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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  الفريق العامل الثاني ما بني الدورات

 2011  فرباير 25 إىل 21جنيف، من 

أعد رف التقليدية املعامشروع مواد بشأن محاية 
ّ

يف 
  سياق الفريق العامل الثاني ما بني الدورات

  األمانةمن إعدادثويقة 
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 األوىلاملادة 

 موضوع امحلاية
 

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

 

يار   1خلا

يدية املعارف ا 1.1 ليقصد ابملعارف ا يدي لتقل ياق  شاط فكري يف  تقلناجتة عن  سـ هارة ن ية وا ملوشمل ادلراية ا لعمل ت
تاك يديةبوالا ندرج يف أنظمة املعارف ا تعمل مما  تقلر واملامرسة وا ي ياشعب[ختص  اليت لل يجامعة أو اصل أ   ].1ةحمل 

يار   2خلا

تطورةلتقاملعارف ا )أ( 1.1 يوية و ميدية معارف  ح تلفة وش فكرية نشاطاترة ويه مث. ل يدية  ياقات  تيف  خم تقل مل سـ
تاكر  هارة والا باملعرفة وا تعمل يف إطار مل ية أو جامعلشعوب[جامعي لواملامرسة وا يةاتصل أ  ؛]حمل 

ميي املعا )ب( توارث إ يدية جزء من تراث جامعي  قلرف ا م  رويح وثقايف وفكري ومادي؛لتقل

يدية معارف  )ج( ينقلاملعارف ا تلفة، ولتقل يل إىل آخر يف أشاكل  خمها  ها وال ال ميكن ج ترصف فهيا وال  تقسـميا ل
 لتقادم؛لضع خت

يدية  )د( يولويج وبطتترلتقلاملعارف ا نوع ا ب يف جوهرها اب لت رشي ل ثقايف والاجامتعي وا نوع ا بحتافظ عىل ا ل لت ل
سده  يديةجتاذلي  ياة ا تقلأمناط ا  .لحل

 

 هليةاألمعايري 

يار   1خلا

ية معارف تكون[ 2.1 يدية ا حملماملعارف ا يدية اليت تكون:] / [لتقل تقلشمل امحلاية املعارف ا  :]لت

ت )أ( َا ية أو جبامعبشعب أصيل[اخلاص فريد ج الملن ات عب أصيل أو جبامعبش[] بوضوح[ املقرتنأو  ]حملات 
 ؛]حملية

 بديل

يجبامعة[مقرتنة بوضوح   ) أ( يديةحمل  يا عىل أهنا ًامعرتفو] ةتقل أو   ؛اله مكلف هبا عر

يامسـتنبطة    ) ب( ناقةل اوحمافظ عجام يل إىل [مت علهيا و يال[أو ] آخرجمن  يدي جبني األ ياق  تقليف   ].سـ

 بديل

يا مسـتنبطة  )ب( تقامسة جام عو ناقةل احمافظوم يل إىل آخر[مت علهيا و يال[أو ] جمن  ياق  جبني األ سـيف 
 ؛]تقليدي

ية اجزء) ج( ثقا هوية ا تجزأ من ا ف ال  لل يةلشعب أصيل أو [ي  ].حملجامعة 

                                                           

شعب األ"يسـتخدم مصطلح  1 يةلا مي" حمللصيل وامجلاعة ا يدين من امحلاية هذا املصطلح. يهكوعاء مفا ناول الفريق املعين بدراسة ا تفو ملسـت  .سـي
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 بديل

ية اجزء) ج( ثقا هوية ا تجزأ من ا ف ال  لل يديةجامعاتلشعوب أو [ي ية أو  ية أو أ تقل  صل متكل ا معرتف هبا عىل أهن] حمل
ية  شلك من أشاكل املعارف من خالل سؤو لا ية نالائامتمل يةعية أو امجلا يةمللكعن ا ثقا ف ا وميكن إقامة عالقة من . ل

شلك رمسي أو غري رمسي من خالل ممارسات أو قوانني أو  يل  بهذا ا يق لقب  .فعريةثموا

يار   2خلا

 أعاله، إضافة إىل ما ييل؛) ج(إىل )  أ(

 ؛تكل اجملموعةاق واسع خارج غري معروفة عىل نط) د(

ب) ه( يقا  ملست  ب تطي يدل شلك  جادئ وقواعد وهمارات معروفة عادة وعامة   .ب

يار   3خلا

 أعاله، إضافة إىل ما ييل؛) ج(إىل ) أ(

ية وجامعات [ِمكل) [د( يةصلشعوب أ  ؛]]حمل 

نري ا مبوافقهتتكل امجلاعةغري معروفة عىل نطاق واسع خارج ) [ه( بقة ا ملسـتاحلرة ا ية  [ةملسـ صلشعوب األ لل
يةو تفق علهيا] حمللامجلاعات ا  ؛]معىل أساس رشوط 

نوعة ) [و( يدية مزااي  تميكن أن يكون للمعارف ا متقل سم داخل ال ية و ترب جام تويه  ع يدية . مجلاعةتقتع تقلوتكون 
ية يف الغالبومقدسة أو بطبيعهتا،   ؛.]الغالب، ورسية يف سـقد

يدية جزء من ) [ز( شعوب لتقلهذه املعارف ا ية[لهوية شعب أو أكرث من ا ية وا حمللاأل مبا أن هذه املعارف ] صل
ها أكرث من شعب واحد  تقا ياان معارف  مستكون أ  ؛]أو جامعة واحدة/ويح

يدية هبذه امل فتعرت) [ح( شعوب و[لتقلعارف ا يةامجلاعاتلا ية وا حملل األ كهنا ممارسة هذه املعارف حبيث مي] صل
ية معرتف هبا يف القانون واملامرسة .  هذه املعارف واحملافظة علهيا ممارسة الائامتن عىلوميكهنا ية ثقا سؤو ناك  فو ل م ه

 .]فالعريني

 

رسية يدية ا لاملعارف ا  لتقل

ية معارف حتافظ عىل رسيهتا لتاملعارف ا[ 3.1 رسية ا حملميدية ا ل سم مع ملاموعة اجملقل سم ومل  تيدة وال  تقت تق ُسـ  أشخاصتف
يدة  .]ملسـتفخارج امجلاعة ا

 

يق عىلييل [  ]األوىل املادة لتعلذكل ا
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يق  لتعلا
  املقررمقدمة 

يدة كمي كونويل ية ابملادة-لسـقدمت ا ياغة ا نتون معل مجموعة ا لص سـمي هذه املادة. األوىل ملعسـ  إىل جزأين، تقوقررت اجملموعة 
ناول حيث يكون اجلزء األول تعريفا ل يامن  يدية  تلمعارف ا يب ثاين معايري اجللتقل ية للزء ا  .لحاميةهلاأل

ياران ناك  خواكن  يديةه تعريف املعارف ا تقل  ثاين .  وشامل عامفاألول تعريف. لل ثةل عىللأما ا يا أكرث ومشل أ مفقد اكن و  صف
يدية، وأعرب عن ية ولتقلجوانب املعارف ا شعوب األ صل تطلعات ا يةل يب . حمللامجلاعات ا تلف أسا تعريفان  لويربز ا خم ل

بعض اآلخر أن هنجا فبعضهم اخت: صياغة أعضاء اجملموعة ترب ا يامن ا تعريف  شأن ا لذ هنجا قانويا أكرث  ع ل ب يس بن ثا  لقانويا  حب ن
يدية ثل املعارف ا با ملوضوع  تقلنا لسـ م يد وأعد . م ثاين هينغ غي لميلسـا يار ا ية  يغة اث ل  للخ ن  دلى ، لكن مل يكن)انظر أدانه(ص

ته دراسة اكمةل واعامتدهاجملموعة ما يكفي من الوقت   .سـدلرا

يارات يحت يف الواقعُتوأ ئات من ا خل ثالث  ية للحامية تناولمن أجل ف  .هلاأل

ية  ثالث املفاهمي الر ئات ا سـوناولت اكفة ا ل ئيت يال، لف ها بني األ يدية ونا متزي، والطابع امجلاعي للمعارف ا جللطابع ا قل ت لتقل مل
ية ثقا هوية ا فوا يار من هذه املعايري. لل يارين للك  معوحدد اخلرباء  ن. خ شة موخالل  يدية من  اليت جتعل عايرياملقا لتقلاملعارف ا

ثقايف ية، اقرتح أن تغطي هذه املعايري الرتاث ا ثقا هوية ا تجزأ من ا لجزءا ال  ل ُي ف ل  . أيضاً

تلفة  يارات ا ساطة ا يار األول  تضمن ا خملو خل ب خل تعلقةبي يةاب ملا ثقا هوية ا يدية، وا متزي، والطابع امجلاعي للمعارف ا فلطابع ا لل لتقل  .مل

يار األول، لقت اجملموعةوتع يارات اب ية من ا ثا خل ا خل ن يني لألل يارين إضا نت  فلكهنا  مع نصان عىل هليةتضم  املعارف أني 
يدية  يع عىل إدراج هذه املعايري. ينبغي أال حتصل عىل أية حاميةروفة عىل نطاق واسع خارج امجلاعة عامللتقلا تفق ا مجلومل  . ي

تعلقة ابتناول من األفضل ورأى بعض اخلرباء أن يدية معروفة عىل نطاق واسع لبت يف إن اكنتمل القضااي ا لتقل املعارف ا
شاف، سهةلأو  نطاق امحلاية3يف إطار املادة كت الا تعلقة  ب ا  .مل

يار يار 3 خلواتصل أيضا ا ية1خل اب نه مشل عددا من املعايري اإلضا ف،  ترب . لك ية بععوا فض أعضاء اجملموعة هذه املعايري اإلضا
ناول  هليةار ملعايري أخرى لألتكرأهنا  يدية بدال من  تأو احنراف حنو تعريف املعارف ا ية للحاميةلتقل لكن مل يكن دلى . هلاأل
نكب عىل اجمل  . هذه القضاايلتموعة ما يكفي من الوقت 

نص أيضا اقرتاحامشوقد  نرص اثلث يف املشأن ب لل ا ية، لرسيةادة هو تعريف املعارف اعإدراج  ملواد األخرى  أن امباحملم ا
يدية  لتقلناول املعارف ا رسية تت تايل فولا هالاب يد تعر يفقد يكون من ا  ما يكفي من لألسف لكن مل يكن دلى اجملموعة. ملف

يل تعريف اب شة ا نا تفصالوقت  ل ق  .لمل

ية واإلحاالوترد  شعوب األ صلت إىل ا يةل تخدام هذاجملموعة قررتو.  أقواس مربعةبني حمللامجلاعات ا بارسـ ا وعاء ك ةلعه ا
ميي  ية ابملادة 2ن اجملموعة ألهمفا يدينل بصدد ا اكنت2ملعن ا سأةل ا ملسـتفنظر يف  بو . م ثلام اكن احلال يف اجامتعات الو يو م

ئةل  سابقة، فقط طرحت أ سـا بغيُل يدية أم ال، وينعام إذا اكن  بغي لتقل إدراج األمم واألفراد أحصاب املعارف ا ينإن اكن 
ياغة. عاإلحاةل إىل املفرد أو امجل سائل خالل دورهتا اخلاصة اب سوية هذه ا يع  لصوخلصت اجملموعة إىل أهنا ال  مل ت  .تسـتط

ية، مل  يود الز بب ا سـو تن م لقب شـهتا س نا مجلتطع اجملموعة إكامل  ق  .يع القضاايم

 تعليقات اخلرباء
توفر ماابين أن أوحض يد كر سـ ا يسـ هدف األسايس من املادة ل تني هامتناول  األوىللا لسأ ُفرتض أن حيمى ُا اذلي ي م)1(: م

ًناء عىل هذا الصك يدية؟ ب بارة أخرى، ما يه املعارف ا تقل؟ و يدية املؤ وما يه املعار)2(لبع هةل للحامية من بني لتقلف ا
يدية؟  تقلتلف املعارف ا يارين لخم هل دمج ا خلورأى أن من ا يار . 2 و1لس ثارة يف ا خللكن بعض القضااي ا ناول 2مل تت ال 

سأةل مو ية أكرث. ضوع امحلايةمابلفعل  شلكة يف لكمة ، )أ(2.1خيص املادة وفامي . صففقد اكنت و يد ماابين  مرأى ا لسـ
ية هذه اللكمة؟ )1(": بوضوح" تلفة؟ )2(مه مفا يه أ ها مجموعات  يدية اليت  نحه للمعارف ا خم وما هو املوقع اذلي  تقل متتلكمت ل
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نة عىل يدية؟ وفاميمعيوهل املقصود مهنا أن من املمكن اقرتان مجموعة  ، رأى )ج(2.1خيص املادة  لتقل األقل ابملعارف ا
بارة  عشلكة يف  تجزأ"م تفريق بني ما هو أسايس )1(: "يجزء ال  هل تعين ا ل  بةف  )2( ما؟  مجلاعةلنسـوما هو غري أسايس اب
بة مجلاعةما هو أسايس ومن اذلي حيدد بارة لنسـ وما هو غري أسايس اب يقات عىل  ع ما؟ وقدم أيضا  معروفة عىل "تعل

بار أم ال". نطاق واسع بح هبا أمر ما معروفا عىل نطاق واسع قد أخذت بعني الا توساءل إن اكنت الطريقة اليت  يص عت ُ .
ي رشوع،  متكل غري ا يدية معروفة عىل نطاق واسع من خالل ا بح املعارف ا كنتفقد  مل تقل لتص رسقة أو من خالل ل للجة 

هم عكس اليت  واقرتح أن تكون هذه . عهناكشف امجلاعة شف عهنا أحصاهبا أ يدية اليت  نفساملعارف يه املعارف ا يك لتقل
 .كشف عهنا أي فردي

يد سـوساءل ا بالت بب وضع  م موىس عامثن اندا ية و" حول قوسني مربعنيسعن  شعوب األ صلا يةل توساءل ". حمللامجلاعات ا
بارة   ". بوضوح"بعأيضا عن املقصود 

يدة  يولسـوأعربت ا يا فرانندا إان سـلو يلفورتسـ بارة ب  لع عن عدم ارياهحا  يدي"ت ياق  تقليف  اليت ميكن أن تؤدي إىل " سـ
يدية بعد بعض املعارف ا تقلسري قانوين  لتف بارة . يست تعاضة عن  هم قانوين، اقرتحت الا عوتفادي أي سوء  سـ ياق "فل سـيف 

ياق ثقايف معني"بعبارة " تقليدي بعد املعارف اليت ميكن ". سـيف  بارة لن  تهذه ا تسف يدي لالع ياق  تقلثور علهيا يف  سـ ع
ثال يل ا يدية املربطة بأقالمي عىل  ملاكملعارف ا ت سبتقل يدة 1.1وفامي خيص املادة . ل يلفورتلسـ، دمعت ا يو  بإان يد  اقرتاح سـ لسـا

يف الاقرتاح أيضا لكميت ]. انظر أدانه: مالحظة من األمانة [هينغ غي لمي بة "رسية"و" مقدسة"يضو تني اب لنسـ، األسا سـي
ها للشعوب ا يدية مقدسة وحىت إن لن تكن  يع املعارف ا ية، وإن مل تكن  مجيعأل تقل مج واقرتحت فامي خيص . رسيةلصل

بارة  تخدم  ية أن  عاحلا سـ ُشـ ية و"ت شعوب األ صلا يةل نص باكمهل" حمللامجلاعات ا  يف ا قد وافقت علهي2مبا أن اجملموعة  ليف ا
يار . 2املادة  وقالت إن . امجلاعاتناول املعارف غري املعروفة عىل نطاق واسع خارج تت، اليت 2.1 للامدة 2خلومل توافق عىل ا

ناء يار ا سـتثمن املمكن أن يكون هذا ا  .خل

يد و ييت أمادو اتنكوانولسـأيد ا يد يوانه نغاالاب  يل اقرتاح ا سـسـ وساند أيضا اقرتاح ]. انظر أدانه: مالحظة من األمانة[ل
يد   .]دانهأانظر : مالحظة من األمانة [هينغ غي لميلسـا

يد  نودرايلسـوشدد ا يةفيأرجون  يقني تويخ مه عىل أ يني من أجل ا والوضوح لا تعاريفوالقضاة محملا ياغة ا لند  ص ال . ع
تعلق اب سـامي وأن سأةل  تا تفال ابمل ثقايفحال لنوع ا بب. لت سوهذا ا يار ، رأى أن لل مية ال شك 2.1 للامدة 2خلا نطوي عىل  ق  ي

يار وقال إن . فهيا ِّشمل ويعرف  2.1 للامدة 2خلا يديةي تقلنرصين ال يدخالن يف نطاق املعارف ا  .لع

يدة  نارتلسـوفضلت ا يتاشا  يار لن يار 1.1 للامدة 1خل ا يار . 2.1 للامدة 2خل وا ، فضلت املواد 2.1 للامدة 2خلوفامي خيص ا
 ).ج (2.1و) ب (2.1و) أ (2.1العادية 

يار  ميوس ا شيل ايماغويت  يدة اكرال  خلوفضلت ا ي لسـ م يار أمكل1.1دة  للام2ل ناولخ، ألنه  تعلقة لت  سأةل املعقدة ا مل ا  بتعريفمل
يدية تني، هام. لتقلاملعارف ا تني إضا يوتطرقت إىل حا ثقايف احملدد، )1(: فل ياق ا يدية خارج ا ل توافر املعارف ا سـ لتقل  )2(ل

ها و يدية  نفسإاتحة املعارف ا تني ورأت أنه ال.  أو جامعة واحدة أكرث من شعب واحدعىل يدلتقل ل بد من إدراج هاتني احلا
يدية يدية اليت "، قالت إن امجلةل األفضل يه هليةوفامي خيص معايري األ. لتقليف تعريف املعارف ا تقلشمل امحلاية املعارف ا لت

بارة ". تكون بل  عومل  يارين " غري معروفة عىل نطاق واسع"تق تالفات يف 3 و2خلاليت ترد يف ا نطوي عىل ا خ، ألهنا  ت
يةاعاتامجلحقوق  شعوب األ صل وا يس من الرضوري إدراج املع. ل يدلوأضافت أنه  رسية يف هذلتقلارف ا  . املادةهلية ا

بارة  تعاضة عن  يد نيب هللا عزايم ساردو الا عواقرتح ا سـ ية و"لسـ شعوب األ صلا يةل يدين"بلكمة " حمللامجلاعات ا يف " ملسـتفا
نصزمجيع أج يدية اليت تكون"رة عبا، فقد فضل 2.1وفامي خيص املادة . لاء ا تقلشمل امحلاية املعارف ا يار " لت . 1خليف ا

يا"عبارة واقرتح حذف  يدية " عجام لتقلأو وضع قوسني مربعني حوها ألن املعارف ا  علهيا امسـتنبطة وحمافظقد تكون ل
ناقةل  . عىل يد األرس أو األفرادمتو

يدتوقال يو إن املادة ةلسـ ا تضمن العديد من ااألوىلنغ اينغ هو شأن ت  نة  با بآلراء ا ي يكون ملت ها و سـاألمور اليت يصعب  حل
ية ادلوية الفصل فهيا نة احلكو لعىل ا رسي. مللج يدية ا تعلق ابملعارف ا لوفامي  تقل قد تؤدي إىل  3.1، الحظت أن املادة ةلي

بس ية"فعبارة  .للبعض ا رسية ا يدية ا حملماملعارف ا ل رسية " لتقل يدية ا لتويح بأن بعض املعارف ا يامن بعض آخر محميلتقل بة 
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هم الغرض من هذه الفقرة. ىمهنا غري محم رسية"وإذا اكنت . تفوقالت إهنا مل  بغي " لا بق للحامية،  رشط  نترب  سـ ك يتع فم
رسية"  وإذا اكنت .2.1يف املادة إدراهجا  يدية ا لاملعارف ا ية، فال بد من إضافة " لتقل يدية ا نوع من املعارف ا حملمترب  تقل ك لتع

يدية اأنواع أخرى من امل حملعارف ا ثل لتقل مية،  شوف عهنا"م يدية ا ملكاملعارف ا  .3املذكورة يف املادة " لتقل

يد  بديةل أن جاسنت هوغز لسـوأوحض ا بديةل )ب(2.1، واملادة العادية )أ(2.1لاملادة ا جاءت من ) ج(2.1ل، واملادة ا
يد  ييتلسـا يدص اقرتاح وفامي خي]. انظر أدانه:  من األمانةمالحظة [سـيليوانه نغاالاب   من مالحظة[ هينغ غي لمي لسـا
ثري من الاهامتم، اق]انظر أدانه: األمانة سجالت كأمر درسه عدد من اخلرباء  تفاظ به يف ا بكرتح الا وفامي خيص . لح

يدية ا لاملعارف ا يدية لتقل حترسية، رأى أن أية معارف  يجامعةتفظ هبا تقل ية أو ةصل أ بغي أن تكون حملجامعة  رسية  ين حقا  ب
 .وضع حاميةم

يد  يار موىسابال لسـوأيد ا بايل ا خل كو تخدام . 1.1 للامدة 2لي برية يف جمال العالج الطيب اب تجارب  سـوأفاد بأن بدله تزخر  ك ب
ية شاب ا باأل تور وطين لألدوية . لطع يع موافقةاحلصول عىل وال بد من سـودلى بدله أيضا د شاب يف ب من أجل  عهذه األ

يات يد لا بار 1.1ن املادة وقال إ. لص ية بعني الا شاب ا تخدام األ نوع من ا ت مل تأخذ هذا ا ب ع سـ عل ناوهل ورأىلط بغي  ت أنه  ين
  .بشلك واحض جدا

يدة نالسـوقالت ا ية، ويعرب بصدق عن بوالنوس أن الهنج العام هو وضع تعريف ي لور شعوب األ صل تطلعات ا ى َّال يضحل
نرصبأيفيه  تعريف ال ميزي بني . ع  ها ألن ا لوأعربت عن  يةقلق يدية واملعارف ا لعلماملعارف ا نظر يف . لتقل بغي يف الواقع ا لو ين

نوعني من املعار هذين ساواةلا ياسة العامة. ملف عىل قدم ا ية ، اذلي ي"1" لسـوشددت عىل هدف ا مية ا لعلمقر بوضوح اب لق
يدية تخداهما، اقرتحت الرجوع إىل املصطلحا. لتقلللمعارف ا بغي ا سـوفامي خيص املصطلحات اليت  شائعة يف الصكوك ين لت ا

ثل مصطلح  مادلوية  ية"ل شعوب األ صلا يدينغري  من رأت أنو". ل تعاضة عن هذا املصطلح بلكمة ا ناسب الا ملسـتفا سـ . مل
يدة بوالنوس  يدة لسـوأيدت ا يلفورتلسـاقرتاح ا يو  يا فرانندا إان بلو سـ بارة  سـ بدل  عبأن  يدي"تُست تقلياق  بعبارة " سـ

ية ادلوية تعريف ما هو وهكذا لن يكون عىل. "سـياق ثقايف" نة احلكو ل ا يدي"مللج ياق ا تقلا لسـ ، 2.1وفامي خيص املادة ". ل
يار  تعدم ارياهحا لإلحاةلأعربت عن   .عروفة عىل نطاق واسع خارج امجلاعةاملعارف امل إىل 2خليف ا

يد  يلونني لوان رويز مع ا يدة إ سـواتفقت ا سـ لسـ ك شأن رضورة إدراج لكميت هينغ غي لميل وقالت إن ". رسية"و" مقدسة"ب 
تلفة،  سم مبزااي  يدية ميكن أن  خماملعارف ا ت تتقل تقامسة داخل امجلاعةل مثل أن تكون  يدية أو مقدسة أو رسيةم  وإن .تقل أو 

يارا  رسية  بغي أال تكون ا تعريف، لكن  يدية يف ا معمن الرضوري رشح مزااي املعارف ا ل ل ينتقل . للحصول عىل امحلايةل
يدية رسية ية ولتقلفاملعارف ا شعوب األ يان ألن ا صل يف أغلب األ ل يةح  ال تريد أن يعمل أشخاص آخرون هبذه حمللامجلاعات ا

تخدام مصطلح ) أ(2.1املادة  ورأت فامي خيص. املعارف تج الفريد من نوعه"سـأن ا ساؤالت" ملنا ثري من ا لتثري ا لكسـ  .ي

نا  يدة كر يسـتيوفضلت ا يار لسـ يار 1.1 للامدة 1خلكوفاكس ا يار . 2.1ة  للامد2خل وا بة  للخواب ، فضلت 2.1 للامدة 2لنسـ
تني   ). ج(2.1و) أ(2.1ياملادتني العاد

يد ن يدية تعريفا واسعا و. س. لسـوقال ا بعة يه تعريف املعارف ا ية ا نان إن ا تقلغوابالكر ت ملهنج لشـ مل رشوط اليت ي لإدراج ا
ناء عىل الصك يد من امحلاية  يدية اليت  بحتدد نطاق املعارف ا ستسـتفتقل ئة مبا أهنو. ل ية خا طرأى أن هذه ا حتاول  املهنج

تني يدية إىل  ئيف املعارف ا تقل فن ل  أنكن  ال ميواملعارف اليت) 2(املعارف اليت ميكن أن حتصل عىل امحلاية، ) 1: (، هامتص
يدية، مبجرد أن يعرت. حتصل عىل أية حامية يع املعارف ا شمل  بغي أن  ناء عىل الصك  ُورأى أن امحلاية  تقل مج ت لب ين ف هبا ً

يدية نظر . تقلمكعارف  بع أيضا هو ا لوأشار إىل أن الهنج ا ية الفكريةإىلملت نظور معايري نظم ا يدية من  مللك املعارف ا م  .لتقل
تجىل تجزأ"و" بوضوح"و" د من نوعهيفر"مثل ت لكام هذا يف يو هم يف ". يجزأ ال  ثلام  هوم املكل العام  يفورأى أن  م ُمف

ية الفكرية نظام الرمسي  للملكا تعريف تعيني يطغى عىل  ل يديةِّمكحدلا احلق  هذا ابألساس ضعوي. لتقلد ملعايري حامية املعارف ا
يديةالعريف أل يدية جزء من .  موضع شكلتقلحصاب املعارف ا هاامجلاعاتلتقلوإن املعارف ا رشوط أضاف أن و. متتلك اليت 

بات أهنتوقع هليةاأل يدية إل ث العبء عىل عاتق أحصاب املعارف ا هم . م أحصاهبالتقل ية اليت  تعارض مع الفكرة األسا يفوهذا  سـ ي
يدية مكل امجلمهنا أن امل ياسة العامةهدف ف. اعةلتقلعارف ا مية منلسـا يدية ا شود وقاية املعارف ا لق ا تقل لن متكل غري مل ل ا

رشوع و تخدامسوءملا بات اقال إن و. سـ الا رشوع ويضع عبء إ متكل غري ا هل ا ثمن شأن هذا الهنج أن  مل ل مللكية عىل يس
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يدية بدال معاتق  تعزيز لتقلأحصاب املعارف ا سامح هلم  بن ا يدمه ل بأن من املمكن أخذ وأقر .  وحاميهتاوقايهتاولثقافهتم وتقا
يارات وناوها  تلف ا نارص من  لبعض ا ت خل خم بة لع نا رشوع، ابلرمغ من أهنا غري واحضة وغري  متكل غري ا نع ا نظور  سـمن  ممل م لم

يع  يهتامجمبا يكفي محلاية  مية و يدية ا تغطأشاكل املعارف ا لقتقل  . ل

يار  يكو ا يدة دافين دي  خلوفضلت ا ب يار  1.1 للامدة 1لسـ يار . 2.1 للامدة 2خلوا ، فقد فضلت 2.1 للامدة 2خلوخبصوص ا
  ).ج (2.1و) ب (2.1و) أ (2.1املواد العادية 

يد  يىل غارو فالفريدي ما قاهل ا يدة  سـوأيدت ا ل لسـ ييتل يد . سـيليوانه نغاالاب  . هينغ غي لميلسـودمعت أيضا اقرتاح ا
تخدام لكمة  ثريها ا سـوأشارت إىل الاشغاالت اليت  ي ية ظالل املعاين اليت " شعوب"لكمة أو " شعب"ن مهوشددت عىل أ

تني للكمنطوي علهيا ا  .ت

يد وأيد  يد تمي روبرتس لسـا نودرايلسـمداخةل ا تخدامه. فيأرجون  يني ا هم وضع نص ميكن للمحا سـفا م  مجموعات ال إنقو. مل
ياغة  ياغة ليست لصا ياغة قوانني، لكهنا بصدد  صيف الواقع بصدد  ها ص ننالقانويونيضعأوصاف قوانني، ليك  بة مل يف اللغة ا سـا
نص. ة األوىل يه الوضوحوإن األولوي .لبدلاهنم بذا لو يكون ا لو نصفا ومعقوالح ، رأى أن 3.1وفامي خيص املادة . م كذكل 

ناول املعار هم  تمن ا يديةمل ناول غريها من أشاكل املعارف ا تلف عن أسلوب  رسية بأسلوب  يدية ا تقلف ا ت خي ل لتقل واقرتح . ل
شلك أكربحامية  . ب 

يدوشدد يو غابريل أوسكوانو فارغاس عىل أن املادة لسـ ا ي هورا تعلق سـ األوىلتشـ يع املواد األخرى فامي  تاجئ  يتؤدي إىل  مج ن
يدية يار . لتقلابملعارف ا شأن ا خلوقال  يق بني العديد من اخلرباء1.1للامدة  2ب ية مثرة  نة األسا سـ إن ا تنسـ هم جدا . لبي ملومن ا

يح هذا يف سة العامة ضتو يار . جللا بذ رأى أن، 2.1وفامي خيص املادة . 2خلوأيد ا يدية حمل من غري ا لتقلاإلحاةل إىل املعارف ا
بوةلريغ" منتج"مكنتج، وأن لكمة  سم بطا. مق  يدية  تفاملعارف ا تتقل   .بع جامعيل

يار  يا بوزوفا ا يدة انات خلوفضلت ا ل يار 1.1 للامدة 1لسـ  .2.1 للامدة 2خل وا

يدواتفق يد لسـ ا يقات ا يكريا مع  يالانث أو سـ هاميشاندرا  تعل سـ لل بايلبي شلكة . ليابال موىس كو ملفقد عرفت رسي الناك ا
ية شاب ا بها يف جمال األ لطع يار " ملهارةا"لكمة بعد " الكفاءة " لكمةواقرتح إضافة. نفس  .1.1 للامدة 2خليف ا

يد كني شريو انسوم أن-لسـورأى ا ت إ تحق امحلاية وما اذلي ت من شأن تعاريف واحضة ومفصةل أن ي هم ما اذلي  يسـهل  ف س
يدية تحق امحلاية، وما اذلي ال يدخل يف نطاق املعارف ا يدية، وما اذلي ال  تقليدخل يف نطاق املعارف ا سـ لتقل ي وإذا اكن . ل

تعريف غ يار . عاتازنمليحدث املزيد من اسـإنه امضا، فلا خلوهذا، فضل ا يار 1.1 للامدة 2ل  2.1 للامدة 3خل ورأى أن ا
يدة جيكون بداية  يد. سـ يقات اليت تقدم هبا ا سـواتفق مع ا لتعل نودراي ل يح ما اذلي ال يدخل يف وقال إن . فيأرجون  ضتو

تحق امحلاية  يدية أو ما اذلي ال  سـنطاق املعارف ا يتقل نطاق أكرث وضوحيسـل نوع من ال. الجعل ا  همم، عمللورأى أن هذا ا
يار  ثال يف ا يل ا تجىل، عىل  خلثلام  مل بي يارأو) د(2سم يار ). ه(3 خل ا بب معقول )ه(3خلواقرتح إدراج ا س ألنه مل ير أي 

يدية املعروفة عىل نطاق واسعمحل  .لتقلاية املعارف ا

يار  يدة ديربا هاري معوما عىل ا خلووافقت ا يقات . 1.1 للامدة 2لسـ يدةاليتلتعلوأيدت مع ذكل ا يا  لسـ تقدمت هبا ا سـلو
يلفورت يو  بفرانندا إان شأن املصطلحاتسـ نا بوالنوس  يدة لور ب وا ي بارة . لسـ تخدام  عوأيدت ا ثقايف"سـ ياق ا لا بدال من " لسـ

يدي"عبارة  ياق ا تقلا لسـ يار ". ل يدة هاريتؤيد  ، مل 2.1 للامدة 1خلوفامي خيص ا تخدام لسـا ثل سـ ا مبعض املصطلحات 
تج" تخدما املص هذين، ألن"بوضوح"و" ملنا يقا جدا ومن شأهنام أن ن يُسـطلحني قد  يدية تعريفا  ضتعريف املعارف ا تقل لل

يدية ثري من املعارف ا لتقلبعدا ا لك شأن .يست بطة" لكمة بوقالت  تخدمة" ملسـتنا بديةل   يفملسـا ، إن )ب(2.1لاملادة ا
ية ميكن  شعوب األ صلا بل بارة وفامي خيص. ط معارف جديدةتسـتنأن  تخدمة يف " غري معروفة عىل نطاق واسع"ع  ملسـا

يار  يدة 2.1 للامدة 2خلا يدية اليت لسـ، اتفقت مع ا بعد املعارف ا بارة  ميوس عىل أن هذه ا شيل ايماغويت  تقلاكرال  لع لي تست ل م
بارها  يار خبصوص و.  أهنا تدخل يف املكل العامابخلطأعتميكن ا ت)ه(2خلا بارة ت، مل  يد"عفق مع  شلك  جمعروفة عامة  " ب

يدية ية الفكرية عىل املعارف ا لتقلاليت تفرض معايري حقوق ا بارة 3.1املادة  توأيد. مللك بعد " واملقدسة"ع واقرتحت إدراج 
بعد املعارف املقدسة ". رسية"لكمة  هم أال  توقالت إن من ا ياتُسمل ية ولابألخص دلى ا فثقا يصلشعوب األ . ةحمللامجلاعات ا

بارة  تفق مع  علكهنا مل  ُمل "ت رسية أو املقدسة من ألن يف العديد من احلاالت تؤخذ " قتسمت ية امجلاعاتلاملعارف ا صل األ
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يدين، قالت إن اجملموعة . امجلاعات أو خترج ابخلطأ من هذه مرشوع متلاك غري كَلتمتو تفق2ملسـتفوفامي خيص ا  متاما عىل ةم 
ية و"اصطالح  شعوب األ صلا يةامجلال  ".حمللعات ا

يد  يقات اليت تقدم هبا ا نا ا يدة إدو سـوأيدت ا تعل ي لسـ ل نودرايل شأن رضورة تويخ الوضوح فيأرجون  يد تمي روبريتس  ب وا لسـ
ية القانوية نا نمن ا ية امل. حل بريللتوافق معرونة مهوأشارت إىل أ تلفة إىل حد  ك ظروف  يةخم توايت ا حملل عىل ا  واقرتحت ملسـ

يار  و.وضع تعريف أوسع وأمشل يار 1.1 للامدة 1خلرأت أن ا سعى 1.1 للامدة 2خل يقدم تعريفا جد واسع وشامل وأن ا ي 
ها يدية  يدية ويس املعارف ا سإىل تعريف نظم املعارف ا نفل تقل لتقل  .ل

توريو راغوييس وأشار يد  ن ا ي فسـ يإىل وجود بعض الرؤى األل شأجنرثوبولو تلفة  بة ا يديةخمل هوم املعارف ا لتقلن  ومن وهجة . مف
يار ن خلظر قانوية أكرث، فضل ا يد هبا. 1.1 للامدة 2ن ية الفكرية معايري للحامية ال بد من ا تقوقال إن يف جمال ا ال بد و. لمللك

يدية أيضا .من الوفاء ابملعايري اخلاصة ألخذ صفة اخرتاعلالخرتاعات  يق هذا عىل املعارف ا بغي  تقلو لب تط وفامي خيص . ين
تقادم  الطابع ورة إدراجرضرأى ، 2 للخيار) ج(1.1املادة  ناول مدة امحلاية7يف املادة للغري القابل  ن املادة بوشأ. تت اليت 
تلف هو َّ ذكر ،)أ(2.1 ها اليت ختص أو تقرتن بوضوححاةل املعارف الفريدة من يف "خمبوجود نص  مل جيد هذا لكنه " عنو

نص بداية أو قد بدل. لا ِّوساءل إن اكن قد حذف من ا ُ ل ي. ُت يار . 2.1 للامدة 2ار خلوفضل ا ، 2.1 للامدة 2خلوفامي خيص ا
 ). ج(2.1و) ب(2.1و) أ (2.1فضل املواد العادية 

سه يقا يف الوقت  يدية جيب أن يكون موجزا ود يجون سونغ أن تعريف املعارف ا يد  نفورأى ا تقل ك قسـ ل يار . ل  1خلوفضل ا
يار ) د(و) ج(و) ب( ألن الفقرات ،1.1للامدة  به مبعاي 2خليف ا يار . هليةري األشـأ وفامي خيص . 2.1 للامدة 2خلوفضل ا
يار  بديةل 2.1 للامدة 2خلا  ).ج(2.1واملادة العادية ) ب(2.1املادة العادية و) أ(2.1ل، فضل املادة ا

نانغ  يالين غو يدة إرين  يوفضلت ا مسـ يار ل بارة . 1.1 للامدة 1خلا تعاضة عن  عواقرتحت الا يدي"سـ تقلياق  بعبارة " سـ
يدي" تقلياق  يهنام ليك ال" وثقايفسـ يار  ب يكون من الرضوري الا يار 2.1وفامي خيص املادة . خت وأيدت أيضا . 1خل، فضلت ا

بايل يد ابال موىس كو نه ا يما أعرب  سـ لع يد ل يةلسـوا شاب ا شأن األ شغاالت  يكريا من ا يالانث أو ب هاميشاندرا  ع ب ن سـ لطل  .بي

يقات  يد رواندل ابريس  تعلوأيد ا نسـ يدة ل يا فرانندلسـا يلفورتسـلو يو  با إان يدة سـ يدة دبرا هاري وا سـ وا لسـ ليىل غارو ل
يدة نا بوالنوسلسـفالفريدي وا تخدم يف املادة . ي لور باه إىل أن املصطلح ا ملسـووجه الا ية" هو 2نت شعوب األ صلا يف " ل

يغة. صيغة امجلع يد ا لصوال بد من تو بديةل هليةوفامي خيص معايري األ. ح بديةل واملادة ) ب (2.1ل، فضل املادة ا  ).ج(2.1لا

يد  يت فريافوراويتلسـوأيد ا يد  اقرتاح ففريا ها وإبقاهئا هينغ غي لميلسـا ناول مضمون املعارف وطريقة  حفظ ألنه  يت
تخداهما يع املعارف مؤهليةبشأن معايري األورأى . سـوا ترب  مج رضورة أال  نجح . هةل للحاميةتع تومن املؤسف أن اجملموعة مل 

شأن أثر املعايف اخلروج بوهجة نظر حامس يدية بة   ". واسعاملعروفة عىل نطاق"لتقلرف ا

يار  ترييل ا يد ألربت د خلوفضل ا ي فسـ بديةل . 1.1 للامدة 2ل ). ج(2.1 و9ب(2.1و) أ(2.1لوفامي خيص املعايري، فضل املواد ا
يدة ديربا هاري  يقات اليت تقدمت هبا ا سـوأيد ا لتعل رسيةل لشأن إدراج املعارف املقدسة وا مترار يف واقرتح . ب سـالا

تخدام  ية و"سـا شعوب األ صلا يةل  .كتعبري موحد" حمللامجلاعات ا

يار  يدة مرياندا ريزان أيو ا خلوفضلت ا يح بعض املصطلحات اجلديدة، اليت 1.1 للامدة 2لسـ ض، لكهنا رأت أنه ال بد من تو
ية القانوية نا نبغي رشهحا من ا حل يار هليةوفامي خيص معايري األ. ين بديةل  وامل1خل، فضلت ا واملادة العادية ) أ(2.1لادة ا

بديةل ) ب(2.1 ييت). ج(2.1لواملادة ا يد يوانه نغاالاب  يلوأيدت اقرتاح ا سـسـ يار . ل ها  للخوأعربت أيضا عن د ، لكهنا 3مع
ثل قالت إن بارات  م ا ها "و" رسية"لع تقا مسمعارف  نطوي عىل العديد من "ي يقني القانوين فامي خيصشالكملات   .ل الوضوح وا

 رات بديةل من اخلرباءخيا
يد حاقرت  :1.1 نصا بديال للامدة هينغ غي لميلسـ ا

شاطات فكرية " يجة  يدية  ناملعارف ا نتتقل تعمل ل تاكر واملامرسة وا هارة والا نوعة، وشمل املعارف وا يدية  ياقات  ليف  ب ت ت تقل ملسـ م
ية وجامع[ إطار جامعي يف صلشعوب أ يةل  :وتكون]. حملات 
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تطورة و  ) أ( ميوية و ميي رويح وثقايف وفكري ومادي من تاجزءح توارث إ قلراث جامعي   ،م

يالمتناقةل   ) ب( تلفةجبني األ ترصف فهيا وال ،خم يف أشاكل  تقادمللتقسـميلل وغري قابةل   ،لل وال 

سده   ) ج( رشي اذلي  ثقايف والاجامتعي وا نوع ا يولويج وحمافظة عىل ا نوع ا جتمربطة يف جوهرها اب ب ل ت ب ت لت ل ل ل
يدية ياة ا تقلأمناط ا  ،لحل

يان/ومقدسة   ) د(  ."حأو رسية يف أغلب األ

يد ييت  لسـواقرتح ا  :2.1نصا بديال للامدة سـيليوانه نغاالاب 

يدية اليت تكون" تقلشمل امحلاية املعارف ا  :لت

تقامسة مسـتنبطة  ) أ( يا م و يالاافظوحمعجام ناقةل بني األ ج علهيا و  ،مت

يجبامعة [مقرتنة بوضوح  ) ب( يديةحمل  يا عىل أهنا امعرتف و]ةتقل أو  همكلف هبا عر  ا،ل 

تجزأ من اجزء  ) ج( ية يال  ثقا هوية ا ف ا يديةلشعوب أو جامع[لل ية أو  ية أو أ تقلات  صل معرتف هبا عىل أهنا ] حمل
ية شلك من أشاكل متكل املعارف من خالل سؤو لا يةنالائامت مل يةعية أو امجلا يةمللك عن ا ثقا ف ا وميكن . ل

شلك رمسي أو غري رمسي من خالل ممار يل  بإقامة عالقة من هذا ا يق سات أو قوانني أو لقب  ".فعريةثموا
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 2املادة 
يدون من امحلاية  ملسـتفا

بطون املعارف وحيافظون علهيا  يدية اذلين  يدون من امحلاية مه أحصاب املعارف ا نا يسـتتف لتقل يدي ملسـ ياق  نقلوهنا يف  تقلو سـ ي
يال  يدية]. األوىلوفقا للامدة [جأو بني األ تقلوشمل أحصاب املعارف ا يل لي ثال ال احلرص،سب، عىل  ية ملا شعوب األ صل ا ل

يةو  .]واألمم [حمللامجلاعات ا

 

يق عىل املادة [  ]2لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 مقدمة املقرر 

يدة  يال أوملسـقدمت ا ية ابملادة يسـمار ياغة ا نا معل مجموعة ا  .2ملعلص

شاركون  و ياغةملا يد نيب هللا عزايم مهلصيف مجموعة ا بواك وا يويال  يدة  سـ ا شـ ن ل لسـ ي يدة كل يد موىس عامثن وا سـ ساردو وا لسـ ل
يد رشارد إي يو اينغ وا تهو سـ يد كني ولنغ تا ابب شافر وا يدة كور جا سـ ي لسـ ل يدة ل لسـنس غاسرت وا يد ي نا كوفاكس وا لسـكر يسـتي

نا  بو يل فا يد  يون وا ياناكرلو  يد  يدة ديربا هاري وا يمارك بريملان وا ل يغ سـ ل غ سـ مسـ ل ل يا ل يد رودريغو فاال سـوا نسـ يدة ل حياة لسـوا
يدة  ديجحما يد ديونزيو مادوريرا وا سـوا لسـ يد جوزيف أولزياريويول يلونني لوان رويز وا سـإ لسـ  .ك

ية اكنت يه الويقة  ثوقالت املقررة إن ويقة العمل الر سـ وقد أشارت اجملموعة . .WIPO/GRTKF/IC/18/5/ Provئيث
. WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/2ث والويقة .WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/1/Provثأيضا إىل الويقة 

تعلقة بأشاكل ا لواكن واحضا من الويقة ا مل يدي رضورة اخلث ثقايف ا تقلبري ا ل  .روج ابقرتاح واحدلتع

تخدام لكميت  نحو الوارد يف" حتمي"و" ليدتقا"سـومل يرحت بعض اخلرباء ال  /WIPO/GRTKF/IC/18/5ثالويقة لعىل ا

Prov. . يد وعىل رضورة تقا يوي  شديد عىل اجلانب ا لفقد اكن ا لل حل نح احلقوقلت  .مأال تكون امحلاية رشطا من رشوط 

تخدم كويقة معل تايل اذلي ا شات، وضع الاقرتاح ا نا ثوبعد إجراء بعض ا سـ ل ق ُمل ُ: 

بة اخلاصة ابدلول األعضاء عىل حتديد /تنص" نا رشيعات أو القوانني واملامرسات ا نص ا سـبغي أن  مل ت لت ين
شعوب األ ثل ا يدية  يدين كأحصاب للمعارف ا لا متقل لتف يةصلية وملسـ يدية حمللامجلاعات ا بطلتقل وا  تسـتناليت 

يال يفهاتنقل وها وحتافظ علهيا وتطورهاتشلك واملعارف يدي أو بني األ ياق  ج  تقل  ."سـ

ناك بعض يتضح و ية اهمن الاقرتاح الوارد أعاله أن  شعوب األ تعلق بوضع ا ناوها ال سـامي فامي  صلنارص اليت ال بد من  ل ي ت للع
تحدةإعالن عرتف هبامثلام ي ية مل األمم ا شعوب األ صلشأن حقوق ا ل هدف من الاقرتاح الهنايئ ضامن حتديد أحصاب . ب لوا

يدي يف الوقت ذاته بري  يدية لكن مع ضامن تفادي أي  ياملعارف ا تع تقتقل  .ل

يغت امجلةل األ ية وصو شعوب األ توحة تضم ا صلخرية من أجل توفري قامئة  ل يةامجلاعاتمف اء رأوا أن بيد أن اخلرب. حملل واألمم ا
سريات وجاءت . اا واحض تعريفَّتعرفقوسني مربعني إىل أن بني ستبقى " أمم"لكمة  تج عهنا  هذه اللكمة قد  تفعدة تعريفات  ن تل
 .خمتلفة

يقاو.  قوسني مربعنيبني" األمم"ُوقد وضعت لكمة  تدعي تعريفا د نوعة وأهنا  هذه اللكمة دالالت  قبدا أن  سـل تت واكنت فكرة . م
بغي أن يغطي احلاالت اليت ال يكون فهيا دلى بعض ادلاخلرباء أن  نص  ينا ية وال جامعل ية صلول األعضاء شعوب أ حملات 

يدية كأمة تع مبعارف  تقللكهنا   . تمت

شة حول موضوع لكمة  نا قودارت   ألهنا تفرتض رشط وجود حامية للمعارف "حتمي"ذف لكمة حب اخلرباء وأوىص". حتمي"م
يدية عىل يد ادلول  ".تطور"و" تشلك"لكميت   عىل حذفاتفق اخلرباءو. لتقلا

بارة األوىلواكن من الرضوري اإلحاةل إىل املادة  وفقا للامدة "ع فامي خيص نطاق امحلاية ومن مث وضع قوسني مربعني حول 
ناول ". األوىل يال"توأشارت اجملموعة إىل رضورة  يدي أو بني األ ياق ا جا تقل لسـ  موضوع فِّ اليت تعراألوىليف املادة " ل
ية م.امحلاية ثا يدية يف امجلةل ا ن وعالوة عىل ذكل، بدا تعداد أحصاب املعارف ا ل  أنه قامئة غري حرصية تريم إىل 2ن املادة لتقل

ثةل فقط  .متقدمي أ

يدية ية بدال من تعداد أحصاب املعارف ا رشيعات الو سأةل  ها وترتك ا تقلواقرتح بعض اخلرباء أن حتذف امجلةل باك ن ت لمل ط لل . مل
تعلق بو ملقد حذف احلمك ا يدين واقرتح اخلرباء نقهل إىل مواد أخرى مضن وضع ُ نص عىل حتديد ا بة  نا تفرشيعات  ملسـم ت سـ ت

 .الصك
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 تعليقات اخلرباء
ية و قالت شعوب األ يدين غري ا ميوس إنه ما من  شيل ايماغويت  يدة اكرال  صلا ل ي سـتفسـ مم ل يةل واقرتحت . حمللامجلاعات ا

تعاضة عن حرف  ثاين" و"ف حبر" أو"سـالا سطر ا ليف ا ية جبمةل . ل ثا بدال امجلةل ا نواقرتحت أيضا ا ل أحصاب املعارف  "ست
ية و شعوب األ يدية مه ا صلا ل يةلتقل  ".حمللامجلاعات ا

بارة  يدة اكرمن أدرايان فرانندز أروزيغي إزاةل القوسني املربعني عن  عواقرتحت ا ت ية و"لسـ شعوب األ صلا يةل " حمللامجلاعات ا
تأكد من وقالت إهنا تود أن . يجة اليت خترج هبا اجملموعةلنت امعرفةبعد   يف اللغات "جامعة"ومعىن " حميل"معىن لجيري ا

ية من حامية املعارف . األخرى ية أو جامعات  ست دلهيا أي شعوب أ بعاد األمم اليت  بغي ا حملورأت أنه ال  صل لي ت سن ي
يدية تربت أن . لتقلا ية " جامعة"مصطلح عوا با ييف اللغة اإل ن هوم األمةسـ هم أن من املمكنواكنت فكرهتا . مفنطوي عىل  ف 

ناس من  مكجموعة امجلاعة هم خصائص أو اهامتمامكأمة ما، أو منطقة أو لاكمةل من ا ناس اذلين تر بطجموعة اكمةل من ا ت ل
بارة ورأت أن من خالل ا. مشرتكة عتخدام  ية"سـ ت"حمللامجلاعات ا  ،ُ يدية لألممسـ  . لتقلغطى املعارف ا

يدة وأيدت يلفورتلسـ ا يو  يا فرانندا إان بلو سـ يدة  سـ سـيقات ا ميوس القائةل إن ما من أحد ميكن لتعل شيل ايماغويت  لاكرال  مي
يدية  يةغريلتقلأن يكون املاكل أو صاحب احلق فامي خيص املعارف ا ية وامجلاعات ا شعوب األ حملل ا صل واقرتحت . ل

بارة  تعاضة عن  عالا يدي"سـ تقلياق  ي"بعبارة " سـ تقلياق  قبل لكمة " مالكني"واقرتحت أيضا إضافة لكمة ". دي معنيسـ
ية  من إعالن 31وقالت إن املادة ". أحصاب" شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  ياألمم ا صل ل ب ية املعارف  بوضوح شريمل ملكإىل 

يدية  .لتقلا

ترييل إن يد ألربت د فوقال ا ي يدوناألوىل من الواحض من املادة لسـ يدة . ملسـتف من مه ا يو لولسـوأيد ا سـيا فرانندا إان سـ
يدة  وبيلفورت ية املادة لسـا ميوس فامي خيص إعادة  شيل ايماغويت  بناكرال  ل وأيد أيضا حذف بعض اللكامت من امجلةل . 2مي

ية ية وامجلاعات ا شعوب األ يدين مه ا ية، ألن ا ثا حمللا صل ل ن  . ملسـتفل

يين مولر إن  يد  بوساءل ا سـ بطون " الواحض القول لن يكون منلت نقلوهنا يسـتناذلين  يدية وحيافظون علهيا و ياملعارف ا لتقل
فثلام تعرهم املادة  ياللتجنب " األوىلم يدي وبني األ ياق  جاإلشارة إىل  تقل شعوب .سـ ل وشدد عىل رضورة أن تكون ا

يدين مهنا ومديرهيا هم وا ية مه أحصاب حقو ية وامجلاعات ا تفاأل ملسـق حملل بغي أال تكون امحلاية لصاحل . صل بري آخر،  ينو األمم بتع
 .ُاليت وضعت بني قوسني مربعني" أمم"وذلا اقرتح حذف لكمة . أو ادلول

تفريق بني وقالت  يدة مرياندا ريزان أيو إن من املمكن ا لا ندما تقوم احلكومة أو ادلوةل . يف بدلها" دوةل"و" أمة"لسـ عو
يح، فإن  بهحصبيشء ما عىل حنو غري  تايل، فاألمة يه ا. يبإماكن األمة تصو ملفواب  32وأشارت إىل أن املادة . هوم األوسعل

ية يا الو ثقافة إندو نص عىل رضورة أن تريق احلكومة  يا  تور إندو نمن د سـ ب ت سـ طسـ ي ني يا . ن يا يس رشحا  سـوقالت إن هذا  سـ ل
همحفسب بل  بعدت .  كأمةقفأيضا مو تايل، فقد رأت أنه إذا ا ستواب ترب هذا هتديدا " األمم"ل يدة،  فسـيعهات  تف مسـكج

سا نص" مماأل"وأحلت عىل رضورة إبقاء لكمة . نيلوحدة إندو   .ليف ا

يد حروط نودرايلسـ ا يدين فيأرجون  هدف من امجلةل األخرية إدراج األفراد عىل قامئة ا تفسؤالا عام إذا اكن ا توساءل . ملسـل
يد يا" تقليدي"يف مرحةل ما تعريف ما هو  ملفإن اكن من ا يارات اخلاصة ابملادة . فعلتعريفا  بعض األوىل خلوتقدم بعض ا
ية تو بادئ ا جهيا ل يد امليض قدما يف الويقة  لكن قد يكون من،مل ث ا يةملف ية ا نا لعملمن أجل تقدمي يشء من ا تعلق . حل يوفامي 

يال"ة بعبار يدي أو بني األ جياق  تقل تخدام حرف ،"سـ بب ا ساءل عن  سـ  والحظ أن من ". و"بدال من حرف " أو"ست
باراملمكن  ناعتا يث اجلامعات قامئة ملدة طق المل جامعة، ال سـامي يف ا ثل أورواب  حقدمية  نة األخرية، عىل أهنا 500م سـ 
يال، متناقةل  يلألهناجبني األ يل إىل  ج مترر املعارف من  ج ِّ. 

شعوب  ناك بعض ا شاميخ بأن  يس ا لوأفاد  ه ل سة مخ تجا نا يةاليت مل ية أو أ صلست ابلرضورة  حمل يدة مرياندا . لي لسـواتفق مع ا
تخدام لكمة ريزان أيو وغريها م  ". مماأل"سـن اخلرباء اذلين أيدوا ا
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يو غابريل أوسكوانو فارغاسواقرتح  يد هورا يا شـ تسـ ست دوةل واحدة فريدة وقال إ". األمم" إدراج لكمة ل من لين أمة ما 
ها فقط يا . عنو يفبو ياتلف تعددة القو مدوةل  يات يف األمم يف هذه املادة. م بغي مراعاة تعدد القو مو يع ا. ين خلرباء إىل مجودعا 

يات1قراءة املادة  هوم تعدد القو تضمن رشحا  يا، اليت  تور بو م من د ملف تيف  . لسـ

بارة  ياليم إزاةل القوسني املربعني عن  يلكري إلني  يدة  عواقرتحت ا ب يل لسـ  ".واألمم"ل

يد  تفق ا سـومل  شأن لكمة جاسنت هوغزلي يدة ديربا هاري  يقات ا ب مع  سـ واملقصود . األوىلفامي خيص املادة " يسـتنبط"لتعل
ية اإلبداع بط هو  تغطمن  شغاهلم إزاء هذه اللكمة يف املادة . تسـتن ، فعلهيم األوىلنوالحظ أنه إذا اكن اخلرباء قد أبدوا ا

بارش إىل واتفق مع.  أيضا2نالاشغال هبا يف املادة  شلك  يين مولر عىل اإلحاةل  يد  م ا بب رشوط الواردة يف املادة لسـ  األوىللا
يال "وحذف اإلشارة إىل يدي أو بني األ جياق  تقل بارة ". سـ ومل . املدرجة بني قوسني مربعني" األوىلوفقا للامدة "عوفضل 

يا إد ثري من بدلان الاكرييب واكنت فكرته". األمم"راج لكمة خشصيؤيد  ية وشلك ا لك أن العديد من األمم جامعات  ي حمل
ي  .ةحملابألخص جامعات 

يد  بالسـواقرتح ا يا اليت تؤدي فهياو". أمم"لكمة حذف  مموىس عامثن اندا متي إىل أفر يققال إنه  تاين  األمم وادلول إىل لكم 
يان بس يف بعض األ حا تقد أن . لل  ".األمة"تغطي يف الواقع " امجلاعة"عوا

يدة  ياغة حل مرنحياة حماديجلسـوقالت ا ته مجموعة ا يار اذلي ا لص إن ا تجىل . نتقخل هم اخلروج بصك  يوأكدت أن من ا مل
بارة .  اكفة ادلول األعضاءفيه واقع  ".واألمم"عوأيدت إبقاء 

يلونني لوان رويز ووافقت  يدة إ سـا كسـ بارة ل ية و"ععىل  شعوب األ صلا  دوةل لوضع ن تعمل لكبأوأوصت ". ليةحمل اامجلاعاتل
هذه  شعوبلتعاريف  يةاعات وامجللا ية و سه أ حمل اليت تكون يف الوقت  صل شيكون للموقد . نف شمل ا لصطلحات اليت  عوب ت

نة ناطق وبدلان  تلقة يف  ية تعاريف  ية وامجلاعات ا ياأل خم حملل معصل  . م

بدال  يين مولر ا يد  نا بوالنوس اقرتاح ا يدة لور توأيدت ا سب سـ ي لسـ يال"ل يدي أو بني األ جياق  تقل إلزاةل الغموض اذلي " سـ
بارتني لعبه ا يدة . تسب بالسـوأيدت أيضا اقرتاح ا شأن حذف  ميوس  شيل ايماغويت  عاكرال  ب لي يل...شملي "رةم  سب، عىل 
ثال ال احلرص ئا بأن الصك ادلويل يريم إىل حامية الغري أيضا". ملا باعا خا بارة تعطي ا ًهذه ا ط نط لع  .ف

نص معقول و رشوع ا يد ويراويت ويراووراوت إن  لوقال ا م ي. يتسم ابملرونةلسـ يدة مرياندا ريزان أيو تعلوأيد  لسـقات ا
تلفة، ألن للك دوةل"األمم"لكمة بقاء بشأن إ ياجات  تلفة، وا تلفة، وظروف  بات  خم  ت خم خم حتطل ثال،. م يل ا ملوعىل  ال  سب

سب  نديلدتلمعارف اتُنميكن أن  ية يف ات ند ألية جامعة  يدي يف ات يلك ا حمل يل نت. لتقل يال وتطورت و ناقلهتا األ سَّفقد  حتج َّ . ت
ية ية وامجلاعات ا شعوب األ يدين عىل ا ترص تعريف ا حمللوإذا ا صل ل تف بري، فإنهملسـق بعد مجموعة  ك  اعات ة من األمم وامجلسيست

يدية نافع تكل املعارف ا ها احلق يف  ية اليت  ثقا تقلا لل م ل بارة . ف تعريف مران مع إدراج  بقى ا عوهذا فضل أن  ل ي ، عىل ...يشمل"ل
ثال ال احلرصسبيل  ".األمم"وإبقاء لكمة " مل ا

تاجقالو نص قد  يد جوزيف أولزياريويو أن ا حي ا ل بارإىل أخذ الو لسـ ي. عتاقع األفريقي بعني الا شعوب األ صلفإىل جانب ا  ةل
ية، يك يدية يف بدله أحصابن األفراوحمللوامجلاعات ا يديةلتقلد يف امجلاعات ا ُوقد اعرتف هبم واكنوا موجودين . لتقل املعارف ا

متعاهتم نوات يف  جملعدة  يدية. سـ  .لتقلواقرتح إضافة األفراد أحصاب املعارف ا

يجو ورأى يد  كا شعوب األن سونغلسـ يدية يف ا بغي حرص أحصاب املعارف ا ل أنه  لتقل حملية وامجلاعات اين لية، ألن املادة صل
يدية" األمم "ال تذكراألوىل   .أن تكون لك مادة مامتسكةوجيب . لتقليف تعريف املعارف ا

سمى ابسوتو سوتو املكونة من شعب واحد  ثال  ييت  يد يوانه نغاالاب  هد ا يوا ي مب يل لسـ سـت ل ش سه عىل و. س نفبق األمر  ينط
يش يف  ندمملكةيعشعب سوازي، اذلين  بارة . يل سواز يل...يشمل"عورأى أن  ثال ال احلرصسب، عىل  شعوب " مل ا لمتزي ا

بة معارف بات أهنا صا بعد هجات أخرى من إ ية، لكهنا ال  ية وامجلاعات ا حاأل ثت حملل تايل. تسصل نقل ،لواب بارة  ت فإن هذه ا لع
 .ادعاء أهنم أحصاب معارفف إىل من يريدون  املعارأحصابالعبء من 

يد نوأيد  بارة . س. لسـا نان إبقاء  عغوابالكر يل...يشمل"يشـ ثال ال احلرصسب، عىل  بارة " مل ا عوإزاةل القوسني املربعني عن 
نص املرن ". واألمم" تلفةولوأوحض أن ا باعدة يف بدلان  خميغطي ظروفا  ساعد ابألخص " األمم"ومن شأن لكمة . مت عىل تأن 
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تلفة  نقل فهيا املعارف من جامعات حمددة إىل مجموعات  يدة، يف حاالت  هات  بدلان  ية  ئات ا خمحتديد ا ت لل يل ُي تف مسـكج ثل لمته
توى الوطين  .ملسـمن امجلاعات عىل ا

يفار عن ارياهحا ملضمون املادة  يدة مارات إفلني  توأعربت ا نج مسـ يغهتا2ل يقات . ص و يد هوراتعلوأيدت  ييو غابريل لسـا تشـ
شأأو تخدام لكمة بسكوانو فارغاس   ".األمم"سـن ا

نه أن يكون حرصاي نص ال يقصد  رشوع ا سيل مالزير إن  يد روبرت  موقال ا ُ ل م ي لسـ بطابلفعل ومن املمكن . ل أمم،  تسـتنأن 
ه تنقليقصد هبا حكومات، املعارف وحتافظ علهيا و يالُ يدي وبني األ ياق  جا يف  تقل ية يف ادلول مثال هذا و. سـ شعوب األ صلا ل

هادئ يط ا نطقة ا شلكة يف  ية ا لالقو م حملم ناك فروق بني األمم . َّمل شعوب بني احلكومات و و ادلول أوأهومع هذا،   وألا
ساكن ية. لا ية وامجلاعات ا شعوب األ شعوب مبا فهيا ا تحدث عن ا حمللوفضل املصطلحات اليت  صل ل ل ُورأى أنه إذا أدرجت . ت

ب" األمم"لكمة  تعني ا نص الهنايئ،  تيف ا خل ناول املعارفسي يث طريقة  تار امجلةل األوىل من  يدية واحلفاظ علهيا ح لتقلف ا
مترار يالهاسـوا ها بني األ نا ج عىل أساس  قل  .ت

يد جون أسني الا ياق يعين " تقليدي"افرتض أن و". و"حبرف " أو"سـتعاضة عن حرف لسـواقرتح ا لسـيف هذا ا
بارة ". ثقايف" يل...يشمل"عواقرتح أيضا حذف  ثاسب، عىل  يدين غري حمدد ". ل ال احلرصمل ا ملسـتفورأى أن يكون تعداد ا

يد . وغري حرصي سه اذلي أاثره ا سؤال  سـوطرح ا نف نودرايلل شأن إدراج األفرادفيأرجون  شغاالت . ب  ناك ا نوقال إن  ه
يدية ورأى  تقلشأن األفراد واألرس اذلين حبوزهتم معارف  ترصف هؤالء يسـتطيع رضورة أنب   وفامي خيص.سـتفيدينمك لا

هم من "األمم"مسأةل  بدلان اليت تضم جامعات " األمم"ُيف، رأى أنه إذا اكن  تعني أن تراعي املادة أيضا ا لأهنا تعين بدلان،  في
نوعة قد ترغب يف أن يغطهيا الصك ية  متثقا  .ف

يد هم لسـورأى ا يدا أن من املمكن  تا يا اك ف رودريغو فاال ن سـ ية"نسـ شمل مصطلح " حمللامجلاعات ا يهوم  لوهذا ". األمم"مكف
بارة   ".واألمم"عاقرتح حذف 

تفاظ بلكمة  يا بوزوفا أن الا يدة انات حوأوحضت ا ل بارة " األمم"لسـ تالف وذكل لوجود  ها ال حيدث أي ا عأو حذ خ ف
يل...يشمل" ثال ال احلرصسب، عىل  نص" مل ا بارها وميكن إدراج األمم واألفراد وهجات أخرى عديدة . ليف ا عتميكن ا

يد نصتقلكأحصاب معارف  تعريف. لية، مبا أنه ما من حرص يف ا يح ا تقدت أنه ال بد من تو لوا ض  . ع

يدة يدة ديربا هاري ا سـوأيدت ا لسـ يلفورت ل يو  يا فرانندا إان بلو سـ شأسـ يدة ". سـياق ثقايف"ن إدراج ب  لسـواتفقت مع ا
بدال حرف  ميوس عىل ا شيل ايماغويت  ستاكرال  ل تعاضة عن لكمة ". و"حبرف " أو"مي بلكمة " سـتنبطت"سـواقرتحت الا

بارة ". تسـتحدث" يل...يشمل"عوأيدت أيضا اقرتاح حذف  ثال ال احلرصسب، عىل  بارة ". مل ا عومل توافق عىل إضافة 
 ".واألمم"

يدية وحيافظون علهيا  بط أفراد وأرس أيضا املعارف ا يد نيب هللا عزايم ساردو أن من املمكن أن  تقلوأوحض ا لسـ يسـتنل
نقلوهنا تعرف عىل أحصاب املعارف " األمم"، ألن ملصطلح "واألمم"عبارة واقرتح أيضا حذف . يو يجعل ا ثرية و لتعاريف  سـ ك

يدية ا لا بافعلينيلتقل  .صع أمرا 

يانو برادو ورأى يد أو ب ا لسـ يدون من امحلاية رضورة أالل يدية، بل  فقط ملسـتفيكون ا تحدثوا املعارف ا تقلأوئك اذلين ا سـ لل
ثري من هذه املعارف يف بدله تقع يف أيدي أشخاص . اعلهيا ونقلوهلأيضا أوئك اذلين حافظوا   .مسـننيجد لكوقال إن ا

تحدثون تكل نإماكيةواقرتح  .بصوهنالوهذا تقوم احلكومة  نظامت أو األفراد اذلين  سـ إدراج مجموعات األشخاص أو ا يمل
ية ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللاملعارف، إىل جانب ا صل  . ل

يد محمد احملمدي إز بارة لسـواقرتح ا ناسقأيضا من أ األوىلوإضافهتا يف املادة " واألمم"عاةل القوسني املربعني عن  . لتجل ا
يدية. جد هممة" األمم"وقال إن لكمة  نة فاس العريقة يف املغرب تزخر برثوة من املعارف ا تقلوأوحض أن مد رشت . لي نتوقد ا

يدية الحقا يف لك ماكن وميكن رؤيهتا يف معظم امل يد فقط "األمم"ُوإذا حذفت لكمة . بدن املغريةلتقلاملعارف ا فستسـتف، 
تحدثت املعارف ونقلهتا نة فاس اليت ا سـامجلاعات القامئة يف مد تج و. ي نبعد اكفة امجلاعات األخرى، عىل الرمغ من أهنا  تت ستُس

ياء  .شـأ
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يد  تبط وحتافظ عىل ونقل" أنه ما من حاجة إىل إدراج لكامت هينغ غي لميلسـورأى ا  مبا أن املادة 2املادة يف " تسـتن
يديةاألوىل  شعوب . لتقلتعرف املعارف ا يدون يف الواقع مه ا يين مولر عىل رضورة أن يكون ا يد  لواتفق مع ا تفسـ ملسـب ل

ية ية وامجلاعات ا حمللاأل بارة . صل  ".واألمم"عواتفق مع من اقرتحوا إزاةل القوسني املربعني عن 

يدة سلمى يغة مرنة ابلسـوقالت ا شري إن ا لص  يدينب تلف ا ملسـتفألحرى وإهنا تضمن توازان بني  واقرتحت إضافهتا إىل . خم
ها هبااألوىل املادة   . بطأو ر

يد جوزيف أولزيار يالبني "و" تقليدي"يويو إبقاء لكميت لسـوأيد ا ثال، إ". جاأل يل ا ملوقال، عىل  يدية ن املعارفسب  لتقلا
يدية ية ا ثقا تفاالت ا تقلنقل يف املامرسات أو الا ل لت ف يلماساي  يف جامعة ح يل إىل  جوذكل من  تني . ج هذين ا للكمورأى أن  ل

يدين من امحلاية  .ملسـتفمعىن مشويل يف تعريف ا
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 3املادة 
 نطاق امحلاية

 

يار   1خلا

ناء عىل هذا الصك احلقوق الا/يتعني 1.3 ية  يدية ا يدين من املعارف ا ببغي أن يكون  حملم لتقل تف للمسـن  سـتئثاريةي
 :ييل فامي

تحمك) أ( ها؛لا تغال يدية وا هم ا ل يف معار سـف  لتقل

ترصحي )ب( ترصحي  رفض  أولا يدية ابلا تقلنفاذ إىل املعارف ا تخداهما؛لل  سـوا

ية من ) ج( تأ نافع ا نصف من ا يب عادل و تاحلصول عىل  مل مل م تخدامنص يدية سـا هم ا لتقل معار بناء عىل رشوط ف
 ؛متفق علهيا

رشوع منع ا) د( ملمتكل غري ا تخدام، مبال ساب أو متكل أو ا يف ذكلسـوسوء الا تغالل سـتخدامكت أي ا سـ أو ا
نرية  بقة ا يدية، دون موافقهتم ا هم ا تملعار ملسـف سـ ملتقل تفق علهيارشوضع دون ول  ؛موط 

شف اإللزايم عن أحصاب ) ه( يدية دون ا هم ا تخدام معار تعلق اب ية الفكرية اليت  نح حقوق ا لكنع  تقل سـ لت ف مللك م م
شـهئم، و يدية وبدل  ناملعارف ا متقل ثالتقدمي أدةل عىل ل نافع؛ل متالا نرية وتقامس ا بقة ا ملرشطي املوافقة ا ملسـتسـ  مل

يدي دون الاعرتاف مبصدر هذه املعارف؛ والاعرتاف ) و( ها ا يدية خارج نطا تخدام املعارف ا تقلنع ا تقل لسـ قل م
ندما يكونوا معروفني ولتبأحصاب املعارف ا عيدية  نادقل ية واعد وا املعارف إلهيم؛ واحرتام القسـإ ثقا فملامرسات ا ل

 .األحصاهب

ّتعني 2.3 تبغي أن /ي تعاقدة الوسائلتيحني تدابري القانوية /مل األطراف ا نا بة ول نا سـا يق هذه احلقوق مع مل تطبالفعاةل لضامن 
بارأخذ القوانني وا عتملامرسات العرية بعني الا  .ف

تغالل"مصطلح يشري ألغراض هذا الصك،  3.3 ي" سـالا يةاألفعالإىل أي من دية لتقلفامي خيص املعارف ا تا ل ا  :ل

تجا" 1" يدية  نيف حال اكنت املعارف ا متقل  :ل

تخدامه خا) أ( يعه أو ختزنه أو ا يع أو  ترياده أو عرضه  تج أو ا سـيع ا ي ب ب سـ ن للن مل يدي؛تص ياق ا تقلرج ا لسـ  ل

يعأو ) ب( تج ألغراض عرضه  تالك ا با للن مل يعهم يدي؛ب أو  ياق ا تخدامه خارج ا تقل أو ا سـ لسـ  ل

نعيف ح" 2" يدية طريقة  صال اكنت املعارف ا  :لتقل

نع) أ( تعامل طريقة ا لصا يدي؛ سـ ياق ا تقلخارج ا لسـ  ل

شار إلهيا يف األفعالمبارشة ) ب( ند مل ا بارشة " 1"لبا يجة  تج يكون  مفامي خيص  نت تعامل طريقة من سـال
نع  .لصا

سب الرحب أو إىل أهداف جتارية" 3" ية املؤداين إىل  بحث وا كا من  .لتل

يار   2خلا
ّتعني 1.3 ية الوسائل/ي يدية ا يدين من املعارف ا حملمبغي أن يكون دلى ا لتقل تف ملسـن تدابري القانوية /ي نا بة ول نا سـا الفعاةل مل

ها،  تغال يدية وا هم ا تحمك يف معار لمن أجل ممارسة ا سـف تقل ترصحيلل تخداهما، لوا يدية واب هم ا نفاذ إىل معار سـ اب تقل لل ف
نافع نصف من ا يب عادل و ملواحلصول عىل  م شف أو نص نع أي  يدية و هم ا تخدام معار ية من ا تأ ك ا تقل سـ ت ممل لف
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تغالل آخر بدون  تخدام أو أي ا سـا تخدام ال حيرتم املوافقة ترصحيسـ ساب أو متكل أو ا سـ وابألخص أي ا كت
تفق علهيا رشوط ا يدية أو خيرق ا نرية ألحصاب املعارف ا بقة ا ملا ل تقل لسـ  .ملسـتمل

يدية،  2.3 تعلق ابملعارف ا تقلفامي  تخدمون املعار/ّنييتعلي تيض من اذلين  يسـبغي توافر تدابري  تق يدية خارج ين لتقلف ا
قيا يديهاسـ  :لتقل ا

يدية ) أ( نادلتقلالاعرتاف مبصدر املعارف ا يدية إىل صاحهبا سـوإ قرر ما مل يمعروفا، إذا اكن لتقل املعارف ا
يدية    ذكل؛خالفلتقلأحصاب املعارف ا

تخدامو) ب( يدية بطري سـا ية ألحصاهبلتقلاملعارف ا ثقا فقة حترتم القواعد واملامرسات ا  .ال

يار   3خلا

يدية خارج ف 1.3 شف عهنا أحصاب املعارف ا يدية اليت مل  تقلامي خيص املعارف ا يك لتقل يديل ياق ا تقلا لسـ ثقايف، /ل لا
ّتعني ية الوسائلأينبغي /ي يدية ا يدين من املعارف ا حملمن يكون دلى ا لتقل تدابري القانوية /ملسـتف نا نال الفعاةل سـبة وملا

شف نع أي  كمن أجل  تغالل آخر بدون م تخدام أو ا سـ أو ا بغي اختاذ تدابري تريم إىل . ترصحيسـ  ضامنينو
نرية احلصول عىل  بقة ا ملسـتاملوافقة ا يدية، وملسـ تخدام املعارف ا تقلال نافع لسـ يةمتقامس أية  تتأ تخدام م سـ من الا

يد نصف مع أحصاب املعارف ا لتقلعىل حنو عادل و نيةم تفق علهيامل ا بني عىل أساس رشوط  ما  . سـ

ّتعني 2.3 تخدام توضعينبغي أن /ي نرية ألغراض الا بقة ا سـ أيضا تدابري من أجل ضامن احلصول عىل املوافقة ا ملسـتسـ مل
يدية  ناعي للمعارف ا تجاري أو ا تقلا لص نافع لل يةموتقامس أية  تتأ نصف م تخدام عىل حنو عادل و م من ذكل الا إذا سـ

تخدم مع َّتوقيُأن  املعقولغري من اكن  بقابعىل عمل أن يكون ملسـن ا شف عهنا  يدية قد  سـأن املعارف ا ك متقل  .ُل

يدي، 3.3 ياق ا شف عهنا خارج ا ية مبا فهيا تكل اليت  يدية ا تقلفامي خيص املعارف ا سـ ك حملم لتقل ل ّتعني ُل ينبغي توافر /ي
ها ا يا يدية خارج  تخدمون املعارف ا تيض من اذلين  تقتدابري  سـ تقل لسـ ل قي  :ليديتق

يدية ) أ( نادلتقلالاعرتاف مبصدر املعارف ا يدية إىل صاحهبا سـوإ قرر ما مل يمعروفا، إذا اكن لتقل املعارف ا
يدية خالف ذكل؛  لتقلأحصاب املعارف ا

تخدام) ب( ية ألحصاهبا سـوا ثقا يدية بطريقة حترتم القواعد واملامرسات ا فاملعارف ا ل  .لتقل

يق عىل املادة [  ]3لتعلييل ذكل ا
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 لتعليقا
 مقدمة املقرر 

يد  ية ابملادة لسـقدم ا ياغة ا توفر ماابين معل مجموعة ا نكر لص ملعسـ همة اليت تلكفت هبا اجملموعة يه اخلروج . 3ي ملفقد اكنت ا
تع هبا  يديةأحصاب املعارفيمتمبجموعة من احلقوق اليت ميكن أن  تأكد من. لتقل ا ناولهتا اجملموعة ا ثانوية اليت  سائل ا لومن ا ت ل  مل

يقبإماكنن أ  .وإنفاذها هذه احلقوق تطب أحصاب املعارف 

شة اجملموعة يف األساسواكنت الفكرة اليت  نا ندت إلهيا  قا م يديةملا يه أن ألحصاب املعارف حقوق ست هم ا لتقلية يف معار ف . لك
ية معا ية وا يا مع هذه الفكرة، اقرتحت اجملموعة احلقوق اإلجيا بومتا ب تني.لسلشـ نفت إىل  ئ و فص ية ) 1(: ، هامُ  )2(لاحلقوق املا

نوية  .ملعواحلقوق ا

يار  بلور ا خلو سائدابألساس 1ي يدية ه ما دامتهو أنو. ل الرأي ا ناء عىل معايري احلصول عىل مؤلتقل املعارف ا بهةل للحامية 
بع هذا رضورة  بغي أن  يسـتتامحلاية،  تاعفين همسـمتا يدية . ق أحصاب املعارف حبقو نف املعارف ا بغي أال  تو تقلل تص صنيفا ين

هور تاحة  هور أو  يث إن اكنت معروفة دلى ا يا من  للجمإضا م مجل ح   .ف

تخدام لكمة 1.3وفامي خيص املادة  تحيل ابلوضوح يف ا سـ، توخت اجملموعة احلذر  ية"لل يدية ". حملما لتقلويقصد ابملعارف ا ُ
يدية امل ناء عىل الصك املعارف ا ية  تقلا ب ناء عىل معايري احلصول عؤلحملم  .ىل امحلايةبهةل للحامية 

شاهبة إىل حد ما مضن املادة  وجودالحظت لكن اجملموعة . وضع الزتام عىل عاتق ادلول 2.3وحتاول املادة  . 4مأحاكم 
تفظت اجملموعة ابمل شأ2.3ادة حوا تأكدة  ب ألهنا مل تكن  متد يف املادة م يار  ُيعن أي   .4سـخ

نقاط األخرى يف إطار املادة  شلك رتاح تعريف م حماوةل اجملموعة اق2.3لومن ا تغالال"يا اذلي  وفامي خيص تعريف ". سـا
تغالل" تاكرا"منتج"نفسه، أشارت اجملموعة إىل " سـالا شمل أيضا الا يدية  تربة أن تعريف املعارف ا ب،  ي تقل  اليت ميكن تلمع

يلأن نع وأمورا من هذا ا تجات وطرائق  ب تكون  للص لقن  .م

يار  يار 2خلوا بة  يغة  للخ  تض يار . 1مقص يار 1خلوبني ا يطة2خل وا ية  تالفات مفا سـ ا بمي ه تعلق . خ تالف يو خاألمر ابألساس اب
ياغة يار لكن . لصيف ا يح 2خلا يار يت   .1خلحزيا أوسع لدلول مقارنة مع ا

يار  ثل ا خلو ية3مي ي. قل رأي األ يدية املؤ3ار خلوحياول ا يف املعارف ا تقل  لن تخدمت مصطلحات . هةل للحاميةتص ُوقد ا سـ
يف هذه  نتلفة  يديةلتصخم نفس .لتقلاملعارف ا ناوها  تاب ال ميكن  يدية املأخوذة من  ثةل ذكل أن املعارف ا ب ومن أ ت ك لتقل لم

يدية املأخوذة من  ناول املعارف ا تقلطريقة  بحت . جامعةلت ية أ يدال رشاكت ا ثري القلق أيضا أن ا صومما  ن لص ل تنفر من ي
بحث تامثر يف ا لالا   .س

يف لتصنوقد اقرتح العديد من املصطلحات  يديةُ يدية اليت . لتقل هذه املعارف ا لتقلواكن أحد هذه املصطلحات املعارف ا
هور. آلت إىل املكل العام يس مكعىن ما هو معروف دلى ا باه إىل أن معىن املكل العام  توا الا مجللكن اخلرباء  ل ت واكن . نلف

يف هذه املعارف  .من امحلايةخاص الرتكزي عىل أن هذا شلك  يدية رسية لكن هذا بتصنوتعلق مصطلح آخر  تقلمكعارف 
يدية رسيةبقاء إليضع الالزتام عىل عاتق أحصاب املعارف  ثري من . لتقلاملعارف ا ثارة أن ا لكومن األمور األخرى ا هذه مل

يدية يف حوزة  سلتقلاملعارف ا ئةل املطروحة .  رسيةإبقاؤهاويكون من الصعب جدا .  يف حوزة فردتليجامعة و سـواأل
تشأن املعارف ا رسية يهلب ليدية ا تحديدها) 2(؟ "رسي"ما هو ) 1: (قل تخدم  يس اليت  لوما يه املقا ستُسـ شت ي ق؟ وان

بارة  ئةل املطروحة يه".  نطاق واسعمعروفة عىل"عاجملموعة أيضا  يف حيدد ما هو و)1: (سـواأل  َّ نطاق؟ ك ومن ) 2(لاسع ا
نطاق؟  بعض احل) 3(لحيدد ما هو واسع ا تع امجلاعة  بغي أن  بوهل  تمت  قوق وإن اكنت املعارف معروفة عىل نطاق واسع؟ين

يه اجملموعة  شوف عهنا"فواكن املصطلح األخري اذلي نظرت  يدية ا ملكاملعارف ا يس اليت ". لتقل يوساءلت اجملموعة عن املقا ت
نه أم ال شوف  تحديد إن اكن يشء ما  بق  عميكن أن  مك ل يديةو. تط شف عن املعارف ا تقلبغي أيضا مراعاة من  لك  .ين

نرية عىل ُوأ بقة ا ناء املوافقة ا هور حبقوق، اب تاحة  يدية ا تع أحصاب املعارف ا تشري إىل رضورة أن  ث ملسـللجم سـ مل تقل ملمت سـتل ي
 .األرحج
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 تعليقات اخلرباء
نا لويس إن قالت يدة إدو يا همة املطروحة  أحدلسـ ئةل ا مل األ بتعلق سـ بق عىل ي بغي أال  بق أو  تطنوع امحلاية اليت  ينتط َّ سـ

يه عدم رضورة أن ت1وقدمت اجملموعة . ليدية املعروفة عىل نطاق واسعلتقاملعارف ا يارا ترى  ف  يدية خ لتقلفي هذه املعارف ا
يار .  امحلايةاحلصول عىلعايري مب ها 2خلوقالت إن ا ية، اليت ميكن  نوية أو املا تطبيق حياول حتديد نوع احلقوق، اكحلقوق ا ل ملع

يدية اليت مي تقليا فامي خيص املعارف ا تويف العديد من معايري لمعل ية للحاميةتسـكن أن  تجىل تو. األوىل الواردة يف املادة هلاأل
يار  يدي اذلي 1.3 يف املادة 3خليف ا ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا نص ا ُ الفقرة املقابةل يف ا ت تقل ل تع مل لل برية ل ية  يه حامية ما كنح  ل فم
رسيةألشاكل  يدي ا ثقايف ا بري ا لا تقل ل لتع يار  يف 3.3املادة ريم وت. ل توقع 3خلا تجابة  ل إىل الا ناسب اإلقرار سـ مليرى أن من ا

تحديث تكل املعارف، سواء اكنت معروفة عىل نطاق واسع أم ال ها و مسـابلصةل القامئة بني املعارف  وقد تكون املادة . نفس
يار 2.3 ية احلاالت اليت .  أقل وضوحا3خل يف ا تقاد أنه حتغطلكن املقصود مهنا  ن اكنت املعارف ىت وإعميكن فهيا ا

ناس خارج  يدية معروفة دلى عدد حمدود من ا لا يديلتقل ياق ا تقلا لسـ نة يظل فهيا تقامس ل ناك ظروف  ي، فقد تكون  معه
تجارية  نافع ا لا يامل تخدام تكل املعارف أمرا عادال ومعقوال و ية من ا تأ معلا سـ ت  .مل

يار  يت ا يدة مارا روز خلوفضلت ا بل ينسـ  . ألنه جد شامل ومرن2ل

بارة وا تعاضة عن  نجورغ هرمان الا يد  عقرتح ا سـ ي هسـ تعاقدة"ل ها" ادلول األعضاء"بعبارة " ملاألطراف ا مليف الويقة باك  .ث

يد كنيو نظر إىل تإشريو انسوم أنه-لسـأوحض ا يد لاب تقا ثقافة وا شار ا ية وا نذ جفر اإلسا رشية عرب العامل  هجرة ا ل اترخي ا ل ل ت ن ن نب مل ل
ناطق مبوا يال وبني ا ملبني األ هجرة، ج يدية عىلإن فلزاة هذه ا شاء نظام للمعارف ا تقلإ ثارية، لن سـتئ أساس احلقوق الا

نظريةلغموضاب سـيقرتن ية ا نا ل من ا ها فامي خيص حل تصةل  ناطق ا ببعض أحصاب احلقوق أو نطاق احلقوق بني امجلاعات وا مل مل
بعض ناك ختوف من احامتل حدوث تصادمات معقدة بني احلقوق الا. لا تايل،  هواب نع من فل بقا، مما  ميثارية القوية  سـسـ م سـتئ

يةحامية املعار يدية حامية اك فف ا يار َّيفضلوهذا . لتقل يار 3 أو 2خلل ا متدان1خل عىل ا  نظاما شامال يقوم عىل يع، الذلين 
يار .احلقوق يار أفضل من 3خل وأشار إىل أن ا يار 2خل ا يدية أو 3خل ألن ا توى رسية املعارف ا سمح ابقرتان  تقل  سـ لي م

يدية  توى حامية املعارف ا شف عهنا  تقلا سـ للك تفق علهيامب رشوط ا نرية أو ا بقة ا ملناء عىل املوافقة ا ل سـ ملسـتب ية . مل بنوتفق  ت
رشوعة، اذلي ُعزز  سة غري ا نا هوم ا بري مع  يار إىل حد  ملهذا ا ف مل ك شأنه عىل مفخل تفامه  با مشرتك اكف بني ادلول أساس ل

يار يف) ه(1.3وفامي خيص املادة  .األعضاء ياان ملموسا معوما بل معارف يف حد قال إن، 1خل ا ست  يدية  ك املعارف ا ي لتقل ل
تايل، فإذا أدرج رشط . منشأ هذه املعارف من خالل املامرسات القامئة عىل األدةلتعقب  يسـتحيلقد  وذلا ذاهتا ُواب ل

يدية،  شأ فامي خيص املعارف ا شف عن ا تقلا ن للك نحمل تحقق عىل ا ليكون من الصعب ا ل يفاء هذا فسـ ناسب من ا ستو ا مل
رشط أم ال خالل لك حاةل  ية الفكرية، لا نح حقوق ا مللكية  مل ينيفعل تا بني ا لوذكل  ل يكون من الصعب . للسـب سـأوال، مبا أنه 

نح حقوق  ية  يدية خالل  نة تدخل أم ال يف تعريف املعارف ا بداية، حتديد إن اكنت معارف  نذ ا مجدا،  معلم تقل ي لل مع
ية الفكرية،  فسـا يل حتديد إن اكنت تكل املعارف اكد ييمللك رشط اإللزايمخاضعةملسـتحكون من ا  وحىت إن اكن .لل أم ال 

تحدث ُيمنحيك لهناك موضوع  يدية، فرمبا يكون قد اخرتع أو ا بدو أنه يدخل يف نطاق املعارف ا ية الفكرية، و ُ ا سـ تقل ُي ل مللك
تقل ودون أن تكون هل  شلك  شف  سـأو ا ب مت ُ يدية عالقة ابملعارف أيةك يدية أو صاحب معارف  تقلا  وذلا لن يكون .لتقل

يدية متدا من املعارف ا لتقلابإلماكن حتديد إن اكن هذا املوضوع  ناك أي أثر . مسـ يا، مبا أنه لن يكون  هاث ملنشأ يتقربا ن
ية الفكر نح حقوق ا ية  شـهئا خالل  ساعد أبدا يف تعقب  مللكاملعارف يف حد ذاهتا، فإن هذه املعارف لن  م معل ن . يةمت

تايل، توقع لواب شف املدرج يف املادة  أن يكونيُال  يار ) ه(1.3لك رشط ا ناسبمبثابة مانع 1خليف ا متكل غري م  ل ضد ا
تخدام  رشوع أو سوء الا سـا يدية أو إجراء فعال أو واقعيلمل  .لتقللمعارف ا

يار و بواك ا بو  يويال اك يدة  خلفضلت ا شـ ي ن ل يسـ ل يار قالت إن و. 1كل يه ا شري إ خلما  ل ية أحصاب املعارف  هو2ي سؤو ل  م
تعاقدة ية األطراف ا سؤو يدية ويس  ملا ل م لتقل  .ل

يار  نري ا يد أندرو  خلوفضل ا ي جسـ نطوي عىل درجات أعىل 3ل يقني القانوينجدا ي ألنه  يل )ه(1.3فاملادة . لمن ا سب، عىل 
ثال يملا ية ا نا بة للغاية من ا لعمل،  ل تدريب اذلي حصع توى ا يُة نظرا  ل نفاذ إىل األدةل ،فاحصال ع أن يكون دلىَّتوقملسـ ل وا

شك.للوفاء هبذه الالزتامات ثري ا ل ورأى أن هذا احلمك  ية القانويةي نا نوك من ا هدف العام رمبا هو إرجاع احلقوق ومبا . حل لأن ا
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ية اليت  هم األ هم  يدية، مفن ا مهإىل أحصاب املعارف ا فتقل مل ية يفيكتسـهيال بحث وا بة اليت حتفز ا نا ئة ا من خلق ا ل سـ لتمل  هذا لبي
يقني القانوين مب. اجملال لوإذا مل حيقق ا َّ نخفضُ نافع فسيا يكفي،  سم مل قدر ا تجاريةألن سـُتقتاليت  تجات ا لا يةلملن تكون  قل   .سـ

يد وقال يديةمسـتوى امحلاية إنجاسنت هوغز لسـ ا يعة املعارف ا سب  تلف  بغي أن  تقل  ب حب لخي ط بغي . ين شدة بأنه  تقد  ينوا ب ع
يدية  يدية رسيةلتقلأن ختضع املعارف ا هم ا ية معار بقي شعب أصيل أو جامعة  ندما  تقلتوى عال من امحلاية  حمل ي ع لسـ فمل ُ. 

يار  بني يف ا خلوذلا، فإن الفرق ا يقني القانوين.  همم جدا3مل تصةل اب يقات ا لواتفق مع ا مل وشدد عىل رضورة أن حترتم . لتعل
تقل شاف ا تقل أو الا سـالقواعد الاخرتاع ا ت ملسـ  . كمل

يد يووحتدث  ية براءة لسـا ييت عن  قضانه نغاالاب  نح نبات العهيونسـيل نع  ية عىل  شعوب األ ثال عىل قدرة ا م  م صل ل مك
شأن معارهم فالرباءات  بقة  وقال .ب تخدملسـإن املوافقة ا ية ا شعوب األ تعقب ميكن  ية  نرية آ سـا صل لل لل ل يف ورأى أن . همااملسـت

يار  ية ادلويةمن شأنه أن  يقني1خلا نة احلكو ساعد ا ل  للج  .مي

يد تعلق ابملادةلسـوأوحض ا يكريا، فامي  يالانث أو ي هاميشاندرا  سـ يار ) ه(1.3 بيل تخدم 1خليف ا بدلان  ية ا سـ، أن أ ل تب غل
ها  نني دون أية ممارسة  نذ آالف ا بطة  يدية، ا ية ا ية يف الطب وأن املعارف ا بااتت ا لا م ن سـب تقل ب لن ل لط تل سـش يادات، يفمللع لع ا

تخدم اآلن نحت حقوقا يف الرباءات، لكن معظم هذه .  ألغراض الطب األصيلتُسـقد  ُموقال إن بعض املامرسات اجلديدة 
يةاحلق شعوب األ تصل اب صلوق ال  ل نطق أن تردورأى. ت ّ أن من ابب ا يديةمل نافع ألحصاب املعارف ا تقل تكل ا  . لمل

يد ورأى  يار هينغ غي لميلسـا يكونِّ اذلي يعر3خل أن ا رسية  يدية ا سـف املعارف ا ل با لتقل سـنا يار اقرتح و. م نص ا خلأن   1ي
نفصل  يدية ووضوع ملتناول) ز (من خالل إضافة فقرة جديدةمعىل حق  تايل/لتقل املعارف ا رسية اك لأو ا منع ) ز: "(ل

يدية و شف عن املعارف ا تقلا يص/للك تخداهما بدون تر رسية أو ا خأو ا سـ تعلقدد وأوحض أن احلق احمل". ل شف مب ملا لكنع ا
يص  نص) و(إىل ) أ(قرات من همم جدا ألن الفخبدون تر شلك حمددتال  يصب  شف بدون تر نع ا خ عىل احلق يف   .لكم

يار  نكوانو ا يد أمادو  خلوفضل ا ت تغالل"واقرتح إدخال تعريف مصطلح . 1لسـ ية ألن من شأن هذا أن " سـالا شـكحا
ها مليوحض ورشح املادة باك  .ي

يار  بايل ا يد ابال موىس كو خلوفضل ا ي لسـ نه اقرتح إضافة 2ل تجارية زاايامل"لك،  ية وا تخدامات ا ئة عن الا نا ل ا لعلم سـ شـ ل
يدية تخدامات املعارف ا تقلوغريها من ا يار . 1.3يف املادة " لسـ ناء عىل ا تقد أنه  خلوا ب لتصديق عىل لَّشجع ادلول سـتت 2ع

ناسب نحو ا ية الفكرية عىل ا مليع الصكوك اليت تعزز تطوير ا ل ية الفكرية جزء همم من الا .مللكمج قفأصول ا تصاد وال بد مللك
يدة سـىن األداء بصورة  جمن صكوك من شأهنا أن تدمع احلقوق وتدافع عهنا   . ليت

يدة  يلفورتلسـوأوحضت ا يو  يا فرانندا إان بلو سـ تغالل" أن لكمة سـ يقني القانوين) أ(1.3يف املادة " سـا سمح اب لقد ال  . ت
تعاضة عن لكمة  تغالل"سـواقرتحت الا تخدمة يف امل" تطوير"بلكمة " سـا شأن 31ادة ملسـا تحدة  ب من إعالن األمم ا مل

ية شعوب األ صلحقوق ا بارة .ل بارة " واحملافظة علهيا وحاميهتا"ع واقرتحت أيضا إضافة  تحمك"عبعد  يديةلا هم ا لتقل يف معار ". ف
ناد إىل و بارة بروتوكول انغوايستابال ي"ع، اقرتحت إضافة  شعوب األ نرية  بقة ا صلعىل أساس املوافقة احلرة ا لل ملسـتسـ ة مل

ية ثقايف"، اقرتحت إضافة لكمة )و(1.3وفامي خيص املادة ). ج(1.3يف هناية املادة " حمللوامجلاعات ا يدي"بعد " لا كام ". لتقلا
يار 2.3ُأن تضاف يف املادة اقرتحت  بارة1خل يف ا ية "ع  ية وامجلاعات ا شعوب األ نب مع ا حمللبا إىل  صل ل جن يف اليت ترد " ج

ية2.31 واملادة  من بروتوكول انغواي12املادة  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صل من إعالن األمم ا ل ب تخدام . مل سـوميكن ا
ها يف املادة  بارة  نفسا يار 1.3لع نب مع . 2خل يف ا با إىل  يام بذكل  جوأكدت أن عىل ادلول واجب امحلاية لكن علهيا ا جنلق

ية ية وا حمللامجلاعات األ  .صل

يار  سون أن ا يد روبرت نريو سا خلوقال ا م هذه املادة قد 1لسـ ِص  ية ألحصاب املعارف يغ ل نح احلقوق اإلجيا بلضامن  م
يدية يدية. لتقلا يار همم جدا لضامن اإلقرار حبقوق أحصاب املعارف ا تقلوهذا ا تخدم مصطلح . لخل ُوا جلعل " تئثاريةسـا"سـ

يدةاحلقوق املدرجة يف هذه املادة  يار ) ه(1.3توشري املادة . كحقوقا أ يدية وبدلان  إىل أحصاب ا1خليف ا لتقلملعارف ا
تاكرات تعامل مع هذه الا ند ا بار  بغي أن يؤخذ بعني الا يزي  بشـهئم وهو  ل ع ت مت عن ين  .م
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يد ن ثالثة. س. لسـوقال ا يارات ا ثارية موجود يف اكفة ا هوم احلقوق الا نان إن  لغوابالكر خل ئشـ سـتمف تالف . ي تعلق الا خو ي
يعة احل ثالثة  يارات ا بالرييس القامئ مضن هذه ا ل بطخل يدية مؤه. قئ بح املعارف ا تقلورأى أنه مبجرد أن  بغي لتص ينةل للحامية، 

ية للحامية أال يكون رشط  يف إضايف للمعارف اأساسهلاأل ناد إىل  يعة امحلاية ابال شأن  يزي إضايف  ن ألي  ب ب تصمت ستط
بة للجامعة يدية ألن هذا قد يكون أمرا غري عادل اب سـا نتقل تفظ هبا.لل  يف رسية، قال إنه من غري حمل وفامي خيص املعارف ا

ية لأل بادئ األسا تفظ هبا يف رسية عىل قدر أعىل من امحلاية من خالل ا بول أن حتصل املعارف ا سـا مل حمل تجاريةملق . لرسار ا
ية الفكريةوشدد عىل رضورة  تلف عن صك  للملكأن يكون من الواحض أن هذا قانون خاص   .خي

يدة ورأت  يال أوملسـا تعلق ابايسـمار خل فامي  تعلق 3يار ي ها  سأةل باك ت أن ا رسية مقابل املعارف ابململ يدية ا لملعارف ا لتقل
هور يدا أو املعروفة دلى ا يدية املعروفة  مجلا ج تلف. لتقل يف  ناسب وضع  خموساءلت إن اكن من ا ن مل واقرتحت أن . تصت

ية كلك يدية  محمتكون املعارف ا  .لتقل

يدةوقالت يلكري إلني باليم إن املادة لسـ ا يار  يف1.3ليل  بارة  1خل ا عتخدم  ية "تسـ يدية ا يدين من املعارف ا حملما لتقل ملسـتف
ياران " بناء عىل هذا الصك تخدم ا خليامن  يسـ بارة 3 و2ب ية"ع  يدية ا يدين من املعارف ا حملما لتقل يح ". ملسـتف بت تو ضو طل

بارتني  .لعهاتني ا

ميوسورأت  شيل ايماغويت  يدة اكرال  لا ي مسـ يار ل ي1خل أن ا هدف ا حلق يربز ا يذ املادة . قي من هذا الصكل ية  تنفوشأن فعا ل ب
ية)ه(1.3 يدية املربطة ابملوارد الورا شف عن املعارف ا ث، حتدثت عن جتربة الربازيل فامي خيص رشوط ا ت تقل وللحصول . للك

يدية  شأ املعارف ا شأن  بغي أن يطلب مودع طلب الرباءة معلومات  شلك عام يف الربازيل،  تقلعىل براءة  ن ب لب م ذات ين
تاكرال شف عن املعلومات وإال .بصةل اليت تؤدي إىل الاخرتاع أو الا بغي هل أن  يك و تحقق من .لن حيصل عىل احلقفين لل و

تب الرباءات  يح  مكحصة املعلومات،  شعب ميكن أن يطالب ابحلقعىل اإلنرتنت واملعلومات يت اذلين يعلمون ل امجلاعة أو ا
يحةأن تكل املعلومات  حصست  بادل املعلوماتملمكن قالت إن من او. لي ية  تخدام آ تا ل ياق دويل لسـ وفامي خيص . سـيف 

هم جدا اإلشارة إىل الفرق يف املعىن  هور، أكدت من جديد أنه من ا تاحة  شف عهنا أو ا يدية اليت مل  ملاملعارف ا للجم مل يك ُتقل ل
بارة  بارتني و عبني هاتني ا يدية يف املكل العام"لع يدية اخلاصة قالت إن معظم املعو". لتقلاملعارف ا مجلاعات ابلتقلارف ا

بحث العلمي يف الربازيل رش يف إطار ا ية  ية وا لاأل ن حملل ها . تصل ثون امجلاعات عن معار با سأل ا فويف بعض احلاالت، قد  ح ل ي
يدية.  عهناوال ترفض امجلاعات احلديث ها ا هار ما تعرفه واحلديث عن معار ية إ ية وا بع امجلاعات األ تقلمفن  حملل صل لط ف وإىل . ظ

تفاظ هبا يف رسية يال وهذا يعين عدم الا توارثة عرب األ يوية و يعة  يدية  سم املعارف ا حجانب هذا،  ج م ح ب تقل بطت ل وإن . ت
لناول املعارف ا هوروتقليدية املعرت تاحة  للجمفة عىل نطاق واسع أو ا رسية مل يدية ا ناول املعارف ا تلف عن  شلك  ل  تقل ت خم لب

بع أحصاب املعارف ومه امجلاع طتعارض مع  يةي ية وا حمللات األ رشوع ةورأت أن ال بد من أدا. صل متكل غري ا مل لوقف ا ل
ية ية أو غري املا نافع سواء املا نه دون تقامس ا ناجت  تخدام ا لوالا ل مل ع ل  .سـ

شف يدية يه رشط ا ية واملعارف ا ثارة يف ندوة حول املوارد الورا سائل ا يجون سونغ إن أحد ا يد  لكوقال ا تقل ث مل مل ك لسـ  .ل
يهنا ابإلجامع تقرحصو اوأوحض فا يال حلرباءات  نح الرباءات ياكد يكون أمرا  ية  رشط خالل  يذ هذا ا تحبا أن  معل ل مسـي م تنف

ياانت مودع الطلب املوجودة يف اسـامترة الطلب تحقق من حصة أو عدم حصة  يةل  بألنه ما من و لل يجون .سـ يد  ك وقال ا لسـ
بريا عىل عاتق ماكتب الرباء تضع ثقال  شف  كسونغ إن رشوط ا سـ يةلك تني اإلدارية واملا نا لات من ا ي إضافة إىل هذا، قد . حل

بات يف  ببإيداع لطلال يرغب أحصاب ا تقار إىلبسطلب براءة  يقني القانوينف الا  .ل ا

يد  يقات ا يد جون أسني مع  سـواتفق ا تعل لسـ يقنيجاسنت هوغزل شأن احلاجة إىل ا ل  نح بعض واتفق . ب مأيضا عىل رضورة 
ثل امل يدية،  ماملعارف ا يدية املقدسةلتقل رسية، اهامتما خاصا/لتقلعارف ا يد نواتفق مع . لا نان عىل أن . س. لسـا يشـغوابالكر

يدية ثارية ألحصاب املعارف ا نح حقوق ا يق حامية فعاةل من خالل  ثالثة تريم إىل  يارات ا تقلا ل لخل ئ م يار . سـتحتق  1خللكن ا
يقني عىل أفضل وجه يار اذلي حيقق ا لهو ا تعاضة عن لكمة ورأى أن من الصعب . خل سـبول الا تغالل"ق بلكمة " سـا

يف قد خيلق ". تطوير" رسية، قال إن هذا ا يدية ا يدا واملعارف ا يدية املعروفة  يف املعارف ا نوشأن  ل تقل تقل ن تصب ل ل لتص ج
سعى إلهيا الصك هم نطاق امحلاية اليت  ياملزيد من الصعوابت يف   .ف

يار و ترييل إن ا يد ألربت د خلقال ا ي فسـ رشح بدقة م1ل يقهي  تعني  حتقا اذلي   .ي
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يار  يد روالند ابرنس ا خلوفضل ا بارة 1لسـ شمل  يار  شريا إىل أن هذا ا ع  ي خل تفق علهيا"م وقال إن عىل ادلول ". مرشوط 
بارة . لواجب الوفاء ابلزتاماهتا ادلوية ية"عواقرتح إضافة  ية وامجلاعات ا شعوب األ يار دويل محلاية مصاحل ا حمللوفقا  صل ل " ملع

بدال لكمة ). د(1.3دة يف هناية املا تغالل"ستواتفق عىل ا  ".تطوير"بلكمة " سـا

يار  يفار ا يدة مارات إفلني ما خلوفضلت ا جن يدة . 1لسـ ميوس اليت قدمت فكرة واحضة لسـوشكرت ا شيل ايماغويت  لاكرال  مي
شأ شف عن ا تعلق األمر اب ندما  بدلها  تب الوطين  تعامل مع املوضوع يف ا نعن طريقة ا لك ي ع ل ملل ت إن وضع املعايري وقال. ملك

سلفادور  يها يف ا سـل ثري من العملحتاج إىلنفس  .لك ا

يار  يلونني لوان رويز ا يدة إ خلوفضلت ا سـ كسـ بارة واقرتح. 1ل نظام العريفعىل أساس اعرتاف من "عت إضافة  يف املادة  "لا
يار ) د(1.3 يقات عىل تعريف . 1خليف ا تغالل"بتعلوتقدمت  تحاألوىلوقالت إن املادة ". سـا يدية ت  لتقلدث عن املعارف ا

يح تو تعريف يقدم بعض ا ضتج فريد من نوعه، وإن هذا ا ل ل تعريفمكُن بارة وقالت أيضا إ. ل واتفقت مع ا املعارف "عن 
ية يدية ا حملما بوةل" لتقل  .مقغري 

يدة ديربا هاري  بت ا سـوذ يار إله بة 1خلىل القول إن ا همة جدا اب نارص اجلوهرية ا تضمن العديد من ا ل  سـ لع لني لشعوب مل
ية يدة. صلاأل مية و يارات األخرى أيضا  نارص يف ا مفلكن قد تكون بعض ا ق خل يدة.لع شاطر ا سـ وقالت إهنا  يا فرانندا  لت سـلو

يلفورت يو  بإان شأن لكمة سـ سه  ب الاشغال  نف تغالل"ن تخدام لكمة "سـا بارة ". تطوير"سـ وأيدت ا تخدام  عواقرتحت ا سـ
نرية" بقة ا ملسـتاملوافقة احلرة ا نص " ملسـ شعوب ليف ا شأن حقوق ا تحدة  تخدمة يف إعالن األمم ا بارة ا لباكمهل مبا أهنا ا ب مل سـ مللع

ية يار 2.3وفامي خيص املادة . صلاأل بغي إضافة ، 3خل يف ا تجاري ورأت أنه  تخدام غري ا شأن الا ها  شغا نأعربت عن ا يل ل سـ ب ن
تجاري ألن  تخدام غري ا لالا يان اخلطوة األوىلهذا سـ تخدام يكون يف أغلب األ حالا تطوير أو حنو سـ ل حنو مزيد من ا

تجاري تخدام ا لالا تعاضة عن لكمة  .سـ بارة ". اإلقرار"بلكمة " الاعرتاف"سـواقرتحت الا املعروفة عىل "عوفامي خيص 
ئةل املطروحة يه"نطاق واسع بة ملن ومىت وأين: سـ، فاأل يدة ديربا هاري إن . لنسـمعروفة عىل نطاق واسع اب لسـوقالت ا

يةبعض املعارف قد تكون ية أو ا شعوب األ حملل معروفة عىل نطاق واسع، لكهنا تظل مع ذكل يف حوزة ا صل ن إوحىت . ل
بعد من امحلاية بغي أال  تُستاكنت هذه املعارف معروفة عىل نطاق واسع،  نع  .فين سار من أجل  مورأت أنه إذا اكن هذا ا مل

تقد هو  رشوع ومعاجلة هذا املوضوع،  متكل غري ا تخدام وا يفسوء الا ف مل شأن إرجاع أو إعادة املعارف لسـ ب إىل رشط 
يدية اليت أخذت بطريقة غري  ُا  .ةسلميلتقل

يار  يد نيب هللا عزايم ساردو ا خلوفضل ا ييت و واتفق. 1لسـ يد يوانه نغاالاب  يقات ا يلمع  سـ سـتعل يدل يالانث لسـا ل هاميشاندرا 
شأن املادة  يكري  بأو يار ) ه(1.3بيسـ ها، ال سـامي يف حاةل وقال إن أحصاب املعارف يف ب. 1خليف ا شالك  نفسدله يعانون ا مل

شاب  .عالطب ابأل

يار  يد محمد احملمدي ا خلوفضل ا بارة . 1لسـ تعاضة عن  عواقرتح الا ناء عىل هذا الصك"سـ ية  با تويف "بعبارة " حملم تسـاليت 
نصوص علهيا يف املادة  بارة . 1.3يف املادة " األوىلملاملعايري ا " تطبيق هذه احلقوق "بارة عبعد " وحاميهتا"عواقرتح إضافة 

 .2.3يف املادة 

يار  يدة مرياندا ريزان أيو أن ا خلورأت ا يار األوحض1لسـ هت الاشغال اذلي أاثره. خل هو ا نو يجون سونغ تف يد  كا . لسـ
ياسة العامة للك بدل. بأسلوب ألني) ه(1.3ُواقرتحت أن تصاغ املادة  توقف عىل ا سـلكن هذا   .لي

يدة  يار تريغا ا أنأنطويا أورورلسـوفضلت ا خليلامن ا تصل ابملادة . 1ب وقالت إن ). ه(1.3يوتقامست جتربة بدلها فامي 
ست يف املكل العام شأن املعارف اليت  شف مطلوب  يا ب ية . للك تب ا هل وخيفف العبء الواقع عىل عاتق  مللكوهذا  مك يس

تعني . الفكرية يدية داخل امجلاعة وتظل يف حوزهتا،  ندما تظل املعارف ا يو تقل نرية لع بقة ا يفاء رشطي املوافقة ا تا ملسـت ملسـ س
نافع  .ملوتقامس ا

ية  يدية واملوارد الورا شأن املعارف ا شف اإللزايم  يين مولر إن سورسا قد أدرجت ابلفعل رشوط ا يد  ثوقال ا تقل ب لك ي لسـ بل
ثريا  ورأى أن.يف قانوهنا اخلاص ابلرباءات يذه يف سورسا ساعدت  رشط و ياغة هذا ا ك طريقة  ي ل ية  عىلتنفص شفا فزايدة ا ل

يدية يع املوضوعات . لتقليف جمال الاجتار ابملعارف ا يا يف حد ذاته حلل  شف عن املصدر لن يكون اك مجيد أن رشط ا لك فب
نافع نفاذ وتقامس ا ياق ا ثارة يف  ملا ل سـ نأى عن نظام الرباءاتو .مل ية  مبال بد من اختاذ تدابري إضا شف .ف لك وفامي خيص رشط ا
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بات قال إنه ماييف سورسا،  بة ملودعي  رشط اب تصل هبذا ا شري إىل وجود عبء غري الزم  ية  طل من أدةل جتر سـ ل لنت م يب
 .الرباءات

يد بع ابألساس هينغ غي لمي لسـوقال ا تغالل  يغة تعريف مصطلح الا تت إن  سـ تعريف الوارد يفص  قانون الرباءات يف لا
تحدة واتفاق تربسا يململكة ا تغالل . مل تصل اب تعريف ا سـومل يرحت  مل تخدم طلل تج اذلي  سـا ُن ت نعمل ه ألن األسلوب صريقة 

يغاذل يا  بهصي  تعريف حا ي هذا ا ل يقةل بون يف هذا توساءل إن اكن أحص. ضنطوي عىل حامية جد  يدية ير غاب املعارف ا لتقل
تعريف تحدة، يف جمال قانون الرباءات، أن  .لا تجملوقد قررت حممكة يف اململكة ا بارشة ملنا يجة ا مل هو ا تخدالنت  طريقة مسـال

ية صنع، وهذا يعين أ نع ا يط بني طريقة ا ناك أي و بغي أال يكون  حملمنه  لص سـ ه تين نح . ج الهنايئملنوا مورأى أنه من أجل 
تايل ح نحو ا ياغة هذا احلمك عىل ا يدية، ميكن إعادة  لق أكرث عدال ألحصاب املعارف ا ل ص شار إلهيا يف "لتقل ملبارشة األعامل ا م

ية  املادة تخدمتنتجاملاص فامي خي" 1"عالفر ُت اليت ا نعسـ يةلص فهيا طريقة ا بري حملم ا كشلك    ".ب

يا بوزوفا إوقالت  يدة انات لا يكون من الصعب لسـ يد كنيمثلام أشار إ) ه(1.3تنفيذ املادة سـنه  . تإشريو انسوم-لسـىل ذكل ا
تعلقة ابحلقوق، لكهنا وأضافت أن العديد من ماكتب الرباءات مل حت سائل اجلوهرية ا ملل ا ساس تنظر يف إن مل موقع أم ال 

نح براءة) ه(1.3 ورأت أن املادة .ملامرسة أو اإلجراءاب تحدث عن احلقوق بعد  ها ألهنا  مثرية للجدل وال بد من تعد يل  .تم

يد ويراويت ويراووراوت يار لسـوفضل ا يدين. 1خل ا ثارية  نص بوضوح عىل احلقوق الا تفهو  ئ للمسـف سـت يار .ي  3خل وقال إن ا
بذ متام ية اب1نهتاء هممة اجملموعة ا ألنه يفرتض عدم احمغري  ية للحاميةملعن ا ست بأمر جديد .هلأل شف  ي وإن رشوط ا للك

رشوط تادين عىل هذه ا يدين  تدابري من أجل حامية ا تخذون ا بغي أن يكون األشخاص اذلين  لو مع ل تفي ملسـن  .ي

يد بالسـوفضل ا يار م موىس عامثن اندا يدة  دمعو. 1خل ا يا فرانندا إلسـا يلفورتسـلو يو  بان يد سـ يدة ديربا هاري وا سـ وا لسـ ل
ترييل فألربت د بارة  وأيد. ي تخدام  عا يدية واحملافظة علهيا وتطويرها"سـ هم ا تحمك يف معار تقلا لل ، )ج(1.3بوشأن املادة ". ف

بارة  تعاضة عن  عاقرتح الا تفق علهيا"سـ نريةاملوافق"بعبارة " مرشوط  بقة ا ملسـتة احلرة ا فقرة واقرتح أيضا إضافة ". ملسـ
شأن  مية"بأخرى  يدية بطريقة غري  سلأخذ املعارف ا  ".لتقل
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 4املادة 
 وممارسة احلقوقالعقوابت واجلزاءات 

 

تعاقدةتتعهّد  1.4 ناسب ووفقا ألنظمهتا القانوية،ملاألطراف ا سب ما هو  ن،  يق مح تدابري الالزمة لضامن  ب ابعامتد ا تطل
 .هذا الصك

يار   1خلا

تعاقدة ل تكف] ينبغي أن/يتعني[ 2.4 بة إاتحة ملاألطراف ا نا سـإجراءات إنفاذ  يهنا مبوجب م تعدي نقوا العمد [لملاكحفة ا
همل ية و[عىل ] ملأو ا نوية/لاملصاحل املا ية لردع للمسـتفيدين ] ملعأو ا تعدايفتكون اك  .تلمزيد من ا

يار   2خلا

ية،  2.4 بة واك نا رسة و نازعات وتدابري حدودية وعقوابت وجزاءات تكون  يات لإلنفاذ وسوية ا فبغي إاتحة آ م سـن ي مل ت ّل م ي
يديةاية املكفوةل امحليف حال خرق  متكني من اختاذ اإلجراءات الفعاةل ضد أي فعل من لتقلللمعارف ا ل من أجل ا

رشوع  متكل غري ا ملأفعال ا يديةل تلتقلللمعارف ا بل ، مبا يف ذكلخداهماسـ أو سوء ا ّالاتصاف املعجةل سـ  اليت من ن
تخدامرادعا تشأهنا أن شلك  رشوع أو سوء الا متكل غري ا سـملزيد من ا مل  .ل

رسة  3.4 ميبغي أن تكون هذه اإلجراءات  نصفة ين بة وأال تكون ثقال عىل عاتق أحصاب املعارف مو نا سـوعادةل و م
يدية بغي . لتقلا رشوعة  لغري اصاحلمل أن توفر ضامانت أيضاينو  .املصاحل العامةوملا

تخديم  4.4 يدين و يدين أو بني ا نازعة بني ا شأت  سـيف حال  من تف تف سـم ملسـ يديةمل ّ، حيق للك طرف أن تقلمعارف 
ية  ية إىل آ ليل ا لقض نازعات ومعرتف هبا يف القانون ادلويل أو ]مسـتقةل[حي سوية ا مل وبديةل  ميي أو الوطينلت  .قلاإل

 

يق عىل[  ]4 املادة لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 مقدمة املقرر 

بوم معلقدم يدة مارغريت غرو نينت ا ية ابملادة لسـ ياغة ا ن مجموعة ا شات . 4ملعلص نا متكن خالل ا قوأوحضت ان اجملموعة مل  مل ت
نارص بني أقواس مربعة من الاتفاق نارص وهذا ترد هذه ا لععىل بعض ا  .للع

ت شاهتا عىل املادة ا نا ملوقد ركزت اجملموعة  ق يديم ثقايف ا بري ا ثلام جاءت يف الويقة اخلاصة اب تقلعلقة ابجلزاءات  ل تع لث ل   .م
نظمنيوخالل  سأةل اجلزاءات واإلنفاذبدا أن ،  يف اجملموعةملاجامتع ا ناول  نص  معدة مواد يف ا  املادة  اعامتدُواتفق عىل. تتل

ية بإنفاذ احلقوق5اليت أعدهتا اجملموعة   .ملعن ا

يوم ا لويف ا يحثاين بدأت ل ها  نقاجملموعة  ية املادة بتمعل وترد هذه .  وقررت فصل املفاهمي العامة املذكورة يف اكفة الفقرات4بن 
يا يف الفقرة  تدابري 3الفقرة يف تدابري ولا، اليت تغطي احلاجة إىل اختاذ 1لاملفاهمي حا ل اليت تغطي احلاجة إىل أن تكون ا

نصفة وأخريا يف الفقرة  مرسة وعادةل و نازعات، اليت4مي سوية ا مل تغطي   .ت

ناول الفقرة  بغي اختاذها2تتو تدابري اليت  ين ا يارين هام. ل يار أخص: خوقررت اجملموعة إدراج  خيار أمع و يار . خ خلويف ا
بارة  بب اإلهامل"عاألول، أراد بعض اخلرباء إزاةل  تعمد أو  سشلك  بم وفامي خيص . بيامن مل يرغب خرباء آخرون يف ذكل" ب

بارة القوسني املربع نوية"عني حول  ية وا ملعاحلقوق املا يل إن من املمكن أ"ل ناك مصاحل أخرى أيضاق،  ملصاحل اك هن تكون 
ية ثقا ئة واملصاحل ا تصةل اب فا لي ثاين. لبمل يار ا لأما ا هوخل يدية ف،  تعلق ابملعارف ا نص ا بة من ا تقل تر مل ل لي ثثلام يرد يف الويقة ك م

WIPO/GRTKF/IC/18/5 Prov.يار اذلي ا ته اجملموعة خل وا  إزاةل اإلشارة إىل شلك وقررت اجملموعة. 5حقرت
هوم اجلزاءات  .األوسع" سـبل اإلنصاف"مف مبا أنه يدخل يف إطار 

تصل ا خلو تعلقة 3ياران معا ابملادة ي ب ا  . امحلايةنطاقمل

نص الوارد يف ال4توتضمن الفقرة  ناد إىل ا نازعات، ابال سوية ا ية بديةل  تعلقا بآ ل حكام  مل ت تل سم ثويقة ل
WIPO/GRTKF/IC/18/5 Prov. .هة املقصودةاحلمك ال يوحضض اخلرباء أن رأى بعو هم أن . جل ا  مركزبعضوقال 
ثاال تحكمي والوساطة قد يكون  بو  مالو لل يدي ي ثقايف ا بري ا تعلق اب نص ا ثال ذكر يف ا ية، مبا أنه  تقل عىل تكل اآل ل تع مل ل لل ل ُ م

ية ناك آ. شـكحا يل إن من املمكن أن تكون  لو ه ية أيضا، وهذا أدرجت اجملموعة لكمة ق ليات إ ميي"قلمي وجاء يف  ."قلإ
شة أن ا نا قا ية دلول األمل تكون دلهيا صال حعضاء يه اليت  يةسـ شأن معىن . لالاعرتاف ابآل شغاالت  بعض عن ا بوأعرب ا ن ل

ها بني قوسني مربعني" مسـتقةل"لكمة  بوا و ضعو  .طل

 تعليقات اخلرباء
يد  نودرايلسـسلط ا يار  الضفيأرجون  شار إلهيا يف ا ية ا يا سأةل ا خلوء عىل ا مل سـ سـ شار إىل تدابري 2.4 للامدة 2لمل يث  ي،  ح

شأن القضااي العابرة للحدود. حدودية يايس عام لطريقة . بوالحظ أيضا وجود مادة  هم  ناك  سـوأكد أنه ما مل يكن  تعامل فه لا
يدية امع  تقلسأةل املعارف ا تقرلم يدية اليت تقع يف ماكن واحد  الللحدود امجلاعات العابرة يف تسـليت  ية أو املعارف ا تقلو لن ط

بت يف مدى مالءمة إدراج تدابري حدودية  .لأو عدة أماكن، مفن الصعب جدا ا

يقات عىل املادة  نا بوالنوس  يدة لور تعلوأدلت ا ي بسـ نازعات4.4ل سوية ا بديةل  يات ا ناول اآل مل اليت  ت ل لل نح . تت مورأت أن 
يدين القدرة عىل تخ ملسـتفا يدة، رشيطة أسـا يات فكرة  نوع من اآل جدام هذا ا ل ية وتل يات ابلفعا سم هذه اآل لن  ل قدم حلوال تت

نوات القانوية العادية يوية مقارنة اب نأرسع وأكرث  لق تعامل هذه . ح تادة عىل ا ية غري  شعوب األ سـلكهنا أوحضت أن ا مع صل ل
بديةل يات ا لاآل ساعدة ا. ل نا احلديث عن ا ناسب  لتقورأت أن من ا مل ه يدة. نية وتكوين الكفاءاتمل  اكرال لسـوقد أشارت ا

ميوس لشيل ايماغويت  ياسة العامة .  إىل هذه األفاكرمي بغي أن يركز تكوين الكفاءات ابألخص عىل هدف ا لسـو ، "5"ين
هم شأن حقو سلطة ابلفعل  يدية عىل ممارسة ا ساعدة أحصاب املعارف ا قاذلي يريم إىل  ب ل تقل بو . لم يورأت أن دور الو

يا يف هذا الصددسـيكون أ  .سـسا
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يفار يدة مارات إفلني  نجوفضلت ا مسـ يار ل ته واحضة جدا ألن2خل ا تربت املادة . صيغ  شلك 4.4عوا يق  ب غري قابةل  للتطب
نازعات. اكف سوية ا سأةل  يح  ملوأشارت إىل رضورة تو ت م  .ض

يات اإلنفاذ  يح اجلزاءات وآ نت يف تو يد أمادو اتنكوانو إن اجملموعة قد أ لوقال ا ض حسسـ تكون فعاةلل وأكد أن . سـاليت 
يار  متد ابألساس من لغة اتفاق تربس2خلا ي  يار . مسـ  .2خلوفضل ا

بارة  يد جون أسني حذف  عواقرتح ا ناسب و"لسـ نحو ا ملوذكل عىل ا يار . 1.4يف املادة " ل شلك 2خلوأكد أن ا تفق  ب  ي
رشوع للمعارف ا تخدام غري ا نع الا تعلق  ياسة العامة ا ملأكرب مع هدف ا سـ مب مل يار . لتقليديةلسـ  .2خلوفضل ا

سون إضافة يد روبرت نريو سا مواقرتح ا بارةلسـ يدية "ع  ها ألحصاب املعارف ا لتقلو بارة " تتيح تلزتم األطراف "عبعد 
يق هذا الصك تدابري الالزمة لضامن  تعاقدة ابعامتد ا با ل بارة . 1.4يف املادة " تطمل وانهتااكت حقوق "عكام اقرتح إضافة 

ها هلم هذا الصكلتقأحصاب املعارف ا مينحيدية اليت  بارة " ل يدية"عبعد  تخدام للمعارف ا تقلسوء الا يار " لسـ للامدة  2خليف ا
بغي2.4 يدية بل أيضا  أال تين،ألنه رأى أن هذه املادة  تخدام للمعارف ا رشوع أو سوء الا متكل غري ا تقلغطي فقط ا سـ لمل ل

نوحة يف املادة  ملميع الانهتااكت اليت تطال احلقوق ا  .3مج

تا إ يدة إدان ماراي دا كو سـواقرتحت ا ية"سـيلفا إضافة لكمة . لسـ يار  "معنوية"بعد لكمة " فثقا وأوحضت . 2.4 للامدة 1خليف ا
ثقايف وكفاةل هذه احلقوق هم جدا حامية تراهثم ا لأن من ا  .مل

شأن حذف  يد جون أسني  يد روالند ابرنس اقرتاح ا بوأيد ا سـ لسـ ناسب "عبارة ل نحو ا ملوذكل عىل ا يف املادة الواردة " ول
تايل 1.4واقرتح تعديل املادة . 1.4 نحو ا ل عىل ا تعاقدة ب تلزتم"ل متد ملاألطراف ا تفقال دويامعيارتعأن  يه من أجل ضامن ام  عل 

تخذ  تدابري الالزمة تأن  باألنظمة القانوية للحامية ا ل يار 2.4 وفامي خيص املادة ."ق هذا الصكيلتطن واقرتح . 2خل، فضل ا
بارة3.4 ملادةبشأن ا رشوعة للغري و "ع وضع قوسني مربعني حول  بغي أيضا أن توفر ضامانت عىل املصاحل ا ملو املصاحل ين
 . 4.4يف املادة " مسـتقةل"واقرتح أيضا إزاةل القوسني املربعني عن لكمة ". العامة

يار  يدة ديربا هاري ا خلوفضلت ا هم 2.4 للامدة 2لسـ نارص ا تضمن العديد من ا ملألنه  لع فامي خيص اجلزاءات ة الالزمة ي
بل اإلنصاف وممارسة احلقوق شأن مصاحل الغري و 3.4ورأت أن املادة . سـو شمل ضامانت  باليت   توسع املصاحل العامةت

ية . 4.4 قوسني مربعني يف املادة بني" مسـتقةل"وأيدت عدم وضع لكمة . نطاق هذا الصك شعوب األ تقدت أن ا صلوا ل ع
نفاذ  يات  للتاج إىل آ ل يدي سـتح ثقايف ا بري ا ئات وخرباء حقوق اإلسان، ألن أشاكل ا تقلواإلرشاف وامحلاية من  ل تع ن لي ل ه

ثقايف ية وتراهثم ا ثقا هم ا تصةل حبقو ية  يدية واملوارد الورا لواملعارف ا ل ث فتقل ق م  . ل

يد داين  يار إيدوردزلسـوقال ا يدة وشامةل 2.4 للامدة 1خل إن ا بارة وأوحض أن. جمصاغ بطريقة  ت"ع  مشلك  عمد أو ب
ناسب منقد تضمن" بسبب اإلهامل توى ا نص عىل ا مل أن يكون ا سـ يقنيملل بةل الوضوح وا سـتخديم املعارف مل لنسـ اب

يدية وأحصاهبا بارة . لتقلا بب اإلهامل"عوقال إن إزاةل القوسني املربعني عن  تعمد أو  سشلك  بم ساعد أيضا يف " ب تقد 
شغاهل ب نيف ا شملختف نه  ا إجراءات اإلنفاذ خشصتأال  يدية أو ال  تقل معارف  شلك  ميكشف  تقل سـ ب باب أخرى أن ميك سـأل

ية 4.4وفامي خيص املادة . بأن تعداي بصدد الوقوع  عىل عملبشلك معقوليعمل أو أن يكون  ل، شدد عىل رضورة أن تكون آ
تقةل نازعات  سـسوية ا مل تايل إزاةل القوسني املربعني عن لكمة . مت  ".مسـتقةل"لواقرتح اب

يدةوفضلت يار  لسـ ا يت ا خلمارا روز بارة . 2.4 للامدة 1ينبل بب "عواقرتحت إزاةل القوسني املربعني عن  تعمد أو  سشلك  بم ب
بؤ و ل"اإلهامل يقنيلتنزايدة القدرة عىل ا  .لا

يدة  يلفورتلسـوأيدت ا يو  يا فرانندا إان بلو سـ بارة سـ شأن حذف  يد جون أسني  ع اقرتاح ا ب ناسب "لسـ نحو ا ملوذكل عىل ا ل
بارة . 1.4 املادة الواردة يف" و شعوب "عواقرتحت أيضا إضافة  يق امجلاعات وإجراءات ا لومراعاة القوانني العرية وموا ث ف

ية ية وامجلاعات ا حمللاأل يغة املادة . 1.4يف هناية املادة " صل وأيدت . من بروتوكول انغواي 1.12صوقالت إن هذا يامتىش مع 
تا إ يدة إدان ماراي دا كو سـاقرتاح ا ش. لسـ بيلفا  ية"أن إضافة لكمة سـ يار  "معنوية"بعد لكمة " فثقا . 2.4 للامدة 1خليف ا

ية من املادة  ثا يد روالند ابرنس عىل رضورة وضع قوسني مربعني حول الفقرة ا نواتفقت أيضا مع ا ل .  أو إلغاءها3.4لسـ
توى واسع يف الصكوك القانوية املصاحل العامةوأوحضت أن مصاحل الغري و بقا عىل  نمكفوةل  سـ مسـ هدف .  األخرىم لوإن ا
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يديةمن هذا الصك  يدة واتفقت مع . لتقلحامية املعارف ا نا بوالنوس ومع ا يدة لور سـا ي لسـ يفار عىل أن ل منجمارات إفلني 
ية أو 4.4املادة  شعوب األ تعلق األمر حباالت العديد من ا ندما  يق  صل غري واحضة مبا يكفي ورمبا غري قابةل  ل ي ع للتطب

ية يف ا لكامجلاعات ا بدلان عرب العاملحملل تضمن املادة . لثري من ا بغي أن  تورأت أنه  رس إىل العداةل 4ين نفاذ ا شأن ا َّ فقرة  ي ل ملب
يد شفوية وال يكون دلهيم  ية تقا ية وامجلاعات ا شعوب األ نفاذ األفضل إىل العداةل، وذكل ألن دلى العديد من ا لأو ا حملل صل ل ل

نفاذ إىل العداةل اذلي يكون سه من ا توى  لا نف يدملسـ توبةل دلى امجلاعات األخرى ذات تقا وأضافت أن من الصعب . مك 
ها لالنهتاك بات تعرض حقو ية إ شعوب األ قجدا عىل ا ث صل  .ل

يار  شري أن ا يدة سلمى  خلورأت ا ب سخ"واقرتحت إضافة لكمة . كرث حتديدا أ2.4 للامدة 2لسـ إىل األفعال املذكورة يف " لنا
يار  تقدم ا2.4 للامدة 2خلا هل ل ألن أوجه ا سنولويج  تتك يديةنسخ ل  .لتقلاملعارف ا

يقات شأن  ية هممة  يا سائل  ناك  نا لويس أن  يدة إدو تعلوأحضت ا ب سـ سـ م ه ي يد داين  لسـ بارة  إيدوردزلسـا عفامي خيص 
بب اإلهامل" تعمد أو  سشلك  بم ثال، من خالل ". ب يل ا ياسات، عىل  يق ا ند  تحيل ابملرونة  ملواقرتحت أيضا ا سـ ب ع سبل ل تط

تلفة/نة أن تراعي األنظمة القانوية واإلشارة إىل رضور ية ا خملأو اإلدارية الظروف الو  .طن

يار وفضلت  ميوس ا شيل ايماغويت  يدة اكرال  خلا ي لسـ م قبل لكمة " /جيب"، لكهنا اقرتحت إضافة لكمة 2.4 للامدة 2ل
بارة " ينبغي" يةوحقوق امجلاع"عوإضافة  ية وا حمللات األ بارة " صل ساس حبامية املعارف"عبعد  يديةملا واقرتحت أيضا . "لتقل ا

بارة  تعاضة عن  عالا يدية"سـ تخدام للمعارف ا تقلسوء الا تفق دون "بعبارة " لسـ نرية ورشوط  بقة  موجود موافقة  مسـت مسـ
يقات 4.4بوشأن املادة ". ينبغي"قبل لكمة /" جيب"، اقرتحت إضافة لكمة 3.4وفامي خيص املادة ". علهيا تعل، أيدت 

يدة نا بوالنوسلسـا  .جوهري ركدت أن تكوين الكفاءات أم وأي لور

بل اإلنصاف وممارسة احلقوق جوهر الصك ادلويل يو غابريل أوسكوانو فارغاس إن اجلزاءات و يد هورا سـوقال ا ي شـ تسـ . ل
بارة  ناسب و"عواتفق مع اقرتاح حذف  نحو ا ملوذكل عىل ا يار 2.4وفامي خيص املادة . ألهنا جد غامضة" ل . 2خل، فضل ا

سأةل عابرة للحدود4.4بوشأن املادة  ناك  م، ذكر اخلرباء بأن  ه نازعات َّ يان ميكن أن تؤدي إىل  ميف بعض األ ورأى أن . ح
سقة مع املادة  يار 3متمن الرضوري أن تكون هذه املادة  تعلق هبا1خل اليت يفضل ا  . مل ا

يار  يين مولر أن ا يد  خلوقال ا بسـ بة هل2.4 للامدة 2ل يدة. لنسـ غري واحض اب شأن اكرال لسـوأيد ا ميوس  شيل ايماغويت  ب  لي م
ت لإماكية ا ية ن تكوين الكفاءات  بغفكري يف تدابري  يذ هذه املادةل يغة تقر ابلعالقة توساءل . تنفدمع  بري  بغي ا بصإن اكن  لتع ين

ية ية وا نظام القانوين الوطين والقانون العريف للجامعات األ حمللاملعقدة بني ا صل   .ل

يد نيب هللا عزايم ساردو اوفضل  خلا ي املصاغ بلغة اتفاق تربس2.4 للامدة 2يار لسـ تاج 3.4وفامي خيص املادة . ُ حي، قال إنه 
شأن معىن  يحات  تو بإىل بعض ا ض ية من املادة ". مصاحل الغري"ل ثا نواقرتح حذف امجلةل ا نازعات يف . 3.4ل سوية ا ملوشأن  ت ب

يدين وا4.4املادة  نازعات بني ا سوية ا ية  مل، اقرتح أن ختول آ ملسـتف مل ت ل عندما يكون سـتخدمني للقانون الوطين فقط َّ
تخدمون من بدل واحد يدون وا ملسـا نازعات بني . ملسـتف شأت  يغة تكل املادة يف حال  شأن  ساوره أي قلق  موال  ن ص ب ي

 .مواطين بدلين أو أكرث

يىل غارو فالفريدي يدة  لوفضلت ا يار  لسـ ي2.4 للامدة 2خلا شعوب األ صل ألنه يامتىش أكرث مع حامية حقوق ا ة وامجلاعات ل
ية شأن املادة . حمللا سه  بوساورها القلق  ية 3.4نف ثا ن واقرتحت وضع امجلةل ا  واقرتحت أيضا إزاةل .بني قوسني مربعنيل

سوية 4.4يف املادة " مسـتقةل"القوسني املربعني عن لكمة  تقةل من أجل ضامن ا ية  ناك آ بغي أن تكون  ت ألنه  سـ ل له م ين
تالفات ب نازعات والا بة  نا خا للم سـ يةمل شعوب األ صلني ا ية وممارساهتا. ل شعوب األ بغي اإلقرار بأعراف ا صلورأت أنه  ل  .ين

يد  نوسونت ماويرلسـوقال ا بارة يا بب اإلهامل"ع إن  تعمد أو  سشلك  بم يار " ب  حتد نطاق حقوق 2.4 للامدة 1خليف ا
يدية ت. لتقلأحصاب املعارف ا نوية يطرح العديد من ا ية وا لكام أن ذكر احلقوق املا ملع يا احلقوق ل بعد تلقا ئحدايت ألنه  سيست

ية من احلصول عىل امحلاية ية والاجامت ثقا ثل احلقوق ا عاألخرى  فل يار . م خلوهذا فضل ا  . 2.4 للامدة 2ل

هوم  بايل إن  يد ابال موىس كو مفوقال ا ي لسـ رشوعة للغري و"ل يس ابجلديد" املصاحل العامةملاملصاحل ا لهوم  وميكن الاطالع . مف
شأن الصحة العامةعليه يف إعالن ا نصلو. بدلوحة   .لهذا قررت اجملموعة إدراجه يف ا
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يلونني لوان رويز وفضلت  يدة إ سـا كسـ يار ل يدة. 2.4 للامدة 2خلا يقات ا يا مع  سـومتا تعل نا بوالنوسلشـ يد  ي لور لسـوا
تكو بة  نا تدابري ا تعزيز ا تعلقة  يو غابريل أوسكوانو فارغاس، اقرتحت إدراج األفاكر ا لهورا سـ مل ل ب مل ي ين الكفاءات وتعزيز تشـ

ثقايف اذلي جيمع بني  تحكمي ا سمح اب تدابري اليت من شأهنا أن  لا ل ت يةل يق العر فقانون األرض والقوانني واملوا ية . ث لوفامي خيص آ
شأن توفري مرتمجني شفويني ومرتمجني حتريريني  نازعات، اقرتحت إدراج حمك  بسوية ا مل بول رأيت ية و قللغات األ  أو صل

يملامشورة اخلرباء  صلمتني إىل تكل امجلاعات األ يامن ة إىل جانب دمع ن سمح ذاه من شأن، وجعلامء األنرثوبولو ي أن 
نازعاتهذه تسوية ب ناسب وفعالملاألنواع من ا يو غابريل أوسكوانو فارغاس عىل . م عىل حنو  يد هورا يواتفقت مع ا شـ تسـ ل

شطة العديد من هذه امجلاعات أن شطة شفوية ن أ  لغة 340 وأشارت إىل وجود .عن طريق الالكمري جي  فهيالك يشءونأ
يك هجة يف ا ملكسـأو  شلكأضافت أن و. ل تعلقةن قانويةميف حال  ية مة  بل احملامك الو ية،  شعوب أو امجلاعات األ ن اب صل طل تق

ثقايف وتوفر خدمات يفاملعلومات اليت يقدهما اخلرباء  صلية لضامن مرتمجني شفويني ومرتمجني حتريريني ابللغات األل اجملال ا
 .العدل
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 5املادة 
 إدارة احلقوق

 

يدية،  1.5 شاور مع أحصاب املعارف ا شئ، اب تعاقد أن  تقلجيوز لطرف  ت لن ل ي ية إدارة أو إداراتم ية أو إ تصة و مي  ن قلخم ط
بة سـنا ثال ال احلرص، ما ييل. م يل ا شمل هماهما، عىل  ملوميكن أن   :سبت

يدية وحام) أ( شأن املعارف ا تقلرش املعلومات  ب  يهتا؛لن

نرية؛و) ب( بقة ا تأكد من احلصول عىل املوافقة ا ملسـتا سـ  ملل

نافع؛واإلرشاف عىل ) ج( نصف  تقامس العادل وا للما مل  ل

يدية و) د( تقلساعدة أحصاب املعارف ا تخدام عىللم يدية وسـ ا هم ا هم يف معار لتقلحقو ف ، مبا يف ارسـهتا وإنفاذهاممق
ساعدهتم  ياانت مسك عىلمذكل  بالتقليديةاملعارف اب قواعد  نا نا و سـ، مىت اكن ذكل  م  .ممك

نصوص علهيا يف املادة تسـتويف تقليدية معارف يف حال اكنت  2.5 ندة ، األوىلملاملعايري ا ست  سـو مي تحديدل  إىل لاب
مست جامعة و يدية علهيا، جيوز لإلدارةةقترصلي تكل املعارف ا تعلقة  توىل إدارة احلقوق ا تقل أو  ب مل شاور مع لت لت، اب

يدية اب املعأحص نالتقلارف ا ممكيامث اكن ذكل   .ح

ّتعني[ 3.5 يةبالغإ] ينبغي/ي ية أو اإل ية الفكرية هبوية اإلدارة أو اإلدارات الو ية  نظمة العا مي ا ن مل قلمل ط تصةللملك  .خمل ا

ناء عىل هذه املادة حبق أحصاب املّال خيل  4.5 ية  ية أو إ شاء إدارة أو إدارات و بإ مي ن قلن يدية يف إط  دارةلتقلعارف ا
هم  هم وفقا ملوا يقحقو يةثق يهنم وممارساهتم العر هم وقوا فومفا ن  .همي

 

يق عىل املادة [  ]5لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 مقدمة املقرر 

يد داين قدم  ية ابملادة معل إيدوردزلسـا ياغة ا ن مجموعة ا  .5ملعلص

يد ألربت يد جون أسني وا ياغة مه ا نة ا شاركون يف  سـوا سـ لص جل لمل ترييلل ف د يد داين وي يدة إيوا لزوساك إيدوردز لسـا لسـ وا
ياليم يلكري  يدة  يدة بورايان أرجريوفا وا بوا يل سـ لسـ ل يد سل سيك وا يكل فون لو يد  سـ وا ن سـ لسـ يدة .  ب.يل لسـأشوك وا

يجون سونغيمرياندا رسانغ  يد  كأيو ابالر وا  .لسـ

نص  تصة اليت  توأفاد املقرر بأن اجملموعة قد اتفقت عىل رضورة أن تكون همام اإلدارة ا هماما إدارية علهيا هذه املادة خمل
شمل تشلك واحض، وأن  ية الواردة يف القامئة امللغاةب نارص القضا ئ ا نو. لع " 3"و" 2" 1د لبوذلا اتفقت اجملموعة عىل حذف ا

نص األصيل للامدة 2والفقرة " 5"و  .5ل من ا

ئة  ندما تكون  يواتفقت اجملموعة عىل أنه  بو(لهع يثل الو تاج إىل احلديث عهنا مرة أخرى هممة قامئة، فإن اجملم) م حتوعة ال 
نص تصة، مبا احلديث عن لوهذا، ألغت اجملموعة . ليف هذا ا شأن اإلدارات ا تاحة  شلك واسع للمعلومات ا بو  خملرش الو ب مل ب ي ن

تقوم بذكل  . سـأن من املفرتض أهنا 

نوان  نونت اجملموعة املادة  بعوبعد ذكل   ".إدارة احلقوق"ع

ية ووضعت اجملموعة أيضا ما ية مكررا 5فدة إضا بة لإلنفاذ، وفقا للقوانني الو نا شأن وضع إجراءات  بت  ن  سـ ب طلل م
تعاقدة نقوةل  .ملواألطراف ا نارص ا ناول بعض ا بري إىل حد ما يف هذه املادة من اتفاق تربس، واسـهتدف  تمد ا ملوا لع ت تع يسـ ل ُ

نظمنيوخالل . 5من املادة  يارات الواردة ، اتفق عىل أن يغطي مضمون هذه املاملاجامتع ا سه املقدم يف ا خلدة املوضوع  نف
شـهتا اجملموعة 4يف املادة  ثلام ان ق  نص إىل اجملموعة . 4م لوهذا أحالت اجملموعة هذا ا  .4ل

ثاين عقب  يوم ا لويف ا نظمنيل شغال مفاده ملاجامتع ا ن، أثري ا ترص ُ ند إىل جامعة وال  يدية ال  تقأنه إذا اكنت املعارف ا سـ ُتقل ت ل
بغ نصوص علهيا يف هذا الصكفينعلهيا،  بة ابمحلاية ا نا ية  ئة و تع  ملي أن  سـ ن ي ممت ط ه  .ت

تجه يف اجتاه قضااي املكل العام هم أن هذا قد  يوانقش بعض أعضاء اجملموعة هذا املوضوع ورأى  يدية /بعض لتقلاملعارف ا
هور تاحة  للجما ئة.مل ناد هذه احلقوق إىل  بغي إ بعض أنه  ي ورأى ا سـ هل  برضورة نشغاهلماء عن اوأعرب بعض األعض.  ماين

تويف معايري امحلاية،أن ختضع  نة، لكهنا  ند إىل جامعة  يدية اليت ال  سـاملعارف ا ي سـ تتقل مع ت شلك أو بآخر لإلدارةل ناك .ب  ه و
شاور، إذا أمكن ئة أن تدير تكل احلقوق، فال بد من إجراء  تأيضا من رأى أنه إذا اكن عىل  وذلا أضافت اجملموعة . هي

 .2الفقرة 

شغال آخر عقب ُوأثري نظمنين ا ناء عىل هذا الصكملاجامتع ا هم  يدين احلق يف إدارة حقو شأن ضامن أن يكون  ب  قب . للمسـتف
شت   .يدخل يف إطار الفقرة ثالثةاجملموعة ذكل ورأت أنه قوان

تصة، لكن قد تكون ضيح أن  من أجل تو-5ُوأدخل تعديل أخري عىل املادة  شاء إدارة  تعاقدة إ هلألطراف ا خم ن ناك مل
تعاقد هبذا احلمك ندما -محاالت ال يأخذ فهيا طرف  ثال،  يل ا ع عىل  مل بةتدير سب نا ية ا ية وامجلاعات ا شعوب األ سـا مل حملل صل  ل

ية  .فاحلقوق إدارة اك
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 تعليقات اخلرباء
يذ إدارة احلقوقتساءلت  يفار إن اكنت دلى ادلول األعضاء جتارب يف  يدة مارات إفلني  تنفا نجم  .لسـ

يدة تربت ا سـوا بواك أن املادة لع بو  يويال اك شـ  ي ن يل تضمن لكمة 1.5كل يارية ألهنا  ت ا  جتعل إبالغ 3.5، لكن املادة "جيوز"خت
يا بو إلزا مالو تعاضة عن لكمة . ي يد، اقرتحت الا تو سـولغرض ا  ".جيب" بلكمة 1.5يف املادة " جيوز"حل

يد  ند آخر يف املادة ويراويت ويراووراوتلسـواقرتح ا يدية يف  "لتايلُ يقرأ اك1.5ب إضافة  تقلساعدة أحصاب املعارف ا لم
ئهتم ية". بيحامية  ية وامجلاعات ا شعوب األ يش ا بل  تصادية هتدد  ية الا حمللوقال إن ا صل ل سـ عمن ق  .لت

ييت إن إدارة احلقوق قد  يد يوانه نغاالاب  يلوقال ا سـسـ ِّقربت منل وال تفرتض هذه املادة وجود مجموعة واحدة .  نطاق امحلايةُ
شأن ملسـفقط من ا يارات وأحاكم  سعى إىل إاتحة  بيدين، بل إهنا  خت يدين املعقدةتف ملسـتفسأةل ا ساءل املعقدة . م ملوإحدى ا

مية يدية ا ليتاألخرى املعارف ا شاء 4.5وقال إن املادة . لتقل ية يف إ ية وامجلاعات ا شعوب األ ن ال تضعف حقوق ا حملل صل ل
تصة  .خملإدارهتم ا

يين مولر رضورة أن تكو يد  بوأكد ا يدلسـ ها وا بة حقو ية صا ية وامجلاعات ا شعوب األ تفن ا ق ملسـح حملل صل هال . لة مهنا واملديرة 
ثاين ما بني ادلورات، رأى أن لكمة  يجة الفريق العامل ا لويف ضوء هذا وضوء  تبدو غري واحضة وغري قوية مبا " تشاور"نت

ية وا. يكفي يدين وامجلاعات األ حملوإذا اكنت إدارة احلقوق من حق ا صل تويل ملسـتف ية  سمح إلدارة و بغي أال  بية،  ن ُ ي ن طل في
نرية من هذه امجلاعات بقة  مسـتإدارة احلقوق إال مبوافقة   .مسـ

ميوس مع  شيل ايماغويت  يدة اكرال  لواتفقت ا ي مسـ يين مولرتعليقاتل يد  ب ا ندين آخرين يف املادة . لسـ بواقرتحت إضافة 
ية ) "1: (، هام1.5 ية وا ياجات امجلاعات األ حمللدمع ا صل بنيحت نا سـوأحصاب املصاحل ا بة "و) 2(؛ " وأولوايهتممل قمرا

يدية تخدام املعارف ا تقلا بارة واقرتحت ". لسـ ساعدهتم يف احلفاظ عىل قواعد مبا يف ذكل"عحذف  بياانت املعارف م 
يدية ي،2.5 حذف املادة أيضاواقرتحت ). د(1.5الواردة يف املادة " لتقلا ية وا حملل ألهنا ترى أن امجلاعات األ ة يه وحدها صل

يدية ها ا لتقلاليت ميكن أن تدير احلقوق يف معار  .ف

يد بالسـواقرتح ا بارة م موىس عامثن اندا ية"ع إضافة  ية وا حمللامجلاعات األ بارة " صل ياانت احلفاظ "عبعد  بعىل قواعد 
يدية ية يف ا. 1.5يف املادة " لتقلاملعارف ا ية وا ياجات امجلاعات األ حمللواقرتح أيضا إدراج ا صل  ).د(1.5ملادة حت

يدة  يلفورتلسـواتفقت ا يو  يا فرانندا إان بلو سـ يدةسـ يين مولر لسـ مع اقرتاح ا يد  ميوس وا شيل ايماغويت  باكرال  سـ لي ل وفامي . م
تضمن احلفا) د(1.5ص املادة خي شاء قواعد تاليت  بول إ يدية، أوحضت أنه من غري ا ياانت املعارف ا نظ عىل قواعد  تقل ملقب ل

بل أن تكفل حق ُياانت  ق يةب ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللوق ا صل بة . ل حوقد مسعت أن ادلول ترغب يف أن تكون صا
يدة يدية وأهنا ترغب يف أن تكون يه ا ملسـتفاحلقوق عىل املعارف ا يدون أوئك اذلين . لتقل بغي أن يكون ا للكن  تف ملسـن ي

يدية يسـتنبطون  .ويطوروهنا وحيموهنالتقل املعارف ا

ترييلو يد ألربت د فاتفق ا ي ية لسـ ية وامجلاعات ا شعوب األ يين مولر عىل رضورة أن تكون ا يد  حملل مع ا صل ل بسـ بة يه ل حصا
هة املديرة تعاقد إدارة أو إدارات، 4.5 وقال إن املادة .لها جلاحلقوق وا شأت ادلوةل أو الطرف ا بني أنه حىت يف حال أ مل  ن ت

هم من  يدية أو  منعفإن هذا ال يؤدي إىل جتاوز أحصاب املعارف ا هملتقل ياانت، قال إنه . قممارسة حقو لبوفامي خيص قواعد ا
ياال بد من جسالت من وهجة نظر ابحث يف جمال  شاركة أو مل يرغب يف . جاألنرثوبولو ملوإذا مل يرغب خشص ما يف ا

شلكة نظامت ودول أخ. متدوين املعلومات، مفا من  ياانهتا وتعاون مع  ية حتافظ عىل قواعد  ناك شعواب أ ميد أن  ت ب صل ه رى ب
ية. من أجل تدوين معلوماهتا شعوب األ بريا يف شؤون ا ته  ياانت  صلومل يعارض قواعد ا ل خب بصف شارا . ل باره  توقال، اب مست ع

يولويج، إ نوع ا تعزيز ا رشوع الوطين  يا فامي خيص ا بحلكومة سانت لو ت ل مل لسـ تدوينل سار ا باع  تعني ا لنه  م ت  .ي

يد ن واقرتح بدأ هذه امل. س. لسـا نان أن  تغوابالكر ـي ابملادة 1.5 واملادة 2.5 مث املادة 4.5ادة ابملادة يشـ  ألنه يرى 3.5تنهت و
ناوهل4.5أن املادة  بغي  تعلق ابحلق األول اذلي  ت   .ينت
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بارة  تعاضة عن  يد روالند ابرنس الا ع واقرتح ا سـ شاور مع"لسـ نرية من"بعبارة " لتاب بقة ا ملسـتابملوافقة ا يف املادة " ملسـ
تعاض. 1.5 بارة سـواقرتح أيضا الا بة"عة عن  نا ية  ية أو إ تصة و سـإدارة أو إدارات  مي ن مخم قل تصة "بعبارة " ط خمإدارة دوية  ل

ية ية والو نلوضع املعايري واإلرشاف عىل اإلدارات اإل طمي بارة 2.5وخبصوص املادة ". قل نصوص "ع، اقرتح وضع  ملاملعايري ا
تعا. بني قوسني مربعني" األوىلعلهيا يف املادة  شاور مع"عبارة  ضة عنسـواقرتح أيضا الا بقة "بعبارة " لتاب ملسـابملوافقة ا
نرية من بارة  واقرتح. 2.5يف املادة " ملسـتا تعاضة عن 4.5بوشأن املادة . 2.5من املادة " إذا أمكن"عحذف  سـ، اقرتح الا

ية"عبارة  ية أو إ ميإدارة أو إدارات و قلن  ".لإدارة دوية"بعبارة " ط

يد  نا غوارلسـواقرتح ا بو ييل فا ل تعاضة عن لكمة ميغ  ألن 1.5يف املادة " إرشاك"أو " مشاركة"بلكمة " تشاور"سـيو الا
شار لكهنا ال  ية  شعوب األ تا ت صل سار اختاذ القراراتشاتُسل من أجل ) أ(1.5واقرتح أيضا تعزيز املادة . مرك عادة يف 

يدية من أجل ادلفاع عن حتشكيل أفرقة عامةل  ية إىل جانب أحصاب املعارف ا لتقلمنوذ همج بارة . ققو عواقرتح إضافة 
بارة " لاملعايري أو القواعد ادلوية و" عبل  هم "ق ية...ثيقموا  .4.5يف املادة " فالعر

يد  تعاقد"عبارة  أن جاسنت هوغزلسـوالحظ ا نص" مطرف  لبغي أال ترد يف ا يدة . ين تفق مع ا سـومل  شيل لي مياكرال 
يين مولر يد  ميوس وا بايماغويت  لسـ  ألن اجلزء األول 1.5الواردة يف املادة " تشاور"بشأن لكمة ومل يعرب عن أي قلق . ل

نرية من1.5من املادة  بقة ا بدل أن يقوم بذكل دون احلصول عىل املوافقة ا ية و شاء إدارة و بدل بإ سمح  ملسـت  سـ لل ن ن ل ملي لك  ط
ية عىل حدة داخل حدود نرية إشاكال إال يف املادة. هصلمجموعة أ بقة ا ملسـتوال تطرح املوافقة ا وفامي خيص املادة ). د(1.5 ملسـ

تحديد، تقليديةلاعارف امل أن عتقد وا،2.5 ية اب ية أو جامعة  ند أبدا إىل مجموعة أ ل اليت مل  حمل صل عايري مللن تفي ابتُسـ
نصوص علهيا يف املادة   . بدون معىن2.5ورأى أن املادة . األوىلملا

يلونني لوان رويز أن املادة  يدة إ سـورأت ا كسـ بمربطة ) د(1.5ل بارش ابملادة ت ية . 4.5مشلك  عواقرتحت إضافة فقرة فر
تضمن ما ييل  يدية وفقا للامدتني "تأخرى  يدين واملعارف ا شأن ا تقلتقدمي معلومات خاصة  لب  أنوأوحضت ". 2 و1ملسـتف

تخصصة  سات  مناك مؤ س ياسة ه ها يضع ا ية الفكرية و تخصص يف ا ها  يع هذه املعلومات،  سـميكهنا تقدمي  لمج بعض مللك م فبعض
يةا شعوب األ تعلقة اب صللعامة ا ل بريا يف . مل ية قد أحرزت تقدما  ترييل عىل أن امجلاعات ا يد ألربت د كواتفقت مع ا حملل ي فسـ ل

يدية ها ا لتقلجمال تدوين معار يق"عبارة  وأيدت إضافة .ف ، 2.5وفامي خيص املادة ). د(1.5يف املادة " مبشاركة"أو " لتنسـاب
سمح ثقايف همم و تحكمي ا يرأت أن ا ل يدية واإلداراتسل توصل إىل اتفاقات بني أحصاب املعارف ا تقل اب  . لل

ياانت تدخل يف الواقع يف إطار املادة  شات اخلاصة بقواعد ا نا يدة مرياندا ريزان أيو إن ا بوقالت ا ق مل لسـ رشوط 8ل تعلقة اب ل ا مل
ية ياانت، فقد اتفق عىل إبقاهئا يف املادة . لشلكا ية قواعد ا بلكن نظرا أل ياانت يف وأوحض. 5لمه نص عىل قاعدة  بت أن ا ل

شف عن لك يشء5املادة  ية بدال من ا ية للحامية ادلفا يكون لصاحل آ لك  ع ل يدية يف . سـ لتقلوميكن أن تدرج بعض املعارف ا ُ
شلك حمدود ياانت  بقاعدة   .ب

سيل مالزير أن املادة  يد روبرت  يورأى ا لسـ بغي أن تكون جزءا من املادة 4.5ل  ً سمح أو ترخص  ال4.5فاملادة . 1.5ين ت 
ية، إذ تقر فقط حبق ية بأن تكون دلهيا إدارة و نشعوب األ صل ية املادة . طلل بح املادة حب 1.5بنواقرتح إعادة  ) أ(1.5تصيث 

بح املادة  تصيامن  تضمن املادة ). ب(1.5 املادة 4.5ب بغي أن  توساءل إن اكن  تصة 1.5ينت شاء إدارات  تحدث عن إ خم اليت  ن ت
تويني بة عىل ا سـنا ملسـ هات يف هذا الصددم ية أو غريها من ا شعوب األ تصة  ميي والوطين، اعرتافا ابإلدارات ا جل اإل صل لل خمل . قل

يد جاسنت هوغز2.5وفامي خيص املادة  يقات ا سيل مالزير مع  يد روبرت  سـ، اتفق ا تعل ي لسـ  .لل

نا،  سابقة ال ترد  شاريع ا يدة ديربا هاري أن بعض املفاهمي الواردة يف ا هوالحظت ا ل مل متكل لسـ بت يف وقوع أفعال ا لثل ا ل م
ها رشوع من عدم وقو عغري ا بارة ) ج(1.5توأعربت عن عدم ارياهحا للامدة . مل تخدم  عاليت  تقامس العادل "تسـ بة ا لمرا ق

نافع نصف  للموا نافع ال سـامي ". مل نفاذ وتقامس ا بة اتفاقات ا تصة اإلرشاف عىل مرا ية  يس من دور إدارة و ملوقالت إنه  ل خم قن طل
نظو بارة . ر شعب أصيلممن  با"عواقرتحت حذف  نا نا و سـمىت اكن ذكل  م وقالت إن عىل ادلول ). د(5من املادة " ممك

ية ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللواجب دمع ا صل نرية  ل بقة ا يذ موافقهتم احلرة ا ها، وال سـامي يف ضامن  تيف حامية حقو نف سـق ملت ملسـ
نحوعىل يحل ا ية وامجلاعات ا. لصح ا شعوب األ حملفا صل ساعدهتم يف ل تصة  ية  ست يف حاجة إىل أية إدارة و ملية  خم ن ي طل ل

يدية هم ا تخدام معار تقلا لسـ يا فرانندا . ف يدة لو سـوأيدت اقرتاح ا يلفورت وضع اإلحاالت إىللسـ يو  بإان ياانت  سـ لبقواعد ا
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يدية ية وليست سوى  مبا أهنا  بني أقواس مربعةلتقلاخلاصة ابملعارف ا يات حدةاحلآ يديةامية املعارل من آ واتفقت . لتقلف ا
سيل مالزيرمع  يد روبرت  يا لسـ يدية يف  عىل أل تصة هو الاعرتاف حبق أحصاب املعارف ا ية ا تقلن دور اإلدارة الو خمل لن ط

يدية هم ا هم فامي خيص حامية معار هم، ويس فقط إدارة حقو لتقلممارسة حقو ف ق ل  .ق
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 6املادة 
يدات ناءات وا لتقيالا  سـتث

 

يار   1خلا

ّتعني 1.6 يدية ال أجيب /ي  :ييلكام لتقلتكون تدابري حامية املعارف ا

ِّيدة ال) أ( تخداهما مق تحداهثا وا يدية وا سـباط املعارف ا سـ لتقل ها وتطويرها داخل امجلاعات العريف سـتن ها وباد لو تنقل
يهنا يف  يدينوالتقليدي لاسـياق لابوفامي  مبا ] فيةالقوانني واملامرسات العرّكام هو حمدد مبوجب [ ملسـتفعريف عىل يد ا

ية القوانني يامتىش و  لدلول األعضاء؛خلادلا

تعامل ) ب( تد إىل غري أوجه ا سـأو أن  يدية مت يدة أوعضوية خارج [لتقلاملعارف ا ياق ] ملسـتفامجلاعة ا لسـخارج ا
يدي أو العريف  .لتقلا

يار   2خلا

يذها يكون  ]يؤثر[ينبغي أال  1.6 يدية و تنفيق حامية املعارف ا تقل لب ي[تط تواصل لتوافرلّمرضا اب] اسلبتأثريا  لمعارف مل ا
يدية متكن أحصاهبا من ممارسـهتا ل لتقلا تخداهما ييك  ها وفقا لألعرافسـوا قلونا  ؛ت

يار   1خلا

متد جيوز لألطراف  2.6 ناءات تقييدات أوتعأن  توافقا ، مالمئةسـتث ا يدية  تخدام املعارف ا مرشيطة أن يكون ا تقل لسـ
نصفة واملامرسة سب اإلماكنوأن يعرتف ابمجلاعمل ا ية،  ية وا حة األ حملل يه إساءة ل، صل ية فوأال تكون  صللجامعة األ
ية  .حمللأو ا

يار   2خلا

متد لألطراف  جيوز 2.6 ناءات مالمئتعأن  سـتثيدات أو ا ناءات حمدودة وأال تقي سـتثة، رشيطة أن تكون هذه الا
يدية العادي سـتخدام والاتتعارض  يدين لتقلللمعارف ا رشوعة صاحل ملاببال مربر  وأال ترضملسـتفعىل يد ا ملا

رشوعةمع مراعاة ، للمسـتفيدين  .ملمصاحل الغري ا

ّتعني /ال حيوز أن 3.6 يديةأال ختضع املعارفي يداتلتقل ا ناءات وا رسية واملقدسة لال ي ا لتقل  .سـتث

 

يق عىل املادة [  ]6لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 مقدمة املقرر 

بوم معل يدة مارغريت غرو نينقدمت ا ية ابملادة  مجموعةلسـ ياغة ا ن ا  .6ملعلص

نارص بني أقواس مربعة نارص، وذلكل ترد هذه ا شأن بعض ا توصل اجملموعة إىل اتفاق  شات مل  نا لعوخالل ا لع ب ت ق  .مل

تعلق 1وفامي خيص الفقرة  نص ا ثلام جاءت يف ا يدات  ناءات وا تعلقة ابال شاهتا عىل املادة ا نا مل، ركزت اجملموعة  ل ي مل مق ث لتقم سـت
ث بري ا لاب يديلتع يارين. لتقلقايف ا ثقايف . خواتفقت اجملموعة عىل رضورة وضع  بري ا ند إىل نص ا يار اذلي  لأوال، ا تع لخل يست

يدي ياق ا تخدام خارج ا تخدام داخل امجلاعة والا يار ميزي بني الا يدي، وهو  تقلا سـ سـ سـ لتقل ل يار املذكور يف . خل يا، ا خلاث ن
ياغة أمع ".1" يف الفقرة .WIPO/GRTKF/IC/18/5 Provثالويقة  يار  تضمن هذا ا صو خل  . ي

بدو أكرث مرونة يف املامرسة ياري، ألن هذا  ناء عام  يواتفقت اجملموعة عىل إدراج ا مع يجة. سـتث ، قررت اجملموعة  ذلكلكنتو
ناءات احملددة املذكورة يف  يف 3وفامي خيص الفقرة . .WIPO/GRTKF/IC/18/5 Provثالويقة  سـتثأال تدرج أاي من الا

نفالويقة  ثلام ذكرت يف هذه الفقرة ث بعض إىل رضورة إدراج العالقة بني هذه امحلاية واألحاكم القامئة األخرى  ُها، أشار ا م لس
 . يف إطار نطاق امحلاية أو موضوع امحلاية

بقا يف  ناءان العامان املذكوران.WIPO/GRTKF/IC/18/5 Provثالويقة مسـوقد ورد  . 2 يف الفقرة سـتث الا
يار  يكون ا خلو يار سيستند وذجا خاصا و من1سـ ثالثإىل  2خلا ليار اخلطوات ا ية برن واتفاق تربسمع ثلام جاء يف اتفا ي  ق  .م

ناءات رسية واملقدسة لال يدية ا شاركون عىل أنه جيوز أو جيب أال ختضع املعارف ا سـتثوخالل الاجامتع، اتفق ا ل تقل  لمل
تطرق إىل  بغي ا يدات، وأنه  لوا يني تعلقة ابلتق نفصةلملهذا يف املادة ا ناءات يف فقرة  مال بغي . سـتث شت اجملموعة إن اكن  ينوان ق

رسية و يدية ا لأم ال إدراج املعارف ا بغي إدراج .وأيد بعض اخلرباء إدراهجام معا. املقدسةكذكل لتقل بعض أنه  ين ورأى ا ل
رسية وحدها ألاملع يدية ا لارف ا ترب مقدسا، يف حني أن لتقل يس من الواحض ما اذلي ميكن أن  يعنه  يدية ل لتقلاملعارف ا

ه تجارية وا تصل ابألرسار ا رسية  جلا ل ت تفاظ بيشء ما ل بذوةل لال حود ا  .ارسمل

بداية، أدرجت اجملموعة الفقرة املذكورة يف الويقة  ثويف ا العالقة بني بشأن  .WIPO/GRTKF/IC/18/5 Provل
بقة نرية ا تاحة واملوافقة ا يدية ا سـاملعارف ا مل ملتقل يجة ال. ملسـتل  اجملموعة، حذفت اجملموعة هذه الفقرة  يفملنظمنيجامتع اكنتو

 .أو نطاق امحلاية/دخل يف إطار موضوع امحلاية واملوضوع يا ذه ألن

بارة وأخريا بغي أم ال إدراج  شت اجملموعة إن اكن  ع، ان يدية"ينق شاور مع أحصاب املعارف ا تقلا لت وأيد . يف هذه املادة" ل
بعض إن من  يامن قال ا بعض إدراهجا،  لا تعلقة بإدارة احلقوقبل ناول هذا األمر يف املادة ا ملاألفضل  ويف الهناية قررت . ت

 .اجملموعة عدم األخذ ابالقرتاح

 تعليقات اخلرباء
يد أعرب  تقل جاسنت هوغز لسـا ناء اإللزايم فامي خيص الاخرتاع ا بة أمهل ألنه ما من إحاةل إىل الا سـعن  ملي سـتث خ

بعض املعارف ا تقل  شاف ا تقوالا ل سـ لت مل ناء ك هذا الا ية يف ماكن آخر،  ية أو جامعة  ثيدية اليت يف حوزة جامعة أ سـتف حمل صل ل
يل. عدم وقوع أي نزاعيضمن  ناء من هذا ا لقبورأى أن من غري املمكن وضع إطار قانوين معيل يف هذا اجملال دون ا  . سـتث

يار  يقات عىل ا شري  يدة سلمى  خلوأدلت ا تعل ب بسـ ياروقالت إن اتفاق تر. 2.6 للامدة 2ل نص عىل  معبس  ي  اخلطوات ي
ثالث تعاضة عن لكمة .  وهو رشط إلزايملا تعاض "جيب"بلكمة " جيوز"سـواقرتحت الا بعبارة " حمدودة" عن لكمة ةسـوالا

نة"  ".معييف حاةل خاصة 

ية عىل ما  رش سـهتدف إضفاء ا يدات يه أهنا  همه من ا توفر ماابين أن ما  يد كر عوقال ا ل ت ي سـ لتقسـ يف ي رشوعل  مقد يكون غري 
تلاكهتا . يف قانون معني تخدام  ناء ال تاج إىل ا يدية اليت ال  تكل امجلاعات ا يدية مكل  مموأضاف أن املعارف ا سـ حت تقل ل سـتثتقل ل ل

تخداهماواليت ها احلق يف ا سـ  يق القانون.ل ساءل عن مدى  يق القانون،  ب وفامي خيص  ت تطب أساس ) أ(1.6ورأى أن املادة . تط
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يار اآلخ. أفضل بدو أن تضمن ا خلو بارة ي تخداهما ممارسـهتا "بعد " وفقا لألعراف"لعر  هاسـوا قلونا ناء" ت ثيد الا فهو . سـتيق
با ية من بأن من املمكن إعفعنطيعطي الا شعوب األ صلاء ا يدية فقط ل تخدام املعارف ا تقل ا تخداهما مللسـ ها وا سـامرسـهتا وباد لت
نارص من) أ(1.6املادة اعامتد   واقرتح.وفقا لألعراف يا لعمع بعض ا تحدث عن الرضر 2ر خلا ي، ال سـامي اجلزء اذلي 

تواصل توافر ا ملاب بارة  .ل هم"عواقرتح إضافة  هم حبقو شلك آخر  قمرضا  بمتتع يار ". ب حظ أن وال. 2.6 للامدة 2خلوفضل ا
يار  بارة 1خلا تخدم  ع  تخدامرشيطة أن يكون  "يسـ يار " سـا تخدم ا خليف حني  بارة 2يسـ رشيطة أن تكون هذه "ع 

ناءات بارة املالمئةور". سـتثالا تضمن ا ثاين هو اذلي  يار ا لعأى أن ا ي ل بديةل . خل ياغة ا لوميكن أن تكون ا ينبغي أن  "يهلص
تحقة ناءات ا يع الا نح  ناك أقىص ما ميكن لضامن  سـيكون  مج مله ث ي"عبارة  واقرتح أيضا إضافة ."سـتم نا ئيف ظروف ا " ةسـتث

يار " جيوز"بعد لكمة  بغي. 2خليف ا بارة إضافةينورأى أنه  يار أخرى إىل  ع  وميكن .  تامتىش مع هذه املعاهدة2.6 للامدة 2خلا
يار  نارص من ا خلأخذ بعض ا بارة 1لع ثل  ع،  ية"م ية وا نصفة ومعرتفا ابمجلاعات األ حمللواملامرسات ا صل وفامي خيص املادة ". مل

شأ3.6 ناءات  يدية ورأى أال توضع أية ا يف املعارف ا تفق مع فكرة  ب، قال إنه ال  تقل ن سـتثي ل  .3.6ن املادة تص

يدة كمي كونويل يار -لسـوقالت ا خلتون إن ا هوم 2.6 للامدة 1سـ تضمن  مف  تخدمة يف ". ميسء"ي هجة ا ملسـوأشارت إىل أن ا لل
ية3املادة  ثقا نوية تدور حول احرتام القواعد ا شأن حامية احلقوق ا ف  ل ملع يق الاساق بني املواد، اقرتحت . ب تومن أجل  حتق

بارة  تعاضة عن  عالا ية ألحصاب املعارف "بعبارة " يسءغري م"سـ ثقا تعارض بال مربر مع القواعد واملامرسات ا فال  ل ي
يدية ياروقالت إهنا ال ". لتقلا  .ختفضل أي 

يدة  يال أوملسـوقالت ا  بدون اختاذ قرار 6صياغة املادة لوهذا من الصعب . 3ت مربطة ابألساس ابملادة 6ا إن املادة يسـمار
بوالوقالت إن من . 3بشأن املادة  يدات  ناءات وا بار أي من الا مقالصعب ا يث لتقت سـت  .ع

ناءات حمددة بادئ عامة، دون ذكر أية ا يد ويراويت ويراووراوت إن اجملموعة قد وضعت  ثوقال ا سـتم متد . لسـ يُسـوميكن أن 
يدات من معايري  ناءات وا لتقيجزء من الا ية للحاميةسـتث هاهلاأل  .ق ونطا

شيل ايماغويت  يدة اكرال  يوفضلت ا مسـ يار ل خلميوس ا ال ختضع حامية "واقرتحت إضافة فقرة جديدة يه . 2.6 للامدة 2ل
يدات ناءات وا يدية لال ياملعارف ا لتقتقل سـتث يار ".ل ية1.6 للامدة 2خل وفامي خيص ا تا يغة ا ل، اقرتحت ا ل ال /ينبغي أال يرض: "لص

تخدام املعارف ا بادل أو ا يدية  يذ حامية املعارف ا يق و تقيرض  سـ تقل لب ل تتط بنف ية فامي متلكهاليدية اليت ت ية وا حملل امجلاعات األ صل
 ." بيهنا أو لفائدهتا اخلاصة

يار  يدة إيوا لزيوساك ا خلوفضلت ا ية للامدة. 1.6 للامدة 2لسـ  .ئيسـوقالت إنه أمع وأوحض ورأت أنه يغطي الفكرة الر

ناءات تضمن املادة قامئة ابال بغي أن  يا بوزوفا أنه  يدة انات ثوقالت ا تن سـي ت ل  .لسـ

بارة  يد روالند ابرنس إما حذف  عواقرتح ا ية لدلول األعضاء"لسـ  أو 1.6يف املادة " طناليت تامتىش مع القوانني الو
بارة  تعاضة عهنا  بعالا ية لدلول األعضاء"سـ توافقة مع القوانني الو بادئ ادلوية ا ناليت تامتىش مع القانون ادلويل وا مل ل ". طمل

رشوعةأال ترض بال مربر مبصا"واقرتح إلغاء  رشوعة، وأن تراعي مصاحل الغري ا يدين ا ملحل ا مل يار " ملسـتف . 2.6 للامدة 2خليف ا
ية  شعوب األ متكن ا بول ما مل  صلوقال إن هذا غري  ل ت تهمق يق ابلغري اذلي تود ادلول حام شلك د يمن حتديد املقصود  وفامي . قب

 /".جيوز"، اقرتح حذف 3.6خيص املادة 
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 7املادة 
 مدة امحلاية

 

يار  1 خلا

يدية ترسيينبغي أن  يدية تفي  مالتقل حامية املعارف ا شرتطة للحصول عىل لتقلدامت املعارف ا لامدة وفقا لمحلاية املابملعايري ا
 .األوىل

يار   2خلا

يدية تتفاوت فرتة  حبحامية املعارف ا يديةلتقل  .لتقلسب خصائص املعارف ا

 

يق عىل املادة [  ]7لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ررمقدمة املق 

يد داين قدم  ية ابملادة إيدوردزلسـا ياغة ا ن معل مجموعة ا  .7ملعلص

يد ياغة مه ا شاركون يف مجموعة ا سـوا لص يد  جون أسني لمل ترييللسـوا فألربت د يد داين و ي يدة إيوا و إيدوردزلسـا لسـا
يدة بورايان أرجريوفا وا يلسـلزيوساك وا سيك وا يكل فون لو يد  يلكري إلني باليم وا سـيدة  ن سـ سـ يل لسـ ل ل أشوك . ب. د سيل

يجون سونغ يد  يدة مرياندا رسانغ أيو ابالر وا كوا سـ ي لسـ  .ل

يا مع وخالل بح مدة امحلاية، متا نوان هذه املادة  يري  بداية عىل  يوم األول، اتفقت اجملموعة يف ا شـ ا يص ع تغ ل تعلقةثويقةاللل  مل ا
يدياب ثقايف ا تقلبري ا ل لتع يار . ل يغ ا خلوبعد ذكل  بع رأت ا، لكهن1اء الفقرة واتفقت اجملموعة عىل إبق. 1ص توقف اب لط أن هذا  ي

 .األوىلاملادة شلك عىل 

تخدام"واتفقت اجملموعة عىل حذف  رشوع أو سوء الا متكل غري ا سـا مل  .لتبسـيط امجلةل" ل

ية إىل هذه املادة2واتفقت اجملموعة كذكل عىل إزاةل الفقرة  مية إضا ف ألهنا ال تزيد أية   .ق

متورأى أحد اخلرباء  يديةسـرضورة ا  .لتقلرارية حامية املعارف ا

نظمنيُواتفق يف    . مبا أن مضموهنا مل حيدد بعداألوىلواإلحاةل فقط إىل املادة ) 3(1 عىل عدم اإلحاةل إىل املادة ملاجامتع ا

نظمنيل ُومل حي نة فامي خيص املادة ملاجامتع ا نظر فهيا اجملموعة7معي إىل أي جماالت   .ت ليك 

ثاين،  يوم ا لوخالل ا يار ل يف ا خلأ  .2ُض

يار اثن يدية، ورغب يف إدراج  نح حامية دامئة للمعارف ا خوأعرب عضو من اجملموعة عن عدم ارياحه إلماكية  تقلم ن . لت
يدية سب خصائص املعارف ا تلف  سب رأيه، فإن مدة امحلاية  تقلو حب تخ لح بغي أن تكون امحلاية . سـ ينويف بعض احلاالت، 

يلورأى أن حتديد تكل ا. لفرتة حمددة تح تطلب مزيدا من ا للفرتة  ل  .سي

 تعليقات اخلرباء
تاكر املعارف العامة عىل ادلوام يس من حق أحد ا يد تمي روبرتس إنه  حقال ا ل ناك . لسـ بدأ األخاليق،  هففضال عن هذا ا مل

ية أيضا رش املعلومات عىل نطاق واسع، فال ميكن معوما حسهبا من املكل العام دون الر. معلجوانب  جوع تنومبجرد أن 
ية عظمي، فال ميكن جربه هكذا. ابلوقت إىل الوراء شعوب األ صلوعىل الرمغ من أن الرضر اذلي أحلق اب ل فقد تكون . ُ

ية املد سؤو سأةل ا لناك  مل م ية نه نا ئية أو حىت ا بقى واقعاملرتكيبجل رش  ي ذكل، لكن ا هل عىل أحصاب. لن  لسولن يكون من ا
هم يدية إنفاذ حقو قاملعارف ا يدية اليت ميكن أن تكون موضع امحلاية، وتوجد مجم. لتقل توعة من املعارف ا نوع بني ما ال تلتقل

ته  بغي حام يميكن وما ال  تحق امحلاية بوضوحين رسية . يسـبوضوح وما  ئة األخرية ميكن وضع املعارف ا لويف ا للهنود لف
بات حميل ية  تعلقة ابخلصائص ا ناألمازون ا ب لمل ئة األوىل، اتفق يف. لط ُوفامي خيص ا شات اجملموعة لف نا ق  ن عىل أن اإلماكية 1م

رشية مجعاء) ورمبا الوسائل( للبتاحة  نقاش اكن بال هناية حول احلاالت الوسطى. م نفع أحصاب املعارف القول . للكن ا يفلن 
تلاكنا" توفقا لقانونا، قد أخذمت  مم تقال". ن يا  نع قا بات ذكل مبا  سـوعلهيم إ ض مث بدأ أال أحد ميكن أن يكون . يق يا يف موإن  ضقا

يه بدأ قانوين ال جدال  يه  فية  م ن  .تعقض

يار  ييت إن ا يد يوانه نغاالاب  خلوقال ا يل سـسـ هوم 2ل يدية"مف يقدم  ناقش يف املادة " لتقلخصائص املعارف ا . األوىلتاليت مل 
نه  يارأميكوذلا ال  بل هذا ا خلن   .يق

 

بارة  سيل مالزير إضافة  يد روبرت  عواقرتح ا ي لسـ شرتطة للحصول عىل امحلاية املعاي"بعد " ونطاق"ل يار " ملري ا . 1خليف ا
بار أن املادة  نطوي أيضا عىل جوانب للحامية3عتوأخذ بعني الا  .ت 
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بغي أن تامتىش امحلاية مع هذا ترصف فهيا ويه رسي عىل ادلوام، و يدة ديربا هاري إن احلقوق ال ميكن ا ينوقالت ا ت ل  .لسـ

يلفور يو  يا فرانندا إان يدة لو بوأوحضت ا سـ سـ يار لسـ ية القانوية2خلت أن ا نا شك من ا ن قد يؤدي إىل ا ل يار . حل خلوشري ا  2ي
نقيض مدهتا أبدا يدية اليت لن  تإىل خصائص املعارف ا يدية .لتقل ية أو  تأ أبدا أن تكون أ تقلهذه املعارف لن  صل تف  .ف

تايل تبغي أن رسي حامية املعارف: "لواقرتح روالند ابرنس نصا جديدا اك يدية عىل  ين وقال إنه ال يرى أي داع ". ادلواملتقلا
يار   .2خللوضع ا

يد  نودرايلسـوأوحض ا بان، هامفيأرجون  ناك جا تفكري يف موضوع مدة امحلاية،  ند ا ن أنه  ه ل أن مدة حامية طويةل ) 1: (ع
يدين؛  يد مصاحل ا شلك أ ملسـتفحتمي  ك ية ) 2(ب تاكر وهذا أمر ال خيلو من األ مهوأن مدة امحلاية حتد اإلبداع والا يث ب حمن 

تصادي والاجامتعي للجامعات واألفراد وغريمه منو الا قا بني. ل توازن بني اجلا تفكري يف إقامة ا هم ا نوهذا رأى أن من ا ل ل مل  .ل

يار  يل زاتكوياك ا يد إ خلوفضل ا ل مسـ يث الوضوح وادلقة1ل  .ح من 

نا شة مدة امحلاية  نا تعني  يو غابريل أوسكوانو فارغاس إنه  يد هورا قوقال ا ق ي شـ مسـ م سي ت يضة إذا ل شت مسـتفشة  قنو القضااي ُ
ية الفكرية يات اليت يديرها نظام ا ية الفكرية أو اآل بارش اب شلك  تصةل  مللكا مللك لم ب يدية .مل لتقل ومع هذا فإن مسة املعارف ا

ها امجلاعي ية. بعطا شعوب األ يدية مكل  بغي أن تكون امحلاية أمرا دامئا؛ ال سـامي أن املعارف ا يجة ذلكل،  صلو لل لتقل ن يت . كن
ند حبث . يه عدم انقضاء املدة األوىلوأشار إىل أن إحدى اخلصائص املذكورة يف املادة  بار  بغي أخذ هذا بعني الا عو عت ين

 .هذه املادة

يار  ميوس ا شيل ايماغويت  يدة اكرال  خلوفضلت ا ي لسـ م يه1ل تعديالت  عل لكهنا اقرتحت إدخال بعض ا بري . ل لتعفقد اقرتحت ا
تايل تبغي أن رسي حام: "لا يدية ين شرتطة للحصول عىل امحلاية  مالتقلية املعارف ا يدية تفي ابملعايري ا ملدامت املعارف ا لتقل

 ".، لكن دون أن تكون حمدودة يف هذه املدةاألوىلوفقا للامدة 

يار  يلفا ا يس فارغاس  يدة الكرا إ خلوفضلت ا سـ نسـ  .1ل

يار  وفضلت يىل غارو فالفريدي ا يدة  خلا ل  .1لسـ

يدة يار  مارات لسـوفضلت ا يفار ا خلإفلني  يد بأهداف امحلاية2منج  .يتق ألنه 
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 8املادة 
ية رشوط ا لشلكا  ل

 

يار   1خلا

يدية ألي  1.8  .شلكيةرشوط لتقلال ختضع حامية املعارف ا

يار   2خلا

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

ّتعني/ينبغي[ 2.8 ية متسك أن ] ي ية طناإلدارات الو يدية، ألغراض جسالت ملعنا لتقلأو حمارض أخرى للمعارف ا
يدية يقني واحلفاظ عىل املعارف ا ية وا شفا تقلا ل لل  .ف

 

يق عىل املادة [  ]8لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 مقدمة املقرر 

يد داين قدم  ياغة اإيدوردزلسـا  .8ملعنية ابملادة لص معل مجموعة ا

يد ياغة مه ا شاركون يف مجموعة ا سـوا لص ي جون أسني لمل ترييلد لسـوا فألربت د يد ي يد داين لسـ وا يدة إيوا  وإيدوردزلسـا لسـا
يدة بورايان أرجريوفا وا يد سلسـلزيوساك وا سيك وا يكل فون لو يد  يلكري إلني باليم وا سـيدة  ن سـ سـ يل لسـ ل ل أشوك . ب. يل

يجون سونغ يد  يدة مرياندا رسانغ أيو ابالر وا كوا سـ ي لسـ  .ل

يار  يغ ا يوم األول،  خلوخالل ا ص  .1ل

يط الفقرة واتفقت اجملم يدي،  ثقايف ا بري ا تعلق اب نص ا تخدام لغة ا سـوعة عىل ا تقل ل تع مل ل بسـ ل اتفقت كام . 2 وحذف الفقرة 1لتل
بقا للحامية بغي أال يكون رشطا  نه  ياانت همم،  تخدام قواعد ا سـاجملموعة عىل أن ا ب مسـ نل ونقلت اجملموعة احلديث عن . يلك

ياانت إىل املادة   .5لبقواعد ا

شأن املادة ومل يقدم اجامتع ا بنظمني أي اقرتاحات   .8مل

يار  يف ا ثاين، أ يوم ا خلويف ا ض ل  .2ُل

بب عدم  شغاهل  بسوأعرب أحد األعضاء عن ا تلزم بعض ن يدية  ية ورأى أن حامية املعارف ا سـفرض رشوط  تقل تشلك سل
ياانت ثال قواعد ا يل ا ية، مهنا عىل  رشوط ا با مل شلك لل يار . سبل  .2خلويرد هذا يف شلك ا

 رباءتعليقات اخل
يعة رأت  ية، ويرجع ذكل  يدية ال ميكن أن ختضع ألي رشوط  نا بوالنوس أن حامية املعارف ا يدة لور با شلك تقل ي لطسـ ل ل

ية شعوب األ يدية ولكوهنا حقوقا جوهرية  صلاملعارف ا لل يار . لتقل خلوهذا فضلت ا ، رأت أن من 2.8وفامي خيص املادة . 1ل
يد اإلشارة إىل احلفاظ عىل املعارف ا لتا  أن أيضا ورأت. قليدية، لكن رمبا من األفضل إدراج هذا يف مادة أخرىملف

تحداث أي جسل  يةأوسـا تعاون مع امجلاعات ا شاور وا بغي أن يكون اب ياانت  ن قاعدة  ل ت ملعب ل  .ين

نا بوالنوس يدة لور يقات ا نت  تان ساغوي أ يد أغو يوأيد ا سـ تعل سـ لسـ ت. بيل حداث جسل، لكن سـوقال إنه قد يوافق عىل ا
يديةرشيطة أ يا فقط وال يلحق الرضر بوقاية املعارف ا لتقلن يكون و  .صف

يد يار لسـوفضل ا يكريا ا يالانث أو خل هاميشاندرا  سـ بدلان نظم وقال. 2.8، ال سـامي املادة 2بيل جبةل للل إن دلى معظم ا
ية برية حقا من املواردوالري  ماجلرثو يات  كو تفظ اإلدارات الو. مك بة حتوأضاف أن من الرضوري فعال أن  نا سـية ا مل طن

سجالت  .لاب

يلفورت يدوأ  يو  يا فرانندا إان يدة لو بت ا سـ سـ نا بوالنوسلسـ يدة لور ييقات ا سـ ، اقرتحت إضافة 2.8وفامي خيص املادة . لتعل
نرية"عبارة  بقة ا ناء عىل املوافقة ا بة هذه احلقوق،  ية صا ية وا نب مع امجلاعات األ تبا إىل  ح سـج ملج سـ ب حملل صل بارة " ملن عبعد 

يةاإلدارات" سجالت رشطا من أجل توفري امحلاية للمعارف 3.8"واقرتحت أيضا مادة جديدة ". طن الو ل لن شلك ا ت
يدية شلك ".لتقلا ية  سجالت إعال ية وأن تكون ا ناسب أال ختضع امحلاية ألي رشوط  نحو ا يضمن عىل ا ب و ل شلك مل ل مسـ ُ

يعهتا وأال شلك حقوقا تحمض   .بطب

يار  يد روالند ابرنس ا خلوفضل ا يدة . 1.8دة للام 2لسـ يلفورتلسـوأيد اقرتاح ا يو  يا فرانندا إان بلو سـ شأن املادة سـ  .3.8ب 

يار  يدة مرياندا ريزان أيو ا خلوفضلت ا  .1لسـ

يد  يار أمادو اتنكوانولسـوأفاد ا يد من امحلاية معظم امجلاعات 1خل أن ا بادئ ورضورة أن  تسـتف يامتىش مع األهداف وا مل
ثري مهنا ج يدية اليت يكون ا لكا يةلتقل تاز.مامعات أ ية أمر  مم وإن عدم فرض أي رشوط  ، اقرتح 2.8وفامي خيص املادة . شلك
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با بقى وا ياغة هذه املادة ليك ال  جإعادة  ت بارة . ص تعاضة عن  عواقرتح الا وإضافة " جيوز/ميكن"بعبارة " جيب/ينبغي"سـ
 .يف الهناية" بإذن من أحصاب املعارف"عبارة 

يا  .1ر خلوفضل نيب هللا عزايم ساردو ا

يار  يلفا ا يس فارغاس  يدة الكرا إ خلوفضلت ا سـ نسـ نا بوالنوس2.8وفامي خيص املادة . 1ل يدة لور يقات ا ي، اتفقت مع  سـ  .لتعل

يد  ترييللسـوأيد ا فألربت د يار ي  .1خل ا

ميوس ت يدوأ شيل ايماغويت  يدة اكرال  لا ي مسـ نا بوالنوس ول يدة لور ييقات ا سـ يلفورتلتعل يو  يا فرانندا إان يدة لو با سـ سـ . لسـ
يار   .1خلوفضلت ا

يار  يل موالوزي ا ميويت  يد  خلوفضل ا ليتسـ ت تعاضة عن 2.8وفامي خيص املادة . 1ل بلكمة " جيب/ينبغي"سـ، اقرتح الا
 ".جيوز"

بارة  يس أويفريوس إدراج  يد أوسوادلو ر عواقرتح ا ل يكسـ ية"ل يدية ألي رشوط  شلكال ختضع حامية املعارف ا يف " لتقل
بدأ عام باجة  مكد  .ي

تايللواقرتح ا نحو ا يارين معا عىل ا ليد محمد احملمدي إبقاء ا ل خل ية: "سـ يدية ألي رشوط إلزا مال ختضع حامية املعارف ا . لتقل
تعاقدة أن  تدوين املعامتسك ملومع هذا، ميكن لألطراف ا لسجالت أو حمارض أخرى  يةب شفا يق ا ية  يدية  فرف ا لحتق بغ  لتقل

يدية  ."لتقلواحلفاظ عىل املعارف ا

يدة  يار لسـوفضلت ا يفار ا خلمارات إفلني   .2.8وأوحضت أن من املمكن دجمه مع املادة . 1منج
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 9املادة 
ية تدابري الاتقا لا ن  ل

 

يدية اليت تتنطبق هذه األحاكم عىل  1.9 تقليع املعارف ا نصوص علهيا يف املادة ابفي لمج عند دخول  األوىلململعايري ا
نفاذ  .لاألحاكم حزي ا

يار   1خلا

تدابري الالزمة ن تضمن أدلوةل لينبغي  2.9 ادلاخيل ] أو [القانون الوطينمبوجب هبا املعرتف احلقوق اليت تكفل لا
سـهبا الغري بق أن ا تواليت   .كسـ

يار   2خلا

مترة  تكييفينبغي  2.9 يدية خبصوصملسـاألفعال ا نفاذ بدأتاليت لتقل املعارف ا بل دخول هذه األحاكم حزي ا ل  واليت ق
باحة أو اليت تكون  مما اكنت  تلفةل فرتة يف غضون مع هذه األحاكم لتامتىش ، خم ترعاها هذه األحاكم بطريقة 
نفاذ، لمعقوةل بعد دخوها حزي ا بق أن احرتام احلقوق  ورشطل سـهبا  سـاليت  يةالغري كتا سن  نعن   .ح

 

يق عىل املادة [  ]9لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 مقدمة املقرر 

يد تقدم ليويت فورد ةلسـا ياغة ف ية ابملادة لص معل مجموعة ا  .9ملعنا

يد ياغة مه ا شاركون يف مجموعة ا سـوا لص   جونلمل

نقاش األسايس متد عىل ا تربت اجملموعة أن مضمون هذه املادة  لومكالحظة عامة، ا ية  اذلي يعع نة احلكو مدار يف ا للج
 ".املكل العام"لادلوية حول موضوع 

شأن املادة  شات  نا بوفامي خيص ا ق يغة1.9مل نة أن  تربت ا ص، ا للج ناسب املادةع ناول عىل حنو  م  يق املؤقت تت لتطب موضوع ا
 .لقواعد أو أحاكم هذا الصك

شأن املادة  شات  نا تعلق اب بوفامي  ق مل يارين2.9ي تعارضة داخل . خب، خرجت اجملموعة  يارين اآلراء ا تجىل يف هذين ا ملو خل ي
يدية عىل أحداث سابقة تعلقة ابملعارف ا يق األحاكم ا شأن  تقلاجملموعة  مل ب لب يذتط  . لتنف دلخول هذه األحاكم حزي ا

يار األول شأن خلوحياول ا شغال بعض اخلرباء  ناول ا ب  ن  عن آاثر رتسفتطبيق القواعد عىل أحداث وقعت أو بدأت ت
بل املصادقة عىل القاعدة قان قوية،  يار تريم إىل ). أي األثر الرجعي(ن يغة هذا ا خلوهذا فإن  ص ية ل نا يقني من ا حضامن ا ل ل

ش بالقانوية  سابقني(أن حقوق الغري ن تعملني ا لثل ا ملسـ تأكد من أن هذه احلقوق قد وقد شدد بعض اخلرباء ). م ية ا لـعىل أ مه
بت يةكتُسا سن  تخدام سابق عن  ن من خالل ا ح ية"ويف هذا الصدد، أقر اخلرباء بأن مصطلح . سـ نسن  ال حيظى " ح

تحيل ابلوضوح وادلقة  هم ا تايل من ا لتوافق عام يف اآلراء واب ل يارملب تفكري . ملعخبصوص نطاق هذا ا لوهكذا أوىص اخلرباء اب
يدية ومذهب  رشوعة ملاليك املعارف ا تطلعات ا تقليف حامية ا مل تداء عىل احلقوقلل  .عالا

يار أيضا وضع احلرف  ُويف هذا ا تخدام واحدة بدل " حميل"و" وطين"بني قوسني مربعني بني لكميت " أو"خل سـسـىن ا ليت
تخدام لكمة أو وأوحضت اجملموع. األخرى نوع نطاق ا بو،  تالف األنظمة القانوية لدلول األعضاء يف الو سـة أنه نظرا ال ي تن يخ

ية ية ا نا تاجئ من ا تني وما هل من  لعملأخرى من هاتني ا ل ن يق القانون . حللكم تطبوعالوة عىل هذا، قال أحد اخلرباء أن 
سب هنج لك بدل) مثل هذه املعاهدة(ادلويل  تلفا  سريا  حرس  خم تف يذُيف تحيل . لتنف يف ا تايل، رأت اجملموعة رضورة ا لواب ل

تخدام لكميت   ".حميل"و" وطين"سـابملرونة يف ا

يار  رشوع العديدة  آراء اخلرباء 2خلويربز ا متكل غري ا يدية وحاالت ا يعة اخلاصة للمعارف ا ملاذلين أكدوا، يف ضوء ا تقل لب ل لط
ية يف ه جعهذه املعارف، رضورة احلديث عن اآلاثر الر ثال، (ذه األحاكم ل يل ا ملعىل  هد إابحةسب ثة ا تعامالت حد لع الا ي سـ

نح امحلاية). يف فرتة معقوةل بغي  موإىل جانب هذا، رأى بعض اخلرباء أنه  ها يف حاةل ين تخدام املايض وغري "نفس  سـالا
سجةل  "املرخص يدية اليت اكنت  مللمعارف ا نفة(لتقل تخدام غري امل) مصمدرجة عىل قوامئ و رخص واليت مل سـيف وقت الا

يهنا سجةل  حتكن  ية للجزاءات . م تحداث آ ية ادلوية يف ا نة احلكو نظر ا ياق، اقرتح بعض اخلرباء أن  لويف هذا ا سـ ل للج ت مسـ ل
نوية  .ملعوالاعرتاف ابحلقوق ا

بارة  تربت اجملموعة أيضا أن  عوا ية ادلوية اإل" فرتة معقوةل"ع نة احلكو تايل أن توحض ا سومة واقرتحت اب لغري  للج ل طار محم
ية ومواردمه شعوب األ بغي مراعاة قدرات ا يام بذكل  ند ا توقع، و صلالزمين ا ل ع نمل  .يلق

 تعليقات اخلرباء
يدة قالت يلفورتلسـ ا يو  يا فرانندا إان بلو سـ شعوب سـ يس فقط حقوق الغري بل أيضا حقوق ا ل إنه ال بد أن حتمي ادلول  ل

ها، نفاذ يف حاةل انهتا بل دخول هذا الصك حزي ا ية  كاأل لق تعويض عهناصل ها أو اب ل وذكل إما بإرجا شمل . ع بغي أن  يو ين
يار  يدية اليت 2.9 للامدة 1خلا تخذ لضامن حقوق أحصاب املعارف ا تأكد ادلول من أن اإلجراءات الالزمة  تقل فكرة أن  لت ستُ

بل دخول هذا الصك  قانهتكت  نفاذُ يار . لحزي ا ه2خلوفامي خيص ا نوات أو ا لش، اقرتحت حتديد عدد من ا ور كفرتة لسـ
ية القانوية نا يقني من ا يق ا ية  نمعقوةل  ل ل حبغ نظور القانوين ومن . حتق لا يةمل صلشعوب األ ية يعين أن ل سن ا ن، ترى أن  لح

سمت مع أحصاب تكل احلقوق نافع قد ا تويف وأن ا نرية قد ا بقة ا تُرشط املوافقة ا مل سـ قسـ تسـ مل  .مل
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ياغة املادة  ندسن  يلس هومل  يد  صوأيد ا ي ن سفسـ سعى إىل  ألن فهي1.9ل بني بوضوح أن هذا الصك ال  يا يقني قانوين وألهنا  ت
يار . تناول األثر الرجعي يار . 2.9 للامدة 1خلوفامي خيص الغري، فضل ا ية القانوية2خلورأى أن ا نا يس واحضا من ا ن  حل  .ل

يارين  يد روالند ابرنس أن ا خلوقال ا بولني2.9 للامدة 2 و1لسـ يار . مق غري  تا3خواقرتح  شعوب : "يلل جديد اك لتضع ا
ساب الغري  ناول ا ية دوية تامتىش مع القانون ادلويل حلقوق اإلسان  بادئ تو ية وادلول  ية وامجلاعات ا تاأل ت ن ل جهي حملل كصل ل م

ية والغري ية وامجلاعات ا شعوب األ يق احلقوق عىل يد ا سم يف  يدية وحتديد املعايري  حمللللمعارف ا صل ل ب للح تطتقل  ."ل

يدة اكرال  يواقرتحت ا مسـ ميوس إضافة ل ترص علهيا"لشيل ايماغويت  بارة 1.9يف هناية املادة " تق، دون أن  يف "ع وإزاةل 
نفاذ يه األحاكم حزي ا لالوقت اذلي تدخل  يار . من هذه املادة" ف يارين ا خلوفضلت من بني ا  لكن مع إدخال بعض 1خل

يه تعديالت  علا بارة " ينبغي"قبل /" جيب"واقرتحت إضافة . ل بقااليت "عوإزاةل  سـهبا الغري  سـا مت يار ". ك ، 2خلوفامي خيص ا
ية رشيعات الو بغي أن خيضع  متر وأن هذا  تخدام ا تعلق ابال نرأت أنه  ت سـ طي لل ين  .ملسـ

يار  يىل غارو فالفريدي ا يدة  خلوفضلت ا ل شأن . 2.9 للامدة 2لسـ يلفورت  يو  يا فرانندا إان يدة لو بوأكدت اقرتاح ا ب سـ سـ لسـ
تعويض يف حاةل انهتا لشمل املادة ا يةت شعوب األ صلك حقوق ا  .ل

يار  ييت ا يد يوانه نغاالاب  خلوفضل ا يل سـسـ ته2.9ل يا سني  نه رأى أنه ال بد  غ  ص حت شأن . لك يقا املقرر  بوأكد  ". أو"تعل
سري لكمة  تفوساءل أيضا عن طريقة  يار " احرتام"ت سطر األخري من ا خلاليت وردت يف ا  .2.9 للامدة 2ل

يس أويفريوس  يد أوسوادلو ر لوقال ا يكسـ سب رأيه قد أشارت إىل ل يلفورت  يو  يا فرانندا إان يدة لو حإن ا ب سـ سـ لسـ
شعوب ويس إىل األثر الرجعي تعويضات لصاحل ا لا ل ية . ل يق ابألثر الرجعي للحقوق ألن اآلاثر احلا لوأوحض أنه ما من  تطب

نامجة عن الانهتااكت ال تزال قامئة  .لا

تون هاردسون إن موضوع األثر الرجعي ال يد بر سـوقال ا يسـ تخدامات ل ية أو الا تخدامات احلا بق إال عىل الا سـ  ل سـ ينط
يدية تواصةل للمعارف ا تقلا ية املربطة هبا . لمل يدية واملوارد الورا بري قضااي إرجاع املعارف ا شمل ا تورأى رضورة أن  ث تقل تع لي ل

تواصل تخدام ا تخدام احلايل أو الا ملاليت ال تدخل يف إطار الا سـ  .سـ
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 10املادة 
 ر القانوين العامالامتيش مع اإلطا

 

يار   1خلا

بان ناء عىل هذا الصك بامحلاية تأخذ  1.10 ميات ادلوية واإلسارملالصكوك واحلسـيف ا توافق قلل لية األخرى وتعمل اب
 .معها

يار   2خلا

ناء عىل هذتُبقي ينبغي أن  1.10 نصوص علهيا يف الصكوك القانوية ادلوية  َايةّالصك امحل ابامحلاية  لا ن ها ومل ينبغي لعىل حا
 .ال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكلأ

سري أي  2.10 تقاص أو تاليش من أحاكم هذا الصك عىل أنه حمك تفال جيوز  شعوب نيؤدي إىل ا لاحلقوق اليت دلى ا
سـهبا  يا أو اليت ميكن أن  ية حا تاأل ل بلتكصل  .ملسـتقيف ا

 

يق عىل املادة [  ]10لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 مقدمة املقرر 

ي شأن املادة لسـقدمت ا تاجات  يه اجملموعة من تطور وا شأن ما توصلت إ نا بوالنوس تقريرا  بدة لور ل ب  .10سـتني

بع دون  سارية، وذكل اب توافق بني هذا الصك القانوين والصكوك القانوية ادلوية ا لطوهدف اجملموعة الرييس ضامن ا ل ل ن ل ئ
تحديد ية أي مهنا اب تقال ساس اب لا ل سـ  .مل

يولويجومع ذكل، الحظت اجملموعة  نوع ا تعلقة اب يغة هذه املادة تربز أن املادة تركز فقط عىل الصكوك ا بأن  ت مل لص  .ل

شلك أكرب العالقة اليت  هم إدراج امجلةل اليت تغطي  تربت اجملموعة أن من ا بويف هذا الصدد، ا ينبغي أن تكون بني اكفة ملع
ثل نة  شلك حمدد إىل موضوعات  مالصكوك ادلوية، وتفادي اإلشارة  ي ب سان وغري ذكلمعل ية الفكرية وحقوق اإل ن ا  .مللك

تلفةواعرتف سة العامة إدراج قامئة بصكوك دوية  تلفني قد اقرتحوا خالل ا خمت اجملموعة بأن خرباء  ل جلل لكن اجملموعة رأت . خم
يد فعل ذكل شلك خاص . ملفأن من غري ا نة أو اإلشارة إلهيا  يط الضوء عىل صكوك دوية  بوقد يكون  ي ل معسل عىل ت

تحديدُ تذكرب صكوك أخرى ملحسا   .ل اب

نا بوالنوسورشحت أيضا  يدة لور يا  . الطريقة اليت صاغت هبا اجملموعة املادةلسـ

ثلام ميكن مالحظة ذكل1.10توشمل الفقرة  يارين  م   .خ

يار  خلوقد حذف ا ياسة العامة 1ُ نون " 9"لسـ من هدف ا ملعهذا الصك، ا مياحرتام الاتفاقات والصكوك ادلوية واإل"ل ية قلل
هايشوالامت شلك أفضل كجزء ". مع  نص أو إدراجه  ية هذا املوضوع، رأت اجملموعة أن من املمكن نقل هذا ا بونظرا أل ل مه

تهنا  .مكمن هذه املادة أو 

يار خلوحذف ا تعلق10 من املادة 2 ُ نص ا مل من ا يدي  ل ثقايف ا بري ا تقلاب ل لتع ل وهذا )WIPO/GRTKF/IC/18/4(ل
ترب العديد من اخلرباء  بارة عا تخدام  عأن ا نا أكرب" ينبغي أال متس"سـ نص  ينح ا ل  .يقمي

ية45 من املادة 2.10خذ نص املادة ُوأ شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صل من إعالن األمم ا ل ب هدف من ذكل ضامن . مل أال لوا
شلك يرض ابحلقوق برس أي من مضامني هذا الصك  سـهبيف يا أو اليت ميكن أن  ية حا شعوب األ ت اليت دلى ا ل صل ا تكل

شلك يقوض هذه احلقوقمسـتقبال سب رأي اجملموعة، فإن املادة . ب، أو  يتعني أن ترد يف أي صك   مادة عامة،45حو
ية شعوب األ تطرق إىل حقوق ا صلدويل  ل  .ي

 تعليقات اخلرباء
يد  بارة أمادو اتنكوانولسـقال ا ناء عىل هذا الصكي"ع إن  ببغي أال متس امحلاية  يار " ن . بارة جد قويةع 1.10 للامدة 2خليف ا

يث إذا أودع خشص يري رشيعاهتا،  حبوأشار إىل أن سورسا قد قررت  ت تغ بغي هل  ي يدية،  تعلق ابملعارف ا نطلب براءة  تقل يت فل
شأ واملصدر ساس. ملنذكر ا شأ واملصدر ال يعين عدم ا ملوإن ذكر ا  .ملن

هام يارين بمكالن  يفار أن ا يدة مارات إفلني  بعضورأت ا خل نج مسـ تربت أن . ل ثالثة أو عوا لمن املمكن دمج هذه األحاكم ا
 .خيارين مهنا عىل األقل

يار  نارص الواردة يف ا شأن إماكية دمج ا يفار  يدة مارات إفلني  يدة ديربا هاري مع ا خلواتفقت ا لع ن ب نج سـ مسـ ل يار 1ل . 2خل وا
يار  يط املادة 2خلفضلت ا تايل1.10تبسـ لكهنا اقرتحت  بري ا تخدام ا ل اب تع  هذا الصك مع الصكوك ينبغي أن يامتىش: "لسـ

لالقانوية ادلوية األخرى بة .2.10وأيدت املادة ". ن شلك خاص ومادة هممة اب ية  شعوب األ سـ وقالت إهنا مالذ آمن  ب صل لنلل
 .هلم

نا كوفاكس يدة كر يسـتيوفضلت ا يار " ينبغي أال متس"عبارة  لسـ نظور . 1.10 للامدة 2خليف ا سب من  بارة أ موبدو هذه ا ن لع ت
يقني القانو بارة . ينلا هم من  عوقالت إن من املمكن أن  ية"ُيف ميالصكوك ادلوية واإل يارين " لالصكوك ادلوية"أو " قلل خليف ا
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يا أو اليت ميكن أنأن هذه الصكوكمعا  ية حا شعوب األ ل تغطي احلقوق اليت دلى ا صل بال،ل سـهبا  سـتق  متك شري ت ثلام  ت  ىل إم
 .2.10ذكل املادة 

يدة  يا فرانندا إانلسـواتفقت ا يلفورتسـلو بيو  يد سـ يقات ا سـ مع  يار أمادو اتنكوانولتعل شأن ا خل  واقرتحت . 1.10 للامدة 2ب
ية ادلوية نة احلكو نظر فهيا ا ية بني قوسني مربعني ليك  بارة ا لوضع ا للج ت ن ملع يفار وأيدت اقرتاح . ملع يدة مارات إفلني  نجا مسـ ل

يارين  خلشأن دمج ا شعوب  تامت2.10ورأت أن املادة . 1.10 للامدة 2 و1ب شأن حقوق ا تحدة  لىش مع إعالن األمم ا ب مل
ية  .صلاأل

بارة من أجل  قال سلطات هجودا  يه ا بذل  بدله، اذلي  بة  بايل إن هذه املادة هممة للغاية اب يد ابال موىس كو جا لف ت ل سـ ي نسـ ل لل
ية الفكرية  شاء نظام  للملكإ ميه إىل حد مان بدل و. تعمو سني رشيعات ا هود أيضا إىل  لوتريم هذه ا ت حت تنسـيقها مع أعامل جل

ياق بو يف هذا ا سـالو هذه املادة. لي نوي اختاذ موقف وطين وفقا  لوقال عن بدله   .ي

يد  يدة مرياندا ريزان أيو مع ا سـواتفقت ا لسـ يار أمادو اتنكوانول  2.10ورأت أن املادة .  جد قوي1.10 للامدة 2خل عىل أن ا
تصة ليك تظل مكدي بة اإلدارة ا سمح مبرا خمليدة، ألهنا  قت ية دامئاج شعوب األ صلر للحقوق وحترتم ا تقدت أن هذه املادة . ل عوا

ية شعوب األ صلست لصاحل ا ل يدية لي تكل املعارف ا يدية اليت  ية وامجلاعات ا تقلفقط، بل أيضا لصاحل امجلاعات ا مت تقل لحملل  .ل

شري  يدة سلمى  بوقالت ا يار لسـ شأن قانون املعاهدات، ال 2خلإن ا نا  ية  ب يامتىش مع اتفا فيي  . مهنا59 واملادة 6سـامي املادة ق

ياري املادة  ترييل دمج  يد ألربت د خواقرتح ا ف ي  . كام يه2.10وأيد املادة . 1.10لسـ

يار  شو تورال أن ا يدة روث داينريا اكما خلورأت ا ت تعني 2.10 واملادة 1.10 للامدة 1لسـ ي من أفضل الفقرات اليت 
تفاظ هبا  .حالا

يد َّوذكر  تعني مكمحمد احملمدي بأنه لسـا تعاقدة وميكن أن تعين الاتفاقات يبدأ،  بل األطراف ا ملاحرتام أي اتفاق من  ق
ياري املادة . عاقدةتملاألخرى فقط األطراف ا بدأ، اقرتح دمج  خوانطالقا من هذا ا تعديالت 1.10مل ل مع إدخال بعض ا

ثلام ييل ناء عىل هذا الصك يف امحلاية اليتال ميكن أن تؤثر : "معلهيا  ل الصكوك القانوية ادلوية األخرى يف تقدهما بامحلاية  ن
 ".أي حال من األحوال



WIPO/GRTKF/IWG/2/3 

49  

 11املادة 
يةامل ية والوسائل األخرى لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل األ بعامةل الو نن  جط

 

يقات  لتعلا

سائلعلق تت تعملإحدى ا ية ا تحقاقات الو بغي متديد نطاق الا بت يف إن اكن  ية األوية املطروحة اب مل األسا ن سـ ل ل طسـ لقة ين
يدين األجانب شمل أحصاب احلقوق أو ا يدية  سـتفابملعارف ا ملل ي يارات القامئة لالعرتاف . لتقل تفكري يف ا بغي مواصةل ا خلو ل ين

يدين بادل ،ملسـتفحبقوق األجانب من أحصاب احلقوق أو ا ثل والاعرتاف ا ت مبا فهيا املعامةل اب ثانظر الويقة (ململ
WIPO/GRTKF/IC/8/6  شة نا قلالطالع عىل   ).أمكلم

يدية وما  ية القامئة اخلاصة حبامية املعارف ا بات ا بت يف إماكية متديد نطاق الرت ية اب ية اث سأةل أسا تقلوتعلق  حملل ن ل ن سـ م لت تي
يدين األجانب شمل أحصاب احلقوق أو ا تحقاقات،  سـتفيلحق هبا من ا ملل ي بغي بدون شك أن ي. سـ ألحصاب كون ينو

يدين األجانب  يدية وا ملسـتفاملعارف ا هم لتقل نهتك حقو قاذلين  نص علهيا هذا ُت ثلام  هم،  ياحلق يف احلصول عىل حامية حلقو م ق
ية. الصك تحقاقات املعرتف هبا يف األنظمة ا هؤالء احلصول عىل الا سؤال املطروح هو إىل أي مدى ميكن  بقى ا حمللو سـ ل . لي

ثال،  يل ا ملوعىل  ساكن الغاابت يف بدل معني ُيعرتف سب  ف معارهمن خالل إجراءات محلايةملابلوضع الفريد من نوعه 
يدية توى احمليللتقلا شلك خاص عىل ا سـ  بغي . ملب نهل  ها  هذه اإلجراءاتمتديد نطاقيف أحصاب ليشمل ع الفريدة من نو

ها؟هنا مبا أ ،احلقوق األجانب نة اليت مصمت تدابري امحلاية من أ بق خارج اجملموعة ا جلال  ُ ي  ملعتط

شة   نا قوشجع اجملموعة أيضا عىل  نظر إىل األحاكم اليت ترد يف املادة مت نص ا3.8لتضارب القوانني اب مل يف ا بري ل لتعتعلق اب
يدي  ثقايف ا تقلا  ).WIPO/GRTKF/IC/18/4(لل

 

يق عىل املادة [  ]11لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 مقدمة املقرر 

يدة  سونلسـقدمت ا ية ابملادة -غاكيت هود ياغة ا نيث معل مجموعة ا لص  .11ملعمس

ناو تعني هبا الاعرتاف حبقوق ومصاحل األجانب منتوقد  يدية يلت اجملموعة الطريقة اليت  . لتقلأحصاب احلقوق يف املعارف ا
يناء ذكل، أقر اخلرباء بأثوأ بدأ املعامةل الو طنن  ية الفكريةةم للملك ركزية تقوم علهيا املعاهدات ادلوية  وعىل غرار ذكل، . ل

تضمن األنظمة أقر اخلرباء ية لدلول األعضاء اعرتئالقضات برضورة أن  سقا بأحصاب احلقوق األجانب، وما طنية الو متافا 
هم يزي ضد حقوق األجانب ومصا نع ا بة يف  حليلحق به من ر متم  .لغ

ية، حددت مجم  ية يف األنظمة ا بدأ املعامةل الو يق  تفكري يف  ند ا حملللكن،  ن ب ل طع ية فاميمتط  خيص لعملوعة اخلرباء الصعوابت ا
يع نطاق م شلك فعالسـتو ساواة  بعامةل األجانب عىل قدم ا ئةل داخل اجملموعة حول . مل بري آخر، فقط طرحت أ سـو ُتع ب

ية األخرى يا وبدون رشوط إىل األنظمة القانوية ا نفاذ تلقا سامح لألجانب اب حمللإماكية ا ن ئ ل ل ية . ن ئةل ا لعملوتعلق هذه األ سـ ت
ت" 1: "ابألساس مبا ييل ية ا ية ا ملاخلا حملل يدية؛ أصةل للمعارص ية و"2"لتقلف ا شعوب األ شموية اليت تربط ا صلالعالقة ا ل ل ل

ية ية ومواردمه الورا ثقا هم ا ثمبعار فل تارخيي " 3"؛ ف ثقايف وا ياق ا سب ا ية مصممة ابألخص  لوكون بعض القوانني ا ل سـ ح لحملل
ية  بدلان ا يدية يف ا نألحصاب املعارف ا ل ملعتقل ية(ل ية اخلاصة ابإلدارة ا ئثل الربامج الو لبيم  ). وقانون األرضطن

ية  نة احلكو ناول هذا املوضوع، قرر اخلرباء أن يوصوا ا با يف  نا ية  بدأ املعامةل الو موهذا، ورمغ احامتل أن يكون  م م للجل ت سـ طن
شاف تكادلوية مبواصةل ا همسـل يارات األخرى القامئة لالعرتاف حبقوق أحصاب احلقوق األجانب ومصا حل ا ومن بني هذه . خل

يارات، املعامةل  ثل وخلا  .معامةل ادلوةل األكرث رعايةملاب

 تعليقات اخلرباء
بة احلقوق سأةل مرا نا طرح  ناسب  سون إن اكن من ا تون هارد يد بر قساءل ا م ه مل ي سـ سـ يت بغي . ل شأن ما  شة  نا نودارت  يم ب ق

يدية تخدم املعارف ا يدي اليت تطور و ياقهيا ا تفرقة خارج  شأن امجلاعات ا يام به  تقلا سـ تقل سـ مل لب ت ل شعوب وأثري موض. لق لوع ا
يا عن  نفصةل حا ية، اليت قد تكون  ية يف امجلاعات ا ية األ لاأل حملل ب مصل  .امجلاعات اليت جاءت مهناجن

تحكمي من أجل اإلرشاف لصاحل  شاء نظام دويل للرصد أو ا نص احلاجة إىل إ يد روالند ابرنس أن يربز ا لواقرتح ا ن ل لسـ
ية ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل  .ل
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 12املادة 
تعا  حلدودعرب اون لا

 

تعاون  تلفة،  تعاقدة  يدية يف أقالمي أطراف  تيف احلاالت اليت تقع فهيا املعارف ا خم متقل تعاقدة تكلل ختاذ تدابري ابمل األطراف ا
ها تعارض  معتدمع أهداف هذا الصك وال  شاركة . ت تعاون  مبوجيري هذا ا يدية] وموافقة[ل  . لتقلأحصاب املعارف ا

 

يق عىل امل[  ]12ادة لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 مقدمة املقرر  

يدة نا كوفاكس لسـقدمت ا ية ابملادة  يسـتيكر ياغة ا نمعل مجموعة ا  .12ملعلص

يدة  يد موىس عامثن وا يد نيب هللا عزايم ساردو وا بواك وا يويال  يدة  ياغة مه ا شاركون يف مجموعة ا سـوا سـ سـ شـ ن ل سـ لص لمل ل ل ي كل
يد رشارد إيكني و يو اينغ وا تهو سـ تلنغ يدة كور يا لسـ يد ل جا ابب شافر وا يدة لسـ لسـنس غاسرت وا يد ي نا كوفاكس وا لسـكر يسـتي

يدة  يا وا يد رودريغو فاال نا وا بو يل فا يد  يون وا ياناكرلو  يد  يدة ديربا هاري وا سـمارك بريملان وا سـ سـ ي ل يغ سـ ل غ سـ لسـ ن ل ل ل حياة مل
يدة  حماديج يد ديونزيو مادوريرا وا سـوا لسـ يد جوزيف أولزياريويول يلونني لوان رويز وا سـإ لسـ  .ك

تعلقة هبذا املوضوعالح رشوع املعاهدة  مظت اجملموعة أن ما من ويقة أو مادة حمددة مضن  م يد إاين . ث لسـوأشار الريس، ا ئ
شأن  بيث، إىل بروتوكول انغواي  نه تقامس العادل وا ية وا ملاحلصول عىل املوارد ا ل تخداهما، جلين ئة عن ا نا نافع ا سـصف  شـ ل للم

تخدم كويقة مع رشوع مادة ا ثواقرتح  سـ  .لُم

ناوهل تأكد من املوضوع اذلي تريم املادة إىل  تواكن عىل اجملموعة أن  تعاون العابر للحدود قد أثري . ت ُوالحظت أن موضوع ا ل
ثل  تعلق بعدة مواد  شات  نا ميف  تم مييق تعاون ادلويل واإل قلإدارة احلقوق وا تعاون الالزم. ل شأن نوع ا شغال  ناك ا لواكن  ب ن . ه

شة حول مدى مالءمة حمك هبذا احلصول عىل موضوع ُأثريوقد  نا تح  ية و ية وامجلاعات ا شعوب األ ق موافقة ا حملل صل مل ف
ياق شأن يف هذا ا سـا باه إىل إماكية . لل توا الا ناولت هذه املوافقة، فقد  ترب بعض اخلرباء أن مواد أخرى قد  نوإذ ا ت تع نلف
تضارب بب يف ا لا  .لتس

يار  تايل عىل ا شة اب نا خلوركزت ا ل ق تمد الاقرتاح األول. 4جملموعة  اذلي أعدته ا2مل ُوا ن الاقرتاح اجلديد ال أل للمجموعة ع
يدية يغطي سوى جزء من املوضوع  نص عىل إرشاك أحصاب املعارف ا يا، مبا أنه  نرصا إضا تقلوتضمن الاقرتاح األصيل  ي لع ف

هم ثلام اقرتحهتا هذه اجملموعة 12تونص املادة . نفسأ يزيم  بغي  تعاون اذلي  متعىل واجب ا يذ العامة ينل لتنفه عن الزتامات ا
تعاقد  .ماليت تقع عىل عاتق أي طرف 

 تعليقات اخلرباء
يد  نودرايلسـقال ا هاجرين يف عدد فيأرجون  تات وا نظر يف تطلعات جامعات ا بغي أن  ية ادلوية  نة احلكو مل إن ا ن شـم ت ل لللج ي
بدلان شمتوساءل إن اكن أحد املوضوعات اليت يغطهيا نطاق هذا . لمن ا تخدمة سيالصك  ية املادية ا ثقا تلاكت ا سـل ا ل ململم ف

يدية تقلناقل املعارف ا لت تاج . ل تحديد، فإنه يرى أن ادلول األعضاء قد  حتوإذا اكن األمر كذكل، فامي خيص هذه املادة اب ل
نة  يوسكو  ية ا تفكري يف الطريقة اليت نفذت هبا اتفا سـإىل ا ن ل لل تعلقة 1970ق تدابري الواجب اختاذها حلظر ومل ا ماب ترياد ل سـنع ا

رشوعة ية بطرق غري  ثقا تلاكت ا ية ا موتصدير ونقل  ل فملم  .ملك

نرية يف  بقة ا ية يف املوافقة ا ية وامجلاعات ا شعوب األ يدة ديربا هاري أنه جيب الاعرتاف حبق ا ملسـتوأوحضت ا سـ حملل صل ل ملسـ ل
يدية العابرة للحدود تعامل مع املعارف ا تقلأي إجراء  بارة لوهذا اقرتحت إزاةل القوسني. للل " وموافقة"ع املربعني عن 

تادة  بارة ا بارة اب تعاضة عن هذه ا ملعوالا لع لع نرية"سـ بقة ا ملسـتاملوافقة احلرة ا  ".ملسـ

تني، هام ياغة، أن اجملموعة فكرت يف حا بواك، اليت اكنت يف مجموعة ا بو  يويال اك يدة  لورشحت ا لص شـ ي ن ل يسـ ل احلاةل ) 1: (كل
يدية يف ب تجاورين أو أكرث؛ لتقلاليت تقع فهيا املعارف ا يدية يف والايت ) 2(مدلين  لتقلواحلاةل اليت تكون فهيا املعارف ا

بب  تلفة  بسقانوية  خم يديةن بطت فهيا املعارف ا متني إىل ادلول اليت ا لتقلالوضع ادلويل لألشخاص ا سـُتن وشعرت اجملموعة . ملن
ية بار احلاةل األوىل كفقرة اث نبرضورة ا شة، قررت . عت نا قلكن خالل ا تنيمل ثلام ورداتلاجملموعة دمج احلا يدة . م  لسـواقرتحت ا

تلف ية ادلوية يف تكل احلاةل ألهنا وضع  نة احلكو نظر ا بواك أن  بو  خميويال اك ل للج ت شـ ي ن مل ي  .كل

يىل غارو فالفريديوأكدت  يدة  لا يل إىل 36 أن املادة لسـ ية  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  حت من إعالن األمم ا صل ل ب مل
 .شعوب عرب احلدود
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بارة و يويت فورد إضافة  يدة  عاقرتحت ا ل فسـ ية العابرة للحدود"ل صلشعوب األ احلاالت اليت تقع فهيا املعارف يف "بعد " لل
يدية توقف عىل وقالت إن ". لتقلا يدية  ها ا ية فامي خيص معار شعوب األ ها ا تلفة اليت  يب والهنج ا تاألسا تقل صل ل خمل لل ف تتبع

ية، وعىل الطريقة ية ا ناجملموعة األ هاملعصل تد ها وحتافظ علهيا و يدية وتقا ها ا بق هبا معار ع اليت  ب مس تف ت تقل وأضافت أن . لتط
تجىل يف بروتوكول انغواي شاهبة  تمفاهمي   .م

يو غابريل أوسكوانو  يد هورا يوأكد ا شـ تسـ بور احلدود ذو أل يدية، مهية عفارغاس أن موضوع  لتقلقصوى يف جمال املعارف ا
تقامس املعار يدية مع بدلان جماورةيال سـامي يف بدله اذلي  نرصين. لتقلف ا تعني أن تغطي هذه املادة  عو بت . ي تعني ا لأوال،  ي

رشوع تلكت متلاك غري  شـهئا وا يدية اليت أخذت من أماكن  مشأن املعارف ا ن تقل ُب م م ُ تعلق . ل بغي أن األمر يو ينابلطريقة اليت 
تعاون العابر للحدودُت يدية يف إطار ا لعامل هبا هذه املعارف ا ثاين. لتقل نرص ا لأما ا بدلان ،لع تعاون لصاحل ا يات ا تعلق بآ ل  ل ل في

يدية،  تقامس املعارف ا تقلاليت  يهِّدُعىل أساس اإلقلمي اليت حلت يات وأشار إىل أن .فدت  تعددة القو يا  تور دوةل بو م د م ليف سـ
ياينص  توارثة اليت أخذت من إقلمي بو يدية وا ليفعىل إرجاع املعارف ا ُ مل  .لتقل

يد يوان يقاتلسـوشدد ا ييت عىل  تعله نغاالاب  بواك سـيل بو  يويال اك يدة  شـا ي ن ل يسـ ل يا . كل يا وتزنا نوب أفر نوقال إن بدلاان بني  يق ج
تقامس نوع من ا لتعرف هذا ا  .ل

تعاقدة ية أطراف  شعوب األ يد روالند ابرنس أن ا موأوحض ا صل ل بور احلدود . لسـ ناول موضوع  عورأى أن من املمكن  ت
يل تطرق لتفصمبزيد من ا يه ل بعد ا يض لإ مسـتفشلك  شأن موضوع املوافقة . يف صك دويلب يدة ديربا هاري  بواتفق مع ا لسـ
نرية بقة ا ملسـتا  .ملسـ

يدة مرياندا ريزان أيو يدية املربطة  لسـواتفقت ا تعلقة ابملعارف ا سائل ا ناك العديد من ا يق القائل إن  تمع ا تقل مل مل ه لتعل ل
ية سم بني لوقالت إن العديد من املعارف ا. ثابملوارد الورا يدي أيضا  ثقايف ا بري ا تيدية املربطة بأشاكل ا تقل ل تع ت ُتقتقل ل ل

يا إىل حد ما يا ومالزياي، وبني بروين وأسرتا لإندو يهن.نيسـ سجم  تعايش  سمح  يدة  ب وميكن إدارهتا بطريقة  نج ب واتفقت مع . امت
يدة ديربا هاري ف  .امي خيص موضوع املوافقةلسـا

بايل أن امل يد ابال موىس كو يورأى ا لسـ تصل ابملادتني 12ادة ل يدية إ. 10 و4ت  تقلندما تؤخذ املعارف ا لفع ىل اخلارج عىل يد ُ
تدخل تلفة، ميكن لدلوةل ا نوعة تفرقت يف أقالمي  لشعوب  خم ساعدة . مت سلطات العامة  يد أن عىل ا هم جدا تأ مومن ا ل ك مل

يع أمور املصاحلة يدية يف  مجأحصاب املعارف ا ند. لتقل تفكري يف هذا  بغي ا عو ل تصل ين م إدماج األشخاص اذلين هلم إرث 
تارخي يولويج واب نوع ا لاب ب لت هم جدا اذلي تضطلع به ادلول مك. ل نازعاتاءط وس أوحمكنيملوشدد عىل ادلور ا  .مل يف ا

يو غابريل أوسكوانو فارغاس يد هورا سائل والاشغاالت اليت أاثرها ا نا بوالنوس ا يدة لور يوأيدت ا شـ سـ ن مل ي تسـ ل  .ل

يد ألربت  يدةلسـوأيد ا ترييل اقرتاح ا سـد لي تحديدف شأن هذا املوضوع اب ميوس  شيل ايماغويت  ل اكرال  ب لي وقال إن يف . م
يا العديد من امجلاعات ٍوتكون إحدى امجلاعات من خلف. سـسانت لو تلط بأي جامعة أخرىت بارش مل  خي أفريقي  ناك . م هو

نا وغ نطقة الاكرييبويوجد العديد م. ناان ويجرياي حتافظ عىل ثقافاهتاغيجامعات من  نود يف  ساكن ا من ا ه بغي أخذ هذا . لل ينو
بار يا، ألنه موضوع يف وأمل . عتبعني الا يا إىل هذا مع دوةل سانت لو ند وغاان ويجرياي و تطرق اخلرباء من ا سـأن  ن ه غيني ل

نطقة  .ملفريد من نوعه يف ا

تخدام  ثاين من امجلةل األوىل اب يط اجلزء ا يد محمد احملمدي  سـواقرتح ا ل سـ بسـ تدابري القانوية الالزمة لضامن "عبارة تل ناختاذ ا ل
 ".حتقيق أهداف هذا الصك
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 خيارات بديةل من اخلرباء
يدةرأت  ميوس أن من املمكن السـا شيل ايماغويت  ل اكرال   .خيص هذه املوضوعاتسـتخدام لغة بروتوكول انغواي فامي مي

نحو  هذه املادة عىل ا لواقرتحت نصا بديال  تايلل  :لا

يةف احلاجة إىل طرائق يبحث األطرا" نافعلآ شرتك  تقامس ا ية  للم عا مل لل نصف ، وذكل من أجل مل تقامس العادل وا ملناول ا ل ت
يدية  تخدام املعارف ا متدة من ا تقلنافع ا سـ لللم نح املوافقة اليت ال ميكن ، و يف احلاالت العابرة للحدوداملوجودةملسـ مشأهنا  ب

نرية أو احلصول علهيا بقة ا ملسـتا  ."ملسـ
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