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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

: محاية املعارف التقليدية

عدلةاألهداف واملبادئ امل
ّ

  

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

سادسة يف ادلورة  .1 يدية عرشة لا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ث ن ل لللج مللكملع م
نة’ (والفوللكور نة 2010مايو  7 إىل 3اليت انعقدت من ) ‘للجا ّيغة معدةل "ّأن تعد األمانة للج، قررت ا ً ص

يغة اجلديدة حبلول . ث كويقة معلWIPO/GRTKF/IC/16/5ثرشوع الويقة مل يح ا بغي لألمانة أن  لصو ت تن ي
ياغة اليت . 2010سبمترب  30 يقات اخلاصة اب يغة اجلديدة بوضوح الاقرتاحات وا بني هذه ا بغي أن  لصو تعل لص لت ّ ين

رشة والاقرتاحات وا سادسة  نة خالل ادلورة ا شاركون يف ا تقدهما ا ع ل للج بل لمل تابة  قيقات املقدمة إىل األمانة  ً ك عل
ياغة. 2010ليويو  31 بغي أن يذكر يف احلوايش مصدر الاقرتاحات اخلاصة اب لصو ُ يقات . ين بغي إدراج ا لتعلو ين

يق داخل الويقة مع ذكر مصدرها ثاملقدمة يف ا بعة . لتعل يغة اجلديدة بوضوح الطريقة ا بغي أن رشح ا تّو لص ملت ين
يقاتإلدراج اقرتاحات اإلض تعديالت وا تعلافة أو احلذف وغريها من ا يق الاقرتاحات . لل بغي أن حتدد يف ا لتعلو َّ ين

نظر فهيا ادلول األعضاء ياغة يك  شأن ا بني  تاملقدمة من املرا لص ب  .1"ق

                                                           

سادسة  1 عرشوع تقرير ادلورة ا  ).WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov.2ثالويقة (رشة لم
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يغة املعدةل لويقة العمل  .2 ثوهذه الويقة يه ا لص تعديالت املقرتحة  ويه تأخذ WIPO/GRTKF/IC/16/5ّث لاب
رشة وو سادسة  نة ا يقات املقدمة خالل دورة ا عا ل للج سار لتعل ية الواردة علهيا خالل  تا يقات ا ماب ب لكتعل يقات ل لتعلا

رشة املذكور سادسة  يه يف قرار ادلورة ا شار إ ية ما بني ادلورات ا تا عا ل ل مل ب ية من . لك تا يقات  بوقد وردت  ك تعل
ية تا لادلول األعضاء ا ياابن والاحتاد الر: ل يا وا لكولو يايوسورسا ويس مب ية مبوزا تا هات ا ل، كام وردت من ا ل جل
متدة بصفة مراقب ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية : ملعا با حية الطالب وا ل تجارة ادلوية (AECG)مجع لغرفة ا  ل

(ICC) ية شعوب األ صل ومركز ا ية . (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل تا يقات ا بوميكن الاطالع عىل ا لكتعل ل
شلك اذلي وردت ب تايللاب نوان ا له عىل ا : لع

<http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/comments-3.html> 

يهتا بنإعداد هذه الويقة وحتديد   ث

تحديث يف هذه الويقة .3 تصار وا ثحرصا عىل ضامن أعىل قدر ممكن من الا ل  :خ

ية )أ( ية األ يقات املوضو تفظ يف املرفق اب صلا ع لتعل ُ ثبدأ من الويقة لك  عىل لك هدف وح م
WIPO/GRTKF/IC/9/5 . ئةل املطروحة يف ادلورتني يقات املقدمة واأل يقات أيضا ا سـوشمل ا تعل تعل لت ل

ية ما بني تكل ادلورتني تا يقات ا تقدم اب سارين  رشة وخالل ا سادسة  رشة وا سة  باخلا تعل لل مل ع ل ع لكم يقات .ل لتعل أما ا
شأن الويقة  ثاملقدمة سابقا  تاحة عىل اإلنرتنت؛WIPO/GRTKF/IC/9/5ب تظل  م   2ف

يفت إىل األهداف  )ب( رشة، أ سادسة  رشة وا سة  نة يف دورتهيا اخلا يا والقرارات اليت اختذهتا ا ضو ع ل ع م للج متشـ
يقات  سار ا تعديالت احملددة اليت اقرتحهتا ادلول األعضاء يف هذه ادلورة وخالل  بادئ يف املرفق ا تعلوا م ل لمل

ية ما بني ادل تا با بارات اليت اقرتحت . وراتلك يان اإلضافات املقرتحة، أما املفردات أو ا سطري  تعمل ا لعوا ب ت لسـ ل
ها وساءلت حوها فرتد بني قوسني مربعني ّادلول األعضاء حذ ل تعلقة . تف ملولك واحد من تكل الاقرتاحات ا

ية يذكر فهيا  به حا ياغة  شـاب تصح سب ّالوفد اليت تقدم ابالقرتاح والوفود اليت أيدامس لص يه  حته أو اعرتضه  عل
شأن اقرتاحه.احلال ية أيضا أي رشح يقدمه الوفد  ب ويضاف إىل احلا ّشـ رشوح أي . ّ نص لوال يوجد مضن تكل ا

ئةل املطروحة . ّمقدم من األمانة يقات املقدمة واأل نصوص وذكر مصادر سائر ا يان ا سـويرد يف املرفق أيضا  تعل ل لب
رش سادسة  رشة وا سة  عيف ادلورتني اخلا ل ع ية ما بني ادلورات فضال عن م تا يقات ا ساري ا بة وخالل  تعل لكم ل

نظر فهيا ادلول األعضاء بني واليت جسلت يك  ئةل املقدمة من املرا يقات واأل ياغة وا شأن ا تالاقرتاحات  سـ تعل لص قب . ل
سب القضااي اخلاصة هبا ئةل قدر اإلماكن  يقات واأل حبومجعت ا سـ ناول معوما ال. لتعل يقات اليت  تتأما ا ثويقة لتعل

 .ثبرمهتا فقد أوردانها يف هناية الويقة

نة  .4 تعراض للجإن ا سـمدعوة إىل مواصةل ا
يق علهية األحاكم الوارداتمرشوع  قصد التعل يف املرفق وا

ها يغة معدةل وحمدثة  لوضع  َّ ّ  .ص

 

 ]ييل ذكل املرفق[

 

                                                           

 .>http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/comments-1.html<انظر  2
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 املرفق
 املرفق

يدية األحاكم املعدةل تقلشأن حامية املعارف ا  لب
ياسة ال يةلسـأهداف ا بادئ األسا سـعامة وا  مل

توايت حملا
 

ياسة العام :أوال  ةلسـأهداف ا
مية[ "1" شمويل  ابلطابع اإلقرار] لقإقرار ا تصادية لا ية والا ية والرو يهتا الاجامت يدية، مبا فهيا أ قللمعارف ا ح ع مه لتقل

ية ثقا ية وا فوالفكرية وا ل  1لتعلمي
يدية؛ وللكرامة  تشجيع الاحرتام "2" ية ألحصاب املعارف لتقلألنظمة املعارف ا ية والقمي الفكرية والرو ثقا سالمة ا حوا ف ل ل

يدية اذلين   2 األنظمة وحيافظون علهيايصونون تكللتقلا
ية  "3" ياجات ا لفعلية الا ت حب يدية 3اخلاصة بأحصاب ]ألحصاب[تل  لتقلاملعارف ا
يع عىل "4" يدية واحلفاظ علهيالتشجا  لتقل صون املعارف ا
يديةمتكني أحصاب املعارف [ "5" يدية وإقرار الطابع املمزي ألنظمة املعارف ا تقلا لتقل  4]ل
يدية "6"  لتقلدمع أنظمة املعارف ا
يدية[ "7" هام يف صون املعارف ا لتقلاإل  5]س
نصف "8" رشوع وغري ا ملمقع الاتفاع غري ا مل يدية ن  6لتقلللمعارف ا
توافق مع ]احرتام[ "9" ي 7لالعمل اب سارات ادلوية ا نالاتفاقات وا ل تعاون يف إطارهاملعمل  لة وا
تاكر واإلبداع[ "10" بيع الا  8]تشج
بقة ضامن احلصول عىل املوافقة [ "11" بادل القامئ عىل ملسـا نرية واحلرص عىل ا لتا تفق علهيا الطرفانملسـت  9]يرشوط 
نافع[ "12" نصف  تقامس ا للميع ا مل ل متدة من الاتفاع ابمل] تشج نافع ا نصف والعادل  تقامس ا نيع ا للم مل ل ملسـشج عارف ت

يدية  10لتقلا
ية[ "13" متعات ا توى ا رشوعة عىل  تجارة ا ية وا حمللالهنوض اب سـ مل ل جملمن م  11]لت
ية الفكرية غري [ "14" نح حقوق ا مللكنع  م مية ألطراف غري مرصح هلم بذكلم  12]لسلا
بادةل "15" ثقة ا ية وا شفا تتعزيز ا ل ملل يدية من هجة، وا ف مليف العالقات بني أحصاب املعارف ا يني نتفعني تقلل مياألاكد

يدية من هجة أخرى، مبا يف ذكل من خالل  تفعني ابملعارف ا يني وغريمه من ا يني واحلكو تجاريني وا تقلوا ن مي لل مل م لتعل
ية بالهنوض اباللزتام  سلوك األخال ققواعد ا بادئ املوافقة ل بقة مو نريةملسـاحلرة ا  13ملسـتا

يدي[ "16" ثقايف ا بري ا تكامل حامية أشاكل ا تقلا ل تع لسـ 14]ل

                                                           

 .وفد الاحتاد الرويس 1
 .وفد الاحتاد الرويس 2
 .وفد الاحتاد الرويس 3
 .وفد الاحتاد الرويس 4
 .وفد الاحتاد الرويس 5
 .وفد الاحتاد الرويس 6
 .وفد الاحتاد الرويس 7
 .وفد الاحتاد الرويس 8
 .وفد الاحتاد الرويس 9
 .وفد الاحتاد الرويس 10
 .وفد الاحتاد الرويس 11
 .وفد الاحتاد الرويس 12
 .وفد الاحتاد الرويس 13
 .وفد الاحتاد الرويس 14
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ب يةملا  سـادئ األسا
يا ية العامة :ناث تو بادئ ا جهيا ل  مل

يدية وتطلعاهتم )أ( ياجات أحصاب املعارف ا تجابة ال تقلبدأ الا ت لسـ ح  م
 مبدأ إقرار احلقوق )ب(
ية امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ج( نبدأ فعا ل  م
شمول )د( لبدأ املرونة وا  م
نافع  )ه( ملبدأ اإلنصاف وتقامس ا  م
ية املقرتنة هبامبدأ الامتيش مع األ )و( نفاذ إىل املوارد الورا نظم ا ثنظمة القانوية القامئة اليت  ل ت  ن
تعاون يف إطارها )ز( ية األخرى وا رشوعات ادلوية واإل لبدأ احرتام الصكوك وا مي ل قلمل  م
ها )ح( يدية و نقلبدأ احرتام وفق األعراف الاتفاع ابملعارف ا تقلم  لن
يد )ط( لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا  يةم
يدية )ي( ياجات أحصاب املعارف ا تجابة ال ساعدة لال تقلبدأ تقدمي ا ت سـ لمل ح  م

ية :لثااث بادئ املوضو عا  مل
رشوع .1 متكل غري ا ملامحلاية من ا  ل
شلك القانوين للحامية .2  لا
نطاق العام ملوضوع امحلاية .3  لا
 رشط احلصول عىل امحلاية .4
يدون من امحلاية .5  ملسـتفا
تقامس العادل و .6 نافع والاعرتاف بأحصاب املعارفلا نصف  للما   مل
بقة مبدأ املوافقة  .7 نريةملسـا  ملسـتا
يدات .8 ناءات وا لتقيالا  سـتث
 مدة امحلاية .9

ية .10 تدابري الاتقا لا ن  ل
ية .11 رشوط ا شلكا  لل
 الامتيش مع اإلطار القانوين العام .12
 إدارة امحلاية وإنفاذها  .13
ية .14 ميامحلاية ادلوية واإل  قلل
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ياسة العامة :أوال  لسـأهداف ا
يدية إىل ما ييل لتقلبغي أن هتدف حامية املعارف ا  :ين

مية[  لقإقرار ا

شمويل[إقرار الطابع  "1" ية 15]لا ية والرو ميهتا الاجامت ية، مبا فهيا  ميهتا اذلا يدية و ح للمعارف ا ع ت قتقل ق ل
تصادية[ ية 16]قوالا نولو ية وا ية واإليكولو ج والفكرية وا تك لج تج[لعلم سلمي 17]اريةلوا ية، وا ثقا ت والرتبوية وا لل ف

ية  ياة فكرية وإبدا تواصل من  تاكري و شاط ا يدية تكفل أطرا ملا جيري من  عبأن أنظمة املعارف ا ي ب ن حتقل ً ُ ُ ل
ية  مية ا ساوي ا ية  مية  ية وها  ية وا متعات األ بة  ية اب تيس ماكنة أسا لعلممتزية،  ت علم حملل صل سـ لقسـ ق للمج لم لنتك ّ

ية األخر  .ىفلألنظمة املعر

 تشجيع الاحرتام

يدية اذلين يصونون تكل األنظمة  "2" يدية وكرامة أحصاب املعارف ا تقليع احرتام أنظمة املعارف ا تقل لشج ل ت
ّويطوروهنا

هام اذلي ما  18 ية؛ واحرتام اإل هم الفكرية والرو ِ ية و ثقا سوحيافظون علهيا، وكذا سالمهتم ا ح يم َف ق ل
يدية تأيت به يف احلفاظ تقلئت املعارف ا لت يدية وهويهتم؛ واحرتام ما ف شة أحصاب املعارف ا تقل عىل  لي مع

يدية من أجل  هم به أحصاب املعارف ا لتقلأ ئة[س يولويج ] لبياحلفاظ عىل ا نوع ا باحلفاظ عىل ا لت ل
مترار تخدامه عىل حنو قابل لال سـوا يا؛19سـ نولو تدامة وتقدم العلوم وا ج واألمن الغذايئ والزراعة ا لتك ُّ  ملسـ

ية[حتياجات الا و20احلقوقتلبية  يدية]لفعلا  لتقل ألحصاب املعارف ا

هم  "3" هم بو يدية واحرتام حقو بارشة عن أحصاب املعارف ا تطلعات واألماين الصادرة  صفالاسرتشاد اب ق تقلم لل
ية  ثقا تصادية وا نفعة الا يق الرخاء وا هام يف  ناء علهيا واإل يدية واأل فأحصاب املعارف ا ق حتق س لم مل لتقل

ية هلم  يا 21بقميةوابالعرتاف  ]عىل فأهتموماك[عوالاجامت نولو متعاهتم ويف تقدم العلوم وا هاهمم يف  ج إ تك لس ُّ جم
متع؛ نفع عىل ا جملاليت تعود اب  ل

يدية واحلفاظ علهيا يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  لت

يدية واحلفاظ علهيا وتقدمي ادلمع يف هذا الصدد من خالل احرتام أنظم "4" يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج ة لت
ناء عىل هذه األنظمة املعر يدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا وإدامهتا وتقدمي احلوافز لأل ماملعارف ا فية إلدامة لتقل

هم وصوهنا  ؛فأنظمة معار

يدية يدية وإقرار الطابع املمزي ألنظمة املعارف ا تقلمتكني أحصاب املعارف ا لتقل  ل

يدية من "5" لتقلها بطريقة متكن أحصاب املعارف ا ّ هم من خالل اإلقرار متاما ابلطابع املمزي حتقيق ف حامية معار
ثل  هذه األنظمة علام بأن  ناسب الطابع املمزي  باط حلول  يدية واحلاجة إىل ا مألنظمة املعارف ا ل تن سـتتقل ل

يدية بطريقة تدمع  ية الفكرية ا نصفة وأن تكفل معل أنظمة ا توازنة و بغي أن تكون  لتقلهذه احللول  مللك م م ين

                                                           

يا 15  .مبوفد كولو
يا 16  .مبوفد كولو
يا 17 يحات حول أوجه الف. مبوفد كولو متس الوفد تو ضا هوم ل تصادية"مفرق بني  مية الا قا هوم " لق تجارية"مفو مية ا لا تغريات" لق نظر يف تكل ا ملألغراض ا  .ل
يا 18  .مبوفد كولو
يا 19 نوع . مبوفد كولو ية ا متد يف اتفا تخدام الاصطالح ا سب يف حال ا يكون هل نطاق أ ئة  تقال الوفد إن اإلشارة إىل احلفاظ عىل ا سـ ن سـ لب قل ملعي

يولويج، أي  متراراحلفاظ ع"لبا تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا نوع ا سـىل ا سـ ب لت  ".ل
يا 20  .مبوفد كولو
يا 21  .مبوفد كولو
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يدية من حامية املعا رشوع وأن تكون قادرة فعال عىل متكني  و22نسوء الاتفاعلتقلرف ا متكل غري ا ملا ل
يدية  رشوعة يف معارهم وأن يكون هلم سلطان  23تاملربطة هبالتقلأحصاب املعارف ا هم ا فمن ممارسة حقو ملق

 ؛مسـتحق علهيا

يدية  لتقلدمع أنظمة املعارف ا

يدية وت "6" تقلاحرتام الاتفاع ابملعارف ا تواصل عىل يد أحصاهبا ويهنم، وفقا لن ها ا ها ونا بطورها وباد قل ملل ت ت ّ
يب العرية يف الائامتن عىل املعارف وما يقرتن هبا من موارد  سري ذكل؛ ودمع األسا فلألعراف القامئة، و ل تي َ ْ

يدية؛ مترار يف تطوير أنظمة املعارف ا يع الا يب و ية وتعزيز تكل األسا تقلورا شج ل لث  سـت

هام يف صون ا يديةساإل  لتقلملعارف ا

يوي[مع  "7" مية مكل عام  حاإلقرار  هام يف ،25]24بق يدية واحلفاظ علهيا، واإل هام يف صون املعارف ا س اإل لتقلس
يع  ها، و تطويرها واحلفاظ علهيا ونا ية والوسائل األخرى  ناسب بني الوسائل العر توازن ا شجإقامة ا ت ل مل تل قل ف

يدية وصوهنا و تطبيقاحلفاظ عىل املعارف ا نها وتعزيز الاتفاع هبا وفقا للمامرسات واملعايري والقوانني لتقل
بارشة عىل أحصاهبا خا يدية مبا يعود بفائدة أوىل و مواملفاهمي العرية ألحصاب املعارف ا صة وعىل لتقلف

رشية عامة بقة  عىل أساس لبا نرية ملسـاملوافقة ا تفق علهيا مع ملسـتا رشوط ا ملوا  ؛26أحصاب تكل املعارفل

نصفنالاتف[مقع  رشوع وغري ا ملاع غري ا رشوع وسوء الاتفاع] مل متكل غري ا نا مل  27ل

تجارية اليت ال تكون  "8" تجارية وغري ا يدية وغريه من األشطة ا رشوع للمعارف ا متكل غري ا لمقع ا ل ن تقل لمل ل
يدية مع  رشوع للمعارف ا متكل غري ا يف طرق مقع ا تقلرشوعة، مع اإلقرار ابحلاجة إىل  مل ي لم ل تك

ياجات  ية؛حتالا ية وا حمللالو  طن

تعاون يف إطارها ية وا سارات ادلوية ا لاحرتام الاتفاقات وا ن ل  ملعمل

ها، وال سـامي األنظمة  "9" ية األخرى والعمل عىل حنو يامتىش  سارات ادلوية واإل معمراعاة الصكوك وا مي ل قلمل
يدية ونظم  ية اليت تقرتن ابملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا معاليت حتمك ا ت تقل ث ِّل ها؛ل نا فعية تقامس  م  ل

تاكر واإلبداع بيع الا  تشج

يدية  "10" ناقل املعارف ا ته وتعزيز  يد وماكفأته وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا تقليع ا ت ي ل ل ب ن لشج لت
ية  متعات األ يد ادلاخيل مضن ا صلعىل ا يدية[جمللصع ية] لتقلوا ثل هذه املعارف 28حمللوا م، مبا يف ذكل إدماج 

بادر ناء علهيا، رشط ميف  يدية واأل متعات، ملصلحة أحصاب املعارف ا نفذ يف هذه ا مات الرتبوية اليت  تقل لت جمل
يدية عىل ذكل؛  لتقلأن يوافق أحصاب املعارف ا

                                                           

يا 22  .مبوفد كولو
يا 23  .مبوفد كولو
ية 24 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .مل
يا 25 بارة . مبوفد كولو يا إن نطاق ا لعقال وفد كولو يوي"مب حمية مكل عام   .غري واحض" ق
يا 26  .مبوفد كولو
ياوفد كو 27  .مبلو
يا 28  .مبوفد كولو
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بقة ضامن احلصول عىل املوافقة  تفق علهيا الطرفانملسـا بادل القامئ عىل رشوط  نرية واحلرص عىل ا يا لت  ملسـت

يدية معنالاتفاع ابملعاضامن  "11" بقة احلصول عىل املوافقة  29لتقلرف ا بادل ملسـا نرية واحلرص عىل ا لتا ملسـت
نفاذ إىل  ية حتمك ا يق مع ما هو قامئ من أنظمة دوية وإ تفق علهيا الطرفان واب لالقامئ عىل رشوط  مي ل سـ قلي لتن

ية؛  ثاملوارد الورا

نافع نصف  تقامس ا للميع ا مل ل  تشج

توزيع العادل و "12" تقامس وا ليع ا ل ية من الاتفاع ابملعارف تشج تأ نقدية ا نقدية وغري ا نافع ا نصف  نا ت مل ل ل للم مل
بدأ املوافقة  بقة و يدية، عىل حنو يامتىش مع غري ذكل من األنظمة ادلوية ا ما ملط ل نريةلتقل بقة ا ملسـتا ، ومبا ملسـ

نصفة يف احلاالت اخلاصة اليت ال ميكن فهيا حتديد صاح[يف ذكل من خالل  ب ملاملاكفأة العادةل وا
شف عن املعارف يدية أو احلاالت اليت مت فهيا ا لكاملعارف ا  ؛30]لتقل

ية متعات ا توى ا رشوعة عىل  تجارة ا ية وا حمللالهنوض اب سـ مل ل جملمن م  لت

متع احمليل، إن رغب أحصاب املعارف  "13" توى ا ية عىل  يدية ألغراض ا جمليع الاتفاع ابملعارف ا سـ من تقل ن مشج ل لتت
يدية يف ذكل، إقرارا حبق ًا ية لتقل تجات األ يع تطوير ا ها؛ و ية يف معار يدية وا متعات ا صلوق ا ن شج حملل ملتقل ت فل جمل

ها مىت  سو ية، وتعزيز فرص  متعات ا ناعات ا يدية وما يقرتن هبا من  متدة من املعارف ا يقا ت حملل ص جملتقل لسـ مل
يق ا هم يف  ية وهذه الفرص مبا يامتىش مع  يدية هذه ا تغى أحصاب املعارف ا منا من تقل تب لت حتقل حق ية ل

تصادية بلك حرية؛  قالا

 

                                                           

يا 29  .مبوفد كولو
يا 30 بارة . مبوفد كولو شأن ا يحات  لعأشار الوفد إىل احلاجة إىل تقدمي تو ب يدية"ض ناك العديد من احلاالت اليت قد تطرح " لتقلصاحب املعارف ا هألن 

نرية بقة ا بدأ املوافقة ا يق  تاح فهيا أي إعفاء من  تدون أن  ملسـم سـ ب ملي تعلق ابحلصول وأشار إىل رضور. تط يس فقط فامي  ية  يريات إجرا يق  ية  ئ تغ لب تط
توى  يد الوطين أو عىل  تقامسة عىل ا ية  سب إذا اكنت املعارف ا نافع أيضا وذكل  سـعىل تكل املوافقة وإمنا يف شلك ماكفأة وتقامس ا لصع ن حب ممل مملع

متع حميل دون أن تكون  سب إذا اكن صاحهبا حمددا  ية و مكجتجاوز احلدود الو ّ حب ن شلك واحض وغري ذكلطي ية حمددة  ية ا بالصال ّيل لمتث وأشار أيضا . ح
تعراض معاجلة حامية احلقوق يف املعارف  توسع يف ا سـإىل رضورة ا شوف عهنا"ّل مبوافقة ) معرفة عامة" (املكل العام"اليت صارت جزءا من " ملكا

ية ا بغي أال يؤدي إىل إلغاء  شف  ملكأحصاهبا أو دون موافقهتم، ألن ذكل ا ين نرية إلبراء اتفاقات لك بقة ا متدة من املوافقة ا ملسـتملعرفة أو احلقوق ا ملسـ ملسـ
نافع ملشأن رشوط الاتفاع وتقامس ا ن هوم . ب نة بدقة من  همه ا رس الوفد معا  مفوا للجتف ّتف يدية" املكل العام"سـ تعلق ابملعارف ا تقلفامي  ّوأقر الوفد بأن . لي

ية تقدمي  نه شدد عىل أ مهنص املادة إجيايب  ّ يق لك يح واحلرص بصورة خاصة عىل أنه ال يفرتض بقاء حق واحد أمام إماكية  تو بمزيد من ا ن ض تطل ّ
نرية، وأن تكل املوافقة . احلقوق األخرى أيضا بقة ا يق أية إجراءات للموافقة ا ية دون  بحت  ملسـتوذكر الوفد أيضا بأن معظم املعارف أ سـ ب ن ملص تط عل ّ

يا ترص أ ـي اكنت  حيف حال احلصول علهيا  تق نة، وقال إن تكل احلاالت اليت فه تد إىل سائر أشاكل الاتفاع ا ية حمددة وال  ملمكان عىل أغراض  ن مت ّث حب
شأن رشوط الاتفاع إن أمكن ورشوط  تفاوض  ية وا يات تضمن الاعرتاف العام اب ها وضع آ تيض  نميكن فهيا حتديد صاحب املعارف  ب ل مللكل لك تق

 .احلصول عىل ماكفأة
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مية ألطراف غري مرصح هلم بذكل ية الفكرية غري ا نح حقوق ا لسلنع  مللك م  م

ية  "14" يدية وما يقرتن هبا من موارد ورا مية يف املعارف ا ية الفكرية غري ا نح حقوق ا ثاحلد من  لتقل لسل مللك م ّ
بة  يدية[لومن ممارسـهتا، ابملطا ية للمعارف ا بات ر شاء  تقلبإ مق ت لن ية املقرتنة هبا واملعروفة مك ث واملوارد الورا

هو يدية املقرتنة [، 32]31رمجلدلى ا تعلقة ابملعارف ا بات الرباءات لالخرتاعات ا بة مودعي  تقلمبطا مل طل لل
ثال  يد الا شـهئا فضال عن تقدمي أدةل  شف عن مصدر تكل املوارد وبدل  ية اب تابملوارد الورا ن لك مث تفم َ

بقة لرشوط املوافقة نملسـا نح احلقوق املرتبة عىل ملسـت ا رشط خاص  شأ  نافع يف بدل ا تقامس ا ترية وا مل ك ن مل ملل
 ؛33]الرباءة

بادةل ثقة ا ية وا شفا تتعزيز ا ل ملل  ف

يدية من هجة،  "15" تفامه يف العالقات بني أحصاب املعارف ا بادل وا ية والاحرتام ا شفا يقني وا تقلتعزيز ا ل ت ل لل مل ف
تجارية والرتبوية  ية وا لواألوساط األاكد يدية من مي تفعني ابملعارف ا ية وغريها من أوساط ا تقلواحلكو لن مل م

بادئ املوافقة  ية و سلوك األخال ثال لقواعد ا يع الا مهجة أخرى، مبا يف ذكل من خالل  ق ل ت مشج احلرة ت
بقة  نريةملسـا  ؛ملسـتا

يدي ثقايف ا بري ا تكامل حامية أشاكل ا تقلا ل تع لسـ  ل

بري الفوللكوري، مع تضامن الاساق مع امحلاية املكفوةل ألشاكل "16" يدي وأشاكل ا ثقايف ا بري ا تع ا تقل ل لتع ل ل
تجزأ من  ثقايف جزءا ال  بريه ا ترب معارفه وأشاكل  ية  متعات ا ياحرتام أن العديد من ا ل تع يع حملل ته [جمل يهو

شامةل  ].34]لا

تص "1" ية والا ية والرو يهتا الاجامت يدية، مبا فهيا أ شمويل للمعارف ا قاإلقرار ابلطابع ا ح ع مه تقل ادية والفكرية لل
ية ثقا ية وا فوا ل  ؛لتعلمي

ية ألحصاب  "2" ية والقمي الفكرية والرو ثقا سالمة ا يدية؛ وللكرامة وا حيع الاحرتام ألنظمة املعارف ا ف ل ل تقل لشج ت
يدية اذلين يصونون تكل األنظمة وحيافظون علهيا  ؛لتقلاملعارف ا

يدية "3" ية ألحصاب املعارف ا ياجات ا تقلية الا لفعل ت لب  ؛حتل

يدية واحلفاظ علهيا "4" يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  ؛لت

يدية "5"  ؛لتقلدمع أنظمة املعارف ا

رشو "6" ملمقع الاتفاع غري ا يديةن نصف للمعارف ا تقلع وغري ا  ؛لمل

توافق مع "7" يةلالعمل اب سارات ادلوية ا ن الاتفاقات وا ل  ؛ملعمل

                                                           

تحدة  31 يةملوفد الوالايت ا  .يكاألمر
يا 32 بارة . مبوفد كولو تخدام  عقال الوفد إنه ال يوافق عىل ا ية للمعارف"سـ بات ر شاء  بة بإ مقابملطا ت ن بغي وضع حدود للوسائل " مكل نيس فقط ألنه ال  يل

تعلق ابملعارف شلكة  ية للحامية تطرح  ية بصفهتا آ بات الر يد، وإمنا أيضا ألن ا يات اخلاصة بذكل ا تأو اآل م ل مق ت ي ملكل شوف عهنالتق وقال إنه ما . ملك غري ا
بديد جدة تكل املعارف ية تفاداي  بغي أن توضع عىل أساس أهنا إلزا ية ال  ية وادلوية، فإن تكل اآل ية الو بادئ خاصة للحامية اإلجيا تمل تقنن  ي ل ل ن لب مط ن م َّ. 

ية 33 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .مل
يا 34 يا إن مصطلح . مبوفد كولو هوية"مبقال وفد كولو شامةللا بلورة هذه الفكرة" ل ا تعامهل  يس من الواحض احلاجة إىل ا لغري واحض كام  سـ  .ل
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نافع  "8" نصف والعادل  تقامس ا للميع ا مل ل يةتشج تأ تا يدية من الامل تقلتفاع ابملعارف ا  ؛لن

يني  "9" تفعني األاكد يدية من هجة، وا بادةل يف العالقات بني أحصاب املعارف ا ثقة ا ية وا شفا ميتعزيز ا ن تقل ت ل ملل ل مل ف
يدية من هجة أخرى، مبا يف ذكل  تفعني ابملعارف ا يني وغريمه من ا يني واحلكو تجاريني وا تقلوا ن مي لل مل م لتعل

ية  من خالل الهنوض اباللزتام سلوك األخال قبقواعد ا بادئ املوافقة ل بقة احلرة مو نريةملسـا  35.ملسـتا

 

يق عىل األهداف[  ]لتعلييل ذكل ا

 

                                                           

 .يه من اقرتاح وفد الاحتاد الرويس" 9"إىل " 1"الفقرات من  35
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يق عىل ياسة العامة لتعلا  لسـأهداف ا
ية  سـمعلومات أسا

يدية  شأن حامية املعارف ا ياسة العامة  تقللقد جاء يف معظم ما هو جار من تدابري وأنظمة قانوية ونقاشات حول ا ب سـ لن ل
ثري ت شرتكة يف  يدية، واكن بعض هذه األهداف أهداف  ها من خالل حامية املعارف ا شود  كرصحي ابألهداف ا م تقل لن حتقيق مل

يان ياق القانوين. حمن األ ياسة العامة وا باجة القوانني والصكوك القانوية، توحض ا سـويه يف الغالب مذكورة يف د سـ ن لي . ل
ياسة العامة إىل الغا رشوع أهداف ا ند  سـو لم شرتكة للحامية يست ها األهداف ا نة بو شرتكة املعرب عهنا يف ا ملايت ا للج صفمل

 .لادلوية

نة يدية كام وضعهتا ا شأن حامية املعارف ا ياسة العامة  يان أهداف ا للجويرد يف اجلزء ألف  تقل ب سـ لب وتكفل هذه األهداف . ل
بادئ الواردة يف اجلزء ابء تة يف ا شرتاك للحامية ا ملتوهجا  باجة قانون أو صك ومن املم. ملثبم يكن إدراج هذه األهداف يف د

سب العادة بعض. حآخر  ها ا تمكل  ها بعضا بل  بعد األهداف  لوال  بعضسـ بعض يت ست قامئة األهداف اكمةل شامةل. تس . ليو
ي ية مع تطور األحاكم أو امجلع بني بعض األهداف الواردة يف القامئة احلا ها بأهداف إضا تكام نة ا لوبإماكن أعضاء ا سـ فللج ة ل

هومه  .مفمما هو مرتابط يف 

ئةل مطروحة سـيقات مقدمة وأ  َّتعل

ية طرح  تحدة األمر يكوفد الوالايت ا يةمل تا ئةل ا لاأل ل نح حامية ) 1: (سـ يقه من خالل  شود  هدف ا ممعوما، ما هو ا حتق ملنل
ية الفكرية  نوية(مللكا يود إ)معحقوق مادية، حقوق  بادةل بدون  تارخي، اكنت املعلومات  ق؟ وعرب ا ت ية مل نا ئال يف حاالت ا سـتث

ية حمدودة ثل حق املؤلف والرباءات، فإن األنظمة . منولفرتات ز ية الفكرية  موحىت يف الظروف احملدودة حلقوق ا مللك
بحث تخدام ألغراض ا نصف أو الا تخدام ا هوم الا تضمن  لالقانوية  سـ مل سـ ت يق بني تكل املعايري وأية . مفن تو بغي ا فيف  ن لفك ي

ثارية جديدة  ُحقوق ا ت ها سـتئ نح الرباءات ال  نص عىل  بدلان اليت  بة إىل الرباءات، ا يدية؟ واب نحنح للمعارف ا متم ّ ت ل سـ تقل نم لل
يا نولو يع جماالت ا جيف  لتك بدلان . مج بعد بعض ا لو يوان"تست يص والعالج واجلراحة ملعاجلة اإلسان وا يب ا حلأسا ن شخ من " لتل

بغي ألح ترب أنه ال  ية امحلاية مبوجب براءة ألهنا  ينأ تع يلهل ثارية عىل اخرتاعات من ذكل ا لقبد أن ميكل احلقوق الا فهل . سـتئ
يص والعالج واجلراحة  يب ا يدية املربطة بأسا ثين من امحلاية املعارف ا بدلان قادرة عىل أن  شخبغي أن تكون ا ل ت تقل تل لل تت سـن ي

يدية؟ ومن تفادة من أية حامية للمعارف ا يوان؟ ومن حيق هل الا تقلملعاجلة اإلسان وا سـ حل بغي هل أن ميكل احلقوق يف لن ين 
يدي للمعارف  شأ ا ميون يف ا يدية ا يد أحصاب املعارف ا بغي أن  يدية القابةل للحامية؟ وهل  تقلاملعارف ا ن تقل لتقل ل ملل ملقسـ تف ين ي

نظام اجلديد محلاية املع يغري ا ها؟ ويف  نطقة ذاهتا عىل املعامةل  ميني يف ا يدية وأوئك اذلين مل يعودوا  لا سـ ك مل ل نفستقل مق ارف ل
هوم ادلويل لعدم  يق ا يدية؟ ويف ميكن  هم ا يدية يف مواصةل الاتفاع مبعار يدية حقوق أحصاب املعارف ا ملفا بف ك تقل ن تقل تطتقل ل ل ل

ية الفكرية  يدية أهال للحامية مبوجب براءة أو حق املؤلف أو غريهام من حقوق ا يزي؟ وإذا اكنت املعارف ا مللكا تقل لمت ل
بغي أن تكون  هل  يدية،  نا يف ية لتقل يدية أهال للحامية أيضا مبوجب وسائل أخرى، أي مبوجب قوانني و ناملعارف ا طتقل ل

ياسة العامة ) 2(جديدة؟  بة إىل هدف ا سـواب لسـ يدية "4"لن يف ميكن لصك قانوين دويل أن يدمع صون املعارف ا تقل،  لك
يدية واحلفاظ علهيا  ية عىل صون املعارف ا تقلواحلفاظ علهيا بأكرث من العمل بفعا ياانت وغريها لل لبيف احملفوظات وقواعد ا

تدوين؟  ياسة العامة ) 3(لمن وسائل ا بة إىل هدف ا سـواب لسـ يدية؟ "8"لن رشوع للمعارف ا متكل غري ا تقل، ما هو ا لمل ل
ية عىل أنه متكل غري  يا مع القوانني الو يا  نوات اليت اكنت  نفاذ إىل تكل املعارف من خالل ا ترب ا نوهل  لك شـ ل طيع ممت لق

ياسة العامةمرشوع يف  بة إىل هدف ا ترب كذكل، مفا يه تكل احلاالت اخلاصة؟ واب سـحاالت خاصة؟ وإذا ا سـ لع ، "8" لن
نصف ابملعارف  ثةل عىل الاتفاع ا بغي تقدمي بعض األ يدية؟  نصف ابملعارف ا رشوع وغري ا ملما هو الاتفاع غري ا ن تقل مل مل من ين ل

نصف هبا يدية والاتفاع غري ا ملا ن بة إىل) 4. (لتقل ياسة العامة لنسـواب يد القدرة "10"لسـ هدف ا يف ميكن أن يؤدي  ي،  تقك
تاكري؟  شاط اإلبداعي والا يع ا يدية إىل  بعىل الاتفاع ابملعارف ا ن شج تقل لن ت ياسة ) 5(ل بة إىل هدف ا سـواب لسـ لن

تجاري لل"14" العامة تغالل ا تأكد من أن الا تاحة خارج نظام الرباءات اليت متكن من ا ل، ما يه األحاكم ا سـ ل معارف مل
يدية يمت ابملوافقة  بقة لتقلا بات ملسـا تفق علهيا، يف ادلول األعضاء اليت شرتط من مودعي  رشوط  نرية ووفقا  طلا ت مل ملسـت
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يدية و شأ أو مصدر تكل املعارف ا شفوا عن بدل ا يدية أن  تخدم فهيا معارف  تقلالرباءات عىل اخرتاعات  ن يك تقل لسـ أو أن /ملت
بت احلصول عىل امل يال  يثيقدموا د بقة وافقة ل نرية وملسـا تيض من /ملسـتا بدلان اليت  تفق علهيا؟ ويف ا رشوط ا تقأو ا ل مل ل

بغي رشح  تفق علهيا،  رشوط ا شفوا عن ا يدية أن  تخدم فهيا معارف  بات الرباءات عىل اخرتاعات  ينمودعي  مل ل يك تقل سـ تطل
رشط يفاء هذا ا ها جيب ا لالظروف اليت يف  ت ثةل عن الاخرتاعات. سظل بغي تقدمي أ مو يدية اليت ين تعلقة ابملعارف ا تقل ا لمل

يفاءه تيض ا رشط واحلاالت األخرى اليت ال  يفاء هذا ا تتيض ا تق ت ستق يدية . لس ثال، إذا اكنت معارف  يل ا تقلوعىل  مل سب
شف؟  يفاء رشط ا تعني ا هل  يدية،  سني يقوم عىل املعارف ا بارة عن  ثري، واكن الاخرتاع  لكمعروفة دلى ا ي تقل حت تع ف سلك ل

بة إىل تيض لنسـواب سب من رشط  رشط أ شف يف الرباءات، ملاذا يكون هذا ا يق ادلول األعضاء اليت تفرض رشط ا ن ل لك
ية للحامية مبوجب براءة؟ ية يف األ ترب أسا شف عن املعلومات اليت  هلا سـ تع  لك

يا ودعا  بني لوفد أسرتا يقه" األهداف"تبوجه عام إىل أن  يف ميكن  يقه ويس  حتقما يريم الصك إىل  ل ذا ويف ه. كحتق
ند  يات حمددة يف ا بالصدد، مل يؤيد الوفد وصف آ ياسة العامة"من " 14"لل هدف" لسـأهداف ا ليذ ذاك ا  .لتنف

توعب بعالقهتا مع  بغي أن  يدي،  ثقايف ا بري ا ثل أشاكل ا يدية،  مية املعارف ا يا إن  سـوقال وفد زا تقل ل تع تقل ُب ت ل ل نل يم ق م
نظام العام"ومع " اآلداب" ية وأشار أيضا إىل احلاجة". لا شأن ما يحات  تو ه إىل بعض ا ب ض الواردة حتت " أنظمة املعارف"ل
نوال إضافة ". تشجيع الاحرتام" تجارية"ملواقرتح عىل ذكل ا يع عىل صون "املذكورة حتت " املصاحل"إىل " لاملصاحل ا لتشجا

يدية واحلفاظ علهيا  ".لتقلاملعارف ا

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

ية الطال ثل  مجعاقرتح  ثني حول مم با حب وا تعاضة عن (AECG) يف ادلول اجلزرية احلكومةل بلكمة " معادل"لكمة سـ الا
يع" ياسة العامة " لتشجا  ".4"لسـيف هدف ا

ية  شعوب األ ثةل مركز ا صلواقرتحت  ل بداية وهو (SIPC) جلنوب رشق أمرياكمم ياسة العامة يف ا ل إضافة هدف جديد  للسـ
يدية قادرة عىل إفادة العامل أمجعحامية حقوق اإل: نحامية حقوق اإلسان" ية اليت طورت معارف  شعوب األ تقلسان  صل لل ". ّن
تعلق هبوف ياسة العامة يامي  ية القانوية اليت حتمهيم"، اقرتحت إضافة "2"لسـدف ا نولألنظمة األ بارة " صل اذلين "عبعد 

ياسة".يصونون تكل األنظمة وحيافظون علهيا تعاضة عن هدف ا سـ واقرتحت أيضا الا تايل" 4" العامة لسـ هدف ا لاب : ل
تفعني هبا ومطورهيا وعىل احملافظة علهيم" يدية وا يع عىل صون أحصاب املعارف ا نا تقل ملشج ل  حامية أحصاب املعارف :لت

بدعهيا  يدية و ما منهيا لتقل ّو هم م سعون إىل احلصول عىل ترص بل أوئك اذلين  حيومطورهيا من اإلكراه أو الاتقام من  يق ل ن
فلالتفاع مبعار يديةن يدية"بعد " وحاميهتم"واقرتحت إضافة ". لتقلهم ا شعوب و"وإضافة " لتقلمتكني أحصاب املعارف ا لحامية ا

يدية نف عىل تكل احلقوق محلاية املعارف ا ندما نؤكد بدون أي  نف والاتقام  ية من ا تقلاأل ع ع ن لع يف هناية هدف " لصل
ياسة العامة ياسة ا ".5" لسـا تعاضة عن هدف ا سـواقرتحت الا تايل" 7" لعامةلسـ هدف ا لاب هام يف صون املعارف ": ل ساإل

يدية ية : لتقلا ها، وفقا للمامرسات العر تطويرها ونا توازن املالمئ للوسائل العرية  يدية وا هام يف صون املعارف ا فاإل قل ف تس ل ل لتقل
نفع األول وا يدية، ملا حيقق ا تفامه بني أحصاب املعارف ا ية والقواعد والقوانني وا لا تقل ل لن يدية ملع تقلبارش ألحصاب املعارف ا لمل

يد تقا رشية بصورة عامة وفقا ملا حيدده أحصاب ا لبصورة خاصة و ل ياسة ". للب تعاضة عن هدف ا سـواقرتحت الا لسـ
تايل" 8" العامة هدف ا لاب رشوع وغري العادل": ل ملوقف الاتفاع غري ا يدية وغريها : ن رشوع للمعارف ا متكل غري ا تقلوقف ا لمل ل

يدية مبا نمن األشطة غري  رشوع للمعارف ا متكل غري ا ناجه لوقف ا يف ا نصفة، مع اإلقرار ابحلاجة إىل  تقلا مل مل ي لمل ل ناسب يتك
ية ية وا ياجات الو حمللالا ن طت ياسة العامة ". ح تعلق هبدف ا سـوفامي  ثةل املركز إضافة "9"لي ية"مم، اقرتحت  قبل " صلاأل

ياسة العامة". ةلادلوي" تعاضة عن هدف ا سـواقرتحت الا تايل" 11" لسـ هدف ا لاب احلرص عىل أن تكون املوافقة ": ل
تفق علهيا بادالت قامئة عىل رشوط  نرية وا بقة ا ما ملت ملسـسـ بادالت :مل نرية وا بقة ا مل احلرص عىل أن تكون املوافقة ا ملسـتسـ مل

سلوك األخاليق اذلي حيدده صاحب املعارف ا توصل إلهيا من خالل ا تفق علهيا يمت ا تقلقامئة عىل رشوط  ل لل يدية م
ية نفاذ إىل املوارد الورا نظم ا ية وادلوية القامئة اليت  ية واألنظمة الو ية الو يق مع األنظمة األ ثاب ل ت ل ن ن صل طسـ ط بة ".لتن لنسـ واب

ياسة العامة بقةاحلرة ابملوافقة "إضافة ، اقرتحت "12" لسـإىل هدف ا نرية لصاحب املعرفة ملسـا ابملعارف "بعد " ملسـتا
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يدية ياسة العامةواقرتحت أيضا الا". لتقلا سـتعاضة عن هدف ا تايل" 14" لسـ هدف ا لاب نازعات": ل سوية ا ملالهنوض   :بت
تحدة ساواة مع ادلول األعضاء يف األمم ا ية عىل قدم ا شعوب األ نازعات تكفل وضع ا سوية ا ية قانوية  ملالهنوض بآ مل صل ل مل ت ن . لل

يني من أمم غري أعضاء يف األمم ا شاء حممكة تضم قضاة أ ملوالهنوض بإ صل ية(تحدة ن شاف )صلأمم أ نظامت ال سامح  تك، وا مل سـل
هل  شاهئا مبا  يسبات وجسالت وإ نمك شالربط ت يديةلبني ا ها ا ية ومعار تقلعوب األ لصل ياسة "ف تعاضة عن هدف ا سـ، والا لسـ

تايل" 15" العامة هدف ا لاب ية و": ل شفا فالهنوض اب يقواعد ل سلوك األخال قا تفامه يف العالقات :ةل ية وا شفا ل الهنوض اب بني فل
ية الفكرية و يديةمللكأحصاب ا تفعني ابملعارف ا يني وغريمه من ا يني واحلكو تجاريني وا يني وا تفعني األاكد تقلا ن مي ل مي لن مل ممل  من لتعل

يع عىل الالزتام  ية لتشجخالل ا سلوك األخال قبقواعد ا بادئ املوافقة ل بقةاحلرة مو يدية  ملسـا نرية ألحصاب املعارف ا لتقلا ملسـت
يقني  شعب األصيللمما يضمن ا يه/لبأن ا ية وموا ناألمة األ يواصلون أداء أدوارمه يف نظاهمم اإليكولويج /طصل نهيا  سـوموا ط

 ".الرويح
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ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  مل

شأن امحلاية،  ية احملددة  ية والاساق يف األحاكم املوضو توازن والفا ية ضامن اإلنصاف وا بادئ  ببغي احرتام هذه ا ع ت عل ل بغ مل ين
ناسبوالهنوض بأهدا  : ملف امحلاية عىل الوجه ا

تجابة  )أ( سـبدأ الا ياجات[م ياجات اليت حيددها ] وتطلعاتحتال ّللحقوق والا يدية 36حت  لتقلأحصاب املعارف ا
 مبدأ إقرار احلقوق )ب(
ية امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ج( نبدأ فعا ل  م
شمول )د( لبدأ املرونة وا  م
نافع  )ه( ملبدأ اإلنصاف وتقامس ا  م
ية املقرتنة هبا )و( نفاذ إىل املوارد الورا نظم ا ثبدأ الامتيش مع األنظمة القانوية القامئة اليت  ل ت ن  م
تعاون يف إطارها )ز( ية األخرى وا رشوعات ادلوية واإل لبدأ احرتام الصكوك وا مي ل قلمل  م
ها )ح( يدية و نقلبدأ احرتام الاتفاع ابملعارف ا تقلم   وفق األعرافلن
يديةمبدأ اإلقرار خبصا )ط(  لتقلئص املعارف ا
يدية )ي( ياجات أحصاب املعارف ا تجابة ال ساعدة لال تقلبدأ تقدمي ا ت سـ لمل ح  م

 

ية العامة[ تو بادئ ا يق عىل ا جهيييل ذكل ا ل مل  ]لتعل

 

                                                           

يا 36  .مبوفد كولو
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يق عىل ية العامة لتعلا تو بادئ ا جهيا ل  مل
ية  سـمعلومات أسا

ت بادئ ا بعض ا ية الواردة يف اجلزء الالحق  لسرتشد األحاكم املوضو مل ب ع بري من ت ند إلهيا جانب  ية العامة اليت ا كو ستجهي
بغة قانوية نة، وتضفي علهيا  شاء ا بل إ شاورات ادلوية  نقاشات وا شاهئا ومن ا نذ إ نة  شات ا ننا ص للج ن ل ت ل ن للج قق م  .لم

يل امحلاية توافق حول تفا يه ا يقوم  تني  ية حنو إرساء ركن  شـهتا هام اخلطوة الر نا بادئ و باط ا صوإن ا ل عل ل سـ ق ممل م ئين ما و. سـت
ميي  يد الوطين واإل يا خبطى رسيعة يف هذا اجملال وعىل ا ياسات العامة ما توى ا تطور القانوين وعىل  قلفئت ا لصع ض سـ سـ لل م

يد ادلويل يس كذكل عىل ا نه  لصعو ل شاركهتا. لك ية و متعات ا شاورة ا تد أيضا الرتكزي عىل احلاجة إىل  موقد ا حملل م ومن . جملشـ
نطاق عىل ا يق اتفاق واسع ا ملشأن  ل شف عن حتق تعاون ادلويل عىل أسس أوحض وأصلب و ية أن يريس ا يكبادئ األسا ل سـ

ية ياسات ا تصاص القوانني وا بغي أن تظل من ا يل اليت  تفا حمللا سـ ص لل خ شرتكة وتعزيز . ين مكام من شأنه وضع أسس 
رشيعي واحد مفصل ية من دون فرض قالب  تالاساق والامتيش بني القوانني الو ن  .طت

تجابة )أ (  سـبدأ الا يدية وتطلعاهتمم ياجات أحصاب املعارف ا تقل ال لت  ح

بغي بوجه خاص  ياجات دلى أحصاب املصاحل، و نبغي أن تراعي امحلاية ما هو فعيل من تطلعات وتوقعات وا ين حتي
نا  ها يف حدود ما يكون  ية والعرية و يق والقوانني األ ممكأن تكفل امحلاية اإلقرار ابملامرسات واملوا يق تطبف صل ث

با، كام نا سـو تطاول م سب واذلم وا ية وتعاجل أفعال ا تصادية  ية والا ثقا بغي أن تقف امحلاية عىل اجلوانب ا ل  ل من للتل ق ف ين
بغي أن تكفل امحلاية اإلقرار بصفة  شاركة بصورة اكمةل وفعاةل، و يدية من ا يع أحصاب املعارف ا ينومتكني  مل تقل لمج

ثقايف يف نظر ا بري ا يدية وا تالزم بني املعرفة ا لا تع تقل لل يةل متعات ا حملللعديد من ا بغي أيضا اإلقرار ابلطابع . جمل ينو
يدية  متعات ا ية وغريها من ا شعوب األ يدية من وهجة نظر ا تدابري امحلاية القانوية للمعارف ا تقلالطوعي  صل ل تقل ن لل جملل

يدية إما حرصا ية وا ها الاعامتد عىل ما دلهيا من أشاكل امحلاية العر بغي أن يظل من  لتقلاليت  ف حق  وإما ابإلضافة ين
يه يدية والاتفاع هبا مما ال ترغب  ها ا نفاذ إىل معار بق، إزاء ا فإىل ما  نف تقل ل  .لسـ

 مبدأ إقرار احلقوق )ب(

رشوع واحرتام تكل  متكل غري ا ها حامية فعاةل من ا يدية يف حامية معار ملبغي اإلقرار حبقوق أحصاب املعارف ا ّتقل ل ف لن ي
 .احلقوق

ية امحلاية وإ )ج( لبدأ فعا  نماكية احلصول علهيام

تلكفة وميكن  هم وا يق أهداف امحلاية وسرية ا يدية فعاةل يف  لبغي أن تكون تدابري حامية املعارف ا ي لفتقل حتق لن ي
تصادي ألحصاب املعارف  ثقايف والاجامتعي والا ياق ا قيدين احلصول علهيا دون عائق، مع مراعاة ا لتف لسـ للمسـ

يدية سمح ولكام أمكن اعامتد تدابري محل. لتقلا بة لإلنفاذ مبا  نا يات  تحداث آ يدية وجب ا ياية املعارف ا سـ ل سـ متقل ل
بدأ املوافقة  يدية ويدمع  رشوع للمعارف ا متكل غري ا مابختاذ تدابري فعاةل ضد مرتكيب أفعال ا تقل لمل بقة ل ملسـا

نرية األمع  .ملسـتا

شمول )د( لبدأ املرونة وا  م

نوع يف ما دلى  خمبغي أن تكفل امحلاية احرتام ا لت تالف ين يدية عىل ا متعات من معارف  شعوب وا ختلف ا تقل جملل
ياق القانوين واإلرث الوطين، وسمح مبا يكفي من املرونة  ية وا تقطاعاهتا واإلقرار ابلفروق يف الظروف الو سـ لن ط

ية قامئة وحمددة  يات رش بادئ مضن آ يذ هذه ا يةل  ية من حتديد الوسائل ا سلطات الو يعمتكني ا ت ل مل ن نفل بتلكف ط ل
يف ياسة العامة للقطاع املعين ومضن القانون ادلويل واحرتام تكيو يه مراعاة أهداف ا سب ما  سـ امحلاية  تض لح تق

يق مما  يات القانوية وأن أي مقاربة أ نوعة من اآل ها بفضل طائفة  بة اليت ميكن  نا ضامحلاية الفعاةل وا ن ل ت سـ ممل حتقيق
شاور الرضوري مع أحصاب املعارف ا بق ا لبغي أو أشد قد  لت ت سن  .تقليديةتي
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ية  ية الفكرية احلا تعني حبقوق ا ية وانعداهما و لوابإلماكن أن جتمع امحلاية بني ا مللكسـ مبا يف ذكل من تدابري (تمللك
ية يق احلقوق واحلصول علهيا ابلطرق ا سني  لعملتريم إىل  ب يدية ) تطحت شمل املعارف ا يع نطاق احلقوق  تقلوتو ت لسـ ل

هذا الغرض أو إصدا ها  لبوجه خاص أو  ية للحد من . ر قوانني خاصة هباتكييف شمل امحلاية تدابري دفا بغي أن  عو ت ين
ية، وتدابري  تصل هبا من موارد ورا يدية أو ما  ية يف املعارف ا نا ية ا رشوع حلقوق ا ساب غري ا ثالا ي تقل ع لص مل لت مللك ك

يدية بة تقمي حقوقا قانوية ألحصاب املعارف ا تقلمو لن  .ج

نافع )ه( ملبدأ اإلنصاف وتقامس ا  م

يدية ينبغ نصف بني احلقوق واملصاحل اخلاصة مبن يطور املعارف ا لتقلي أن تراعي امحلاية احلاجة إىل توازن  م
يق  تو يد مهنا، واحلاجة إىل ا تفع هبا و يدية، ومن  فويصوهنا وحيافظ علهيا، أي أحصاب تكل املعارف ا تف لن يسـتقل ي ل

ياسات العامة، واحلاجة إىل ت تلف الاهامتمات يف ا سـبني  ناسب وأهداف امحلاية واحلفاظ دابريلخم تت حامية حمددة 
نصف بني املصاحل بغي أن تكفل امحلاية احرتام حق أحصاب . معىل توازن  ياجات،  تكل الا ينودلى األخذ  ت حب

بدأ املوافقة  بان  يدية وتأخذ يف ا هم ا نفاذ إىل معار يدية يف املوافقة أو عدم املوافقة عىل ا ماملعارف ا سـف تقل ل حلتقل ل ل
 .ملسـتنرية ابقةملسـا

هم وصوهنا يدية يف معار بغي اإلقرار حبقوق أحصاب املعارف ا فو لتقلن بقة . ي بدأ املوافقة ا بغي ضامن الاحرتام  سـو ململ ين
نرية يدية . ملسـتا هم ا ية من الاتفاع مبعار تأ نافع ا يدية تقامس ا بغي أن يكون من حق أحصاب املعارف ا تقلو ن ت مل مل لتقل فل ين

نصفا وعادال يا مع وم. متقاسام يكون  نافع مامت ية، تعني أن يكون توزيع ا يدية مبوارد ورا شـىت اقرتنت املعارف ا مل ث ّتقل ل
تخدام املوارد  ئة من ا نا نافع ا نص عىل تقامس ا يولويج اليت  نوع ا ية ا تدابري املوضوعة وفقا التفا سـا شـ ل مل ت ب ت لل ل ق

ية  .ثالورا

بدأ اإلنصاف عىل بق مبوجهبا  ترص امحلاية اليت  بغي أن  موال  تق يطن بغي أن تضمن اإلقرار ي نافع، بل  ين تقامس ا مل
نفاذ إىل  هم يف املوافقة أو عدم املوافقة عىل ا يدية وال سـامي احرتام  لالواجب حبقوق أحصاب املعارف ا حقتقل ل

يدية هم ا لتقلمعار  .ف

ية املقرتنة اب )و( نفاذ إىل املوارد الورا نظم ا ثبدأ الامتيش مع األنظمة القانوية القامئة اليت  ل ت ن يديةم  لتقلملعارف ا

هدة  يدية أو مل تقرتن هبا، يف  ية، سواء اقرتنت ابملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا بت يف ا ية ا عتكون صال تقلح ث ل لل
رشيع الوطين ية وختضع  تاحلكومات الو للن ية مع القوانني . ط يدية املقرتنة ابملوارد الورا ثوتامتىش حامية املعارف ا لتقل

نفاذ إىل ت بقة عىل ا لا نافع املرتبة عىل الاتفاع هباملط بدأ تقامس ا نكل املوارد و ت مل بادئ ما ميكن . م ملويس يف هذه ا ل
نفاذ إىل  بت يف ا ية احلكومات يف ا ية وصال يادية لدلول يف مواردها ا لسريه بأنه حيد من احلقوق ا ل يع سـ حتف ب لطل

ية أو مل تقرتن هب يدية ا ية، سواء اقرتنت ابملعارف ا حملماملوارد الورا تقل  .الث

تعاون يف إطارها )ز( ية األخرى وا رشوعات ادلوية واإل لبدأ احرتام الصكوك وا مي ل قلمل  م

ية  رشوعات ادلوية واإل سقة مع أهداف غري ذكل من الصكوك وا يدية بطريقة تكون  ميحتمى املعارف ا ل مل ت قلتقل م ل
يهنا أو إقامهتا يف بق  نيف هذا اجملال ودون إخالل بأي حقوق والزتامات حمددة  ن صكوك قانوية ملزمة أو تقسـ

 .القانون ادلويل العريف

رشوعات أخرى  سري صكوك أخرى أو يف العمل عىل  يث يؤثر يف  سريه  بادئ ما ميكن  مويس يف هذه ا تف حب تف مل ل
يدية يف  تعلقة ابملوضوع، مبا يف ذكل دور املعارف ا ياسة العامة ا يدية يف جماالت ا تقلناول دور املعارف ا مل سـ لتقل ل ل تت

تصحر وحاحلفاظ ع يولويج وماكحفة اجلفاف وا نوع ا لىل ا ب لت ل املزارعني اليت تقر هبا صكوك دوية أخرى يف قوقل
 .تهذا اجملال وتكون حمل رشيع وطين
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ها )ح( يدية و نقلبدأ احرتام الاتفاع ابملعارف ا تقلم  وفق األعراف لن

يدية وممارساهتا ومعايريها العرية الا فتوىل أشاكل الاتفاع ابملعارف ا تقل ياق لن بار الواجب يف  سـحرتام والا عت
ية ياسة العامة الو نحاميهتا، دون إخالل ابلقانون الوطين وا طسـ يدي أن . ل ياق ا تقلوال جيوز للحامية خارج ا لسـ ل

ند  بغي أن تكفل الاحرتام وا ها وفق األعراف، و يدية والاتفاع هبا و نفاذ إىل املعارف ا سـتعارض مع ا ن تقل ل لت نل ينقل
ها دلى . ذلكل اإلطار العريف ها و ها و يدية وتطويرها وباد شجع امحلاية الاتفاع ابملعارف ا بغي أن  ميو نقل ل تعمن ت تقل ن لت ي

ية تجربة الو نوع ا ية ومع مراعاة  يهنا وممارساهتا العر ية ووفقا لقوا متعات ا نا ل ت طن فملع ن تفاع . جمل بار أي ا بغي ا نوال  عت ين
متع احمليل يدية داخل ا جملتكر أو معدل ابملعارف ا تقل لب ن اذلي طورها وحافظ علهيا من ابب الاتفاع الضار إذا م

سه يف ذكل الاتفاع ابملعارف وبأي تعديل انجت عن ذكل الاتفاع تعرف  متع  ناكن ذكل ا ن نف يسـ  .جمل

يدية )ط( لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا  م

ياق وامجلاعي أو ا يدي و ياق ا يدية  يب حامية املعارف ا جملبغي أن  سـ تقل سـ تقل للتج ل لل ل تسـ لمتعي ومتزيها يف تطورها ين
ميه  ته و تقداته وروحا ته و ية ونزا ية والاجامت ثقا متع ا يال ولعالقهتا هبوية ا ها عرب األ قواحلفاظ علهيا و يجمل ف ج ننقل مع ه ع ل

مت تطور داخل ا يعة دامئة ا جملومتزيها  لل  .عبطب

يدية )ي( ياجات أحصاب املعارف ا تجابة ال ساعدة لال تقلبدأ تقدمي ا ت سـ لمل ح  م

مبغي  ية ين ية املؤ بىن ا شاء ا ية وإ يدية عىل تكوين الكفاءات القانوية وا سـساعدة أحصاب املعارف ا ت ل ن ن ن ستقل تح لل لتق
ساعدة عىل  ثال ا بادئ، ومن ذكل  تاحة مبوجب هذه ا ية من امحلاية ا تفادة بفعا تاجون إلهيا لال ملاليت  مل مل ل سـ محي

هم ا سك جسالت معار ية و شاء نظام لإلدارة امجلا لإ ف م ع ياجات تقليديةن  .حتوغري ذكل من الا

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

ية"ثأن ويقة وفد الصني  رأى بادئ األسا ياسة العامة وا سـأهداف ا مل هود بني "لسـ يا بفضل تضافر ا جل، إذ جاءت إجنازا مر حل
ب بل و شاق، إمنا أرست أساسا سلامي للعمل ا نني من العمل ا نادلول األعضاء واألمانة بعد  يملق ل ها ابلاكملسـ تفعيلغي إذا  ً. 

يا  وفد ودعا بادئ"إىل أن تؤدي لأسرتا ثاين دور ادلامع واملوجه ألي نص معل مقرتح يف " ملاألهداف وا ليف جزئهيا األول وا
يهنا نارص  تخذه من  ثالث، مؤكدا يف الوقت ذاته أن ذكل ال خيل بأي موقف قد  بعاجلزء ا ع ي يل أي . ّل حتورأى أن 

ثالث إىل تعديالت مقرتحة خبصو با"لص اجلزء ا ها مبا يعطي ادلول األعضاء ما يكفي من " دئملاألهداف وا معاليت تد
تعلق ابلويقة ثاملعلومات عن املرجو أو الغرض من أي اقرتاح  تقار إىل اتفاق أو توافق عىل . ي فوأشار الوفد إىل أن الا

بادئ"عنارص  بة جدا، مفن" ملاألهداف وا ثالث  شة اجلزء ا نا صعجيعل  ل ق هدف من امحلم يعة ا ل غري اتفاق عىل  بدأ ايةطب مل وا
يل نقاش إال ا تحق ا بقى ما  هدف، ال  يق ذكل ا نة يف  لقلاذلي سرتشد به ا ل سـ ي للج يت ل ثالث . حتق تفت الوفد إىل اجلزء ا لوا ل

تعامل لكمة  شلك أو الصف" املادة"سـبوجه عام، وذكر أن ا نقاش يف ا بق ا رشوع معاهدة و به  نص أ لجيعل من ا ل مب شـ ة يستل
يديةفلألي صك قانوين دويل من شأنه أن يك تفاء أي توافق عىل احلاجة إىل صك . لتقل امحلاية للمعارف ا نوأشار إىل ا

ية  بادئ إلزا شأن اعامتد  ناسب  شات العامة يف الوقت ا نا ية القانوية، ودعا إىل عقد املزيد من ا نا ميكون ملزما من ا م بح مل ق مل ن ل
ـي ّتركز عىل ختويل حقوق ميكن إنفاذه تو بدأ ا جهيا ابلقانون يف ضوء ا ل رشوعات ) "ز( األسايس العاممل ملاحرتام الصكوك وا

تعاون يف إطارها ية األخرى وا لادلوية واإل مي  ".قلل

نرية ميكن أن يكوان قامئني بذاهتام بقة ا شف واملوافقة ا بدأي ا يا إن  توقال وفد زا سـم ملم سـ لك  .ملب

تو بادئ ا جهيوقال وفد الاحتاد الرويس إن ا ل تجابة مل بدأ الا ثاين من املرفق هممة، مبا فهيا  سم ا سـية العامة املقدمة يف ا ل ملق
بدأ  يدية وتطلعاهتم و ياجات أحصاب املعارف ا مإىل ا تقل لت ية امحلاية وإماكية احلصول علهياح نفعا مبدأ احرتام الصكوك  ول

رشوعات  تعاون يف إطارهاملوا ية األخرى وا لادلوية واإل مي بدأ املرونة واقلل بدأ م و مشمول و ناحرتام الاتفاع ابملعارف ل
ها يدية و نقلا ها .  وفق األعرافلتقل بدو يف  ية العامة  تو بادئ ا تعلقة ابألهداف وا مجملوأضاف قائال إن األحاكم ا ت جهي ل مل مل

 .مقبوةل
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تجارة ادلوية وأشار ثل غرفة ا ل  ل يدمم تاجان إىل تأ نقاش  بادئ املطروحة عىل مائدة ا نني من ا كإىل أن ا حي ل مل ية ث ل أكرب وهام الفعا
توازن يدي،. لوا ثقايف ا بري ا ناول أشاكل ا هذه واليت  تقلوذكر أن الويقة املقابةل  ل تع لث ل ت  تل

WIPO/GRTKF/IC/16/4 Prov. توازن بني ا نص رصاحة عىل ا ن،  ل يدية، أما تفعنيملت لتقل وأحصاب املعارف ا
نص عىل ذكل.WIPO/GRTKF/IC/16/5 Provثالويقة  ياقنيوقال إن . ت فال  توازن همم ابلقدر ذاته يف الك ا سـا  .لل

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

ـي العام تو بدأ ا بة إىل ا جهياب ل مل تعاضة عن ، )ه( لنسـ تجارة ادلوية الا ثل غرفة ا سـاقرتح  ل ل توازن "بعبارة " اإلنصاف"مم لا
سطر  ".العادل ـي العام من 1 من الفقرة 3لويف ا تو بدأ ا جهيا ل بعبارة " واحلفاظ عىل"سـتعاضة عن ح الا، اقرت)ه( مل

تحداث واحلفاظ عىل" ية ال ياجات ا تجارب والا سـوا لفعل ت سطر ". حل ـي العام2 من الفقرة 1لويف ا تو بدأ ا جهي من ا ل ، )ه( مل
ها"اقرتح إضافة  ها وتو يحوتعر  ".وصوهنا"قبل " ضيف

ثةل  ية ممواقرتحت  شعوب األ صلمركز ا ية  إضافة فقرة جدي(SIPC) جلنوب رشق أمرياكل تا حدة يف الا سـتخضع احلقوق "فت
تدامة ية ا شأن ا ية  ية والاتفا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  نا إلعالن األمم ا يه  نصوص  سـا من ب صل ل ب مل ه عل ململ لت واقرتحت ". ق

تايل ـي العام اجلديد ا تو بدأ ا لأيضا ا ل يدية: "جهيمل ساب معارف  يةل ال نف كو نف والهتديد اب بذ ا تقلبدأ  ت سـ لع لع كن واقرتحت ". م
ت ـي العامسـالا تو بدأ ا جهيعاضة عن ا ل تايل) ج( مل بدأ ا لاب ية امحلاية وإماكية : "مل نبدأ فعا ل ية احلم شعوب األ بل ا صلصول من  ل ق

ـي العاموقالت ". وحاميهتم تو بدأ ا جهيإن ا ل شعوب) و( مل بدو إىل سلب حقوق ا ليؤدي عىل ما  ية/ي وقالت إن . صلاألمم األ
مية القانون ادل ية تقلل من  قالويقة احلا ّ ل ها حقوق يف املعارف ث تحدة  نظمة األمم ا يد عىل أن ادلول األعضاء يف  تأ لويل يف ا ملم ك ل

نف تعامل ا بهتا بطريقة غري قانوية أو اب نظر عام إذا اكنت ادلوةل العضو قد ا ية بغض ا يدية واملوارد الورا لعا سـ ن ل ث كتستقل . ل
تعاضة عن  ية"مبفردة " القامئة"سـواقرتحت الا تو"صلاأل بدأ ا جيف ا ل ـي العام). و( هيـي العاممل تو بدأ ا تعلق اب جهيوفامي  ل مل ، )ز( ي

ية"اقرتحت إضافة  ـي العام". لادلوية"قبل " صلاأل تو بدأ ا تعاضة عن ا جهيواقرتحت الا ل مل تايل) ح( سـ بدأ ا لاب مبدأ : "مل
سم تعامري مما  يدا عن الرصد الا شخيص وفق األعراف  ها ا يدية و ياحرتام الاتفاع ابملعارف ا سـ بع ل تقل نقلن شعوب ل للح 

تعامرية يدية وممارسـهتا مبعزل عن وجود القوى الا ها ا شة معار نا ية  سـاأل تقل ق مب لصل ـي العام". ف تو بدأ ا تعلق اب جهيوفامي  ل مل ، )ي( ي
ساعدة"بعد " املطلوبة"اقرتحت إضافة   ".ملا
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ثا ية :لاث  عاألحاكم املوضو
 1املادة 

رشوع  متكل غري ا ملامحلاية من ا ّ  37نوسوء الاتفاعل
يدية ابمحلاية من حتظى .1 رشوع [لتقل املعارف ا متكل غري ا ملا ية إذا اكنت هذه األفعال ] 38نوسوء الاتفاعل تا لاألفعال ا ل

يدية تكل املعارف ا يدي  ياق الاتفاع العريف أو ا تقلذات هدف جتاري أو خارج  ب تقل ن لسـ  .39ل

ساب أو متكل  .2 ّلك ا شاءكت يدية بوسائل غري عاد40فأو إ تخدام ملعارف  تقل أو ا رشوعة سـ ] 41يكون [هومةل أو غري 
رشوع [من أفعال  متكل غري ا ملا ّ رشوع . 42نوسوء الاتفاعل متكل غري ا ملوا  44يشمل] جيوز أن[ 43نوسوء الاتفاعل
يق ندما يكون 45حتقيقريم إىل ت ]حتقأيضا  تخداهما  ها أو ا يدية أو  ساب معارف  ع فائدة جتارية بفضل ا سـ تقل متلكت ك

تكل املعارف يعر تفع  شخص ا با ن رشوعة أو ملل تلكة بوسائل غري  بة أو  مف أهنا  مم با إلهامل [مكتسـ تكيكون مر
ته فبب عدم معر رشيفة اليت حتقق فائدة 46ال ]بس تجارية اخملالفة للمامرسات ا ل يعرف ذكل، وغريها من األشطة ا ل ن

يدية نصفة من خالل املعارف ا لتقلغري   .م

ّتعني ]ينبغي[ .3 نع األفع47ي مل توفري الوسائل القانوية  ية عىل وجه اخلصوصن تا لال ا  :ل

رسقة أو الرشوة أو اإلكراه أو انهتاك مكل ما أو خرق عقد أو  "1" يدية عن طريق ا ساب املعارف ا ُا ل تقل لت ك
تخلف عن الوفاء اباللزتامات  يانهتا أو ا رسية أو احلض عىل  يانة األمانة أو ا لاحلض عىل خرقه أو  خل خ

ثقة أو  ية أو غريها من عالقات ا لالائامت متويه أو تقدمي معلومات مضلةل ن ّاخلداع أو ا أو اإلخفاق يف توفري ل
ها يدية أو مسـبقة عند احلصول عىل موافقة  48ميمعلومات هممة أو يف تقد نفاذ إىل املعارف ا تقلنرية  للل مسـت

رشيفة؛ رشوعة أو ا يب غري ا لغري ذكل من األسا مل  ل

يدية  "2" ساب معارف  تقلا تحمك  [49نأو الاتفاع هباكت تيض 50]هبالأو ا تدابري القانوية اليت  تق عىل حنو خيالف ا ن ل
تفق مسـبقة موافقة  رشوط ا يدية ختالف ا نفاذ إىل املعارف، والاتفاع مبعارف  رشط  ملنرية  ل تقل ن لل ك مسـت

نفاذ إىل تكل املعارف؛مسـبقة علهيا للحصول عىل موافقة  شأن ا لنرية  ب  مسـت

                                                           

يا 37 يولويج يف . نيسـوفد إندو نوع ا ية ا ياق اتفا تخدم يف  يا إىل أن سوء الاتفاع مصطلح  موأشار وفد أسرتا ب ت سـ سـ ن لل ل تفاويض من قم نص ا لرشوع ا ل
يدية املقرتنة هبا ية واملعارف ا نافع للموارد الورا نفاذ وتقامس ا شأن ا تقلأجل نظام دويل  ث مل ل ية . لب نا تخدم لإلشارة إىل األفعال اليت تكون  فوقال إنه  م يسـ

بقة ساب دون املوافقة ا شري حتديدا إىل الا رشوع  متكل غري ا تفق علهيا، أما ا سـرشوط ا ت ي مل مل مللل ك ف نريةل نقاش حول . ملسـت ا لودعا الوفد إىل مزيد من ا
ية يدية املقرتنة ابملوارد الورا نفاذ إىل املعارف ا ية الفكرية ويس ا تعلق اب نة وفامي  ياق هذه ا ثمعىن املصطلحني يف  تقل ل ي للج لسـ ل يا أن . مللك مبوالحظ وفد زا

يل" نسوء الاتفاع"املقصود مبصطلح  تاج إىل بعض ا تفصقد   .لحي
ياوفد إند 38 شات. نيسـو نا يا إىل إجراء مزيد من ا يا وزا قودعا وفدا أسرتا مل ب ية . مل  .37شـانظر احلا
 .وفد املغرب 39
 .وفد بريو 40
ند 41  .لهوفد ا
يا 42 شات. نيسـوفد إندو نا يا إىل إجراء مزيد من ا يا وزا قودعا وفدا أسرتا مل ب ية . مل  .37شـانظر احلا
يا 43 يا إىل. نيسـوفد إندو يا وزا بودعا وفدا أسرتا شاتمل نا ق إجراء مزيد من ا ية . مل  .37شـانظر احلا
تعاضة عن ". جيوز"اقرتح وفد اكمريون حذف الفعل  44 ند الا سـواقرتح وفد ا شمل"له  ".يشمل"ابلفعل " يجيوز أن 
بويفارية–مجهورية (اقرتح وفد فزنويال  45 ل ا تعاضة عن ) ل رشوع"سـالا متكل غري ا مليكون من أفعال ا ّ رشوع و. ل متكل غري ا ملوا نسوء الاتفاع جيوز ل
يق أن حتقشمل أيضا  بارة " ي يق"لعاب  ".حتقهو من أفعال تريم إىل 
بويفارية–مجهورية (وفد فزنويال  46 ل ا  ).ل
ند 47  .لهوفد ا
يا 48  .مبوفد كولو
يا 49  .مبوفد كولو
يا 50  .مبوفد كولو
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ية مع "3" شأن  يدات الاكذبة  تأ ملكالادعاءات أو ا ب ك يدية ل تحمك هبا[تقلارف  ، مبا يف 51ن أو الاتفاع هبا]لأو ا
يده  يدية أو إدعاء ذكل أو تأ ية الفكرية يف موضوع هل عالقة ابملعارف ا ساب حقوق ا كذكل ا تقل لت مللك ك

نفاذ إلهيا؛ تعلق اب يدية وأي رشوط  يازة تكل احلقوق ابطةل يف ضوء املعارف ا لندما تكون  ت تقل لع  ح

نفاذ إىل[ "4" يدية،لإذا مت ا يدية 52]لتقل املعارف ا ناعي مبعارف  تجاري أو ا تقل الاتفاع ا لص ل دفع [من غري [ن
نافع ]ماكفأة بة ملن أقر بأهنم أحصاب املعارف53ملتقامس ا نا َّ بطريقة عادةل و ُ ْ َ سـ تعدي عىل احلقوق  ]م لمع ا

يق الرحب وإذا اكن54املعرتف هبا ألحصاب املعارف حتق، إذا اكن القصد من ذكل الاتفاع  ن الاتفاع يعود ن
تفع هبا  ية أو جتارية عىل ا نولو ملنمبزية  ج بدأ العدل واإلنصاف يف ما [[تك موإذا اكنت املاكفأة تامتىش مع 

تفع املعرفة55]خيص أصاحب املعارف سب هبا ا نظر إىل الظروف اليت ا ن اب ت ملل  57]لألنظمة[ووفقا  56]ك
بقةللترشيعات  ية وادلوية مىت اكنت  مطالو ل  ؛58طن

ية دلى 59]ّتعمد[ "5" ية والرو مية األخال يدية ذات ا ح إقدام أطراف غري عىل الاتفاع الضار ابملعارف ا ق لق تقل لن
تكل  شوهيا أو تعديال  ثل هذا الاتفاع بوضوح حتريفا أو  ندما  يه  تعارف  ياق ا لأحصاهبا خارج ا ت ن مي ع عل مل لسـ

نظام العام أو اآلداب [60أو/و] و[املعارف  يا  نا لليكون  ف  ؛61].م

يدية منح حقو "6" متل عىل معارف  تقلق الرباءات الخرتاعات  ية  62أو/و] و[تشـ ثما يقرتن هبا من موارد ورا
شأ املعارف و شف عن بدل  ندون ا يفاء املوافقة /ملك بات ا يل إل ستأو املوارد، فضال عن د ث بقة ل ملسـا

شأ نافع يف بدل ا نرية ورشوط تقامس ا نا ململ تسـ  63.مل

ي .4 لتقلبغي أن حيظى أحصاب املعارف ا رشوعة، مبا يف ذكل ين سة غري ا نا ملدية حبامية فعاةل أيضا من أفعال ا ف مل ّ
يا(10ّاألفعال احملددة يف املادة  ًاث ية ابريس) ن تجا . قمن اتفا يح إىل أن  يل اب نوشمل ذكل الكذب أو ا تلم تضل مي ل ل

يدية أو أن ا يد من أحصاب املعارف ا هام أو تأ نعه أو خدمة قد متت تأديهتا بإ سـقد مت  تقل ي لص تجات س ملنتغالل ا
يدية يعهتا إىل . لتقلأو اخلدمات يعود ابلفائدة عىل أحصاب املعارف ا يث  بوشمل ذكل أيضا أفعاال تؤدي من  طي ح

تخدم يف  يدية؛ واإلدعاءات الاكذبة اليت  تجات أو خدمات ألحصاب املعارف ا بس إزاء  سـإحداث ا تقل تن ل م لل
تجات أحصاب تقص من مسعة  تجارة بطريقة  نمزاوةل ا مل يدية أو خدماهتمتن  .لتقل املعارف ا

                                                           

يا 51  .مبوفد كولو
ية عىل ذكل قا. وفد الربازيل 52 تحدة األمر يكوعلق وفد الوالايت ا مل تحدث خشص تكل ّ يان أنه يف حال ا بارة هو  هدف من هذه ا سـئال إن ا ب لع ل

تقل واخلاص هل تخدام إبداع ا يكون هل احلق يف ا تقةل  سـاملعرفة ذاهتا بطريقة  سـ سـ ملسـ ف يدية . م هوم املعارف ا تعامل مع  ية ا تقلوساءل أيضا عن  ل لت مف كيف
تطورة  .ملا

 .واعرتض وفد بوروندي عىل ذكل. وفد الربازيل 53
ندوفد 54  .له ا
 .وفد الربازيل 55
ند 56  .لهوفد ا
 .وفد الربازيل 57
يك 58 تعاضة عن . ملكسـوفد ا بقة"بعبارة " األنظمة"سـاقرتح الوفد الا رشيعات مىت اكنت  نطا مت  ".ل
 .وفد الربازيل 59
يا 60  .مبوفد كولو
يك 61 يد أن اجلزاءات املوقعة يف حال. ملكسـوفد ا بب وراء ذكل هو أن نص املادة كام هو  يفوا ياق العريف لس سفي العمد خارج ا سـ الاتفاع ا تع لن ل

نظام  يا  نا تعدي  ترب ذكل ا ها سوى إذا ا ية خاصة ال ميكن  ية أو رو مية أخال تيس  يدية اليت  تعلق ابملعارف ا بل الغري فامي  للمن  ل ع تقل في م يق ح ق تك ُق تطب ق ل
س. العام أو اآلداب بة مرتكيب ذكل الاتفاع ا ترب الوفد أن من الرضوري معا تعوا ن لع يه من تعد عىل احلزي ق يه نظرا إىل ما يرتتب  شار إ ّفي ا عل ل مل

ته متع أو هو ياة ا يه من أثر يف  متع األصيل وما يرتتب  شعب أو ا ياألخاليق أو الرويح  عل جمللل  .حجمل
يا 62  .مبوفد كولو
 .وفد الربازيل 63
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با[ينبغي الاسرتشاد، قدر اإلماكن  .5 نا سب ما يكون  ًو سـ ، برضورة احرتام املامرسات واملعايري والقوانني 64]مح
شعائرية ملصدر  ية أو املقدسة أو ا يدية، مبا يف ذكل اخلصائص الرو ية لصاحب املعارف ا لواملفاهمي العر ّتقل ح لف ُ

يدية، دلى يدية لتقلاملعارف ا يق حامية املعارف ا تقل  لب رشوع 65وسائر احلقوق املعرتف هباتط متكل غري ا مل من ا ل
نافع66نوسوء الاتفاع نصف  توزيع ا تقامس وا بت يف ا سريها وإنفاذها، مبا يف ذكل ا للم و مل ل ل ل  .تف

 

                                                           

يا 64  .مبوفد كولو
ند 65  .لهوفد ا
يا 66 يا إىل . نيسـوفد إندو يا وزا بودعا وفدا أسرتا شاتمل نا قإجراء مزيد من ا ية . مل  .37شـانظر احلا
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يق عىل  1املادة  لتعلا
متكل يدية  تعرض املعارف ا ّند هذا احلمك إىل توافق دويل عىل أال  لل تقل لت رشوع ورضورة توفري شلك من أشاكل يست مل غري ا

يق ذكل رشوع . لتحقامحلاية  متكل غري ا يا بعض القواعد واملعايري اليت حتظر ا ية حا ملوتضمن القوانني ادلوية والو ل ن ل لت ط
تجارية ية واألرسار ا سمعة وادلراية ا تجاري وا للألموال غري امللموسة يف هذا اجملال، اكالمس ا لعمل ل ب. ل ار هذه عتوميكن ا

بارها ابلرضورة من  ية بدال من ا ية املد سؤو رشوعة وا سة غري ا نا شأن ا تالقواعد واملعايري جزءا من القانون األوسع  ن ل مل مل ف مل عب
ية الفكرية احلديث ية من قانون ا تاد يف الفروع الر ثارية يف حد ذاهتا كام هو  مللكاحلقوق الا سـئ ئيمع وهذا احلمك يقمي . سـت

متكل لبدأ عاما حيظر ا نة م شرتاك للحامية جيمع بني املقارابت الرا يا  يدية بوصفه إطارا مر رشوع للمعارف ا ه غري ا م جع تقل لمل
ية ند إىل األطر القانوية احلا لو ن  .يست

رشوع يف ثالث خطوات جامعة متكل غري ا يار العام حلظر ا تدرج ا ملو ملع متكل . لي يا حيظر ا يارا أسا لإذ يضع احلمك أوال  سـ مع
رشوع يف حد  هوم ملغري ا ثاين  مفذاته، مث يفصل يف املقام ا رشوع"ل متكل غري ا ملا متكل غري " ل للبوصف عام غري حرصي 

بحه بغي  رشوع حمددا ما  متكل غري ا ثالث أفعال ا رشوع، ويفرز يف املقام ا كا مل ل ينمل ياغة هذا احلمك . ل صوتخذ  لويس مضمونه (ت
برية) القانوين بت قدرة  ية ابريس أ كية حمك وارد يف اتفا ث ق يف بن يا(10املادة (لتك عىل ا تج عدة أشاكل جديدة )) ناث نوأ

شوف عهنا ية وحامية املعلومات غري ا ياانت اجلغرا ملكللحامية، مهنا حامية ا فب يدية . ل هم يف تكل املادة محلاية املعارف ا لتقلوا مل
رشوعة ثارية يف األموال امللموسة، بل تقمع األفعال غري ا ية ا ملأهنا ال تقمي حقوق  ئ شاط سـتملك ن يف بعض اجملاالت من 

رشوعة ية من تكل األفعال غري ا ية خاصة يف املعارف ا ندات  بط  ملاإلسان الفكري دون أن  حملم سـ ملكن وعىل هذا . تسـتن
بغي  رشوعة اليت  رشوع بوصفه من األفعال غري ا متكل غري ا نص الفقرة األوىل من هذا احلمك عىل تعريف  نوال،  ينا مل مل ت للمل

يديةمقعها دون إقامة حق تاكرية يف املعارف ا ية ا لتقلوق  ح  .ملك

رشوع بطريقة عامة ال حرصية متكل غري ا ية وصف مضمون ا ثا ملويرد يف الفقرة ا ن سة . لل نا فونوه الفقرة بعالقة مع قانون ا مل ت
يدية بوسائل غري عادةل ساب املعارف ا يث تركزيها عىل ا رشوعة من  تقلغري ا ت لمل ك يا(10وعىل غرار املادة . ح ن ، م)ناث

ياق القانوين احملدد يف القانون الوطين" الوسائل غري العادةل"املمكن تعريف  متد عىل ا تلفة  سـبطريقة  لخم يوسمح ذكل . تع
رشوع، وال سـامي  متكل غري ا ند حتديد ما يعد يف حمك ا ية  ية وا تلف العوامل ادلا باهنا  ملبدلان بأن تأخذ يف  ع حملل خل خم سـ للل ح

ي ية وا متعات األ حمللآراء ا صل ثاري عىل . ة واهامتماهتاجمل سمح إلضفاء الطابع غري الا سـتئمك  رشوع"ي متكل غري ا ملا بح " ل تصبأن 
بغي  نصفة مما  رشوعة وغري العادةل وغري ا تلف األفعال غري ا ته  ندرج حتت  يالك جامعا  بارة اصطالحا و ينهذه ا مل مل خم مظل ت ه لع

 .مقعه

توي الفقرة  بت مقرتنة ابملعارف  عىل قامئة ابألفعال احملددة اليت تعد 3حتو رشوع عىل األقل، مىت ار متكل غري ا تكيف حمك ا مل ل
بادئ شموةل هبذه ا يدية ا ملا مل ها . لتقل تدابري بو سمح الفقرة يف جزهئا الاسـهتاليل مبجموعة واسعة من ا صفوإذ  ل الوسائل "ت

بة مضن القانون الوطين لقمع األفعال املذكورة يف القامئة، فإهنا " نالقانوية نا تطا سـ شمولمل بدأ املرونة وا لبق بذكل  وتفرز . م
ية يف املادة  عتلف الفقرات الفر شمل1-3خم يث  رشوع احملددة  متكل غري ا ت أفعال ا حب مل يدية " 1:  "ل ساب املعارف ا تقلا لت ك

رسقة أو الرشوة أو اخلداع أو خرق عقد،   ثل ا رشوعة،  لبطريقة غري  بدأ املوافقة " 2"مم بقة موخرق  نرية عىل ملسـا ملسـتا
شرتطة،  لا ية ا تدابري القانوية أو اإل يدية إذا اكنت مضن ا ملنفاذ إىل املعارف ا مي ن ل قلتقل ية " 3"ل عوخرق تدابري امحلاية ادلفا

يدية،   يدية مىت " 4"لتقلمحلاية املعارف ا مية املعارف ا رشوع  يه متكل غري  ناعي اذلي  تجاري أو ا تقلوالاتفاع ا م لص ل لن لق ف
توقع من أحص ية من ذكل الاتفاع،  لاكن من املعقول ا تأ نافع ا يدية تقامس ا ناب املعارف ا ت مل مل تعمد الضار " 5"لتقل ملوالاتفاع ا ن

ية خاصة يف نظر أحصاهبا نوية أو رو مية  تيس  يدية اليت  حنواي ابملعارف ا معتك تقل قمع بريا . ل شا  بدلان ها كويكفل هذا احلمك  م لل
تلف الوسائل القانوية اليت تق تعني  نمن املرونة  مبخ يح تكل اإلماكية، . مع األفعال املذكورة يف القامئةلتسـ بدلان اليت  نويف ا تتل

هذا  تصدار رشيع حمدد  بارشة، من غري حاجة إىل ا بادئ  سك هبذه ا ية واإلدارية أن  سلطات القضا ليع ا تم سـ مل مت ئ ل تتط تسـ
بارة . الغرض يد الوطين إضافة ا" عىل وجه اخلصوص"عوبفضل  ياسات عىل ا لصعبإماكن واضعي ا ملزيد من أفعال لسـ

ية رشوع إىل القامئة الو متكل غري ا نا طمل تخلف عن اإلقرار . ل يدية وا تصوير اخلاطئ ملصدر املعارف ا متويه وا ثال ا لومهنا  تقل لل ل م
 .مبَنشـهئا
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تمكل الفقرة  رشوعة احملددة يف املادة 4تسـو سة غري ا نا رشوع موحضة أن أفعال ا متكل غري ا يار األسايس  مل ا ف مل مل للملع
يدية) ياناث(10 بارشة عىل موضوع املعارف ا تقلرسي  لت يح للعالقة بني امحلاية . م يف إىل الفقرة تو ضوبطلب من املعلقني، أ ض

ناء عىل املادة  رشوع وامحلاية  متكل غري ا بمن ا مل يا(10ل ية ابريس) ناث تونص الفقرة رصاحة عىل حامية أحصاب . قمن اتفا
تصوير املضلل  يدية أيضا من ا لاملعارف ا تجونه من سلع أو يؤدونه من لتقل شأن ما  بس والادعاءات الاكذبة  نوإحداث ا يلل ب

 .خدمات

رشوع مبزيد من ادلقة يف القانون الوطين، مفن املقرتح يف الفقرة  متكل غري ا هوم ا سري  ملوملا اكن من الرضوري  لتف مف ّ5 
ه يدية أ هم العريف ألحصاب املعارف ا يدي وا ياق ا سالاسرتشاد اب نفلف تقل تقل لسـ ل ثل ل سري مفاهمي  ند  مم  تف الوسائل غري "ع

رشوعة نافع العادةل"أو " ملا يهنا" ملا رشوع يف حاالت  متكل غري ا بعأو ا مل هم العريف يف . ل يدي وا ياق ا بلور ا لفورمبا  تقلت لسـ ل ي
نا يف أنظمة القانون العريف متع احمليل، وقد يكون  يدية دلى ا يق أو املامرسات ا ناملوا تقل مقث جمل  .ل

َّيقات مقدم ئةل مطروحةتعل  سـة وأ

بادئ ياسة وا نارص أهداف ا ملالعالقة مع  سـ  لع

يا الحظ  بادئ يف الويقة لوفد أسرتا ياسة العامة وا نارص يف عدد من أهداف ا تعلق حتديدا  ثأن هذه املادة  مل سـ بع لت
ياسة العامة  ية، وال سـامي هديف ا سـاألسا بدأين " 8"و" 5"لسـ نارص من ا). ج(و) ب(ملوا لوأشار إىل بعض ا هدفني لع

يل يل أي نص من هذا ا ناول  يل معمق  ساعدة عىل إجراء  ية ا نقاش  تاج إىل مزيد من ا بدأين اليت  بوا تفع حتل مل بغ ل حت لقمل ّ يت ّ .
يذ الوطين واحمليل، وعن الوقع  تاح  ثال عن العالقة أو الصةل مع نظام الرباءات القامئ، وعن هامش املرونة ا نفساءل  تم للف مل ت

بة إىل معار ية الفكرية لنسـاملرتتب اب نظام ا تعلق حتديدا  نارص تكل امحلاية اليت  مللكف اليت آلت إىل املكل العام، وعن  ب ت ع
تعلق به نظر يف لك . توتكل اليت ال  نارص الفاعةل وا سن فرز ا ثف جدا وارتأى أن من األ نص  لوأضاف قائال إن ا لع ح ّ مكل

هذا احلمك مفر. واحد مهنا عىل حدة نص الراهن  لوأضاف قائال إن ا تفق مع املادة ل يل واإللزام وال  يط يف ا بدأ 2لتفص م و
ية وادلقة، مهنا  تقر إىل املوضو بارات  شوبه  شمول، وإن هذا احلمك  عاملرونة وا ع ت بارة " وسائل غري عادةل"تفل اخملالفة "عو

رشيفة تعريف" لللمامرسات ا بحث وا تدعي املزيد من ا لو ل ثمك يف ويقة ورأى أن القاعدة العامة اليت يرسـهيا هذا احل. تسـ
ياسة العامة  ية إمنا تعرب عن هدف ا سـالعمل األ نصف"أي " 8"لصل رشوع وغري ا ملمقع الاتفاع غري ا مل وقال إن ذكل ". ن

ية ية وا ياجات الو يفة وفقا لال يدية  رشوع للمعارف ا متكل غري ا تيض أن تكون مقارابت مقع ا هدف  حمللا ن ت تقل طمل حل مك يق . لل
يق عىل هذا احلمك يةلتعلوأضاف أن ا نقاط الر تضمن عددا من ا سـ  ل ياغة : ئيي يق إىل أن ا ية يف ا ثا شري الفقرة ا لصإذ  تعل ن ل لت

ية املادة  هذا اجلزء تأخذ  ية  ناأل ببل يا(10صل ية ابريس) ناث يق تكل املادة عىل حامية املعارف . قمن اتفا بوشكك يف إماكية  تطن
نرص شة هذا ا نا يدية ودعا إىل امليض يف  لعا ق متقل ياسة العامة وأضاف أن هدف. ل إذا اكن غرضه إقامة أساس " 8"لسـ ا

رشوع  متكل غري ا ملجلزء من صك قانوين فرضا، فال بد وصف ا ّ متع يف ظهل " بطريقة عامة غري حرصية"ل هوما  جتبح  مف ليص
رشوعة ملتلف األفعال غري ا يا(10وعىل غرار املادة . خم ية يف تعريف )ناث تلف القوانني الو ن، فقد  ". عادةلالوسائل غري ال"طخت

رشة حتد يف ظاهرها من  سة  نة يف دورهتا اخلا تعلقة هبذه الويقة املطروحة عىل ا عورأى أن العديد من الاقرتاحات ا م للج ث مل
ية ية والو ياجات ا تخذه من مقارابت وفقا لال يف ما قد  نقدرة ادلول األعضاء عىل  حملل ت ت طي ح تخلص الوفد قائال إن . تك سـوا

يد من مواصةل ا نة قد  تسـتفا ياسة العامة للج سـنقاش حول هدف ا ناسب عن هذا " 8"لل بري  مسرتشد به يف إجياد  تع لي
هدف يف شلك نص بارة . لا تعديل املقرتح حبذف  تفت الوفد إىل ا عوا ل بب عدم معرته"ل با إلهامل  فأو يكون مر س من " بتك

نطاق 2الفقرة  يعا  ل، ورأى يف ذكل تو نصف"سـ رشوع وغري ا ملمقع الاتفاع غري ا مل وشكك . يأفعاال برئة من اخلطأليشمل " ن
ياسة العامة  هوم " 8"لسـيف قدرة ذكل عىل الوفاء هبدف ا رشيفة"مفأو  تجارية ا لاملامرسات ا ية ابريس" ل تفت . قيف اتفا لمث ا

ياسة العامة " 6"3إىل الفقرة  ها هبدف ا سـشريا إىل اربا ت لم بقة ضامن احلصول عىل املوافقة "أي " 11"ط نرية ملسـا ملسـتا
تفق علهيا الطرفانواحلرص عىل بادل القامئ عىل رشوط  ي ا سأةل املوافقة " لت بقة موقال إن  ياق املعارف ملسـا نرية يف  سـا ملسـت

يق واجب ملزم  نقاش حول إماكية  توافق ادلول األعضاء علهيا يف حد علمه، ودعا إىل مزيد من ا يدية ال حتظى  با ن ل ب تطتقل ل
 .يف هذا الصدد
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ترب ند وفود تعوا ياابن ويوز يلا ن بل يا وسورسا ل نه  بادئ رشط ال بد  ياسة العامة وا قأن إجراء حفص معمق ألهداف ا م ّ مل لسـ ّ
ية شة األحاكم املوضو عنا ق  .م

يا والحظ  نوب أفر يقوفد  رشوع ج متكل غري ا بغي أال تكون امحلاية من ا ملأن هدف امحلاية يف هذه الويقة حمدود جدا، و ّث ل ين
يد هدف الو حيه ا تد حامية امل. ل تاكر متوارتأى أن  تدمية والهنوض ابال ية ا ثل ا يدية إىل جماالت أخرى  بعارف ا سـ من ملتقل لتل م

نوية بحث وحامية احلقوق ا ملعوا  .ل

يد محلاية يوفد سورسا ّوشدد  توجه الو بغي أال يكون هو ا يدية  رشوع للمعارف ا متكل غري ا حعىل أن امحلاية من ا ّن ل تقل يمل ل ّ ل
يدية تطرد قائال إن أهدا. لتقلاملعارف ا يدية سـوا يهتا يف حامية املعارف ا ها أ ياسة العامة  ية يف ا تقلف أخرى إضا مه لسـ لل ف

يدية شأن حامية املعارف ا سدة يف أية أحاكم  بغي أن تكون  تقلو ب لجم ّ  .ين

متس  يا لوا يدية ومضمون امحلاية من خالل املادة نوفد أملا شود من حامية املعارف ا هدف ا يح  تو تقلمزيدا من ا ن ض لل مل . 1لل
يةمتوأعلن عن  سأةل األسا بلور هذه ا ية ما أن  يقات الحقة عىل سائر األحاكم املوضو سـسكه حبقه يف اإلدالء  مل ع تتتعل مث . ب

يد ملواصةل  ها األساس الو ية الواردة يف مرفق هذه الويقة بو بل ابألحاكم املوضو حقال إن ذكل ال يعين أنه  صف ثيق ع
شات نا قا  .مل

تجارة ادلوية والحظ  لثل غرفة ا ل نقاشأن األهدمم تاج إىل مزيد من ا لاف   .حت

ية يه موضوع امحلايةممثل توابج أمارو وقال  متعات ا ية وا شعوب األ حمللإن ا صل  .جملل

 مرسد املصطلحات

يا دعا  با نوفد إ رسد للمصطلحاتسـ  .مإىل وضع 

يجرياي وأشار  نظور واحض للك النوفد  ية احلفاظ عىل  يع املواد  مإىل احلاجة إىل تعريفات واحضة يف  بغ قضااي واملوضوع مج
سريها ومصلحهتا هوهما و ند إىل  نظر إىل أن بعض الوفود تعطي بعض املصطلحات معان  تا ا تفكلك،  مفل ت  .تسملف

ثلودع نية مااي تو أويك  مما  نظورها مجع ية أو  شعوب األ رسد وفقا لرؤية ا رسد للمصطلحات وإىل إعداد ا مإىل وضع  صل ل مل م
بار مفاهمي ها معان عتللعامل، عىل أن تؤخذ يف الا ية وما إلهيا من مفاهمي  رشوع وا متكل غري ا ساب وا ثل الا ل  مللك ملم لت ك

ثقايف للعامل، وال سـامي ثقافة شعب مااي ية ا شعوب األ نظور ا لأخرى من  صل ل  .م

تجارة ادلوية وأشار  لثل غرفة ا ل ها معهل وما اذلي ال ميكهنمم رشاكت تريد أن تعرف ما اذلي حيق  ية الوضوح ألن ا لإىل أ ّ ل ا مه
 .معهل

رشوع متكل غري ا ملتعريف ا  ل

بال ويجرياي اقرتحت وفود  نالاكمريون واملغرب و رشوعني متكل غري ا ملوضع تعريف   .لل

يا والحظ  رشوع الواردة يف املادة لوفد إيطا متكل غري ا نة  ملأن قامئة احلاالت ا لل ية)3(1ملمك  .ف غري اك

يجرياي وأشار  يق نطاق امحلاية1إىل أن املادة نوفد  ترص امحلاية عىل أفعال تض  بغي أن  يدية إذ ال  نوحة للمعارف ا تق ا ين تقل لملم
رشوع متكل غري ا ملا بغي حاميهتا ابلامتم يف جمال . ل يع احلقوق اليت  شمل  ها  نظر يف املادة  نودعا الوفد إىل إعادة ا يلك مج ت لل ّ

نوية ية وا يدية، مبا فهيا احلقوق املا ملعاملعارف ا ل  .لتقل

يا إنه ية، مبوقال وفد زا بدو عىل توفري حقوق  ترص هذه املادة عىل ما  يدي،  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا ب فامي  ي تقل ل تع سلي ل تقل
ية تايل إضافة احلقوق اإلجيا بومن املمكن اب متكل غري . ل تيض إضافة تعريف ملا يقصد اب لوأضاف قائال إن األمر قد  يق

هدف من املادة  رشوع إذا مل يكن ا لا  .هو تعريفه) 3(1مل
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تجارة ادلوية وأش ثل غرفة ا لار  ل متكل غري امم هوم ا ملإىل أن  ل بدومف نوع جدا عىل ما  يرشوع  هوم، اودع. مت ملف إىل ربط ذكل ا
نفاذ  نص عىل ا ية اليت  ثال للقوانني الو نافع من خالل الا ناسب وتقامس ا نفاذ ا سأةل جوهرية، مبفاهمي ا لبوصفه  ت ن ت مل مل ل طم م

نافع بارة أخرى إ. ملوتقامس ا نافع يعينبعوقال  نفاذ وتقامس ا شأن ا ملن عدم انهتاك القانون الوطين  ل رشوع" أال ب ". ممتلاك غري 
ند تعريف حاالت حمددة من واقرتح ية  تا ئةل ا بان األ ع أن تؤخذ يف ا ل ل سـ رشوع"حلسـ متكل غري ا ملا ية" ل  : طنيف القوانني الو

بارش )1( ية من صاحهبا  يدية ا تفع عىل املعارف ا مهل حصل ا ن تقل ملعن ل ية معروفة ) 2(ة،  مل يدية ا نأمل تكن املعارف ا ملعتقل ل
تفاع يف أي ماكن آخر،   شوف عهنا أو حمل ا نأو  ية ) 3(مك يدية ا تفاع ابملعارف ا تفع عىل إذن ابال نهل حصل ا تقل ن ملعن ل مل

يني عىل األقل،   نافع) 4(حلقيقمن أحد أحصاهبا ا تقامس ا تفق علهيا بني الطرفني وحمرتمة  ملهل من رشوط  ل ورمبا ميكن .  م
بقى من الرضوري وجود قواعد واحض ئةل أخرى، ولكن  نظر يف أ يا سـ يةل رشوط األسا تحديد ا سـة  ل  إىل وجود وأشار. ل

بحهثا سائل العالقة اليت عىل احلكومات أن  تالعديد من ا بحث أو الاتفاع :  مل بغي فرض رشوط خاصة ألغراض ا نهل  ل ين
رش يف جمال املعارف ا تجاري أو ا تغري ا ن لل يدية معروفة ل بحت املعلومة املزعوم أهنا يف حمك املعارف ا تقليدية؟ إذا أ ص لقل

ية أخرى  تفاع شعوب أ صلللعلن أو حمل ا يف - رمبا عىل غري صةل -ن نافع علهيا؟  نفاذ وتقامس ا يق قانون ا متر  ك هل  مل ل تطب يسـ
تاحة لال ست  شورة  تفعني بأن املعلومة ا به ا مميكن تصممي نظام إشعار  ين ن لن مل مل ؟ )كام يفعل نظام الرباءات(نتفاع اجملاين ي

شورة، كأن حيظر إخضاع  ية غري ا سجةل ا شورة، هل تعامل معامةل غريها من املعلومات  نوإذا مل تكن املعلومة  م ملن مللكم َ
يدية؟ ثال من غري الرجوع إىل املعارف ا بطة  يدات إذا اكنت  تقلالاتفاع هبا  ي لن م مسـتن  لتق

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

ياد وفداّأك بال  ل إيطا نهنيو يدية أمر رضوري ال غىن  ععىل أن تعريف املعارف ا تعريف الوارد يف . لتقل املادة لوالحظا أن ا
 .ّ غري اكف كام هو مقدم)2(3

يا واملغرب ويجرياي والحظت وفود  ياابن و نا يدية"انعدام أي تفامه واحض فامي بني األعضاء حول مصطلح كينل " لتقلاملعارف ا
يه هذا املصطلح األسايسوال حول نقاش املوضوعي حول املواد . يغط ما  بل ادلخول يف ا تعريف  تعامل مع ا لواقرتحت ا ل قل

ية  .ملعنا

يف ميكن تعريف وفد الرنوجي وأشار  بارة أخرى  كإىل احلاجة إىل مزيد من الوضوح إزاء املقصود من موضوع امحلاية، أو  بع
هذا الغرض يدية  لاملعارف ا  .لتقل

ياق املعارف " 4"الفقرة إىل  الرنوجي وفدوأشار  بحث يف  تطلب املزيد من ا سـبوجه خاص وقال إنه شديد اإللزام و ل ي
يدية بوجه أمع ية واملعرف ا ياق العالقة بني املوارد الورا يدية ويف  تقلا ث سـ لتقل  .ل

ندرج يف هذه املادة ع يدية ميكن أن  يا إن تعريف املعارف ا يوقال وفد زا تقل لب وقال رمغ ذكل إن تعريف . 3ضا عن املادة وم
يدية كام هو وارد يف املادة  رشوع قانونه3لتقلاملعارف ا يه يف  نصوص  سه ا م هو  عل مل  .نف

 تعريف أحصاب املعارف وأحصاب املعارف املعرتف هبم

هل ) أ: (حيتجان إىل تعريف" أحصاب املعارف املعرتف هبم"ومصطلح " أحصاب"أن مصطلح وفد الاحتاد الرويس رأى 
 ".أحصاب املعارف املعرتف هبم"وإال مفا هو األساس الالزم إلدراج أحصاب املعارف مضن ) ب(مفهومان مرتادفان؟ هام 

ية الفكرية ممثةل ورصحت  ية  ية الرباز شعوب األ للملكهد ا يلمع صل يل من أوها إىل آخرها ) InBraPi(ل لقائةل إن الويقة  حت ث
يدية، إال املادة  بة تكل  ال4لتقلإىل أحصاب املعارف ا ية يه صا متعات ا ية وا شعوب األ حيت تذكر رصاحة أن ا حملل صل جملل

يدية بارة . لتقلاملعارف ا ية"عواقرتحت إضافة  متعات ا ية وا شعوب األ حمللا صل  ".3"4يف املادة " أحصاب"قبل لكمة " جملل

يدية  لتقلحقوق أحصاب املعارف ا

ترب  يا عا بغي معهل هو تعريف احلقوق لوفد إيطا رشوع ينأن أول ما  متكل غري ا ملاليت يعرتف هبا ألحصاب املعارف، ألن ا ل
تعدي عىل احلقوق  .ليعين ا
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ترب  يا عوا يدية اليت مبوجهبا ميكن ألحصاب املعارف 1أن املادة كينوفد  نوحة ألحصاب املعارف ا تقل ال حتدد احلقوق ا لملم ّ
سعي إىل الاتصاف يف حال أيسء الاتفاع هبا نا ن  .ل

ند أن  توارتأى وفد ا يدية1سـهتل املادة له تعريف أحصاب املعارف ا بل يك يشء  تقل أوال و لب باع اذلي . ق نطوقال إن الا
رشوع وسوء الاتفاع1تعطيه املادة  متكل غري ا ن هو أن الصك يغطي فقط امحلاية من ا مل ل يقا . ّ تايل  ترب هذا املهنج اب ضوا ل ع

ية تو بادئ ا ياسة العامة وا ياق أهداف ا جهيجدا ال سـامي يف  ل مل سـ يع نطاق هذه املادة أو . العامةلسـ سـ وشدد عىل رضورة تو ّ
متعات، ألن ذكل من . وضع مادة جديدة يدية مع ا ية للمعارف ا ية امجلا يد عىل ا تأ بدأ املادة أوال اب جملواقرتح أن  تقل ع ك ل لت مللك

تكل املعارف ية  لشأنه أو يوحض امحلاية اإلجيا ب نص عىل أية . ّ يا ال  توالحظ أن املادة كام يه حا ية ملاليك املعارف ل بحقوق إجيا
يدي ثقايف ا بري ا يدية عىل غرار تكل اخلاصة بأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل تلف فامي . ل بب يف اعامتد مهنج  خموال جيد الوفد أي  س

يدية تقلتعلق ابملعارف ا يس مذكورا . لي رشوع  متكل غري ا نع ا لوأضاف قائال إن األساس القانوين الختاذ إجراءات  مل لمل
يارصاحة رمغ أ هوم  مضننه  ية .مف شمل احلقوق يف ا يدية، وأن  ها ا متعات يف معار يا  مللك واقرتح حتديد احلقوق ادل تف تقل لن للمج

يدية واحلق ية للمعارف ا تقلامجلا رشوع واحلقوق يف  يف اإلدوقلع متكل غري ا يدية واحلقوق ضد ا ية للمعارف ا ملارة امجلا تقل لع ّ ل
نرية  بقة ا ملسـتاإلرصار عىل املوافقة ا نفاذ واحلقوق يف الاعرتاف هبوية ملسـ نافع واحلقوق يف رفض ا لواحلقوق يف تقامس ا مل

يدية  .لتقلاملعارف ا

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية مموقال  با حية الطالب وا ل تلف (AECG)مجع خت إن الزتامات أحصاب املعارف 
ت يل سـفعال عن الزتامات أحصاب املعارف املعرتف هبم واذلين مه يف أصل ا جلحداهثا واذلين نقلت إلهيم املعارف من ا

نطقة أو  ية  سابق وفقا للقواعد العر للما شريةفل ن وقال إن أحصاب املعارف مه اذلين جيوز هلم الاتفاع ابملعارف وقد ال .لعا
ها وفق األعراف ناء املعارف"وأشار أيضا إىل . نقلجيوز هلم  هد إلهي" مأ يات األمني أاي اكنت رمتعاذلين  تبهتم ابإلضافة ح صال

يل الالحق نظر .جلإىل هممة نقل تكل املعارف إىل ا متكل عىل أال  تفاظ بقامئة بأنواع ا ي واقرتح الا ل . عىل أهنا مقفوةلإلهيا ح
تجاري ساب تطرح ابلرضورة اجلانب ا لوقال إن اإلشارة إىل الا ية. كت هوم املاكفأة املا تفاظ  تايل الا سن اب لوا ل مبفتح ح . سـ

هادئ وقال إن املعارف  يط ا نطقة ا ثابة معةل نقدية يف  بت  يدية أ لا حملم مب حص يجي وفانواتو وساموا (لتقل يدويا اجلديدة و فاك ن ل
يا اجلديدة وجزر سلمون وجزء كوك نقودضة القدمي ففي تراجع أمام ي، أما نظام املقا)غينوتونغا واببوا   .لا

 اإلنفاذ

سؤوفد الاكمريون تساءل  بغي أن تكون  ئة اليت  معن ا يني بني )3(1املادة والحظ أيضا أن . وةل عن اجلزاءاتله ّ ال  ت
تاح بل القانوية وملن  توىل إاتحة ا تبوضوح من  ن سـ  .لي

تجارية تجارية وغري ا لالقضااي ا  ل

يا اقرتح  شمل املادة كينوفد  تغالل 1تأن  ترص عىل الا يدية وأال  تغالل املعارف ا شأن ا سـ قضااي أوسع نطاقا  تقل سـ تقب ل
تجاري للمعارف ا تا  .قليديةلل

ندا وطرح  يوز يلوفد  تجاريةن تجارية واحلاالت غري ا رشوع بني احلاالت ا متكل غري ا يزي يف ا لسأةل إماكية ا ل مل مت ن لم والحظ . ل
رشوع ألغراض 1أن املادة  متكل غري ا رشوع ألغراض غري جتارية ابملقارنة مع ا متكل غري ا بة إىل ا يارا أعىل اب مل تضع  مل سـ لمع ل لن

ياسة العامة ّوذكر بأن ه. جتارية شطة "يريم إىل " 8"لسـدف ا يدية وغريه من األ رشوع للمعارف ا متكل غري ا نمقع ا تقل لمل ل
رشوعة تجارية اليت ال تكون  تجارية وغري ا ما ل بب اكف". ل سوقال إن األثر الضار املرتتب عىل الاتفاع يف حد ذاته  ّ ن ّ. 

ترص عىل الا بغي أال  رشوع  متكل غري ا ند إن ا يقوقال وفد ا ين مل له شمل لك أوجه ل ناعي بل أن  تجاري أو ا يتفاع ا لص ل ن
ية نالاتفاع احملددة يف املعاهدة والقوانني الو  .طن

ية ممثل وأشار  شعوب األ صلجملس ا يولويج املعين ابل تعامر ا بال يع نطاق امحلاية القانوية يك ) IPCB(لسـ ية تو نإىل أ سـ مه
يدية  تجاري ابملعارف ا تجاري وغري ا تقلشمل الاتفاع ا ل ل ن تجاري لت با ما يكون انجتا عن الاتفاع غري ا لألن سوء الاتفاع غا ن ل ن
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بة يف إطار غري جتاري إىل أوجه الاتفاع  يدية ا تقل املعارف ا هوةل أن  يدية، ومن املمكن  نابملعارف ا سـ تقل تتقل ل ملكل ن تس ب
 .ألغراض جتارية

نظام العام أو اآلداب  لا

تلفوفد املغرب الحظ  نظام العام أو اآلداب  خيأن ا نظام العام أو اآلداب"ان من بدل إىل آخر وأن تعريف ل ليس " لا
 .واحضا

يةتوساءل  تحدة األمر يكوفد الوالايت ا تعلقة مل يف ميكن إنفاذ قوانني بدل آخر يف احلاالت ا شاء نظام دويل،  مل، يف حال إ ك ن
تلفا  نظام العام أو اآلداب قد يكون  هوم ا شأن  نظور  خمبادئ األخالق علام بأن  ل ب مفمب  جدا؟م

 املكل العام

يدية القابةل للحامية واملعارف اليت صارت جزءا وفد الرنوجي ّعلق  سلمي بني املعارف ا توازن ا يق ا ية خاصة عىل  تقلأ ل ل لمه حتق
هوم املكل العام. من املكل العام ناسق إزاء ما يقصد فعال  مبفوالحظ انعدام أي مهنج   .مت

سويد وطرح  يةلوفد ا تا ئةل ا لاأل ل يدية واملعارف اليت آلت إىل ما يه) 1: (سـ توقعة للمعارف ا تقل العالقة بني امحلاية ا لمل َّ
يعهتا؟  يا  يدية اليت مل حتدد  نفاذ الوجهية إىل املعارف ا باملكل العام؟ وأين حتدد نقطة ا حمل تقل بطل ّل توقع ادلول ) 2(ّ تويف  ك

ياانت؟ يدية الواردة يف قواعد ا باألعضاء حامية املعارف ا لتقل  ل

ية الفكرية ثةل ممت والحظ ية  ية الرباز شعوب األ للملكهد ا يلمع صل هوم املكل العام ال ميكن أن ) InBraPi(ل يطبق مفأن 
يدية يدية اليت آلت تورأ. لتقلعىل املعارف ا هور واملعارف ا تاحة  يدية ا يزي بني املعارف ا تقل أن من الرضوري ا مل تقل لمت للجمل ل

 .إىل املكل العام

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية مجعية الطالب ومموقال  با حا ّ إنه من الصعب رمس احلد بني املكل العام (AECG)ل
يدية تحدثون عن . لتقلواملكل اخلاص يف املعارف ا ناس  يع إىل حد جعل ا تخدهما ا يوم  يدية ا يوقال إن املعارف ا ل مجل سـ ل ّتقل ي ل

بحت جزءا من املكل العام" يع صارت معروفة دلاألهن" صاملعارف اليت أ يل يف . مجلى ا شأ ألنه  تحوقال إن الصعوبة  يسـن ت
شخص اذلي اكن مؤلف تكل املعارف يان حتديد ا لبعض األ متع دون . ح شرية أو  ند يف الغالب إىل  جموقال إن املعارف  ع تسـ

تلف " املؤلف"وأضاف قائال إن تعريف مصطلح . القدرة عىل حتديد مؤلف اإلبداع خيسه  تعريف الغريب إذ ال نف لعن ا
ته املؤلف يش بدع  بصفار إىل ا تايل صاحب حق املؤلف(مل يةل أو األم (وإمنا خشص آخر ) لواب لقبالعم أو ا  ).وما إىل ذكلّ

شف  لكرشط ا

يدي ويعمد إىل تطويرها والاتفاع هبا وفد الصني رأى  ياق ا يدية من خارج ا نأن لك من حيصل عىل املعارف ا تقل سـ لتقل ل ل
بدأي املوافقة  ثل  ملبغي أن  ميت سب األصول من سـبقة ملاين يقي  بني مصدرها ا بغي أن  نافع، كام  نرية وتقامس ا حا ي حلقمل ن ّت ي ملسـ

يدية هر الاحرتام ملصدر املعارف ا يث  شويه  متويه أو ا تكمت أو ا تقلغري أن يعمد بوجه خاص إىل ا حب ت لل ُيظ ل  .ل

ند يدية وألهوقال وفد ا يع أشاكل املعارف ا بق عىل  بغي أن  شف  تقل إن رشط ا مج يط للك يدية ين ترص عىل املعارف ا لتقلال  يق
ية  .ثاملقرتنة ابملوارد الورا

تجارة ادلويةواعرتض ثل غرفة ا ل  ل شأ املواد مم شف يف الرباءات عن  رشط ا تعلق  ياغة فامي  تعديل اخلاص اب ن عىل ا لك ب ي لص مل
ية يولو جا هذا الاقرتاح فامي بني اخلرباء. لب شة شامةل  نا لوقال إنه مع ذكل يرحب بإجراء  قم ّ. 

ثغراتال يل ا لعالقة مع   حتل

يا قال  ثغرات لوفد أسرتا يل ا لإن  نقد بني أن الوسائل القانوية املذكورة يف )) WIPO/GRTKF/IC/13/5(B(حتل ّ
تاحة يف الواقع وإن مل تكن ابلاكمل 3الفقرة  هام هذا الصك ادلويل يف تدارك "). 4"3الفقرة (م يه  سوساءل عن مدى إ ت

تح ثغرات احملددة يف ا لتكل ا  .ليل املذكورل
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ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

يولويج ممثةل تاقرتح تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ ب جملس ا سـ صل تجارية"إضافة  (IPCB)لل سطر " لأو غري ا ليف ا
تجارية" بعد لكمة )2(1املادة اخلامس من   ".لا

ية الفكرية ممثةل  تواقرتح ية  ية الرباز شعوب األ للملكهد ا يلمع صل متعات "إضافة ) InBraPi(ل ية وا شعوب األ جملمن ا صل ل
يدية ية وأحصاب املعارف ا تقلا بارة " لحملل نريةاملوافقة "عبعد  بقة ا ملسـتا ثاين من املادة " ملسـ سطر ا ليف ا  ."2)"3(1ل

تعلق ب املادة ممثل جملس سآيمواقرتح  رشوعة"، حذف )2(1ي، فامي  بارة " مبوسائل غري عادة أو غري  ها  بدا بعوا ل ست
بقة  املوافقة احلرة دون" يديةملسـا متعات اليت طورت املعارف ا ية أو ا شعوب األ نرية من ا تقلا صل لل ّ جمل واقرتح أيضا ". ملسـت

تعاضة عن  تخداهما"سـالا ها أو ا يدية أو  ساب معارف  سـا تقل متلكت يدية آلت إىل املكل العام "بعبارة " ك تخدام معارف  تقلا سـ
متعات  ية أو ا شعوب األ جملدون موافقة ا صل يديةل  ".لتقلاليت طورت املعارف ا

نطنواقرتح  يب من وا بائل توال شـثل  ل ية" إضافة قمم متعات ا ية وا حمللشعوب األ صل بارة " جمللل للنظام العام أو "عبعد 
 ".5")3(1املادة ، يف "اآلداب

تعاضة عن ممثل توابج أمارو واقرتح  تعل". ينبغي أن حتظى"بعبارة ) 1(1املادة يف " ىظحت"سـالا ، )2(1ملادة ق ابيوفامي 
تعاضة عن  شمل"سـاقرتح الا سطر "يوشمل أيضا"بعبارة " يوجيوز أن  تعاضة يف ا ل، وابال " من" عن حرف اجلر 3سـ

تعاضة عن " من خالل"مبفردة  تكل املعارف يعرف"سـوالا تفع  شخص ا بيكون ا ن سطر " ملل بارة 4ليف ا بع من هذه الفقرة 
تفعني" تفع أو ا شخص أو األشخاص ا نيكون ا ن ملل تكل املعارف يعرف أو يعرفون أو من املفروض أن يعرف أو مل ب 

تعلق ابملادة ". يعرفون بة"، اقرتح إضافة )3(1يوفامي  تعلق ". ملنع"بعد " قومعا ، اقرتح أيضا إضافة "1")3(1ابملادة يوفامي 
ساب"بعد " متكل غري قانوين" سطر األول، وإضافة " كتا نف"ليف ا رسقة"د بع" لعمبا يف ذكل اللجوء إىل ا املادة ويف ". لا
تالك"ح إضافة ، اقرت"2")3(1 ساب"بعد " ما يا"وإضافة " كتا رشيع القامئ حا لا املادة ويف ". عىل حنو خيالف"بعد " لت
ياغة كام ييل "3")3(1 يري ا لص، اقرتح  ند قانوين"تغ ياغة ". سـمطالب دون أي  ألن " 5")3(1املادة صواقرتح أيضا إعادة 

باين غري واحض نص اإل سـا هوم . ل تعاضة عن  مفواقرتح الا ية"بعبارة " اآلداب"سـ شعوب األ صلخمالفة احلقوق العرية  لل ". ف
ية"واقرتح إضافة  متعات ا ية وا شعوب األ حمللا صل متعات " وإضافة )4(1املادة يف " جملل ية وا شعوب األ جملالقوانني العرية  صل لل ف

ية  ).5(1املادة يف " حمللا

تجارة ادلوي ثل غرفة ا لواقرتح  ل تخدام"حذف ة مم شأن "واقرتح إضافة ). 2(1من املادة " سـأو ا بخرقا للقانون الوطين 
نافع نفاذ وتقامس ا ملا رشوعة"قبل " ل بقة " واقرتح أيضا إضافة ".مبوسائل غري عادةل أو غري  مسـدون احلصول عىل موافقة 

نافع  نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط  ملنرية ودون الالزتام  ل ب مب يةمسـت تأ تا يديةمل تخدام املعارف ا تقل من ا بعد " لسـ
رشوعة" ها) 3(1واقرتح أيضا حذف املادة ". مبوسائل غري عادةل أو غري  تعلق ابملادة . ملباك كام "، اقرتح إضافة )5(1يوفامي 

رشوع"بعد " 1ّيه معرفة يف الفقرة  متكل غري ا ملا  ."ل

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلممواقرتح  با حية الطالب وا ل تعاضة عن (AECG)زرية مجع ممتلكة بوسائل غري "سـ الا
رشوعة"بعبارة " مرشوعة محمصةل بوسائل غري  بق أيضا عىل أي ). 2(1يف املادة " ّ ها  تنطودعا إىل تعزيز هذه الفقرة  جبعل

بة بطريقة قانوية  رس إن اكنت  يدية دون أن  تغالل معارف  نخشص اكن عىل عمل بأن خشصا يعمل عىل ا سـ تف تقل تسـ مكسـ ي
تكل املعارفأو سابه  تغالل رمغ شكه يف قانوية ا متر يف الا ل أن خشصا ا ت ن كسـ ّ نحو ) 3(1واقرتح فقرة أخرى للامدة . سـ لعىل ا

تايل ساب غري القانوين " 7: "لا رشوع أو الا متكل غري ا ية  تحماوالت حتا مل كيل نف أو بأفعال لل تعامل ا ساب اب لعأو الا سـ كت
يدية ألغراض  ية عىل املعارف ا تقلانهتا ية وبعض املزااي ملرتكهبا أو هبدف لك يق ماكسب ما تجاري هبدف  لالاتفاع ا ل حتقن
ها نة  تخدام تكل املعارف بطريقة  لا ي  ".همسـ

ثةل  ية ممواقرتحت  شعوب األ صلمركز ا إذا اكنت هذه األفعال ذات هدف جتاري " حذف (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل
ياق الاتفاع  نأو خارج  تكل املسـ يدي  بالعريف أو ا يديةلتقل تعلق ابملادة ). 1(1من املادة " لتقلعارف ا ، "1)"3(1يوفامي 

سس"اقرتحت إضافة  رشيفة"قبل " لتجأو ا رشوعة أو ا يب غري ا لأو غري ذكل من األسا مل نف أو "، وإضافة "ل لعأو اب
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بد تعدي ا نيس أو ا تعدي ا تصاب أو ا تخدير أو الا باد وأخذ الرهائن أو ا بس أو الا لاخلطف أو ا ل ل غ ل جلتع ين أو سـحل
يعة أو الهتديد بذكل تعذيب أو تدمري ا تجويع أو اإلحراق أو ا نفيس أو ا با ل ل ية . يف الهناية" لطل مللكوأضافت قائةل إن ا

رسقة أو سوء الاتفاع ها حبرية وتطويرها دون خمافة ا نا سس حىت ميكن  نالفكرية يف حاجة إىل امحلاية من ا ل ت قلتج وقالت . ل
شعوب ية يف حاج/لإن ا تعامريةصلاألمم األ يدا عن وجود القوى الا يدية وممارسـهتا  ها ا شة معار نا سـة إىل  بع تقل لق ف وذلكل . م

شعوب بب، رأت أن ا لا يدية /لس بون بأخذ املعارف ا ية يف حاجة إىل حامية خاصة من أوئك اذلين يطا تقلاألمم األ ل ل لصل
ميي أو العلم تخدام ا لتعلدون معرفهتا أو موافقهتا للصون أو احملافظة أو الا تعلق ابملادة . يسـ ، اقرتحت "2)"3(1يوفامي 

ية وادلوية"إضافة  لاأل تدابري القانوية"بعد " صل نا تعلق ابملادة ". ل تعاضة عن "6)"3(1يوفامي  مبفردة " بدل"سـ، اقرتحت الا
تعاضة عن " شعب" ثاين، والا سطر ا سـيف ا ل شعب"بعبارة " يف بدل"ل سطر األخري" لا  .ليف ا

بني قيغات أخرى من مرا  تبل

ية الفكرية ّدم تق ية  ية األفر نظمة اإل للملكثل ا يق مي مل شأن املعارف ) ياألربو(قلمم تايل من بروتوكول األربو  بنص احلمك ا ي ل ب
يدية  :لتقلا

يدية" نوحة ألحصاب املعارف ا تقلاحلقوق ا  لملم

شار إلهيم يف املادة  1.7 ملنح هذا الربوتوكول ملاليك احلقوق ا تغ6مي ترصحي اب ثاري  سـ حق الا لل فالل معارهم سـتئ
يدية  .لتقلا

نرية  2.7 ية دون موافقهتم ا يدية ا هم ا تغالل معار نع أي خشص من ا تابإلضافة إىل ذكل، حيق للاملكني  ف ملسـم حملم تقل لسـ ّ
بقة  .ملسـا

تغالل"ألغراض هذا الربوتوكول، فإن مصطلح  3.7 شري إىل أي من " سـالا ية  يدية ا تعلق ابملعارف ا يفامي  حملم تقل لي
ية تا لاألعامل ا  :ل

تجا )أ( يدية  نيف حال اكنت املعارف ا متقل  :ل

يدي؛ "1" ياق ا يعه أو الاتفاع به خارج ا يع أو  ترياده أو عرضه  تج أو ا تقليع ا سـ ن ب ب سـ ن لن ل لل مل  تص

يدي؛ "2" ياق ا يعه أو الاتفاع به خارج ا يع أو  تج ألغراض عرضه  تالك ا تقلا سـ ن ب ب لن ل لل مل  م

نع )ب( يدية طريقة  صيف حال اكنت املعارف ا  :لتقل

يدي؛ "1" ياق ا نع خارج ا تعامل طريقة ا تقلا سـ لص لسـ  ل

شار إلهيا يف الفقرة  "2" ملبارشة األعامل ا تج اذلي يكون ) أ(م تعلق اب ية فامي  نمن هذه املادة الفر ي ملع
نع تعامل طريقة ا بارشة ال يجة ا لصا سـ مل  ".لنت
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 2املادة 
شلك القانوين للحامية  لا

يق حامية املعارف ايتعني 67]جيوز[ .1 رشوع تطب  متكل غري ا مليدية من ا لتقل ن  من خالل عدد منوسوء الاتفاعل
تدابري القانوية ومن  نا شأن : 68مجلهتا ما ييلمضن  ]مضهنا[ل يدية، أو قوانني  شأن املعارف ا بقانون خاص  تقل لب

رشوع، أو قانون العقو رشوعة واإلثراء غري ا سة غري ا نا ية الفكرية، مبا فهيا قوانني حتمك ا ملا مل ف مل د، أو قانون مللك
شعوب  تعلقة مبصاحل ا نايئ، أو القوانني ا تعويض، أو القانون ا ية عن ا سؤو نح وا ية مبا فهيا ا ية املد سؤو لا مل جل ل ل مل جل ن ل مل
نافع، أو أي قانون آخر  نفاذ وتقامس ا ئة، أو األنظمة اليت حتمك ا تعلقة اب يد والقوانني ا ية، أو قوانني ا ملاأل ل مل لص لبيصل

يةل من تكل   69]).1(11وختضع هذه الفقرة للامدة [. القواننيتشكأو أي 

ثارية[ .2 ية ا تخذ امحلاية شلك حقوق  ئيس من الرضوري أن  ملك سـتل جيوز أن تكون امحلاية من خالل الاعرتاف ] ت
ية با[، وإن اكن من اجلائز إاتحة تكل احلقوق 70مللكحبقوق ا نا سـسب ما يكون  يدية ] مح لتقلألحصاب املعارف ا

ية الفكرية، 73] جامعات72أو/و] أو[ 71]فرادى[ شأن حقوق ا يفة  مللك، وال سـامي من خالل األنظمة القامئة أو ا بملك
ية والالزتامات ادلوية ياسات الو ياراهتم والقوانني وا يدية و ياجات أحصاب املعارف ا لوفقا ال ن سـ تقل طت ل خل  .ح

 

                                                           

يا 67  .نيسـوفد إندو
يك 68  .ملكسـوفد ا
نة يف املادة )". 1(11ختضع هذه الفقرة للامدة : "تنص عىل ما ييل) 1(2قال الوفد إن املادة . وفد الاحتاد الرويس 69 تدابري القانوية ا بيوالحظ أن ا ن ملل
ها ) 1(2 بق  لكاملذكورة أعاله ال ميكن أن  ية)1(11وفقا ألحاكم تط ية الفكرية . شلك، أي دون أية رشوط  ثال أن رشيع ا يل ا مللكوذكر عىل  تب مل س

يه يف املادة  شار إ لا ية حمددة من أجل احلصول عىل امحلاية القانوية ) 1(2مل يفاء رشوط  تيض ا ية الفكرية الفردي،  تعلق مبوضوع ا نفامي  شلك س تي يق مللك
يلّذلكل املوضوع وخص ابذلكر إجراءات  . لتسج ا

يا 70  .مبوفد كولو
بويفارية–مجهورية (وفدا إكوادور وفزنويال  71 ل ا نظر يف لكمة ). ل تعلق ابملادة " فرادى"لاقرتح الوفدان إعادة ا بشأن نطاق حقوق ) 2(2يفامي 

يدية  . لتقلأحصاب املعارف، نظرا إىل الطابع امجلاعي للمعارف ا
يا 72  .مبوفد كولو
يك 73  .ملكسـوفد ا
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 2املادة  لتعليق عىلا
يدية عىل  ية محلاية املعارف ا تدابري احلا صيف ا تقل ل يات القانويةلل بري من األشاكل واآل نوع  نيد القانون ادلاخيل  ل ك ت وإذا مل . ع

ها، فال بد من  تحل  يدية ومل تكن  نة محلاية املعارف ا ية الرا ية واإل يارات الو تغلب ا حملتكن هذه األحاكم  ل تقل ه مي ن خل لل قلط
نوعة من اآليات القانوية مضن املعايري ادلوية هذه تواء تكل الطائفة ا لا ن ل ملت ياغة املعايري ادلوية .ح ست هذه املقاربة يف  ل و ص لي

ية اليت تغطي شـىت جماالت امحلاية. ابجلديدة هذه املادة يف الصكوك ادلوية احلا شاهبة  لإذ ترد أحاكم  ل يل . لم سبونذكر عىل 
نطن ثال معاهدة وا شـا ية روما74مل ية ابريس واتفا ق واتفا ي. 75ق بدأ املرونة إىل جمال ا نقل هذا احلمك  بو لتطي ق لضامن ما يكفي م

تطوير القانون يف شلك  سامح  يدية وا ية من أحصاب املعارف ا شاركة اكمةل و ية  شاورات الو بمن هامش  ل تقل فعل مب ن لللم ط
يات عىل أرض الواقع يق هذه اآل يات للحامية و لآ ب  .تطل

يد ادلاخيل، تضع ياسات عىل ا تطور ا هامش الاكيف  ية مع ضامن ا تواء للمقارابت احلا لصعوا سـ ل لل ل بدأ املرونة 1 الفقرة ًح م 
يدية بق أشاكال خاصة محلاية املعارف ا بدلان اليت  نفاذ وتأخذ ابملامرسات اجلارية يف ا شمول موضع ا تقلوا تط ل ل توسمح . لل

يدية يف بدلان شـىت وال سـامي الاحتاد  يا محلاية املعارف ا بقة حا برية من املقارابت القانوية  ا تواء الطائفة ا تقلاب ل ملط لن لك ح
يةاألفري تحدة األمر ند وبريو والربتغال والوالايت ا يكقي والربازيل والصني وا مل ية أكرب هامش من . له سلطات الو نوتعطي ا طل

ياق  ية يف ا ية وا متعات األ ياجات اخلاصة اب بة اليت تراعي الا نا يات القانوية ا يار أفضل اآل سـاملرونة ال حملل صل ت سـ مل ن ل لت جمل ح خ
ها امحلايةناحمليل وتامتىش واألنظمة القانوية  ية اليت تعمل يف  ظلالو يغت الفقرة عىل غرار املادة . طن  من معاهدة 4صوقد 

نطن  .شـوا

ثري من 2وتوحض الفقرة  تربها ا يث  يدية  ثارية يف املعارف ا ية ا ندات  شاء  تيض إ بادئ ال  لك أن هذه ا ح ئ ملك يعتق تقل سـ ن لمل سـت
يق عىل املادة (أحصاب تكل املعارف غري مالمئة  قد أكد العديد مهنم رضورة أال تفرض األشاكل اجلديدة و). 1لتعلانظر ا

يار ملاكحفة  يل  بادئ  تفي هذه ا رشوع حقوقا فردية يف املعارف، بل  متكل غري ا يدية من ا معمحلاية املعارف ا تفع مل مل بتقل تكل ل
يدية وحتوها إىل سلع دون  تايل ضد خصخصة املعارف ا رشوع من جانب الغري وتقف اب متكل غري ا لا تقل ل لمل وجه حق، مبا يف ل

ية اخلاصة فهيا شأن . مللكذكل إعامل حقوق ا ياسات  ياغة ا يق مذاهب قانوية بديةل يف  توحا أمام  باب  بوترتك ا سـ ص ن ب لل تط مف
نة شاركني يف ا سائل كام اقرتح ذكل عدد من ا للجهذه ا مل ثارية . مل شاء حقوق ا بدلان قد ابدر إىل إ سـتئعىل أن عددا من ا ن ل

يدية ياجات أحصاب . لتقليف املعارف ا توحا لإلبقاء عىل تكل احلقوق رشيطة أن تراعي ا حتوذلا، فإن الفقرة ترتك اجملال  مف
ية والالزتامات ادلوية ياسات الو ياراهتم والقوانني وا يدية و لاملعارف ا ن سـ طتقل ل  .خل

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

 نأشاكل أو تدابري قانوية 

شمل أي جزوفد الصني اقرتح  ية تأن  بول أو غري قانوين تدابري عقا باءات أو عقوابت موقعة عىل من يرتكب فعال غري  مق
ية  ها، فضال عن ادلعاوى املد بات الرباءات أو إبطا ثل رفض  ية الفكرية،  تعلقة اب نشـىت ومهنا ادلعاوى القانوية ا طل مل لن م مللك

ية نا ئوا تعويض اكف ل. جل سمح  بغي أن  يع جزاء أو عقوبة  بورأى أن تو ي ن يف عبءا غري معقول يق ترضر وأال  يضلطرف ا مل
يا للفاعلني اخملالفني للقانون من هجة أخرى فعىل عاتق الفاعلني القانويني من هجة، وأن يكون رادعا اك  .ن

بة للحامية لكن األحاكم القانوية أفضل من  نا تار الوسائل ا يا إن ادلول ميكهنا أن  نوقال وفد زا سـ مل خت  .مثال" القانون العام"مب

ية الفكرية ال وق ية  ية األفر نظمة اإل للملكثل ا يق مي مل تدابري القانوية اليت 2إن املادة قلمم يةل من األشاكل وا نص عىل  ن  ل تشكت
يدية ها محلاية املعارف ا تعام تقلميكن ا لسـ نة يف املادة . ل تدابري ا ملبيّوالحظ أن تكل ا تعلقة أساسا بأشاكل أدوات 1.2ل مل ا

                                                           

تاكمةل معاهدة  74 تص ابدلوائر ا ية الفكرية فامي  شأن ا نطن  ملوا خي ب بارة ) (1989(مللكشـ شار إلهيا يف ما بعد  بعوا نطن"مل  .")شـمعاهدة وا
ئات اإلذاعة  75 يالت الصوية و تجي ا ناين األداء و ية ادلوية محلاية  يالاتفا ت سج ن هل لت م ف بارة ) (1961(ق شار إلهيا يف ما بعد  بعوا ية روما"مل  .")قاتفا
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ية الفكرية القانوية ا نا رشوع، وهو هدف مللك متكل غري ا نع ا شود، إمنا تريم إىل  هوم الصك ا مللقامئة والقامئة أيضا عىل  لن م ملمف
يد ناسب أو  يه عىل أنه غري  ِّأشري إ مق م  .ل

ثارية  سـتئاحلقوق الا

يا أشار  بة وقال إنلوفد أسرتا هات املرا ثارية والصادر عن إحدى ا يق الوارد أدانه خبصوص احلقوق الا قإىل ا جل سـتئ ه يود لتعل
ية  تربا إايها من القضااي الر ية  تعلقة ابملقابةل بني احلقوق الفردية واحلقوق امجلا شة القضااي اخلاصة ا نا سـامليض يف  مع ع مل ئيق م

يدية تعلق حبامية املعارف ا نقاش يف ما  تدعي مزيدا من ا تقلاليت  ي ل لسـ  .ت

ية الفكرية ية  ية األفر نظمة اإل ثل ا للملكوذكر  يق مي مل يق قلمم يدية ال 2عىل املادة لتعل أن ا لتقل يويح إىل أن أحصاب املعارف ا
يدية هم ا ثارية عىل معار تقلشرتطون إقامة حقوق ا لي ف تج من جتاربه مع أحصاب . سـتئ يس مطابقا ملا ا هم  نوقال إن ذكل ا ل سـتلف

يا يدية يف أفر يقاملعارف ا يدية دعوا ابألحرى إىل إقامة حقو. لتقل ية عىل لتقلوقال إن معظم أحصاب املعارف ا عق جام
يه يف املادة  يدية ويس إىل حقوق خاصة أو فردية كام أشري إ هم ا لمعار لتقل تحال . )2(2لف نح، ا سـوقال إن احلقوق إال مل  مت

يدية اذلين . اختاذ أي إجراء الحقا بري عن تطلعات أحصاب املعارف ا ية ا تايل إجراء تعديل شامل للامدة  تقلواقرتح اب تع بغ لل ل
شلك جديد م بنادون  يارات القانويةي يدية ويس مبجموعة من ا هم ا نظام اخلاص محلاية معار نن ا خل تقل لل  .لف

بدأ   )د(ملالصةل اب

يا فوذكر  بدأ لد أسرتا ند إىل ا ملأن هذا احلمك  شمول"أي ) د(يست لبدأ املرونة وا تج ". م بعض قد ا نظر إىل أن ا حولفت ا ل ل
سا يدية  تبأن املقاربة املرنة إزاء حامية املعارف ا ية لتقل شعوب األ ياجات ا بة تفي اب نا يات  صلعد عىل ضامن وجود آ ل ت سـ حل م

تامثر تقر لال ياجات واحلفاظ عىل إطار  ناسب بني تكل الا ها وضامن توازن  تال سعىل ا م ف سـخ مت يع نطاق . ح سـودعا إىل تو
نوع األنظمة القانوية بني ادلول األعضاء نتكل املرونة الحرتام   .ت

ياغ شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ةق

تجارة ادلوية إضافة  ثل غرفة ا لاقرتح  ل رشوع"بعد " 1ّكام هو معرف يف املادة "مم متكل غري ا ملا  ).1(2يف املادة " ل

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية مموقال  با حية الطالب وا ل  إنه يوافق رأي وفدي إكوادور وفزنويال (AECG)مجع
بويفارية–مجهورية ( ل ا  ".رادىف"بشأن معىن اللكمة ) ل

تعلق ابملادة  ثةل ، )1(2يوفامي  ية مماقرتحت  شعوب األ صلمركز ا ية" إضافة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل قبل " صلقوانني أ
ية "وإضافة " قانون خاص" يولويج واتفا نوع ا ية ا ية واتفا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  قمبا يف ذكل إعالن األمم ا بق ت صل ل ب لمل ل

تدمية ية ا سـا ملمن تعلق ابملادة ". قواننيتكل ال"بعد " لت ية"، اقرتحت إضافة )2(2يوفامي  ياسات "بعد " صلاأل لسـوالقوانني وا
ية  ".طنالو
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 3املادة 
نطاق العام ملوضوع امحلاية  لا

يد  يدية عىل ا ناقل املعارف ا ته وتعزيز  يد وماكفأته وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا لصعيع ا تقل ت ي ل ل ب ن لشج لت
يديةادلاخيل مضن ا ية وا تقلمتعات األ لصل  76.جمل

يدية ما ييل شمل حامية املعارف ا تقلبغي أن  لت  :ين

يدية واحلفاظ علهيا؛ )أ(  لتقلصون املعارف ا

شمل  )ب([ يدية واحرتاهما، مبا  يالاعرتاف ابملعارف ا يدية اذلين يصونون تكل األنظمة لتقل لتقلكرامة أحصاب املعارف ا
يةلوحيافظون علهيا، وكذا سالمهتم ا هم الفكرية والرو ِ ية و حثقا يم َف يدية تأيت به ،ق ئت املعارف ا هام اذلي ما  تقل واإل لت ف س

يدية وهويهتم شة أحصاب املعارف ا تقليف احلفاظ عىل  لي يدية من أجل احلفاظ ،مع هم به أحصاب املعارف ا لتقل وما أ س
ي نولو تدامة وتقدم العلوم وا ئة واألمن الغذايئ والزراعة ا جعىل ا تك لي ُّ ملسـ  ؛77الب

نفاذ إىل  )ج( سري ا نظر يف احلاجة إىل  تفعني، مبا يكفل أيضا ا يدية وا توازنة بني أحصاب املعارف ا لاملقاربة ا ي ل ن تقل تمل مل ل
تاكر واحلاجة إىل ضام ها هبدف الا يدية و باملعارف ا تعمميتقل شط للمكل العامنل يوي وا ن الطابع ا نافع 78لحل مل، وضامن تقامس ا

 80].79بإنصاف

يدية تتعلق هذه ا .1 تقلبادئ حبامية املعارف ا يةلمل رشوع وسوء الاتفاع  81حملما متكل غري ا نمن ا مل ها [ل يا قخارج  سـ
يدي هم يف 82]لتقلا يدي، أو  ياق ا شامةل يف ا نوعة وا سريها مبا حيد من املفاهمي املعرية ا بغي  س، وال  ف ين تقل سـ ل ت لتف ل مل ّ ي

                                                           

هدف همم جدا يف إطار املادة . كنداوفد  76 ترب الوفد أن هذا ا لا  .3ع
ندا 77 شمل كرامة "اقرتح الوفد إضافة . كوفد  يا... يمبا  نولو جوتقدم العلوم وا لتك ُّ." 
يه 78 يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با فوفد ا ن يدية "اقرتح الوفد إضافة . سـ شمل حامية املعارف ا تقلبغي أن  ت لي ن املعارف صو )أ(ن

يدية واحلفاظ علهيا؛ يدية واحرتاهما )ب( لتقلا تفعني، مبا يكفل أيضا  )ج (؛لتقلالاعرتاف ابملعارف ا يدية وا توازنة بني أحصاب املعارف ا ناملقاربة ا تقل ململ ل
تاكر واحلاجة إىل ضام ها هبدف الا يدية و نفاذ إىل املعارف ا سري ا نظر يف احلاجة إىل  با تقل ل ي تعمميل ل شط للمكل العام الطابعنت يوي وا ن ا ّوأيد وفد ". لحل

توازنة) ج(كندا الاقرتاح يف الفقرة  مشأن احلاجة إىل مقارنة  يدية ال ميكن أن . ب يدة جدا، وإن الهنوض ابحرتام املعارف ا لتقلوقال إهنا إضافة  مف
تفعني هبا ووهجات نظر يدية وا بدعي املعارف ا يع  نتحقق إال مبراعاة وهجات نظر  تقل مج ملي ل بار يف تكل املقاربة م هور عامة وأخذها بعني الا عت ا مجل

توازنة  .ملا
يا 79 نوب أفر يقوفد  نافع بإنصاف"اقرتح الوفد إضافة . ج تفعني ". ملوضامن تقامس ا يدية وا توازنة بني أحصاب املعارف ا نوقال إن إاتحة املقاربة ا تقل ململ ل

توازن الالزم من يزي الواحض وا يق ا لتيض ابلرضورة  لمت حتق  . خالل إضافة مصاحل أحصاب املعارفتق
يجرياي 80 يجرياي حذف الفقرتني . نوفد  نطاق العام كام اكن مقررا ). ج(و) ب(ناقرتح وفد  ياق ا يا عن  لوقال إن عددا من الاقرتاحات خارجة  سـ لك

نوات وإن املعارف. يف األصل نذ عدة  يدية  يا دلهيا معارف  متعات يف أفر يع ا ثال إن  سـوقال  تقل ممج يق يلجملم يل إىل  نقل من  يدية  ج ا ج ُ تل وقال إنه . تقل
يا يف املكل العام، ومعىن ذكل فك  شموةل برباءة يه حا يا وا يدية يف أفر ناد إىل تكل الاقرتاحات اجلديدة، فإن العديد من املعارف ا ّابال ل مل تقل يقس لت

شأت فهيا متعات اليت  ها عن ا ناربا جملت  .ط
ية 81 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .مل
يةوفد 82 تحدة األمر يك الوالايت ا تخدام . مل تخدام عىل اإلنرتنت فضال عن أن أوجه الا بب وراء ذكل هو إماكية إضافة الا سـقال الوفد إن ا سـ ن لس

يق يدي ابملعىن ادل ياق ا ققد ال تقع يف ا تقل لسـ  .ل
رشوع وسوء الاتفاع خارج حتمك متكل غري ا سمح اب يا ألن ذكل هو اذلي  نوب أفر ّواعرتض وفد  ن مل لي يق متعات وألن ذكل هو ما جيعل امحلاية ج جمل ا

متعات ذاهتا. رضورية يدية خيضعان للقانون العريف داخل تكل ا متعات ا رشوع داخل ا متكل غري ا جملوقال إن الاتفاع وا جمل تقلل مل وقال إن حذف . لن
يدي" ها ا يا تقلخارج  لسـ ياق" ق بعدة يف ذكل ا بحت  سـناه أن امحلاية اليت خترج عن حدوده أ س ص لمع  .تم

ية–مجهورية (وقال وفد إيران  يا رأيه) م اإلسال نوب أفر شاطر وفد  يقإنه  ج  .ي
ها  يدية اليت فقدت  متعات ا يدية ال يمت داخل ا تخدام املعارف ا يا ألن إساءة ا نوب أفر يجرياي إنه يوافق عىل رأي وفد  حتمكوقال وفد  يق تقلج تقل سـ لن جملل

ترب أنه إذا اكن ا. يف تكل املعارف هذا يعوذلكل، فإنه  هدف اجلوهري  يق ا ها، فال بد من  يدية ومعار متعات ا لهدف هو توفري امحلاية  ل حتق ف ّل لتقل للمج
 .العمل
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بادئ و. تعريف تكل املفاهمي من اخلارج سري هذه ا بغي  تو مل تف يوية ين يعة ا حلها يف ضوء ا لطب تغرية عرب طبيق ملوا
يال يدية 83جاأل تاكري84لتقلللمعارف ا شاط ا يدية اليت تكفل أطرا ملا جيري من  يعة أنظمة املعارف ا ب و ن تقل لب  .ط

بادئ فقط[ .2 بارة 85]ملألغراض هذه ا شري  ع،  يدية"ت إىل مضمون املعارف أو مادهتا اليت تكون " لتقلاملعارف ا
شاط فك نيجة  ندرج يف نت تعمل مما  تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا يدي، وشمل ادلراية ا ياق  يري يف  ل ب لعمل ت تقل ملسـ

ية، أو مما يكون  ية واأل متعات ا يدي  يش ا سد أمناط ا يدية، واملعرفة اليت  صلأنظمة املعارف ا حملل تقل جت للمجتقل ل لعل
يال ها األ نا نة  جواردا يف أنظمة معرية  قل ت تف ّ متر مقن سـوتطور اب ية َّ ئة والظروف اجلغرا يريات يف ا فار عقب أية  لبي تغ

ية . 86وعوامل أخرى ية وادلوا ية وا شمل املعرفة الزرا ترص عىل أي جمال تقين حمدد، وجيوز أن  ئوال  ع ئت لبيتق وأية ّ
يدية ثقايف و  مقرتنة87تقلمعرفة  بري ا لبأشاكل ا ية 88لتع  .ثاملوارد الورا

 

                                                           

يا 83 نوب أفر يقوفد   .ج
مترة. وفد إكوادور 84 ية  تواصةل ووراءها  ية  يدية  مسـقال الوفد إن تطور املعارف ا معل معل متقل  .ل
يا 85 تعريف. مبوفد كولو بب وراء حرص ا رس الوفد عن ا لا لستف بادئ دون أحاكم املوادسـ  .مل يف ا
يا 86  .نيسـوفد إندو
يك 87  .ملكسـوفد ا
ية–مجهورية (وفد إيران  88 يدية املقرتنة ). م اإلسال يس فقط يف املعارف ا يدية  بب يف ذكل هو إماكية دمج املعارف ا تقلوقال الوفد إن ا تقل لن لل لس

تصل ابلفوللكور ية وبل وأيضا فامي  يابملوارد الورا  .ث
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يق عىل  3املادة  لتعلا
تا يفهذا احلمك و ية ترمس احلدود ظل ياق هذه األحاكم، واث يدية يف  يعة العامة للمعارف ا نن، إحداهام توحض ا سـ تقل لب لط

نطاق املوضوع احملمي بة  نا لا سـ يدية . مل شأن املعارف ا يب ملن يطالب بأن تأخذ األحاكم ادلوية  تقلويه بفضل ذكل  ب ل لتج تسـ
يب ملن يط يدية كام  تص هبا املعارف ا تجابملزااي اليت  تقل سـخت رشوع للمعارف تل متكل غري ا رسب أحاكم ماكحفة ا ملالب بأال  لت ت

نظر هبا أحصاب املعارف  سريا عن الطريقة اليت  يدا أو  يدي وأال تفرض من اخلارج  ياق ا يدية إىل داخل ا يا تف تقل سـ قتقل ل ل ل
يدي ياق العريف أو ا هم أو يديروهنا أو حيددوهنا يف ا يدية إىل معار تقلا سـ لتقل ل  .فل

تاد يف م توى الوطينملعومن ا نطاق احملدد للموضوع احملمي إىل ا سأةل ا ية الفكرية ادلوية أن حتال  سـعايري ا ل م ملل ومن . مللك
ية للحامية  بارات عامة أو بوضع مجموعة من معايري األ سأةل بوصف املوضوع احملمي  ناول ا توى ادلويل  هلاملمكن عىل ا بع مل ت ملسـ

ناوهل إطالقا ناع عن  تأو الا ثال ذكل اتفا. مت قو نصان عىل تعريف للكمة م يية ابريس واتفاق تربس الذلان ال  ". اخرتاع"ي
تعريف  ية ابريس  تفي اتفا بو ق ية"تك نا ية ا عا لص يث أنه . بعبارات شاسعة واسعة" مللك شاهبة،  تخذ مقاربة  حوهذا احلمك  م ي

شأن املعارف ا ية  ية احلا ها يف القوانني الو يدية ونطا نوع تعريف املعارف ا ليقر  ط بل ل ن قتقل تعريف واحد بت بيدية وال يأخذ  تقل
يدية بطريق الوصف. شامل ية املوجودة إذ يوحض نطاق املعارف ا سرتشد ابلقوانني الو تقلومع ذكل، فإنه  ن لي ويأخذ يف . ط

شأن حامية املعارف  ية  ية املر ها للقوانني الو متدته من  تعامهل وا نة إىل تطويره وا ته بوصف معدت ا بيا ع ن سـ للج غ طص حتليل سـ
يدية يدية ألغراض هذه األحاكم . لتقلا لتقلويقول يف جوهره إن املال غري امللموس اذلي يراد هل أن يكون يف حمك املعارف ا

بغي أن يكون  يل إىل آخر، وأن يكون " تقليداي"ينإمنا  تقل من  يد  تقا جأي أنه مقرتن  تن ل شاط فكري" معرفة"ب تاج  نأو   .ن

ية أن هذه األحاكم تغطي املعار ثا نوتوحض الفقرة ا يدية حبد ذاهتال بري . لتقلف ا تعويعين ذكل أهنا ال رسي عىل أشاكل ا لت
يدي ثقايف ا تقلا ها وتوازهيا /لل ناوها يف أحاكم أخرى  تمكلالفوللكوري اليت يرد  تسـل ). WIPO/GRTKF/IC/8/4ثالويقة (ت

يس يف مضموهنا، عىل غرار املادة  يهتا العامة، ولكن  لوتأيت الفقرة، يف  ية ب) 1(2بن رن اليت ترمس نطاق املوضوع قمن اتفا
يل  نطاق عىل  ندرج مضن ذكل ا نارص مما  نص أوال عىل وصف عام مث عىل قامئة من ا ية اب يه تكل الاتفا باذلي  سق ل ي لع ل تغط

ثال شاهبة، ال تعمد هذه الفقرة إىل تعريف الاصطالح عىل اإلطالق. ملا باع مقاربة  مواب ناسب اعامتد . ت ملولعل من غري ا
شأن تعريف واحد شامل ية  ية املر تفاوت يف القوانني الو يدية وا تاز هبا املعارف ا يوية اليت  نوع وا ب يف ضوء ا ع ن ل تقل مت حل طت ل ل

يدية  .لتقلاملعارف ا

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

 1العالقة ابملادة  

سلفادور واملغرب وفزنويال اقرتحت وفود  بويفارية–مجهورية (لا ل ا بل 1دة  مع املا3دمج املادة ) ل ها وإدراهجا  ق أو  نقل
 .1 املادة

ندا أن ترد املادة  متكل غري 3كواقرتح وفد  شأن امحلاية من ا نطاق العام للموضوع أوال مث يلهيا نص املادة  ل اليت تعرف ا ب ل ّ
رشوع وسوء الاتفاع نا  .مل

رشوع، أل متكل غري ا تعلقة اب بل تكل ا يا أن تورد هذه املادة رمبا  ملوارتأى وفد زا مل لب ق بل م يح املوضوع  بغي أوال تو قنه  ضن ي
ته نظر يف إماكية حام يا ن  .ل
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ية ية وا متعات األ حمللمعىن ا صل  جمل

يا أشار  تالف بني املادة لوفد إيطا نظر يف 4خإىل الا ية"ت اليت ال  متعات ا حمللا تعامل . وسائر األحاكم" جمل سـواقرتح أيضا ا
ها تعريفات ذاهتا يف الويقة  ياغة ذاهتا وا لكا ث ل  .لص

هم مصطلح يوفد سورسا رتح واق ية"ُيفأن  ية وا متعات األ حمللا صل هم ) 2(3املادة يف " جمل سه اذلي  شامل  يفابملعىن الواسع وا نف ل
متعات"من مصطلح  ية "جملا بني يف احلا شـ، كام هو  ّ يدي64م ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا رشع األحاكم  تقل من مرفق  ل تع ب لم  .ل

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

ن) 2(3بأن احلمك الوارد يف املادة اد الرويس وفد الاحترصح  هذه الويقةيفهم من سب ملا امتعريف  ثامحلاية وفقا   .ل

يا واقرتح  نوب أفر يقوفد   .ّ وضوحا ودقة3زايدة املادة ج

ترب  بل نقاش موضوعييوفد سورسا عوا رشوط األوية  يدية هو من ا قأن وضع تعريف معيل للمعارف ا ل ل وقال إن . لتقل
يدية كام هو وارد يف املادة تعريف املعا يد)2(3لتقلرف ا ج هو يف حد ذاته تعريف معيل  ها . ّ بغي  نة ميكهنا و لوقال إن ا ين للج

تضاء ند الا يريه  ية تعديهل أو  تعريف خالل مفاوضاهتا  قأن تراجع هذا ا ع تغ بغ شمل تعريف املعارف . ل يوشدد عىل أن  ّ
يدية، أي املعارف ا يع املعارف ا يدية  تا تقل مج لتقل ل تقدمةل بدلان ا ية وا نا بدلان ا مليدية من ا ل ل ل  .مقل

تلفة دلى شعوب  ها معان  يدية  يه، إن املعارف ا تحداث ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يا،  با خموقال وفد إ تقل ن لسـ ف لم
تلفة خمتلفة ويف حمافل  نة، . خم تعريف احلايل للمعارف اللجوألغراض أعامل ا تقلقال إن من املمكن تعزيز ا يار لل معيدية و

ها مبا ميكن من رمس خط فاصل بني ما يقع مضن نطاق  سن  ية للحامية من خالل حوار معمق يريم إىل وصف أ لاأل ح ّهل
شمهل. الصك ادلويل وما يرتك خارجه بغي أال  شمهل الصك ادلويل وما  بغي أن  يوارتأى أن حيدد بوضوح ما  ني ين ي ّوأول . ّ

توصل إىل تع بغي اختاذها حنو ا لخطوة  ثغرات ين يل ا يل دراسة  متس الوفد من األمانة  يه دويا، ا تفق  لريف معيل  حتل تمك ل لعل م
يدية يات املعارف ا تلف  ئات  يل  تح تقلاليت أعدهتا  جتل خم ل لب لف تلف . ّ تعامل مع  ميكن من ا ئات  خموقال إن وضع تكل ا ل سـ لف

ها وإاتحهتا  يدية و ها يمت احلفاظ عىل املعارف ا للجمالطرق اليت من خال نقل نفاذ إلهيا للعامة حتت لتقلل لهور أو إاتحة ا
سائل  سويقه بعد، فضال عن  متع األصيل أو احمليل أو دونه، ولكام هو يف املكل العام لكن مل يمت  بارش  ماإلرشاف ا ت للمجمل

ئات. أخرى ية وضع تكل ا يه يف  متد  ئةل مكعايري خملطط  تعمل تكل األ لفواقرتح أن  معل عل سـ يعسـ وحرصا عىل العمل من . ت
تعلق ابمحلايةأجل  يع فامي  تخيل عن مهنج احلل الواحد  يقي، اقرتح الوفد ا ييق تقدم  للجم ل حق ورشح ذكل قائال إن لك . حتق

سب ما يقرر لك بدل عىل حدة تلمة  ية امحلاية ا تلفة يف نو تيض نظرة  ئات قد  حئة من تكل ا سـ ع ملخم تق لف  .ف

ية تا ئةل ا ياابن األ لوطرح وفد ا ل سـ يدي "ما اذلي يقع يف نطاق) 1(: ل ثال، "لتقلا ترب املوضوع م؟  يال تكفي يك  يعمك من األ ج
ناق) 2(؟ "تقليداي" يه املعرفة و تقامس  متع اذلي  ترب ا بق يك  توهل من رشط  تف ت يع متعا جمليط يه  جمل  ثال، هل"تقليداي"ف  م؟ 

ترب  بدل بأمكهل أن  ناقل يف ا شاطر و تعميكن للمعرفة اليت  ل يدية احملددة ك؟ ويف ميكن تعريف نطاق ا"تقليدية"تتت لتقلملعارف ا
تكل املعارف وللغري أيضا؟ تفعني  توقع  بلضامن قدر من ا ن  للمل

تجارة ادلوية وأشار ثل غرفة ا ل  ل هوم مم يق  ملفإىل أن من الصعب إجياد تعريف د يدية"ق هوم يح شامل " لتقلاملعارف ا مفألنه 
يال تقاهل عرب األ ياق وا جتاز ابعامتده عىل ا ن سـ من الرضوري إجياد تعريف يقوم عىل معايري واحضة إذا  أن ىومع ذكل، رأ. لمي
يدية أن حتظى ابالحرتام تعريف الراهن غامض إىل أقىص احلدود ومن الصعب جدا وقال. لتقلما أريد للمعارف ا ل إن ا

يدية اليتىورأ. تطبيقه يزي بني املعارف ا ساعدة ادلول األعضاء عىل ا تقل أن من األسايس وضع معايري واحضة  مت لمل بغي ل ين 
يع تاحة  للجمحاميهتا وفقا للقانون الوطين واملعرفة العامة ا  .مل

ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية  با ية الطالب وا ثل  حوقال  ل مجع ية (AECG)مم نارص الر سـ إن هذه املادة تغطي ا ئيلع
ها ادلقة يدية لكن  تنقصتعريف املعارف ا تقل شاط الفكري . لل ناجتة عن ا نوقال إن املعارف ا قد تكون معارف غري ملموسة لل

يهتا يف شلك مادي ها و بوال ميكن  تثسخ ية إيقاع العقوابت ) 3(1وأضاف قائال إن املادة . ن سؤو توىل  ئة اليت  بني ا لال  م ت ي لهت ّ
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ياهتا تدابري احملددة يف . حوال حتدد صال ية إنفاذ ا ها صال تقةل وختو شاء سلطة إدارية  ثال إ يل ا ّواقرتح عىل  ل سـ ن حمل يل مب س
 .نصلا هذا

رسد  ملا

نص احلايل قد  ناك مفاهمي أخرى أوردت يف ا يه، إن  تحداث ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يا،  با لقال وفد إ ه ن فسـ م
ترب الوفد أن الصك ادلويل من شأنه أن . تقتيض أيضا تعريفا ياق، ا يويف هذا ا ع ثريا سـتلسـ كيد  مرسد من إعداد ف

ية  .لتقنللمصطلحات ا

 املكل العام

نرصحتدث هوم املكل العام  يه وقال إن  يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با ع وفد إ ن مفسـ ته يف ف مهي آخر هل أ
ية الفكرية وحقوق الغري توازن بني حقوق ماليك ا نقاش ألنه يريس ا مللكا ل ندرج مضن املكل العام يف . ل يوقال إن حتديد ما 

تاج إىل مزيد من يدية قد  حيجمال املعارف ا نظرلتقل متس من األمانة إعدادها . ل ا سأةل وا لوأقر ابحلاجة إىل دراسة حول ا مل ّ
بلال نة ا ملقجامتع ا  .للج

يحات حول موضوع ورصح وفد الرنوجي بأن  تو ضالعديد من الوفود أشارت يف دورات سابقة إىل احلاجة إىل مزيد من ا ل
ية يدية ا ية تعريف املعارف ا حملمامحلاية، وحتديدا  لتقل تووقال . كيف يحات ال بد وأن تضمن ا تو لإن تكل ا ض سلمي بني اّل لزن ا

يد بحت جزءا من املكل العامية اليت تكون موضوع امحلاية واملعارفلتقلاملعارف ا والحظ يف هذا . ص اليت اكنت أو أ
هوم املكل العام فعال نظور موحد ملا يقصد  ياق انعدام أي  مبفا ّم كتسـيان ت 4 و3ويف هذا الصدد، قال إن املادتني . لسـ

ية حامسة بق فقط عىل . 4ّوخص ابذلكر املادة . مهأ بغي أن  يدية  شأن حامية املعارف ا نطوقال إن أي الزتام دويل  تقل يب ينل
تعريف يف املادة  ها ا يدية اليت  لاملعارف ا يشملتقل تويف أيضا املعايري احملددة يف املادة 3ل تايل أن تكون . 4تسـ واليت  لورأى اب

ية للحام ية4ية يف املادة هلمعايري األ ية واملعارف اليت . مك ترا يدية ا حملموأشار إىل رضورة رمس خط فاصل بني املعارف ا لتقل
سابقة للامدة . يه جزء من املكل العام ياغة ا لوقال إن ا تحديد نطاق حامية " 2"4لص تعلق  ية فامي  سأةل أسا بشري إىل  ي سـ م ت

يدية تعديل املقرتح والر. لتقلاملعارف ا يدية املؤهةل للحامية ". بوضوح"ايم إىل حذف لواعرتض عىل ا لتقلوقال إن املعارف ا
يدي أو أصيلبوضوح ّد أن تكون مقرتنة بال  تقلمتع أو شعب  يضمن للمعارف اليت اكنت جزءا من . مبج سـوقال إن ذكل 

يع بل ا تخدام حبرية من  تاحة لال مجلاملكل العام أن تظل خارج نطاق امحلاية وأن تظل  قسـ يار وقال أوال. م الاقرتان "مع إن 
نفصل و" بوضوح شلك  ية  يدية أو األ متعات ا ميعين أن املعارف اليت طورهتا العديد من ا ب صل تقل لسـ جمل يس /ّ لأو شعب 

يع حبرية تخدهما ا تايل أن  شعب األصيل، يه جزء من املكل العام ومن املمكن اب متع احمليل أو ا مجلجزءا من ا سـ ل يل وقال . جمل
نصف الاع يس من ا ملإنه  تحدثهتا عدة ل نة إذا اكنت تكل املعارف قد ا ثارية يف معارف جملموعة  سـرتاف حبقوق ا ّي مع سـتئ

نفصل شلك  ها  شعوب اليت طورت معار ممجموعات من ا بف ترب من . ّل بغي أن  ثال واحض عن املعارف اليت  تعوقال إن ذكل  ن يم
همة ال تعرب عهنا ابلقدر الاك. مضن املكل العام سأةل ا ّوقال إن هذه ا مل يار مل ياغة ا ملعيف  مبجمتع أو شعب  مقرتنة بوضوح"ص
يدي تقل عدة ". تقلأصيل أو  شلك  يدية برصاحة أن املعارف اليت طورهتا  بني تعريف املعارف ا سـواقرتح أن  ب تقل مي ّل ّ

يدية نوحة للمعارف ا تع ابمحلاية ا سكهتا ال  شعوب أو  تقلمجموعات من ا ملم مت م لل يار قو. ت يا إن  معال اث مبجمتع وح الاقرتان بوض"ن
يدي ية لن " تقلأو شعب أصيل أو  يدية ا تويف خصائص املعارف ا حملميعىن أن تكل املعارف اليت اكنت يف األصل  تقل لسـ ت

نة هور ملدة  بل عامة ا تخدمة من  يّتع ابمحلاية ما أن تصري معروفة للعموم أو  سـ معمت مجلم ق نص عىل أن 9وقال إن املادة . ت ت 
تع ابمحلا يدية  متاملعارف ا تتقل نصوص علهيا يف املادة تويفتسـية مادامت ل وقال إن ذكل يعكس اجلوانب . 4مل املعايري ا

ها تطوير املعارف و ية  نا ميادل تعمم ل هور يف وقت الحق . ي ية قد تعمم عىل ا مجلوقال إن املعارف اليت تكون يف وقت معني  ّ محم ّ
بغي أن يحب تخدام تكل املعارف  بار أن ا يث يعود من غري املعقول ا ين سـ ّمتد عىل موافقة خشص معنيعت وأشار أيضا إىل . ع

يزي أيضا بني املعارف ا ية ا تقأ مت لمه ية واملعارف اليت اكنل حملميدية ا يع الاتفاع هبا حبريةل ن من املمكن  ترب مع ذكل أن . للجم عوا
يديالاقرتان بوضوح "معيار  تقلمتع أو شعب أصيل أو  يزي ا" مبج ملوحده ال يضمن ابلقدر الاكيف ذكل ا واقرتح أن . هملمت

ية  يدية اليت اكنت  ترب املعارف ا بغي أن  ية بوضوح أكرث املعايري اليت حتدد مىت  يدية ا محمبني تعريف املعارف ا تقل تع حملم تقل لي ينل ّ
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تايل هو تعممي املعارف والاتفاع هبا خارج يملعوقال إن ا. يف األصل عىل أهنا صارت جزءا من املكل العام نار األسايس اب ل
متع  تحدث تكل املعارفجملا ندما . سـاذلي ا بار املعارف عىل أهنا جزء من املكل العام  بغي عىل األقل ا تقد أنه  عوا ت عع ين

تايل وتصبح معر بح اب ندما  تحدهثا و متع اذلي ا يع خارج ا سفة  ل تص ع سـ هور من مصادر أخرىجملللجم نال  للجمهةل ا متع مل جمل غري ا
متع ثيل ذكل ا تحدهثا أو  جملاذلي ا مم يدية جزءا من املكل العام  وقال إن.سـ بح املعارف ا يار احلامس يف حتديد مىت  تقل ا تص لملع

ها والعمل هبا خارج اجملموعة اليت طورهتا توى  ّهو  تعممي بغي أال تدخل يف هذا . مسـ ية تعممي تكل املعارف  نوقال إن  ييف ك
بار بل  ية ومعارف املكل وقال إن فكرة رمس اخلط الفاصل بني املعارف . فقط تقدير موضوعييه عتالا يدية ا حملما لتقل

هور ال يعين أن تكل املعارف سوف تفقد حاميهتا مبجرد ما يكون خشص من  ناد إىل تعممي املعارف عىل ا مجلالعام ابال ست
متع  تاحة من خارج ا بح تكل املعارف  متع قد اطلع علهيا أو مبجرد أن  جملخارج ا مجمل ثال(تص ياانت  ممن خالل قواعد ا  وقال ).لب

يه خشص حبقوقإن ا فهدف هو فقط تفادي احلاةل اليت يطالب  نطاق واسع واكن من ّ يف املعارف اليت اكنت معممة عىل ل
نفاذ إلهيا والاتفاع هبا حبرية يع  تاحة  ترب عىل أهنا  ناملعقول أن  لل للجم تاحة . متع ية اليت تكون  يدية ا موقال إن املعارف ا حملم لتقل

متع اذلي جملنفاذ إلهيا من خارج ا بح تكل املعارف معممة عىل نطاق واسع لل ها، مفن املمكن مع مرور الزمن أن  ّ اكن  تص ميتلك
تايل حاميهتادلرجة  ناس وتفقد اب بح غري مقرتنة بوضوح مبجموعة حمددة من ا لأن تكل املعارف  ل وقال إن ذكل انجت عن . ّتص

ييك الاكمن يف  نا مجالطابع ادل بح يف وقت يع املعارف، فاملعارف اليت تأيت يف وقمي هور  سامهة هممة لعامة ا تصت معني  مجلمب ّ
ثقافة العامة نوحة ألنواع أخرى من املعارف واليت تكون . لالحق جزءا من ا تضح من خالل امحلاية ا ملموقال إن ذكل  ي

ثل الرباءات أو حق املؤلف  .محمدودة يف الزمن 

تايل سؤال ا ياابن ا لوطرح وفد ا ل تعامل مع املعارف ا: ل ليف ميكن ا كليت يه جزء من املكل العام ويف ميكن تعريف املكل ك
ياق؟  لسـالعام يف هذا ا

ية ية أسا تربها  سأةل املكل العام اليت ا يقات حول  يب  بائل توال ثل  سـوتقدم  قض ع م تعل ل بمم ندما . ق عوقال إن املعارف 
شاطر مبا  تشاطر، فإهنا  باتهبصحيت يات ووا سؤو جا من  ل بات. م يات والوا سؤو جوقال إن تكل ا ل بل غري مل ملسـتق تظل قامئة 

شمل الاتفاع ابملعارف. حمدود بات  نوقال إن تكل الوا ت ية وأنظمهتا . ج شعوب األ شرتك يف عامل ا نظور  صلوقال إن ذكل  ل م م
تصل بقانون عريف موضوعي ماملعرية وهو  ساومة . ف بارة عن  تجارة وهو  هوم غريب قامئ عىل ا موقال إن املكل العام  ع ل مف

ية امل ية حمددة بعدها تؤول املعارف إىل املكل العاممللكنح حقوق ا ّخلاصة ملدة ز بق . من هوم ال  يطوقال إنه  لرضورة يف ابمف
ية صلاألنظمة املعرية األ متعات الكربى  إنوقال. ف ناه أن مطالب ا يدية  تعلق ابملعارف ا بة ابملكل العام فامي  جمل املطا مع تقل ي لل

متعات متعات الصغرى، أي ا جملتجاوز مطالب ا جمل يةت يهنم 6ّوذكر بأن ساكن العام . صل األ سمة من  يار  ب  ن يون من 20مل مل 
ية شعوب األ صلا تعممي . ل يار ا ية يف املكل العام، من خالل  تؤدي إىل وضع املعارف األ لوقال إن تكل املطالب  مع صل سـ

شارا. مثال بداية، لكهنا تصري أكرث ا ها حمدودا يف ا رسب ويكون توز توقال إن املعارف قد  ل نت ياب يعت غ مع مرور الزمن، ويف 
يكون شالك من املآل إىل املكل العام يات للحامية، فإن ذكل  سـأية آ ودعا إىل دمع نظام سلمي للمكل العام مع تويخ . ل

نه شدد عىل احلاجوقال إنه يؤيد الالامتس اذلي تقدم به الا. احلذر يف بلورة تكل األفاكر تقرير  شأن ا ّحتاد األورويب  لك ل ة ب
يمةإىل إرشاك هامات  يان بإ ية اإل يه  ية  متعات ا ية وا شعوب األ ّ ا ق س تف بغ حملل صل  .جملل

يه قد خلط بني قضااي   يا اذلي حتدث ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با ثل توابج أمارو أن وفد إ فورأى  ن سـ مم
توازنة أو العادةل تخدام ا تفعني ورشوط الا تعلق ابملكل العام وا ملتلفة  سـ ن ت يريات وقال إن. ملخم تقاد بأن ا تغه اكن عىل ا لع

سأةل اجلوهرية وراء املادة . املقرتحة قد أزيلت من القضااي بغي عدم 3ملوقال إن ا ته وما اذلي  بغي حام ن يه ما اذلي  ين يي
تعلقة ابملكل العام سائل ا ته وا ملحام مل سوء الاتفا. ي نني وتعرضت  نذ العديد من ا تخدم  يدية  نوقال إن املعارف ا ل سـ سـ لتقل ت مل ع ُ

رشوع خالل  متكل غري ا ملوا بة إىل .  عام عىل األقل500ل يدية اكن رساي حىت اب ثري من املعارف ا سـوقال إن ا نتقل لل لك
ية ذاهتا شعوب األ صلا شعوب  .ل يس فقط فامي بني ا يل لكن  يل إىل  يدية نقلت من  لوقال إن بعض املعارف ا لتقل ج ج ل

شف  رسية حىت ال تعمم أو  ية وظلت حتت ظل ا يكاأل ل  .مجلهورعامة الهنا عّصل

ثةل  مموأيدت  ية ّ شعوب األ صلجملس ا يولويج املعين ابل تعامر ا بال يب )IPCB(لسـ بائل توال ثل  يقات اليت تقدم هبا  ل ا مم قتعل ل
ها وحاميهتا بة معار ية يف مرا شعوب األ يدا مع حقوق ا سجم  هوم املكل العام ال  نطن بأن  فمن وا ق ج صلمف ل ن تربت أن . يشـ عوا
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ي ية  لاملعارف األ هور دون املصل تاحة  بح  ندما  للجمس جزءا من املكل العام خاصة  م تص شعب وافقة الرصحيةع ل من ا
 .األصيل

شلكة ا ثل جملس سآيم إن ا حلقيقوقال  مل متكل يمم هوم قد مسح اب شلك غري سلمي وأن هذا ا لة يه أن املكل العام معرف  ملف ب ّ
ية شعوب األ يدية  رشوع للمعارف ا صلغري ا لل تقل بت. لمل ّواقرتح ا تحق امحلاية يك ال ل يدية اليت  سـ يف أنواع املعارف ا تتقل ل

لترب جزءا من املكل العام، ويس العكس  .تع

توازن  لاحلاجة إىل ا

ثةل  ية ممقالت  شعوب األ صلجملس ا يولويج املعين ابل تعامر ا بال نع يبص 3 إن املادة )IPCB(لسـ ية تريم إىل  ماغهتا األ صل
يدية رشوع للمعارف ا متكل غري ا تقلا لمل ية 3وقالت إن املادة . ن وسوء الاتفاع هبال شعوب األ يد بأن ا ياغهتا املعدةل  صل  ل تفبص ّ
تفع هبا الغري ها جماان يك  نسامه مبعار يف نص امل. ست تايل أن ا لوالحظت اب ة إىل حامية حقوق يتعارض مع احلاج) ج(ّعدل للفرتة ل

سا يدية أوال، عوضا عن وضع األولوايت أو ا ملأحصاب املعارف ا هورلتقل ية مبصاحل عامة ا شعوب األ مجلس حبقوق ا صل  .ل
يةل  ية يه أ شعوب اليت تعود إلهيا تكل املعارف، وإن األنظمة املعرية األ يدية موجودة لفائدة ا صوقالت إن املعارف ا صل ل فتقل ل

ية قامئة شعوب األ تطورة مادامت ا ية و نا بقاء أبدا كأنظمة معرية د ها ا تة ويراد  صلواث ل ي ل مب يك ف نظر ادلحترتقاو. مل ول ت أن 
ياغة اليت تعرتف يدية ولصاألعضاء يف ا هم يف حامية تكل املعارف حبقّلتقل بأحصاب احلقوق أو ماليك احلقوق يف املعارف ا

ية هم اإلسا ياق حقو نويف  ن  .قسـ

ثل جملس سآيم  ناقش يف الفقرة مموقال  يد أن  يس من ا تإنه  ملف بغي أن يكون ه) ج(ل يق بني املصاحل، و تو نسأةل ا يف ل  اذم
نطوق هدف ويس جزءا من فقرة ا ملهو ا ل ية تعريف املوضوع وال حاجة إىل . ل شة  نا يس من الرضوري  يفوقال إنه  م كل ق

توصل إىل اتفاق حول املوضوع ندما يمت ا تحقق  توازن ألن ذكل  لا ع  .سيل

ية ثقا هوية ا فتعريف ا  لل

يح تعريف  ية"ضاقرتح وفد املغرب تو ثقا هوية ا فا  ".لل

يدية وا نون ا ملا لتقل يةلف فنفات احلر  ص

نفات احلرية يف املادة  يدية وا نون ا فاقرتح وفد عامن إضافة ا ملصلف  .3لتقل

ياسة العامة  لسـالعالقة بأهداف ا

يا أشار  ياسة العامة لوفد أسرتا ية هدف ا سـإىل أ يدية"أي " 6"لمه تعديل املقرتح يف " لتقلدمع أنظمة املعارف ا لوإىل ا
بارة 1الفقرة  تضمن  ع  يال"لت تعريف "جعرب األ تعديل ومدى وفاء ا نقاش حول الغاية من هذا ا ل، ودعا إىل مزيد من ا ل ل

يع ادلول األعضاء ياجات  مجالعميل احلايل اب بحث. حت تدعي مزيدا من ا سأةل معقدة جدا و لورأى أن ا سـ تفت بوجه . تمل لوا
ياسة العامة  ياسة العامة " تشجيع الاحرتام"أي " 2"لسـخاص إىل هدف ا ياجات "أي " 3"لسـوهدف ا تية الا حب تل
يدية ية ألحصاب املعارف ا تقلا يع الاحرتام إزاء أنظمة "للفعل يق يف  هام تعريف  شج، وقال إن من غري الواحض مدى إ تض س

يدية، ولعل تعريفا  ية ألحصاب املعارف ا ثقا سالمة ا يدية وا ّاملعارف ا تقل ل ل لتقل ياجات  يكون"منفتحا"فل ية الا ت أقدر عىل  حب تل
ية ألحصاب امل هملفعلا تال يدية عىل ا فعارف ا خ  .لتقل

ثل جملس سآيم أية فائدة يف إضافة عدد من األهداف يف لك مادة تفاظ ابلرتيب احلايل وإدراج . ممومل ير  توفضل الا ح ّ
بداية نفصل يف ا سم  لاألهداف يف   .مق

ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية  با ية الطالب وا ثل  حوقال  ل مجع تدابري اخلاصة (AECG)مم يدة جدا ل إن ا مفابملاكفأة 
ترضرة شعوب ا تقدمي تعويضات  سمح  ملألهنا  لل ب تدابري اليت ال تؤدي . ت تدابري اجلابرة وا يار بني ا لوأشار إىل رضورة الا ل خت

يدية تعامل . لتقلإىل طمس املعارف ا متل إىل اإلجحام عن ا تخدم ا بار قد تدفع اب تدابري املفرطة يف اإل لوقال إن ا سـ حملل مل ج
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هاابملعارف مما ثارية. ض يؤدي إىل انقرا سأةل احلقوق الا تعلق  ساةل  سـتئوقال إن هذه ا مب ت تالك . مل مورشح ذكل قائال إن ا
بغي أال يؤدي إىل احلق يف احلظر الاكمل لالتفاع ابملعارف ثارية يف املعارف  ناحلقوق الا ن يئ وأشار يف هذا الصدد إىل . سـت

ياسة العامة   ".12"و" 13"لسـهديف ا

 نص خاص

ث ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية ممقال  با ية الطالب وا حل  ل يدويا اجلديدة (AECG)مجع ية يف اك شلكة الر ن إن ا ل سـ ئيمل
متع احمليل يةل أو ا شرية أو ا يدية يه بني يدي ا هم ا يدية، ألن لك معار جمليه حتديد مؤلفي املعارف ا ب لع تقل لقتقل ل وقال إن . فل

رشيع الفرنيس شموال اب يس  تهذا اجلانب  لم ية ل نح امحلاية مبوجب املدونة الفر تيض أن يكون املؤلف حمددا يك  سـ اذلي  نتم ُ ّ يق
بان. للملكية الفكرية ية يف ا يع احلقوق امجلا بة بوضع نص خاص يأخذ  سـوقال إن ذكل هو اذلي يدفع إىل املطا ع مج حلل ّ. 

تعلقة ابملاكفأة تدابري ا ملا  ل

ثني حول احلومكة يف ا با ية الطالب وا ثل  حقال  ل مجع بني ) 3(1 إن املادة (AECG)دلول اجلزرية مم ّال  توىل ت ئة اليت  تا لهي
ياهتا ية إيقاع العقوابت وال حتدد صال حسؤو ل سلطات العامة. م تقةل عن ا ئة وأن تكون  لوتطلع إىل معرفة هذه ا سـ مي . له

تدابري احملددة يف ية إنفاذ ا ها صال تقةل وختو شاء سلطة إدارية  ثال إ يل ا ّواقرتح عىل  ل سـ ن حمل يل مب نص  هذاس  .لا

بني اقرتاحات من  ياغةقمرا لصشأن ا  ب

ية الفكريةاقرتح ية  ية األفر نظمة اإل ثل ا للملك  يق مي مل يار اخلاص " إضافة امجلةل قلمم توى الوطين ا خلوجيوز أن حيدد عىل ا ملسـ َّ
يديةّابملصطلحات ادلاةل عىل املوضوع احمل  ).3(2 بعد املادة "لتقلمي يف إطار املعارف ا

ثةلتواقرتح ية الفكرية  مم  ية  ية الرباز شعوب األ للملكهد ا يلمع صل يف " نشاط فكري"بعد " َّمطور"إضافة ) InBraPi(ل
ثاين من  سطر ا لا  ).3(2ملادة ال

تجارة ادلوية حذف  ثل غرفة ا لواقرتح  ل شامةل"وحذف " نوسوء الاتفاع"مم ّكام يه معرفة يف "وإضافة ) 1(3من املادة " لا
 ).2(3يف املادة " القانون الوطين

ثل تواقرتح ية مم  شعوب األ صلمركز ا ثال" إضافة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل يل ا ملعىل  تجارة : سب يب احلومكة وا لأسا ل
تغذية وادلفن والفن  تدوية واألبوة وا تجمعات وا يد وا ية وا ناعة ا نص والزراعة والفالحة وا يات وا لوالراي ل ل لص لص سمكض للق

سال سفن وا ناعة ا يد و لوالزعامة وا ل ص تحرضات والم واحلروب ولتشي يدية وا سـناعة األدوية؛ والوصفات ا تقل ملص سوم رل
نع اخلرائط ورسد احلاكايت يات  نارص؛ واملعلومات الواردة يف اخلرائط و تعلاميت خللط ا ياانت وا صوا ن لع ل تقب اللغات /ل

ث يب رمس األمناط ومعاين الرموز واملعارف املوجودة يف  توبة وأسا تصورية والصوية ا جا لملك ت متدة مهنا ل رشية أو  مسـامني  ب
شعوب ية/لواملدافن ويف رسومات ا  ).2(2يف هناية املادة ..." صلاألمم األ
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 4املادة 
 رشوط احلصول عىل امحلاية

ّتعني 89]ينبغي[ نح امحلاية 90ي يدية اليت  91]عىل األقل[م  ية] تكون[لتقلللمعارف ا تا رشوط ا لتفي اب ل  :92ل

َّومكونةمسـتنبطة [ "1"
َّومطورة 93

يدي؛و 94 ياق  يال يف  ناقةل بني األ تقلحمافظا علهيا و سـ جت  م

متي إىلامعرتف ]96]مقرتنة بوضوح[[ 95أو "2" يا عىل أهنا  تن هبا عر متع 97ف متع حميلتقليدي أو أصيل جم   أو 98جمأو 
يدي أشعب  يةتقلصيل أو  يال؛تافظ علهيا وحت 99ثنأو جامعة إ ها بني األ جنا قل مسـتنبطة ] 100أو] و [ت

يل وحمافظا علهيا ومك ناقةل يف الغالب من  يا و متع أو جام تقامسة داخل ا يدي و ياق  جونة يف  تم ع تقل مسـ جمل َّ
 ؛101إىل آخر

                                                           

يةوفد الوال 89 تحدة األمر يكايت ا تاج إىل إعادة إدراج . مل نه بفعل " ينبغي"حيافرتض الوفد أنه ال  يض  عاذلي ا  ".يتعني"سـتع
بويفارية–مجهورية (وفدا فزنويال  90 ل ا يا) ل  .نيسـوإندو
بويفارية–مجهورية (وفد فزنويال  91 ل ا ند عىل ذكل). ل  .لهواعرتض وفد ا
ند 92  .لهوفد ا
سودان 93  .لوفد ا
َّمكونة ومطورة"اقرتح الوفد إضافة . ربوفد املغ 94 ها" َّ نارص  لكحىت يكون مثة توافق فامي بني تكل ا  .لع
ند 95  .لهوفد ا
سودان 96 ند وا لوفدا ا ية عىل ذكل. له تحدة األمر يكواعرتض وفدا الرنوجي والوالايت ا  .مل

ية واملعا يدية ا حملموأشار وفد الرنوجي إىل رضورة رمس خط فاصل بني املعارف ا بارة . رف اليت تكون جزءا من املكل العاملتقل " بوضوح"عوقال إن 
يدية تحديد نطاق حامية املعارف ا تعلق  ية فامي  سأةل أسا تقلشري إىل  ب ي سـ م بب يعرتض عىل هذا الاقرتاح. لت وقال إن املعارف . لسوقال إنه ذلكل ا

يد متع أو شعب  بغي أن تكون مقرتنة بوضوح  يدية األهل للحامية  تقلا ي مبجتقل ن يدية اليت تكون . ي أو أصيلل يضمن للمعارف ا تقلوقال إن ذكل  لسـ
تخدهما حبرية يار . يسـجزءا من املكل العام أن تظل خارج نطاق امحلاية وأن يظل من املمكن يف الوقت ذاته ألي خشص أن  معوقال أوال إن 

يدية" الاقرتان بوضوح" متعات ا تقليعين أن املعارف اليت طورهتا العديد من ا لسـ جمل نفصل وّ شلك  ية  م أو األ ب متع /صل يس جزءا من ا جملأو شعب  ل
يع حبرية تخدهما ا تايل أن  شعب األصيل، يه جزء من املكل العام ومن املمكن اب مجلاحمليل أو ا سـ ل نصف الاعرتاف حبقوق . يل يس من ا ملوقال إنه  ل

تحدثهتا عدة مجم نة إذا اكنت تكل املعارف قد ا ثارية يف معارف جملموعة  سـا ي ّت مع نفصلئسـ شلك  ها  شعوب اليت طورت معار موعات من ا بف وقال إن . ّل
ترب من مضن املكل العام بغي أن  ثال واحض عن املعارف اليت  تعذكل  ني يار . م ياغة ا همة ال تعرب عهنا ابلقدر الاكيف  سأةل ا ملعوقال إن هذه ا ص ّمل مقرتنة "مل

يدي متع أو شعب أصيل أو  تقلبوضوح  بني تعريف ا". مبج ّواقرتح أن  تقل عدة مجموعات ي شلك  يدية برصاحة أن املعارف اليت طورهتا  سـملعارف ا ب متقل ّل
يدية نوحة للمعارف ا تع ابمحلاية ا سكهتا ال  شعوب أو  تقلمن ا ملم مت م لل يار . ت معوقال اثيا إن  يدي"ن متع أو شعب أصيل أو  تقلالاقرتان بوضوح  يعىن " مبج

تويف خصائص ا بل تسـأن تكل املعارف اليت اكنت يف األصل  تخدمة من  تع ابمحلاية ما أن تصري معروفة للعموم أو  ية لن  يدية ا قملعارف ا سـ مت حملم متقل تل
نة هور ملدة  معّيعامة ا يار . مجل ترب مع ذكل أن  معوا يدي"ع متع أو شعب أصيل أو  تقلالاقرتان بوضوح  يزي " مبج لمتوحده ال يضمن ابلقدر الاكيف ذكل ا

هم  . ملا
تحدة األ بارة ملوقال وفد الوالايت ا ية إن  عمر يدية اكنت بصفاهتا اخلاصة مقرتنة " بوضوح"يك ناها اخلاص وتدل عىل أن تكل املعارف ا تقلحتمل  لمع ّ

هور كلك متع األصيل ويس اب مجلاب ل  .جمل
بارة . وفد املغرب 97 تعاضة عن  عاقرتح الوفد الا متي إىل"بعبارة " مقرتنة بوضوح"سـ تنمعرتفا هبا عريا عىل أهنا   ".ف
يةوفد الوال 98 تحدة األمر يكايت ا  .مل
ية يف الصني. وفد الصني 99 ياان مملوكة جملموعات إ يدية تكون أ نالحظ الوفد أن املعارف ا ثح  .لتقل
ند 100  .لهوفد ا
يا 101  ".2"4و" 1"4مجع الوفد بني املادتني . مبوفد كولو
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تجزأ من [ أو/و "3" ية[يجزءا ال  ثقا هوية ا فا يدي،  104حميلجملمتع  103ألمة و[ 102]]لل  ]أو[تقلأو شعب أصيل أو 
ية ثقا هوية ا فا شعب ما أو 105لل يةل  َّ، ممن أقرت هل صفة صاحب امل106ثنجامعة إ ِ عارف من خالل شلك من ُ

ية ثقا ية ا سؤو ية أو ا ية امجلا فأشاكل الائامتن أو الوصاية أو ا لمللك ل مل بري عن هذه العالقة . ع لتعوجيوز ا
يدية أو  ية أو ا يق أو القوانني العر تقلشلك رمسي أو غري رمسي عن طريق املامرسات أو املوا ث لب ف القوانني ُ

بقة ية ا ملطالو  ؛107طن

نة؛[ "4" متع؛و [108]معلوغري   109]جملمعروفة عىل حنو واسع وطوعي خارج ذكل ا

نة؛ "5" ية  نَّنة يف أنظمة معر مقتضم فم َّ 

يال دون أن "6" جناقةل عرب األ متع أو ذاك تكونمت ترصة ابلرضورة عىل هذا ا جمل   110.مق

 

                                                           

ند حذف  102 ية"لهاقرتح وفد ا ثقا هوية ا تجزأ من ا فجزءا ال  لل يك عىل". ي بارة .  ذكلملكسـواعرتض وفد ا عواعرتض وفد أوروغواي عىل حذف 
ية" ثقا هوية ا فا  ".لل

شعب أو األمة. وفد املغرب 103 ية  ثقا هوية ا للقال الوفد إن األمة جزء من ا فل  . ل
يا 104 ية. مبوفد زا تا بارة ا رشوع قانون بدله واقرتح ا لقال الوفد إن هذه املادة تعرب بدقة عن  ل لع م هوية ا: "... ّ تجزأ من ا لجزءا ال  متع حميل أو ي ية  جملثقا ف ل

ّيدي ممن أقرت هل صفة ّ  ...".تقل
 .وفد أوروغواي 105
ية . وفد الصني 106  .96شـانظر احلا
يا 107  .نيسـوفد إندو
ية 108 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا بويفارية–مجهورية (واعرتض وفد فزنويال . مل ل ا هوم . عىل ذكل) ل هوم " املكل العام"مفوقال الوفد إن  املكل "مفو

ية اخلاصة، مبا فهيا احلق القانوين اذلي نوقش يف احملامك"اخلاص ية العامة وا شريان يف الواقع إىل ا مللك  مللك تقر إىل الوضوح. ي وقال إن . يفوقال إن ذكل 
متع إىل آخر نة من بدل إىل آخر ومن  با شأن املكل العام أو اخلاص  جمالقوانني  ي ت نقاش يف هذا اجملال من. مب لوشدد عىل أن إحقام ا  شأنه أن يفيض إىل ّ

ية مع أهداف هذه الويقة ية وغري  ثرشوط أو ظروف غري إجيا شـ  .ممتب
كوأيد وفد تريا ذكل. وفد الرنوجي 109 بويفارية–مجهورية (واعرتض وفد فزنويال . ّ ل ا تخدام ) ل معروفة "أو " معروفة عىل حنو واسع"سـألنه يف حال ا

سؤال املطروح هو معروفة مم" عىل حنو طوعي ّيكون ا شأن ل يقات  بن؟ ومىت؟ وأين؟ ورد وفد الرنوجي عىل ا لتعل متع"ّ وأشار إىل ". جملخارج ذكل ا
ثلني شلكة اليت طرهحا سائر الوفود وا ياغة اليت تعاملت مع ا تايل العمل اب متع فاقرتح اب شأن تعريف ا ملمياب أية اقرتاحات مقدمة  مل لص ل ب  .جملغ

ند 110 يفا. لهوفد ا سترصح الوفد من جديد عىل أن ا بغي أن يؤهل املعارف يك تكون أهال للحاميةّ رشوط  ينء أي واحد من تكل ا  .ل
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يق عىل  4املادة  لتعلا
تاز هبا  يدية أن  بغي للمعارف ا يا اليت  متيوحض هذا احلمك املزااي ادل تقل لن هذه ين رشوع وفقا  متكل غري ا لتحق امحلاية من ا مل لسـ لت

متكل غري . األحاكم تحظى ابمحلاية من ا يدية أن تفي هبا  بغي للمعارف ا هم هذا احلمك يف وضع املعايري اليت  لو ل لتقل ن يس ي
نا أيضا يدي  تطفل عىل اجملال ا يط اخلاريج، من دون ا رشوع من جانب الغري يف ا ها تقل ل حمل توحا لويرتك احلمك ا. لمل مفباب 

ية اخلاصة ياجات الو يارات والا نأمام اعامتد رشوط أوسع نطاقا للحامية لكام اتفق ذكل مع ا ت طخل  .ح

شات  نا سرتشد اب يدية كام  شأن املعارف ا ية املوجودة  بقة يف القوانني الو قوسرتشد هذا احلمك ابملعايري ا مل ي تقل ب ن ملط لي ط
نة حول املعايري اليت يضة اليت أجرهتا ا للجا يديةملسـتف ها عىل حامية املعارف ا بغي  لتقل  يق تطبن ية . ي طنوتغطي تكل القوانني الو

شرتكة نارص ا هرت بعض ا تلف املعايري عىل أهنا أ نة  شات ا نا ملو لع خم للج ظق شرتكة . م نارص ا تكل ا ملويأخذ هذا احلمك  لع ب
يدية  تقلونص يف جوهره عىل رضورة أن تكون املعارف ا ها" 1"لي نا يدي  قلذات طابع  تت يال،  تقل ومقرتنة بعالقة " 2"ج األ

متع احمليل اذلي هو صاحهبا " 3"ممتزية مع أحصاهبا،   هوم أوسع من أشاكل (جملوعىل وجه صةل هبوية ا ية"ملفوهذا ا " مللكا
ثال  هودة وشمل  ما يدي أو األصيل إذا اك"). الائامتن"يملع متع ا تجزأ من هوية ا يدية جزءا ال  تقلفقد تكون املعارف ا ي لتقل ن جملل

ساس  بة أو إ نا ها بني أفراده بطريقة  يدية والاتفاع هبا ونا ساس بواجب احلفاظ عىل املعارف ا متع إ حذلكل ا سـ ت ن تقل مح قل ل جمل
تفاعا ضارا من شأنه أن يكون مؤذاي يدية أو الاتفاع هبا ا رشوع للمعارف ا متكل غري ا نبأن إابحة ا ن تقل لمل ويف القوانني . ل

ية ما ميكن الاسرتش ية احلا لالو نون . اد به يف هذه املفاهميطن شأن  تحدة  نص قانون الوالايت ا ثال،  يل ا فوعىل  بب مل ي مل س
نظمة  يةل حمددة أو  تج حيمل امس  شأ ا يهنا مىت اكن  يةل  تجات  تج يعد من  نود امحلر عىل أن ا موحرف ا ب ن ن بع ب ن ن قه م ق م ملل مل

نود امحلر لهنون وحرف ا متزية"وقد يكون ذكل من ابب . 111لف يةهو مقرتح يف كام " ملالعالقة ا  ".2 "عالفقرة الفر

يدية يف املادة  ند هذا احلمك إىل الوصف العام للمعارف ا لتقلو يدين من امحلاية 3يست ية مع ا بد تف ونص عىل عالقة  ملسـم ئ ي
هم يف املادة  يدية بأ. 5يفالوارد تعر يا اليت تربط املعارف ا يدية ادل متعة العالقة ا ثالث  تقلوتوحض هذه املواد ا ن تقل لل ل حصاهبا، جم

رشوع مبوجب هذه األحاكم متكل غري ا ملتحظى ابمحلاية من ا بعد إماكية اعامتد نطاق أوسع للحامية ألهنا تعرف . لل ّوال  ن تست
بارة (احلد األدىن فقط  بارة ). يف بداية املادة" عىل األقل"بعوهذا هو املقصود  " عىل األقل"لعومع ذكل، فإن ورود هذه ا

بني جبال يةييف بداية احلمك  ياجات والظروف الو ياسات األخذ مبعايري أمشل للوفاء ابال نء أن بإماكن واضعي ا ت طسـ  .حل

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا ّتعل  ل

 املعايري

ية4أن املعايري املذكورة يف املادة وفد الاكمريون الحظ  بغي أال تكون ترا مك  يد " 3"4وقال إن املادة . ين يار الو حيه ا ملع
 .ةالرضوري للحامي

سلفادور واقرتح   .أن تكون امحلاية أوسع نطاقالوفد ا

ية توساءل  تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ها الفرد أهال للحامية وعن األساس اذلي مل بد يدية اليت  عإن اكنت املعارف ا ي لتقل
شموةل ابمحلاية يه يك تكون  ناد إ مميكن الا ل تاكرات يف إطار. ست بعض الا تاح امحلاية  بوساءل ملاذا  ل ت  نظام حامية املعارف ت

تاكرات أخرى يف إطار نظام الرباءات؟ يدية وال با  لتقل

يا والحظ  ية للحامية يف " أو"إضافة حرف العطف لوفد أسرتا شأن األ ية  هام املعايري غري الرتا هلسائال عن مدى إ ب مك ست م
هم تجابة ملصا ياجات أحصاب املصاحل أو الا حلية ا سـ ت حب نقا. تل يه ا متع  لوقال إن ما  عل لش ادلائر يف احملافل ادلوية حول جي

يدية هو   متع حميل،  " 1"لتقلاملعارف ا متع احمليل،  " 2"جمأن صاحهبا هو  متع " 3"جملوأهنا تقرتن اب ية  ثقا هوية ا جملوتعلق اب ف لل ت
بني يف املادة  ّحميل كام هو  نط. 5م ية للحامية يزيد ا هم رشوط األ ية يف  لوأضاف أن اعامتد مقاربة غري ترا هل ساعا فمك تاق ا

                                                           

111 )Section 309.2(f), 25 CFR Chapter II 309 (Protection of Indian Arts and Crafts Products 
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بدأ  يدية كام يه مذكورة يف ا بدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا ملويطرح  لتقل ثري أيضا )ط(م هم غري الرتامكي  ي، وأن هذا ا لف
تعريف"مسأةل متايش  يدية" لا سم به أحصاب املعارف ا نوع اذلي  يق مع ا تقلا ت ت للض شة هذا . يل نا قودعا الوفد إىل امليض يف  م

سأةل األ بدأ مقرتان  ها مب  .لية للحاميةمل

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

يا ارتأى  يةلوفد أسرتا بعض الظروف ا تعريفات ويف مواطن املرونة الالزمة  نظر أكرث يف ا حمللإمعان ا ل ل يل . ل سبوساءل عىل  ت
يف ميكن الربط بني نص املادة  ثال  ّا ك يال املعارصة؟4مل ها األ يدية اليت  نة للمعارف ا ج وامحلاية ا تج تنملمك  لتقل

تخدمة بصورة عامةواق متع واحد لكن صارت  نحرصة مضن  يدية اليت مل تعد  ند إضافة املعارف ا سـرتح وفد ا تقل مه جمل م . ل
شعيب شمل الطب ا نة  لوقال إن األنظمة املعرية ا ت َّن ملق ئة اليت ف ت والزراعة وا يل إىل لبي ها من  نا تب القدمية ومت  جنهنا ا قل لك تق ّ

تب أو من خالل در لكيل عىل أساس تكل ا  .اسات وأحباث معرتف هباج

نة"اقرتاح   "معلغري 

يقات عىل اقرتاح  يب  بائل توال ثل  تعلتقدم  ل بمم ق نة"ّ ية" معلغري  تحدة األمر يكاذلي طرحه وفد الوالايت ا وقال إن . مل
هم تعامل معار ية ال شعوب األ بدو رشوطا عىل ا فالاقرتاح يفرض عىل ما  سـ صل ل ندما . ي ية  شعوب األ عوقال إن ا صل ل

يهناتسـتخدم مع نة فامي  ها  ها  بار جتعل ثال . معلف يل ا ملوذكر عىل  ية سب ية  ية أرسية ألرسة واحدة من املمكن أن تكون أ نأ ن علن غ غ
ها آخرون وربام يعرفون نغامهتا ّوميكن أن يعر ثال أن أشخاص. ف متع جاءوا وحرضوا مرامس املوافرتض يف هذا ا جمل من خارج ا

يا تفال اذلي اكن  علنالا ية األرسيةوأضاف قائال إن. ح تخدام تكل األ نح هلم احلق يف ا ن القانون العريف ال  سـ وذلكل، . غمي
ترب أن هذا رش بهطعا ية وأعرب عن أمهل يف أن يمت  ية من خالل األنظمة املعرية األ بق يفرض معايري خار حس  صل فسـ ج  .م

ياانت اليت أدىل يده  يويب األفريقي عن تأ تات األ ية احتاد ا ثل جملس أ بوأعرب  ي ث شـ للمم ل يبلف بائل توال ثل  ل هبا  وقال إن . قمم
ية املكل العام بب  يدا  ها ابتت أكرث  ية ومعار شعوب األ متعات وا قضالعالقة بني ا صل سل تعق بف ّوشدد عىل رضورة احلفاظ . جمل

توازن ساب احلقوقمع ذكل ودعا . لعىل ا  .حإىل عدم إيالء املكل العام األولوية عىل 

نة"اقرتاح  متعومعروفة عىل حنو و معلغري   "جملاسع وطوعي خارج ذكل ا

نص بني قوسني مربعني ألنه غري  شلكة يف هذا الاقرتاح آمال يف أن يوضع ا يب عن وجود  بائل توال ثل  ّأعرب  ل م ل قمم
ثال .واحض رش أو ملا م وذكر  نظام ا هم  ها  يني دون أن يكون  ثني أاكد ها مع اب شاطرت بعض معار ية  نشعواب أ ل مي ت لصل ف ل ح ف

نيحدث يف حال رشت تكل هاسـ شاطرة تكل املعارف عىل حنو طوعي ومت  يعة احلال متت  تعممي املعارف، و م وقال إن . بطب
بح تكل املعارف أهال للحامية سؤال املطروح هو هل  تصا بقة . ل ملسـوشدد من جديد عىل رضورة احلصول عىل املوافقة ا ّ

ية  شعوب األ نرية من ا صلا ل شاطرهتا ملسـت مند  هاع ميبل األخذ بأفاكرها ومبفا تاج إىل مزيد من .هق ية  سأةل الطو حت وقال إن  ع م
نظر  .لا

ية ممثل وقال  شعوب األ صلاجمللس الرئايس  يا) بيثيشـيلوكونو(لل يؤدي بال شك إىل سـيف سانت لو سـ إن اقرتاح وفد الرنوجي 
يا املوجودين يف  سانت لو ية  شعوب األ سـإلغاء ا ل صل يا17ل سانت لو سـ حمافظة  وجد يف الاقرتاح العديد من اإلشاكالت و. ل

شالكت يطرح هلم بعض ا ملألنه  تحديد ألنه من . سـ سأةل اب تعداده للعمل مع وفد الرنوجي حلل تكل ا لوأعرب عن ا مل ّسـ
تقدمة من أين هو آت بدلان ا ملالرضوري أن تدرك ا ها وال بد أن تعيش وقال إن شعوب الاكرييب . ل ّحاةل فريدة من نو ع

 .عتبارتؤخذ بعني الا

 3العالقة ابملادة 

 .)2(3يف املادة " 1"4ّإدراج نص املادة وفد الربازيل اقرتح 
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 تلرتيبا

ندا أن تكون املادة  نطاق العام ملوضوع امحلاية (3كاقرتح وفد  رشوط احلصول باملادة اخلاصة حتمل  وأن 1يه املادة ) لا
يقات اليت. 2املادة عىل امحلاية رمق  لتعلوأيد وفد املغرب ا نداّ  .ك تقدم هبا وفد 

تخدمة يف املادة   4ملسـاملصطلحات ا

يا اقرتح  تعامل املفردات ذاهتا يف الويقة كلكلوفد إيطا ثا بارة . سـ ثال  يل ا عوذكر عىل  مل ية"سب ية وا متعات األ حمللا صل " جمل
تخدمة يف املادة  تخداهما أيضا يف املادة )2(3ملسـا متعات "د نطاق وأشار أيضا إىل احلاجة إىل جتدي. 4سـ واقرتح ا جملا

ية  ".حمللا

بارة وفد أوروغواي واقرتح  يح  عتو يدي"ض تقلمتع أو شعب أصيل أو  بارة " جم ية"عو ثقا هوية ا فا  ".لل

يا وأشار  تعلقة لوفد أسرتا  عىل أحصاب املعارف ال عىل 4تركز يف ذكل اجلزء من املادة " 3"ابلفقرة ملإىل أن الاقرتاحات ا
ها ها أو عىل من ودعا إىل موا. نفساملعارف  يعة املعرفة  ية للحامية عىل  نقاش يف رضورة أن تركز رشوط األ نفسصةل ا ب هل طل

يدية . مه أحصاهبا ية أيضا يف حال تزامح مطالب أحصاب املعارف ا ياق رشوط األ سأةل أخرى يف  تفت إىل  تقلوا هل سـ م لل
تلف ية  ثقا ية ولكن هوايهتم ا ختاذلين قد يفون مبعايري األ ل نقاشورأى أن تكل. فهل تدعي مزيدا من ا ية و سأةل أسا ل ا سـ سـ  .تمل

بعد  ندرج مضن تكل امجلاعات وهل  ية من شأنه أن يوحض من  يدية أو األ متعات ا ندا إن تعريف ا تستوقال وفد  ي صل تقل ّك ل جمل
ية  .صلامجلاعات غري األ

ية ممثل والحظ  شعوب األ صلاجمللس الرئايس  يا) بيثيشـيلوكونو(لل يدي أو جممتع"أن مصطلح  سـيف سانت لو تقل أو شعب 
بس" 2"4يف املادة " أصيل ليه  نة خبصوص دراسة حول املصطلحات. ف شاور خارج ا للجوارتأى تقدمي رشح بعد ا  .لت

شعيب  لالطب ا

ند اقرتح  تابةلهوفد ا نصوص القانوية  ًتقدمي مزيد من ا ك ن ست مربطة دامئا . ل يدية  ية ا توالحظ أن املعارف ا ي تقل لب ل لط
متعات  .جملاب

يجرياي وفواقرتح  شعيب وعىل وجه اخلصوص يف الطابع " 3"4أن تضاف إىل املادة ند  ية الطب ا يعة  لإشارة إىل  ملكب ط
يال تعامل به عرب األ يه وا يوي ألوجه الاتفاع به وتويده واحلفاظ  جا ل عل ل ن  .حل

ياسة العامة  لسـالعالقة بأهداف ا

ندا إ هدف الرايم إىل الهنوض ابال4ن املادة كقال وفد  تعارض وا ل  بادل ألهنا ست ية والاحرتام ا شا تتاكر واإلبداع وتعزيز ا ل ملب ف
نظر يف إماكية املآل إىل املكل العام ننص عىل امحلاية األبدية وال  ت بدعني . ت ثرية دلى ا تايل إىل الاشغاالت ا ملوأشار اب ن لكل

هور عامة يات عىل مصاحل ا تخدمني وما ذلكل من تدا مجلوا ع تاج إىل بع. ملسـ توازنحتوقال إن املادة   .لض ا

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

يا اقرتح  نون ألسرتا لثل مركز قانون ا تب ". 2"4من املادة " بوضوح"حذف لفمم نص اإلنلكزيي، اقرتح أيضا أن  ُيكويف ا ل
بري احلرف األول من املقابل اإلنلكزيي للكمة   ".أصيل"لكابحلرف ا

ثل جملس سآيم إن معايري الفقرة  يدية بصي" 1"مموقال  يد بأن املعارف ا يق ألهنا  ثريا جمال ا يق  ية  تقلاغهتا احلا ب ك تض لل تفتط ل ّ
متع ية يف ا تخدمة بفعا تعني أن تكون  تع ابمحلاية  جمليك  ل سـ ي ممت تعاضة عن واقرت. ت بطت"بعبارة " مسـتنبطة"سـح الا ". سـتنقد ا

ثقانتتعامال" 3"و" 2"والحظ أن الفقرتني  يدية  ية اقرتان املعارف ا ب مع  تقل بغي أال لقض نة أو شعب معني ولكن  ينفة  ّ معيّ
ية تايل حذف . فعلتكون  ية " تكون"لواقرتح اب تا حمن الفقرة الا وقال ". 3"و" 2"يف بداية الفقرتني " تكون"مث إضافة فت

بطة تعاضة عن  مسـتنإن األمه هو الا بطت"بعبارة " سـ  ".1"يف الفقرة " سـتنقد ا
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تجارة  ثل غرفة ا لواقرتح  بت معروفة خارجة "رة جديدة يه  إضافة فقلادلويةمم يدية اليت أ شمل امحلاية املعارف ا حصال  تقل لت
يدي ها ا تقليا لسـ  ".ق

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية ممواقرتح  با حية الطالب وا ل بة" إضافة (AECG)مجع " 1"4يف املادة " مكتسـو
تعاضة عن  تعامل وقال إن". 2"4يف املادة " معرتف هبا"بعبارة " مقرتنة"سـوالا بب وراء ا سـ ا هو أن بعض " مكتسـبة"لس

بادالت العرية  سب من خالل ا يدية  فاملعارف ا ت ت لتقل ية) املقايضة(ُتكل متعات ا ية وا بائل األ حمللبني ا جملصل وقال إن ذكل يمت . لق
بقات الاج ياان فامي بني ا لطأ بغي حاميهتا و. عيةامتح بح جزءا من تراهثا و ينوأضاف قائال إن تكل املعارف  يال تص جها إىل األ نقل

ية تا لا متع. ل ية يف ا سؤو ئة تلكف اب تأمن علهيا أو هو  ياان ا جملوذكر مبا قاهل سابقا من أن صاحب املعارف هو أ ل مل ي هسـ مل ح ّ. 

ثةل  ية ممواقرتحت  شعوب األ صلمركز ا شعوب" إضافة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل بل ا لمن  ية/ق بعد " صلاألمم األ
يةأ"قرتحت حذف وا". معرتف هبا" تعلق ابملادة ". 2"4من املادة " ثنو جامعة إ ية"، اقرتحت إضافة "3"4يوفامي  " صلاأل

ية"بعد   ".طنالقوانني الو
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 5املادة 
يدون من امحلاية  ملسـتفا

بط املعارف  ية اليت  متعات ا يدية بفائدة عىل ا نبغي أن تعود حامية املعارف ا تن تسـي حملل جملتقل ها  112وحتمهيال نا قلوحتافظ علهيا و تت
يدي واليت  ياق  يال يف  تقلبني األ سـ تجزأ من هويهتا وفقا للامدة 113]تقرتن هبا[ج تربها جزءا ال  ي و بغي . 4تع ينومعال بذكل، 

يدية  ية وا متعات األ تقلأن تعود امحلاية بفائدة عىل ا لصل يةجمل يدية هبذه  114حمللأو ا بة املعارف ا لتقلها اليت تكون صا ح نفس
تكل الصفةوكذا األفراد اذلين تعرت[الطريقة  شعوب  متعات وا بف هلم تكل ا ل متعات اذلين ي 115]جمل ُوكذا األفراد يف ا عرتف جمل

متع أو اذلي للمجهلم يف القوانني واملامرسات والربوتوكوالت العرية عىل أهنم حيملون املعارف  نني عىل تكل نف تأ نون  م  سـ مكي َّيع
بة نا يدية  سات  سـاملعارف بإجراءات أو أعراف أو مؤ تقل ناء ، مع م/116مس مراعاة، بصورة خاصة، األفراد اذلين يعملون كأ

شعوب متعات أو دلى تكل ا لعىل تكل املعارف أو حيظون ابعرتاف خاص يف تكل ا تفادة ينبغي و. 117جمل بت يف حق الا سـا ل
با[من امحلاية،  نا سب ما يكون  سـقدر اإلماكن و يق واملفاهمي والقوانني واملامر 119مبا يوافق ]مع مراعاة[، 118]مح سات ثاملوا

شعوب متعات وا تكل ا لالعرية  جملل ف ُ. 

نصوص العا ية  بات ر تب قدمية أو  نة، إما يف شلك  يدية ا للألغراض املعارف ا مق ت ك ن مكتقل َّملق مة، أو يف حال مل تكن ل
تخدمة بصورة عامة، فإن املعارف حمص متع وإمنا  مسـورة يف  نص عىل حتديد جم رشيع املعين لدلول األعضاء هو اذلي  يا لت

يد  120.ملسـتفا

 

                                                           

ية 112 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا بغ. مل ية، فال  ية وا متعات األ ية يف ا ينإذا مل تكن املعارف  حملل صل متعات ادلوية ملزمة حبامية تكل جملمحم لي أن تكون ا جمل
 .املعلومات

بارة . يوفد سورسا 113 رس الوفد عن املقصود  بعا تجزأ من هويهتاواليت تقرتن هبا و"سـتف يتربها جزءا ال  رشط اإلضايف ابملقارنة مع ". تع رس عن ا لوا سـتف
شري إىل " 3"و" 2"4املادة  ية"وإىل " مقرتنة"تاليت  ثقا هوية ا فا  ".لل
بارة . وفد أوروغواي 114 ية أخرى"عالحظ الوفد أن  متعات  يدية و متعات ا حملا جمتقل تعريف رمبا يطرح . ثترد يف أجزاء من الويقة" لجمل لوقال إن ا

بعاد أي طرف. إشاكال ستوشدد عىل عدم ا ية وإنه مدرك ذلكل. ّ متعات األ ية وا متعات ا ناك فرقا بني ا صلوقال إن  حملل جمله أو "افة واقرتح الوفد إض. جمل
ية ها" حمللا تال ية تعريف تكل اجملموعات عىل ا بت يف  فإىل أن يمت ا خ كيف  .ل
يا 115 يا وكولو بوفدا زا مب  .م
يا 116 متع. مبوفد زا رس الوفد معن يعرتف بأوئك األفراد وناء عىل أي قانون وهل من املمكن أن يكون من خارج ا جملا ب ل ّتف سأةل تزيد . سـ ملوقال إن ا

ند تعريف أوئك األشخاصمغوضا ابمجلةل األخرية ا بان  بغي أخذها يف ا شري إىل أن القانون العريف هو من بني القوانني اليت  لليت  ع سـ ي حلت وأضاف . ن
نص عىل ما ييل  يا  رشوع قانون زا يقائال إن  ب متعات اذلين يعرتف هلم يف القوانني واملامرسات والربوتوكوالت العرية عىل أهنم "مم فاألفراد يف ا ُ جمل

متع أو اذليحيملون املع بةنللمجارف  نا يدية  سات  نني عىل تكل املعارف بإجراءات أو أعراف أو مؤ تأ نون  سـ  تقل س سـ مي م مك ّمه اذلين يقر هلم عىل " َّيع
يدون  .ملسـتفأهنم ا

يا 117  .مبوفد كولو
يا 118  .مبوفد كولو
ية 119 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ناد إىل الربوتوكوالت العرية دلمع . مل فارتأى الوفد الا يةست تفادة من امحلاية ويس ابلرضورة القوانني الو نالا طسـ  .ل
ند 120  .لهوفد ا
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يق عىل  5املادة  لتعلا
سابقة عىل موضوع امحلاية بادئ ا لركزت ا يدية. مل يا من حامية املعارف ا بد يد  بغي أن  يوحض من  تقلأما هذا احلمك  لئ م تف ن يسـف . ي

هم يدية أ يد أحصاب املعارف ا سونص عىل أن يكون ا نفتف تقلسـ لي ية . مل ية احلا ند إىل املامرسة الراخسة يف األنظمة الو لو طن يست
يديةوامل نقاشات ادلوية حول املعارف ا ثابت يف ا تقلوضوع ا ل ل شأن أطر . لل يا  بوترد املقاربة ذاهتا يف اقرتاحات مطروحة حا ل

 .لدوية للحامية

بدأ األسايس يكفل ذلكل  متع احمليل وتصل هبا، فإن ا ية  ثقا هوية ا يدية تقرتن عامة اب ملونظرا إىل أن املعارف ا ت ل للمجتقل ف ل ل
تضامن أ متع اب لا يد من امحلايةجمل بني من ادلراسات والقضااي عىل أرض الواقع أن من املمكن يكون . يسـتفن  تومع ذكل، فقد 

شعيب أو املزارع ممن يعمل  يب ا ثل ا يدية،  ية من الاتفاع ابملعارف ا تأ متع هو األهل جلين الفوائد ا لأحد أفراد ا تقل ن ت بمل لطم ل جمل
متع احمليل شأ ذكل. جملداخل ا هود أن  ينومن ا يةملع يق أو القوانني العر ف اإلقرار من خالل املفاهمي أو املوا  .ث

ها  ية اليت  نظمة مبوجب القانون واملامرسات العر ها  ية جلين الفوائد وطريقة توز بعومن اجلائز أن تكون رشوط األ ف م يتيع هل
سه متع  نفا ية محلاية امل. جمل يات قانوية خار تيض آ ية اليت رمبا  جوهذا من اجملاالت الر نتق ل يدية تكفل اإلقرار ئيسـ لتقلعارف ا

ية واحرتاهما يق والقوانني واملامرسات العر فابملوا ية . ث تخلص من أحاكم احملامك أن من املمكن توزيع الغرامات املا لو يسـ
ية الفكرية وفقا للقانون العريف نهتك ا مللكاملفروضة عىل من  يق العرية يف اتفاق. ي يق القوانني واملوا فومن املمكن أيضا  ث ات تطب

ميه اخلاصة نه وممارساته ومفا يدين دليه من امحلاية وفقا لقوا تحديد ا متع احمليل  سامح  نافع وا هتقامس ا يللمج نتف ملسـ ب ل ويقر احلمك . مل
ثة ثا ته ا يار يف  لهبذا ا ل مجل  .خل

توى الوطين واحمليل وبني يدية عىل ا تلفة لالئامتن عىل املعارف ا سـويوازن هذا احلمك بني األشاكل ا تقل ملخمل  احلاجة إىل ل
شمول من هجة وادلقة والوضوح من  بادةل بني املرونة وا يدين من امحلاية، عىل حنو يفيض إىل  لاإلرشاد يف حتديد ا م ملسـتف

ية األهل للحامية. هجة أخرى متعات ا نص عىل تعريف  ية  ية احلا ية وا حمللولعل بعض القوانني الو ي ل حملل للمجن انظر أيضا . (ط
يضة حول ه شة ا نا ملسـتفا ق نظومة جديدة من ). WIPO/GRTKF/IC/8/6ثذا املوضوع يف الويقة مل شاء  موبدال من إ ن

نة، ابلرجوع إىل القوانني  ته الرا نص  سمح هذا ا ية،   متعات ا ية وغريها من ا متعات األ شأن هوية ا ها  هأ يغ ل ي حملل صل بصب جمل جمل صل
سائل بت يف هذه ا شأ من أجل ا بدل ا ية  ملالو ل ن ل ملن هومني يف ًومن املمكن إذا تعري. ط ية والفرد أو أحد ا متعات ا ملفف ا حملل جمل

يد  121. الوطين أو احمليللصعالقانون اخملصص ذلكل عىل ا

                                                           

نود امحلر،  يف الويقة 121 نون وحرف ا شأن  ية  تحدة األمر ثال قانون الوالايت ا ث يعرف  ه ب لمل ف يك م ّWIPO/GRTKF/IC/5INF/6 نود يةل ا ه،  لب ق
يةل يف األالساك أو أ يةل أو مجموعة أو أمة أو قرية أ صامحلر بأهنا لك  تحدة قب نود امحلر اليت من املعرتف بأهنا أهل يف الوالايت ا ملي مجموعة من ا له

نة اتبعة لوالية أو ما  نود امحلر مبوجب قانون الوالية أو ابعرتاف  يةل من ا يا بأهنا  ها ر نود امحلر من املعرتف  ية، أو لك مجموعة من ا جلاألمر ه ب مس له ق لل يك
بت يف ية  ية ذات صال رش ئات  ها من  للشا يع ت حي سأةلههب  )Section 309.2(e), 25 CFR Chapter II 309( .مل ا
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ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

 4العالقة ابملادة 

يقات املدىل هبا حول املادة  تعلبا عىل ا لي ند حتوفد الصني ، رأى 4تعق بان،  عأن من الرضوري أيضا أن يؤخذ يف ا ديد حلسـ
يدية ية يه أحصاب معارف  يدين من امحلاية، وجود جامعات إ تقلا ن ثتف بغي . ملسـ يدية ال  ينوأضاف الوفد أن نقل املعارف ا لتقل

ية يني ومصادرها األ بدعهيا األ صلأن يؤثر يف انفراد املصدر األصيل، لضامن الاحرتام وامحلاية  صل  .مل

يا وأشار  تعلقة ابلوفد أسرتا ية للحامية يف املادة ملإىل أن الاقرتاحات ا يدين من 4هلأل تاج إىل حبث يف ضوء ا ملسـتف  حت
 .امحلاية يف هذا اجلزء

يدية وإن فق ند إن املعارف ا تقلوقال وفد ا له متعدل بغي أن تعود الفائدة إىل ا تخدهما  ثري  ية واكن ا جملت هويهتا ا ن يلك سـ يمتع . جمل
تقل الفوائد من تكل اإلدارة اليت حيد/وارتأى يف تكل احلاةل أن تكون الواكةل يد، وأن  ندها القانون الوطين يه ا تتف ملسـ

يدية /الواكةل متعات اليت ميكن حتديدها واليت تعمل يف الوقت الراهن عىل احملافظة عىل املعارف ا متع أو ا لتقلاإلدارة إىل ا جمل جمل
ها با. نقلواحلفاظ علهيا و بغي ا رشيع الوطين الطريقة اليت  عواقرتح أن حيدد ا تن يت ل ية إشارة واعرتض عىل إيراد أ. ا لضامن ذكلهّ

يدية4إىل املادة  يع أشاكل املعارف ا شمل  ها يك  تقل ما مل يوسع نطا مج لت ق ها يه كام ييل. ّ با بغي ا بادئ اليت  عوقال إن ا تن : يمل
يدية؛  "1" متع إذا اكن من املمكن تعريه ابملعارف ا لتقلحق ا ف ية  "2"جمل فيد يف حال مل ملسـتيف أن تكون اطنحق اإلدارة الو
متع وأن ت بارشة  يدية مقرتنة  مبجكن املعارف ا م متع اذلي معل يف األصل عىل تطويرها ويعمل يف الوقت لتقل نافع ا َتقامس ا جمل مل

 .الراهن عىل حاميهتا والهنوض هبا

يال من املادة 4وقال وفد املغرب إن املادة  مت5وأضاف قائال إن املادة . 5تفص أكرث  شري فقط إىل ا جمل  ية ت صلعات األ
يدية شعوب أو األمم. لتقلوا ية بل وأيضا ا متعات ا لوأشار إىل أجزاء أخرى من الويقة اليت تذكر ا حملل تايل . جملث لوارتأى اب

ياغهتام5 و4احلرص عىل أن تكون املاداتن  يا وأن توحد  تان  توا ص  ّلك فق  .م

 القانون الوطين

يا أشار  تح ابب الوفد أسرتا يق يويح  بفإىل أن ا سائل ودعا إىل امليض يف لتعل بت يف بعض ا مللرجوع إىل القانون الوطين  لل
شة مدى جتيل ذكل يف هذا اجلزء قنا  .م

يدي ياق ا تقلا لسـ  ل

يا أشار  ياغة امجلةل األخرية لوفد أسرتا ية، كام أشار إىل أن  يدي ابأل ياق ا شة ارباط ا نا هم مباكن  صإىل أن من ا هل تقل سـ ت لق ل م مل
نقاشيسلط الضوء عىل وجود عالقة  تحق مزيدا من ا يدين، وهو أمر  يديني وحتديد ا نني ا لبني املؤ سـ تقل يمت  .ملسـتفل

ية با نأحصاب املعارف يف اللغة اإل  سـ

يدية اليت وفدأشار  ية وا متعات األ بغي للحامية أن تعود بفائدة عىل ا ية اليت يرد فهيا أنه  با يغة اإل تقل بريو إىل ا صل ن سـ للص جمل ين
تكل  يدية  بحتمل املعارف ا ترب الوفد أن فعل . الطريقةلتقل يار األسب(detienen)" حتمل"عوا يس ا ن رمبا  خل ّوفضل . ل

تخدام فعل  يد يف احملارض أنه يفضل . (poseen)" متتكل"سـا نه حرص مع ذكل عىل أن  ية  سأةل تر ّوقال إهنا رمبا  مج ّم يق لك
 ".حتمل"عىل " متتكل"

 "حتمي"اقرتاح 

يحات  تو يب بعض ا بائل توال ثل  ضطلب  ل ل بارةقمم متعات اليت ربام . لععن املغزى من إضافة تكل ا ية إىل حاةل ا ّوتطرق اث جمل ن ّ
يس دليه املفاهمي ذاهتا هوهما اخلاص هبا مع خشص ربام  سب  شاطرهتا  شاطرة املعارف بلك براءة أو  لتعمد إىل  ّمف حب م وقال . م

ها تخذ خطوات محلاية معار ترب أهنا مل  سؤال هو هل ميكن أن  فإن ا ت نع شخص فامه وقال. ل ل إن مصطلح امحلاية يفرتض أن ا
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ها شاطرة املعارف أو  نقلملا حيدث وهو يقوم  ها أن تعاملت بذكل القدر . مب بق  ية مل  شعوب األ لوقال إن العديد من ا سـ صل يل
ية الفكرية نظام الغريب  للملكمع ا ية الفكري أن املعارف إذا شاطرهتا وقعت فورا يف اتفهم ، وال ل للملكنظام الغريب  ة ل

يا. ومصريها يف هناية املطاف إىل املكل العام يح يظل إشاك تخدام املصطلح دون أي تعريف أو تو تايل إن ا لوقال اب ض سـ  .ل

 1العالقة ابملادة 

يدين من امحلاية قد وردت سابقا نذ . ملسـتفالحظ وفد املغرب أن اإلشارة إىل ا بغي أن يكون من الواحض  موقال إنه  ين
يدون من امحلاية وفقا ملا يمت ملسـمه ا مسـهتل املادة من بغي أن يكون ا يقع علهيم الرتكزي، أي من  تفيدون اذلين  ن ملسـتف ي سـ

يه يف املادة  شري إىل مدة امحلاية1 ألن املادة 1علالاتفاق  بغي أن يكون من الواحض جدا أن أوئك هنإوقال . ت  ل  ين
هومة ومعرفة يف املادة  تعون ابمحلاية كام يه  يدين  ّا مف سيمتتف  .1ملسـ

يدية اخلاصة يدون من املعارف ا لتقلا  ملسـتف

ية تا ئةل ا ياابن األ لطرح وفد ا ل سـ يدية اخلاصة؟ كيف ميكن تعريف ) 1: (ل يدين من املعارف ا لتقلحدود ا وما يه  )2(ملسـتف
ثل رابط الق يولويج الالزم  ثال، ما نوع الارباط ا يدية اخلاصة؟ و يدين ابملعارف ا ية  رشوط املوضو ما م بتف ت تقل ع لل ل رابة؟ للمسـ

تخدمني؟ )3( بة إىل ا يدية اخلاصة اب يدين من حامية املعارف ا شأن ا توقع  ية ا سـويف ميكن ضامن قا سـ تقل ب ل بل ملك ن لل  سـتفمل

 تعليق عام

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية ممأشار  با حية الطالب وا ل ها (AECG)مجع لك إىل احامتل تاليش أحاكم املادة 
نبعض أوجه الاتفاع العريف غري توب ب بة األملك ا سب ر ها  تايل  غواليت ميكن اب ح  .عيانتكييفل
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 6املادة 
تقامس  بارش ]العادل[لا نافع والاعرتاف بأحصاب املعارف 122ملا نصف  للموا  مل

يدية [ توازن العادل بني احلقوق واملصاحل اخلاصة بأوئك اذلين يطورون املعارف ا سد امحلاية احلاجة إىل ا تقلبغي أن  ل ل لجت ّ ّ ين
يدون ويصونوهنا يدية و تخدمون املعارف ا يدية، وأوئك اذلين  يسـتف وحيافظون علهيا، أي أحصاب املعارف ا تقل سـ ل لتقل ي ل

 123].مهنا

يدية إن [[ .1 نافع املرتبة عىل حامية املعارف ا تقلا ت يةلمل ية وا حمللشعوب األ صل ها يف املادة  124،لل  ]اليت، 4صفكام ورد و
يدية، وفقا للامدمعندما حت[ نون علهيا[أحصاهبا  يكون 125]،4ة لتقلى املعارف ا ، إلضافة] لها[ أهال 126]متأو املؤ

                                                           

نفاذ " العادل"الحظ الوفد أن لكمة . وفد بامن 122 متع احمليل مل حيصل عىل ا بارش ألن ا تقامس ا بارشة أو ا شاركة ا لناقض نوعا ما مع احلق يف ا مل ل مل مل جملت ت
نافع بارش إىل تكل ا ملا تعاضة عن . مل تايل الا سـواقرتحت اب بارش" بلكمة "العادل"ل  ".ملا

ندا 123 متع عامة. كوفد  ية الفكرية ومصاحل ا توازن بني أحصاب ا ية ا جملشدد الوفد من جديد عىل أ مللك ل مه شغاهل . ّ نص املقرتح يعرب عن ا نوقال إن ا ّل
متع عامة وحامية املكل العام  .جملإزاء مصاحل ا

ية تحدة األمر يا والوالايت ا يكووافقه الرأي وفدا أسرتا مل  .ل
ت بدأ عوا يا أن ا ملرب وفد أسرتا بدأ همم" 1"ل يدية  سامت اخلاصة للمعارف ا مشأن اإلقرار اب تقل ل  .لب

يدية ية املادية والفكرية ا ية، يف ا ساس يف لك أشاكل ا هوم  توازن  ية إن ا تحدة األمر تقلوقال وفد الوالايت ا ح ل لمل مللك مللك مف  .يك
يا  ند وبو يا وا ليفواعرتضت عىل ذكل وفود زا ل هم يات –دوةل (ب متعددة القو  ).م

يه هو نص خاص توصل إ نة ا يا إن الصك اذلي حتاول ا ّوقال وفد زا ل ل للج ية الفكرية إىل . مب سعي داخل نظام ا مللكويس من الرضوري يف رأيه ا لل
تفعني واملالكني توازن بني ا نيق ا ملل ها يف هذا الصدد. حتق توازن رمبا ال مقام  سأةل ا تايل أن  لورأى اب ل م ها وقال إن ذكل . ل بغي  متعات و تكل ا لمكل  ين جملل

ها كام تريد تعامل  معأن   .ت
توازن سأةل ا يحل  يدية ألن ذكل  ند وضع تعريف واحض حلق ماكل املعارف ا لواقرتح وفد ا م سـ تقل ّه ل بغي أال تكون . ل ينوقال إن تكل الفقرة املضافة 

تو بادئ ا بغي إدراهجا مضن ا نص قانوين، بل  ية  لجزءا من األحاكم املوضو مل ي ل بحث ألن . جهييةنع تاج إىل مزيد من ا ها  سأةل باك لورأى أن ا حت ململ
شاء احلقوق تحقق إال بعد إ توازن ال ميكن أن  نا ي نص عىل اإلطالق. ل لوالحظ أن احلقوق مل تعرف يف ا ّ. 

يا  يات–دوةل (ليفوقال وفد بو تعددة القو م  باجة) م يإن احلل ربام يف إيرادها عىل شلك د ّ. 
 .وفد بامن 124
يةوفد الو 125 تحدة األمر يكالايت ا يدية"اقرتح الوفد حذف . مل نافع املرتبة عىل حامية املعارف ا تقلا ت بارة " لمل تعاضة عهنا  بعوالا عندما حتمى املعارف "سـ

يدية سب اقرتاح الوفد كام ييل". أهال"بعد " إلضافة "واقرتح الوفد إيراد". لتقلا نص  حويكون ا يدية، يكون : "ل تقلندما حتمى املعارف ا أحصاهبا لع
 ...".أهال إلضافة 

يا  ند وبو يا وا ليفواعرتضت عىل ذكل وفود زا ل هم يات–دوةل (ب تعددة القو م  مين وبريو) م يا وا نوب أفر لو يق  .ج
ية فهيا تايل حقوق ا متعات ودلهيا اب ها تكل ا يدية  يا إن املعارف ا مللكوقال وفد زا لمتلك تقل جملب ل رشط امحلاي. م تع ابلفوائد  لوقال إن إخضاع ا ة أمر من لمت

بوهل همه و قالصعب  ية. ف تكل ا ته كامكل  تع هبا حبمك  نة حيق هل ا ية  ية تكون هل حقوق  شخص اذلي دليه  مللكورشح ذكل قائال إن ا صف ملك لملك مت ي لل ّ . مع
رشط احلفاظ عىل حاميهتا ته خاضعا  تع بفوائد  شخص يف ا لوأضاف قائال إنه ال جيوز أن يكون حق ا ي مت ملكل  .ل

ند إن  يدية القامئةلهوقال وفد ا تلف أنواع املعارف ا بان  تقلذكل قطعا ال يأخذ يف ا خم لسـ  .حل
مين حذف مكةل  لوأيد وفد ا ية"ّ تفادة من امحلاية بقدر ما" حملما مترار يف الا ية من الا شعوب األ ها قد ميكن ا سـألن حذ صل سـل  .ف

ية قائال إن هدفه من اقرتاح إضافة  تحدة األمر يكورد وفد الوالايت ا ية"ملّ ية أو "حملما ية ا ية األ متعات ا ية عىل ا حملل مل يكن فرض الزتامات إضا صل حملل جمل ف
يدية وإمنا إدراج إشارة واحضة إىل املادتني  نواهنا 6وأشار إىل أن املادة . ّ حتدد رشوط احلصول عىل امحلاية4ّوذكر بأن املادة . 5 و4لتقلا ع 

يدون من امحلاية" هدف من املادة ". ملسـتفا نة يف سعهيا . نوح هو تعريف تكل األمور اليت يه موضوع امحلاية القانوية بوض4لوقال إن ا للجوقال إن ا
هم تحيل ابالساق والقدرة عىل ا ها من ا لفإىل وضع صك يرتب قواعد ومعايري قانوية جديدة، ال بد  تل ل ّن ّ تالف . ّ خوأضاف مؤكدا أنه يف حال اكن الا

ها أية عالقة 6ئالرييس أصهل أن املادة  ست  ل  يس األسمل حنو 5 و4ابملادتني لي سار  نة بأن ذكل ا ل، فإنه بلك تواضع خيالف ذكل الرأي ويويص ا مل للج
لياغة قواعد ومعايري قانوية دوية ن  .ص

ية تحدة األمر شأن رد وفد الوالايت ا يحات  يا تو يكوقدم وفد زا ملّ ب ض مب ياة. ّ ست مطلقة، حىت احلق يف ا ترب أن احلقوق  حلوا ي وقال إن احرتام . لع
نقاش حوهلح توازن اذلي يدور ا ساؤل أوال عن نوع ا تيض ا توازن  لقوق ا ل ت لل يارة يفرتض أنه قادر . يق شرتى  شخص اذلي  تايل، ا ثال ا ُوساق ا سـ ي ل ل مل

تع بفوائدها يارة وا يه واجب حامية تكل ا تخدهما، فال ميكن أن يفرض  يارة وصار  ياقهتا، لكن خشصا آخر أىت من بعده وأخذ ا متعىل  سـ عل سـ سـ لسـ ل ي  .ل
متع وتكل املوارد توازن بني ا يق ا ية الفكرية  يات نظام ا جملوقال إن من أسا ل حتقسـ يس سلامي. مللك ترب أن ذكل املهنج  لوا نة إىل . ع سعى ا للجوقال إن ما  ت

ية الفكرية فذاك أمر آخر باس من نظام ا مللكحهل هو فكرة جديدة، أما الا قت شعوب اليت. ّ تقد أن تكل املوارد تعود  للوقال إنه  ها، ويه يع متلك 
يقه يف هذا الصدد. ملكيهتا بغي  توازن اذلي  ية حتديد نوع ا حتقوشدد عىل أ ين ل مه ّ. 

ية[ تا ية يف الصفحة ا لاتبع احلا ل  ]شـ
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شمل تقامس ] 127تشمل [تجيوز أن  بارش  128]العادل[لا ية من ملا تأ نافع ا نصف  توا مل للم تجاري أو [مل لالاتفاع ا ن
ناعي ناعي ]لصا سويق ا لصا يديةل 129لت ية [لتقلتكل املعارف ا تشمل حامية املعارف .] 130]طنوفقا للقوانني الو

يدية هبدف احرتام األنظمة لتقا تكل املعارف ا ية من الاتفاع  تأ نافع ا نصف  تقامس العادل وا تقليدية ا ب ن ت مل للم مل ل لل
يدية وحاميهتا  ية لصون أنظمهتم املعرية ا متعات ا ية وا شعوب األ يدية وإاتحة حوافز  تقلاملعرية ا حملل صل لل لتقل فل جملف

 131.واحلفاظ علهيا

يدية  .2 تقلالاتفاع ابملعارف ا ية[لن ية] غري جتارية[ألغراض  132]حملما يه [، 133حبغري ر جيوز ]  إالابلرضورةعلال يرتتب 
نه تأى  مأن  نافع 134ت تاجئ األحباث 136]غري نقدية 135معقوةل[م  نفاذ إىل  ثل ا ن  ل يةم متع احمليل[وإرشاك  137حبغري الر  ]جملا

يدية138أحصاب املعارف ية[ 139لتقل ا ن [140]حملما بحث  141] علهيانيمتأو املؤ شطة ا ليف أ تعلمين  .لوا

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

هم اإلشارة إىل املادة  سلمي4يفوقال وفد بريو إنه ال  نحو ا رس عىل ا ياغة قد ال  ل ألن ا ل تف يدية علهيم . ّلص هم أن أحصاب املعارف ا لتقلوقال إنه  يف
هم يفاء يك حيموا معار فالا  .ست

ية"ى وفد الربازيل أن ال حاجة إىل إضافة لكمة ورأ متس إدراج إشارة إىل املادة " حملما ية . 4لوا رس عن إماكية احلفاظ عىل امجلةل احلا لوا ن سـتف
 .4وإضافة إشارة إىل املادة 

ية إنه دون إضافة نص ميكن أن تكون الفقرة كام ييل  تحدة األمر ّوقال وفد الوالايت ا يك نافع املرتبة "مل تا ها مل يدية كام ورد و صفعىل حامية املعارف ا لتقل
يدية وفقا للامدة "أو كام ييل " 4يف املادة  تقلندما حتمى املعارف ا مية بني املادتني". 4لع يح الصةل ا لسلورأى أن ذكل   .سـيت

يك 126 يكون هلم . ملكسـوفد ا ناءها  يدية أو أ سـووافقه الرأي وفد الاحتاد الرويس ألن أحصاب املعارف ا متقل ل ُ نافع املعارف َ ماحلق يف تقامس 
يدية بب يف ذكل هو أن املادة . يواعرتض عىل ذكل وفد سورسا. لتقلا ها " 3"4لسوا متعات أقرت  لنص عىل أن ا َّ ُ جمل  صفة صاحب املعارف من "ت

ية ثقا ية ا سؤو ية أو ا ية امجلا فخالل شلك من أشاكل الائامتن أو الوصاية أو ا لمللك ل مل تخلص من ذكل أن ". ع هو شلك واحد من " ئامتنالا"سـوا
تلف عهنا ئا  ها صفة صاحب املعارف ويس  نح من خال خماألشاكل اليت  ش يمت ل  .ل

ند 127  .لهوفد ا
ية . وفد بامن 128  .122شـانظر احلا
 .وفد بامن 129
يا 130 يا . لوفد أسرتا يات–دوةل (ليفواعرتض عىل ذكل وفدا بو تعددة القو م  يا) م نوب أفر يقو يا . ج ياتم –دوةل (ليفوأشار وفد بو إىل ) متعددة القو

ية ياق العاملي يف إطار القوانني الو بري عن ذكل ا يف ميكن ا نظر  ياق العاملي، ومن املمكن ا ناحلاجة عىل ا سـ تع ك ل طسـ ل ل يا إن . ل نوب أفر يقوقال وفد  ج
نظر إىل القاعدة ادلوية ية ال يطرح اب لدور القوانني الو ل  .طن

ي. يوفد سورسا 131 سـأشار وفد سورسا إىل أن هدف ا تايل إعادة " 4"اسة العامة لي ية واقرتح اب بغي يف األحاكم املوضو نه كام  ليس معربا  ع ي نع َّل
 .6 من املادة 1صياغة الفقرة 

ية 132 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا يا . مل ند وبو يا وا ليفواعرتضت عىل ذكل وفود زا ل هم يات–مجهورية (ب تعددة القو م  مين وبريو) م يا وا نوب أفر لو يق . ج
ي  .125ة شـانظر احلا

 .وفد بامن 133
يا 134  .مبوفد كولو
يا 135  .لوفد اسرتا
يا 136 نوب أفر يقوفد  يق. ج يق رشط وحرص نطاق ا بب هو  بوقال الوفد إن ا تطب لتط  .لس
يا 137 نوب أفر يقوفد  ية"ّوالحظ الوفد فامي خيص . ج سويق األحباث " حبألغراض غري ر توحا الشرتاط  بدو أنه يرتك اجملال  نفاذ إىل األحباث  تأن ا ي مفل

ية ية يك . حبابإلضافة إىل األحباث غري الر يح أيضا الفرصة لألحباث غري الر توحا ابإلشارة إىل األحباث مما  سقا إذا ترك  يكون  حبوقال إن ذكل  ي ت تسـ مف ّ م
ّتظل غري حمددة ّ. 

ية 138 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية"اقرتح إضافة . مل يدية ا حملما  ".لتقل
يك 139 تع. ملكسـوفد ا متع مصدر"اضة عن سـاقرتح الوفد الا نني علهيا"بعبارة " جملا يدية أو املؤ متأحصاب املعارف ا  ".لتقل
يا  140 ند وبو يا وا ليفوفود زا ل هم يات–دوةل (ب تعددة القو م  مين وبريو) م يا وا نوب أفر لو يق ية . ج  .125شـانظر احلا
ية . يوفد سورسا 141  .126شـانظر احلا
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يدي .3 ها ا يا يدية خارج  تفع ابملعارف ا تقلعىل لك من  سـ لتقل قل ين ْ يدية،، َ  ذكر مصدر 142لتقلغري أحصاب املعارف ا
ية[تقوم عىل احرتام القمي  143مالمئةناملعرفة والاعرتاف بأحصاهبا والاتفاع ابملعرفة بطريقة  ثقا فا  . ألحصاهبا144]ل

يعهتاية نإاتحة الوسائل القانو 145يتعني ]ينبغي[ .4 بسب  بل الاتصاف ألحصاب مبا ي 146طحب نكفل  املعارف [سـ
يدية يدية 147]لتقلا ية [148لتقلاملعارف ا تقامس  149]حملما بدأ ا بق فهيا  ليف احلال اليت ال  بارش ]العادل[ميط  150ملا

يه الفقراتن  نص  نافع كام  نصف  علوا ت للم يه الفقرة 2 و1مل نص  عل أو مل يمت الاعرتاف هبم كام   .3ت

ية[فانني العرية جيوز للقو .5 متعات ا حملليف ا يدية  ]جمل نني [لتقلوأنظمة وضع القواعد واملعايري ألحصاب املعارف ا متأو املؤ
يدية152]151علهيا ية من الاتفاع ابملعارف ا تأ نافع ا ية تقامس ا تقل أن تقوم بدور هام يف  ن ت مل مل ية [لمعل  .153]حملما

 

                                                           

ية 142 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .مل
يا 143  .لوفد أسرتا
ياسة العامة . يوفد سورسا 144 يدية" 1"لسـقال الوفد إن هدف ا ياسة العامة. لتقليذكر عددا من القمي ألحصاب املعارف ا " 2" لسـوقال إن هدف ا

يدية ذاهتا  همة يف املعارف ا لتقلحيرص عددا من القمي ا ية –مل ية واإلبكولو ية والرو ية وإمنا أيضا القمي الاجامت ثقا يس فقط القمي ا ج  ح ف عل وارتأى . مثالل
تايل إما أن تضاف تكل القمي أيضا وإما أن حتذف لكمة  ية"لاب ثقا فا  ".ل

ند 145  .لهوفد ا
 .وفد بامن 146
ية 147 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .مل
ية 148 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .مل
يا  149 ند وبو يا وا ليفوفود زا ل هم يات–دوةل (ب تعددة القو م  مين وبريو) م يا وا نوب أفر لو يق ية ان. ج  .121شـظر احلا
ية . وفد بامن 150  .122شـانظر احلا
يك 151 تعاضة عن . ملكسـوفد ا ية"سـاقرتح الوفد الا متعات ا حملليف ا يدية"بعبارة " جمل  ".لتقلوأنظمة وضع القواعد واملعايري ألحصاب املعارف ا
ية . يوفد سورسا 152  .126شـانظر احلا
ية 153 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا يا واعرتضت عىل ذكل و. مل ند وبو يا وا ليففود زا ل هم يات–دوةل (ب تعددة القو م  يا وبريو) م نوب أفر يقو انظر . ج

ية  .125 شـاحلا
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يق عىل  6املادة  لتعلا
رشوع  متكل غري ا نطوي ا ملقد  نصفة لي نافع جتارية من جراء الاتفاع مبعارف من غري معامةل  نافع وال سـامي  سب  معىل  م نم ك

رشوع أو من . ألحصاب تكل املعارف يدية من اإلثراء غري ا تحصني املعارف ا بة  ملوهذا هو عامة ما يدفع إىل املطا تقل ب لل
نصفة نافع للغري ال تكون  مإفضاهئا إىل  باط نظام . م يه، فقد يؤدي ا سـتنو رشوع عل متكل غري ا يدية من ا ملمحلاية املعارف ا لتقل ل

يدية ية من الاتفاع ابملعارف ا تأ نافع ا تقامس العادل  بة تكفل ا تقلإىل إقامة معايري مو ن ت مل للم لل نافع . ج تقامس العادل  للمويكفل ا ل
يل  ياسة العامة من  يذ أهداف ا يةل  بأيضا و سـ قسـ لت نف يدية"ل مية املعارف ا لتقلاإلقرار  " 6"و" 2"و" 1"ف األهدا" (بق

 ).أعاله

رشوع  متكل غري ا نافع كام وردت يف الوصف العام  تقامس العادل  تمكل هذا احلمك اإلحاةل الواسعة إىل ا ملإذن  للم ل للسـ املادة (ي
تجاري)  أعاله1 تجاري وغري ا لوشمل الاتفاع ا ل ن شأن املعارف . ي تفق علهيا دويا  ية ا تو بادئ ا تخلص من ا بو ل مل جهي ل مل يسـ

يدية  نافع لتقلا تقامس ا ية  بادئ األسا شمل ا يولويج أن من املمكن أن  نوع ا تصةل اب ملا ل سـ مل ت ب ت لمل نقدية وغري " 1"ل نافع ا لا مل
نقدية،   تالف نوع الاتفاع" 2"لا تلف اب نواتفاقات تعاقدية  تجاري . 154خخت لوناء عىل ذكل، ميزي هذا احلمك بني الاتفاع ا ن ب

با يدية وحيدد  تجاري ابملعارف ا موغري ا تقل تالف أنواع الاتفاعلل نافع اب تقامس ا تلفة  ندئ  مل ل  .خخم

تجاري أو 1وتقمي الفقرة  ية من الاتفاع ا تأ نافع ا يدية تقامس ا بدأ العام القائل بأن من حق أحصاب املعارف ا ل ا ن ت مل مل تقل لمل
يدية هم ا ناعي مبعار تقلا للص بارشة مع أحصاب املعارف. ف نافع  يث تكفل تقامس ا يغت الفقرة   موقد  مل حب يدية، أي ص لتقل ا
ية يدية وا متعات ا حمللا لتقل  .جمل

ناول الفقرة 1ومبقابل الفقرة  يه 2تت،  نوع من الاتفاع يرتتب  يدية وتقر بأن هذا ا تجاري ابملعارف ا عل الاتفاع غري ا ن ل تقل ل لن
نافع غري نقدية فقط ن. ملتقامس  ها هو ا نقدية اليت ميكن تقا نافع غري ا ثاال عىل ا لوتذكر الفقرة  ل مسمل هام م تاجئ األحباث وإ سفاذ إىل  ن

بحث والرتية شطة ا يدية يف أ متع احمليل اذلي يكون مصدر املعارف ا با ل ن لتقل ثةل األخرى تكوين الكفاءات . جمل مومن األ
نافع  نفاذ وتقامس ا يجة اتفاقات ا شأ  ية اليت قد  ية واملؤ ية والعالقات ا نفاذ إىل املعلومات ا ية وا ملاملؤ ل ن سـ ن لعلم ل نتسـ ت س ه ملس

ش هانوأ تعاون الالحقة  لطة ا  .ل

تحديد مصدر املعارف  تفعون  يدية ونص رصاحة عىل أن يلزتم ا ثة اإلقرار بأحصاب املعارف ا ثا ناول الفقرة ا بو ن ت تقل ل ملل ل تت
ية ألحصاهبا ثقا يدية بطريقة حترتم القمي ا نص عىل الاتفاع ابملعارف ا فواإلقرار بأحصاهبا، كام  ل تقل ن  .لت

يهنم من احلصول عىل تعويض وتؤكد الفقرة الرابعة رضور يدية و ية ألحصاب املعارف ا ية املد متكة إاتحة اإلجراءات القضا تقل ن لئ
ثال للفقرتني  متنصف يف حال عدم الا ية . 2 و1م يق العر ته ابلقوانني واملوا فكام تؤكد الفقرة األخرية ادلور اذلي ميكن إان ث ط

نص عىل أن  نافع، إذ  تيف تقامس ا نافع من املمكن أن تضطلع "مل ية بدور هام يف تقامس ا متعات ا ملالقوانني العرية داخل ا حملل جمل ف
شأ يدية" تناليت قد  نفاذ إىل املعارف ا تقلمن ا  .لل

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

يدية  لتقلمصدر املعارف ا

يةتساءل  تحدة األمر يكوفد الوالايت ا تعلق ابلفقرة مل ها األصيل ن، يف حال مت الاتفاع ابملع3ي، فامي  يا يدية خارج  قارف ا سـ لتقل
ثاين وما  يل يكفي أن لالتفاع ا يدية،  لمث مت الاتفاع هبا بطرق أخرى واكن الاتفاع األول قد اعرتف مبصدر املعارف ا ن تقل ن فن ل

سابق أو ال تفاع أخرى اإلشارة إىل املصدر ا ليه من أوجه ا ن بحث اذلي. يل تحديد املصدر عن ا تعلق  لوساءل أيضا فامي  ب ي  ت
تفادى أي خطأ يف حتديد املصدر الفعيل يشرتط عىل الاتفاع الالحق أن جيريه حىت  ن ُ  .ي

                                                           

نافع ("3-دال-انظر اجلزء رابعا 154 نصف "من ") ملتقامس ا تقامس العادل وا ية وا توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو ملخطوط بون ا ل ي ل ب جهي نل جل
ها تعام ئة عن ا نا لنافع ا سـ شـ ل  .) ألف، املرفق24/القرار سادسا" (للم
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ياسة العامة  لسـالعالقة بأهداف ا

يا أشار  همةلوفد أسرتا سائل ا ثري عدد من ا ملإىل أن هذا احلمك  مل ياسة العامة . ي يقرتح أن تؤدي " 12"لسـوقال إن هدف ا
تق يدية إىل الهنوض  بحامية املعارف ا نافعلتقل نصف  للمامس  هدف، عىل . م يق ذكل ا تحقق عل  لوذكر بأن أي توافق مل  ب تطي ّ

ئةل ثري عددا من األ سـأنه  ياسة العامة . ي ـي العام " 12"لسـوخص ابذلكر العالقة بني هدف ا تو بدأ ا جهيوا ل احرتام "أي ) ز(مل
تعاون يف إطارها ية األخرى وا رشوعات ادلوية واإل لالصكوك وا مي ل بدأ " قلمل نصف )ه(ملوا توازن ا شأن ا مل  ل بني احلقوق "ب

يد مهنا تفع هبا و يدية ويصوهنا وحيافظ علهيا، ومن  تفواملصاحل اخلاصة مبن يطور املعارف ا يسـن ي وقال إن هذا احلمك ". لتقل
يث  ية الفكرية من  توازن األسايس يف نظام ا يدية يف ضوء ا ية خبصوص حامية املعارف ا سأةل أسا حيطرح  مللك ل تقل سـ لم

ته اب بحث. ملكل العامقعال تطلب إذا مزيدا من ا توازن همم و لوأضاف أن ذكل ا ي  .ًل

ياسة العامة  ية هدف ا ندا ما قاهل وفد سورسا عن أ تحرض وفد  سـوا مه ي ك تعلق " 2"لسـ يشأن الهنوض ابالحرتام فامي  ب
هم أن تقرأ املادة . 6 ابملادة ية هدف ا6ملوقال إن من ا هدف، وأضاف أيضا أ ل مبوازاة مع ذكل ا مه سـياسة العامة ل

مية "1" لقشأن إقرار ا  .ب

يق الصك  سعى إىل  ثل جملس سآيم أنه إن اكن ذكل هدف  ندا، الحظ  توازن اليت اقرتهحا وفد  سأةل ا حتقوعن  ي مم ك ل م
باجة ا ناقش يف د يبغي أن  ي توازن، إن فين بدأ يف فقرة األحاكم، فال بد من تعريف ذكل ا سأةل  لألهداف، أما إذا اكنت ا ّمل م

بغي ذكرها رصاحةّتعني إير يدية واليت  بقة عىل املعارف ا يناده، وحتديد احلقوق ا تقل ورأى أنه من غري الرضوري إعادة . لملط
بدأ يف  ته  مكيا غ  .املادةّنص ص

تصادية  ية الا ساواة يف ا يح انعدام ا يدية هو  هدف من حامية املعارف ا ياابن إنه حىت وإن اكن ا قوقال وفد ا منل مل تصح تقل لتل ل
يدية لتمنوضامن ا نح احلق يف املعارف ا يس من املؤكد بعد أن  ية جديدة  متعات بإاتحة موارد ما بعض ا تدمية  تقلية ا ل ل لسـ ممل ل جمل

هدف يق ذكل ا بة  نا يةل  لهو و تحق لم سـ يدية . سـ تخدمو املعارف ا ها  تقا نافع اليت  ية توزيع ا تقلوساءل الوفد عن  سـ ي مل لت م مس كيف
بني بطريقة عادةل نا يدين ا يع ا سـعىل  مل بل . ملسـتفمج تاكر يف ا يدية إذا اكنت حتفز عىل الا ملسـتقوقال إن حامية املعارف ا ب لتقل

يدية  ية، فإن امحلاية األبدية للمعارف ا تخدام املوضوعات ا بل الغري من خالل ا تطوير الفعال من  تقلوتؤدي إىل ا حملم سـ لل ق
هور توازن بني مصاحل أحصاب احلقوق وا نظر إىل ا بة اب نا مجلغري  لم ل  .سـ

 8ملادة العالقة اب

يا أشار  يه يف املادة لوفد أسرتا نصوص  ناء ا علإىل أن الا مل بدأ املوافقة 8سـتث ثين من  ية بأن  سلطات الو سمح  م  تسـت ن لل طي
بقة  تكل املعارف ملسـا تفعون  رشط أن يدفع ا هور،  تاحة لعامة ا يدية ا نرية الاتفاع العادل ابملعارف ا با ن ب مل تقل ملن مجلل ملسـت

يدية تعويضا عادال لقا تجاريلتقلا ناعي وا لء الاتفاع ا لص يق ذكل عىل أرض الواقع . ن ية  نقاش يف  حتقودعا إىل مزيد من ا كيف ل
ية ها أنظمة حامية خمصصة للموضوع. خليف الظروف ادلا بدلان اليت  لواقرتح يف هذا الصدد إماكية الاطالع عىل جتربة ا ل  .ن

يدين ناء وا تفتعريف أحصاب املعارف واأل  ملسـم

تفادة من )1(6وفقا للامدة : رويس مبا ييلرصح وفد الاحتاد ال ناؤها أهال لال يدية أو أ سـ، يكون أحصاب املعارف ا متقل ل
يدية ية من حامية املعارف ا تأ نافع ا تقلا ت مل يدية تنص عىل أن ) 2(7وأضاف قائال إن املادة . لمل لتقليكون صاحب املعارف ا

نح املوافقة  بقةملأهال  نفاذ إىل  ملسـا نرية من أجل ا لا ية ملسـت ها سلطة و يدية أو للموافقة عىل أن  ناملعارف ا طتقل متنحل
بة سـنا رسد وإضافة . توساءل الوفد عن الفرق بني موضوعي امحلاية املذكورين. م سأةل إصدار  سب حبث  ترب من األ موا م ن ع

شأن  تعاريف"بمادة   ".لا

يزي فامي بني  6املادة أن يف يوفد سورسا والحظ  نص لكه  متوا ن"وبني " أحصاب"ل يزي بني ". اءمأ لمتوأضاف قائال إن ا
ناء"وبني " أحصاب"  .غري واحض" مأ

ثةل  ية مموالحظت  شعوب األ صلمركز ا ناء بني قوسني مربعني أمر (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل يع األ ّ أن وضع  م مج
يقا قتيض تفكريا د يط بأمكهل. يق يق توازن يف ا بغي يف الهناية  حملوقالت إنه  حتق  .ين
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 القانون العريف

ية ) 5(6إن املادة ل وفد الاحتاد الرويس قا فشري إىل دور القوانني العر ية (ت شعوب ا حمللالقوانني القامئة عىل أعراف ا ل
ية نني علهيا"ودور ) صلواأل ية تكل األنظمة ". متوأنظمة وضع القواعد واملعايري ألحصاب املعارف أو املؤ هوساءل عن ما ت

تجاوز القانون العريف  .توهل 

 يةمناملدة الز

سب مدة امحلاية،  ية الفكرية فرتة حمدودة  نح ملوضوع ا يدية  سب املفاهمي ا حقال وفد الاحتاد الرويس إن امحلاية  مت تقل مللكح ل
ثالث من مرفق الويقة  سم ا نصوص علهيا يف ا ثولكن من خالل األحاكم ا ل لق  من الواحض WIPO/GRTKF/IC/16/5مل

نوحة، واليت  يةيف سامهتا األيه ملمأن امحلاية ا ية الفكرية، قد ال ختضع يف الواقع ألية مدة ز ية أقرب إىل حامية ا نسا مسـ . مللك
نح تكل امحلاية، علام بأن حقوق أحصاب  تاجئ عىل  سب إجراء حبث مفصل ملا قد يرتتب من  تايل أن من األ ترب اب موا ن ن ل ع

يا نوحة حا ية الفكرية ا يدية جيب أال تعلو عىل حقوق ا لاملعارف ا ملم مللكتقل يةواق. ل تا يل احلاةل ا لرتح الوفد  ل ُتمنح براءة : حتل
تعملت  ُالخرتاع ا نافع سـ شأن تقامس ا نرية وإبرام اتفاق  بقة ا يفاء رشط املوافقة ا يدية، ومت ذكل اب مليه معارف  ب سـ تتقل ت ملسـف مل س

يدية مضن 20ويف غضون . العادل تعملت فهيا معارف  ية اليت ا نة كحد أقىص، تدخل الرباءة ا تقل  سـ ن ُسـ " كل العامامل"ملع
ها الاكمل احملدد يف مطالب امحلاية يود يف نطا تخداهما دون أية  نظام الرباءات القامئ، أي جيوز ا ّوفقا  ق ق سـ ويف الوقت . ل

يدية اليت تكون جزءا من اخرتاع دون حتديد مدة امحلاية تعني حامية املعارف ا نص املقدم،  رشوع ا سب  تقلذاته، و ي ل م . لحب
ساءل بق،  نظر إىل ما  تواب سـ بغي احرتامهل تعارضني اذلي  رشطني ا ين الوفد عن أي هاذين ا مل  .ل

تخدام والاتفاع نالا  سـ

تجاري يف الفوائد غري ا تاجئ الاتفاع غري ا بب وال حاجة يف حرص  لقال وفد سورسا إنه ال يرى أي  ل ن ن وارتأى أن . ةنقديسي
تفق علهي رشوط ا توحة يك حتدد مضن ا سأةل  ملترتك ا ل ّمل تفعني بني أحصاب املعاامف  .ملنرف وا

تخدام ومن هو  يف يمت الا ندما تعرف  يدية حتددها األطراف  ية من املعارف ا تأ نافع ا يا إن ا سـوقال وفد كولو ك ع تقل ت مل مل ّب ل م
تخدم نقديوفامي . ملسـا تفاع غري ا لتعلق ابال ن نافع غري اي ل وا ية من ذكل نقديمل نافع املأ ية حتديد ا سؤو متعات  تة، قال إن  مل ل م للمج

تخدام ية . سـالا يولو ية وا يدية املقرتنة ابملوارد الورا جوأشار إىل كرثة املعارف ا ب ث لتقل ثريا األحباثل يد  كاليت قد  واقرتح . تف
تجاري سب ا سعى الرحب أو ا نظر يف األحباث اليت ال  لا لك ت ثريا ما ترد يف ألغراض غري جتارية وأشار إىل األحباث . ل كاليت 

بت فامي بعد إال وأوحض ذكل قائ. العديد من أحاكم احملامك بداية عىل أهنا غري جتارية لكهنا أ تربت يف ا حصن بعض األحباث ا ل ع
نافع  تدأت يف األصل عىل أهنا . ةنقديمذات  نح براءات ألحباث ا تحول اذلي حيدث يف هذا املضامر إذ  بوأشار إىل ا مت ّل

يدي بعض اليشء. أحباث غري جتارية  .تقيوالحظ الوفد أن ذكل 

نة  ثل ا للجوقال  شعوب األندية األوىل مم ية  ية اذلا للالقانوية  ت من ية انجتة عن (CAPAJ)للتن شعوب األ صل إن إبداعات ا ل
ها املادي والرويح تايل أن صلتوا بغي اب ل مع األرض، و ورأى أن الفوائد غري . ّتعود املاكفأة لألرض عىل ما قدمت هلمين

تحقق كام هو مذكور يف املادة نقديلا بغي أن  تة  تجاوز اإلسان كفرد ويه من وقال). 2(6ين سأةل  ن إن موضوع امحلاية  ت م
ية هم األوقال إن األفراد من . حأرسار املعرفة الرو ندما يمت  تشغيلميارا  هم ال حيصلون إال عىل أجر عادي بناء لع ثال  فمزنل  م

ها بلغ آخر لقاء ما حيملون من املعارف اليت مل يمت  ميكغريمه من العامل وال يدفع هلم أي  يف . تقيم شلكة يه  كوقال إن ا مل
وأشار يف هذا الصدد إىل . ميكن تعويض األميارا عىل فرص العمل املفقودة من جراء تاليش معارف اكنت جزءا من تراهثم

 .ةنقدياحلاجة إىل تعويضات غري 

ية أو سوء الاتفاع هبا ها األ تخدام معار نافع ا ية تطالب  شعوب األ ثل توابج أمارو إن ا نوقال  صل سـ مب صل ل  ويه ال تطالب فمم
نص بأمكهل. ابمحلاية تابة ا لوقال إن من الرضوري إعادة  نص خلط ومزج فامي بني امل. ك . صطلحات واملوضوعاتلوقال يف ا

يا إن ناهنوقال اث نص من  نافع يفرغ ا مع حذف ا ل هائ. مل نافع ا يف ميكن توزيع تكل ا نا هو  لوقال إن املوضوع  مل ك  اليت متلكهتا ةله
رشاكت العظمى بطر رشوعةلا يةل . ميقة غري  ته هو احلقوق األ بغي حام ندا، قال الوفد إن ما  صوعن اقرتاح وفد  ي ينك
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ية صلشعوب األ ي. لل ها  نافع وتوز شاركة يف ا شـواقرتح أن تكون حقوق ا مل ممتمل تحدة ةيع ثل إعالن األمم ا مل مع صكوك أخرى  م
يةبشأن  شعوب األ صلحقوق ا هد يف هذا الصدد ابملادة . ل ندجمة . عالن من اإل12ستشوا مواقرتح أن تكون لك األحاكم 

نصوص  ها أي مصدر يف ا يس  مية عرية  نصوص القامئة ألن اللكامت واملصطلحات اليت ال حتمل أية  لمضن إطار ا لل ل ف ق
تحدة ملالقانوية لألمم ا  .ن

ثةلتوأعرب ية  مم  شعوب األ صلجملس ا يولويج املعين ابل تعامر ا بال ه)IPCB(لسـ شغا ل عن ا ياغةان بشأن ) 2(6 املادة ص إزاء 
تجاري تخدام غري ا لالا بدأ كعمل غري جتاري أو حبث أاكدميي يفيض يف الغالب إىل توقال. سـ بحث اذلي  ي إن ا ل

تجاري تخدام ا يص أو الا لا سـ ية اذلي يلكف . لتخص تحدة األمر تحديد القانون الوطين للوالايت ا ّوذكرت عىل وجه ا يك مل ل
يني بطلب حامية ا ثني األاكد با مللا ميح تخداهما جتارايل ياانت من املمكن ا شاف معلومات أو  سـية الفكرية يف حال ا ب كت . ك

يعة أنواع الفوائد اليت ميكن أن حيصل علهيا  ية إىل احلد من  ياغهتا احلا سب  بوقالت إن الفقرة املذكورة تؤدي  ل ص طحب ّ
نقدية وا نافع غري ا شاركهتم يف ا يجة  يدية ومالكوها  لأحصاب املعارف ا ل مل مل كنتتقل شطة ل شاركة يف أ تاجئ األحباث وا ننفاذ إىل  مل ن

تعلمي بحث وا لا يدي جدا. ل بحث . تقيوالحظت أن ذكل  يدية إذا اكنوا رشاكء يف ا لوأضافت قائةل إن أحصاب املعارف ا لتقل
يه من خالل املوافقة  نريةفوشاركوا  بقة ا ملسـتاحلرة ا رشاكةملسـ مية وموارد أخرى يف تكل ا ل، فإهنم يأتون خبربة  الت إن وق. ق

تايل أال تكون حمدودة هبذا الصك بغي اب نافع اليت ميكن أن حيصلوا علهيا  ّيعة ا ل مل ينب بارة . ط يف " غري نقدية"عوأوصت بوضع 
 .ّ بني قوسني مربعني2الفقرة 

 تالرتيب

ترب الوفد أن م. 3 بعد املادة 6ياقرتح وفد سورسا وضع املادة  ية للفقرة، ا ياغة احلا ناد إىل ا عوابال ل لص ن املفرتض أن ست
يدية نافع جزءا من حامية املعارف ا تقليكون تقامس ا  .لمل

 ّمصطلحات موحدة

تخدام املصطلحات يقات حول ا بعض ا سـتقدم وفد سورسا  تعل ب نص عىل 4 وقال إن الفقرة .لي اليت " نالوسائل القانوية"ت 
تحدث املادة  يفترد أيضا بعض تدابري الق"عن ) 1(2ت املواد األخرى، يف حني  تدابري "تذكر ) 3(7واملادة " نانويةلا لا

يات نص بأمكهل". لواآل ناء عىل ذكل اعامتد اصطالح موحد يف ا لواقرتح الوفد  بارة . ّب ية وأنظمة "عوأشار إىل  فالقوانني العر
يق أو القوانني" تذكر 4وقال إن املادة ). 5(6يف املادة " القواعد واملعايري ألحصاب املعارف ية أو ثاملامرسات أو املوا ف العر ُ

بقة ية ا يدية أو القوانني الو ملطا ن طتقل تعمل مصطلحات أخرى واملادة 5، أما املادة "ل تحدث عن 6فتسـ  ية "ت  فالقوانني العر
يع املواد". وأنظمة القواعد واملعايري تطابقة يف  بارات  نا أيضا اعامتد  مجواقرتح الوفد  ع  .مه

متع احمليل  جملتعريف ا

ند أوال تعر تخدمة بصورة عامة وحمافظا عىل لهاقرتح وفد ا يدية معروفة و يث تكون املعارف ا متع احمليل  سـيف ا متقل ل ح جمل
رسي تخداهما ا لا  .سـ

تجاري تجاري وغري ا تخدام ا لالا ل  سـ

يدية يف وقت  متةل للمعارف ا مية ا يدية وا مية املعارف ا سد تقديرا  نافع جيب أن  ند إن تقامس ا تقلقال وفد ا تقل جي مل له حملل لق لق ّ ل
ها يقسو تجاريت تخداهما ا ل وا تجارية. سـ شمل أيضا األشطة غري ا شأن ذكل عىل أن  لوشدد عىل رضورة وضع نص واحض  ن ي ب ّ ّ. 

ية تا بادئ ا باري يأخذ اب ياغة املادة ابلزتام إ لواقرتح إعادة  ل مل تخدمني يف حال عدم وجود الزتام بإاتحة تقامس : جص ملسـحتديد ا
تخدام ا نصف، وأوجه الا نافع العادل وا سـا مل تيض الاعرتافمل تخدام اليت  نافع؛ وأوجه الا تيض تقامس ا تقليت ال  سـتق  .مل
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ية"اقرتاح   "حملما

بارة تكل ا يحات عن املقصود  تو يب بعض ا بائل توال ثل  لعطلب  ب ض ل ل وقال إن املالحظ أن العبء يوضع عىل عاتق . قمم
سؤال املطروح يف تكل نلأوئك اذلي يهتم، وقال إن ا ية محلاية  ل ميلكون ا ملك بغي حاميهتامللك . يناحلاةل هو حتت أي نظام 

شف عهنا  شف عهنا بعدة طرق، فقد  يكوقال إن املعارف ميكن أن  تحايلون ُيك شف عهنا  سذاجة كام قد  مبب ا يكس ل ب
شعوب شفت حبمك الفعل ومعىن ذكل أن .لعىل تراث ا ية، فإذا اكنت قد  سؤال املطروح هو ما املقصود اب ك وقال إن ا حملم ل

بولاحلقوق يف املعا تلس تراثك . مقرف قد فقد فذاك أمر غري  تك و شخص اذلي يدخل  خيوقال إن تكل احلاةل مماثةل  بيلل
يجة ذلكل مل يعد ملكك ته، و تدابري محلا نت قد أخفقت يف اختاذ ا ثقايف اذلي  نتا ي ل ك ية تواجه واقعا . ل شعوب األ صلوقال إن ا ل

يا ا نولو ياء اب سخ األ ججديدا هو اإلنرتنت وإماكية  لتك شـ ن يديةن ها ا ية ورسعة نقل معار تقللر لمق وأضاف قائال إهنا رمبا ال . ف
يات امحلايةمت شئ آ نظام اذلي يف مقابهل علهيا أن  هم ا يات للحامية وقد ال  لكل اآل ن ل تل هوم  هذاوقال هذا إن. تف عىل يضع ملف ا

بدو عبء امحلاية عىل عاتق أحصاب املعارف ومالكهيا توازن. يما  يار ا تعلق  لوفامي  مبع تخدم دليه حقوق إ، قال الوفد ي ملسـن ا
يدية نفاذ إىل املعارف ا تقلا نفاذ فال بد أن يكون دلهيم . لل بون يف رفض ذكل ا ّوأضاف قائال إن أحصاب املعارف اذلين ير ل غ

ث. ذكل احلق ية املاديةاموساق  ية الفكرية وإمنا يف جمال ا يس من عامل ا مللكال  مللك يا يف لعلفذكر حكام أصدرته  احملمكة ا. ل
بحري يد ا لية ا لص بت حبقوقال. قض نطن طا بائل والية وا ل إن  شـ ناء عىل معاهدةق يد  ب ا رست . لص يا  فوقال إن احملمكة ا لعل

شرتك"نص املعاهدة اذلي يقول  يد ا ملا بائل و% 50خفلصت إىل أن " لص سمك يعود إىل ا لقمن ا إىل الوالايت % 50ل
ية تحدة األمر يكا بائوقال إن من الواحض جدا أن . مل بائل تعود إىل ا لقية ا لق ل وال توازن فهيا أمام مواطين الوالايت ملك
ية تحدة األمر يكا بة حبصة . مل نني ال حق هلم يف املطا لوالحظ أن املوا رسي عىل %50ّط بدأ ذاته  ي، وخلص إىل أن ا مل
يدية  .لتقلاملعارف ا

بدأ ت ثل جملس سآيم إنه ال يوافق عىل ذكل الاقرتاح ألنه جيرد  موقال  نافع من بعمم وقال إن . ه الازدوايجدملقامس ا
بق فهيا إجراءات املوافقة عىل نافع فقط يف احلاالت اليت  تطالاقرتاح يقول بأن يكون تقامس ا يدية مبعىن أن مل لتقل املعارف ا

تحمك فهيا املاكلفقط ية اليت  يدية  ها مكعارف  ي يف تعر محم تقل نافع ال يمت . يف إال يف تكل ملوقال إن ذكل يعين أن تقامس ا
بب. احلاالت  .لسوقال إنه يعرتض عىل الاقرتاح ذلكل ا

شأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد  ية  شعوب األ ثيل ا نوية إنه يؤيد ما قاهل غريه من  نود أمرياك ا ثل جملس  بوقال  صل ل مم ب جل ه مم
ية تحدة األمر يكالوالايت ا  .مل

ثل  ية مموأعرب  شعوب األ صلاجمللس الرئايس  يا)بيثيشـيلوكونو(لل يا، سـ يف سانت لو سانت لو ية  شعوب األ سـ، ابمس ا ل صل ل
ية"عن اعرتاضه عىل اقرتاح  تحدة األمر" حملما نة نص إعالن األمم وا. كيةيملاذلي تقدم به وفد الوالايت ا تاح  ّقرتح أن  للج ي

يه ته ادلول ووافقت  ية، علام بأنه نص و شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  علا ضع صل ل ب نه ابملادة . مل هد  موا  ف اليت تعرت31ستش
ثقايف ية يف احلفاظ عىل تراهثا ا شعوب األ لحبق ا صل نافع . ل ية خيضع تقامس ا تحدة األمر ملوالحظ أن اقرتاح وفد الوالايت ا يكمل

يدية تقلرشط حامية املعارف ا نص عىل ما 38 وقال إن املادة. لل ية  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  ي من إعالن األمم ا صل ل ب مل
ت: "ييل يةتعىل ادلول أن  رش تدابري ا تدابري املالمئة، مبا فهيا ا ية، ا شعوب األ تعاون مع ا شاور وا يعخذ، اب ت ل ل صل ل ل لت وقال ...". ل

بل ذكل الاقرتاح يا، ال ميكن أن  سانت لو ية  شعوب األ ناء عىل ذكل، وابمس ا يقإنه  سـ ل صل ل  43 وأضاف قائال إن املادة. ب
نص ية  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  يمن إعالن األمم ا صل ل ب تشلك احلقوق املعرتف هبا يف هذا اإلعالن : " عىل ما ييلمل

شعوب األ يا من أجل بقاء ا لاملعايري ادل هان هية يف العامل وكرامهتا ورفا يا ال ميكن ." صل سانت لو ية  شعوب األ سـوقال إن ا ل صل ل
يه  ية ألن  تحدة األمر بل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الوالايت ا فأن  يك هاإهانةملتق  .ل 

نافعنوعان من  مل تقامس ا

باعه يل الواجب ا تقد أن ذكل هو رمبا ا نافع وا ثل جملس سآيم إىل وجود نوعني من تقامس ا تأشار  ع مل وقال إن األول . لسبمم
ية من املعارف  تأ نافع ا شأن تقامس ا سار إثين مث اتفاق  نافع يف حال وجود  تقامس ا تفق علهيا  ناء عىل رشوط  تيمت  مل مل ب م مل ل مب

يدية اليت  سـا يتقل نوع اآلخر . تخدهما طرف غري صاحب تكل املعارفل ناول أيضا ا لوقال إن الصك  يت نافع، منّ مل تقامس ا
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تاحة للعموم، فإن تخداهما ألهنا  ية ولكن من املمكن ا يدية عىل أهنا ال ختضع لإلجراءات اإل ندما عرف املعارف ا مو سـن تقل ثع ل  هّ
نافع يق نظام تقامس ا ملأقر برضورة  تطب ترب أن الصك.ّ نطاق ولكن رمبا ع وا يق ا ية  يدية ا تعريف املقدم للمعارف ا ل وا ض حملم تقل لل

بعض احلاالت رمغ قةل عددها ليح اجملال  يع احلاالت، فال . يت ية يف  مجوقال إذا اكن من الصعب احلصول عىل إجراءات إ ثن
نافع يق نظام تقامس ا ملبد من  تطب تفق مع ذكل املهنج. ّ تعام. يوقال إنه  تلفني من لورأى أنه يف حال ا نوعني ا خملل مع ذكل ا ل

بغي ربام إيرادهام مبزيد من الوضوح يف املادة  نافع،  ّتقامس ا ن شلك أكرث رصاحة6فيمل ب وياهنام  ترب أن من .ب ع وذلكل الغرض، ا
شأن اإلجراءات اإل بارشة ابملادة  نافع  شأن تقامس ا باع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد سورسا وربط املادة  باألفضل ا مل ب ي ثنية مت

نافع بات تقامس ا ملهبدف إبراز الصةل بني إجراءات املوافقة وتر  .تي

شأن القانون الوطين  باقرتاح 

يا  نوية إنه يوافق وفد بو نود أمرياك ا ثل جملس  ليفقال  ب جل ه يات –دوةل (مم متعددة القو يف اقرتاحه الرايم إىل وضع ) م
ية" بب يف. ّبني قوسني مربعني" طنالقوانني الو تغالل قد لسوقال إن ا تطوير والا تحديد اذلايت هو أن ا سـ الهنوض اب ل ل

يداي، وإال  سة ولك ذكل اكن  تخدم األ تخدم األدوية و يث اكنت  ها  ية باك تقليؤداين إىل تاليش أنظمة إيكويو ب سـ سـ لل ت ت ح مل ج
ها تهنار ألن أشخاص ية باك ملفإن أنظمة إيكولو تطوراج ّ آخرين أرادوا ا ب. ل ل ابإلشارة إىل يقوذلكل، قال إنه ال ميكن أن 

يا  .لالقانون الوطين اليت اقرتهحا وفد أسرتا

نريةاحلرة املوافقة  بقة ا ملسـتا  ملسـ

نوية عن إجراءات املوافقة  نود أمرياك ا ثل جملس  بحتدث  جل ه شة املزيد احلرة مم نا نرية فأشار إىل رضورة  بقة ا قا مسـ ملسـت مل
تعلق مباكن  سائل  بت يف  تمهنا وتطويرها ألنه ال بد من ا م ّل بغي ّ ها وإىل أي حد  نافع وزمان  نيق إجراءات تقامس ا ييق ّ تطب مل تطب

ناك حقوق. إاتحهتا سمح اهوقال إنه يعرف أن  ناد إىل حقوق اإلسان واليت ميكن أن  رشيعات ادلوية ابال ها ا ت  ن ل تت ستكفل ل
تكل امحلاية سمح  ية ال  بابمحلاية يف حني أن القوانني الو ت  .طن

ثل توأشار يمم  شعوب األ صلجملس ا يولويج املعين ابة ل تعامر ا بال  أن الفقرة تويح توالحظ) 3(6 إىل املادة )IPCB(لسـ
ها بطريقة  تعام تخداهما رشيطة اإلقرار بأحصاهبا وا يدية قد حيق هل ا لإىل أن خشصا آخر غري صاحب املعارف ا سـ سـ لتقل

شأن املوافقة توقال. مالمئة تاج إىل رشوط حمددة  ية جدا و ب إن الفقرة موضو حت نرية كام يه مذكورة ة احلرّع بقة ا ملسـتا ملسـ
بادئ العامة اليت رسي عىل الصك بأمكهلتّوشدد. هنا ّ عىل رضورة ذكر تكل املوافقة كأحد ا ت  .مل

ياغةاقرتاحات شأن ا بني  لص من مرا ب  ق

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية مماقرتح  با حية الطالب وا ل ل يُسـتمك: " إضافة فقرة جديدة كام ييل(AECG)مجع
نفاذ يدية اليت يه سارية ا شأن املعارف ا ية أخرى  نصوص و لذكل  تقل ب ن لب  ).1(2وأشار أيضا إىل املادة ." ط

ثةل  ية ممواقرتحت  شعوب األ صلمركز ا بارة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل ناعي"ع حذف  تجاري أو ا لصا من املادة " ل
تعاضة عن املادة ).1(6 ي: "مبا ييل) 2(6سـ واقرتحت الا يدية ألغراض غري جتارية يتجيب أن  تقلح الاتفاع ابملعارف ا لن

هم تخدم معار يات اليت  فألحصاب املعارف الفرص إلدارة ا سـ تعلق ابملادة ". تلعمل تعاضة عن )3(6يوفامي  سـ، اقرتحت الا
نرية من أحصاب املعارفاحلرة احلصول عىل املوافقة ...  لك من  عىلجيب"بعبارة " ينبغي" بقة ا ملسـتا إذا  "، وإضافة"ملسـ

تعلق ابملادة . يف الهناية" وافق عىل ذكل أحصاب املعارف مل يمت احلصول فهيا عىل املوافقة "، اقرتحت إضافة )4(6يوفامي 
نرية واحلرة  بقة ا ملسـتا نصف"قبل " أو/ملسـ بارش وا تقامس ا بدأ ا بق فهيا  ملال  مل ل تعلق ابملادة ". ميط ، اقرتحت )5(6يوفامي 

يد"إضافة  لتقلرد املعارف ا نافع"قبل " ية إىل أحصاب املعارفّ  ".ملتقامس ا
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 7املادة 
بقة مبدأ املوافقة   ملسـتنريةاملسـا

بدأ املوافقة  .1 مبغي أن حيمك  بقة ين يدينيملسـا يدية دلى أحصاهبا ا نرية أي نفاذ إىل املعارف ا تقلا لتقل ل ن والاتفاع ملسـت
ية 155هبا بادئ والقوانني الو ن، رشط مراعاة هذه ا ية[طمل  .156طبقةملا ]ملعنا

يدية ]يكون[ .2 بقة ملنح املوافقة  157هو أهل ]أهال[لتقل صاحب املعارف ا نفاذ إىل ملسـا نرية من أجل ا لا ملسـت
بق يه القانون الوطين ا نص  سب ما  بة  نا ية  ها سلطة و يدية أو للموافقة عىل أن  ملطاملعارف ا عل ي ح سـ ن متقل طنح  .متل

بدأ امل .3 يق  يات  تدابري واآل مبغي أن تكون ا بن ل لتطل بقة وافقة ي هومة ملسـا نرية  مفا بة ملسـت نا سـو مجليع أحصاب املصاحل [م
يدية  يقني من 158]ن غري أن تكون عبءا علهيمملتقلوال سـامي أحصاب املعارف ا بغي أن تكفل الوضوح وا ل؛ و ين

تفق  ية من الاتفاع ا تأ نافع ا نصف  تقامس  تفقا علهيا  بغي أن توفر رشوطا  ملالزاوية القانوية؛ و ن ت مل للم ل من م تكل ين بيه  عل
 .املعارف

 

                                                           

يا 155  .مبوفد كولو
يك 156  .ملكسـوفد ا
يا 157  .مبوفد كولو
يا 158  .مبوفد كولو
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يق عىل  7املادة  لتعلا
بدأ املوافقة  يق  ميقع  بقة تطب شأن حامية املعارف ملسـا ية  تدابري احلا ياسة العامة وا شات ا نا نرية يف مصمي  با ل ل سـ لق م ملسـت

يدية رشوع كام هو وارد يف املادة . لتقلا متكل غري ا هوم املوسع  ملوشمل ا للي تدابري القانوية اليت1ملف ن انهتاك ا تيض احلصول ل تق 
بقة عىل املوافقة  نريةملسـا نة ابملوافقة . ملسـتا بقة للجوقد أقر بعض أعضاء ا يا كام أقر به ملسـا بدأ قانويا ر نرية  سـا ئين ًمل م سـت

يمة"آخرون بوصفه من  ّاملامرسات ا متع احمليل اذلي يكون صاحب ". لق ية من ا بدأ يف أساسه موافقة ر تيض ا جملو مس مل يق
يدية و نفذ إلهيا طرف من اخلارج ألول مرةلتقلاملعارف ا ية عىل إبرام عقد أو احلصول عىل . يقت ما  نونص القوانني الو طت

نفاذ إلهيا تفع ابملعارف وصاحهبا ويكون األساس للموافقة عىل ا لترصحي يمت الاتفاق عىل رشوطه برضا ا بدأ . ملن ملوهذا ا
ترصحي أو العقد أو أنظ لبق عىل نطاق واسع من خالل نظام ا  .مة أخرى حمددةمط

هم وموافقهتم  يدية عىل نوع الاتفاع املرجو مبعار نه يف الفقرة األوىل إطالع أحصاب املعارف ا بدأ العام املعرب  فويكفل ا ن تقل ع لمل
نفاذ إلهيا بق  رشط  للعىل ذكل الاتفاع املقرتح  سـ ك بدأ . من تعلقة  يات ا سؤو هام وا نص عىل ا ية،  ثا مبوأما الفقرة ا مل ل مل ت ن ملل ف

بقة  املوافقة بىن ملسـا ياجات أحصاب املصاحل وا ية وا بدأ مبا يوافق األنظمة القانوية الو يق ا نرية فاحسة اجملال  لا ت ن ن مل حب طسـ لتط ت مل
ية ابالئامتن بدأ املوافقة . ملعنا يذ  يات  ية آل سامت األسا ثة ا ثا موترمس الفقرة ا تنف ل سـ ل ل بقة ل يق ملسـا نرية من خالل  تطبا ملسـت

ـي  تو بدأ ا جهيا ل ية امحل"مل نفاذ إلهيالفعا لاية وإماكية ا يات املوافقة " ن بقة لعىل آ يقني ملسـا يات ا نرية مبا يضمن يف تكل اآل لا ل ملسـت
نافع بإدراج رشط املوافقة . القانوين وسالمهتا بدأ تقامس ا ميت مهزة وصل رصحية مع  ملوأ م بقة ق رشوط ملسـا نرية مضن ا لا ملسـت

تأ نافع ا تفق علهيا خبصوص الاتفاع وتقامس ا تا مل مل ن  .نية من ذكل الاتفاعمل

ية إزاء املوافقة  نوع يف املقارابت احلا لويقر احلمك ويأخذ اب نريةلت بقة ا ملسـتا بدأملسـ يق ا نص عىل رضورة  تفي اب مل، و ب تطل . يك
بع أنظمة املوافقة  بقة تتويف الواقع، من املمكن أن  تفق علهيا دويا،ملسـا بطة وا ية ا بادئ األسا نرية بعض ا لا مل سـ نمل ملسـتت  159ملسـ

يدات عىل كضام ية واحرتام القانون يف ا شفا نفاذ وضامن ا يف إجراءات ا يقني والوضوح القانوين واحلد من تاك ين ا ل ل ل لتقل ف
نفاذ ية . لا رشوط ا يار ا سأةل ا بادئ، يضع احلمك  بقا، من زاوية هذه ا بدأ األسايس  شلكومع ذكل، مفا دام ا ل ت م مل مط لمل خ

بقه ا هدة القانون الوطين اذلي  ليق يف  يط عب ها للتط يدية ونو يدية نظرا لكرثة قوانني املعارف ا يث املعارف ا عبدل  تح تقل لتقل ل
يدية وبىن الائامتن ياجات أحصاب املعارف ا تقلوتفاوت ا لت  .ح

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

بدأ   )ه(ملالعالقة اب

يا أشار  ـي العام لوفد أسرتا تو بدأ ا تعلق حتديدا اب جهيإىل أن هذا احلمك  ل مل نافع"أي ) ه(ي كام هو حال " ملاإلنصاف وتقامس ا
بدأ 6املادة  بادئ الواردة فهيا، وقال إن ا مل وا يعلن بوجه خاص رضورة أن حترتم امحلاية حق أحصاب املعارف ) ه(مل

يدية هم ا نفاذ إىل معار يدية يف املوافقة أو عدم املوافقة عىل ا تقلا ل لتقل نو. فل ية ا لتوذكر أن ذكل واجب مرتتب عىل اتفا ع ق
ية حتديدا يدية املربطة ابملوارد الورا يولويج يف ما خيص املعارف ا ثا ت تقل لب بدأ املوافقة احلرة . ل مبوقال إنه ال يؤيد األخذ 

بقة  ية يف القرارات اليت ملسـا شعوب األ شارة ا نه يقر برضورة ا يد أو رشط ويف لك احلاالت، و نرية بال  صلا ل ست لكسـ ق ت مل
ند اإلماكن عها،  بدأ املوافقة احلرة وأيد فكرة م. متس نقاش حول الظروف اليت يكون فهيا  موصةل ا بقة ل يا ملسـا نرية  معلا ملسـت

يذها يث أثرها العميل و نوع من األنظمة من  ها ذكل ا بدلان اليت  نا والاطالع عىل جتربة ا نا و نفو ح ل تممك ل ل  .مسـتحسـ

                                                           

بقة ("1-جمي-انظر اجلزء رابعا 159 نرية ا نظام املوافقة ا ية  بادئ األسا سـا ل سـ ململ ية "من ") ملسـت توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو ينخطوط بون ا ل ب جهي جلل
ئة ع نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا شـوا ل للم مل هال تعام لن ا  .) ألف، املرفق24/القرار سادسا" (سـ
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يل املؤهل  لمتثا

يةطرح  تا ئةل ا ياابن األ لوفد ا ل سـ يد حتهل: ل نح املوافقة ملف من املمكن وا شخص املؤهل  ملديد ا بقةل ية  ملسـا نرية دون آ لا ملسـت
ه متع املعين؟ وهل ميكن لدلوةل أن تكون  يل  لواحضة الختاذ القرار أو  للمج يع امتث نافع  يل الرفاه وا ية  رشو مجل  مل ث ع متم

ية واحض ياب أي آ نظر إىل  ليدين املالمئني اب غ ل متع املعين؟ةمسـتف يل  للمج الختاذ القرار أو   متث

 عليقات عامةت

ية و شأ املوارد الورا شف عن  شأن ا ياب أي حمك  بوةل كذكل، فامي عدا رمبا  يا إن هذه املادة  ثقال وفد زا ن لك ب غ مب أو /مقم
تخدمة يف الاخرتاع يدية ا سـاملعارف ا ملتقل  .اتل

ياغةاقرتاحات شأن ا بني  لص من مرا ب  ق

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزمماقرتح  با حية الطالب وا ل نع" إضافة (AECG)رية مجع بقة "قبل " مأو  ملسـاملوافقة ا
نرية شأن ). 2(7يف املادة " ملسـتا ية سارية  ست دلهيا أية رشيعات و بدلان اليت  بوساءل أيضا عن احلاةل يف بعض ا ن ت ي ل طت ل

يدية  .لتقلاملعارف ا

ثةل  ية ممواقرتحت  شعوب األ صلمركز ا ية" إضافة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل يةا"بعد " صلاأل واقرتحت ". طنلقوانني الو
تعاضة عن املادة  تخدام القوة، أو : "مبا ييل) 2(7سـأيضا الا تخدام القوة أو الهتديد اب شأن ا نازعات  شأت  سـيف حال  سـ ب من

ناد  سأةل ابال بت يف ا ية ا شعوب األ ثقافة تضم قضاة من ا توىل حممكة دوية حلفظ ا نوحة،  تحول وجود موافقة  ست ملس ل صل ل ل ل ّمم
شعوبإىل قوانني  تفق علهيا/لا  ".ل دوياماألمم اليت دلهيا املعارف وجسالت وصكوك 
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 8املادة 
يدات ناءات وا لتقيالا  سـتث

يذها يكون  ]يؤثر[ينبغي أال  .1 يدية و تنفيق حامية املعارف ا تقل لب يا يف ما ييل[تط تواصل ] سلبتأثريا  توافر ا ملمرضا اب ل ّ
 :160ملا ييل

يدية "1" مترار توافر املعارف ا لتقلا ها وفقا لألعراف؛سـ متكن أحصاهبا من ممارسـهتا والاتفاع هبا ونا قل ليك  ت ن  ي

بل  "2" ية وال سـامي من  يات احلكو ية لألغراض املزنية والاتفاع هبا يف ا قالاتفاع ابألدوية ا م ملستشف ن ل ب لشعن
يات  يدية العاملني يف تكل ا ملستشفأحصاب املعارف ا صحة نأو الاتفاع هبا لغري ذكل من أغراض ال[لتقل

 .161]العامة؛

بدأ املوافقة  .2 بق  ية عىل وجه اخلصوص أال  سلطات الو مجيوز  تط ن بقة طلل رشوع ملسـا نرية عىل الاتفاع ا ملا ن ملسـت
يدية ماكفأة  تكل املعارف ا تفعون  هور، رشيطة أن يدفع ا ناول عامة ا يدية اليت تكون يف  تقلابملعارف ا ب ن ت لتقل مل مجلل م

ت ناعي وا لنصفة مقابل الاتفاع ا لص ن يديةم تكل املعارف ا تقلجاري   .لب

 

                                                           

يا 160 يانه. مبوفد زا يا قد مت  رشوع قانون زا يد ابملقارنة مع  هذه املادة وأن الفرق الو بوهل  بأعرب الوفد عن  ب مم ح ل  .ق
يا 161  .مبوفد كولو
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يق عىل  8املادة  لتعلا
متع كلك ونقل  بب مبصاحل ا رشوط تفاداي إلحلاق رضر بغري  بعض ا ها  يدية ور يد احلقوق يف املعارف ا بجيوز  ل ب تقل جملي س بط ل تق

رشوعة، عىل غرار احلقوق والصال ية وسائر املصاحل ا ها ابلطرق العر يدية  ملنظومات املعارف ا ب فتقل س نفم نوحة يف ل ملميات ا ح
يات . نجماالت أخرى من جماالت امحلاية القانوية يل عىل الصال يدات من ذكل ا ناءات و حويقمي هذا احلمك ا بث لقي تق سـت

سابقة نصوص علهيا يف األحاكم ا لواحلقوق ا با يف توافر تكل . مل تأثري  يدية من ا نع امحلاية اخلاصة ابملعارف ا سلويضمن  ل لتقل م
ها املعارف ألحصاهبا ابل ها و يدية وباد تدخل يف ممارساهتم العرية يف جمال الاتفاع ابملعارف ا نقلطرق العرية من جراء ا ل ف تف تقل ن لل

تدخل يف الاتفاع املزنيل والاتفاع . وممارسـهتا يدية من ا نع حامية املعارف ا نويقيض احلمك ألغراض الصحة العامة أيضا  ن ل تقل لمب
ناءا يدية وإىل جانب الا سـتثابألدوية ا نص احلمك 1ت العامة يف الفقرة لتقل رشوع بوجه عام،  متكل غري ا بقة عىل ا ي ا مل لملط
ياري حمدد رشط املوافقة  ناء  خعىل ا بقة سـتث نريةملسـا ناول عامة . ملسـتا ناء ابملعارف اليت تكون يف  تعلق هذا الا تو مي سـتث

هور نصفة مقابل الا. مجلا تفعني بدفع ماكفأة  رشوط بإلزام ا ناء  موهذا الا نث ملم تجاريسـت ناعي وا لتفاع ا لص  .ن

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

نصف، وفد الرنوجيقال  يدية الاتفاع ا يق املعارف ا هم أال  ناءات، إن من ا يدات والا سأةل ا تعلق  مل، فامي  ن تقل تع ي مب لي ّ مل سـتث لتق
 .نوال سـامي الاتفاع اخلاص

ناءاوفد الصني ورأى  يدات وا نص عىل  ناسب ا سـتثأن من ا ي ل يدية، كام من الرضوري ضامن تقمل لتقلت عىل حامية املعارف ا
يدي ها ا يا يدية وتطويرها يف  تفاع العادي ابملعارف ا ساس ابال تقلعدم ا سـ تقل ن لمل  .قل

يا ورصح  نطاق امحلاية حتديدالوفد أسرتا تعلق  ناءات  بقائال إن قامئة الا ت همة يه مدى . سـتث سائل ا ملورأى أن إحدى ا مل
نظام ا يديلوجود ثغرة يف ا ية الفكرية حتول دون الاتفاع ا تقلحلايل محلاية  لن سؤال األسايس املطروح . للملك لوقال إن ا

نه يف الفقرة  بدأ املعرب  عخبصوص ا يق ذكل2مل ية  حتق هو  رس عن . كيف هور وا تاحة  يدية ا تفوأشار إىل املعارف ا مل سـتقل للجمل
بغي أن حتصل عىل تعويض عادل هة اليت  نمدى إماكية حتديد ا يجل  .ن

تجارة ادلوية ّوسلط  لثل غرفة ا ل تفعني ابمم توازن بني مصاحل ا نالضوء عىل ا تربملل يدية وأحصاهبا  معملعارف ا سأةل التقل م إايه 
ية رشوع الفادحة وأكد. سـأسا متكل غري ا تصاف يف حاالت ا بل ا مل رضورة إاتحة  ن بت فهيا أن هجة -لسـ يث أي احلاالت اليت 

ن يةفاذ وتقالما قد انهتكت قوانني ا نافع الو نمس ا ية ىورأ. طمل سؤو ل يف الوقت ذاته أن من غري املمكن إقامة ا يف حاالت مل
رشوع ملالاتفاع ا تعامل املعلومات اليت آلت إىل املكل العام؛  ) 1:  ( من بني تكل احلاالتوذكر. ن تعامل ) 2(سـا سـوا

نح ذكل اإلذن؛   سلطة اخملوةل  يدية بإذن من ا ماملعارف ا ل تعامل) 3(لتقل تا  سـوا حب املعلومات ألغراض خاصة 
بات  )4( تعامل املعلومات اليت ميكن إ ثوا بغي أن يقر بأن وقال. أهنا مطورة عىل حدةسـ رشيع يف هذا اجملال  ين إن ا لت

تفاع هبا تحمك ابال نللمعارف العامة وضعا خاصا، عىل أن ا ية، ودعل ية و ثري صعوابت مذ معل  ب شديد اهي ل إىل تويخ احلذر ا
ياغة الا سـيف  شلص بان مآهل ا لفناءات قائةل إن أي صك دويل ال يأخذ ذكل يف ا حلسـ  .تث

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية مموقال  با حية الطالب وا ل تخدهما (AECG)مجع يدية اليت  سـ إن املعارف ا يتقل ل
بغي أال ختض ناس  ينعامة ا نريةعل بقة ا بدأ املوافقة ا ملسـت  سـ ع ماكفأة عادةل ألحصاب ورأى أن من الرضوري رمغ ذكل دف. ململ

تخدمة شأ تكل املعارف ا سـاملعارف أو األشخاص اذلين يعرف أهنم  ملن  .م

ياغةاقرتاحات شأن ا بني  لص من مرا ب  ق

تعاضة عن املادة  تجارة ادلوية الا ثل غرفة ا سـاقرتح  ل ل نح امحلاية ل"بعبارة ) 2(8مم يدية متال  بت لتقللمعارف ا حصاليت أ
ي يديسـمعروفة خارج  ها ا لتقلا  ".ق

ثةل  ية ممواقرتحت  شعوب األ صلمركز ا نوقالت إن الاتفاع ). 2(8و" 2)"1(8حذف املادة  (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلابملعارف ا ل تع لتقل ل ية ألغراض /ل بغي أن ختثالفوللكوري واملوارد الورا ية  ينأ ضع لقوانني هل
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شعب شأت تكل املعارف ااألمة/لا ل اليت أ يدين ثقايف ا بري ا تقليدية وأشاكل ا ل تع لتقل ية ومعلت /ل ثالفوللكوري واملوارد الورا
ها شعبوقالت . نقلعىل تطويرها و يفاؤها من أجل األمة/لإن ا بغي ا رشوط اليت  باب الوجهية لفرض ا ت دلهيا األ سن ي ل سـ

يدي ثقايف ا بريها ا يدية وأشاكل  ها ا تخدام معار تقلا ل تع تقل لسـ ل يةالفوللكوري ومواردها /ف تخدام . ثالورا سـوقالت إنه يف حال ا
شعب ية دون موافقة ا ية ألغراض  بريات واملوارد الورا لتكل املعارف وا يل ث جتمتع ية، فإن ذكل من شأنه أن خيل /ل ّاألمة ا ملعن

شعب توازن يف نظاهما اإليكولويج والرويح مما هيدد بقاء ا لاب يدي/ّل ها ا تخدام معار تقلاألمة وجوارها، مبا يف ذكل ا لسـ ة ف
يدي ثقايف ا بريها ا تقلوأشاكل  ل ية/لتع  .ثالفوللكوري ومواردها الورا
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 9املادة 
 مدة امحلاية

رشوع  .1[ متكل غري ا يدية من ا ملبغي أن رسي حامية املعارف ا تقل لت ل يدية 162نوسوء الاتفاعين لتقل ما دامت املعارف ا
شرتطة للحصول عىل امحلاية وفقا للامدة   .4ملتفي ابملعايري ا

بادئ، من خالل إذا  .2 نص علهيا هذه ا ية أو موسعة مقارنة ابمحلاية اليت  تصة حامية إضا سلطات ا ملأاتحت ا ت خمل فل
يدية، وجب حتديد مدة امحلاية يف تكل القوانني 163قوانني أو ية، لفائدة املعارف ا ية أو إ تقل تدابري و مي لن قلط
تدابري  164].لوا

 

                                                           

يك 162  .ملكسـوفد ا
يك 163  .ملكسـوفد ا
يا 164 نظمي هذا ا. مبوفد كولو متد  تتقد الوفد أن املهنج ا ليع بقة عىل احلقوق . جملال غري مالمئملع نظم ابلطريقة ذاهتا ا بغي أن  ملطوقال إن مدة امحلاية  ت َّي ن

متع احمليل ذاته نقل إىل خلفه، وهو يف هذه احلاةل ا ياة املؤلف وأن  يةل  تعلقة ابمحلاية  بات ا نوية للمؤلفني، أي أن تدوم احلقوق والوا جملا ت ط مل حملع وقال . ج
يس من احلقو  .ق اليت ميكن أن تكون حمدودة يف الزمنلإن هذا احلق 
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يق عىل  9املادة  لتعلا
همة يف نارص ا ملإن أحد ا تاحة مبوجب تكل امحلايةلع يات ا مل أي نوع من امحلاية هو مدة احلقوق أو الصال ويف جمال حامية . ح

ناسب هذا اجملال ألهنا  ية الفكرية العادية ال  يدا، إذ رسا الرأي عىل أن حقوق ا نرص  يدية يزداد هذا ا تاملعارف ا لع مللكتقل تعق ل
يارات وقد درجت األنظمة اخملصصة . تفرض مدة حمدودة للحامية تخدام مجموعة من ا يدية عىل ا خلمحلاية املعارف ا سـ لتقل

تجديد، ومدة غري حمدودة ية حمدودة وقابةل  تا للتحديد مدة امحلاية، مهنا مدة واحدة حمددة، ومدد  ل ت ناقل . مل تونظرا إىل 
بون مبدة طويةل أ نوال، فإن أحصاهبا يطا ها عىل هذا ا تدا يال وا يدية بني األ لاملعارف ا مل ب عتقل ج  .و غري حمدودةل

يأخذ مبدة للحامية ال تكون حمدودة أو حمددة يدية يف ظل هذه . فوأما هذا احلمك  لتقلويعزى ذكل إىل أن حامية املعارف ا
ية حمدود الزمن  ثاراي يف ا نح حقا ا ية الفكرية اليت  ندات حقوق ا به  بادئ ال  مللكا ئ سـتمللك مت سـ شـ اكلرباءات والعالمات (تمل

تجارية به ) لا يد من امحلاية واملوضوع احملمي وتدوم ما دامت شـبل يه أ ملسـتفبأشاكل امحلاية اليت تغطي العالقة بني ا
رشوعة بوجه عام(العالقة قامئة  سة غري ا نا رسية وا سمعة وا ية وا تجارية وا هرة ا ملثل حامية ا ف مل ل ل شخص لل ش وهكذا وصف ). لم

متكل  يدية يف امحلاية من ا لأحد الوفود حق أحصاب املعارف ا رشوع بأنه لتقل نه "ملغري ا تخيل  نازل أو ا عحق ال ميكن ا ل لت
تقادم سقط بفعل ا لوال  رشوعة عىل أساس ". ي سة غري ا نا ملوعىل غرار أشاكل أخرى من امحلاية مبوجب قانون ماكحفة ا ف مل

نص هذ رشوعة،  سة غري ا نا يدية من خالل مقع ا يتكل العالقة املمزية وعىل أساس دمع حامية املعارف ا مل ف مل ا احلمك عىل لتقل
ها وما دامت املعارف تعد يف حمك  متزية عىل حا رشوع ما دامت العالقة ا متكل غري ا لأن تدوم امحلاية من ا مل املعارف "ملل

يدية متزية قامئة وما دامت ". لتقلا متزية قامئة ما دامت املعارف حمفوظة دلى أحصاهبا وما دامت العالقة ا ملوتظل العالقة ا مل
تجزأ من ا ية يجزءا ال  عهوية امجلا يد مدة امحلاية يف ظل هذه األحاكم ما دامت ). 5 و4انظر املادتني (ل تقيإذن، ال جيوز 

توفاة رشوط  سـهذه ا  .مل

يه هذه األحاكم، فقد  يدية أوسع مما  ية حامية للمعارف ا ية أو اإل نه الو بدلان يكفل يف قوا تضوملا اكن العديد ا تقل مي ن تقل ل قلط ني ّ
ية عىل  ثا ننصت الفقرة ا بةل نا تدابري ا ية يف القوانني أو ا سـوجوب حتديد مدة امحلاية األوسع أو اإلضا مل ل بت احلمك يف . ف يوال 

ية قرار  ياسات الو تيض حتديد املدة اتراك لواضعي ا تفي بأن  ية من عدم حدها، و نحد مدة تكل احلقوق اإلضا طسـ ل يق يك ف
ية اخملصصة ح. حتديد املدة يدية سواء نصت عىل مدة حمددة طنويف ذكل ما يأخذ بلك القوانني الو يا للمعارف ا تقلا لل

نص  .تللحامية أو مل 

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

ياسة العامة  لسـالعالقة بأهداف ا

يا أشار  ية الفكرية عامة يه املعاوضة اليت يقوم علهيا أي حق لوفد أسرتا تعلقة اب ية ا سائل األسا مللكإىل أن من ا مل سـ مل
تاكري نفعة عامة الحقة وقال إ. حا تاكري اذلي يكون حمدودا يف الزمن مقابل  تجىل حتديدا يف احلق الا هوم  من هذا ا ح يملف

ساع املكل العام تتجىل يف ا ياسة العامة . ت ياق هدف ا بلور ذكل يف  سـو لسـ تاكر " 1"يت بوال سـامي يف إطار أنظمة الا
ياسة العامة  نة، وهدف ا ية الرا سـواملعارف ا ه مت" 5"للعلم لشأن ا توازن واإلنصاف ب لكني من حامية املعرفة من غري إغفال ا

ياسة العامة  ياة" 7"لسـيف احللول املقرتحة، وهدف ا بض اب ندما  مية املكل العام  حلشأن اإلقرار  ع ينب  .بق

 العالقة بني فقرتني

يا أشار  يزي القامئ بني الفقرتني لوفد أسرتا توازن مع أحاكم أخرى 2 و1لمتإىل أن ا سأةل ا ل يطرح  ففي هذا . يف هذا اجلزءم
يدية  بة للمعارف ا رشوع واآلخر حامية مو متكل غري ا ية من ا يان للحامية، أحدهام امحلاية ادلفا تقلاحلمك منوذجان أسا مل ع لسـ ج ل

منوذج امحلاية األول2وقال إن ما يرتتب عىل الفقرة . يف حد ذاهتا وذلاهتا تعلق حتديدا  ب أن احلمك مبجمهل  تخلص من . ي سـوا
شات برمهتاذكل أن  نا ناسب  نطاق ا يد امليض يف حبث ا قمن ا للم مل ل  .ملف
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 تعليقات عامة

بوال اتما بل املادة  يا إنه  ققال وفد زا يق  .مب

بنياقرتاحات  ياغة من مرا قشأن ا لص  ب

تجارة ادلوية ثل غرفة ا لاقرتح  ل بارة مم تعاضة عن  ع الا  ".8 و4وفقا للامدتني "بعبارة ) 1(9يف املادة " 4وفقا للامدة "سـ

ثةل  ية ممواقرتحت  شعوب األ صلمركز ا  .9 حذف املادة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل

 



WIPO/GRTKF/IC/17/5 

Annex 

66  

 10املادة 
ية تدابري الاتقا لا ن  ل

ساب املعارف  تجد من أفعال ا بادئ، عىل ما  هذه ا ثا وفقا  متدة حد يدية ا يق حامية املعارف ا تبغي  سـ مل ي تقل كب ي ل لتط ملعن ي
ها أو الاتفاع هبا يدية أو  نا متلكتقل بغي . ل تو بل دخول ين تفاع هبا  ها أو ا يدية أو متكل  ساب للمعارف ا قيح أي ا نل تقل ت لصح ك

نفاذ نفاذ، يف غضون همةل معقوةل من دخول تكل امحلاية حزي ا لامحلاية حزي ا ل به الغري من . ِّ بغي معامةل ما ا كتسـومع ذكل،  ين
نصفة ية معامةل  سن  محقوق عن  ن  .ُح
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يق عىل  10املادة  لتعلا

يق  تفاوتة من األثر تطبجيوز أن يكون  بق بدرجات  مامحلاية القانوية بأثر رجعي أو بدونه أو جيوز اعامتد مقارابت وسط  تط ن
يق امحلاية بأثر رجعي بعض الصعوابت ألن من املمكن أن يكون الغري قد معد إىل الاتفاع ابملواد . الرجعي ثري  نوقد  ب تطي

نه بأن تكل املواد تقادا  ية، ا سن  بل عن  ية من  ما عق ن ح ست حمل حامية قانويةحملم ن  نويف بعض الظروف القانوية أو . لي
ية  مترار صال يل ا تدابري من  ياسات العامة، تكون حقوق الغري يف هذه احلاةل ومصاحله مقررة وحمرتمة  حبعض ا سـ ب ب قسـ ل

نقطع يف غضوهنا عن الاتفا نصفة أو يكون ذكل ملدة حمددة  ية عىل أن يدفع ماكفأة  نالاتفاع ابملادة ا ي حملم متر عن من ملسـع ا
ية  نسن  هةل(ح يع سلع من شأنه أن يعد تعداي عىل احلق اجلديد لوال تكل ا ملثال ذكل  ياق ). بم لسـومن هجة أخرى، فإن ا

بون بدرجة ما من األثر الرجعي نارصي امحلاية يطا يدي يعين أن  لا متقل  .ل

بح وما بني طريف األثر الرجعي املطلق وانعدامه، يأيت هذا احلمك حبل وسط يقيض  صبإابحة الاتفاع احلاصل مؤخرا مث أ ن
نفاذ،عىل أن  بل دخول احلمك حزي ا نه بدأ بدون ترصحي  ية أخرى و ترصحي مبوجب القانون أو أي تدابري حام لرشوطا  ئ ب قم لك

سـهبا الغري  نصفة للحقوق اليت ا تباح ذكل قدر اإلماكن ويف حدود همةل معقوةل ويكون رشط اإلابحة مرهوان مبعامةل  كي م
س يةحعن  يدات . نن  ناءات وا بعة يف أنظمة أخرى للحامية ويراعي الا ثل احلمك عامة للمقاربة ا يوبفضل ذكل،  ت لتقت سـتث مل مي

نصوص علهيا يف املادة   . أعاله8ملا

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا َّتعل  ل

 تعليقات عامة

يا الحظ  ثل عامة للمقاربة لوفد أسرتا يق يويح بأن هذا احلمك  تأن ا ميتعل متدة يف أنظمة أخرى للحامية، عىل أن من ل ملعا
نطاق واألثر القانوين ألي صك بل أن ميكن الاتفاق عىل ا يل الواردة يف هذا احلمك  تفا بت يف احلاجة إىل ا لالعجز ا ص ل . قل
يقني يف تكل احلقوق وأن أي نظام للح ية الفكرية هو ا ية يف أي حقوق  ية الر بد لورأى أن أحد األهداف ا سـ ئ للملكمل امية ئي

بدأ اجلوهري بغي أن يامتىش وذاك ا ملقد يقام   .ين

ية القوانني يف اللواحئ  بدأ عدم ر شويه  يل أو  ية عدم  يا عىل أ جعوشدد وفد كولو ت تضل مه مب م أن ّالقامئة عىل هذه املادة، وذكر بّ
يدية أو ا ية الفكرية ا ندات ا ئة من  نا ست احلقوق ا سأةل املطروحة يف هذا الصدد  تقلا سـ شـ ل ي لمل مللك خلاصة وإمنا احلقوق ل

بل هذا الصك سابقة اليت اكنت سارية  قا نفاذ"عبارة وقال إن . ل لبل دخول امحلاية حزي ا ِّ بارة " ق يف غضون همةل معقوةل "عو
نفاذ هام الوضوح" لمن دخول تكل امحلاية حزي ا ينقصباراتن  هم من .ع ُيف وساءل الوفد عام  . ألغراض هذه املادة" امحلاية"ت

نص  ّوقال إن ا ثل متلاك للمعارف ل هم عىل أهنا  سلوك اليت قد  ّال يوحض أنواع ا مت تفل ية"ّ سن  نعن  نة أن ". ح للجوقال إن عىل ا
نظام العام ال جيوز حاميهتا بة مبخالفة معايري ا يطة واحلذر ال سـامي وأن احلقوق ا لتوىخ ا سـ حل  وأضاف الوفد قائال إن .ملكتت

ياق القانون العام خيفبملكتسـاحلقوق ا ّة يف  تورية سـ ختتلف معاجلة تكل احلقوق (سـ أثرها كام أشارت إىل ذكل احملمكة ادل
بة يف القانون املدين سـثريا عن احلقوق ا  ).ملكتك

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية مموقال  با حية الطالب وا ل يدية حزي (AECG)مجع لتقل إن دخول حامية املعارف ا
يس هل أثر رجعي نفاذ  لا يقه عىل املادة ّوأكد عىل رضور. ل بق أن ذكر يف  نفاذ ابملاكفأة كام  ية ا تعلة ربط عدم ر سـ ل . 8جع

بعاد من  شعرون ابإلحجاف والا ياب تكل املاكفأة، فإن العديد من أحصاب املعارف  ستوأضاف قائال إنه يف حال  ي سغ
تعلق ابملادة . امحلاية بني أعاله فامي  بدأ ا ناد إىل ا يوقال إن ذكل لن حيدث ابال مل ّمل نرية7ست بقة ا بدأ املوافقة ا شأن  ت  ملسـم سـ  .ملب



WIPO/GRTKF/IC/17/5 

Annex 

68  

 املكل العام

يا الحظ  يدية اليت آلت إىل املكل العام، وقال إن بعض اآلراء قد لوفد أسرتا سأةل املعارف ا تعلق  تقلأن هذا اجلزء  مب لي
بات شـىت نا بة وادلول األعضاء يف  هات املرا شأن عن ا سـصدرت يف هذا ا مل ق بدو أس. جل نقاش  تخلص أن ا يوا ل يا سـ سـا

ية من مكل عام غين  تأ مية ا شاف واملعرفة وا ية الفكرية بني الاخرتاع واإلبداع والا توازن يف نظام ا نظر إىل ا تاب مل ت ل لقل ك مللك
يه نفاذ إ لهل ا ل  .يس

بني ياغة من مرا شأن ا قاقرتاحات  لص  ب

ثةل  ية مماقرتحت  شعوب األ صلمركز ا  .يف الهناية" ارفّكام يقره أحصاب املع" إضافة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل
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 11املادة 
ية رشوط ا لشلكا  ل

رشوع [ .1 متكل غري ا يدية من أفعال ا ملبغي أال ختضع إماكية حامية املعارف ا تقل لن ل  ألي رشوط 165نأو سوء الاتفاعين
 166].شلكية

ية  .2 شفا يدية، ألغراض ا سك جسالت أو حمارض أخرى للمعارف ا ية أن  ية ا سلطات الو فجيوز  ل تقل تم ن ن للل ملع ْط َ
ياسات والقوانني واإلجراءات و با ورشط مراعاة ا نا يدية، لكام اكن ذكل  يقني واحلفاظ عىل املعارف ا سـا سـ تقل لل مل

يدية وتطلعاهتم ياجات أحصاب املعارف ا ية وا تقلا ت لن سجالت بأشاكل . حملع نوع من ا لوجيوز أن يقرتن ذكل ا ل
يدية غري  شوف عهنا بعد أو مصاحل أحصاب املعارف لتقلحمددة من امحلاية، وال جيوز أن متس وضع املعارف ا ملكا

هم شوف عهنا من معار نارص غري ا تعلق اب يدية يف ما  فا ملك لع ي  .لتقل

                                                           

يك 165  .ملكسـوفد ا

يا 166 ية. غري واحضة) 1(11قال والوفد إن املادة . مبوفد كولو بب وراد عدم وضع أية رشوط  شلكوساءل عن ا  .لست
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يق عىل  11املادة  لتعلا
تضهيا امحلاية ية اليت  رشوط ا ية مبقارابت شـىت إزاء ا يدية احلا تقتأخذ أنظمة حامية املعارف ا شلك ل ل لتقل ها . ل ترب  بعضإذ  يع

بار ذكل رشطا تسجيل املعارف رشطا ل ياانت من غري ا ها جسالت أو قواعد  شئ  تلحصول عىل امحلاية، و ب عن بعض ي
ية بعض بإعفاء امحلاية من أي رشوط  ساب احلقوق، ويقيض ا شلكال ل ية . كت ياق امحلاية القانوية لدلراية ا لعملويف  ن سـ

ساطة يقني والوضوح القانوين وبني املرونة وا تاكر، ترتاوح األنظمة بني ا بوالا ل يل قدرا .لب نظام القامئ عىل ا سج ويكفل ا لتل
يدية إىل اختاذ بعض اإلجراءات القانوية  نه يضطر أحصاب املعارف ا هوةل يف إعامل احلقوق، و يقني وا نأكرب من ا تقل لل لك لس

تعرض لوالها إىل فقدان فوائد امحلاية ية حمددة وا لورمبا يف همل ز متعات ا. من باء عىل ا حملولعل يف ذكل ما يفرض أ لية جملع
تقر إىل املوارد أو الكفاءات الختاذ اإلجراءات القانوية الرضورية ناليت   .تف

يل املعارف يف قواعد  رشوطة  ست  رشوع عامة  متكل غري ا يدية من ا سجويؤكد هذا احلمك أن حامية املعارف ا م ي مل تتقل بل ل ل
بدلان وا. للبياانت أو جسالت أو بأي رشط شلكي آخر يك لويراعي ذكل ما أبدته بعض ا ية من قلق و تشكمتعات ا حملل جمل

ياانت سك جسالت أو قواعد  بإزاء   .للم

ساب حقوق  يل رشطا ال شاء أنظمة خاصة تفرض ا بل إىل إ بدلان من ذي  تومع ذكل، فقد معدت بعض ا سج ن كل لت ق
سجةل ثارية يف املعارف ا ملا نص الفقرة . سـتئ ية ا2توذلا،  تيض تكل امحلاية اإلضا مل عىل أن من اجلائز أن  ف نشأة يف ظل تق

نوع أنظمة امحلاية املعمول هبا  ية، وهكذا تقر  رشوط ا نوع من ا ية الوفاء بذكل ا ياسات الو بتالقانون الوطين وا شلك ل ل ن لسـ ط ل
ية تيض رشوطا  يل، عىل أهنا ال تقر بأي مقاربة  تيض ا شلكمبا فهيا األنظمة اليت  تقسج بق، تؤكد . لتتق سـوابإلضافة إىل ما 

ها يف حال ّالفقرة رضورة أال يعرض  هم للخطر وأال  يدية ومصا تدوين حقوق أحصاب املعارف ا يل أو ا سا ميحل تقل ل لسج لت
شوف عهنا نارص غري  مكنت تكل املعارف  ع  .تضم

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا َّتعل  ل

بادئ ياسة العامة وا ملالعالقة بأهداف ا  لسـ

يا دعا  نقاش حول فائدة جسالت املعارفلوفد أسرتا بق لإىل مواصةل ا بدو كام لو اكن  يدية علام بأن ذكل قد  يست ا ي لتقل
يدية ية محلاية املعارف ا نقاش حول رشوط األ تقلا هل ياسة العامة . لل تعلق عىل اخلصوص بأهداف ا سـوقال إن ذكل  لي

يدية"أي " 3"و"  تشجيع الاحرتام"أي "2" ية ألحصاب املعارف ا ياجات ا تقلية الا لفعل ت لب دمع أنظمة "أي " 6"و"  حتل
يديةامل تاكر واإلبداع"أي " 10"و"  لتقلعارف ا بيع الا ية العامة ". تشج تو بادئ ا جهيوأضاف أن هذا احلمك يربط أيضا اب ل مل ت
يدية وتطلعاهتم" )أ( ياجات أحصاب املعارف ا تجابة ال تقلبدأ الا ت لسـ ح ية امحلاية وإماكية احلصول " )ج(و"  م نبدأ فعا ل م

هامبدأ احرتام وفق األعراف " )ح(و"  علهيا يدية و نقلالاتفاع ابملعارف ا تقل مبدأ اإلقرار خبصائص املعارف " )ط(و"  لن
يدية سك جسالت ". لتقلا يارها  ية يف ا سلطات الو ية كربى عىل تويخ الوضوح يف املرونة اليت حتظى هبا ا ملوعلق أ ت ن ل خمه ط ّ

يدية  .لتقلخاصة ابملعارف ا

 9العالقة ابملادة 

يارأى  تعلوفد أسرتا ياق املادة ي أن هذا اجلزء  بة كام جاء يف  ية أو احلقوق املو سأةل امحلاية ادلفا سـلق أيضا  ع  .9جمب



WIPO/GRTKF/IC/17/5 

Annex 

71  

تعاريف  لا

ياابن إن  يدين من لقال وفد ا يدية وا يقات أوحض للمعارف ا تطلب وضع  تخدمني  توقع  ملسـتفإاتحة إماكية ا تقل تعل ي سـ ل لن للم
يدية دون أية يةلتقلامحلاية ال سـامي يف حاةل إاتحة امحلاية للمعارف ا  .شلك رشوط 

بنياقرتاحات ياغة من مرا شأن ا ق  لص  ب

تجارة ادلوية إضافة  ثل غرفة ا لاقرتح  ل شوف عهنا"مم يدية"بعد " ملكغري ا  ).1(11يف املادة " لتقلاملعارف ا

ثةل  ية ممواقرتحت  شعوب األ صلمركز ا تعاضة عن املادة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل تايل) 2(11سـ الا نص ا لاب يف : "ل
ية وادلول محال برزت  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب واألمم وا فنازعات بني ا ل تقل صل جملل جمل لجمل

ية  ية  بغي إحالهتا إىل حممكة عا بة احلق،  يص وتكون صا نحوها الرت رشاكت اليت  تحدة أو ا للملكاألعضاء يف األمم ا ن ح ملخ مي ل يمل
ية وادل شاؤها مع األمم األ صلالفكرية، يمت إ تحدة وشمل قضان تول األعضاء يف األمم ا ية" ذوي خربات يف احملامك ةمل أو " لقبلا

تحدة ية غري األعضاء يف األمم ا ية أو قضاة من ساكن األمم األ ملاأل صل شعوب. صل لويقدم ادلمع حملامك ا ية يف تدوين /َّ صلاألمم األ
ها ق يهنا وتوز يعوا يةلفائدة ان فشفا  ."ل
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 12املادة 
 ر القانوين العامالامتيش مع اإلطا

يدية والاتفاع  نفاذ إىل تكل املعارف ا يولويج، وجب أن يكون ا نوع ا تعلق مبكوانت ا يدية  نإذا اكنت املعارف ا تقل ل ب ت ت لتقل ل ل ّل
يولويج نوع ا نفاذ إىل تكل املكوانت  ية اليت حتمك ا يا مع القوانني الو بهبا مامت ت ل ن لشـ لل نفاذ إىل املعارف . ط سامح اب لوال يعين ا ل

ية املقرتنة هبا أو الاتفاع هبا أو الانني معا، لتقا نفاذ إىل املوارد الورا سامح اب ًيدية أو الاتفاع هبا أو الانني معا، ا ثً ن ث ل ل ث ن ل
يح  .حصوالعكس 
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يق عىل  12املادة  لتعلا
نظم  يدية واألنظمة القانوية األخرى وال سـامي ما  يال مفر من أن تقوم عالقة ما بني حامية املعارف ا ن نفاذ إىل املوارد لتقل لمهنا ا

ية يدية ا تصةل ابملعارف ا ية ا حملمالورا تقل مل ناسب . لث ملويكفل هذا احلمك الاساق مع تكل األطر ساحما يف الوقت ذاته ابلقدر ا ت
نظامني ية بني ا تقال لمن الا ل تقل 37وتأيت امجلةل األوىل من احلمك متاما مبقابل الفقرة . سـ ية اليت  تو سـ من خطوط بون ا جهي تل

بقةإجراءات املوافقة ب تكل املوارد ملسـا تصةل  يدية ا نفاذ إىل املعارف ا ية عن ا نفاذ إىل املوارد الورا نرية  با مل تقل ل ث للل وتأخذ . ملسـت
ية عن اجتاه املوافقة  تقال ها، مؤكدة تكل الا لهذه امجلةل يف هذا احلمك ابملقاربة  سـ بقةنفس يدية  ملسـا نرية للمعارف ا لتقلا ملسـت

تصةل مبقومات  يولويجملا نوع ا با لت  .ل

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا َّتعل  ل

بادئ ياسة العامة وا ملالعالقة بأهداف ا  لسـ

يا أشار  ياسة العامة لوفد أسرتا تعلق حتديدا هبدف ا سـإىل أن هذا احلمك  سارات ادلوية "أي " 9"لي لاحرتام الاتفاقات وا مل
تعاون يف إطارها ية وا لا ـي العام" ملعن تو بدأ ا جهيوا ل بري هذا احلمك عن ). ز (مل شات حول مدى  نا تعودعا إىل مزيد من ا ق مل

بادئ نارص من األهداف وا ملتكل ا  .لع

بني ياغة من مرا شأن ا قاقرتاحات  لص  ب

ثةل  ية مماقرتحت  شعوب األ صلمركز ا يدية واملوارد " إضافة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل نفاذ إىل املعارف ا تقليكون ا لل
ية وفقا لقوانني ا ها/ألمةثالورا تحدهثا أو طورها أو  ية اذلي ا شعب األ نقلا ّ سـ صل  .يف هناية هذا املادة." ل
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 13املادة 
 هاإدارة امحلاية وإنفاذ

بة مبا ييل )أ( .1 نا ية أو عدة سلطات  ية أو إ تص سلطة و سـبغي أن  مي ن مخت قلن ط  :ي

تو 167تعممي ]توزيع[ "1" يذ محالت  يدية و شأن حامية املعارف ا عاملعلومات  ل تقل تنفب هور وادلعاية من ل مجلية ا
ها  يدية ونطا توافر حامية املعارف ا يدية وغريمه من أحصاب املصاحل  قأجل إعالم أحصاب املعارف ا تقل ب لتقل ل

 نوالاتفاع هبا وإنفاذها؛

تكل املعارف "2" رشوع  متكل غري ا يدية من أفعال ا تعلق ابملعارف ا بار فعل  بت يف ا لا مل تقل ي ت لل ل أو سوء  ع
تكل املعارف؛ أو168نالاتفاع هبا تعلقة  رشوعة ا سة غري ا نا ب غري ذكل من أفعال ا مل مل ف  مل

بار "3" بت يف ا تا تفاععل يدية والا نفاذ إىل املعارف ا نرية عىل ا بقة ا ن املوافقة ا تقل ل لسـ نوحة؛ملسـتمل  مم هبا 

ية ]كيفيةحتديد [ "4" بة فعا لمرا نصف؛تقامس 169ق نافع عىل حنو عادل و م ا  مل

بار حق يف  "5" بت يف ا تا يدية موضع تعد، وحتديد اجلزاءاتعل ٍّاملعارف ا تعويضاتلتقل  ؛ل وا

يدية عىل "6" تقلساعدة أحصاب املعارف ا يدية وحبنالاتفاع  لم هم ا هم يف معار لتقلقو ف ارسـهتا وإنفاذها، مىت ممق
با نا نا و سـاكن ذكل  م  .ممك

يغ  )ب( تبلبغي  لئة دوية ما[ين ية الفكرية ]هي ية  نظمة العا للملكا مل س 170مل ية لابمس ا سلطات الو نلطة أو ا أو [طل
ية يدية 171]قلمياإل تعلق حبامية املعارف ا تعاون وبادل املعلومات يف ما  سري ا شلك واسع  تصة ورشه  تقل ا ي ت ل ي ب ن لخمل لت

نافع نصف  تقامس ا للموا مل  .ل

تدابري .2 لبغي أن تكون ا يل امحلاية ين ية  ية واإل سلطات الو ها ا تفعواإلجراءات اليت  مي ن لل قلط هذهتضع بادئ ل وفقا  مل ا
باء  هم أي أ يدية وال  بة ألحصاب املعارف ا نا رسة و بغي أن تكون  نصفة و ععادةل و تقل سـ حتملي م ن ّم ل م بغي أن [ي ينو

رشوعة   .172]العامة واملصلحةملتوفر ضامانت ملصاحل الغري ا

                                                           

يك 167  .ملكسـوفد ا

يك 168  .ملكسـوفد ا
يك 169  .ملكسـوفد ا

يك 170  .ملكسـوفد ا
يك 171  .ملكسـوفد ا
يا 172  .لنص غري واحضقال الوفد إن ا. مبوفد كولو
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يق عىل  13املادة  لتعلا
يدية وإنفاذها بطرق شـىت تضمن . لتقلميكن إدارة حامية املعارف ا هود أن  توا يدية حتديد بعض ملع لتقلتدابري حامية املعارف ا

يدية ية والوضوح يف حامية املعارف ا تصة اليت تكفل الفعا ية ا سلطات الو تقلاإلجراءات ابإلضافة إىل ا ل خمل ن لل يونص هذا . ط
هودة إىل  ية ا هام والوظائف الر ملعاحلمك عىل ا تصة"ئيسـمل سلطة ا خملا ية اإلداري" ل ة نظرا إىل للبنمن غري حتديد أي شلك معني 

تلف جدا بني بدل وآخر بات اإلدارية قد  ختأن الرت  .تي

شلك  يدية وإدارهتا  ية حبامية املعارف ا تو ساعدة عىل ا تصة دور عام هو ا سلطات ا ناط اب بولعل من املمكن أن  تقل ع ل مل خمل ل لي
ية أحصاهب. عام تو يدية  ثال تقدمي املعلومات عن حامية املعارف ا يل ا عومن ذكل عىل  ل تقل لمل هور هبا، أو سب مجلا وعامة ا

رشوع واملوافقة  متكل غري ا بت يف ا هام يف ا ملاإل لل بقةس شاء مركز اتصال  ملسـا نافع، أو إ نصف  تقامس ا نرية وا نا للم مل ل ملسـت
يدية شؤون حامية املعارف ا تص  ميي  تقلوطين أو إ ب لخي  .قل

تصة دور حمدد هو إنفاذ حامية املعارف ا سلطات ا ناط اب لورمبا ميكن أن  خمل ل ية اخلاصة . تقليديةي لونص معظم القوانني احلا ت
تقة من  تجات ا يه والغرامة ومصادرة ا ثل ا بة األفعال اليت ختل ابلقوانني بأشاكل شـىت،  شـهبذا املوضوع عىل معا ملن مل ب م لتنق

يدية أو إبطاهل وهمل جرا نفاذ إىل املعارف ا يدية أو إهناء ا تقلاملعارف ا ل لتقل لتقليدية بعض وقد يواجه أحصاب املعارف ا. ل
ية  ناد دور خاص للواكالت احلكو شاء نظام جامعي لإلدارة أو إ هم مما يطرح إماكية إ ية يف إنفاذ حقو مالصعوابت ا سـق ن ن لعمل

تابعهتا تعدي عىل احلقوق و ملرصد حاالت ا  .ل

ئونص اجلزء الرييس من احلمك عىل أن  بة"ي نا تصة ا سلطة ا سـا مل خمل ية" ل ية أو إ ميميكن أن تكون و قلن ابلفعل، فقد قررت و. ط
نوب  ية  ية الفكرية و ية  نظمة األفر نظر يف هذه اإلماكية، ومهنا األربو وا ية ا سات وسلطات إ جعدة مؤ للملك مجعيق مل ي ن ل مي قلس

ميي  تعاون اإل يا  قلآ لل هادئ) SAARC(سـ يط ا لوجامعة ا يدية . حمل سأةل املعارف ا ناول  تقلويعين ذكل أن من املمكن  م لت
ن ية من خالل ما  ياإل سائلقلمي تصة يف تكل ا سلطات ا ية وا ية ودون اإل بات اإل ملاسب من الرت خمل ل مي قلمي قل  .تي

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا َّتعل  ل

ية أو ادلوية سلطات الو لدور ا ن  طل

يا رصح  سلطات لوفد أسرتا ناوهل دلور ا ند  لقائال بوجه عام ودون إخالل بأي موقف، إن هذا احلمك إلزايم يف جوهره  ت ع
متةل أو إنفاذهاقلمياإل ية يف إدارة أي حامية  حمية أو الو تكل . طن يات اليت ميكن إانطهتا  سؤو شات يف ا نا بومل تكن ا ل مل ق مل

ية سلطات اك فا  .ل

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية مموقال  با حية الطالب وا ل يب 13إن املادة  (AECG)مجع تطلع بشلك ماتسـتج  لل 
توىل إدارة ا تقةل  تإىل إدارة  بق ذكره. محلايةمسـ ياهتا كام  سـوأكد عىل رضورة حتديد نطاق معل تكل اإلدارة وصال ح وأقر . ّ

ية13بأن املادة  يهتا ا ياهتا و تعلق بصال يال فامي  نص أكرث  نه تطلع إىل أن يكون ا مي تذكر وظائف تكل اإلدارة  ي تفص لتنظل ن ح . بلك
شاء تكل اإلدارة ابال تعمل عىل إ ية  سلطات الو ستوقال إن ا ن سـ ن نةطل ته ا للجناد إىل منوذج اقرت ثل . ح نظامت  موقال إن  م

ية الفكرية  ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي يولويج ) ياألربو(قلمل تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ بوجملس ا سـ صل  (IPCB)لل
ية الفكرية و ية  ية الرباز شعوب األ للملكهد ا يلمع صل ية مااي تو)InBraPi(ل بائل  مجع و قأويك وجملس سآيم و يب ن لتوال

شاطر خرباهتا ها أن  تتوتوابج أمارو بإماكهنا  ئة إدارية. لك هادئ قد رشعت يف العمل عىل إجياد  يط ا يوقال إن جامعة ا هحمل . ل
شات حول هذا املوضوع نا قودعا إىل إجراء مزيد من ا  .مل
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بادئ  ملالعالقة اب

يا أشار  يق هذا احللوفد أسرتا نقاش يف إماكية  بإىل رضورة مواصةل ا ن ـي العام تطل تو بدأ ا جهيمك مقرتان اب ل مبدأ "أي ) ج(مل
ية امحلاية وإماكية احلصول علهيا نفعا يدين " ل بأ عىل ا ست  نفاذ و تلكفة وا هم وا رسة ا تفقاصدا أن تكون امحلاية  سـلف ل ملم ع ي ل ل ي

رشح طريقة ). أو ادلول(املرجوين  يل  ها سلطات من ذكل ا متس املعلومات من ادلول األعضاء اليت  توا لب لق ل معلها يف ضوء ل
بادئ  .ملتكل ا

بني ياغة من مرا شأن ا قاقرتاحات  لص  ب

تجارة ادلوية إضافة  ثل غرفة ا لاقرتح  ل ية"مم سبنا بة"بعد " ت نا سـرسة و مي  ).2(13يف املادة " م

ية الفقرة  تا تعلق اب حوفامي  ت ية ممثةل  ، اقرتحت)أ)(1(13في شعوب األ صلمركز ا  إضافة (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل
ية" ية"ل قب" صلأ ية أو إ ميو قلن تعاضة عن " ط تعلق ابملادة ". احملمكة"بلكمة " اإلدارة"سـوالا ، اقرتحت "6)"أ)(1(13يوفامي 

با"حذف  نا نا و سـمىت اكن ذكل  م تعاضة عن املادة ". ممك : الفرصة لعمل ما ييل: "مبا ييل) ب)(1(13سـواقرتحت الا
ناز نظمة دوية، وإحاةل ا يدية دلى  مليل املعارف ا ل تقل مسج ل يدية إىل حممكة دوية، وإحلاق قضاهتا ت تعلقة ابملعارف ا لعات ا تقل لمل

شعوب ها إىل ا يدية و شأن املعارف ا يهنا  لابحملامك ادلوية، أو رش قوا تقل ب ن نقلل ية، و/لن بل /صلاألمم األ يدية من  متعات ا قأو ا لتقل جمل
ية الفكرية، ورش ية  نظمة العا ها إخطار ا ية، جيوز  نئة دوية أ مل مل صل ل للملكي ل تعاون وبادل ه سري ا ية  تها عىل نطاق واسع  ل ي تبغ

نافع نصف والعادل  تقامس ا يدية وا تعلق حبامية املعارف ا للماخلربات فامي  مل ل تقل  ."لي
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 14املادة 
ية ميامحلاية ادلوية واإل  قلل

تاحة نافع واملزااي ا ملبغي أن تكون امحلاية وا مل يديةاملعارف] املعارف[حصاب  ألين تدابري173لتقل ا ية ل مبوجب ا طن أو القوانني الو
بدل املقرر أو  يدية األهل، من مواطين ا توفرة للك أحصاب املعارف ا نفاذ،  لاليت تضع هذه املعايري ادلوية حمل ا تقل ل لل من [م

ميني 174]ذوي اإلقامة العادية هدات ادلويةكام فيه  ملقا لهو حمدد مبوجب الالزتامات أو ا تع أحصاب املعارف . لتع بغي أن  يمتو ين
تع به أحصاب لتقلا سه عىل األقل اذلي  توى  ية من امحلاية اب تأ نافع  متيدية األجانب األهل،  نف سـ ت يمب مل املعارف  ]املعارف[م

يدية سائل اإلدارية .  من مواطين بدل امحلاية175لتقلا تعلق اب بدأ إال يف ما  ناءات من هذا ا سمح ابال بغي أال  ملو ي مل ثي تن سـي
ثل قانوين أو  يني  ثل  ممابألساس  تع تعلق بقضااي غري  املراسةلعنوانم ية اليت  ت أو لإلبقاء عىل متاش معقول مع الربامج ا حملل

يدية رشوع للمعارف ا متكل غري ا نع ا بدأ  بارشة  تقلمربطة  مل مب لت ل م  .م

                                                           

يك 173  .ملكسـوفد ا

يك 174  .ملكسـوفد ا

يك 175  .ملكسـوفد ا
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يق عىل  14املادة  لتعلا
نة بأن  ية العامة ا للجلكفت ا بعد ادلويل"مجلع ها عىل ا لتركز  ناول ا". معل ية يف  نارص األسا توأحد ا سـ لبعد ادلويل هو إرساء لع

يدية تعلق حبامية املعارف ا شأن معامةل األجانب يف ما  تقلمعايري  ي ية مبعايري عدة متكن األجانب من . لب ّوتأخذ األنظمة احلا ل
توى الوطين تع ابمحلاية القانوية املكفوةل عىل ا سـا ن ملمت بدأ املعا. ل يه و بدأ ا ية و بدأ املعامةل الو مومن هذه املعايري  ب م لتشم مةل طن

بادل ثل واإلقرار ا بدأ املعامةل اب بدل األكرث رعاية و بدأ ا نصفة والعادةل و تا مل ل ململ م يص موجز بلك واحد من هذه . م تلخويرد 
يدية يف الويقة  متةل يف اجملال ادلويل محلاية املعارف ا ياته ا ثاملعايري مع تدا تقل لع  .WIPO/GRTKF/IC/8/6حمل

تارخي، ظلت توجهيات أعضاء ية حمدودةلوحىت هذا ا ية ا نا بعد ادلويل من ا ناول ا نة يف طريقة  ن ا ل ل ت لتقللج إذن يقمي هذا . ح
متكل غري  يدية األهل احلق يف امحلاية من ا يث يضمن ألحصاب املعارف ا ية  لاحلمك شالك مران من املعامةل الو تقل حب لن ط

رشوع، رشط أن يكونوا يف بدل يدية والاتفاع هبا غري ا هم ا رشوع ملعار ملا ن تقل لمل بدأ .  من املقرر أنه أهلف املعامةل "مويقيض 
ية ية عىل حنو " طنالو يدية األجانب معامةل تكون، كحد أدىن، مؤا يف عىل أحصاب املعارف ا بدل ا بق ا تبأن  تقل لض ل ليط

شاهبة نني يف ظروف  يدية من املوا ها عىل أحصاب املعارف ا ماملعامةل اليت  ط لتقل ية طنوهكذا تضمن معايري املعامةل الو. يطبق
نني واألجانب ساواة القانوية بني أحصاب املعارف من املوا طدرجة من ا ن ية من . مل طنوجتدر اإلشارة إىل أن املعامةل الو

يدية نهيا من أحصاب املعارف ا ها ادلوةل عىل موا ية ألن مضموهنا رهن ابملعامةل اليت  تقلاملعايري ا لط بق تطب  .لنس

رشوع ه متدة يف  ياغة ا مويس الغرض من ا ملعلص يارات ل ساعدة عىل حتديد ا يهنا، بل ا خلذا احلمك هو فرض أي مقاربة  مل بع
يه تو نة إىل مزيد من ا ياغة صك دويل أو أكرث يف هذا اجملال، ودعوة أعضاء ا ند  بت فهيا  بغي ا همة اليت  جا ن لمل للج ص ع ل  .ي

ية  بة للوهةل األوىل يف ضوء اخلربة املا نا بدو  ية قد  ضومع أن مقاربة املعامةل الو سـ ت من ية الفكرية، ط بة يف جمال ا تعا مللكوا ق مل
نة تويح برضورة  شاركني يف ا يدية وأشاكل امحلاية اخلاصة اليت يطالب هبا العديد من ا يعة املعارف ا للجفإن  مل تقل لب ط

ثل  بادل واملعامةل اب يل اإلقرار ا بادئ أخرى من  يدات أو  ناءات وا بعض الا ية  تكامل املعامةل الو ملا ت ب مب ي ب ن ملسـ قط لتق سـتث
يدين من امحلايةلوا ية  ياق الوضع القانوين والقوانني العر تفيه، وال سـامي يف  ف للمسـب سـ ية . تش هوم املعامةل الو طنفإذا أخذان  مبف

نيب  متع األ ية ا بت يف أ يهنا مبا فهيا من قوانني عرية  ية يف بدل امحلاية عىل قوا متد احملمكة األ يق،  جناه ا ف جملن هلتع لل ب لض جنمبع سـ
متع احمليل اذلي يرغب وقد. للحامية من عدمه يب ذكل للوضع مبا يريض ا جمل ال  يعي –يسـتج  يف الرجوع إىل –طب وهذا 

نه العرية فقوا متع حميل من بدل . ني بل  ية يف بدل امحلاية أن  يه، بإماكن حممكة أ بادل وا بدأي اإلقرار ا جملويف ظل  تق ب بم نت جمل لتش
يدية الصفة القانوية اليت تؤههل لرف نشأ املعارف ا تقل لن بدل م يد من امحلاية ألن هل هذه " أ"لع دعوى يف ا ملسـتفعىل أساس أنه ا

شأ نالصفة القانوية يف بدل ا بة كقاعدة عامة ولكن اإلقرار . ملن نا ية قد تكون  بق أن املعامةل الو تخلص مما  سـو ن سـ مسـ ط ي
ثل الصفة القانوية سائل احملددة  ناسب أكرث ملعاجلة بعض ا ثال  بادل  نا مل مت م م  .مل

سأةل معقدةتوبقى حامية يدية من األجانب، مع ذكل،  م أحصاب املعارف ا شات . لتقل نا يد، مل تفض  قونظرا إىل هذا ا م لتعق
ية ال حتمي  ية احلا يدية الو ية فضال عن أن قوانني املعارف ا سأةل ا يه حمدد وواف يف هذه ا نة إىل تو لا ن تقل ن مل طللج ل لتق ج

يطا من متد  خلأحصاب احلقوق األجانب عىل اإلطالق أو   . املقارابتتع
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ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا َّتعل  ل

بعد ادلويل  لا

يا أشار  تقين، ودعا إىل الاطالع لوفد أسرتا به ا بعد ادلويل من جا ناول ا ية  نة قد أىت إرشادها حمدودا يف  لإىل أن ا ن ل ت كيفللج
يدية من  ية الفكرية عىل املعارف ا بق أنظمة ا بدلان اليت  حعىل جتربة ا تقلمللك تط ناوها يف لل ية وطريقة  ليث املعامةل الو ت طن

نياق أنظمهتا القانوية  .سـ

 القانون الوطين

ثل  ثني حول احلومكة يف ادلول اجلزرية ممأعرب  با حية الطالب وا ل نص القانون الوطين (AECG)مجع بة يف أن  ي عن الر غ
ها أجانب تعامل مع األصول اليت  ساواة يف ا ميلكعىل ا ل تيض . مل شأن لرضابيقوقال إن ذكل  نظر يف الصكوك القانوية  بورة ا ن ل

بة إىل بدلان اجلوار هل بال شك اب ثل وقال إن ذكل يكون أ سـاملعامةل اب لنمل  .س

 تعليقات عامة

بوةل يا إن املادة  مققال وفد زا  .مب

بني ياغة من مرا شأن ا قاقرتاحات  لص  ب

ثةل  ية مماقرتحت  شعوب األ صلمركز ا تعاضة عن (SIPC) جلنوب رشق أمرياكل سـيعمل : "هذه املادة مبا ييلسـ الا
شعوبمن أجلاملوقعون عىل األحاكم  ياانت، مبا يف ذكل ادلول األعضاء يف /ل حامية ا يع ا ية من  متعات األ لكاألمم وا مج صل جمل

يدية دون ترصحي أو ممن حياول الاتقام  تفاع ابملعارف ا سلمي أصيل ابال سعى إىل احلصول قوة عىل  تحدة، ممن  ناألمم ا تقل ن ت ي لمل ً ّ
يدية/من األمم تخدام املعارف ا سامح اب متعات اليت ترفض ا ية أو ا شعوب األ تقلا سـ ل صل لل  ."جمل
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 تعليقات عامة
ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

يك اقرتح  بارة ملكسـوفد ا ته  نص بر عتضمني ا نني علهيا"مل يدية واملؤ متأحصاب املعارف ا تعمل لكهيا " لتقل مسـألن املصطلحني 
نص يذكر أحدهام فقط يف بعض احلاالتكام لو اكن  نص علام بأن ا لمرادفا لآلخر يف ا ومصطلح " صاحب"وملصطلح . ل

يهنام يف موضوع الفائدة أو يف حق ما أو يف امحلاية أيضا" مؤمتن" يزي  تلفة وميكن ا بدالالت  مت  .لخم

ثإعادة تريب املواد يف هذه الويقة عىل غرار الويقة وفد الصني واقرتح  ث يل . WIPO/GRTKF/IC/9/4ت سبوذكر عىل 
بداية ية للحامية يف ا نت تعريف نطاق املوضوع احملمي ورشوط األ ثال أن الويقة املذكورة  لا هل تضم ث  .مل

يا ورصح  ندة إىل الويقة نوفد أملا شات الالحقة ا نا ثقائال برضورة أال تكون ا ق  WIPO/GRTKF/IC/16/4ملستمل
يWIPO/GRTKF/IC/16/5ثوالويقة  بلح األساس الو سان الاحتاد األورويب . ملقد للعمل ا لوأشار إىل ما جاء عىل 

ناء أية  نة، من غري ا نجزه ا ند إىل مجمل العمل اذلي  بغي أن  شات  نا نة من أن ا رشة  ثيف ادلورة الرابعة  ت تن س سـي للجت ت ق مل للج ع
يهنا بعويقة أو واثئق عدة  نص إىل الويقة . ث يل ا ثواقرتح الوفد أيضا أن  ل ثوالويقة ) WIPO/GRTKF/IC/13/4(Bحي

WIPO/GRTKF/IC/13/5(B) Rev . بري يمة حول اخلصائص العامة ألشاكل ا تواين عىل معلومات  تعألهنام  لحت ّ ق
يدية يدي واملعارف ا ثقايف ا تقلا تقل لل  .ل

برييوفد سورسا وقال  يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ثالث، أي املوارد الورا ية ا ناول القضااي املوضو تعبرضورة  تقل ث ل ع لت  ل
ساواة يدي عىل قدم ا ثقايف ا ملا تقل نة . لل ها يف لك دورة تعقدها ا ثالث  ناول القضااي ا ناء عىل ذكل إىل  للجودعا  ل ت لكب

ها هام  يص الاهامتم والوقت  يعو مجلس نف ياانت اليت أدىل هبا يف شأن الويقة . ختص ثوذكر الوفد اب لب ّ
WIPO/GRTKF/IC/9/5نة وال سـامي ادل سابقة  للج خالل ادلورات ا رشةل سة  عورة اخلا وقال إن الوالية اجملددة . م

نص عىل ما ييل تنة  نة: "للج للجمتر ا توصل إىل اتفاق [...] تسـ ند إىل نصوص هبدف ا ها وبارش مفاوضات  ليف  تت تسمعل
لأو صكوك قانوية دوية(حول نص لصك قانوين دويل  يدية وأشاكل ) ن ية واملعارف ا تقلتضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا لث

يديا ثقايف ا تقلبري ا ل لتع تفاء األقواس املربعة يف الويقة املعدةل ." ل ثووحض موقفه قائال إن ا ن
WIPO/GRTKF/IC/16/5 Prov.  . نص نص مبا يف ذكل ا لال يعين وجود توافق يف اآلراء حول أي جزء من ا ل

يد . اذلي ال يرد بني قوسني مربعني يه، رأى الوفد أن الويقة ال تزال برمهتا  قو ث نقاشعل  .لا

تني  ية العامة يف الو تو بادئ ا ياابن إىل األهداف وا ثيقوأشار وفد ا جهي ل مل  WIPO/GRTKF/IC/16/4ل
ياابن الواردة يف الويقة WIPO/GRTKF/IC/16/5و يقات اليت تقدم هبا وفد ا ث، وقال إن ا ل لتعل

WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add.نقاش يدة يف مواصةل ا ل ال تزال سارية وربام تكون  مف تفظ الوفد حبقه . ّ حوا
ئةل يقات واأل تقدم مبزيد من ا سـيف ا تعل شة . لل نا شموية يف  شأن املرونة وا ية العامة  تو بادئ ا قودعا عىل احرتام ا ل ل ب جهي ل ممل

ياغة لك مادة ية واألخذ هبا يف  صاألحاكم املوضو  .ع

يا إن الواثئق  يد (WIPO/GRTKF/IC/16/4مبوقال وفد زا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ) يل
يدية (WIPO/GRTKF/IC/16/5و ية (WIPO/GRTKF/IC/16/6و )لتقلاملعارف ا ال تزال ) ثاملوارد الورا

ية من لكأساس املفاوضات،  بس وال أشفنه ال يرفض أية واثئق إضا مية مضافة ما دام ذكل ال حيدث أي  لهنا أن تأيت  بق
ئة عن املفاوضات تضع مع. يتسبب يف أي تأخري نا شـوقال إن الصكوك ا يا وتلزم ادلول األعضاء ابعامتد تكل املعايريل .  نايري د
توى . أساسا" ملزمة"ّوأكد عىل أن تكون  ها توفري امحلاية ميكن أن حتدد عىل ا ملسـوقال إن الوسائل اليت يمت من خال َّ ل

شأن يف إطار اتفاق تربس يالوطين كام هو ا شف عن املصدر أو بدل. ل يا ا شمل املعايري ادل لكوارتأى أن  ن تعلق ت شأ فامي  ي ا ملن
يل عىل املوافقة  ية، وادل يدية ا تخدمة يف الاخرتاعات فضال عن املعارف ا ية ا ية أو الورا يولو لابملوارد ا ن تقل سـ ث ملعب ل مل جل

نافع نصف والعادل  تقامس ا يل عىل ا تصة، وادل سلطات ا نرية من أحصاب املعارف أو ا بقة ا للما مل ل ل خمل ل ملسـتسـ وقال إن عىل . مل
تطلع إىل األمالصك أو الصكوك سري قدر اإلماكن وأن ات أن  ية ا يقة وغري غامضة وذا تفم وأن تصاغ بطريقة واحضة ود لت ق

ساوييع أن حتظى القضااي املوضو إىل ودعا".قامئة بذاهتا"تكون  ثالث ابألولوية ذاهتا اب تة ا تقدم . لل لوأشار مع ذكل إىل ا
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يدية وموضوع أشاك ية، فرأى أن لتقلاألكرب احملرز يف موضوع املعارف ا يدي ابملقارنة مع املوارد الورا ثقايف ا بري ا ثل ا تقل ل لتع ل
يل ثاين اب تفضحيظى املوضوعان األول وا ش. لل لوشدد عىل ضامن ا سار بصورة عامة وأن تّ ية يف ا ملفا يع ادلول ف يه  مجعامل  ف

ساوي  .لتاألعضاء اب

تجارة ادلويةوأقر ثل غرفة ا ل  ل ثال  ابلقلق اذلي أبدته بعض ادلول األمم ية، ومهنا  تاجئ اك نة مل حتقق بعد  معضاء من أن ا ف ن للج
يدية شأن املعارف ا تقلصك دويل  تدرك قائال. لب تقدم قد أحرز يف احلد من احامتل إصدار براءات غري سـوا ل إن بعض ا

يدية لتقلمية يف املعارف ا يدية مضن احلد اوذكر. سل بو مصادر املعارف ا ثال أن تدرج الو يل ا تقل عىل  ي لمل ُ ألدىن من الواثئق سب
ية  يدية، معلقة عىل ذكل أ ياانت للمعارف ا شاء قاعدة  شأن الرباءات، وإ تعاون  يه يف معاهدة ا نصوص  مهكام هو  تقل ب ن ب ل ّعل ل م

تيب براءات الاحتاد األورويب والوالايت ىورأ. كبرية يدية وأاتحهتا  ند للمعارف ا شأهتا ا ية اليت أ بة الر ملك أن ا تقل ه ن مق لت ل ملك
تحدة األ يدملا تقدم ا ثال آخر عن ا ية  ملفمر م نة مؤكد ّورحب. ليك للجتجديد والية ا تني اب هدف املرجو يف فرتة ا ن أن ا لسـل
بةل هو  يدي"ملقا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلامحلاية الفعاةل للموارد الورا ل تع تقل لث ل هدف يطرح " ل لوأن هذا ا

نظر إىل القدر احملدود من الاتفاق بادئلحتداي اب  أن الصك ادلويل اذلي يكفل حامية فعاةل للمعارف وأضاف. مل عىل ا
سلطان القضاء  يدية ال بد أن يكون خاضعا  لا ئة يف ظهل أمام قاض -لتقل نا نازعات ا سوية ا شـ أي أن يكون ابإلماكن  ل مل ت

بادئ رس مجموعة واحضة من ا بق و ملحمايد  يف يل لن ىورأ. يط يكون حمل احرتام أو لقب أن صاك ال يكفل نظاما من ذكل ا
بال رشوع وقال. قإ متكل غري ا ية تعريف ا ته و ها الوضوح يف جوهرها، أي ما املرجو حام يدية  مل إن املعارف ا ي لتقل يف كنقص ي ل

سلطان القضاء نظام قادرا عىل اخلضوع  ليكون ا ل يل احلظ إىل أن يؤىت هبذا وأضاف. ل ضئ أن إبرام صك دويل فعال يظل 
نة قد يؤدي إىل نظام عاجز متاما عن العمل إن حماوةل وقال. الوضوح سب للك احلاالت ا ملمكا  أن من وأضاف. لتح

بلور ما هو ممكن فعال وما هو غري ممكن ندما  تجربة أي  يعه يف ضوء ا نطاق حمدود مث تو بدء  هل ا تاأل يس ع ل سـ ب  إىل اودع. ل
نة عىل   يح ذكل) 1(للجأن تعمل ا يدية وتو ضاحلد من نطاق تعريف املعارف ا تعريف،  لتقل واحلد من نطاق تعريف ) 2(ل ا
رشوع،   متكل غري ا ملا ناءات،  ) 3(ل باحة والا يح نطاق األفعال ا سـتثوتو مل ثل ) 4(ض يات جديدة  موتفادي أي  مقتض

شف عن املصدر" يل من الفائدة" لكا باء ويعود  بقلمما قد يزيد من األ  .ع
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