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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( امسةاالستثنائية اخلواألربعون )الدورة  سادسةالالدورة 
 2024 سبمترب 00اإىل  22من ، جنيف

 
 

املوارد الوراثية واملعارف بعض املسائل املتعلقة باللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية و
 التقليدية والفولكلور

عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

، 2020العادية( واليت عقدت يف سبمترب  احلادية والعرشين) الثالثة والأربعنيوافقت "امجلعية العامة للويبو" يف دورهتا  .2
 ثية واملعارف التقليدية والفوللكوراللجنة احلكومية ادلولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية واملوارد الورا وليةعىل 

 .2024/2015 للثنائية

 كام ييل:، WO/GA/43/22 الوثيقةعىل النحو املُبنين يف ، 2024/2022وُحددت ولية اللجنة للثنائية  .2

ذ تضع امجلعية العامة للويبو يف اعتبارها توصيات جدول أأعامل التمنية وتقرن ابلتقدم احملرز ة توافق عىل جتديد ولي، "اإ
 جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور عىل النحو التايل:

ن اللجنة )أأ(" ، ودون اإخالل ابلعمل اجلاري يف منتدايت أأخرى، 2024/2022خالل ثنائية املزيانية املقبةل ، اإ
خبصوص املفاوضات املستندة اإىل النصوص هبدف التوصل اإىل اتفاق ، نياتم ابنفتاح والزتام، س تواصل ترسيع معلها

حول نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

د بوضوح يقوم عىل أأسالي  معل سلمةبران، كام هو مبني يف اجلدول أأدانه، وتتنبع اللجنة )ب(" للثنائية ، م  معل دحدن
مبا يف ذكل دورات مواضيعية ، 2024. ويكفل هذا الربانم  تنظمي ثالث دورات للجنة يف عام 2024/2022

اجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني ، يف بداية ادلورة السادسة والعرشين للجنة، ومتداخةل/تقيمية. وس ُيعقد
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وذكل بغية ، حلكوميني من العوامص لتبادل وهجات النظر حول املسائل الس ياس ية الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضاتا
ر اللجنة عقد مزيد من الاجامتعات عىل مس توى السفراء/كبار  تقدمي املزيد من الإرشاد/التوجيه للمسار. وجيوز أأن تقرن

 ادمة.املسؤولني احلكوميني من العوامص أأثناء دوراهتا الق

س تخدم مجيع ي ما أأجنزته من معل و  اإىلمستندا  2024/2022وس يكون تركزي معل اللجنة خالل الثنائية  )ج("
 WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5 الواثئقمبا يف ذكل ، واثئق معل الويبو

اإضافة ، صلتكون أأساس معل اللجنة فامي خيص املفاوضات املستندة اإىل النصو ، WIPO/GRTKF/IC/25/7و
 اإىل أأية مساهامت نصية من الأعضاء.

نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية  2024لمتس من اللجنة أأن ترفع اإىل امجلـعية العامة لعام يُ و  )د("
غرض اس تكامل لدولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 

النص )النصوص( ودرجة التقدم احملرز ، 2024يف عام ، )النصوص( يف غضون الثنائية س تقمين امجلعية العامةالنص 
ضافية، وتبتن يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس فهياوتنظر  أ خذة معلية ، وستنظر يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإ

 وضع املزيانية يف احلس بان.

املكت  ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم من خربة وتلمتس امجلعية العامة من  )ھ("
 وبمتويل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابلطريقة الأكرث فعالية مع مراعاة الصيغة املعتادة.

رشاد مناقشة وحتيط امجلعية العامة علام ابلإماكنية املتاحة لأعضاء اللجنة للامت" س دراسات أأو توفري أأمثةل من أأجل اإ
، مبا يف ذكل أأمثةل عىل املواضيع القابةل للحامية واملواضع اليت ل تُراد لها امحلاية، ولك مادة مقرتحة، الأهداف واملبادئ

س بقة وأأمثةل عىل الترشيعات احمللية. غري أأنه ل ينبغي لدلراسات والأمثةل تأأخري التقدم أأو وضع أأية رشوط م 
 للمفاوضات املستندة اإىل النصوص."

 النشاط املؤقت التارخي

 .املوارد الوراثية -دورة اللجنة السادسة والعرشون  2024فرباير 

  العوامص من اجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني
 لتبادل ال راء بشأأن املسائل الس ياس ية الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضات

ارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف حول املو 
 .بغية الاس مترار يف اإرشاد/توجيه املسار، التقليدي

 املدة: نصف يوم

 مع ، اإجراء مفاوضات تستند اإىل النصوص خبصوص املوارد الوراثية
 الرتكزي عىل النظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع نص قانوين

 .)أأربعة أأايم ونصف يوم(

 أأايم 2املدة: 
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وتلهيا أأشاكل التعبري  لتقليديةااملعارف  -السابعة والعرشون  للجنةدورة ا 2024 أأبريل
 الثقايف التقليدي.

  النظر يف القضااي املتداخةل املرتبطة ابملعارف التقليدية/أأشاكل التعبري
 (يوم واحد) الثقايف التقليدي

  مواد  4بادئ والرتكزي عىل الأهداف وامل  –املعارف التقليدية
، ونطاق امحلاية، واملس تفيدون، ويه: موضوع امحلاية أأساس ية

 (أأايم 4) والتقييدات والاس تثناءات

  النظر يف القضااي املتداخةل املرتبطة ابملعارف التقليدية/أأشاكل التعبري
 الثقايف التقليدي )يوم واحد(

  بادئ الرتكزي عىل الأهداف وامل  -أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
ونطاق ، واملس تفيدون، مواد أأساس ية ويه: موضوع امحلاية 4و

 (أأايم 4)والتقييدات والاس تثناءات ، امحلاية

 أأايم 20املدة: 

 .يةدورة متداخةل/تقيم  –الثامنة والعرشون للجنة دورة ا 2024يوليو 

  دورة متداخةل بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل
  التقليدي.التعبري الثقايف

  العامة مجلعيةاإىل ا رفع توصيةتقيمي التقدم احملرز و 

 أأايم 0املدة: 

 امجلعية العامة للويبو 2024 سبمترب

، غرض اس تكامل النص )النصوص( يف غضون الثنائية س تقمين امجلعية العامةل
وتبتن يف  فهياالنص )النصوص( ودرجة التقدم احملرز وتنظر ، 2024يف عام 

وستنظر أأيضا يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات ، عقد مؤمتر دبلومايسادلعوة اإىل 
ضافية  "أ خذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان.، اإ

 2024 عام دورات اللجنة يف

 اكل يت: 2024اجمتعت ثالث مرات يف عام ، 2024معلها يف ولربانم   2024/2022للثنائية وفقًا لولية اللجنة  .0

 بشأأن املوارد الوراثية؛، 2024فرباير  7اإىل  0من ، العرشوندورة اللجنة السادسة و  )أأ(

بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  2024أأبريل  4مارس اإىل  24من ، دورة اللجنة السابعة والعرشون )ب(
 الثقايف التقليدي؛

شأأن املوارد الوراثية دورة متداخةل ب لغرض اإجراء ، 2024يوليو  9اإىل  7من ، دورة اللجنة الثامنة والعرشون )ج(
 .مجلعية العامةاإىل اتوصية  رفعتقيمي التقدم احملرز و و ، واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
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نص صك  2024أأن ترفع اإىل امجلـعية العامة لعام " )الواردة أأعاله( اللجنة لهذه الثنائيةمن ولية  ويُلمتس يف الفقرة )د( .4
اكل التعبري الثقايف صكوك قانونية دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشقانوين دويل )نصوص 

النص )النصوص( ، 2024يف عام ، غرض اس تكامل النص )النصوص( يف غضون الثنائية س تقمين امجلعية العامةلالتقليدي. و 
ضافية، عقد مؤمتر دبلومايسوتبتن يف ادلعوة اإىل  فهياودرجة التقدم احملرز وتنظر  ، وستنظر يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإ

 ."أ خذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان

 القرارات التالية: 2024اختذت ادلورات الثالث اليت ُعقدت يف عام ، ويف هذا الصدد .2

استنادا اإىل ، أأعدت اللجنةدورة اللجنة السادسة والعرشون )املوارد الوراثية(: " )أأ(
 2الصيغة املعدةل  -"وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ، WIPO/GRTKF/IC/26/4 الوثيقة

(Rev. 2رت اللجنة أأن يرفع ذكل النص اإىل ، 2024فرباير  7ابلصيغة اليت ورد هبا عند اختتام ادلورة يف ، (". وقرن
دخالها بشأأن مع م، 2024للويبو اليت س تعقد يف سبمترب  ةامجلعية العام راعاة أأية تصويبات أأو تعديالت قد يتفق عىل اإ

طبقا لولية اللجنة للثنائية ، 2024مسائل شامةل يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة املزمع عقدها يف يوليو 
كام أأحاطت اللجنة علام . WO/GA/43/22 الوثيقةعىل النحو الوارد يف ، 2024وبرانم  العمل لعام  2024-2022

 WIPO/GRTKF/IC/26/6و WIPO/GRTKF/IC/26/5 واثئقلاب
 WIPO/GRTKF/IC/26/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/26/INF/7و
 WIPO/GRTKF/IC/26/INF/9."1و

فامي خيص املعارف دورة اللجنة السابعة والعرشون )املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي(:  )ب(
نصا أ خر بعنوان "حامية املعارف ، WIPO/GRTKF/IC/27/4 الوثيقةعىل أأساس ، أأعدت اللجنة، التقليدية

مارس  22يف هناية هذا البند من جدول الأعامل يف ، وقررت اللجنة ".(Rev. 2التقليدية: مرشوع مواد التنقيح )
أأو تغيريات رهنًا بأأي تعديالت ، 2024أأن يُرفع هذا النص اإىل امجلعية العامة للويبو املقرر عقدها يف سبمترب ، 2024

وفقا للولية اخملوةل ، 2024 واملقرر عقدها يف يولي، بشأأن مسائل متداخةل جترى خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة
كام أأحاطت اللجنة . WO/GA/43/22 الوثيقةكام ورد يف  2024وبرانم  العمل  2022-2024اإىل اللجنة للفرتة 

 WIPO/GRTKF/IC/27/8و WIPO/GRTKF/IC/27/7و WIPO/GRTKF/IC/27/6 لواثئقعلام اب
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/7و
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/10و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/9و
استنادا ، أأعدت اللجنة"، وفامي خيص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11."2و

حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع "ا أ خر بعنوان نًص  WIPO/GRTKF/IC/27/5 الوثيقةاإىل 
رت اللجنة أأن يُرفع ذكل النصRev. 2) 2الصيغة املعدةل  -مواد  ابلصيغة اليت ورد هبا عند اختتام النظر ، (". وقرن

مع ، 2024 للويبو اليت س ُتعقد يف سبمترب ةاإىل امجلعية العام، 2024أأبريل  4يف هذا البند من جدول الأعامل يف 
دخالها بشأأن املسائل املتداخةل يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة  مراعاة أأية تصويبات أأو تعديالت قد يُتفق عىل اإ

عىل النحو ، 2024وبرانم  العمل لعام  2022-2024طبقا لولية اللجنة للثنائية ، 2024املزمع عقدها يف يوليو 
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/7 لواثئقاطت اللجنة علام ابكام أأح .WO/GA/43/22 الوثيقةالوارد يف 

 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/9و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/8و
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/10."3و

                                                 
1

 260 - 262، الفقراتن WIPO/GRTKF/IC/26/8 قةالوثي 
2

 220 - 222، الفقراتن WIPO/GRTKF/IC/27/10 Prov. 2 الوثيقة 
3

 227 - 226، الفقراتن WIPO/GRTKF/IC/27/10 Prov. 2 الوثيقة 
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أأحاطت اللجنة علام ابلعنارص املتداخةل للنصوص الواردة يف مرفقات  دورة اللجنة الثامنة والعرشون: " )ج(
 WIPO/GRTKF/IC/28/6و WIPO/GRTKF/IC/28/5و WIPO/GRTKF/IC/28/4 الواثئق
ة هبا أأثناء ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين ، وأأكندت رفع تكل النصوص، وانقش هتا ابلصيغة املُعدن

 2022-2024طبقا لولية اللجنة للثنائية ، 2024اإىل امجلعية العامة للويبو اليت س ُتعقد يف سبمترب ، للجنة عىل التوايل
وأأحاطت اللجنة علام كذكل  .WO/GA/43/22 الوثيقةعىل النحو الوارد يف ، 2024معلها لعام وبرانم  

 WIPO/GRTKF/IC/28/9و WIPO/GRTKF/IC/28/8و WIPO/GRTKF/IC/28/7 لواثئقاب
 WIPO/GRTKF/IC/28/INF/8وWIPO/GRTKF/IC/28/INF/7و
جرد التقدم احملرز  وفامي خيص .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/10و WIPO/GRTKF/IC/28/INF/9و

ن البياانت املُدىل هبا بشأأن هذه املسأأةل خالل املناقشة ، والتقدم بتوصية اإىل امجلعية العامة رت اللجنة أأن تُدون قرن
، 2024يوليو  9اخلتامية اليت جرت يف ادلورة الثامنة والعرشين يف اإطار هذا البند من جدول الأعامل يوم الأربعاء 

 2024سبمترب  00اإىل  22رفع تكل البياانت اإىل امجلعية العامة للويبو اليت س ُتعقد يف الفرتة من يف تقرير اللجنة وأأن تُ 
 4"وتُدرج يف تقرير ادلورة املعتاد.، يك تنظر فهيا

لهيا يف القرارات الواردة أأعاله: " الوثيقةتضم هذه ، وعليه .6 وثيقة موحدة بشأأن امللكية النصوص الثالثة التالية املشار اإ
"حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد التنقيح و، )أألف " )املرفق(Rev. 2) 2الصيغة املعدةل  -ية واملوارد الوراثية الفكر 
(Rev. 2)2الصيغة املعدةل  -حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد و"، ابء( " )املرفق (Rev. 2") 

 جمي(. )املرفق

ليه يف الفقرة ووفقًا لقرار اللجنة يف دورهت .7 فامي أأجريت املداخالت التالية "، )ج( أأعاله2ا الثامنة والعرشين واملشار اإ
خالل املناقشة اخلتامية اليت جرت يف ادلورة الثامنة [ …]، خيص جرد التقدم احملرز والتقدم بتوصية اإىل امجلعية العامة

 ":2024يوليو  9وم الأربعاء [ ي…] والعرشين

اإىل ما أأحرز من تقدم ملحوظ يف النصوص الثالثة لمتكني اللجنة من ، اًث ابمس اجملموعة الأفريقيةمتحد، أأشار وفد كينيا
وتقيض الولية احلالية املس ندة اإىل . 2022بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2024اإىل امجلعية العامة يف عام  رفع توصية

ضافة اإىل ذكلاللجنة ابس تكامل نص الصك ادلويل )نصوص الصكوك ادلولية( خالل   امجلعية مينِ س تق، الثنائية. واإ
وتنظر فهيا وتبتن يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر ، النص )النصوص( ودرجة التقدم احملرز، 2024 عام يف، العامة

ضافية، دبلومايس واس تطرد الوفد  أ خذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان.، وستنظر يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإ
معراًب يف ذكل عن ، أأو املشاورات غري الرمسية اء أأاكن ذكل يف املشاورات العامةكته ظلت بناءة سو قائاًل اإن مشار 

منا دحدودة الأجل وتتطل   أأن ولية اللجنة ليست مفتوحة واإ الزتامه ابختتام العمل مبا يتفق مع الولية. وأأشار اإىل
أأي قبل انعقاد امجلعية ، 2022راهنة يف أأغسطس س ُتختمت الولية ال، التجديد لك فرتة عامني. ومن هذا املنطلق

يقترص أأي أأعرب الوفد عن متسكه بأأن ، وعليه مل يتسَن للجنة اختاذ قرار يتجاوز فرتة وليهتا. وذلا، 2022العامة يف 
ية يه معل ، منطقيًا وتسلسلياً ، فاإن أأول قضية يتعني تناولها، نطاق وليهتا الراهنة. ومن مث قرار تتخذه اللجنة عىل

تقدير التقدم احملرز يف النصوص. وتكتيس معلية التقيمي أأمهية قصوى نظرًا اإىل أأهنا بينت بوضوح مواضع بغية  التقيمي
رشاد العمل يف املس تقبل ويعيد تركزي الطاقات ويعطي صورة  توافق ال راء ومواطن الصعوابت. وسيساعد ذكل عىل اإ

ت الالزم لوصول معل اللجنة اإىل هنايته املنطقية. وبناء عىل نتاجئ واحضة للعمل الواج  الاضطالع به فضاًل عن الوق
، س يتس ىن للجنة اختاذ اخلطوات الالزمة لختتام معلها بصورة موضوعية وواحضة وجمدية. ورأأى الوفد، معلية التقيمي

 2022ايس يف عام التوصية التالية اإىل امجلعية العامة : عقد مؤمتر دبلوم وقدمأأن النصوص مكمتةل ، يف هذا الصدد
النصوص قبل املؤمتر  حتسني صياغةملواصةل اجامتع رابع بني اجللسات النظر يف عقد وطل  عقد ثالث دورات و 

                                                 
4

من جدول أأعامل دورة اللجنة الثامنة والعرشين،  6لالطالع عىل القرار بشأأن البند  
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=280096 انظر
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عىل النحو املبني يف الربانم  اذلي سرُيفع اإىل الأمانة كتابًة. وأأعرب  دحددةادلبلومايس. وس تتبع ادلورات خطة معل 
ن  2022 نوبمرب الوفد عن توقعه عقد مؤمتر دبلومايس يف حنو  ، عىل هذا الأساس،س يوجهبرانم  العمل قائاًل اإ

من وفد كينيا ابمس  البيان اذلي تلقته الأمانة كتابةً حتقيق هذا الهدف. ]ملحوظة من الأمانة: النص الوارد أأدانه هو 
 اجملموعة الأفريقية[:

أأعامل بشأأن  2024لعامة للويبو يف سبمترب اإىل امجلعيات ا انتوصية اجملموعة الأفريقية وبرانم  العمل املقدم
 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 2024/2022ولية اللجنة يف الفرتة 

محلاية بنص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية( يضمن ا 2024التقدم اإىل امجلعية العامة لعام 
لنص ا لغرض اس تكاملالفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 

النص )النصوص( ودرجة التقدم احملرز ، 2024يف عام ، س تقمين امجلعية العامة، الثنائية يف غضونلنصوص( ا)
ضافيةوستنظ، وتبتن يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس فهياوتنظر  أ خذة ، ر يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإ

 معلية وضع املزيانية يف احلس بان.

اجملموعة الأفريقية التوصيات التالية اإىل امجلعيات العامة  تقدم، 2024/2022ووفقًا لولية اللجنة يف الفرتة 
 :2024للويبو يف سبمترب 

 توصية اجملموعة الأفريقية للجمعية العامة للويبو:

وطل  عقد ثالث دورات والنظر يف عقد اجامتع رابع بني اجللسات  2022ر دبلومايس يف عام عقد مؤمت
عىل النحو املبني دحددة النصوص قبل املؤمتر ادلبلومايس. وس تتبع ادلورات خطة معل  صياغة ملواصةل حتسني

 وذكل استنادًا اإىل أأسالي  معل سلمة.، اجلدول أأدانهيف 

 النشاط التارخي

 العامة للويبوامجلعيات  2024 سبمترب

 2022توافق عىل التوصية بعقد مؤمتر دبلومايس يف نوبمرب 

املعارف التقليدية تلهيا أأشاكل التعبري  –دورة اللجنة التاسعة والعرشون  2022فرباير 
 الثقايف التقليدي.

 املفاوضات املستندة اإىل النصوص بشأأن املعارف التقليدية؛  مواصةل
 أأايم. 2

  املفاوضات املستندة اإىل النصوص بشأأن أأشاكل التعبري مواصةل
 أأايم. 2؛ التقليديالثقايف 

 أأايم 20املدة: 

 املوارد الوراثية –دورة اللجنة الثالثون  2022أأبريل 

 مواصةل املفاوضات املستندة اإىل النصوص بشأأن املوارد الوراثية 

 أأايم 2املدة: 
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للموارد الوراثية  ية/تقيم دورة متداخةل –دورة اللجنة احلادية والثالثون  2022مايو 
 واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 أأايم 2املدة: 

دويل )صكوك قانونية دولية( مؤمتر دبلومايس لس تكامل وضع صك قانوين  2022نوبمرب 
لثقايف فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري االاية امحل لضامن

 التقليدي

وأأعرب عن أأسفه لعجز اللجنة عن التوصل اإىل ، مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئمس اب وحتدث وفد بنغالديش
تقرر امجلعية العامة  "2ح التوصيات التالية: "اإىل امجلعية العامة. ولكنه اقرت  توافق يف ال راء بشأأن التوصيات املقدمة

يومًا دلورات  22ختصيص ما ل يقل عن  "2صة ممكنة بعد تقيمي التقدم احملرز. "عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب فر 
ذا ُعقدت دوراتن متتاليتا. 2022اللجنة يف عام  أأايم تتعلق أأوهلام ابملعارف التقليدية واثنهيام بأأشاكل  20ن عىل مدار واإ

أأايم بشأأن املعارف  20ولها ملدة فاإن الوفد يويص بعقد ثالث دورات عىل أأن تكون أأ ، التعبري الثقايف التقليدي
واثلهثا خمصصة ملناقشة ، واثنهيا بشأأن املوارد الوراثية ملدة مخسة أأايم، التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لكهيام

ذا ُعقدت عدة دورات بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل الت  جراء التقيمي ملدة ثالثة أأايم. أأما اإ عبري املسائل املتداخةل واإ
، واملعارف التقليدية، ُتعقد عندئذ أأربع دورات ختصص خاللها مخسة أأايم للك من املوارد الوراثيةف ، الثقايف التقليدي

ينبغي عقد اجامتع عىل  "0ورة بشأأن املسائل املتداخةل والتقيمي. "وثالثة أأايم دل، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 الأخرية املمتدة لثالثة أأايم.مس توى كبار املسؤولني خالل ادلورة 

صديق الرئيس عىل ما قام به من معل دؤوب بشأأن هذه املسأأةل. ، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، وشكر وفد الياابن
فقد أأجرت مناقشات جيدة حتت رعاية ، 2022ورمغ أأنه مل يسع اللجنة التوصل اإىل اتفاق بشأأن برانم  العمل لعام 

الأمور علامً ببقاء اختالفات يف ال راء فامي خيص بعض ، طار جيد بشأأن برانم  العملوتوصلت اإىل اإ ، صديق الرئيس
ليه بعض ادلول الأعضاءالتفصيلية أأبدى ، . أأما ابلنس بة اإىل احلدث عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني اذلي تدعو اإ

نه ينبغي  معاجلة القضااي اليت تواجه اللجنة الوفد بعض الشكوك بشأأن فائدته يف تكل املرحةل من املفاوضات. وقال اإ
ذ ميثل ذكل خري وس يةل ملواصةل التقدم يف العمل. وفامي  من خالل العمل التقين اذلي يضطلع به اخلرباء يف اللجنة. اإ

اإىل اللجنة بأأهنا  2022فقد فرس الوفد الولية اليت أأس ندهتا امجلعية العامة يف عام ، خيص الولية وعقد مؤمتر دبلومايس
ة مفتوحة تتيح للجنة اإصدار توصية أأو قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس عندما يكون الوقت مالمئًا من حيث ولي

فاإن النصوص ل تزال ، رأأى الوفد أأنه رمغ التطورات اليت شهدهتا هذه ادلورة، درجة اكامتل النصوص. ومن مث
لوفد اس متراره يف الالزتام ابملشاركة بفعالية يف قبل اإصدار توصيات أأو قرارات كهذه. وأأعلن ا تتطل  املزيد من العمل

 املناقشات اخلاصة بربانم  العمل وقرار امجلعية العامة.

ندونيس يا عن شكره لصديق الرئيس. وأأشار اإىل قرار ، متحداًث ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري، وأأعرب وفد اإ
الرايم اإىل اس تكامل النصوص الثالثة بشأأن و  2024/2022ية بشأأن ولية اللجنة للثنائ  2020امجلعية العامة يف عام 

 2024واذلي ُطل  فيه من امجلعية العامة لعام ، املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
. ولقد دبلومايسودرجة التقدم احملرز وتنظر فهيا وتبتن يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر وص النص، 2024يف عام ، تقمين أأن 
جديدة وبناءة اإىل املناقشات بغية حل  أأدخلت هُنُ اليت  2024حرز تقدم ملحوظ خالل دورات اللجنة يف عام أ  

ة مل حتقق يف هذه ادلورة بعض املشالكت الرئيس ية العالقة اليت تتضمن الهن  اخلاص بنطاق احلقوق. بيد أأن اللجن
عىل  الوفد اقرتحفواس تكامل النصوص الثالثة.  2024امجلعية العامة يف اإىل  رفع توصيةابختاذ قرار بشأأن  توقعاته

ن اللجنة 2022قرارًا بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام ، كخطوة قادمة، أأن تتخذ 2024امجلعية العامة يف عام  . وقال اإ
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خُتصص  2022ام عقد ثالث دورات للجنة يف ع "2: "من العنارص التاليةحتتاج اإىل برانم  معل سلمي ودحمك يتأألف 
للمفاوضات املستندة اإىل النصوص مهنا دورة متتد عرشة أأايم وجُترى فهيا مناقشات متتالية بشأأن املعارف التقليدية 

يالء الأولوية للبت يف الأمور التالية: نطاق امحلاية ، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ويتعني عىل اللجنة اإ
سيتيرس حتقيق ، ورشط الإفصاح. ودلى معاجلة تكل القضااي، ف واملبادئوالأهدا، والاس تثناءات والتقييدات

ادلعوة اإىل عقد اجامتع رفيع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني خالل  "2الوضوح بشأأن القضااي املتبقية العالقة. "
هتا عىل مس توى بغية التوصل اإىل حل بشأأن املسائل احلامسة اليت مل يتسَن معاجل 2022أ خر دورات اللجنة لعام 

ادلعوة اإىل عقد اجامتع بني اجللسات  "0وتقدمي الإرشاد اإىل املسار املؤدي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس. "، اخلرباء
اجملموعات الأخرى  أأن تقدم، يف هذا الصدد، الوفد . واقرتح2022بني الأقالمي قبل انعقاد امجلعية العامة يف واجامتع 

الالامتس من امجلعية العامة وجلنة  "4انة أ راءها بشأأن س بل تنظمي هذه الاجامتعات. "وادلول الأعضاء فضاًل عن الأم
 .2022املزيانية والربانم  ختصيص مزيانية اكفية لتنفيذ برانم  العمل هذا يف عام 

نه قد أأثبت الزتامه بعمل اللج  نة خالل دورة وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قائاًل اإ
ذ قدم اقرتاح برانم  معل لعام ، اخلرباء واملشاورات غري الرمسية لكهيام ُوزع وأ يد  2022مبا يتفق مع بيانه الافتتايح. اإ

من وفود خمتلفة. وتضمن هذا الاقرتاح كذكل معل صديق الرئيس اذلي شكره عىل ما قدمه من واثئق. ورصح 
يُنظم عق  اثلث  2022ثالث دورات مواضيعية وجزء رفيع املس توى يف عام  الوفد بأأنه يقرتح عقد أأربع دورات مهنا

هذه ادلورات. وأأعرب عن شكره خملتلف الوفود اليت أأيدت فكرة تنظمي جزء رفيع املس توى. كام عرضت موضوعات 
واكن  .دحددة للمناقشة تشري اإىل النقاشات اليت جرت يف دورة اخلرباء واليت نظرت يف اقرتاحات صديق الرئيس

اقرتاح الوفد هيدف أأساسًا اإىل امليض قدمًا ابملفاوضات املستندة اإىل النصوص وصوًل اإىل مؤمتر دبلومايس تُعمتد فيه 
صكوك دولية تكفل امحلاية القانونية للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. ورصح الوفد 

 الاقرتاح اإىل الأمانة معراًب عن رغبته يف أأن يُدرج هذا الاقرتاح يف املناقشات املقبةل.بأأن ذكل اكن سب  تقدميه هذا 
ىل اقرتاح وفد سويرسا وغريها بشأأن صندوق التربعات اذلي نظرت فيه واذلي ستبدي أ را ها بشأأنه ءوأأشار كذكل اإ

مانة وامليرسين ع ملحوظة من الأمانة: النص ىل تأأييدمه. ]يف اإطار جلنة الربانم  واملزيانية. وأأعرب الوفد عن شكره للأ
 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب[:ابمس ابراغواي من وفد  البيان اذلي تلقته الأمانة كتابةً الوارد أأدانه هو 

 اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب

 2022برانم  معل اللجنة لعام 

 النشاط املؤقت التارخي

 2022فرباير 

 أأايم( 2)

 املوارد الوراثية –دورة اللجنة التاسعة والعرشون 

اإجراء مفاوضات تستند اإىل النصوص بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل 
 نص قانوين.رشوع املتاحة لوضع م  اخلياراتحبث 

 أأايم. 2املدة: 



WO/GA/46/6 
9 
 

 2022أأبريل 

 أأايم( 2)

 املعارف التقليدية –دورة اللجنة الثالثون 

 قضااي متداخةل بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري  النظر يف
 يوم واحد. –الثقايف التقليدي 

  الرتكزي عىل املفاوضات املستندة اإىل النصوص:  –املعارف التقليدية
، ونطاق امحلاية، واملس تفيدون، مواد أأساس ية ويه: موضوع امحلاية 4

 أأايم. 4املدة:  – والتقييدات والاس تثناءات

 2022مايو 

 أأايم( 2)

 ة اللجنة احلادية والثالثوندور

  النظر يف قضااي متداخةل بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري
 يوم واحد. –الثقايف التقليدي 

  الرتكزي عىل املفاوضات املستندة  –أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
، واملس تفيدون، مواد أأساس ية ويه: موضوع امحلاية 4اإىل النصوص: 

 أأايم. 4املدة:  – والتقييدات والاس تثناءات، طاق امحلايةون

 2022 يوليو

 أأايم( 0)

 تقيميةدورة متداخةل/ – دورة اللجنة الثانية والثالثون

  دورة متداخةل بشأأن املوارد الوراثية/املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري
 الثقايف التقليدي

  وميني من العوامص احلكاجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني
حول املوارد  لتقامس ال راء بشأأن القضااي الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضات

 الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 نصف يوم. –املدة  املسار. لإرشاد/توجيه

  اإىل امجلعية العامة رفع توصيةتقيمي التقدم احملرز و. 

  :أأايم. 0املدة 

 امجلعية العامة للويبو 2022 سبمترب

، س تقمين امجلعية العامة، الثنائية يف غضونلنصوص( النص )لغرض اس تكامل ا
النص )النصوص( ودرجة التقدم احملرز وتنظر فهيا وتبتن يف ، 2022يف عام 

وستنظر يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات ، ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس
ضافية  انية يف احلس بان.أ خذة معلية وضع املزي ، اإ

وشكر الرئيس ونوابه وصديقه ، ى ودول البلطيقوحتدث وفد امجلهورية التـش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسط
رشاد اإىل اللجنة خالل املسار غري الرمسي والإجراءات العامة يف هذه ادلورة وخباصة فامي خيص البند ، ملا قدموه من اإ

نه  6 خالل املسار ، اكن بعضها أأكرث واقعية من غريها، شارك حبسن نية وقدم اقرتاحاتمن جدول الأعامل. وقال اإ
ويف اخلتام، ولكن للأسف مل يتسَن حتقيق ذكل. و . تغري الرمسي بغية التوصل اإىل توافق يف ال راء بشأأن التوصيا

نه الوفدقال  اإجراءات امجلعية العامة يف عام  حيتفظ حبقه يف تقدمي اقرتاحات مبا يف ذكل يف الفرتة املمتدة اإىل بداية اإ
 وخاللها. 2024
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نه يويل  وشكر وفد الصني صديق الرئيس عىل ما أأداه من دور رايدي وما بذهل من هجود لإرشاد املشاورات. وقال اإ
ن اللجنة قد جعزت كربىأأمهية  عن التوصل اإىل أأي توافق يف ال راء بشأأن ، يف هذه ادلورة، ملسار املناقشات واإ

نه يأأمل أأن تبدي مجيع التوصيات و  برانم  العمل املقبل. وذلكل أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل الشديدة. وقال اإ
الأطراف بعض املرونة وأأن حترز تقدمًا بشأأن بعض املوضوعات الأساس ية. وفامي خيص برانم  العمل واملؤمتر 

م مناقشات عق  هذه ادل رغبته أأعرب الوفد عن، ادلبلومايس انعقاد امجلعية العامة وأأن حُيرز  ورة وقبليف أأن تنظَّ
نه الوفد قال، تقدم خالل هذه الفرتة. ويف اخلتام بداء أأي تعليقات أأو املزيد من التوصيات يف  اإ حيتفظ حبقه يف اإ

 ادلورة املقبةل.

وشكر صديق الرئيس عىل لك ما أأجنزه من معل ، وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد وادلول الأعضاء فيه
نه ل يزال ملزتمًا ابملشاركة بصورة بناءة يف املناقشات املزمع اإجراؤها يف امجلعية العامةيف  ، اإطار هذا البند. وقال اإ

وأأسف لعدم متكن اللجنة من التوصل اإىل اتفاق بشأأن توصية رمغ ما أأبدته من مشاركة بناءة ومرنة خالل هذه 
، وادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس. وفامي خيص برانم  العمل ادلورة. وشدد عىل توصياته بشأأن برانم  العمل املقبل

. وتوزع هذه املدة اكل يت: دورة اللجنة التاسعة 2022يومًا يف عام  22فاإن الوفد يؤيد عقد اجامتعات ملدة 
دورات دون عقد ، تكريس مثانية أأايم عىل التوايل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي -والعرشون 

ثالثة  –دورة اللجنة احلادية والثالثون بعة أأايم بشأأن املوارد الوراثية. أأر  –متداخةل خمصصة. دورة اللجنة الثالثون 
أأايم مهنا يومان مكرسان للقضااي املتداخةل ويوم خمصص للتقيمي. وأأعرب الوفد عن عدم تأأييده لفكرة اجامتع رفيع 

ينبغي للجنة مواصةل اتباع هن  قامئ عىل الأدةل ، امي خيص أأسالي  العملاملس توى/عىل مس توى كبار املسؤولني. وف
ضافة اإىل ذكل يتعني عىل اللجنة تفادي وضع جدول أأعامل مفرط الوصف بغية ، ومستند اإىل اخلربات الوطنية. واإ

وفد  أأدىل بهلبيان اذلي فأأعرب الوفد عن تأأييده ل ، التوصل اإىل توافق يف ال راء يف امجلعية العامة. أأما فامي خيص الولية
نه ل شك يف أأن مناقشات هذا العام اكنت ممثرة وأأنه ُحقق خاللها تقدم  الياابن ابمس اجملموعة ابء. واس تطرد قائاًل اإ

ملحوظ. ولكن ل تزال هناك قضااي أأساس ية يتعني معاجلهتا يف مجيع النصوص قبل التوصل اإىل رؤية مس تقرة متامًا. 
ن، وأأخرياً   حبقه يف تنقيح موقفه أأو توضيحه أأكرث قبل امجلعية العامة. ه حيتفظقال الوفد اإ

 اللجنة وشكر وفد غاان الرئيس والأمانة عىل ما قدماه من توجيه دلورة اللجنة الثامنة والعرشين. ورمغ أأنه أأسف لعجز
ا أأحرز من تقدم فقد أأعرب عن رسوره مب، اإىل امجلعية العامة رفع توصيةعن التوصل اإىل توافق يف ال راء بشأأن 

ملحوظ ورأأى أأن النصوص الراهنة بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية قد 
. وأأعرب 2022بلغت درجة اكفية من الاكامتل للنظر فهيا بصورة عاجةل قبل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

 وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. به أأدىلالوفد عن تأأييده للبيان اذلي 

خالل الأايم الثالثة  وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس عىل ما قام به من معل دؤوب ودور رايدي
بل خالل الس نوات الثالث املاضية. وأأعرب عن تقديره ملا أأبداه امليرسون من روح همنية وما بذلوه من  السابقة

ن ال بفعالية وفد ل يزال ملزتمًا ابملسار ويأأمل أأن تواصل مجيع الوفود تقامس خرباهتا بنشاط والإسهام هجود. وقال اإ
وحبث اخليارات يك متيض اللجنة قدمًا حنو حتقيق فهم مشرتك لأهداف الس ياسة العامة لعملها ومبادهئا اجلوهرية. 

نه اكن قد وز ع مرشوع خطة معل يف أأول يوم من دورة وتضمن ذكل مسأأةل منح الرباءات عن خطأأ. وقال الوفد اإ
ملحوظة من الأمانة: النص اللجنة الثامنة والعرشين معراًب عن رغبته يف أأن يشار اإيل ذكل املرشوع يف التقرير ]

 الولايت املتحدة الأمريكية[: من وفد كتابةً  اذلي تلقته الأمانة هو الاقرتاح الوارد أأدانه
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 يةاقرتاح الولايت املتحدة الأمريك 

 2022خطة معل اللجنة لعام 

ذ  أأن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  اضع يف اعتبارهتاإ
لهيا ولية مناقشة قضااي امللكية وأأس   2000والفوللكور قد أأنشأأهتا امجلعية العامة للويبو يف عام  الفكرية ندت اإ

حامية املعارف التقليدية سواء أأاكنت  "2اإىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع؛ " النفاذ "2لت "اليت تطرأأ يف جما
 حامية أأشاكل التعبري الفوللكوري. "0متصةل هبذه املوارد أأم ل؛ "

ذ تقرن بدور نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا وتعممها للصاحل املتبادل بني أأحصو  اب اإ
 بطريقة حتقق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي؛، املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ومس تخدمهيا

ذ تشدد عىل احلاجة اإىل منع منح الرباءات عن خطأأ لبتاكرات أأو اخرتاعات ل تكون جديدة أأو ل تنطوي  واإ
مسلنمتني ابلقدرة املتأأصةل يف ، التقليدية املرتبطة هبا عىل نشاط ابتاكري فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف

 الرباءات عىل حتقيق تكل الغاية؛ نظام

ذ تشدد أأيضا عىل احلاجة اإىل أأن تكون دلى ماكت  الرباءات ما يكون مناس با من حاةل التقنية الصناعية  واإ
فتتخذ القرارات ، أأخذها يف احلس بانالسابقة اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وأأن ت

ذ تشددان أأيضا عىل أأمهية الشفافية يف مسار منح الرباءات؛، املناس بة والصائبة يف منح الرباءات  واإ

ذ تشري كذكل اإىل أأن ولية جلنة الويبو قد ُجددت للثنائية املالية  ل اجلاري دون اإخالل ابلعم 2024/2022واإ
خبصوص املفاوضات املستندة اإىل ، ابنفتاح والزتام اتم، يع معلهاترس بغية مواصةل "، يف منتدايت أأخرى

النصوص هبدف التوصل اإىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية( يضمن 
 "؛امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ذ تضع يف اعتبارها توصيات  جدول أأعامل التمنية وتقر ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة منذ أأن اس هتلت معلها يف واإ
تلمتس امجلعية العامة للويبو من اللجنة أأن تواصل معلها بغية التوصل اإىل أأهداف ومبادئ ، 2000عام 

دراجه يف املكل العام، وحتقيق فهم لنطاق أأي حامية تُمنح، مشرتكة تكامل النص واس  ، وحتديد أأمثةل عام ينبغي اإ
 )النصوص( خالل الثنائية:

النص )النصوص( املتعلقة حبامية املوارد الوراثية  2022ويُطل  من اللجنة أأن تقدم اإىل امجلعية العامة لعام 
بشأأن  رفع توصيةواملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والنامجة عن مواصةل العمل فضاًل عن 

وكذكل بشأأن ، داف واملبادئ والنص يك يتس ىن حتديد موعد لعقد مؤمتر دبلومايسمدى كفاية تعريف الأه
يف مسأأةل  2022س تبت امجلعية العامة لعام ، احلاجة اإىل املزيد من العمل. واستنادًا اإىل توصية اللجنة هذه

ذ جعز ، عقد أأي مؤمتر دبلومايس وتصدر أأي توصيات مالمئة ت اللجنة مع أأخذ وضع املزيانية يف احلس بان. واإ
عىل أأساس تواتر س تواصل اللجنة الاجامتع يف الثنائية التالية ، عن تقديم توصية يف دورهتا احلادية والثالثني

 عىل أأن حُيدد جدول الأعامل عىل أأساس لك اجامتع.، اجامتع جلان الويبو الأخرى
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 اكل يت: 2022معل اللجنة لعام  تقرر امجلعية العامة أأن تكون خطة، 2024/2022ووفقًا لولية اللجنة للفرتة 

 النشاط املؤقت التارخي

مواصةل املفاوضات املستندة اإىل النصوص  –دورة اللجنة التاسعة والعرشون  2022فرباير 
يالء عناية خاصة ، بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل اخلربات الوطنية مع اإ

س بل تعامل البدلان ديد حتوتعريف المتكل غري املرشوع و ، ملسائل املكل العام
امعات أأصلية ولكن ستشجع أأفرقة ج ولن تؤلف. مع القضااي العابرة للحدود

مبا يف ذكل من خالل تقدمي ، هؤلء املراقبني عىل املشاركة يف ادلورةالأمانة 
يوم عن اجلوان  و  أأايم(. 0) .عروض خمطط لها عن املوضوعات املزمع تناولها

يوم لعقد دورة متداخةل ملناقشة التشاهبات و العملية لقواعد البياانت. 
 والاختالفات يف الهن  املتبع بشأأن املوارد الوراثية وموضوعات أأخرى.

مواصةل املفاوضات املستندة اإىل النصوص بشأأن  – اللجنة الثالثوندورة  2022مايو 
يالء عناية خاصة ، املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل اخلربات الوطنية مع اإ

قلمية اليت تشمل  ةواخلربات احمللية والوطني، املس تفيدين من امحلايةئل ملسا والإ
وتعريف الاس تخدام ، موضوعات امحلاية واملواد املدرجة يف نطاق املكل العام
وس بل تعامل البدلان ، غري املرشوع وتقامس اخلربات احمللية والوطنية والإقلمية

امعات أأصلية ولكن ستشجع رقة جأأف مع القضااي العابرة للحدود. ولن تؤلف
مبا يف ذكل من خالل تقدمي ، هؤلء املراقبني عىل املشاركة يف ادلورةالأمانة 

يوم عن اجلوان  و أأايم(.  0عروض خمطط لها عن املوضوعات املزمع تناولها. )
يوم لعقد دورة متداخةل ملناقشة التشاهبات و العملية لقواعد البياانت. 
 وموضوعات أأخرى. ملعارف التقليديةاملتبع بشأأن ا والاختالفات يف الهن 

مواصةل املفاوضات املستندة اإىل النصوص  –دورة اللجنة احلادية والثالثون  2022يوليو 
بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل اخلربات احمللية والوطنية 

، يف نطاق املكل العاموالإقلمية اليت تشمل موضوعات امحلاية واملواد املدرجة 
قلمية، وتعريف الاس تخدام غري املرشوع ، وتقامس اخلربات احمللية والوطنية والإ

فضاًل عن املس تفيدين والقضااي العابرة للحدود. ولن تؤلف أأفرقة جامعات 
مبا يف ، املراقبني عىل املشاركة يف ادلورة ستشجع الأمانة هؤلءأأصلية ولكن 

خمطط لها عن املوضوعات املزمع تناولها.  ذكل من خالل تقدمي عروض
يوم لعقد دورة متداخةل ملناقشة التشاهبات والاختالفات يف الهن  و أأايم(.  0)

ويوم لوضع  وموضوعات أأخرى. أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملتبع بشأأن 
وأأي خطط معل لزمة تتعلق  2022عام دم اإىل امجلعية العامة للويبو لتوصية تق

 .2026/2027ئية ابلثنا

سبمترب/أأكتوبر 

2022 
البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس وتقدمي أأي  –امجلعية العامة للويبو 

توصيات مالمئة استنادًا اإىل التوصية اليت س تقدهما اللجنة يف دورهتا احلادية 
ذ ، يف دورهتا احلادية والثالثني رفع توصيةجعزت اللجنة عن  اوالثالثني. واإ

ل الاجامتع خالل الثنائية التالية عىل أأساس التواتر ذاته لجامتعات فس تواص
 .ر جدول الأعامل عىل أأساس لك اجامتععىل أأن يقرَّ ، جلان الويبو الأخرى
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، وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره للرئيس عىل ما قام به من معل طوال الأس بوع وكذكل لصديق الرئيس
اين غوس. كام شكر الأما ، العمل ت به من معل حتضريي. فلول لك ذكلنة عىل ما أأعدته من واثئق وما قامالس يد اإ

نتاجية خالل هذه ادلورة.  تاس تطاعملا  فقد نظرت اللجنة يف دورهتا الثامنة اللجنة أأن حتقق ما حققته من اإ
للأسف مل يتسَن للجنة  والعرشين يف عدد من القضااي البالغة الأمهية وأأرست أأساسًا متينًا للمناقشات املقبةل. ولكن

ىل توافق يف ال راء بشأأن عدد من القضااي الأساس ية. فاحتاجت اللجنة اإىل مواصةل مناقشاهتا حول هذه  بعد التوصل اإ
املتصةل ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد التقليدية يف العام التايل بغية  الواثئقالقضااي و 

لهذا  2022رأأى الوفد أأنه س يكون من املالمئ عقد ثالث دورات للجنة يف عام ، افق ال راء. ومن مثالتوصل اإىل تو 
بداء املزيد من التعليقات بشأأن هذا املوضوع يف امجلعية العامة. نه حيتفظ حبقه يف اإ  الغرض. وقال اإ

نظورة. ويعزى ذكل اإىل غياب أأمارو عن أأسفه لغياب توافق س يايس يف ال راء بشأأن القضااي امل  وأأعرب ممثل توابج
لتحقيق توافق ال راء. ووافق املمثل عىل أأنه ينبغي مواصةل معل اللجنة بغية الإرادة الس ياس ية دلى ادلول الأعضاء 

جراءاهتا ، وذكل نظراً ، حتقيق توافق س يايس عام يف ال راء ولكنه رأأي أأنه ينبغي للرئيس تغيري أأسالي  معل اللجنة واإ
ىل الو، بوجه خاص  يف اجللسات العامة. الواثئقلية املعهودة للجنة بدراسة اإ

ابمس جتمع الشعوب الأصلية وأأشارت  (CEM-Aymaraمركز أأميارا لدلراسات املتعددة التخصصات ) ممثةلثت وحتد
اغل بشأأن العمل يف املس تقبل. للجنة وأأقر ابلتقدم احملرز ولكن تساوره بعض الشو اإىل أأن التجمع قد قميَّ تقدم ا

تنص عىل أأن مشاركة الشعوب  اإعالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةمن  22ت بأأن املادة كَّر وذ
. ورحبت ابقرتاح وفود أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا وسويرسا مراحل هذا املسار عيالأصلية تكتيس أأمهية حامسة يف مج 

ذ  خيارات ابداعية وابتاكرية لصندوق  الاقرتاحتقدم ذكل اخلاص ابملساهامت الفرعية يف صندوق التربعات. اإ
سهاهما فيه وأأعربت عن أأملها يف اللجنة واإ  التربعات. وشددت املمثةل عىل أأمهية مشاركة الشعوب الأصلية يف مسار

زاء متكل مواردها أأن الشعوب الأصلية ولحظتمواصةل العمل عىل حامية املعارف التقليدية.  ، تساورها شواغل اإ
املوافقة املس بقة فهوم مثةل اليومية عىل ذكل. وشددت عىل أأنه ينبغي موازنة الإحالت اإىل املكل العام مب مشرية اإىل الأ 

 .2022واملس تنرية وطلبت كفاةل مشاركة الشعوب الأصلية يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي قد يُعقد يف عام 

فاةل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري ورأأى ممثل برانم  الصحة والبيئة أأنه ينبغي مواصةل العمل يف سبيل ك
ن ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب فرصة ممكنة ، 2022وحبذا يف عام ، الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. واإ

 س يتيح للجنة حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف هناية املطاف.

بذلت الكثري من اجلهود حملاوةل ، وغريها من اجملموعات، وأأشار وفد بريو اإىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
اتحة هذه الاقرتاحات يف وثيقة امليرس  ن اإ قد التوصل اإىل اتفاق وقُدمت بعض الاقرتاحات عىل مدار ادلورة. وقال اإ

فقد ، اإىل امجلعية العامة يف هذه املرحةل اإىل أأي اتفاق بشأأن توصية ترفع وصلساعد يف هذا الصدد. فرمغ أأنه مل يُتي 
ذ 2024يُس تخدم العمل اذلي أأجنز عىل مدار الأايم القليةل املاضية كأساس مفيد لعقد اجامتع دحمتل يف سبمترب  . اإ

ن سادتخاللها وهجات نظر هامة  تبديأ   لوفد بأأنه ل تزال بطبيعة احلال بعض الاختالفات يف ال راء. ورصح ا واإ
يأأمل أأن يؤدي تقدمي التقرير يف هناية  ههناك الكثري من القضااي العالقة واليت ينبغي للجمعية العامة البت فهيا ولكن

جيابية للجميع.  املطاف اإىل نتيجة اإ

 الإسهام يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

"توجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها  ومفاده 2020قرار امجلعية العامة للويبو لعام متابعة ل .2
اللجنة يف دورهتا الثامنة انقشت ، الس نوية اإىل امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية"

سهام اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. أأيضاً  والعرشين  اإ
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ابلبياانت التالية يف دورة اللجنة الثامنة والعرشين. وسرتد هذه البياانت أأيضًا يف مرشوع ديل أأ ، ويف هذا الصدد .9
( اذلي سيتاح بناء عىل طل  .WIPO/GRTKF/IC/28/11 Provالتقرير الأويل دلورة اللجنة الثامنة والعرشين )

 :2024سبمترب  29اللجنة حبلول 

يران )مجهورية  سهام جلان الويبو  ساريةأ لية تنس يق فعاةل و  أأمهية وضع الإسالمية( –أأكد وفد اإ  يفومعلية لتحقيق اإ
التنفيذ الاكمل والفعال لتوصيات جدول أأعامل التمنية ولتويل التنس يق بني اللجان. ولكن للأسف ورمغ قرار امجلعية 

يواجه تنفيذ جدول  تبني حاليًا أأن التشغيل السلمي للنظام أأصبح حتدايً ، ووضع هذه ال لية 2020العامة للويبو يف عام 
وهو أأمر ينبغي لدلول الأعضاء معاجلته يف امجلعية العامة واجامتعات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ، أأعامل التمنية
طار البند الفكرية.  تناول عىل النحو من جدول الأعامل أأن تُ  7ورأأي أأنه ينبغي لبياانت ادلول الأعضاء واقرتاحاهتا يف اإ

شارة التوصية  الواج  يف جلنة ن واقع اإ  22التمنية من خالل أ لية تنس يق تتيح الإسهام يف تمنية مجيع أأنشطة الويبو. واإ
ترسيع مسارها هو خري دليل عىل أأمهية مفاوضات اللجنة وتداعياهتا جنة ادلولية احلكومية وحهثا عىل حتديدًا اإىل الل 

ن م  ل مثالعىل التمنية يف البدلان. واإ وضع املعايري املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوهجة حنو صارخ عىل  سار اللجنة ما هو اإ
ن تلكل هذا املسار ابلنجاح س يوجه رساةل اإىل البدلان النامية بأأن الويبو بوصفها واكةل متخصصة ، التمنية يف الويبو. واإ

ذا ابء املسار ،  النقيضوعىل قد راعت كذكل شواغل التمنية.، من واكلت الأمم املتحدة تهنض حبقوق امللكية الفكرية اإ
نه س يقلل من شأأن مجيع معليات وضع املعايري اجلارية يف نظام امللكية الفكرية وس يوجه كذكل رساةل خاطئة ابلفشل  فاإ

ن البدلان النامية من كنِ نظام امللكية الفكرية كلك حبيث متبأأن ادلول الأعضاء يف الويبو مل تمتتع ابلعزم الاكيف لتعزيز 
وقد يؤدي نطاق امحلاية والفئات اخملتلفة من احلقوق اية الالزمة. واكنت جتري مناقشة هن  تدرجيي للحامية. المتتع ابمحل

نه ومه يعيشون غالبًا يف بدلان انمية. وقال الوفد اإ  –املنبثقة عن ذكل الهن  اإىل حقوق اقتصادية ومعنوية للمس تفيدين 
ضد المتكل غري  رف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديهو حضور حامية املعاما انفك ينتظر حتقق طموحه و 

ن القيام بذكل ذ اإ اجتاه أأكرث   س يوجه نظام امللكية الفكرية حنواملرشوع وسوء الاس تخدام والقرصنة البيولوجية. اإ
سهام البدلان مما سريتقي ابلبيئة املواتية للتمن ، توازاًن ويزيد اهامتم البدلان النامية بنظام امللكية الفكرية ية وس يعزز اإ

يكتيس وضع صكوك دولية ملزمة ، النامية يف الرشااكت املعرفية والثقافية عىل الصعيد العاملي. وحتقيقًا لهذه الأهداف
محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية أأمهية أأساس ية. واستنادًا اإىل بروتوكول 

شؤون أأحصاب املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري ، يف هناية املطاف، غي للجنة اس تحداث أ لية تيرسينب، انغواي
وبذكل الهنوض بروح الابداع والابتاكر. ودعا الوفد املرشوعة  لكفاةل مصاحلهم، املوارد الوراثيةالثقايف التقليدي و 

من صياغة نظم حامية وطنية للمعارف التقليدية وأأشاكل  الأمانة اإىل تقدمي املساعدة التقنية اإىل البدلان بغية متكيهنا
التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية فضاًل عن حبث أأسالي  تسويق املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي حلساب أأحصاهبا.

 اكنت 2007مدت يف ربعني اليت اعتُ وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأشار اإىل أأن التوصيات امخلس والأ 
جنازًا كبريًا من حيث موازنة نظام امللكية الفكرية. فقد حثت التوصية  بشأأن حامية  ]املسار[الإرساع يف "عىل  22اإ

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو من غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ ، املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
ن ما  اذلي أأجنزتهما أأحرز من تقدم جيد للغاية يف العمل  شارت اجملموعة الأفريقية اإىل". وأأ أأكرث اللجنة. وقالت اإ

عامًا.  22حتتاجه اللجنة هو مراعاة احتياجات البدلان النامية لختاذ قرار هنايئ ابس تكامل العمل اجلاري منذ أأكرث من 
اكن يتعني عىل اللجنة ، 22ون حتديد أأجل لها. وتنفيذًا للتوصية مواصةل املناقشات اإىل ما ل هناية د ةفال ميكن للجن

اختاذ قرار ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس. وسلطت اجملموعة الأفريقية الضوء عىل أأمهية املعارف التقليدية وأأشاكل 
ن العمل اذلي أأجنزته اللجنة شديد الأمه قالت التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. و  نية وملحوظ وان.ج. و اإ  اإ

ن اختاذ اللجنة هذا القرار سيسهم بفعالية يف تنفيذ التوصية  للبت يف اختتام العمل.قد حان الوقت  ذ اإ . وعدم 22اإ
 ة يف تنفيذ هذه التوصية حتديدًا.اختاذها هل س يعين فشل اللجن
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يران )مجهورية  بياين وفديد وفد الهند وأأ  جملموعة الأفريقية. وقال اإن معل اللجنة كينيا ابمس اوفد و  ،الإسالمية( –اإ
رضورة توصل ب ب الوفد عن تأأييده التام للرأأي القايضيشري بوضوح اإىل عدة من توصيات جدول أأعامل التمنية. وأأعر 

، ك يف اللجنة احلكومية ادلولية وجلان الويبو الأخرى فضاًل عن امجلعية العامة للويبوادلول الأعضاء اإىل فهم مشرت 
 توصيات جدول أأعامل التمنية وجدول الأعامل ذاته. وتود البدلان النامية حتقيق هذا التفامه. ذيوذكل لتنف 

يران )مجهورية  ندونيس يا بياانت وفود اإ والهند. ورأأى أأنه ، وكينيا ابمس اجملموعة الأفريقية، الإسالمية( –وأأيد وفد اإ
يف مواصةل النقاش بشأأن س بل ترسيع  ن رغبتهأأعرب عيف هذا الصدد، بصورة مالمئة. و 22ينبغي تنفيذ التوصية 

وتنفيذها بصورة واقعية. وفامي  22وس بل ترسيع التوصية ، الصك ادلويل )الصكوك ادلولية(اللجنة ملسار اس تكامل 
أأعرب الوفد عن رسوره برؤية ، خيص نصوص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

م اخلاصة ابملساعدة التقنية والتوعية. وأأعرب عن رغبته يف اإضافة "التمنية" اإىل أأهداف النصوص بعض الأحاك
ذ اإن هذه النصوص هتدف اإىل تمنية اجملمتع احليل والشعوب الأصلية. وسلط الوفد الضوء عىل املادتني   22ومبادهئا اإ

ن الويبو ملزمةمن ميثاق الأمم املتحدة.  26و ابلتوصل اإىل ، متخصصة من واكلت الأمم املتحدةبوصفها واكةل ، وقال اإ
 شأأهنا يف ذكل شأأن مجيع ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة.، اتفاقات

ية توصل معلها وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وهنأأ اللجنة عىل معلها وأأقر بأأمه  البيان اذلي أأدىل بهوأأيد وفد نيجرياي 
نه ل يزال ممتساكً  مبا يف، جيابيةاإىل هناية رسيعة واإ  ذكل معلها وتداولهتا بشأأن مسأأةل صندوق التربعات. وقال الوفد اإ

جيابية للمسار وخباصة بتقدمي ادلول الأعضاء توصيات تيسريي جيابية. وأأبدى تطلعه اخلاص اإىل  بتحقق هناية اإ واإ
 ااي الثالث املتبقية.ويه القض، التوصيات اخلاصة بربانم  العمل واملؤمتر ادلبلومايس وصندوق التربعات

يران )مجهورية  ندونيس يا ونيجرياي واملداخةل  –وأأيد وفد الربازيل البياانت اليت أأدلت هبا وفود اإ الإسالمية( والهند واإ
جنازاليت أأجراها وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإن جدول أأعامل التمنية  نه . اويبو ومجليع ادلول الأعضاء فهيلل اإ واإ

ضامن تعممي التوصيات امخلس والأربعني جلدول أأعامل التمنية يف معل اللجنة فضاًل عن معل مجيع هيئات الويبو أأساس 
ن اللجنة قد أأحرزت تقدمًا جيدًا من حيث املضمون يف 22الأخرى. وسلط الوفد الضوء عىل التوصية  . وقال اإ

ل أأهنا حتتاج اإىل امليض قدمًا ابملسار. ويف تتطل  خطة العمل املزمع اعامتدها لعام ، هذا الصدد الس نوات املاضية اإ
فقد حان الوقت لإظهار الزتام قوي بترسيع  اإىل الأمهية والأولوية اليت تولهيا ادلول الأعضاء اإىل اللجنة. الإشارة 2022

ية واملعارف املفاوضات واختتام العمل. وينبغي للجنة أأن تبحث عن اعامتد صكوك فعاةل وملزمة محلاية املوارد الوراث 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومنع متلكها غري املرشوع وسوء اس تخداهما. ول يتوافق التنفيذ الاكمل 

ونظرًا اإىل الس نوات الثالث عرشة اليت جلدول أأعامل التمنية مع غياب اهامتم ادلول الأعضاء مبفاوضات اللجنة. 
جيابية ، الثالثة معل الويبو بشأأن املوضوعات اس تغرقها فليس من املقبول أأل تتوج مجيع هذه اجلهود املبذوةل بنتيجة اإ

 حتقق توصيات جدول أأعامل التمنية وطموحات الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية.

يران )مجهورية  أأمارو بيان وفد وأأيد ممثل توابج لجنة ووفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأفاد بأأن ال ، الإسالمية( –اإ
ِ ، مثالً ، قد فشلت يف هممهتا عىل مدار الس نوات الثالث املاضية. فقد حاولت اللجنة ف املعارف التقليدية أأن تعرن

 22مل يمتكن أأحد من تعريفها. وذكَّر بأأن ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة اكنت قد رغبت منذ ، ويف الواقعاملقدسة. 
س يعمتد عىل حتيل النتيجة ذاهتا. ورأأى أأن جناح اللجنة حبقوقها. واكنت عامًا يف تعريف الشعوب الأصلية والإقرار 

قضااي اليت نوقشت يف ابلإرادة الس ياس ية لالعرتاف ابلشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية. واكنت ال ادلول الأعضاء
ثية ختضع لسوء الطبيعية ومواردها الورا نظرًا اإىل أأن الشعوب الأصلية ابتت تنقرض وأأن مواردها اللجنة ملحة

اس تخدام بعض الرشاكت الكبرية املتعددة اجلنس يات. وحتتاج الشعوب الأصلية اإىل صك دويل )صكوك دولية( محلاية 
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا. فال تريد الشعوب الأصلية من تمنية 
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منا تريد تمنية عادةل ومنصفة من شأأهنا أأن متكن الشعوب الأصلية من مواردها الوراثية ومعارف  هتكل ها التقليدية. واإ
 ثروهتا. ورأأى أأن الشعوب الأصلية حتتاج اإىل صك ملزم ميكن تطبيقه وتنفيذه. مشاركة

ن الاهامتم بشأأن الوفود الأخرى  يشاطر هوأأيد وفد املغرب البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
رؤية اللجنة وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية لضامن التمنية العادةل واملس تدامة لدلول الأعضاء وخباصة البدلان 

ماكنية تقدميه توصية اإىل امجلعية العامة للويبو لعام و ، النامية مهنا. وشدد عىل رغبته يف رؤية نتيجة لعمل اللجنة اإ
يس لعامتد صك أأو أأكرث من شأأنه أأن يكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف بشأأن عقد مؤمتر دبلوما 2024

 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

ندونيس يا، وأأيد وفد الصني البياانت اليت أأدلت هبا وفود الهند يران ، وكينيا ابمس اجملموعة الأفريقية، واإ واإ
 تتسمامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الإسالمية(. ورأأى أأن ح - )مجهورية

أأمهية قصوى محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  وأأن معل اللجنة يكتيس، أأمهية ابلغة لتنفيذ جدول أأعامل التمنيةب
ن اللجنة قد حقوأأشاك قدمًا ملحوظًا رمغ الصعوابت. وأأعرب عن قت تل التعبري الثقايف التقليدي. واس تطرد قائاًل اإ

من  )صكوك ملزمة قانواًن(التوصل اإىل اتفاقات بشأأن صك ملزم قانواًن ، يف الوقت املناس ، أأمهل يف أأن يتس ىن
 شأأنه أأن يسهم يف معاجلة الشواغل املرشوعة للبدلان النامية وتنفيذ جدول أأعامل التمنية.

مرحلهتا الهنائية لعامتد صك دويل ملزم قانواًن )صكوك دولية دخول عىل  ورأأى وفد بريو أأن املفاوضات أأوشكت
، ملزمة قانواًن( لتحديد النفاذ اإىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واس تخداهما

وضامن ، لتعبري الثقايف التقليديوذكل لتفادي المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل ا
التقامس املنصف والعادل للمنافع النامجة عن اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

يم التقليدي. وترتبط هذه العنارص الثالثة ارتباطًا وثيقًا ابلتمنية. وأأيد الوفد معل اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين الرا
 .2022اإىل صياغة توصية تُقدم اإىل امجلعية العامة للويبو لضامن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

يران  وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأيد بياانت وفود الربازيل واإ
ذ ُطل  22وقال اإن معل اللجنة يامتىش مع التوصية  الإسالمية( وغريها من البدلان املتشاهبة التفكري. –)مجهورية  . اإ

وذلكل جي  أأن تكون خامتة العمل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  2007من اللجنة ترسيع معلها منذ عام 
ذ صك ملزم قانواًن )صكوك ملزمة قانواًن( بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ال  تقليدي. اإ

بأأن . ورأأى الوفد أأن الوقت قد حان لختتام معل اللجنة. وذكَّر الوفود الأخرى 22من شأأن ذكل أأن حيقق التوصية 
اختتام معل  جي  أأن يكون مناقشة برانم  العمل والتوصية املقدمة اإىل امجلعية العامة للويبوالهدف الرئييس من 

 اللجنة.

ويه وضع نظام دويل محلاية املوارد الوراثية  ،جعز اللجنة عن حتقيق النتيجة املنشودةىل أأنه رمغ اإ وأأشار وفد أأذربيجان 
فاإن الويبو تواصل تركزي اكمل اهامتهما عىل معاجلة هذه القضية. ، قليديواملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف الت 

نو  م مرشوعات النصوص قعقد دورة اللجنة الثامنة والعرشين حيث تُ  اإ ز التوصيات يك تنظر فهيا امجلعية العامة وجُتهَّدَّ
اخلطوة التالية لدلول الأعضاء يف الويبو حنو اعامتد صك دويل أأو أأكرث محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل  اكنت، للويبو

ن تضافر هجود مجيع ادلول الأعضاء لالتفاق عىل النصوص ال هنائية اليت التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. واإ
أأمهية  ، ذاأأكرث من أأي وقت مىض، تتضمن الاقرتاحات والتعليقات اليت قدمهتا مجيع اجلهات املعنية قد أأصبح

قصوى. ورأأى الوفد أأن دورة اللجنة الثامنة والعرشين س تعطي زخامً ملحوظًا ملعاجلة العديد من القضااي املثرية للجدل 
ذ ل ميكن للجنة واملتعلقة ابلنصوص الهنائية. ولكن يتطل   ذكل أأن تس متر الوفود يف احلفاظ عىل بيئة من التفامه اإ

ل من خالل املشاركة البناءة مجليع الأطراف. وينبغي التسلمي بأأن نصوص الصكوك  وضع اتفاق حيظى بقبول متبادل اإ
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جناز ملحوظ وشهادة عىل العمل الهام واجليل اذلي قامت به ادلول الأعضاء لعامتد صك دويل أأو أأكرث. وبني حتليل  اإ
ُّبع  عدادهاملرشوعات النصوص أأنه ات واختريت أأفضل العنارص للنصوص الهنائية. كام أأشار  هن  مرن ومتوازن خالل اإ

ذ اضطلعت بعمل دؤوب لبحث اقرتاحات الوفود وجتميعها وحتليلها. ورأأى  اإىل ادلور اخلاص اذلي أأدته أأمانة الويبو اإ
عداد النصوص الهنائية يف دورة اللجنة الثامنة أأنه يتعني عىل مجيع الوفود بذ ل قصارى هجدها لتحقيق هدف اإ

ويف دورة اللجنة الثامنة والعرشين أأن ادلول  والعرشين. واكدت البياانت اليت أأدلت هبا الوفود يف ادلورات السابقة
ىل توافق يف ال راء بشأأن القضااي امل  للجدل واليت ختتلف بشأأهنا ثرية الأعضاء يف الويبو متفائةل وقادرة عىل التوصل اإ

. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التشديد عىل أأن القضااي اجلاري مناقش هتا تأأيت يف وقت مناس  للغاية ابلنس بة املواقف
ذ اإن حكومة أأذربيجان هممتة ابعامتد صك قانوين دويل أأو أأكرث من شأأنه ضامن امحلاية الفعاةل للموارد  اإىل أأذربيجان. اإ

ملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأيد الوفد اجلهود اليت بذلهتا الويبو فامي يتعلق ابعامتد الوراثية وا
صك قانوين دويل أأو أأكرث وأأعرب عن اس تعداده لالإسهام يف حتقيق توصيات جدول أأعامل التمنية. وس يكفل ذكل 

تقيمها والبت يف  2024جمعية العامة للويبو لعام تقدم العمل بشأأن مرشوعات النصوص بصورة جمدية يك يتس ىن لل 

 .2022ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

نن امجلعية العامة للويبو مدعوة .20 وفقا ، اإ
ولربانم  معل  2024/2022لولية اللجنة للثنائية 

ىل تقيمي النصوص ودرجة ، 2024اللجنة لعام  اإ
ماكن  ية ادلعوة التقدم احملرز والنظر فهيا والبتن يف اإ

ىل  اإىل عقد مؤمتر دبلومايس والنظر يف احلاجة اإ
ضافية أ خذة معلية وضع املزيانية ، عقد اجامتعات اإ

 يف احلس بان.

 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 قامئة املصطلحات

 ارف التقليدية املعنيةاملع]

، وتصان بشلك جامعي، واليت تنشأأ يف س ياق تقليدي، تطورال و  ابحلركيةاملعارف اليت تتسم املعنية" يه "املعارف التقليدية 
املوارد الوراثية من دراية ]هو مرتبط بــ[  [يوجد يف]ما ، عىل سبيل املثال ل احلرص، وتشمل، وتنتقل من جيل اإىل جيل

 [ت وابتاكرات وممارسات وتعمل.معلية وهمارا

 املرتبطة ابملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ]

يه املعارف الأساس ية املتعلقة خبصائص واس تخدامات املوارد الوراثية  "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية"
دي بشلك مبارش اإىل ]اخرتاعات[ ]ملكية ]ومش تقاهتا[ ممنا ميلكه ]الشع []الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]ويؤ 

 فكرية[ تُطل  حاميهتا[.[

 البيوتكنولوجيا]

أأية تطبيقات تكنولوجية تس تخدم النظم يه  [من اتفاقية التنوع البيولويج 2املادة كام يه معرفة يف ]" البيوتكنولوجيا"
 [.العمليات من أأجل اس تخدامات معينةلصنع أأو تغيري املنتجات أأو ، [أأو مش تقاهتا]البيولوجية أأو الاكئنات احلية 

 بدل املنشأأ ]

 [.يف وضعها الطبيعيالوراثية  ميتكل املوارد دلب]أأول[ "بدل املنشأأ" هو 

د[البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]]  [ ]البدل املورن

د واي بشأأن احلصول عىل املوارد بروتوكول انغمن  2لامدة وفقا ل]، "يعين مصطلح البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية/البدل املورن
د[ ]البدل البدل ]، [اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج املورن

التقليدية البدل اذلي حصل عىل املوارد الوراثية و/أأو نفذ اإىل املعارف  املنشأأ أأواذلي يوفر املوارد الوراثية[ اذلي يُعد بدل 
 ]وفقا لتفاقية التنوع البيولويج[.[

 البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]

مبا يف ذكل العشائر ، اليت جتمع من مصادر داخل املوقع الوراثيةاذلي يوفر املوارد " هو البدل البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية"
نة واليت من اجلائز أأو من غري اجلائز أأن تكون قد نشأأت يف ، املوقع أأو اليت تؤخذ من مصادر خارج، من الأنواع الربية واملدجن

 [.البدل ذكل

 ]املش تق

وراثية أأو عن وارد بيولوجية أأو مل الاعتصار الورايثنت  عن ي طبيعيا و  دثحيمرك  كميايئ بيولويج  هو ""املش تق
ن مل ، اس تقالهبا  [توي عىل وحدات وراثية وظيفية.حي كن يحىت واإ

 لوضع الطبيعيالصيانة خارج ا

 "الصيانة خارج الوضع الطبيعي" تعين صيانة عنارص التنوع البيولويج خارج موائلها الطبيعية.



WO/GA/46/6 
Annex A 
3 

 

 املواد الوراثية

أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم أأو غريها من الأصول حتتوي عىل وحدات وراثية  يه "الوراثية"املواد 
 .وظيفية

 املوارد الوراثية

 .املواد الوراثية ذات القمة الفعلية أأو احملمتةليه  وراثية""املوارد ال

 الظروف يف الوضع الطبيعي

"الظروف يف الوضع الطبيعي" يه الظروف اليت توجد فهيا املوارد الوراثية داخل النظم الإيكولوجية واملوائل الطبيعية ويف 
 من اتفاقية التنوع البيولويج[. 2خصائصها املمزية ]املادة  حاةل الأنواع املدجنة أأو املس تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهيا

 عرتف هبا دوليااملمتثال الاشهادة ]

بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل ( من 2)27يه ال لية املنصوص علهيا يف املادة  "عرتف هبا دوليااملمتثال الاشهادة "
 [.مللحق ابتفاقية التنوع البيولويجة عن اس تخداهما اوالتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئ الوراثيةاملوارد 

 ]ادلوةل العضو

 "ادلوةل العضو" يه دوةل عضو يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية.[

 غري املرشوع ]المتكل

 2 اخليار

ة معنية[ "المتكل غري املرشوع" هو ]اكتساب[ ]اس تخدام[ موارد وراثية ]و[ ]أأو[ ]مش تقاهتا[ ]و[ ]أأو[ ]معارف تقليدي
ةل لإعطاء معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية]و[ ]أأو[ ] [ دون موافقة ]حرة[ ]مس بقة مس تنرية[ ]من قبل اجلهات اخملون

]طبقا للترشيعات الوطنية[ ]لبدل املنشأأ أأو البدل ، ]تكل[ املوافقة[ ]السلطة اخملتصة[ عىل ذكل ]الاكتساب[ ]الاس تخدام[
د[.[  املورن

 2 اخليار

معارف تقليدية كل غري املرشوع" هو اس تخدام موارد وراثية و/أأو ]مش تقاهتا[ و/أأو ]معارف تقليدية معنية[ و/أأو ]]"المت
املس تخدم عىل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية من صاحهبا عرب  [ تكون لل خر عندما حيصلوراثيةمرتبطة مبوارد 

موارد وراثية و]مش تقاهتا[ هتاك القانون الوطين يف بدل املورد. واس تخدام وسائل غري سلمة أأو اإخالل ابلثقة يؤدي اإىل ان
، مكتس بة عرب وسائل قانونية مثل قراءة املنشورات و]معارف تقليدية معنية[ ]معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية[

اب املوارد الوراثية اخفاق أأحص نتيجة، والكشف غري املقصود، والهندسة العكس ية، والاس تكشاف املس تقل، والرشاء
[ يف اختاذ اإجراءات وقائية معقوةل ل وراثيةالوارد ملرتبطة اباملتقليدية ال عارف و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ]امل

 يعدن متلاك غري مرشوع.[

 ]مكت  امللكية الفكرية[ ]مكت  الرباءات[

 ]حقوق امللكية الفكرية[ مبنح، دوةل عضو يف، لكفةاملرة دا]"مكن  امللكية الفكرية"[ ]"مكت  الرباءات"[ هو الإ 
 .[الرباءات]
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 [املادي]النفاذ ]

رد الورايث ل اكف به يسمح بتحديد خصائص املو اإىل املورد الورايث هو امتالكه أأو عىل الأقل وجود اتصا ["املادي]"النفاذ 
 [.[ ]امللكية الفكرية[الاخرتاعـ ]املرتبط ب

 املصدر]

 2 اخليار

صاح   مثل، ملورد الورايث من غري بدل املنشأأ عىل االطل  ودع املصدر" اإىل أأي مصدر حيصل منه م مصطلح "يشري
 .لنبااتتل  ةقيلجينات أأو حدل بنك مركز للبحث أأو  املورد أأو

 2 اخليار]

 :مبعناه الأمع قدر الإماكنمصطلح "املصدر" أأن يُفهم ينبغي 

والنظام املتعدد ، وص ]الأطراف املتعاقدة[]البدلان[ اليت توفر املوارد الوراثيةومهنا عىل وجه اخلص، املصادر الأولية "2"
 وامجلاعات الأصلية واحمللية؛، لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةالأطراف ل

 .[[بيات العلميةاجملموعات خارج الوضع الطبيعي والأد ومهنا عىل وجه اخلصوص، واملصادر الثانوية "2"

 الاس تعامل]

و/أأو الكميايئ  الورايثبشأأن التكوين  [التسويق]مبا يف ذكل ، اإجراء البحث والتطويراملوارد الوراثية يعين  ""اس تعامل
وسائل ب]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ] [املعارف التقليدية املعنية[ و]ومش تقاهتا]، الوراثيةالبيولويج للموارد 

 [التنوع البيولويج[. من اتفاقية 2 املادة [ ]حس  التعريف الوارد يفاحليوية ااس تخدام التكنولوجي مهنا
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 ]ادليباجة

]الشع []الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]وكذكل  [ ]حقوق[]احلقوق الس ياديةاحرتام ]تشجيع[ ضامن ]
 [املعارف التقليدية املعنية]مش تقاهتا[ و]الوراثية و هاموارد عىل [يالواقعة حتت احتالل جزيئ أأو لك ]الشع []الشعوب[[

واملشاركة  [املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا] أأ مبا يف ذكل مبد، ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[
 .[[ن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةاإعاللس امي ، طبقا ]لالتفاقات و[ الإعالانت ادلولية ] الاكمةل والفعاةل

 تشجيع احرتام ]الشع []الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية.

دين الرشعيني  يف احلقوق للمس تخدمني الرشعينياليقني  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ينبغي أأن يكفل نظام  ]يتعني/ واملورن
 [ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[عارف التقليدية املعنيةامل]للموارد الوراثية ]و/أأو مش تقاهتا[ و/أأو 

 املتبادةل صلحةامللتحقيق ، [ونقل التكنولوجيا وتعممها]يف تشجيع الابتاكر  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[الإقرار بدور نظام ]
]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  [رف التقليدية املعنيةاملعا]]مش تقاهتا[  ]/أأو[املوارد الوراثية ودي املصلحة ومورن  حصابلأ 

 .[ومس تخدمهيا وأأحصاهباالوراثية[ 

 .[تعزيز الشفافية وتعممي املعلومات]

نن ] وييرس ، [للرباءات]للملكية الفكرية[ ]للصناعة والاس تغالل التجاري  ظروفا متساوية س ينشئلزايم اإ نظام عاملي و  وضع اإ
لتقامس املنافع املتأأتية من اس تخدام املوارد  [( من اتفاقية التنوع البيولويج7)22املادة  نصوص علهيا يفامل ]الإماكانت كذكل 
 [الوراثية.

 [املعارف التقليدية املعنية]تدعمي حامية وتطوير ]الرباءات[ ]امللكية الصناعية[ يف جمال املوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]
 ملوارد الوراثية[ وتشجيع البحوث ادلولية املؤدية اإىل الابتاكر.[]املعارف التقليدية املرتبطة اب

]س يعزز الكشف عن املصدر الثقة املتبادةل بني خمتلف أأحصاب املصلحة املعنيني ابلنفاذ وتقامس املنافع. وقد يكون مجيع 
دين و/أأو مس تخدمني للموارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و] ]املعارف التقليدية املرتبطة  [املعارف التقليدية املعنيةهؤلء مورن

نن الكشف عن املصدر س يبين الثقة املتبادةل يف العالقات بني الشامل واجلنوب وس يعزز ، ابملوارد الوراثية[. وبناء عليه فاإ
 أأيضا ادلمع املتبادل بني نظام النفاذ وتقامس املنافع ونظام ]امللكية الفكرية[]الرباءات[.[

 مبا يف ذكل البرش.[، أأشاكل احلياة]ملكية فكرية[ عىل  [براءات]نح عدم م  التوصية ب[ ]]ضامن[ ]

ىل املوارد الوراثية تثلمي  أأن، عند الاقتضاء، ه يتعني/ينبغيأأن]الإقرار ب  [املعارف التقليدية املعنيةو]مش تقاهتا[ و] النافذون اإ
اذلي يوفر امحلاية للموارد الوراثية ،  ذلكل البدل]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ يف بدل معني للقانون الوطين

 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[ [املعارف التقليدية املعنيةو]مش تقاهتا[ و]

لزايم للكشف [الرباءات]امللكية الفكرية[] يكون ملاكت ]]يتعني/ينبغي أأن  د ابلتفصيل يف هذا الصك ، رشط اإ كام هو دحدن
امجلاعات و ]الشعوب[ ]الشع [تؤدي حامية املوارد الوراثية برباءات اإىل الإرضار مبصاحل  عندما حُيمتل أأن، ادلويل القانوين

 [الأصلية واحمللية.

وأأن ، عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردها ]الطبيعية[ ]البيولوجية[، تفاقية التنوع البيولويجوفقا ل، ]التأأكيد جمددا
  ذ اإىل املوارد الوراثية تعود اإىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين.[[سلطة حتديد النفا
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 الس ياسة العامة ]أأهداف[هدف

للموارد الوراثية ]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية ]هدف هذا الصك هو ]املسامهة يف منع[ ]منع[ ]المتكل غري املرشوع[ 

]عرب[ ]يف س ياق[ نظام حقوق ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ عن طريق  الوراثية[املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد 

 ما ييل:[

ماكنية نفاذ ماكت   ضامن أأ. ]مش تقاهتا[ املوارد الوراثية  عناإىل املعلومات املناس بة  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[اإ

 ]امللكية الفكرية[]الرباءات[حقوق نع منح مل  الوراثية[و]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد 

 ؛عن خطأأ 

 [؛النفاذ وتقامس املنافع]و  تعزيز الشفافية يف نظام ]امللكية الفكرية[]الرباءات[و] ب.

ملوارد الوراثية و]ضامن[ ]تعزيز[ ]تيسري[ ]التاكمل[ ]ادلمع املتبادل[ مع التفاقات ادلولية املرتبطة حبامية ا ج.

]وتكل املرتبطة ابمللكية  ]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[/أأو هتا[ و]مش تقا

 الفكرية[.
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 [2 ]املادة

 الصك موضوع

]يتعني/ينبغي أأن ينطبق هذا الصك القانوين ادلويل عىل أأي حق من حقوق ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ أأو  2.2
]املعارف ]مش تقاهتا[ وو املوارد الوراثية]اس تعامل[ ]مستند بشلك مبارش اإىل[  [انشئ عن] تُطل  حاميته[ ]طل [ ]اخرتاع
]مش تقاهتا[ و املوارد الوراثية]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[. ]ينطبق هذا الصك عىل  [التقليدية املعنية

 يدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[]املعارف التقل  []املعارف التقليدية املعنيةو

 [2 ]املادة

 ]نطاق الصك

]الأجزاء واملكوانت ، ]ينص هذا الصك عىل تدابري من أأجل[ ]دمع منع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية 2.2
[ عرب نظام ]امللكية الفكرية[ و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، الوراثية[

مبا يف ذكل[ من أأجل ]منع امحلاية مبوج  براءات للموارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ، ]الرباءات[ ]
 ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ اليت ليست من اخرتاع طال  الرباءة أأو صاحهبا أأو ل تنطوي عىل نشاط
 ابتاكري عىل املوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[.[

 [0 ]املادة

 ]رشط الكشف

عندما يكون ]املوضوع[ ]الاخرتاع املطلوب حاميته[ يف اإطار طل  بشأأن ]حقوق امللكية الفكرية[ ]الرباءات[  2.0
مش تقاهتا[ ]ملوارد الوراثية و/أأو من[ ا، عن سابق وعي، اس تخدام[ ]مستندا بشلك مبارش اإىل[ ]مش تقا ]مش متال عىل

يتعني/ينبغي عىل لك طرف أأن يطل  من ، و/أأو ]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[
 املودعني ما ييل:

ذا مل يكن معروفاأأو ]و[[ ] [نشأأ امل بدل ]الكشف عن  )أأ( مش تقاهتا[ و/أأو ]املعارف ]املوارد الوراثية و/أأو  بمصدر [، اإ
 .التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[

لرشوط  الامتثالعن ، كام ينص عليه القانون الوطين ملكت  ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[، ]تقدمي معلومات وجهية )ب(
]ولس امي من ]الشع []الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات ، مبا يف ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية، اذ وتقامس املنافعالنف

 .[حس  الاقتضاءاحمللية[ 

ذا مل يكن املصدر و/أأو بدل املنشأأ معروفا )ج(  فاإعالن هبذا اخلصوص.، واإ

ة الفكرية[ ]الرباءات[ الالزتام ابلتحقق من يفرض رشط الكشف عىل ماكت  ]امللكي]يتعني/ينبغي[ ]ل[ أألن  2.0
]امللكية أأن تقدم التوجيه الفعال اإىل مودعي طلبات  ماكت  ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[]ولكن عىل  موضوعات الكشف.
ماكت  ]امللكية وأأن تتيح للمودعني فرصة احلصول من ، رشوط الكشف استيفاءفامي خيص كيفية  الفكرية[ ]الرباءات[

 رشوط الكشف.[ استيفاءعىل قرار اإجيايب بأأنه مت  كرية[ ]الرباءات[الف

عالان اإجراءً اليت ت ماكت  ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[  أأن تتبعينبغي يتعني/ 0.0 ومن . ]لالإخطار ابس يط س تمل اإ
شأأن املوارد الوراثية النباتية حتديد أ لية تبادل املعلومات لتفاقية التنوع البيولويج/املعاهدة ادلولية ب ، بشلك خاص، املناس 
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لهيا املعلومات يتعني/للأغذية والزراعة بصفهتا الهيئة املركزية اليت  ينبغي ملاكت  ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ أأن ترسل اإ
 [املتاحة.

 .[املعلومات املكشوف عهنا، نرشال  وقت، ]يتعني عىل/ينبغي للك طرف أأن يتيح للعموم 4.0

 تُعترب املوارد الوراثية ]ومش تقاهتا[ ابلصيغة اليت ُوجدت هبا يف الطبيعة أأو ُعزلت مهنا لن يتعني/ينبغي أأ ] 2.0
 []اخرتاعات[ ]ملكية فكرية[ وعليه ل تُمنح بشأأهنا أأية حقوق من حقوق ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية.[

 [4 ]املادة

 الاس تثناءات والتقييدات]

]مش تقاهتا[ واملوارد الوراثية  فامي خيص [الرباءات]امللكية الفكرية[ ] ينطبق رشط الكشف يفيتعني/ينبغي أألن  2.4
 عىل ما ييل: ]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ و

 [؛ية[برش مبا فهيا املْمرضات ال البرشية[ ]املوارد الوراثية املأأخوذة من البرش[ ]املوارد الوراثية ]مجيع ] )أأ(

 ؛[املش تقات]و )ب(

 ؛[السلع]و )ج(

 ؛[يف املكل العاماملوجودة املعارف التقليدية ]و )د(

 ؛[ ]واملناطق الاقتصادية[[املوارد الوراثية خارج الأنظمة القانونية الوطنية]و )ه(

لهيا[املكتس بة]مجيع املوارد الوراثية ]و )و( [ بيولويجاتفاقية التنوع ال ]نفاذ قبل  [ ]اليت مت النفاذ اإ
 [.[2990 ديسمرب 29 ]قبل

تفرض ادلول الأعضاء رشط الكشف يف هذا الصك عىل طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[  لن ]يتعني/ينبغي أأ  2.4
 املودعة قبل دخول هذا الصك حزي النفاذ ]وفقا للقوانني الوطنية املوجودة قبل هذا الصك[.[[

 [2 ]املادة

 [معاهدة قانون الرباءات]و [ون بشأأن الرباءاتمعاهدة التعا] بـالعالقة ]

يتعني/ينبغي أأن تُعدل ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأجل ]تضميهنام[  2.2
]متكني الأطراف يف ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل[ 

ملوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية ا ومصدر عن منشأأ الكشف الإلزايم رشط 
ثبات اإ ىل املوافقة املس بقة املس تنرية و تتضمن التعديالت أأيضا اشرتاط التأأكيد عيتعني/ينبغي أأن و  .املرتبطة ابملوارد الوراثية[

 [ق علهيا مع بدل املنشأأ.تقامس املنافع وفقا للرشوط املتف

 [6 ]املادة

 العقوابت والتعويضات

دارية مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة عدم  ]يتعني/ينبغي أأن يتخذ 2.6 ] لك ]طرف[ ]بدل[ تدابري قانونية واإ
أأن ]تشمل ]يتعني/ينبغي[ ]جيوز[ ، مبا يف ذكل أ ليات تسوية املنازعات[. ووفقا للترشيع الوطين، ] 2.0الامتثال للفقرة 

 مضن مجةل أأمور[ ما ييل:، العقوابت والتعويضات
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 قبل املنح. )أأ(

 اإىل أأن يمت استيفاء رشوط الكشف. منع الاس مترار يف معاجلة طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ "2"

 الطل  مسحواب ]وفقا للقانون الوطين[. لرباءات[لملكية الفكرية[ ]لل ]اعتبار مكت   "2"

 ض منح ]حق من حقوق امللكية الفكرية[ ]براءة[.منع أأو رف "0"

 ]بعد املنح. )ب(

 .م القضائية املتعلقة بعدم الكشفنرش الأحاك "2"

 مبا يف ذكل دفع الإاتوات.[، تعويضات مناس بة عن الأرضار وأأ غرامات  "2"

 [[وفقا للقانون الوطين.، جيوز اختاذ تدابري أأخرى ]مبا فهيا الإبطال[ حس  ظروف احلاةل "0"

ذا مل يكن هناك غش، ] يؤثر عدم استيفاء رشط الكشف ]يتعني/ينبغي أألن  2.6  ]امللكية الفكرية[ [ يف حصة، اإ
نفاذها.[ [الرباءات]  املمنوحة أأو قابلية اإ

 [7 ]املادة

 لكشفل  جديد انعدام رشط]

احلصول فيه عىل املوارد ل جيوز أأن يُطل  من مودعي ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ ذكر املاكن اذلي ميكن  2.7
ذا اكن ذكل املاكن رضوراي ل  ل اإ ل ميكن فرض أأية رشوط ، . وعليهالاخرتاع من أأجل اجنازشخص من أأهل املهنة الوراثية اإ

ملوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ للكشف عىل مودعي الرباءات أأو أأحصاهبا ابلنس بة للرباءات املتعلقة اب
ماكنية  خالف الأس بابلأس باب  عارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[]امل املتعلقة ابجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو اإ

 التطبيق الصناعي أأو المتكني.[

 5]التدابري ادلفاعية

 [2 ]املادة

 ]العناية الاكفية

يتعني/ينبغي لدلول الأعضاء أأن تشجع أأو تضع نظام عناية اكفية يكون منصفا ومعقول للتأأكد من أأن احلصول  2.2
 عىل املوارد الوراثية احملمية متن وفقا للترشيع الساري بشأأن النفاذ وتقامس املنافع أأو الرشوط التنظمية.

ال لرشوط بذل اجلهد الالزم وفقا للقانون يتعني/ينبغي اس تخدام قواعد بياانت ك لية لرصد الامتث )أأ(
نشاء قواعد البياانت املذكورة.  الوطين. ولكن يتعني/ينبغي أألن تكون ادلول الأعضاء ملزمة ابإ

يتعني/ينبغي أأن يكون النفاذ اإىل قواعد البياانت املذكورة متاحا للمرخص هلم برباءة من أأجل التأأكد من  )ب(
 الوراثية احملمية اليت تعمتد علهيا براءة ما.[التسلسل القانوين لس ند املوارد 

                                                 
5
ىل أأن بعض الأعضاء يعترب التدابري ادلفاعية خيارا بديال للكشف، يف حني أأن البعض ال خر يعترب   ها خيارا تيميليا مالحظة امليرسين: نلفت انتباه الأعضاء اإ

 للكشف.
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 [9 ]املادة

 ومدوانت السلوك الاختيارية منع منح الرباءات عن خطأأ ]

 يتعني/ينبغي لدلول الأعضاء أأن تقوم مبا بيل: 2.9

اتحة )أأ( دارية اإ  ملنع منح الرباءات عن، ووفقا للقانون الوطين، الاقتضاءحس  ، تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
معنية[ و]معارف معارف تقليدية ]وو]مش تقاهتا[  خطأأ لخرتاعات مطال  هبا تنطوي عىل موارد وراثية

ذا اكنت [مرتبطة مبوارد وراثيةتقليدية  املعنية[ تقليدية ال عارف ]املوو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد تكل امل، اإ
 لوطين:وفقا للقانون ا، [وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليدية امل

 تستبق اخرتاعا مطالبا به )انتفاء اجلدة(؛ "2"

 أأو جتعل اخرتاعا مطالبا به بدهييا )البداهة أأو انتفاء النشاط الابتاكري(. "2"

اتحة )ب( دارية واإ للسامح للغري ابلطعن ، ووفقا للقانون الوطين، الاقتضاءحس  ، تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
 موارد وراثيةفامي يتعلق ابخرتاعات تنطوي عىل ،  التقنية الصناعية السابقةبتقدمي حاةل، يف صالحية براءة

 [.مرتبطة مبوارد وراثيةمعنية[ و]معارف تقليدية معارف تقليدية ]وو]مش تقاهتا[ 

عداد ، الاقتضاءحس  ، عيتشج و  )ج( اختيارية ومبادئ توجهيية للمس تخدمني بشأأن مدوانت سلوك واس تخدام اإ
 [وراثيةالوارد ملرتبطة اباملعنية[ و]املعارف التقليدية املتقليدية ال عارف ]املوو]مش تقاهتا[  راثيةو الوارد حامية امل

عداد قواعد بياانت ، الاقتضاءحس  ، وتيسري )د( املعنية[ تقليدية ال عارف ]املوو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد املاإ
لهياتبادلها و و  [وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليدية امل  ليك تس تخدهما ماكت  الرباءات.[ تعممها والنفاذ اإ

 أأنظمة البحث يف قواعد البياانت

عداد  2.9 عارف ]املوو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد املقواعد بياانت والأعضاء مدعوون اإىل أأن يشجعوا عىل تيسري اإ
ابلتشاور مع ، ض البحث يف طلبات الرباءات وحفصها[ لأغراوراثيةالوارد ملرتبطة اباملعنية[ و]املعارف التقليدية املتقليدية ال 

ضافة اإىل الاعتبارات التالية:  أأحصاب املصلحة املعنيني ومبراعاة ظروفهم الوطنية اإ

يتعني/ينبغي أأن متتثل قواعد البياانت للمعايري ادلنيا وهيلك ، لأغراض حتقيق التشغيل املتبادل )أأ(
 املضمون.

 س بة وفقا للقانون الوطين.ويتعني/ينبغي وضع ضامانت منا )ب(

 وس يكون النفاذ اإىل قواعد البياانت املذكورة مفتوحا ملاكت  الرباءات وللمس تخدمني املعمتدين. )ج(

 بوابة الويبو

يتعني/ينبغي لدلول الأعضاء أأن تضع نظاما للبحث يف قواعد البياانت )بوابة الويبو( يربط قواعد بياانت أأعضاء  0.9
رتبطة املعنية[ و]املعارف التقليدية املتقليدية ال عارف و]مش تقاهتا[ و]امل وراثيةالوارد  معلومات عن املالويبو اليت حتتوي عىل

قلمها. وس متكن بوابة الويبو الفاحص من النفاذ مبارشة اإىل قواعد البياانت الوطنية وراثيةالوارد ملاب [ غري الرسية داخل اإ
 الويبو ضامانت مناس بة.[واس تخراج بياانت مهنا. وستتضمن أأيضا بوابة 
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 [20 ]املادة

 لتفاقات ادلوليةابالعالقة 

]تستند  اليت ]امللكية الفكرية[]الرباءات[بني حقوق ]عالقة دمع متبادل يتعني/ينبغي أأن يضع هذا الصك  2.20
[ ]املعارف التقليدية املعارف التقليدية املعنية]و [مش تقاهتاو]املوارد الوراثية  ]اس تعامل[ [تنطوي عىل] بشلك مبارش اإىل[

 [.السارية]التفاقات واملعاهدات ادلولية و[ ]مع[  املرتبطة ابملوارد الوراثية[

ول يريم اإىل ، ]يتعني/ينبغي أأن ييمنل هذا الصك اتفاقات أأخرى بشأأن موضوعات ذات صةل هبذا الشأأن 2.20
من اإعالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب  02ة املاد، عىل وجه اخلصوص، أأن يدمع ويتعني/ينبغي، تغيري تكل التفاقات

 [.الأصلية

 [22 ]املادة

 التعاون ادلويل

[ ]يتعني/ينبغي حتث هيئات الويبو املعنية أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل]]يتعني/ينبغي أأن  2.22
صالح معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتل عداد مجموعة من  [لفريق العامل املعين ابإ  حبث وحفصبشأأن ]املبادئ التوجهيية اإ

[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[ املعارف التقليدية املعنية]و [مش تقاهتاو]ملوارد الوراثية الطلبات املتعلقة اب
طار معاهدة التعاون بشأأن  سلطات ]الكشف الإداري عن املنشأأ أأو املصدر[ من قبل البحث والفحص ادلولية يف اإ

 [.لرباءاتا

 [22 ]املادة

 التعاون فامي بني البدلان

]املعارف  [املعارف التقليدية املعنية]ومش تقاهتا[ ، و]املوارد الوراثية نفس  فهيا توجديف احلالت اليت ] 2.22
قلمي أأكرث من طرف واحد تسعى يتعني/ينبغي أأن ، التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ يف ظروف وضعها الطبيعي داخل اإ

، ]الشع []الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية املعنيةمع اإرشاك ، حس  الاقتضاء، تكل الأطراف اإىل التعاون فامي بيهنا
 تدمع أأهداف هذا الصكابختاذ تدابري تستند اإىل القوانني والربوتوكولت العرفية و ، حيامث أأمكن، عىل أأن تقوم بذكل

 [.ول تتعارض معهاوالترشيعات الوطنية 

 [20 ]املادة

 املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

دهيئات الويبو املعنية]]يتعني/ينبغي ل  2.20 اس تحداث الأحاكم مبوج   أأسالي  [[ ]يتعني/ينبغي للويبو[ أأن حتدن
لكفاءات وادلمع التعاون وتكوين اأأنشطة الويبو املساعدة التقنية و  قدمت]يتعني/ينبغي[ أأن وها. وتنفيذ هاومتويل  هذا الصك

ليك تنفذ الالزتامات املنصوص علهيا يف هذا ، وخاصة البدلان الأقل منوا، اإىل البدلان النامية، حس  املوارد املالية، املايل
 [الصك.

 [ييل ذكل املرفق ابء]
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 ادليباجة/مقدمة

قرار القمة  اإ

قرار الطابع ]الشمويل[  "2" [ اإ  مبا فهيا قمهتا الاجامتعية والروحية، [اذلاتية]للمعارف التقليدية وقمهتا ]املمزين
والتسلمي بأأن ، ]والاقتصادية[ والفكرية والعلمية والإيكولوجية والتكنولوجية ]والتجارية[ والرتبوية والثقافية

ةاإ عارف التقليدية تكفل أ ُطرًا ملا جيري من نشاط ابتاكري ويتواصل من حياة فكرية أأنظمة امل ، بداعية ممتزين
مجلاعات الأصلية واحمللية ولها قمة علمية تساوي القمة وا ]للشعوب[ ابلنس بةجوهرية  [أأساس ية]تكتيس ماكنة 

نظمة املعرفية الأخرى.  العلمية للأ

ذاكء الوعي و  الاحرتاماإ

ذاك "2" املعارف التقليدية اذلين  [/]مالنك[أأحصاب] نظمة املعارف التقليدية وكرامةوالاحرتام لأ  ء الوعياإ
نظمة ويطونروهنا وحيافظون علهيا الثقايف وقِيَمهم الفكرية تراهثم  الثقافية[ سالمهتم]وكذا ، يصونون تكل الأ

يف احلفاظ عىل معيشة  والروحية؛ واحرتام الإسهام اذلي ما فتئت املعارف التقليدية تأأيت به
]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية وهويهتم؛ واحرتام ما أأسهم به ]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية من 
مترار والأمن الغذايئ  أأجل ]احلفاظ عىل البيئة[ احلفاظ عىل التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس 

م العلوم والتكنولوجيا؛و والرعاية الصحية والزراعة املس تدامة   تقدُّ

 بديل

نظمة  "2" نظمة املعارف التقليدية وكرامة أأحصاب املعارف التقليدية اذلين يصونون تكل الأ ذاكء الاحرتام لأ اإ
 وكذا سالمهتم الثقافية وقمهم الروحية؛، وحيافظون علهيا

 ]هناية البديل[

 املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [صون]التشجيع عىل 

من ]وتقدمي ادلمع يف هذا الصدد  ]واحرتاهما[ املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [صون]التشجيع عىل  "0"
وتقدمي احلوافز للمؤمتنني عىل هذه ]خالل احرتام أأنظمة املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا واإدامهتا 

نظمة املعرفية لإدامة أأنظمة معارفهم وصوهنا  ؛[الأ

 فاقات واملسارات ادلولية املعنيةالتمع  الاتساق

نظمة ، مراعاة الصكوك واملسارات ادلولية والإقلمية الأخرى والعمل عىل حنو يامتىش معها "4" ول س امي الأ
ىل املوارد الوراثية اليت تقرتن ابملعارف التقليدية وتقامس منافعها؛و  تتعلق ابمللكية الفكريةاليت   النفاذ اإ

ىل املع  ارف وصون املكل العام]تشجيع النفاذ اإ

واليت ، الإقرار ابلقمة اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل امجليع "2"
 وابحلاجة اإىل حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه؛[، تُعد رضورية لالإبداع والابتاكر
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 وصوهنا املعارف التقليديةتوثيق 

 والتشجيع عىل الكشف عهنا وتعلنمها واس تخداهما وفقا، وصوهنااملعارف التقليدية يق توث  الإسهام يف "6"
ومهنا تكل ، املعارف التقليدية حصابالوجهية لأ  العرفيةو/أأو املفاهمي القوانني /أأو املعايري و/أأو للمامرسات و

صول عىل موافقة مس بقة مس تنرية اليت تتطل  احلالعرفية  و/أأو املفاهمي القوانني/أأو املعايري و/أأو ملامرسات وا
قرار ومشاركة ورشوطا متفقا علهيا قبل أأن يكشف الغري عن املعارف التقليدية أأو يتعلنمها أأو يس تخدهما؛  أأو اإ

 الهنوض ابلبتاكر

مبا يعود ابملنفعة  [ الإسهام يف الهنوض ابلبتاكر ونقل املعارف ونرشهااملعارف التقليدية]ينبغي محلاية  "7"
وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي  ومس تخدمهيا املعارف التقليدية أأحصابمن عىل لك 

 واإرساء توازن بني احلقوق والواجبات؛

 توفري قواعد وضوابط جديدة

نفاذ احلقوق الإقرار ] "2" ىل قواعد وضوابط جديدة فامي خيص توفري الوسائل الفعاةل واملناس بة لإ ابحلاجة اإ
نظمة القانونية الوطنية، ة ابملعارف التقليديةاملتعلق  [؛مع مراعاة الاختالفات القامئة بني الأ

 العالقة ابلس تخدام العريف

اس تنباط املعارف التقليدية واس تخداهما العريف ونقلها وتبادلها وتطويرها داخل امجلاعات عدم تقييد   "9"
 .]وفقا للقانون الوطين[، س تفيدينوفامي بيهنا يف الس ياق التقليدي والعريف عىل يد امل 

  



WO/GA/46/6 
Annex B 
4 

 

 أأهداف الس ياسة العامة

ىل ما ييل: هيدف هذا الصكينبغي أأن   اإ

]مبا فهيا تدابري ، [/]املس تفيدين[ ابلوسائل ]القانونية والعملية/املناس بة[ممتزويد ]الشعوب[ الأصلية و]امجلاعات احمللية[ ]والأ 
ة/العقوابت نفاذ الفعاةل وامليرسن  بغرض:، وممارسة احلقوق[ واجلزاءات الإ

بدون ترصحي/اس تخداهما ]وسوء اس تخداهما/اس تخداهما  عارفهم التقليدية]منع[ ]المتكل غري املرشوع[ مل أأ.
 [؛بطرق غري عادةل وغري منصفة

 ؛خارج الس ياق التقليديمعارفهم التقليدية مراقبة الطرق اليت تُس تخدم هبا ]و  ب.

قرار ]وتشجيع ]التقامس املنصف للمناف ج. ع املتأأتية من اس تخداهما مبوافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ
 حس  الاقتضاء؛[، ومشاركة[/]مقابل ماكفأأة عادةل ومنصفة[

 ]وحامية[ النشاط الإبداعي والابتاكري ]القامئ عىل التقاليد[. وتشجيع د.

و]]املعارف التقليدية[ املرتبطة ]بـ[  ]ومنع منح حقوق امللكية الفكرية/]حقوق الرباءات[ عن خطأأ ]محلاية املعارف التقليدية
 املوارد الوراثية[.[[
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 اس تخدام املصطلحات

 لأغراض هذا الصك:

 يعين: المتكل غري املرشوع]

 2اخليار 

قرار ومشاركة  أأي نفاذ اإىل ]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[ أأو اس تخداهما بدون موافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ
 أأاي اكن الغرض من ذكل )جتاري أأو حبيث أأو أأاكدميي أأو نقل للتكنولوجيا(.، بدون رشوط متفق علهيا، عند الاقتضاء، وكذكل

 2اخليار 

من  ]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[عندما حيصل املس تخدم عىل معارف تقليدية محمية متلكها هجة أأخرى س تخدام ا
 مع الاعرتاف بأأن اكتساب، ؤدي اإىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املورديممنا اإخالل ابلثقة  صاحهبا عرب وسائل غري سلمة أأو
أأو احلصول علهيا من مصادر ، الكت قراءة أأو ، املس تقلأأو الإبداع شاف ت مثل الاك ، معارف تقليدية عرب وسائل قانونية

يف  املعارف التقليديةأأحصاب  نتيجة اخفاق والكشف غري املقصود، والهندسة العكس ية، امجلاعات التقليدية الأصلية خارج
/سوء اس تخدام/اس تخداما بدون ترصحي/اس تخداما بطرق غري غري مرشوع ]متلاكل يعدن ، اختاذ اإجراءات وقائية معقوةل

 عادية وغري منصفة.[

يف حال اس تخدام املعارف التقليدية اليت ميلكها مس تفيد من قبل املس تخدم بطريقة تؤدي اإىل  سوء اس تخدام]قد حيدث 
هتا السلطة الترشيعية يف البدل اليت تمت فهيا معلية الاس تخدام؛ وقد تتخذ طبيعة  انهتاك للقانون الوطين أأو التدابري اليت أأقرن

أأو ، حامية املعارف التقليدية أأو طبيعة صوهنا عىل الصعيد احمليل أأشاكل خمتلفة مثل أأنواع جديدة من حامية امللكية الفكرية
 أأو توليفة تشمل لك تكل الأشاكل.[، أأو هن  قامئ عىل التدابري، املنافسة غري العادةلحامية عىل أأساس مبادئ 

اإىل مواد غري ملموسة بطبيعهتا ليست محمية أأو ل جيوز حاميهتا حبقوق امللكية ، لأغراض هذا الصك، املكل العام]يشري 
ترشيعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تكل املواد. وقد  الفكرية املعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل امحلاية اليت تنص علهيا

يف احلالت اليت ل يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط الأسايس لالس تفادة من حامية امللكية الفكرية ، مثال، حيدث ذكل
 يف احلالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أأية حامية سابقة.[، حس  احلال، عىل الصعيد الوطين أأو

]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[ اليت فقدت صلهتا املمزِية بأأية جامعة أأصلية وأأصبحت  متاحة للجمهورصطلح ]يعين م
نة دراك امجلهور ملنش هئا التارخيي.[، ابلتايل عامة أأو ُمخزن  عىل الرمغ من اإ

هارات والابتاكرات واملامرسات ادلراية العملية وامل ، لأغراض هذا الصك، ]تشري اإىل[/]تشمل[/]تعين[ املعارف التقليدية
 .وأأنشطة التعلمي والتعملن اليت تكون يف حوزة ]شعوب[ ]وجامعات دحلية[ أأصلية[/]أأو دوةل أأو دول[

ابملعارف يف جمالت مثل الزراعة والبيئة والرعاية الصحية والط  الأصيل ، عىل حنو خاص، ]قد ترتبط املعارف التقليدية
 وأأمناط احلياة التقليدية واملوارد الطبيعية واملوارد الوراثية وادلراية العملية يف جمال الهندسة والتقليدي والتنوع البيولويج

 وتكنولوجيات البناء التقليدية.[

ذن صاح  احلق.[ ]اس تخدام بدون ترصحي  هو اس تخدام املعارف التقليدية احملمية دون اإ
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 يعين]]"اس تخدام[/]"اس تعامل"[ 

ال استنادا اإىل يف حال اكنت املعارف  )أأ( التقليدية مشموةل مبنت  ]أأو[ يف حال اكن منت  ُمس تحداث أأو ُمحصن
 معارف تقليدية:

 تصنيع املنت  أأو اس ترياده أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "2"

 التقليدي؛ أأو امتالك املنت  لأغراض عرضه للبيع أأو بيعه أأو اس تخدامه خارج الس ياق "2"

ةل  طريقة صنعمشموةل بيف حال اكنت املعارف التقليدية  )ب( ]أأو[ يف حال اكنت طريقة صنع ُمس تحدثة أأو ُمحصن
 :استنادا اإىل معارف تقليدية

 اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛ "2"

لهيا يف البند الفرعي )أأ( فامي خيص منت  يكون "2" نتيجة مبارشة لس تعامل  أأو مبارشة الأفعال املشار اإ
 طريقة الصنع.

 اس تخدام املعارف التقليدية يف أأنشطة البحث والتطوير غري التجارية؛ )ج(

 أأو اس تخدام املعارف التقليدية يف أأنشطة البحث والتطوير التجارية.[ )د(
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 2املادة 

 [/]الصك[امحلاية]موضوع 

 موضوع ]امحلاية[/]هذا الصك[ هو املعارف التقليدية:

، [أأمم ]أأو جامعات دحلية أأصليةو ]شعوب[ من قبل ، جامعي يف س ياقافظا علهيا[ دح]و، تكون مس تنبطةاليت  أأ()
 سواء اكنت منترشة عىل نطاق واسع أأم ل[؛، ]

اليت تكون ]مرتبطة[ ]بشلك مبارش[/]متصةل بوضوح[ ابلهوية الثقافية ]و[/]أأو[ الرتاث الثقايف ]للشعوب[  )ب(
 الأصلية ]أأو الأمم[؛ وامجلاعات احمللية

 سواء بصورة متتالية أأم ل؛، اليت تكون منقوةل من جيل اإىل أ خر )ج(

 اليت ميكن أأن توجد يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أ خر؛ )د(

 اليت قد تكون حيوية ومتطورة. )ه(

 معايري الأهلية]

، 2للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادة [ ابلرتاث الثقايف بوضوح ]احملمية يه املعارف التقليدية املتصةل املعارف التقليدية
وتكون مس تخدمة ملدة ، ومشرتكة بني الأجيال، جامعيومنقوةل يف س ياق  ومتقامسة [علهيا اودحافظ]مس تنبطة واليت تكون 

دت من قبل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ ]عىل أأل تقل تكل املدة عن   س نة[.[ 20ُحدن
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 2املادة 

 املس تفيدون من امحلاية

]مكوانت  [متكلتبدع ]اليت [ الأمم]و/أأو  الأصلية احمللية امجلاعات[ و الشعوب]مه  [ايةامحلمن ]املس تفيدون  2.2
فة يف املادةامل[ ]اليت تس تويف معايري الأهلية للحامية املعارف التقليديةاملوضوع[/]  حتافظ علهيا و/]أأو[ و/]أأو[[ 0[/]2] عرن
 [.تطورها /]أأو[تس تخدهما و

 بديل

املس تفيدون من ]امحلاية[ مه ]الشعوب[ وامجلاعات احمللية الأصلية] 2.2
]متكل[ ]مكوانت تبدع اليت  [1]

فة يف املادة املاملوضوع[/]املعارف التقليدية[   [و/]أأو[ حتافظ علهيا و/]أأو[ تس تخدهما و/]أأو[ تطورها[. 2عرن

 ]هناية البديل[

 دحلية اتأأو جامع [بو شع]ابلتحديد اإىل  ُمس ندةغري [ ]املعارف التقليديةاملوضوع[/] ]مكوانت اكنت ]يف حال 2.2
دارة وطنية مكؤمتن  ةأأصلي ابلرمغ من بذل هجود معقوةل للكشف عهنا[ جاز أأن حتدد ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اإ

حال اكنت ]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[ عىل ]املنافع املتأأتية[/]املس تفيدين[ ]من امحلاية مبوج  هذا الصك[ يف 
فة يف املادة 2]املعارف التقليدية اليت تس تويف معايري الأهلية الواردة يف املادة   :2[ كام يه معرن

مملوكة من قبل جامعة يف أأرايض ]تكون متطابقة[ تتطابق ]أأراضهيا[ بشلك اكمل وحرصي مع أأرايض تكل  )أأ(
 طرف املتعاقد[؛]ادلوةل العضو[/ذكل ]ال

 ]أأو ليست مقترصة ابلتحديد عىل ]شع  أأصيل[ أأو جامعة دحلية أأصلية؛ )ب(

 أأو ليست منسوبة ابلتحديد اإىل ]شع  أأصيل[ أأو جامعة دحلية أأصلية؛ )ج(

 أأو ]ليست ُمس ندة ابلتحديد اإىل ]شع  أأصيل[ أأو جامعة دحلية أأصلية؛[[ )د(

[ اإخطار املكت  ادلويل  0.2 نشاؤها ]]ينبغي[/]يتعنين دارة وطنية يمت اإ للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بـ ]هوية[ أأية اإ
 .[2مبوج  الفقرة 

  

                                                 
1
اعات الأصلية أأو احمللية جاز لتكل ]ادلوةل العضو[/ ذكل ]الطرف املتعاقد[ أأن يؤدي دور ]يف حال ]عدم اعرتاف[ دس تور ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ ابمجل 

 .[2املس تفيد فامي خيص املعارف التقليدية املوجودة يف أأراضيه.[ ]مالحظة: ينبغي اعتبار هذه احلاش ية جزءا من بديل الفقرة 
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 0املادة 

 نطاق امحلاية]]معايري و[ 

 نطاق امحلاية

/]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ ]مقدسة[ ]أأو رسية[ أأو ]معروفة املوضوع[مكوانت ] يف حال اكنت 2.0
[/]يتعني عىل[ ]ادلول ينبغي]، ]مملوكة بشلك وثيق[ داخل ]الشعوب[ الأصلية أأو امجلاعات احمللية بشلك أ خر[

 الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[:

دارية]ضامن أأن املس تفيدين هلم احلق الاس تئثاري وامجلاعي يف[/]توفري  )أأ( عند ، تدابري قانونية وس ياس ية واإ
 ابلتايل[:تسمح ، الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين

احملافظة و  /]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ املذكورةاملوضوع[مكوانت ]]اس تنباط[  "2"
 والتحمك فهيا وتطويرها؛ هياعل

ردع الكشف عن املعارف التقليدية ]الرسية[ ]احملمينة[ أأو اس تخداهما أأو أأوجه اس تخدام أأخرى و  "2"
 بدون ترصحي؛

/]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية املوضوع[مكوانت رفض الترصحي ابلنفاذ اإىل ]والترصحي أأو ] "0"
 ؛[واس تخداهما/اس تعاملها بناء عىل املوافقة املس بقة املس تنرية احملمية[ املذكورة

خطارمه ابلنفاذ اإىل معارفهم التقليدية عرب أ لية للكشف يف طلبات امللكية الفكرية؛] "4" اليت جيوز  واإ
وتقامس أأو الإقرار واملشاركة املوافقة املس بقة املس تنرية لرشوط أأدةل عىل الامتثال ني[ أأن تشرتط ]يتع
 ، والالزتامات القانونية ادلولية[ وفقا للقانون الوطين، املنافع

 ]ضامن أأن[/]تشجيع[ املس تخدمني ]عىل ما ييل[: )ب(

س ناد  "2"  التقليدية احملمية[ املذكورة اإىل املس تفيدين؛ /]املعارف التقليدية[/]املعارفاملوضوع[مكوانت ]اإ

املتأأتية من  [ماكفأأة عادةل ومنصفة[/]من املنافع اومنصف عادل اصيب]منح املس تفيدين ]ن  "2"
وفقا  /]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ املذكورةاملوضوع[مكوانت اس تخدام/اس تعامل ]

 ؛[علهيا متفقلرشوط 

 بديل

/]املعارف التقليدية[/]املعارف ]املوضوع[خول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام ادل "2"
 التقليدية احملمية[؛

 ]هناية البديل[

ضافة اإىل  يناملعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيد /اس تعاملواس تخدام "0" اإ
/]ابملعارف ملوضوع[ابللحقوق املعنوية املرتبطة ]الطابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم 

 التقليدية[/]ابملعارف التقليدية احملمية[.
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دحافَظا ] [أأو]/[و] ]مملوكة[ /]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[املوضوع[مكوانت ] ظلت ]يف حال 2.0
ة أأو امجلاعات احمللية وتكون متاحة للجمهور من طرف ]الشعوب[ الأصلي ةمطور [أأو]/[و] ةمس تخدم [أأو]/[و] ا[علهي

[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف ينبغي]، ]ولكهنا غري معروفة عىل نطاق واسع وليست ]مقدسة[ ول ]رسية[[
داريةاملتعاقدة[ ]ضامن أأن[/]تشجيع[ بأأن املس تخدمني[/]يوفرون  ون عند الاقتضاء ووفقا للقان، تدابري قانونية وس ياس ية واإ

 [[:ما ييل]عىل  من أأجل ]ضامن[ ]تشجيع[ املس تخدمنيالوطين 

 /]للمعارف التقليدية[/]للمعارف التقليدية احملمية[ملوضوع[ملكوانت اصدر ]مك ينملس تفيدابالاعرتاف  )أأ(
ل س نادها اإ ذا قرر  هيمواإ ل اإ ليدية /]املعارف التقليدية[/]املعارف التق املوضوع[مكوانت ]أأو اكنت ، خالف ذكل هؤلءاإ

 احملمية[ غري مس ندة اإىل ]شع [ أأصيل دحدد أأو جامعة دحلية دحددة]؛[

املتأأتية من اس تخدام/اس تعامل  [ماكفأأة عادةل ومنصفة[/]من املنافع اومنصف عادل اصيب]منح املس تفيدين ]ن  )ب(
 ]؛[تفق علهيام وفقا لرشوط  /]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ املذكورةاملوضوع[مكوانت ]

 بديل

/]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية ]املوضوع[ادلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام  )ب(
 احملمية[؛[

 ]هناية البديل[

ضافة اإىل الطابع غري  يناملعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيد /اس تعاملاس تخدام] )ج( اإ
/]ابملعارف التقليدية[/]ابملعارف التقليدية ملوضوع[ابللترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة ] القابل

 احملمية[]؛ و[].[[

اإخطارمه ابلنفاذ اإىل معارفهم التقليدية عرب أ لية للكشف يف طلبات امللكية الفكرية؛ اليت جيوز ]يتعني[ أأن ] )د(
وفقا للقانون الوطين ، وتقامس املنافعأأو الإقرار واملشاركة املوافقة املس بقة املس تنرية لرشوط تشرتط أأدةل عىل الامتثال 
 [.[والالزتامات القانونية ادلولية

عىل معروفة و ، ]متاحة للعموماملوضوع[/]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ مكوانت ] ]يف حال اكنت 0.0
]ينبغي[/]يتعني عىل[ ، ومحمية مبوج  القانون الوطين، [0أأو  2غري مشموةل ابلفقرتني نطاق واسع ]ويف املكل العام[[ ]

املذكورة ]عىل  ]املوضوع[/]املعارف التقليدية[]ضامن أأن[/]تشجيع[ مس تخديم ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 
 ييل[: ما

س ناد ] )أأ(  ؛دية احملمية[ املذكورة اإىل املس تفيديناملوضوع[/]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليمكوانت اإ

ضافة اإىل الطابع  )ب( اس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ
غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة ]ابملوضوع[/]ابملعارف التقليدية[/]ابملعارف 

 ]؛[ ]و[ة[التقليدية احملمي

يداع أأي رمس من رسوم املس تخدمني يف الصندوق اذلي تشنئه تكل ]ادلوةل العضو[/ ينش ئه ذكل  )ج( اإ
 ]الطرف املتعاقد[.[
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 بديل

ىل املعارف التقليدية املعروفة أأو املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة املس تفيدين 0.0 كام مه ، ]ل متتد امحلاية اإ
واحملمية حبق من حقوق امللكية الفكرية أأو اليت يه تطبيق ، واملوجودة يف املكل العام، معقوةل[ ]ملدة، 2معرفون يف املادة 

 [ملبادئ وقواعد وهمارات ودراية معلية وممارسات وأأنشطة تعلنمية معروفة عادة وعامة عىل حنو جيد.[
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0]املادة 
)اثنيا(

 

 تدابري تيميلية

0
)اثنيا(
رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام ]السعي ، طراف املتعاقدة[ينبغي عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأ  2

 اإىل[:

]مبا ، وضع قواعد بياانت وطنية للمعارف التقليدية لأغراض امحلاية ادلفاعية للمعارف التقليدية /تشجيعتيسري )أأ(
و/أأو الصون و/أأو التعاون و/أأو لأغراض الشفافية و/أأو اليقني ، يف ذكل عرب منع منح الرباءات عن خطأأ[

 عرب احلدود؛

عداد قواعد بياانت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ، حس  الاقتضاء، /تشجيعتيسري] )ب( اإ
لهيا؛  [وتبادلها وتعممها والنفاذ اإ

 [؛[اعية السابقةبتقدمي حاةل التقنية الصن]سمح للغري ابلطعن يف صالحية براءة لالعرتاض ت تدابري  ]توفري )ج(

عداد مدوانت سلوكيشج ت  )د(  ؛واس تخداهما اختيارية ع اإ

حتت س يطرة املس تفيدين أأو احلصول علهيا أأو ، بطريقة مرشوعة، ]ردع الكشف عن املعلومات اليت تكون )ه(
مبا يتناىف واملامرسات التجارية املنصفة عىل أأن ، اس تخداهما من طرف ال خرين دون ]موافقة[ املس تفيدين

 كون ]رسية[ وأأن تُتنخذ تدابري معقوةل ملنع الكشف عهنا دون ترصحي وأأن تكون لها قمة؛[ت

نشاء قواعد بياانت عن املعارف التقليدية ميكن ملاكت  الرباءات]النظر يف  )و( لهيا اإ بغرض منع منح  النفاذ اإ
 ؛ومجع قواعد البياانت املذكورة وصيانهتا وفقا للقانون الوطين اءات عن خطأأ الرب 

 ؛ودحتواها املذكورة وضع حد أأدىن من املعايري ملواءمة هيلك قواعد البياانتينبغي  "2"

 وينبغي أأن يكون دحتوى قواعد البياانت: "2"

 ؛بلغات ميكن لفاحيص الرباءات فهمها أأ.

 ؛معلومات كتابية وشفوية عن املعارف التقليدية ب.

 عارف التقليدية.[لصناعية السابقة املتعلقة ابملحاةل التقنية اعن معلومات كتابية وشفوية وجهية  ج.

فامي  لرباءاتاماكت  والفحص اليت جترهيا  البحثلأغراض معليات ضع مبادئ توجهيية مناس بة ووافية ]و  )ز(
 الرباءات املتعلقة ابملعارف التقليدية؛[طلبات خيص 

0
)اثنيا(
، أأجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا من أأجل توثيق كيفية تطبيق املعارف التقليدية وماكنه ومن]  2

]ينبغي[/]يتعني[ أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة ابملعارف التقليدية ووضع 
 [[قواعد بياانت لتكل املعارف.
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0
)اثنيا( 

، ون لوضع قواعد البياانت املذكورة]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تنظر يف التعا  0
ذا أ درجت  فول س امي حيامن ل تكون املعارف التقليدية مملوكة فقط داخل حدود ]دوةل عضو[/]طر  متعاقد[. واإ

ل املعارف التقليدية احملمية لل خرين أأل تتاح ينبغي ، يف قاعدة بياانت 2.2املعارف التقليدية احملمية وفقا للامدة  اإ
قرار ومشاركة ة ومس تنرية مبوافقة مس بق  .املعارف التقليدية من أأحصابأأو ابإ

0
)اثنيا(
]ينبغي[/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكت  امللكية الفكرية اإىل قواعد البياانت املذكورة للمتكن من  4

راف املتعاقدة[ مراعاة مثار ]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأط، اختاذ القرار الصائ . ولتيسري ذكل النفاذ
ن . ]وينبغي[/]يتعني[ أأ يلالكفاءة اليت ميكن جنهيا من التعاون ادلو املعلومات املتاحة ملاكت  امللكية الفكرية ل تتضمن

وعليه فال ]ينبغي[/]يتعني[ أأن تتضمن تكل املعلومات ، املعلومات اليت ميكن اس تخداهما لرفض منح التعاونسوى 
 ة احملمية.املعارف التقليدي

0
)اثنيا(
]ينبغي[/]يتعني[ أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات املرتبطة ابملعارف التقليدية هبدف تعزيز وضع  2

 وذكل من أأجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا.، قواعد بياانت املعارف التقليدية

0
)اثنيا(
ومهنا املعلومات املتاحة يف ، نفاذ ماكت  امللكية الفكرية اإىل املعلومات ]ينبغي[/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري 6

 قواعد البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية.

0
)اثنيا(
ابس تثناء احلاةل اليت يُستشهد هبا ، ]ينبغي[/]يتعني[ أأن تضمن ماكت  امللكية الفكرية صون تكل املعلومات يف رسية 7

  التقنية الصناعية السابقة أأثناء حفص طل  براءة.[بتكل املعلومات كجزء من حاةل
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 4املادة 

 احلقوق /تطبيقوممارسة واجلزاءات العقوابت

نفاذ الأعضاءأأن تكفل ادلول  ]ينبغي[/]يتعني[ 2.4 اتحة اإجراءات اإ دارية[  مبوج  قوانيهنا اإ ]جنائية أأو مدنية ]و[ أأو اإ
 املساس ملاكحفةوجزاءات[ ، وعقوابت[ ]، وتدابري حدودية[ ]، ات[ ]وأ ليات لتسوية املنازع، ]ميرسة ومناس بة ومالمئة[ ]

[ التعدي عىل امحلاية املمنوحة للمعارف التقليدية مبوج  هذا الصك] ابملصاحل الاقتصادية و/أأو املعنوية[[ ]العمد أأو املهمل[
اهما بشلك غري منصف وغري عادل[ ]المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية/سوء اس تخداهما/اس تخداهما دون ترصحي/اس تخد

 [تكون اكفية لردع مزيد من التعدايت.

ميرسة وفعاةل ومنصفة وعادةل ومناس بة ]مالمئة[ وأأل تكون ثقال عىل  2ينبغي أأن تكون الإجراءات املذكورة يف الفقرة  2.4
املرشوعة الغري ضامانت ملصاحل ءات تكل الإجراعاتق ]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية احملمية. ]وينبغي أأيضا أأن توفر 

 واملصاحل العامة.[

املنصوص علهيا يف  هم]ينبغي[/]يتعني[ أأن يمتتع املس تفيدون حبق اختاذ اإجراءات قانونية يف حاةل التعدي عىل حقوق ] 0.4
 [أأو يف حاةل عدم الامتثال لها. 2و 2 الفقرتني

لهيا الشع  الأصيل  اجلزاءات عن العقوابت و أأن تعربن  واجلزاءاتينبغي للعقوابت ، عند الاقتضاء] 4.4 اليت اكن س يلجأأ اإ
 [وامجلاعات احمللية.

 [حيقن ]جيوز[/]منازعة بني املس تفيدين من املعارف التقليدية أأو بني املس تفيدين مهنا ومس تخدمهيا  أأتنش يف حال 2.4
ىل أ لية ]مس تقةل[ بديةل لتسوية املنازعات  هبا يف القانون ادلويل أأو الإقلمي أأو  ارتفمعتكون للك طرف أأن حييل القضية اإ

ذا اكن الطرفان من نفس البدل[ ]وتكون أأكرث مالءمة لأ ، ] الوطينمعرتفا هبا يف القانون   [.[حصاب املعارف التقليديةاإ

عارف [/]املاحملمي لموضوعل]أأن التوزيع ]املقصود[ عىل نطاق واسع ، مبوج  القانون الوطين املنطبق، ]يف حال تبنين  6.4
خارج جامعة ممارسة ميكن متيزيها هو نتيجة ]متكل غري مرشوع/سوء اس تخدام/اس تخدام دون  [احملمية التقليدية

حيق للمس تفيدين احلصول عىل ، ترصحي/اس تخدام بشلك غري منصف وغري عادل[ أأو أأي انهتاك أ خر للقانون الوطين
اتوات منصفة وعادةل.[  ماكفأأة/اإ
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4املادة ]
)اثنيا(

 

 شفرشط الك 

4
)اثنيا(
]ينبغي أأن تش متل طلبات ]الرباءات والأصناف النباتية[ امللكية الفكرية املرتبطة ]ابخرتاع[ بأأي معلية صنع أأو منت   2

هل صةل ابملعارف التقليدية أأو يس تخدهما عىل معلومات عن البدل اذلي مجع ]اخملرتع أأو مس تودل النبااتت[ املودع أأو تلقى منه 
د(املعارف )البدل املو  د للمعارف التقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا. ويتعني أأيضا أأن يوحض ، رن ذا اكن البدل املورن وبدل املنشأأ اإ

 الطل  احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية أأو الإقرار واملشاركة للنفاذ والاس تخدام من عدمه.[

4
)اثنيا(
ذا اكن املودع جيهل املعلومات املذكورة يف الفقرة 2 ذكَر املصدر املبارش اذلي مجع ]اخملرتع أأو مس تودل النبااتت[  ،2 ]واإ

 املودع أأو تلقى منه املعارف التقليدية.[

4
)اثنيا(
ن مل ميتثل املودع للأحاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني 0 ل يُعاجل الطل  ما مل تُس توف الرشوط. وجيوز ، 2و 2 ]واإ

ن مل 2و 2 الفكرية حتديد همةل زمنية ليك ميتثل فهيا الطل  لأحاكم الفقرتني ملكت  ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية . واإ
جيور ملكت  ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية الفكرية رفض ، يقدم املودع تكل املعلومات يف املهةل الزمنية احملددة

 الطل .[

4
)اثنيا(
نوح يف مصنف نبايت ]بأأي كشف لحق[ بأأن املودع مل ميتثل ]ل تتأأثر احلقوق الناش ئة عن براءة محمية أأو حق مم  4

ينص علهيا القانون ، خارج نظام الرباءات ونظام الأصناف النباتية، . ولكن جيوز فرض عقوابت أأخرى2و 2 لأحاكم الفقرتني
 مبا فهيا العقوابت اجلنائية مثل الغرامات.[، الوطين

 بديل

4
)اثنيا(
نفاذ مىت مل ميتثل املودع ٍح وتصبح ]تُبطل احلقوق الناش ئة عن من 4 للزتامات رشوط الكشف الإلزايم غري قابةل لالإ

 .[أأو مىت قدم معلومات خاطئة أأو مضلةلكام هو منصوص عليه يف هذه املادة 

 ]هناية البديل[

 بديل

 انعدام رشط الكشف]

لزاميا هل عالقة اب ما مل يكن ذكل الكشف همام ابلنس بة  ةملعارف التقليديل تتضمن رشوط الكشف يف ]الرباءات[ كشفا اإ
 .[أأي اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو المتكني، ملعايري الأهلية للحامية مبوج  براءة

 ]هناية البديل[
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 2املادة 

دارة   [/ ]املصاحل[احلقوق]اإ

ابلتشاور مع[ ، ] مبوافقة حرة ومس بقة ومس تنرية من]، [ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ول[ عىل ]ادليتعني]جيوز[/] 2.2
نشاء[/]، ]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية وفق قانوهنا الوطين دارة أأو [نييتع ]اإ دارات اإ قلمية مناس بةخمتصة  اإ  وطنية أأو اإ

دارة حقوقهم]ودون الإخالل  وفقا ملواثيقهم ومفاهمهم وقوانيهنم  /مصاحلهمحبق ]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية يف اإ
 [.لعرفيةوممارساهتم ا

ضافة اختيارية  اإ

أأن ، يف حدود ما يرصح به املس تفيدون ومبا يعود علهيم مبنفعة مبارشة، جيوز لإدارة خمتصة، بناء عىل طل  من املس تفيدين]
دارة حقوق/مصاحل املس تفيدين مبوج  هذا ]الصك[.[  تساعد عىل اإ

 ]هناية الإضافة الاختيارية[

 بديل

دارة خمتصة [ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ولجيوز ]لدل 2.2 نشاء اإ لإدارة احلقوق/املصاحل ، وفقا للقانون الوطين، اإ
 املنصوص علهيا يف هذا ]الصك[.

 ]هناية البديل[

دارة تُنشأأ مبوج  الفقرة  2.2  .[2]]ينبغي[/]يتعني[ اإخطار املكت  ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بـ ]هوية[ أأية اإ
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 6املادة ]

 ءات والتقييداتالاس تثنا

 اس تثناءات عامة

مع ] أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوج  القانون الوطين [/]الأطراف املتعاقدة[لدلول الأعضاء]جيوز  2.6
رشيطة أأن ، [ ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة املس تفيدين[للمس تفيدينأأو الإقرار واملشاركة املوافقة املس بقة واملس تنرية 

 ما ييل: ]احملمية[ م اس تخدام املعارف التقليديةحيرت 

 [حس  الإماكن؛، الاعرتاف ابملس تفيدين] )أأ(

حلاق الرضر هبم؛] )ب(  [وعدم الإساءة اإىل املس تفيدين أأو اإ

 ؛[والتوافق مع املامرسة املنصفة] )ج(

 [املس تفيدين؛ عىل يددم التعارض مع الاس تعامل العادي للمعارف التقليدية ]ع )د(

ر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري.] )ه(  [[وعدم اإحلاق رضر بال مربن

، فامي يتعلق ابملعارف التقليدية ]املقدسة[ ]والرسية[ رضر يتعذر تداركهوقوع من  عقوةلخش ية م]يف حال وجود  2.6
 .[اس تثناءات وتقييداتقدة[ ]جيوز[/]يتعني[/]ينبغي[ أأل تضع ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعا

 اس تثناءات دحددة

ضافة اإىل  0.6 جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ [ ، 2املنصوص علهيا يف الفقرة  الاس تثناءات والتقييدات]]اإ
 :أأن تعمتد تقييدات أأو اس تثناءات مالمئة مبوج  القانون الوطين للأغراض التالية

 س تثناء الأحباث املؤدية اإىل جين أأرابح أأو حتقيق أأغراض جتارية؛اب، أأنشطة التعلمي والتعملن  )أأ(

متثيل يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاحف أأو املؤسسات الثقافية لأغراض غري جتارية ال عرض و الو والصون  )ب(
 أأو لأغراض أأخرى للصاحل العامل؛ متعلقة ابلرتاث الثقايف

أأو يف حالت الاس تخدام غري التجاري لأغراض ]صوى أأخرى يف حاةل طوارئ وطنية أأو حالت طوارئ قو )ج(
 [؛عامة

بداع مصنف أأصيل يكون مس تلهام من املعارف التقليدية.]و  )د(  [اإ

 .[2.0عىل املعارف التقليدية الواردة يف املادة ، ابس تثناء الفقرة الفرعية )ج(، ]ينبغي[/]يتعني[ أألن ينطبق هذا احلمك

ذا اكن 0.6  يتعنين السامح مبا ييل:، 2هبا مبوج  الفقرة  ات تكل الأفعال مسموحبرصف النظر معنا اإ

اس تخدام املعارف التقليدية يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوج  القانون الوطين املناس  واحملفوظات  )أأ(
مبا يف ذكل ، لعامةواملكتبات واملتاحف لأغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو لأغراض أأخرى ختدم املصلحة ا

 لأغراض احملافظة والعرض والبحث والمتثيل ينبغي أأن يكون مسموحا به؛
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بداع مصنف تأأليف أأصيل ُمس تلهم من معارف تقليدية.[ )ب(  واإ

 [عىل أأي اس تخدام ملعارف: 0ل تنطبق أأحاكم املادة [/]من اس تخدام معارف: [يُقيص ال خرين]ل يُمنح أأي حق ]] 4.6

 ؛]خارج جامعة املس تفيدين[  مس تقلمس تنبطة بشلك (أأ )

 من مصادر من غري املس تفيدين؛ ]قانونيا[ أأو مش تقة )ب(

 أأو معروفة ]من خالل طرق قانونية[ خارج جامعة املس تفيدين.[ )ج(

ذا: 2.6  ]ل تعترب املعارف التقليدية احملمية معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أأو مس تخدمة اس تخدما سيئا اإ

 ة من منشور مطبوع؛اكنت مقتبس )أأ(

قرارمه ومشاركهتم؛ )ب(  أأو دحصال علهيا من صاحهبا أأو أأحصاهبا مبوافقهتم املس بقة املس تنرية أأو اإ

ذا انطبقت عىل املعارف التقليدية احملمية احملصل علهيا الرشوط املتفق علهيا بشأأن ]النفاذ وتقامس  )ج( أأو اإ
 سق الوطين.[[املنافع[/]ماكفأأة منصفة وعادةل[ ووافق علهيا املن 

]جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تس تثين من امحلاية أأسالي  التشخيص والعالج واجلراحة ملعاجلة  6.6
 الإنسان أأو احليوان.[

 متاحة دون قيود لعامة امجلهور.[اليت تكون تس تثين الإدارات الوطنية من امحلاية املعارف التقليدية يتعنين أأن ] 7.6
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 7ة املاد

 /احلقوقمدة امحلاية

]]اليت ، 0وفقا ]للامدة ، جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ حتديد الرشوط املناس بة محلاية/حلقوق املعارف التقليدية
وفقا  [مبعايري الأهلية للحصول عىل امحلاية]تفي تس تويف/دامت املعارف التقليدية  ترسي ماجيوز أأن[ ]ينبغي أأن[/]يتعني أأن[ 

 [.[[0[/]2]للامدة 
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 2املادة 

 الرشوط الشلكية

 2اخليار 

 حامية املعارف التقليدية لأي رشوط شلكية.]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[  تفرض]يتعني[ أأل [/ينبغي] 2.2

 2اخليار 

 .[يةاية املعارف التقليدمحلشلكية  ارشوط ]]جيوز[ ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تفرض 2.2

 بديل

حرصا عىل الشفافية ، لأي رشوط شلكية. ولكن 2.0مبوج  املادة ]]ينبغي[/]يتعني[ أأل ختضع حامية املعارف التقليدية 
دارة )أأو الإدارات( الوطنية املعنية أأو الإدارة )أأو الإدارات( احلكومية ، واليقني واحلفاظ عىل املعارف التقليدية جيوز لالإ

 .[0.0و 2.0لتسهيل امحلاية مبوج  املادتني  التقليدية ارفسك جسالت أأو دحارض أأخرى للمعادلولية الإقلمية أأن مت 

 ]هناية البديل[
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 9املادة 

 التدابري الانتقالية

تنطبق هذه الأحاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة ]ينبغي[/]يتعني[ أأن  2.9
 لأحاكم حزي النفاذ.عند دخول ا[ 0[/]2]

ضافة اختيارية  اإ

حلقوق ]املعرتف عدم املساس ابأأن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل  الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ لدلول]ينبغي ] 2.9
 [هبا مبوج  القانون الوطين[ واليت س بق أأن اكتس هبا الغري وفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانونية ادلولية.

 بديل

الأفعال املس مترة خبصوص املعارف التقليدية اليت أأن تنص عىل أأن  الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ لدلول]ينبغي ]] 2.9
]ينبغي ، بطريقة خمتلفة ]الصك[ انظمها هذي حزي النفاذ واليت ما اكنت لتكون مباحة أأو اليت  ا ]الصك[بدأأت قبل دخول هذ

رشيطة احرتام احلقوق اليت س بق أأن ، ة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ ]لتامتىش مع هذه الأحاكم يف غضون فرت تكييفها 
 /ينبغي السامح ابس مترارها[.اكتس هبا الغري عن حسن نية[

 بديل

 أأن تنص عىل ما ييل: دلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ا]عىل  ]ينبغي[/]يتعني[، 2 ]عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة 2.9

لهيا قانونياجيوز لأي خشص بدأأ يف  )أأ( قبل اترخي دخول هذا الصك ، اس تعامل املعارف التقليدية اليت اكن النفاذ اإ
 رهنا حبق املاكفأأة[؛، أأن يس متر يف ذكل الاس تعامل للمعارف التقليدية]، حزي النفاذ

 يمتتع بذكل احلق وفقا للرشوط نفسها أأي خشص يقوم ابس تعدادات جدية لس تعامل املعارف التقليدية؛ )ب(

ل ختول هذه الأحاكم أأي حق لس تعامل املعارف التقليدية اس تعامل منافيا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها  )ج(
 املس تفيد.[
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 20املادة ]

 الأخرى العالقة ابلتفاقات ادلولية

 مبارش الرباءات[ اليت ]تستند بشلك] أأن يضع هذا الصك عالقة دمع متبادل ]بني حقوق ]امللكية الفكرية [/]يتعني[نبغي]ي 
 اإىل[ ]تنطوي عىل[ ]اس تعامل[ املعارف التقليدية ومع التفاقات واملعاهدات ادلولية ]السارية[.
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 22املادة ]

 املعامةل الوطنية

حامية املعارف التقليدية مبوج  التدابري أأو القوانني الوطنية/ادلاخلية  منأأن تكون احلقوق واملنافع املتأأتية  ]]ينبغي[/]يتعني[
و[/]طرف دوةل عض]هذه الأحاكم ادلولية دحل نفاذ متاحة مجليع املس تفيدين الأهل من مواطنني أأو مقمني يف  اليت تضع
أأن يمتتع املس تفيدون الأجان   [/]يتعني[وينبغي][ كام هو دحدد مبوج  الالزتامات أأو التعهدات ادلولية. بعينه]بدل  متعاقد[

حلقوق املمنوحة خصيصا مبوج  هذه ابوكذكل ، ا املس تفيدون مواطنو بدل امحلايةالأهل ابحلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هب
 الأحاكم ادلولية.[

 بديل

]ميكن ]ملواطين ]دول أأعضاء[/]أأطراف متعاقدة[ أأن يتوقعوا احلصول عىل حامية مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف هذا الصك 
ن قلمي ]دول أأعضاء[/]أأطراف متعاقدة[ أأخرى فقط حىت اإ اكنت ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ الأخرى تتيح  يف اإ

 حامية أأوسع نطاقا ملواطنهيا.[

 ]هناية البديل[

 بديل

]فامي خيص املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف ، ]ينبغي[/]يتعني[ عىل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[
قلمه للمس تفيدين ، 2 املادة واذلي يكون أأعضاؤه أأساسا مواطين أأي ، 2 كام مه معرفون يف املادة، من امحلايةأأن يتيح داخل اإ

قلمه املعامةل نفسها اليت يتيحها ملواطنيه املس تفيدي  .[نمن ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ الأخرى أأو مقمني يف اإ

 []هناية البديل[ 
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 22املادة 

 التعاون عرب احلدود

]طرف و[/عض دوةلأأكرث من ] قلمياإ يف [ 0]مبوج  املادة  ]احملمية[ املعارف التقليديةنفس تقع فهيا يف احلالت اليت  2.22
، حس  الاقتضاء، اإىل التعاونتعاقدة[ امل طراف الأ ][/عضاءالأ  ول]ادلتكل تسعى ]يتعني[ أأن [/ينبغي]، واحد متعاقد[

 تنفيذ هذا ]الصك[. من أأجل، لكام أأمكن، مبشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية املعنية

[ 0]مبوج  املادة  ]احملمية[ املعارف التقليديةتتقامس فهيا جامعة أأصلية أأو دحلية واحدة أأو أأكرث نفس يف احلالت اليت  2.22
طراف الأ ][/عضاءالأ  ول]ادلتكل تسعى ]يتعني[ أأن [/ينبغي]، [ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ولعدد من ]ادل قلمياإ يف 
 مبشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية املعنية من أأجل تنفيذ أأهداف هذا ]الصك[.، حس  الاقتضاء، التعاون اإىلتعاقدة[ امل 

 [ييل ذكل املرفق جمي]
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 اجة/ مقدمة[]املبادئ / ادليب

قرارًا[/] .2] قمة / املس تفيدين يكتيس  احمللية[ ]والأمم[امجلاعات الأصلية و] [لشعوبالرتاث الثقايف ]ل بأأن  [الإقرار]اإ

 علمية.مبا فهيا قمة اجامتعية وثقافية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وجتارية وت ، جوهرية

احمللية[ امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]مبارشة اليت تعربن عهنا  [ماينوالأ ]ابلتطلعات  [الاسرتشادو]اسرتشادًا[/] .2
والإسهام يف حتقيق الرخاء والتمنية الاقتصادية ، واحرتام حقوقها يف ظل القانون الوطين وادلويل، / املس تفيدون ]والأمم[

 ملس تفيدين.]والأمم[ / ا وامجلاعات [الشعوب]والثقافية والبيئية والاجامتعية املس تدامة لتكل 

 [الشعوب]عىل نافع بأأن الثقافات التقليدية والفوللكور تشلك أ ُطرًا لالبتاكر والإبداع تعود مب  [التسلميو]تسلاميً[/] .0
 مجعاء.وعىل البرشية ، /املس تفيدين احمللية[ ]والأمم[امجلاعات ]الأصلية و

قرارًا[/]الإقرار[ بأأمهية  .4 امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]كرامة احرتام ة والفوللكور و تشجيع احرتام الثقافات التقليديو]اإ
سالمهتا واحرتام ، الفوللكور وحتافظ علهياذكل أأشاكل التعبري عن تكل الثقافات و تقي اليت احمللية[ ]والأمم[ / املس تفيدين 

 .الفلسفية والفكرية والروحيةوقمها الثقافية 

 داخل بشلك متواصلرها وتبادلها وتناقلها يلتعبري الثقايف التقليدي وتطو اس تخدام أأشاكل ا [احرتامو]احرتامًا لـ[/] .2
 .وفقا للأعراف القامئة  بيهناامجلاعات وفامي

سهامًا[/]الإسهام[ يف تعزيز وحامية تنوع أأشاكل التعبري الثقايف ]التقليدي[ .6 ]وحقوق املس تفيدين فامي خيص أأشاكل ، و]اإ
 تعبريمه الثقايف التقليدي[.

 نافعمبا يعود مب ، حُتفظ فهياأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و  فهيا البيئة اليت تنشأأ وصون  بأأمهية وقاية قرار[الإ قرارًا[/]و]اإ  .7
 معوما.عىل البرشية و ، /املس تفيدين ]والأمم[ احمللية[امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]مبارشة عىل 

قرارًا[/]الإقرار[ بأأمهية  .2 الأصلية  [الشعوب]فافية والاحرتام املتبادل والتفامه يف العالقات بني تعزيز اليقني والشو]اإ
وغريها من أأوساط  علميةوالأوساط الأاكدميية والتجارية واحلكومية والت ، من هجةاحمللية[ ]والأمم[ / املس تفيدين امجلاعات ]و

 [مس تخديم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من هجة أأخرى.

الإسهام يف الهنوض ابلبتاكر ونقل املعارف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ينبغي محلاية ه بأأن [سلميالت ]و]تسلاميً[/] .9
ومس تخدمهيا وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه  أأشاكل التعبري الثقايف التقليديونرشها مبا يعود ابملنفعة عىل لك من أأحصاب 

رساء توازن بني احلقوق و   .[الواجباتالاجامتعي والاقتصادي واإ

قرارًا[/]الإقرار[  .20 واليت ، ابلقمة اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل امجليع]و]اإ
بداع والابتاكر  [.وابحلاجة اإىل حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه، تُعد رضورية لالإ

متفق برشوط ]والتبادل الثقايف ]أأو غريها من الأعامل العادةل[ ل البحث احلرية الفكرية والفنية وأأعام]تشجيع/تيسري  .22
قرار ومشاركة من قبل[ ]ا منصفةعادةل و تكون علهيا  وامجلاعات الأصلية ] [لشعوب]ورهن موافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ
 و]الأمم/املس تفيدين.[[ احمللية[

رتاف هبا[ و]تأأمني/كفاةل[ اليقني القانوين ]ومكل عام وافر ]تأأمني[ احلقوق ]اليت س بق وأأن اكتس هبا الغري[/]الاع] .22
].]  وميرسن
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ىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت  [الصك]ليس يف هذا ] .20  [الشعوب] متلكهاما من شأأنه أأن يفرس عىل أأنه يؤدي اإ
 [حاليا أأو اليت ميكن أأن تكتس هبا يف املس تقبل.أأو امجلاعات احمللية الأصلية 

 الأهداف

]الترشيعية ]و[/]أأو[ الس ياس ية ]املس تفيدين[ ابلوسائل  / [ممد ]الشعوب[ الأصلية و]امجلاعات احمللية[ ]والأ تزوي .2
ة/العقوابت، ]والعملية/املناس بة[الإدارية[/ ]و[/]أأو[ نفاذ الفعاةل وامليرسن ، واجلزاءات وممارسة احلقوق[ ]مبا فهيا تدابري الإ
 بغرض:

]وسوء اس تخداهما/اس تخداهما حتويراهتا[ لأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي ] و  ]منع[ ]المتكل غري املرشوع[ )أأ(
ة[؛  بطريقة مسيئة وضارن

]ومراقبة الطرق اليت تُس تخدم هبا أأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي ]وحتويراهتا[ خارج الس ياق التقليدي  )ب(
 حس  الاقتضاء؛[، [تشجيع التقامس املنصف للمنافع املتأأتية من اس تخداهماو والعريف ]

قرار ]وتشجيع ]التعويض املنصف[/]تقامس املنافع[ املتأأتية من اس تخداهما  )ج( مبوافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ
 حس  الاقتضاء؛[، ومشاركة[/]التعويض العادل واملنصف[

 ]القامئ عىل التقاليد[. [والابتاكري]وتشجيع ]وحامية[ النشاط الإبداعي  )د(

أأشاكل التعبري   خيصفاميبطريقة غري مناس بة[  /املكتس بة بدون ترصحي]حقوق امللكية الفكرية  [منح] [استبعاد]]منع/ .2
نفاذها]ممارس هتا و [استبعاد]منع/و، [حتويراهتاالثقايف التقليدي]و   [[.اإ

متفق برشوط ] والتبادل الثقايف]أأو غريها من الأعامل العادةل[ احلرية الفكرية والفنية وأأعامل البحث ]تشجيع/تيسري  .0
قرار ومشاركة من قبل[ ]امنصفة عادةل و تكون علهيا  وامجلاعات الأصلية ] [لشعوب]ورهن موافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ
 و]الأمم/املس تفيدين.[[ احمللية[

 ]تأأمني[ احلقوق ]اليت س بق وأأن اكتس هبا الغري[/]الاعرتاف هبا[ و]تأأمني/كفاةل[ اليقني القانوين ]ومكل عام وافر .4]
].]  وميرسن
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 اس تخدام املصطلحات

 لأغراض هذا الصك:

أأو ]والإبداعي أأو غريه من  تعبري ]الفين والأديب[أأشاكل ملموسة أأو غري ملموسة لل  أأيتعين أأشاكل التعبري الثقايف ]التقليدي[ 
وأأشاكل ، 9وس يقي والصويتوامل، 8وأأشاكل التعبري املادي، 7مثل أأشاكل التعبري ابحلركة، أأو أأي تشكيةل مهنا، التعبري الرويح[
ن ]وحتويراهتا[ 10التعبري اللفظي د فيه، واملدون ]اليت ميكن أأن توجد يف  أأاي اكن الشلك اذلي تعربَّ فيه أأو تتجىل فيه أأو جتسَّ

نة/مقنننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أ خر[.  أأشاكل مدون

محمية أأو ل جيوز حاميهتا ، بطبيعهتا، ليستغري ملموسة ملموسة أأو اإىل مواد ، لأغراض هذا الصك، املكل العاميشري ]
حبقوق امللكية الفكرية املعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل امحلاية اليت تنص علهيا ترشيعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تكل 

من حامية امللكية يف احلالت اليت ل يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط الأسايس لالس تفادة ، مثال، وقد حيدث ذكل املواد.
 يف احلالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أأية حامية سابقة.[، حس  احلال، الفكرية عىل الصعيد الوطين أأو

[ اليت فقدت صلهتا املمزِية بأأية جامعة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]مكوانت املوضوع[/] متاحة للجمهور]يعين مصطلح ]
نة أأصلية وأأصبحت ابلتايل عامة أأو دراك امجلهور ملنش هئا التارخيي.[، ُمخزن  عىل الرمغ من اإ

 يعين]]"اس تخدام[/]"اس تعامل"[ 

 يف حال اكن التعبري الثقايف التقليدي مشمول مبنت : )أأ(

 تصنيع املنت  أأو اس ترياده أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "2"

 غراض عرضه للبيع أأو بيعه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛أأو امتالك املنت  لأ  "2"

 :طريقة صنعمشمول ب التعبري الثقايف التقليدييف حال اكن  )ب(

 اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛ "2"

لهيا يف البند الفرعي )أأ( فامي خيص منت  يكون نتيجة مبارشة لس تع "2" امل أأو مبارشة الأفعال املشار اإ
 طريقة الصنع.

 اس تخدام التعبري الثقايف التقليدي يف أأنشطة البحث والتطوير املرحبة أأو لأغراض جتارية؛ )ج(

  

                                                 
7
سة واملسريات والألعاب والألعاب الرايضية التقليدية مثل الرقصات وأأعامل املهرجان والعروض املرسحية والشعائر و ]  الطقوس والطقوس يف أأماكن مقدن

 .[سواء مثبنتة أأو غري مثبنتة، وعروض ادلىم وغريها من أأوجه الأداء
8
دسة املعامرية والأشاكل الروحية مثل أأشاكل التعبري املادي للفنون والصناعات احلرفية والأقنعة أأو الأزايء اخلاصة ابلعروض والسجاد املصنوع يدواي والهن] 

 امللموسة والأماكن املقدسة.[
9
ة عن طقوس.   []مثل الأغاين والإيقاعات واملعزوفات املوس يقية والأصوات املعربن
10
 [لرموز.]مثل احلاكايت واملالمح والأساطري واحلاكايت الشعبية والشعر والأحايج وغريها من أأشاكل الرسد؛ واللكامت والإشارات والأسامء وا 
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 [2املادة ]

 [/]الصون[امحلاية]موضوع ]أأهلية[/]معايري أأهلية[ 

 موضوع ]امحلاية[/]هذا الصك[ هو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:

ا عهنا و و ، ة[[/مس تحدثمس تنبطة]تكون اليت  )أأ( أأصلية ]شعوب[ من قبل ، جامعي يف س ياقافظا علهيا دحمعربن
 ]سواء اكنت منترشة عىل نطاق واسع أأم ل[؛، [أأمم جامعات دحلية ]أأوو 

]و[/]أأو[ اليت تكون ]نتاجا فريدا لـ[ ]مرتبطة[ ]بشلك مبارش[/]متصةل بوضوح[ ابلهوية الثقافية ]و[/]أأو[  )ب(
 يف ]للشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]أأو الأمم[؛الاجامتعية والرتاث الثقا

 سواء بصورة متتالية أأم ل؛، ]و[/]أأو[ اليت تكون منقوةل من جيل اإىل أ خر )ج(

دت من قبل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ ]عىل أأل تقل تكل ]]و[/]أأو[  )د( اليت تكون مس تخدمة ملدة ُحدن
 ؛س نة[ 20املدة عن 

بداعي للفكر[[؛]]و[/]أأو[ اليت تك )ه( بداعي[/]نشاط اإ  ون نتيجة ]نشاط فكري اإ

 []و[/]أأو[ اليت تكون/قد تكون حيوية ومتطورة. )ه(

  



WO/GA/46/6 
Annex C 
6 

 

 [2املادة ]

 من ]امحلاية[/]الصون[ املس تفيدون

هو  املس تفيدون من ]امحلاية[ مه ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]و/أأو الأمم[ ]والأمم املؤمتنة عىل املس تفيدين كام 2.2
[ ]اليت ]تس تنبط[ ]مكوانت املوضوع[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[ و/]أأو[ تعربن عهنا 0منصوص عليه يف الفقرة 

[[ ]وتس تويف معايري الاجامتعية اامجلاعية أأو هويهت اكجزء من ثقافهتو/]أأو[ حتافظ علهيا و/]أأو[ تس تخدهما و/]أأو[ تطورها[ ]
فة يف هذا ] ده القانون الوطين.[، الصك[الأهلية كام يه معرن  أأو حس  ما حيدن

 البديل

ده القانون الوطين.[، ]املس تفيدون من ]امحلاية[ مه ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية 2.2  أأو حس  ما حيدن

 ]هناية البديل[

دور ، لية أأو دحليةخدمة ملصاحل جامعة أأص ، جيوز ]لدلوةل العضو[/]الطرف املتعاقد[ أأن يؤدي، 2]ابلرمغ من الفقرة  2.2
املس تفيد فامي خيص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املوجودة ]حرصا[ يف أأرايض تكل ]ادلول العضو[/ذكل ]الطرف 

 رشط أأن يكون ذكل منصوصا عليه يف ادلس تور أأو القانون الوطين لتكل ]ادلوةل العضو[/]الطرف املتعاقد.[، املتعاقد[

أأو أأصلية [ ]غري ُمس ندة ابلتحديد اإىل ]شعوب[ أأشاكل التعبري الثقايف التقليديضوع[/]يف حال اكنت ]مكوانت املو ] 0.2
د ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف للكشف عهنا[ جاز أأن حتدن من قبل ادلوةل العضو جامعات دحلية ابلرمغ من بذل هجود معقوةل 

دارة وطنية مكؤمتن عىل ]املنافع املتأأتية[/]املس تفيدين[ ]م ن امحلاية مبوج  هذا الصك[ يف حال اكنت ]مكوانت املتعاقدة[ اإ
هذا  اليت تس تويف معايري الأهلية الواردة يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[ ]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملوضوع[/]
فة يف]الصك[  هذا ]الصك[: [ كام يه معرن

ا عهنا من قبل جامعة  )أأ( ق ]أأراضهيا[ بشلك اكمل وحرصي مع أأرايض تكل يف أأراض ]تكون متطابقة[ تتطابمعربن
 ]ادلوةل العضو[/ذكل ]الطرف املتعاقد[؛

 أأصيل أأو جامعة دحلية؛ []أأو ليست مقترصة ابلتحديد عىل ]شع  )ب(

 .[أأصيل أأو جامعة دحلية [أأو ليست منسوبة ابلتحديد اإىل ]شع  )ج(

الفكرية هبوية الإدارة أأو الإدارات الوطنية أأو الإقلمية  أأمانة املنظمة العاملية للملكية خطار]]ينبغي[/]يتعني [ اإ  4.2
 [.]اخملتصة[
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 [0]املادة 

 ]معايري الأهلية[/نطاق ]امحلاية[/]الصون[

 2اخليار 

 ]نطاق امحلاية

احملمية[  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدييف حال اكنت ]مكوانت املوضوع[/] 2.0
، [ ]مملوكة بشلك وثيق[ داخل ]الشعوب[ الأصلية أأو امجلاعات احملليةفقط ة[ ]أأو رسية[ أأو ]معروفة بشلك أ خر]مقدس

 ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[:

/أأو س ياس ية و/أأو لمس تفيدين احلق الاس تئثاري وامجلاعي يف[/]توفري تدابري قانونية ويكون ل ]ضامن أأن  )أأ(
د  [:ا ييلمبللمس تفيدين تسمح ، عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين، اريةاإ

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]اس تنباط[ ]مكوانت املوضوع[/] "2"
  فهيا وتطويرها؛[ املذكورة واحملافظة علهيا والتحمكن احملمية

 11واس تخداهماوتثبيهتا ]الرسية[ ]احملمية[  بري الثقايف التقليديأأشاكل التع الكشف عن  [ منعردع]و "2"
 بدون ترصحي؛

أأشاكل التعبري الثقايف ]والترصحي أأو رفض الترصحي ابلنفاذ اإىل ]مكوانت املوضوع[/] "0"
 س بقةم  [ املذكورة واس تخداهما/اس تعاملها بناء عىل موافقةاحملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليدي

قرار ومشاركة ورشوط متفق علهيا س تنريةم   ؛[أأو اإ

فامي ، ]احملمية[ لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [لخمالف للحقيقة أأو مضلن ]امحلاية من أأي اس تخدام و  "4"
 ؛مبا يويح بتأأييد من املس تفيدين أأو صةل هبم، يتعلق ابلسلع واخلدمات

أأو يشوهها  ]احملمية[ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فالاس تخدام أأو التغيري اذلي حيرن حظر  [منعو] "2"
لهيا أأو يرض هبا أأو ينتقص من أأمهيهتا الثقافية دلى املس تفيدين  .أأو ييسء اإ

 ]ضامن أأن[/]تشجيع[ املس تخدمني ]عىل ما ييل[: )ب(

س ناد ]مكوانت املوضوع[/] "2" [ احملمية ليديأأشاكل التعبري الثقايف التق [/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياإ
 املذكورة اإىل املس تفيدين؛

]منح املس تفيدين ]نصيبا عادل ومنصفا من املنافع[/]ماكفأأة عادةل ومنصفة[ املتأأتية من  "2"
 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياس تخدام/اس تعامل ]مكوانت املوضوع[/]

قرار ومشاركة ورشوط متفق علهيا س تنريةم س بقة م  [ املذكورة بناء عىل موافقةاحملمية  ؛[أأو اإ

                                                 
11
ىل امجلهور والتوزيع وأأي اس تخدام لأ   غراض جتارية خالف يشمل الاس تخدام ما ييل: التثبيت والنسخ والأداء العلين والرتمجة أأو التحوير والإاتحة أأو النقل اإ

 اس تخداهما التقليدي واكتساب حقوق امللكية الفكرية أأو ممارس هتا.
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 البديل

أأشاكل التعبري الثقايف ادلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام ]املوضوع[/] "2"
قرار ومشاركة س تنريةم س بقة م  وافقةمب [احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليدي  ؛أأو اإ

 ]هناية البديل[

ضافة اإىل واس   "0" تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ
بأأشاكل التعبري الثقايف للحقوق املعنوية املرتبطة ]ابملوضوع[/] [الطابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم]

 [.احملمية بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليدي

 [احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]ظلت ]مكوانت املوضوع]يف حال  2.0
]مملوكة[ ]و[/]أأو[ ]دحافَظا علهيا[ ]و[/]أأو[ مس تخدمة ]و[/]أأو[ مطورة من طرف ]الشعوب[ الأصلية أأو امجلاعات احمللية 

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول ، ع وليست ]مقدسة[ ول ]رسية[[متاحة للجمهور ]ولكهنا غري معروفة عىل نطاق واساكنت و 
دارية توفريالأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ]ضامن أأن[/]تشجيع[ بأأن املس تخدمني[/] عند ، تدابري قانونية وس ياس ية واإ

 الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين من أأجل ]ضامن[ ]تشجيع[ املس تخدمني ]عىل ما ييل[[:

أأشاكل التعبري الثقايف [/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليديس تفيدين مكصدر ]ملكوانت املوضوع[/]عرتاف ابمل الا )أأ(
لهيم  [احملمية التقليدي س نادها اإ ذا قرن ]واإ ل اإ أأشاكل التعبري أأو اكنت ]مكوانت املوضوع[/]، [ر هؤلء خالف ذكلاإ

د أأو جامعة دحلية مس ندة اإىل ]شع [ أأصيل دحدن غري  [احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]الثقايف التقليدي
 ].[دة]؛[دحدن 

منح املس تفيدين ]نصيبا عادل ومنصفا من املنافع[/]ماكفأأة عادةل ومنصفة[ املتأأتية من اس تخدام/اس تعامل و ] )ب(
ة بناء عىل [ املذكوراحملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]مكوانت املوضوع[/]

قرار ومشاركة ورشوط متفق علهيا س تنريةم س بقة م  موافقة  ؛[أأو اإ

 البديل

أأشاكل التعبري الثقايف ادلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام ]املوضوع[/]]و  )ب(
قرار ومشاركة س تنريةم س بقة م  وافقةمب احملمية[ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليدي  ؛أأو اإ

 اية البديل[]هن

ضافة اإىل ] )ج( الطابع غري ]واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ
بأأشاكل [/]بأأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنوية املرتبطة ]ابملوضوع[/] [القابل للترصف والتقس مي والتقادم

 ].[[]؛[ميةاحمل  التعبري الثقايف التقليدي

فامي ، ]احملمية[ لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [لخمالف للحقيقة أأو مضلن ]أأي اس تخدام عن  ]والامتناع )د(
 ؛مبا يويح بتأأييد من املس تفيدين أأو صةل هبم، يتعلق ابلسلع واخلدمات

 [احملمية لتعبري الثقايف التقليديأأشاكل ا[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي] يف حال اكنت ]مكوانت املوضوع[/] 0.0
محمية مبوج  القانون [/أأو و]، [2أأو  2ومعروفة عىل نطاق واسع ]ويف املكل العام[[ ]غري مشموةل ابلفقرتني ، ]متاحة للعموم
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مكوانت ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ]ضامن أأن[/]تشجيع[ مس تخديم ]، الوطين
 :طبقا للقانون الوطين، يل[ي املذكورة ]عىل ما [شاكل التعبري الثقايف التقليديأأ ][/املوضوع

س ناد ]مكوانت املوضوع[/] )أأ( [ احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياإ
 املذكورة اإىل املس تفيدين؛

ضافة اإىل الطابع ]امرسات الثقافية للمس تفيدين واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد وامل )ب( غري ]اإ
بأأشاكل [/]بأأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنوية املرتبطة ]ابملوضوع[/] [القابل للترصف والتقس مي والتقادم

 [؛[احملمية التعبري الثقايف التقليدي

فامي يتعلق ابلسلع ، ل التعبري الثقايف التقليديلأشاك [لخمالف للحقيقة أأو مضلن ]امحلاية من أأي اس تخدام ]و  )ج(
 ]؛[[مبا يويح بتأأييد من املس تفيدين أأو صةل هبم، واخلدمات

يداع أأي رمس من رسوم املس تخدمني يف الصندوق اذلي اإىل ، حس  الاقتضاء، ]و[ السعي )د( تكل  تنش ئهاإ
 ]ادلوةل العضو[/ ينش ئه ذكل ]الطرف املتعاقد[.[

 2اخليار 

فامي خيص  صون املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيديني[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ]]ينبغ 2.0
فة يف هذا ]الصك[، أأشاكل تعبريمه الثقافية التقليدية ]احملمية[ ، عىل النحو املناس  ووفقا للقانون الوطين، كام يه معرن

 وبطريقة معقوةل ومتوازنة.[

املعروفة أأو املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياإىل مبوج  هذا الصك اية ل متتد امحل] 2.0
احملمية حبق من حقوق  وأأ ، املوجودة يف املكل العام وأأ ، ]ملدة معقوةل[، ]الصك[ هذافون يف كام مه معرن ، جامعة املس تفيدين

 [[الفكرية. امللكية
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 [4]املادة 

دارة ]احلقوق[  /]املصاحل[اإ

قرار ومشاركة ، [ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[عىل ]جيوز[/]يتعني 2.4 من قبل[ ]مبوافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ
دارات ، وفق قانوهنا الوطين، أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي] ابلتشاور مع[ ]أأحصاب[/]مالنك[  دارة أأو اإ نشاء[/]تعيني[ اإ ]اإ

دارة  أأشاكل التعبري الثقايف التقليديق ]أأحصاب[/]مالنك[ خمتصة ]ودون الإخالل حب وفقا ملواثيقهم  [مصاحلهم]/[حقوقهم]يف اإ
 ومفاهمهم وقوانيهنم وممارساهتم العرفية[.

 2البديل 

ح به املس تفيدون ومبا يعود علهيم مبنفعة يف حدود ما يرصن ، جيوز لإدارة خمتصة، ]بناء عىل طل  من املس تفيدين 2.4
دارة حقوق/، مبارشة  املس تفيدين مبوج  هذا ]الصك[.[ [مصاحل]أأن تساعد عىل اإ

 [2 ]هناية البديل

 2البديل 

دارة خمتصة 2.4 نشاء اإ  [املصاحل]/[احلقوق]لإدارة ، وفقا للقانون الوطين، جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اإ
 هذا ]الصك[. [يف]مبوج [ ]املنصوص علهيا 

 [2 ]هناية البديل

دارة تُنشأأ مبوج  الفقرة  2.4  .[2]]ينبغي[/]يتعني[ اإخطار املكت  ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بـ ]هوية[ أأية اإ
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 [2]املادة 

 الاس تثناءات والتقييدات

 اس تثناءات عامة

ثناءات مالمئة مبوج  دلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدات واس ت ا] [/]ينبغي[/]يتعني عىل[جيوز]] 2.2
قرار ومشاركة من قبل املس تفيدينوافقة مبالقانون الوطين ] [ ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة مس بقة مس تنرية أأو اإ

 ]احملمية[ ما ييل: أأشاكل التعبري الثقايف التقليديرشيطة أأن حيرتم اس تخدام ، املس تفيدين[

 حس  الإماكن؛[، ]الاعرتاف ابملس تفيدين )أأ(

حلاق الرضر هبم؛[ ()ب  ]وعدم الإساءة اإىل املس تفيدين أأو اإ

 ؛[العادةل اتاملامرسأأشاكل الاس تخدامات/التعامالت/ ]والتوافق مع  )ج(

 املس تفيدين؛[شاكل التعبري الثقايف التقليدي من قبل عدم التعارض مع الاس تعامل العادي لأ و ] )د(

ر ابملصاحل املرشوعة  )ه(  للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري.[[]وعدم اإحلاق رضر بال مربن

 البديل

دلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوج  ا] [/]ينبغي[/يتعني عىل[جيوز]] 2.2
 رشيطة أأن ]تكون تكل التقييدات والاس تثناءات[:، ] القانون الوطين

 مقترصة عىل بعض احلالت اخلاصة؛ أأ()

 تعبري الثقايف التقليدي من قبل املس تفيدين؛[شاكل ال [ العادي لأ الاس تعامل]ل ]تتعارض[ مع ] )ب(

ر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين؛[ )ج(  ]ل تلحق رضرا بال مربن

 ]تضمن أأن ]اس تخدام[ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: )د(

 ييسء اإىل املس تفيدين أأو يلحق الرضر هبم؛ل  "2"

 حس  الإماكن؛[، ويعرتف ابملس تفيدين "2"

 .[[[العادةل]ويتوافق مع املامرسة  "0"

 ]هناية البديل[

]املقدسة[  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تداركه فامي يتعلق ب 2.2
 طراف املتعاقدة[ اس تثناءات وتقييدات.[]أأل تضع ]ادلول الأعضاء[/]الأ  [/]ينبغي[/]يتعني[جيوز]]، الرسية[]و
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 دةس تثناءات دحدن ا

ضافة اإىل[/، 2التقييدات املنصوص علهيا يف الفقرة ]رهن ] 0.2 دلول ا] [/]ينبغي[/]يتعني عىل[جيوز][ ، ]اإ
س تنرية أأو مس بقة م وافقة ومباس تثناءات مالمئة مبوج  القانون الوطين ]أأو الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدات 

قرار ومشاركة من قبل املس تفيدين ك[ املصنف الأصيل:، حس  الاقتضاء، أأو [اإ  من قبل ]أأحصاب[/]مالن

املؤدية اإىل جين أأرابح أأو  الأنشطةابس تثناء ، وفقا للربوتوكولت املوضوعة وطنيا، والبحثالتعلمي و لتعملن ]ل  )أأ(
 [حتقيق أأغراض جتارية؛

الأخرى متثيل يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاحف أأو املؤسسات الثقافية ال البحث و و  [والعرض] حفظل]ل )ب(
 [لأغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو لأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة؛، اليت يعرتف هبا القانون الوطين

 التقليدي أأو مستندا أأشاكل التعبري الثقايفيكون مس تلهام من ]من مصنفات التأأليف[ بداع مصنف أأصيل لإ  )ج(
لهيا أأو مس تعارا مهنا؛[  اإ

 .[[2.0]]ينبغي[/]يتعني[ أأن ل ينطبق هذا احلمك عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]احملمية[ املوصوفة يف املادة 

 :أأو ل 2الفقرة سواء اكن مسموحا هبا يف ، السامح ابلأفعال التالية [يتعني]/نبغي[ي ] 4.2

يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوج  القانون الوطين املناس   ل التعبري الثقايف التقليديأأشاكاس تخدام ] )أأ(
، املتاحف لأغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو أأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامةو املكتبات و واحملفوظات 
 [؛المتثيلو  والبحث العرض[و ] فظاحللأغراض مبا يف ذكل 

بدا]و  )ب( أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو مستندا يكون مس تلهام من ]من مصنفات التأأليف[ ع مصنف أأصيل اإ
لهيا أأو مس تعارا مهنا ك[ املصنف الأصيل؛[، اإ قرار ومشاركة من قبل ]أأحصاب[/]مالن  مبوافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ

 ري املس تفيدين؛[]واس تخدام/اس تعامل تعبري ثقايف تقليدي مش تق ]قانونيا[ من مصادر غ )ج(

 ]واس تخدام/اس تعامل تعبري ثقايف تقليدي معروف ]من خالل طرق قانونية[ خارج جامعة املس تفيدين.[[ )د(

ويف حدود الأفعال املسموح هبا مبوج  ، ]]ابس تثناء حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية من الكشف[ 2.2
قرار ومشاركة من قبل  مبوافقة مس بقة مس تنرية أأوو ، القانون الوطين حقوق املصنفات احملمية مبوج   فامي خيص، املس تفيديناإ

أأو الاخرتاعات احملمية برباءات أأو  جتارية اتحق املؤلف أأو الإشارات والرموز احملمية بعالمامللكية الفكرية ]مبا يف ذكل[[/]
حظر أأي فعل من تكل الأفعال مبوج  حامية  ]يتعني[/]ينبغي[ل ، مناذج املنفعة والتصاممي احملمية حبقوق التصاممي الصناعية

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[.
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 [6]املادة 

 ]مدة ]امحلاية[/]الصون[

 2اخليار 

أأشاكل التعبري الثقايف اية/حقوق رساين امحلاملناس بة ل  املدةجيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ حتديد  2.6
 أأشاكل التعبري الثقايف التقليديدامت  ]اليت جيوز أأن[ ]ينبغي أأن[/]يتعني أأن[ ترسي ماصك[/]]لهذا ]الوفقا ، التقليدي
 وابلتشاور مع املس تفيدين.[، هذا ]الصك[]معايري الأهلية للحصول عىل امحلاية[ وفقا ل  ليبتس تويف/ت

ضد التعبري الثقايف التقليدي شاكل لأ  املمنوحةمحلاية أأن تنص عىل أأن ا جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 2.6
املس تفيدين أأو املنطقة اليت هبا أأو بسمعة أأو صورة  الرضررتك  هبدف اإحلاق حتريف أأو تشويه أأو تعديل أأو انهتاك مما يُ أأي 

لهيا دة.، ينمتون اإ [ أأن ترسي ملدة غري دحدن  ]ينبغي[/]تعنين

 2اخليار 

د يف هذا ]الصك[ طاملا اس متر املس تفيدون من امحلاية يف ا ول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ادل] حتمي 2.6 ملوضوع احملدن
 .0المتتع بنطاق امحلاية املبنين يف املادة 

 0اخليار 

فامي خيص اجلوان  املادية عىل ، أأن تنص عىل أأنه ]ينبغي[/]يتعني[ جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[] 2.6
 أأن ترسي امحلاية ملدة دحدودة.[[، قليديالأقل لأشاكل التعبري الثقايف الت 
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 [7]املادة 

 الرشوط الشلكية

 2اخليار 

حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ضع أألن ختُ  يتعني/ينبغي[ ، ]مكبدأأ عام 2.7
 رشوط شلكية. ةلأي

 2اخليار 

 .[أأشاكل التعبري الثقايف التقليديعاقدة[ أأن تفرض رشوطا شلكية محلاية ]جيوز[ ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املت] 2.7

ل جيوز ]دلوةل عضو[/]طرف متعاقد[ اإخضاع حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية لأية ، 2ابلرمغ من الفقرة  2.7
 رشوط شلكية
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 [2]املادة 

 [املصاحل]/[احلقوق]العقوابت واجلزاءات وممارسة ]

توفري تدابري قانونية و/أأو س ياس ية و/أأو ]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[  2يار اخل  2.2
دارية  لضامن تطبيق هذا الصك.[، وفقا للقانون الوطين، و/أأو تدابري أأخرى مناس بة اإ

التدابري القانونية  توفري، نوهنا الوطينوفقا لقا، ]]ينبغي[/]يتعني عىل[]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 2اخليار  2.2
هامل، ملنع الإرضارأأو الس ياس ية أأو الإدارية الالزمة  وتوفري ، ابملصاحل املادية و/أأو املعنوية للمس تفيدين، عن قصد أأو عن اإ

نفاذ وتسوية املنازعات ]وتدابري حدودية[ وعقوابت وجزاءات ة تكو، مهنا اجلزاءات اجلنائية واملدنية، أ ليات لالإ ن ميرسن
 لضامن تطبيق هذا الصك.، ومناس بة واكفية

، تقليديال ثقايف ال تعبري أأشاكل ال يف حال نشأأت منازعة فامي بني املس تفيدين أأو بني املس تفيدين ومس تخديم ] 2.2
حاةل  [للك طرف]]جيوز[/]حيق[  ىل أ لية بديةل جيوز للأطراف التفاق عىل اإ  يكونلتسوية املنازعات  [مس تقةل]القضية اإ
ذا اكن الك الطرفني من البدل نفسه[ يف القانون الوطين ]، أأو الإقلمي أأو معرتفا هبا ]القانون ادلويل معرتفا هبا يف  وتكون ، اإ

 [اكرث مالءمة لأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[.

نون الوطين للبدل اذلي أأن ختضع س بل الانتصاف لصون امحلاية املمنوحة بناء عىل هذا الصك للقا يتعني/]ينبغي 0.2
 [يطالَ  فيه ابمحلاية.

يف حال اكتساب الغري حلقوق امللكية الفكرية املرتبطة ، ]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 4.2
أأن تنص ، نبأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بطرق مضلنةل أأو غري عادةل ودون موافقة مس بقة مس تنرية من قبل املس تفيدي

لغاء حقوق امللكية الفكرية املذكورة.[  عىل اإ

]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ]أأل تفرض عقوابت ]أأو تنص عىل جزاءات[[ يف  2.2
أأو يف ، حالت الاس تخدام/الاس تعامل/الإدراج العريض لتعبري ثقايف تقليدي ]محمي[ يف مصنف أ خر أأو موضوع أ خر

 بأأن التعبري الثقايف التقليدي محمي.[[، أأو أأية أأس باب اكفية للعمل، الت اليت ل يكون دلى املس تخدم فهيا أأي عملاحل
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 [9]املادة 

 ]التدابري الانتقالية

املعايري املنصوص  تس تويفعىل مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ا ]الصك[ طبق هذ]ينبغي[/]يتعني[ أأن ي  2.9
 حزي النفاذ.]الصك[  دخولعند  ا ]الصك[يف هذعلهيا 

]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ تأأمني احلقوق اليت اكتس هبا الغري مبوج   2اخليار  2.9
 القانون الوطين قبل دخول هذا ]الصك[ حزي النفاذ.

اليت بدأأت قبل دخول هذا ]الصك[ حزي النفاذ لتقليدي خبصوص أأشاكل التعبري الثقايف االأفعال املس مترة  2اخليار  0.9
ا ]الصك[ لتامتىش مع هذ هاتكييف ]]ينبغي[/]يتعني[ ، واليت ما اكنت لتكون مباحة أأو اليت ينظمها هذا ]الصك[ بطريقة خمتلفة

 ارها[.السامح ابس متر ]]ينبغي[/]يتعني[  [/0لفقرة رهن أأحاكم ا، يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ

واليت تكون قد  ابلنس بة اإىل املس تفيدينوفامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكتيس أأمهية خاصة  4.9
احلق يف اسرتجاع تكل  لهؤلء املس تفيدينكون يأأن ]ينبغي[/]يتعني[ ، هؤلء املس تفيدينأأخرِجت عن نطاق حتمكن 

 الأشاكل.[
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 [20]املادة 

 يات ادلولية ]الأخرى[]العالقة ابلتفاق 

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ تنفيذ هذا ]الصك[ بطريقة ]تكفل ادلمع املتبادل[  2.20
 لالتفاقيات ادلولية ]الأخرى[ ]السارية[.

ىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت مت  2.20 لكها ]الشعوب[ ليس يف هذا ]الصك[ ما من شأأنه أأن يفرس عىل أأنه يؤدي اإ
 الأصلية أأو امجلاعات احمللية حاليا أأو اليت ميكن أأن تكتس هبا يف املس تقبل.[
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 [22]املادة 

 ]املعامةل الوطنية

املس تفيدين اذلين مه من مواطين ]ادلول عىل ]ينبغي[/]يتعني عىل[ لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ أأن يطبق 
املس تفيدين اذلين مه من مواطنيه ل تقل تفضياًل عن تكل اليت يطبقها عىل  الأخرى معامةل [لأطراف املتعاقدةالأعضاء[/]ا

 محلاية املنصوص علهيا مبوج  هذا ]الصك[.[يتعلق ابفامي 
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 [22]املادة 

 ]التعاون عرب احلدود

، خمتلفة[ قدةأأطراف متعا]دول أأعضاء[/]يف أأقالمي ]احملمية[ يف احلالت اليت تقع فهيا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
أأن تتعاون عىل معاجلة حالت أأشاكل التعبري الثقايف  ]ينبغي[/]يتعني عىل[ تكل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[

بغرض تنفيذ ، حس  الاقتضاء، مبشاركة ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية املعنية، لحدود[ل ]احملمية[ العابرةالتقليدي 
 هذا ]الصك[.[
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 20 املادة

ذاكء الوعي  ]تكوين الكفاءات واإ

ل ، ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ التعاون عىل تكوين الكفاءات وتعزيز املوارد البرشية 2.20
 من أأجل تنفيذ ]الصك[ بفعالية.، وتطوير القدرات املؤسس ية، س امي تكل اخلاصة ابملس تفيدين

]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ توفري املوارد الالزمة ]للشعوب[ الأصلية وامجلاعات ]ينبغي[/]يتعني عىل[  2.20
احمللية والتعاضد معها من أأجل وضع مرشوعات لتكوين الكفاءات داخل ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية تركنز عىل 

لكرتونية وتعلمية جديدة ت، تطوير أ ليات ومهنجيات مناس بة وُمس تحدثة مبشاركة اتمة وفعاةل ، كون مالمئة ثقافيامثل مواد اإ
 للشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية واملنظامت اليت متثلها.

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تنص عىل مشاركة اتمة ، ]يف هذا الس ياق 0.20
 نظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص.[مبا يف ذكل امل ، للمس تفيدين و غريمه من أأحصاب املصاحل

[ ل س امي توعية ، ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اختاذ تدابري لإذاكء الوعي ]ابلصك 4.20
 مس تخديم وأأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلزتاماهتم مبوج  هذا الصك.[

 والوثيقة[ جمي ]هناية املرفق


