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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالتاسعة  الدورة
 2011ليويو 22 إىل 18جنيف، من 

  مشروع مواد:محاية املعارف التقليدية

 مانة األمن إعداد

 مقدمة

ثاين ما بني ادلورات من خالل اجامتع  .1 ياغة ، 2011 فرباير 25 إىل 21لالفريق العامل ا صمعلت ست مجموعات 
يدي ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا رشوع مواد  توحة العضوية عىل إعداد  ية و تقلغري ر ل تع ب م لمس ل وعلق الفريق . مف

ته العامة يوم  رشوع املواد يف  سـالعامل املذكور عىل  ياراتاقرتح اخلرباءو 2011  فرباير25 و24جلم  خل بعض ا
بديةل  . لا

ند طلب الفريق العامل  .2 ثاينعونزوال  رشوع املواد اليت أعدت لا تضمن  ُ ما بني ادلورات، أعدت األمانة ويقة  م ت ث
ياق هذا الفريق العامل ثاينسـيف  يحت تكل الويقة يف شلك الويقة ل ا ث، وأ ث ت ُWIPO/GRTKF/IC/18/7 يف 

نةادلورة  ثا ما نةل رشة  للج  يدية  ع ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع م
نة ("والفوللكور ثوتضمن الويقة املذ. 2011 مايو 13 إىل 9، اليت عقدت من ")للجا رشوع ت مكورة إىل جانب 
سه يةةمجموعمقدمة مقرر " 1: " ما ييلنفاملواد  ياغة ا ن ا عليقات عىل املواد اليت اقرتهحا اخلرباء يف ت" 2 "ملعلص

سة العامة للفريق العامل  ثاينجللا يس  ما بني ادلورات يفلا هرية يوم ا مخل   25ويوم امجلعة  2011 فرباير 24ظ
ها اخلرباء يف يقدهمابديةل خيارات أية و" 3"؛ ؛ 2011فرباير   .نفساألايم املذكورة 

نةويف ادلورة  .3 ثا ما نة احلكول رشة  م  للج رشوع املواد الواردة يف الويقة ع ثية ادلوية، نوقش  م ُل
WIPO/GRTKF/IC/18/7يد ألف و تواصل تو توحة العضوية  ية  ياغة غري ر نة مجموعة  حت هذه ا لمف مس ص للج

 .املواد

A 
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رشوع املواد"قد و .4 نص  نة علام  مأحاطت ا ب يديةللج شأن املعارف ا تقل  ياغةلب  املذكورة لص اذلي أعدته مجموعة ا
نادا إىل ا نص كو. WIPO/GRTKF/IC/18/7ثلويقة ستا تاح ا نة أن  بت ا لو ي للج نة ورةثيقة معل دلطل للج ا

بةل نص يف مرفق هذه الويقة1."ملقا ث ويرد هذا ا  .ل

يهتا بنإعداد هذه الويقة و  ث

يا إىل ضامن أعىل قدر  .5 تعديالت اليت اقرتحهتا ادلول األعضاء  نص ا سعيف مرفق هذه الويقة، أدخلت عىل ا ل ل ث
رشةممكن من اإل نة  ثا نة يف دورهتا ا عجياز والوضوح يف هذه الويقة، وفقا للقرارات اليت خرجت هبا ا ل للج وترد . مث

ها أو رأت  بارات اليت اقرتحت دوةل عضو حذ سطرة، أما اللكامت أو ا نص  بارات املقرتحة املدرجة يف ا فا لع م ل لع
ت. ّفهيا إشاكال فرتد بني قوسني مربعني يت ملوأدرجت أيضا الاقرتاحات ا بون و ياغة اليت تقدم هبا املرا لقعلقة اب ق لص

ياغة. دمع ادلول األعضاء يارات ا لصوتفصل رشطات مائةل بني  نصوص الواردة يف . خ لومل يصدر أي من ا
 .احلوايش عن األمانة

تعراض املواد الواردة  .6 نة مدعوة إىل ا سـإن ا للج
يغة معدةل  يق علهيا قصد وضع  ّيف املرفق وا ص لتعل

ها لوحمدثة  َّ. 

 

 ]ييل ذكل املرفق[

                                                           

نة  1 رشة  نة  ثا للجرشوع تقرير لدلورة ا ع ل  )WIPO/GRTKF/IC/18/11 Prov(مم
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 1املادة 

 موضوع امحلاية

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

يار   1خلا

يدية املعارف  1.1 شمل لتقليقصد ابملعارف ا تعملتاليت  تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا لادلراية ا ب تاج جامعي مللعمل ن ويه 
شرتك بني األقالمي] تقليدي[ ]سـياق[يف  يةداخل مو ية أو  حمل جامعة أ ياق و .صل شاط فكري يف  سـتج عن  ن تن

تيدي وشمل تعمل تقل تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا ل ادلراية ا ب ًاليت شلك جزء منمللعمل يدية ت لتقل أنظمة املعارف ا
يا[اليت ختص  صلبا أ يةشع  ]].1حمل أو جامعة 

يار   2خلا

تطورة )أ( 1.1 يوية و يدية معارف  ماملعارف ا ح تلفة[  يف]نشاطات فكرية[ويه مثرة . لتقل يدية  خمياقات  تقل  ]سـ
يةاملعارف توشمل  هارة لعلما تعلوالكفاءة مل وا تاكر واملامرسة وا لوالا شمل يف إطار جامعيميب  أنظمة املعارف ي 

ية  ئة والظروف اجلغرا تخدم عىل نطاق واسع وفق أي تغريات يف ا مترار و نة اليت تطور وحتدث اب فا لبي سـ تن سـ ملق
ية عوابش [اليت ختص[وغري ذكل من العوامل  ية ]و [أوصل أ  ؛]]حملجامعات 

بادئ حق  ية مبوجب  ية واألمم األ شعوب األ ية  مجيب حامية املعارف األ صل صل لل يةتقريرصل  .لتمن املصري واحلق يف ا

ميي رويح وثقايف وفكري ومادي؛ )ب( توارث إ يدية جزء من تراث جامعي  قلاملعارف ا م  لتقل

يل إىل )ج( ها  يدية معارف  جاملعارف ا ينقل ها لتقل ترصف فهيا وال  تلفة، وال ميكن ا تقسـمي آخر يف أشاكل  ل خم
تقادم؛  للوال ختضع 

يولويج )د( نوع ا يدية تربط يف جوهرها اب باملعارف ا ت ت لتقل ل ية ل ثقايف لطبيعللمصادر ا نوع ا ل وحتافظ عىل ا لت
يدية ياة ا سده أمناط ا رشي اذلي  تقلوالاجامتعي وا حل جت لب  .ل

يار   3خلا

تعمل ويه مثرة ألغراض هذه األحاك 1.1 تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا يدية إىل ادلراية ا شري املعارف ا لم،  ب لعمل تقل ملت ل
يدي ياق  تقلشاط فكري يف  سـ  .ن

                                                           

ية"يسـتخدم مصطلح  1 شعب األصيل وامجلاعة ا حمللا ميي" ل يدين من امحلاية هذ. هكوعاء مفا ناول الفريق املعين بدراسة ا تفو ملسـت  .ا املصطلحسـي



WIPO/GRTKF/IC/19/5 

4  

ية  هلمعايري األ

يار   1خلا

ية معارف تكون[ 2.1 يدية ا حملماملعارف ا يدية اليت تكون:] / [لتقل تقلشمل امحلاية املعارف ا  :]لت

تج الفريد اخل )أ( َا ية[اص ملن حملشعب أصيل أو جبامعات  بشعب أصيل أو جبامعات ] [بوضوح[أو املقرتن ] ب
 ؛]حملية

 بديل

يدية[مقرتنة بوضوح  ) أ( ية أو  تقلجبامعة  ها؛] حمل يا عىل أهنا مكل  لومعرتفا هبا عر ف ً 

ناقةل  ) ب( يا وحمافظا علهيا و تبطة جام مع يل إىل آخر[مسـتن يدي []جمن  ياق  تقليف   ].سـ

 بديل

ناقةل مسـ )ب( يا وحمافظا علهيا و تقامسة جام تبطة و مع م يل إىل آخر[تن ياق [أو ] جمن  يال يف  سـبني األ ج
 أو/و ؛]تقليدي

ية ًجزء[ )ج( ثقا هوية ا تجزأ من ا ف ال  لل ية[ي حملشعب أصيل أو جامعة   ].أو أمة أو أرسة أو أفراد].ل
 بديل 

تجزأ من [معرتفا هبا )ج( يجزء ال  ية  ]ً ثقا هوية ا فا يديةأو أمم جامعات لشعوب أو[لل ية أو  ية أو أ تقل  صل عىل ]حمل
ية ثقا ية ا ية عن ا ية أو امجلا ية الائامت سؤو فأهنا متكل املعارف من خالل شلك من أشاكل ا لمللك ع ن ل وميكن إقامة . مل
يق عرية شلك رمسي أو غري رمسي من خالل ممارسات أو قوانني أو موا يل  فعالقة من هذا ا ث ب  .لقب

يار   2خلا
 إضافة إىل ما ييل؛ )ج(إىل ) أ[(
 ؛امجلاعةغري معروفة عىل نطاق واسع خارج تكل  )د(
بادئ وق )ه( يقا  ملست  ب تطي يدعىل حنوواعد وهمارات معروفة عادة وعامة ل  .ج 

يار   3خلا
يدية اليت تكون تقلتد امحلاية إىل املعارف ا  :لمت

ية أو  )أ( شعب أصيل أو جبامعات  تج الفريد اخلاص  حملا ب َن  ؛بوضوح هباملقرتن امل

يةًجزء )ب( شعب أصيل أو جامعة  ية  ثقا هوية ا تجزأ من ا حمل ال  ل ل في  ؛ل

نرية؛غري معروفة عىل نطاق واسع خارج تكل امجلاعة )ج( بقة و ية ملدة معقوةل مبوافقة  ية أو ا مسـت األ سـ حملل  مصل
يد )د( بادئ وقواعد وهمارات معروفة عادة وعامة عىل حنو  يقا  جست  مل ب تطي   ل

ي[ رسيةلتقلاملعارف ا  لدية ا
رسية[ 3.1 يدية ا لاملعارف ا سم ومل أو املقدسة لتقل يدة وال  ية معارف حتافظ عىل رسيهتا اجملموعة ا ت ا تقحملم ُسـ تف مل

يدة سـتفسم مع أشخاص خارج امجلاعة ا ملتق   .]ت
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 2املادة 
يدون من امحلاية  ملسـتفا

يدية  يدون من امحلاية مه أحصاب املعارف ا لتقلا بطون ا[ملسـتف وحيافظون علهيا  جوهنا وحيموهناّويروملعارف يسـتناذلين 
يدي  ياق  نقلوهنا يف  تقلو سـ يال ]أو [وي ثال ]. وفقا للامدة األوىل[ج بني األ يل ا يدية، عىل  ملوشمل أحصاب املعارف ا تقل سبي ل

شعوب[ال احلرص،  ية ]لا ية وصل األ لواردة يف  واألسامء اخلاصة األخرى ا]]]فراداألرسة أو األ[ ]واألمم[[حمللامجلاعات ا
رشيع ادلاخيل لألطراف  هم القانوين[لتا يدية معروفني، تكون ادلوةل  ندما ال يكون أحصاب املعارف ا ممثلو تقل  .]لع

 
 بدائل 

يدية [ ية اليت تطور املعارف ا ية وامجلاعات ا شعوب األ يد مهنا ا بغي أن  يدية  تقلتدابري حامية املعارف ا حملل صل ل لتقل تفل تسـن ي
ها وحت  .]افظ علهيامتلكوتعرب عهنا و

ية  ية وا يدون من امحلاية يه تكل امجلاعات واألمم األ حمللا صل يدية ويه أحصابملسـتف شموةل ابملادة األوىل لتقل املعارف ا ملا
ها وحيافظ علهيا وو[ يمن  بطن هايسـت قلنا  .]ت

رشيع الوطين ية وفقا  ية وامجلاعات واألمم ا شعوب األ شملون ا يدون من امحلاية  تا حملل صل ل للي تفسـ  .مل
ية األخرى وفقا للامدة األوىل ية وامجلاعات ا يدية مبن فهيم امجلاعات األ يدون من امحلاية مه أحصاب املعارف ا حمللا صل لتقل  .ملسـتف

ها وفقا للامدة  نا يدية وحتافظ علهيا و بط املعارف ا ية اليت  ية وا يدون من امحلاية مه امجلاعات األ قلا ت ن تتف تقلت حملل لصل تسـ ملسـ
 .األوىل
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 3املادة 
 اق امحلايةنط

 
يار   1خلا

ثارية/يتعني 1.3 ناء عىل هذا الصك احلقوق الا ية  يدية ا يدين من املعارف ا ئبغي أن يكون  تف تن سـي ب حملم لتقل  للمسـ
ية  : فامي ييلعامجلا

 بديل
ية تا ثارية ا ية، احلقوق الا ثا يه املادة ا نص  يدين، وفق ما  تعاقدة  لتكفل األطراف ا ل ن ل عل ت ئمل سـتتف  :للمسـ

 
تع مب )أ( يدية علمتا هم ا لتقلار تحمكوف ثارايلا ها[و سـتئ فهيا حتكام ا تغال لا  ؛]سـ
تخداهما؛ )ب( يدية وا نفاذ إىل املعارف ا ترصحي اب ترصحي أو رفض ا سـا تقل ل ل  لل
ناء عىل رشوط  )ج( يدية  هم ا تخدام معار ية من ا تأ نافع ا نصف من ا يب عادل و باحلصول عىل  تقل سـ ت مل لمل ف م نص

نصفة متفق علهيا نافع  مو  ؛م
تخداممنع ا )د( ساب أو متكل أو ا تخدام، مبا يف ذكل أي ا رشوع وسوء الا سـمتكل غري ا ت سـ كمل  أو ممارسة/ل
تغالل[ تعامل] سـا تفق علهيا؛ سـوا نرية ودون وضع رشوط  بقة ا يدية، دون موافقهتم ا هم ا ممعار ت ملسـف سـ ملتقل  ل
هعند،  ]نعملا [شرتاطالا )ه( تخدام معار تعلق اب ية الفكرية اليت  فنح حقوق ا مللك سـم يدية ت  ]دون[لتقلم ا

رشطي املوافقة  ثال  شـهئم، وتقدمي أدةل عىل الا يدية وبدل  شف اإللزايم عن أحصاب املعارف ا لا ت ن تقل ملك م ل
نافع؛ نرية وتقامس ا بقة ا ملا ملسـتسـ  مل

يدية  )و( تخدام املعارف ا تقلنع ا لسـ هاخارج [م قيا يديسـ شـهئا  دون الاعرتاف مبصدر هذه املعارف]لتقل ا ؛ منو
يدية حصاوالاعرتاف بأ ناد املعارف إلهيم؛ واحرتام القواعد واملامرسات إن اكنوالتقلب املعارف ا سـ معروفني وإ

ية ألحصاهبا ثقا فا  .ل
ّتعني 2.3 تعاقدة الوسائل/ي يح األطراف ا ملبغي أن  ت تن يق هذه احلقوق مع /ي بة والفعاةل لضامن  نا تدابري القانوية ا با سـ مل ن تطل

بارفأخذ القوانني واملامرسات العرية بع  .عتني الا
شري مصطلح  3.3 تعامل"يألغراض هذا الصك،  تغالل"" [سـا يدية إىل أي من ]"سـالا لتقل فامي خيص املعارف ا

ية تا لاألفعال ا  :ل
تجا "1" يدية  نيف حال اكنت املعارف ا متقل  :ل

ياق  )أ( تخدامه خارج ا يعه أو ختزنه أو ا يع أو  ترياده أو عرضه  تج أو ا سـيع ا سـ ي ب ب سـ ن لن لل مل تص
يد  ي؛لتقلا

يدي؛) ب( ياق ا تخدامه خارج ا يعه أو ا يع أو  تج ألغراض عرضه  تالك ا تقلأو ا سـ سـ ب ب لن ل لل مل  م
نع "2" يدية طريقة  صيف حال اكنت املعارف ا  :لتقل

يدي؛ )أ( ياق ا نع خارج ا تعامل طريقة ا تقلا سـ لص لسـ  ل
ند  )ب( شار إلهيا يف ا ببارشة األفعال ا لمل ت" 1"م بارشة ال يجة  تج يكون  سـفامي خيص  من نت عامل طريقة م

نع  .لصا
ت "3" بحث وا لا سب الرحب أو إىل أهداف جتاريةطويرل  .ك املؤداين إىل 
يار [  2خلا
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ّتعني يدية /ي يدين من املعارف ا لتقلبغي أن يكون دلى ا تف ملسـن ية[ي بة / الوسائل]حملما نا تدابري القانوية ا سـا مل ن ل
ها، تغال يدية وا هم ا تحمك يف معار لوالفعاةل من أجل ممارسة ا سـف تقل يدية لل هم ا نفاذ إىل معار ترصحي اب تقل وا ل لل ف

نع أي  يدية و هم ا تخدام معار ية من ا تأ نافع ا نصف من ا يب عادل و تخداهما، واحلصول عىل  مواب ف م تقلنص سـ ت مل مل لسـ
تغالل آخر بدون ترصحي  تخدام أو أي ا سـشف أو ا سـ تخدام ال حيرتم [ك ساب أو متكل أو ا سـوابألخص أي ا كت

نرية  بقة ا ملسـتاملوافقة ا تفق علهياملسـ رشوط ا يدية أو خيرق ا ملألحصاب املعارف ا ل  ].لتقل
تعني 2.3 يدية،  تعلق ابملعارف ا ّفامي  ي تقل يدية خارج /لي تخدمون املعارف ا تيض من اذلين  تقلبغي توافر تدابري  لسـ ي تق ين

يدي ها ا تقليا لسـ  :ق
يدية إىل صاحهبا إذا )أ( ناد املعارف ا يدية وإ تقلالاعرتاف مبصدر املعارف ا سـ لتقل  اكن معروفا، ما مل يقرر ل

يدية خالف ذكل؛  لتقلأحصاب املعارف ا
يدية بطريقة حترتم )ب( تخدام املعارف ا تقلوا يدية وسالمهتالسـ القواعد واملامرسات و[ لتقل مسعة املعارف ا

ية ألحصاهبا ثقا فا  ].]ل
يار   3خلا

يدي 1.3 شف عهنا أحصاب املعارف ا يدية اليت مل  تقلفامي خيص املعارف ا يك لتقل يديل ياق ا تقلة خارج ا لسـ ثقايف، /ل لا
ّتعني ية الوسائل/ي يدية ا يدين من املعارف ا حملمبغي أن يكون دلى ا لتقل تف ملسـن بة والفعاةل /ي نا تدابري القانوية ا سـا مل ن ل

تغالل آخر بدون ترصحي تخدام أو ا شف أو ا نع أي  سـمن أجل  سـ ك بغي اختاذ تدابري تريم إىل ضامن . م ينو
تخدام ملسـاحلصول عىل املوافقة ا ية من الا تأ نافع  يدية، وتقامس أية  تخدام املعارف ا نرية ال سـبقة ا ت تقل مسـ م لت ملسـ

تفق علهيا بني عىل أساس رشوط  نا يدية ا نصف مع أحصاب املعارف ا معىل حنو عادل و سـم مل  .لتقل
 

ّتعني 2.3 نرية ألغراض /ي بقة ا تبغي أن توضع أيضا تدابري من أجل ضامن احلصول عىل املوافقة ا ملسـن ملسـ تخدام ي سـالا
نصف إذا  تخدام عىل حنو عادل و ية من ذكل الا تأ نافع  يدية وتقامس أية  ناعي للمعارف ا تجاري أو ا ما م سـم ت تقل لص لل

بقا شف عهنا  يدية قد  تخدم أن يكون عىل عمل بأن املعارف ا توقع من ا سـاكن من غري املعقول أن  ك تقل سـ مي ل ُمل َّ ُ. 
 

ية مبا  3.3 يدية ا حملمفامي خيص املعارف ا تعنيلتقل يدي،  ياق ا شف عهنا خارج ا ّفهيا تكل اليت  ي تقل سـ لك ل ينبغي توافر /ُ
يدي ها ا يا يدية خارج  تخدمون املعارف ا تيض من اذلين  تقلتدابري  سـ تقل لسـ ل قي  :تق

يدية إىل صاحهبا إذا اكن معروفا، ما مل يقرر  )أ( ناد املعارف ا يدية وإ تقلالاعرتاف مبصدر املعارف ا سـ لتقل ل
ي  دية خالف ذكل؛لتقلأحصاب املعارف ا

ية ألحصاهبا )ب( ثقا يدية بطريقة حترتم القواعد واملامرسات ا تخدام املعارف ا فوا ل تقل  .لسـ
 بديل

رشيع ادلاخيل، فامي خيص  تضاء ووفق ا ند الا بة وفعاةل،  نا ية أو إدارية  يا تبغي توفري تدابري قانوية أو  ع سـ سـ سـ لن ق م ين
 :ما ييل

رسية )1( يدية ا شف عن املعارف ا لنع ا تقل للك هام تغال تخداهما أو ا ل أو ا سـ  سـ
يدي )2( ها ا يا يدية خارج  تخدام املعارف ا تقلندما يعرف ا سـ تقل سـ لع  قل
يدية  )أ( يديةلتقلالاعرتاف مبصدر املعارف ا ناد املعارف ا تقلوإ  إىل صاحهبا إن اكن معروفا، إال إذا قرر لسـ

يدية خالف ذكل  لتقلأحصاب املعارف ا
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تخدام املعارف ا )ب( يع عىل ا لا سـت شج ية اخلاصة ل ثقا يه م ميس القواعد واملامرسات ا يس  تخداما  فيدية ا ف لل سـ تقل
 .بأحصاهبا

يدية رسية وغري معروفة عىل نطاق واسع، من  )3( ندما تكون املعارف ا تأكد،  تقلا ع بقة احلصول لل مسـموافقة 
تجاري تقاسام تخدام ا ية من الا تأ نافع  نرية ومن تقامس أية  لو سـ ت م م نصف عادالمسـت عارف امل بني أحصاب ام و

تفق علهيا ناء عىل رشوط  يدية  ما ب  .لتقل
 بديل

يدية رسية وغري معروفة عىل  )3( ندما تكون املعارف ا تخدمهيا،  يدية و تقليع أحصاب املعارف ا ع سـ تقل لشج م ل ت
تجاري تخدام ا ية من الا تأ نافع ا تفق علهيا فامي خيص تقامس ا لنطاق واسع، عىل وضع اتفاقات هبا رشوط  سـ ت مل مل  .]م
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 4املادة 
 العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق

 
تعاقدة[ ادلول األعضاء/لدلولينبغي  1.4 ناسب ووفقا ألنظمهتا القانوية[، ]]تتعهّد [أن ملاألطراف ا نسب ما هو  ، ]مح

يق هذا الصك تدابري الالزمة لضامن  بابعامتد ا  .تطل
يار [  1خلا

تعاقدة إات] ينبغي أن/يتعني[ 2.4 تعدي ملتكفل األطراف ا يهنا ملاكحفة ا بة مبوجب قوا نا لحة إجراءات إنفاذ  نسـ العمد [م
همل ية و[عىل ] ملأو ا نوية/لاملصاحل املا تعدايت] ملعأو ا ية لردع مزيد من ا ليدين تكون اك ف  .للمسـتف

يار   2خلا
يةتتعهد 2.4 يذ اآل تعاقدة  ل األطراف ا  .تنفمل

ية وإدارية إجراءات إاتحة ]ينبغي [يتعني ية ومد ننا ئ يات إلنفاذ ول ج لآ نازعات وتدابري حدودية ل ملسوية ا ت
يدية من أجل  ية، يف حال خرق امحلاية املكفوةل للمعارف ا بة واك نا رسة و تقلوعقوابت وجزاءات تكون  سـ لي ف م ّ م

متكني من اختاذ اإلجراءات الفعاةل ضد أي  رشوع أو سوء[ انهتاكلا متكل غري ا ملا للمعارف  ]سـتخدامالا ل
يدية بل الاتصاف املعجةل اليت من شأهنا أن ، مبا يف ذلتقلا ّكل  ن رشوع أو [ رادعا ملزيد من تكونسـ متكل غري ا ملا ل

تخدام  .]سـسوء الا
رسة  3.4 ميبغي أن تكون هذه اإلجراءات  نصفة وعادةل  وفعاةلين بةمو نا سـو  وأال تكون ثقال عىل عاتق ]مالمئة [م

يدية بغي أيضا أن توفر ضامانت مل[. لتقلأحصاب املعارف ا رشوعة واملصاحل العامةينو  ].ملصاحل الغري ا
يدية،  4.4 تخديم معارف  يدين و يدين أو بني ا نازعة بني ا شأت  تقليف حال  سـ من تف تف سـم ملسـ  جيوز لألطراف الاتفاقمل

ية إحاةل للك طرف ]ّحيق [جيوز [عىل ية إىل آ ل ا نازعات ومعرتف هبا يف القانون ] مسـتقةل[لقض سوية ا ملوبديةل  لت
يدية ميي أو الوطينقلادلويل أو اإل بغي . لتقلوفق ما يفضهل أحصاب املعارف ا نازعات بني ختويلينو سوية ا ية  مل آ ت ل

تخدمني من بدل واحد يدين وا ندما يكون هؤالء ا تخدمني إىل القانون الوطين  يدين وا سـا ع ملسـ تفمل سـتف ملسـ  .مل
يق 5.4 ية تراعى فهيا القوانني واملوا ثتعزيز تدابري وجهية إلجراء خربة ثقا بعة يف امجلاعات ف ملت العرية واإلجراءات ا ف

نازعات سوية ا ملألغراض   .ت
يار   3خلا

ية و 1.4 يا سـبغي توفري تدابري قانوية و سـ ن نع الرضر العمد أو إدارية/ين ية، مبا يف ذكل  يق هذه اآل م مالمئة لضامن  ل تطب
تصادية و بب اإلهامل ابملصاحل الا قأو  يدين ابلقدر الاكيف/بس نوية  للمسـتفأو ا بغي .  للردعملع تضاء،  ند الا نو يق ع

يلجأ إلهيا عن العقوابت واجلزاءات اليت اكنّللعقوابت واجلزاءات أن تعرب شعب األصيل وامجلسـ  يةل ا  .حمللاعات ا
ية إىل اسـبلأن تكون ينبغي  2.4 م الاتصاف الرا ية حتت حمك رشيع حلفاظ عىل امحلاية ن تاملكفوةل مبوجب هذه اآل ل

بت امحلاية يث  بدل  طلا  .حل
نازعة  3.4 شوء  ند  مو ن تخدمهيا ع يدين مهنا و يدية أو بني ا يدين من املعارف ا سـبني ا متقل تفل سـتف ملسـ ّحيق للك طرف مل

ية  ية إىل آ يل ا لأن  لقض ميي أو ] مسـتقةل[حي نازعات ومعرتف هبا يف القانون ادلويل أو اإل سوية ا قلوبديةل  مل لت
 .الوطين
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 5املادة 
 إدارة احلقوق

شاء إدارّال خيل  ية نإ ية أو إ مية أو إدارات و قلن يدية حبقال ابلقانون الوطين وال  هذه املادة مبوجبط لتقل أحصاب املعارف ا
ية يهنم وممارساهتم العر هم وقوا هم ومفا هم وفقا ملوا فيف إدارة حقو ن مي يق هق  .ث
سلطة شاء هذه ا بغي إ لويف حال قررت ادلوةل العضو بذكل أنه  ن  :ين

تعاقدط [وةل عضودل ]جيوز [يتعني 1.5 نرية من، ]مرف  بقة و مسـتمبوافقة حرة و شاور مع،  [مسـ  الكُم ]لتاب
يدية]أحصاب[ شئ جيوز ، وفق قانوهنا الوطينلتقل املعارف ا ية تن أن  ية أو إ تصة و ميإدارة أو إدارات  ن قلخم ط

بة سـنا ثال ال احلرص، ما ييل. م يل ا شمل هماهما، عىل  ملوميكن أن   :سبت
 بديل

تصة لتإن طلب أحصاب املعارف ا خمليدية، جيوز إلدارة من اإلدارات ا ية(قل ية أو  ية اكنت أو و حملإ ن طمي أن ) قل
يدية  :لتقلتضطلع مبا ييل يف حدود ما يرصح به أحصاب املعارف ا

يدية ]نرش [تنرشأن  )أ( شأن املعارف ا تقل املعلومات  يف إطار حامية حاميهتا و تعزيزهاوممارسات لب
يدين مهنا  ؛ملسـتفا

تأكد من )ب( نرية؛ احلرة احلصول عىل املوافقة لوا بقة ا ملسـتا  ملسـ
 بدائل

تفق علهيا )ب( شأن وضع رشوط  تخدمهيا  يدية و شورة إىل أحصاب املعارف ا متقدمي ا ب سـ تقل ممل  .ل
نافع تقاسام عادال تطبيق و )ب( نرية وتقامس ا بقة وا رشيع الوطين فامي خيص املوافقة ا ملقواعد وإجراءات ا سـ سـتت ملل مل

نصفا  .مو
نصفاإلرشاف عىل او )ج[( نافع تقاسام عادال و متقامس ا  ]؛مل
يدية]أحصاب [ُمالك ]مساعدة [تساعدأن و )د( با، لتقل املعارف ا نا نا و سـمىت اكن ذكل  م هم  ،ممك تخدام حقو قعىل ا سـ

يدية ويف هم ا لتقل معار  . وإنفاذها]ممارسـهتا [تطبيقهاف
تعلقة ابملعارف ا )ه( تأن حتدد إذا اكن فعل من األفعال ا رشوعة فامي خيص لمل سة غري  نا شلك انهتااك أو  ميدية  ف ي مقل

 .تكل املعارف
تويف 2.5 يدية  سـيف حال اكنت معارف  تحديد إىل تتقل ندة اب ست  نصوص علهيا يف املادة األوىل، و ل املعايري ا سـ ي ممل ل

ترصة علهيا، جيوز لإلدارة أليجامعة و يدنمقست  تكل املعارف ا تعلقة  توىل إدارة احلقوق ا تقل  ب مل شاور مع لت لتية، اب
نا]أحصاب [ُمالك يامث اكن ذكل  يدية  ممك املعارف ا ح  .لتقل

ّتعني 3.5 ية ] ينبغي/[ي ية أو اإل ية الفكرية هبوية اإلدارة أو اإلدارات الو ية  نظمة العا ميإبالغ ا ن مل قلمل ط تصة[للملك  .]خملا
ية [ 4.5 ية أو إ شاء إدارة أو إدارات و ميال خيل إ ن قلن ط  ]أحصاب [ُمالكحبق  ابلقانون الوطين وال ال هذه املادة مبوجبّ

يهنم وممارساهتم العرية هم وقوا هم ومفا هم وفقا ملوا يدية يف إدارة حقو فاملعارف ا ن مي يق هق ث  ].لتقل
ية يك تكون جزء من هذه اإلدارة 5.5 شعوب األ ثقة عن ا شأة أن تضم اإلدارات ا ًتعني عىل اإلدارة ا صل ل ن ملنبي  .مل
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 6املادة 
ناءات وا لالا  تقييداتسـتث

 
يار   1خلا

ّتعني[/ ينبغي 1.6 يدية كام ييلأن ]ي  :لتقل تكون تدابري حامية املعارف ا
ٍيدةغري  )أ( ِّ ها وتطويرها داخل ال مق ها وباد تخداهما العريف و تحداهثا وا يدية وا لباط املعارف ا نقل تن سـ سـ لتقل سـت

يدين  يدي والعريف عىل يد ا ياق ا يهنا يف ا تفامجلاعات وفامي  ملسـب تقل لسـ ّكام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات [ل
ية ية لدلول األعضاء [ لدلول األعضاءن ادلاخيلوناوالقمبا يامتىش ] فالعر سجاما مع القانون ] خلالقوانني ادلا نوا

تغالل ية من الا ية وامجلاعات ا ية واألمم األ شعوب األ بادئ اليت حتمي ا سـادلويل وا حملل صل صل ل  ؛مل
تدة قرصا )ب( تعىل عممو يدية سـ ا يدة أو[لتقلامل املعارف ا ياق ] ملسـتفخارج عضوية امجلاعة ا لسـخارج ا

يدي أو العريف  .لتقلا
بق أحاكم املادة  )ج( سري هذه املادة،  ند  نطو تف نرية، مع ) د(و) ه(1.3تع بقة وا تعلق ابملوافقة ا ملسـتفامي  سـ ملي

بديل  .تما يلزم من 
رسية واملق 2.6 يدية ا لبغي أن ختضع املعارف ا لتقل يداتين ناءات وا لتقيدسة لال  .سـتث

 
يار   2خلا

يذها ل يكونينبغي أال  1.6 يدية و تنفيق حامية املعارف ا تقل لب تواصل للمعارف ] تأثري سليب[تط توافر ا ملمرضا اب ل ّ
متكن  يدية ليك  يا هالتقل كمال ها وفقا لألعراف من ممارسـهتا و]أحصاهبا [ُ تخداهما ونا قلا ت  .سـ

يار   1خلا
سأةلخيتص القانون الوط 2.6 يصمبين  متد [خ تر ناءات مالمئة، رشيطة أن ]تعجيوز لألطراف أن  يدات أو ا سـتث  تقي

يدية  تخدام املعارف ا تقليكون ا يالسـ نريةو شـمامت بقة وا ملسـتاملوافقة احلرة ا نصفة [ملسـ  وأن يعرتف ]ملاملامرسة ا
سب اإلماكن،  ية،  ية وا حابمجلاعة األ حملل تعارض تعارضا غري معقول مع القوصل ية يأال  ثقا فواعد واملامرسات ا ل

يدية  يةو[لتقلألحصاب املعارف ا ية أو ا يه إساءة للجامعة األ حمللأال تكون  صل  .]ف
يار   2خلا

يص 2.6 سأةل تر ختص القانون الوطين  مب متد [خي ناءات مالمئة، رشيطة أن  ]تعجيوز لألطراف أن  سـتثيدات أو ا تقي
تعارض تكون هذه  ناءات حمدودة وأال  تالا تمع سـتث يدين سـالا يدية عىل يد ا ملسـتفخدام العادي للمعارف ا لتقل

يدين رشوعة  للمسـتفوأال ترض بال مربر ابملصاحل ا رشوعة [مل  ].]مل، مع مراعاة مصاحل الغري ا
ّتعني][/ال حيوز أن[ 3.6[ يدات]ي ناءات وا رسية واملقدسة لال يدية ا ي أال ختضع املعارف ا ل لتقتقل سـتث  ].ل
 
يدية يتعني عىل ادلول األعضاء أن [ تقلتحقق من أن حامية املعارف ا ها أو لت شاف املعارف  نفسال تعرقل وال حتول دون ا تك

تاكرها تقةلبا  .]مسـ بطريقة 
يدية، تقةل مرتكزا عىل معارف  تاكر بطريقة  شاف أو الا تقلوإذا اكن هذا الا سـ ب مت ناءات  ك سـتثبغي أن تكون الا فين

بدل األصل يدية يف ا يدات عىل املعارف ا لوا تقل لي  .لتق
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 7املادة 
 مدة امحلاية

 
يار [  1خلا

يدية تفي ابملعايري ]ينبغي [يتعني يدية ما دامت املعارف ا تقل أن رسي حامية املعارف ا تقل لت يةل  للحصول عىل امحلاية وفقا هلاأل
 ].للامدة األوىل

يار [  2خلا
يدية تتفاو نادا إىل لتقلت فرتة حامية املعارف ا يديةستا ميهت لتقل خصائص املعارف ا  ].اقو
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 8املادة 
ية رشوط ا شلكا  لل

 
يار   1خلا

يةأ] يتعني [ينبغي 1.8 يدية ألي رشوط  شلكال ختضع حامية املعارف ا  .لتقل
يار   2خلا

ية 1.8 رشوط ا يدية بعض ا شلكتلزم حامية املعارف ا ل تقل لسـ ل  .ت
ية  2.8[ شفا فحرصا عىل ا يديةل يقني واحلفاظ عىل املعارف ا تقلوا ّتعني/ينبغي[  جيوز،لل ية أن ] ي نسك اإلدارات الو طمت

ية جسالت أو حمارض يديةملعنا  ].لتقل أخرى للمعارف ا
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 9املادة 
ية تدابري الاتقا لا ن  ل

 
ند دخول  1.9 نصوص علهيا يف املادة األوىل  يدية اليت تفي ابملعايري ا يع املعارف ا عبق هذه األحاكم عىل  مل تقل مج لنط ت

نفاذ  .لاألحاكم حزي ا
يار   1خلا

تدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق ينبغي لدلوةل أ 2.9  ]ادلاخيل] أو[املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين [لن تضمن ا
سـهبا الغري بق أن ا تواليت  لوفقا قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانوية ادلوية كسـ  .ن

يار   2خلا
بل دخول هذه  2.9 يدية اليت بدأت  مترة خبصوص املعارف ا يف األفعال ا قبغي  تقلن لي ملسـ تك نفاذ واليت ي لاألحاكم حزي ا

باحة أو اليت  تكون  مما اكنت  تامتىش مع هذه األحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد تنظمهال تلفة،  ل هذه األحاكم بطريقة  خم
نفاذ لدخوها حزي ا ية [ل سن  سـهبا الغري عن  بق أن ا ن، ورشط احرتام احلقوق اليت  ح ت  ].]كسـ
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 10املادة 
 مالامتيش مع اإلطار القانوين العا

 
يار   1خلا

سارات[ هذا الصك الصكوك مبوجب امحلاية تراعي 1.10[ ية األخرى[ ]ملوا ميادلوية واإل ها]قلل توافق  مع وتعمل اب ،وال [ ل
ية "شأن سـامي بروتوكول انغواي  نفاذ إىل املوارد الورا ثا متدة من الاتفاع ابملوارد ول نافع ا نصف والعادل  تقامس ا نا للم مل ملسـل

ية ية اثالورا ل التفا يولويجق بنوع ا  ]لت
يار   2خلا

يري أّ هذا الصك مبوجبلحامية لينبغي  1.10[ َامحلاية  حلقوق أوايف  بأي شلك من األشاكلوأال تؤثر تغال متس بأي 
نصوص علهيا يف الصكوك القانوية ادلوية لا ن ية "شأن ، وال سـامي بروتوكول انغواي  [مل نفاذ إىل املوارد الورا ثا نصف ول تقامس ا ملا ل

يةوالعادل متدة من الاتفاع ابملوارد الورا نافع ا ث  ن يولويجملسـللم نوع ا ية ا ب التفا لت ل  ]ق
تقاص أو  2.10[ سري أي حمك من أحاكم هذا الصك عىل أنه يؤدي إىل ا نال جيوز  شعوب تاليشتف ل احلقوق اليت دلى ا

ية ية] أو األمم[أو امجلاعات صلاأل يدين/حمللا سـهبا يف ملسـتفا يا أو اليت ميكن أن  تحا بلتكل  ].ملسـتق ا

 بديل
ية من 45وفقا للامدة  2.10 شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب يس يف هذا الصك ما من شأنه أن مل ل، 

يةيفرس عىل أنه  شعوب األ تقاص أو تاليش احلقوق اليت دلى ا صلا ل ية] أو األمم[ أو امجلاعاتن يدين /حمللا يا أو اليت ملسـتفا لحا
سـهبا يف ا سـتميكن أن  ملتك  .قبلت



WIPO/GRTKF/IC/19/5 

16  

 11املادة 
ية ية والوسائل األخرى لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل األ باملعامةل الو نن  جط

 
ية[ تدابري والقوانني الو يدية مبوجب ا ية عن حامية املعارف ا تأ نافع ا نبغي أن تكون احلقوق وا ل تقل ت مل طمل ل ية اليت تضع /ين خلادلا

يدين ا يع ا تاحة  تفهذه األحاكم ادلوية حمل نفاذ  ملسـم مجل ميني يف دوةل من ادلول األعضاء ل نني أو  مقألهل من موا بدل [ط لا
هدات ادلوية] املقرر لكام هو حمدد مبوجب الالزتامات أو ا يدون األجانب األهل من احلقوق  .لتع تع ا بغي أن  تفو ملسـن يمت ي

ي نوحة  نو بدل امحلاية، وكذكل من احلقوق ا يدون موا تع هبا ا ها اليت  نافع  خصوا ملم ط مت تفمل سـس ملنف صا مبوجب هذه األحاكم ي
 ].لادلوية

ية  تعلق ابلقوانني املكرسة حتديدا للوفاء هبذه طناملعامةل الو ية فامي  ية أو املعامةل الو يع القوانني ادلا تعلق  يفامي  ن خل جبم طي
بادئ؛  ملا

ثل   ملأو املعامةل اب
يةل مالمئة لالعرتاف بأحصاب احلقوق األجانب  .سـأو و
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 12ملادة ا
تعاون عرب احلدو  دلا

 
يدية يف أقالمي  تعاون تكل ]متعاقدةأطراف [ عضاءأدول /دوللتقليف احلاالت اليت تقع فهيا املعارف ا تلفة،  ت  ادلول /ادلولخم

تعاقدة [األعضاء هاعرب  ]ملاألطراف ا تعارض  معاختاذ تدابري تدمع أهداف هذا الصك وال   هذا يكون] يتعني [ينبغيو. ت
شاركة  تعاون  مبا يدية  امل]أحصاب [ُمالكل نرية/[]همفقوموا[لتقلعارف ا بقة وا ملسـتوموافقهتم ا  ].ملسـ

نافع  نصف  تقامس العادل وا نافع ليك تعىن اب تقامس ا ية  نظر يف رضورة إجراءات آلية عا تعني عىل األطراف أن  للمو مل ل مل ل مل ل ت ي
يدية  تخدام املعارف ا ية عن ا تأ تقلا سـ ت نرية وال ميكن خارج احلدود يف احلاالت اذلي حيدث فهيا لمل بقة ا تنح املوافقة ا ملسـم ملسـ

 .أو احلصول علهيا
 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


