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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون(الثانية  ةيادعالواألربعون )الدورة السابعة الدورة 
ىل  5من جنيف،   2015أأكتوبر  14اإ

 
 

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

عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

، 2013العادية( واليت عقدت يف سبمترب  احلادية والعرشين) الثالثة والأربعنيوافقت "امجلعية العامة للويبو" يف دورهتا  .1
 اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وليةعىل 

 .2014/2015 للثنائية

 كام ييل:، WO/GA/43/22 الوثيقةعىل النحو املُبنين يف ، 2014/2015وُحددت ولية اللجنة للثنائية  .2

ذ تضع امجلعية العامة للويبو يف اعت  توافق عىل ، بارها توصيات جدول أأعامل التمنية وتقرن ابلتقدم احملرز"اإ
ولية جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور عىل  جتديد

 النحو التايل:

ن اللجنة )أأ(" خالل ابلعمل اجلاري يف منتدايت ودو ، 2014/2015خالل ثنائية املزيانية املقبةل ، اإ ن اإ
ىل النصوص هبدف ، نيابنفتاح والزتام اتم، س تواصل ترسيع معلها، أأخرى خبصوص املفاوضات املستندة اإ

ىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد  التوصل اإ
 بري الثقايف التقليدي.الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التع 

نبع اللجنة )ب(" د بوضوح يقوم عىل أأساليب معل سلمية، كام هو مبني يف اجلدول أأدانه، وتت ، برانمج معل حمدن
مبا يف ذكل دورات ، 2014. ويكفل هذا الربانمج تنظمي ثالث دورات للجنة يف عام 2014/2015للثنائية 
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اجامتع عىل مس توى ، ة ادلورة السادسة والعرشين للجنةيف بداي، مواضيعية ومتداخةل/تقيميية. وس ُيعقد
السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص لتبادل وهجات النظر حول املسائل الس ياس ية الرئيس ية 

ر اللجنة عقد مزيد ، املتعلقة ابملفاوضات وذكل بغية تقدمي املزيد من الإرشاد/التوجيه للمسار. وجيوز أأن تقرن
 ات عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص أأثناء دوراهتا القادمة.من الاجامتع

ىلمستندا  2014/2015وس يكون تركزي معل اللجنة خالل الثنائية  )ج(" س تخدم ي ما أأجنزته من معل و  اإ
 WIPO/GRTKF/IC/25/5 الواثئقمبا يف ذكل ، مجيع واثئق معل الويبو

لتكون أأساس معل اللجنة فامي خيص ، WIPO/GRTKF/IC/25/7و WIPO/GRTKF/IC/25/6و
ىل النصوص ىل أأية مساهامت نصية من الأعضاء.، املفاوضات املستندة اإ ضافة اإ  اإ

ىل امجلـعية العامة لعام يُ و  )د(" نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك  2014لمتس من اللجنة أأن ترفع اإ
لوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. قانونية دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد ا

النص ، 2014يف عام ، غرض اس تكامل النص )النصوص( يف غضون الثنائية س تقمين امجلعية العامةلو 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس فهيا)النصوص( ودرجة التقدم احملرز وتنظر  وستنظر يف احلاجة ، وتبتن يف ادلعوة اإ

ىل عقد اجامت ضافيةاإ  أ خذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان.، عات اإ

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

 املعتادة.

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

يعات احمللية. غري أأنه ل ينبغي لدلراسات والأمثةل تأأخري التقدم أأو وضع أأية رشوط مس بقة وأأمثةل عىل الترش ، امحلاية
ىل النصوص."  للمفاوضات املستندة اإ

 النشاط املؤقت التارخي

 .املوارد الوراثية -دورة اللجنة السادسة والعرشون  2014فرباير 

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

حول املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
رشاد/توجيه املسار، التقليدي  .بغية الاس مترار يف اإ

 املدة: نصف يوم

 ىل النصوص خبصوص املوارد الوراثية جراء مفاوضات تستند اإ  مع، اإ
 الرتكزي عىل النظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع نص قانوين

 .)أأربعة أأايم ونصف يوم(

 أأايم 5املدة: 
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وتلهيا أأشاكل التعبري  لتقليديةااملعارف  -السابعة والعرشون  للجنةدورة ا 2014 أأبريل
 الثقايف التقليدي.

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

  مواد  4الرتكزي عىل الأهداف واملبادئ و –املعارف التقليدية
، ونطاق امحلاية، واملس تفيدون، ويه: موضوع امحلاية أأساس ية

 (أأايم 4) والتقييدات والاس تثناءات

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

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

 (أأايم 4)والتقييدات والاس تثناءات ، امحلاية

 أأايم 10املدة: 

 .يةدورة متداخةل/تقيمي  –الثامنة والعرشون للجنة دورة ا 2014يوليو 

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

  ىل ا رفع توصيةتقيمي التقدم احملرز و  العامة مجلعيةاإ

 أأايم 3املدة: 

 امجلعية العامة للويبو 2014 سبمترب

، غضون الثنائية س تقمين امجلعية العامة غرض اس تكامل النص )النصوص( يفل
وتبتن يف  فهياالنص )النصوص( ودرجة التقدم احملرز وتنظر ، 2014يف عام 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس ىل عقد اجامتعات ، ادلعوة اإ وستنظر أأيضا يف احلاجة اإ
ضافية  "أ خذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان.، اإ

 2014 عام يفوامجلعية العامة دورات اللجنة 

 اكل يت: 2014اجمتعت ثالث مرات يف عام ، 2014معلها يف ولربانمج  2014/2015للثنائية وفقًا لولية اللجنة  .3

ىل  3من ، دورة اللجنة السادسة والعرشون )أأ(  بشأأن املوارد الوراثية؛، 2014فرباير  7اإ

ىل  24من ، دورة اللجنة السابعة والعرشون )ب( بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  2014أأبريل  4مارس اإ
 الثقايف التقليدي؛

ىل  7من ، دورة اللجنة الثامنة والعرشون )ج( جراء ، 2014يوليو  9اإ دورة متداخةل بشأأن املوارد الوراثية لغرض اإ
ىل اتوصية  رفعتقيمي التقدم احملرز و و ، واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  .لعامةمجلعية ااإ
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ىل امجلـعية العامة لعام " )الواردة أأعاله( اللجنة لهذه الثنائيةمن ولية  ويُلمتس يف الفقرة )د( .4 نص صك  2014أأن ترفع اإ
اكل التعبري الثقايف قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأش

النص )النصوص( ، 2014يف عام ، تكامل النص )النصوص( يف غضون الثنائية س تقمين امجلعية العامةغرض اس  لالتقليدي. و 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس فهياودرجة التقدم احملرز وتنظر  ضافية، وتبتن يف ادلعوة اإ ىل عقد اجامتعات اإ ، وستنظر يف احلاجة اإ

 ."أ خذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان

ىل امجلعية العامة عن أأنشطة اللجنة احلكومية ادلولية يف  WO/GA/46/6واش متلت الوثيقة  .5  2014عىل تقرير اإ
 2الصيغة املعدةل  -وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية : "أ نذاك ويهالثالثة اللجنة نصوص  تمضو 
(Rev. 2)حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد التنقيح و، )أألف " )املرفق"(Rev. 2)حامية أأشاكل و"، ابء( " )املرفق

وترد تكل النصوص كام يه دون تغيري  جمي(. )املرفق ("Rev. 2) 2الصيغة املعدةل  -التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد 
عالم فقطيف هذه الوثيقة   .لالإ

من الوثيقة  173الفقرة قرارا بشأأن هذا البند من جدول الأعامل )انظر  2014ومل تتخذ امجلعية العامة لعام  .6
WO/GA/46/12) ن اللجنة احلكومية ادلوةل مل جتمتع منذ  .2014. وعليه، فاإ

نن امجلعية العامة للويبو مدعوة .7 ىل  اإ اإ
الإحاطة علام هبذه الوثيقة، والنظر يف متديد ولية 

 2016/2017اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية 
 ورشوطها.

 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 2014فرباير  7التارخي: 

 امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةبشأأن وثيقة موحدة 

 (Rev.2) 2الصيغة املراجعة 
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 قامئة املصطلحات

 املعارف التقليدية املعنية]

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

 [معلية وهمارات وابتاكرات وممارسات وتعمل.

 ثيةاملرتبطة ابملوارد الورااملعارف التقليدية ]

يه املعارف الأساس ية املتعلقة خبصائص واس تخدامات املوارد الوراثية  "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية"
ىل ]اخرتاعات[ ]ملكية  ]ومش تقاهتا[ ممنا ميلكه ]الشعب[]الشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]ويؤدي بشلك مبارش اإ

 فكرية[ تُطلب حاميهتا[.[

 البيوتكنولوجيا]

أأية تطبيقات تكنولوجية تس تخدم النظم يه  [من اتفاقية التنوع البيولويج 2املادة كام يه معرفة يف ]" البيوتكنولوجيا"
 [.لصنع أأو تغيري املنتجات أأو العمليات من أأجل اس تخدامات معينة، [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 بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد من  5لامدة وفقا ل]، "يعين مصطلح البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية/البدل املورن
د[ ]البدل البدل ]، [لمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويجاجلينية والتقامس العادل واملنصف ل  املورن

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

 املوارد الوراثية البدل اذلي يوفر]

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 ، أأو اليت تؤخذ من مصادر خارج املوقع، من الأنواع الربية واملدجن

 [.البدل ذكل

 ]املش تق

وراثية أأو عن وارد بيولوجية أأو مل الاعتصار الورايثنتج عن ي طبيعيا و  دثحيمركب كمييايئ بيولويج  هو ""املش تق
ن مل ، اس تقالهبا  [توي عىل وحدات وراثية وييفية.حي كن يحىت واإ

 الصيانة خارج الوضع الطبيعي

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



WO/GA/47/12 
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 
 .وييفية

 املوارد الوراثية

 .املواد الوراثية ذات القمية الفعلية أأو احملمتةليه  "املوارد الوراثية"

 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[. 2حاةل الأنواع املدجنة أأو املس تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهيا خصائصها املمزية ]املادة 

 عرتف هبا دوليااملمتثال الاهادة ش ]

بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل ( من 2)17يه ال لية املنصوص علهيا يف املادة  "عرتف هبا دوليااملمتثال الاشهادة "
 [.مللحق ابتفاقية التنوع البيولويجوالتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما ا الوراثيةاملوارد 

 لعضو]ادلوةل ا

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

 غري املرشوع ]المتكل

 1 اخليار

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

ىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املورد. واس تخدام  خالل ابلثقة يؤدي اإ مش تقاهتا[ موارد وراثية و]وسائل غري سلمية أأو اإ
، مكتس بة عرب وسائل قانونية مثل قراءة املنشورات و]معارف تقليدية معنية[ ]معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية[

اخفاق أأحصاب املوارد الوراثية  نتيجة، والكشف غري املقصود، والهندسة العكس ية، والاس تكشاف املس تقل، والرشاء
جراءات وقائية معقوةل ل وراثيةالوارد ملرتبطة اباملتقليدية ال عارف ة[ ]املو]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعني [ يف اختاذ اإ

 يعدن متلاك غري مرشوع.[

 ]مكتب امللكية الفكرية[ ]مكتب الرباءات[

 ]حقوق امللكية الفكرية[ مبنح، دوةل عضو يف، لكفةاملدارة ]"مكنب امللكية الفكرية"[ ]"مكتب الرباءات"[ هو الإ 
 .[الرباءات]
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 [املادي]النفاذ ]

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

 املصدر]

 1 اخليار

ىل أأي مصدر حيصل منه ميشري مصطلح " صاحب  مثل، ملورد الورايث من غري بدل املنشأأ عىل االطلب ودع املصدر" اإ
 .لنبااتتل  ةقيلجينات أأو حدل بنك مركز للبحث أأو  املورد أأو

 2 اخليار]

 :مبعناه الأمع قدر الإماكنمصطلح "املصدر" أأن يُفهم ينبغي 

والنظام املتعدد ، الوراثيةومهنا عىل وجه اخلصوص ]الأطراف املتعاقدة[]البدلان[ اليت توفر املوارد ، املصادر الأولية "1"
 وامجلاعات الأصلية واحمللية؛، لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةالأطراف ل

 .[[اجملموعات خارج الوضع الطبيعي والأدبيات العلمية ومهنا عىل وجه اخلصوص، واملصادر الثانوية "2"

 الاس تعامل]

جراء البحث والتطويرثية يعين املوارد الورا ""اس تعامل و/أأو الكمييايئ  الورايثبشأأن التكوين  [التسويق]مبا يف ذكل ، اإ
بوسائل ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ ] [املعارف التقليدية املعنية[ و]ومش تقاهتا]، الوراثيةالبيولويج للموارد 

 [التنوع البيولويج[. من اتفاقية 2 املادة التعريف الوارد يف[ ]حسب احليوية ااس تخدام التكنولوجي مهنا
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 ]ادليباجة

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

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

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

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

 املتبادةل صلحةامللتحقيق ، [ونقل التكنولوجيا وتعمميها]يف تشجيع الابتاكر  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[الإقرار بدور نظام ]
]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  [املعارف التقليدية املعنية]]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  يروفا متساوية س ينشئلزايم اإ نظام عاملي و  وضع اإ
لتقامس املنافع املتأأتية من اس تخدام املوارد  [( من اتفاقية التنوع البيولويج7)15املادة  املنصوص علهيا يف]الإماكانت كذكل 

 [الوراثية.

 [املعارف التقليدية املعنية]تدعمي حامية وتطوير ]الرباءات[ ]امللكية الصناعية[ يف جمال املوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]
ىل الابتاكر.[]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ وتشجي  ع البحوث ادلولية املؤدية اإ

]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] ملرتبطة ]املعارف التقليدية ا [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 احلياةية[ عىل ]ملكية فكر  [براءات]عدم منح  التوصية ب[ ]]ضامن[ ]

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

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

لزايم للكشف [الرباءات]امللكية الفكرية[] يكون ملاكتب]]يتعني/ينبغي أأن  د ابلتفصيل يف هذا الصك ، رشط اإ كام هو حمدن
ىل الإرضار مبصاحل  ل أأنعندما حُيمت، القانوين ادلويل امجلاعات و ]الشعوب[ ]الشعب[تؤدي حامية املوارد الوراثية برباءات اإ

 [الأصلية واحمللية.

وأأن ، عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردها ]الطبيعية[ ]البيولوجية[، تفاقية التنوع البيولويجوفقا ل، ]التأأكيد جمددا
ىل املوارد الورا ىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين.[[سلطة حتديد النفاذ اإ   ثية تعود اإ
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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  املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[

 ما ييل:[

ماكنية نفاذ ماكتب  ضامن )أأ ( ىل املعلومات املناس بة  ]امللكية الفكرية[]الرباءات[اإ ]مش تقاهتا[ املوارد الوراثية  عناإ

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

 ؛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 ]مش تقاهتا[ و

 الفكرية[.
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 [1 ]املادة

 الصك موضوع

]يتعني/ينبغي أأن ينطبق هذا الصك القانوين ادلويل عىل أأي حق من حقوق ]امللكية الفكرية[]الرباءات[ أأو  .1.1
ىل[  [انشئ عن] تُطلب حاميته[]طلب[ ]اخرتاع  ]املعارف ]مش تقاهتا[ وو املوارد الوراثية]اس تعامل[ ]مستند بشلك مبارش اإ

]مش تقاهتا[ و املوارد الوراثية]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[. ]ينطبق هذا الصك عىل  [التقليدية املعنية
 دية املرتبطة ابملوارد الوراثية[.[]املعارف التقلي []املعارف التقليدية املعنيةو

 [2 ]املادة

 ]نطاق الصك

]الأجزاء واملكوانت ، ]ينص هذا الصك عىل تدابري من أأجل[ ]دمع منع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية .1.2
الوراثية[ عرب نظام ]امللكية الفكرية[ و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ، الوراثية[

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

 ابتاكري عىل املوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[[.[

 [3 ]املادة

 ]رشط الكشف

طار طلب بشأأن ]حقوق امللكية الفكرية[ ]الرباءات[  .1.3 عندما يكون ]املوضوع[ ]الاخرتاع املطلوب حاميته[ يف اإ
ىل[ ]مش تقا]م  مش تقاهتا[ ]ملوارد الوراثية و/أأو من[ ا، عن سابق وعي، ش متال عىل اس تخدام[ ]مستندا بشلك مبارش اإ

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

ذا مل يكن معروفا]و[[ ]أأو  [أأ نشامل بدل ]الكشف عن  )أأ( مش تقاهتا[ و/أأو ]املعارف ]املوارد الوراثية و/أأو  مفصدر [، اإ
 .التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[

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

 .[حسب الاقتضاءاحمللية[ 

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

ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ الالزتام ابلتحقق من يفرض رشط الكشف عىل ]يتعني/ينبغي[ ]ل[ أألن  .2.3
ىل مودعي طلبات  ماكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[]ولكن عىل  موضوعات الكشف. ]امللكية أأن تقدم التوجيه الفعال اإ

]امللكية  ماكتبوأأن تتيح للمودعني فرصة احلصول من ، رشوط الكشف استيفاءفامي خيص كيفية  الفكرية[ ]الرباءات[
جيايب بأأنه مت  الفكرية[ ]الرباءات[  رشوط الكشف.[ استيفاءعىل قرار اإ

جراءً اليت ت ماكتب ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[  أأن تتبعينبغي يتعني/ .3.3 عالان اإ خطار ابس يط س تمل اإ ومن . ]لالإ
اهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية حتديد أ لية تبادل املعلومات لتفاقية التنوع البيولويج/املع، بشلك خاص، املناسب
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لهيا املعلومات يتعني/للأغذية والزراعة بصفهتا الهيئة املركزية اليت  ينبغي ملاكتب ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ أأن ترسل اإ
 [املتاحة.

 .[املعلومات املكشوف عهنا، نرشال  وقت، ]يتعني عىل/ينبغي للك طرف أأن يتيح للعموم .4.3

 تُعترب املوارد الوراثية ]ومش تقاهتا[ ابلصيغة اليت ُوجدت هبا يف الطبيعة أأو ُعزلت مهنا لن يتعني/ينبغي أأ ] .5.3
 []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 يف يتعني/ينبغي أألن  .1.4
 عىل ما ييل: ]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ و

رضات ال مبا فهيالبرشية[ ]املوارد الوراثية املأأخوذة من البرش[ ]املوارد الوراثية ]مجيع ] )أأ(  [؛برشية[ا املمر

 ؛[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( [ اتفاقية التنوع البيولويج]نفاذ قبل  [ ]اليت مت النفاذ اإ
 [.[1993 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[.[[

 [5 ]املادة

 [معاهدة قانون الرباءات]و [معاهدة التعاون بشأأن الرباءات] بـة العالق]

يتعني/ينبغي أأن تُعدل ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأجل ]تضميهنام[  .1.5
ا الوطنية عىل[ ]متكني الأطراف يف ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]معاهدة قانون الرباءات[ من أأن تنص يف ترشيعاهت

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

 [املنافع وفقا للرشوط املتفق علهيا مع بدل املنشأأ.تقامس 

 [6 ]املادة

 العقوابت والتعويضات

دارية مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة عدم  ]يتعني/ينبغي أأن يتخذ .1.6 ] لك ]طرف[ ]بدل[ تدابري قانونية واإ
]يتعني/ينبغي[ ]جيوز[ أأن ]تشمل ، طينمبا يف ذكل أ ليات تسوية املنازعات[. ووفقا للترشيع الو ، ] 1.3الامتثال للفقرة 

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

ىل أأن يمت استيفاء رشوط الكشف منع الاس مترار يف معاجلة طلبات ]امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ "1"  ؛اإ

 ؛انون الوطين[الطلب مسحواب ]وفقا للق لرباءات[لملكية الفكرية[ ]لل ]اعتبار مكتب و  "2"

 منع أأو رفض منح ]حق من حقوق امللكية الفكرية[ ]براءة[.و  "3"

 ]بعد املنح. )ب(

 ؛م القضائية املتعلقة بعدم الكشفنرش الأحاك "1"

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

 وفقا للقانون الوطين.[[، يروف احلاةلجيوز اختاذ تدابري أأخرى ]مبا فهيا الإبطال[ حسب و  "3"

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]

ة[ ]الرباءات[ ذكر املاكن اذلي ميكن احلصول فيه عىل املوارد ل جيوز أأن يُطلب من مودعي ]امللكية الفكري .1.7
ذا اكن ذكل املاكن رضوراي ل  ل اإ ل ميكن فرض أأية رشوط ، . وعليهالاخرتاع من أأجل اجنازشخص من أأهل املهنة الوراثية اإ

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

 التطبيق الصناعي أأو المتكني.[

 1]التدابري ادلفاعية

 [8 ]املادة

 ]العناية الاكفية

تشجع أأو تضع نظام عناية اكفية يكون منصفا ومعقول للتأأكد من أأن احلصول  يتعني/ينبغي لدلول الأعضاء أأن .1.8
 عىل املوارد الوراثية احملمية متن وفقا للترشيع الساري بشأأن النفاذ وتقامس املنافع أأو الرشوط التنظميية.

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

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

                                                
1

ها خيارا تيميليا مالحظة امليرسين: نلفت انتباه الأعضاء اإىل أأن بعض الأعضاء يعترب التدابري ادلفاعية خيارا بديال للكشف، يف حني أأن البعض ال خر يعترب  
 للكشف.
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 [9 ]املادة

 ومدوانت السلوك الاختيارية منع منح الرباءات عن خطأأ ]

 يتعني/ينبغي لدلول الأعضاء أأن تقوم مبا بيل: .1.9

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

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

 مطالبا به )انتفاء اجلدة(؛تستبق اخرتاعا  "1"

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

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

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

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

عداد قواعد بياانت ، الاقتضاءحسب ، وتيسري )د( املعنية[ تقليدية ال عارف ]املوو]مش تقاهتا[  وراثيةالوارد املاإ
لهياو  [وراثيةالوارد ملرتبطة ابو]املعارف التقليدية امل  ليك تس تخدهما ماكتب الرباءات.[ تبادلها وتعمميها والنفاذ اإ

 أأنظمة البحث يف قواعد البياانت

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

ىل الاعتبارات التالية: ضافة اإ  أأحصاب املصلحة املعنيني ومبراعاة يروفهم الوطنية اإ

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

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

ىل قواعد البياانت املذكورة مفتوحا ملاكتب الرباءات وللمس تخدمني املعمتدين. )ج(  وس يكون النفاذ اإ

 بوابة الويبو

يتعني/ينبغي لدلول الأعضاء أأن تضع نظاما للبحث يف قواعد البياانت )بوابة الويبو( يربط قواعد بياانت أأعضاء  .3.9
رتبطة املعنية[ و]املعارف التقليدية املتقليدية ال عارف و]مش تقاهتا[ و]امل وراثيةالوارد الويبو اليت حتتوي عىل معلومات عن امل

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

 لتفاقات ادلوليةابالعالقة 

]تستند  اليت ]امللكية الفكرية[]الرباءات[بني حقوق ]عالقة دمع متبادل يتعني/ينبغي أأن يضع هذا الصك  .1.10
ىل[ تقليدية [ ]املعارف ال املعارف التقليدية املعنية]و [مش تقاهتاو]املوارد الوراثية  ]اس تعامل[ [تنطوي عىل] بشلك مبارش اإ

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

ىل ، ]يتعني/ينبغي أأن ييمنل هذا الصك اتفاقات أأخرى بشأأن موضوعات ذات صةل هبذا الشأأن .2.10 ول يريم اإ
عال 31املادة ، عىل وجه اخلصوص، أأن يدمع ويتعني/ينبغي، تغيري تكل التفاقات ن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب من اإ

 [.الأصلية

 [11 ]املادة

 التعاون ادلويل

[ ]يتعني/ينبغي حتث هيئات الويبو املعنية أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل]]يتعني/ينبغي أأن  .1.11
صالح معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتل عداد مجموعة من املبادئ التوجهيية  [لفريق العامل املعين ابإ  حبث وحفصبشأأن ]اإ

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

 [.الرباءات

 [12 ]املادة

 التعاون فامي بني البدلان

]املعارف  [املعارف التقليدية املعنية]ومش تقاهتا[ ، و]املوارد الوراثية نفس  فهيا توجديف احلالت اليت ] .1.12
قلمي أأكرث من طرف  يتعني/ينبغي أأن تسعى ، واحدالتقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية[ يف يروف وضعها الطبيعي داخل اإ

ىل التعاون فامي بيهنا رشاك ، حسب الاقتضاء، تكل الأطراف اإ ، ]الشعب[]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية املعنيةمع اإ
ىل القوانني والربوتوكولت العرفية و ، حيامث أأمكن، عىل أأن تقوم بذكل  تدمع أأهداف هذا الصكابختاذ تدابري تستند اإ

 .[ول تتعارض معهاوالترشيعات الوطنية 

 [13 ]املادة

 املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

دهيئات الويبو املعنية]]يتعني/ينبغي ل  .1.13 اس تحداث الأحاكم مبوجب  أأساليب [[ ]يتعني/ينبغي للويبو[ أأن حتدن
التعاون وتكوين الكفاءات وادلمع أأنشطة اعدة التقنية و الويبو املس قدمت]يتعني/ينبغي[ أأن وها. وتنفيذ هاومتويل  هذا الصك

ىل البدلان النامية، حسب املوارد املالية، املايل ليك تنفذ الالزتامات املنصوص علهيا يف هذا ، وخاصة البدلان الأقل منوا، اإ
 [الصك.

 [ييل ذكل املرفق ابء]
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 ادليباجة/مقدمة

مية قرار الق  اإ

قرار الطابع ]الشمويل[  "1" [ اإ ميهتا ]املمزين ميهتا الاجامتعية والروحيةمبا فهيا ، [اذلاتية]للمعارف التقليدية وق  ق
والتسلمي بأأن ، ]والاقتصادية[ والفكرية والعلمية والإيكولوجية والتكنولوجية ]والتجارية[ والرتبوية والثقافية

ةاإ أأنظمة املعارف التقليدية تكفل ُأُطرًا ملا جيري من نشاط ابتاكري ويتواصل من حياة فكرية  متزين ، بداعية م
مية وا ]للشعوب[ ابلنس بةرية جوه [أأساس ية]تكتيس ماكنة  مية علمية تساوي الق مجلاعات الأصلية واحمللية ولها ق

نظمة املعرفية الأخرى.  العلمية للأ

ذاكء الوعي و  الاحرتاماإ

ذاكء الوعي "2" املعارف التقليدية اذلين  [/]مالنك[أأحصاب] نظمة املعارف التقليدية وكرامةوالاحرتام لأ  اإ
نظمة ويطونرو  الثقايف وقِيَمهم الفكرية تراهثم  الثقافية[ سالمهتم]وكذا ، هنا وحيافظون علهيايصونون تكل الأ

والروحية؛ واحرتام الإسهام اذلي ما فتئت املعارف التقليدية تأأيت به يف احلفاظ عىل معيشة 
من  ]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية وهويهتم؛ واحرتام ما أأسهم به ]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية

مترار والأمن الغذايئ  أأجل ]احلفاظ عىل البيئة[ احلفاظ عىل التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس 
م العلوم والتكنولوجيا؛والرعاية الصحية والزراعة املس تدامة   وتقدُّ

 بديل

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

 ]هناية البديل[

 املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [صون]التشجيع عىل 

من ]وتقدمي ادلمع يف هذا الصدد  ]واحرتاهما[ املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [صون]التشجيع عىل  "3"
وتقدمي احلوافز للمؤمتنني عىل هذه ]ارف التقليدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا واإدامهتا خالل احرتام أأنظمة املع

نظمة املعرفية لإدامة أأنظمة معارفهم وصوهنا  ؛[الأ

 التفاقات واملسارات ادلولية املعنيةمع  الاتساق

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

ىل املعارف وصون املكل العام  ]تشجيع النفاذ اإ

مية اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل امجليع "5" واليت ، الإقرار ابلق
ىل حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه؛[، تُعد رضورية لالإبداع والابتاكر  وابحلاجة اإ
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 وصوهنا املعارف التقليديةتوثيق 

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

اليت تتطلب احلصول عىل موافقة مس بقة مس تنرية العرفية  و/أأو املفاهمي القوانني/أأو املعايري و/أأو ملامرسات وا
قرار ومشاركة ورشوطا متفقا علهيا قبل أأن يكشف الغري عن املعارف التقليدية أأو يتعلنمه  ا 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 أأحصابعىل لك من 

 والواجبات؛واإرساء توازن بني احلقوق 

 توفري قواعد وضوابط جديدة

نفاذ احلقوق الإقرار ] "8" ىل قواعد وضوابط جديدة فامي خيص توفري الوسائل الفعاةل واملناس بة لإ ابحلاجة اإ
نظمة القانونية الوطنية، املتعلقة ابملعارف التقليدية  [؛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[، وفامي بيهنا يف الس ياق التقليدي والعريف عىل يد املس تفيدين
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 أأهداف الس ياسة العامة

ىل ما ييل: هيدف هذا الصكينبغي أأن   اإ

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

ترصحي/اس تخداهما بدون ]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  (ج) ]وتشجيع ]التقامس املنصف للمنافع املتأأتية من اس تخداهما مبوافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ
 ضاء؛[حسب الاقت، ومشاركة[/]مقابل ماكفأأة عادةل ومنصفة[

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

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

 لأغراض هذا الصك:

 يعين: المتكل غري املرشوع]

 1اخليار 

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

 2 اخليار

من  ]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[عندما حيصل املس تخدم عىل معارف تقليدية محمية متلكها هجة أأخرى س تخدام ا
خالل ابلثقة  صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أأو ىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املوردممنا اإ  مع الاعرتاف بأأن اكتساب، يؤدي اإ

أأو احلصول علهيا من مصادر ، الكتبقراءة أأو ، املس تقلأأو الإبداع شاف ت مثل الاك ، معارف تقليدية عرب وسائل قانونية
يف  املعارف التقليديةنتيجة اخفاق أأحصاب  والكشف غري املقصود، والهندسة العكس ية، امجلاعات التقليدية الأصلية خارج

جراءات وقائية معقوةل /سوء اس تخدام/اس تخداما بدون ترصحي/اس تخداما بطرق غري غري مرشوع لاك]متل يعدن ، اختاذ اإ
 عادية وغري منصفة.[

ىل  سوء اس تخدام]قد حيدث  يف حال اس تخدام املعارف التقليدية اليت ميلكها مس تفيد من قبل املس تخدم بطريقة تؤدي اإ
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
 كل الأشاكل.[أأو توليفة تشمل لك ت، أأو هنج قامئ عىل التدابري، حامية عىل أأساس مبادئ املنافسة غري العادةل

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

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

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

ىل[/]تشمل[/]تعين[ املعارف التقليدية ادلراية العملية واملهارات والابتاكرات واملامرسات ، لأغراض هذا الصك، ]تشري اإ
 .حوزة ]شعوب[ ]وجامعات حملية[ أأصلية[/]أأو دوةل أأو دول[وأأنشطة التعلمي والتعملن اليت تكون يف 

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

 وتكنولوجيات البناء التقليدية.[

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

ال است  )أأ( ىل يف حال اكنت املعارف التقليدية مشموةل مبنتج ]أأو[ يف حال اكن منتج ُمس تحداث أأو ُمحصن نادا اإ
 معارف تقليدية:

 تصنيع املنتج أأو اس ترياده أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "1"

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

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

 اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛ "1"

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

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

 أأو اس تخدام املعارف التقليدية يف أأنشطة البحث والتطوير التجارية.[ )د(
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 1املادة 

 [/]الصك[امحلاية]موضوع 

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

، [أأمم ]أأو جامعات حملية أأصليةو ]شعوب[ من قبل ، جامعي يف س ياقافظا علهيا[ حم]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(
 وامجلاعات احمللية الأصلية ]أأو الأمم[؛

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

 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]

، 2دة للمس تفيدين كام مه معرفون يف املا[ ابلرتاث الثقايف بوضوحاحملمية يه املعارف التقليدية املتصةل ] املعارف التقليدية
وتكون مس تخدمة ملدة ، ومشرتكة بني الأجيال، جامعيومنقوةل يف س ياق  ومتقامسة [علهيا اوحمافظ]مس تنبطة واليت تكون 

دت من قبل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ ]عىل أأل تقل تكل املدة عن   س نة[.[ 50ُحدن
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 2املادة 

 املس تفيدون من امحلاية

]مكوانت  [متكلتبدع ]اليت [ الأمم]و/أأو  الأصلية احمللية امجلاعات[ و الشعوب]مه  [ايةامحلمن ]املس تفيدون  .1.2
فة يف املادةامل[ ]اليت تس تويف معايري الأهلية للحامية املعارف التقليديةاملوضوع[/]  حتافظ علهيا و/]أأو[ و/]أأو[[ 3[/]1] عرن

 [.تطورها /]أأو[تس تخدهما و

 بديل

]الشعوب[ وامجلاعات احمللية الأصليةاملس تفيدون من ]امحلاية[ مه ] .1.2
[1]

]متكل[ ]مكوانت تبدع اليت  
فة يف املادة املاملوضوع[/]املعارف التقليدية[   [و/]أأو[ حتافظ علهيا و/]أأو[ تس تخدهما و/]أأو[ تطورها[. 1عرن

 ]هناية البديل[

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

التقليدية[ عىل ]املنافع املتأأتية[/]املس تفيدين[ ]من امحلاية مبوجب هذا الصك[ يف حال اكنت ]مكوانت املوضوع[/]املعارف 
فة يف املادة 1]املعارف التقليدية اليت تس تويف معايري الأهلية الواردة يف املادة   :1[ كام يه معرن

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

 ابلتحديد عىل ]شعب أأصيل[ أأو جامعة حملية أأصلية؛]أأو ليست مقترصة  )ب(

ىل ]شعب أأصيل[ أأو جامعة حملية أأصلية؛ )ج(  أأو ليست منسوبة ابلتحديد اإ

ىل ]شعب أأصيل[ أأو جامعة حملية أأصلية؛[[ )د(  أأو ]ليست ُمس ندة ابلتحديد اإ

خطار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ب .3.2 [ اإ نشاؤها ]]ينبغي[/]يتعنين دارة وطنية يمت اإ ـ ]هوية[ أأية اإ
 .[2مبوجب الفقرة 

  

                                                
1

احمللية جاز لتكل ]ادلوةل العضو[/ ذكل ]الطرف املتعاقد[ أأن يؤدي دور ]يف حال ]عدم اعرتاف[ دس تور ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ ابمجلاعات الأصلية أأو  
 .[1املس تفيد فامي خيص املعارف التقليدية املوجودة يف أأراضيه.[ ]مالحظة: ينبغي اعتبار هذه احلاش ية جزءا من بديل الفقرة 
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 3املادة 

 نطاق امحلاية]]معايري و[ 

 نطاق امحلاية

/]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ ]مقدسة[ ]أأو رسية[ أأو ]معروفة املوضوع[مكوانت ] يف حال اكنت .1.3
[/]يتعني عىل[ ]ادلول ينبغي]، الأصلية أأو امجلاعات احمللية بشلك أ خر[ ]مملوكة بشلك وثيق[ داخل ]الشعوب[

 الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[:

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

احملافظة و  /]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ املذكورةاملوضوع[مكوانت ]]اس تنباط[  "1"
 والتحمك فهيا وتطويرها؛ هياعل

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

ىل ]] "3" /]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية املوضوع[مكوانت والترصحي أأو رفض الترصحي ابلنفاذ اإ
 ؛[واس تخداهما/اس تعاملها بناء عىل املوافقة املس بقة املس تنرية احملمية[ املذكورة

ىل معارفهم التقليدية عرب أ لية للكشف يف طلبات امللكية الفكرية؛] "4" خطارمه ابلنفاذ اإ اليت جيوز  واإ
وتقامس أأو الإقرار واملشاركة املوافقة املس بقة املس تنرية رشوط ل أأدةل عىل الامتثال ]يتعني[ أأن تشرتط 

 ، والالزتامات القانونية ادلولية[ وفقا للقانون الوطين، املنافع

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

س ناد  "1" ىلاملوضوع[مكوانت ]اإ  املس تفيدين؛ /]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ املذكورة 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[ادلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام  "2"
 التقليدية احملمية[؛

 ]هناية البديل[

ىل  يناملعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيد /اس تعاملواس تخدام "3" ضافة اإ اإ
/]ابملعارف ملوضوع[ابم للحقوق املعنوية املرتبطة ]الطابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقاد

 التقليدية[/]ابملعارف التقليدية احملمية[.
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حمافَظا ] [أأو]/[و] ]مملوكة[ /]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[املوضوع[مكوانت ] يلت ]يف حال .2.3
الأصلية أأو امجلاعات احمللية وتكون متاحة للجمهور من طرف ]الشعوب[  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  للقانون  عند الاقتضاء ووفقا، 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 التقليدية[/]املعارف التقليدية /]املعارف املوضوع[مكوانت ]أأو اكنت ، خالف ذكل هؤلءاإ

ىل ]شعب[ أأصيل حمدد أأو جامعة حملية حمددة]؛[  احملمية[ غري مس ندة اإ

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

 بديل

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

 ]هناية البديل[

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

 احملمية[]؛ و[].[[

ىل معارفهم التقليدية عرب أ لية للكشف يف طلبات امللكية الفكرية؛ اليت جيوز ]يتعني[ أأن ] )د( خطارمه ابلنفاذ اإ اإ
وفقا للقانون الوطين ، وتقامس املنافعأأو الإقرار واملشاركة املوافقة املس بقة املس تنرية لرشوط رتط أأدةل عىل الامتثال تش

 [.[والالزتامات القانونية ادلولية

عىل معروفة و ، ]متاحة للعموماملوضوع[/]املعارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ مكوانت ] ]يف حال اكنت .3.3
]ينبغي[/]يتعني عىل[ ، ومحمية مبوجب القانون الوطين، [3أأو  2نطاق واسع ]ويف املكل العام[[ ]غري مشموةل ابلفقرتني 

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

س ناد ] )أأ( ىل املس تفيديناملوضوع[/]املعمكوانت اإ  ؛ارف التقليدية[/]املعارف التقليدية احملمية[ املذكورة اإ

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

 ]؛[ ]و[التقليدية احملمية[

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 .3.3 كام مه ، ]ل متتد امحلاية اإ
واحملمية حبق من حقوق امللكية الفكرية أأو اليت يه تطبيق ، واملوجودة يف املكل العام، ]ملدة معقوةل[، 2معرفون يف املادة 

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

 

 تدابري تيميلية

3
)اثنيا(

رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام ]السعي ، ينبغي عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ .1
ىل[:  اإ

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

 عرب احلدود؛

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

 [؛[بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة]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 ، ملس تفيديناس تخداهما من طرف ال خرين دون ]موافقة[ ا

 تكون ]رسية[ وأأن تُتنخذ تدابري معقوةل ملنع الكشف عهنا دون ترصحي وأأن تكون لها قمية؛[

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

 ؛وحمتواها املذكورة وضع حد أأدىن من املعايري ملواءمة هيلك قواعد البياانتينبغي  "1"

 وينبغي أأن يكون حمتوى قواعد البياانت: "2"

 ؛بلغات ميكن لفاحيص الرباءات فهمها أأ.

 ؛لتقليديةمعلومات كتابية وشفوية عن املعارف ا ب.

 عارف التقليدية.[حاةل التقنية الصناعية السابقة املتعلقة ابملعن معلومات كتابية وشفوية وجهية  ج.

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

3
)اثنيا(

، من أأجل توثيق كيفية تطبيق املعارف التقليدية وماكنه ومن أأجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا] .2
]ينبغي[/]يتعني[ أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة ابملعارف التقليدية ووضع 

 [[قواعد بياانت لتكل املعارف.
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3
)اثنيا( 

، ]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تنظر يف التعاون لوضع قواعد البياانت املذكورة .3
ذا ُأدرجت  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 ، ياانتيف قاعدة ب  2.1املعارف التقليدية احملمية وفقا للامدة  اإ
قرار ومشاركة مبوافقة مس بقة ومس تنرية   .املعارف التقليدية من أأحصابأأو ابإ

3
)اثنيا(

ىل قواعد البياانت املذكورة للمتكن من  .4 ]ينبغي[/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اإ
]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ مراعاة مثار ، القرار الصائب. ولتيسري ذكل النفاذاختاذ 

ن . ]وينبغي[/]يتعني[ أأ يلالكفاءة اليت ميكن جنهيا من التعاون ادلو املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكرية ل تتضمن
وعليه فال ]ينبغي[/]يتعني[ أأن تتضمن تكل املعلومات ، ح التعاوناملعلومات اليت ميكن اس تخداهما لرفض منسوى 

 املعارف التقليدية احملمية.

3
)اثنيا(

]ينبغي[/]يتعني[ أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات املرتبطة ابملعارف التقليدية هبدف تعزيز وضع  .5
 ة عىل تكل املعارف وصوهنا.وذكل من أأجل احملافظ، قواعد بياانت املعارف التقليدية

3
)اثنيا(

ىل املعلومات .6 ومهنا املعلومات املتاحة يف ، ]ينبغي[/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اإ
 قواعد البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية.

3
)اثنيا(

ابس تثناء احلاةل اليت يُستشهد هبا ، املعلومات يف رسية ]ينبغي[/]يتعني[ أأن تضمن ماكتب امللكية الفكرية صون تكل .7
 بتكل املعلومات كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة أأثناء حفص طلب براءة.[
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 4املادة 

 احلقوق /تطبيقوممارسة واجلزاءات العقوابت

نفاذ الأعضاءأأن تكفل ادلول  ]ينبغي[/]يتعني[ .1.4 جراءات اإ اتحة اإ دارية[  مبوجب قوانيهنا اإ ]جنائية أأو مدنية ]و[ أأو اإ
 املساس ملاكحفةوجزاءات[ ، وعقوابت[ ]، وتدابري حدودية[ ]، وأ ليات لتسوية املنازعات[ ]، ]ميرسة ومناس بة ومالمئة[ ]

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

 [تكون اكفية لردع مزيد من التعدايت.

عىل  ميرسة وفعاةل ومنصفة وعادةل ومناس بة ]مالمئة[ وأأل تكون ثقال 1ينبغي أأن تكون الإجراءات املذكورة يف الفقرة  .2.4
املرشوعة الغري ضامانت ملصاحل تكل الإجراءات عاتق ]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية احملمية. ]وينبغي أأيضا أأن توفر 

 واملصاحل العامة.[

جراءات قانونية يف حاةل التعدي عىل حقوق ] .3.4 املنصوص علهيا يف  هم]ينبغي[/]يتعني[ أأن يمتتع املس تفيدون حبق اختاذ اإ
 [أأو يف حاةل عدم الامتثال لها. 2و 1 الفقرتني

لهيا الشعب الأصيل  اجلزاءاتأأن تعربن عن العقوابت و  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 .5.4
ىل أ لية ]مس تقةل[ بديةل لتسوية املنازعات  هبا يف القانون ادلويل أأو الإقلميي أأو  امعرتفتكون للك طرف أأن حييل القضية اإ

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

[/]املعارف احملمي لموضوعل]أأن التوزيع ]املقصود[ عىل نطاق واسع ، مبوجب القانون الوطين املنطبق، ]يف حال تبنين  .6.4
اس تخدام دون خارج جامعة ممارسة ميكن متيزيها هو نتيجة ]متكل غري مرشوع/سوء اس تخدام/ [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(

 

 رشط الكشف

4
)اثنيا(

]ابخرتاع[ بأأي معلية صنع أأو منتج ]ينبغي أأن تش متل طلبات ]الرباءات والأصناف النباتية[ امللكية الفكرية املرتبطة  .1
هل صةل ابملعارف التقليدية أأو يس تخدهما عىل معلومات عن البدل اذلي مجع ]اخملرتع أأو مس تودل النبااتت[ املودع أأو تلقى منه 

د( د للمعارف التقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا. ويتعني ، املعارف )البدل املورن ذا اكن البدل املورن أأيضا أأن يوحض وبدل املنشأأ اإ
 الطلب 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[ ، 1 ]واإ
 التقليدية.[املودع أأو تلقى منه املعارف 

4
)اثنيا(

ن مل ميتثل املودع للأحاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني .3 ل يُعاجل الطلب ما مل تُس توف الرشوط. وجيوز ، 2و 1 ]واإ
ن مل 2و 1 ملكتب ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية الفكرية حتديد همةل زمنية ليك ميتثل فهيا الطلب لأحاكم الفقرتني . واإ

جيور ملكتب ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية الفكرية رفض ، دع تكل املعلومات يف املهةل الزمنية احملددةيقدم املو 
 الطلب.[

4
)اثنيا(

]ل تتأأثر احلقوق الناش ئة عن براءة محمية أأو حق ممنوح يف مصنف نبايت ]بأأي كشف لحق[ بأأن املودع مل ميتثل  .4
ينص علهيا القانون ، خارج نظام الرباءات ونظام الأصناف النباتية، ز فرض عقوابت أأخرى. ولكن جيو 2و 1 لأحاكم الفقرتني

 مبا فهيا العقوابت اجلنائية مثل الغرامات.[، الوطين

 بديل

4
)اثنيا(

نفاذ مىت مل ميتثل املودع ]تُبطل احلقوق الناش ئة عن منٍح وتصبح  .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  ملعارف التقليديةل تتضمن رشوط الكشف يف ]الرباءات[ كشفا اإ
 .[أأي اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو المتكني، الأهلية للحامية مبوجب براءةملعايري 

 ]هناية البديل[
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 5املادة 

دارة   [/ ]املصاحل[احلقوق]اإ

ابلتشاور مع[ ، مبوافقة حرة ومس بقة ومس تنرية من ]]، [ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ول[ عىل ]ادليتعني]جيوز[/] .1.5
نشاء[/]، التقليدية وفق قانوهنا الوطين]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف  دارة أأو [نييتع ]اإ دارات اإ قلميية مناس بةخمتصة  اإ  وطنية أأو اإ

دارة حقوقهم]ودون الإخالل  وفقا ملواثيقهم ومفاهميهم وقوانيهنم  /مصاحلهمحبق ]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية يف اإ
 [.وممارساهتم العرفية

ضافة اختيارية  اإ

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

 ]هناية الإضافة الاختيارية[

 بديل

دارة خمتصة [ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ولجيوز ]لدل .1.5 نشاء اإ لإدارة احلقوق/املصاحل ، للقانون الوطينوفقا ، اإ
 املنصوص علهيا يف هذا ]الصك[.

 ]هناية البديل[

دارة تُنشأأ مبوجب الفقرة  .2.5 خطار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بـ ]هوية[ أأية اإ  .[1]]ينبغي[/]يتعني[ اإ



WO/GA/47/12 
Annex B 
17 

 

 6املادة ]

 الاس تثناءات والتقييدات

 اس تثناءات عامة

مع ] أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين [/]الأطراف املتعاقدة[لدلول الأعضاء]جيوز  .1.6
رشيطة أأن ، [ ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة املس تفيدين[للمس تفيدينأأو الإقرار واملشاركة املوافقة املس بقة واملس تنرية 

 ما ييل: ]احملمية[ حيرتم اس تخدام املعارف التقليدية

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

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

 ؛[والتوافق مع املامرسة املنصفة] )ج(

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

ر اب] )ه( حلاق رضر بال مربن  [[ملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري.وعدم اإ

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

 اس تثناءات حمددة

ىل  .3.6 ضافة اإ جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ [ ، 1املنصوص علهيا يف الفقرة  الاس تثناءات والتقييدات]]اإ
 :أأن تعمتد تقييدات أأو اس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين للأغراض التالية

ىل جين أأرابح أأو حتقيق أأغراض جتارية؛ابس تثناء الأحباث املؤدية ، أأنشطة التعلمي والتعملن  )أأ(  اإ

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

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

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

 .[1.3عىل املعارف التقليدية الواردة يف املادة ، ابس تثناء الفقرة الفرعية )ج(، ]ينبغي[/]يتعني[ أألن ينطبق هذا احلمك

ذا اكنت تكل الأفعال مسموح .3.6 ا اإ  يتعنين السامح مبا ييل:، 1هبا مبوجب الفقرة  ابرصف النظر معن

اس تخدام املعارف التقليدية يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب واحملفويات  )أأ(
مبا يف ذكل ، واملكتبات واملتاحف لأغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو لأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة

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

 [عىل أأي اس تخدام ملعارف: 3ل تنطبق أأحاكم املادة [/]من اس تخدام معارف: [يُقيص ال خرين]ل يُمنح أأي حق ]] .4.6

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

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

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

ذا: .5.6  ]ل تعترب املعارف التقليدية احملمية معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أأو مس تخدمة اس تخدما سيئا اإ

 نشور مطبوع؛اكنت مقتبسة من م  )أأ(

قرارمه ومشاركهتم؛ )ب(  أأو حمصال 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
 طين.[[املنافع[/]ماكفأأة منصفة وعادةل[ ووافق علهيا املنسق الو 

]جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تس تثين من امحلاية أأساليب 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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 7املادة 

 /احلقوقمدة امحلاية

]]اليت ، 3وفقا ]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[ 

 [.[[3[/]1]للامدة 
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 8املادة 

 الرشوط الشلكية

 1اخليار 

 حامية املعارف التقليدية لأي رشوط شلكية.]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[  تفرض]يتعني[ أأل [/ينبغي] .1.8

 2اخليار 

 .[التقليدية اية املعارفمحلشلكية  ارشوط ]]جيوز[ ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تفرض .1.8

 بديل

حرصا عىل الشفافية ، لأي رشوط شلكية. ولكن 1.3مبوجب 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

قلميية أأن متسك جسالت أأو حمارض أأخرى للمعادلولية   .[3.3و 2.3لتسهيل امحلاية مبوجب املادتني  التقليدية ارفالإ

 ]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  .1.9
 عند دخول الأحاكم حزي النفاذ.[ 3[/]1]

ضافة اختيارية  اإ

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

 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 ، الأحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ ]لتامتىش مع هذه 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[، 1 ]عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة .2.9

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

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

ل ختول هذه الأحاكم أأي حق لس تعامل املعارف التقليدية اس تعامل منافيا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها و )ج(
 املس تفيد.[
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 10املادة ]

 الأخرى العالقة ابلتفاقات ادلولية

الرباءات[ اليت ]تستند بشلك مبارش ] أأن يضع هذا الصك عالقة دمع متبادل ]بني حقوق ]امللكية الفكرية [/]يتعني[نبغي]ي 
ىل[ ]تنطوي عىل[ ]اس تعامل[ املعارف التقليدية ومع التفاقات واملعاهدات ادلولية ]السارية[.  اإ
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 11املادة ]

 املعامةل الوطنية

الوطنية/ادلاخلية حامية املعارف التقليدية مبوجب التدابري أأو القوانني  منأأن تكون احلقوق واملنافع املتأأتية  ]]ينبغي[/]يتعني[
و[/]طرف دوةل عض]اليت تضع هذه الأحاكم ادلولية حمل نفاذ متاحة مجليع املس تفيدين الأهل من مواطنني أأو مقميني يف 

أأن يمتتع املس تفيدون الأجانب  [/]يتعني[وينبغي][ كام هو حمدد مبوجب الالزتامات أأو التعهدات ادلولية. بعينه]بدل  متعاقد[
حلقوق املمنوحة خصيصا مبوجب هذه ابوكذكل ، نافع نفسها اليت يمتتع هبا املس تفيدون مواطنو بدل امحلايةالأهل ابحلقوق وامل 

 الأحاكم ادلولية.[

 بديل

]ميكن ]ملواطين ]دول أأعضاء[/]أأطراف متعاقدة[ أأن يتوقعوا احلصول عىل حامية مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف هذا الصك 
قلمي ]دول أأعضاء[/]أأطراف ن اكنت ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ الأخرى تتيح  يف اإ متعاقدة[ أأخرى فقط حىت 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[
قلميه للمس تفيدين من امحلايةأأن ، 1 املادة واذلي يكون أأعضاؤه أأساسا مواطين أأي ، 2 كام مه معرفون يف املادة، يتيح داخل اإ

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

 []هناية البديل[ 
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 12املادة 

 احلدودالتعاون عرب 

]طرف و[/عض دوةلأأكرث من ] قلمياإ يف [ 3]مبوجب املادة  ]احملمية[ املعارف التقليديةنفس يف احلالت اليت تقع فهيا  .1.12
ىل التعاونتعاقدة[ امل طراف الأ ][/عضاءالأ  ول]ادلتكل تسعى ]يتعني[ أأن [/ينبغي]، واحد متعاقد[ ، حسب الاقتضاء، اإ

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

[ 3]مبوجب املادة  ]احملمية[ املعارف التقليديةتتقامس فهيا جامعة أأصلية أأو حملية واحدة أأو أأكرث نفس يف احلالت اليت  .2.12
طراف الأ ][/عضاءالأ  ول]ادلتكل تسعى ]يتعني[ أأن [/ينبغي]، [ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ولعدد من ]ادل قلمياإ يف 

ىل التعاونتعاقدة[ امل   مبشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية املعنية من أأجل تنفيذ أأهداف هذا ]الصك[.، حسب الاقتضاء، اإ

 [ييل ذكل املرفق جمي]
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 ]املبادئ / ادليباجة/ مقدمة[

قرارًا[/] .1] قمية / املس تفيدين يكتيس  احمللية[ ]والأمم[امجلاعات الأصلية و] [لشعوبالرتاث الثقايف ]ل بأأن  [الإقرار]اإ

 علميية.مبا فهيا قمية اجامتعية وثقافية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وجتارية وت ، جوهرية

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

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

 [الشعوب]عىل نافع بأأن الثقافات التقليدية والفوللكور تشلك ُأُطرًا لالبتاكر والإبداع تعود مب  [التسلميو]تسلاميً[/] .3
 مجعاء.وعىل البرشية ، /املس تفيدين احمللية[ ]والأمم[امجلاعات ]الأصلية و

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

 .الفلسفية والفكرية والروحيةوقميها الثقافية 

 داخل بشلك متواصلتبادلها وتناقلها رها و ياس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتطو  [احرتامو]احرتامًا لـ[/] .5
 .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[.

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

قراراً[/]الإقرار[ بأأمهية  .8 الأصلية  [الشعوب]مه يف العالقات بني تعزيز اليقني والشفافية والاحرتام املتبادل والتفاو]اإ
وغريها من أأوساط  علمييةوالأوساط 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 [التسلمي]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 والواجبات  .[الاجامتعي والاقتصادي واإ

قراراً  .10 واليت ، ابلقمية اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل امجليع[/]الإقرار[ ]و]اإ
بداع والابتاكر ىل حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه، تُعد رضورية لالإ  [.وابحلاجة اإ

متفق برشوط ]والتبادل الثقايف عامل العادةل[ ]أأو غريها من الأ احلرية الفكرية والفنية وأأعامل البحث ]تشجيع/تيسري  .11
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[

اليقني القانوين ]ومكل عام وافر  ]تأأمني[ احلقوق ]اليت س بق وأأن اكتس هبا الغري[/]الاعرتاف هبا[ و]تأأمني/كفاةل[] .12
].]  وميرسن
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ىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت  [الصك]ليس يف هذا ] .13  [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  / [مماعات احمللية[ ]والأ تزويد ]الشعوب[ الأصلية و]امجل .1
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[ التقليدي ] و ]منع[ ]المتكل غري املرشوع[ لأشاكل تعبريمه الثقايف  )أأ(
ة[؛  بطريقة مسيئة وضارن

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

قرار تشجيع ]التعويض املنصف[/]تقامس املنافع[ املتأأتية من اس تخداهما ]و  )ج( مبوافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ
 حسب 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 وط برش ]والتبادل الثقايف ]أأو غريها من الأعامل العادةل[ احلرية الفكرية والفنية وأأعامل البحث ]تشجيع/تيسري  .3
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 ، 5واملوس يقي والصويت، 4وأأشاكل التعبري املادي، 3مثل أأشاكل التعبري ابحلركة، أأو أأي تشكيةل مهنا، التعبري الرويح[

ن ]وحتويراهتا[ 6التعبري اللفظي د فيه، واملدون ]اليت ميكن أأن توجد يف  أأاي اكن الشلك اذلي تعربر فيه أأو تتجىل فيه أأو جتسر
نة/مقنننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أ خر[.  أأشاكل مدون

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

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

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

 يعين]]"اس تخدام[/]"اس تعامل"[ 

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

 تصنيع املنتج أأو اس ترياده أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "1"

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

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

 اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛ "1"

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

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

  

                                                
3

سة واملسريات والألعاب والألعاب الرايضية التقليدية  مثل الرقصات وأأعامل املهرجان والعروض املرسحية والشعائر والطقوس والطقوس يف]  أأماكن مقدن
 .[سواء مثبنتة أأو غري مثبنتة، وعروض ادلىم وغريها من أأوجه الأداء

4
شاكل الروحية والأ  مثل أأشاكل التعبري املادي للفنون والصناعات احلرفية والأقنعة أأو الأزايء اخلاصة ابلعروض والسجاد املصنوع يدواي والهندسة املعامرية] 

 امللموسة والأماكن املقدسة.[
5

ة عن طقوس.   []مثل الأغاين والإيقاعات واملعزوفات املوس يقية والأصوات املعربن
6

 [.]مثل احلاكايت واملالمح والأساطري واحلاكايت الشعبية والشعر والأحايج وغريها من أأشاكل الرسد؛ واللكامت والإشارات والأسامء والرموز 
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 [1املادة ]

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

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

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

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

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

دت من قبل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ ]عىل أأل تقل تكل ]]و[/]أأو[  )د( اليت تكون مس تخدمة ملدة ُحدن
 ؛[س نة 50املدة عن 

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

 []و[/]أأو[ اليت تكون/قد تكون حيوية ومتطورة. )ه(
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 [2املادة ]

 من ]امحلاية[/]الصون[ املس تفيدون

املؤمتنة عىل املس تفيدين كام هو املس تفيدون من ]امحلاية[ مه ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية ]و/أأو الأمم[ ]والأمم  .1.2
[ ]اليت ]تس تنبط[ ]مكوانت املوضوع[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[ و/]أأو[ تعربن عهنا 3منصوص 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 ]الصك[الأ  ده القانون الوطين.[، هلية كام يه معرن  أأو حسب ما حيدن

 البديل

ده القانون الوطين.[، ]املس تفيدون من ]امحلاية[ مه ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية .1.2  أأو حسب ما حيدن

 ]هناية البديل[

دور ، خدمة ملصاحل جامعة أأصلية أأو حملية، أأن يؤديجيوز ]لدلوةل العضو[/]الطرف املتعاقد[ ، 1]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[

ىل ]شعوب[ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدييف حال اكنت ]مكوانت املوضوع[/]] .3.2 أأو أأصلية [ ]غري ُمس ندة ابلتحديد اإ
د ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف للكشف عهنا[ جاز أأن حتدن من قبل ادلوةل العضو جامعات حملية ابلرمغ من بذل هجود معقوةل 

دارة وطنية مكؤمتن عىل ]امل  نافع املتأأتية[/]املس تفيدين[ ]من امحلاية مبوجب 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 جامع )أأ( يف أأراض ]تكون متطابقة[ تتطابق ]أأراضهيا[ بشلك اكمل وحرصي مع أأرايض تكل ة معربن
 ]ادلوةل العضو[/ذكل ]الطرف املتعاقد[؛

 أأصيل أأو جامعة حملية؛ []أأو ليست مقترصة ابلتحديد عىل ]شعب )ب(

ىل ]شعب )ج(  .[أأصيل أأو جامعة حملية [أأو ليست منسوبة ابلتحديد اإ

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

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

 1اخليار 

 ]نطاق امحلاية

احملمية[  الثقايف التقليديأأشاكل التعبري [/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدييف حال اكنت ]مكوانت املوضوع[/] 1.3
، [ ]مملوكة بشلك وثيق[ داخل ]الشعوب[ الأصلية أأو امجلاعات احملليةفقط ]مقدسة[ ]أأو رسية[ أأو ]معروفة بشلك أ خر

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

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

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]اس تنباط[ ]مكوانت املوضوع[/] "1"
  فهيا وتطويرها؛[ املذكورة واحملافظة علهيا والتحمكن احملمية

 7واس تخداهماوتثبيهتا ]الرسية[ ]احملمية[  أأشاكل التعبري الثقايف التقليديالكشف عن  [ منعردع]و "2"
 بدون ترصحي؛

ىل ]مكوانت املوضوع[/] "3" أأشاكل التعبري الثقايف ]والترصحي أأو رفض الترصحي ابلنفاذ اإ
س بقة م  واس تخداهما/اس تعاملها بناء عىل موافقة[ املذكورة احملمية 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[ ف أأشاكل التعبري الثقايف التقليديالاس تخدام أأو التغيري اذلي حيرن حظر  [منعو] "5"
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[/] "1" [ احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]الثقايف التقليديأأشاكل التعبري اإ
ىل املس تفيدين؛  املذكورة اإ

]منح املس تفيدين ]نصيبا عادل ومنصفا من املنافع[/]ماكفأأة عادةل ومنصفة[ املتأأتية من  "2"
 يف التقليديأأشاكل التعبري الثقا[/]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

                                                
7

ىل امجلهور والتوزيع وأأي اس تخدام لأغراض جتيشمل الا  ارية خالف س تخدام ما ييل: التثبيت والنس  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 نريةس ت م س بقة م  وافقةمب [احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليدي  ؛أأو اإ

 ]هناية البديل[

ىل  "3" ضافة اإ واس 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 التعبري الثقايف التقليديبأأشاكل [/]التقليدي

 [احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]]يف حال يلت ]مكوانت املوضوع .2.3
]مملوكة[ ]و[/]أأو[ ]حمافَظا علهيا[ ]و[/]أأو[ مس تخدمة ]و[/]أأو[ مطورة من طرف ]الشعوب[ الأصلية أأو امجلاعات احمللية 

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

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

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

ىل ]شعب[ أأصيل حمدن  [احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليديالثقايف  د أأو جامعة حملية غري مس ندة اإ
 ].[دة]؛[حمدن 

منح املس تفيدين ]نصيبا عادل ومنصفا من املنافع[/]ماكفأأة عادةل ومنصفة[ املتأأتية من اس تخدام/اس تعامل و ] )ب(
[ املذكورة بناء عىل احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]قليديأأشاكل التعبري الثقايف الت ]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[ التقليديأأشاكل التعبري الثقايف [/]التقليدي  ؛أأو اإ

 ]هناية البديل[

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

 ].[[]؛[احملمية 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 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي] اكنت ]مكوانت املوضوع[/يف حال ] .3.3
محمية مبوجب القانون [/أأو و]، [2أأو  1ومعروفة عىل نطاق واسع ]ويف املكل العام[[ ]غري مشموةل ابلفقرتني ، ]متاحة للعموم
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مكوانت الأطراف املتعاقدة[ ]ضامن أأن[/]تشجيع[ مس تخديم ]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]، الوطين
 :طبقا للقانون الوطين، يل[ي املذكورة ]عىل ما [أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي][/املوضوع

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

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

 [؛[ميةاحمل  التعبري الثقايف التقليدي

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

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

 2اخليار 

فامي خيص  صون املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدين]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[  .1.3
فة يف هذا ]الصك[، أأشاكل تعبريمه الثقافية التقليدية ]احملمية[ ، املناسب ووفقا للقانون الوطينعىل النحو ، كام يه معرن

 وبطريقة معقوةل ومتوازنة.[

ىل مبوجب هذا الصك ل متتد امحلاية ] .2.3 املعروفة أأو املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياإ
احملمية حبق من حقوق  وأأ ، اماملوجودة يف املكل الع 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 .1.4 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 التقليديخمتصة ]ودون الإخالل حبق ]أأحصاب[/]مالنك[  وفقا ملواثيقهم  [مصاحلهم]/[حقوقهم]يف اإ
 ومفاهميهم وقوانيهنم وممارساهتم العرفية[.

 1البديل 

ح به املس تفيدون ومبا يعود علهيم مبنفعة يف حدود ما يرصن ، لإدارة خمتصةجيوز ، ]بناء عىل طلب من املس تفيدين .1.4
دارة حقوق/، مبارشة  املس تفيدين مبوجب هذا ]الصك[.[ [مصاحل]أأن تساعد عىل اإ

 [1 ]هناية البديل

 2البديل 

دارة خمتصة .1.4 نشاء اإ  [املصاحل]/[احلقوق]لإدارة ، وفقا للقانون الوطين، جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اإ
 هذا ]الصك[. [يف]مبوجب[ ]املنصوص علهيا 

 [2 ]هناية البديل

دارة تُنشأأ مبوجب الفقرة  .2.4 خطار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بـ ]هوية[ أأية اإ  .[1]]ينبغي[/]يتعني[ اإ
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 [5]املادة 

 الاس تثناءات والتقييدات

 اس تثناءات عامة

دلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب ا] [/]ينبغي[/]يتعني عىل[جيوز]] .1.5
قرار ومشاركة من قبل املس تفيدينوافقة مبالقانون الوطين ] [ ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة مس بقة مس تنرية أأو اإ

 ]احملمية[ ما ييل: لتعبري الثقايف التقليديأأشاكل ارشيطة أأن حيرتم اس تخدام ، املس تفيدين[

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

حلاق الرضر هبم؛[ )ب( ىل املس تفيدين أأو اإ  ]وعدم الإساءة 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 للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري.[[ )ه( حلاق رضر بال مربن  ]وعدم اإ

 البديل

مبوجب دلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة ا] [/]ينبغي[/يتعني عىل[جيوز]] .1.5
 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(

ىل املس تفيدين أأو يلحق الرضر هبم؛ل  "1"  ييسء اإ

 حسب الإماكن؛[، ويعرتف ابملس تفيدين "2"

 .[[[العادةل]ويتوافق مع املامرسة  "3"

 ]هناية البديل[

]املقدسة[  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تداركه فامي يتعلق ب .2.5
 ]أأل تضع ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اس تثناءات وتقييدات.[ [/]ينبغي[/]يتعني[جيوز]]، الرسية[]و
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 دةس تثناءات حمدن ا

ىل[/، 1التقييدات املنصوص علهيا يف الفقرة ]رهن ] .3.5 ضافة اإ  دلولا] [/]ينبغي[/]يتعني عىل[جيوز][ ، ]اإ
مس بقة مس تنرية أأو وافقة ومباس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين ]أأو الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدات 

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

ىل جين أأرابح أأو  الأنشطةابس تثناء ، املوضوعة وطنياوفقا للربوتوكولت ، والبحثالتعلمي و لتعملن ]ل  )أأ( املؤدية اإ
 [حتقيق أأغراض جتارية؛

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

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

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

 :أأو ل 1الفقرة سواء اكن مسموحا هبا يف ، السامح ابلأفعال التالية [يتعني]/نبغي[ي ] .4.5

يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياس تخدام ] )أأ(
، ابلرتاث الثقايف أأو أأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامةاملتاحف لأغراض غري جتارية متعلقة و املكتبات و واحملفويات 

 [؛المتثيلو  والبحث العرض[و ] فظاحللأغراض مبا يف ذكل 

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

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

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

ويف حدود الأفعال املسموح هبا مبوجب ، التعبري الثقايف التقليدي الرسية من الكشف[]]ابس تثناء حامية أأشاكل  .5.5
قرار ومشاركة من قبل و ، القانون الوطين حقوق املصنفات احملمية مبوجب  فامي خيص، املس تفيدينمبوافقة مس بقة مس تنرية أأو اإ

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

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[.
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 [6]املادة 

 ]مدة ]امحلاية[/]الصون[

 1اخليار 

أأشاكل التعبري الثقايف اية/حقوق رساين امحلاملناس بة ل  املدةجيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ حتديد  .1.6
 أأشاكل التعبري الثقايف التقليديدامت  ]اليت جيوز أأن[ ]ينبغي أأن[/]يتعني أأن[ ترسي ما]لهذا ]الصك[/]وفقا ، التقليدي

 وابلتشاور مع املس تفيدين.[، هذا ]الصك[]معايري الأهلية للحصول عىل امحلاية[ وفقا ل  ليبتس تويف/ت

ضد التعبري الثقايف التقليدي لأشاكل  املمنوحةمحلاية أأن تنص عىل أأن ا جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ .2.6
حلاق حتريف أأو تشويه أأو تعديل أأو انهتاك مما يُ أأي  املس تفيدين أأو املنطقة اليت هبا أأو بسمعة أأو صورة  رالرض رتكب هبدف اإ

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

 2اخليار 

د يف هذا ]الصك[ طاملا اس متر املس تفيدون من امحلاية يف  ول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ادل] حتمي .1.6 املوضوع احملدن
 .3المتتع بنطاق امحلاية املبنين يف املادة 

 3اخليار 

فامي خيص اجلوانب املادية عىل ، أأن تنص عىل أأنه ]ينبغي[/]يتعني[ جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[] .1.6
 أأن ترسي امحلاية ملدة حمدودة.[[، التقليديالأقل لأشاكل التعبري الثقايف 
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 [7]املادة 

 الرشوط الشلكية

 1اخليار 

حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ضع أألن ختُ  يتعني/ينبغي[ ، ]مكبدأأ عام .1.7
 رشوط شلكية. ةلأي

 2اخليار 

 .[أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]جيوز[ ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تفرض رشوطا شلكية محلاية ] .1.7

خضاع حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية لأية ، 1ابلرمغ من الفقرة  .2.7 ل جيوز ]دلوةل عضو[/]طرف متعاقد[ اإ
 رشوط شلكية
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 [8]املادة 

 [املصاحل]/[احلقوق]العقوابت واجلزاءات وممارسة ]

توفري تدابري قانونية و/أأو س ياس ية و/أأو ]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[  1اخليار  .1.8
دارية  لضامن تطبيق هذا الصك.[، وفقا للقانون الوطين، و/أأو تدابري أأخرى مناس بة اإ

التدابري القانونية  توفري، وفقا لقانوهنا الوطين، ]]ينبغي[/]يتعني عىل[]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 2اخليار  .2.8
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 ]وتد ة ، مهنا اجلزاءات اجلنائية واملدنية، ابري حدودية[ وعقوابت وجزاءاتأ ليات لالإ تكون 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 ] .2.8
حاةل  [للك طرف]]جيوز[/]حيق[  طراف التفاق عىل اإ ىل أ لية بديةل جيوز للأ يكون لتسوية املنازعات  [مس تقةل]القضية اإ

ذا اكن الك الطرفني من البدل نفسه[ يف القانون الوطين ]، أأو الإقلميي أأو معرتفا هبا ]القانون ادلويل معرتفا هبا يف  وتكون ، اإ
 [اكرث مالءمة لأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[.

أأن ختضع س بل الانتصاف لصون امحلاية املمنوحة بناء عىل هذا الصك للقانون الوطين للبدل اذلي  يتعني/]ينبغي .3.8
 [يطالَب فيه ابمحلاية.

يف حال اكتساب الغري حلقوق امللكية الفكرية املرتبطة ، ]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ .4.8
أأن تنص ، الثقايف التقليدي بطرق مضلنةل أأو غري عادةل ودون موافقة مس بقة مس تنرية من قبل املس تفيدين بأأشاكل التعبري

لغاء حقوق امللكية الفكرية املذكورة.[  عىل اإ

]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ]أأل تفرض عقوابت ]أأو تنص عىل جزاءات[[ يف  .5.8
أأو يف ، الاس تعامل/الإدراج العريض لتعبري ثقايف تقليدي ]محمي[ يف مصنف أ خر أأو موضوع أ خرحالت الاس تخدام/

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

 ]التدابري الانتقالية

املعايري املنصوص  تس تويفعىل مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ا ]الصك[ هذ طبق]ينبغي[/]يتعني[ أأن ي  .1.9
 حزي النفاذ.]الصك[  دخولعند  ا ]الصك[علهيا يف هذ

]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ تأأمني احلقوق اليت اكتس هبا الغري مبوجب  1اخليار  .2.9
 القانون الوطين قبل دخول هذا ]الصك[ حزي النفاذ.

اليت بدأأت قبل دخول هذا ]الصك[ حزي النفاذ خبصوص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الأفعال املس مترة  2اخليار  .3.9
ا ]الصك[ لتامتىش مع هذ هاتكييف ]]ينبغي[/]يتعني[ ،  ما اكنت لتكون مباحة أأو اليت ينظمها هذا ]الصك[ بطريقة خمتلفةواليت

 السامح ابس مترارها[.]]ينبغي[/]يتعني[  [/3لفقرة رهن أأحاكم ا، يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ

ىل املس تفيديندي اليت تكتيس أأمهية خاصة وفامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقلي .4.9 واليت تكون قد  ابلنس بة اإ
احلق يف اسرتجاع تكل  لهؤلء املس تفيدينكون يأأن ]ينبغي[/]يتعني[ ، هؤلء املس تفيدينأأخرِجت عن نطاق حتمكن 

 الأشاكل.[
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 [10]املادة 

 ]العالقة ابلتفاقيات ادلولية ]الأخرى[

]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ تنفيذ هذا ]الصك[ بطريقة ]تكفل ادلمع املتبادل[ ]ينبغي[/]يتعني عىل[  .1.10
 لالتفاقيات ادلولية ]الأخرى[ ]السارية[.

ىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت متلكها ]الشعوب[  .2.10 ليس يف هذا ]الصك[ ما من شأأنه أأن يفرس عىل أأنه يؤدي اإ
 يا أأو اليت ميكن أأن تكتس هبا يف املس تقبل.[الأصلية أأو امجلاعات احمللية حال 
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 [11]املادة 

 ]املعامةل الوطنية

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

 محلاية املنصوص علهيا مبوجب هذا ]الصك[.[يتعلق ابفامي 
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 [12]املادة 

 ]التعاون عرب احلدود

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

بغرض تنفيذ ، حسب الاقتضاء، مبشاركة ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية املعنية، لحدود[ل ]احملمية[ العابرةالتقليدي 
 هذا ]الصك[.[
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 13املادة 

ذاكء الوعي  ]تكوين الكفاءات واإ

ل ، ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ التعاون عىل تكوين الكفاءات وتعزيز املوارد البرشية .1.13
 من أأجل تنفيذ ]الصك[ بفعالية.، وتطوير القدرات املؤسس ية، س امي تكل اخلاصة ابملس تفيدين

وفري املوارد الالزمة ]للشعوب[ الأصلية وامجلاعات ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ت .2.13
احمللية والتعاضد معها من أأجل وضع مرشوعات لتكوين الكفاءات داخل ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية تركنز عىل 

لكرتونية وتعلميية جديدة تكون مالمئة ثقافيا، تطوير أ ليات ومهنجيات مناس بة اتمة وفعاةل وُمس تحدثة مبشاركة ، مثل 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 .3.13
 مبا يف ذكل املنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص.[، للمس تفيدين و غريمه من أأحصاب املصاحل

[ ل س امي توعية ، ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اختاذ تدابري لإذاكء الوعي ]ابلصك .4.13
 مس تخديم وأأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلزتاماهتم مبوجب هذا الصك.[

 والوثيقة[ جمي ]هناية املرفق


