
  

  

A 

WIPO/GRTKF/IC/25/6        

        �ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزييةاالٔصل: االٔصل: االٔصل: االٔصل: 
        2012012012013333    مايومايومايومايو    30303030التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 
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  محاية املعارف التقليدية: مشروع مواد

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

ٔاعدت اللجنة احلكومية ا>ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة) خالل  .1
نصا آخ بعنوان "حامية املعارف التقليدية: مرشوع موارد، النسخة املعّدG  2013ل دورهتا الرابعة والعرشين املنعقدة يف ٔابري

ٕاىل امجلعية  2013ٔابريل  26 ٔان تُقَدم تb الوثيقة �لصيغة اليت اكنت علهيا عند اختتام ا>ورة يف)". وقررت Rev. 2الثانية (
، وبرxمج معلها لعام WO/GA/40/7واردة يف الوثيقة ال، وفقا لوالية اللجنة 2013العامة للويبو اليت سـتعقد يف سبمترب 

انوين ؤاتيحت هذه الوثيقة للجنة ليك تنظر يف نص (نصوص) الصك الق .WO/GA/41/18 الوارد يف الوثيقة 2013
وليك ، الوراثية ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد ميها لضامن امحلاية الفعاGا>ويل الواحد ٔاو ٔاكرث وتق 

الوارد  2013، وبرxمج معلها لعام WO/GA/40/7الواردة يف الوثيقة تقدم توصيات ٕاىل امجلعية العامة بشأهنا وفقا لواليهتا 
 .WO/GA/41/18 يف الوثيقة

 )" �لصيغة اليت اكنRev. 2النص املعنون "حامية املعارف التقليدية: مرشوع موارد (الوثيقة ويرد يف مرفق هذه  .2
 علهيا عند اختتام ا>ورة الرابعة والعرشين.

اللجنة مدعوة ٕاىل إالحاطة علام  ٕان .3
الواردة يف �لوثيقة الواردة يف املرفق، وفقا لواليهتا 

، وبرxمج معلها لعام WO/GA/40/7الوثيقة 
  .WO/GA/41/18 الوارد يف الوثيقة 2013

[ييل ذ� املرفق]
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        حامية املعارف التقليدية: مرشوع موادحامية املعارف التقليدية: مرشوع موادحامية املعارف التقليدية: مرشوع موادحامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد

        ))))2013201320132013    أبريلأبريلأبريلأبريل    26262626((((     (Rev. 2) (Rev. 2) (Rev. 2) (Rev. 2)املعدG الثانيةاملعدG الثانيةاملعدG الثانيةاملعدG الثانية    النسخةالنسخةالنسخةالنسخة
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        مالحظات امليرسينمالحظات امليرسينمالحظات امليرسينمالحظات امليرسين

هذه ، فٕان ذ� النص. و�ملقارنة مع WIPO/GRTKF/IC/24/4 تستند هذه النسخة املعدG الثانية ٕاىل الوثيقة
 Gوفقا  6و 3و 2و 1عىل تغيريات يف ٔاهداف السـياسة العامة واملبادئ التوجهيية واملواد حتتوي النسخة املعد

احلكومية ا>ولية املعنية �مللكية الفكرية للتعليقات اليت قدمهتا ا>ول أالعضاء ٔاثناء ا>ورة الرابعة والعرشين للجنة 
ا>ورة، بقيت لك أالحاكم ما ركّزت عليه (اللجنة). ومتاشـيا مع  الفوللكورواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و 

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

"النسخة املعدG الثانية" ٔان امليرسين أعدوا، وفقا ملهنجية معل الرئيس، نسختني معدلتني عبارة وتعين 
اء ا>ورة الرابعة والعرشين للجنة. وهذه يه النسخة املعدG الثانية اليت ٔاثن WIPO/GRTKF/IC/24/4 للوثيقة

سقاطات إ  الوقوف عىل ٔايةٔالعضاء اللجنة من أجل  2013ٔابريل  26قُدمت نسخة ٔاوىل مهنا يف اجللسة العامة يف 
يقات املقدمة بعني تعليقات. وتسعى هذه النسخة املعدG الثانية ٕاىل تدارك تb إالسقاطات ؤاخذ التعل ٔاية وتقدمي 

  ½عتبار ويه ال تعترب نسخة معدG ¼لثة.

ٔانه وفقا لالٓراء اليت ٔاعربت عهنا اللجنة هناك لÆالG عىل وضع رشطة مائÃ بني لكمتني ٔاو مصطلحني ٔاو مجلتني تو 
ٔاحد اخليارين È خياران �لنسـبة للصيغة املعنية ؤان امليرسين ال يعتربون، استنادا ٕاىل مناقشات اللجنة، ٔان اختيار 

  ٔاي تداعيات كبرية من حيث السـياسة العامة.

ٔانه وفقا لالٓراء اليت لÆالG عىل برشطة مائÃ مفصولتني لكمتني ٔاو مصطلحني ٔاو مجلتني ويوضع قوسان مربّعان حول 
اللجنة، ٔان  ٔاعربت عهنا اللجنة هناك خياران �لنسـبة للصيغة املعنية وأن امليرسين يعتربون، استنادا ٕاىل مناقشات

  اختيار ٔاحد اخليارين È تداعيات حيمتل ٔان تكون كبرية من حيث السـياسة العامة.

ومجيع النصوص اليت حذفها امليرسون من أالحاكم سعيا مهنم ٕاىل تبسـيط الوثيقة فهـي واردة يف مرفق يف هناية هذه 
  .االوثيقة لتسهيل الرجوع ٕالهي

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

  ومجيع احلوايش من ٕاعداد امليرسين.
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  ٔاهداف السـياسة العامة

  ينبغي ٔان هتدف حامية املعارف التقليدية ٕاىل ما ييل:

  ٕاقرار القمية

 والروحيةللمعارف التقليدية وقميهتا ا×اتية، مبا فهيا قميهتا ½جÕعية [املمّزي] ٕاقرار الطابع [الشمويل]   "1"
[و½قتصادية] والفكرية والعلمية وإاليكولوجية والتكنولوجية [والتجارية] والرتبوية والثقافية، والتسلمي بأن 

ٔانظمة املعارف التقليدية تكفل اÞُطرًا ملا جيري من نشاط ابتاكري ويتواصل من حياة فكرية وٕابداعية ممتّزية، 
مجلاعات أالصلية واحمللية ولها قمية علمية تساوي القمية وا بللشعو  �لنسـبةجوهرية  ]ٔاساسـية[تكتيس ماكنة 

  العلمية لٔالنظمة املعرفية أالخرى.

  ½حرتامٕاذاكء الوعي و

املعارف التقليدية ا×ين  ]/[مّالك]ٔاحصاب[ نظمة املعارف التقليدية وكرامةو½حرتام الٔ  ٕاذاكء الوعي  "2"
الثقايف وقِيَمهم الفكرية تراãم  الثقافية] سالمهتم[وكذا  يصونون تb أالنظمة ويطّوروهنا وحيافظون علهيا،

والروحية؛ واحرتام إالسهام ا×ي ما فتئت املعارف التقليدية تأيت به يف احلفاظ عىل معيشة 
[أحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية وهويهتم؛ واحرتام ما ٔاسهم به [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية من 

البيئة] احلفاظ عىل التنوع البيولوë واسـتخدامه عىل حنو قابل لالسـمترار وأالمن الغذايئ  ٔاجل [احلفاظ عىل
م العلوم والتكنولوجيا؛ íوالزراعة املسـتدامة وتقد  

  تلبية احلقوق و½حتياجات [الفعلية] ٔالحصاب املعارف التقليدية

] ك] املعارف التقليدية½سرتشاد �لتطلعات وأالماين الصادرة مبارشة عن [ٔاحصاب]/[مالّ [  "3"
واحرتام حقوقهم بوصفهم [ٔاحصاب]/[مّالك]  واðمتع، املعارف التقليدية½سرتشاد حبقوق واحتياجات ٔاحصاب 

وإالسهام يف حتقيق الرخاء واملنفعة مبوجب القانون الوطين وا>ويل املعارف التقليدية واملؤمتنني علهيا 
م العلوم  ½قتصادية والثقافية و½جÕعية هلم íم يف جامعاهتم ويف تقدô[وماكفأهتم عىل] و½عرتاف بقمية ٕاسها

، مع مراعاة التوازن املنصف واملرشوع ا×ي جيب ٕارساؤه بني املصاحل والتكنولوجيا اليت تعود �لنفع عىل اðمتع
  الوجهية واøتلفة اليت ينبغي ٔاخذها بعني ½عتبار؛

  ليدية واحلفاظ علهيااملعارف التق  ]صون[التشجيع عىل 

من [وتقدمي ا>مع يف هذا الصدد  [واحرتاôا] املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا ]صون[التشجيع عىل   "4"
وتقدمي احلوافز للمؤمتنني عىل هذه [خالل احرتام ٔانظمة املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا وٕادامهتا 

  ؛]وصوهناأالنظمة املعرفية ٕالدامة ٔانظمة معارفهم 

  متكني [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية وٕاقرار الطابع املمزي ٔالنظمة املعارف التقليدية

حتقيقها بطريقة متكّن [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية من حامية معارفهم من خالل إالقرار متاما   "5"
ل تناسب الطابع املمزي لهذه أالنظمة علام بأن �لطابع املمزي ٔالنظمة املعارف التقليدية واحلاجة ٕاىل اسـتنباط حلو 

مثل هذه احللول ينبغي ٔان تكون متوازنة ومنصفة ؤان تكفل معل ٔانظمة امللكية الفكرية التقليدية بطريقة تدمع 
حامية املعارف التقليدية من سوء ½سـتخدام والمتb غري املرشوع وأن تكون قادرة فعال عىل متكني 
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من ممارسة حقوقهم املرشوعة يف معارفهم وأن  �ملوارد الوراثيةارف التقليدية املرتبطة [أحصاب]/[مّالك] املع
  يكون هلم سلطان مسـتحق علهيا؛

  دمع ٔانظمة املعارف التقليدية

] ها]/[مّالك ااحرتام اسـتخدام املعارف التقليدية وتطّورها وتبادلها وتناقلها املتواصل عىل يد [أحصاهب  "6"
َراف القامئة، وتيسري ذ�؛ ودمع أالساليب العرفية يف االئÕن عىل املعارف وما يقرتن هبا من وبيهنم، وفقا لٔالعْ 

  موارد وراثية وتعزيز تb أالساليب وتشجيع ½سـمترار يف تطوير ٔانظمة املعارف التقليدية؛

  إالسهام يف صون املعارف التقليدية

ن املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا، وإالسهام يف مع [إالقرار بقمية مb عام حيوي]، إالسهام يف صو  "7"
ٕاقامة التوازن املناسب بني الوسائل العرفية والوسائل أالخرى لتطويرها واحلفاظ علهيا وتناقلها، وتشجيع 

احلفاظ عىل املعارف التقليدية وصوهنا وتطبيقها وتعزيز اسـتخداôا وفقا للمامرسات واملعايري والقوانني واملفاهمي 
]/[مّالكها] احصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية مبا يعود بفائدة أوىل ومبارشة عىل [ٔاحصاهبالٔ [ وامجلاعية فيةالعر 

خاصة وعىل البرشية عامة عىل ٔاساس املوافقة املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق علهيا مع [ٔاحصاب]/[مّالك] 
  1تb املعارف؛

  املنصف] المتb غري املرشوع وسوء ½سـتخدام[½سـتخدام غري املرشوع وغري منع  ]مقع[

وغريه من أالنشطة التجارية وغري التجارية  [احملمية] [الرسية] مقع المتb غري املرشوع للمعارف التقليدية  "8"
 اليت ال تكون مرشوعة، مع إالقرار �حلاجة ٕاىل تكييف طرق مقع المتb غري املرشوع للمعارف التقليدية

  مع ½حتياجات الوطنية واحمللية؛ ية][احملمية] [الرس 

  احرتام االتفاقات واملسارات ا>ولية املعنية والتعاون يف ٕاطارها

مراعاة الصكوك واملسارات ا>ولية وإالقلميية أالخرى والعمل عىل حنو يÕىش معها، وال سـ� أالنظمة   "9"
م معلية تقامس منافعها؛النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية اليت تقرتن �ملعارف ا تنظماليت    لتقليدية وتنّظِ

  البتاكر وإالبداع� الهنوض

وتعزيز تناقل املعارف  ]وحاميته[تشجيع النشاط إالبداعي و½بتاكري القامئ عىل التقاليد وماكفأته   "10"
دماج مبا يف ذ� إ [امجلاعات أالصلية [والتقليدية] واحمللية، و  الشعوب التقليدية عىل الصعيد ا>اخيل مضن

مثل هذه املعارف يف املبادرات الرتبوية اليت تنفذ يف هذه امجلاعات، ملصلحة [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف 
  ؛]التقليدية واملؤمتنني علهيا، رشط ٔان يوافق [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية عىل ذ�

  بديل

التكنولوجيا وفقا لرشوط متفق  [[صون] ½بتاكر وإالبداع والهنوض هبام وتقدم العمل وتعزيز نقل  "10"
  علهيا؛]

  [هناية البديل]
                                                

 " من ٔاجل تبسـيط النص.6" ٔاو الفقرة "4" مع الفقرة "7اقرتح وفد واحد دمج الفقرة " 1
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  ضامن احلصول عىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية واحلرص عىل التبادل القامئ عىل رشوط يتفق علهيا الطرفان

املعارف احملمية ومن حيصل عىل  املعارف التقليديةتشجيع اسـتخدام الرتتيبات التعاقدية بني ٔاحصاب   "11"
املعارف صون  ]اسـتخدام[ضامن احملمية من ٔاحصاهبا بغية  املعارف التقليديةاحملمية ومن حيصل عىل  التقليدية
احلصول عىل املوافقة  ] عربمع[القوانني واملواثيق العرفية وإالجراءات املتبعة يف امجلاعات عىل ٔاساس  التقليدية

ا هو مل ] وفقاو�لتنسـيق مع[املسـبقة املسـتنرية واحلرص عىل التبادل القامئ عىل رشوط يتفق علهيا الطرفان 
  ؛بشلك منصف وعادل النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية تنظمقامئ من ٔانظمة دولية وٕاقلميية 

  [تشجيع رشط الكشف إاللزايم

املرتبطة  ايم عن بÆ منشأ املعارف التقليدية واملعارف التقليديةضامن رشط الكشف إاللز   ¼نيا" 11"
  �ملوارد الوراثية اليت لها صÃ بطلبات الرباءات أو مسـتخدمة فهيا]

  بديل

يف قواعد بياxت متاحة لفاحيص الرباءات، ما عدا يف احلاالت  املعارف التقليديةضامن جتميع   ¼نيا" 11"
رسية، وعندما يتيح صاحب معارف تقليدية تb املعارف لشخص آخر  يديةاملعارف التقل اليت تكون فهيا 

فتشجيع اسـتخدام العقود ليك تفهم أالطراف يف العقد احلاالت اليت يسمح فهيا اسـتخدام املعارف التقليدية 
  وسائر حاالت الكشف؛

  تشجيع التقامس املنصف للمنافع

ف للمنافع النقدية وغري النقدية املتأتية من اسـتخدام التقامس والتوزيع العادل واملنص ] ضامنتشجيع[  "12"
املعارف التقليدية، عىل حنو يÕىش مع غري ذ� من أالنظمة ا>ولية املطبقة ومبدٔا املوافقة املسـبقة املسـتنرية، 

ارف ومبا يف ذ� من خالل [املاكفأة العادG واملنصفة يف احلاالت اخلاصة اليت ال ميكن فهيا حتديد صاحب املع[
  ؛وضع رشوط يتفق علهيا الطرفان] التقليدية ٔاو احلاالت اليت مت فهيا الكشف عن املعارف]

  الهنوض �لتمنية والتجارة املرشوعة عىل مسـتوى امجلاعات احمللية

 ٔاراد] ٕان طلبٕان [تشجيع اسـتخدام املعارف التقليدية ٔالغراض التمنية عىل مسـتوى امجلاعة احمللية،   "13"
يف   ]التقليديةاحمللية [ امجلاعاتالشعوب أالصلية و  ك] املعارف التقليدية  ذ�، ٕاقراراً حبقوق[أحصاب]/[مالّ 

معارفها؛ وتشجيع تطوير املنتجات أالصلية املسـمتدة من املعارف التقليدية وما يقرتن هبا من صناعات امجلاعات 
هذه التمنية وهذه  واملؤمتنني علهيا تقليديةاحمللية، وتعزيز فرص تسويقها مىت ابتغى [أحصاب]/[مّالك] املعارف ال 

  الفرص مبا يÕىش مع حقهم يف حتقيق التمنية ½قتصادية بلك حرية؛

  ٔالطراف غري مرصح هلم بذ� ]غري السلمية[منع منح حقوق امللكية الفكرية 

يف املعارف التقليدية وما يقرتن هبا  ]غري السلمية[منح حقوق امللكية الفكرية احليلوG دون  ]احلّد من[  "14"
و ممارسـهتا، �ملطالبة [ٕ�نشاء مكتبات رمقية للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية املقرتنة هبا أ من موارد وراثية 

واملعروفة >ى امجلهور]، [مبطالبة مودعي طلبات الرباءات لالخرتاعات املتعلقة �ملعارف التقليدية املقرتنة 
الوراثية �لكشف عن مصدر تb املوارد وبÆ َمنشـهئا فضال عن تقدمي ٔادG تفيد ½متثال لرشوط �ملوارد 

  املوافقة املسـبقة املسـتنرية والتقامس املنافع يف بÆ املنشأ كرشط خاص ملنح احلقوق املرتتبة عىل الرباءة]؛
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 بديل

يف املعارف التقليدية وما يقرتن هبا  ]لسلميةغري ا[منح حقوق امللكية الفكرية احليلوG دون  ]احلّد من[[  "14"
ٕانشاء مكتبات رمقية �لنظر يف  لك [دوG عضو]/[طرف متعاقد] طالبةمبو ممارسـهتا، أ من موارد وراثية 

املوافقة املسـبقة  بعد احلصول عىل للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية املقرتنة هبا واملعروفة >ى امجلهور
  ]؛احمللية  أالصلية [يف تb ا>ول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] وجامعاهتاللشعوب  املسـتنرية

  [هناية البديل]

Gتعزيز الشفافية والثقة املتباد  

تعزيز اليقني والشفافية و½حرتام املتبادل والتفامه يف العالقات بني [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف   "15"
جارية والرتبوية واحلكومية وغريها من أوساط مسـتخديم املعارف التقليدية من �ة، وأالوساط االٔاكدميية والت

ومبادئ املوافقة [التقليدية من �ة ٔاخرى، مبا يف ذ� من خالل تشجيع ½متثال لقواعد السلوك أالخالقية 
  ؛]احلرة املسـبقة املسـتنرية

  اسـتكامل حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

املكفوG ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي ؤاشاكل التعبري الفوللكوري، مع ضامن ½تساق مع امحلاية   "16"
[.[Ãهويته الشام] احرتام ٔان العديد من امجلاعات احمللية يعترب معارفه ؤاشاكل تعبريه الثقايف جزءا ال يتجزٔا من  

  [اسـتخدام الغري للمعارف التقليدية

  علهيا؛] ٕاىل املعارف التقليدية احملمية وفقا لرشوط متفق الغري[متكني الغري من اسـتخدام] تيسري نفاذ   "17"

  [تشجيع النفاذ ٕاىل املعارف وصون املb العام

  تشجيع النفاذ ٕاىل املعارف وصون املb العام.]  "18"

  وصوهنا املعارف التقليديةتوثيق 

 وتعلّمها واسـتخداôا وفقاوالتشجيع عىل الكشف عهنا ، وصوهنااملعارف التقليدية توثيق  إالسهام يف  "19"
ملامرسات ، ومهنا تb ااملعارف التقليدية حصابالوجهية الٔ  العرفيةواملفاهمي للمامرسات واملعايري والقوانني 

اليت تتطلب احلصول عىل موافقة مسـبقة مسـتنرية ورشوطا متفقا علهيا قبل العرفية  واملفاهمي واملعايري والقوانني
  التقليدية ٔاو يتعلّمها ٔاو يسـتخدôا؛أن يكشف الغري عن املعارف 

  الهنوض �البتاكر

مبا يعود �ملنفعة  يف الهنوض �البتاكر ونقل املعارف ونرشها املعارف التقليديةينبغي ٔان تسامه حامية   "20"
وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه ½جÕعي و½قتصادي  ومسـتخدمهيا املعارف التقليدية ٔاحصابعىل لك من 

  ء توازن بني احلقوق والواجبات؛وٕارسا
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  بديل

للمعارف التقليدية، مبا فهيا ٔامهيهتا ½جÕعية والروحية و½قتصادية  ] [املمّزي]الشمويل[إالقرار �لطابع   "1"
  والفكرية والتعلميية والثقافية؛

الفكرية والروحية تشجيع ½حرتام ٔالنظمة املعارف التقليدية؛ وللكرامة والسالمة الثقافية والقمي   "2"
  [ٔالحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية ا×ين يصونون تb أالنظمة وحيافظون علهيا؛

مع مراعاة التوازن  املعارف التقليدية؛ ومسـتخديم تلبية ½حتياجات الفعلية [ٔالحصاب]/[مّالك]  "3"
  ي ٔاخذها بعني ½عتبار؛املنصف واملرشوع ا×ي جيب ٕارساؤه بني املصاحل الوجهية واøتلفة اليت ينبغ

  ؛ودمع ذ� احلفاظ علهياتطبيقها و التشجيع عىل صون املعارف التقليدية و   "4"

  دمع أنظمة املعارف التقليدية؛  "5"

  ")5" + "4بديل ("

  التشجيع عىل صون املعارف التقليدية

  التشجيع عىل صون املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا ودمع ٔانظمهتا؛

  [هناية البديل]

  للمعارف التقليدية؛المتb غري املرشوع  وغري العادل] ½سـتخدام غري املنصف[ ] منعمقع[  "6"

  ا>ولية املعنية؛ ]واملسارات[ والصكوك العمل �لتوافق مع االتفاقات  "7"

  تشجيع التقامس املنصف والعادل للمنافع املتأتية من اسـتخدام املعارف التقليدية؛  "8"

  ")8" + "6بديل ("

  وض �لتمنية عىل مسـتوى امجلاعات احملليةالهن

  عرب دمع ٔانظمة املعارف التقليدية ومنع المتb غري املرشوع؛ الهنوض �لتمنية عىل مسـتوى امجلاعات احمللية

  [هناية البديل]

تعزيز الشفافية والثقة املتبادG يف العالقات بني [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية من �ة،   "9"
واملسـتخدمني أالاكدمييني والتجاريني والتعلمييني واحلكوميني وغريمه من مسـتخديم املعارف التقليدية من �ة 

ومبادئ املوافقة احلرة املسـبقة [ أخرى، مبا يف ذ� من خالل الهنوض �اللزتام بقواعد السلوك أالخالقية
  .]املسـتنرية

  [هناية البديل]
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  املبادئ التوجهيية العامة

ينبغي احرتام هذه املبادئ بغية ضامن إالنصاف والتوازن والفاعلية و½تساق يف أالحاكم املوضوعية احملددة بشأن امحلاية، 
  والهنوض بأهداف امحلاية عىل الوجه املناسب: 

 املتعلقة حبامية املعارف التقليدية [الحتياجات وتطلعات] للحقوق و½حتياجات واملساعدة ½سـتجابةمبدٔا   (ٔا)
  اليت حيّددها [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية

ٕاعالن ف� يتعلق حبامية املعارف التقليدية للشعوب أالصلية كام هو منصوص عليه يف  حلقوق�قرار االٕ مبدٔا   (ب)
  .169 واتفاقية منظمة العمل ا>ولية رمق بشأن حقوق الشعوب أالصلية أالمم املتحدة

  بديل

  .املعارف التقليدية [ٔاحصاب]/[مّالك]مبصاحل قرار االٕ مبدٔا   (ب)
  [هناية البديل]

  مبدٔا فعالية امحلاية وٕاماكنية احلصول علهيا  (ج)
  مبدٔا املرونة والشمول  (د)
  مبدٔا إالنصاف وتقامس املنافع   (ه)

  بديل
  الكشف إاللزايم عن بÆ املنشأ وإالنصاف، مبا يف ذ� تقامس املنافع مبدأ   )ه(

  [هناية البديل]

  املرتبطة هبا]املوارد الوراثية املعارف التقليدية و  مبدٔا الÕيش مع أالنظمة القانونية القامئة اليت تنظم النفاذ ٕاىل[  (و)
] أالخرىواملسارات التفاوضية [ ]وإالقلميية[الصكوك ا>ولية  ] مبدأ العالقة التعاونية بنيمبدٔا احرتام[  (ز)

  [والتعاون معها]
  بديل ((و) + (ز))

ا>ولية وإالقلميية القامئة واحرتاôا والتعاون ف� بيهنا  مع الصكوك وأالنظمة القانونية واملسارات التفاوضية مبدٔا الÕيش
  املرتبطة هبا] الوراثيةالنفاذ ٕاىل املعارف التقليدية واملوارد يف جمال 

  [هناية البديل]

  بديل
مبدٔا التوافق ٔاو الÕيش مع الصكوك واملسارات ا>ولية أالخرى واملسارات إالقلميية والتعاونية أالخرى   )ز(

  .املوارد الوراثيةواحرتاôا، مبا فهيا تb املسارات اليت تنظم 
  [هناية البديل]

  ليدية ونقلها وفق أالعرافمبدٔا احرتام اسـتخدام املعارف التق   (ح)
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  بديل
مبدٔا إالقرار �حرتام املعارف والثقافات واملامرسات التقليدية أالصلية وإالسهام يف التمنية املسـتدامة وإالدارة   )ح(

  السلمية للبيئة
  [هناية البديل]

  بديل
  مبدٔا احرتام اسـتخدام املعارف التقليدية ونقلها  )ح(

  [هناية البديل]

  خبصائص املعارف التقليدية مبدٔا إالقرار  (ط)
  مبدٔا تقدمي املساعدة لالسـتجابة الحتياجات ٔاحصاب املعارف التقليدية  (ي)

  بديل ((ٔا) + (ي))
  ومسـتخدمهيا [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية ومصاحل [الحتياجات] ]واملساعدة[مبدٔا ½سـتجابة   

  [هناية البديل]

  آلت ٕاىل املb العام يه تراث مشرتك لٕالنسانية][مبدٔا إالقرار بأن املعارف اليت   (ك)
  [مبدٔا حامية املb العام واحلفاظ عليه وتوسـيعه]  (ل)
  [مبدٔا احلاجة ٕاىل حوافز جديدة لتقامس املعارف والتقليل من القيود عىل النفاذ]  (م)
  مبدٔا ٔان أي احتاكر حلق اسـتعامل معلومات معينة ينبغي أن يكون لفرتة زمنية حمدودة  (ن)

  مبدٔا حامية مصاحل املبدعني ودمعها  س)(
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 1املادة 
  موضوع امحلاية

  تعريف املعارف التقليدية

 اتو½بتاكر  اتا>راية العملية واملهار ٕاىل]  شري[تشمل]/[تعين]/[ت  ٔالغراض هذا الصك، "املعارف التقليدية" 1.1
وتكون  2حملية] ٔاصلية]/[ٔاو دوG ٔاو دول] [شعوب] [وجامعات والتعّمل اليت تكون يف حوزة ميالتعلٔانشطة و  اتواملامرس

توجد يف ٔانظمة معرفية مقننة ٔاو شفهية ٔاو يف ٔاي ، وميكن ٔان ينقلها جيل ٕاىل آخرحيوية ومتطورة ومشرتكة بني أالجيال/و 
  .شلك آخر

لطب أالصيل [قد ترتبط املعارف التقليدية، عىل حنو خاص، �ملعارف يف جماالت مثل الزراعة والبيئة والرعاية الصحية وا
واملوارد الوراثية وا>راية العملية يف جمال الهندسة  التنوع البيولوë وأمناط احلياة التقليدية واملوارد الطبيعيةوالتقليدي و 
  البناء التقليدية.] توتكنولوجيا

  ملوارد الوراثيةاملرتبطة � املعارف التقليديةتعريف 

 ؤاوجه اسـتخدام املوارد الوراثية ]صائص[خل ]وهرية[اجلعرفة يه امل لوراثيةاملعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد ا[  2.1
  ].]واليت تؤدي مبارشة ٕاىل اخرتاع مطالب به[صلية االٔ لية احمل اعات امجلو  ]شعوبمتلكها [ال اليت  ومشـتقاهتا

  معايري أالهلية

، [و] الهوية ½جÕعية، [و] ٔاو لهوية الثقافية] �بوضوحاملرتبطة/املتصÃ [ ٕاىل املعارف التقليدية [فقط] متتد امحلاية 3.1
يف سـياق علهيا  اوحمافظ/منقوG مسـتنبطة ومتقامسةاليت تكون  ،2للمسـتفيدين كام مه معرفون يف املادة الرتاث الثقايف 

عىل  [وتكون مسـتخدمة ملدة حتددها لك [دوG عضو]/[طرف متعاقد] 3ومشرتكة بني أالجيال/ينقلها جيل ٕاىل آخر، جامعي
  4ٔاال تقل تb املدة عن [مخسني سـنة]] [وتقر �لتنوع [الثقايف] للمسـتفيدين] تقر بوجود تنوع ثقايف يف ٔاوساط املسـتفيدين.

سـتخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة املسـتفيدين، كام مه امل عروفة ٔاو امل املعارف التقليدية[ال متتد امحلاية ٕاىل   4.1
تطبيق  ٔاو اليت يه امللكية الفكرية من حقوق مية حبق، واملوجودة يف املb العام، واحمل معقوG]، [ملدة 2معرفون يف املادة 

  5].ملبادئ وقواعد وôارات ودراية معلية وممارسات ؤانشطة تعلّمية معروفة عادة وعامة عىل حنو جيد

  قواعد البياxت

  ت ملنع منح [الرباءات]/[حقوق امللكية الفكرية] عن خطأ].اøزنة يف قواعد البياx املعارف التقليدية[جيوز اسـتخدام   5.1

                                                
دوG ٔاو ٔاو "؛ واسـتعمل امليرسون رشطة مائÃ قبل عبارة [وجامعات حملية]]شعوب] ٔاصلية [[اقرتح وفد واحد ٕاماكنية ٕاضافة عبارة "دوG ٔاو دول" ٕاىل عبارة  2

شعوب] ٔاصلية [وجامعات [[ٕاىل عبارة  "ٔاو دوG ٔاو دول"ووضعوها بني ٔاقواس مربعة لٕالشارة ٕاىل ٔان الوفد صاحب ½قرتاح يقصد ٔان تضاف عبارة دول" 
 وليس أن حتل حملها. حملية]]

بناء عىل طلب بعض الوفود، بيد ٔان امليرسين أشاروا ٕاىل  3.1" يف الفقرة الفرعية مشرتكة بني أالجيال/ينقلها جيل ٕاىل آخروم "ٔادرج امليرسون مرة ٔاخرى مفه 3
 و×� فقد ال تكون هناك رضورة ٕاىل تكراره يف هذا املاكن. 1.1ٔان هذا املفهوم مذكور يف الفقرة الفرعية 

 (مدة امحلاية). 7ٕاىل املادة  3.1ية اقرتح وفد واحد ٕاماكنية نقل الفقرة الفرع  4
 ).½سـتثناءات والتقييدات( 6ٕاىل املادة  4.1اقرتح وفد واحد ٕاماكنية نقل الفقرة الفرعية  5
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 2املادة 
  املسـتفيدون من امحلاية

[الرسية]  املعارف التقليدية[اليت متb ] أالمم[و  أالصلية احمللية امجلاعات] و الشعوب[اية مه امحلاملسـتفيدون من   1.2
أي كيان وطين حيدده ، [ٔاو تطورها] /[ٔاو]تسـتخدôا و و/[ٔاو]حتافظ علهيا  و/[ٔاو] 1/3.1كام يه معّرفة يف املادة  [احملمية]

  .]القانون الوطين

 ٔاو جامعة حملية ]شعب[غري منسوبة �لتحديد ٕاىل  1كام يه معّرفة يف املادة  [احملمية] ٕاذا اكنت املعارف التقليدية[  2.2
، جاز أن حتدد [ا>ول سـتنبطهتاامجلاعة اليت ا[الشعب ٔاو] ٕاذا اسـتحال حتديد و  ]ٔاو[، ٔاو مقترصة علهيا ةٔاصلي

  أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] كياx/[ٔاي كيان] وطنيا يعتربه الترشيع الوطين مسـتفيدا.]

  ٕاضافة اختيارية

، مه الشعوب وامجلاعات 1كام مه معرفون يف املادة  [احملمية]، لمعارف التقليديةل ا>فاعية] اية[امحلاملسـتفيدون من [  3.2
  [ٕاضافة ٕاىل اðمتع عامة].] أالصلية وامجلاعات احمللية
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 3املادة 
  6نطاق امحلاية

  1اخليار 

احلقوق [امجلاعية] (توفر)  وفر]/[يتعني عىل] [ا>ول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة]/[هذا الصك] أن يينبغي[  1.3
  :2كام مه معرفون يف املادة للمسـتفيدين  التالية[½سـتئثارية] 

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

/اسـتعاملها بناء عىل املوافقة املسـبقة والترصحي ٔاو رفض الترصحي �لنفاذ ٕاىل معارفهم التقليدية واسـتخداôا[ (ب)
  ]؛املسـتنرية

 وفقا للرشوط معارفهم التقليدية /اسـتعاملسـتخداماواحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأتية من  (ج)
  ؛املوضوعة للحصول عىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية

  امللكية الفكرية؛][وٕاخطارمه �لنفاذ ٕاىل معارفهم التقليدية عرب آلية للكشف يف طلبات  (د)

ٕاللزايم عن هوية ٔاحصاب املعارف التقليدية وبÆ منشـهئم، وتقدمي أدG عىل ½متثال [واشرتاط الكشف ا  )¼نيا(د
لرشطي املوافقة املسـبقة املسـتنرية وتقامس املنافع وفقا للقانون الوطين ٔاو رشوط بÆ املنشأ ٔاثناء ٕاجراءات منح حقوق 

  امللكية الفكرية اليت تتعلق �سـتخدام معارفهم التقليدية.]

، [ينبغي]/[يتعني] ٔان يقوم مسـتخدمو املعارف التقليدية اليت تسـتويف 1ضافة ٕاىل امحلاية املنصوص علهيا يف الفقرة إ و [  2.3
  :مبا ييل 3.1معايري الفقرة الفرعية 

  ½عرتاف مبصدر املعارف التقليدية وٕاسـنادها ٕاىل املسـتفيد ٕاال ٕاذا قرر هذا أالخري خالف ذ�؛ )أ (

للمسـتفيد ٕاضافة ٕاىل الطابع غري القابل  تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافيةاسـتخدام املعارف اسـ و   (ب)
  للحقوق املعنوية املرتبطة �ملعارف التقليدية. تقادموال  تقسـميال لترصف و ل 

عىل  ، حبق اختاذ ٕاجراءات قانونية يف حاG التعدي2كام مه معرفون يف املادة ٔان يمتتع املسـتفيدون،  [ينبغي]/[يتعني]  3.3
  أو يف حاG عدم ½متثال لها. 2و 1احلقوق املنصوص علهيا يف املادتني 

  [تعريف ["اسـتخدام"]/["اسـتعامل"]

ف� خيص املعارف التقليدية ٕاىل ٔاي ["اسـتخدام"]/["اسـتعامل"] يشري مصطلح ٔان  [ينبغي]/[يتعني] ٔالغراض هذا الصك،[
  من أالفعال التالية:

  التقليدية منتجا:يف حال اكنت املعارف  (ٔا)

  تصنيع املنتج ٔاو اسـترياده ٔاو عرضه للبيع ٔاو بيعه ٔاو ختزينه أو اسـتخدامه خارج السـياق التقليدي؛  "1"

                                                
، وهو أالمر )2واخليار  1رمغ ٔان هذه املادة  تتضمن خيارين، فٕان عددا من الوفود ترى ٔان اخليارين متاكمالن وميكن دجمهام يف خيار ¼لث (يتألف من اخليار  6

  القامئة. امللكية الفكريةا×ي سيÕىش، حسب قول ٔاحد الوفود، مع معاهدات 
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  أو امتالك املنتج ٔالغراض عرضه للبيع ٔاو بيعه ٔاو اسـتخدامه خارج السـياق التقليدي؛  "2"

  يف حال اكنت املعارف التقليدية طريقة صنع: (ب)

  الصنع خارج السـياق التقليدي؛اسـتعامل طريقة  "1"

ٔاو مبارشة أالفعال املشار ٕالهيا يف البند الفرعي (أ) ف� خيص منتج يكون نتيجة مبارشة السـتعامل  "2"
  طريقة الصنع.

يف حال اسـتخدام املعارف التقليدية ٔالغراض البحث والتطوير املؤد8ن ٕاىل كسب الرحب ٔاو ٕاىل ٔاهداف   (ج)
  7]جتارية.

  2اخليار 

، عند ]مناسـبة وفعاG[لÆول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] ٔان توفر تدابري قانونية أو سـياسـية ٔاو ٕادارية [ينبغي [  1.3
  :، ف� خيص ما ييل]ووفقا للقانون الوطين[½قتضاء 

  بدون ترصحي؛ أوجه اسـتخدام ٔاخرىالكشف عن املعارف التقليدية [الرسية] [احملميّة] ٔاو اسـتخداôا ٔاو  ردع  )أ (

  عندما يُعرف اسـتخدام املعارف التقليدية [احملمّية] خارج سـياقها التقليدي:  (ب)

ٕان اكنوا معروفني،  /مّالكها/املسـتفيدين مهناهباأاحص ½عرتاف مبصدر املعارف التقليدية وٕاسـنادها ٕاىل[  "1"
  ؛خالف ذ� هؤالءٕاال ٕاذا قرر 

تشجيع اسـتخدام املعارف التقليدية اسـتخداما ليس فيه ما ميس القواعد واملامرسات الثقافية اخلاصة و   "2"
  /مّالكها/املسـتفيدين مهنا؛هبااأحصب

  وتشجيع املسـتفيدين واملسـتخدمني عىل وضع رشوط متفق علهيا؛  "3"

  بديل

ٔاحصاب أن يضع ضامن ]، ]عندما تكون املعارف التقليدية] [رسية]/[غري معروفة عىل نطاق واسع[  "3"
علهيا مع املوافقة املسـبقة املسـتنرية بشأن رشوط املوافقة وتقامس  امتفق اها رشوطو املعارف التقليدية ومسـتخدم

  ؛املنافع وفقا حلق امجلاعات احمللية يف اختاذ قرار منح حق النفاذ ٕاىل تb املعارف ٔاو عدم منحه

  للمعارف التقليدية ٔالغراض امحلاية ا>فاعية للمعارف التقليدية؛وتيسري وضع قواعد بياxت وطنية   [(ج)

، ٕاعداد قواعد بياxت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وتبادلها ½قتضاء، حسب ريسي ت و   (د)
  ؛وتعمميها والنفاذ ٕالهيا

  ؛حاG التقنية الصناعية السابقةسمح للغري �لطعن يف صالحية براءة بتقدمي لالعرتاض ت تدابري  وتوفري  (ه)

                                                
بقى امليرسون ٔاشار امليرسون ٕاىل ٔان هذا التعريف املقرتح ليس جزءا من ٔاي من اخليارين، وقد اقرتح بعض الوفود ٕادراجه يف مرسد ٔاو قامئة مصطلحات. وأ  7

 عىل هذا ½قرتاح يف ماكنه مؤقتا.
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  ؛واسـتخداôا اختيارية ع ٕاعداد مدوxت سلوكيشج وت   (و)

 املسـتفيدين من/مّالك/، حتت سـيطرة أحصابمرشوعةردع الكشف عن املعلومات اليت تكون، بطريقة   (ز)
 املسـتفيدين من//مّالكٔاحصابأو احلصول علهيا أو اسـتخداôا من طرف االٓخرين دون [موافقة]  املعارف التقليدية
، مبا يتناىف واملامرسات التجارية املنصفة عىل ٔان تكون رسية وأن تُتّخذ تدابري معقوG ملنع الكشف املعارف التقليدية

  عهنا دون ترصحي ؤان تكون لها قمية.]



WIPO/GRTKF/IC/25/6 

Annex 

15 

 

 4املادة 
  احلقوق /تطبيقوممارسة واجلزاءات العقو�ت

 تدابريما يلزم من ]، اعÕد ب [تتعهّد[تسعى ٕاىل]/أن  ][أالطراف املتعاقدة]/>ول أالعضاءعىل [ا [ينبغي]/[يتعني] 1.4
  .لضامن تطبيق هذا الصك ،وفقا ٔالنظمهتا القانونية]] و حسب ما هو مناسبقانونية و/ٔاو سـياسـية و/ٔاو ٕادارية مناسـبة،[[

  ٕاضافة اختيارية

[جنائية ٔاو مدنية [و] ٔاو ٕادارية]  مبوجب قوانيهنا ٕا:حة ٕاجراءات ٕانفاذ أالعضاءٔان تكفل ا>ول  [ينبغي]/[يتعني] 2.4
 املساس ملاكحفة[ميرسة ومناسـبة ومالمئة] [، وآليات لتسوية املنازعات] [، وتدابري حدودية] [، وعقو�ت] [، وجزاءات] 

] نوحة للمعارف التقليدية مبوجب هذا الصكالتعدي عىل امحلاية املم [ �ملصاحل ½قتصادية و/ٔاو املعنوية]] [العمد ٔاو املهمل]
  تكون اكفية لردع مزيد من التعد8ت.[المتb غري املرشوع للمعارف التقليدية ٔاو سوء اسـتخداôا] 

  ٕاضافة اختيارية

اليت اكن سـيلجأ  اجلزاءاتٔان تعّرب عن العقو�ت و  واجلزاءاتعند ½قتضاء، ينبغي للعقو�ت   1.2.4
  مجلاعات احمللية.ٕالهيا الشعب أالصيل وا

  ٕاضافة اختيارية

 ومناسـبةميرسة وفعاG ومنصفة وعادG  2.4 املذكورة يف الفقرة ينبغي ٔان تكون إالجراءات  2.2.4
[وينبغي ٔايضا ٔان احملمية.  [مالمئة] ؤاال تكون ثقال عىل عاتق [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية

  لعامة.]توفر ضامxت ملصاحل الغري املرشوعة واملصاحل ا

  ٕاضافة اختيارية

للك  ]حيّق [جيوز]/[وعند نشوء منازعة بني املسـتفيدين من املعارف التقليدية ٔاو بني املسـتفيدين مهنا ومسـتخدمهيا   3.4
معرتفا هبا هبا يف القانون ا>ويل ٔاو إالقلميي ٔاو  امعرتفتكون طرف ٔان حييل القضية ٕاىل آلية [مسـتقÃ] بديÃ لتسوية املنازعات 

  ].حصاب املعارف التقليدية[، ٕاذا اكن الطرفان من نفس البÆ] [وتكون ٔاكرث مالءمة الٔ  الوطينلقانون يف ا

  بديل

  القيام مبا ييل: [ينبغي]/[يتعني] عىل [ا>ول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة]

  لقانوهنا الوطين؛ ٔالنظمهتا القانونية][لضامن تطبيق هذا الصك وفقا  الالزمة تدابريال اعÕد   (ٔا)

احلقوق املنصوص لتعدي عىل وٕا:حة جزاءات جنائية و/ٔاو مدنية و/ٔاو ٕادارية مناسـبة وفعاG ورادعة عن ا  (ب)
  ؛هذا الصك علهيا مبوجب

املسـتفيدين ال تكون ثقال عىل عاتق و ميرسة وفعاG ومنصفة ومناسـبة ملامرسة احلقوق تكون ٕاجراءاتوٕا:حة   (ج)
[و جيوز لها، عند ½قتضاء، ٕا:حة آلية لتسوية املنازعات استنادا ٕاىل املواثيق واملفاهمي والقوانني  ديةاملعارف التقليمن 

  واملامرسات العرفية للمسـتفيدين].

  [هناية البديل]
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 )¼نيا(4املادة 
  رشط الكشف

املرتبطة [�خرتاع] بأي معلية صنع ٔاو [ينبغي ٔان تشـمتل طلبات [الرباءات وأالصناف النباتية] امللكية الفكرية   1).¼نيا( 4
منتج È صÃ �ملعارف التقليدية ٔاو يسـتخدôا عىل معلومات عن البÆ ا×ي مجع [اøرتع ٔاو مسـتو> النبا:ت] املودع ٔاو تلقى 

ويتعني ٔايضا أن يوحض منه املعارف (البÆ املوّرد)، وبÆ املنشأ ٕاذا اكن البÆ املوّرد للمعارف التقليدية خمتلفا عن بÆ منشـهئا. 
  الطلب احلصول عىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية للنفاذ و½سـتخدام من عدمه.]

ذكَر املصدر املبارش ا×ي مجع [اøرتع ٔاو مسـتو> ، 1 [وٕاذا اكن املودع جيهل املعلومات املذكورة يف الفقرة  2).¼نيا( 4
  النبا:ت] املودع ٔاو تلقى منه املعارف التقليدية.]

، ال يُعاجل الطلب ما مل تُسـتوف الرشوط. 2و 1 [وٕان مل ميتثل املودع لٔالحاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني  3).¼نيا( 4
. 2و 1 وجيوز ملكتب [الرباءات ٔاو أالصناف النباتية] امللكية الفكرية حتديد Ãô زمنية ليك ميتثل فهيا الطلب ٔالحاكم الفقرتني

ومات يف املهÃ الزمنية احملددة، جيور ملكتب [الرباءات أو أالصناف النباتية] امللكية الفكرية وٕان مل يقدم املودع تb املعل
  رفض الطلب.]

[ال تتأثر احلقوق الناشـئة عن براءة محمية أو حق ممنوح يف مصنف نبايت بأي كشف الحق بأن املودع مل ميتثل   4).¼نيا( 4
ٔاخرى، خارج نظام الرباءات ونظام أالصناف النباتية، ينص علهيا القانون . ولكن جيوز فرض عقو�ت 2و 1 ٔالحاكم الفقرتني

  الوطين، مبا فهيا العقو�ت اجلنائية مثل الغرامات.]

  بديل

اللزتامات رشوط الكشف غري قابÃ لٕالنفاذ مىت مل ميتثل املودع تُبطل احلقوق الناشـئة عن منٍح وتصبح   4).¼نيا( 4
  .ٔاو مىت قدم معلومات خاطئة ٔاو مضلÃ هذه املادة إاللزايم كام هو منصوص عليه يف

  [هناية البديل]
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  5املادة 
  ]احلقوق[ٕادارة 

مبوافقة حرة ومسـبقة ومسـتنرية من [، �لتشاور مع] []، ةتعاقدامل ف اطر االٔ [اء]/عضاالٔ  ول] عىل [ا>يتعني[جيوز]/[ 1.5
وطنية ٔاو ٕاقلميية خمتصة  ٕادارات) ٔاو(ٕادارة  ]نييتع [ٕانشاء]/[[ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية وفق قانوهنا الوطين، 

حبق [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية يف ٕادارة حقوقهم وفقا ملواثيقهم ومفاهميهم وقوانيهنم [ودون إالخالل  مناسـبة
ن طلب [ٔاحصاب]/[مّالك] إ [،  ، عىل سبيل املثال ال احلرص، ما ييلتb إالدارة وميكن ٔان تشمل ôام. وممارساهتم العرفية
  :]يف حدود ما يرصح به [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليديةذ� [،  املعارف التقليدية

  نرش املعلومات بشأن املعارف التقليدية وممارسات تعزيزها وحاميهتا؛ (ٔا)

  ؛]والتأكد من احلصول عىل املوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية[ (ب)

  ؛[ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدية ومسـتخدمهيا بشأن وضع رشوط متفق علهياتقدمي املشورة ٕاىل و  )ج(

  ]؛وتطبيق قواعد وٕاجراءات الترشيع الوطين ف� خيص املوافقة املسـبقة واملسـتنرية[ )د(

  عليه]؛ وإالرشاف[ لمنافعل  نصفامل عادل و التقامس ال  وتطبيق قواعد وٕاجراءات الترشيع الوطين ف� خيص )ه[(

[ٔاحصاب]/[مّالك]] املعارف التقليدية، مىت اكن ذ� ممكنا ومناسـبا، عىل اسـتخدام حقوقهم يف  ةساعدوم  )و(
  ؛[ممارسـهتا] وٕانفاذها]/وتطبيقها[معارفهم التقليدية 

د ٕاذا اكن فعل من أالفعال املتعلقة �ملعارف التقليدية يشلك انهتااك ٔاو منافسة غري مرشوعة ف� خيص يحتد[و  (ه)
  .]عارفتb امل

  بديل

[ينبغي]/[يتعني] عىل الباحثني وأالشخاص االٓخرين احلصول عىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية للجامعات صاحبة  (ٔا)
  املعارف التقليدية، وفقا للقوانني العرفية للجامعة املعنية، قبل احلصول عىل املعارف التقليدية احملمية.

احلقوق واملسؤوليات الناشـئة عن النفاذ ٕاىل املعارف التقليدية [وينبغي]/[يتعني] أن تتفق أالطراف عىل  (ب)
احملمية. وميكن أن تشمل رشوط احلقوق املسؤوليات التقامس العادل واملنصف للمنافع املتأتية من ٔاي اسـتخدام متفق 

املعارف التقليدية، ٔاو عليه للمعارف التقليدية، ٔاو تقدمي منافع مقابل النفاذ حىت عندما ال تتأىت ٔاية منافع من اسـتخدام 
  ترتيبات ٔاخرى متفق علهيا.

] أن تكون ٕاجراءات وآليات احلصول عىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق علهيا [وينبغي]/[يتعني )ج(
سـ� ٔاحصاب املعارف التقليدية  مجيع ٔاحصاب املصلحة املعنيني، والوال تكون ثقال عىل عاتق مفهومة ومناسـبة 

  ة، [وينبغي]/يتعني] ٔان تضمن الوضوح واليقني القانوين.احملمي

وحرصا عىل الشفافية و½متثال، جيوز [لÆول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] ٕانشاء قاعدة بياxت مجلع   (د)
. وجيوز ٔالي 3  املعلومات عن أالطراف املشاركة يف االتفاقات اليت تنص عىل الرشوط املتفق علهيا مبوجب املادة

  يف االتفاق تقدمي تb املعلومات. طرف

  [هناية البديل]

، وليست مسـندة �لتحديد ٕاىل جامعة 1يف حال اكنت معارف تقليدية تسـتويف املعايري املنصوص علهيا يف املادة [ 2.5
اب]/[مّالك] وليست مقترصة علهيا، جيوز لٕالدارة أن تتوىل ٕادارة احلقوق املتعلقة بتb املعارف التقليدية، �لتشاور مع [ٔاحص

  وفقا للقانون الوطين] املعارف التقليدية وموافقهتم حيD اكن ذ� ممكنا
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية إالدارة ٔاو إالدارات الوطنية أو إالقلميية ٔامانة ] ٕابالغ  [يتعّني ]/ينبغي[[ 3.5
  .][اøتصة]

  ]إالدارة. تbاملنشأة إالدارات املنبثقة عن الشعوب أالصلية يك تكون جزًءا من  إالدارةُ  [تضم 4.5
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 )¼نيا( 5املادة 
  امجلاعية احلقوقتطبيق 

]، �لتشاور مع [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف ةتعاقدامل ف اطر االٔ [اء]/عضاالٔ  ول] عىل [ا>يتعني[ينبغي]/[  1).¼نيا( 5
  تقوم �ملهام التالية: وطنية ٕادارات ٕادارة ٔاوٕانشاء  سـتنريةامل و  سـبقةامل رة و احل هتممبوافقو  التقليدية

  اختاذ التدابري املناسـبة لضامن صون املعارف التقليدية؛  (ٔا)

عندما  املعارف التقليدية وتشجيع املامرسات وا>راسات وأالحباث من ٔاجل احملافظة عىل نرش املعلومات  (ب)
  ؛يطلب [ٔاحصاهبا]/[مالكها] ذ�

ة حقوقهم والزتاماهتم يف حال وجود منازعة مع عىل ممارس [ٔاحصاب]/[مّالك]] املعارف التقليدية ةساعدوم  )ج(
  املسـتخدمني؛

  وٕاخبار امجلهور مبا هيدد املعارف التقليدية؛  (د)

  ؛من عدمه عىل املوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية املسـتخدمني والتأكد من حصول  (ه)

  املتأتية من اسـتعامل املعارف التقليدية؛ لمنافعل  نصفامل و  عادلالتقامس عىل ال  وإالرشاف  (و)

] ٕابالغ ٔامانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بطبيعة إالدارة ٔاو إالدارات الوطنية ٔاو إالقلميية يتعني[ينبغي]/[  2).¼نيا( 5
  املنشأة مبشاركة الشعوب أالصلية].
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  6املادة 
  ½سـتثناءات والتقييدات

تقيّد تدابري حامية املعارف التقليدية اسـتنباط املعارف التقليدية واسـتخداôا العريف ونقلها وتبادلها  نينبغي أ [ال  1.6
  8، [وفقا للقانون الوطين].]وتطويرها داخل امجلاعات وف� بيهنا يف السـياق التقليدي والعريف عىل يد املسـتفيدين

  اسـتثناءات عامة

مع [ أن تعمتد تقييدات واسـتثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين طراف املتعاقدة]]/[االٔ لÆول أالعضاء[جيوز  2.6
، رشيطة ٔان حيرتم اسـتخدام ] [�لتشاور مع املسـتفيدين] [مبشاركة املسـتفيدين]املوافقة املسـبقة واملسـتنرية للمسـتفيدين

  ما ييل: [احملمية] املعارف التقليدية

  ]إالماكن؛½عرتاف �ملسـتفيدين، حسب [ (ٔا)

  ]وعدم إالساءة ٕاىل املسـتفيدين ٔاو ٕاحلاق الرضر هبم؛[ (ب)

  ؛]والتوافق مع املامرسة املنصفة[ (ج)

  ]املسـتفيدين؛ عىل يددم التعارض مع ½سـتعامل العادي للمعارف التقليدية [ع  (د)

  ]املرشوعة للغري.وعدم ٕاحلاق رضر بال مّربر �ملصاحل املرشوعة للمسـتفيدين ومراعاة املصاحل [  (ه)

ف� يتعلق �ملعارف التقليدية الرسية واملقدسة،  رضر يتعذر تداركهوقوع من  عقوGخشـية م[يف حال وجود  3.6
  .]اسـتثناءات وتقييدات[جيوز]/[يتعني]/[ينبغي] ٔاال تضع [ا>ول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] 

 مبوجب القانون الوطين ، ويف حدود ٔاي ٔافعال مسموح هباكشفمن ال  املعارف التقليدية الرسيةحامية �سـتثناء [  4.6
احملمية مبوجب قانون الرباءات ٔاو قانون أالرسار التجارية، ال  التقليديةملعارف �ف� يتعلق  [>وG عضو]/[طرف متعاقد]

  .]تكون تb أالفعال حمظورة بناء عىل حامية املعارف التقليدية

 اسـتثناءات حمددة

دون موافقة [احملمية]  املعارف التقليدية[ا>ول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] اسـتخدام ترخص [جيوز ٔان   5.6
يف حاG طوارئ وطنية ٔاو حاالت طوارئ قصوى ٔاخرى ٔاو يف حاالت ½سـتخدام غري التجاري  [ٔاحصاهبا]/[مّالكها]

  ] ]رشيطة منح ماكفأة مناسـبة للمسـتفيدين[، ٔالغراض عامة 

  اسـتخدام املعارف التقليدية احملمية.] إالدارات الوطنية

أن تسـتثين من امحلاية ٔاساليب التشخيص والعالج واجلراحة ملعاجلة  [لÆول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة]جيوز [  6.6
  .]إالنسان ٔاو احليوان

أن تعمتد تقييدات ٔاو اسـتثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين  ]/[أالطراف املتعاقدة]لÆول أالعضاء[جيوز   7.6
  :لٔالغراض التالية

                                                
 يف فقرة من ا>يباجة. 6.1اقرتح بعض الوفود ٔانه من أالفضل ٕادراج صيغة الفقرة الفرعية  8
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  ٔانشطة التعلمي والتعّمل، �سـتثناء أالحباث املؤدية ٕاىل جين ٔار�ح ٔاو حتقيق ٔاغراض جتارية؛  )أ (

املؤسسات الثقافية احملافظة عىل املعارف التقليدية وعرضها ومتثيلها يف احملفوظات ٔاو املكتبات ٔاو املتاحف ٔاو   (ب)
  ٔالغراض غري جتارية متعلقة �لرتاث الثقايف.

  :ٔاو ال 1الفقرة ، سواء اكن مسموحا به يف مبا ييلتعني السامح [ي   8.6

احملفوظات أو  املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب اسـتخدام املعارف التقليدية يف املؤسسات الثقافية )أ (
مبا يف ٔاو ٔاغراض ٔاخرى ختدم املصلحة العامة،  لرتاث الثقايف� متعلقةراض غري جتارية ٔاو املكتبات أو املتاحف ٔالغ

  وعرضها والبحث فهيا ومتثيلها؛ احملافظة علهياذ� 

  .]ٕابداع مصنف ٔاصيل يكون مسـتلهام من املعارف التقليديةو   ب)(

  ]عىل ٔاي اسـتخدام ملعارف: 3املادة  ال تنطبق ٔاحاكم]/[من اسـتخدام معارف: ]يُقيص االٓخرين[ال يُمنح ٔاي حق [[  9.6

 ؛[خارج جامعة املسـتفيدين] مسـتنبطة بشلك مسـتقل  )أ (

 من مصادر من غري املسـتفيدين؛ ]قانونيا[ ٔاو مشـتقة  (ب)

  ]خارج جامعة املسـتفيدين. ]قانونيا[ ٔاو معروفة  (ج)

  مسـتخدمة اسـتخدما سيئا ٕاذا:[ال تعترب املعارف التقليدية احملمية معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع ٔاو   10.6

  اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛  (ٔا)

  ٔاو حمصال علهيا من صاحهبا أو أحصاهبا مبوافقهتم املسـبقة املسـتنرية؛  (ب)

ٔاو ٕاذا انطبقت عىل املعارف التقليدية احملمية احملصل علهيا الرشوط املتفق علهيا بشأن النفاذ وتقامس املنافع   (ج)
  وطين.]ووافق علهيا املنسق ال

  ر.]عامة امجلهو املتاحة دون قيود لملعارف التقليدية من امحلاية ا ٕالدارات الوطنية[تسـتثين ا  11.6
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   7املادة 
  مدة امحلاية

  1 اخليار

جيوز [لÆول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] حتديد الرشوط املناسـبة محلاية املعارف التقليدية [اليت] [ينبغي ٔان]/[يتعني ٔان] 
  .1تفي مبعايري أالهلية للحصول عىل امحلاية وفقا للامدة تسـتويف/دامت املعارف التقليدية   ترسي ما

  1  ٕاضافات اختيارية ٕاىل اخليار

  ال ختضع للتقادمتنقل املعارف التقليدية من جيل ٕاىل آخر و�لتايل فهـي   (ٔا)

  ية وامجلاعات احمللية[ينبغي]/[يتعني] ٔان تنطبق امحلاية وتدوم مدى حياة الشعوب أالصل   (ب)

  [ينبغي]/[يتعني] ٔان ترسي امحلاية ما مل يصبح النفاذ ٕاىل الرتاث الثقايف غري املادي ممكنا يف املb العام  (ج)

  [ينبغي]/[يتعني] ٔان ترسي حامية املعارف التقليدية الرسية والروحية واملقدسة ٕاىل أالبد  (د)

أالصلية و:رخيها وصورهتا  اعاتتدمري ذاكرة الشعوب وامجل بنيةيبارش آخر  ٔاو أي تعدّ  القرصنة البيولوجيةمن  امحلاية  (ه)
  تدمريا اكمال ٔاو جزئيا

  2 اخليار

  حامية املعارف التقليدية استنادا ٕاىل خصائص املعارف التقليدية وقميهتا. مدةتتفاوت 
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   8املادة 
  الرشوط الشلكية

  1اخليار 

  املعارف التقليدية ٔالي رشوط شلكية.[يتعني] ٔاال ختضع حامية ]/ينبغي[  1.8

  2اخليار 

  .اية املعارف التقليديةمحلشلكية  ارشوط [جيوز] [لÆول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] ٔان تفرض  1.8

ٔان متسك إالدارات الوطنية [ينبغي]/[يتعني] حرصا عىل الشفافية واليقني واحلفاظ عىل املعارف التقليدية، جيوز   2.8[
  ت ٔاو حمارض ٔاخرى للمعارف التقليدية.]املعنية جسال

  بديل

حرصا عىل الشفافية واليقني واحلفاظ عىل ولكن،  [يتعني] ٔاال ختضع حامية املعارف التقليدية ٔالي رشوط شلكية.]/ينبغي[[
ٔان متسك  إالقلمييةاحلكومية ا>ولية  ٔاو إالدارة (ٔاو إالدارات) الوطنية املعنية ة (ٔاو إالدارات)ٕالدار ل املعارف التقليدية، جيوز

  .]جسالت أو حمارض ٔاخرى للمعارف التقليدية
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   9املادة 
  التدابري ½نتقالية

 1تنطبق هذه أالحاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تفي �ملعايري املنصوص علهيا يف املادة [ينبغي]/[يتعني] ٔان   1.9
  عند دخول أالحاكم حزي النفاذ.

  ٕاضافة اختيارية

أن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق [املعرتف هبا مبوجب  أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] لÆول[ينبغي   2.9
  القانون الوطين] واليت سـبق أن اكتسـهبا الغري وفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانونية ا>ولية.

  بديل

بدٔات قبل دخول هذه أالحاكم حزي النفاذ واليت ما  ينبغي تكييف أالفعال املسـمترة خبصوص املعارف التقليدية اليت  2.9
اكنت لتكون مباحة ٔاو اليت تنظمها هذه أالحاكم بطريقة خمتلفة، لتÕىش مع هذه أالحاكم يف غضون فرتة معقوG بعد دخولها 

  حزي النفاذ [، رشيطة احرتام احلقوق اليت سـبق ٔان اكتسـهبا الغري عن حسن نية].]

  بديل

، جيوز ٔالي خشص بدٔا يف اسـتعامل املعارف التقليدية اليت اكن النفاذ قانونيا، قبل :رخي دخول 1 م الفقرة[عىل الرمغ من ٔاحاك
هذا الصك حزي النفاذ، ٔان يسـمتر يف اسـتعامل مقابل للمعارف التقليدية. ويمتتع أيضا ٔاي خشص يقوم �سـتعدادات جدية 

سها. وال ختول ٔاحاكم هذه الفقرة ٔاي حق السـتعامل املعارف السـتعامل املعارف التقليدية بذ� احلق وفقا للرشوط نف 
  التقليدية اسـتعامال منافيا لرشوط النفاذ ا×ي قد يضعها املسـتفيد.]
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   10املادة 
  الÕيش مع إالطار القانوين العام

وتعمل [نية] أالخرى تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك الصكوك [واملسارات] ا>ولية [وإالقلميية والوط [ينبغي]/[يتعني] ٔان [
ؤاال تؤثر بأي شلك من أالشاكل يف احلقوق ٔاو امحلايَة املنصوص علهيا يف الصكوك ] ٔاال متس بأي تغيري]/[�لتوافق معها

بروتوكول xغو8 بشأن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية والتقامس  سـ� صكوك امللكية الفكرية] [،وال سـ� القانونية ا>ولية [، وال
  ].]والعادل للمنافع املسـمتدة من ½نتفاع �ملوارد الوراثية التفاقية التنوع البيولوë املنصف

  ٕاضافات اختيارية

من ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية، ليس يف هذا الصك ما من شأنه ٔان يفرس  45 وفقا للامدة  (ٔا)
  الشعوب أالصلية حاليا أو اليت ميكن ٔان تكتسـهبا يف املسـتقبل.عىل ٔانه يؤدي ٕاىل انتقاص ٔاو تاليش احلقوق اليت >ى 

ينبغي ٔان تنتقص ٔاحاكم هذا الصك بأي شلك من أالشاكل من ٕاجراءات امحلاية املمنوحة مبوجب صكوك ٔاو ال   (ب)
  معاهدات ٔاخرى.

 2003  اقية اليونسكو لسـنةينبغي تطبيق هذه أالحاكم مبا حيرتم الرتاث الثقايف إالنساين عىل النحو املفهوم من اتف  (ج)
  الثقايف والفين. بشأن حامية ٔاشاكل التعبري

ٕاعالن أالمم بشأن املوارد وينبغي/يتعني ٔان تÕىش مع ٔاحاكم  2001  ينبغي ٔان تÕىش متاما مع معاهدة الفاو لسـنة  (د)
  .2007 املعمتد سـنة املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية

م هذا الصك عىل ٔانه يؤدي ٕاىل انتقاص ٔاو تاليش احلقوق اليت >ى الشعوب ال جيوز تفسري ٔاي حمك من أحاك  (ه)
  أالصلية ٔاو امجلاعات[أو أالمم] احمللية/املسـتفيدين حاليا ٔاو اليت ميكن أن تكتسـهبا يف املسـتقبل.]
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   11املادة 
  املعامÃ الوطنية والوسائل أالخرى لالعرتاف �حلقوق واملصاحل أالجنبية

حامية املعارف التقليدية مبوجب التدابري ٔاو القوانني الوطنية/ا>اخلية  منٔان تكون احلقوق واملنافع املتأتية  ][[ينبغي]/[يتعني
و]/[طرف دوG عض[اليت تضع هذه أالحاكم ا>ولية حمل نفاذ متاحة مجليع املسـتفيدين أالهل من مواطنني ٔاو مقميني يف 

أن يمتتع املسـتفيدون أالجانب  ]/[يتعني]وينبغي[] كام هو حمدد مبوجب ½لزتامات أو التعهدات ا>ولية. بعينه[بÆ  متعاقد]
حلقوق املمنوحة خصيصا مبوجب هذه �أالهل �حلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هبا املسـتفيدون مواطنو بÆ امحلاية، وكذ� 

  أالحاكم ا>ولية.]

  بديل

ضاء]/[ٔاطراف متعاقدة] أن يتوقعوا احلصول عىل حامية مماثÃ لتb املنصوص علهيا يف هذا الصك [ميكن [ملواطين [دول ٔاع
يف ٕاقلمي [دول ٔاعضاء]/[ٔاطراف متعاقدة] أخرى فقط حىت ٕان اكنت [ا>ول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] أالخرى تتيح 

  حامية ٔاوسع نطاقا ملواطنهيا.]

  [هناية البديل]

  بديل

[ينبغي]/[يتعني] عىل لك [دوG عضو]/[طرف متعاقد]، [ف� خيص املعارف التقليدية اليت تفي �ملعايري املنصوص علهيا يف 
، وا×ي يكون ٔاعضاؤه ٔاساسا مواطين ٔاي 2 ، ٔان يتيح داخل ٕاقلميه للمسـتفيدين من امحلاية، كام مه معرفون يف املادة1 املادة

  .]نتعاقدة] أالخرى ٔاو مقميني يف ٕاقلميه املعامÃ نفسها اليت يتيحها ملواطنيه املسـتفيديمن [ا>ول أالعضاء]/[أالطراف امل 

  [هناية البديل]
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   12املادة 
  التعاون عرب احلدود

  امليّرسين (النص التوافقي) خيار

[يتعني] أن تتعاون ]/ينبغي[[ٔاطراف متعاقدة] خمتلفة، ]/ٔاعضاء دول[يف احلاالت اليت تقع فهيا املعارف التقليدية يف ٔاقالمي 
 bعرب اختاذ تدابري عىل معاجلة حاالت املعارف التقليدية اليت تقع خارج احلدود/تعاقدة] امل طراف االٔ []/عضاءاالٔ  ول[ا>ت

املعارف  /[مالك][يتعني] ٔان يكون هذا التعاون مبشاركة [ٔاحصاب]]/وينبغي[تدمع ٔاهداف هذا الصك وال تتعارض معها. 
  .]وموافقهتم املسـبقة واملسـتنرية[ وافقهتموم[التقليدية 

  1 اخليار

[من ٔاجل توثيق كيفية تطبيق املعارف التقليدية وماكنه ومن ٔاجل احملافظة عىل تb املعارف وصوهنا، [ينبغي]/[يتعني] ٔان 
  الوطنية �ودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة �ملعارف التقليدية ووضع قواعد بياxت لتb املعارف. تتبذل إالدارا

سـ�  التعاون لوضع قواعد البياxت املذكورة، والٔان تنظر يف  املتعاقدة] أالطراف[ا>ول أالعضاء]/[ عىل ]يتعني[وينبغي]/[
ط داخل حدود [دوG عضو]/[طرق متعاقد]. وٕاذا اÞدرجت املعارف التقليدية حيM ال تكون املعارف التقليدية مملوكة فق

  يف قاعدة بياxت،ينبغي ٕا:حة املعارف التقليدية احملمية لالٓخرين مبوافقة مسـبقة ومسـتنرية من ٔاحصاهبا. 2.1 احملمية وفقا للامدة

ة ٕاىل قواعد البياxت املذكورة للمتكن من اختاذ القرار [وينبغي]/[يتعني] ٔايضا أن تُبذل �ود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكري
الصائب. ولتيسري ذ� النفاذ، [ينبغي]/[يتعني] عىل [ا>ول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] مراعاة مثار الكفاءة اليت ميكن 

ية فقط عىل املعلومات اليت جنهيا من التعاون ا>ويل. [وينبغي]/[يتعني] ٔان تقترص املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكر 
  ميكن اسـتخداôا لرفض منح التعاون، وعليه فال [ينبغي]/[يتعني] ٔان تتضمن تb املعلومات املعارف التقليدية احملمية.

الوطنية �ودا لتدوين املعلومات املرتبطة �ملعارف التقليدية هبدف تعزيز وضع قواعد  ت[وينبغي]/[يتعني] ٔان تبذل إالدارا
  املعارف التقليدية، وذ� من ٔاجل احملافظة عىل تb املعارف وصوهنا.بياxت 

[وينبغي]/[يتعني] ٔايضا أن تُبذل �ود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية ٕاىل املعلومات، ومهنا املعلومات املتاحة يف قواعد 
  البياxت املتعلقة �ملعارف التقليدية.

ية الفكرية صون تb املعلومات يف رسية، �سـتثناء احلاG اليت يُستشهد هبا بتb [وينبغي]/[يتعني] ٔان تضمن ماكتب امللك 
  املعلومات كجزء من حاG التقنية الصناعية السابقة ٔاثناء حفص طلب براءة.]

  ٕاضافات اختيارية ٕاىل ٔاحد اخليارين

�لتقامس العادل  تُعىنلتقامس املنافع  تبادGم  ٕاجراءات الٓلية عامليةاحلاجة ٕاىل يف  املتعاقدة] أالطرافتنظر [ا>ول أالعضاء]/[
منح املوافقة  فهيا ميكنال خارج احلدود وفهيا  تقع يتاليف احلاالت واملنصف للمنافع املتأتية من اسـتخدام املعارف التقليدية 

  املسـبقة املسـتنرية ٔاو احلصول علهيا.
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  املرفق

ٔاو النسخة املعدG أالوىل ٔالغراض  WIPO/GRTKF/IC/24/4 النص ا×ي حذفه امليرسون من الوثيقة
  التبسـيط

  1املادة 

  خيار امليّرسين (النص التوافقي)

  [املطورة يف سـياق تقليدي.]  1.1

جزٌء من الرتاث امجلاعي املتوارث إالقلميي والثقايف والفكري واملادي [للشعوب أالصلية وامجلاعات [املعارف التقليدية 
  .]2احمللية] للمسـتفيدين كام مه معرفون يف املادة 

  بديل

ة املعارف ٔاو احلمك املرتامكة القدمية اليت تشلك ٔانظم مجموعة ٔالغراض هذا الصك ا>ويل، تشري املعارف التقليدية ٕاىل  1.1
تطور �سـمترار ½بتاكرات والتجارب واملامرسات إالبداعية والتكنولوجيات التقليدية  اليت اعيةامجلتقليدية و ال ملعارف ا

التنوع البيولوë وتمنيته  وبصونواملعارف البيئية الوثيقة الصÃ �للغة والعالقات ½جÕعية والروحانيات وا>ورات الطبيعية 
  املسـتدامة.

  البديل]اية [هن

  خيار امليّرسين (النص التوافقي)

، اليت تكون مسـتنبطة 2متتد امحلاية ٕاىل املعارف التقليدية املقرتنة �ملسـتفيدين، كام مه معرفون يف املادة   2.1
 ومتقامسة/منقوG وحمافظا علهيا [جامعيا] [و[جزءا ال يتجزٔا من]/[وثيقة الصÃ ب]] الهوية الثقافية للمسـتفيدين، كام مه

  ؛2معرفون يف املادة 

  ٕاضافات اختيارية ٕاىل نص امليرسين

  [املنَتج الفريد اخلاص �ملسـتفيدين] ٔاو املقرتن هبم [بوضوح]  ( ٔا )

  [جزءا ال يتجزٔا من]/[متصÃ] حمددة/مقرتنة �لهوية الثقافية للمسـتفيدينٔاو   (ب)

  ، [ملدة معقوG]]2كام مه معرفون يف املادة [غري معروفة ٔاو مسـتخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة املسـتفيدين،   (ج)

  [غري موجودة يف املb العام]  (د)

  [غري محمية حبقوق امللكية الفكرية]  (ه)

  [ليست تطبيقا ملبادئ وقواعد وôارات ودراية معلية وممارسات ؤانشطة تعلّمية معروفة عادة وعامة عىل حنو جيد]  (و)
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(ومن مثة البت يف اسـتعامل حرف العطف "و" ٔاو حرف العطف "ٔاو" يف قامئة  هل ينبغي ٔان تكون القامئة ترامكية؟  (ز)
  تتضمن ٔاي توليف للنقاط من (أ) ٕاىل (و) ٔاعاله)

  هل ينبغي ٔان يتضمن احلمك ٕاشارة ٕاىل "من جيل ٕاىل آخر"/"مشرتك بني أالجيال"؟  (ح)

  2ملادة ا

  نص امليرسين

  ، مه الشعوب وامجلاعات أالصلية وامجلاعات احمللية.1رفون يف املادة املسـتفيدون من حامية املعارف التقليدية، كام مه مع

  ٕاضافات اختيارية ٕاىل نص امليرسين

  [امجلاعات التقليدية]  ( ٔا )

  [أالرس]  (ب)

  [أالمم]  (ج)

  [أالفراد داخل الفئات املذكورة أعاله]  (د)

حيدده القانون الوطين] ٕاذا اكنت املعارف [[ؤاي كيان وطين قد حيدده القانون الوطين]/[و/ٔاو ٔاي كيان وطين قد   (ه)
التقليدية غري منسوبة �لتحديد ٕاىل شعب ٔاصيل ٔاو جامعة حملية أو مقترصة علهيا، أو ٕاذا اسـتحال حتديد امجلاعة اليت 

  اسـتنبطهتا]]

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

  ة يف مb [ٔافراد] داخل الفئات.حىت ٕان اكنت املعارف التقليدي  (ز)

  بديل

، مه الشعوب وامجلاعات أالصلية وامجلاعات احمللية 1املسـتفيدون من حامية املعارف التقليدية، كام مه معرفون يف املادة 
  والفئات املشاهبة كام حيددها القانون الوطين.

  3املادة 

  1اخليار 

3.1   

  ؛والتحمك فهيا واحلفاظ علهيا [وحاميهتا] واسـتخداôا تطوير معارفهم التقليدية وصوهنا  (ٔا)

  [حملمية] واسـتخداôا؛ والترصحي أو رفض الترصحي �لنفاذ ٕاىل معارفهم التقليدية [الرسية]  (ب)
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ومنع المتb غري املرشوع وسوء ½سـتخدام، مبا يف ذ� ٔاي اكتساب ٔاو متb ٔاو اسـتعامل ٔاو ممارسة ملعارفهم   (د)
  وضع رشوط متفق علهيا؛و [موافقهتم املسـبقة املسـتنرية]  التقليدية، دون

ومنع اسـتخدام املعارف التقليدية دون ½عرتاف [مبصدر] هذه املعارف ومنشـهئا ؤاحصاهبا/مّالكها ٕان اكنوا معروفني   (ه)
  وٕاسـنادها ٕالهيم؛

  2اخليار 

[[ينبغي لÆول أالعضاء]/[أالطراف املتعاقدة] أن توفر [ينبغي توفري] تدابري قانونية ٔاو سـياسـية أو ٕادارية مناسـبة   1.3
  وفعاG، عند ½قتضاء ووفقا للقانون الوطين، ف� خيص ما ييل: 

  ترصحي؛;منع الكشف عن املعارف التقليدية [الرسية] [احملمّية] ٔاو اسـتخداôا ٔاو اسـتغاللها بدون   ( ٔا )

  عندما يُعرف اسـتخدام املعارف التقليدية [احملمّية] خارج سـياقها التقليدي:  (ب)

½عرتاف مبصدر املعارف التقليدية وٕاسـنادها ٕاىل ٔاصاحهبا ٕان اكنوا معروفني، ٕاال ٕاذا قرر [ٔاحصاب]/[مّالك] املعارف   "1"
  التقليدية خالف ذ�؛

اسـتخداما ليس فيه ما ميس القواعد واملامرسات الثقافية اخلاصة  التشجيع عىل اسـتخدام املعارف التقليدية  "2"
  ؛[بأحصاهبا]/[مّالكها]

عندما تكون املعارف التقليدية] [رسية]/[غري معروفة عىل نطاق واسع]،[تشجيع]/[ضامن] أحصاب املعارف التقليدية   "3"
املسـتنرية بشأن رشوط املوافقة وتقامس املنافع ومسـتخدمهيا عىل وضع اتفاقات هبا رشوط متفق علهيا مع املوافقة املسـبقة 

 b[املتأتية من ½سـتخدام التجاري لهذه املعارف التقليدية] وفقا حلق امجلاعات احمللية يف اختاذ قرار منح حق النفاذ ٕاىل ت
  املعارف ٔاو عدم منحه.

  6املادة 

لها وتبادلها وتطويرها داخل امجلاعات وف� بيهنا يف ال ينبغي ٔان تقيّد اسـتنباط املعارف التقليدية واسـتخداôا العريف ونق 
  السـياق التقليدي والعريف عىل يد املسـتفيدين، [وفقا للقانون الوطين].

[وينبغي]/[يتعني] ٔان متتد التقييدات عىل امحلاية فقط ٕاىل اسـتعامل املعارف التقليدية خارج عضوية امجلاعة املسـتفيدة ٔاو [
  ]لعريف.خارج السـياق التقليدي ٔاو ا

  [ال ختضع املعارف التقليدية الرسية واملقدسة لالسـتثناءات والتقييدات.]

�سـتثناء حامية املعارف التقليدية الرسية، ويف حدود ٔاي ٔافعال مسموح هبا لٔالطراف مبوجب القانون الوطين ف� يتعلق 
ية، ال تكون تb أالفعال حمظورة بناء عىل حامية �ملعارف التقليدية احملمية مبوجب قانون الرباءات ٔاو قانون أالرسار التجار 

  املعارف التقليدية.]

  

  [هناية املرفق والوثيقة]


