملعارف ا شف اإللزايم املربطة ابملوارد الورا ثل رشوط ا يقني القانوين  تقلوأال يفرض رشوطا تقوض ا ث ت لك لل م ّ. 

رشو 3.2 ثال  لالا  .ط امحلاية مبوجب براءةمت
نطوي  تعلق ابخرتاعات ال تكون جديدة أو ال  ثارية فامي  بات الرباءات عىل احلقوق الا بغي أن حيصل مودعو  تال  ي ئطل تن سـي

تاكري شاط ا بعىل   .ن

شف[ 4.2 رشوط ا ثال  لكالا لت نافعو م نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للماملوافقة ا مل ل ملسـتسـ  .مل

بغي أن حيصل م توفوا رشطي املوافقة احلرة ينال  ثارية يف حال مل  ية الفكرية عىل حقوق ا بات حقوق ا سـودعو  يطل ئ سـتمللك
ية  نفاذ إىل املوارد الورا نافع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا ثا لل للم مل ل ملسـتسـ تقاهتا[مل يدية املربطة هبا] [مشـو تواملعارف ا ] لتقل

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

                                                 

 .ينبغي تعريف هذا املصطلح  8
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شف[ 5.2  .لكرشوط ا

بات  ية الفكرية[طلعىل األشخاص اذلين يودعون  ية ]الرباءات] [مللكحقوق ا تخدام املوارد الورا نطوي عىل ا ث اليت  سـ ت
يدية املربطة هبا واجب  أو/و تاملعارف ا ية واإلخالصلا[لتقل شف عن ] يفلنتحيل بصدق ا ية[لك ا سـيع املعلومات األسا ] مج

ية] املعروفة[مجيع املعلومات الوجهية  تعلقة ابملوارد الورا ثا تقاهتا [مل يدية املربطة هبا، مبا يف ذكل بدل ]مشـو ت واملعارف ا لتقل
شأ]املصدر أو[  ].ملن ا

بادةل 6.2 ثقة ا تا  .ملل

ثقة[ شف عن املصدر ا ليعزز ا لك نافعسـ نفاذ وتقامس ا يني اب تلف أحصاب املصلحة ا بادةل بني  مل ا ل ن خم ملعت يع هؤالء . مل مجوقد يكون 
يدية/موردين و ية واملعارف ا تخدمني للموارد الورا تقلأو  ث لسـ بادةل يف . م ثقة ا بين ا شف عن املصدر  يه، فإن ا توناء  ل لك عل ملب سـي

باد يعزز أيضا ادلمع ا نوب و شامل وا تالعالقات بني ا سـ جل نافع ونظام الرباءاتملل نفاذ وتقامس ا ملل بني نظام ا  .]ل

ياةال 7.2  9.حلرباءات عىل أشاكل ا

يار 1.7.2 يدية .1 خلا ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا ياة فامي  ياة وأشاكل ا نح براءات عىل ا تأكد من عدم  تقل ا ث ي حل حل لل م
 .تاملربطة هبا

يار 2.7.2 تعامالت اجلديدة للمواد املعروفة تعزيز توافر امحلاية مبوجب الرب .2 خلا ياة والا سـاءات ألشاكل ا حل
تخدام  ناجتة عن ا نافع ا نافع ودلمع تقامس تكل ا تحداث ا سـال ل مل مل يةسـ يدية املربطة هباثاملوارد الورا ت واملعارف ا  .لتقل

ية الفكرية  :3 هدفلا تخذ القر] الرباءات[مللكضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب ا نح تليك  بة يف  نا مارات ا سـ مل
ية الفكرية   ].الرباءات[مللكحقوق ا

تب  .3 تأكد من أن ا ملكا ية الفكرية[ماكتب [[ل سؤول عن ] الرباءات] [مللكا بات ] أو إدارة/معاجلة و[ملا طلحفص 
ية الفكرية [ بة ]مجيع[إىل ] ينفذ[ ]ينبغي أن] [والرباءات[مللكا نا سـ املعلومات ا ية عن[مل تقاهتاأو/و[ث املوارد الورا أو /و] مشـ 

يدية املربطة هبا تاملعارف ا بة يليك الرضورية ] لتقل نا سـتخذ قرارات  نرية يفم نح مسـتو ية الفكرية[م   ].الرباءات []مللكحقوق ا

هدف ية  تو بادئ ا للا جهي ل  3 مل

سابقة 1.3 ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص  .لتقن

ية الفكرية[ملاكتب ] ب عىلجي [ينبغي ية برمهتا، أن تأخذ يف ] الرباءات []مللكا سابقة ا ية ا نا ية ا نباهنا حاةل ا ل ع لص ن ملعسـ لتقح
تعلقة  ية، ] عىل حد عمل املودع[[ملا يدية املربطة هبا] مشـتقاهتاو[ثابملوارد الورا تواملعارف ا يمي ]لتقل ند  تق  حقوق [ملنح هلية األ[ع

ية الفكرية ية ][مللكا  ].براءة[] اءة للرباخرتاعهلأ

                                                 

هوم أنه ميكن   9 سأةل، مفن ا شأن أية  يار واحد أو أكرث  ملفند اقرتاح  مخ ب يارات األخذ بأيعدمع  .خل من تكل ا



WO/GA/41/15 

Annex A 

8 

بق عىل مودع  2.3 شف ا ملطرشط ا بات) مودعي(لك  .لطلا

يار 1.2.3 ية الفكرية[طلب احلصول عىل ] مودعي[ مودع جيب عىل] [ينبغي[. 1 خلا أن ] الرباءات []مللكحقوق ا
ية  يع املعلومات األسا سـشف عن  مج ية بشأنيك تحديد ]مشـتقاهتاو[ث املوارد الورا يدية املربطة هبا الوجهية  ل واملعارف ا ت لتقل

ية تض. هلرشوط األ تعني أن  تو بقة تكلمن ي شف اإللزايم، احلصول عىل املوافقة ا سـ املعلومات ما يؤكد، عرب رشوط ا مللك
ثال املعرتف  هادة الا تصدار  يام بذكل عن طريق ا تفق علهيا، وميكن ا نفاذ عىل أساس رشوط  نح حق ا نرية و تا سـ مل شسـ لق م م ت مل

 .لهبا دويا

يار 2.2.3 سابقة.2 خلا ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص شف: لتقن لكساعد ا ية عن مصدر سي يدية يف ثاملوارد الورا لتقل واملعارف ا
سابقة فامي خيص الاخرتاعات اليت تربط  ية ا نا ية ا بات حاةل ا تبات الرباءات فاحيص الرباءات والقضاة عىل إ ل ع لص ن ث لتقطل

ياانت  تعامل قواعد  تكل املوارد أو املعارف، مبا يف ذكل ا بشلك من األشاكل  سـ ب يدية ب ية  ّاليت تعدلتقلاملعارف ا للتقنكحاةل 
سابقة ية ا نا لا ع  .لص

يار 3.2.3 تعلقة . 3 خلا ية ا رش املعلومات ا شأ و شف عن بدل ا ية وتعممي املعلومات اب شفا ملتعزيز ا ن ن لك تقل لمل بن ف
ية اليت  تاحا للعموم، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا با و نا يامث يكون ذكل  شف عهنا،  نابالخرتاعات اجلديدة وا سـ لتقلك م م ح

نفاذ إلهياميكن  لهور ا  .للجم

بع 3.3 لتتإماكية ا  .ن

شف عن سـميكن  بات الرباءات امللكا يةموردي طلصدر يف  يديةثاملوارد الورا تخدام مواردمه أو  لتقل واملعارف ا بع ا سـمن  تت
تج عهنا اخرتاعات مؤهةل للحامية مبوجب الرباءات تطوير اليت  بحث وا شطة ا هم يف أ نمعار تف ل ل  .ن

يديةحقوق أحصاب امل 4.3  .لتقلعارف ا
هم بون يف أن توثق معار يدية قد ال ير بعض من أحصاب املعارف ا فال بد من اإلقرار بأن ا غ تقل  .لل

هدف ية[لالعالقة بني الاتفاقات والصكوك واملعاهدات ادلوية  :4 لا  ]قلمياإل
يار 1.4 سقة بني ] نظام[عالقة ] الاعرتاف ب] [إقامة[ 1 خلا بادل  تدمع  مت ية[م  ]الرباءات] [ الفكريةمللكحقوق ا

ية تعامل املوارد الورا نطوي عىل ا ثاليت  سـ تقاهتا/و[،ت ية /و] مشـأو  يدية املربطة هبا من ان حأو املعارف ا ت والاتفاقات [لتقل
ية[ل ادلوية ]واملعاهدات سارية[ ]قلميواإل ية أخرى، ]لا لمبا يف ذكل ضامن الاساق مع املعايري القانوية ادلوية يف تعزيز [ح من ان ن ت

ية[وحامية احلقوق  ية]عامجلا شعوب األ صل   ].لل

يار 2.4 بادلتعزيز . [2 خلا تعاون] [متعالقة دمع  سارات[مع الاتفاقات ] لتعزيز ا ية] ملوا نادلوية ا  .ملعل

هدف ية  تو بادئ ا للا جهي ل  4 مل

 .تالاحرتام والاساق 3.4

سارات[الصكوك سائر تعزيز احرتام [ 1.3.4 ية[ل ادلوية ]ملوا ها[ عنيةملا] قلميواإل ساق  يق الا سعي إىل  معوا تحتق  .]ل
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ية ادلوية ابلعمل اجلاري يف احملافل األخرىيو 2.3.4 نة احلكو لبغي أال خيل معل ا مللج  ].ّن

تعاون، وإذاكء الوعي، وتقامس املعلومات 4.4 يولويج/لا نوع ا ية ا بالربط بني اتفا لت ل شأن /ق ب املعاهدة ادلوية  ل
ية لألغذ با ية ا تاملوارد الورا ن نظمة األغذية والزراعةلث تابعة  ملية والزراعة ا  .ل

تعاون[تعزيز  سارات[ الصكوك مع] إذاكء الوعي وتقامس املعلومات []لا ية[ل ادلوية ]ملوا ية] قلميواإل ية و [ملعنا يذ اتفا قدمع  تنف
نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا يولويج وبرتوكول انغواي  نوع ا للما مل ل ب ب جلينت ل ئة عن ل نا شـنافع ا ل

يولويج نوع ا ية ا تخداهما، امللحق ابتفا با ت لسـ ل نظمة  وق تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ادلوية  ل ت ن ث ب لل
 ].األغذية والزراعة عىل وجه اخلصوص

هدف تاكر  :5 لا يع الا ية الفكرية يف  بدور نظام ا تشج ياواملعارف مللك نولو جونقل ا  لتك

ية الفكرية[اإلقرار بدور نظام  1.5 ها ]الرباءات] [مللكا يا و نولو تاكر ونقل ا يع الا مي يف  ج تعمتك ل ب واحلفاظ عيل [تشج
بادةلصلحةامللتحقيق [،]تعزيزه] [هذا ادلور ية  املصلحة وموردي حصابأل ملت ا املعارف ] أو[/و] مشـتقاهتاو[ثاملوارد الورا

يدية املربطة هبا  تا تخدوأحصاهبالتقل يدبطريقة حتقق الرفاه[مهيا مسـ و ية عىل ا لصع وا ثقايف الاجامتعيلتمن تصادي،ل وا  ق والا
 ]:وكذكل[

ية تضمن  ]تسامه يف[ )أ( يدية املربطة هبا] أو[/و] مشـتقاهتاو[ثحامية املوارد الورا تاملعارف ا  .لتقل

نظام تو )ب( ية الفكرية[لتالىف اآلاثر الضارة  شعوب األ[عىل  ]الرباءات] [مللكا صا شعوب لا قوانني] ليةل
ية ية صلاأل ها و[حملل وامجلاعات ا يديةق وحقوامعتقداهتفوأعرا ها ا لتقلها ومعار وممارساهتا وأنظمهتا  ]ف

ها  قاملعرية وحقو ية[هبدف اإلقرار حبقوق هذه ف شعوب األ صلا ية] ل ية وا حمللامجلاعات األ  يف صل
تعلق تاكراهتا ا ها وا شاء وحامية معار تخدام وتطوير وإ ملا ب ن ية وحامية هذه احلقوقفسـ  .]ثة ابملوارد الورا

هدف ية  تو بادئ ا للا جهي ل  5 مل

تاكر 2.5  .باحلفاظ عىل حوافز الا

ية الفكرية[ تاكر اليت يوفرها نظام ا مللكاحلفاظ عىل حوافز الا تاكر، مع ] [.ب يع الا ية الفكرية يف  باإلقرار بدور نظام ا تشج مللك
ية  يدية املربطة هبا،  أو/ و]مشـتقاهتاأو /و[ثمراعاة العالقة ابملوارد الورا تاملعارف ا يدية [لتقل لتقلويف حامية املعارف ا

ية  أو/و تقاهتا/و[ثاملوارد الورا تقامس العادل / و]مشـأو  يدي وا ثقايف ا بري ا يدية املربطة هبا وأشاكل ا لأو املعارف ا تقل ل تع ت لتقل ل ل
تخداهما، واحلفاظ عىل هذا ادلو نامجة عن ا نافع ا نصف  سـوا ل للم  ].رمل

يقني القانوين 3.5  .لا

يقني ]تعزيز] [تشجيع[ نطاق] [ضوحالوو[ل ا ية الفكرية القانوين حل ]لا ية[مللكقوق ا  ث، مع مراعاة العالقة ابملوارد الورا
يدية/ و]مشـتقاهتا أو/و[ تعلقة حبامية املعارف ا يدية املربطة هبا والالزتامات ا تقلأو املعارف ا مل ت لتقل يدين [ل  للشعوب] [ملسـتفا

ية ية وامجلاعات ا حمللاأل ية /و] صل تقاهتا/و[ثأو املوارد الورا ثقايف / و]مشـأو  بري ا يدية املربطة هبا وأشاكل ا لأو املعارف ا تع ت لتقل ل
نافع نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا يقني والوضوح يف املوافقة ا يدي وا للما مل ل سـ ل ملسـتتقل مل  .]ل
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تامثرات 4.5  .سحامية اإلبداع وماكفأة الا

يار 1.4.5 ية منحامية اإلبداع. 1 خلا يولو نة ا ج القر ب ية وادلوية لص ل الو تامثرات وضامن احلصول عىل طن سوماكفأة الا
نافع مع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للماملوافقة ا مل ل ملسـتسـ ية، [مل ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل  ]]مالك] [أحصاب] [و[ل

يديةاملعارف يدين من ا [.لتقل ا يديةملسـتفا  .]لتقلملعارف ا

يار 2.4.5 تامثرات حامية اإلبداع. 2 خلا ية [سوماكفأة الا بقة [ ]جملمتعالعامة واخلاصة وا ملسـوضامن احلصول عىل املوافقة ا
نافع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا للما مل ل تفق علهياملسـت رشوط ا ملوا تحداث اخرتاع جديد ] [ل ية إىل ا سـالرا ُاليت نفذت [م

ثال الاكم بادئ متابال ية، مبا يف ذكل  رشوط الو مل للقوانني وا طن نافع ل نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للماملوافقة ا مل ل ملسـتسـ مل
تفق علهيا رشوط ا ملوا  ].ل

ية 5.5 شفا فا  .ل

ية وتعممي املعلومات شفا فتعزيز ا شأ عن طريق  [ل شف عن بدل  نا يةملك يات ،] [ثاملوارد الورا تعارض مع األخال ق إن مل تكن  ت
نظام العام أو/امة والع ية[] ،لا  :عن طريق ما ييل] فوتوفري امحلاية الاك

شف عهنا، إلثراء اجملموعة الاكمةل [ )أ( تعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا ية ا لكرش املعلومات ا مل لتقن ن
نفاذ إلهيا هور ا ية اليت ميكن  لللمعارف ا للجمن  ؛لتق

ية او )ب( شأ ورش املعلومات ا شف عن بدل ا ملا ن ن تقلك لمل شف عهنا، ن لكتعلقة ابالخرتاعات اجلديدة وا
هور[ تاحة  ندما تكون  تضاء و للجمسب الا م عق ية اليت ]ح لتقن، إلثراء اجملموعة الاكمةل للمعارف ا

نفاذ إلهيا هور ا لميكن   ؛للجم

يدية وموردهيا من خالل و )ج( ية واملعارف ا تخديم املوارد الورا ثقة بني  يقني القانوين وا ّزايدة ا تقل ث سـ ل لل م
شأ أو املصدركش  .]ملنف إلزايم عن ا

 ]1 املادة[

 ]موضوع امحلاية[[

هدف[  ]لا

تعامل[عىل أي ] امحلاية[هذا الصك ] يشمل[ينطبق  1.1 ئة عن ] سـا نا ية الفكرية ا شـحلقوق ا ل يةمللك  ثاملوارد الورا
يدية] مشـتقاهتا[  .]تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا
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 ]2 املادة[

نافع[[ يدون من الا] / ملا  ]]قرتاحاتملسـتفا

 ]األهداف[

يار  1 خلا

تعامل  1.2 ناجتة عن ا نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن ا سارية  ثال للقواعد ا تدابري املربطة ابال سـتصب ا ل مل ل ب ل ت ت من أجل [مل
ية] حامية يدية] مشـتقاهتا[، ثاملوارد الورا بدل اذلي يوفر تكل املوارد واملعارف  لتقلواملعارف ا لاملربطة هبا يف مصلحة ا بدل [ت

يةشأ من  ].ثاملوارد الورا

ية،  2.2 يدية املربطة ابملوارد الورا ية يف املعارف ا ية وا ثوحترتم األطراف حقوق امجلاعات األ ت تقل حملل تقاهتا[لصل ] مشـو
رشيع  سارية، وال]/احمليل[للتوفقا  لالوطين والاتفاقات واملعاهدات ادلوية ا يولويج  ل نوع ا ية ا بسـامي اتفا لت ل وبرتوكول انغواي ق

يولويج بشأن  نوع ا ية ا تخداهما، امللحق ابتفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا باحلصول عىل املوارد ا ت سـ شـ ل للم مل لل ل ق جلين
نظمة األغذية والزراعة تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملواملعاهدة ادلوية  ل ت ن ث ب  .لل

يدون من  3.2 تع ا ملسـتفو يةيمت ثارية  وثاملوارد الورا يدية املربطة هبا مبوجب هذا الصك ابحلقوق الا سـتئاملعارف ا ت لتقل
ية تا لا  :ل

شأ من وجود املعارف  )أ(  ؛)حقوق حبمك الواقع(تناليت 

ترصف فهيا وبقى ما دامت املعارف قامئة؛ )ب( تواليت ال ميكن ا  ل

يال القادمة؛ )ج( يال إىل األ نقل عرب األ جواليت  ج ُ  ت

نع  )د( تخدام متواليت ترخص أو  نفاذ إىل ا سـا يةل يدية املربطة هباثاملوارد الورا ت واملعارف ا  .لتقل

يار  2 خلا

ساوية سـينشئ نظام عاملي وإلزايم إن وضع 4.2 رس متظروفا  تجاري للرباءات، و تغالل ا ناعة والا يي  ل سـ كذكل للص
نصوص علهيا يفاإلماكانت  نا) 7(15 املادة ملا تقامس ا يولويج  نوع ا ية ا ملمن اتفا ل ب لت ل يةق تخدام املوارد الورا ية من ا تأ ثفع ا سـ ت  .مل

 ]3 املادة[

 ]]نالقانوية[امحلاية [نطاق [

شف [  ]]اإللزايم[لكرشوط ا

 نامحلاية القانوية

تعاقدة[توفر  1.3 بدلان] [ملاألطراف ا يدية املربطة هبا يف إطار ] لا ية واملعارف ا تامحلاية القانوية للموارد الورا تقل ث لن
س يةيتنظام معارف فريد  تا لم ابخلصائص ا  :ل
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ية والقوانني العرية ويقة الصةل  )أ( ية والرو ثقا شاهد والقمي ا ية وا يدية واملوارد الورا ثاملعارف ا ل مل ث فتقل ح ف ل
ها عىل تاكمل نظم املعارف يهنا وحتافظ  يعفامي   .مجب

يةوال ميكن فصل  )ب( يدية ألنه ال ميكثاملوارد الورا يولويج عن املعارف ا نوع ا تقل وا ب لت ل ن الفصل بني ل
نارص غري امللموسة وتكل امللموسة  .لعا

يةو )ج( يدية املربطة هبا ثاملوارد الورا ت واملعارف ا قلميي  واإلتوارثملوااعي امجلرتاث ال من ٌجزءلتقل
 فكري؛الثقايف ولارويح ووال

ية و )د( يدية ثواملوارد الورا نقوةللتقلاملعارف ا ماملربطة هبا  خمتلفة، جيل إىل آخر يف أشاكل من  ت
تقادم وال ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للميكن ا  .تقسـميل

يل للمعارف 2.3 تطلب أي  سجالاعرتاف ابحلقوق قانوان ال   ] تي

شف وامحلاية  لكا

يار  1 خلا

تعاقدة[تنص  3.3 بدلان] [ملاألطراف ا ية الفكرية[يف ] لا شأن ا ها الوطين  مللكرش بيع رشيع عىل ] الرباءات] [ت لتا
شف اإلل يا. زايمللكرشط  شف إلزا بغي أن يكون رشط ا مو لكن يذه بطريقة ملزمة قانوان وشامةل. ي بغي  نفوهذا يعين أنه  تن  .ي

بة 4.3  :قمراكز املرا

يار )أ( تعاقدة[تعني . 1 خلا بدلان[ ]ملاألطراف ا يةاكتبامل] لا بة لملكية الفكريةل طن الو ق مراكز ملرا
شأ ومصدر امل شف عن بدل ا نا ية مللك  ت املربطة هباتقليديةلواملعارف ا ]شـتقاهتامو[ثوارد الورا

 .]ولرصدهام[

يار )ب( بح ماكتب عىل نظام الرباءات ينصجيب أن . 2 خلا شف اإللزايم يضمن أن  تص رشط  للك
يا  ية الفكرية مركزا ر ئيسـا بةمللك شف عن قملرا تعامل ] رصد[لك ا ية وسـا املعارف أو /ثاملوارد الورا

يدية املربطة هبا  تا يا م(لتقل يولويجامللحق اب من بروتوكول انغواي 17ع املادة شـمتا نوع ا ية ا بتفا لت ل  ).ق

يار  2 خلا

تعاقدة[جيوز  5.3 شف إلزايم] للبدلان] [مللألطراف ا شأن الرباءات عىل رشط  ها الوطين  نص يف رش للكأن  ب يعت  .ت

يار  3 خلا

يا هل عالقة ابملو 6.3 شفا إلزا شف يف الرباءات  تضمن رشوط ا بغي أن  مال  كن لك ت ية ي تقاهتا واملعارف [ثارد الورا مشـو
يدية شاط ] تاملربطة هبا لتقلا ية للحامية مبوجب الرباءات، أي اجلدة أو ا بة ملعايري األ شف همام اب نما مل يكن ذكل ا هل سـ للك لن

متكني تاكري أو ا لالا  .ب

شأ أو أية معلومات ذات صةل  7.3 شف عن املصدر أو ا بات الرباءات ألي رشط  نوال ختضع  للك ابملوارد ملطل
ية  تاكري [ثالورا شاط الا ية للحامية مبوجب الرباءات، أي اجلدة أو ا بة ملعايري األ بما مل تكن تكل املعلومات هممة اب ن هل لسـ لن

متكني أو  .لا
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بات حقوق  ية الفكرية[طلأنواع  شف] الرباءات] [مللكا لكالوجهية رشوط ا نارص ادلافع/[ل شفةلعا  ]للك 

يار الفرعي  1 خلا

ية احملددةجيب أن ي 8.3 بارشة عىل املوارد الورا ّكون الاخرتاع قامئا  ث تهيف . [م ويف ] يالاخرتاع املطلوب حام
 :احلاةل هذه

متد عىل  )أ( بارشا، أي أن  تخداما  تخدم الاخرتاع املورد الورايث ا يعجيب أن  م سـ  املمزيات اخلاصةيسـ
 ؛ذا املوردهب

تالكه أو عىل األقل املذكل جيب أن يكون للمخرتع نفاذ مادي إىل ] أو[و )ب( مورد الورايث، أي ا
تحديد خصائص املورد الورايث املربطة ابالخرتاعمبا يكفياتصاهل به  ت   ؛ل

يدية املربطة ] [أو[و )ج( بارشة عىل املعارف ا تإذا اكن مودع الطلب عىل عمل بأن الاخرتاع قامئ  لتقل م
متد الاخرتاع عن ية، أي أن عىل اخملرتع أن  يسـابملوارد الورا  ]. وعي من تكل املعارفث

يار الفرعي  2 خلا

يةينطوي الطلب عىل  9.3 تقاهتا [ثاملوارد الورا يدية] مشـو  .تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا

يار الفرعي  3 خلا

ية  10.3 تعلق ابملوارد الورا شف يف الرباءات ا بق رشط ا ثال  مل لك تقاهتا[ينط يدية املربطة هبا عىل ] مشـو تواملعارف ا لتقل
 :ما ييل

يةمجيع  )أ( ية؛ثاملوارد الورا سا ية، مبا فهيا املمرضات اإل سا ن اإل ن ن  ْن

تقات؛ )ب(  ملشـوا

سلع؛ )ج(  لوا

يدية يف املكل العام؛ )د(  لتقلواملعارف ا

ية؛ )ه( ية خارج األنظمة القانوية الو نواملوارد الورا ن  طث

يع  )و( يةمجو يد الوطين التفاثاملوارد الورا يذ عىل ا بل ا بة  لصع ا نفسـ لتق يولويج تملك نوع ا بية ا لت ل وبرتوكول ق
تخداهما  ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا سـانغواي  شـ ل للم مل ل جلينب

يولويج نوع ا ية ا بامللحق ابتفا لت ل  .ق

يار الفرعي  4 خلا

ية و 11.3 شف عىل اخرتاع خيص املوارد الورا ثبق رشط ا لك يدية املربطة/ينط تأو املعارف ا تخدهمالتقل . يسـ هبا أو 
تلمة ية املادة ا شف حىت وإن غري اخملرتع  بق رشط ا ية،  بة للموارد الورا سـواب لك نط ث ملسـ ي بنن ّ  .ل
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شف  لكموضوع ا

يار الفرعي  1 خلا

بدل املورد ل 12.3 تكل املوارد واملصدر يف ا بدل املورد  شف عن ا بات ا ّتطلب األطراف من مودي ا لّ ل ل لك لموارد لطل
ية يدية املربطة هبا] هتامشـتقا[أو / وثالورا تاملعارف ا  .لتقل

ثال معرتف هبا دويا 13.3 هادة ا سخة من  بات تقدمي  لوتطلب األطراف أيضا من مودعي ا ت ن ملطل ويف حاةل عدم . ش
نرية  بقة ا ثال للموافقة ا بغي ملودع الطلب تقدمي معلومات وجهية عن الا بدل املورد،  هادة يف ا ترساين تكل ا سـش م ملل سـف ت ن ملل ي ّ

نفاذ بدل اذلي يوفر لوا رشيع الوطين  يه ا سب ما  نافع  نصف  تقامس العادل وا لل وا تض ح للم مل لتل يةيق أو املعارف / وثاملوارد الورا
سب  شأ تكل املوارد أو بدل ا يدية املربطة هبا، أي بدل  تا ن ت كتقل م يةل يدية املربطة هبا وفقا  أو/ وثاملوارد الورا تاملعارف ا لتقل

يولويج نوع ا ية ا بالتفا لت ل  .ق

 2 يار الفرعيخلا

بات الرباءات كام ييل 14.3 شف اإللزايم عن املعلومات يف  طلا  :لك

شأ، أو إن مل يكن معروفا مفصدر املورد الورايث احملدد اذلي اكن  )أ( ّبغي أن يعلن املودع عن بدل ا ملن ين
يه وال يزال يعرفه  .لللمخرتع نفاذ مادي إ

هل فهيا املودع ب )ب( بغي هل أن يعلن عن ذكلجيويف احلاةل اخلاصة اليت  شأ واملصدر،  ندل ا فين  .مل

يار الفرعي  3 خلا

رشط إذا اكنت دلهيم معلومات عن ذكل  15.3 بات الرباءات عن املصدر األويل للوفاء اب لجيب أن يعلن مودع  طل
ند عدم توافر معلومات عن املصدر ا ثانوي إال  عاملصدر األويل، يف حني أنه ال جيوز اإلعالن عن املصدر ا ألويل دلى ل

بات الرباءات يد ذكل. طلمودعي  يجب عىل املودع تأ هوال  كوإذا اكن املصدر  ف  .جم

يار الفرعي  4 خلا

شأ  16.3 يةمنبدل  تقاهتا [ثاملوارد الورا يدية] مشـو  .تاملربطة هبا ومصدرها لتقلواملعارف ا

شأ أو بأية ويقة أخرى تصد 17.3 هادة ا نرية، إما  بقة ا ثواملوافقة ا ن ملسـ ب شسـ ت مل شأمل بدل ا نر وفقا للقانون احمليل  ويف . ملل
بات تصدر وفقا للقانون احمليل هادة إ شأ حىت بعد بذل هجود معقوةل،  ثحال تعذر حتديد بدل ا بشن بدل اذلي يوفر فمل املوارد لل 

ية  .ثالورا

يدين احملددين يف املادة و 18.3 تفق علهيا مع ا نافع مبوجب رشوط  بات تقامس ا تفإ ملسـم مل رش2ث  .يع احمليلللت وفقا 

ية و 19.3 يدية املربطة ابملوارد الورا شفوية عن املعارف ا ية وا تا ثإاتحة املعلومات ا ت تقل ل لب تقاهتا[لك بحث ]مشـو ل إلاتحة ا
يدية يل اخلاصة بصاحب املعارف ا تفا ية الفكرية، مبا يف ذكل ا تقلوالفحص يف طلب ا ص لل  .مللك
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يار الفرعي  5 خلا

شف اإللزايم  20.3 لكتوىف رشوط ا يه يف املادة تُسـ نصوص  ثال معرتف هبا دويا كام هو  هادة ا علتقدمي  ل ت مب ) 2(17مش
تخداهما، امللحق من  ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا سـبرتوكول انغواي  شـ ل للم مل ل جلينب

يولويج نوع ا ية ا بابتفا لت ل  .ق

يار الفرعي  6 خلا

يه اخملرتع يتضمن طلب الرباءة معلومات ع 21.3 بدل اذلي جيمع  فن ا يةل يدية املربطة / وثاملوارد الورا تأو املعارف ا لتقل
نه  تلقاها  مهبا أو  بدل املورد(ي ّا نفاذ إىل ). ل بدل املورد عىل أن ا لوإذا نص القانون الوطين يف ا يةّل  أو املعارف ثاملوارد الورا

بقة، يذكر يف الطلب ما إذا  يدية خيضع للموافقة ا ُا سـ ملتقل  .ّمت احلصول عىل تكل املوافقة من عدمهل

بدل املورد و 22.3 ّوإذا اكن ا شأ/ل شـهئا، يذكر الطلب أيضا بدل ا تلفا عن بدل  يدية املربطة هبا  نأو املعارف ا ن خم ت ملتقل م . ل
بة للمع يعي، وأما اب ها ا نه املواد من  بدل اذلي جتمع  شأ هو ا بدل ا ية  بة للموارد الورا سـواب ب ل ن ث نسـ لط لن يطل م حمف يدية ُمل لتقلارف ا

يه تكل املعارف بدل اذلي طورت  شأ هو ا بدل ا ية  فاملربطة ابملوارد الورا ُف ل ن ث شأ عىل أن . ملت ملنوإذا نص القانون الوطين يف بدل ا
نفاذ إىل  يةلا بقة، يذكر يف الطلب ما إذا مت احلصول عىل تكل املوافقة ثاملوارد الورا يدية خيضع للموافقة ا ّ أو املعارف ا ُ سـ ملتقل ل
 .من عدمه

نه 2 و1 وإن مل يكن املودع عىل عمل ابملعلومات الواردة يف الفقرتني 23.3 يه ذكر املصدر اذلي مجع أو تلقى  م،  فعل
يةمبارشة  يدية املربطة هبا/ وثاملوارد الورا تأو املعارف ا  .لتقل

نفاذ إىل  24.3 لوإذا مت ا يةّ ية املعاهدة ا من 3-12 و2-12 وفقا للامدتني ثاملوارد الورا با ية ا شأن املوارد الورا تدلوية  ن ث ب لل
نظمة األغذية والزراعة تابعة  مللألغذية والزراعة ا نصوص علهيا ل نقل املواد ا ية املوحدة  سخة من الاتفا مل، يرفق طلب الرباءة  ل قن ب ُ

ية4-17يف املادة  ثا ن من املعاهدة عوضا عن املعلومات الواردة يف الفقرتني األوىل وا نصوص وإذا حصل املودع. ل م، كام هو 
ئة عن من ) 4(12عليه يف املادة  نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا شـبرتوكول انغواي  ل للم مل ل جلينب

يولويج نوع ا ية ا تخداهما، امللحق ابتفا با ت لسـ ل شمل ق ثال معرتف هبا دويا  هادة ا ت، عىل  ل مت يةش  اليت ختص الاخرتاع ثاملوارد الورا
يةيأو اليت  ثا هادة عوضا عن املعلومات الواردة يف الفقرتني األوىل وا سخة من تكل ا نتخدهما، يرفق طلب الرباءة  ل ن لشسـ ب ُ. 

تب  ية الفكرية[مكتدابري   ].الرباءات] [مللكا

يار الفرعي  1 خلا

ية من  25.3 سلطات ا متكني ا رش املعلومات  ناسب  نوضع نظام  ملعل ل لن تعاقدة[م بدلان] [ملاألطراف ا امجلاعات أو ] لا
ية الفكرية  بات حقوق ا بحث وحفص  ية أخرى من تقدمي معلومات وجهية  ية األخرى أو أية أطراف  ية وا مللكاأل طل ل ن حملل معصل

ية  نح حقوق ا ية  ثال ملعايري األ سن لال يمي أ ية الفكرية من أجل إجراء  ية  مللكاملعروضة أمام املاكتب الو تق ملللملك هل ت ح من ط
 .الفكرية

رشوط وبأن ماكتب ا 26.3 ثل املودع  ية الفكرية، أكدت ما إذا ا ناء حفص طلب حقوق ا لية الفكرية، أ ت مث مللك مللك
ية  شف اإللزايم أم ال وفقا للفقرة الفر عا نصوص علهيا يف هذا الصك يف ) أ(1لك تدابري الالزمة ا ملمن هذه املادة وأهنا اختذت ا ل

رشوط تكل ا ثال  لحال عدم الا ل  .مت
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ية [وبأن ماكتب  27.3 ياة أو عىل ] يتعني علهيا] [الرباءات] [الفكريةمللكا نح الرباءات عىل أشاكل ا ها عدم  حلبغي  م ل ين
شلك،  يعة، وتكون معزوةل أو موصوفة بذكل ا ية كام يه موجودة يف ا ية أو ورا يولو لأجزاء مهنا، يف شلك موارد  ب ث لطب ج

يدية] مشـتقاهتا[فضال عن   .تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا

يار الفرعي  2 خلا

نح الرباءة، مع األخذ مبا يأيت أوال 28.3 ناء  رش الطلب أو أ ناء  شوف عهنا أ مرش األطراف املعلومات ا ث ث نملك  .تن

شأن الرباءاتالعالقة بني  تعاون  بمعاهدة ا  10. ومعاهدة قانون الرباءاتل

يار الفرعي  1 خلا

ية يف  29.3 شأن الرباءات ومعاهدة قملعنتعديل األحاكم ا تعاون  بمعاهدة ا شف انون الرباءاتل للك إلضافة رشط 
شأ  يةمناإللزايم عن   . ومصدرهاثاملوارد الورا

يار الفرعي  2 خلا

شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءاتتعديل أحاكم  30.3 تعاون  بمعاهدة ا ثا( 26 و17-4 سـامي القواعد ، والل ) لاث
يا( 51و شأ ) ناث شف اإللزايم عن  نإلضافة رشط  يةمللك تقاهتا [ثاملوارد الورا يدية املربطة هبا ومصدرها] مشـو تواملعارف ا . لتقل

تفق علهيا مع بدل  رشوط ا نافع وفقا  بات تقامس ا نرية وإ بقة ا يد عىل املوافقة ا تأ تعديالت أيضا اشرتاط ا ملوتضمن ا مل ث سـ ك ل ل للت ملسـت مل
شأ  .ملنا

يار الفرعي  3 خلا

شأن الرباءا 31.3 تعاون  يذية ملعاهدة ا بتعديل الالحئة ا ل شلك رصحيت لتنف بمتكن  لرباءات من  لترشيع الوطينلا ل
بات الرباءاتاشرتاط يدية يف  ية واملعارف ا طل اإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل ياغات حمددة يف  (لث لصترد اقرتاحات 

تعني ). WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10 ثامللحق األول للويقة تايل، ترتك الاقرتاحات أمر تقرير ما إذا اكن  يواب ل
رشط مضن القانون الوطين للرباءاتإدر رشع الوطين أم اللاج هذا ا يد ا مل   .ب

نة يف املادةو 32.3 شأن الرباءات ا تعاون  ملضمناء عىل اإلحاةل إىل معاهدة ا ب ل  من معاهدة قانون الرباءات، 1-6 ب
شأن الرباءات أيضا عىل معاهدة قانون الرباءات تعاون  تعديل املقرتح ملعاهدة ا ببق ا ل ل تمكن وم. ينط َّن مث،  ُ األطراف [سـ

تعاقدة بدلان] [ملا ية يف جمال الرباءات رضورة ]لا يهنا الو شلك رصحي من أن شرتط يف قوا ن يف معاهدة قانون الرباءات  ت طب ن
ية و ية/ثإعالن املودعني عن مصدر املوارد الورا بات الرباءات الو يدية يق  نأو املعارف ا طل طتقل  .ل

يار الفرعي  3 خلا

شف اإللزايم عن مصدر تعديل معاه 33.3 نصا عىل رشط ا شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات  تعاون  لكدة ا ت ب ّل ل
ية، ثال" وإدراج ثاملوارد الورا متهادة الا يه يف بروتوكول انغواي"لاملعرتف هبا دويا.ش نصوص  عل كام هو   نصوص أخرى ةأي وم

بدلان األعضاء  .لقد تطرهحا ا

                                                 

سأةل، مفن  10 شأن أية  يار واحد أو أكرث  مند اقرتاح  ب هوم أنه ميكن خع يارات األخذ بأيعدمملف ا  .خل من تكل ا
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يار الفرعي  4 خلا

تعاقدةاألط[تتخذ  34.3 بدلان] [ملراف ا شأن الرباءاتيف ] لا تعاون  بمعاهدة ا بل تعديل ا مل تدابري  ية لاادئ ل جهيتو
بات الرباءات و حفصإلجراءات حبث  شف عن مصدر امل لتأخذ هاطل بار ا لكبعني الا يةعت تقاهتا [ثوارد الورا واملعارف ] مشـو

يدية ية ا. تاملربطة هبا لتقلا سلطات اإل بق احلمك عىل ا ميو ل قلنط بحث والفحص ي ية اب سلطات ادلوية ا لية ابلرباءات وا ن ل ل ملعن ملع
شأن الرباءاتمبوجب  تعاون  بمعاهدة ا  .ل

ية عامحلاية ادلفا

 

ياانت  لبجرد قواعد ا

ساعدة [ 35.3 ياانت  بو يف إجراء جرد لقواعد ا مببدأت الو ب ساعدة[لي بت ا ملو من ادلول األعضاء ومصادر ] طل
يةاملعلومات عن  يديةثاملوارد الورا ندما توجد تكل  لتقل واملعارف ا ية  عوحتافظ يف ذات الوقت عىل حامية املصادر األ صل
ية ثقا يق ا فاملوا ل يةث ية وامجلاعات ا شعوب األ نرية  بقة ا حملل لضامن املوافقة ا صل لل ملسـتسـ  .]مل

شأن  يةبأنظمة املعلومات  ية ثاملوارد الورا  ع ألغراض امحلاية ادلفا

يار  1 خلا

شاء قاعدة 36.3 تاح للفاحصني يف أي بدل من أجل تفادي نإ يدية  ية واملعارف ا شأن املوارد الورا ياانت   ّ ت تقل ث ب طأ اخللب
يدية يف  ية واملعارف ا تقلنح الرباءات للموارد الورا لث  . هباتاملربطةم

ية 37.3 شعوب األ توبة بلغات ا ها أي فاحص ابلواثئق ا توب بلغة  صلوإرفاق ملخص  ل ملك هم  .يفمك

يمي لك 38.3 هاتقو يدية املربطة هبا و ية واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا هدته من معلومات  يع بدل ملا يف  م جتمع ت تقل  .لث

نقرة واحدة 39.3 بحث فهيا  هل ا تعددة  بووضع نظام جامع وموحد أو أنظمة  ل س  .يم

بغي أن  40.3 بحث فهياينو ياانت ميكن ا شاركة وتدير قواعد  لتكل لك دوةل عضو  ب م ياانت من توتألف قاعدة . مت لبا
بوابةلبوابة  بو املربطة هبذه ا ياانت ادلول األعضاء يف الو بو وقواعد  للو ت ي ب  .ي

بو عىل  41.3 نفاذ إىل بوابة الو ترص ا يو ل ية الفكرية سـيق تخدام مللكماكتب ا  عناوين بروتوكول إنرتنتسـواب
 .مسجةل أخرى

يار  2 خلا

ية مجع 42.3 يدية وثاملوارد الورا ياانت هبات املربطةلتقلاملعارف ا  .ب يف قواعد 
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سجام  43.3 تواهانوالبد من حد أدىن يف ا ياانت و حمية قواعد ا لب  .بن

نفاذ إىل قوا 44.3 بو نظاما  للوتدير الو يةي ية والو ية واإل ياانت ا نعد ا مي حملل طب يدية قلل ية واملعارف ا تقل للموارد الورا لث
 .تاملربطة هبا

يدية 45.3 شاء بوابة دوية للمعارف ا تقلوإ ل  .لن

 3 خليارا

ية  46.3 يدية املربطة ابملوارد الورا شفوية عن املعارف ا ية وا تا ثإاتحة املعلومات ا ت تقل ل لب تقاهتا[لك بحث ]مشـو ل إلاتحة ا
ب ية الفكرية[ اتطلوالفحص يف  يدية]الرباءات] [مللكا يل اخلاصة بصاحب املعارف ا تفا تقل، مبا يف ذكل ا ص  .لل

مت 47.3 رش املعلومات  ناسب  لووضع نظام  لن ية من م سلطات ا نكني ا تعاقدة[ملعل بدلان] [ملاألطراف ا أو امجلاعات ] لا
ية الفكرية  بات حقوق ا بحث وحفص  ية أخرى من تقدمي معلومات وجهية  ية األخرى أو أية أطراف  ية وا مللكاأل طل ل ن حملل معصل

ية  سن] للرباءات] [للملكية الفكرية[طناملعروضة أمام املاكتب الو يمي أ حمن أجل إجراء  نح حقوق تق ية  ثال ملعايري األ مل لال هل مت
ية الفكرية  .مللكا

نظر يفل ينبغي] يتعني عىل[أنه و 48.3 ية الفكرية أن  ية  تلماكتب الو للملكن ية  ]املعلوماتمجيع  [ط نا ية ا عحاةل ا لص لتقن
سابقة  ية لا تعلقة ابملوارد الورا شفوية الوجهية ا ية وا تا ثا مل ل ب تقاهتا[لك يدية ا]مشـو ها تملربطة هبالتقل واملعارف ا تاحة  ل ا نظر مل لبغض ا
بدلانعن لغهتا يع ا ل والواردة من  ندما مج نح حقوق تبحث وتع  ية  تحديد معايري األ ملفحص  هل ية الفكرية[ل  ].الرباءات] [مللكا

يار  4 خلا

ية  49.3 شأن املوارد الورا ياانت  شاء قواعد  ثإ ب ب تقاهتا[ن يدية] مشـو سلط لتقلواملعارف ا تاح  للاملربطة هبا  ت تصة ت خملات ا
ية واألطراف  ية[ملعنا ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل نرية[األخرى من أجل ] ل بقة ا ملسـتضامن املوافقة احلرة ا تفادي ] ملسـ

يدية يف طأ اخل ية واملعارف ا تقلنح الرباءات للموارد الورا لث بادةل مع  هباتاملربطةم ثقة ا بع وا ية وإماكية ا شفا ت وضامن ا ل ن ملل ت لتف
يولويج وبرتوكول انغوايتيمراعاة تر نوع ا ية ا يه يف اتفا نصوص  نافع كام هو  نفاذ وتقامس ا ببات ا ت عل مل لل ل ق  .م

ية  50.3 تعلقة ابملوارد الورا شفوية ا تدوين املعلومات ا هود  بغي بذل ا ثو مل ل ل جل تقاهتا[ين يدية املربطة ] مشـو تواملعارف ا لتقل
ياانت شاء قواعد ا بهبا من أجل تعزيز إ  .لن

تدابري اإل[ ية للحاميةلا ية وا لتمكيلضا ية/ف شأن امحلاية ادلفا يات  تو ية أو ا تو بادئ ا عا ب ص ل جهي ل  ].مل

يار  1 خلا

ية ] يتعني عىل[ه أن 51.3 طنبغي للماكتب الو بة أن تضع] للرباءات] [للملكية الفكرية[ين نا ية  بادئ تو سـ  مجهي يةم  فووا
بات  بحث يف  طلإلجراء ا ية الفكرية[ل تعلقة ]الرباءات] [مللكا تقاهتا[ابملوارد الوراثة  ملا يدية املربطة هبا ]مشـو ت واملعارف ا لتقل

تضاء، مع مراعاة هاحفصو سب الا تاحة للفاحصني،  سابقة ا ية ا نا ية ا قحاةل ا ح مل ل ع لص ية املقدمة من و [لتقن فاملعلومات اإلضا
تاحة للفاحصني  .]ملاملودعني وا
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يار  2 خلا

ية 52.3 بادئ تو يات أو  جهيوضع تو شأنمص بات الرباءات إجراءات ب  لرتاعي عىل حنو أفضل  هاحفصو طلحبث 
ية شف عن مصدر املوارد الورا ثا  .لك

تخدام  53.3 ية وملابياانت لاقواعد سـوا يدية املربطة هبا/ثتاحة عن املوارد الورا تأو املعارف ا  .لتقل

ية  ياة واملوارد الورا ثالرباءات عىل أشاكل ا حل
ية  11.لطبيعا

يار 54.3 نح أية . 1 خلا ية داخل ُتمال  ية ا ية الفكرية للموارد الورا يعحقوق  لطبث يعيللملك  . وخارجهلطبالوضع ا

يار 55.3 تعامالت اجلديدة للمواد املعروفة . 2 خلا ياة والا سـتعزيز توافر امحلاية مبوجب الرباءات ألشاكل ا حل
تخدام  ناجتة عن ا نافع ا نافع ودلمع تقامس تكل ا تحداث ا سـال ل مل مل يةسـ يدية املربطة هبا واملثاملوارد الورا تعارف ا  .لتقل

يار 56.3 ية الفكرية[بأن ماكتب . 3 خلا نح الرباءات عىل أشاكل ] يتعني علهيا] [الرباءات] [مللكا ها عدم  مبغي  ل ين
يعة، وتكون معزوةل أو موصوفة بذكل  ية كام يه موجودة يف ا ية أو ورا يولو ياة أو عىل أجزاء مهنا، يف شلك موارد  با ث ب لطحل ج

شلك، فضال يدية] مشـتقاهتا[ عن لا  .تاملربطة هبا لتقلواملعارف ا

 ]4 املادة[

شأن[ ية] [امحلاية[تدابري ] باقرتاحات   ]لتمكيلا

يار  1 خلا

تعاقدة[ميكن  1.4 نفاذ إىل املعلومات] للبدلان] [مللألطراف ا لسري ا ية تي تعلقة ابملوارد الورا ث ا تقاهتا[مل  ]مشـو
يدية املربطة هبا تواملعارف ا تاحة ، مبا لتقل ية الفكرية ملفهيا املعلومات ا ياانت دلى ماكتب ا مللكيف قواعد ا تعاقدة[لب ] مللألطراف ا

 .يف هذا الصك] للبدلان[

تعاقدة[ وتكفل 2.4 بدلان] [ملاألطراف ا  : ما ييل]لا

ند )أ( نحو الوارد يف ا ية الفكرية عىل ا باحملافظة عىل رسية املعلومات املقدمة إىل ماكتب ا لل  ]1.1[ مللك
نفذون إىل تكل املعلومات، وفقا بل تكل املاكتب واملودعني اذلين  يمن  ية[ للحقوق والقوانني ق ] حمللا

تعاقديلادلوية أو ا لرشيع الوطين أو الالزتام ا ناء احلاةل اليت توصف فهيا املعلومات عىل  [لت سـتث، اب
ناء حفص طلب الرباءة سابقة أ ية ا نا ية ا ثأهنا جزء من حاةل ا ل ع لص  ].لتقن

تعاقدية أو انهتااك للحامية املكفوةل يف  )ب( سة وخمالفا لاللزتامات ا نا يا  نا بار أية خمالفة ملا ذكر  لوا ف للم فت م ع
نحو اذلي يكفهل هذا الصكعقوبةهذا الصك وأن يكون هذا الفعل حمل   ].ل عىل ا

                                                 

هوم أنه ميكن   11 سأةل، مفن ا شأن أية  يار واحد أو أكرث  ملفند اقرتاح  مخ ب يارات األخذ بأيعدمع  .خل من تكل ا
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تعلقة ابمل )ج( يا والعقود ا نولو ملوتقامس املعلومات وأفضل املامرسات يف جمال نقل ا ج ية عرب لتك ثوارد الورا
تعاقدية  ية لألحاكم ا تو بادئ ا شأن تكل املعلومات وامليض يف وضع ا بو  ياانت الو لقواعد  جهي ل مل ب ي ب

ية منوذ جا  .ل

نصف  )د( تقامس ا نفاذ وا رسي عىل ا ية الفكرية اليت  ية  تو بادئ ا شأن ا ملوتقامس املعلومات  ل ل جهي ل مل تب للملك
بوللمنافع والامتس إجراء دراسة حول ممارسات  ية من الو تعلقة ابملوارد الورا يص ا يالرت ث مل  .خ

يار  2 خلا

ناسب 3.4 تلمت إعالان؛ ومن ا بعه ماكتب الرباءات لكام ا يط لإلخطار  يق إجراء  ملبغي  سـ سـ ّب ت تن بي شلك تط ب، 
يولويجخاص، نوع ا ية ا بادل املعلومات التفا ية  ب حتديد آ ت ت لل ل ية /ق با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب لألغذية والزراعة لل

ئة املركزية اليت  نظمة األغذية والزراعة بصفهتا ا تابعة  يا مل تاحةمل ينبغيلهل  .ملاكتب الرباءات أن ترسل إلهيا املعلومات ا

يار  3 خلا

هوروضع قامئة 4.4 تاح  للجم  تضمن لل ت بات الرباءات اليت  شأن  سمل املعلومات  تصة  ية ا تواكالت احلكو طل ب ت بخمل م
ية وإعالان عن مصدر  يدية/ثاملوارد الورا توي . لتقلأو املعارف ا بات الرباءات اليت  سمل  حتوميكن ملاكتب الرباءات اليت  طل تت

نت مكصدر ية أ تصة بأن ادلوةل ا ية ا بلغ الواكةل احلكو يل أن  علعىل إعالن من هذا ا ن خمل ت ملعب م تعاون الويق . لق بو، اب ثوميكن للو ل ي
يولويج نوع ا ية ا بمع اتفا لت ل نظمة األغذية والزراعة، املعاهدة /ق تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملادلوية  ل ت ن ث ب لل

نظر يف  تصةلل  املذكورةقامئةالنإماكية وضع لا ية ا خملواكالت احلكو  .م

 ]5 املادة[

 لالتفاقات ادلويةابالعالقة 

تعاقدة[تنشئ  1.5 بدلان] [ملاألطراف ا سقا و]لا ية الفكرية اليت  عالقة دتشجعمت نظاما  بادل بني حقوق ا مللكمع  مت
تعاملتنطوي عىل  ية سـا تقاهتا[ث املوارد الورا سارية]مشـو يدية املربطة هبا والاتفاقات واملعاهدات ادلوية ا ل واملعارف ا ل ت  .لتقل

تعاقدة[وتدمع  2.5 بدلان] [ملاألطراف ا يولويج]لا نوع ا ية ا يذ اتفا ب عىل وجه اخلصوص  لت ل ق تواصل مبا يف ذكل  (تنف لا
يهتا  لمع آ ئة ،)تبادل املعلوماتل نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا شـ وبروتوكول انغواي  ل للم مل ل جلينب

يولويج نوع ا ية ا تخداهما امللحق ابتفا بعن ا ت لسـ ل تابعة ، وق ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا لاملعاهدة ادلوية  ت ن ث ب لل
سب احلالغذية والزراعةملنظمة األ ية،  يذ الاتفاقات اإل ح، واتفاق تربس، و قلمي نف وال بد من تعديل معاهدة قانون الرباءات . تي

شأن الرباءاتو تعاون  بمعاهدة ا  .ل

شف عن املصدر  3.5 لكوميكن رشط ا تعاقدة[ّ بدلان] [ملاألطراف ا يات ادلوية ]لا ل يف الاتفا ية، ومهناق ية ملعنا ق اتفا
يو نوع ا با لت نظمة األغذية والزراعة/لويجل تابعة  ية لألغذية والزراعة ا با ية ا شأن املوارد الورا ملاملعاهدة ادلوية  ل ت ن ث ب ومعاهدة ، لل

شان الرباءات تعاون  با  .يواتفاق تربس من الوفاء ابلزتاماهتا،  ومعاهدة قانون الرباءات،ل
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 ]6 املادة[

تعاون ادلويل  لا

ية أعضاء [ 1.6 بو ا ئات الو نحتث  ي ملعي ية ه تو بادئ ا شأن الرباءات عىل إعداد مجموعة من ا تعاون  جهيمعاهدة ا ل مل ب ل
شأ أو املصدر من طرف ]لبحث والفحصا[بشأن  شف اإلداري عن ا نا بحث والفحص ادلوية يف إطار سلطات مللك ل ا ل

شف  ناء عىل رشط ا ية الواردة  شأن الرباءات، مبا يف ذكل املعلومات اإلضا تعاون  لكمعاهدة ا ب ب نصوفل هذا يف عليه ص ملا
 .]الصك

 ]7 املادة[

بدلان تعاون فامي بني ا لا  ل

ية  يف احلاالت اليت توجد فهيا[ 1.7 يديةوثاملوارد الورا ية لتقلاملعارف ا ها صةل ابملوارد الورا ث املربطة هبا اليت  لت
ية[ ية وامجلاعات ا حمللشعوب األ صل تعاقدة[ يف أقالمي ]لل تلفة، ]بدلان] [مأطراف  تكل ] تكليتعني عىل [خم  لبغي  األطراف [[ين

تعاقدة بدلان] [ملا هاأن  ]]لا تعارض  معتعاون ابختاذ تدابري تدمع أهداف هذا الصك وال  ت  ].ت

 ]8 املادة[

  وممارسة احلقوق واجلزاءاتالعقوابت

يار  1 خلا

نوحة 1.8 تعلقة بوضع حق براءة  ممالعقوابت ا  .مل

يار الفرعي  1 خلا

نوحة دون  2.8 بارية كام هو نصوص ملمختضع الرباءات ا يص إ شأ أو املصدر إلصدار ترا شف عن بدل ا جا خ ن مللك
 .ي من اتفاق تربس31 عليه يف املادة

يار الفرعي  2 خلا

ثال لقوانني  3.8 شأ مورد ورايث أو عدم الا شف عن مصدر  بب عدم ا بدلان اليت تلغي براءات  تتدفع ا ن لك مل م سب
بة للك من بدل نا نافع ماكفأة  نفاذ وتقامس ا سـا مل شأ وصاحب الرباءةمل  .ملن ا

يار الفرعي  3 خلا

ها للفحص اإلداري  4.8 سو يدية، واليت خيضع  ية أو املعارف ا يقتمد مدة أي براءة ذات صةل ابملوارد الورا ت تقل لث ُ
ناجت عن ذكل الفحص تأخري ا لتعويض ا ل بب الفحص . ل سويق  تأخري يف ا ناسب مدة ا بسوترد مدة تكل الرباءة لفرتة  تل ل ت ّ ُ

 .اإلداري
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يار الفرعي  4 خلا

ها دون داع بفرض رشط  5.8 يدية، واليت تأخر  ية أو املعارف ا منحتمد مدة أي براءة ذات صةل ابملوارد الورا تقل لث ّ ُ
تكل  بشف اإللزايم املربط  ت يةللك يديةثاملوارد الورا نح الرباءة . لتقل أو املعارف ا متديد تكل أي فرتة تأخري يف  موساوي مدة ا ل ت

لبب فرض رشط ا  .كشف اإللزايم املذكوربس

يار الفرعي  5 خلا

تعاقدة[ تكفل 6.8 بدلان] [ملاألطراف ا ية واإلدارية إاتحةن، وفقا ألنظمهتا القانوية، ]لا ية واملد نا ن إجراءات اإلنفاذ ا ئ جل
نازعات  سوية ا يات  بة وآ نا ملا ت ل سـ يهنا مبوجبمل ية  هذا الصك للمواريكفلهامحلاية اليت عىل اعمد مت ّتعد أي ضدن قوا ثد الورا

تقاهتا[ يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا  .لتقل

تعاقدة[ وتكفل 7.8 بدلان] [ملاألطراف ا سلطات اإلدارية و]لا ية احلق يف ما ييل/لل  ّأو القضا  :ئ

ية الفكرية؛إلغاء )أ(  مللك حقوق ا

ية الفكرية غري قابةل لإلنفاذ  )ب( ثل املودع إنمللكوجعل حقوق ا رشوط ب تعلقةمل االلزتاماتلميت مل 
نصوص علهيا يف هذا الصك أو شف اإللزايم ا ملا ئة أو مضلةل إذا لك  .طقدم معلومات خا

شب أي نز 8.8 ية عىلع انوإذا  تخديم املوارد الورا تفق علهيا بني  رشوط ا ث ا سـ ممل تقاهتا[ل يدية ]مشـو لتقل واملعارف ا
يدين  ملسـتفاملربطة هبا وا يل امهنات حي وموردهيا، جاز للك طرف أن  سوية ّ ية بديةل  تسأةل إىل آ ل رشيع الزناعاتلمل لت يعرتف هبا ا

 .احمليل

يار الفرعي  6 خلا

شف  9.8 تخذ تدابري أخرى وتفرض عقوابت أخرى، مبا فهيا اإللغاء، ضد انهتاك رشوط ا بدلان أن  لكجيوز  ت لل
 .اإللزايم

يار الفرعي  7 خلا

ية احلق يف/يكون لإلدارة و 10.8 سلطات القضا ئأو ا ي من اتفاق تربس، أو 32راءة، رشط مراعاة املادة إلغاء ب ل
 .جعل الرباءة غري قابةل لإلنفاذ

يار الفرعي  8 خلا

نح براء 11.8 بني بعد  مإذا  ئةّقدم معلومات أنه  أن املودع مل يعلن عن املصدر أو ةت بار عدم طخا عت، فال جيوز ا
رشط أساسا  يفاء ا لا نوحة إللغاء ست بوت  إال يفهالإبطاأو ملمالرباءة ا  من معاهدة قانون 10املادة ( الغشنية يف ث حال 

 .)الرباءات
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يار  2 خلا

يعة إدارية أو اليت خترج عن نظام  12.8 ية الفكرية[طبعقوابت ذات   ].الرباءات] [مللكا

يار الفرعي  1 خلا

ية واملعارف االرباءاتينبغي أن يكفل نظام  13.8 تخديم املوارد الورا يقني يف احلقوق  تق ا ث سـ لل ّيدية وأال يفرض مل ل
يقني القانوين  .لرشوطا تقوض ا

يار الفرعي  2 خلا

تعاقدة[ تكفل 14.8 بدلان] [ملاألطراف ا ية واإلدارية إاتحةن، وفقا ألنظمهتا القانوية، ]لا ية واملد نا ن إجراءات اإلنفاذ ا ئ جل
نازعات  سوية ا يات  بة وآ نا ملا ت ل سـ يهنا مبوجبمل ية يكفلها محلاية اليتعىل اعمد مت ّتعد أي ضدن قوا ث هذا الصك للموارد الورا

تقاهتا[ يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا  .لتقل

تعاقدة[ وتكفل 15.8 بدلان] [ملاألطراف ا سلطات اإلدارية و]لا ية احلق يف ما ييل/لل  ّأو القضا  :ئ

ية الفكرية؛ )أ( بات ا مترار يف معاجلة  مللكنع الا طلم  سـ

ية الفكرية )ب( نح حقوق ا نع  مللكو م  .م

 3 خليار الفرعيا

رشوط 16.8 يفاء تكل ا بات الرباءات دون ا لال تعاجل  ستُ  .طل

يار الفرعي  4 خلا

بة عن األرضار 17.8 نا ية وغرامات وتعويضات  نا شمل عقوابت إدارية وعقوابت  بدلان عقوابت  سـتفرض ا ئ ت مل  .ج

يار الفرعي  5 خلا

باتيف حاةل 18.8 شف عن معلومات غري ث إ حص أن مودع طلب الرباءة  يهينبغي أنيحة أو غري اكمةل، ك عل تفرض  ُ 
ية خارج نطاق قانون الرباءاتأو عىل صاحب الرباءة بة ورد نا ع عقوابت فعاةل و سـ ية  و.م فأما إذا قدم املودع معلومات إضا

ناء يقني القانوين، .  مواصةل معاجلة الطلبيف أال يؤثر ذكل فينبغي معاجلة الطلب، ثأ   أال يؤثر تقدميينبغيلوألغراض ا
يحة أو غري اكمةل  تعدين عىل الرباءاتيفحصمعلومات غري  نوحة أو عىل إماكية إنفاذها ضد ا مل حصة الرباءة ا ن  .ملم

تواها للك وجيب 19.8 يعة هذه العقوابت و سـ ترك حتديد  مب تعاقدة[ط ن عىل حدة وفق املامرسات القانوية بدل] مدوةل 
بادئ العامة للقانون ية ومع احرتام ا ملا تدايت دوية وميكن. حملل بو أو يف  شة وسائل وضع هذه العقوابت سواء داخل الو نا ل  ن ي مق م

 .أخرى
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يار الفرعي  7 خلا

ية احلق/يكون لإلدارة و 20.8 سلطات القضا ئأو ا نع ما ييلل نح براءة) ب(مواصةل معاجلة طلب ما، ) أ: (م يف   .مأو 

يار الفرعي  8 خلا

تعاقدة[ تكفل 21.8 بدلان] [ملاألطراف ا بب نألنظمهتا القانوية، وفقا ]لا بات الرباءات  بة لرفض  نا س، تدابري  بم طل سـ
تعدي ثال وا ّعدم الا ل ت مت ية احامية عىل عمد ملا تقاهتا[ثملوارد الورا يدية املربطة هبا]مشـو ت واملعارف ا بقة لتقل ملط، وفقا لألحاكم ا

 .من هذه الالحئة

يار الفرعي  9 خلا

بق يف ا 22.8 ملكإذا اكن القانون الوطين ا ية ملط شرتط اإلعالن عن مصدر املوارد الورا ثتب املعني  ي املعارف  وأّ
يدية، فإن القاعدة يا (51 لتقلا شأن الرباءات شرتط عىل ) أ(3-)ناث تعاون  يذية ملعاهدة ا تاجلديدة املقرتحة من الالحئة ا ب ل لتنف

رشط خال ية إىل الالزتام هبذا ا تب املعني دعوة املودع يف بداية املرحةل الو لا طن هرين من اترخي ادلعوةملك  .شل همةل ال تقل عن 
 ].WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10 ثامللحق األول من الويقة[

هةل احملددة،  23.8 ثل املودع لدلعوة خالل ا ملوإذا مل  سحواب جيوزميت تربه  تب املعني أن يرفض الطلب أو  م  يع للمك
رشط يفاء هذا ا لبب عدم ا ت سس  .ب

بني بعدو 24.8 نح براءتإضافة إىل ذكل، إذا  ئةّقدم معلومات أنه  أن املودع مل يعلن عن املصدر أو ةم  ، فال طخا
رشط أساسا  يفاء ا بار عدم ا لجيوز ا ست نوحة إللغاء عت نص علهيا فرض جيوزلكن و. هالإبطاأو ملمالرباءة ا ّ عقوابت أخرى  ي

ثل دفع  ية  نا مالقانون الوطين مبا فهيا العقوابت ا ئ  .اتغرامالجل

يار الفرعي  10 خلا

شف اإللزايم  25.8 يفاء أي رشط من رشوط ا لكال تفرض أي عقوابت يف إطار نظام الرباءات يف حال عدم ا ست ُ
ها رشوط ال يؤخر معاجلة طلب الرباءة أو  يفاء تكل ا يدية وعدم ا ية أو املعارف ا تعلق ابملوارد الورا نحفامي  مت لس تقل ث  .لي

يار  3 خلا

نح براء 26.8 بني بعد  مإذا  ئة ومضلةل، أو أن ّقدم معلومات أنه أو املعلومات املطلوبة يعلن عن  أن املودع مل ةت طخا
نفاذ إىل  ند ا بت أنه  لناك أدةل  ع يةتثه رشيع الوطين املعين / وثاملوارد الورا ها انهتك ا تعام يدية املربطة هبا وا لتأو املعارف ا ُ ل سـ ت لتقل

يةللبدل اذلي يوفر  يدية املرب/ وثاملوارد الورا تأو املعارف ا سب لتقل شأ تكل املوارد أو بدل ا تطة هبا، أي بدل  كن يةٌم  ثاملوارد الورا
يولويج أو/و نوع ا ية ا يدية املربطة هبا وفقا التفا باملعارف ا ت ت لتقل ل ية لألغذية /قل با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب لل

نظمة األغذية والزراعة تابعة  ملوالزراعة ا بدلان عقواب] األطراف[، تفرض ل ية لا نا شمل عقوابت إدارية وعقوابت  ئت  جت
بة عن األرضار نا سـوغرامات وتعويضات  تخذ تدابري أخرى وتفرض عقوابت أخرى، مبا فهيا ] لألطراف[وجيوز . م تبدلان أن  لل

شف اإللزايم  .لكاإللغاء، ضد انهتاك رشوط ا
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 ]9 املادة[

تعاون وتكوين الكفاءات[ ية وا ساعدة ا لا ن  ]لتقمل

ئات الحتدد 1.9 ية هي  بو ا نو يبملعي تحداث األحاكم مبوجب هذا الصك لأسا يذهايل ومتوسـا بو . هاتنف و يوتقدم الو
ية و ساعدة ا نا شطة لتقمل نفذ نأ بدلان األقل منوا، ليك  ية، وخاصة ا نا بدلان ا تعاون وتكوين الكفاءات وادلمع املايل إىل ا تا ل ل ل مل

نصوص علهيا يف هذا الصك  .ملالالزتامات ا

 ]ءييل ذكل املرفق اب[
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يدية  مرشوع مواد: لتقلحامية املعارف ا
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 مقدمة

نة  رشين  تام ادلورة احلادية ا ند ا تاجئ احملققة  نص ا للجيعرض هذا ا ت ع ن لعل خ ية ادلويةل لاحلكو نة (م ية العامة ) للجا مجلعوفقا لوالية ا
بو  سائل ال يزال العمل علهيا جاراي). WO/GA/40/7 ثالواردة يف الويقة(يللو  .مويقدم 

رسينم  مليالحظات ا

توافق  نارص ا نا وحتديد واحض  يامث اكن  يارات  رسون إىل دمج ا لمعد ا لع ممكخل ح رسين"أطلق علهيا (ملي ملييار ا نص " (خ لا
توافقي تالف )") لا نارص الا خو رسين"أطلق علهيا (ع يارية إىل نص ا مليإضافات ا تالق تكل "). خت بار نقاط الا خوميكن ا عت

ياسة ا ية  سـالقضااي الر للسـ  .لعامةئي

يغ اجلديدة داخل  يغ اجلديدة اليت أضافهتا الوفود يف آخر حتديث للويقة، وعدم وضع أي من تكل ا لصووضع خط حتت ا ث لص
توافق نارص ا لأقواس مربعة ال يعين ابلرضورة أهنا من   .ع

 .WIPO/GRTKF/IC/21/4 ثومل حتذف األقواس املربعة الواردة يف الويقة

رش بوشري املصطلحات املفصوةل  أن أحد تكل املصطلحات حيظي بدمع وفد واحد عىل ]) ّمالك]/[أحصاب[مثل (طات مائةل ت
ياسة العامة العالقة /األقل و ية ا توقف عىل نوع الصك أو عىل  ية أو أنه  سأةل  يار املصطلحات  سـأو أن ا قض ي مصطلح م لت خ

ها  .حلاليت جيري 
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ياسة العامة  لسـأهداف ا

يد لتقلبغي أن هتدف حامية املعارف ا  :ية إىل ما ييلين

مية  لقإقرار ا

شمويل[إقرار الطابع  "1" ميهتا ] ّاملمزي[] لا ية، مبا فهيا  ميهتا اذلا يدية و قللمعارف ا تق لتقل
ية ية والرو حالاجامت ع

تصادية[  ية ] قوالا نولو ية وا ية واإليكولو جوالفكرية وا تك لج تجارية[لعلم ] لوا
سلمي بأن أنظمة املعارف ا ية، وا ثقا لوالرتبوية وا ت لل شاط ف نيدية تكفل أطرا ملا جيري من  ًتقل ُ ُ

تيس ماكنة  متزية،  ية  ياة فكرية وإبدا تواصل من  تاكري و تكا ّح م ع ي ية[ب بة جوهرية ]سـأسا  لنسـاب
ية وا للشعوب ية لألنظمة املعر مية ا ساوي ا ية  مية  ية وها  ية وا فمجلاعات األ لعلمل ت علم حملل لقصل ق
 .األخرى

 تشجيع الاحرتام

يدية وكرامةتشجيع احرتام أنظمة  "2"  املعارف ]ّمالك]/[أحصاب [لتقلاملعارف ا
ية  ثقا يدية اذلين يصونون تكل األنظمة ويطوروهنا وحيافظون علهيا، وكذا سالمهتم ا فا ل ّتقل ل

يدية تأيت به يف احلفاظ  ئت املعارف ا هام اذلي ما  ية؛ واحرتام اإل هم الفكرية والرو تقلو لت ف س ح َيم ِ ق
شة  هم به املعا] ّمالك]/[أحصاب[معيعىل  يدية وهويهتم؛ واحرتام ما أ سرف ا لتقل

يدية من أجل ] ّمالك]/[أحصاب[ ئة[لتقلاملعارف ا نوع ] لبياحلفاظ عىل ا لتاحلفاظ عىل ا
تدامة وتقدم  مترار واألمن الغذايئ والزراعة ا تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا ُّا سـ سـ ملب سـل

يا؛ نولو جالعلوم وا  لتك

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

بارشة عن  "3" تطلعات واألماين الصادرة  مالاسرتشاد اب ] ّمالك]/[أحصاب[ل
هم  هم بو يدية واحرتام حقو صفاملعارف ا ق نني علهيا ] ّمالك]/[أحصاب[لتقل يدية واملؤ متاملعارف ا لتقل

ت مبوجب القانون الوطين وادلويل نفعة الا يق الرخاء وا هام يف  قواإل حتق ية ملس ثقا فصادية وا ل
ية هلم  هاهمم يف جامعاهتم ويف تقدم العلوم ] وماكفأهتم عىل[عوالاجامت مية إ ُّوالاعرتاف  س بق

متع نفع عىل ا يا اليت تعود اب نولو جملوا ل ج رشوع اذلي جيب ، لتك نصف وا توازن ا ملمع مراعاة ا مل ل
بار؛ بغي أخذها بعني الا تلفة اليت  تإرساؤه بني املصاحل الوجهية وا عخمل  ين

يع عىل  يدية واحلفاظ علهيا]صون[لتشجا  لتقل املعارف ا

يع عىل  "4" يدية واحلفاظ علهيا وتقدمي ادلمع يف هذا ]صون[لتشجا لتقل املعارف ا
يدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا وإدامهتا  وتقدمي [لتقلالصدد من خالل احرتام أنظمة املعارف ا

نني عىل هذه األنظمة املعرية إلد فاحلوافز للمؤ هم وصوهنامت  ؛]فامة أنظمة معار

يدية] ّمالك]/[أحصاب[متكني  يدية وإقرار الطابع املمزي ألنظمة املعارف ا تقلاملعارف ا لتقل  ل

ّها بطريقة متكن  "5" هم من ] ّمالك]/[أحصاب[حتقيق يدية من حامية معار فاملعارف ا لتقل
يدية واحلا ناسب لتقلخالل اإلقرار متاما ابلطابع املمزي ألنظمة املعارف ا باط حلول  تجة إىل ا سـتن
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نصفة وأن  توازنة و بغي أن تكون  ثل هذه احللول  هذه األنظمة علام بأن  مالطابع املمزي  م ن م يل
يدية من سوء  يدية بطريقة تدمع حامية املعارف ا ية الفكرية ا تقلتكفل معل أنظمة ا لتقل ل مللك

رشوع وأن تكون قادرة فعال عىل متكني  متكل غري ا تخدام وا ملالا ل ] ّمالك]/[حصابأ[سـ
يدية املربطة  تاملعارف ا يةلتقل هم وأن يكون ثابملوارد الورا رشوعة يف معار هم ا ف من ممارسة حقو ملق
تحق علهيا؛  مسـهلم سلطان 

يدية  لتقلدمع أنظمة املعارف ا

تواصل عىل يد  "6" ها ا ها ونا يدية وتطورها وباد تخدام املعارف ا ملاحرتام ا ت ت تقل قلسـ ل ّ ل
يب العرية يف ] هاّكمال]/[اأحصاهب[ سري ذكل؛ ودمع األسا فويهنم، وفقا لألعراف القامئة، و لب تي َ ْ

مترار  يع الا يب و ية وتعزيز تكل األسا سـالائامتن عىل املعارف وما يقرتن هبا من موارد ورا شج ل تث
يدية؛  لتقليف تطوير أنظمة املعارف ا

يدية هام يف صون املعارف ا لتقلاإل  س

ي[مع  "7" مية مكل عام  حاإلقرار  يدية ]ويبق هام يف صون املعارف ا لتقل، اإل س
ية والوسائل األخرى  ناسب بني الوسائل العر توازن ا هام يف إقامة ا فواحلفاظ علهيا، واإل ملس ل
ها  يدية وصوهنا و يع احلفاظ عىل املعارف ا ها، و يقتطويرها واحلفاظ علهيا ونا تطبقل تقل شج ت لل ت

تخداهما وفقا للمامرسات واملعايري والقوا ية فنني واملفاهمي العريةسـوتعزيز ا  عوامجلا
بارشة عىل ] ّمالك]/[حصابأل[ يدية مبا يعود بفائدة أوىل و ماملعارف ا ها]/[اأحصاهب[لتقل ] ّكمال

تفق علهيا مع  رشوط ا نرية وا بقة ا رشية عامة عىل أساس املوافقة ا ملخاصة وعىل ا لسـ ملسـتب مل ل
 تكل املعارف؛] ّمالك]/[أحصاب[

تخدام غري[ منع ]مقع[ نصفسـالا رشوع وغري ا مل ا تخدام] مل رشوع وسوء الا متكل غري ا سـا مل  ل

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

ي ياجات الو يدية مع الا نللمعارف ا ت طتقل ية؛حل  حمللة وا

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

ية األخرى والعمل عىل حنو يامتىش  "9" سارات ادلوية واإل ميمراعاة الصكوك وا ل قلمل
يدية تنظممعها، وال سـامي األنظمة اليت  ية اليت تقرتن ابملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا تقل ا ث لل

ية ت معلونظم  ها؛ِّت نا فعقامس   م

تاكر واإلبداع بيع الا  تشج

ته  "10" يد وماكفأته وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا ييع ا ل ل ب ن لشج ت
يد ادلاخيل مضن يدية عىل ا ناقل املعارف ا لصعوتعزيز  تقل شعوب لت ية و لا صلامجلاعات األ

يدية[ با] لتقلوا ثل هذه املعارف يف ا ية، مبا يف ذكل إدماج  ملوا نفذ يف محملل تدرات الرتبوية اليت 
نني علهيا، رشط أن يوافق ] ّمالك]/[أحصاب[هذه امجلاعات، ملصلحة  يدية واملؤ متاملعارف ا لتقل

يدية عىل ذكل؛] ّمالك]/[أحصاب[  لتقلاملعارف ا
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 بديل

يا وفقا [ "10" نولو تاكر واإلبداع والهنوض هبام وتقدم العمل وتعزيز نقل ا جصون الا لتك ب
تفق علهي مرشوط   ]ا؛ل

بديل[  ]لهناية ا

تفق علهيا  بادل القامئ عىل رشوط  نرية واحلرص عىل ا بقة ا يضامن احلصول عىل املوافقة ا ت لسـ ملسـتمل
 الطرفان

تخدام[ضامن  "11" يدية صون ]سـا يق العرية عىل أساس  لتقلاملعارف ا فالقوانني واملوا ث
بعة يف امجلاعات نرية واحلرص  احلصول عىل املوافقة اعرب] مع[ ملتواإلجراءات ا ملسـتبقة ا ملسـ

تفق علهيا الطرفان  بادل القامئ عىل رشوط  يعىل ا يق مع[لت ا هو قامئ من أنظمة مل وفقا] لتنسـواب
ية  ميدوية وإ يةتنظمقلل نفاذ إىل املوارد الورا ث ا نصف وعادل ل مشلك   ؛ب

شف اإللزايم[ لكيع رشط ا  تشج

يا11" شأ املعار "ن اث شف اإللزايم عن بدل  نضامن رشط ا يدية واملعارف ملك لتقلف ا
يدية تخدمة فهيا لتقلا بات الرباءات أو  ها صةل  ية اليت  سـاملربطة ابملوارد الورا بطل ث مت  ]ل

نافع نصف  تقامس ا للميع ا مل ل  تشج

نقدية ضامن] تشجيع[ "12" نقدية وغري ا نافع ا نصف  توزيع العادل وا تقامس وا ل ا ل للم مل ل ل
يدية، عىل حن تخدام املعارف ا ية من ا تأ تقلا سـ ت لو يامتىش مع غري ذكل من األنظمة ادلوية لمل

نرية،  بقة ا بدأ املوافقة ا بقة و تا ملسـم سـ نصفة يف [ومبا يف ذكل من خالل [ململط ملاملاكفأة العادةل وا
يدية أو احلاالت اليت مت فهيا  لتقلاحلاالت اخلاصة اليت ال ميكن فهيا حتديد صاحب املعارف ا

شف عن املعارف تفق علهيا ]لكا  ؛] الطرفانيوضع رشوط 

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

ية،  "13" توى امجلاعة ا ية عىل  يدية ألغراض ا تخدام املعارف ا حملليع ا سـ من تقل سـ مشج ل لتت
يدية  ذكل، إقرارا حبقوق] ّمالك]/[أحصاب [إن طلب] أرادإن [ ًاملعارف ا شعوب  لتقل لا

ية ية امجلاعات وصلاأل يدية[حملل ا متدة ]لتقلا ية ا تجات األ يع تطوير ا ها؛ و ملسـ  يف معار صل ن ملشج ت ف
ها مىت  سو ية، وتعزيز فرص  ناعات امجلاعات ا يدية وما يقرتن هبا من  يقمن املعارف ا ت حملل ص لتقل

تغى  يدية] ّمالك]/[أحصاب[با نني علهي لتقلاملعارف ا ية وهذه الفرص مبا يامتىش امتواملؤ لتمن هذه ا
يق هم يف  حتقمع  تصادية بلك حرية؛حق ية الا ق ا  لتمن

ية الفكرية  نح حقوق ا مللكنع  م مية[م   ألطراف غري مرصح هلم بذكل]لسلغري ا

يلوةل دون  ]ّاحلد من[ "14" ية الفكرية حلا مللكنح حقوق ا مية[م  يف املعارف ]لسلغري ا
ية  يدية وما يقرتن هبا من موارد ورا ثا بة ألتقل بات ر[لو ممارسـهتا، ابملطا شاء  تبإ مقية للمعارف مكن

هور ية املقرتنة هبا واملعروفة دلى ا يدية واملوارد الورا مجلا ث بات [، ]لتقل بة مودعي  طلمبطا ل
شف عن مصدر  ية اب يدية املقرتنة ابملوارد الورا تعلقة ابملعارف ا لكالرباءات لالخرتاعات ا ث تقل لمل



WO/GA/41/15 

Annex B 

6 

رشوط امل ثال  يد الا شـهئا فضال عن تقدمي أدةل  لتكل املوارد وبدل  ت من تفم نرية َ بقة ا ملسـتوافقة ا ملسـ
نح احلقوق املرتبة عىل الرباءة رشط خاص  شأ  نافع يف بدل ا تقامس ا توا مل ن مل كل  ؛]مل

 بديل

يلوةل دون  ]ّاحلد من[[ "14" ية الفكرية حلا مللكنح حقوق ا مية[م  يف املعارف ]لسلغري ا
ية  يدية وما يقرتن هبا من موارد ورا ثا بةمبو ممارسـهتا، ألتقل طرف ]/[ودوةل عض[ لك لطا

نظر يف  ]متعاقد ية املقرتنة هبا لاب يدية واملوارد الورا ية للمعارف ا بات ر شاء  ثإ تقل مق ت لن مك
هور نرية بعد احلصول عىلمجلواملعروفة دلى ا بقة ا ملسـت املوافقة ا ية ملسـ شعوب األ صل  يف تكل [لل

تعاقدة]/[ادلول األعضاء ية] ملاألطراف ا  ؛]حمللوجامعاهتا ا

بديل[  ]لهناية ا

بادةلتعزيز ثقة ا ية وا شفا ت ا ل ملل  ف

تفامه يف العالقات بني  "15" بادل وا ية والاحرتام ا شفا يقني وا لتعزيز ا ت ل ملل ف
تجارية والرتبوية ] ّمالك]/[أحصاب[ ية وا يدية من هجة، واألوساط األاكد لاملعارف ا مي لتقل

يدية من هجة أخرى، مبا يف ذكل تخديم املعارف ا ية وغريها من أوساط  تقلواحلكو لسـ م  من م
ية  سلوك األخال ثال لقواعد ا يع الا قخالل  ل ت مشج نرية[ت بقة ا بادئ املوافقة احلرة ا تو ملسـم  ؛]ملسـ

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

يدي وأشاكل  "16" ثقايف ا بري ا تقلضامن الاساق مع امحلاية املكفوةل ألشاكل ا ل تع لت ل
بري الفوللكوري، مع احرتام أن العديد من  بريه لتعا ترب معارفه وأشاكل  ية  تعامجلاعات ا يع حملل

تجزأ من  ثقايف جزءا ال  يا شامةل[ل ته ا لهو  ].]ي

يدية[ تخدام الغري للمعارف ا تقلا  لسـ

يدية؛ "17" تخدام املعارف ا تقلمتكني الغري من ا  ]لسـ

نفاذ إىل املعارف وصون املكل العام[ ليع ا  تشج

نفاذ إىل املعارف وصون املكل العا "18" ليع ا  .]متشج

 بديل

شمويل[اإلقرار ابلطابع  "1" ية ]ّاملمزي] [لا يهتا الاجامت يدية، مبا فهيا أ ع للمعارف ا مه لتقل
ية؛ ثقا ية وا تصادية والفكرية وا ية والا فوالرو ق لح  لتعلمي

ية والقمي الفكرية  "2" ثقا سالمة ا يدية؛ وللكرامة وا فيع الاحرتام ألنظمة املعارف ا ل ل تقل لشج ت
ية  يدية اذلين يصونون تكل األنظمة وحيافظون علهيا؛] ّمالك]/[ألحصاب[حوالرو  لتقلاملعارف ا
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ية  "3" ياجات ا لفعلية الا ت حب تخديم ]ّمالك]/[ألحصاب[تل يدية؛مسـو مع  لتقل املعارف ا
بغي مراعاة  تلفة اليت  رشوع اذلي جيب إرساؤه بني املصاحل الوجهية وا نصف وا توازن ا ينا خمل مل ملل

بار؛  عتأخذها بعني الا

يدية  "4" يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  ؛ودمع ذكل احلفاظ علهيا وتطبيقهاولت

يدية؛ "5"  لتقلدمع أنظمة املعارف ا

 ")5" + "4("بديل 

يدية يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  لت

يدية واحلفاظ علهيا ودمع أنظمهتا؛ يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  لت

بديل[  ]لهناية ا

نصف[ منع] مقع[ "6" تخدام غري ا ملالا رشوع  ] وغري العادلسـ متكل غري ا ملا للمعارف ل
يدية؛  لتقلا

توافق مع الاتفاقات "7" سارات[ والصكوك لالعمل اب ية؛]ملوا ن ادلوية ا  ملعل

ن "8" تقامس ا مليع ا ل يدية؛تشج تخدام املعارف ا ية من ا تأ نافع ا تقلصف والعادل  سـ ت مل  لللم

 ")8" + "6("بديل 

ية توى امجلاعات ا ية عىل  حمللالهنوض اب سـ ممن  لت

ية توى امجلاعات ا ية عىل  حمللالهنوض اب سـ ممن متكل غري لت نع ا يدية و ل عرب دمع أنظمة املعارف ا م لتقل
رشوع؛  ملا

بديل[  ]لهناية ا

ث "9" ية وا شفا لتعزيز ا بادةل يف العالقات بني فل يدية ] ّمالك]/[أحصاب[ملتقة ا لتقلاملعارف ا
تخديم  يني وغريمه من  يني واحلكو تجاريني وا يني وا تخدمني األاكد سـمن هجة، وا مي ل مي مسـ ممل لتعل

سلوك  يدية من هجة أخرى، مبا يف ذكل من خالل الهنوض اباللزتام بقواعد ا لاملعارف ا لتقل
ية  بادئ املوافقة ا[قاألخال نريةمو بقة ا ملسـتحلرة ا  .]ملسـ

بديل[  ]لهناية ا
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ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  مل

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

تجابة )أ( سـبدأ الا ساعدة م ياجات] تياجات وتطلعاتحال [ملوا تعلقة حبامية املعارف  حتللحقوق والا ملا
يدية يدية] ّمالك]/[أحصاب[ّ اليت حيددها لتقلا  لتقلاملعارف ا

يه يف  حلقوقابقرار اإلمبدأ  )ب( نصوص  ية كام هو  شعوب األ يدية  تعلق حبامية املعارف ا علفامي  صل لل تقل مي ل
ي شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب نظمة العمل ادلوية رمقةمل ية  ل واتفا م  .169 ق

 بديل

يدية ]ّمالك]/[أحصاب[مبصاحل قرار اإلمبدأ  )ب(  .لتقلاملعارف ا

بديل[  ]لهناية ا

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

شمول )د( لبدأ املرونة وا  م

نافع  )ه( ملبدأ اإلنصاف وتقامس ا  م

 بديل

شف اإللزايم عن بمبدأ )ه( نافعلك ا شأ واإلنصاف، مبا يف ذكل تقامس ا ملدل ا  ملن

بديل[  ]لهناية ا

نفاذ إىل[ )و( نظم ا لبدأ الامتيش مع األنظمة القانوية القامئة اليت  ت ن يدية و م ية لتقلاملعارف ا تاملربطة ثاملوارد الورا
 ]هبا

تعاوية] مبدأ احرتام[ )ز( نبدأ العالقة ا ل ية[ل الصكوك ادلوية بني م س ]قلميواإل يةارات ملوا تفاو ضا ] األخرى [ل
ها[ تعاون  معوا  ]ل

 ))ز) + (و((بديل 

يةمبدأ الامتيش   تفاو سارات ا ض مع الصكوك واألنظمة القانوية وا ل مل ية القامئة واحرتاهما  ن ميادلوية واإل قلل
يهنا يف جمال  تعاون فامي  بوا يةل يدية واملوارد الورا نفاذ إىل املعارف ا ثا تقل  ]تاملربطة هبا لل

 ]بديللهناية ا[

 بديل

تعاوية األخرى  )ز( ية وا سارات اإل سارات ادلوية األخرى وا توافق أو الامتيش مع الصكوك وا نبدأ ا ل مي مل ل مل قلل م
نظم  سارات اليت  تواحرتاهما، مبا فهيا تكل ا يةمل  .ثاملوارد الورا

بديل[  ]لهناية ا
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ها وفق األعراف )ح( يدية و تخدام املعارف ا نقلبدأ احرتام ا تقلم  لسـ

 بديل

تدامة  )ح( ية ا هام يف ا ية واإل يدية األ ثقافات واملامرسات ا سـبدأ اإلقرار ابحرتام املعارف وا من صل تقل ملل لتل س م
ئة مية  للبيواإلدارة ا  لسل

بديل[  ]لهناية ا

 بديل

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

بديل[  ]لهناية ا

يدية )ط( لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا  م

يديةمب )ي( ياجات أحصاب املعارف ا تجابة ال ساعدة لال تقلدأ تقدمي ا ت سـ لمل  ح

 ))ي) + (أ((بديل 

تجابة    سـبدأ الا ساعدة[م ياجات []ملوا يدية] ّمالك]/[أحصاب [ ومصاحل]حتال  لتقلاملعارف ا
تخدمهيا  مسـو

بديل[  ]لهناية ا

شرتك [ )ك( مبدأ اإلقرار بأن املعارف اليت آلت إىل املكل العام يه تراث  يةم سا نلإل  ]ن

نفاذ )ل( يود عىل ا يل من ا تقامس املعارف وا لبدأ احلاجة إىل حوافز جديدة  تقل لقل  لم

ية حمدودة )ن( بغي أن يكون لفرتة ز نة  تعامل معلومات  تاكر حلق ا نبدأ أن أي ا ي مسـ ن ح يم  مع

ها )س( بدعني ود معبدأ حامية مصاحل ا  ملم
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 1املادة 

 موضوع امحلاية

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

رسين ارخي ّ ا توافقي(ملي نص ا لا  )ل

يدية "تشملألغراض هذا الصك،  1.1 هار]  إىلشريت ["لتقلاملعارف ا ية وا ملادلراية ا تاكراتلعمل  ات واملامرساتب والا
شطة و تعلنأ تعمل ميلا ّ وا يدياملطورة[ل ياق  تقل يف  ية]/[.سـ شرتكة بني ]/[حملاملطورة داخل شعب أصيل أو جامعة  مو

يال جها و]/[جاأل  ].يل إىل آخرينقل

رسين يارية إىل نص ا مليإضافات ا  خت

تطورةٌمعارف[ )أ( يوية و م   ]ح

شاطات فكرية[ )ب(  ]نويه مثرة 

ية والصحة واب[ )ج( ئة والرعاية ا لصحواليت قد تربط ابملعارف يف جماالت الزراعة وا ياة لبيت يولويج وأمناط ا حلنوع ا ب لت ل
ية يدية واملوارد ا يعا بتقل ية لطل يالعلم وادلراية ا نولو ندسة و جيف جمال ا تك يديةتله ناء ا تقل ا لب  ]ل

ية أو يف أي شلك آخرواليت قد توجد يف[ )د( نة أو  ية  ه أنظمة معر شفن مق  ]ف

يدية[ )ه( مل جزء من الرتاث امجلاعي التقلاملعارف ا ية وامجلاعات [ي اداملفكري والثقايف ولاقلميي واإلتوارث ٌ صلشعوب األ لل
ية  .]2 معرفون يف املادةللمسـتفيدين كام مه ] حمللا

تقادم[ )و( ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للوال ميكن ا  .]تقسـميل

 بديل

يدية  شمل املعارف ا تقلألغراض هذا الصك،  تعمل الت شطة ا تاكرات واملامرسات وأ هارات والا ية وا لدلراية ا ن ب بطة مللعمل ملسـتنا
يا[ يل إىل آخر أو ا] عجام ملواحملافظ علهيا من  يج ُاليت توجد أو تطور، عىل وجه اخلصوص، داخل . [الجشرتكة بني األ

ية ية أو جامعات  حملشعوب أ  .]صل
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ية  هلمعايري األ

رسين خيار ّ ا توافقي(ملي نص ا لا  )ل

يدية 2.1 تقلتد امحلاية إىل املعارف ا يدين، كام مه معرفون يف املادة  املقرتنة لمت مسـتنبطة  اليت تكون ،2ملسـتفاب
تقامسة يا[ا  علهياوحمافظمنقوةل /مو تجزأاجزء[و] [عجام يدين، كام مه ]]ثويقة الصةل ب]/[ مني ال  ية  ثقا هوية ا تف ا ف للمسـل ل

 ؛2معرفون يف املادة 

رسين يارية إىل نص ا مليإضافات ا  خت

يدين[ )أ (  تج الفريد اخلاص اب ملسـتفا َ  ؛]بوضوح[ أو املقرتن هبم ]ملن

تجزأاجزء[أو  )ب( يدينلهوية اب مقرتنة/حمددة] متصةل]/[ مني ال  ية  ثقا تفا للمسـف  ل

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

 ]غري موجودة يف املكل العام[ )د(

ية الفكرية[ )ه( ية حبقوق ا مللكغري   ]محم

ية وممارسات[ )و( بادئ وقواعد وهمارات ودراية  يقا  معلست  مل ب تطي ية معروفة عادة وعامة عىل حنو ل شطة  تعلم وأ ّن
 ]جيد

ية؟  )ز( بغي أن تكون القامئة ترا مكهل  تعامل حرف العطف (ين بت يف ا سـومن مثة ا " أو"أو حرف العطف " و"ل
نقاط من  تضمن أي تويف  لليف قامئة  ل  )أعاله) و(إىل ) أ(ت

تضمن احلمك إشارة إىل  )ح( بغي أن  يهل  يل إىل آخر"ين يالمشرتك"/"جمن   ؟"ج بني األ
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 2املادة 

يدون من امحلاية  ملسـتفا

رسين خيار ّ ا توافقي(ملي نص ا لا  )ل

يدية، كام مه معرفون يف املادة  يدون من حامية املعارف ا لتقلا شعوب1ملسـتف ية ول، مه ا ية وامجلاعات ا حمللامجلاعات األ  .صل

رسين يارية إىل نص ا مليإضافات ا  خت

يدية[ ) أ (  ]لتقلوامجلاعات ا

 ]األرس[ )ب(

 ]األمم[؛  )ج(

ئات املذكورة أعاله[ )د(  ]لفاألفراد داخل ا

يان[[ )ه( يانأو/و]/[الوطينالقانون  قد حيددهوطين  كوأي  إذا اكنت ] الوطينالقانون قد حيدده وطين  ك أي 
ية تحديد إىل شعب أصيل أو جامعة  سوبة اب يدية غري  حملاملعارف ا ل ن متقل ترصة علهيال تحالمق أو   حتديد سـ، أو إذا ا

بطهتا  ]]سـتنامجلاعة اليت ا

يدية  املعارفاليت تطور [ )و( ها وحتافظ علهيالتقلا تخدهما و متلكو  ]تسـ

يدية يف مكل  )ز( ئات] أفراد[لتقلحىت إن اكنت املعارف ا  .لفداخل ا

 بديل

يدية، كام مه معرفون يف املادة  يدون من حامية املعارف ا لتقلا ي1ملسـتف شعوب وامجلاعات األ صل، مه ا يةل  حمللة وامجلاعات ا
شاهبة كام حيددها القانون الوطين ئات ا ملوا  لف
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 3املادة 

 نطاق امحلاية

يار   1خلا

تعاقدة]/[ لدلول األعضاءينبغي[[ 1.3 بة ] ينبغي توفري[توفر أن ] ملاألطراف ا نا ية أو إدارية  يا سـتدابري قانوية أو  سـ سـ من
تضاء ووفقا للقانون الوطين، فامي خي ند الا قوفعاةل،   :ص ما ييلع

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

يدية )ب( تخدام املعارف ا تقلندما يعرف ا سـ لع ية [ُ ّا يدي]حملم ها ا يا تقل خارج  لسـ  :ق

نادها إىل أصاحهبا إن اكنوا معروفني،  "1" يدية وإ سـالاعرتاف مبصدر املعارف ا إال إذا قرر لتقل
يدية خالف ذكل؛] ّمالك]/[أحصاب[  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
ها]/[اأحصاهبب[اخلاصة  كمال ّ.[ 

يدية "3" تقلندما تكون املعارف ا أحصاب ] ضامن]/[تشجيع[،]غري معروفة عىل نطاق واسع]/[رسية[ ]لع
تفق علهيا تخدمهيا عىل وضع اتفاقات هبا رشوط  يدية و ماملعارف ا سـ متقل نرية ل بقة ا ملسـتمع املوافقة ا شأن ملسـ ب 

نافع  يدية[ملرشوط املوافقة وتقامس ا هذه املعارف ا تجاري  تخدام ا ية من الا تأ تقلا ل سـ ت لمل وفقا حلق امجلاعات ] ل
نفاذ إىل تكل نح حق ا ية يف اختاذ قرار  لا نحهمحملل  .م املعارف أو عدم 

يار   2خلا

يدون، كام مه معرفون يف املادة ]يتعني]/[ينبغي[ 1.3 تع ا ملسـتف أن  ية[، ابحلقوق 2يمت ثارية] [عامجلا ية ]سـتئالا تا ل ا ووفقا [ل
 :]للقانون الوطين

تع[ ) أ ( ها واحملافظة علهيا وتطويرها وصوهنا ]لمتا تعام تحمك فهيا وا يدية وا هم ا ل مبعار سـف ل  ؛]وحاميهتا[لتقل

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

ية من الا )ج( تأ نافع ا نصف من ا يب عادل و تواحلصول عىل  مل مل م تجاري [سـتخدامنص ناء عىل مل ]لا يدية  هم ا بعار لتقل ف
تفق علهيا؛  مرشوط 

تخدام، مبا يف ذكل  )د( رشوع وسوء الا متكل غري ا نع ا سـو مل ل هم م تعامل أو ممارسة ملعار ساب أو متكل أو ا فأي ا سـ كت
يدية، دون نرية [لتقلا بقة ا ملسـتموافقهتم ا تفق علهيا؛]ملسـ  م وضع رشوط 

يدية دون الاعرتاف )ه( تخدام املعارف ا نع ا تقلو لسـ كمال/ا وأحصاهبهئامنشـو هذه املعارف ]مبصدر [م  إن اكنوا هاّ
نادها إلهيم؛  سـمعروفني وإ

تخ )و( ية سـوضامن أن ا ثقا يدية حيرتم القواعد واملامرسات ا فدام املعارف ا ل ها؛/احصاهبأللتقل كمال ّ 



WO/GA/41/15 

Annex B 

14 

يديةتطبيقعند، [واشرتاط [ )ه( هم ا تخدام معار تعلق اب ية الفكرية اليت  تقل حقوق ا سـ لت ف شف اإللزايم عن ]مللك لك ا
رشطي املواف ثال  شـهئم، وتقدمي أدةل عىل الا يدية وبدل  لهوية أحصاب املعارف ا ت ن متقل م نرية وتقامس ل بقة ا ملسـتقة ا ملسـ

نافع وفقا للقانون  شأالوطينملا ناء إجراءات  ملن أو رشوط بدل ا تخدام ثأ تعلق اب ية الفكرية اليت  سـنح حقوق ا ت مللك م
يدية هم ا لتقلمعار  ].ف

تعامل"يشري مصطلح أن  ]يتعني]/[ينبغي [ألغراض هذا الصك، 2.3 يدية إىل أي من األف" سـا عال لتقلفامي خيص املعارف ا
ية تا لا  :ل

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

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

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

نعيف حال اكنت املعارف  )ب( يدية طريقة  صا  :لتقل

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

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

سب الرحب) ج( تطوير املؤداين إىل  بحث وا يدية ألغراض ا تخدام املعارف ا كيف حال ا ل ل تقل  . أو إىل أهداف جتاريةلسـ
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يا( 3املادة   )ناث

  والعقوابتنطاق امحلاية

يا( 3 ية  1).ناث شعب األصيل أو امجلاعة ا نرية من ا بقة  تخداهما موافقة  يدية وا نفاذ إىل املعارف ا حمللتطلب ا ل سـ سـ تقل ل مسـتي م ل
يدة من امحلاية وفقا للامدة تخدام تكل املع] يتعني]/[ينبغيو. [2 ملسـتفا ثل ا سـأن  يدون من رشوط ميت ملسـتفارف ملا قد يضعه ا

رشوط عىل مجةل أمور مهنا أنه . للموافقة نص تكل ا لوميكن أن  تخدام املعارف ] يتعني]/[ينبغي[ت ية من ا تأ نافع ا سـتقامس ا ت مل مل
يد  .ملسـتفمع ا

يا( 3 نصوص علهيا يف الفقرة 2).ناث تخدمو امل] يتعني]/[ينبغي[، 1 ملوإضافة إىل امحلاية ا يدية اليت مسـأن يقوم  لتقلعارف ا
ية عتويف معايري الفقرة الفر يام مبا ييل1 من املادة) أ(2 تسـ  :لق ا

نادها إىل  )أ( يدية وإ سـالاعرتاف مبصدر املعارف ا يدلتقل   خالف ذكل؛ هذا األخري إال إذا قررملسـتفا

تخداما  )ب( تخدام املعارف ا سـا يد وممارساته ثقافحيرتمسـ  .ملسـتفة ا

يا( 3 نفا 3).ناث لند ا يا ألحاكم الفقرتنيع نا تخداما  تخداهما ا ند ا يدية أو  فذ إىل املعارف ا م سـ سـ ع ] يتعني]/[ينبغي[، 2 و1 لتقل
يد احلق فامي ييل  :للمسـتفأن يكون 

توقف عن ارتاكب أفعال تعد أخرى؛ )أ( تعدي اب ية بأن تأمر ا سلطات القضا ٍأن يطالب ا ل مل ئ  ل

تعد  )ب( نصف من  موأن حيصل عىل تعويض  ية ل أو هل،يعرفم باب اك ف أ  .ً أنه يرتكب تعداي،يعرفيك سـ

يا( 3 نصوص ] يتعني]/[ينبغي[ 4).ناث يق األحاكم ا بة والفعاةل لضامن  نا ملعىل األطراف إاتحة اإلجراءات القانوية ا ب سـ مل تطن
 . وإنفاذها3  إىل الفقرة1 علهيا يف الفقرة

يا( 3 يدية مب] يتعني]/[ينبغي[ 5).ناث  :وجب هذا الصك فامي ييللتقلأال تؤثر حامية املعارف ا

ية أو  )أ( ية أو امجلاعات ا شعوب األ يدية  تقةل عن املعارف ا تكرة بصورة  نفاذ إىل املعارف ا حمللا صل لل تقل سـ ب لل م مل
تخدام تكل املعارف؛ ية أو ا شعب األصيل أو امجلاعة ا شفة من مصادر أخرى خالف ا سـا حملل ل  ملكت

يدية وتق )ب( يدين للمعارف ا باط ا لتقلا تف ملسـن ياق سـت تخداهما وفق األعراف يف ا ها وا ها واحملافظة علهيا و سـا لسـ نقل مس
يدي والعريف  .لتقلا
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 4املادة 

  احلقوقتطبيق/ وممارسةواجلزاءات العقوابت

تعاقدة[]/دلول األعضاءا[عىل  ]يتعني]/[ينبغي[ 1.4  تدابريما يلزم من ، اعامتد ] بتتعهّد[]/تسعى إىل[ أن ]ملاألطراف ا
ي/نقانوية و ية وسـأو  بة،/سـا نا سـأو إدارية  ناسب[[م مسب ما هو  يق هذا الصك،]نوفقا ألنظمهتا القانويةو] ح  .تطب لضامن 

يارية  ختإضافة ا

يهنا إاتحة إجراءات إنفاذاألعضاء أن تكفل ادلول ]يتعني]/[ينبغي[ 2.4 ية  [ن مبوجب قوا ية أو مد ننا ئ ] أو إدارية] و[ج
بة ومالمئة[ نا سـرسة و م سوية] [مي يات  ت، وآ نازعاتلل ساسملاكحفة] ، وجزاءات] [، وعقوابت] [، وتدابري حدودية] [مل ا  مل ا
همل[ تصادية و]ملالعمد أو ا نوية/ق ابملصاحل الا يدية مبوجب هذا الصك[ ]]ملعأو ا نوحة للمعارف ا تعدي عىل امحلاية ا تقلا ملم ] لل
تخداهما[ يدية أو سوء ا رشوع للمعارف ا متكل غري ا سـا لتقل مل ية لر] ل تعدايتفتكون اك  .لدع مزيد من ا

يارية  ختإضافة ا

بغي للعقوابت  1.2.4 تضاء،  نند الا يق يلجأ اجلزاءاتّ أن تعرب عن العقوابت وواجلزاءاتع سـ اليت اكن 
ية شعب األصيل وامجلاعات ا حمللإلهيا ا  .ل

يارية  ختإضافة ا

نصفة وعا 2.4  املذكورة يف الفقرةينبغي أن تكون اإلجراءات 2.2.4 مرسة وفعاةل و بةدةل مي نا سـو  م
يدية] ّمالك]/[أحصاب[وأال تكون ثقال عىل عاتق ] مالمئة[ ية لتقلاملعارف ا بغي أيضا أن توفر [. حملما ينو

رشوعة واملصاحل العامة  .]ملضامانت ملصاحل الغري ا

يارية  ختإضافة ا

تخ 3.4 يدين مهنا و يدية أو بني ا يدين من املعارف ا نازعة بني ا شوء  ند  سـو تقل ن مع تفل تف سـم ملسـ  للك ]ّحيق]/[جيوز[دمهيا مل
ية  ية إىل آ يل ا لطرف أن  لقض نازعات ] مسـتقةل[حي سوية ا ملبديةل  ميي أو امعرتفتكون لت معرتفا هبا قل هبا يف القانون ادلويل أو اإل

بدل [الوطينيف القانون  يديةوتكون أكرث مالءمة أل] [ل، إذا اكن الطرفان من نفس ا  ].لتقلحصاب املعارف ا

 بديل

تعاقدة]/[ادلول األعضاء[عىل ] تعنيي]/[ينبغي[ يام مبا ييل]ملاألطراف ا  :لق ا

يق هذا الصك وفقا  الالزمةتدابريلااعامتد  )أ(  ؛لقانوهنا الوطين ]نألنظمهتا القانوية[تطب لضامن 

ية و )ب( نا ئوإاتحة جزاءات  ية و/ج بة وفعاةل ورادعة عن ا/نأو مد نا سـأو إدارية  نصوص لتعدي عىل م ملاحلقوق ا
 ؛ هذا الصكا مبوجبعلهي

بة ملامرسة احلقوق تكونإجراءاتوإاتحة  )ج( نا نصفة و رسة وفعاةل و سـ  م م يدين ال تكون ثقال عىل عاتق  ومي ملسـتفا
يديةمن  يق واملفاهمي  [لتقلاملعارف ا نادا إىل املوا نازعات ا سوية ا ية  تضاء، إاتحة آ ند الا ها،  ثو جيوز  مل ت ل تع ق سل ل

ية  لوالقوانني واملامرسات العر  ].لمسـتفيدينف

بديل[  ]لهناية ا
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يا(4املادة   )ناث

شف  لكرشط ا

يا( 4 بات [ 1).ناث متل  طلبغي أن  تشـ ية[ين با ناف ا تالرباءات واأل ن ية الفكرية] لص نع أو ] ابخرتاع[ت املربطة مللكا ية  صبأي  معل
بدل اذلي مجع منتج تخدهما عىل معلومات عن ا يدية أو  ل هل صةل ابملعارف ا سـ يتقل بااتتمسـاخملرتع أو [ل  أو تلقى املودع] لنتودل ا

بدل املورد(منه املعارف  ّا شـهئا)ل تلفا عن بدل  يدية  بدل املورد للمعارف ا شأ إذا اكن ا ن، وبدل ا خم تقل ل من لمل تعني أيضا أن يوحض . ّ يو
تخدام من عدمه نفاذ والا نرية  بقة ا سـالطلب احلصول عىل املوافقة ا لل ملسـتسـ  .]مل

يا( 4 بارش اذلي مجع ، 1 هل املعلومات املذكورة يف الفقرةجيوإذا اكن املودع [ 2).ناث ملذكر املصدر ا تودل [َ مسـاخملرتع أو 
بااتت يديةاملودع] لنا نه املعارف ا لتقل أو تلقى   .]م

يا( 4 نصوص علهيا يف الفقرتني[ 3).ناث ثل املودع لألحاكم ا ملوإن مل  رشوط2 و1 ميت توف ا ل، ال يعاجل الطلب ما مل  تُسـ ُ .
تب  يةا[ملكوجيوز  با ناف ا تلرباءات أو األ ن ية الفكرية] لص ثل فهيا الطلب ألحاكم الفقرتنيمللكا ية ليك  ت حتديد همةل ز مين . 2 و1 م

تب  ية احملددة، جيور  هةل الز ملكوإن مل يقدم املودع تكل املعلومات يف ا ية[منمل با ناف ا تالرباءات أو األ ن ية الفكرية] لص  مللكا
 .]رفض الطلب

يا( 4 تأثر[ 4).ناث ثل تال  شف الحق بأن املودع مل  بايت بأي  نف  نوح يف  ية أو حق  ئة عن براءة  نا ت احلقوق ا ك ن مص مم محم شـ ميل
نص علهيا القانون . 2 و1 ألحاكم الفقرتني ية،  با ناف ا يولكن جيوز فرض عقوابت أخرى، خارج نظام الرباءات ونظام األ ت ن لص

ثل الغرامات ية  نا مالوطين، مبا فهيا العقوابت ا ئ  .]جل

 بديل

يا( 4 بح  4).ناث نح و ئة عن  نا تصبطل احلقوق ا شـ ل ٍت م ثل املودع ُ شف ميتغري قابةل لإلنفاذ مىت مل  لكاللزتامات رشوط ا
يه يف هذه املادة  نصوص  علاإللزايم كام هو  ئة أو مضلةلم  .طأو مىت قدم معلومات خا

بديل[  ]لهناية ا
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  5املادة 

 ]احلقوق[إدارة 

نرية من [، ]ةتعاقدملاف اطراأل[]/اءضع األولادل[عىل ] يتعني]/[جيوز[ 1.5 بقة و مسـتمبوافقة حرة و شاور مع[مسـ ] لت، اب
يدية وفق قانوهنا الوطين، ] ّمالك]/[أحصاب[ شاء[لتقلاملعارف ا ية خمتصة  ) إداراتأو( إدارة ]نييتع]/[نإ ية أو إ ميو قلن ط

بة سـنا يدية يف إدارة حقو] ّمالك]/[أحصاب[حبق ودون اإلخالل  [م يهنم لتقلاملعارف ا هم وقوا هم ومفا نهم وفقا ملوا مي يق هق ث
شمل همام. فوممارساهتم العرية ثال ال احلرص، ما ييل تكل اإلدارةتوميكن أن  يل ا مل، عىل  ] ّمالك]/[أحصاب[إن طلب ،  [سب
يدية يدية] ّمالك]/[أحصاب[يف حدود ما يرصح به ، [ ذكل لتقلاملعارف ا  :]لتقلاملعارف ا

شأن ا ) أ ( برش املعلومات  يدية ن   وحاميهتا؛وممارسات تعزيزهالتقلملعارف ا

نرية[ )ب( بقة ا تأكد من احلصول عىل املوافقة احلرة ا ملسـتوا سـ  ؛]ملل

شورة إىل و )ج( تفق علهيا] ّمالك]/[أحصاب[ملتقدمي ا شأن وضع رشوط  تخدمهيا  يدية و ماملعارف ا ب سـ متقل  ؛ل

رشيع الوطين فامي خيص املوا[ )د( يق قواعد وإجراءات ا لتو نريةتطب بقة وا ملسـتفقة ا  ؛]ملسـ

رشيع الوطين فامي خيص )ه[( يق قواعد وإجراءات ا لتو يهواإلرشاف [لمنافعل نصفملاعادل والتقامس ل اتطب  ؛]عل 

هم يف ]] ّمالك]/[أحصاب [ةساعدمو )و( تخدام حقو با، عىل ا نا نا و يدية، مىت اكن ذكل  قاملعارف ا م سـممك سـ لتقل
يدية  هم ا لتقلمعار ها[ف  ؛وإنفاذها] هتاممارسـ[]/تطبيقو

رشوعة فامي خيص يحتدو[ )ه( سة غري  نا شلك انهتااك أو  يدية  تعلقة ابملعارف ا مد إذا اكن فعل من األفعال ا ف ي تقل ممل ل
 .]تكل املعارف

 بديل

بة ] يتعني]/[ينبغي[ ) أ ( نرية للجامعات صا بقة ا ثني واألشخاص اآلخرين احلصول عىل املوافقة ا با حعىل ا ت ملسـح سـ ملل
يديةلتاملعارف ا بل حامية معارف  ية،  ية للجامعة ا تقليدية، وفقا للقوانني العر ن ققل  .ملعف

بغي[ )ب( يدية ] يتعني]/[ينو نفاذ إىل املعارف ا ئة عن ا نا يات ا سؤو تفق األطراف عىل احلقوق وا تقلأن  ل شـ ل ل مل لت
ية ي. حملما تأ نافع ا نصف  تقامس العادل وا يات ا سؤو شمل رشوط احلقوق ا توميكن أن  مل للم مل ل ل مل تفق ت تخدام  مة من أي ا سـ

يدية، أو  تخدام املعارف ا نافع من ا تأىت أية  ندما ال  نفاذ حىت  نافع مقابل ا يدية، أو تقدمي  تقليه للمعارف ا سـ ت ع ل تقل لعل مل م
تفق علهيا بات أخرى  متر  .تي

بغي[ )ج( تفق] يتعني]/[ينو رشوط ا نرية وا بقة ا يات احلصول عىل املوافقة ا ملأن تكون إجراءات وآ سـ لل ملسـت  علهيا مل
بة  نا سـهومة و م يني، والوال تكون ثقال عىل عاتق مف نيع أحصاب املصلحة ا ية،  ملعمج يدية ا حملمسـامي أحصاب املعارف ا لتقل

بغي[ يقني القانوين] يتعني]/ينو  .لأن تضمن الوضوح وا

ثال، جيوز  )د( ية والا شفا توحرصا عىل ا مل تعاقدة]/[لدلول األعضاء[ف ياان] ملاألطراف ا شاء قاعدة  بإ ت مجلع ن
تفق علهيا مبوجب املادة رشوط ا نص عىل ا شاركة يف الاتفاقات اليت  ملاملعلومات عن األطراف ا ت وجيوز ألي . 3 لمل

 .طرف يف الاتفاق تقدمي تكل املعلومات

بديل[  ]لهناية ا

نصوص علهيا يف املادة [ 2.5 تويف املعايري ا يدية  مليف حال اكنت معارف  سـ تحديد 1تتقل ندة اب ست  ل، و سـ مي إىل جامعة 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 ] ّمالك]/[أحصاب[مق

نا يامث اكن ذكل  يدية وموافقهتم  ممكاملعارف ا ح  ]وفقا للقانون الوطين لتقل
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ّتعني[]/ينبغي[[ 3.5 ية اأمانة إبالغ ]  ي ية  نظمة العا للملكا مل ية مل ية أو اإل ميلفكرية هبوية اإلدارة أو اإلدارات الو قلن ط
تصة[  .]]خملا

ية يك تكون جزءا من ُ اإلدارةتضم[ 4.5 شعوب األ ثقة عن ا شأة اإلدارات ا ً ا صل ل ملنبن  ]. اإلدارةتكلمل
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يا( 5املادة   )ناث

 ]احلقوق[إدارة 

يا( 5 شاور مع ]ةدتعاقملاف اطراأل[]/اءعض األولادل[عىل ] يتعني]/[ينبغي[ 1).ناث املعارف ] ّمالك]/[أحصاب[لت، اب
يدية شاء سـتنريةملاسـبقة وملارة واحل هتممبوافق ولتقلا ية إداراتإدارة أون إ يةطن و تا هام ا ل تقوم اب ل  :مل

يدية؛ )أ( بة لضامن صون املعارف ا نا تدابري ا تقلاختاذ ا سـ مل  لل

يع املامرسات وادلراسات واألحباث من أجل نرش املعلومات )ب( يديةاحملافظة عىلتشج و ندما لتقل املعارف ا ع 
ها]/[أحصاهبا[يطلب   ؛ذكل] كمال

يدية]] ّمالك]/[أحصاب [ةساعدمو )ج( نازعة مع عىل ممارس لتقلاملعارف ا هم والزتاماهتم يف حال وجود  مة حقو ق
تخدمني؛  ملسـا

يدية؛ )د( هور مبا هيدد املعارف ا بار ا لتقلوإ مجل  خ

تأكد من حصول )ه( تخدمنيلوا نرية عملسـ ا بقة ا ملسـتىل املوافقة احلرة ا  ؛ من عدمهملسـ

يدية؛لمنافعل نصفملاعادل والتقامس ل عىل اواإلرشاف )و( تعامل املعارف ا ية من ا تأ تقل ا سـ ت  لمل

يا( 5 ية ] يتعني]/[ينبغي[ 2).ناث ية أو اإل يعة اإلدارة أو اإلدارات الو ية الفكرية  ية  نظمة العا ميإبالغ أمانة ا ن ب مل قلمل ط بط للملك
يةملا شعوب األ شاركة ا صلشأة  ل مب  ].ن
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  6املادة 

يدات ناءات وا يالا لتقت ث  سـ

يدية تدرك ادلول األعضاء أن  1.6 تخداهما نينبغي أال لتقلتدابري حامية املعارف ا يدية وا باط املعارف ا يد ا سـ  لتقل ن سـتتق ّ
يدي وال ياق ا يهنا يف ا ها وتطويرها داخل امجلاعات وفامي  ها وباد تقلالعريف و سـ لت ل ب ل يديننقل وفقا للقانون [، ملسـتفعريف عىل يد ا

 ].الوطين

بغي[ 2.6 يدة ]يتعني]/[ينو يدية خارج عضوية امجلاعة ا تعامل املعارف ا يدات عىل امحلاية فقط إىل ا تد ا سـتف أن  ملتق تقلل سـ ي لمت
يدي أو العريف ياق ا تقلأو خارج ا لسـ  ].ل

ناءات مالمئو 3.6 يدات أو ا متد  سـتثجيوز لدلول األعضاء أن  تقي نرية [ة مبوجب القانون الوطينتع بقة وا ملسـت، مع املوافقة ا ملسـ
يدية ما ييل]للمسـتفيدين تخدام املعارف ا تقل، رشيطة أن حيرتم ا  :لسـ

سب اإلماكن؛ ) أ ( يدين،  حالاعرتاف اب  ملسـتف

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

نصفة )ج( توافق مع املامرسة ا ملوا  .ل

 بديل

يدية ع ) أ ( تعامل العادي للمعارف ا تعارض مع الا تقلدم ا سـ يدين؛عىل يدلل  ملسـتف ا

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

 بديل

ناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين 3.6 يدات أو ا متد  سـتثجيوز لدلول األعضاء أن  تقي تتع يةل لألغراض ا  :لا

يق أغراض جتارية؛ ) أ ( ناء األحباث املؤدية إىل جين أرابح أو  تعمل، اب تعلمي وا شطة ا حتقأ سـتث ّ ل ل  ن

ها  )ب( ها و يدية وعر يلاحملافظة عىل املعارف ا متثض ية لتقل ثقا سات ا تاحف أو املؤ بات أو ا فيف احملفوظات أو ا ل س مل ملكت
ثقايفاب متعلقةألغراض غري جتارية   .للرتاث ا

نح ماكفأة  لجيوز 4.6 ية رشيطة  يدية ملواهجة األوئة والكوارث ا تخدام املعارف ا سامح اب تعاقدة ا مألطراف ا يع ب تقل سـ ل بمل لطل
يدين بة  تفنا للمسـم  .سـ

بديل[  ]لهناية ا

يدات[ 4.6 ناءات وا رسية واملقدسة لال يدية ا يال ختضع املعارف ا لتقتقل سـتث ل  .]ل

سيتعني[ 5.6 ية سواء اكن  تا سامح ابألفعال ا م ا ل ل  : أو ال2.6 موحا هبا يف املادةل
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ية )أ (  ثقا سات ا يدية يف املؤ تخدام املعارف ا فا ل س تقل ناسب لسـ احملفوظات أو  ملاملعرتف هبا مبوجب القانون الوطين ا
تاحف ألغراض غري جتارية  بات أو ا ملأو ا ثقايفاب متعلقةملكت مبا يف ، ختدم املصلحة العامة أو أغراض أخرى للرتاث ا

ها؛علهيااحملافظة ذكل  بحث فهيا و ها وا يل وعر متثض  ل

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

نح أي حق [ 6.6 تخدام معارف]ُيقيص اآلخرين[ُيمال   :سـ من ا

 بديل

بق أحاكم املادة 6.6 تخدام ملعارف3 تنطال   :سـ عىل أي ا

بديل[  ]لهناية ا

تقل؛ )أ (  شلك  سـبطة  مب  مسـتن

تقة  )ب( يدين؛مشـأو   ملسـتفمن مصادر من غري ا

يدين )ج(  ].ملسـتفأو معروفة خارج جامعة ا

ئا إذا[ 7.6 تخدما  تخدمة ا رشوع أو  متلكة متلاك غري  ية معارف  يدية ا ترب املعارف ا سيال  سـ سـ حملم تقل متع مل  :م

بوع؛ )أ( شور  سة من  مطاكنت  ن مب  مقت

بقة ا )ب( ملأو حمصل علهيا من صاحهبا أو أحصاهبا مبوافقهتم ا  سـتنرية؛ملسـ

نافع  )ج( نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية احملصل علهيا ا يدية ا بقت عىل املعارف ا ملأو إذا ا ل ب مل حملم تقل لنط ل
سق الوطين  .]ملنووافق علهيا ا

ناء [ 8.6 سموح هباحامية سـتثاب رسية، ويف حدود أي أفعال  يدية ا ماملعارف ا لتقل  مبوجب القانون الوطين فامي  لألطرافل
يديةملعارف ابق يتعل ناء عىل لتقلا تجارية، ال تكون تكل األفعال حمظورة  ية مبوجب قانون الرباءات أو قانون األرسار ا ب ا ل حملم

يدية  .]لتقلحامية املعارف ا

يةتسـتثين ا[ 9.6 يدية  من امحلاية اطنإلدارات الو يود للتقلملعارف ا تاحة دون  قا هومل  .]رمجلعامة ا

يجيوز ل[ 10.6 ثين من امحلاية ةطنإلدارات الو سان تسـت أن  يص والعالج واجلراحة ملعاجلة اإل يب ا نأسا شخ يوان وألتل  ]حلا

ية طوارئيف حاةل[ 11.6 تجاري ألغراض عامة أو يف حاالت الا أخرى أو حاالت طوارئ قصوىطن و لتخدام غري ا ، سـ
ية دون موافقة صاحهباإلدارات ترخص ا يدية ا تخدام املعارف ا ية ا حملمالو تقل سـ لن  .]ط



WO/GA/41/15 

Annex B 

23 

  7املادة 
 مدة امحلاية

يار  1 خلا

تعاقدة]/[لدلول األعضاء[جيوز  بة] ملاألطراف ا نا رشوط ا سـحتديد ا مل يدية ل ] يتعني أن]/[ينبغي أن] [اليت[لتقل محلاية املعارف ا
يدية  ترسي ما ية للحصول عىل امحلاية وفقا للامدة /تسـتويفلتقلدامت املعارف ا  .1هلتفي مبعايري األ

ياري يارختإضافات ا  1 خلة إىل ا

ـي  )أ( تايل  يل إىل آخر واب يدية من  هنقل املعارف ا فج ل تقل تقادملت  للال ختضع 

ية] يتعني]/[ينبغي[ )ب( ية وامجلاعات ا شعوب األ ياة ا بق امحلاية وتدوم مدى  حمللأن  صل ل حنط  ت

ثقايف غري املادي ] يتعني]/[ينبغي[ )ج( نفاذ إىل الرتاث ا بح ا رسي امحلاية ما مل  ممأن  ل ل يص  كنا يف املكل العامت

ية واملقدسة إىل األبد] يتعني]/[ينبغي[ )د( رسية والرو يدية ا رسي حامية املعارف ا حأن  ل  لتقلت

ية من امحلاية )ه( يولو نة ا جالقر ب شعوب وامجلبنيةيبارش آخر  ّ أو أي تعدلص ها وصورهتا اعاتل تدمري ذاكرة ا ية واتر خي األ صل
 ئتدمريا اكمال أو جزيا

يار  2 خلا

يدية مدةوت تتفا نادا إىل خصائص املعارف ا يدية ا تقل حامية املعارف ا لتقل ميهتاستل  .قو
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  8املادة 
ية رشوط ا شلكا  لل

يار   1خلا

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

يار   2خلا

تعاقدة]/[لدلول األعضاء] [جيوز[ 1.8 ية ا رشوط أن تفرض]ملاألطراف ا يديةمحلشلك   .لتقلاية املعارف ا

يدية، 2.8[ يقني واحلفاظ عىل املعارف ا ية وا شفا تقلحرصا عىل ا ل لل ية ] يتعني]/[ينبغي[  جيوزف سك اإلدارات الو نأن  طمت
يدية ية جسالت أو حمارض أخرى للمعارف ا تقلا لن  .]ملع

 بديل

ية] يتعني[]/ينبغي[[ يدية ألي رشوط  شلكأال ختضع حامية املعارف ا يقني واحلفاظ عىل ن،  ولك.لتقل ية وا شفا لحرصا عىل ا فل
يدية، جيوز ية)أو اإلدارات(ة إلدار للتقلاملعارف ا ية ا ن الو ملعن ية )أو اإلدارات( أو اإلدارة ط ية ادلوية اإل مياحلكو قلل سك م مت أن 

يدية  .]لتقلجسالت أو حمارض أخرى للمعارف ا
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  9املادة 
ية تدابري الاتقا لا ن  ل

نصوص علهيا يف املادة  أن] يتعني]/[ينبغي[ 1.9 يدية اليت تفي ابملعايري ا يع املعارف ا ملبق هذه األحاكم عىل  تقل مج لنط  1ت
نفاذ لند دخول األحاكم حزي ا  .ع

يارية  ختإضافة ا

تعاقدة]/[ األعضاءلدلول[ينبغي  2.9 تدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق ]ملاألطراف ا املعرتف هبا مبوجب [ل أن تضمن ا
سـهبا الغري ] القانون الوطين بق أن ا تواليت  لوفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانوية ادلويةكسـ  .ن

 بديل

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
تامت تلفة،  ها هذه األحاكم بطريقة  باحة أو اليت  تكون  لاكنت  خم نظمل لىش مع هذه األحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوها تم

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

 بديل

بل اترخي دخول 1 عىل الرمغ من أحاكم الفقرة[ نفاذ قانويا،  يدية اليت اكن ا تعامل املعارف ا ق، جيوز ألي خشص بدأ يف ا ن ل تقل لسـ
يديةهذا الصك حزي تعامل مقابل للمعارف ا متر يف ا نفاذ، أن  تقل ا سـ لل تعدادات جدية . يسـ تع أيضا أي خشص يقوم اب سـو يمت

ها رشوط  يدية بذكل احلق وفقا  تعامل املعارف ا نفسال لل تقل تعامل املعارف . لسـ سـوال ختول أحاكم هذه الفقرة أي حق ال
ها ا نفاذ اذلي قد  رشوط ا يا  نا تعامال  يدية ا ملسـا يضع ف لم سـ لتقل  .]تفيدل
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  10املادة 
 الامتيش مع اإلطار القانوين العام

سارات[تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك الصكوك أن ] يتعني]/[ينبغي[[ ية[لادلوية ] ملوا ية والو نواإل طمي وتعمل [األخرى ] قل
ها توافق  معاب يري]/[ل نصو] تغأال متس بأي  ملوأال تؤثر بأي شلك من األشاكل يف احلقوق أو امحلاية ا ص علهيا يف الصكوك َ

لالقانوية ادلوية  ية الفكريةسـامي ، وال[ن تقامس  سـامي ،وال] [مللك صكوك ا ية وا نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا لبروتوكول انغواي  ث ل ب
يولويج نوع ا ية ا ية التفا متدة من الاتفاع ابملوارد الورا نافع ا نصف والعادل  با ت ث ن للم لمل ل ق  ].]ملسـ

يارية  ختإضافات ا

رس 45 لامدةوفقا ل )أ( 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
بل سـهبا يف ا يا أو اليت ميكن أن  ية حا شعوب األ تقاص أو تاليش احلقوق اليت دلى ا سـتقعىل أنه يؤدي إىل ا ملتك ت ل صل ل  .ن

تقص أحاكم هذا الصك بأي شلك من األشاكل ال  )ب( نبغي أن  تن نوحة مبوجب صكوك أو ي ملممن إجراءات امحلاية ا
 .معاهدات أخرى

نة )ج( يوسكو  ية ا هوم من اتفا نحو ا ساين عىل ا ثقايف اإل يق هذه األحاكم مبا حيرتم الرتاث ا سـبغي  ن ل ل ن ل لب قتط ملف  2003 ين
بري تعشأن حامية أشاكل ا ثقايف والفينلب  .ل ا

نة )د( لسـبغي أن تامتىش متاما مع معاهدة الفاو  بغي0120 ين شأن املوارد و ين  إعالن األمم يتعني أن تامتىش مع أحاكم /ب
ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلا ل ب نةمل متد  سـ ا  .2007 ملع

شعوب  )ه( تقاص أو تاليش احلقوق اليت دلى ا سري أي حمك من أحاكم هذا الصك عىل أنه يؤدي إىل ا لال جيوز  ن تف
ية أو امجلاعات ية] أو األمم[صلاأل يد/حمللا بلملسـتفا سـهبا يف ا يا أو اليت ميكن أن  سـتقين حا ملتك ت  .]ل
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  11املادة 
ية ية والوسائل األخرى لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل األ باملعامةل الو نن  جط

ية ]يتعني]/[ينبغي[[ تأ نافع ا ت أن تكون احلقوق وا مل يةمنمل تدابري أو القوانني الو يدية مبوجب ا ن حامية املعارف ا ل طتقل ية /ل خلادلا
ميني يف اليت تضع نني أو  يدين األهل من موا يع ا تاحة  مق هذه األحاكم ادلوية حمل نفاذ  ط مجل تفل طرف ]/[ودوةل عض[ملسـم

هدات ادلوية] بعينهبدل  []متعاقد لكام هو حمدد مبوجب الالزتامات أو ا بغي[. لتع يدون األجانب ]يتعني]/[ينو تع ا ملسـتف أن  يمت
تع هب ها اليت  نافع  متاألهل ابحلقوق وا يمل نو بدل امحلاية، وكذكل نفس يدون موا طا ا يصا مبوجب هذه ابملسـتف نوحة  خصحلقوق ا ملم

 .]لاألحاكم ادلوية

 بديل

تعاقدة]/[دول أعضاء[ملواطين [ميكن [ نصوص علهيا يف هذا الصك ] مأطراف  تكل ا توقعوا احلصول عىل حامية مماثةل  ملأن  ل ي
تعاقدة]/[دول أعضاء[يف إقلمي  تعاقدة]/[ادلول األعضاء[ اكنت أخرى فقط حىت إن] مأطراف  يح ] ملاألطراف ا تتاألخرى 

نهيا  .]طحامية أوسع نطاقا ملوا

بديل[  ]لهناية ا

 بديل

تعاقد]/[دوةل عضو[عىل لك ] يتعني]/[ينبغي[ نصوص علهيا يف [، ]مطرف  يدية اليت تفي ابملعايري ا ملفامي خيص املعارف ا لتقل
يدين 1 املادة ميه  يح داخل إ تف، أن  للمسـت قل ، واذلي يكون أعضاؤه أساسا مواطين أي 2 من امحلاية، كام مه معرفون يف املادةي
تعاقدة]/[ادلول األعضاء[من  يدي] ملاألطراف ا يه ا ها ملوا ها اليت  ميه املعامةل  ميني يف إ تفاألخرى أو  يح سـس ملنف طن يت قل  .]نمق

بديل[  ]لهناية ا
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  12املادة 
تعاون عرب احلدود  لا

رسين خيار ّ ا نص ا(ملي  )لتوافقيلا

يدية يف أقالمي  تعاقدة[]/أعضاء دول[لتقليف احلاالت اليت تقع فهيا املعارف ا تعاون ] يتعني[]/ينبغي[خمتلفة، ] مأطراف  تأن 
يدية اليت تقع خارج احلدود] تعاقدةملاطراف األ[]/عضاء األولادل[تكل  عرب اختاذ تدابري تدمع /لتقلعىل معاجلة حاالت املعارف ا

هاأهداف هذا الصك تعارض  مع وال  بغي[. ت شاركة ] يتعني[]/ينو تعاون  مبأن يكون هذا ا  املعارف ]مالك/[]أحصاب[ل
يدية  نرية [وموافقهتم[لتقلا بقة وا ملسـتوموافقهتم ا  .]ملسـ

يار  1 خلا

يدية وماكنه ومن أجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا، [ يق املعارف ا ية  تقلمن أجل تويق  ب لث تط أن ] يتعني]/[ينبغي[كيف
تكل املعارفتتبذل اإلدارا ياانت  يدية ووضع قواعد  تعلقة ابملعارف ا ية ا تدوين املعلومات ا ية هجودا  ل الو ب تقل مل ه ل لن  .لشفط

بغي[ تعاقدةاألطراف]/[ادلول األعضاء [ عىل]يتعني]/[ينو نظر يف ]مل ا ياانت املذكورة، والت أن  تعاون لوضع قواعد ا با سـامي  لل
لتيامن ال تكون املعارف ا تعاقد]/[دوةل عضو[قليدية مملوكة فقط داخل حدود ح يدية ]. مطرق  لتقلوإذا أدرجت املعارف ا ُ

ية وفقا للامدة نرية من أحصاهبا2.1 حملما بقة و ية لآلخرين مبوافقة  يدية ا بغي إاتحة املعارف ا ياانت، ت يف قاعدة  مسـن سـ حملم تقل مب ل  .ي

بغي[ سري نفاذ ماكت] يتعني]/[ينو بذل هجود  يأيضا أن  لتت متكن من اختاذ القرار ُ ياانت املذكورة  ية الفكرية إىل قواعد ا للب ا لب مللك
نفاذ، . الصائب سري ذكل ا لو تعاقدة]/[ادلول األعضاء[عىل ] يتعني]/[ينبغي[لتي مراعاة مثار الكفاءة اليت ميكن ] ملاألطراف ا

تعاون ادلويل لنهيا من ا بغي. [ج تاحة ملاك] يتعني]/[ينو ترص املعلومات ا ملأن  ية الفكرية فقط عىل املعلومات اليت تق مللكتب ا
يه فال  تعاون، و نح ا تخداهما لرفض  علميكن ا ل ية] يتعني]/[ينبغي[مسـ يدية ا تضمن تكل املعلومات املعارف ا حملمأن  تقل  .لت

بغي[ بذل اإلدارا] يتعني]/[ينو يدية هبدف تعزيز وتتأن  تدوين املعلومات املربطة ابملعارف ا ية هجودا  تقل الو ت ل لن ضع قواعد ط
يدية، وذكل من أجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا تقلياانت املعارف ا  .لب

بغي[ تاحة يف قواعد ] يتعني]/[ينو ية الفكرية إىل املعلومات، ومهنا املعلومات ا سري نفاذ ماكتب ا بذل هجود  ملأيضا أن  ي مللكت لت ُ
يدية تعلقة ابملعارف ا ياانت ا تقلا مل لب  .ل

بغي[ تكل أن ] يتعني]/[ينو هد هبا  ناء احلاةل اليت  ية الفكرية صون تكل املعلومات يف رسية، اب بتضمن ماكتب ا ش ث ستمللك ُسـ ي ت
ناء حفص طلب براءة سابقة أ ية ا نا ية ا ثاملعلومات كجزء من حاةل ا ل ع لص  .]لتقن

يارين يارية إىل أحد ا خلإضافات ا  خت

تعاقدةاألطراف]/[ادلول األعضاء[تنظر  يةإجراءااحلاجة إىل  يف ]مل ا ية عا ملت آل بادةلل نافع مت  تقامس ا مل  تقامس العادل ُتعىنل ل اب
يدية  تخدام املعارف ا ية من ا تأ نافع ا نصف  تقلوا سـ ت مل للم نح املوافقة  فهياميكنال خارج احلدود وفهيا  تقع يتاليف احلاالت لمل م 

نرية أو احلصول علهيا بقة ا ملسـتا  .ملسـ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

رسين  يقاهتممليمالحظات ا  تعلو

 مالحظات

رسون عن فعل  • تعاض ا مليا بارة ]"يتعني]/[ينبغي"[بعبارة " يتعني"أو " ينبغي"سـ أو " ادلوةل العضو"ع، وعن 
تعاقد" تعاقد]/[ادلوةل العضو[بعبارة " ملالطرف ا بعبارة " مالك"أو " أحصاب"، وعن لكمة ]ملالطرف ا

سائل اليت ]" مالك]/[أحصاب"[  .تثريها هذه املصطلحات ال تزال عالقةملوذكل لإلشارة إىل أن ا

شاريع الاقرتاحات  • سائل وغريها من  ية معاجلة هذه ا سة العامة يف  نظر ا رسون أن  مواقرتح ا مل جلل كيفت ملي
تعاقدة]/ادلول األعضاء[، و]ينوي]/[تعهّدي[]/يسعى[، و]يتعني]/[ينبغي]/[جيوز([ ، ]ملاألطراف ا
بين للمعلو]مالك]/[أحصاب[و تخدام ا مل، وا هولسـ بين  للمجم مقابل ا  .مل

ية  فمالحظات إضا

يام  • ية ا سة العامة يف إدراهجا و بت ا سريون أن  شأن تعاريف جديدة واقرتح ا لققدم بعض الوفود اقرتاحات  يف كت جلل مل ب
 .بذكل

نوان • ها من دون ا ياغة  شأن أهداف جديدة ولكهنا مل تقدم أي  لعوقدم عدد من الوفود اقرتاحات  ص ويدعو . لب
رسون الو هامليا ياغة  لفود اليت قدمت تكل الاقرتاحات إىل تقدمي   .ص
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رسين عىل املادة ملييقات ا  1 تعل

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

رسون أن امجلةل  • تقادم"ملييرى ا ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للوال ميكن ا يا يف " تقسـميل ليفاليت اقرتهحا أيضا وفد بو
ب7 املادة نطوي عىل حمك موضوعي، وذلكل ال  ين  بغي رمبا أن تدرج يف نطاق امحلايةت تعريف، و ُغي أن ترد يف ا ين  .ل

باجة أكرث مما يه  • سب لدل نطوي عىل ما يكفي من الوصف واإلحياء وقد تكون أ رسون أن بعض امجلل  يويرى ا ن ت ملي
يدية، ومهنا تقلتعريف املعارف ا  :لل

o ثقا ميي وا توارث اإل يدية جزء من الرتاث امجلاعي ا لاملعارف ا مل قلتقل ٌ ية ل شعوب األ صليف والفكري واملادي  لل
ية  .حمللوامجلاعات ا

o ية أو يف أي شلك آخر نة أو  ية  هواليت قد توجد يف أنظمة معر شفن مق  .ف

o  يولويج وأمناط نوع ا ية والصحة واب ئة والرعاية ا بواليت قد تربط ابملعارف يف جماالت الزراعة وا ت لصح لت ل لبي
ية وادلرا يدية واملوارد ا ياة ا يعا تقل بحل يديةلطل ناء ا يات ا نولو ندسة و ية يف جمال ا تقلية ا ب ه للعلم ل ج تك  .ل

شأن  • نص  بويف ا يديل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شري إىل رضورة ل ندا  شأن موضوع امحلاية  يارين  ي، تضمن الك ا ب ب خل
ية موضوع  يار املصطلحات احملددة  بت يف ا سما ت لتل توى الوطين " امحلايةخ ميي  وأملسـعىل ا أو " قلمييدون اإل وأقلاإل

رشيع الوطين" ند مماثل يف نص ". لتمبوجب ا سة العامة يف مدى مالءمة إدراج  بت ا رسون إىل أن  بويدعو ا جلل ت ملي
نص أم ال يط ا ند  يدية وهل ميكن ذلكل ا لاملعارف ا سـ ب بتقل ل  .تل

ية  هلمعايري األ

تجزأ من[) ("ب(2.1 فامي خيص الفقرة • ية ] متصةل]/[يجزءا ال  ثقا هوية ا تفاب ف للمسـل رسون إىل أن ")يدينل شري ا ملي،  ي
يدياحلمكني املامثلني يف نص  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يارWO/GA/40/7 ثالواردان يف الويقة (ل ، 1 خل يف ا

يار) ج(2 الفقرة شريان إىل ) 2 ، املادة2 خلوا ية"يال  ثقا هوية ا فا ية"فقط، بل إىل " لل ية أو الاجامت ثقا هوية ا عا فل " ل
يدية ويقرتح. للمسـتفيدين تخدمة يف نص املعارف ا سة العامة يف جعل املصطلحات ا بت ا رسون أن  تقل ا سـ لجلل مل ت ملي

تخدمة يف نص  تكل ا سـمماثةل  يديملل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  .ل
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رسين عىل املادة ملييقات ا  2 تعل

يل  • بار املصطلحات من  سة العامة يف إماكية ا نظر ا رسون أن  بيقرتح ا ت ن جلل قت ع يديةامجلاعات "ملي " واألرس" "لتقلا
ية"جزءا من   ".حمللامجلاعات ا
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رسين عىل املادة ملييقات ا  3 تعل

توافق لنارص ا  ع

تخدام و "1" يات الاتفاق عىل ا سـهوم آ ل يدية/مف نفاذ إىل املعارف ا تقلأو ا  لل

هوم الاعرتاف ابملصدر "2"  مفو

ية ألحصاب "3" ثقا هوم احرتام القواعد ا فو يدية/لمف  لتقلالكك املعارف ا

تفق علهيا "4" رشوط ا تعلقة اب ملواألحاكم ا  لمل

نافع "5" تقامس ا تعلقة  ملواألحاكم ا ب  مل

تالف خنارص الا  ع

تدابري  "1" يار(لهنج قامئ عىل ا يار(مقابل هنج قامئ عىل احلقوق ) 1 خلا  )2 خلا

هوم  "2" يدي"مفو ياق ا تخدام خارج ا تقلا سـ لسـ شأن الاعرتاف ابملصدر والقواعد " ل ية بكدافع لألحاكم  ثقا فا ل
نافع  تفق علهيا وتقامس ا رشوط ا ملوا مل يار(ل  ) فقط1 خليف ا

شف اإللزايم  "3" شأن ا لكواألحاكم  يار(ب  ) فقط2 خليف ا

نرية  "4" بقة ا هوم املوافقة ا شأن  تواألحاكم  ملسـمف سـ يار(ملب  ) فقط2 خليف ا

تجاري فقط؟  "5" تخدام ا نافع عىل الا يق تقامس ا بغي  لوهل  سـ مل تطب يار(ين  ) فقط2 خليف ا

 مالحظات أخرى

نص"متكل غري قانوين"اقرتح وفد املغرب إضافة تعريف ملصطلح  • يا يف ا تخدم حا ل، ولكن هذا املصطلح مل  ل . يسـ
تعامل" وقدم الوفد كذكل تعريفا ملصطلح  نص" سـا بق وأن أدرج ذكل يف ا لولكن   .ُسـ

رسون إىل أن مصطلح  • مليوشري ا تخدام"ي تعامل"ومصطلح " سـا تعمال مكرت" سـا سة سـا جللادفني واقرتح أن توحض ا
 .العامة ذكل
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رسين عىل املادة ملييقات ا  4 تعل

توافق لنارص ا  ع

تعاقدة]/[ادلول األعضاء[عىل ] يتعني]/[ينبغي[ ، اعامتد ما يلزم من تدابري ]تتعهّد ب]/[تسعى إىل[أن ] ملاألطراف ا
ية و/نقانوية و يا سـأو  بة،/سـ نا سـأو إدارية  ناسب[[م مسب ما هو  يق هذا ]نألنظمهتا القانويةووفقا ] ح تطب، لضامن 

 .الصك

تالف خنارص الا  ع

 مالءمة إجراءات اإلنفاذ "1"

نازعات "2" سوية ا يات بديةل  هوم آ ملو ت لل  مف

 مالحظات أخرى

توصل إىل توافق حول مالءمة اعامتد ادلول األعضاء • رسون إىل ا لشري ا تدابري الرضورية /مليي تعاقدة  للاألطراف ا مل
 .لتنفيذ صك ما

ناول وضع 4  من املادة1 تمتزي الفقرةو • يا و رسون توا تربه ا نص اذلي  نص بكوهنا حكام شامال وتضمن ا ت من ا تفق ملي يع ل ت ل
يق الصك  .تطبتدابري لضامن 

ناول الفقرة • يارية للفقرة4  من املادة2 تتو رسون كإضافة ا خت اليت يقدهما ا ية 4  من املادة1 ملي يق إضا ف وضع تدابري  تطب
ندان. ت إنفاذ وعقوابت وجزاءاتعىل شلك إجراءا يارتان للفقرة2.2.4 و1.2.4 لبوا تان ا ي إضا خت  4  من املادة2 ف

يل حول إجراءا تفا صويعرضان مزيدا من ا  . اإلنفاذتل

ناول الفقرة • يارية للفقرة4  من املادة3 تتو رسون كإضافة ا خت اليت يقدهما ا يات بديةل 4  من املادة1 ملي ل إماكية وضع آ ن
ن ملسوية ا  .ازعاتلت

ياغة الفقرة • يار4  من املادة5 صواكنت  سابق كام ييل2 خل من ا ية مع مراعاة :"ل ا فتعزيز تدابري وجهية ملامرسة خربة ثقا
نازعات سوية ا بعة يف امجلاعات ألغراض  يق العرية واإلجراءات ا ملالقوانني واملوا ت ت ملث رسون من إدراج ". ف متكن ا مليومل  ي

نص واقرتحوا ياغة يف ا لهذه ا تهلص ياغة  ني أن يوحض من يؤيد هذه ا  .لص
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رسين عىل املادة ملييقات ا  5 تعل

توافق لنارص ا  ع

شاء ادلول األعضاء "1" تعاقدة إلدارة /نمالءمة إ  يف إطار هذا الصك) إدارات(ملاألطراف ا

تالف خنارص الا  ع

هام احملددة لإلدارة املذكورة "1"  ملا

هوم  "2" هم/ّ مالكحبقأو /ابلقانون الوطين واإلخالل مفو يدية يف إدارة حقو قأحصاب املعارف ا  لتقل

 مالحظات أخرى

ية • تا سابقة ا ياغة ا لفامي خيص ا ل ل سلطة: "لص شاء هذه ا بغي إ لويف حال قررت ادلوةل العضو بذكل أنه  ن ، يقرتح "ين
رسون إضافة مجةل  يل"مليا يا" لقبسلطة من هذا ا هوم  مضنليك يكون هذا ا  .ملف

هوم ا • رسون أن ا ملفويرى ا يدين مهنا"لوارد يف امجلةل ملي نص ) أ (1.5 املدرجة يف الفقرة" ملسـتفيف إطار حامية ا لمن ا
نه يف امجلةل  بري  سابق ميكن ا عا تع يدية] ّمالك]/[أحصاب[يف حدود ما يرصح به "لل املذكورة يف " لتقلاملعارف ا

نص احلايل1 الفقرة  .ل من ا

س1.5 ورمغ أن القامئة املرفقة ابلفقرة • نت يف ا ل  بدائل اكنت يف الواقع تضم رسين يرون أن هذه ا لابق بدائل، فإن ا ملي
نفصةل ويس جمرد بدائل لهمام  نفصةل للقامئة. م نارص  بارها  نص اب بدائل يف ا رسون هذه ا موذلكل، أدرج ا ع ت ل عل  .ملي

سابق يف الفقرة • ياغة اليت وردت يف ا رسون ا لوأدرج ا لص  .1.5  يف الفقرة4.5 ملي
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رسين عىل ا ملييقات ا  6 ملادةتعل

توافق لنارص ا  ع

سابقان  "1" ياران ا لاكن ا شاهبني معوما من الفقرة2 و1 خل ياغة 3.6 إىل الفقرة 1.6 مت  لص، مبا يف ذكل ا
بديةل هام3.6 لا  جم، وذلكل فقد مت د

تالف خنارص الا  ع

ناءات "1" ية /سـتثالا ثقا سات ا يدية يف املؤ تخدام املعارف ا نص عىل ا يدات اليت  فا ل س تقل سـ ت لي  ذكل يف ورد(لتق
يار سابق، الفقرة1 خلا نص ا ل فقط يف ا نص احلايل5.6 ل  )ل من ا

ناءات "2" نص عىل /سـتثوالا يدات اليت  تا يديةلتقي هام من املعارف ا نف أصيل يكون  تقلإبداع  لمص ورد  (مسـتل
سابق فقط، الفقرة يار ا لذكل يف ا نص احلايل5.6 خل  )ل من ا

نرية يف ا "3" بقة ا هوم املوافقة ا لصو تسـ ملسـمف بديةل للفقرةمل يار (3.6 لياغة ا نص 2 خلورد ذكل يف ا ل فقط يف ا
سابق  )لا
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رسين عىل املادة ملييقات ا  7 تعل

تالف خنارص الا  ع

بغي "1" نصوص علهيا يف املادة/ينهل  ية ا بارشة ابلوفاء مبعايري األ تصةل  ملتعني أن تكون مدة امحلاية  هل مي ، أم أنه 1 م
ية؟ستجيوز لدلول األعضاء أن حتددها ابال  هلناد أيضا إىل الوفاء مبعايري األ

 مالحظات أخرى

سة العامة 7 فامي خيص املادة • ناء ا يني أ رسون إىل بروز موقفني ر شري ا جلل،  ث سـ ئيي موقف يدعو إىل نوع من امحلاية (ملي
سمح لدلول األعضاء ناد إىل /يادلامئة، وموقف آخر  تحديد امحلاية ابال تعاقدة  ستاألطراف ا ب ف ممزيات املعار"مل

ميهتا يدية و قا  ".لتقل

يار • خلوأرفقت اب يارية1 ُ ناء ادلورة . خت إضافات ا سد الاقرتاحات املقدمة أ رسون أن هذه اإلضافات  ثويرى ا جت ملي
يار تكون جزءا من ا يع تكل اإلضافات  ية ادلوية، وأن  نة احلكو ية  خلاحلا سـ مج ل للج يار1 مل خل ويس ا  .2 ل

يار • يارية2 خلومل يرفق ا  .خت بأي إضافات ا
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رسين عىل املادة ملييقات ا  8 تعل

بديل يريم إىل دمج الفقرة • رسون أن ا ليدرك ا يار1.8 ملي يار2.8  مع الفقرة1 خل من ا  .2 خل من ا
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رسين عىل املادة ملييقات ا  10 تعل

سة العامة 10 فامي خيص املادة • ناء ا يني أ رسون إىل بروز موقفني ر شري ا جلل،  ث سـ ئيي موقف يدعو إىل صكوك (ملي
ب يندوية  توافق مع اإلطار القانوين العام، وموقف آخر يدعو إىل أن امحلاية مبوجب أي صك ال /غيل تتعني أن  ي

نصوص علهيا يف الصكوك ادلوية/ينبغي لتعني أن تؤثر يف امحلاية ا مل رسون املوقفني يف حمك واحد. ي  .مليودمج ا

يارية • ياغة بإضافات ا توأرفقت ا خلص رسون أن هذه اإلضافات . ُ جتويرى ا ناء ادلورة ملي ثسد الاقرتاحات املقدمة أ
ية ادلوية نة احلكو ية  لاحلا للج  .مل
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رسين عىل املادة ملييقات ا  11 تعل

تايل ها اك سابقة الواردة يف هذه املادة و اكن  ياغة ا رسون ا لحذف ا ل نصلص  :ملي

تعلق ابل ية فامي  ية أو املعامةل الو يع القوانني ادلا تعلق  ية فامي  ياملعامةل الو ن خل جبم ي طن قوانني املكرسة حتديدا للوفاء هبذه ط
بادئ؛  ملا

ثل؛  ملأو املعامةل اب

يةل مالمئة لالعرتاف بأحصاب احلقوق األجانب  .سـأو و

 ]ييل ذكل املرفق جمي[
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يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  :ل
 مرشوع مواد
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 مقدمة

رش ية وا ثا تام ادلورة ا ند ا تاجئ احملققة  نص ا لعيعرض هذا ا ن ل ت ع ن خل ية ادلوية ل نة احلكو لين  نة(مللج ية ) للجا مجلعوفقا لوالية ا
بو  سائل ال يزال العمل علهيا جاراي). WO/GA/40/7ثالواردة يف الويقة (يالعامة للو  .مويقدم 

رس ّمالحظات ا  ملي

رس نص من إعداد ا مليهذا ا ية عىل املواد . ل شاورات أجراها فريق اخلرب5 و2 و1فوقد أدخلت تعديالت إضا وأما . اءم عقب 
سة العامة ناء ا شات اليت دارت أ نا نادا إىل ا رس ا ـي فقط من معل ا ية  جللاملواد ا ث ق مل ت ه سبق مليف  9 و8 و4ووضعت املواد . ملت

تاج قوسني  بني 12 و11 و10و رس يف تكل املواد أو أهنا  شغاالت إزاء ما اقرتحه ا حتيان أن بعض الوفود أعربت عن ا ن مليب ل
شأهن تفكري  بإىل مزيد من ا  .ال

نص يط ا يارات و يص عدد ا هدف هو  لوا سـ خل تبتقل هدف وأخذ بعني . ل نه ذكل ا رس نصب  نص، وضع ا ند إعداد ا لو ي ل عع ملي
سة العامة األوىل ويف إطار فريق اخلرباء  شات ا نا ناء  بار الاقرتاحات املقدمة أ جللالا ق ث مت ها (ع تكل املواد اليت ان بة  قشاب ل لنسـ

ي). الفريق رس إعادة ا سن  لصومل  للميت يةي ثا سة العامة ا شات ا نا ناغة بعد  ل جلل ق  .م

يري مقرتح وحيدد عددا من القضااي العالقة رس لك  يق عىل لك مادة  تغوأعد  يفتعل ّ ُ. 

نص بني  بدائل ال يوضع ا يارات أو ا تخدام ا ند ا لو ل خل سـ ياب توافق اآلراء داخل قوسولكن يوضع ال. نيقوسع غان يف حال 
يارات  .خلا

بارة ّواجلدير ابذلكر أنه مت الا عتعاضة عن  بارة " يتعني"سـ يع أجزاء الويقة" ينبغي/يتعني"بعبارة " ينبغي"عأو  ثيف   .مج

ناقش الحقا سخة أهنا  ياسة العامة، فقد ورد يف هذه ا بادئ ا ناول أهداف و متكن من  نة مل  تومبا أن ا سم ن سـ ت لللج ل  .ت
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 )تناقش الحقا (هدافاأل

ثقايف ا بري ا تبغي أن هتدف حامية أشاكل ا ل لتع ل  :قليدي إىل ما ييلين

مية  لقإقرار ا

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

ثقافا سلمي بأن ا لوا يدية لت ً أطرا توالفوللكور شلكلتقلت ا ُ ية عود ابلفائدة عـىل تبداع اإلبتاكر ولالُ شعوب األ صـلا لـ
ية وعىل ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا فوامجلاعات ا ل ها؛لتقل رشية أ مجع ا  لب

 تشجيع الاحرتام

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

ية  ياجات ا لفعلية الا ت حب  للجامعاتتل

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

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

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

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

ها بة[، ]لحتوير  يـدي] قومرا ياق العريف وا تخداهما خارج ا تقلوطرق ا سـ لسـ نـافع ل نـصف  تقـامس ا يع ا للم، و مل ل تـشج
تخداهما؛ ية من ا تأ سـا ت  مل

 امجلاعاتمتكني 

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

يدي؛ ثقايف ا تقلا  لل

ية   وتعاون امجلاعاتفدمع املامرسات العر

تخداماحرتام  "6" تواصـل عـىل يـد تـكل سـا هـا ا هـا ونا يـدي وتطورهـا وباد ثقـايف ا بـري ا مل أشـاكل ا ت ت تقل ل قلتع ل ل ل
ً وفهيا ويهنا، وفقا لألعراف القامئة؛امجلاعات  ب
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يدية ثقافات ا هام يف صون ا تقلاإل لل  س

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

رشية عامة؛  لبابلفائدة عىل ا

تاكر واإلبداع يف  بيع الا  امجلاعاتتشج

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

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

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

ثقايف نوع ا هام يف ا لاإل لت  س

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

شعوب وامجلاعات األالهنوض  صية ا ل ية؛ بتمن ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا فية وامجلاعات ا ل تقل رشوعة لل تجـارة ا ملـوا عـىل [ل
 ]امجلاعةمسـتوى 

ــشجيع  "21" تخدامت يــدي ألغــراض ســـا ثقــايف ا بــري ا تقل أشــاكل ا ل لتع توى [ل يــة عــىل  سـا مــمن تمنيــة ] امجلاعــةلت
يــة ثقا يديــة وغريهــا مــن امجلاعــات ا ية وامجلاعــات ا شعوب وامجلاعــات األ فا ل تقل صــل ــ بــت  ،لل ] امجلاعــات[غمــىت ر

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

يع نطاق ت يد وتو تقا تاكرات القامئة عىل ا سـوالا ل ل  ؛كل الفرصب

ية الفكرية  بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباست

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

بادةل ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ف

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

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

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

توازن )ب(  لا

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

شمول )د(  لاملرونة وا

ثقايف وخصائصه )ه( بري ا لاإلقرار ابلطابع اخلاص   للتع

يدي )و( تاكمل مع حامية املعارف ا تقلا  ةلل

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

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

ية تدابري امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ط( نفعا  ل
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 1دة املا

 موضوع امحلاية

يديتعريف  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

يدي يه أي أشاكل ملموسة و .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يةل مهناأو غري ملموسة، /ل بري تشكأو أية  الفين [للتع، 
 ،]واألديب

بديل  ثقافة : 1لا ليعرب فهيا عن ا يدية]واملعرفة[ّ  لتقل ا
بديل  ثقافة :2لا يدية]رفةواملع[ل تدل عىل ا  لتقل ا

يل[ يل إىل  جونقل من  ج يالت تصار عىل ذكل]ج وفامي بني األ ثل ما ييل دون الا ق   :م

ـي،  )أ (  بري اللفظي أو ا لشفهأشاكل ا يةمثل احلاكايت واملالمح واألساطري[لتع شعر واألحايج لشعب واحلاكايت ا ل وا
رسد؛ واللكامت  ؛]واإلشارات واألسامء والرموز لوغريها من أشاكل ا

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

بري ابحلركة؛  )ج( نعةمثل الرقصات[لتعوأشاكل ا شعائر والطقوس والطقوس يف أماكن ق واأل ية وا رس ل والعروض ا ح مل
سريات ملمقدسة وا ية واأللعاب واأللعاب  ّ تة أو غري ضالراي يدية وعروض ادلىم وغريها من أوجه األداء، سواء  بّا ثتقل مل

 ؛]مثبّتة

بري امللموس،  )د( بري املادي[لتعوأشاكل ا لتعثل أشاكل ا ية[للفنون ] م ناعات احلر فوا نوع يدوايلص سجاد ا ملص وا  ل
ية امللموسة واألماكن املقدسة ندسة املعامرية واألشاكل الرو حوا  ؛]له

ئات أعالهوحتويرات أل[ )ه( شار إلهيا يف ا بري ا لفشاكل ا مل  ].لتع

ية  هلمعايري األ

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

شاط الفكري اإلبداعي[ )أ (  نتاج ا  ؛2للمسـتفيدين كام مه معرفون يف املادة ] لن

يةهتملهويممزيا ] [أو/و[ )ب( ية والاجامت ثقا ع ا هانتاجا فريدا أو فل  ؛]هباتمربطا ]/[ل 

يه أو َحمأو  ]ِملاك هلم] [أو/و[ )ج( ية أو ] أو تراهثم[مه كجزء من هويهتم  عىل يداأو مطورمسـتخدما علافظا  ثقا فا ل
ية  .عالاجامت

تخدمة املصطلحات حتديد ينبغي/يتعني .3 ية املوضوع احملميملسـا ند لتسم  ميي  ع وفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون اإل قل
تضاء  .قالا
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 2املادة 

  من امحلايةملسـتفيدونا

يدون من امحل شعوب[  مهايةملسـتفا ية[أو ] لا ية] حمللامجلاعات ا  أو مبوجب  مبوجب القانون الوطينةّ حمددكام يهأو   [صلاأل
يدي ] اليت متكل] [معاهدة ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع أو تسـتخدهما  وأ هياحتافظ علأو [ 1ّحمددة يف املادة /ّكام يه معرفةل

  ]هاتطور
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 3املادة 

 نطاق امحلاية

يار   1خلا

بري ينبغي أن تكون/يتعني تعلق بأشاكل  يدين فامي  نوية  تعاملصاحل املادية وا ي يدي، مهللمسـتفملع ثقايف ا تقل ا عىل حنو ما ورد يف لل
توازنة2 و1 تنياملاد بقا للقانون الوطينم، مصانة بطريقة معقوةل و با و نا سب ما يكون  ط  سـ  .مح

يار   2خلا

ية   إداريةنغي إاتحة تدابري قانوية أوينب/يتعني يا سـأو  بة وفعاةل سـ سـنا يدينصون [من أجل م نوية  للمسـتفاملصاحل املادية وا  ملع
ثال ال احلرص يل ا ملمن خالل ما ييل عىل   ]:سب

يدي  )أ( ثقايف ا بري ا تغالل آخر دون ترصحي ألشاكل ا يت أو ا شف أو  تقلنع أي  ل تع سـ لك ل ب رسية[تثم  ؛]لا

تحال ذكل؛ مكصدر ألملسـتفيدينالاعرتاف ابو )ب( يدي إال إذا ا ثقايف ا بري ا سـشاكل ا تقل ل لتع  ل

يري اذلي حيرف  )ج( تخدام أو ا نع الا تغو لسـ يديم ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع هال شو ه أو  أو ييسء إلهيا أو يرض هبا  ي
ية دلى  ثقا يهتا ا تقص من أ فأو  لن مه يديني  ؛ملسـتفا

تخدامأي امحلاية من و )د( يدييقة أو مضلل ألللحق خمالف سـا ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع سلع ل تعلق اب ل، فامي  ي
يد من يويح واخلدمات، مبا  يتأ يدين ب  ؛ هبمصةلأو ملسـتفا

بة للفقرة [ ياران اب ناك  سـو لنه تجاري) ه(خ تغالل ا ناول الا لاليت  سـ  ]تت

بديل  )ه( تغالل ا: 1لا ترصحي لآلخرين ابال سب اإلماكن، من ا يدين،  لمتكني ا سـ ل ح بري تجاري ألملسـتف لتعشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا  .لل

بديل  )ه( يدين : 2لا تع ا ملسـتفضامن  ّ يوقحلقابمت ثاريةع امجلا ت[ ةسـتئ الا ثا بوا ترصحي مبا ييل وحظره]ةل فامي  ل يف ا
بري تعتعلق بأشاكل  يديمهي ثقايف ا تقل ا  :لل

يت "1"   ؛لتثبا

سخ "2"  ؛لنوا

 ؛واألداء العلين "3"

تحوير "4"  ؛لوالرتمجة أو ا

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

توزيع؛ "6"  لوا

يدي؛ "7" تخداهما ا تخدام ألغراض جتارية خالف ا تقلوأي ا سـ  لسـ

ية الفكرية أو ممارسـهتا "8" ساب حقوق ا مللكوا  .كت
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 4املادة 

 املصاحل/حلقوقاإدارة 

يار يارات املوجودة (1خلا  )خلدمج ا

يدين، جيوزبناء عىل طلب من  .1  ملسـتفا

بديل  تصة : 1لا ية(خمإلدارة  ية أو  ية أو و حملإ ن طمي  )قل
بديل  تصة: 2لا ية  خمإلدارة و  طن

يدون ووفقا  :ملسـتفيف حدود ما يرصح به ا

بديل  نظمي:1لا يدية يف اختاذ القرار وا يدين ا ت إلجراءات ا لتقل ل  ملسـتف
بديل  ية ل:2لا يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العر فلموا  ث
بديل    للقانون الوطين:3لا
بديل  يةتإلجراءا ل:4لا  طن الو
بديل    للقانون ادلويل:5لا

ية  تا هام ا لأن تضطلع اب ل تصار علهيا(مل  ):قدون الا

شورة واإلرشادأداء همام )أ( يف وإسداء ا ية وا تو مل ا ع  ؛لتثقل

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

نح الرت )ج( يص؛مو  خا

يدي واحملنقدية لانقدية أو غري لافوائد المجع و )د( ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا تقلصةل من ا ل تع لسـ ل لمسـتفيدين ل إاتحهتاّ
يديللحفاظ عىل [ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ؛]ل

نافع نقدية أو غري نقدية؛ )ه( تحديد أية  مووضع معايري   ل

شأن ا )و( ساعدة يف أية مفاوضات  بوتقدمي ا يدي ويف تكوين الكفاءات؛مل ثقايف ا بري ا تقلتخدام أشاكل ا ل تع لسـ  ل

يامث أمكن، إدارة لتشاور مع وإذا نص القانون الوطين عىل ذكل، جيوز لإلدارة، اب[ )ز( يدين ومبوافقهتم  حا ملسـتف
تعلقة  باحلقوق ا يديمل تقلبري ثقايف  نصوص علهيا يف املادة تع تويف املعايري ا مل  سوابل ويس1يسـ تحمن   ] ماديد إىل جامعةل اب

نفقات، إن /يتعني .2[ بالغ احملصةل وقدرها وا تعلق مبصادر ا ية فامي  شفا ية للحقوق  لبغي أن ختضع إدارة اجلوانب املا مل ي لل فل ين
يدين ية عىل ا بالغ املا ملسـتفوجدت، الالزمة إلدارة احلقوق وتوزيع ا ل  ].مل

يار ترص (2خلا خميار   )خ

يدين، جيوز بناء عىل طلب من  بارشة، أن ملسـتفا نفعة  يدون ومبا يعود علهيم  تصة، يف حدود ما يرصح به ا مإلدارة  مبتف ملسـخم
يدين مبوجب هذا /تساعد عىل إدارة حقوق  ].]الصك[ملسـتفمصاحل ا
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 5املادة 

يدات ناءات وا يالا لتقت ث  سـ

يدي/يتعني .1 ثقايف ا بري ا تقلبغي أال تكون تدابري حامية أشاكل ا ل لتع ل ِّيدة  ين تخدام ملا يقوم به مق يدون من إبداع وا سـا ملسـتف
يدي داخل عريف  ثقايف ا بري ا تقلونقل وبادل وتطوير يف جمال أشاكل ا ل تع لت يهنا يف ل يدي والعريف بامجلاعات وفامي  ياق ا تقلا لسـ ل

ية تعاقدة [فكام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العر ية لألطراف ا ملمبا يامتىش والقوانني الو عضاء األ/ادلول األعضاء/طن
تضاء قسب الا  ].ح

تعني .2 تد ينبغي /يو يدات عىل امحلاية فقط متأن  تخدام إىل أوجه لتقيا يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  خارج عضوية ل
يدة أو  يدي أو العريفملسـتفامجلاعة ا ياق ا تقلخارج ا لسـ  .ل

تعاقدة .3 ناءا/ادلول األعضاء/ملجيوز لألطراف ا يدات وا متد  سـتثاألعضاء أن  تقي ت مالمئة وفقا للقانون الوطين، رشيطة تع
يدي ما ييل ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا تقلأن حيرتم ا ل تع لسـ  :ل

بديل   :1لا

سب اإلماكن؛ )أ( يدين،  حالاعرتاف اب  ملسـتف

 ؛ أو إحلاق الرضر هبمملسـتفيدينإىل اوعدم اإلساءة  )ب(

نصفة )ج( توافق مع املامرسة ا ملوا  .ل

بديل   :2لا

تصار عىل بع )أ(  ض احلاالت اخلاصة؛قالا

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

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

تعني .4 سموحا هبا يف املادة /يال  ية، سواء اكن  تا سامح ابألفعال ا مبغي ا ل ل ل بقة احلرة ّإال ابملوافق[أو ال، ) 3(5ين ملسـة ا
يدين نرية  تفوا سـت للمسـ  ]:مل

تخدام )أ( يدي يف احملفوظاتأشاكل  سـا ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع تاحف أل بات أو ا مل أو ا يةوملكت ثقا سات ا ف املؤ ل  س
ثقايف ها صون الرتاث ا لألغراض غري جتارية هد يف؛ف يل وا بحث وا لتثق، مبا يف ذكل ألغراض الصون والعرض وا ث  لمتل

ن[ )ب( يديمصوإبداع  ثقايف ا بري ا تعارا من أشاكل ا هام أو  تقلف أصيل يكون  ل تع لسـ ل م  ].مسـتل

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

يدي/يتعني ثقايف ا بري ا تقلبغي حظر أي فعل من تكل األفعال مبوجب حامية أشاكل ا ل لتع ل  ].ين
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 6املادة 

 مدة امحلاية

يار   :1خلا

نصوص عل/يتعني .1 يدي ما دامت تكل األشاكل تفي مبعايري امحلاية ا ثقايف ا بري ا متر حامية أشاكل ا ملبغي أن  تقل ل لتع ل تسـ هيا ين
 ؛ من هذه األحاكم1يف املادة 

يدي من أي  .2 ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تقلوامحلاية ا ل تع لملم بارش هبدف تغيري أو شويهت أو حتريفل ي آخر أو تعد  ّ
سمعة  يدينباإلساءة هبا أو  متي إلهيا أو بصورهتا،ملسـتفا نطقة اليت  تن أو ا تعنيمل متر ألجل غري حمددينبغي أن/ي   ّ ّ  .تسـ

يار   :2خلا

تعني .1 يدي عىل األقل،  ثقايف ا بري ا تعلق ابجلوانب املادية ألشاكل ا يفامي  تقل ل تع لي ية /ل منبغي أن تدوم حاميهتا لفرتة ز ين
 .حمدودة
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 7املادة 

ية رشوط ا شلكا  لل

ّبغي أال ختضع/يتعني، ]مكبدأ عام[ يدي ين ثقايف ا بري ا تقل حامية أشاكل ا ل لتع يةألل  .شلكي رشوط 
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 8املادة [

 املصاحل/ وممارسة احلقوقواجلزاءات العقوابت

يار ( .1 يق هذا الصك، مبا يف ذكل تدابري /يتعني): 1خلا بة وفقا للقانون الوطين لضامن  نا تدابري ا ببغي إاتحة ا سـ مل تطل ين
نع اإلرضار، عن قصد أو عن إهامل، ابملصاحل املادية و ية أو إدارية  يا ملقانوية أو  سـ سـ يدين/ن نوية  للمسـتفأو ا  عىل أن ،ملع

يةل للردع شلك و ية  سـتكون اك لت  .ف

يار ( .1 نازعات /يتعني): 2خلا يات لإلنفاذ وسوية ا ملبغي إاتحة آ ت ل وجزاءات، ومهنا  وعقوابت ]وتدابري حدودية[ين
يةاجلزاءات ية واملد نا ن ا ئ ية،جل بة واك نا رسة و ف تكون  سـم ّ يدي مي ثقايف ا بري ا تقليف حال خرق امحلاية املكفوةل ألشاكل ا ل لتع  .ل

بدل اذلي /عنييت .2 ناء عىل هذا الصك للقانون الوطين  نوحة  بل الاتصاف لصون امحلاية ا للبغي أن ختضع  ب ملم ن ّسـ ين
يه ابمحلاية فيطالب  َ. 

تعني[ .3 يدي،  بري ثقايف  تخديم  يدين و يدين أو بني ا نازعة فامي بني ا شأت  ييف حال  تقل تع سـ من تف تف سـم ملسـ ينبغي أن حيق /مل
ية إىل آ يل ا لقضللك طرف أن  نازعات تكون معرتفا هبا يف القانون ادلويل وحي سوية ا تقةل  ملية بديةل  ت سـ لل  ]]12.أو الوطين/م

                                                 

تحكمي والوساطة 12 بو  للثل مركز الو ي  .م
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 9املادة [

ية تدابري الاتقا لا ن  ل

نصوص علهيا يف املادة  .1 يدي اليت تفي ابملعايري ا ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا ملبق هذه األحاكم عىل  تقل ل تع مج لتط ند دخول 1ل ع 
نفاذ  .لاألحاكم حزي ا

يار   1خلا

بق أن /يتعني .2 تدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين واليت  سـبغي لدلوةل أن تضمن ا ل ين
سـهبا الغري  .كتا

يار   2خلا

بل دخول هذه األحاكم /يتعني .2 يدي اليت بدأت  ثقايف ا بري ا مترة خبصوص أشاكل ا يف األفعال ا قبغي  تقلن ل تع لي ل ملسـ تك ي
نفاذ وال باحة أو اليت لحزي ا تكون  ميت ما اكنت  تامتىش مع األحاكم، يف غضون تنظمها ل تلفة،  لاألحاكم بطريقة   معقوةل فرتةخم

نفاذها لبعد دخو سـهبا الغري املؤهلني وفقا للفقرة ةطي رش،لحزي ا بق أن ا ت احرتام احلقوق اليت   .3كسـ

يو .3 تيس أ يدي اليت  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا مهفامي  تقل ل تع تكي ل ية اليت دلهيا حقوق فهيا واليت ل ملعنة خاصة للجامعات ا
ّتكون قد أخرجت عن نطاق حتمك تكل امجلاعات،  تكل امجلاعات احلق يف اسرتجاع تكل األشاكلينبغي أن /يتعنيِ  ].ليكون 
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 10املادة 

 الامتيش مع اإلطار القانوين العام

توح  مفيار  يارين (خ  )2 و1خلدمج ا

ناول،  األخرىلالصكوك ادلوية اية مبوجب هذا الصك أن تراعي امحلينبغي/يتعني ية الفكريةتتومهنا تكل اليت   والرتاث مللك ا
ثقايف، توافق أن  ولا معتعمل اب  ].هال
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 11املادة [

ية  طناملعامةل الو

نافعينبغي أن تكون احلقوق /يتعني ية ملوا تأ تا يدي من مل ثقايف ا بري ا تقل حامية أشاكل ا ل لتع تدابري أو مبوجبل ية ل ا طنالقوانني الو
ميني يف بدل حمل نفاذل هذه األحاكم ادلويةتضعاليت  نني أو  يدين املؤهلني، من موا يع ا تاحة  مق  ط تفمجل تعاقد/ملسـم دوةل /مطرف 
بات أو الالزتامات ادلويةعضو/عضو نه كام هو حمدد مبوجب الوا ل  جي تعني. بع يدون األجانب /يو تع ا تفبغي أن  ملسـن يمت  األهلي

يدون من مواطين نفسها افعنملابحلقوق وا تع هبا ا ملسـتف اليت  تعاقد/بدللايمت يه/ادلوةل العضو/ملالطرف ا تاح  فالعضو اذلي   ت
نافع احلقوق وكذكلامحلاية،  نوحة ملوا  ].ل مبوجب هذه األحاكم ادلويةخصيصاملم ا
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  12املادة [

تعاون عرب احلدود  لا

ثقايف ا بري ا ليف احلاالت اليت تقع فهيا أشاكل ا لل تعاقدةتع ميدي يف أقالمي أطراف   ينبغي/يتعني ،خمتلفةأعضاء /دول أعضاء/تقل
تعاقدة تعاون تكل األطراف ا ملأن  يدي اليت تقع خارج األعضاء /عضاءاألادلول /ت ثقايف ا بري ا تقلعىل معاجلة حاالت أشاكل ا ل لتع ل

 .]احلدود
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رس ّيقات ا ي  ملتعل

 1تعليقات عىل املادة 

ية أل تا يريات ا لأدخلت ا ل يح األوللتغ  :لتنقغراض ا

يان وهام .1 نواانن فر يف  عأ ع يديتعريف : ض ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يوي مع ل ناسق  يق  ية من أجل  ن ومعايري األ بحتق ت هل
يدية رشوع مواد املعارف ا لتقلنص   .م

تال .2 تالف أو ا يار واحد مع إبراز نقاط الا يارين أدجما يف  شرتكة بني ا نقاط ا خوملا تعددت ا خ خ خل مل ف أهداف ل
تعامل القوسني امل ياسة العامة اب سـا بدائلّربعلسـ تخدام ا لني أو اب توافق . سـ شلك أفضل نقاط ا نا هذا الهنج أن حندد  لو ب ميكّن

تالف  .خونقاط الا

يديويف تعريف  "1" ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعريف هو نص ل يه فا ية، و ل مت الاتفاق عىل األشاكل األسا عل سـ ّ
تلف "منقح" ثةل بني خن، ولكن  ثةل أو عدم إدراهجا وهذا فقد وضعت األ مشأن إدراج األ ل م  ني؛قوسب

ية يف قامئة واحدة، مما ميكن  "2" شأن رشوط األ ياران  يدية، مجع ا بع يف نص املعارف ا يا مع الهنج ا ّومتا هل ب خل تقل ت لشـ مل
ية اليت ميكن الاتفاق علهيا هل رشوط األ شلك أ نة من أن حتدد  هلا ب الحظة أيضا أن عددا من واجلدير ابمل. سللج

يدين يف املادة  نت إشارة إىل تعريف ا ية  ملسـتفمعايري األ تضم هر تكل اإلشارة يف بداية القامئة. 2هل تكرار  تظوتفادي ا ل  .ل

نة موضوع نقل  .3 رشة  تاسعة  نص املعروض عىل ادلورة ا للجوناول ا ل ل يديعت ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يل إىل ل ج من 
ت سب هنجني  خميل  ح ثاين. لفنيج ية وفقا للهنج ا تعريف، فامي أدرج يف معايري األ لوأدرج املوضوع، وفقا للهنج األول، يف ا هل ُل ُ .

يدية بع يف نص املعارف ا يا مع الهنج ا تعريف، وذكل متا سخة، أدرج املوضوع يف ا تقلويف هذه ا ت شـ ل لن مل ُ ويالحظ أن وفدا . ل
سة العامة األ هوم يف ا جللوحدا اعرتض عىل هذا ا  .نيقوسوىل، وذلا فقد وضعت امجلةل بني ملف

نارص أخرى إىل تعريف  .4 سة العامة األوىل إلضافة  ناء ا هامات أ عوقدم عدد من اإل جلل ث س ثقايف ُ بري ا لأشاكل ا لتع
يدي نصلتقلا ية عىل ا تا يريات ا يه فقد أجريت ا ل، وناء  ل ل تغ عل  :لب

ثال  )أ( نعة"منقلت  ئة " قاأل نعة ) ج(لفإىل ا هار أن األ قإل  قد تكون إما ملموسة أو غري ملموسة؛ظ

ئة  )ب( نوع يدواي إىل ا سجاد ا ثال ا يف  لفوأ ملصم ل بد مؤيدو هنج القامئة أي ). د(ض ناء اجامتع فريق اخلرباء مل  يوأ ث
 اعرتاض عىل ذكل؛

بارة  )ج( يض عن  عوا يدية"سـتع ية وا تقلاأللعاب الراي ي"بعبارة "  واأللعابلض ية ا تقلاأللعاب واأللعاب الراي  ؛"ديةلض

هوم  )د( يفت إىل  مفوأ يل"ض يل إىل  جمن  يال"عبارة " ج يديألن " جوفامي بني األ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  قد ل
يال؛ جتقل فامي بني األ  تن

بارة  )ه( يص من  تا ا ناء اجامتع فريق اخلرباء، أزيلت عال عوأ نص لتث يةل مهنا"م يان أنه 1يف الفقرة " تشكأو أية  لب 
ناك ث ئاتهميكن أن تكون  يدي: فالث  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يدي امللموسة، ول ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  غري ل

يديامللموسة، و ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نارص غري امللموسة ل نارص امللموسة وا يةل من ا لع اليت يه  لع مثل (تشك
نعة  ).قاأل
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شأن اإلشارة  .5 سة العامة األوىل  ناء ا بوقدم اقرتاح أ جلل ئة من ث تعلق بلك  تحويرات فامي  فإىل ا ي ثقايف ل بري ا لأشاكل ا لتع
يدي ية اجلديدة لتقلا يس ). ه(ع، وأدرج ذكل يف الفقرة الفر سأةل ورأي أعضاؤه بوجه عام أنه  لوانقش فريق اخلرباء هذه ا مل

سأةل تغري  تحديد ألن  تحويرات اب ممن الرضوري اإلشارة إىل ا ل يديل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  عىل مر الزمن مذكورة يف ل
ية  هليار األ شري إىل تطوير ) ج(مع يديياذلي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تحوير . ل هوم ا ناك أيضا إماكية اخللط مع  لو ن مفه

نظر يف إماكية إضافهتا يف ماكن آخر. 3 املذكور يف املادة تحويرات ا نوطلب من الوفد اذلي اقرتح إضافة ا ل  .ل

تخدمة لوصف 3ملتعلقان ابلفقرة ودمج الاقرتاحان ا .6 ياغة ا يد احمليل يف ا نص عىل املرونة عىل ا سـ اليت  لص لصع أشاكل ملت
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ناك فرقان بني الاقرتاحني.  يف القانون الوطينل  :هواكن 

يار إىل  "1" ٌأشار ا يار اآلخر إىل " املصطلحات"خت يار احملدد للمصطلحات"ختفامي أشار الا تخدم ".ختالا سـ وا
رس بديل  ّا بدو أكرث وضوحا؛" املصطلحات"ملي  يألنه 

ميي "2" ميي ودون اإل توى الوطين واإل توى الوطين أو إىل ا ثاين ابإلشارة إىل ا تعلق الفرق ا قلو قل سـ سـ ل ملي . مل
بارة  نص  تخدم هذا ا عو ل تضاء"يسـ ند الا ميي  قوفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون اإل ع وأضاف فريق اخلرباء ". قل

شمل احلمك حاةل الاحتاد األورويب  ميي  لياإلشارة إىل القانون اإل تحديد ما إذا (قل تطلب األمر مزيدا من العمل  لوقد  ي
سب ذلكل أو ال ميي احلل األ ناكن القانون اإل تخدم مصطلح ). قل ألن مصطلح " (ترشيع"ألنه أوسع من " قانون"سـوا

ية واللواحئ رشيع واألحاكم القضا شمل ا ئالقانون  ية، إىل غري ذكللتي ية) لتنظمي ا يدرا شمل األنظمة ا لوميكن أن   .لفي

 :قضااي عالقة

نة من الاتفاق عىل إدراج لكمة  .1 متكن ا تعريف، مل  للجيف امجلةل األوىل من ا بعض من اذلين اقرتحوها ". فين"تل لوقال ا
تفريق بني  يديلإنه من الرضوري ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع فية احملضة، وأما املعارضون لللكمة فأشاروا ظي من األشاكل الول

يديإىل أن  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعريفل يد ا ية و ية وقالوا إهنا غري موضو يس ابلرضورة  ل  ع ّن تق وحبث فريق اخلرباء، . فل
 .يريض الطرفني" فين"دون جدوى، عىل بديل للكمة 

بديلني الواردين يف تعريف  .2 ثقايفلويف ا بري ا لأشاكل ا يديلتع بارة لتقل ا تخدام  ناك اتفاق عىل ا ع، مل يكن  سـ يعرب فهيا "ه
يدية ثقافة واملعرفة ا تقلعن ا بارة " لل ثقافة واملعرفة"عأو  يدية لتدل عىل ا يل فريق اخلرباء إىل بديل ". لتقلا نه " يعرب فهيا"ميو لكو

توصل إىل توافق اآلراء متكن من ا لمل  بديل . ي ناول العالقة مإهنم " تدل عىل"لوقال املؤيدون  نظر يف لغة بديةل  تتتعدون  لل سـ
يديمع  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  .ل

بديلني الواردين يف تعريف  .3 ية األخرى املطروحة يف ا لومن بني القضااي املوضو يديع ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ُ اإلشارة ل
يدي، يف نظر أي شعب أصيل". املعرفة"إىل  ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يدية ألن ل تقل، ويقة الصةل ابملعارف ا لث بري ُ لتعأشاكل ا

يدي ثقايف ا تقلا يدية يف تعريف لل هم أن ترد إشارة إىل املعارف ا هرها، مما يعين أنه من ا يدية و سد املعارف ا تقل  تقل لجت ملل تظ
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ها من ذكل ألنه قد يؤدي إىل ازد. ل تاحة قلقغري أن بعض الوفود أبدت  ية امحلاية ا ملوا ج

رشوعي املواد يدية يف  مللمعارف ا ية مع اإلبقاء عىل إشارة . لتقل شلكة الازدوا جوحاول فريق اخلرباء،دون جدوى، معاجلة  م
يدية يف تعريف  يديلتقلإىل املعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ياران وهام. ل ية أو حتويل اإلشارة إىل : خونوقش  شـإضافة حا

يةاملعارف إ  .هلىل معايري األ

ناد تعريف  .4 شأن ا تالف قامئا  تويظل الا سخ يديب ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تضمن قامئة ل ئات عامة أو أن  ي إىل  ف
ثةل نا أكرب بأن موضوع امحلاية املعين محمي. مابأل ية فقط وأهنا توفر  ثةل إن القامئة تو يويقول مؤيدو إدراج األ يقيح ض فامي يرى . م

يؤدي إىل املعارضون إل ثةل  ها يف قامئة، وأن إدراج بعض األ تطلب ابلرضورة و ثةل ال  ثةل أن حامية تكل األ سـدراج األ مي ضع م م
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نارص أخرى دون قصد نارص وترك  عإدراج  ثةل . ع يان األ ية  ية تو بحث يف إضافة حا موأبدى بعض اخلرباء اهامتهمم اب ب يح شـ لل ض
يحومن أبرز القضااي املطروحة ما إذا اكن. يف القامئة تو يد إىل ا يل الو تخدام القامئة ا ض ا ل حسـ  .لسب

ية .5 ية عالقة فامي خيص قامئة معايري األ تا هلوال تزال القضااي ا ل  :ل

بار  )أ( تالف حول ا عتهر ا خ شاط الفكري اإلبداعي"ظ نتاج ا ند . معيارا من املعايري) أ(2يف الفقرة " لن ستوقد ا
بو وأضافوا ص ية الو هوم إىل اتفا يمؤيدو هذا ا ق شاط الفكري، إذ ال ميكهنم تصور حاالت ال " اإلبداعي"فة ملف لنإىل ا
شاط فكري يدي من  بري ثقايف  نتأىت فهيا  تقل تع يع . ي شغاهلم بأن  مجوأعرب آخرون عن ا ثقايف ن بري ا لأشاكل ا لتع

يدي شاطا فكراي لتقلا بارها  ن ال ميكن ا يار) مثل الطقوس(عت تدالل عىل هذا ا ية الا ملعوسألوا عن  سـ ناك هل. كيفت ه 
بدد قلق املعارضني هل؟ هوم مبا  يد هذا ا ييل آخر  ملفسـ لتجب  س

تعامل امجلةل ) ب(2ويف الفقرة  )ب( تالف حول ا سـناك ا ها...ممزيا "خه تاجا فريدا  ل أو  بارة  " ن ". تمربطا هبا"عأو 
بارة  شغاهل بأن  عوأعرب وفد عن ا بعاد " تمربطا هبا"ن ية ال تغري اك ثقايف اسف بري ا تقأشاكل ا ل لتع يةل ليديل ص غري األ

شة حول املوضوع؛ نا تفكري وا قواقرتح مزيدا من ا مل  ل

ناك تكرارا بدون داع لإلشارة إىل مجةل 2ويف الفقرة  )ج( بدو أن  ه،  ية أو ] أو تراهثم[كجزء من هويهتم "ي ثقا فا ل
ية سأةل). ج(و) ب(يف الفقرتني " عالاجامت نظر يف ا مترار يف ا ملوميكن الا ل  .سـ

 2ة تعليقات عىل املاد

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

يارين  .1 يض عن ا خلا نة بفقرة واحدة2 و 1سـتع رشة  تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا للج يف ا ل  يه كام"وأشري إىل مجةل . عل
شأن "  مبوجب القانون الوطينةّحمدد ها  نا نة  بملعاجلة القضااي اليت ظلت ا ت شعوب"واإلشارة إىل ". األمم"قشللج امجلاعات  أو لا
ية ية حمللا تخدام مصطلح " صلاأل ية"سـيه حماوةل ملراعاة اعرتاضات بعض الوفود عىل ا شعوب األ صلا ومبا أن احملاوةل مل ". ل

شعوب"تنجح فقد وضع امس بة ملصطلح قوسبني " لا ية"لنسـني كام هو احلال اب بعض عن قلقه " حمللامجلاعات ا لبعد أن أعرب ا
ناسبمن أن املصطلح غري  شلك  محمدد  بني " هاتطورأو تسـتخدهما  وأ هياحتافظ علأو ...اليت متكل "ووضعت امجلةل . ب

بحث حول عالقهتا ابمجلةل الواردة يف املادة قوس تظار إجراء بعض الوفود ملزيد من ا لني يف ا  .1ن

بس" معاهدة"وأدى إدراج مصطلح  .2 ملصطلح هو اإلشارة إىل واملراد اب. للإىل جانب القانون الوطين إىل نوع من ا
تحدة بائل يف الوالايت ا ملالاتفاقات مع ا ية دوية. لق ياق، فاملعاهدة ال تعين اتفا لويف هذا ا قسـ وأشار الوفد اذلي اقرتح إدراج . ل

هوم القانون " املعاهدة" مصطلح  شاورات لريى هل من املمكن إدراج تكل املعاهدات مضن  يجري مزيدا من ا مفإىل أنه  مل سـ
 .الوطين

يار  .3  . ألنه مل حيظ ابدلمع3خلوحذف ا

 3تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

رشة .1 تاسعة  نة يف دورهتا ا نهتجة اليت حددهتا ا ية ا بادئ األسا يري عىل ا عمل يطرأ  ل للج مل سـ مل  :تغ

يار  )أ( نهتج يف ا بدأ ا خلوا مل تع ادلول بأقىص1مل تحديد نطاق امحلاية؛تمت هو رضورة أن   ل قدر ممكن من املرونة 
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يار )ب( نهتج يف ا بدأ ا خلومتزي ا مل مل تغالل 2ي ية الا يل والرصامة وتضمن هنجني خبصوص  سـ بدرجة أكرب من ا قض ي لتفص
ها  بغي  شطة اليت  تجاري أحدهام هنج يصف نوع األ ميا تنظن ي ن نظمي(ٌل  .واآلخر هنج قامئ عىل احلقوق) لتهنج ا

يري .2 بديلني يف الفقرة تغوأدخلت  تحديد ا يفة  ية  لات  ل يار ) ه(طفشلك شلك أوحض2خليف ا  .ب 

يار  .3 يدين من "ُ غريت اإلشارة إىل 1خلويف ا يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعلق ا"بعبارة " ل ييدين فامي  ملسـتف
بري يديمهتعبأشاكل  ثقايف ا تقل ا هار العالقة بني املصاحل و" لل يديلتعأشاكل اظمن أجل إ ثقايف ا تقلبري ا شلك أفضللل وهذا . ب 

ندا ياغة من اقرتاح وفد  يري يف ا كا لص  .لتغ

يار .4 تايل 2خلويف ا نحو ا سة العامة عىل ا يفت مجةل يف بداية فاحتة الفقرة كام هو مقرتح يف ا ل، أ ل جلل ينبغي /يتعني"ض
ية   إداريةنإاتحة تدابري قانوية أو ياسا تأو  بة وفعاةل سـ سـنا يديناملمن أجل صون م نوية  للمسـتفصاحل املادية وا  من خالل ملع

ثال ال احلرص ما يل ا ملييل عىل  تحظى به من قوسوترد امجلةل بني ". سب تأكدا من درجة ادلمع اذلي  رس مل يكن  سـني ألن ا م ملي
يار   .2للخدلن املؤيدين اآلخرين 

بديل  .5 يار ) ه( من الفقرة 2لوخبصوص ا تخد2خلمن ا تة"ام صفة سـ، أعرب وفد عن قلقه من ا ثا با اليت وضعت بني " ل
 .نيقوس

نحو ذاته، أعرب وفد عن قلقه إزاء اإلشارة إىل  .6 يديلوعىل ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بديل ل رسية فقط يف ا ل ا  من 2ل
ية  رسية"ووضعت صفة ). أ(عالفقرة الفر شـهتاقوسبني " لا نا تذكري الوفود  قني  مب شري. ل ية  رس إن الفقرة الفر توقال ا ع  إىل ملي

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شف عهنا بعدل يدة اليت مل  رسية ألن هذه األخرية يه األشاكل الو ُ ا يك ح  .ل

بديل  .7 ناول موضوع امل)ه( من الفقرة 2لوحذف ا ثاري (عادةلالاكفأة ت، اذلي  سـتئبديل حلق ا رس مل ) ك مليوذكل ألن ا
بديل هذا ا لتلق دعام   .لي

 4تعليقات عىل املادة 

يح األولأدخ ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقلت ا ل ل  :لتغ

رس عىل املادة : مالحظة .1  .4مليهذه يه املرة األوىل اليت يعمل فهيا ا

يار  .2 نة يف ا رشة  تاسعة  يارات املعروضة عىل ادلورة ا خلأدجمت ا للج ل  اجلديد ونقحت من أجل حتديد املفاهمي 1عخل
تكرار ية بصورة أوحض وحذف ا لاألسا ية احملددة يه اكآليتواملفاهمي. سـ  :سـ األسا

يدين  )أ( هوم يف الفقرة (ملسـتفإدارة احلقوق بأمر من ا هذا ا يغ  ملفناك عدد من ا ل لص نص املقدم إىل ادلورة 1ه ل من ا
ثل  نة  رشة  تاسعة  ما للج ية للحقوق"عل يدين...عتعود اإلدارة امجلا ترصحيات/متنح"... ، و"ملسـتفإىل ا نح ا ليه اليت  " مت

ناء ع"و همبناء عىل طلب من "و..." ىل طلببتعمل  شاور  يدين واب معا لتتف نرية "و" ملسـ بقة ا ملسـتمبوافقهتم ا ملسـ
شاركهتم شطة اليت يقرتح أن تضطلع هبا اإلدارة")مومبوافقهتم و هوم أيضا يف األ ن، وتكرر هذا ا نقح، . ملف نص ا ملويف ا ل
تخدمت امجلةل  يدين، جيوزبناء عىل طلب من "سـا يدونيف حدود ما... ملسـتفا يد " ملسـتف يرصح به ا جتسـمن أجل 

ياغة األكرث وضوحا ومشوية هوم ألهنا يه ا لا لص هام. ملف هوم يف قامئة ا ملويس رضوراي تكرار ا ملف  .ل

يارات فامي ييل )ب( ثل ا نظام ما،  خلوخبصوص معل اإلدارة وفقا  مت  :تل
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نظمي  "1" يدية يف اختاذ القرار وا تاإلجراءات ا لتقل هوم يف(ل شطة اليت يقرتح أن تضطلع هبا ملفتكرر هذا ا ن األ
نة وردت لكمة: مالحظة). اإلدارة رشة  تاسعة  نص اإلنلكزيي املقدم إىل ادلورة ا للجيف ا ل " governance" عل

بعي؛. يف ماكن آخر" government"يف ماكن ولكمة  يل إن اللكمة األخرية يه خطأ  مطو  ق

نقح(والقانون العريف  "2" نص ا ملتخدم ا ل ية.. ".امجلةل ) يسـ يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العر فللموا " ث
يدية يا مع نص املعارف ا تقلمتا  ؛)لشـ

 والقانون الوطين؛ "3"

ية؛ "4"  طنواإلجراءات الو

 .والقانون ادلويل "5"

هام لإلدارة  )ج( يارات(ملومجموعة من ا خلناك مجموعة من ا ترص اإلدارة ع). ه هوم أال  نقح  نص ا يف إىل ا تقوأ ّمف مل ل ىل ض
يدية نة املأخوذة من نص املعارف ا هام ا لتقلقامئة ا ملمك هام يف الفقرتني . مل  يف قامئة واحدة وحذف 2 و 1ملومجعت قامئتا ا

تكرار نة، وذلكل مل توضع . لا هام  ناك دمع  نة ما إذا اكن  رشة  تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا بني من ا يومل  ه للج ل معل مل عت ي
هام بني  ناء امجلةل ني يف هذه املرحقوسملا يديللحفاظ عىل "سـتثةل اب ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ألهنا ) د(يف الفقرة " ل

بري بدو، بدمع  نة ومل حتظ، عىل ما  رشة  تاسعة  كإضافة إىل الاقرتاح املقدم إىل ادلورة ا ي للج  .عل

ية وصف اإلدارة وهام )د( يان فامي خيص  بدآن أسا يفوانهتج  كم سـ س) 1: (ُ أةل تعود أساسا إىل مأن إدارة احلقوق يه 
ية،  ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل ية) 2(ل تدخل احلكومة عرب إدارة و نوأنه من الرضوري أن  بديل . طت  1لوهيدف ا

نة  تصة ا يع أنواع اإلدارات ا ية  ملمكإىل  خمل مج ية(تغط ية أو  ية أو إ حملو مي قلن بديل ). ط ية 2لوأما ا شري إىل إدارة و ن  طي ف
بديل . خمتصة لهل حنذف ا بديل 2ف نة؟1ل إذا غطى ا يع احلاالت ا ملمك   مج

يار  .3 ية جديدة 1خلويف ا يفت فقرة فر ع اجلديد، أ ند) ز(ض يار. لهإلدخال اقرتاح من وفد ا يف 1خلونقح ا شلك  طف  ب
يدي بري ثقايف  يدي بدال من حقوق  بري ثقايف  تعلقة  تقلشري إىل احلقوق ا تع تقل تع مل ٍي ب ناقوسوترد بني . ل قني فكرة جديدة مل  شها ت

نة بعد ُا  .للج

تان  .4 تضمن الفقراتن األ ية،  يوإىل جانب املوضوعات الر ت صلسـ بو واإلدارة 3 و2ئي شأن تقدمي تقارير إىل الو ي اقرتاحني  ب
ية ها3وحذفت الفقرة . لاملا بري حلذ بو بعد إبداء دمع  تقارير إىل الو شأن تقدمي ا ف  ك ي ل ني ألن قوس بني 2وترد الفقرة اجلديدة . ب

 .اعرتضت علهيابعض الوفود 

بح  .5 نوان  يصوغري ا للع ّ يدية" إدارة احلقوق"ُ يا مع نص املعارف ا تقلمتا بارة . لشـ عواقرتحت بعض الوفود اإلبقاء عىل 
يعة الصك" املصاحل/احلقوق" يقن أكرث من . طبإىل حني معرفة  ندما  ية الحقا  نوان ا يعة ا ناول  ناك من اقرتح  نتو ع لفعل لع ب ت طه

ناول هب ية اليت  تا ييف  .ا الصك احلقوق أو املصاحلسـلك

يار  .6 يف ا خلوأ يار أقل طوال وذكل معال ابقرتاحات عدد من الوفود2ض يار يه أن إدارة . خ اجلديد وهو  خلوفكرة هذا ا
ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللاحلقوق تعود أساسا إىل ا صل يه فال داعي إىل أن يكون صارما)إىل غري ذكل(ل ند . عل، و عو

ساعدة احل تنيمطلب  هام يعود إىل امجلاعة واحلكومة ا يكومة، فإن حتديد ا توحاة من اقرتايح . ملعنمل ياغة  سـوا جملس ملص
شعب الصايم يار الطويللا ياغة مأخوذة من بداية ا خل والاحتاد األورويب، ولكن ا بارة . لص تخدمت  عوا " املصاحل/احلقوق"سـ

تخذ بعد أ نبديد قلق بعض الوفود اليت أشارت إىل أنه مل  نقطة، ووضعت أيضا لكمة لت شأن هذه ا لي قرار  بني " صك"ب
يعة الصكقوس  .طبني ألنه مل نقرر بعد 
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نقاش  :للالقضااي املطروحة 

يار  .1 يار الطويل؟2خلهل ا تلفة يف ا تقريب وهجات نظران ا يد  يار  يار القصري،  خل، أي ا خمل ل مفخل  خ

بدائل يف الفقرة  .2 يع ا تاج إىل  لهل  مج يار 1حن ية والقانون ؟ فعىل1خل من ا تاج إىل اإلجراءات الو ثال هل  يل ا ن  حن طمل سب
نظمي"كالوطين؟ ويف ميكن أن يكون القانون ادلويل وجهيا؟ وهل تدخل  يدية يف اختاذ القرار وا يدين ا تإجراءات ا لتقل ل " ملسـتف

يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العريةا"مضن  فملوا تخدام مصطلح واحد فقط من"ث   هذه املصطلحات؟سـ؟ وهل ميكن ا

 5تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

يارين  .1 تلفان يف الفقرتني 2 و1خلمبا أن ا ية 5 و4خي  ياران ووضعت الفقرة الفر ع فقد أدمج ا  بني 5والفقرة ) ب(4خل
بارية لقوس ناءات اإل تلف علهيا فامي خيص الا نقاط ا يح ا تو جني  سـتث خمل ل ض سموح هبا مبوجب قانون ل تقل واألفعال ا ملإلبداع ا ملسـ

تجارية  .لحق املؤلف وقانون العالمات ا

ثالث يف الفقرة  .2 بار اخلطوات ا تكامل ا ثة ال يفت خطوة اث لوناء عىل طلب وفد الربازيل، أ ت سـ ل ض واخلطوة . 3خب
ية يه   ".بعض احلاالت اخلاصة"فاإلضا

ها إزاء  .3 شغا لوأعربت بعض الوفود عن ا بعاد ن يديستا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رسية يف الفقرة ل يه فقد وضع 5ل ا عل، و
شاورات حول املوضوع. نيقوسجزء من هذه الفقرة بني  تجري مزيدا من ا ملوقالت تكل الوفود إهنا   .سـ

تني  .4 يفة عىل الفقرتني الفر يريات ا يوأدخلت بعض ا عتغ يف"لإلشارة إىل لكمة ) ب(4و) أ(4لطفل عبارة و" لتثقا
ياب أي خالف حوهلامقوسومل يوضع هذان الاقرتاحان بني ". مسـتعارا من"  .لغني يف هذه املرحةل 

ثل 4ويف الفقرة  .5 يا اقرتاح  مم، أيد وفد أسرتا ية وساكن اجلزرل شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا صلمؤ ل ل  )FAIRA( س
نرية بقة ا ملسـتإضافة اإلشارة إىل املوافقة ا يفت تكل اإلشار. ملسـ  .ني النعدام توافق آراء عىل الفكرةقوسة بني ضوأ

 :قضااي عالقة

بديلني يف الفقرة  .1 تفق عىل أحد ا لهل ميكن أن  بديل 3ن بدو أن الوفود تدمع ا ل؟ و بديل 2ي وإن مل . 1ل أكرث من ا
يهنام؟ هل جنمع  ناءات يف القانون الوطين،  تحديد الا تني  يار إحدى ا بتطع ا ف سـتث ل يغ ت لصسـ  خن

رس .2 ناءات يف مادة نطاق امحلاية مليوأبدى ا يلكة بعض الا سـتث اهامتمه بفكرة إعادة  سائل املطروحة يف  وال(ه ملسـامي ا
ية  نطاق امحلاية )5والفقرة ) ب(4عالفقرة الفر ية  سأةل ألن القضااي الر ناول هذه ا متكن فريق اخلرباء من  ل، وهمام يكن مل  سـ مل ئيت ي
 .ال تزال عالقة

 6تعليقات عىل املادة 

يح األولأدخلت ية ألغراض ا تا يريات ا لتنق ا ل ل  :لتغ

يار 3حذفت الفقرة  ئا إىل الفقرة 1خل من ا يف  ثري من الوفود إىل أهنا ال  ي بعد أن أشار ا شلك بق عىل 1تض أشاكل ستنط اليت 
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع نحو ذاتهل رسية عىل ا رسية وغري ا ل ا ل  .ل
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 7تعليقات عىل املادة 

ي تا يريات ا لأدخلت ا ل يح األوللتغ  :لتنقة ألغراض ا

ية  تا حاقرتح أحد الوفود وضع امجلةل الا يات ذكلقوسبني " مكبدأ عام"فت شة تدا نا سن  عني، ولكن مل  ق مت رس إن . ي مليوقال ا
ياراي ولكهنا ال تعرقل امحلاية  ية رشطا ا رشوط ا ية احلاالت اليت قد تكون فهيا ا ياغة هو  هدف من هذه ا تا شلك تغط خلص ل ل ل

نوحة  .ملما

 8يقات عىل املادة تعل

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

رس عىل املادة : مالحظة .1 بادئ . 8مليهذه يه املرة األوىل اليت يعمل فهيا ا تلف ا بع هو حتديد أوحض  ملوالهنج ا خمل ملت
نص  نهتجة يف ا لا تالف)الهنج املرن مقابل الهنج الصارم(مل توافق والا خ، ونقاط ا  .ل

توى الوطين ومن .2 بغي أن حتدد عىل ا بل الاتصاف  توافق فكرة أن  سـ بني نقاط ا ن سـ ملل نص (ين ياري ا لورد ذكل يف  خ
نة رشة  تاسعة  للجاملقدم إىل ادلورة ا رشيع ابإلشارة ). عل تعاضة عن اإلشارة إىل لكمة ا لتوناء عىل اقرتاح أحد الوفود، مت الا سـ ّب

يا مع إش بارة القانون الوطين وذكل متا شـإىل   .2يوشلك ذكل اآلن الفقرة . ثارات أخرى يف الويقةع

سوية الزناعات، ومن مثة فقد وضع ذكل بني  .3 ية بديةل  هوم آ ناك توافق آراء عىل  تومل يكن  ل له نه ميكن أن قوسمف لكني و
يار  يار 1خليدرج يف ا  .3يوشلك ذكل اآلن الفقرة . 2خل أو ا

ياران يف الفقرة  .4 ناك  خو يار ص (1ه خيار مرن و يار ). ارمخ  : نالحظ ما ييل1 يف الفقرة 1خلوفامي خيص ا

يار 2 و1أدجمت الفقراتن  )أ( ياغة؛1خل من ا يد ا تو لص األصيل   حل

يار 2أشارت الفقرة  )ب( تدابري" القدمي إىل 1خل من ا ية أو "ُوأخذت امجلةل . فقط" لا يا سـتدابري قانوية أو  سـ ن
يدية خللق نوع من ا" إدارية نصني؛لتقلمن نص املعارف ا لناسق بني ا  لت

بارة  )ج( تعاقدة"عوحذفت  يار " ملاألطراف ا بدأ ا خلو يار1ي بدأ هبا ا ها اليت  خل يف الفقرة اجلديدة ابلطريقة  ي  2 نفس
ياري الفقرة  ناسق بني  تحقق بذكل نوع من ا خمن نفس الفقرة،  ت لي بارة 1ل ع وهذا يعين أنه ال داعي إىل إدراج 

تعاقدة" بارة " ملاألطراف ا ناول . يف الفقرة" ول األعضاءادل"عو تطرق إىل هذا املوضوع يف املرحةل اليت  سـتتوميكن ا ل
يعة الصك نة  بفهيا ا  .طللج

يار  .5 بارة 1 من الفقرة 2خلويف ا ني ألن أحد املؤيدين للهنج األكرث دقة أبدى قوسبني " وتدابري حدودية"ع، وضعت 
 . يف الفقرةاقلقه من إدراهج

ي .6 ناوها أو ميكن 2ار خلوحذفت فقراتن من ا ناوالن قضااي مت  نة ألهنام  رشة  تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا ل من ا تت للج ل ّل ت ع
لناوها يف مواد أخرى، وهام  :ت

تصة يف املادة : 2الفقرة  )أ( هام اليت ميكن أن تضطلع هبا اإلدارة ا خملوردت ا شأن إدارة احلقوق4مل وإذا رأت . ب 
همة ذات تعلق  مبالوفود أن األمر  سأةل يف إطار املادة ي ناول هذه ا ية، مفن املقرتح  مل أ ت  4 ُمل تضف بعد إىل املادة (4مه

يح األول  ).لتنقيف ا
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سأةل يف مادة : 4الفقرة  )ب( ناول هذه ا يدية، من املقرتح  ناسق أكرب مع نص املعارف ا يق  ملمن أجل  ت تقل لت حتق
شأن  تعاون عرب احلدود"بجديدة   ".لا

يفت لكمة بوناء عىل اقرتاح بعض .7 تفق بعد عىل نطاق " حقوق"إىل لكمة " مصاحل"ض الوفود، أ نوان ألنه مل  ُيف ا ن لع
 .امحلاية

 :قضية عالقة

تعاون عرب احلدود يف مواد أخرى؟ تصة وا هام إدارة  تعلقة  سائل ا ناول ا سن  تفق الوفود عىل أنه من األ لهل  خم مل مل ت ح  مبت

 9تعليقات عىل املادة 

ية  تا يريات ا لأدخلت ا ل يح األوللتغ  :لتنقألغراض ا

بارة اإلنلكزيية  .1 شأن ا لعقدم بعض الوفود اقرتاحات  بارة". coming into force"ب ناك من قال إن  عو  ه
"coming into effect "نفاذ تحدث عن األحاكم اليت دخلت حزي ا بغي أن  يوعا، أو أنه  لأكرث  ن  .ينشـ

بارة  .2 لعأدرجت ا  .ُلوفود من أنه مل حندد بعد نطاق امحلايةردا عىل قلق بعض ا" املصاحل/احلقوق"ُ

 10تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

يط .1 ناسق وا يدية ألغراض ا ها يف نص املعارف ا نوان املادة املقابةل  نوان املادة  يض عن  سـا ت تقل بع ع بتع ل ل لتسـ ل ُ. 

يار 2وحذفت الفقرة  .2 شأن 1خل من ا ناوها املادة ب ألهنا حمك  لمدة امحلاية اليت   .6تت

ياران  .3 خلووحد ا ياغة 2 و 1ّ توح"لص  مفيار  نص املوحد إىل إرساء توازن بني اإلشارة إىل الصكوك ". خ لوسعى ا ي
ثقايف ناول الرتاث ا ية الفكرية والصكوك اليت  ناول ا لالقانوية ادلوية اليت  ل تن مللك تت سطة. ت نص املوحد  ياغة يف ا بحت ا بوأ ل لص  .مص

توافق أن و... تراعيأن ("ُوأخذت امجلةل  معتعمل اب ناسق بني ") هال تخدمت خللق نوع من ا يدية وا تمن نص املعارف ا سـ لتقل ُل
نصني  .لا

يارات عوضا عن  .4 يص عدد ا رس طمح إىل  يد أن ا سة العامة،  ناء ا يدة أ خلوقدمت بعض الاقرتاحات ا تقل ب جلل مليث ملف
ندا اكآليت. زايدته  :كواكن اقرتاح وفد 

ثق من أي من الاتفاقات ادلوية القامئة أينبغي/يتعني .1 لال تؤثر أحاكم هذا الصك يف حقوق أية دوةل والزتاماهتا اليت  تنب ّ .
ية بني هذا الصك والصكوك ادلوية األخرى هدف من هذه الفقرة خلق هر لويس ا م ل  .ل

يذليس يف هذا الصك ما  .2 تنفنع ادلول من وضع اتفاقات دوية أخرى و ل تدمع أهداف هذا الصك وال ها رشيطة أن مي
ها معتعارض   .ت

 :قضااي عالقة

توح حل ممكن للميض إىل األمام؟ .1 يار ا ملفهل ا  خل
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توافق مع  .2 بدأ ا يد  يدية  ية ويف نص املعارف ا يارات احلا ياغة يف ا تخدمت ثالثة أشاكل من ا لا سـ تقل ل خل لص مسـ تج لل
يد . لالالزتامات ادلوية القامئة يكون من ا ملفو ياغة اليت تامتىش ونص سـ تخدام ا بت يف ا يهنا وا تالفات  شة الا لصنا سـ ل بق خ م

يدية ثالثة يه. لتقلاملعارف ا يارات ا لوا  :خل

توافق أن و... تراعيأن " )أ( معتعمل اب يدية" (هال  ؛)لتقلنص املعارف ا

يار " (بل تمكل... ال حتل" )ب( نة1خلا رشة  تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا للج من ا ل  )عل

بقي" )ج( ُأن  يار " (وال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكل... ت رشة 2خلا تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا ع من ا ل ل
 )للجنة

 11تعليقات عىل املادة 

يح األول يريات ألغراض ا لتنقمل جتر أي  تغ َ. 

 :قضااي عالقة

ش .1 نا نا مل جنر بعد  يعة الصك، وأل بق  تحديد  قمبا أن هذه القضااي مربطة  ن ب سـ ب مت ُ لط يارات م ية عن ا ية وا يا خلات  سـ فسـ
يذ  تعلقة بإماكية ا تلفة ملعاجلة القضااي ا لتنفا ن مل بادل، (خمل ثل، والاعرتاف ا ثل، واملعامةل املادية اب ية، واملعامةل اب تاملعامةل الو مل مل ملن ط

ية)إىل غري ذكل شأن املعامةل الو ياغة احلمك  رس مل يعمل عىل إعادة  ن، فإن ا ب طص سامه ا. ملي بل يف توميكن أن  ملسـتقألمانة يف ا
ية  ناريوهات اخلا نقاش عرب إعداد مجموعة من ا لهذا ا بدل ابء، إىل غري ذكل(لسيل بدل ألف وا لا بني األثر الفعيل ) ل سـتاليت 

يارات خلتلف ا  .خمل

بغي  .2 بديل اذلي  تفكري ا شاهبة ا بدلان ا يكون نص ا ية،  شأن املعامةل الو نة قرارا  تخذ ا ينوإن مل  ل ل ت ل سـ ن ب للج ملت ف نظر ط لا
 .فيه

 12تعليقات عىل املادة 

 :قضية عالقة

تضمن نص  يدييال  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعاون عرب احلدودل شأن ا يا مادة  ل حا ب ناسق مع نص . ل يق نوع من ا ية  تو لبغ حتق
تعاون عرب احلدود إىل نص  شأن ا نة إضافة مادة  يدية، هل تود ا لاملعارف ا ب للج ثقايف التقل بري ا لأشاكل ا لل ؟ وقد تقليديتع

شـهتا نا يدية  نص املعارف ا سطة  سخة  قأدرجت  مل تقل ل ب لن م تضمن . ُ تفكري  شاهبة ا بدلان ا رس أيضا إىل أن نص ا يوشري ا ل ت ل ملي ملي
تعاون عرب احلدود شأن ا لمادة   .ب

 ]ثهناية املرفق جمي والويقة[

 

 


