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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 سبمترب 28التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3من جنيف، 

 
 

ثية تقرير عن اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الورا
 واملعارف التقليدية والفولكلور

عدادمن  مانة اإ  الأ

 املقدمة أأوًل.
والعرشين( اليت عقدت يف  ادلورة العادية الثانيةوالأربعني ) سابعةوافقت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا ال  .1

ثية واملعارف التقليدية والفوللكور ، عىل ولية اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية واملوارد الورا2015 أأكتوبر
 .2016/2017للثنائية 

 ، كام ييل: WO/GA/47/19، عىل النحو املُبنين يف الوثيقة 2016/2017وُحددت ولية اللجنة للثنائية   .2

ذ تضع امجلعية العامة للويبو يف اعتبارها توصيات   جلنة  التمنية وتقرن ابلتقدم احملرز، توافق عىل جتديد ولية أأجندة"اإ
، دون الإخالل )اللجنة( الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 أأخرى، عىل النحو التايل: حمافلابلعمل اجلاري يف 

زتام اتم، ابنفتاح وال ، ترسيع معلها2016/2017س تواصل اللجنة، خالل ثنائية املزيانية املقبةل  )أأ("
ىل  مع ىل النصوص، هبدف التوصل اإ الرتكزي عىل تضييق الفجوات القامئة، مبا يف ذكل املفاوضات املستندة اإ

خالل بببيعة النتيةة الإ ، دون بشأأن امللكية الفكرية صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية( عىلاتفاق 
الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد ومبا  )النتاجئ(
 التقليدي. الثقايف
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ىل ما أأجنزته من معل، مع الرتكزي  2016/2017وس يكون معل اللجنة خالل الثنائية  )ب("  ساساأأ مستندا اإ
ىل فهم مشرتك للقضااي اجلوهرية، مبا يف ذكل تعريف المتّلن غري املرشوع واملس تفيدين وموضوع  عىل التوصل اإ

عىل  التقليدي اية وأأهداف امحلاية ونوع امحلاية اليت قحق توفريها للمعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايفامحل
 الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات والتقييدات والعالقة ابملّل العام.

نبع اللجنة برانمج معل  )ج(" د بوضوح  2016/2017للثنائية وس تت  أأساليب معل سلميةيقوم عىل و حمدن
، مبا 2016/2017دورات للجنة يف الثنائية  ست. ويكفل هذا الربانمج تنظمي التايلهو مبنين يف اجلدول  كام

نشاء مجموعة )مجموعات( خرباء وعقد  ر اللجنة اإ يف ذكل دورات مواضيعية ومتداخةل وتقيميية. وجيوز أأن تقرن
 .املقبةلسوولني احلكوميني من العوا م أأثناء دوراهتا مزيد من الاجامتعات عىل مس توى السفراء/كبار امل 

مجيع واثئق معل الويبو، مبا يف ذكل الواثئق  اإىل هنج قامئ عىل الأدةل يف اس تخدام اللجنة ستستندو  )د("
WIPO/GRTKF/IC/28/4 وWIPO/GRTKF/IC/28/5 وWIPO/GRTKF/IC/28/6 ،

ات والأمثةل املتعلقة ابلتةارب الوطنية، والترشيعات ادلراس ومهنا أأي مساهامت أأخرى من ادلول الأعضاء،و 
نتاجئ مجموعة  عن ، فضالاحمللية والأمثةل اخلاصة ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ل تُبلب حاميته

طار الربانمج  عقودةاملو ابللجنة  تصةلامل عمل الندوات وحلقات ال اللجنة و  أأنشأأهتا اليت )مجموعات( خرباء . 4يف اإ
ىل تعبيل التقدم أأو دحديد أأية غري  أأنه ل يببي  أأن تودي الأمثةل وادلراسات والندوات وحلقات العمل اإ

 رشوط مس بقة للمفاوضات.

ىل فائدة ندوات الويبو لعام  )ه(" بشأأن املوضوعات املتعلقة ابللجنة، يببي  ختصيص موارد  2015وابلنظر اإ
مانة، مضن الربانمج   توس يعوحلقات معل يف فرتة ما بني ادلورات من أأجل ، لأغراض تنظمي ندوات 4للأ

املعارف عىل الصعيدين الإقلمي  والأقالمي  وبلوغ توافق يف الآراء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد 
 الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مع الرتكزي عىل القضااي العالقة.

عاليم ل غري، تقريرا وقائعيا 2016ويُلمتس من اللجنة، يف عام  )و(" ىل امجلعية العامة، ليرض اإ ، أأن ترفع اإ
ىل امجلعية العامة، يف عام  ، نتاجئ معلها خبصوص صك قانوين 2017عن معلها حىت ذكل الوقت، وأأن ترفع اإ

املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية  دويل )صكوك قانونية دولية( بشأأن امللكية الفكرية من شأأنه ضامن امحلاية
، بتقيمي التقدم 2017واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وس تقوم امجلعية العامة، يف عام 

ىل  يف مسأأةلاحملرز، والبتن  ىل عقد مومتر دبلومايس أأو مواصةل املفاوضات. وستنظر أأيضا يف احلاجة اإ ادلعوة اإ
ضا آخذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان.عقد اجامتعات اإ  فية، أ

ن اتفقت عىل ذكل، توصية  )ز(" ل اإىل جلنة دامئة وأأن تقدم، اإ ماكنية التحون وجيوز للجنة أأن تنظر أأيضا يف اإ
ىل امجلعية العامة يف عام   .2017أأو عام  2016يف هذا الصدد اإ

عدة اللجنة بزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم وتلمتس امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مسا )ح("
من خربة وبمتويل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابلبريقة الأكرث فعالية مع مراعاة الصيية 

 املعتادة.
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 دورات 6 -برانمج العمل 

 البشاط املوقت التارخي
 )دورة اللجنة التاسعة والعرشون( 2016 /مارسفرباير

جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات  اإ
 املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين

رشادية ابلقضااي العالقة اليت يببي  معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن املوارد الوراثية عداد قامئة اإ  اإ
 أأايم. 5املدة: 

 اللجنة الثالثون( )دورة 2016مايو/يونيو 
جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات  اإ

 املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
 أأايم. 5املدة: 

 )دورة اللجنة احلادية والثالثون( 2016 سبمترب
جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجل ة القضااي العالقة والنظر يف اإ

 اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
رشادية ابلقضااي العالقة اليت يببي  معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن املعارف التقليدية عداد قامئة اإ  اإ

 أأايم. 5املدة: 
 امجلعية العامة للويبو 2016 سبمترب

 تقرير وقائع 
 لجنة الثانية والثالثون()دورة ال  2016نومفرب/ديسمرب 

جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف  اإ
 اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين

 أأايم. 5املدة: 
 )دورة اللجنة الثالثة والثالثون( 2017مارس/أأبريل 

جراء مفاوضات بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التق  ليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة اإ
 والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين

رشادية ابلقضااي العالقة اليت يببي  معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن أأشاكل التعبري  عداد قامئة اإ اإ
 الثقايف التقليدي

 أأايم. 5املدة: 
 والثالثون()دورة اللجنة الرابعة  2017يونيو/يوليو 

جراء مفاوضات بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة  اإ
 والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين

صدار توصية  دورة تقيميية واإ
 أأايم. 5املدة الإجاملية: 

ادلعوة  مسأأةل يف لتقدم احملرز وتنظر فهيام وتبتن وا )النصوص( امجلعية العامة للويبو النص قمين تس   2017سبمترب 
ىل ىل عقد اجامتعات عقد مومتر دبلومايس  اإ أأو مواصةل املفاوضات. وستنظر أأيضا يف احلاجة اإ

ضافية،  آخذة معلية وضع املزيانية يف احلس باناإ  ".أ
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ىل "، 2016للجنة، يف عام يُلمتس من اويف الفقرة )و( من ولية اللجنة لهذه الثنائية )انظر الفقرة السابقة(،  .3 أأن ترفع اإ
عاليم ل غري، تقريرا وقائعيا عن معلها حىت ذكل الوقت  ". فأُِعدت هذه الوثيقة معاًل هبذا القرار.امجلعية العامة، ليرض اإ

 2016اللجنة يف عام  دورات اثنيًا.
اللجنة  ، عقدتعداد هذه الوثيقةوحىت اترخي اإ  2016وبرانمج العمل لعام  2016/2017وفقًا لولية اللجنة للثنائية  .4

 ييل بياهنا: 2016يف عام ثالث دورات 

ىل  15ادلورة التاسعة والعرشون، من  )أأ(  ، عن موضوع املوارد الوراثية؛2016فرباير  19اإ

ىل  30وادلورة الثالثون، من  )ب(  ؛، عن موضوع املوارد الوراثية2016يونيو  3مايو اإ

ىل  19من  ،وادلورة احلادية والثالثون )ج(  .، عن موضوع املعارف التقليدية2016سبمترب  23اإ

ىل اللجنة، أأعدت اللجنة يف دورهتا التاسعة والعرشين  .5 رشادية ابلقضااي العالقة اليت ووفقًا للولية املس ندة اإ "قامئة اإ
ىل دورهتا الثالثني.  يببي  معاجلهتا/حلنها يف ادلورة القادمة" الصيية املراجعة الثانية ني "وأأعدت يف دورهتا الثالثأأحالهتا اإ

حاةل  ، وقررت)الواردة يف املرفق الأول من هذه الوثيقة( "للوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية  تّل الوثيقةاإ
ىل دورهتا  2016يونيو  3بعد اختتام أأعاملها يف  العمل لعام وبرانمج  2016/2017وفقًا لوليهتا للثنائية الرابعة والثالثني اإ

 .WO/GA/47/19الوارد يف الوثيقة  2017

البسخة  –"حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد  بعنوان جديداً وأأعدت اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثني نصًا  .6
ةل الثانية ) حاةل تّل الوثيقة بعد اختتام  ("Rev.2املعدن معلها عىل البند )الوارد يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة(، وقررت اإ

ىل دورهتا  2016سبمترب  23املعين يف  الوارد يف  2017وبرانمج العمل لعام  2016/2017وفقًا لوليهتا للثنائية  املقبةلاإ
ىل اللجنة، أأعدت اللجنة أأيضًا يف دورهتا احلادية والثالثني WO/GA/47/19 الوثيقة . ووفقًا للولية املس ندة اإ

رشادية ابلقضااي ال قامئة" ىل دورهتا املقبةل. عالقة اليت يببي  معاجلهتا/حلنها يف ادلورة القادمة"اإ  أأحالهتا اإ

حدى دوراهتا أأو أأكرث من ادلورات اليت ُعقدت يف  .7 ن اإ ابن وقدمت بعض ادلول الأعضاء واثئق يك تنظر فهيا اللجنة اإ
القرارات املعمتدة يف تّل ادلورات حىت الآن. وميكن الاطالع عىل تّل الواثئق و  اتوالبالغ عددها ثالث دور 2016عام 

 ./http://www.wipo.int/tk/ar/igcعىل املوقع التايل: 

 2016ندوة يف عام  اثلثًا.
والمتس  "بشأأن املوضوعات املتعلقة ابللجنة 2015ندوات الويبو لعام  أأحيط علامً يف الفقرة )ه( من الولية بفائدة " .8

املعارف عىل الصعيدين الإقلمي   توس يعتنظمي ندوات وحلقات معل يف فرتة ما بني ادلورات من أأجل فهيا من الأمانة "
والأقالمي  وبلوغ توافق يف الآراء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

 ."مع الرتكزي عىل القضااي العالقةالثقايف التقليدي، 

مت ندوة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية يف يويم  .9 أأي قبل ادلورة  2016مايو  27و 26ومعاًل هبذا القرار، نظنِ
الثالثني للجنة. ويرد برانمج الندوة ولك العروض املقدمة خاللها عىل املوقع الإلكرتوين التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39823. 

http://www.wipo.int/tk/ar/igc/
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39823
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39823
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 املسامهة يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية رابعًا.
ىل هيئات الويبو امل "اذلي نص عىل  2010متابعة لقرار امجلعية العامة للويبو لعام  .10 عنية لتضمني تقاريرها توجيه تعلاميت اإ

احلادية والثالثني قشت اللجنة يف دورهتا "، انالس نوية وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية
سهام اللجنة يف تنفيذ توصيات   التمنية. أأجندةأأيضًا اإ

بياانت أأيضًا يف مرشوع التقرير الأويل لتّل وأأدليت ابلبياانت التالية يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة. وسرتد تّل ال  .11
اس تةابة لبلب  2016أأكتوبر  28( اذلي سيتاح يف موعد أأقصاه .WIPO/GRTKF/IC/31/10 Provادلورة )الوثيقة 

 اللجنة:

دحدث وفد نيةرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأقر مبا قدمته شعبة املعارف التقليدية دحديدًا والويبو عامًة من خمتلف 
سداء املشورة التنظميية  رضوب وتوفري مساعدات موهجة حنو التمنية املساعدة التقنية وأأنشبة تكوين الكفاءات بيية اإ

ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وشدد الوفد عىل التوصية   2007من أأجندة التمنية اليت اعُتمدت يف عام  18اإ
بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري  الإرساع يف مسارها"اللجنة عىل فهيا ثت وحُ 

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث ومن هذا املنبلق، سامهت اللجنة احلكومية ادلولية  ."اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ
عداد مسامهة حثيثة وجليةل يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية، وتلكلت مفاوضاهتا املمتحورة حول  ثالثة موضوعات ابإ

نفاذ  شفافية النظام ادلويل للملكية الفكرية تعزيز  من أأجلصك دويل ملزم قانواًن وممتثل للمعايري ادلنيا وقابل لالإ
طار امللكية الفكرية احلديث  والهنوض هبا وحامية املعارف والإبداعات والابتاكرات التقليدية ،وفعاليته يف اإ

وضامن منافع اقتصادية منصفة وحقوق معنية، عند الاقتضاء، لأحصاب  ،(ةاري هباالنظر عن الانتفاع الت بيض)
 املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمالت اللجنة احلكومية ادلوليةجيب أأن تمتزي املعارف. وأأضاف الوفد أأنه  تّل
ياجات الإمنائية يف البدلان امللمتسة تس تجيب للأولوايت والاحت أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل البلب وشفافة و ب

طار تّل الالزتامات مواطن املرونة املتاحة حاليًا يف عليه اكن من الأمهية مباكن أأن تراع لتّل املساعدة. و  النظام  اإ
طار اللجنة احلكومية ا دلولية ادلويل للملكية الفكرية. ويف اخلتام، أأكد الوفد الزتام اجملموعة الأفريقية بتحقيق هدفها يف اإ

 .ومواصةل العمل عىل حنو بناء

وذكَّر وفد الربازيل بأأن اللجنة احلكومية ادلولية قد اس تأأنفت أأنشبهتا بعد توقف دام أأكرث من عام. وأأضاف أأن وجود 
ذ يسامه معل اللجنة يف تنفيذ توصيات أأخرى أأبرزها  18اللجنة رشطًا لتحقيق التوصية  من أأجندة التمنية عىل الأقل. اإ

هام ادلوراتن التاسعة والعرشين  2016. وعقدت اللجنة دورتني يف عام 22و 19و 17و 16و 15ت التوصيا
والثالثني اللتان تناولتا العالقة بني املوارد الوراثية ونظام امللكية الفكرية وسامهتا يف ترسيع مسار اللجنة احلكومية 

عداد صك ملزم قانواًن. ويف اخلتام ن أأمهل يف أأن تواصل هذه ادلورة وادلورات املقبةل ، أأعرب الوفد عادلولية يف اإ
 فضاًل عن امليض قدمًا يف تنفيذ توصيات أأخرى. 18الامتثال للتوصية 

ت يف تنفيذ أأجندة التمنية، وأأيد البيانني اممن مساهاحلكومية ادلولية وأأعرب وفد الصني عن تقديره ملا قدمته اللجنة 
ىل أأن حامية املوارد الوراثية واملعارف الذلين أأدىل هبام وفد نيةرياي، ابمس اجمل موعة الأفريقية، ووفد الربازيل. وأأشار اإ

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعرب عن تبلعات متنوعة للك البدلان وعن رغبة يف دحقيق التوازن بني 
س امي  تبلعات البدلان النامية، ول اخلتام، أأبدى الوفد أأمهل يف مواصةل العمل عىل دحقيق الإبداع والتقاليد. ويف
 اجملال. ذكل البدلان الأقل منوًا، يف
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فذكَّر بأأن امجلعية العامة للأمم املتحدة قد اعمتدت أأهداف  ،ودحدث ممثل قبائل تولليب ابمس جامعة القوقاز الأصلية
وعدم ترك أأي أأحد خلف  2030التمنية املس تدامة يف العام املايض من أأجل القضاء عىل الفقر املدقع حبلول عام 

حدى غاايت هدف القضاء عىل الفقر املدقع اليت تلزم ادلول  ىل اإ الركب يف دحقيق التمنية املس تدامة. ولفت الانتباه اإ
ضامن متتنع مجيع الرجال والبساء، ول س امي الفقراء والضعفاء مهنم، بنفس احلقوق يف احلصول عىل املوارد الأعضاء ب

صوهلم عىل اخلدمات الأساس ية، وعىل حق امتالك الأرايض والترصنف فهيا وغريه من احلقوق الاقتصادية، وكذكل ح
ىل الشعوب الأصلية، تشمل "احلقوق املتعلقة بأأشاكل امللكية الأخرى" املتعلنقة بأأشاكل امللكية الأخرى . وابلبس بة اإ

 الوفد بداعات الفكرية للمجمتعات. وأأوىملكية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وغريها من الإ 
ادلول الأعضاء يف اللجنة بأأن تأأخذ تّل الياية بعني الاعتبار يف مفاوضاهتا. وذكَّر الوفد أأيضًا بأأن الأمم املتحدة قد 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق اعمتدت خبة العمل عىل نباق املنظومة لضامن انهتاج هنج متسق يف دحقيق مقاصد  اإ
ومن مث الامتثال للوثيقة اخلتامية املنبثقة عن املومتر العامل  بشأأن الشعوب الأصلية. واكنت هذه  عوب الأصليةالش

حقاق حقوق الشعوب الأصلية عىل الصعيد القبري عن طريق تعزيز  اخلبة هتدف يف هناية املباف اإىل املسامهة يف اإ
ىل ادلول الأ  عضاء يف ذكل اجملال. وحث الوفد ادلول الأعضاء يف اللجنة عىل ادلمع اذلي تقدمه منظومة الأمم املتحدة اإ

ذ  ضامن الاتساق بني الصكوك املتفاوض علهيا والصكوك القانونية ادلولية الأخرى اخلاصة حبقوق الشعوب الأصلية. اإ
 أأخرى.يببي  أأل قحد أأي صك جديد تعده اللجنة من حقوق الشعوب الأصلية املكفوةل مبوجب صكوك قانونية دولية 

وأأعرب وفد الهند عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود نيةرياي، ابمس اجملموعة الأفريقية، والربازيل والصني. وقال 
ىل التصدي لسوء اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  ن بالده لباملا اكنت من أأكرب ادلعاة اإ اإ

ح أأن  معل اللجنة س يفيض اإىل صك ملزم قانواًن أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف الثقايف التقليدي. ورجَّ
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والهنوض هبا ومن مث املسامهة يف تنفيذ عدة توصيات من أأجندة التمنية. 

ىل تعممي أأجندة التمنية يف مع   لها وجشعها عىل مواصةل ذكل العمل.وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل الويبو الرايم اإ

ىل  .12 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
تقرير عن اللجنة الإحاطة علاًم ابلوثيقة املعنونة "

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد 
" الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

( وفقًا لولية اللجنة WO/GA/48/9 )الوثيقة
ولربانمج معل اللجنة لعام  2016/2017ة للثنائي
2016. 

 [انييل ذكل املرفق]
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 الصيية املراجعة الثانية للوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية

 (2016يونيو  30)كام وردت يف اختتام ادلورة الثالثني للجنة احلكومية ادلولية يف 
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 قامئة املصبلحات

 رتببة ابملوارد الوراثيةاملاملعارف التقليدية ]

 1اخليار 

تبور، واليت تبشأأ يف س ياق تقليدي، وتصان ال و  ابحلركيةاملعارف اليت تتسم املرتببة ابملوارد الوراثية" يه "املعارف التقليدية 
وارد املما هو مرتبط بــ[ ] [يوجد يفما ]بشلك جامع ، وتبتقل من جيل اإىل جيل، وتشمل، عىل سبيل املثال ل احلرص، 

 [الوراثية من دراية معلية وهمارات وابتاكرات وممارسات وتعمل.

 2اخليار 

يه املعارف الأساس ية املتعلقة خبصائص واس تخدامات املوارد الوراثية  "املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية"
ويودي ]عوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية الش]الشعب[]]أأحصاب احلقوق الرشعيون، مبا يف ذكل[ ]ومش تقاهتا[ ممنا ميلكه ]

ىل  جناز ]ملكية فكرية[ تُبلب حاميهتا[[ ]اخرتاعات[ ]بشلك مبارش اإ حيامث مل يكن ممكنا، لول املعارف التقليدية، اإ
 الاخرتاعات[.[

 البيوتكنولوجيا]

ببيقات تكنولوجية تس تخدم النظم أأية ت [ يه من اتفاقية التنوع البيولويج 2املادة كام يه معرفة يف ]" البيوتكنولوجيا"
 .[، لصنع أأو تييري املنتةات أأو العمليات من أأجل اس تخدامات معينة[أأو مش تقاهتا]البيولوجية أأو الاكئنات احلية 

 بدل املبشأأ ]

 .[يف وضعها الببيع الوراثية  ميتّل املوارد دلأأول[ ب]"بدل املبشأأ" هو 

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

د،  بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد من  5وفقا للامدة ]"يعين مصبلح البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية/البدل املورن
د[ البدل ][، اجليبية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج البدل ]املورن

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

 البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية]

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

 .[البدل ذكل

 بديل

املعارف التقليدية يف وضعها الببيع  أأو خارج  و/أأو الوراثيةاملوارد  ميتّلاذلي " هو البدل البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية"]
 وضعها الببيع  ويوفر املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية.[
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 املش تق]

وراثية أأو عن وارد بيولوجية أأو مل الاعتصار الورايثبتج عن ي دث طبيعيا و قحمركب كمييايئ بيولويج هو  "املش تق"
ن مل اس تقالهبا  [ات وراثية وظيفية.توي عىل وحدقح كن ي، حىت واإ

 الاخرتاع[ املستند بشلك مبارش اإىل]]

ىل" يعين أأنه ]" اس تخداما مبارشا[، وأأن ]الاخرتاع[ املورد الورايث ]جيب[ أأن يس تخدم ]الاخرتاع[ املستند بشلك مبارش اإ
ليه.[]جيب أأن[ يكون اخملرتع قد نفذ ]يعمتد عىل املمزيات اخلاصة ابملورد اذلي   نفاذا ماداي[ اإ

 يانة خارج الوضع الببيع الص 

 "الصيانة خارج الوضع الببيع " تعين صيانة عنارص التنوع البيولويج خارج موائلها الببيعية.

 املواد الوراثية

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

 املوارد الوراثية

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

 الظروف يف الوضع الببيع 

"الظروف يف الوضع الببيع " يه الظروف اليت توجد فهيا املوارد الوراثية داخل النظم الإيكولوجية واملوائل الببيعية ويف 
 من اتفاقية التنوع البيولويج[. 2املادة ] تبور فهيا خصائصها املمزية حاةل الأنواع املدجنة أأو املس تببتة يف احمليبات اليت

 ادلوةل العضو]

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

 المتّل غري املرشوع]

 1 اخليار

معارف تقليدية مرتببة ]أأو[ ]و[ ]مش تقاهتا[ ]أأو[ ]و[ ]اس تعامل[ موارد وراثية ]اكتساب[ ]"المتّل غري املرشوع" هو 
ةل لإعباء ]مس بقة مس تبرية[ ]حرة[ ][ دون موافقة مبوارد وراثية الإدارة اخملتصة[ عىل ]تّل[ املوافقة[ ]من قبل اجلهات اخملون

د[.[]طبقا للترشيعات الوطنية[ ]الاس تعامل[، ]الاكتساب[ ]ذكل   لبدل املبشأأ أأو البدل املورن

 2 اخليار

[ تكون معارف تقليدية مرتببة مبوارد وراثية]مش تقاهتا[ و/أأو ]وع" هو اس تخدام موارد وراثية و/أأو "المتّل غري املرش ]
للآخر عندما قحصل املس تخدم عىل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية من صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أأو اإخالل ابلثقة 

ىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املورد. واس ت معارف تقليدية مرتببة مبوارد ]مش تقاهتا[ و]موارد وراثية وخدام يودي اإ
مكتس بة عرب وسائل قانونية مثل قراءة املبشورات، والرشاء، والاس تكشاف املس تقل، والهندسة العكس ية،  وراثية[
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[ يف وراثيةالوارد ملاب رتببةاملتقليدية ال عارف امل]مش تقاهتا[ و]والكشف غري املقصود، نتيةة اخفاق أأحصاب املوارد الوراثية و
جراءات وقائية معقوةل ل يعدن متلاك غري مرشوع.[  اختاذ اإ

 مكتب الرباءات[]مكتب امللكية الفكرية[ ]]

 حقوق امللكية الفكرية[] مبنح، دوةل عضو ، يفلكفةاملدارة "مكتب الرباءات"[ هو الإ ]"مكتب امللكية الفكرية"[ ]
 [.[الرباءات]

 املادي[]النفاذ ]

ىل املورد الورايث هو امتالكه أأو عىل الأقل وجود اتصال ]املادي[/]اذ "النف اكف به يسمح بتحديد خصائص ]املبارش[" اإ
 امللكية الفكرية[[.[]الاخرتاع[ ]املورد الورايث املرتبط بـ 

 احملمية[]املوارد الوراثية ]

ما مبوجب ح]"املوارد الوراثية  آخر. احملمية[ يه املوارد الوراثية احملمية اإ ق من حقوق امللكية الفكرية أأو مبوجب حق قانوين أ
ىل املّل العام  وعند انقضاء مدة رساين حقوق امللكية الفكرية املرتببة مبورد ورايث، يببي  أأن يصري ذكل املورد الورايث اإ

 [1يُعامل مكورد ورايث محم . ول

 املصدر]

 1 اخليار]

ىل أأي مصدر قحصل منه مو  دع البلب عىل املورد الورايث من غري بدل املبشأأ، مثل صاحب يشري مصبلح "املصدر" اإ
د بناء عىل معاهدة بودابست[][ لجيناتل بنك أأو ]املورد أأو مركز للبحث   .[لنبااتتل  ةقيأأو حد مس تودع حمدن

 2 اخليار]

 :مبعناه الأمع قدر الإماكنمصبلح "املصدر" أأن يُفهم يببي  

البدلان[ اليت توفر املوارد الوراثية، والنظام املتعدد ]الأطراف املتعاقدة[]صوص املصادر الأولية، ومهنا عىل وجه اخل "1"
وماليك الرباءات، واجلامعات، واملزارعني، ]، لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةالأطراف ل

 ومس تودلي النبااتت[، وامجلاعات الأصلية واحمللية؛

 [.[[الأدبيات العلمية]اجملموعات خارج الوضع الببيع  و ثانوية، ومهنا عىل وجه اخلصوصواملصادر ال  "2"

 مصدر املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]

"مصدر املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية" هو أأي مصدر قحصل منه مودع البلب عىل املعارف التقليدية املرتببة 
لوراثية، مبا يف ذكل امجلاعات الأصلية واحمللية، والأدبيات العلمية، وقواعد البياانت املتاحة للجمهور، وطلبات ابملوارد ا

 [2الرباءات، ومبشورات الرباءات.

                                                
1
عداد الن  ص املقرتح أأبدت عدة دول أأعضاء صعوبة يف فهم معين هذا التعريف. ويف حني قُحتفظ ابلتعريف يف قامئة املصبلحات، يُبلب من املشاركني يف اإ

 تقدمي املزيد من التوضيح.
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 الاس تخدام بدون ترصحي]

الإدارة  معارف تقليدية مرتببة مبوارد وراثية[ دون موافقة]"الاس تخدام بدون ترصحي " هو اكتساب موارد الوراثية، 
د.[دلاخملتصة طبقا للقانون الوطين للب   املورن

 الاس تعامل]

جراء البحث والتبوير"اس تعامل" املوارد الوراثية يعين  مبا يف ]والصيانة والتجميع ودحديد اخلصائص، ومعليات أأخرى،[ ]، اإ
املعارف التقليدية املرتببة و ][ ش تقاهتاوم ]، الوراثيةو/أأو الكمييايئ البيولويج للموارد  الورايثبشأأن التكوين  ذكل التسويق[

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

 بديل

جراء البحث والتبوير"اس تعامل" املوارد الوراثية يعين ] و/أأو الكمييايئ  الورايثبشأأن التكوين  مبا يف ذكل التسويق[]، اإ
 ااس تخدام التكنولوجي بوسائل مهنا]املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[ و ][ ومش تقاهتا]، الوراثيةالبيولويج للموارد 

واس تحداث منتج جديد، أأو طريقة جديدة ]التنوع البيولويج[. من اتفاقية 2 املادة حسب التعريف الوارد يف]احليوية[ 
 [.[صنع منتج ما ام أأولس تخد

                                                
2
يقة، ولكهنا أأدرجت ابلزتامن مع احلذف الشامل ملصبلح "املعارف التقليدية املعنية" من النص. وبعد التفكري، ُريئ أأنه يببي  هذه امجلةل ل ترد حرفيا يف الوث  

 اإاتحة الفرصة لدلوةل العضو اليت أأدرجت امجلةل لتوضيح وجاههتا احلالية ابلبس بة للنص.



WO/GA/48/9 

Annex I 
6 
 

 ادليباجة]

الشعوب[[ ]الشعب[]أأحصاب احلقوق الرشعيني، مبا يف ذكل[ ]حقوق[ ]احلقوق الس يادية[ ]احرتام تشجيع[ ]ضامن ]
الوراثية  هاموارد عىل [الواقعة دحت احتالل جزيئ أأو لك  الشعوب[[]الشعب[]وكذكل ]الأصلية وامجلاعات احمللية 

املوافقة املس بقة املس تبرية والرشوط املتفق ] أأ ، مبا يف ذكل مبدالتقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[املعارف ]مش تقاهتا[ و]و
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ، لس امي ]لالتفاقات و[ الإعالانت ادلولية ]طبقا  واملشاركة الاكمةل والفعاةل [علهيا اإ

 [.[الأصلية

 .[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[و ]مش تقاهتا[ و ]للموارد الوراثية ملرشوع املسامهة يف منع المتّل غري ا]

ىل أأدىن مس توى ممكن من حالت منح حقوق ]  الرباءات[ عن خبأأ.[]امللكية الفكرية[ ]احلد اإ

ابملوارد املعارف التقليدية املرتببة ]ية والتأأكيد جمددا عىل القمية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتةارية الكبرية للموارد الوراث ]
 [.[الوراثية

 الإقرار ابملسامهة الكبرية لنظام الرباءات يف البحث العلم  والتبوير العلم  والابتاكر والتمنية الاقتصادية.[]

بل الصحيحة يف منح الرباءات محلاية الاخرتاعات اجلديد] ة وغري البدهيية التشديد عىل رضورة أأن يضمن الأعضاء انهتاج الس ُ
 املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[.[]املتعلقة ابملوارد الوراثية و

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

دين ال  الرباءات[ اليقني يف احلقوق للمس تخدمني الرشعيني]امللكية الفكرية[]يببي  أأن يكفل نظام  يتعني/] رشعيني واملورن
 املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[.[]و/أأو مش تقاهتا[ و/أأو ]للموارد الوراثية 

 املتبادةل صلحةامل، لتحقيق [ونقل التكنولوجيا وتعمميها]يف تشجيع الابتاكر  الرباءات[]امللكية الفكرية[]الإقرار بدور نظام ]
دي  حصابلأ   املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[ وأأحصاهبا]مش تقاهتا[ ] أأو[/]املوارد الوراثية واملصلحة ومورن

 .[ومس تخدمهيا

 .[تعممي املعلومات[الشفافية و]تعزيز ]

نن وضع] ، وييرس [للرباءات]للملكية الفكرية[ ]للصناعة والاس تيالل التةاري  ظروفا متساوية س يبشئلزايم اإ نظام عامل  و  اإ
لتقامس املنافع املتأأتية من اس تخدام املوارد  [( من اتفاقية التنوع البيولويج7)15املادة  علهيا يفاملنصوص ]الإماكانت كذكل 
 [الوراثية.

املعارف التقليدية املرتببة و ]مش تقاهتا[ و ]امللكية الصناعية[ يف جمال املوارد الوراثية ]الرباءات[ ]تدعمي حامية وتبوير ]
 ولية املودية اإىل الابتاكر.[ابملوارد الوراثية[ وتشجيع البحوث ادل

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  املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[. وبناء عليه،]مش تقاهتا[ و]هولء مورن

نن الكشف عن املصدر س يبين الثقة املتبادةل يف العالقات بني الشامل واجلنوب وس يعزز أأيضا ادلمع املتبادل بني نظام النفاذ  فاإ
 الرباءات[.[]امللكية الفكرية[]وتقامس املنافع ونظام 
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 ، مبا يف ذكل البرش.[أأشاكل احلياةملكية فكرية[ عىل ] [براءات]عدم منح  التوصية ب[]ضامن[ ]]

املعارف التقليدية املرتببة و ]مش تقاهتا[ و ] تثل النافذون اإىل املوارد الوراثيةمي  ه يتعني/يببي ، عند الاقتضاء، أأنأأنالإقرار ب]
املعارف التقليدية و ]مش تقاهتا[ و ]ابملوارد الوراثية[ يف بدل معني للقانون الوطين ذلكل البدل، اذلي يوفر امحلاية للموارد الوراثية 

 ابملوارد الوراثية[.[املرتببة 

د ابلتفصيل يف هذا الصك  [الرباءات]امللكية الفكرية[] يكون ملاكتبيتعني/يببي  أأن ]] لزايم للكشف، كام هو حمدن رشط اإ
ىل الإرضار مبصاحل  امجلاعات و الشعوب[ ]الشعب[]القانوين ادلويل، عندما قُحمتل أأن تودي حامية املوارد الوراثية برباءات اإ

 [لية.الأصلية واحمل 

البيولوجية[، وأأن ]الببيعية[ ]عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردها تفاقية التنوع البيولويج، التأأكيد جمددا، وفقا ل]
ىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين. ىل املوارد الوراثية تعود اإ  [سلبة دحديد النفاذ اإ

 بديل

البيولوجية[ ]الببيعية[ ]ها[ ]عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردولويج، تفاقية التنوع البيالتأأكيد جمددا، وفقا ل]
مضن وليهتا القضائية خبالف تّل املرتببة ابلبرش أأو تّل املرتببة حبقوق امللكية الفكرية[، وأأن سلبة دحديد ]الوراثية[ ]

ىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الو  ىل املوارد الوراثية تعود اإ  طين.[النفاذ اإ
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 أأول. أأحاكم عامة[]

 1 املادة]

 الأهداف[[]الهدف

الرباءات[؛ وتيسري ادلمع املتبادل مع ]امللكية الفكرية[ ]شفافية[ نظام ]فعالية[ و]تعزيز ]أأهداف هذا الصك يه ] .1
 .[وارد الوراثية[املعارف التقليدية املرتببة ابمل]مش تقاهتا[ و]وملوارد الوراثية التفاقات ادلولية املرتببة حبامية ا

 1البديل 

الرباءات[من أأجل تيسري النفاذ وتقامس املنافع من ]امللكية الفكرية[ ]شفافية[ نظام ]تعزيز ]أأهداف هذا الصك يه ] .1
 خالل الكشف عن بدل مبشأأ أأو مصدر املوارد الوراثية بناء عىل أأنظمة منفصةل مثل اتفاقية التنوع البيولويج.[

 2البديل 

للموارد الوراثية المتّل غري املرشوع[ ]منع[ ]املسامهة يف منع[ ]امحلاية الفعاةل[]ضامن[]تعزيز[]ا الصك هو هدف هذ] .1
الرباءات[ عن طريق ]امللكية الفكرية[]يف س ياق[ نظام ]عرب[ ] املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[]مش تقاهتا[ وو ]
 ييل:[ ما

ماكنية نفاذ ماكتب  ضامن )أأ ( ىل املعلومات املناس بة ]امللكية الفكرية[]اإ مش تقاهتا[ و ]املوارد الوراثية  عنالرباءات[ اإ
 [؛عن خبأأ ]الرباءات[ ]امللكية الفكرية[]حقوق نع منح مل  املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[و ]

 [؛املنافعالنفاذ وتقامس و ] الرباءات[]امللكية الفكرية[]تعزيز الشفافية يف نظام ]و )ب(

ملوارد الوراثية ادلمع املتبادل[ مع التفاقات ادلولية املرتببة حبامية ا]التاكمل[ ]تيسري[ ]تعزيز[ ]ضامن[ ]و )ج(
 وتّل املرتببة ابمللكية الفكرية[.] املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[] /أأومش تقاهتا[ و] و/أأو

 [2 املادة]

 موضوع الصك

 املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[]مش تقاهتا[ و]و املوارد الوراثيةالصك عىل ينببق هذا  .2

 بديل

ىل ]  املوارد الوراثيةيتعني/يببي  أأن ينببق هذا الصك عىل طلبات الرباءات اخلاصة ابلخرتاعات املستندة بشلك مبارش اإ
املعارف التقليدية ]مش تقاهتا[ و]و املوارد الوراثيةهذا الصك عىل  ينببق]واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[. ]

 املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[.[]املعنية[ 
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 الإلزايم[[]اثنيا. الكشف ]

 [3 املادة]

 رشط الكشف]

طار طلب بشأأن ]املوضوع[ ]عندما يكون  1.3 الرباءات[ ]ية[ حقوق امللكية الفكر ]الاخرتاع املبلوب حاميته[ يف اإ
ىل[ ]مش متال عىل اس تعامل[ ] ىل اس تعامل[]مستندا بشلك مبارش اإ مش تقاهتا[ ] ملوارد الوراثية و/أأوا 3مستندا بشلك مبارش اإ

 ، يتعني/يببي  عىل لك طرف أأن يبلب من املودعني ما ييل:املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[] و/أأو

ذا مل يكن معروفا]أأو ]و[[ ] [بشأأ امل بدل ]د اذلي هو بدل املبشأأ[ البدل املورن ]الكشف عن  )أأ( املوارد الوراثية  مفصدر [،[اإ
 .املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[]مش تقاهتا[ و/أأو ]و/أأو 

ا يف ذكل لرشوط النفاذ وتقامس املنافع، مب الامتثالتقدمي معلومات وجهية، كام ينص عليه القانون الوطين، عن ] )ب(
 .[حسب الاقتضاءالشعوب[[ الأصلية وامجلاعات احمللية[ ]الشعب[]ولس امي من ]، املوافقة املس بقة املس تبرية

ذا مل يكن املصدر و/أأو ] )ج( د اذلي هو بدل املبشأأ[ ]واإ  بدل املبشأأ[ معروفا، فاإعالن هبذا اخلصوص.[]البدل املورن

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

 .[الرشوط الشلكية]فامي خيص كيفية استيفاء رشط الكشف الرباءات[]امللكية الفكرية[ ]

جراءً اليت ت امللكية الفكرية[ ]الرباءات[ ]ماكتب  أأن تتبعيببي  عني/يت 3.3 عالان اإ ومن املناسب، ]. لالإخبار ابس يب س تمل اإ
آلية تبادل املعلومات لتفاقية التنوع البيولويج/املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية  بشلك خاص، دحديد أ

لهيا املعلومات املتاحة.]امللكية الفكرية[ ]يببي  ملاكتب يتعني/ة اليت والزراعة بصفهتا الهيئة املركزي  [الرباءات[ أأن ترسل اإ

، ] املعلومات املكشوف عهناأأو منح امحلاية[، ]البلب  نرش يتعني عىل/يببي  للك طرف أأن يتيح للعموم، وقت] 4.3
 [.[4ذكل من أأشاكل الرسية املرشوعة ابس تثناء املعلومات املتعلقة ابخلصوصية أأو الأرسار التةارية أأو غري

اخرتاعات[ ]مش تقاهتا[ ابلصيية اليت ُوجدت هبا يف الببيعة أأو ُعزلت مهنا ]و تُعترب املوارد الوراثية لن يتعني/يببي  أأ ] 5.3
 [.[الرباءات[]امللكية الفكرية.[ ]ملكية فكرية[ وعليه ل تُمنح بشأأهنا أأية حقوق من حقوق ]

 [4 املادة]

 اءات والتقييداتالاس تثن]

، جيوز للأعضاء، يف حالت خاصة، اعامتد اس تثناءات وتقييدات 3 دلى الامتثال لاللزتام املنصوص عليه يف املادة] .4
رة عىل حنو غري مالمئ بتنفيذ هذا  رة ولزمة محلاية املصلحة العامة، رشط أأل ختلن تّل الاس تثناءات والتقييدات املربن مربن

 الصك.[

                                                
3
 ة املصبلحات.أأشار بعض الأعضاء اإىل رضورة وضع تعريف لهذه العبارة يف قامئ 
4
 ( من بروتوكول انغواي ويه "بدون الإخالل حبامية املعلومات الرسية".2)14هناك صياغة بديةل مش تقة من املادة  
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 بديل

مش تقاهتا[ ]واملوارد الوراثية  فامي خيص [الرباءات]امللكية الفكرية[ ]ينببق رشط الكشف يف عني/يببي  أألن يت 1.4
 املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[ عىل ما ييل:] و

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

 ؛[املش تقات]و )ب(

 /املوارد الوراثية عندما تُس تخدم كسلع[؛]؛[السلع]و )ج(

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

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

لهيا[اليت مت][ املكتس بة]مجيع املوارد الوراثية ]و )و( [ اتفاقية التنوع البيولويجبدء نفاذ ]قبل   النفاذ اإ
 [.2014 أأكتوبر 12بدء نفاذ بروتوكول انغواي يف ][[ 1993 ديسمرب 29 قبل]

الرباءات[ ]امللكية الفكرية[ ]تفرض ادلول الأعضاء رشط الكشف يف هذا الصك عىل طلبات  لن يتعني/يببي  أأ ] .2.4
، وفقا للقوانني الوطنية املوجودة قبل هذا ]لوية[ قبل دخول هذا الصك حزي النفاذ أأو اليت لها اترخي أأو ]املودعة 

 الصك[.[[

 [5 املادة]

 العقوابت والتعويضات

دارية مناس بة وفعاةل ومتاكفئة ملواهجة عدم الامتثال للفقرة ]طرف[ ]لك ]يتعني/يببي  أأن يتخذ ] .5 بدل[ تدابري قانونية واإ
آليات ت ] 1.3 تشمل العقوابت ]جيوز[ أأن ]يتعني/يببي [ ]سوية املنازعات[. ووفقا للترشيع الوطين، ، مبا يف ذكل أ

 والتعويضات، مضن مجةل أأمور[ ما ييل:

 قبل املنح. )أأ(

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

 وفقا للقانون الوطين[.]البلب مسحواب  لرباءات[ل][ ملكية الفكريةلل ]اعتبار مكتب  "2"

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

 بعد املنح.] )ب(

 .نرش الأحاكم القضائية املتعلقة بعدم الكشف "1"

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

مبا فهيا الإببال، والعداةل التصاحلية، والتعويض املادي ملاليك املوارد الوراثية ] أأخرى جيوز اختاذ تدابري "3"
املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[ تشمل الشعوب الأصلية و/أأو امجلاعات احمللية[، ]ومش تقاهتا و

 وفقا للقانون الوطين.[[
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 بديل

دارية مناس بة وفعاةل ورادعة ومتاكفئة ملواهجة عدم الامتثال طرف تدابري ]يتعني/يببي  أأن يتخذ لك  1.5] قانونية و/أأو اإ
 الرباءات.[[. الاس مترار يف معاجلة طلباتمبا يف ذكل منع ]، 3للامدة.

، مبثابة شهادة زور وكذب 3تُعترب الأخباء اجلوهرية املرتكبة بقصد تضليل مكتب الرباءات خبصوص الامتثال للامدة  2.5]
 وغري ذكل من اخملالفات املامثةل، ويُعاقب علهيا بناء عىل ذكل وفقا للقانون الوطين.[عىل مسوول 

ذا مل يكن هناك ]توفري معلومات غري حصيحة أأو غري اكمةل[، ][ عدم استيفاء رشط الكشف]يوثر  يتعني/يببي  أألن ] 3.5 اإ
نفاذها [الرباءات] امللكية الفكرية[] يف حصة ،غش[  .[املمنوحة أأو قابلية اإ

 5و 4و 3و 2و 1بدائل املواد ]
 [لكشفل  جديد انعدام رشط

 [1 املادة]بديل 

 الهدف[]

ماكنية ] .1 هدف هذا الصك هو منع منح حقوق الرباءات خبصوص اخرتاعات ل تس تويف رشوط اجلدة وعدم البداهة واإ
 التببيق الصناع .[

 [3 املادة]بديل 

 [انعدام رشط جديد للكشف]

الرباءات[ ذكر املاكن اذلي ميكن احلصول فيه عىل املوارد الوراثية ]امللكية الفكرية[ ]من مودع   ل جيوز أأن يُبلب 1.3
ذا اكن ذكل املاكن رضوراي ل  ل اإ . وعليه، ل ميكن فرض أأية رشوط للكشف الاخرتاع من أأجل اجنازشخص من أأهل املهنة اإ

املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد ]مش تقاهتا[ و]ملوارد الوراثية وعىل مودع  الرباءات أأو أأحصاهبا ابلبس بة للرباءات املتعلقة اب
ماكنية التببيق الصناع  أأو خالف الأس بابلأس باب  الوراثية[  المتكني.[ املتعلقة ابجلدة أأو البشاط الابتاكري أأو اإ

ةل من كيان هل حق قانوين عىل] 2.3 )مبا يف ] املورد الورايث عندما يُس تحدث موضوع اخرتاع ابس تخدام موارد وراثية حمصن
ذكل ماكل الرباءة([، جيوز ذلكل الكيان أأن يشرتط، يف اتفاق الترصحي أأو الرتخيص اذلي مينح مودع البلب احلق يف النفاذ 

ىل املورد الورايث أأو احلق يف اس تخدام املورد الورايث، من مودع البلب ما ييل:  اإ

صدار لرب  )أأ( عالان ينص عىل أأن الاخرتاع أأجنز ابس تخدام املورد تضمني مواصفات طلب الرباءة وأأي اإ اءة ذات صةل اإ
 الورايث ومعلومات وجهية أأخرى،

 واحلصول عىل املوافقة الالزمة لالس تخدامات غري املشموةل ابتفاق الترصحي أأو الرتخيص.[ )ب(

نرتنت، يف يوم منح الرباءة يتعني/يببي  ملاكتب الرباءات أأن تبرش اكمل معلومات الرباءة املكشوف عهنا عىل الإ ] 3.3
اتحة حمتوايت طلب الرباءة للجمهور عن طريق الإنرتنت أأيضا.[  ويتعني/يببي  لها أأن تسعى من أأجل اإ
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ىل مورد ورايث أأو ] 4.3 معارف تقليدية مرتببة مبورد ورايث[ رضوراي لإجناز الاخرتاع ]عندما ل يكون النفاذ اإ
املعارف التقليدية املرتببة ابملورد الورايث[ ]تعلقة مبصدر أأو مبشأأ املورد الورايث أأو اس تخدامه، جيوز توفري املعلومات امل  أأو

يداع البلب.[  يف أأي وقت بعد اترخي اإ

يتعني/يببي  أأن يسفر عدم حفص طلب براءة يف الوقت املناسب عن تعديل مدة رساين الرباءة املمنوحة لتعويض ] 5.3
  أأن يُمنح املودعون فرصة لتصحيح أأية بياانت غري حصيحة أأو خاطئة من مضن صاحب الرباءة عن التأأخري. ويتعني/يببي

 املعلومات املكشوف عهنا.[
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 5اثلثا. التدابري ادلفاعية/التدابري ادلفاعية املمكنةل للكشف الإلزايم]

 [6 املادة]

 العناية الاكفية]

منصفا ومعقول للتأأكد من أأن احلصول عىل  يتعني/يببي  لدلول الأعضاء أأن تشجع أأو تضع نظام عناية اكفية يكون .6
 الساري[ بشأأن النفاذ وتقامس املنافع أأو الرشوط التنظميية.]احملمية[ متن وفقا للترشيع ]املوارد الوراثية 

يتعني/يببي  اس تخدام قواعد بياانت كآلية لرصد الامتثال لرشوط العناية الاكفية وفقا للقانون الوطين. ولكن  )أأ(
نشاء قواعد البياانت املذكورة. يتعني/يببي   أألن تكون ادلول الأعضاء ملزمة ابإ

ىل قواعد البياانت املذكورة متاحا للمرخص هلم برباءة  )ب( واملستمثرين احملمتلني[ من أأجل ]يتعني/يببي  أأن يكون النفاذ اإ
لهيا برا]التأأكد من التسلسل القانوين لس ند املوارد الوراثية   ءة ما.[احملمية[ اليت تستند اإ

 [7 املادة]

منع منح الرباءات اليت ل تس تويف رشوط قابلية حامية الاخرتاع برباءة[ ومدوانت ][ 6[عن خبأأ ]منع منح الرباءات ]]
 السلوك الاختيارية

 يتعني/يببي  لدلول الأعضاء أأن تقوم مبا بيل: 1.7

اتحة )أأ( دارية، حسب  اإ للقانون الوطين، ملنع منح الرباءات ووفقا الاقتضاء، تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
مرتببة مبوارد معارف تقليدية ]مش تقاهتا[ و]و لخرتاعات مبالب هبا تنبوي عىل موارد وراثية [خبأأ  عن]

ذا اكنت[، وراثية ، وفقا [وراثيةالوارد ملرتببة اباملعارف التقليدية امل]مش تقاهتا[ و]و وراثيةالوارد تّل امل اإ
 للقانون الوطين:

 بق اخرتاعا مبالبا به )انتفاء اجلدة(؛تست  "1"

 أأو جتعل اخرتاعا مبالبا به بدهييا )البداهة أأو انتفاء البشاط الابتاكري(. "2"

اتحة )ب( دارية، حسب  واإ ووفقا للقانون الوطين، للسامح لليري ابلبعن الاقتضاء، تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
 اعية السابقة، فامي يتعلق ابخرتاعات تنبوي عىل موارد وراثيةيف صالحية براءة، بتقدمي حاةل التقنية الصن

 [.مرتببة مبوارد وراثيةمعارف تقليدية ]مش تقاهتا[ و]و

عداد الاقتضاء، عىل حسب والعمل، ] )ج( اختيارية ومبادئ توجهيية للمس تخدمني مدوانت سلوك واس تخدام اإ
 [.[وراثيةالوارد ملرتببة ابليدية املاملعارف التق ]مش تقاهتا[ و]و وراثيةالوارد بشأأن حامية امل

ىل تيسري حسب والسع ،  )د( عداد قواعد بياانت الاقتضاء، اإ مش تقاهتا[ ]و وراثيةالوارد معلومات تتعلق بـ[ امل]اإ
لهياو  [وراثيةالوارد ملرتببة اباملعارف التقليدية امل]و  ليك تس تخدهما ماكتب الرباءات.[ تبادلها وتعمميها والنفاذ اإ

                                                
5
ال ها خيارا ممكن مالحظة امليرسين: نلفت انتباه الأعضاء اإىل أأن بعض الأعضاء يعترب التدابري ادلفاعية خيارا بديال للكشف، يف حني أأن البعض الآخر يعترب  

 للكشف.
6
دخال ذكل طلبت دوةل عضو تييري هذا العنوان ليصبح "حامية املبالبة ابلرباءات". ولكن امليرسين ل يفهموا معىن هذا الاقرتاح ويلمتسوا توضيحا ق   بل اإ

 التييري.
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ماكنية 3مكةل للزتام الكشف املنصوص عليه يف املادة وت 2.7] ، ودلى تنفيذ هذا الصك، جيوز لدلوةل املتعاقدة النظر يف اإ
اس تخدام قواعد البياانت اخلاصة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وفقا لحتياجاهتا وأأولوايهتا والضامانت اليت تشرتطها 

 قوانيهنا الوطنية والظروف اخلاصة.[

 أأنظمة البحث يف قواعد البياانت

عداد  3.7 املعارف التقليدية ]مش تقاهتا[ و]و وراثيةالوارد معلومات تتعلق بـ[ امل]قواعد بياانت قُحثن الأعضاء عىل تيسري اإ
 [ لأغراض البحث يف طلبات الرباءات وحفصها، ابلتشاور مع أأحصاب املصلحة املعنيني ومبراعاةوراثيةالوارد ملرتببة ابامل

ضافة اإىل الاعتبارات التالية:  ظروفهم الوطنية اإ

 لأغراض دحقيق التشييل املتبادل، يتعني/يببي  أأن متتثل قواعد البياانت للمعايري ادلنيا وهيلك املضمون. )أأ(

ات[ وفقا للقانون الوطين.]ويتعني/يببي  وضع ضامانت مناس بة  )ب(  مثل املرّشن

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

 بوابة الويبو

يتعني/يببي  لدلول الأعضاء أأن تضع نظاما للبحث يف قواعد البياانت )بوابة الويبو( يربط قواعد بياانت أأعضاء الويبو  4.7
[ غري الرسية داخل وراثيةالوارد ملرتببة ابالتقليدية امل املعارف]مش تقاهتا[ و]و وراثيةالوارد اليت دحتوي عىل معلومات عن امل

قلميها. وس متكن بوابة الويبو الفاحص  ىل قواعد البياانت الوطنية واس تخراج بياانت مهنا. ]اإ وامجلهور[ من النفاذ مبارشة اإ
ات[.[]وستتضمن بوابة الويبو أأيضا ضامانت مناس بة   مثل املرّشن
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 رابعا. أأحاكم ختامية[]

 [8 املادة]

 لتفاقات ادلوليةابالعالقة 

تستند بشلك ] اليت الرباءات[]امللكية الفكرية[]بني حقوق ]عالقة دمع متبادل يتعني/يببي  أأن يضع هذا الصك  1.8
ىل[ مع[ ]و[  املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[]و [مش تقاهتا]واملوارد الوراثية  اس تعامل[] [تنبوي عىل] مبارش اإ

 [.السارية]فاقات واملعاهدات ادلولية الت

 بديل

يببي  أأن يكون هذا الصك مامتش يا مع التفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية. ويقرن الأعضاء ابلعالقات املتسقة ] 1.8
ز منح الرباءات املنبوية عىل اس تعامل املوارد الوراثية و/أأو  املرتببة ابملوارد  املعارف التقليدية]وبني الس ياسات اليت تعزن

ىل املوارد الوراثية، وتقامس املنافع املتأأتية من  ز النفاذ اإ ز احلفاظ عىل التنوع البيولويج، وتعزن الوراثية[ والس ياسات اليت تعزن
 تّل املوارد.[

ىل تييري ] 2.8 تّل يتعني/يببي  أأن يمكنل هذا الصك اتفاقات أأخرى بشأأن موضوعات ذات صةل هبذا الشأأن، ول يريم اإ
عالن الأمم  31 املادةالإعالن العامل  حلقوق الإنسان، و[ ]التفاقات، ويتعني/يببي  أأن يدمع، عىل وجه اخلصوص،  من اإ

 [.املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية

ل يببي  أأن يُفرسن أأي حمك من أأحاكم هذا النص بأأنه يرضن أأو خيلن حبقوق الشعوب الأصلية املنصوص علهيا يف ] 3.8
عالن  . ويف حال تنازع بني القوانني، تكون اليلبة حلقوق الشعوب الأصلية الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةاإ

 تفسري بأأحاكم ذكل الإعالن.[[املنصوص علهيا يف ذكل الإعالن ويببي  أأن يسرتشد أأي 

متكني ]تضميهنام[ ]معاهدة قانون الرباءات[ من أأجل ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]يتعني/يببي  أأن تُعدل  4.8]
معاهدة قانون الرباءات[ من أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل[ رشط ]معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ و]الأطراف يف 

 املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[.]مش تقاهتا[ و]ملوارد الوراثية وا ومصدر عن مبشأأ  الكشف الإلزايم
ثبات تقامس املنافع وفقا للرشوط اإ تتضمن التعديالت أأيضا اشرتاط التأأكيد عىل املوافقة املس بقة املس تبرية و يتعني/يببي  أأن و ]

 [[املتفق علهيا مع بدل املبشأأ.

 [9 املادة]

 ون ادلويلالتعا

لفريق يتعني/يببي  ل][ هيئات الويبو املعنية أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل دحثن يتعني/يببي  أأن ]] .9
صالح معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عداد مجموعة من املبادئ التوجهيية  [العامل املعين ابإ البلبات  حبث وحفص]بشأأن اإ

الكشف الإداري عن املبشأأ أأو ]املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[[ ]و [قاهتامش ت]وملوارد الوراثية املتعلقة اب
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سلبات املصدر[ من قبل  [.البحث والفحص ادلولية يف اإ
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 بديل

املعارف  الوراثية و/أأو يببي  لسلبات حفص الرباءات أأن تتقامس املعلومات عن مصادر املعلومات املتعلقة ابملوارد] .9
س امي املبشورات ادلورية واملكتبات الرمقية وقواعد البياانت املش متةل عىل معلومات تتعلق ابملوارد الوراثية  التقليدية، ل

ملعارف واملعارف التقليدية. ويببي  أأن يتعاون أأعضاء الويبو عىل تقامس املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف، مبا فهيا ا
 التقليدية، املرتببة ابس تخدام املوارد الوراثية.[

 [10 املادة]

 التعاون فامي بني البدلان

املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية[ يف ]و، مش تقاهتا[ ]واملوارد الوراثية نفس  فهيا توجديف احلالت اليت ] .10
قلمي أأكرث من طرف واحد، ىل التعاون فامي بيهنا،  ظروف وضعها الببيع  داخل اإ يتعني/يببي  أأن تسعى تّل الأطراف اإ

الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية املعنية، عىل أأن تقوم بذكل، حيامث أأمكن، ابختاذ ]الشعب[]حسب الاقتضاء، مع اإرشاك 
ىل القوانني والربوتوكولت العرفية و   .[ول تتعارض معهاوالترشيعات الوطنية تدمع أأهداف هذا الصك تدابري تستند اإ

 [11 املادة]

 املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات

د][ هيئات الويبو املعنيةيتعني/يببي [ ل ]] .11 اس تحداث الأحاكم مبوجب هذا  أأساليب يتعني/يببي  للويبو[ أأن دحدن
، لتعاون وتكوين الكفاءات وادلمع املايلاأأنشبة الويبو املساعدة التقنية و  قدمتيتعني/يببي [ أأن ]وها. وتنفيذ هاومتويل  الصك

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

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 ادليباجة/مقدمة

قرار القمية  اإ

قرار البابع ]الشمويل[  "1" [ اإ  ، مبا فهيا قميهتا الاجامتعية والروحية[اذلاتية]للمعارف التقليدية وقميهتا ]املمزين
]والاقتصادية[ والفكرية والعلمية والإيكولوجية والتكنولوجية ]والتةارية[ والرتبوية والثقافية، والتسلمي بأأن 

ة، اإ مة املعارف التقليدية تكفل ُأُطرًا ملا جيري من نشاط ابتاكري ويتواصل من حياة فكرية أأنظ بداعية ممتزين
مجلاعات الأصلية واحمللية ولها قمية علمية تساوي القمية وا ]للشعوب[ ابلبس بةجوهرية  [أأساس ية]تكتيس ماكنة 

نظمة املعرفية الأخرى.  العلمية للأ

ذاكء الوع  و  الاحرتاماإ

ذاكء الوع  "2" املعارف التقليدية اذلين  [/]مالنك[أأحصاب] نظمة املعارف التقليدية وكرامةوالاحرتام لأ  اإ
نظمة ويبونروهنا وقحافظون علهيا، وكذا  الثقايف وقِيَمهم الفكرية تراهثم  الثقافية[ سالمهتم]يصونون تّل الأ

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

م العلوم والتكنولوجيا؛صحية والرعاية ال والزراعة املس تدامة   وتقدُّ

 بديل

نظمة  "2" نظمة املعارف التقليدية وكرامة أأحصاب املعارف التقليدية اذلين يصونون تّل الأ ذاكء الاحرتام لأ اإ
 وقحافظون علهيا، وكذا سالمهتم الثقافية وقميهم الروحية؛

 ]هناية البديل[

 ااملعارف التقليدية واحلفاظ علهي [صون]التشجيع عىل 

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

نظمة املعرفية لإدامة أأنظمة معارفهم وصوهنا  ؛[الأ

 التفاقات واملسارات ادلولية املعنيةمع  الاتساق]

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق  مراعاة الصكوك واملسارات ادلولية والإقلميية الأخرى "4" ]فضال عن اإ
نظمة اليت  الشعوب الأصلية[ ىل و  تتعلق ابمللكية الفكريةوالعمل عىل حنو يامتىش معها، ول س امي الأ النفاذ اإ

 [قرتن ابملعارف التقليدية وتقامس منافعهااملوارد الوراثية اليت ت

ىل املعارف وصون املّل العام  ]تشجيع النفاذ اإ

الإقرار ابلقمية اليت يكتس هيا مّل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل امجليع، واليت  "5"
ىل حامية املّل العام واحلفاظ عل   يه 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 تّل املعارف التقليدية حصابالوجهية لأ  العرفيةو/أأو املفاهمي القوانني /أأو املعايري و/أأو للمامرسات و

اليت تتبلب احلصول عىل موافقة مس بقة مس تبرية العرفية  و/أأو املفاهمي القوانني/أأو املعايري و/أأو ملامرسات وا
قرار ومشاركة ورشوطا متفقا علهيا قبل أأن يكشف اليري عن املعارف التقليدية أأو يتعلنمها أأو يس تخدهما؛  [أأو اإ

 ]الهنوض حبقوق الإنسان

متتاع ابلفنون يف و يف حياة اجملمتع الثقافيةملشاركة احلق واحلرية يف اأأن للك خشص ب الإقرار "7" الاس 
دون أأي متيزي، اكلمتيزي بسبب العنرص أأو اللون أأو اجلبس أأو اللية أأو منافعه التقدم العلم  و والاس تفادة من 

الأصل الوطين أأو الاجامتع  أأو الرثوة أأو امليالد أأو أأي وضع أآخر، أأو  ادلين أأو الرأأي الس يايس أأو أأي رأأي
بدل أأو البقعة ل م فلن يكون هناك أأي متيزي أأساسه الوضع الس يايس أأو القانوين أأو ادلويل ل فضال عام تقدن . و رأآخ

لهيا الفرد سواء اكن هذا البدل أأو تّل البقعة مس تقال أأو دحت الوصاية أأو غري ممتتع ابحلمك اذلايت أأو  اليت يبمت  اإ
 [اكنت س يادته خاضعة لأي قيد من القيود.

 بتاكرالهنوض ابل

مبا يعود ابملنفعة  [ الإسهام يف الهنوض ابلبتاكر ونقل املعارف ونرشهااملعارف التقليدية]يببي  محلاية  "8"
وببريقة تساعد عىل دحقيق الرفاه الاجامتع  والاقتصادي  ومس تخدمهيا املعارف التقليدية أأحصابعىل لك من 

 واإرساء توازن بني احلقوق والواجبات؛

 بديل

بتاكر القامئ عىل املعارف التقليدية أأن يسامه يف نقل املعرفة ونرشها مبا يعود ابلنفع عىل أأحصاب ميكن لال]
املعارف التقليدية ومس تخدمهيا الرشعيني ما دام يسامه يف تيسري الرفاه الاجامتع  والاقتصادي ويف موازنة 

 احلقوق والواجبات.
دارة  واإن حامية الابتاكر املس متد من املعارف التقليدية ن اجملمتعات من اإ لكيهتا الفكرية مب التةاري  الانتفاعميكنِ
 والتحمك فيه فضال عن الاس تفادة امجلاعية منه؛[

 توفري قواعد وضوابط جديدة

نفاذ احلقوق الإقرار ] "9" ىل قواعد وضوابط جديدة فامي خيص توفري الوسائل الفعاةل واملناس بة لإ ابحلاجة اإ
نظمة القانونية الوطنيةاملتعلقة ابملعارف التقليدي  [؛ة، مع مراعاة الاختالفات القامئة بني الأ

 العالقة ابلس تخدام العريف

اس تبباط املعارف التقليدية واس تخداهما العريف ونقلها وتبادلها وتبويرها داخل امجلاعات عدم تقييد   "10"
 .انون الوطين[وفامي بيهنا يف الس ياق التقليدي والعريف عىل يد املس تفيدين، ]وفقا للق
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 أأهداف الس ياسة العامة

 1]البديل 

ىل ما ييل: هيدف هذا الصكيببي  أأن   اإ

 :الالزمة للقيام مبا ييلتزويد املس تفيدين ابلوسائل  .1

بدون ]وسوء اس تخداهما/اس تخداهما  عارفهم التقليدية[ ملغري القانوين/المتّل منع ]المتّل غري املرشوع (أأ )
 [؛ترصحي

 ؛[خارج الس ياق التقليديمعارفهم التقليدية لبرق اليت تُس تخدم هبا مراقبة ا]و  (ب)

مبوافقة مس بقة مس تبرية  معارفهم التقليدية اس تخدامللمنافع املتأأتية من  والعادل التقامس املنصفودحقيق  (ج)
قرار ومشاركة،  حسب الاقتضاء؛ العريف القانونمع مراعاة  أأو اإ

الانتفاع التةاري وحاميته بيض النظر عن  ري القامئ عىل التقاليدوتشجيع البشاط الإبداع  والابتاك (د)
 .به

املعارف التقليدية و]]املعارف ]منع منح حقوق امللكية الفكرية/]حقوق الرباءات[ عن خبأأ محلاية املساعدة يف و  .2]
 [التقليدية[ املرتببة ]بـ[ املوارد الوراثية[.[[

 2]البديل 

ىل  ن يشجع منع ]سوء اس تخدام[ املعارف التقليدية احملمية ]أأو المتّل غري القانوين لها[ وأأ يببي  أأن هيدف هذا الصك اإ
 التقاليد[.[الإبداع والابتاكر ]املس تببَبني من 

 3]البديل 

ىل نقل املعرفة ونرشها مبا يعود ابلنفع عىل أأحصاب املعارف التقليدية  ىل املسامهة يف حامية الابتاكر واإ هيدف هذا الصك اإ
ىل الرفاه الاجامتع  والاقتصادي وموازنة احلقوق والواجبات.احملم   ية ومس تخدمهيا لكهيام ويودي اإ

بداع مجموعة املعارف املتاحة لأأي ابلقمية اليت يكتس هيا مّل عام حيوي والإقرار  س تخدام امجليع، واليت تُعد رضورية لالإ
 [.حامية املّل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه وبرضورةوالابتاكر، 
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 اس تخدام املصبلحات

 لأغراض هذا الصك:

 يعين: المتّل غري املرشوع]

 1 البديل

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

 2البديل 

من  ]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[عندما قحصل املس تخدم عىل معارف تقليدية محمية متلكها هجة أأخرى س تخدام ا
ىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املوردممنا اإخالل ابلثقة  صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أأو  بأأن اكتساب، مع الاعرتاف يودي اإ
أأو احلصول علهيا من مصادر  ،الكتبقراءة  [أأو ،املس تقلأأو الإبداع شاف ت الاك ]مثل  ،معارف تقليدية عرب وسائل قانونية

يف  املعارف التقليديةنتيةة اخفاق أأحصاب  ، والهندسة العكس ية، والكشف غري املقصودامجلاعات التقليدية الأصلية خارج
جراءات وقائية معقوةل /سوء اس تخدام/اس تخداما بدون ترصحي/اس تخداما ببرق غري غري مرشوع ]متلاكل يعدن  ،اختاذ اإ

 عادية وغري منصفة.[

 3]البديل 

ىل  دارة النفاذ املعمتدة يف املعارف التقليدية اخلاصة ابملس تفيدين أأو اس تخدام لها يبهتك القانون العريف واملامرسات أأي نفاذ اإ اإ
 تخداهما.[اإىل تّل املعارف التقليدية واس  

 4]البديل 

ىل املعارف التقليدية اخلاصة بدون موافقة الأصلية أأو احمللية ]املس تفيدة[ أأو اس تخداهما  اجملمتعاتو  ]ابلشعوب[ أأي نفاذ اإ
دارة النفاذ اإىل تّل املعارف التقليدية املعمتدة يف لقانون العريف واملامرسات ل انهتااك ،أأو رشوط متفق علهيامس بقة مس تبرية  اإ

 تخداهما.[واس  

ىل  سوء اس تخدام]قد قحدث  يف حال اس تخدام املعارف التقليدية اليت ميلكها مس تفيد من قبل املس تخدم ببريقة تودي اإ
هتا السلبة الترشيعية يف البدل اليت تمت فهيا معلية الاس تخدام؛ وقد تتخذ طبيعة  انهتاك للقانون الوطين أأو التدابري اليت أأقرن

ة أأو طبيعة صوهنا عىل الصعيد احمليل أأشاكل خمتلفة مثل أأنواع جديدة من حامية امللكية الفكرية، أأو حامية املعارف التقليدي
 حامية عىل أأساس مبادئ املنافسة غري العادةل، أأو هنج قامئ عىل التدابري، أأو توليفة تشمل لك تّل الأشاكل.[

اخلاصة  3وأأحاكم املادة  1ية املنصوص علهيا يف املادة يه معارف تقليدية تس تويف رشوط الأهل  املعارف التقليدية احملمية]
 بنباق امحلاية ورشوطها.[

ىل مواد غري ملموسة بببيعهتا ليست محمية أأو ل جيوز حاميهتا حبقوق امللكية املّل العام]يشري  ، لأغراض هذا الصك، اإ
يعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تّل املواد. وقد الفكرية املعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل امحلاية اليت تنص علهيا ترش 
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قحدث ذكل، مثال، يف احلالت اليت ل يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط الأسايس لالس تفادة من حامية امللكية الفكرية 
 عىل الصعيد الوطين أأو، حسب احلال، يف احلالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أأية حامية سابقة.[

]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[ اليت فقدت صلهتا املمزِية بأأية جامعة أأصلية وأأصبحت  متاحة للجمهور ]يعين مصبلح
دراك امجلهور ملبش هئا التارخي .[ نة، عىل الرمغ من اإ  ابلتايل عامة أأو ُمخزن

 1]البديل 

جملمتعات الأصلية احمللية ]والأمم/ادلول[ املعارف اليت تس تبببها ]الشعوب[ وا، لأغراض هذا الصك، تعين املعارف التقليدية

ية جملمتعات الأصلية احملل ]للشعوب[ واابلهوية الوطنية أأو الاجامتعية و/أأو الرتاث الثقايف ودحافظ علهيا وتمنهيا واليت ترتبط 
يف تتالية؛ واليت توجد الأجيال املتتالية أأو غري امل  عربل ينفصم عن تّل الهوية؛ واليت تتوارث  /ادلول[ أأو تعدن عنرصا]والأمم

أأو دراية معلية قد تتخذ شلك واليت  ؛؛ واليت قد تكون حيوية ومتيريةأأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أآخر
 [.أأنشبة تعلمي وتعملن  وأأ ممارسات  وأأ ابتاكرات  وأأ همارات 

 2]البديل 

[ ودحافظ والأممالأصلية احمللية ] اجملمتعات]الشعوب[ و  اتس تبببهاملعارف اليت تعين، لأغراض هذا الصك،  املعارف التقليدية
 جملمتعات]للشعوب[ وا ابلهوية الاجامتعية و/أأو الرتاث الثقايف ارتباطا مبارشا وتمنهيا واليت ترتبط وتتحمك فهيا ودحمهيا علهيا

يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي واليت توجد الأجيال املتتالية أأو غري املتتالية؛  عربواليت تتوارث  ؛الأصلية واحمللية
تتخذ شلك دراية معلية أأو همارات أأو ابتاكرات أأو ممارسات أأو أأنشبة  ؛ واليت قد؛ واليت قد تكون حيوية ومتيريةشلك أآخر
].  تعلمي وتعملن

للقانون العريف  وفقا عىل رسيهتا ابختاذ تدابري للحفاظس تفيدون امل  ميتلكهايه املعارف التقليدية اليت  لتقليدية الرسية]املعارف ا
ل داخل مجموعة معينة.[و   عىل أأساس أأن تّل املعارف التقليدية ل تُبرش ول تُس تخدم اإ

من  اق ضيق أأو واسع ولكهنا تعدن جزءايه معارف تقليدية قد تكون رسية أأو منترشة عىل نب ]املعارف التقليدية املقدسة
 الهوية الروحية للمس تفيدين.[

س تفيدون بدون اختاذ تدابري للحفاظ عىل امل  ميتلكهايه املعارف التقليدية اليت عىل نباق ضيق التقليدية املنترشة  املعارف]
لهيا ليري أأعضاء اجملموعة.[  رسيهتا ولكن ل يسهل النفاذ اإ

لهيا و يه املعارف التقليدية اليت يتيرس نفاذ امجلهور  عىل نباق واسعاملعارف التقليدية املنترشة ]  لكهنا تظل مرتببة ارتباطااإ
 ثقافيا ابلهوية الاجامتعية للمس تفيدين.[

عرب وسائل غري سلمية أأو هو اس تخدام املعارف التقليدية احملمية واليت حصل علهيا مس تخدم من صاحهبا  ]المتّل غري القانوين
ىل انهتاك القانون الوطين يف بدل  ن اس تخدام معارف تقليدية محمية  .يديةصاحب تّل املعارف التقل اإخالل ابلثقة ممنا يودي اإ واإ

املس تقل، وقراءة املبشورات، والهندسة العكس ية، والكشف غري  أأو الإبداع الاس تكشاف مكتس بة عرب وسائل قانونية مثل
جراءات وقائية معقوةل ل يعدن متلاك غري  خفاق أأحصاب املعارف التقليدية يف اختاذ اإ  .[قانويناملقصود أأو املتعمد نتيةة اإ

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

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

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

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

ةل  بريقة صنعمشموةل بيف حال اكنت املعارف التقليدية  )ب( ]أأو[ يف حال اكنت طريقة صنع ُمس تحدثة أأو ُمحصن
ىل معا  :رف تقليديةاستنادا اإ

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

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

 اس تخدام املعارف التقليدية يف أأنشبة البحث والتبوير غري التةارية؛ )ج(

 ف التقليدية يف أأنشبة البحث والتبوير التةارية.[أأو اس تخدام املعار  )د(
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 1املادة 

 الصكموضوع 

 1]البديل 

 يببَّق هذا الصك عىل املعارف التقليدية.[

 2]البديل 

اليت تكون مرتببة بشلك و  ؛جامع  يف س ياقافظا علهيا تكون مس تبببة وحماليت  موضوع هذا الصك هو املعارف التقليدية
عرب اليت تكون منقوةل و  الأمم[؛و ]و[/]أأو[ الرتاث الثقايف ]للشعوب[ وامجلاعات احمللية الأصلية ] عيةالاجامت مبارش ابلهوية
آخر، سواء بصورة متتالية أأم ل؛الأجيال أأو  ىل أ اليت توجد يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك و  من جيل اإ

آخر  .[أ

 3]البديل 

/ادلول[ ودحافظ علهيا والأممالأصلية احمللية ] اجملمتعاتو  تس تبببها ]الشعوب[ليت ا موضوع هذا الصك هو املعارف التقليدية
]للشعوب[ الاجامتعية و/أأو الرتاث الثقايف  واليت ترتبط ابلهوية، ضيقعىل نباق واسع أأم  منترشة، سواء أأاكنت وتمنهيا
تتوارث عرب الأجيال املتتالية أأو غري املتتالية؛ واليت  ل ينفصم عن تّل الهوية؛ واليت أأو تعدن عنرصا الأصلية احمللية جملمتعاتوا

آخر؛ توجد يف أأنظمة معرفية مق  قد تتخذ شلك دراية معلية أأو همارات أأو ابتاكرات  واليتننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أ
.[ أأو  ممارسات أأو أأنشبة تعلمي وتعملن

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

 [وتكنولوجيات البناء التقليدية.[

 4]البديل 

 يببَّق هذا الصك عىل املعارف التقليدية.

  الأهليةمعايري

للمس تفيدين كام مه ابلرتاث الثقايف  بوضوحمتصةل  املعارف التقليديةيقتيض احلصول عىل امحلاية مبوجب هذا الصك أأن تكون 
ىل  جامع يف س ياق  علهيا ومتقامسة اوحمافظومبورة مس تبببة مبدعة و تكون  أأنو  ،2معرفون يف املادة  ومنقوةل من جيل اإ

آخر دت من قبل لك د أ  س نة.[ 50عىل أأل تقل تّل املدة عن ، وةل عضوملدة ُحدن
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 2املادة 

 املس تفيدون من امحلاية

 1]البديل 

 معارف تقليدية محمية. اليت متّل الأصلية احمللية امجلاعات[ و الشعوب]مه  هذا الصك املس تفيدون من حامية 1.2

مشاركة مبارشة وموافقة[ ]/[بقبول]س تفيدين نيابة عن امل مكومتن  هيئات خمتصة أأن دحدد ادلول الأعضاء وجيوز أأيضا 2.2]
[ اإخبار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية أأيةو املس تفيدين وفقا للقانون الوطين. واكةل  ]يببي [/]يتعنين

 خمتصة.[[

 2]البديل 

حمللية وادلول ]والأمم[ اجملمتعات الأصلية او ]الشعوب[  املس تفيدون من هذا الصك يشملون، حسب الاقتضاء، 1.2
 وغريمه من املس تفيدين احملددين يف القانون الوطين.

دارات وطنية خمتصة، عند احلاجة، لتحديد املس تفيدين من املعارف التقليدية ابلتشاور مع  2.2 جيوز لدلول أأن تبشئ اإ
متارس حقوقها يدية ودحافظ علهيا وتمنهيا و املعارف التقل  تس تببطاجملمتعات الأصلية احمللية والأطراف املعنية اليت و ]الشعوب[ 
 للقانون العريف واملامرسات املعمتدة.[ علهيا وفقا

 3]البديل 

اجملمتعات الأصلية احمللية وغريها من و املس تفيدون من هذا الصك يشملون، حسب الاقتضاء، ]الشعوب[  1.2
 املس تفيدين احملددين يف القانون الوطين.

، عند احلاجة، هيئات خمتصة مكومتن نيابة عن املس تفيدين وفقا للقانون الوطين.[وجيوز أأيضا لدلول الأ  2.2  عضاء أأن تعنين
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 3املادة 

 ]ورشوطها[ نباق امحلاية

 1]البديل 

ِفت  ]يببي /يتعني[ أأن دحم  ادلول الأعضاء املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين من املعارف التقليدية ]احملمية[ كام عرن
 للقانون الوطين وببريقة معقوةل ومتوازنة.[ ووفقا الصك، عند الاقتضاء يف هذا

 2]البديل 

 ادلول الأعضاء ما ييل: تكفلاملعارف التقليدية رسية مقدسة أأو غري مقدسة، ]يببي /يتعني[ أأن  يف حال اكنت 1.3

هما وتمنيهتا والتحمك فهيا واس تخدااحلفاظ عىل معارفهم التقليدية  ن هلم احلق الاس تئثاري وامجلاع  يفو املس تفيد )أأ(
لهيا أأو منعه؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية والسامح ابس تخداهما/ اس تعاملها أأو النفاذ اإ

 من اس تخداهما.

ىل املس تفيدين ويس تخدمون املس تخدمون  يس ند )ب( املعارف اس تخداما قحرتم القواعد تّل املعارف التقليدية اإ
ىل البابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية  ينت الثقافية للمس تفيدواملامرسا ضافة اإ اإ
 ابملعارف التقليدية.املرتببة 

عىل نباق ضيق، سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة، ]يببي /يتعني[ أأن  منترشة املعارف التقليدية اكنت يف حال 2.3
 ادلول الأعضاء ما ييل: تكفل

 املس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخداهما؛ول حص )أأ(

س ناد املس تخدمني )ب( ىل املس تفيدين  واإ املعايري املعارف اس تخداما قحرتم  واس تخداهممتّل املعارف التقليدية اإ
ىل البابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للواملامرسات الثقافية للمس تفيدين  ضافة اإ حقوق املعنوية اإ

 ابملعارف التقليدية.املرتببة 

املعارف من أأجل حامية سالمة أأن تبذل لك مساعهيا ]ابلتشاور مع اجملمتعات الأصلية واحمللية[ ويببي  لدلول الأعضاء  3.3
 عىل نباق واسع.[ التقليدية املنترشة

 3]البديل 

 ادلول الأعضاء ما ييل: تكفلة، ]يببي /يتعني[ أأن املعارف التقليدية رسية مقدسة أأو غري مقدس يف حال اكنت 1.3

احلفاظ عىل معارفهم التقليدية والتحمك فهيا واس تخداهما وتمنيهتا  ن هلم احلق الاس تئثاري وامجلاع  يفو املس تفيد )أأ(
لهيا أأو منعه؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتي ة والسامح ابس تخداهما/اس تعاملها أأو النفاذ اإ

 من اس تخداهما.
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ىل املس تفيدين ويس تخدمون يس ند املس تخدمون  )ب( املعارف اس تخداما قحرتم القواعد تّل املعارف التقليدية اإ
ىل البابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية  ينواملامرسات الثقافية للمس تفيد ضافة اإ اإ

 ابملعارف التقليدية.املرتببة 

منترشة عىل نباق ضيق، سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة، ]يببي /يتعني[ أأن  املعارف التقليدية نتاك يف حال 2.3
 تكفل ادلول الأعضاء ما ييل:

 حصول املس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخداهما؛ )أأ(

س ناد املس تخدمني  )ب( ىل املس تفيدين واس تخدواإ املعايري املعارف اس تخداما قحرتم اهمم تّل املعارف التقليدية اإ
ىل البابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية واملامرسات الثقافية للمس تفيدين  ضافة اإ اإ

 ابملعارف التقليدية.املرتببة 

من ادلول الأعضاء ، ]يببي /يتعني[ أأن تض3.2أأو  3.1غري محمية مبوجب الفقرتني  املعارف التقليدية يف حال اكنت 3.3
 قيام مس تخديم تّل املعارف التقليدية مبا ييل:

ىل املس تفيدين )أأ( س ناد املعارف التقليدية اإ  ؛اإ

ىل البابع غري و  )ب( ضافة اإ اس تخدام املعارف اس تخداما قحرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ
 ؛ابملعارف التقليدية ةالقابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبب

يداع أأي رمس من رسوم املس تخدمني يف الصندوق اذلي ت و  )ج( ل يف احلالت  ش ئه تّل ادلوةل العضوب اإ اإ
ىل منتةات أأو معليات جديدة ومفيدة؛ ويف هذه احلاةل، اليت يكون فهيا الاس تخدام  حبثا أأو تبويرا يودي اإ

افع املتأأتية من اس تخدام تّل املعارف التقليدية رشيبة يتعني منح املس تفيدين نصيبا عادل ومنصفا من املن
 .[الالزمةاحلصول عىل موافقهتم املس بقة واملس تبرية والتفاق عىل الرشوط 

 4]البديل 

 املعارف التقليدية رسية مقدسة أأو غري مقدسة، ]يببي /يتعني[ أأن تكفل ادلول الأعضاء ما ييل: يف حال اكنت 1.3

احلفاظ عىل معارفهم التقليدية والتحمك فهيا واس تخداهما وتمنيهتا  ق الاس تئثاري وامجلاع  يفن هلم احلو املس تفيد )أأ(
لهيا أأو منعه؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية  والسامح ابس تخداهما/اس تعاملها أأو النفاذ اإ

 من اس تخداهما.

ىل املس تفييس ند املس تخدمون  )ب( املعارف اس تخداما قحرتم القواعد دين ويس تخدمون تّل املعارف التقليدية اإ
ىل البابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية  ينواملامرسات الثقافية للمس تفيد ضافة اإ اإ

 ابملعارف التقليدية.املرتببة 
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سة، ]يببي /يتعني[ أأن منترشة عىل نباق ضيق، سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقد املعارف التقليدية اكنت يف حال 2.3
 تكفل ادلول الأعضاء ما ييل:

 حصول املس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخداهما؛ )أأ(

س ناد املس تخدمني  )ب( ىل املس تفيدين واس تخداهمم واإ املعايري املعارف اس تخداما قحرتم تّل املعارف التقليدية اإ
ىل البابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية اإ واملامرسات الثقافية للمس تفيدين  ضافة اإ

 ابملعارف التقليدية.املرتببة 

املعارف من أأجل حامية سالمة أأن تبذل لك مساعهيا ]ابلتشاور مع اجملمتعات الأصلية واحمللية[ ويببي  لدلول الأعضاء  3.3
 عىل نباق واسع ]واملقدسة[.[ التقليدية املنترشة
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3]املادة 
)اثنيا(

 

 تدابري تمكيلية

3
)اثنيا(
يببي  عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[، رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام ]السع   1

ىل[:  اإ

ملعارف التقليدية لأغراض امحلاية ادلفاعية عن ا]متاحة للجمهور[ وضع قواعد بياانت وطنية  /تشجيعتيسري )أأ(
، ]مبا يف ذكل عرب منع منح الرباءات عن خبأأ[، و/أأو لأغراض الشفافية و/أأو اليقني و/أأو معارف التقليديةلل

 الصون و/أأو التعاون عرب احلدود؛

عداد قواعد بياانت/تشجيعتيسري] )ب( ملوارد الوراثية واملعارف عن ا ]متاحة للجمهور[ ، حسب الاقتضاء، اإ
لهيا؛التقليدية املرتببة هبا وتبادلها   [وتعمميها والنفاذ اإ

 [؛[بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة]سمح لليري ابلبعن يف صالحية براءة لالعرتاض ت تدابري  ]توفري )ج(

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

صول علهيا أأو ]ردع الكشف عن املعلومات اليت تكون، ببريقة مرشوعة، دحت س يبرة املس تفيدين أأو احل )ه(
اس تخداهما من طرف الآخرين دون ]موافقة[ املس تفيدين، مبا يتناىف واملامرسات التةارية املنصفة عىل أأن 

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

نشاء قواعد بياانت]النظر يف  )و( لهيا قليدية ميكن ملاكتب الرباءاتعن املعارف الت  ]متاحة للجمهور[ اإ  النفاذ اإ
 ومجع قواعد البياانت املذكورة وصيانهتا وفقا للقانون الوطين؛ اءات عن خبأأ الرب بيرض منع منح 

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

 ويببي  أأن يكون حمتوى قواعد البياانت: "2"

 ؛يات ميكن لفاحيص الرباءات فهمهابل أأ.

 ؛معلومات كتابية وشفوية عن املعارف التقليدية 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 تببيق املعارف التقليدية وماكنه ومن أأجل احملافظة عىل تّل املعارف وصوهنا، ]  2

لتقليدية ووضع ]يببي [/]يتعني[ أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة ابملعارف ا
 [[تّل املعارف.عن  ]متاحة للجمهور[ قواعد بياانت
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3
)اثنيا( 

]يببي [/]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 للآخرين أأل تتاح يببي   يف قاعدة بياانت، 2.1املعارف التقليدية احملمية وفقا للامدة  اإ
قرار ومشاركة مبوافقة مس بقة ومس تبرية   .املعارف التقليدية من أأحصابأأو ابإ

3
)اثنيا(
ىل قواعد البياانت املذكورة للمتكن من ]يببي [/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نف 4 اذ ماكتب امللكية الفكرية اإ

اختاذ القرار الصائب. ولتيسري ذكل النفاذ، ]يببي [/]يتعني[ عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ مراعاة مثار 
ن . ]ويببي [/]يتعني[ أأ يلالكفاءة اليت ميكن جنهيا من التعاون ادلو تاحة ملاكتب امللكية الفكرية املعلومات امل ل تتضمن

املعلومات اليت ميكن اس تخداهما لرفض منح التعاون، وعليه فال ]يببي [/]يتعني[ أأن تتضمن تّل املعلومات سوى 
 املعارف التقليدية احملمية.

3
)اثنيا(
ة هبدف تعزيز وضع ]يببي [/]يتعني[ أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات املرتببة ابملعارف التقليدي 5

 املعارف التقليدية، وذكل من أأجل احملافظة عىل تّل املعارف وصوهنا.]متاحة للجمهور[ عن قواعد بياانت 

3
)اثنيا(
ىل املعلومات، ومهنا املعلومات  6 يف  املتوفرة]يببي [/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اإ

 املتعلقة ابملعارف التقليدية.و  حة للجمهور[]املتا قواعد البياانت

3
)اثنيا(
]يببي [/]يتعني[ أأن تضمن ماكتب امللكية الفكرية صون تّل املعلومات يف رسية، ابس تثناء احلاةل اليت يُستشهد هبا  7

 بتّل املعلومات كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة أأثناء حفص طلب براءة.[
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 4املادة 

 احلقوق /تببيقوممارسة زاءاتواجل العقوابت

نفاذ الأعضاءأأن تكفل ادلول  ]يببي [/]يتعني[ 1.4 اتحة اإجراءات اإ دارية[  مبوجب قوانيهنا اإ ]جنائية أأو مدنية ]و[ أأو اإ
آليات لتسوية املنازعات[ ]، وتدابري حدودية[ ]، وعقوابت[ ]، وجزاءات[   املساس ملاكحفة]ميرسة ومناس بة ومالمئة[ ]، وأ

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

 [تكون اكفية لردع مزيد من التعدايت.

ميرسة وفعاةل ومنصفة وعادةل ومناس بة ]مالمئة[ وأأل تكون ثقال عىل  1بي  أأن تكون الإجراءات املذكورة يف الفقرة يب  2.4
املرشوعة اليري ضامانت ملصاحل تّل الإجراءات عاتق ]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية احملمية. ]ويببي  أأيضا أأن توفر 

 واملصاحل العامة.[

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

لهيا الشعب الأصيل  اجلزاءاتأأن تعربن عن العقوابت و  واجلزاءاتعند الاقتضاء، يببي  للعقوابت ] 4.4 اليت اكن س يلةأأ اإ
 [لية.وامجلاعات احمل 

 [قحقن ]جيوز[/]منازعة بني املس تفيدين من املعارف التقليدية أأو بني املس تفيدين مهنا ومس تخدمهيا  أأتنش يف حال 5.4
آلية ]مس تقةل[ بديةل لتسوية املنازعات  ىل أ هبا يف القانون ادلويل أأو الإقلمي  أأو  امعرتفتكون للك طرف أأن قحيل القضية اإ

ذا اكن البرفان من نفس البدل[ ]وتكون أأكرث مالءمة لأ  الوطينمعرتفا هبا يف القانون   [.[حصاب املعارف التقليدية]، اإ

، مبوجب القانون الوطين املنببق، أأن التوزيع ]املقصود[ عىل نباق واسع  6.4 [/]املعارف احملم  لموضوعل]]يف حال تبنين
ري مرشوع/سوء اس تخدام/اس تخدام دون خارج جامعة ممارسة ميكن متيزيها هو نتيةة ]متّل غ [احملمية التقليدية

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

 

 رشط الكشف

4
)اثنيا(
الفكرية املرتببة ]ابخرتاع[ بأأي معلية صنع أأو منتج  ]يببي  أأن تش متل طلبات ]الرباءات والأصناف النباتية[ امللكية 1

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

 البلب احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تبرية 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

 قى منه املعارف التقليدية.[املودع أأو تل

4
)اثنيا(
ن مل ميتثل املودع للأحاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني 3 ، ل يُعاجل البلب ما مل تُس توف الرشوط. وجيوز 2و 1 ]واإ

ن مل . واإ 2و 1 ملكتب ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية الفكرية دحديد همةل زمنية ليك ميتثل فهيا البلب لأحاكم الفقرتني
يقدم املودع تّل املعلومات يف املهةل الزمنية احملددة، جيور ملكتب ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية الفكرية رفض 

 البلب.[

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

. ولكن جيوز فرض عقوابت أأخرى، خارج نظام الرباءات ونظام الأصناف النباتية، ينص علهيا القانون 2و 1 لأحاكم الفقرتني
 الوطين، مبا فهيا العقوابت اجلنائية مثل اليرامات.[

 بديل

4
)اثنيا(
نفاذ مىت مل ميتثل املودع ]تُببل احلقوق الناش ئة عن منٍح وتصبح  4 لزايم للزتامات رشوط الكشف الإ 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 ابلبس بة  ملعارف التقليديةل تتضمن رشوط الكشف يف ]الرباءات[ كشفا اإ
 .[أأي اجلدة أأو البشاط الابتاكري أأو المتكني ملعايري الأهلية للحامية مبوجب براءة،

 ]هناية البديل[
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 5املادة 

دارة   [/ ]املصاحل[احلقوق]اإ

مبوافقة حرة ومس بقة ومس تبرية من ]، ابلتشاور مع[ ][، ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ول[ عىل ]ادليتعني]جيوز[/] 1.5
نشاء[/]]أأحصاب[/]مالنك[ املعارف التقليدية وفق قانوهنا الوطين،  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

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

 ]هناية الإضافة الاختيارية[

 بديل

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

 ]هناية البديل[

دارة تُبشأأ مبوجب الفقرة  2.5  .[1]]يببي [/]يتعني[ اإخبار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بـ ]هوية[ أأية اإ
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 6املادة ]

 الاس تثناءات والتقييدات

 اس تثناءات عامة

مع ] أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين دة[[/]الأطراف املتعاقلدلول الأعضاء]جيوز  1.6
، رشيبة أأن [ ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة املس تفيدين[للمس تفيدينأأو الإقرار واملشاركة املوافقة املس بقة واملس تبرية 

 ما ييل: ]احملمية[ قحرتم 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 ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل ] )ه( حلاق رضر بال مربن  [[املرشوعة لليري.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[/]يببي [ أأل تضع ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 

 اس تثناءات حمددة

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

، ابس تثناء الأحباث املودية اإىل جين أأرابح أأو دحقيق أأغراض جتارية؛ )أأ(  أأنشبة التعلمي والتعملن

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

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

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

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

ذا اكنت تّل الأفعال مسموح 3.6 ا اإ  ، يتعنين السامح مبا ييل:1هبا مبوجب الفقرة  ابرصف النظر معن
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دام املعارف التقليدية يف املوسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب واحملفوظات اس تخ )أأ(
واملكتبات واملتاحف لأغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو لأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة، مبا يف ذكل 

 سموحا به؛لأغراض احملافظة والعرض والبحث والمتثيل يببي  أأن يكون م 

بداع مصنف تأأليف أأصيل ُمس تلهم من معارف تقليدية.[ )ب(  واإ

 [عىل أأي اس تخدام ملعارف: 3ل تنببق أأحاكم املادة [/]من اس تخدام معارف: [يُقيص الآخرين]ل يُمنح أأي حق ]] 4.6

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

 املس تفيدين؛من مصادر من غري  ]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

 اكنت مقتبسة من مبشور مببوع؛ )أأ(

قرارمه ومشاركهتم؛أأو حمصال علهيا من صاحهبا أأو أأحصاهبا مبوافقهتم املس   )ب(  بقة املس تبرية أأو اإ

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

امحلاية أأساليب التشخيص والعالج واجلراحة ملعاجلة ]جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تس تثين من  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 3الرشوط املناس بة محلاية/حلقوق املعارف التقليدية، وفقا ]للامدة  جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ دحديد
وفقا  [مبعايري الأهلية للحصول عىل امحلاية]تف  تس تويف/دامت املعارف التقليدية  ترسي ماجيوز أأن[ ]يببي  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[ أأل ]يتعني[/يببي ] 1.8

 2اخليار 

 .[اية املعارف التقليديةمحلشلكية  ارشوط ]]جيوز[ ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تفرض 1.8

 بديل

لأي رشوط شلكية. ولكن، حرصا عىل الشفافية  1.3ادة مبوجب امل]]يببي [/]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 للمع  .[3.3و 2.3 لتسهيل امحلاية مبوجب املادتني التقليدية ارفادلولية الإ

 ]هناية البديل[
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 9املادة 

 التدابري الانتقالية

تنببق هذه الأحاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تف  ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة ]يببي [/]يتعني[ أأن  1.9
 عند دخول الأحاكم حزي النفاذ.[ 3[/]1]

ضافة اختيارية  اإ

حلقوق ]املعرتف عدم املساس ابأأن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل  ف املتعاقدة[الأعضاء[/]الأطرا لدلول]يببي  ] 2.9
 [هبا مبوجب القانون الوطين[ واليت س بق أأن اكتس هبا اليري وفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانونية ادلولية.

 بديل

ملس مترة خبصوص املعارف التقليدية اليت الأفعال اأأن تنص عىل أأن  الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ لدلول]يببي  ]] 2.9

]يببي  ببريقة خمتلفة،  ]الصك[ انظمها هذي حزي النفاذ واليت ما اكنت لتكون مباحة أأو اليت  ا ]الصك[بدأأت قبل دخول هذ
لتامتىش مع هذه الأحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ ]، رشيبة احرتام احلقوق اليت س بق أأن تكييفها 

 /يببي  السامح ابس مترارها[.تس هبا اليري عن حسن نية[اك 

 بديل

 أأن تنص عىل ما ييل: دلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ا]عىل  ]يببي [/]يتعني[، 1 ]عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة 2.9

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

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

ا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها ل ختول هذه الأحاكم أأي حق لس تعامل املعارف التقليدية اس تعامل منافي )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[ببي ]ي 
ىل[ ]تنبوي عىل[ ]اس تعامل[ املعارف التقليدية ومع التفاقات و   املعاهدات ادلولية ]السارية[.اإ
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 11املادة ]

 املعامةل الوطنية

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

أأن يمتتع املس تفيدون الأجانب  [/]يتعني[ويببي ][ كام هو حمدد مبوجب الالزتامات أأو التعهدات ادلولية. بعينه]بدل  متعاقد[
هذه حلقوق املمنوحة خصيصا مبوجب ابالأهل ابحلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هبا املس تفيدون مواطنو بدل امحلاية، وكذكل 

 الأحاكم ادلولية.[

 بديل

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

 قا ملواطنهيا.[حامية أأوسع نبا

 ]هناية البديل[

 بديل

]يببي [/]يتعني[ عىل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[، ]فامي خيص املعارف التقليدية اليت تف  ابملعايري املنصوص علهيا يف 
قلميه للمس تفيدين من امحلاية، كام مه معرفون يف املادة1 املادة  أأي ، واذلي يكون أأعضاؤه أأساسا مواطين2 ، أأن 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 
 التعاون عرب احلدود

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

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

[ 3]مبوجب املادة  ]احملمية[ املعارف التقليديةحملية واحدة أأو أأكرث نفس تتقامس فهيا جامعة أأصلية أأو يف احلالت اليت  2.12
طراف الأ ][/عضاءالأ  ول]ادلتّل تسعى ]يتعني[ أأن [/يببي ، ][ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ولعدد من ]ادل قلمياإ يف 
ىل التعاون، حسب الاقتضاء، مبشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية املعنية متعاقدة[ امل   ن أأجل تنفيذ أأهداف هذا ]الصك[.اإ

 والوثيقة[ الثاين ]هناية املرفق


