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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 13 :سبمترب 2018

اجلمعية العامة للويبو
الدورة اخلمسون (الدورة االستثنائية السابعة والعشرون)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

تقرير عن اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف

التقليدية والفولكلور

من اإعداد ا ألمانة

أأول .مقدمة
 .1وافقت امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا التاسعة وا ألربعني (ادلورة العادية الثالثة والعرشين) املعقودة يف أأكتوبر
 ،2017عىل ولية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور للثنائية
.2019/2018
.2

وتنص ولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية  ،2019/2018الواردة يف الوثيقة  ،WO/GA/49/21عىل ما ييل:
"ا ّإن امجلعية العامة للويبو ،اإذ تضع يف اعتبارها توصيات أأجندة التمنية ،وتؤكد أأمهية جلنة الويبو احلكومية ادلولية
املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة) ،وتحاظ الببيعة اتخمتلفة لتك
القضااي و ّتقر ابلتقدم احملرز ،فاإهنا توافق عىل جتديد ولية اللجنة ،دون الإخحال ابلعمل اجلاري يف حمافل أأخرى ،عىل
النحو التايل:
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"( أأ) س تواصل اللجنة ،خحال ثنائية املزيانية املقبةل  ،2019/2018ترسيع معلها هبدف التوصل اإىل اتفاق
ظول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) ،دون اإخحال بببيعة النتيجة (النتاجئ) فامي يتعلق ابمللكية
الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي.
"(ب) س يكون معل اللجنة خحال الثنائية  2019/2018مستندا اإىل ما أأجنزته من معل ،مبا يف ذكل
املفاوضات القامئة عىل النصوص ،مع الرتكزي الرئييس عىل التوصل اإىل تفامه مشرتك للقضااي اجلوهرية ،مبا
يف ذكل التعاريف واملس تفيدون واملوضوع وا ألهداف ونباق امحلاية ،وما م  مواضيع املعارف
التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل ،مبا يف ذكل النظر يف
الاس تثناءات والتقييدات والعحاقة ابملك العام.
"(ج) وس تتّبع اللجنة ،كام هو ّ
مبني يف اجلدول أأدانه ،برانمج معل يقوم عىل أأساليب معل سلمية،
للثنائية  ،2019/2018مبا يف ذكل مهنج قامئ عىل ا ألدةل كام هو ّ
مبني يف الفقرة (د) .ويكفل هذا الربانمج
تنظمي  6دورات للجنة يف  ،2019/2018مبا يف ذكل دورات مواضيعية ومتداخةل وتقيميية .وجيوز للجنة
خمصص ملعاجلة مسأأةل قانونية أأو س ياس ية أأو تقنية حمدّدة.1وس ُتعرض نتاجئ معل
اإنشاء فريق ( أأفرقة) خرباء ّ
الفريق (ا ألفرقة) عىل اللجنة للنظر فهيا.
"(د) وستس تخدم اللجنة مجيع واثئق معل الويبو ،مبا فهيا WIPO/GRTKF/IC/34/4
و WIPO/GRTKF/IC/34/5و ،WIPO/GRTKF/IC/34/8فضحا عن أأي مساهامت أأخرى
من ادلول ا ألعضاء ،مثل اإعداد/حتديث ادلراسات اليت تغبي جوانب من بيهنا ا ألمثةل املتعلقة ابلتجارب
الوطنية ،مبا فهيا الترشيعات احمللية ،وتقيمي الوقع ،وقواعد البياانت ،وا ألمثةل اخلاصة ابملوضوع القابل للحامية
واملوضوع اذلي ل تُبلب ظاميته؛ ونتاجئ معل أأي فريق ( أأفرقة) خرباء أأنشأأته اللجنة وما يتصل بذكل من
أأنشبة منجزة يف اإطار الربانمج  .4ويُلمتس من ا ألمانة حتديث حتاليل الفجوة ألنظمة امحلاية القامئة فامي
يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لعام  .2008ويُلمتس من ا ألمانة أأيضا اإصدار
تقرير (تقارير) جت ّمع أأو حتدّث فيه ادلراسات واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن ا ألدوات وا ألنشبة
املتعلقة بقواعد البياانت وعن أأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة
هبا ،بغرض حتديد أأي جفوات .ولكن ،ل جيوز لهذه ادلراسات أأو ا ألنشبة الإضافية أأن تؤخّر التقدم أأو
تضع رشوطا مس بقة للمفاوضات.
"(ه) ويُلمتس من اللجنة أأن تقدّم اإىل امجلـعية العامة ،يف عام  ،2018تقريرا وقائعيا و أأحدث النصوص
املتاحة عن معلها ظىت ذكل الوقت ،و أأن تشفع ذكل بتوصيات ،و أأن تقدم اإلهيا ،يف عام  ،2019نتاجئ معلها
طبقا للهدف ّ
املبني يف الفقرة ( أأ) .وس تقوم امجلعية العامة ،يف عام  ،2019بتقيمي التقدم احملرز ،وابلنظر اإىل
مس توى نضج النصوص ،مبا يف ذكل مس توايت التفاق عىل ا ألهداف والنباق وطبيعة الصك
(الصكوك) ،س ّ
تبت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس و /أأو مواصةل املفاوضات.
 1س يكون لفريق ( أأفرقة) اخلرباء متثيل إاقلميي متوازن وسيس تخدم مهنجية معل فعاةل .وس يعمل فريق ( أأفرقة) اخلرباء خحال أأسابيع دورات جلنة املعارف.
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"(و) وتلمتس امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول ا ألعضاء مبا يلزم من
خربة وبمتويل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ابلبريقة الأكرث كفاءة ،مع مراعاة الصيغة املعتاد
اعامتدها يف جلنة املعارف".
برانمج العمل  6 -دورات
التارخي املؤقت
فرباير/مارس 2018

مايو/يونيو 2018

سبمترب 2018

أأكتوبر 2018
نومفرب/ديسمرب 2018

مارس /أأبريل 2019

يونيو/يوليو 2019

أأكتوبر 2019

النشاط
(ادلورة )35
اإجراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات
ملرشوع صك قانوين
املدة 5 :أأايم.
(ادلورة )36
اإجراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات
ملرشوع صك قانوين
فريق ( أأفرقة) خرباء
املدة 6/5 :أأايم.
(ادلورة )37
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة
القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين
اإماكنية اإصدار توصيات كام هو مذكور يف الفقرة (ه)
املدة 5 :أأايم.
امجلعية العامة للويبو
تقرير وقائعي والنظر يف التوصيات.
(ادلورة )38
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة
القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)
فريق ( أأفرقة) خرباء
املدة 5 :أأايم.
(ادلورة )39
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة
القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)
املدة 5 :أأايم.
(ادلورة )40
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة
القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)
فريق ( أأفرقة) خرباء
تقيمي بشأأن املوارد الوراثية/املعارف التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وإاصدار توصية
املدة 6/5 :أأايم.
س ت ّقمي امجلعية العامة للويبو التقدم احملرز وتنظر يف النص (النصوص) وتتخذ القرار الحازم
(القرارات الحازمة).
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 .3ويُلمتس يف الفقرة (ه) من ولية اللجنة لهذه الثنائية (الواردة أأعحاه) ،يف  ،2018أأن "تقدّم اإىل امجلـعية العامة ،يف عام
 ،2018تقريرا وقائعيا و أأحدث النصوص املتاحة عن معلها ظىت ذكل الوقت ،و أأن تشفع ذكل بتوصيات" .وقد أأعدت هذه
الوثيقة طبقا لهذا القرار.

اثنيا .دورات اللجنة يف 2018
 .4مع ًحا ابلولية املمنوحة للثنائية  2019/2018وبرانمج العمل لعام  ،2018عقدت اللجنة ،ظىت الآن ،ثحاث دورات
يف عام  ،2018عىل النحو التايل:
( أأ) ادلورة  ،35من  19اإىل  23مارس  ،2018بشأأن موضوع املوارد الوراثية؛
(ب) وادلورة  ،36من  25اإىل  29يونيو  ،2018بشأأن موضوع املوارد الوراثية؛
(ج) وادلورة  ،37من  27اإىل  31أأغسبس  ،2018بشأأن موضوعي املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي؛
وقررت أأن
 .5و أأعدت ادلورة " 35وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية  -الصيغة املراجعة ّ ")Rev.2( 2
يُرفع ذكل النص اإىل ادلورة  36عند اختتام ادلورة يف  23مارس  .2018وقد ُأدرج هذا النص يف الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/36/4و ُأتيح يف ادلورة .36
 .6وتواصل ادلورة  36العمل عىل النص ولكن ،بعدم قدرهتا عىل التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن تنقيحه ،قررت رفع
النص الوارد يف مرفق الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/36/4اإىل ادلورة  ،40وفق ًا لولية اللجنة للثنائية 2019/2018
امليرسون
وبرانمج العمل لعام  ،2018كام هو وارد يف الوثيقة  .WO/GA/49/21ومع ذكل ،فاإن النص املنقح اذلي أأعده ّ
وصديق الرئيس سوف يرد يف تقرير ادلورة .36
 .7ومع ًحا ابلقرارات املتخذة يف ادلورة  36عىل النحو املبني أأعحاه ،يضم املرفق ا ألول من هذه الوثيقة النص الوارد يف
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/36/4للعمل فقط.
 .8وتناولت ادلورة  37بعض القضااي الشامةل بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأعدت النص
املعنون "ظامية املعارف التقليدية :مرشوع مواد  -النسخة املع ّدةل الثانية ( ،")Rev. 2والنص املعنون "ظامية أأشاكل التعبري
وقررت اإحاةل النصني املذكورين ،ابلصيغة اليت وردا هبا
الثقايف التقليدي :مرشوع مواد  -النسخة املعدّ ةل الثانية (ّ .")Rev. 2
دلى اختتام ادلورة يف  31أأغسبس  ،2018اإىل دورهتا  38املزمع عقدها يف الفرتة من  10اإىل  14ديسمرب  .2018ويرد
النصان يف هذه الوثيقة (املرفقان ا ألول والثاين ،عىل التوايل) للعمل فقط.

اثلثا .فريق اخلرباء اتخمصص املعين ابملوارد الوراثية
خمصص ملعاجلة مسأأةل قانونية
 .9تنص الفقرة (ج) من الولية عىل أأنه "جيوز للجنة املعارف اإنشاء فريق ( أأفرقة) خرباء ّ
أأو س ياس ية أأو تقنية حمدّدة".
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 .10ومع ًحا هبذا القرار وقرارات ادلورة  ،35اجمتع فريق خرباء خمصص معين ابملوارد الوراثية يف  24يونيو  ،2018قبل
ادلورة  .36وتتاح الواثئق املعدة لفريق اخلرباء اتخمصص املعين ابملوارد الوراثية عىل الإنرتنت.2
وقررت جلنة املعارف ،يف دورهتا  ،37اإنشاء فريق خرباء خمصص معين ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
ّ .11
التقليدي س يجمتع يف  9ديسمرب  ،2018قبل ادلورة .38

رابعا .التوصيات املمكن تقدميها اإىل امجلعية العامة لعام 2018
 .12كام ورد أأعحاه ،تنص الفقرة (ه) من ولية جلنة املعارف أأنه يُلمتس من اللجنة أأن تقدّم اإىل امجلـعية العامة ،يف
عام  ،2018تقريرا وقائعيا و أأحدث النصوص املتاحة عن معلها ظىت ذكل الوقت ،و أأن تشفع ذكل بتوصيات.
 .13ومعحا هبذا اجلزء من الولية اتفقت جلنة املعارف ،يف دورهتا  ،37عىل تقدمي التوصيات التالية إاىل امجلعية العامة
لعام :2018
"اإن امجلعية العامة للويبو لعام  2018مدعوة اإىل أأن تنظر يف "التقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور" (الوثيقة  ،)WO/GA/50/8و أأن تناشد جلنة املعارف ،استنادا اإىل
التقدم احملرز ،ترسيع معلها طبقا لولية جلنة املعارف للثنائية :2019/2018
( أأ) مع الإشارة اإىل أأن مجيع أأعضاء جلنة املعارف أأكّدوا دجددا ،دلى اختتام ادلورة السابعة والثحاثني للجنة ،الزتامهم
ابلسعي ،استنادا اإىل التقدم احملرز ،اإىل ترسيع معل اللجنة ،بغرض التوصل اإىل اتفاق ظول صك دويل (صكوك
دولية) ،دون اإخحال بببيعة النتيجة (النتاجئ) فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛ وابلعمل عىل حنو بنّاء ومنفتح ابس تخدام طرائق معل
سلمية.
(ب) ومع الإقرار ابلتقدم احملرز خحال ادلورتني اخلامسة والثحاثني والسادسة والثحاثني فامي خيص املوارد الوراثية ،كام
هو ّ
مبني يف تقرير ومرشوع تقرير ادلورتني عىل التوايل (WIPO/GRTKF/IC/35/10
و).WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov.
(ج) ومع الإشارة اإىل أأن موضوع املوارد الوراثية سيُنظر فيه يف مرحةل "التقيمي" أأثناء ادلورة ا ألربعني ،حني ستنظر
اللجنة يف اخلبوات املقبةل فامي خيص املوارد الوراثية ،وكذكل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مبا
يف ذكل ما اإذا اكن ينبغي التوصية ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس و /أأو مواصةل املفاوضات.
(د) ومع الإشارة اإىل التقدم احملرز يف ادلورة السابعة والثحاثني بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،كام هو وارد يف مرشوع تقرير ادلورة (.)WIPO/GRTKF/IC/37/17 Prov.
(ه) ومع الإشارة اإىل أأن اللجنة س تواصل ،خحال ادلورات الثامنة والثحاثني والتاسعة والثحاثني وا ألربعني ،معلها
املتعلق ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
2

.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48546
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(و) ومع الاعرتاف بأأمهية مشاركة الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية يف معل جلنة املعارف ،والإشارة اإىل استنفاد
موارد صندوق الويبو للتربعات ،وتشجيع ادلول ا ألعضاء عىل النظر يف اإماكنية الإسهام يف الصندوق وحبث ترتيبات
متويل بديةل أأخرى.

خامسا.

املسامهة يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية

 .14متابعة لقرار امجلعية العامة للويبو لعام  2010اذلي نص عىل "توجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها
الس نوية املقدمة اإىل امجلعيات وصفا لإسهامها يف تنفيذ التوصيات املعنية من أأجندة التمنية" ،انقشت جلنة املعارف يف
دورهتا  37أأيضا مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
 .15ويف هذا الصدد ،أأديل ابلبياانت التالية يف ادلورة  37للجنة املعارف .وسرتد تك البياانت كذكل يف مرشوع التقرير
ا ألويل لدلورة  ،)WIPO/GRTKF/IC/37/17 Prov.( 37اذلي سي ُتاح ،كام طلبته جلنة املعارف ،يف أأجل أأقصاه
 5نومفرب :2018
"حتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ور ّظب ابجلهود اليت تبذلها ا ألمانة من أأجل دمج أأجندة التمنية يف معلها.
وذكّر ابلتوصية  18وغريها من التوصيات الوجهية وم  التوصيات  15و 16و 17و 19و .22و أأشار اإىل أأن اإجنازات
جلنة املعارف خبصوص تك املوضوعات الثحاث تمتث ّل يف مسامهة ملموسة للجنة املعارف يف تنفيذ أأجندة التمنية
ابعامتد معاهدة دولية واحدة أأو أأكرث ملزمة قانوان ،مما س يؤدي اإىل تعزيز شفافية وفعالية النظام ادلويل للملكية الفكرية
وظامية املوضوعات الثحاث والهنوض ابلإبداع وضامن أأن يكون ألاحصاب املعارف التقليدية واملوارد الوراثية احلق
يف تقامس املنافع ببريقة عادةل .و أأضاف أأنه ينبغي للمساعدة اليت تقدمها أأمانة الويبو تلبية الاظتياجات احملدّدة للبدلان
املعنية ابلتمنية .ومىض يقول اإن اجملموعة ا ألفريقية عازمة عىل حتقيق ا ألهداف احملدّدة مضن جلنة املعارف وس تواصل
املشاركة يف معلها عىل حنو بنّاء .و أأبدى أأمل مجموعته يف أأن متكّن ادلورات املتبقية من مواصةل تنفيذ التوصية 18
ولك التوصيات الوجهية ا ألخرى.
"وقال وفد مجهورية اإيران الإسحامية اإن أأمهية جدول أأعامل التمنية أأمر ل ميكن املبالغة فيه .و أأضاف أأنه يبدي،
ابعتباره بدلا انميا ،تأأييده لرتش يد التوصية  .18و أأوحض أأن جلنة املعارف م  من بني جلان الويبو املهمة و أأن احدى
ِ
التوصيات اخلاصة بعمل تك اللجنة تتعلق بترسيع املفاوضات بشأأن خمتلف املوضوعات .وتناول معل جلنة املعارف
وقال اإنه مبثابة مسامهة مهمة يف حتديث وتنفيذ توصيات أأجندة التمنيةّ .
وظث ادلول ا ألعضاء عىل اإعادة النظر
يف الهنج اذلي تتبعه من أأجل تنفيذ اإحدى التوصيات املهمة .و أأبرز أأمهية املساعدة التقنية اليت تقدمها شعبة املعارف
التقليدية اإىل بعض ادلول ا ألعضاء بشأأن ترشيعاهتا الوطنية ويف تنفيذ وتنظمي املرشوعات املشرتكة مع املنظامت
الوطنية املعنية ،مما ميكن اعتباره أأيضا عنرصا من عنارص تنفيذ تك التوصية.
"وقال وفد الربازيل اإن نتاجئ اجلهود اليت تبذلها جلنة املعارف أأمر أأسايس للنجاح يف تنفيذ أأجندة التمنية معوما .وذكّر
ابلتوصية  18اخلاصة بلجنة املعارف والتوصية  20اخلاصة ابملك العام .و أأفاد بأأنه ميكن تناول مشاركة الشعوب
ا ألصلية يف جلنة املعارف يف ضوء التوصية  .21و أأضاف أأن جلنة املعارف متكّنت ،من خحال تعممي امللكية الفكرية
يف البدلان اليت دلهيا عدد كبري من امجلاعات التقليدية واجملموعات ا ألصلية ومكية وافرة من املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف ،من املسامهة بأأكرث الس بل كفاءة يف حتقيق أأهداف أأجندة التمنية .و أأوحض أأن ذكل يرسي عىل لك
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البدلان ،أأاي اكن مس تواها الإمنايئ .ومىض يقول اإن بدلاان مثل أأسرتاليا وكندا والولايت املتحدة ا ألمريكية وكثري من
البدلان ا ألخرى من البدلان الغنية اليت متتك خمزوان خضام من املعارف التقليدية ،اليت ينبغي أأيضا صوهنا وظاميهتا.
"وذكّر وفد نيجرياي بتوصيات أأجندة التمنية  18و 20و .21وقال اإن مهام جلنة املعارف فامي خيص املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مهام حامسة ا ألمهية يف سدّ العجز الإمنايئ العاملي ،وإاجياد وس يةل
للميض قدما بواسبة نظام امللكية الفكرية .و أأضاف أأن العجز الإمنايئ العاملي يصيب اب ألساس أأشدّ الفئات اس تضعافا
يف العامل ،اليت يمتث ّل موردها الأكرب لسدّ ذكل العجز يف معارفها التقليدية وأأشاكل تعبريها الثقايف التقليدي .و أأكّد أأن
معل جلنة املعارف أأمر ابلغ ا ألمهية ابلنس بة ألجندة الويبو للتمنية .و أأوحض قائحا اإن معل جلنة املعارف يقمي صةل بني
دوائر الصناعة والشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية والتمنية ،وابلتايل فاإن فكرة اإحداث انقسام أأو تضارب يف املصاحل
بني البدلان الصناعية والبدلان النامية يف نقاشات جلنة املعارف ل تدخل مضن احلوار املس تدام .وتناول أأشاكل العجز
الإمنايئ العاملي وقال اإنه جيب ،للمتكّن من سدّها ،أأن جتمتع دوائر الصناعية والشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية
وتتحاور ،وإان جلنة املعارف خري ماكن للقيام بذكل .ومىض يقول اإنه ينبغي أأيضا ،لس ّد أأشاكل العجز املذكورة مضن
أأجندة الويبو للتمنية ،العمل بأأقىص قدر ممكن عىل ضامن الفهم والتعاون بني اجملموعات ا إلقلميية .و أأكّد قائحا اإن معل
جلنة املعارف يسهم ،أأكرث من معل أأي هيئة أأخرى ،يف امجلع بني لك املصاحل يف السعي اإىل سدّ العجز الإمنايئ
تبرق اإىل مشاركة الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية وقال اإهنا أأمر يف غاية ا ألمهية وربط تك
العاملي .ويف ا ألخريّ ،
املشاركة برشعية جلنة املعارف.
"و أأبدى وفد جنوب أأفريقيا دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن اعامتد أأجندة
التمنية ّغري ولية الويبو لتضمني تعممي البعد الإمنايئ يف معلها .و أأضاف أأن معل جلنة املعارف يؤدي دورا مهام يف اإجناز
تك الولية وينبغي ابلتايل منحه ا ألمهية الحازمة.
"وذكّر وفد اإندونيس يا ابلتوصية  18من أأجندة الويبو للتمنية .و أأبدى دمعه لفكرة أأن تقدم جلنة املعارف تقريرا عن
املسامهة يف تنفيذ تك التوصية احملدّدة اإىل امجلعية العامة لعام  ،2018مع مراعاة الوضع الفعيل طيةل الولية ،لبيان
ما اإذا د أأبت جلنة املعارف فعحا عىل تنفيذ التوصية ".18

 .16اإن امجلعية العامة للويبو لعام 2018
مدعوة اإىل أأن تنظر يف "التقرير عن اللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور" (الوثيقة
 ،)WO/GA/50/8و أأن تناشد جلنة املعارف،
استنادا اإىل التقدم احملرز ،ترسيع معلها طبقا لولية
جلنة املعارف للثنائية :2019/2018
( أأ) مع الإشارة اإىل أأن مجيع أأعضاء جلنة
املعارف أأ ّكدوا دجددا ،دلى اختتام ادلورة
السابعة والثحاثني للجنة ،الزتامهم ابلسعي،
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استنادا اإىل التقدم احملرز ،اإىل ترسيع معل
اللجنة ،بغرض التوصل اإىل اتفاق ظول صك
دويل (صكوك دولية) ،دون اإخحال بببيعة
النتيجة (النتاجئ) فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا
يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي؛ وابلعمل عىل حنو بنّاء ومنفتح
ابس تخدام طرائق معل سل مية.
(ب) ومع الإقرار ابلتقدم احملرز خحال ادلورتني
اخلامسة والثحاثني والسادسة والثحاثني فامي
خيص املوارد الوراثية ،كام هو ّ
مبني يف تقرير
ومرشوع تقرير ادلورتني عىل التوايل
(WIPO/GRTKF/IC/35/10
و).WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov.
(ج) ومع الإشارة اإىل أأن موضوع املوارد
الوراثية سيُنظر فيه يف مرحةل "التقيمي" أأثناء
ادلورة ا ألربعني ،حني ستنظر اللجنة يف
اخلبوات املقبةل فامي خيص املوارد الوراثية،
وكذكل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ،مبا يف ذكل ما اإذا اكن ينبغي
التوصية ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس و /أأو
مواصةل املفاوضات.
(د) ومع الإشارة اإىل التقدم احملرز يف ادلورة
السابعة والثحاثني بش أأن املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،كام هو وارد
يف مرشوع تقرير ادلورة
(.)WIPO/GRTKF/IC/37/17 Prov.
(ه) ومع الإشارة اإىل أأن اللجنة س تواصل،
خحال ادلورات الثامنة والثحاثني والتاسعة
والثحاثني وا ألربعني ،معلها املتعلق ابملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
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(و) ومع الاعرتاف بأأمهية مشاركة الشعوب
ا ألصلية وامجلاعات احمللية يف معل جلنة
املعارف ،والإشارة اإىل استنفاد موارد صندوق
الويبو للتربعات ،وتشجيع ادلول ا ألعضاء عىل
النظر يف اإماكنية الإسهام يف الصندوق وحبث
ترتيبات متويل بديةل أأخرى.
[تيل ذكل املرفقات]
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[ادليباجة
[ضامن [تشجيع] احرتام [احلقوق الس يادية] [ظقوق] [ أأاحصاب احلقوق الرشعيني ،مبا يف ذكل] [الشعب][الشعوب]]
ا ألصلية وامجلاعات احمللية [وكذكل [الشعب][الشعوب]] الواقعة حتت اظتحال جزيئ أأو لكي] عىل مواردها الوراثية
و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] ،مبا يف ذكل مبد أأ [املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا] واملشاركة
الاكمةل والفعاةل طبقا [لحاتفاقات و] الإعحاانت ادلولية [ ،لس امي اإعحان ا ألمم املتحدة بشأأن ظقوق الشعوب ا ألصلية]].
[املسامهة يف منع المتك غري املرشوع للموارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]].
بديل
[املسامهة يف منع اس تخدام املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] بدون ترصحي].
[احلد اإىل أأدىن مس توى ممكن من حالت منح ظقوق [امللكية الفكرية] [الرباءات] عن خبأأ].
[التأأكيد دجددا عىل القمية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتجارية الكبرية للموارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة
ابملوارد الوراثية]].
[ا إلقرار ابملسامهة الكبرية لنظام الرباءات يف البحث العلمي والتبوير العلمي والابتاكر والتمنية الاقتصادية].
الس بل الصحيحة يف منح الرباءات محلاية الاخرتاعات اجلديدة وغري البدهيية
[التشديد عىل رضورة أأن يضمن ا ألعضاء انهتاج ُ
املتعلقة ابملوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]].
تشجيع احرتام [الشعب][الشعوب]] ا ألصلية وامجلاعات احمللية.
املوردين الرشعيني
[[يتعني][/ينبغي] أأن يكفل نظام [امللكية الفكرية][الرباءات] اليقني يف احلقوق للمس تخدمني الرشعيني و ّ
للموارد الوراثية و /أأو [املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]].
[الإقرار بدور نظام [امللكية الفكرية][الرباءات] يف تشجيع الابتاكر [ونقل التكنولوجيا وتعمميها] ،لتحقيق املصلحة املتبادةل
وموردي املوارد الوراثية و[ /أأو] [املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] و أأاحصاهبا ومس تخدمهيا].
ألاحصاب املصلحة ّ
[تعزيز [الشفافية و] تعممي املعلومات].
[ا ّإن وضع نظام عاملي وإالزايم س ينشئ ظروفا متساوية للصناعة والاس تغحال التجاري [للملكية الفكرية] [للرباءات] ،وييرس
كذكل الإماكانت [املنصوص علهيا يف املادة  )7(15من اتفاقية التنوع البيولويج] لتقامس املنافع املتأأتية من اس تخدام
املوارد الوراثية].
[تدعمي ظامية وتبوير [الرباءات] [امللكية الصناعية] يف دجال املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]
وتشجيع البحوث ادلولية املؤدية اإىل الابتاكر].
يعزز الكشف عن املصدر الثقة املتبادةل بني خمتلف أأاحصاب املصلحة املعنيني ابلنفاذ وتقامس املنافع .وقد يكون مجيع
[س ّ
موردين و /أأو مس تخدمني للموارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] .وبناء عليه ،فا ّإن الكشف
هؤلء ّ
يعزز أأيضا ادلمع املتبادل بني نظام النفاذ وتقامس املنافع
عن املصدر س يبين الثقة املتبادةل يف العحاقات بني الشامل واجلنوب وس ّ
ونظام [امللكية الفكرية][الرباءات]].
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[[ضامن] [ التوصية ب] عدم منح [براءات] [ملكية فكرية] عىل أأشاكل احلياة ،مبا يف ذكل البرش].
[الإقرار بأأنه [يتعني][/ينبغي] ،عند الاقتضاء ،أأن ميتثل النافذون اإىل املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد
الوراثية] يف بدل معني للقانون الوطين ذلكل البدل ،اذلي يوفر امحلاية للموارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد
الوراثية]].
[[يتعني][/ينبغي] أأن يكون ملاكتب [امللكية الفكرية][الرباءات] رشط اإلزايم للكشف ،كام هو حمدّد ابلتفصيل يف هذا
الصك القانوين ادلويل ،عندما ُُيمتل أأن تؤدي ظامية املوارد الوراثية برباءات اإىل ا إلرضار مبصاحل [الشعب][الشعوب]
وا ألصلية وامجلاعات احمللية].
[التأأكيد دجددا ،وفقا لتفاقية التنوع البيولويج ،عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردها [الببيعية] [البيولوجية] ،و أأن
سلبة حتديد النفاذ اإىل املوارد الوراثية تعود اإىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين]].
بديل
[التأأكيد دجددا[ ،طبقا] [وفقا] لتفاقية التنوع البيولويج ،عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل موارد[ها] [الببيعية]
[البيولوجية] [الوراثية] [مضن وليهتا القضائية خبحاف تك املرتببة ابلبرش] ،و أأن سلبة حتديد النفاذ اإىل املوارد الوراثية
تعود اإىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين]].
يعزز الابتاكر ،يتقاطع مع اتفاقية التنوع البيولويج
[الإقرار بأأن نظام [امللكية الفكرية] [الرباءات] ،اذلي ُيمي الاخرتاعات و ّ
وهل دور يف ظامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية].
ضامن اإماكنية نفاذ ماكتب الرباءات اإىل املعلومات املناس بة املتاحة لها عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد
الوراثية ،واليت م  حباجة اإلهيا لختاذ قرارات مس تنرية فامي خيص منح الرباءات.
التأأكيد دجددا عىل ثبات ظقوق الرباءات املمنوحة ببريقة سلمية وعىل اإماكنية التنبؤ هبا.
الإقرار بأأنه ميكن التصدي بفعالية حلالت منح الرباءات عن خبأأ من خحال حتسني قواعد البياانت املس تعمةل لتخزين
املعلومات اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية غري الرسية املرتببة ابملوارد الوراثية ،واليت ميكن ابلتايل اس تخدامها
للبحث عن احلقوق السابقة واملوارد املرجعية ليس يف اإجراءات الفحص حفسب ،بل كذكل يف اإجراءات اإببال
براءات ممنوحة.
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[ديباجة بديةل
الاعرتاف ابإعحان ا ألمم املتحدة بشأأن ظقوق الشعوب ا ألصلية.
الإقرار مببادئ املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية والرشوط املتفق علهيا فامي خيص النفاذ اإىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املرتببة ابملوارد الوراثية ،واس تعاملها.
الإقرار بدور نظام امللكية الفكرية يف املسامهة يف ظامية املوارد الوراثية ،واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية ،مبا يف
ذكل منع المتك غري املرشوع.
ضامن ادلمع املتبادل مع التفاقات ادلولية املتعلقة حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية ،وتك
املتعلقة ابمللكية الفكرية.
تعزيز الشفافية يف نظام امللكية الفكرية/الرباءات فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية.
التشديد عىل أأمهية أأن تتاح ملاكتب امللكية الفكرية/الرباءات اإماكنية النفاذ اإىل املعلومات املناس بة عن املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية ملنع منح ظقوق امللكية الفكرية/الرباءات عن خبأأ.
الإقرار بدور قواعد البياانت املس تعمةل لتخزين املعلومات اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية غري الرسية املرتببة
ابملوارد الوراثية ،يف منع منح الرباءات عن خبأأ ،سواء قبل املنح وبعده.
ا ألتأكيد دجددا عىل القمية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتجارية الكبرية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة
ابملوارد الوراثية.
ا ألتأكيد دجددا عىل ثبات الرباءات املمنوحة وعىل اإماكنية التنبؤ هبا.
الإقرار بدور نظام امللكية الفكرية يف تشجيع الابتاكر ونقل املعارف والتكنولوجيا وتعمميها والتمنية الاقتصادية ،لتحقيق
وموردي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية و أأاحصاهبا
املصلحة املتبادةل ألاحصاب املصلحة ّ
ومس تخدمهيا ،وا ألتأكيد دجددا عىل ذكل ادلور.
التشديد عىل عدم منح [براءات] [ملكية فكرية] عىل أأشاكل احلياة ،مبا يف ذكل البرش].
ا ألتأكيد دجددا (وفقا لتفاقية التنوع البيولويج) عىل احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردها [الببيعية] [البيولوجية] ،و أأن سلبة
حتديد النفاذ اإىل املوارد الوراثية تعود اإىل احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطين].
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[املادة ]1
تعاريف
املصبلحات املس تخدمة يف املواد النافذة
[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية
البديل 1
"املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية" م  املعارف اليت تتسم ابحلركية والتبور ،واليت تنشأأ يف س ياق تقليدي ،وتصان
بشلك جامعي ،وتنتقل من جيل اإىل جيل ،وتشمل ،عىل سبيل املثال ل احلرص[ ،ما يوجد يف] [ما هو مرتبط بــ] املوارد
الوراثية من دراية معلية ومهارات وابتاكرات وممارسات وتعمل].
البديل 2
"املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية" م  املعارف ا ألساس ية املتعلقة خبصائص واس تخدامات املوارد الوراثية ممّا ميلكه
[ أأاحصاب احلقوق الرشعيون ،مبا يف ذكل] [الشعب][الشعوب]] ا ألصلية وامجلاعات احمللية [ويؤدي بشلك مبارش اإىل
[اخرتاعات] [ملكية فكرية] تُبلب ظاميهتا] [ظيامث مل يكن ممكنا ،لول املعارف التقليدية ،اإجناز الاخرتاعات]].
البديل 3
["املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية" م  املعارف ا ألساس ية املتعلقة خبصائص واس تخدامات املوارد الوراثية ،اليت
تنشأأ يف س ياق تقليدي ،وتصان بشلك جامعي ،وتنتقل من جيل اإىل جيل ،ممّا ميلكه [ أأاحصاب احلقوق الرشعيون ،مبا يف
ذكل] [الشعب][الشعوب]] ا ألصلية وامجلاعات احمللية [ويؤدي بشلك مبارش اإىل [اخرتاعات] [ملكية فكرية] تُبلب
ظاميهتا] [ظيامث مل يكن ممكنا ،لول املعارف التقليدية ،اإجناز الاخرتاعات]]].
[بدل املنشأأ
"بدل املنشأأ" هو [ أأول] بدل ميتك املوارد الوراثية يف وضعها الببيعي.
بديل
"بدل املنشأأ" هو البدل اذلي امتك أأول املوارد الوراثية يف وضعها الببيعي وما زال ميتك تك املوارد الوراثية.
املورد]
[[البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية] [البدل ّ
املورد"[[ ،طبقا] [وفقا] للامدة  5من بروتوكول انغواي بشأأن احلصول
يعين مصبلح "البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية/البدل ّ
املورد]
عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخدامها امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج][ ،البدل ّ
[البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية] اذلي يُعد بدل املنشأأ [ أأو البدل اذلي ظصل عىل املوارد الوراثية و /أأو نفذ اإىل املعارف
التقليدية [طبقا] [وفقا] [لتفاقية التنوع البيولويج]]].
[منح الرباءات عن خبأأ
منح الرباءات عن خبأأ يعين منح ظقوق الرباءات خبصوص اخرتاعات ل تمتتع ابجلدة أأو ل تس تويف رشط عدم البداهة
أأو غري قابةل للتببيق الصناعي].
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[[الاخرتاع] املستند بشلك مبارش اإىل
"[الاخرتاع] املستند بشلك مبارش اإىل" يعين أأنه [جيب] أأن يس تخدم [املوضوع] [الاخرتاع] املورد الورايث [اس تخداما
مبارشا] ،و أأن يعمتد عىل املمزيات اخلاصة ابملورد اذلي [جيب أأن] يكون اتخمرتع قد نفذ [نفاذا ماداي] اإليه].
بديل
"[الاخرتاع] املستند بشلك مبارش اإىل" يعين أأنه [جيب] أأن يس تخدم [الاخرتاع] املورد الورايث [اس تخداما مبارشا] ،و أأن
يعمتد املفهوم الابتاكري عىل املمزيات اخلاصة ابملورد اذلي جيب أأن يكون اتخمرتع قد نفذ نفاذا ماداي اإليه].
املواد الوراثية
"املواد الوراثية" م  أأية مواد من أأصل نبايت أأو ظيواين أأو جرثويم أأو غريها من ا ألصول حتتوي عىل وحدات
وراثية وظيفية.
بديل
"املواد الوراثية" م  أأية مواد من أأصل نبايت أأو ظيواين أأو جرثويم حتتوي عىل وحدات وراثية وظيفية.
املوارد الوراثية
"املوارد الوراثية" م  املواد الوراثية ذات القمية الفعلية أأو احملمتةل.
بديل
"املوارد الوراثية" م  أأية مواد من أأصل نبايت أأو ظيواين أأو جرثويم حتتوي عىل وحدات وراثية وظيفية وتكتيس قمية فعلية
أأو حممتةل ،وتش متل عىل مش تقات ومعلومات وراثية عهنا.
[املصدر
البديل 1
يشري مصبلح "املصدر" اإىل أأي مصدر ُيصل منه مودع البلب عىل املورد الورايث من غري بدل املنشأأ ،مثل صاظب
املورد أأو مركز للبحث [ أأو بنك للجينات] [مس تودع حمدّد بناء عىل معاهدة بودابست] أأو حديقة للنبااتت].
البديل 2
ينبغي أأن يُفهم مصبلح "املصدر" مبعناه ا ألمع قدر الإماكن:
" "1املصادر ا ألولية ،ومهنا عىل وجه اخلصوص [ا ألطراف املتعاقدة][البدلان] اليت توفر املوارد الوراثية ،والنظام املتعدد
ا ألطراف للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة[ ،وماليك الرباءات ،واجلامعات ،واملزارعني،
ومس تودلي النبااتت] ،وامجلاعات ا ألصلية واحمللية؛
" "2واملصادر الثانوية ،ومهنا عىل وجه اخلصوص اجملموعات خارج الوضع الببيعي و[ا ألدبيات العلمية]].
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البديل 3
يشري مصبلح "املصدر" اإىل أأي مصدر ُيصل منه مودع البلب عىل املورد الورايث من غري بدل املنشأأ ،مثل صاظب
املورد أأو مركز للبحث [ أأو بنك للجينات] [مس تودع حمدّد بناء عىل معاهدة بودابست] أأو [حديقة للنبااتت ].أأو أأي
مس تودع أآخر للموارد الوراثية].
[الاس تعامل
"اس تعامل" املوارد الوراثية يعين اإجراء البحث والتبوير[ ،والصيانة والتجميع وحتديد اخلصائص ،ومعليات أأخرى[ ]،مبا يف
ذكل التسويق] بشأأن التكوين الورايث و /أأو الكمييايئ البيولويج للموارد الوراثية ،و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد
الوراثية] [بوسائل مهنا اس تخدام التكنولوجيا احليوية] [ظسب التعريف الوارد يف املادة  2من اتفاقية التنوع البيولويج]].
بديل
["اس تعامل" املوارد الوراثية يعين اإجراء البحث والتبوير [خارج الاس تخدامات التقليدية من قبل أأاحصاب املعارف] [مبا يف
ذكل التسويق] بشأأن التكوين الورايث و /أأو الكمييايئ البيولويج للموارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد
الوراثية] [بوسائل مهنا اس تخدام التكنولوجيا احليوية] [ظسب التعريف الوارد يف املادة  2من اتفاقية التنوع
البيولويج][.واس تحداث منتج جديد ،أأو طريقة جديدة لس تخدام أأو صنع منتج ما]]].
مصبلحات أأخرى
[البيوتكنولوجيا
"البيوتكنولوجيا" [كام م  معرفة يف املادة  2من اتفاقية التنوع البيولويج] م  أأية تببيقات تكنولوجية تس تخدم النظم
البيولوجية أأو الاكئنات احلية [ أأو مش تقاهتا] ،لصنع أأو تغيري املنتجات أأو العمليات من أأجل اس تخدامات معينة].
[البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية
["البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية" هو البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية اليت جتمع من مصادر داخل املوقع ،مبا يف ذكل
العشائر من ا ألنواع الربية واملد ّجنة [ ،أأو اليت تؤخذ من مصادر خارج املوقع ]،واليت من اجلائز أأو من غري اجلائز أأن تكون
قد نشأأت يف ذكل البدل].
بديل
["البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية" هو البدل اذلي ميتك املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية يف وضعها الببيعي ويوفر
املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية]].
[املش تق
"املش تق" هو مركب كمييايئ بيولويج ُيدث طبيعيا وينتج عن الاعتصار الورايث ملوارد بيولوجية أأو وراثية أأو عن اس تقحاهبا
[ ،ظىت وإان مل يكن ُيتوي عىل وحدات وراثية وظيفية]].
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الظروف يف الوضع الببيعي
"الظروف يف الوضع الببيعي" م  الظروف اليت توجد فهيا املوارد الوراثية داخل النظم الإيكولوجية واملوائل الببيعية ويف
حاةل ا ألنواع املدجنة أأو املس تنبتة يف احمليبات اليت تبور فهيا خصائصها املمزية [املادة  2من اتفاقية التنوع البيولويج].
الصيانة خارج الوضع الببيعي
"الصيانة خارج الوضع الببيعي" تعين صيانة عنارص التنوع البيولويج خارج موائلها الببيعية.
[المتك غري املرشوع
"المتك غري املرشوع" هو [اكتساب] [اس تعامل] موارد وراثية [و] [ أأو] [معارف تقليدية مرتببة مبوارد وراثية] دون موافقة
اتخموةل لإعباء [تك] املوافقة] [الإدارة اتخمتصة] عىل ذكل [الاكتساب]
[ظرة] [مس بقة مس تنرية] [من قبل اجلهات ّ
املورد]].
[الاس تعامل][ ،طبقا للترشيعات الوطنية] [لبدل املنشأأ أأو البدل ّ
بديل
["المتك غري املرشوع" هو اس تخدام موارد وراثية و /أأو [معارف تقليدية مرتببة مبوارد وراثية] تكون للآخر عندما ُيصل
املس تخدم عىل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية من صاظهبا عرب وسائل غري سلمية أأو اإخحال ابلثقة يؤدي اإىل انهتاك
مورد .واس تخدام موارد وراثية و[معارف تقليدية مرتببة مبوارد وراثية] مكتس بة عرب وسائل قانونية
القانون الوطين يف بدل ّ
مثل قراءة املنشورات ،والرشاء ،والاس تكشاف املس تقل ،والهندسة العكس ية ،والكشف غري املقصود ،نتيجة اخفاق
أأاحصاب املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] يف اختاذ اإجراءات وقائية معقوةل ل يع ّد متلاك
غري مرشوع].
[النفاذ [املادي]
"النفاذ [املادي][/املبارش]" اإىل املورد الورايث هو امتحاكه ماداي [ أأو عىل ا ألقل وجود اتصال اكف به يسمح بتحديد
خصائص املورد الورايث املرتبط بـ [الاخرتاع] [امللكية الفكرية]]].
[املوارد الوراثية احملمية
"املوارد الوراثية احملمية م  املوارد الوراثية احملمية اإما مبوجب ظق من ظقوق امللكية الفكرية أأو مبوجب ظق قانوين أآخر.
وعند انقضاء مدة رساين ظقوق امللكية الفكرية املرتببة مبورد ورايث ،ينبغي أأن يصري ذكل املورد الورايث اإىل املك العام
ول يُعامل مكورد ورايث محمي].
[مصدر املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية
"مصدر املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية" هو أأي مصدر ُيصل منه مودع البلب عىل املعارف التقليدية املرتببة
ابملوارد الوراثية ،مبا يف ذكل امجلاعات ا ألصلية واحمللية ،وا ألدبيات العلمية ،وقواعد البياانت املتاحة للجمهور ،وطلبات
4
الرباءات ،ومنشورات الرباءات.
 4هذه امجلةل ل ترد ظرفيا يف الوثيقة ،ولكهنا أأدرجت ابلزتامن مع احلذف الشامل ملصبلح "املعارف التقليدية املعنية" من النص .وبعد التفكريُ ،ريئ أأنه ينبغي
اإاتحة الفرصة لدلوةل العضو اليت أأدرجت امجلةل لتوضيح وجاههتا احلالية ابلنس بة للنص.
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[الاس تخدام بدون ترصحي
"الاس تخدام بدون ترصحي " هو اكتساب موارد الوراثية[ ،معارف تقليدية مرتببة مبوارد وراثية] دون موافقة الإدارة
املورد].
اتخمتصة طبقا للقانون الوطين للبدل ّ
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[ أأول .الكشف [الإلزايم]]
[املادة ]2
[الهدف]
[هدف هذا الصك هو املسامهة يف ظامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية مضن نظام
[امللكية الفكرية] [الرباءات] عن طريق ما ييل:
( أأ) ضامن ادلمع املتبادل مع التفاقات ادلولية املتعلقة حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة
ابملوارد الوراثية وتك املتعلقة ابمللكية الفكرية؛
(ب) وتعزيز الشفافية يف نظام [امللكية الفكرية][الرباءات[ فامي خيص املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية
املرتببة ابملوارد الوراثية؛
(ج) وضامن أأن تتاح ملاكتب امللكية الفكرية/الرباءات اإماكنية النفاذ اإىل املعلومات املناس بة عن املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية ملنع منح ظقوق [امللكية الفكرية][الرباءات] عن
خبأأ].
[املادة ]3
[موضوع الصك
ينببق هذا الصك عىل املوارد الوراثية ،و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]].
بديل
[يتعني][/ينبغي] أأن ينببق هذا الصك عىل طلبات الرباءات اخلاصة ابلخرتاعات املستندة بشلك مبارش اإىل املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية].
[املادة ]4
[رشط الكشف
عندما يكون [املوضوع] [الاخرتاع املبلوب ظاميته] يف اإطار طلب بشأأن [ملكية فكرية] [براءة] [مش متحا
1.4
عىل اس تعامل] [مستندا بشلك مبارش اإىل] املوارد الوراثية و /أأو [املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]،
[يتعني][/ينبغي] أأن [تبلب لك دوةل عضو][/يبلب لك طرف] من املودعني ما ييل:
املورد اذلي هو بدل املنشأأ] [بدل املنشأأ] [و]] [ أأو [اإذا مل يكن معروفا] ]،مفصدر املوارد الوراثية
الكشف عن [البدل ّ
و /أأو [املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية].
املورد اذلي هو بدل املنشأأ] [بدل املنشأأ] معروفا ،فاإعحان هبذا اخلصوص].
(ب) [وإاذا مل يكن املصدر و /أأو [البدل ّ
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طبقا للقانون الوطنية ،جيوز أأن [تشرتط دوةل عضو][/يشرتط طرف] من املودعني تقدمي معلومات وجهية
2.4
عن الامتثال لرشوط النفاذ وتقامس املنافع ،مبا يف ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية[ ،ولس امي من [الشعب][الشعوب]]
ا ألصلية وامجلاعات احمللية] ظسب الاقتضاء].
بديل
ل يشمل رشط الكشف الوارد يف الفقرة  1رشط تقدمي معلومات وجهية عن الامتثال لرشوط النفاذ وتقامس
2.4
املنافع ،مبا يف ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية.
[يتعني/ينبغي/جيوز] [ل] أأ ّل يفرض رشط الكشف عىل ماكتب [امللكية الفكرية] [الرباءات] الالزتام ابلتحقق
3.4
من موضوعات الكشف[ .ولكن [يتعني][/ينبغي] أأن تقدم ماكتب [امللكية الفكرية] [الرباءات] التوجيه اإىل مودعي طلبات
[امللكية الفكرية] [الرباءات] فامي خيص كيفية استيفاء رشط الكشف.
[يتعني][/ينبغي] أأن يتيح لك من [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف] للعموم املعلومات املكشوف عهنا [ ،ابس تثناء
4.4
5
املعلومات املتعلقة ابخلصوصية] .
[املادة ]5
[الاس تثناءات والتقييدات
مربرة
[دلى الامتثال لحالزتام املنصوص عليه يف املادة  ،4جيوز ل ألعضاء ،يف حالت خاصة ،اعامتد اس تثناءات وتقييدات ّ
املربرة عىل حنو غري محامئ بتنفيذ هذا الصك،
ولزمة محلاية املصلحة العامة ،رشط أأل خت ّل تك الاس تثناءات والتقييدات ّ
أأو ابدلمع املتبادل مع الصكوك ا ألخرى].
[بديل
[يتعني][/ينبغي] أأ ّل ينببق رشط الكشف يف [امللكية الفكرية] [الرباءات] فامي خيص املوارد الوراثية
1.5
و [املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] عىل ما ييل:
( أأ) [مجيع [املوارد الوراثية البرشية] [املوارد الوراثية املأأخوذة من البرش] [مبا فهيا امل ْمرضات البرشية]؛]
(ب) و[املش تقات]؛
(ج) و[السلع]؛[/املوارد الوراثية عندما تُس تخدم كسلع]؛
(د) و[املعارف التقليدية املوجودة يف املك العام]؛
(ه) و[املوارد الوراثية خارج ا ألنظمة القانونية الوطنية [واملناطق الاقتصادية]]؛
(و) و[مجيع املوارد الوراثية [املكتس بة] [اليت مت النفاذ اإلهيا] قبل [بدء نفاذ اتفاقية التنوع البيولويج]
[قبل  29ديسمرب [ ]]1993بدء نفاذ بروتوكول انغواي يف  12أأكتوبر ]2014؛
 5هناك صياغة بديةل مش تقة من املادة  )2(14من بروتوكول انغواي وم  "بدون الإخحال حبامية املعلومات الرسية".
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(ز) [واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية الحازمة محلاية احلياة البرشية أأو احليوانية
أأو النباتية أأو الصحة [مبا يف ذكل الصحة العامة] أأو لتحايف اإحلاق رضر جس مي ابلبيئة].
[[ .2.5يتعني][/ينبغي] أأ ّل تفرض [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف] رشط الكشف املنصوص عليه يف هذا الصك عىل
طلبات [امللكية الفكرية] [الرباءات] املودعة [ أأو اليت لها اترخي أأولوية] قبل دخول هذا الصك حزي النفاذ [ ،وفقا
للقوانني الوطنية املوجودة قبل هذا الصك]]]].
[املادة ]6
[العقوابت والتعويضات
[[يتعني][/ينبغي] أأن يتخذ لك من [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف] تدابري قانونية وإادارية مناس بة وفعاةل
1.6
ومتاكفئة ملواهجة عدم الامتثال لرشط الكشف الوارد يف املادة .4
2.6

[يتعني/ينبغي/جيوز] أأن تشمل تك التدابري تدابري قبل املنح و /أأو بعده.

بديل
2.6

وفقا للترشيع الوطين[ ،يتعني/ينبغي] [جيوز] أأن [تشمل تك التدابري ،مضن مجةل أأمور] ما ييل:
( أأ) قبل املنح.
" "1تعليق الاس مترار يف معاجلة طلبات [امللكية الفكرية] [الرباءات] اإىل أأن يمت استيفاء رشوط
الكشف.
" "2اعتبار مكتب [للملكية الفكرية] [للرباءات] البلب مسحواب [وفقا للقانون الوطين].
" "3منع أأو رفض منح [ظق من ظقوق امللكية الفكرية] [براءة].
" "4اإاتحة فرصة أأمام مودعي طلبات [امللكية الفكرية] [الرباءات] لتمكةل طلبات [امللكية الفكرية]
[الرباءات] مبعلومات اإضافية تكشف عن مصدر أأو منشأأ أأي من املوارد الوراثية أأو املعارف
التقليدية املس تخدمة .ومبا أأن تك املعلومات ليست وجهية من ظيث كيفية صنع الاخرتاع
واس تخدامه ،فلن يكون هناك أأي أأثر عىل اترخي اإيداع البلب ولن ي ُشرتط دفع أأي رمس
مقابل تقدميها بعد اترخي اإيداع البلب.
(ب) [بعد املنح.
" "1نرش ا ألظاكم القضائية املتعلقة بعدم الكشف.
"[ "2غرامات أأو تعويضات مناس بة عن ا ألرضار ،مبا يف ذكل دفع الإاتوات].
" "3جيوز اختاذ تدابري أأخرى [مبا فهيا الإببال ،والعداةل التصاحلية ،والتعويض املادي ملاليك املوارد
الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] تشمل الشعوب ا ألصلية و /أأو امجلاعات
احمللية] ،وفقا للقانون الوطين]].
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جيوز ،مبوجب القانون الوطين ،اإببال [ظق من ظقوق امللكية الفكرية] [براءة] كعقوبة عىل عدم الامتثال
3.6
للامدة  4يف حالت رفض الامتثال بشلك مقصود أأو متع ّمد ،ولكن ل جيوز ذكل إا ّل بعد منح صاظب [امللكية الفكرية]
املعرف يف القانون الوطين ،وفشل املفاوضات
[الرباءة] فرصة التوصل إاىل تسوية مرضية مع ا ألطراف املعنية ،عىل النحو ّ
ذات الصةل.
بديل
[يتعني][/ينبغي] أأ ّل يؤثر عدم استيفاء رشط الكشف يف احصة ظقوق [امللكية الفكرية] [الرباءات] املمنوحة
3.6
أأو قابلية اإنفاذها.
[يتعني][/ينبغي] أأن تضع [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف] أآليات مناس بة لتسوية املنازعات].
4.6
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[اثنيا .بدائل املواد من  2اإىل 6
انعدام رشط جديد للكشف]
بديل [املادة ]2
[الهدف
هدف هذا الصك هو منع منح ظقوق الرباءات خبصوص اخرتاعات ل تس تويف رشوط اجلدة وعدم البداهة وإاماكنية
التببيق الصناعي].
بديل
يريم هذا الصك اإىل حتقيق الهدفني التاليني:
( أأ) منع منح الرباءات عن خبأأ خبصوص اخرتاعات ل تمتتع ابجلدة أأو ل تنبوي عىل نشاط ابتاكري فامي
يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة هبا ،مبا ميكنه ظامية الشعوب ا ألصلية وامجلاعات
احمللية من التقييدات اليت قد تبر أأ عىل الاس تخدام التقليدي ملواردها الوراثية ومعارفها التقليدية
املرتببة هبا من جراء منح براءات بشأأهنا عن خبأأ؛
(ب) وضامن اإماكنية نفاذ ماكتب الرباءات اإىل املعلومات املناس بة املتاحة لها عن املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية ،واليت م  حباجة اإلهيا لختاذ قرارات مس تنرية يف منح الرباءات؛
وميرس من أأجل تعزيز الإبداع والابتاكر].
(ج) واحلفاظ عىل مك عام وافر ّ
بديل [املادة ]3
[موضوع الصك
[يتعني][/ينبغي] أأن ينببق هذا الصك عىل طلبات الرباءات اخلاصة ابلخرتاعات املستندة بشلك مبارش اإىل املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية].
بديل [املادة ]4
[الكشف
ل جيوز أأن يُبلب من مودعي طلبات الرباءات ذكر املاكن اذلي ميكن احلصول فيه عىل املوارد الوراثية اإل اإذا
1.4
اكن ذكل املاكن رضوراي لشخص من أأهل املهنة من أأجل اجناز الاخرتاع .وعليه ،ل ميكن فرض أأية رشوط للكشف عىل
مودعي طلبات الرباءات أأو أأاحصاهبا ابلنس بة للرباءات املتعلقة ابملوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]
ألس باب خحاف ا ألس باب املتعلقة ابجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو اإماكنية التببيق الصناعي أأو المتكني].
حمصةل من كيان هل ظق قانوين عىل املورد الورايث
2.4
[عندما ي ُس تحدث موضوع اخرتاع ابس تخدام موارد وراثية ّ
[(مبا يف ذكل ماكل الرباءة)] ،جيوز ذلكل الكيان أأن يشرتط ،يف اتفاق الترصحي أأو الرتخيص اذلي مينح مودع البلب احلق
يف النفاذ اإىل املورد الورايث أأو احلق يف اس تخدام املورد الورايث ،من مودع البلب ما ييل:
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( أأ) تضمني مواصفات أأي طلب براءة و أأي اإصدار لرباءة ذات صةل اإعحاان ينص عىل أأن الاخرتاع أأجنز
ابس تخدام املورد الورايث ومعلومات وجهية أأخرى،
[(ب) واحلصول عىل املوافقة الحازمة لحاس تخدامات غري املشموةل ابتفاق الترصحي أأو الرتخيص]].
[يتعني][/ينبغي] ملاكتب الرباءات أأن تنرش اكمل معلومات الرباءة املكشوف عهنا عىل الإنرتنت ،يف يوم منح
3.4
الرباءة و[يتعني][/ينبغي] لها أأيضا أأن تسعى من أأجل اإاتحة حمتوايت طلب الرباءة للجمهور عن طريق الإنرتنت].
[عندما ل يكون النفاذ اإىل مورد ورايث أأو [معارف تقليدية مرتببة مبورد ورايث] رضوراي لإجناز الاخرتاع
4.4
أأو اس تخدامه ،جيوز توفري املعلومات املتعلقة مبصدر أأو منشأأ املورد الورايث أأو [املعارف التقليدية املرتببة ابملورد الورايث]
يف أأي وقت بعد اترخي اإيداع البلب وبدون دفع أأي رمس].
[يتعني][/ينبغي] أأ ّل يفرض رشط الكشف عن [املوقع اجلغرايف] اذلي ُظ ّصلت منه املواد الوراثية عىل مكتب
5.4
الرباءات الالزتام ابلتحقق من موضوعات الكشف .ولكن [يتعني][/ينبغي] أأن تقدم ماكتب الرباءات التوجيه اإىل مودعي
طلبات الرباءات فامي خيص كيفية استيفاء رشط الكشف وتتيح هلم و ألاحصاب الرباءات فرصة لتصحيح أأية بياانت
غري احصيحة أأو خاطئة من مضن املعلومات املكشوف عهنا.
يتعني أأن يسفر عدم حفص طلب براءة يف الوقت املناسب عن تعديل مدة رساين الرباءة املمنوحة لتعويض
6.4
صاظب الرباءة عن التأأخري الإداري].
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[اثلثا .التدابري [ادلفاعية][/املمكّةل]]
[املادة ]7
[العناية الواجبة
[يتعني][/ينبغي] [لدلول ا ألعضاء][/ل ألطراف] أأن تشجع أأو تضع نظام عناية واجبة يكون منصفا ومعقول للتأأكد من أأن
النفاذ اإىل املوارد الوراثية [احملمية] ّمت وفقا للترشيع [الساري] [بشأأن النفاذ وتقامس املنافع] أأو الرشوط التنظميية.
( أأ) [يتعني][/ينبغي] اس تخدام قواعد بياانت كآلية لرصد الامتثال لرشوط العناية الواجبة وفقا للقانون
الوطين .ولكن [يتعني][/ينبغي] أأ ّل تكون [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف] ملزمة ابإنشاء قواعد البياانت
املذكورة.
(ب) [يتعني][/ينبغي] أأن يكون النفاذ اإىل قواعد البياانت املذكورة متاحا ملن ُُيمتل الرتخيص هلم
ابس تخدام الرباءات [واملستمثرين احملمتلني] من أأجل التأأكد من التسلسل القانوين لس ند املوارد
الوراثية [احملمية] اليت تستند اإلهيا براءة ما]].
[املادة ]8
1.8

[[منع منح الرباءات [عن خبأأ] ]6ومدوانت السلوك الاختيارية
[يتعني][/ينبغي] [لدلول ا ألعضاء][/ل ألطراف] أأن تقوم مبا بيل:
( أأ) اإاتحة تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإدارية ،ظسب الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين ،ملنع منح الرباءات
[عن خبأأ] لخرتاعات مبالب هبا تنبوي عىل موارد وراثية و[معارف تقليدية مرتببة مبوارد
وراثية] ،اإذا اكنت تك املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] ،وفقا للقانون
الوطين:
" "1تستبق اخرتاعا مبالبا به (انتفاء اجلدة)؛
" "2أأو جتعل اخرتاعا مبالبا به بدهييا (البداهة أأو انتفاء النشاط الابتاكري).
(ب) وإااتحة تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإدارية ،ظسب الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين ،للسامح للغري
ابلبعن يف صحاظية براءة ،بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فامي يتعلق ابخرتاعات تنبوي عىل
موارد وراثية و[معارف تقليدية مرتببة مبوارد وراثية].
(ج) [والعمل ،ظسب الاقتضاء ،عىل تشجيع اإعداد واس تخدام مدوانت سلوك اختيارية ومبادئ توجهيية
للمس تخدمني بشأأن ظامية املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]].

6

طلبت دوةل عضو تغيري هذا العنوان ليصبح "ظامية املبالبة ابلرباءات" .ولكن امليرسين ل يفهموا معىن هذا الاقرتاح ويلمتسوا توضيحا قبل اإدخال
ذكل التغيري.
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(د) والسعي ،ظسب الاقتضاء ،اإىل تيسري اإعداد قواعد بياانت حتتوي عىل [معلومات تتعلق بـ] املوارد
الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] وتبادلها وتعمميها والنفاذ اإلهيا ليك تس تخدمها
ماكتب الرباءات] [مع وضع ضامانت محامئة].
وتمكةل للزتام الكشف املنصوص عليه يف املادة  ،4ودلى تنفيذ هذا الصك ،جيوز [لدلوةل العضو][/للبرف]
[2.8
النظر يف اإماكنية اس تخدام قواعد البياانت اخلاصة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وفقا لظتياجاهتا و أأولوايهتا والضامانت
اليت تشرتطها قوانيهنا الوطنية والظروف اخلاصة].
أأنظمة البحث يف قواعد البياانت
ُُي ّث ا ألعضاء عىل تيسري اإعداد قواعد بياانت [معلومات تتعلق بـ] املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية
3.8
املرتببة ابملوارد الوراثية] ألغراض البحث يف طلبات الرباءات وحفصها ،ابلتشاور مع أأاحصاب املصلحة املعنيني ومبراعاة
ظروفهم الوطنية اإضافة اإىل الاعتبارات التالية:
( أأ) ألغراض حتقيق التشغيل املتبادل[ ،يتعني][/ينبغي] أأن متتثل قواعد البياانت للمعايري ادلنيا وهيلك
املضمون.
(ب) و[يتعني][/ينبغي] وضع ضامانت مناس بة [مثل ّ
املرّشات] وفقا للقانون الوطين.
(ج) وس يكون النفاذ اإىل قواعد البياانت املذكورة مفتوحا ملاكتب الرباءات [وللمس تخدمني املعمتدين
الآخرين].
بوابة الويبو
[يتعني][/ينبغي] [لدلول ا ألعضاء][/ل ألطراف] أأن تضع نظاما للبحث يف قواعد البياانت (بوابة الويبو) يربط
4.8
قواعد بياانت أأعضاء الويبو اليت حتتوي عىل معلومات عن املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]
غري الرسية داخل إاقلميها .وس متكن بوابة الويبو الفاظص [وامجلهور] من النفاذ مبارشة اإىل قواعد البياانت الوطنية واس تخراج
بياانت مهنا .وستتضمن بوابة الويبو أأيضا ضامانت مناس بة [مثل ّ
املرّشات]].
ينبغي [لدلول ا ألعضاء][/ل ألطراف] اإاتحة تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإدارية ،ظسب الاقتضاء ووفقا
5.8
للقانون الوطين ،لتنفيذ بوابة الويبو وإادارهتا].
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[رابعا .أأظاكم ختامية]
[املادة ]9
[تدابري امحلاية الوقائية
[[يتعني][/ينبغي] عدم اعتبار املوارد الوراثية املوجودة يف الببيعة أأو املعزوةل مهنا [اخرتاعات] [ملكية فكرية] والامتناع
ابلتايل عن منح أأية ظقوق [ملكية فكرية] [براءات] خبصوصها]].
[املادة ]10
العحاقة ابلتفاقات ادلولية
[يتعني][/ينبغي] أأن يضع هذا الصك عحاقة دمع متبادل [بني ظقوق [امللكية الفكرية][الرباءات] اليت [تستند
1.10
بشلك مبارش اإىل] [تنبوي عىل] [اس تعامل] املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] و] [مع]
التفاقات واملعاهدات ادلولية الوجهية [السارية].
بديل
[ينبغي أأن يكون هذا الصك مامتش يا مع التفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية .و ّيقر ا ألعضاء ابلعحاقات
1.10
تعزز منح الرباءات املنبوية عىل اس تعامل املوارد الوراثية و /أأو و[املعارف التقليدية املرتببة
املتسقة بني الس ياسات اليت ّ
تعزز النفاذ اإىل املوارد الوراثية ،وتقامس املنافع
تعزز احلفاظ عىل التنوع البيولويج ،و ّ
ابملوارد الوراثية] والس ياسات اليت ّ
املتأأتية من تك املوارد].
[[يتعني][/ينبغي] أأن يمكّل هذا الصك اتفاقات أأخرى بشأأن موضوعات ذات صةل هبذا الشأأن ،ول يريم اإىل
2.10
تغيري تك التفاقات ،و[يتعني][/ينبغي] أأن يدمع ،عىل وجه اخلصوص[ ،الإعحان العاملي حلقوق الإنسان ،و] املادة  31من
اإعحان ا ألمم املتحدة بشأأن ظقوق الشعوب ا ألصلية].
يرض أأو خي ّل حبقوق الشعوب ا ألصلية املنصوص علهيا
3.10
[ل ينبغي أأن يُ ّ
فرس أأي ظمك من أأظاكم هذا النص بأأنه ّ
يف اإعحان ا ألمم املتحدة بشأأن ظقوق الشعوب ا ألصلية .ويف حال تنازع بني القوانني ،تكون الغلبة حلقوق الشعوب ا ألصلية
املنصوص علهيا يف ذكل الإعحان وينبغي أأن يسرتشد أأي تفسري بأأظاكم ذكل الإعحان]].
[يتعني][/ينبغي] أأن تُعدل [معاهدة التعاون بشأأن الرباءات] و[معاهدة قانون الرباءات] من أأجل [تضميهنام]
[4.10
[متكني ا ألطراف يف [معاهدة التعاون بشأأن الرباءات] و[معاهدة قانون الرباءات] من أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل]
رشط الكشف الإلزايم عن منشأأ ومصدر املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية][ .و[يتعني][/ينبغي]
أأن تتضمن التعديحات أأيضا اشرتاط التأأكيد عىل املوافقة املس بقة املس تنرية وإاثبات تقامس املنافع وفقا للرشوط املتفق علهيا
مع بدل املنشأأ]].
[املادة ]11
التعاون ادلويل
[[[يتعني][/ينبغي] أأن ّ
حتث هيئات الويبو املعنية أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل] [[يتعني][/ينبغي] للفريق
العامل املعين ابإصحاح معاهدة التعاون بشأأن الرباءات] اإعداد مجموعة من املبادئ التوجهيية بشأأن [حبث وحفص البلبات
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املتعلقة ابملوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية]] [الكشف الإداري عن املنشأأ أأو املصدر] من قبل
الإدارات املعنية ابلبحث والفحص ادلوليني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات].
بديل
[ينبغي ل إحادارات املعنية بفحص الرباءات أأن تتقامس املعلومات عن مصادر املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية و /أأو املعارف
التقليدية ،ل س امي املنشورات ادلورية واملكتبات الرمقية وقواعد البياانت املش متةل عىل معلومات تتعلق ابملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية .وينبغي أأن يتعاون أأعضاء الويبو عىل تقامس املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف ،مبا فهيا املعارف
التقليدية ،املرتببة ابس تخدام املوارد الوراثية].
[املادة ]12
التعاون عرب احلدود
[يف احلالت اليت توجد فهيا نفس املوارد الوراثية و[املعارف التقليدية املرتببة ابملوارد الوراثية] يف ظروف وضعها الببيعي
داخل اإقلمي أأكرث من طرف واحد[ ،يتعني][/ينبغي] أأن تسعى تك ا ألطراف اإىل التعاون فامي بيهنا ،ظسب الاقتضاء،
مع إارشاك [الشعب][الشعوب] ا ألصلية وامجلاعات احمللية املعنية ،عىل أأن تقوم بذكل ،ظيامث أأمكن ،ابختاذ تدابري تستند اإىل
القوانني والربوتوكولت العرفية وتدمع أأهداف هذا الصك والترشيعات الوطنية ول تتعارض معها].
[املادة ]13
املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات
[[يتعني/ينبغي] لهيئات الويبو املعنية] [يتعني/ينبغي للويبو] أأن حتدّد أأساليب اس تحداث ا ألظاكم مبوجب هذا الصك
ومتويلها وتنفيذها .و[يتعني/ينبغي] أأن تقدم الويبو املساعدة التقنية و أأنشبة التعاون وتكوين الكفاءات وادلمع املايل ،ظسب
املوارد املالية ،اإىل البدلان النامية ،وخاصة البدلان ا ألقل منوا ،ليك تنفذ الالزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك].
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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ادليباجة/مقدمة
 .1اعرتاف ًا ابإعحان ا ألمم املتحدة بشأأن ظقوق الشعوب ا ألصلية ،وبتبلعات [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية
[املبيّنة فيه]؛
[ .2اإقرار ًا بأأن [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية لها احلق] الإقرار حبقوق [الشعوب] ا ألصلية ومصاحل امجلاعات
احمللية] يف احلفاظ عىل ملكيهتا الفكرية املرتببة برتاهثا الثقايف ،مبا يف ذكل معارفها التقليدية ،والتحمك فهيا وظاميهتا وتمنيهتا؛]
 .3اإقرار ًا بأأن وضع [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية خيتلف من منبقة ألخرى ومن بدل لآخر و أأنه ينبغي مراعاة
دلةل اخلصائص الوطنية وا إلقلميية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية؛
 .4اإقرار ًا بأأن املعارف التقليدية [للشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية لها قمية [ذاتية] ،مبا يف ذكل قمية اجامتعية وثقافية
وروظية واقتصادية وعلمية وفكرية وجتارية وتربوية؛
 .5اعرتاف ًا بأأن أأنظمة املعارف التقليدية تكفل ُأ ُطر ًا ملا جيري من نشاط ابتاكري ويتواصل من ظياة فكرية إابداعية م ّمتزية،
تكتيس ماكنة [جوهرية] ابلنس بة [للشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية؛
 .6احرتام ًا لحاس تخدام العريف للمعارف التقليدية وتمنيهتا وتبادلها ونقلها بشلك متواصل؛
إذاكء لحرتام أأنظمة املعارف التقليدية وكرامة أأاحصاب املعارف التقليدية اذلين يصونون تك ا ألنظمة وُيافظون علهيا،
 .7ا ً
وكذا سحامهتم الثقافية وقميهم الروظية؛
 .8اعرتاف ًا بأأن ظامية املعارف التقليدية ينبغي أأن تسهم يف الهنوض ابلإبداع والابتاكر ونقل املعارف ونرشها مبا يعود
ابملنفعة عىل لك من أأاحصاب املعارف التقليدية ومس تخدمهيا وببريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي
وإارساء توازن بني احلقوق والواجبات.
[ .9تشجيع ًا للحرية الفكرية والفنية و أأعامل البحث أأو غريها من املامرسات العادةل والتبادل الثقايف برشوط متفق علهيا ،مبا
يف ذكل التقامس العادل واملنصف للمنافع ورهن موافقة ظرة ومس بقة ومس تنرية وإاقرار ومشاركة من قبل [الشعوب] ا ألصلية
[وامجلاعات احمللية] و[ا ألمم/املس تفيدين].؛]
[ .10ضام ًان لدلمع املتبادل مع التفاقات ادلولية املتعلقة حبامية املعارف التقليدية وصوهنا ،وتك املتعلقة ابمللكية الفكرية؛]
 .11اإقرار ًا ابدلور اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر والإبداع ونقل املعارف ونرشها ويف التمنية
وموردي املعارف التقليدية ومس تخدمهيا ،وتأأكيد ًا ذلكل ادلور من جديد؛
الاقتصادية مبا خيدم أأاحصاب املصلحة ّ
 .12اإقرار ًا ابلقمية اليت يكتس هيا مك عام ظيوي ومجموعة املعارف املتاحة لحاس تخدام من قبل امجليع[ ،و] اليت تُعد رضورية
ل إحابداع والابتاكر[ ،وابحلاجة اإىل ظامية املك العام واحلفاظ عليه].
[ .13اإقرار ًا ابحلاجة اإىل قواعد وضوابط جديدة فامي خيص توفري الوسائل الفعاةل واملناس بة لإنفاذ احلقوق املتعلقة ابملعارف
التقليدية ،مع مراعاة الاختحافات القامئة بني ا ألنظمة القانونية الوطنية؛
[ .14ليس يف هذا الصك ما ميكن تفسريه اكنتقاص أأو اإلغاء للحقوق اليت تمتتع هبا [الشعوب] ا ألصلية أأو امجلاعات احمللية
حالي ًا أأو قد تكتس هبا يف املس تقبل].
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املادة 1
اس تخدام املصبلحات
ألغراض هذا الصك:
[المتك غري املرشوع يعين:
البديل 1
أأي نفاذ اإىل [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية] أأو اس تخدامها بدون موافقة ظرة ومس بقة ومس تنرية أأو اإقرار ومشاركة
وكذكل ،عند الاقتضاء ،بدون رشوط متفق علهيا ،أأاي اكن الغرض من ذكل (جتاري أأو حبيث أأو أأاكدميي أأو نقل للتكنولوجيا).
البديل 2
اس تخدام معارف تقليدية [محمية] متلكها هجة أأخرى عندما ُيصل املس تخدم عىل [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية]
من صاظهبا عرب وسائل غري سلمية أأو اإخحال ابلثقة ممّا يؤدي اإىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املورد ،مع الاعرتاف بأأن
اكتساب معارف تقليدية عرب وسائل قانونية ،مثل [الاكتشاف أأو الإبداع املس تقل ،أأو] قراءة الكتب ،أأو احلصول علهيا من
مصادر خارج امجلاعات التقليدية ا ألصلية ،والهندسة العكس ية ،والكشف غري املقصود نتيجة اخفاق أأاحصاب املعارف
التقليدية يف اختاذ اإجراءات وقائية معقوةل ،ل يع ّد [متلاك غري مرشوع/سوء اس تخدام/اس تخداما بدون ترصحي/اس تخداما
ببرق غري عادية وغري منصفة].
البديل 3
أأي نفاذ اإىل املعارف التقليدية اخلاصة ابملس تفيدين أأو اس تخدام لها ينهتك القانون العريف واملامرسات املعمتدة يف اإدارة النفاذ
اإىل تك املعارف التقليدية واس تخدامها.
البديل 4
أأي نفاذ اإىل املعارف التقليدية اخلاصة [ابلشعوب] ا ألصلية أأو امجلاعات احمللية [املس تفيدة] أأو اس تخدامها بدون موافقة ظرة
ومس بقة ومس تنرية أأو رشوط متفق علهيا ،انهتااك للقانون العريف واملامرسات املعمتدة يف اإدارة النفاذ اإىل تك املعارف التقليدية
واس تخدامها.
[قد ُيدث سوء اس تخدام يف حال اس تخدام املعارف التقليدية اليت ميلكها مس تفيد من قبل املس تخدم ببريقة تؤدي اإىل
انهتاك للقانون الوطين أأو التدابري اليت أأ ّقرهتا السلبة الترشيعية يف البدل اليت تمت فهيا معلية الاس تخدام؛ وقد تتخذ طبيعة
ظامية املعارف التقليدية أأو طبيعة صوهنا عىل الصعيد احمليل أأشاكل خمتلفة مثل أأنواع جديدة من ظامية امللكية الفكرية ،أأو
ظامية عىل أأساس مبادئ املنافسة غري العادةل ،أأو هنج قامئ عىل التدابري ،أأو توليفة تشمل لك تك ا ألشاكل].
[املعارف التقليدية احملمية م  معارف تقليدية تس تويف رشوط ا ألهلية املنصوص علهيا يف املادة  1و أأظاكم املادة  3اخلاصة
بنباق امحلاية ورشوطها].
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بديل
[املعارف التقليدية احملمية م  املعارف التقليدية اليت تتصل بوضوح ابلرتاث الثقايف للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادة ،4
وتكون مبدعة ومس تنببة ومبورة وحمافظا علهيا ومتقامسة يف س ياق جامعي ومتوارثة من جيل اإىل أآخر ملدة ُحدّدت من قبل
لك دوةل عضو ،عىل أأل تقل تك املدة عن  50س نة أأو مخسة أأجيال ،وتس تويف نباق امحلاية ورشوطها مبوجب املادة ].5
[يشري املك العام ،ألغراض هذا الصك ،اإىل مواد غري ملموسة بببيعهتا ليست محمية أأو ل جيوز ظاميهتا حبقوق امللكية
الفكرية املعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل امحلاية اليت تنص علهيا ترشيعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تك املواد .وقد
ُيدث ذكل ،مثحا ،يف احلالت اليت ل يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط ا ألسايس لحاس تفادة من ظامية امللكية الفكرية
عىل الصعيد الوطين أأو ،ظسب احلال ،يف احلالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أأية ظامية سابقة].
املمزية بأأية جامعة أأصلية]
[يعين مصبلح متاحة للجمهور [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية] اليت [فقدت صلهتا ّ
خزنة ،عىل الرمغ من اإدراك امجلهور ملنش هئا التارخيي].
و أأصبحت [ابلتايل] عامة أأو ُم ّ
املعارف التقليدية تعين ،ألغراض هذا الصك ،املعارف اليت تس تنببها [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية [وغريمه من
املس تفيدين] وحتاف علهيا وتمنهيا واليت ترتبط ابلهوية الوطنية أأو الاجامتعية و /أأو الرتاث الثقايف [للشعوب] وامجلاعات
ا ألصلية واحمللية أأو تعدّ عنرصا ل ينفصم عن تك الهوية؛ واليت تتوارث عرب ا ألجيال أأو من جيل اإىل أآخر ،سواء بصورة
متتالية أأم ل؛ واليت توجد يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أآخر؛ واليت قد تكون ظيوية ومتغرية؛ واليت قد
تتخذ شلك دراية معلية أأو مهارات أأو ابتاكرات أأو ممارسات أأو أأنشبة تعلمي و ّ
تعمل].
[البديل 1
املعارف التقليدية الرسية م  املعارف التقليدية اليت ميتلكها املس تفيدون [ابختاذ تدابري] للحفاظ عىل رسيهتا وفقا للقانون
[العريف] [الوطين] وعىل أأساس أأن تك املعارف التقليدية ل تُنرش ول تُس تخدم اإل داخل [مجموعة معينة] [مجموعة معينة
بشلك حمدّد]].
[البديل 2
املعارف التقليدية الرسية م  املعارف التقليدية اليت ليست معروفة للجمهور أأو متاحة هل بشلك عام؛ واليت لها قمية جتارية
بسبب رسيهتا؛ وخضعت لتدابري للحفاظ عىل رسية املعارف].
[البديل 3
املعارف التقليدية الرسية م  املعارف التقليدية اليت تمتلكها وتعتربها رسية [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية [وغريمه من
املس تفيدين] املعنية طبق ًا لقوانيهنا وبروتوكولهتا وممارساهتا العرفية وعىل أأساس أأن يكون اس تخدام املعارف التقليدية أأو
تببيقها حمصور ًا يف نباق رسي].
[البديل 4
املعارف التقليدية الرسية م  املعارف التقليدية اليت ليست معروفة للجمهور أأو متاحة هل واليت وخضعت لتدابري للحفاظ عىل
رسيهتا].
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[املعارف التقليدية املقدسة م  معارف تقليدية قد تكون رسية أأو منترشة عىل نباق ضيق أأو واسع ولكهنا تعدّ جزءا من
الهوية الروظية للمس تفيدين].
[املعارف التقليدية املنترشة عىل نباق ضيق م  املعارف التقليدية [غري الرسية] اليت ميتلكها املس تفيدون بدون اختاذ تدابري
للحفاظ عىل رسيهتا ولكن ل يسهل النفاذ اإلهيا لغري أأعضاء اجملموعة].
[املعارف التقليدية املنترشة عىل نباق واسع م  املعارف التقليدية [غري الرسية] اليت يتيرس نفاذ امجلهور اإلهيا [ولكهنا تظل
مرتببة ارتباطا ثقافيا ابلهوية الاجامتعية للمس تفيدين]].
[المتك غري القانوين هو اس تخدام املعارف التقليدية [احملمية] واليت ظصل علهيا مس تخدم من صاظهبا عرب وسائل غري سلمية
أأو اإخحال ابلثقة ممّا يؤدي اإىل انهتاك القانون الوطين يف بدل صاظب تك املعارف التقليدية [احملمية] .وإان اس تخدام معارف
تقليدية [محمية] مكتس بة عرب وسائل قانونية مثل الاس تكشاف أأو الإبداع املس تقل ،وقراءة املنشورات ،والهندسة
العكس ية ،والكشف غري املقصود أأو املتعمد نتيجة اإخفاق أأاحصاب املعارف التقليدية [احملمية] يف اختاذ اإجراءات وقائية
معقوةل ل يعدّ متلاك غري قانوين].
[اس تخدام بدون ترصحي هو اس تخدام املعارف التقليدية [احملمية] دون اإذن صاظب احلق].
[["اس تخدام]"[/اس تعامل"] يعين
حصحا استنادا
( أأ) يف حال اكنت املعارف التقليدية [احملمية] مشموةل مبنتج [ أأو] يف حال اكن منتج ُمس تحداث أأو ُم ّ
اإىل معارف تقليدية [محمية]:
" "1تصنيع املنتج أأو اس ترياده أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛
" "2أأو امتحاك املنتج ألغراض عرضه للبيع أأو بيعه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛
(ب) يف حال اكنت املعارف التقليدية [احملمية] مشموةل ببريقة صنع [أأو] يف حال اكنت طريقة صنع ُمس تحدثة أأو
حصةل استنادا اإىل معارف تقليدية [محمية]:
ُم ّ
" "1اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛
" "2أأو مبارشة ا ألفعال املشار اإلهيا يف البند الفرعي (أأ) فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة لس تعامل
طريقة الصنع.
(ج) اس تخدام املعارف التقليدية [احملمية] يف أأنشبة البحث والتبوير غري التجارية؛
(د) أأو اس تخدام املعارف التقليدية [احملمية] يف أأنشبة البحث والتبوير التجارية]].
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[املادة 2
ا ألهداف
[البديل 1
[يزود] [هيدف] هذا الصك [اإىل ظامية املعارف التقليدية بزتويد] املس تفيدين ابلوسائل الحازمة للقيام مبا ييل:
ينبغي أأن ّ
( أأ) منع [المتك غري املرشوع] ملعارفهم التقليدية [وسوء اس تخدامها] [اس تخدامها بدون ترصحي]؛
(ب) وتشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري [القامئ عىل التقاليد] وظاميته بغض النظر عن الانتفاع التجاري به؛
(ج) ومنع منح [ظقوق امللكية الفكرية] [ أأو اإعاملها] عن خبأأ محلاية املعارف التقليدية؛
(د) وحتقيق التقامس العادل واملنصف للمنافع املتأأتية من اس تخدام معارفهم التقليدية.
[البديل 2
هيدف هذا الصك اإىل [ضامن] [دمع] [الاس تخدام املناسب] [ظامية] املعارف التقليدية مضن نظام امللكية الفكرية ،وفق ًا
للقانون الوطين ،ومع الاعرتاف حبقوق [ أأاحصاب املعارف التقليدية] [املس تفيدين]].
[البديل 3
يسعى هذا الصك اإىل حتقيق ا ألهداف التالية:
( أأ) املسامهة يف ظامية الابتاكر ويف نقل املعرفة ونرشها مبا يعود ابلنفع املتبادل عىل أأاحصاب املعارف
التقليدية [احملمية[ ومس تخدمهيا ويؤدي اإىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وموازنة احلقوق والواجبات؛
(ب) والإقرار ابلقمية اليت يكتس هيا مك عام ظيوي ومجموعة املعارف املتاحة لحاس تخدام من قبل امجليع،
واليت تُعد رضورية ل إحابداع والابتاكر ،وبرضورة ظامية املك العام واحلفاظ عليه وتعزيزه؛
(ج) ومنع منح ظقوق امللكية الفكرية عن خبأأ [محلاية املعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتببة بـاملوارد
الوراثية] [ابلستناد مبارشة اإىل املعارف التقليدية [احملمية] اليت مت احلصول علهيا عن طريق المتك
غري القانوين]].
[البديل 4
يزود هذا الصك املس تفيدين ابلوسائل الحازمة للقيام مبا ييل:
ينبغي أأن ّ
( أأ) منع المتك غري املرشوع ملعارفهم التقليدية وسوء اس تخدامها واس تخدامها بدون ترصحي؛
(ب) وتشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري وظاميته بغض النظر عن الانتفاع التجاري به ،مع الإقرار ابلقمية اليت
يكتس هيا املك العام ورضورة ظامية املك العام واحلفاظ عليه وتعزيزه؛
(ج) ومنع منح ظقوق امللكية الفكرية [ أأو اإعاملها] عن خبأأ محلاية املعارف التقليدية]].
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[املادة 3
موضوع الصك
[البديل 1
يب َّبق هذا الصك عىل املعارف التقليدية].
[البديل 2
يب َّبق هذا الصك عىل املعارف التقليدية
( أأ) اليت تكون متصةل بوضوح ابلرتاث الثقايف للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادة 4؛
(ب) واليت تكون مس تخدمة ملدة ُحدّدت من قبل لك دوةل عضو ،عىل أأل تقل تك املدة عن  50س نة]].
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[املادة 4
املس تفيدون
[البديل 1
املس تفيدون من هذا الصك مه الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية وغريمه من املس تفيدين 8،احملدّ دين يف القانون الوطين].
[البديل 2
املس تفيدون من [امحلاية مبوجب] هذا الصك مه [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية اليت متك معارف تقليدية [محمية]].
[البديل 3
املس تفيدون من هذا الصك مه [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية وغريمه من املس تفيدين[ ،مثل ادلول [و /أأو ا ألمم]]،
احملدّ دين يف القانون الوطين]].

8

قد يشمل مصبلح "غريمه من املس تفيدين" ادلول أأو ا ألمم.
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[املادة 5
نباق امحلاية [ورشوطها]
[البديل 1
[ينبغي/يتعني] أأن [تصون] [حتمي] ادلول ا ألعضاء [املصاحل] [احلقوق] الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين من املعارف
معرفة يف هذا الصك ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين[ ،مع مراعاة الاس تثناءات والتقييدات،
التقليدية [احملمية] كام م  ّ
معرفة يف املادة  ،9وعىل حنو متسق مع املادة [ ]14وببريقة معقوةل ومتوازنة].
كام م  ّ
[البديل 2
معرفة
[ينبغي/يتعني] أأن تصون ادلول ا ألعضاء املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين من املعارف التقليدية كام م  ّ
يف هذا الصك ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين وببريقة معقوةل ومتوازنة ومتوافقة مع املادة  ،14ل س امي ما ييل:
( أأ) يف حال اكنت املعارف التقليدية رسية ،سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة[ ،ينبغي/يتعني] أأن تتخذ ادلول
ا ألعضاء تدابري ترشيعية و /أأو اإدارية و /أأو س ياس ية ،ظسب الاقتضاء ،لضامن ما ييل:
" "1متتع املس تفيدين ابحلق الاس تئثاري وامجلاعي يف احلفاظ عىل معارفهم التقليدية والتحمك فهيا واس تخدامها
وتمنيهتا والسامح ابلنفاذ اإلهيا واس تخدامها/اس تعاملها أأو منعهام؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع
املتأأتية من اس تخدامها.
" "2متتع املس تفيدين ابحلق املعنوي يف اإس ناد معارفهم التقليدية واحلق يف اس تخدامها اس تخداما ُيرتم
سحامة تك املعارف التقليدية.
(ب) يف حال اكنت املعارف التقليدية منترشة عىل نباق ضيق ،سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة،
[ينبغي/يتعني] أأن تتخذ ادلول ا ألعضاء تدابري ترشيعية و /أأو اإدارية و /أأو س ياس ية ،ظسب الاقتضاء ،لضامن
ما ييل:
" "1ظصول املس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخدامها؛
" "2متتع املس تفيدين ابحلق املعنوي يف اإس ناد معارفهم التقليدية واحلق يف اس تخدامها اس تخداما ُيرتم
سحامة تك املعارف التقليدية.
(ج) ويف حال مل تكن املعارف التقليدية محمية مبوجبة الفقرة ( أأ) أأو (ب)[ ،ينبغي/يتعني] أأن تبذل ادلول ا ألعضاء
لك مساعهيا من أأجل ظامية سحامة املعارف التقليدية ،ابلتشاور مع املس تفيدين عند الاقتضاء].
[البديل 3
 1.5يف حال اكنت املعارف التقليدية [احملمية] رسية ،سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة[ ،ينبغي/يتعني] أأن [تكفل]
[تشجع] ادلول ا ألعضاء ما ييل:
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( أأ) متتع املس تفيدين [اذلين يبلّغون املعارف التقليدية بشلك مبارش للمس تخدمني] [ابحلق الاس تئثاري وامجلاعي]
[ابلإماكنية املتاحة مبوجب القانون الوطين] يف احلفاظ عىل معارفهم التقليدية [احملمية] والتحمك فهيا
واس تخدامها وتمنيهتا والسامح ابلنفاذ اإلهيا واس تخدامها/اس تعاملها أأو منعهام؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف
من املنافع املتأأتية من اس تخدامها.
(ب) [اإس ناد] [حتديد واحض ل لبس فيه من قبل] املس تخدمني [ ألاحصاب] تك املعارف التقليدية [احملمية]
[املمكن متيزيمه] [اإىل املس تفيدين][ ،عند اس تخدام تك املعارف التقليدية] ،واس تخدامهم املعارف اس تخداما
ُيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين [اإضافة اإىل البابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم
للحقوق املعنوية املرتببة ابملعارف التقليدية].
 2.5يف حال اكنت املعارف التقليدية [احملمية] منترشة عىل نباق ضيق ،سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة،
[ينبغي/يتعني] أأن تسعى ادلول ا ألعضاء اإىل [كفاةل] [تشجيع املامرسة الفضىل عىل حنو] ما ييل:
( أأ) ظصول املس تفيدين [اذلين يبلّغون املعارف التقليدية [احملمية] بشلك مبارش للمس تخدمني]عىل نصيب عادل
ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخدامها [من قبل املس تخدمني]؛
(ب) وحتديد املس تخدمني ،بشلك واحض ل لبس فيه ،أأاحصاب املعارف التقليدية [احملمية] عند اس تخدام تك
املعارف التقليدية ،واس تخدامهم املعارف اس تخداما ُيرتم املعايري واملامرسات الثقافية للمس تفيدين [اإضافة اإىل
البابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتببة ابملعارف التقليدية].
 3.5وينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تبذل لك مساعهيا [ ،ابلتشاور مع امجلاعات ا ألصلية واحمللية ]،من أأجل [ظامية سحامة]
املعارف التقليدية [احملمية] املنترشة عىل نباق واسع [واملقدسة] [وإادراهجا يف احملفوظات واحملافظة علهيا]].
[البديل 4
[ 1.5ينبغي/يتعني] أأن [تصون] [حتمي] ادلول ا ألعضاء [املصاحل] [احلقوق] الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين من
معرفة يف هذا الصك ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين[ ،مع مراعاة الاس تثناءات
املعارف التقليدية [احملمية] كام م  ّ
معرفة يف املادة  ،9وعىل حنو متسق مع املادة [ ]14وببريقة معقوةل ومتوازنة.
والتقييدات ،كام م  ّ
 2.5ل متتد امحلاية مبوجب هذا الصك اإىل املعارف التقليدية املعروفة أأو املس تخدمة عىل نباق واسع خارج جامعة
معرفون يف هذا [الصك][ ،ملدة معقوةل] ،أأو املوجودة يف املك العام ،أأو احملمية حبق من ظقوق امللكية
املس تفيدين ،كام مه ّ
الفكرية]]].
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(اثنيا)

[املادة 5
ظامية [قواعد البياانت] وامحلاية [التمكيلية] [و] [ادلفاعية]
ظامية قواعد البياانت
ينبغي لدلول ا ألعضاء ،اعرتافا مهنا بأأمهية التعاون والتشاور مع امجلاعات ا ألصلية واحمللية يف حتديد النفاذ اإىل املعارف
التقليدية ،أأن تسعى ،رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام ،اإىل تيسري وتشجيع وضع قواعد البياانت الوطنية
التالية اخلاصة ابملعارف التقليدية واليت ميكن للمس تفيدين الإسهام فهيا طوعا مبعارفهم التقليدية:
(5اثنيا) 1قواعد بياانت وطنية متاحة للجمهور عن املعارف التقليدية ألغراض الشفافية و /أأو اليقني و /أأو الصون
و /أأو التعاون عرب احلدود ،وللعمل ،ظسب الاقتضاء ،عىل تيسري وتشجيع اس تحداث املعارف التقليدية وتبادلها وتعمميها
والنفاذ اإلهيا.
(5اثنيا) 2قواعد بياانت وطنية عن املعارف التقليدية ل ميكن سوى ملاكتب امللكية الفكرية النفاذ اإلهيا ألغراض منع منح
ظقوق امللكية الفكرية عن خبأأ .وينبغي أأن تسعى ماكتب امللكية الفكرية اإىل ضامن الإبقاء عىل رسية املعلومات الواردة فهيا،
ابس تثناء احلاةل اليت ي ُستشهد فهيا بتك املعلومات أأثناء حفص طلب من طلبات ظامية امللكية الفكرية.
(5اثنيا) 3وقواعد بياانت وطنية غري متاحة للجمهور ألغراض تدوين وصون املعارف التقليدية مضن امجلاعات ا ألصلية
واحمللية .وينبغي أأل تتاح اإماكنية النفاذ اإىل ذكل النوع من قواعد البياانت سوى للمس تفيدين وفقا لقوانيهنم العرفية وممارساهتم
املعمتدة اليت حتمك النفاذ اإىل تك املعارف التقليدية واس تخدامها.
امحلاية [التمكيلية] [ادلفاعية]
(5اثنيا) 4ينبغي [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] ،رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام [السعي اإىل]:
( أأ) تيسري/تشجيع وضع قواعد بياانت وطنية [متاحة للجمهور] عن املعارف التقليدية ألغراض امحلاية ادلفاعية
للمعارف التقليدية[ ،مبا يف ذكل عرب منع منح الرباءات عن خبأأ] ،و /أأو ألغراض الشفافية و /أأو اليقني
و /أأو الصون و /أأو التعاون عرب احلدود؛
(ب) [تيسري/تشجيع ،ظسب الاقتضاء ،اإعداد قواعد بياانت [متاحة للجمهور] عن املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتببة هبا وتبادلها وتعمميها والنفاذ اإلهيا؛]
(ج) [توفري تدابري لحاعرتاض تسمح للغري ابلبعن يف صحاظية براءة [بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة]؛]
(د) تشجيع اإعداد مدوانت سلوك اختيارية واس تخدامها؛
(ه) [ردع الكشف عن املعلومات اليت تكون ،ببريقة مرشوعة ،حتت س يبرة املس تفيدين أأو احلصول علهيا أأو
اس تخدامها من طرف الآخرين دون [موافقة] املس تفيدين ،مبا يتناىف واملامرسات التجارية املنصفة عىل أأن
تكون [رسية] وأأن تُتّخذ تدابري معقوةل ملنع الكشف عهنا دون ترصحي و أأن تكون لها قمية؛]
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(و) [النظر يف اإنشاء قواعد بياانت [متاحة للجمهور] عن املعارف التقليدية ميكن ملاكتب الرباءات النفاذ اإلهيا
بغرض منع منح الرباءات عن خبأأ ومجع قواعد البياانت املذكورة وصيانهتا وفقا للقانون الوطين؛
" "1ينبغي وضع حد أأدىن من املعايري ملواءمة هيلك قواعد البياانت املذكورة وحمتواها؛
" "2وينبغي أأن يكون حمتوى قواعد البياانت:
أأ.

بلغات ميكن لفاظيص الرباءات فهمها؛

ب .معلومات كتابية وشفوية عن املعارف التقليدية؛
ج .معلومات كتابية وشفوية وجهية عن حاةل التقنية الصناعية السابقة املتعلقة ابملعارف التقليدية].
(ز) [وضع مبادئ توجهيية مناس بة ووافية ألغراض معليات البحث والفحص اليت جترهيا ماكتب الرباءات فامي
خيص طلبات الرباءات املتعلقة ابملعارف التقليدية؛]
(5اثنيا)[ 5من أأجل توثيق كيفية تببيق املعارف التقليدية وماكنه ومن أأجل احملافظة عىل تك املعارف وصوهنا،
[ينبغي][/يتعني] أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة ابملعارف التقليدية ووضع قواعد بياانت
[متاحة للجمهور] عن تك املعارف]].
( 5اثنيا)[ 6ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنظر يف التعاون لوضع قواعد البياانت املذكورة،
ول س امي ظيامن ل تكون املعارف التقليدية مملوكة فقط داخل حدود [دوةل عضو][/طرف متعاقد][ .وإاذا ُأدرجت املعارف
التقليدية [احملمية] وفقا للامدة  2يف قاعدة بياانت ،ينبغي أأل تتاح املعارف التقليدية [احملمية] للآخرين اإل مبوافقة ظرة ومس بقة
ومس تنرية أأو ابإقرار ومشاركة من أأاحصاب املعارف التقليدية].
(5اثنيا)[ 7ينبغي][/يتعني] أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اإىل قواعد البياانت املذكورة للمتكن من
اختاذ القرار الصائب .ولتيسري ذكل النفاذ[ ،ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] مراعاة مثار الكفاءة
اليت ميكن جنهيا من التعاون ادلويل[ .وينبغي][/يتعني] أأل تتض ّمن املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكرية سوى املعلومات
اليت ميكن اس تخدامها لرفض منح التعاون ،وعليه فحا [ينبغي][/يتعني] أأن تتضمن تك املعلومات املعارف التقليدية [احملمية].
(5اثنيا)[ 8ينبغي][/يتعني] أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات املتاحة للجمهور عن املعارف التقليدية
هبدف تعزيز وضع قواعد بياانت [متاحة للجمهور] عن املعارف التقليدية ،وذكل من أأجل احملافظة عىل تك املعارف وصوهنا.
(5اثنيا)[ 9ينبغي][/يتعني] أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اإىل املعلومات املتاحة للجمهور ،ومهنا
املعلومات املتوافرة يف قواعد البياانت [املتاحة للجمهور] واملتعلقة ابملعارف التقليدية.
(5اثنيا)[ 10ينبغي][/يتعني] أأن تضمن ماكتب امللكية الفكرية صون تك املعلومات يف رسية ،ابس تثناء احلاةل اليت ي ُستشهد
هبا بتك املعلومات كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة أأثناء حفص طلب براءة]].
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[املادة 6
العقوابت واجلزاءات وممارسة/تببيق احلقوق
[البديل 1
يتعني عىل ا ألطراف اختاذ تدابري قانونية و /أأو اإدارية مناس بة وفعاةل ورادعة ومتاكفئة ملواهجة انهتااكت احلقوق املنصوص علهيا
يف هذا الصك].
[البديل 2
[ 1.6ينبغي][/يتعني] أأن تكفل ادلول ا ألعضاء مبوجب قوانيهنا اإاتحة اإجراءات اإنفاذ [جنائية أأو مدنية [و] أأو اإدارية]
[ميرسة ومناس بة ووافية] [ ،وأآليات لتسوية املنازعات] [ ،وعقوابت] [وجزاءات] ملاكحفة املساس [العمد أأو املهمل]
ابملصاحل الاقتصادية و /أأو املعنوية]] [التعدي عىل امحلاية املمنوحة للمعارف التقليدية مبوجب هذا الصك] [[المتك غري
املرشوع للمعارف التقليدية/سوء اس تخدامها/اس تخدامها دون ترصحي/اس تخدامها بشلك غري عادل وغري منصف] أأو سوء
اس تخدام املعارف التقليدية] تكون اكفية لردع مزيد من التعدايت].
 2.6ينبغي أأن تكون الإجراءات املذكورة يف الفقرة  1ميرسة وفعاةل وعادةل ومنصفة ووافية [محامئة] و أأل تكون ثقحا عىل
عاتق [ أأاحصاب][/م ّحاك] املعارف التقليدية [احملمية][ .وينبغي أأيضا أأن توفر تك الإجراءات ضامانت ملصاحل الغري املرشوعة
واملصاحل العامة].
[[ 3.6ينبغي][/يتعني] أأن يمتتع املس تفيدون حبق اختاذ اإجراءات قانونية يف حاةل التعدي عىل ظقوقهم املنصوص علهيا
يف الفقرتني  1و 2أأو يف حاةل عدم الامتثال لها].
[ 4.6عند الاقتضاء ،ينبغي للعقوابت واجلزاءات أأن ّ
تعرب عن العقوابت واجلزاءات اليت اكن س يلجأأ اإلهيا الشعب ا ألصيل
وامجلاعات احمللية].
ُيق]
[ 5.6يف حال نشأأت منازعة بني املس تفيدين من املعارف التقليدية أأو بني املس تفيدين مهنا ومس تخدمهيا [جيوز]ّ [/
للك طرف أأن ُييل القضية اإىل أآلية [مس تقةل] بديةل لتسوية املنازعات تكون معرتفا هبا يف القانون ادلويل أأو ا إلقلميي
أأو معرتفا هبا يف القانون الوطين [ ،اإذا اكن البرفان من نفس البدل] [وتكون أأكرث محاءمة ألاحصاب املعارف التقليدية]].
[ 6.6يف حال ّتبني ،مبوجب القانون الوطين املنببق ،أأن الانتشار [املقصود] عىل نباق واسع [للموضوع
احملمي][/املعارف التقليدية احملمية] خارج جامعة ممارسة ميكن متيزيها هو نتيجة [متك غري مرشوع/سوء اس تخدام/اس تخدام
دون ترصحي/اس تخدام بشلك غري عادل وغري منصف] أأو أأي انهتاك أآخر للقانون الوطينُ ،يق للمس تفيدين احلصول عىل
ماكفأأة/اإاتوات عادةل ومنصفة].
 7.6اإذا ثبت التعدي عىل احلقوق احملمية مبوجب هذا الصك يف الإجراءات املنصوص علهيا يف الفقرة  ،1.6جيوز النظر يف
تضمني العقوابت تدابري العداةل الإصحاظية ،وفق طبيعة التعدي و أأثره]].
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[املادة 7
رشط الكشف
[البديل 1
يتعني عىل مس تخديم املعارف التقليدية ،يف حال اشرتط القانون الوطين ذكل ،الامتثال لرشوط الكشف عن مصدر
و /أأو منشأأ املعارف التقليدية].
[البديل 2
 1.7ينبغي أأن تش متل طلبات امللكية الفكرية املرتببة [ابخرتاع] بأأي معلية صنع أأو منتج هل صةل ابملعارف التقليدية
املورد) ،وبدل املنشأأ اإذا اكن البدل
أأو يس تخدمها عىل معلومات عن البدل اذلي مجع [اتخمرتع] املودع أأو تلقى منه املعارف (البدل ّ
املورد للمعارف التقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا .ويتعني أأيضا أأن يوحض البلب احلصول عىل املوافقة احلرة واملس بقة
ّ
أ
واملس تنرية أو الإقرار واملشاركة للنفاذ والاس تخدام من عدمه].
[ 2.7وإاذا اكن املودع جيهل املعلومات املذكورة يف الفقرة  ،1فعليه أأن يذكر املصدر املبارش اذلي مجع [اتخمرتع] املودع
أأو تلقى منه املعارف التقليدية].
[ 3.7وإان مل ميتثل املودع ل ألظاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني  1و ،2ل يُعاجل البلب ما مل تُس توف الرشوط .وجيوز
ملكتب امللكية الفكرية حتديد مهةل زمنية للمودع يك ميتثل ألظاكم الفقرتني  1و .2وإان مل يقدم املودع تك املعلومات يف املهةل
الزمنية احملددة ،جيور ملكتب امللكية الفكرية رفض البلب].
منح وتصبح غري قابةل ل إحانفاذ مىت مل ميتثل املودع للرشوط الإلزامية أأو مىت قدم
[ 4.7تُببل احلقوق الناش ئة عن ٍ
معلومات خاطئة أأو مضلةل]].
[البديل 3
[ 1.7ينبغي أأن تش متل طلبات [الرباءات] امللكية الفكرية املرتببة [ابخرتاع] بأأي معلية صنع أأو منتج [هل صةل] ابملعارف
التقليدية [احملمية] أأو يس تخدمها [بشلك مبارش] عىل معلومات عن البدل اذلي مجع [اتخمرتع] املودع أأو تلقى منه املعارف
املورد للمعارف التقليدية [احملمية] خمتلفا عن بدل منش هئا .ويتعني
املورد) ،وبدل املنشأأ اإذا اكن البدل ّ
التقليدية احملمية (البدل ّ
أأيضا أأن يوحض البلب احلصول عىل املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية أأو الإقرار واملشاركة للنفاذ والاس تخدام من عدمه].
[ 2.7وإاذا اكن املودع جيهل املعلومات املذكورة يف الفقرة  ،1فعليه أأن يذكر املصدر املبارش اذلي مجع [اتخمرتع] املودع
أأو تلقى منه املعارف التقليدية [احملمية]].
[ 3.7وإان مل ميتثل املودع ل ألظاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني  1و ،2ل يُعاجل البلب ما مل تُس توف الرشوط .وجيوز
ملكتب [الرباءات] امللكية الفكرية حتديد مهةل زمنية للمودع يك ميتثل ألظاكم الفقرتني  1و .2وإان مل يقدم املودع تك
املعلومات يف املهةل الزمنية احملددة ،جيوز ملكتب [الرباءات] امللكية الفكرية رفض البلب].
[ 4.7ل تتأأثر احلقوق الناش ئة عن براءة ممنوحة [بأأي كشف لظق] بأأن املودع مل ميتثل ألظاكم الفقرتني  1و .2ولكن
جيوز فرض عقوابت أأخرى ،خارج نظام الرباءات ،ينص علهيا القانون الوطين ،مبا فهيا العقوابت اجلنائية مثل الغرامات].
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منح وتصبح غري قابةل ل إحانفاذ مىت قدم املودع معد ًا معلومات خاطئة أأو مضلةل]].
[ 5.7تُببل احلقوق الناش ئة عن ٍ
[البديل 4

[انعدام رشط الكشف
ل تتضمن رشوط الكشف يف الرباءات كشفا اإلزاميا هل عحاقة ابملعارف التقليدية ما مل يكن ذكل الكشف مهام ابلنس بة ملعايري
ا ألهلية للحامية مبوجب براءة ،أأي اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو المتكني]]].
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[املادة 8
اإدارة [احلقوق][ /املصاحل]
[البديل 1
[جيوز][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة][ ،مبشاركة مبارشة وإاقرار من] [مبوافقة ظرة ومس بقة ومس تنرية
من] [ ،ابلتشاور مع] [املس تفيدين] [ أأاحصاب املعارف التقليدية] ،وفق قانوهنا الوطين[ ،اإنشاء][/تعيني] اإدارة أأو اإدارات
خمتصة [لإدارة احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا الصك] [ودون الإخحال حبق [املس تفيدين] [ أأاحصاب املعارف
التقليدية] يف اإدارة ظقوقهم/مصاحلهم وفقا ملواثيقهم ومفاهميهم وقوانيهنم وممارساهتم العرفية]].
[البديل 2
جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اإنشاء أأو تعيني ،اإدارة أأو اإدارات خمتصة ،وفقا للقانون الوطين ،لإدارة
احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا [الصك]].
[البديل 3
جيوز لدلول ا ألعضاء اإنشاء اإدارات خمتصة ،وفقا للقانون الوطين والقانون العريف ،تكون مسؤوةل عن قواعد البياانت الوطنية
اخلاصة ابملعارف التقليدية واملنصوص علهيا يف [هذا الصك] .وجيوز أأن تشمل املسؤوليات تلقي املعلومات املرتببة ابملعارف
التقليدية وتوثيقها وختزيهنا ونرشها اإلكرتونيا]].
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[املادة 9
الاس تثناءات والتقييدات
[البديل 1
دلى الامتثال لحالزتامات املنصوص عليه يف هذا الصك[ ،جيوز] [ينبغي] لدلول ا ألعضاء [ ،يف حالت خاصة ]،اعامتد
مربر مع
مربرة ولزمة محلاية املصلحة العامة ،رشط أأل تتعارض تك الاس تثناءات والتقييدات بدون ّ
اس تثناءات وتقييدات ّ
مصاحل املس تخدمني ول خت ّل بغري ظق بتنفيذ هذا الصك].
[البديل 2
اس تثناءات عامة
[ 1.9جيوز] [ينبغي] [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات محامئة مبوجب القانون الوطين
[مع املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية أأو الإقرار واملشاركة للمس تفيدين] [ابلتشاور مع املس تفيدين] [مبشاركة املس تفيدين]
[ ،رشيبة أأن ُيرتم اس تخدام املعارف التقليدية [احملمية] ما ييل:
( أأ) [الاعرتاف ابملس تفيدين ،ظسب الإماكن؛]
(ب) [وعدم الإساءة اإىل املس تفيدين أأو اإحلاق الرضر هبم؛]
(ج) [والتوافق مع املامرسة املنصفة؛]
(د) [عدم التعارض مع الاس تعامل العادي للمعارف التقليدية عىل يد املس تفيدين؛]
مربر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري]].
(ه) [وعدم اإحلاق رضر بحا ّ
[ 2.9يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تداركه فامي يتعلق ابملعارف التقليدية [املقدسة] [والرسية]،
[جيوز][/يتعني][/ينبغي] أأل تضع [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اس تثناءات وتقييدات].
اس تثناءات حمددة
[[ 3.9اإضافة اإىل الاس تثناءات والتقييدات املنصوص علهيا يف الفقرة [ ]،1جيوز] [ينبغي] [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف
املتعاقدة] أأن تعمتد تقييدات أأو اس تثناءات محامئة مبوجب القانون الوطين ل ألغراض التالية:
( أأ) أأنشبة التعلمي وا ّ
لتعمل ،ابس تثناء ا ألحباث املؤدية اإىل جين أأرابح أأو حتقيق أأغراض جتارية؛
(ب) والصون والعرض و البحث والمتثيل يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاظف أأو املؤسسات الثقافية ألغراض
غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو ألغراض أأخرى للمصلحة العامة؛
(ج) ويف حاةل طوارئ وطنية أأو حالت طوارئ قصوى أأخرى ،محلاية الصحة العامة أأو البيئة [ أأو يف حالت
الاس تخدام غري التجاري ألغراض عامة]؛
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(د) [وإابداع مصنف أأصيل يكون مس تلهام من املعارف التقليدية]؛
(ه) واس تثناء من امحلاية أأساليب التشخيص والعحاج واجلراحة ملعاجلة الإنسان أأو احليوان.
[ينبغي][/يتعني] أأ ّل ينببق هذا احلمك ،ابس تثناء الفقرة الفرعية (ج) ،عىل املعارف التقليدية الواردة يف
املادة  (5أأ)].1.5/
 4.9برصف النظر ّمعا اإذا اكنت تك ا ألفعال مسموحا هبا مبوجب الفقرة ّ ،1
يتعني السامح مبا ييل:
( أأ) اس تخدام املعارف التقليدية يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب واحملفوظات
واملكتبات واملتاظف ألغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو ألغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة ،مبا يف ذكل
ألغراض الصون والعرض والبحث والمتثيل ينبغي أأن يكون مسموحا به؛
(ب) وإابداع مصنف أأصيل يكون مس تلهام من املعارف التقليدية].
[[ 5.9ل يُمنح أأي ظق [يُقيص الآخرين] من اس تخدام معارف[/]:ل تنببق أأظاكم املادة  5عىل أأي اس تخدام ملعارف]:
( أأ) مس تنببة بشلك مس تقل [خارج جامعة املس تفيدين]؛
(ب) أأو مش تقة [قانونيا] من مصادر من غري املس تفيدين؛
(ج) أأو معروفة [من خحال طرق قانونية] خارج جامعة املس تفيدين].
[ 6.9ل تعترب املعارف التقليدية [احملمية] معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أأو مس تخدمة اس تخداما سيئا اإذا:
( أأ) اكنت مقتبسة من منشور مببوع؛
حمصةل من صاظهبا أأو أأاحصاهبا مبوافقهتم احلرة واملس بقة واملس تنرية أأو اإقرارمه ومشاركهتم؛
(ب) أأو ّ
احملصل علهيا الرشوط املتفق علهيا بشأأن [النفاذ وتقامس
(ج) أأو اإذا انببقت عىل املعارف التقليدية [احملمية] ّ
املنافع][/ماكفأأة عادةل ومنصفة] ووافق علهيا املنسق الوطين]].
ّ [ 7.9
يتعني أأن تس تثين الإدارات الوطنية من امحلاية املعارف التقليدية اليت تكون متاحة دون قيود لعامة امجلهور]].
[البديل 3
دلى الامتثال لحالزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك ،جيوز لدلول ا ألعضاء اعامتد الاس تثناءات والتقييدات احملددة يف
القانون الوطين والقانون العريف]].
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املادة 10
مدة امحلاية/احلقوق
جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] حتديد مدة امحلاية/احلقوق املناس بة فامي خيص املعارف التقليدية ،وفقا [للامدة ،5
[[اليت جيوز أأن] [ينبغي أأن][/يتعني أأن] ترسي ما دامت املعارف التقليدية تس تويف/تفي [مبعايري ا ألهلية للحصول عىل
امحلاية] وفقا للامدة []].]5[/]3
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املادة 11
الرشوط الشلكية
[البديل 1
[ينبغي][/يتعني] أأل ختضع [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] ظامية املعارف التقليدية ألي رشوط شلكية].
[البديل 2
[[جيوز] [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تفرض رشوطا شلكية محلاية املعارف التقليدية]].
[البديل 3
[[ينبغي][/يتعني] أأل ختضع ظامية املعارف التقليدية مبوجب املادة  5ألي رشوط شلكية .ولكن ،ظرصا عىل الشفافية واليقني
واحلفاظ عىل املعارف التقليدية ،جيوز ل إحادارة ( أأو الإدارات) الوطنية املعنية أأو الإدارة ( أأو الإدارات) احلكومية ادلولية
ا إلقلميية أأن متسك جسحات أأو حمارض أأخرى للمعارف التقليدية لتسهيل امحلاية مبوجب املادة ]].5
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املادة 12
التدابري الانتقالية
[ 1.12ينبغي][/يتعني] أأن تنببق هذه ا ألظاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف
املادة [ ]5[/]3عند دخول ا ألظاكم حزي النفاذ.

[اإضافة اختيارية
[ 2.12ينبغي [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تضمن [التدابري الحازمة اليت تكفل] عدم املساس ابحلقوق
[املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين] واليت س بق أأن اكتس هبا الغري وفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانونية ادلولية]].

[بديل
[[ 2.12ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنص عىل أأن ا ألفعال املس مترة خبصوص املعارف
التقليدية اليت بد أأت قبل دخول هذا [الصك] حزي النفاذ واليت ما اكن ي ُسمح هبا أأو اكن ينظمها هذا [الصك] ببريقة خمتلفة،
[ينبغي تكييفها لتامتىش مع هذه ا ألظاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ [ ،رشيبة احرتام احلقوق اليت س بق
أأن اكتس هبا الغري عن ظسن نية]/ينبغي السامح ابس مترارها]].

[بديل
[ 2.12عىل الرمغ من أأظاكم الفقرة [ ،1ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنص عىل ما ييل:
( أأ) جيوز ألي خشص بد أأ ابس تعامل املعارف التقليدية اليت اكن النفاذ اإلهيا قانونيا ،قبل اترخي دخول هذا الصك
حزي النفاذ ،أأن يس متر يف ذكل الاس تعامل للمعارف التقليدية[ ،رهنا حبق املاكفأأة]؛
(ب) يمتتع بذكل احلق يف الاس تعامل أأيضا ،وفقا للرشوط نفسها ،أأي خشص قام ابس تعدادات جدية لس تعامل
املعارف التقليدية؛
(ج) ل ختول هذه ا ألظاكم أأي ظق يف اس تعامل املعارف التقليدية اس تعامل منافيا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها
املس تفيد]].
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[املادة 13
العحاقة ابلتفاقات ادلولية ا ألخرى
[ 1.13ينبغي][/يتعني] أأن يضع هذا الصك عحاقة دمع متبادل [بني ظقوق [امللكية الفكرية [الرباءات] اليت [تستند
بشلك مبارش اإىل] [تنبوي عىل] [اس تعامل] املعارف التقليدية ومع التفاقات واملعاهدات ادلولية املعنية [السارية].
يرض حبقوق [الشعوب] ا ألصلية املنصوص علهيا
[ 2.13ل ينبغي أأن يُ ّ
فرس أأي ظمك من أأظاكم هذا الصك بأأنه خي ّل أأو ّ
يف اإعحان ا ألمم املتحدة بشأأن ظقوق الشعوب ا ألصلية].
[ 3.13يف حال تنازع بني القوانني ،تكون الغلبة حلقوق [الشعوب] ا ألصلية املنصوص علهيا يف الإعحان املذكور وينبغي أأن
يسرتشد أأي تفسري بأأظاكم ذكل الإعحان].
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املادة 14
عدم ا إلعفاء
ليس يف هذا [الصك] ما ميكن تفسريه اكنتقاص أأو اإلغاء للحقوق اليت تمتتع هبا [[الشعوب]] ا ألصلية أأو امجلاعات احمللية حاليا
أأو قد تكتس هبا يف املس تقبل.
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[املادة 15
املعامةل الوطنية
[[ينبغي][/يتعني] أأن تكون احلقوق واملنافع املتأأتية من ظامية املعارف التقليدية مبوجب التدابري أأو القوانني الوطنية/ادلاخلية
اليت تضع هذه ا ألظاكم ادلولية حمل نفاذ متاحة مجليع املس تفيدين املؤهلني من مواطنني أأو مقميني يف [دوةل عضو][/طرف
متعاقد] [بدل بعينه] كام هو حمدد مبوجب الالزتامات أأو التعهدات ادلولية[ .وينبغي][/يتعني] أأن يمتتع املس تفيدون ا ألجانب
املؤهلون ابحلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هبا املس تفيدون مواطنو بدل امحلاية ،وكذكل ابحلقوق واملنافع املمنوحة خصيصا
مبوجب هذه ا ألظاكم ادلولية].

بديل
[ل ميكن [ملواطين [دول أأعضاء] [/أأطراف متعاقدة] أأن يتوقعوا احلصول سوى عىل ظامية مماثةل لتك املنصوص علهيا يف هذا
الصك يف اإقلمي [دول أأعضاء][/أأطراف متعاقدة] أأخرى ظىت اإن اكنت تك [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] ا ألخرى
تتيح ظامية أأوسع نباقا ملواطنهيا].

[هناية البديل]
بديل
[[ينبغي][/يتعني] عىل لك [دوةل عضو][/طرف متعاقد] ،فامي خيص املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف
املادة  ،3أأن يتيح داخل إاقلميه للمس تفيدين من امحلاية ،كام مه معرفون يف املادة  ،4واذلين مه أأساسا من مواطين أأي من
[ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] ا ألخرى أأو من املقميني فهيا ،املعامةل نفسها اليت يتيحها ملواطنيه املس تفيدين].
[هناية البديل] ]
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[املادة 16
التعاون عرب احلدود
يف احلالت اليت تقع فهيا نفس املعارف التقليدية [احملمية] [مبوجب املادة  ]5يف إاقلمي أأكرث من [دوةل عضو][/طرف متعاقد]
واحد ،أأو تكون مشرتكة بني جامعة أأصلية أأو حملية واحدة أأو أأكرث يف إاقلمي عدد من [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة]،
[ينبغي][/يتعني] أأن تسعى تك [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اإىل التعاون ،ظسب الاقتضاء ،مبشاركة امجلاعات
ا ألصلية واحمللية املعنية من أأجل تنفيذ أأهداف هذا [الصك]].
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

ظامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :مرشوع مواد
امليرسين املعدّةل الثانية ( 31( )Rev. 2أأغسبس )2018
نسخة ّ

9

محاظظة من ا ألمانة :أأظيل هذا النص من ادلورة  37اإىل ادلورة  38للجنة املعارف.
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ادليباجة/مقدمة
 .1اعرتاف ًا ابإعحان ا ألمم املتحدة بشأأن ظقوق الشعوب ا ألصلية ،وبتبلعات [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية
[املبيّنة فيه]؛
[ .2اإقرار ًا بأأن [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية لها احلق] الإقرار حبقوق [الشعوب] ا ألصلية ومصاحل امجلاعات
احمللية] يف احلفاظ عىل ملكيهتا الفكرية املرتببة برتاهثا الثقايف ،مبا يف ذكل أأشاكل تعبريها الثقايف التقليدي ،والتحمك فهيا
وظاميهتا وتمنيهتا؛]
 .3اإقرار ًا بأأن وضع [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية خيتلف من منبقة ألخرى ومن بدل لآخر و أأنه ينبغي مراعاة
دلةل اخلصائص الوطنية وا إلقلميية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية؛
 .4اإقرار ًا بأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [للشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية لها قمية [ذاتية] ،مبا يف ذكل قمية
اجامتعية وثقافية وروظية واقتصادية وعلمية وفكرية وجتارية وتربوية؛
 .5اعرتاف ًا بأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تكفل ُأ ُطر ًا ملا جيري من نشاط إابداعي ويتواصل من ظياة فكرية إابداعية
م ّمتزية ،تكتيس ماكنة [جوهرية] ابلنس بة [للشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية؛
 .6احرتام ًا لحاس تخدام العريف ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتمنيهتا وتبادلها ونقلها بشلك متواصل؛
إذاكء لحرتام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وكرامة أأاحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلين ُيافظون عىل
 .7ا ً
أأشاكل التعبري تك ،وكذا سحامهتم الثقافية وقميهم الروظية؛
 .8اعرتاف ًا بأأن ظامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ينبغي أأن تسهم يف الهنوض ابلإبداع والابتاكر ونقل أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ونرشها مبا يعود ابملنفعة عىل لك من أأاحصاب أأشاكل التعبري تك ومس تخدمهيا وببريقة تساعد عىل حتقيق
الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وإارساء توازن بني احلقوق والواجبات.
[ .9تشجيع ًا للحرية الفكرية والفنية و أأعامل البحث أأو غريها من املامرسات العادةل والتبادل الثقايف برشوط متفق علهيا ،مبا
يف ذكل التقامس العادل واملنصف للمنافع ورهن موافقة ظرة ومس بقة ومس تنرية وإاقرار ومشاركة من قبل [الشعوب] ا ألصلية
[وامجلاعات احمللية] و[ا ألمم/املس تفيدين].؛]
[ .10ضام ًان لدلمع املتبادل مع التفاقات ادلولية املتعلقة حبامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وصوهنا ،وتك املتعلقة ابمللكية
الفكرية؛]
 .11اإقرار ًا ابدلور اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر والإبداع ونقل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
وموردي أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومس تخدمهيا ،وتأأكيد ًا
ونرشها ويف التمنية الاقتصادية مبا خيدم أأاحصاب املصلحة ّ
ذلكل ادلور من جديد؛
 .12اإقرار ًا ابلقمية اليت يكتس هيا مك عام ظيوي ومجموعة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة لحاس تخدام من قبل
امجليع[ ،و] اليت تُعد رضورية ل إحابداع والابتاكر[ ،وابحلاجة اإىل ظامية املك العام واحلفاظ عليه].
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[ .13اإقرار ًا ابحلاجة اإىل قواعد وضوابط جديدة فامي خيص توفري الوسائل الفعاةل واملناس بة لإنفاذ احلقوق املتعلقة بأأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،مع مراعاة الاختحافات القامئة بني ا ألنظمة القانونية الوطنية؛
[ .14ليس يف هذا الصك ما ميكن تفسريه اكنتقاص أأو اإلغاء للحقوق اليت تمتتع هبا [الشعوب] ا ألصلية أأو امجلاعات احمللية
حالي ًا أأو قد تكتس هبا يف املس تقبل].
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[املادة 1
اس تخدام املصبلحات
ألغراض هذا الصك:
[البديل 1
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعين أأي أأشاكل ملموسة أأو غري ملموسة للتعبري [الإبداعي أأو الرويح] [الفين وا ألديب]
أأو أأي تشكيةل مهنا ،مثل أأشاكل التعبري ابحلركة ،10و أأشاكل التعبري املادي ،11واملوس يقي والصويت ،12أأو أأشاكل التعبري
13
مدونة/مقنّنة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أآخر] ،واليت تكون مس تنببة
اللفظي وحتويراهتا ،اليت ميكن أأن توجد يف أأشاكل ّ
أأو مس تحدثة أأو ّ
معربا عهنا أأو حمافظا علهيا [يف س ياق جامعي] من قبل [شعوب] أأصلية وجامعات حملية؛ واليت تكون نتاجا
فريدا للهوية الثقافية [و] [/أأو] الاجامتعية والرتاث الثقايف [للشعوب] ا ألصلية وامجلاعات احمللية و /أأو مرتببة [بشلك مبارش]
هبام؛ واليت قد تكون ظيوية ومتبورة؛ واليت تكون منقوةل من جيل اإىل أآخر ،سواء بصورة متتالية أأم ل].
[البديل 2
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعين أأي أأشاكل ملموسة أأو غري ملموسة للتعبري [الإبداعي أأو الرويح] [الفين وا ألديب]
أأو أأي تشكيةل مهنا ،مثل أأشاكل التعبري ابحلركة ،14و أأشاكل التعبري املادي ،15واملوس يقي والصويت ،16أأو أأشاكل التعبري
17
مدونة/مقنّنة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أآخر] ،واليت تكون مس تنببة
اللفظي وحتويراهتا ،اليت ميكن أأن توجد يف أأشاكل ّ
أأو مس تحدثة أأو ّ
معربا عهنا أأو حمافظا علهيا [يف س ياق جامعي] من قبل [شعوب] أأصلية وجامعات حملية؛ واليت تكون نتاجا
فريدا للهوية الثقافية [و] [/أأو] الاجامتعية والرتاث الثقايف [للشعوب] ا ألصلية وامجلاعات احمللية و /أأو مرتببة [بشلك مبارش]
هبام؛ واليت قد تكون ظيوية ومتبورة؛ واليت تكون مس تخدمة ملدة ُحدّدت من قبل لك [دوةل عضو][/طرف متعاقد] ،عىل
أأل تقل تك املدة عن  50س نة /أأو مخسة أأجيال؛واليت تكون منقوةل من جيل اإىل أآخر ،سواء بصورة متتالية أأم ل].
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[مثل الرقصات و أأعامل املهرجان والعروض املرسظية والشعائر والبقوس والبقوس يف أأماكن مقدّ سة واملسريات وا أللعاب وا أللعاب الرايضية التقليدية
وعروض ادلىم وغريها من أأوجه ا ألداء ،سواء مث ّبتة أأو غري مث ّبتة].
11
[مثل أأشاكل التعبري املادي للفنون والصناعات احلرفية وا ألقنعة أأو ا ألزايء اخلاصة ابلعروض والسجاد املصنوع يدواي والهندسة املعامرية وا ألشاكل الروظية
امللموسة وا ألماكن املقدسة].
12
[مثل ا ألغاين والإيقاعات واملعزوفات املوس يقية وا ألصوات ّ
املعربة عن طقوس].
13
[مثل احلاكايت واملحامح وا ألساطري واحلاكايت الشعبية والشعر وا ألحايج وغريها من أأشاكل الرسد؛ واللكامت والإشارات وا ألسامء والرموز].
14
[مثل الرقصات و أأعامل املهرجان والعروض املرسظية والشعائر والبقوس والبقوس يف أأماكن مقدّ سة واملسريات وا أللعاب وا أللعاب الرايضية التقليدية
وعروض ادلىم وغريها من أأوجه ا ألداء ،سواء مث ّبتة أأو غري مث ّبتة].
15
[مثل أأشاكل التعبري املادي للفنون والصناعات احلرفية وا ألقنعة أأو ا ألزايء اخلاصة ابلعروض والسجاد املصنوع يدواي والهندسة املعامرية وا ألشاكل الروظية
امللموسة وا ألماكن املقدسة].
16
[مثل ا ألغاين والإيقاعات واملعزوفات املوس يقية وا ألصوات ّ
املعربة عن طقوس].
17
[مثل احلاكايت واملحامح وا ألساطري واحلاكايت الشعبية والشعر وا ألحايج وغريها من أأشاكل الرسد؛ واللكامت والإشارات وا ألسامء والرموز].
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[يشري املك العام ،ألغراض هذا الصك ،اإىل مواد ملموسة أأو غري ملموسة ليست ،بببيعهتا ،محمية أأو ل جيوز ظاميهتا
حبقوق امللكية الفكرية املعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل امحلاية اليت تنص علهيا ترشيعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تك
املواد .وقد ُيدث ذكل ،مثحا ،يف احلالت اليت ل يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط ا ألسايس لحاس تفادة من ظامية امللكية
الفكرية عىل الصعيد الوطين أأو ،ظسب احلال ،يف احلالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أأية ظامية سابقة].

[بديل
معرف يف القانون الوطين].
املك العام يعين املك العام كام هو ّ
املمزية بأأية جامعة
[[يعين مصبلح متاحة للجمهور [مكوانت املوضوع] [/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي] اليت [فقدت صلهتا ّ
خزنة ،عىل الرمغ من اإدراك امجلهور ملنش هئا التارخيي].
أأصلية] و أأصبحت [ابلتايل] عامة أأو ُم ّ
[["اس تخدام]"[/اس تعامل"] يعين
( أأ) يف حال اكن التعبري الثقايف التقليدي مشمول مبنتج:
" "1تصنيع املنتج أأو اس ترياده أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛
" "2أأو امتحاك املنتج ألغراض عرضه للبيع أأو بيعه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛
(ب) يف حال اكن التعبري الثقايف التقليدي مشمول ببريقة صنع:
" "1اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛
" "2أأو مبارشة ا ألفعال املشار اإلهيا يف البند الفرعي (أأ) فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة لس تعامل
طريقة الصنع.
(ج) اس تخدام التعبري الثقايف التقليدي يف أأنشبة البحث والتبوير املرحبة أأو ألغراض جتارية]].
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[املادة 2
ا ألهداف
[البديل 1
يزود هذا الصك املس تفيدين ابلوسائل الحازمة للقيام مبا ييل:
ينبغي أأن ّ
( أأ) منع المتك غري املرشوع ألشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي وسوء اس تخدامها واس تخدامها بدون ترصحي؛
(ب) وتشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري وظاميته بغض النظر عن الانتفاع التجاري به؛
(ج) ومنع منح ظقوق امللكية الفكرية أأو اإعاملها عن خبأأ محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛
(د) وحتقيق التقامس العادل واملنصف للمنافع املتأأتية من اس تخدام أأشاكل تعبريمه الثقايف.
[البديل 2
هيدف هذا الصك اإىل دمع الاس تخدام املناسب ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي وظاميهتا مضن نظام امللكية الفكرية ،وفق ًا
للقانون الوطين[ ،والاعرتاف] [ومع الاعرتاف] حبقوق [املس تفيدين] [[الشعوب] ا ألصلية وامجلاعات احمللية]].
[البديل 3
يزود هذا الصك املس تفيدين ابلوسائل الحازمة للقيام مبا ييل:
ينبغي أأن ّ
( أأ) منع المتك غري املرشوع ألشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي وسوء اس تخدامها واس تخدامها بدون ترصحي؛
(ب) وتشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري وظاميته بغض النظر عن الانتفاع التجاري به؛ مع الإقرار ابلقمية اليت
يكتس هيا املك العام ورضورة ظامية املك العام واحلفاظ عليه وتعزيزه؛
(ج) ومنع منح ظقوق امللكية الفكرية أأو اإعاملها عن خبأأ محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]].

WO/GA/50/8
Annex III
7

[املادة 3
[معايري أأهلية [امحلاية][/الصون]][/موضوع [الصك][/امحلاية]]
[البديل 1
يببَّق هذا الصك أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي].
[البديل 2
يببَّق هذا الصك عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
( أأ) اليت تكون متصةل بوضوح ابلرتاث الثقايف للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادة 4؛
(ب) واليت تكون مس تخدمة ملدة ُحدّدت من قبل لك دوةل عضو ،عىل أأل تقل تك املدة عن  50س نة].
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[املادة 4
املس تفيدون
[البديل 1
املس تفيدون من هذا الصك مه الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية وغريمه من املس تفيدين 18،احملدّ دين يف القانون الوطين].
[البديل 2
املس تفيدون من امحلاية مبوجب هذا الصك مه [الشعوب] ا ألصلية وامجلاعات احمللية اليت متك أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
[احملمية] و ّ
تعرب عهنا وتس تنببها وحتاف علهيا وتس تخدمها وتبورها].
[البديل 3
املس تفيدون من هذا الصك مه [الشعوب] وامجلاعات ا ألصلية واحمللية وغريمه من املس تفيدين[ ،مثل ادلول [و /أأو ا ألمم]]،
احملدّ دين يف القانون الوطين]].

18

قد يشمل مصبلح "غريمه من املس تفيدين" ادلول أأو ا ألمم.
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[املادة 5
نباق [امحلاية][/الصون]
[البديل 1
[ 1.5ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] صون املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدين فامي خيص
معرفة يف هذا [الصك] ،عىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين،
أأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي [احملمية] ،كام م  ّ
وببريقة معقوةل ومتوازنة.
 2.5ل متتد امحلاية مبوجب هذا الصك اإىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعروفة أأو املس تخدمة عىل نباق واسع خارج
معرفون يف هذا [الصك][ ،ملدة معقوةل] ،أأو املوجودة يف املك العام ،أأو احملمية حبق من ظقوق
جامعة املس تفيدين ،كام مه ّ
امللكية الفكرية].
[البديل 2
 1.5ينبغي/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء ظامية احلقوق واملصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدين فامي خيص أأشاكل تعبريمه الثقايف
معرفة يف هذا الصك ،عىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين ،وظسب
التقليدي الرسية و /أأو املقدسة ،كام م  ّ
الاقتضاء ،وفقا للقوانني العرفية .ويمتتع املس تفيدون ،عىل وجه التحديد ،ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي ابس تخدام أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي املذكورة.
 2.5يف حال ظلت مكوانت املوضوع مملوكة وحمافَظا علهيا ومس تخدمة يف س ياق جامعي دون ترصحي من املس تفيدين،
ينبغي/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء توفري تدابري اإدارية و /أأو ترشيعية و /أأو س ياس ية ،للحامية من أأي اس تخدام ألشاكل التعبري
مرضا هبا ،وتوفري ظق الإس ناد ،والنص عىل الاس تخدامات املناس بة
الثقايف التقليدي يكون خمالفا للحقيقة أأو مضل ّحا أأو ّ
ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وابلإضافة اإىل ذكل ،يف حال اكنت أأشاكل التعبري املذكورة متاحة للجمهور دون ترصحي من
املس تفيدين واكنت مس تغةل جتاراي ،ينبغي/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء بذل لك مساعهيا لتيسري املاكفأأة ،ظسب الاقتضاء.
 3.5يف حال مل تكن مكوانت املوضوع محمية مبوجب الفقرة  1.5أأو الفقرة  ،2.5ينبغي/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء بذل لك
مساعهيا محلاية سحامة مكوانت املوضوع ابلتشاور مع املس تفيدين ظسب الاقتضاء].
[البديل 3

اخليار 1
 1.5يف حال اكنت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] [مقدسة] [ أأو رسية] أأو [معروفة بشلك أآخر فقط] [مملوكة
بشلك وثيق] داخل [الشعوب] ا ألصلية أأو امجلاعات احمللية ،ينبغي/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء
( أأ) توفري تدابري قانونية و /أأو س ياس ية و /أأو اإدارية ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين ،تسمح للمس تفيدين مبا
ييل:
"[ "1اس تنباط] أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] املذكورة واحملافظة علهيا و ّ
التحمك فهيا وتبويرها؛
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" "2و[ردع] منع الكشف عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية [احملمية] وتثبيهتا بدون ترصحي ومنع
اس تخدامها بشلك غري قانوين؛
"[ "3والترصحي أأو رفض الترصحي ابلنفاذ اإىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] املذكورة
واس تخدامها[/اس تعاملها] بناء عىل موافقة ظرة ومس بقة ومس تنرية أأو اإقرار ومشاركة ورشوط متفق علهيا؛]
" "4وامحلاية من أأي اس تخدام [خمالف للحقيقة أأو مضل ّل] ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] ،فامي
يتعلق ابلسلع واخلدمات ،مبا يويح بتأأييد من املس تفيدين أأو صةل هبم؛
ُيرف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] أأو يشوهها
" "5و[منع] ظظر الاس تخدام أأو التغيري اذلي ّ
أأو ينتقص من أأمهيهتا الثقافية دلى املس تفيدين.
(ب) تشجيع املس تخدمني [عىل ما ييل]:
" "1اإس ناد أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] املذكورة اإىل املس تفيدين؛
" "2وبذل لك اجلهود لدلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي [احملمية]؛
" "3واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما ُيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإضافة اإىل
[البابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم] للحقوق املعنوية املرتببة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
[احملمية].
[ 2.5يف حال ظلت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية]] [مملوكة] [و] [/أأو] [حمافَظا علهيا] [و] [/أأو] مس تخدمة
[و] [/أأو] مبورة من طرف [الشعوب] ا ألصلية أأو امجلاعات احمللية واكنت متاحة للجمهور [ولكهنا غري معروفة عىل نباق
واسع وليست [مقدسة] ول [رسية]] ،ينبغي/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء التشجيع عىل أأن يسعى املس تخدمون اإىل][/توفري
تدابري قانونية و /أأو س ياس ية و/أأو اإدارية ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين من أأجل تشجيع املس تخدمني [عىل ما
ييل]]:
( أأ) الاعرتاف ابملس تفيدين مكصدر ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] وإاس نادها اإلهيم ،اإل اإذا ّقرر هؤلء
خحاف ذكل ،أأو اكنت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] غري مس ندة اإىل شعب أأصيل حمدّ د أأو جامعة حملية
حمدّ دة[؛][].
(ب) وبذل لك اجلهود لدلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
[احملمية]؛
(ج) [واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما ُيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإضافة اإىل [البابع غري
القابل للترصف والتقس مي والتقادم] للحقوق املعنوية املرتببة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية]][؛][].
(د) [والامتناع عن أأي اس تخدام [خمالف للحقيقة أأو مضلّل] ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] ،فامي
يتعلق ابلسلع واخلدمات ،مبا يويح بتأأييد من املس تفيدين أأو صةل هبم؛
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[ 3.5يف حال اكنت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية]] [متاحة للجمهور ،ومعروفة عىل نباق واسع [ويف املك
العام]] [غري مشموةل ابلفقرتني  1أأو [ ،]2و] /أأو محمية مبوجب القانون الوطين ،ينبغي/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء تشجيع
مس تخديم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] املذكورة [عىل ما ييل] ،طبقا للقانون الوطين:
( أأ) اإس ناد أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] املذكورة اإىل املس تفيدين؛
(ب) واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما ُيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين [اإضافة اإىل البابع [غري
القابل للترصف والتقس مي والتقادم] للحقوق املعنوية املرتببة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية]؛
(ج) [وامحلاية من أأي اس تخدام [خمالف للحقيقة أأو مضل ّل] ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فامي يتعلق ابلسلع
واخلدمات ،مبا يويح بتأأييد من املس تفيدين أأو صةل هبم[؛]]
(د) [و] السعي ،ظسب الاقتضاء ،اإىل اإيداع أأي رمس من رسوم املس تخدمني يف الصندوق اذلي تنش ئه تك
ادلوةل العضو].

اخليار 2
 1.5ينبغي[/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء صون املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدين فامي خيص أأشاكل تعبريمه الثقايف
معرفة يف هذا [الصك] ،عىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين ،وببريقة معقوةل ومتوازنة.
التقليدي [احملمية] ،كام م  ّ
 2.5ل متتد امحلاية مبوجب هذا الصك اإىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعروفة أأو املس تخدمة عىل نباق واسع خارج
معرفون يف هذا [الصك][ ،ملدة معقوةل] ،أأو املوجودة يف املك العام ،أأو احملمية حبق من ظقوق
جامعة املس تفيدين ،كام مه ّ
امللكية الفكرية.
 3.5ل متتد امحلاية/الصون مبوجب هذا الصك (الصكوك) اإىل اس تخدامات أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] اليت
يكون الغرض مهنا )1( :الإدراج يف احملفوظات ،والاس تخدام من قبل املتاظف ،واحلف  ،والبحث ،والاس تخدام العلمي،
والتبادل الثقايف؛ ( )2واس تنباط مصنفات أأدبية وفنية وإابداعية تكون مس تلهمة من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية]
حمورة مهنا]].
أأو مس تعارة أأو مش تقة أأو ّ
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[املادة 6
اإدارة [احلقوق][/املصاحل]
[البديل 1
 1.6جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اإنشاء أأو تعيني اإدارة خمتصة ،وفقا للقانون الوطين ،للعمل ،ابلتشاور
الوثيق مع املس تفيدين ،ظسب الاقتضاء ،عىل اإدارة احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا الصك.
[[ 2.6ينبغي][/يتعني] اإخبار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية أأية اإدارة تُنشأأ أأو ت ُّعني مبوجب
الفقرة ]].1
[البديل 2
 1.6جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اإنشاء أأو تعيني اإدارة خمتصة ،وفقا للقانون الوطين ومبوافقة
رصُية من/ابلشرتاك مع املس تفيدين ،لإدارة احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا [الصك].
[[ 2.6ينبغي][/يتعني] اإخبار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية أأية اإدارة تُنشأأ أأو ت ُّعني مبوجب
الفقرة ]]].1
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[املادة 7
الاس تثناءات والتقييدات
[البديل 1
دلى الامتثال لحالزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك ،جيوز لدلول ا ألعضاء ،يف حالت خاصة ،اعامتد اس تثناءات
مربر مع مصاحل
مربرة ولزمة محلاية املصلحة العامة ،رشط أأل تتعارض تك الاس تثناءات والتقييدات بدون ّ
وتقييدات َّ
املس تفيدين[ ،والقانون العريف [للشعوب] ا ألصلية وامجلاعات احمللية] ،ول خت ّل بغري ظق بتنفيذ هذا الصك].
[البديل 2
دلى تنفيذ هذا الصك ،جيوز لدلول ا ألعضاء اعامتد الاس تثناءات والتقييدات احملددة يف الترشيعات الوطنية ،مبا يف ذكل
القانون العريف.
 .1يف حدود ا ألفعال املسموح هبا مبوجب القانون الوطين فامي خيص املصنفات احملمية حبق املؤلف ،والإشارات والرموز
احملمية بقانون العحامات التجارية ،أأو موضوع أآخر محمي بقانون امللكية الفكرية ،ل [ينبغي/يتعني] ظظر أأي فعل من تك
ا ألفعال مبوجب ظامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
[ .2ينبغي/يتعني عىل] [جيوز] لدلول ا ألعضاء وضع اس تثناءات [من قبيل ما ييل] خبصوص ا ألفعال التالية ،سواء اكن
مسموحا هبا يف الفقرة  1أأو ل:
( أأ) ال ّ
تعمل والتعلمي والبحث؛
(ب) احلف والعرض والبحث والمتثيل يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاظف أأو املؤسسات الثقافية ا ألخرى؛
(ج) اس تنباط مصنفات أأدبية أأو فنية أأو اإبداعية تكون مس تلهمة من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو مستندة
اإلهيا أأو مس تعارة مهنا.
.3

جيوز لدلول ا ألعضاء أأن تنص عىل اس تثناءات وتقييدات [غري تك] [ابلإضافة اإىل] املسموح هبا مبوجب الفقرة .2

 .4ينبغي/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء أأن تنص عىل اس تثناءات وتقييدات يف حالت الاس تخدام/الاس تعامل/الإدراج
العريض لتعبري ثقايف تقليدي [محمي] يف مصنف أآخر أأو موضوع أآخر ،أأو يف احلالت اليت ل يكون دلى املس تخدم فهيا أأي
عمل ،أأو أأية أأس باب اكفية للعمل ،بأأن التعبري الثقايف التقليدي محمي].
[البديل 3
دلى [الامتثال لحالزتامات املنصوص علهيا يف][/تنفيذ] هذا الصك ،جيوز لدلول ا ألعضاء ،يف حالت خاصة ،اعامتد
مربر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ،ومع
اس تثناءات وتقييدات ،رشط أأل تلحق تك الاس تثناءات والتقييدات رضرا بحا ّ
مراعاة املصاحل املرشوعة للغري].
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[البديل 4
اس تثناءات عامة
[[ 1.7جيوز][/ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات محامئة مبوجب
القانون الوطين [ابلتشاور مع املس تفيدين] [مبشاركة املس تفيدين] ،رشيبة أأن ُيرتم اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي [احملمية] ما ييل:
( أأ) [الاعرتاف ابملس تفيدين ،ظسب الإماكن؛]
(ب) [وعدم الإساءة اإىل املس تفيدين أأو اإحلاق الرضر هبم؛]
(ج) [والتوافق مع أأشاكل الاس تخدامات/التعامحات /املامرسات العادةل؛]
(د) [وعدم التعارض مع الاس تعامل العادي ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي من قبل املس تفيدين؛]
مربر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري]].
(ه) [وعدم اإحلاق رضر بحا ّ

البديل
[[ 1.7جيوز][/ينبغي]/يتعني عىل] [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات محامئة مبوجب
القانون الوطين [ ،رشيبة أأن [تكون تك التقييدات والاس تثناءات]:
( أأ) مقترصة عىل بعض احلالت اخلاصة؛
(ب) [ل [تتعارض] مع [الاس تعامل] العادي ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي من قبل املس تفيدين؛]
مربر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين؛]
(ج) [ل تلحق رضرا بحا ّ
(د) [تضمن أأن [اس تخدام] أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:
" "1ل ييسء اإىل املس تفيدين أأو يلحق الرضر هبم؛
" "2ويعرتف ابملس تفيدين ،ظسب الإماكن؛]
"[ "3ويتوافق مع املامرسة العادةل]]].

[هناية البديل]
[ 2.7يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تداركه فامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [املقدسة]
و[الرسية][[ ،جيوز][/ينبغي][/يتعني] [ أأل تضع [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اس تثناءات وتقييدات].
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اس تثناءات حمدّ دة
[[ 3.7رهن التقييدات املنصوص علهيا يف الفقرة [/]،1اإضافة اإىل ذكل[ ]،جيوز][/ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول
ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تعمتد تقييدات أأو اس تثناءات محامئة مبوجب القانون الوطين أأو ،ظسب الاقتضاء ،من
ّ
احصاب][/محاك] املصنف ا ألصيل:
قبل [ أأ
( أأ) [ل ّ
لتعمل والتعلمي والبحث ،وفقا للربوتوكولت املوضوعة وطنيا ،ابس تثناء ا ألنشبة املؤدية اإىل جين أأرابح
أأو حتقيق أأغراض جتارية؛]
(ب) [للحف [والعرض] والبحث والمتثيل يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاظف أأو املؤسسات الثقافية ا ألخرى
اليت يعرتف هبا القانون الوطين ،ألغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو ألغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة؛]
(ج) لس تنباط مصنف أأصيل [من مصنفات التأأليف] يكون مس تلهام من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
أأو مستندا اإلهيا أأو مس تعارا مهنا؛]
[[ينبغي][/يتعني] أأن ل ينببق هذا احلمك عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] املوصوفة يف املادة ]].1.5
[[ 4.7ينبغي][/يتعني] السامح اب ألفعال التالية ،سواء اكن مسموحا هبا يف الفقرة  1أأو ل:
( أأ) [اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب
واحملفوظات واملكتبات واملتاظف ألغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو أأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة،
مبا يف ذكل ألغراض احلف [والعرض] والبحث والمتثيل؛]
(ب) [واس تنباط مصنف أأصيل [من مصنفات التأأليف] يكون مس تلهام من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
أأو مستندا اإلهيا أأو مس تعارا مهنا؛]
(ج) [واس تخدام/اس تعامل تعبري ثقايف تقليدي مش تق [قانونيا] من مصادر غري املس تفيدين؛]
(د) [واس تخدام/اس تعامل تعبري ثقايف تقليدي معروف [من خحال طرق قانونية] خارج جامعة املس تفيدين]].
[[ 5.7ابس تثناء ظامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية من الكشف] ،ويف حدود ا ألفعال املسموح هبا مبوجب
القانون الوطين فامي خيص املصنفات احملمية مبوجب ظقوق امللكية الفكرية [مبا يف ذكل]][/ظق املؤلف أأو الإشارات والرموز
احملمية بعحامات جتارية أأو الاخرتاعات احملمية برباءات أأو مناذج املنفعة والتصاممي احملمية حبقوق التصاممي الصناعية،
ل [ينبغي][/يتعني] ظظر أأي فعل من تك ا ألفعال مبوجب ظامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]]].
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[املادة ]8
[مدة [امحلاية][/الصون]
[اخليار 1
 1.8جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] حتديد املدة املناس بة لرساين امحلاية/ظقوق أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،وفقا [لهذا [الصك][[/اليت جيوز أأن] [ينبغي أأن][/يتعني أأن] ترسي ما دامت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
تس تويف/تليب [معايري ا ألهلية للحصول عىل امحلاية] وفقا لهذا [الصك] ،وابلتشاور مع املس تفيدين]].
 2.8جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنص عىل أأن امحلاية املمنوحة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ضد
أأي حتريف أأو تشويه أأو تعديل أأو انهتاك مما يُرتكب هبدف اإحلاق الرضر هبا أأو بسمعة أأو صورة املس تفيدين أأو املنبقة اليت
ينمتون اإلهيا[ ،ينبغي][/يتعني] أأن ترسي ملدة غري حمدّ دة].

[اخليار 2
 1.8حتمي [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] املوضوع احملدّد يف هذا [الصك] طاملا اس متر املس تفيدون من امحلاية يف
المتتع بنباق امحلاية ّ
املبني يف املادة ].3

[اخليار 3
[ 1.8جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنص عىل أأنه [ينبغي][/يتعني] ،فامي خيص اجلوانب املادية عىل
ا ألقل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،أأن ترسي امحلاية ملدة حمدودة]]].
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[املادة ]9
الرشوط الشلكية
[اخليار 1
[ 1.9مكبد أأ عام ]،ينبغي/يتعني أأل ُختضع [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] ظامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ألية
رشوط شلكية].

[اخليار 2
[[ 1.9جيوز] [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تفرض رشوطا شلكية محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي].
 2.9ابلرمغ من الفقرة  ،1ل جيوز [دلوةل عضو][/طرف متعاقد] اإخضاع ظامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية ألية
رشوط شلكية].
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[املادة 10
[العقوابت واجلزاءات وممارسة [احلقوق][/املصاحل]]
[البديل 1
يتعني عىل ادلول ا ألعضاء وضع تدابري قانونية و /أأو اإدارية مناس بة وفعاةل ورادعة ومتناس بة من أأجل التصدي حلالت
التعدي عىل احلقوق املنصوص علهيا يف هذا الصك].
[البديل 2
ميرسة ومناس بة
 1.10يتعني عىل ادلول ا ألعضاء[ ،ابلشرتاك مع [الشعوب] ا ألصلية ]،وضع تدابري قانونية و /أأو اإدارية ّ
وفعاةل [ورادعة] ومتناس بة من أأجل التصدي حلالت التعدي عىل احلقوق املنصوص علهيا يف هذا الصك .وينبغي أأن تمتتع
[الشعوب] ا ألصلية ابحلق يف اس هتحال اإجراء اإنفاذ لصاحلهم الشخيص ويتعني أأل ي ُشرتط مهنم اإثبات الرضر املادي.
 2.10اإذا ثبت التعدي عىل احلقوق احملمية مبوجب هذا الصك طبقا للفقرة  ،1.10يتعني أأن تشمل العقوابت تدابري اإنفاذ
مدنية وجنائية ظسب الاقتضاء .وجيوز تضمني اجلزاءات تدابري العداةل الإصحاظية [مثل الإعادة] ،وفق طبيعة التعدي
و أأثره].
[البديل 3
ينبغي لدلول ا ألعضاء السعي من أأجل اعامتد تدابري قانونية و /أأو اإدارية مناس بة وفعاةل ومتناس بة ،وفقا ألنظمهتا القانونية ،من
أأجل ضامن تببيق هذا الصك].
[البديل 4
ينبغي/يتعني عىل ادلول ا ألعضاء/ا ألطراف املتعاقدة أأن توفر ،وفقا للقانون الوطين ،التدابري القانونية أأو الس ياس ية أأو الإدارية
الحازمة ملنع ا إلرضار ،عن قصد أأو عن اإهامل ،مبصاحل املس تفيدين]].
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[املادة ]11
[التدابري الانتقالية
[ 1.11ينبغي][/يتعني] أأن يب َّبق هذا [الصك] عىل مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تس تويف املعايري املنصوص
علهيا يف هذا [الصك] عند دخول [الصك] حزي النفاذ.
[ 2.11اخليار [[ 1ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] تأأمني احلقوق اليت اكتس هبا الغري مبوجب
القانون الوطين قبل دخول هذا [الصك] حزي النفاذ]].
[ 2.11اخليار  2ا ألفعال املس مترة خبصوص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت بد أأت قبل دخول هذا [الصك] حزي النفاذ
واليت ما اكنت لتكون مباحة أأو اليت ينظمها هذا [الصك] ببريقة خمتلفة[[ ،ينبغي][/يتعني] تكييفها لتامتىش مع هذا [الصك]
يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ ،رهن أأظاكم الفقرة [[ /]3ينبغي][/يتعني] السامح ابس مترارها]].
 3.11وفامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة اإىل املس تفيدين واليت تكون قد
أأخ ّرجت عن نباق ّ
حتمك هؤلء املس تفيدين[ ،ينبغي][/يتعني] أأن يكون لهؤلء املس تفيدين احلق يف اسرتجاع تك
ا ألشاكل].
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[املادة ]12
[العحاقة ابلتفاقات ادلولية [ا ألخرى]
[ 1.12ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] تنفيذ هذا [الصك] ببريقة [تكفل ادلمع املتبادل]
لحاتفاقات ادلولية [ا ألخرى] [السارية]].
[ 2.12ليس يف هذا الصك ما ميكن/يتعني تفسريه اكنتقاص أأو اإلغاء للحقوق اليت تمتتع هبا [الشعوب] ا ألصلية أأو امجلاعات
احمللية حاليا أأو قد تكتس هبا يف املس تقبل ،وكذكل ظقوق [الشعوب] ا ألصلية املنصوص علهيا يف اإعحان ا ألمم املتحدة بشأأن
ظقوق الشعوب ا ألصلية.
 3.12يف حال تنازع بني القوانني ،تكون الغلبة حلقوق [الشعوب] ا ألصلية املنصوص علهيا يف الإعحان املذكور وينبغي أأن
يسرتشد أأي تفسري بأأظاكم ذكل الإعحان].
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[املادة ]13
[املعامةل الوطنية
[ينبغي][/يتعني عىل] لك [دوةل عضو][/طرف متعاقد] أأن يببق عىل املس تفيدين اذلين مه من مواطين [ادلول
ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] ا ألخرى معامةل ل تقل تفضي ًحا عن تك اليت يببقها عىل املس تفيدين اذلين مه من مواطنيه
فامي يتعلق ابمحلاية املنصوص علهيا مبوجب هذا [الصك]].
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[بدائل املواد  8و 9و 10و 11و13
عدم النص عىل تك ا ألظاكم]
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[املادة ]14
[التعاون عرب احلدود
يف احلالت اليت تقع فهيا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] يف أأقالمي [دول أأعضاء] [/أأطراف متعاقدة] خمتلفة،
[ينبغي][/يتعني عىل] تك [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تتعاون عىل معاجلة حالت أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي [احملمية] العابرة للحدود] ،مبشاركة [الشعوب] ا ألصلية وامجلاعات احمللية املعنية ،ظسب الاقتضاء ،بغرض تنفيذ
هذا [الصك]].
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املادة 15
[تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي
[ 1.15ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] التعاون عىل تكوين الكفاءات وتعزيز املوارد البرشية،
ل س امي تك اخلاصة ابملس تفيدين ،وتبوير القدرات املؤسس ية ،من أأجل تنفيذ [الصك] بفعالية.
[ 2.15ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] توفري املوارد الحازمة [للشعوب] ا ألصلية وامجلاعات
احمللية والتعاضد معها من أأجل وضع مرشوعات لتكوين الكفاءات داخل [الشعوب] ا ألصلية وامجلاعات احمللية تركّز عىل
تبوير أآليات ومهنجيات مناس بة ،مثل مواد اإلكرتونية وتعلميية جديدة تكون محامئة ثقافيا ،و ُمس تحدثة مبشاركة اتمة وفعاةل
[للشعوب] ا ألصلية وامجلاعات احمللية واملنظامت اليت متثلها.
[ 3.15يف هذا الس ياق[ ،ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنص عىل مشاركة اتمة
للمس تفيدين و غريمه من أأاحصاب املصاحل ،مبا يف ذكل املنظامت غري احلكومية والقباع اخلاص].
[ 4.15ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اختاذ تدابري لإذاكء الوعي [ابلصك ]،ل س امي توعية
مس تخديم و أأاحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلزتاماهتم مبوجب هذا الصك].
[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

