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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشروناحلادية والدورة 

 2012أبريل  20 إىل 16جنيف، من 
 
 

 يب ريتشارد أواد عن املسائلتقرير من سعادة السفري فيل
  2011-2010الرئيسية املعلقة من الفرتة 

شارد أواد يب ر سفري  تويقة مقدمة من سعادة ا يل ل يث  ف

يدية  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو رشة  تاسعة  ناء ادلورة ا تقلأ ث ن ل للج ل لث مللكملع م ع
نة("والفوللكور  ها للفرتة 2011ل يويو 22 إىل 18 الفرتة من اليت عقدت يف") للجا سفري 2011-2010ئيس، أشار ر ل، سعادة ا

ية اليت يلزم من وهج سائل الر بعض ا شارد أواد، إىل أنه قد يعد ملخصا  سـيب ر مل ل ت ئييل ي بةل من ةف شـهتا يف اجلوةل ا نا ملق نظره  قم
 .املفاوضات

تقرير وقدمه إىل األمانة .2 سفري أواد هذا ا لوقد أعد ا  .ل

ناول حيو .3 يتتوي مرفق هذه الويقة عىل اجلزء اذلي  يديةث تقرير املذكورلتقلاملعارف ا  .ل من ا

ية ادلوية مدعوة إىل  .4 نة احلكو لإن ا مللج
ها فقاإلحاطة علام هبذه الويقة ومر  .ث

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 املقدمة

ية الفكرية واملوارد  .1 ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكلقد رشفت برئاسة ا نم ل ملعللج يدية والفوللكور ت ية واملعارف ا تقلالورا لث
نة(" نيت ") للجا ن. 2011 و2010سيف  شأن تمتكوقد  ناء هذه ادلورة من إحراز تقدم هائل يف إعداد واثئق  نة أ ب ا ث للج

ية يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ثأشاكل ا تقل تقل ل لتع ل ياسة العامة مل . ل سائل ا سـومع ذكل ال تزال بعض  حتل لم
يد  يادة ريس جديد، رأيت أنه قد يكون من ا بةل عىل والية جديدة ومرحةل جديدة من العمل،  نة  ملفبعد، ونظرا ألن ا ئ بق مق للج

بري  نة، ويه أشاكل ا تصاص ا يع ا ية كام أراها مطروحة يف لك موضوع من موا سائل الر يص ا تعأن أحاول  للج ض سـ مل لتلخ خي ئ
يدية  يدي واملعارف ا ثقايف ا تقلا تقل لل يةل  .ثواملوارد الورا

ثالثة وقدمهتا إىل األمانة، .2 يع ا تايل أعددت مالحظات عىل هذه املوا لواب ض يح اجلزء اخلاص ل  ابملعارف تتوأخطرهتا بأن 
يدية يف هذه ادلورة تعقد يف الفرتة من . لتقلا نة، اليت  رشين  ية لدلورة ا يح اجلزء اخلاص ابملوارد الورا سـوقد أ للج ث إىل  14لعت

تعقد . 2012 فرباير 22 نة اليت  رشين  ية وا ثا تاح يف ادلورة ا يدي  ثقايف ا بري ا سـأما اجلزء اخلاص بأشاكل ا للج ن ل تقل ل لعتع فسي ل ل
 .2012ل يويو 13 إىل 9يف الفرتة من 

ي .3 تو ضوال تعدو هذه املالحظات كوهنا حماوةل  ياسة العامة اليت أظهنل سائل ا سـح  تطرق إلهيا ا لم تعني ا سائل اليت  لأمه ا ي مل
ية فهيايف مفاوض تعرف عىل بعض اآلراء الر نة، و سـات ا لل شات . ئيللج نا ساعد هذه املالحظات عىل وضع إطار  قوقد  للم ت

نة وحتديد بؤرة تركزيها مترة يف ا للجا تابعة هذه املالحظات أو . ملسـ ها اجلديد الالزتام  نة أو ر يس عىل ا بع  مبواب للج سلط ئيل
يدة تخداهما، لكين أمتىن أن تكون  مفا  .سـ

ند .4 نة، وكذكل املالحظات  إعداعو ية اليت أعدت  تقارير الر للجد هذه املالحظات اطلعت عىل أحدث الواثئق وا سـ ئيل
ناء فرتة رئاسـيت تلفة اليت قدمهتا أ ثا  .خمل

ية سائل الر سـمالحظات عن ا يديةاخلاصة ئيمل  لتقل ابملعارف ا

  موضوع امحلاية– 1املادة 

يةلتلمعارف اتعريف ل:  هام من جزأين1تتألف املادة  .5 هليدية ومعايري األ  .قل

ياران  .6 يدية، طرح  تعريف املعارف ا تعلق  خوفامي  تقل ب نهتجنييامنن عنلي بدأين  م   :م

يار - خلتضمن ا ية1 ي يال مبعايري األ يدية وقامئة أكرث  يق نطاقا للمعارف ا يطا وأ هل تعريفا  تفص تقل ض لسـ  .ب

يارو - خلتضمن ا يدية2 ي توحا للمعارف ا يال و تقل تعريفا أكرث  لتفص يةمف يطة لأل هل ومعايري   .بسـ

ياران أما خبصوص  .7 تضمن ا ية،  خلمعايري األ ي شاهبني2 و1هل يارين  ت  يارين : ممع نص عىل 1خلا أن تكون املعارف ي 
يدية  تقامسة وحمافظلتقلا يا و مبطة جام عن يل إىل آخرمسـت ناقةل من  جا علهيا و تجزاجزء ومت ية ي ال  ثقا هوية ا فأ من ا لل

يار للمسـتفيدين نص ع2خل؛ وا يدية ي  يل إىل آخر ومعرتفا لتقلىل أن تكون املعارف ا ناقةل من  جبطة وحمافظا علهيا و متن مسـت
يدين أو مقرتنة أو مربطة هبا ية  ثقا هوية ا تهبا كجزء من ا تفل ف  ويه أن تكون  أالتوافق اآلراء عىل املعايري األخرى،توال . للمسـل

يدية  يدين أو مقرتلتقلاملعارف ا سـتفتجا فريدا خاصا اب ملم ان هبم بوضوح، وغري موجودة يف املكل العام، وغري معروفة أو ن
ية الفكرية و ية حبقوق ا مللكتخدمة عىل نطاق واسع، وغري  محم بادئ وقواعدمسـ يقا  ملست  ب تطي  . وما إىل ذكلل



WIPO/GRTKF/IC/21/INF/4 

Annex  

2 

يه أي تعريف ) 1 (،وخالصة القول .8 يديةعليلزم اإلبقاء  توح : لتقلللمعارف ا يق العام ا ملفا تعريف األأم لتعل  كرثلا
ية؟و )2(؟ تفصيال بغي إدراهجا مكعايري لأل هلأية مفاهمي   ين

يدون من امحلاية– 2املادة   ملسـتف ا

نة  .9 ناءللجنظرت ا سابقة يف تعريف مصطلح ثأ يدين"ل ادلورات ا يار املصطلحات، لكن ال يوجد اتفاق عىل " ملسـتفا خو
تخطى  ساع نطاق الصكوك  تمدى ا يةلت ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل نطاق وير. ل يدين ارباطا ويقا  ببط حتديد ا ث ت ملسـتفت

ها . الصك كلك سائل  نفسوتطرح ا يدياملطروحة مل ثقايف ا بري ا نص اخلاص بأشاكل ا تقليف ا ل تع لل  .ل

نة  .10 يدي، أيدت ا ثقايف ا بري ا بة إىل أشاكل ا للجوكام هو احلال اب تقل ل تع لسـ ل تخدام مبدأ انهتاجبشدة لن مصطلح  سـا
يدين" تعريف الوارد يف املادة يف سائر مواد ال"ملسـتفا  .2 لصك ابإلشارة إىل ا

يارين هام .11 توي هذه املادة عىل  خو  :حت

يار  - يدون 1خلا شعوبملسـتف، ا ية/لمه ا ية وامجلاعات ا حمللامجلاعات األ  . فقطصل

يار  - يدون، 2خلا ملسـتفشمل ا شعوب ي ية/لا يدية، واألرس، صلامجلاعات األ ية، وامجلاعات ا تقل، وامجلاعات ا لحملل
ياريونص أيضا. واألفرادمم، األو بت يف اعىل  خل هذا ا ّإماكية ا ل يا يف لقانون احمليل ن ياان و يد  نأن يكون ا طك إذا ملسـتف

تحال حتديد امجلاعة اليت  ية، أو إذا ا تحديد إىل شعب أصيل أو جامعة  سوبة اب يدية غري  سـاكنت املعارف ا حمل ل ن متقل ل
بطهتا  .سـتنا

بدأ  .12 نهتجملوا يار ملا تعريف قرصهو  1خل يف ا يةل نطاق ا ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللعىل ا صل تلف اآلراء عىل. ل  ختو
بدأ بعض يفضل: ملاملصطلحات يف هذا ا شعوب " مصطلحلفا بعض اآلخر يفضل " لا ية وا لاأل ية" امجلاعات"مصطلح صل  .صلاأل

يار .13 خلوشمل ا يدين" األفراد"ومصطلح " األرس"ومصطلح " األمم "مصطلح 2 ي بارمه  مسـتفاب  ألن بعض ن امحلاية معت
ترب أن الك يديةتعالوفود  تفظ ابملعارف ا تقل من األمم أو األفراد أو األرس  يح مصطلح . لحي ية"ضويلزم تو مصطلح و" حمللامجلاعة ا

يدية" ناوال الذلين" (لتقلامجلاعة ا تاتمسأةل  يتقد  نة ، ما من شأنه أن )لشـامجلاعات يف ا شواغل وساعد ا للجيقلل ا ي عىل ل
يديناملوافقة   .للمسـتفعىل تعريف 

ية يه .14 سائل الر سـورمبا تكون ا تخدامه) 1: (ئيمل بغي ا سـأي مصطلح  ية ":ين شعوب األ صلا ية"أم " ل ؟ "صلامجلاعات األ
ترب األرس واألمم واألفراد و )2( بغي أن  تعهل  بغي تعريف مصطلح و) 3(سـتفيدين؟ ملمضن اين ينيف  ية"ك " حمللامجلاعات ا

يدية"ومصطلح  بارها و؟ "لتقلامجلاعات ا بغي ا عتهل  يدين؟ مضنين يد من امحلايةمنو) 4(ملسـتف ا إذا اكنت  ملسـتف يكون ا
بطهتا تحال حتديد امجلاعة اليت ا ية، أو إذا ا تحديد إىل شعب أصيل أو جامعة  سوبة اب يدية غري  سـتناملعارف ا سـ حمل ل ن متقل  ؟ل

  نطاق امحلاية– 3املادة 

نهتجني إزا .15 بدأين ا تخالص ا نص ا ملحياول ا مل سـ سأةل وهامل  :ملء هذه ا

يار  - نهتج يف ا بدأ ا خلا مل بغي أن يكون لدلول األعضاء أكرب قدر ممكن من املرونة يف حتديد نطاق و 1مل ينهو أنه 
توى الوطينامحلاية  .ملسـ عىل ا

يار  - يل والوصف وأن يكون قامئا عىل احلقوق ويفرض فهو أن  2خلأما ا تفا نص قدرا أكرب من ا صتضمن ا ل ل ي
 .شد عىل ادلول األعضاءالزتامات أ
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يار 2.3تتضمن املادة و .16 يار 1.3 واملادة 1خل من ا بغي أن 2خل من ا ثارية اليت  ن عىل حد سواء قامئة ابحلقوق الا يئ سـت
يدون ملسـتفتع هبا ا ية اليت أاثرت اخلالف . يمت نقاط الر سـومن ا بغي أن تكون ئيل ية أم الينيه هل  يدين جام عحقوق ا  ؟ملسـتف
تالفات األ يارين خومن الا بارة رضورة خلخرى بني ا يدية وبدل "عإدراج  شف اإللزايم عن هوية أحصاب املعارف ا تقلا للك

نافع نرية وتقامس ا بقة ا رشطي املوافقة ا ثال  ملشـهئم، وتقدمي أدةل عىل الا سـ ت سـتن م ملم مل  ."ل

تالفات األخرى بني  .17 يارين الواردينخومن الا يار خلا توي عىل تعريف2خل يف هذه املادة أن ا تعامل" ملصطلح حي   ".سـا

سائل املطروحة  بنيومن .18 تع هبا ادلول األعضاءدرجة املرونةمل ا توى الوطينتمت اليت  سائل األخرى . ملسـ عىل ا ملومن ا
يةكوناملطروحة  شف اإللزايم أ،  الو أع احلقوق جام تعامل"إدراج مصطلح ورضورة ،  الولكوإدراج ا  . الوأ" سـا

 ارسة احلقوق العقوابت واجلزاءات ومم– 4املادة 

تالفات عىل هذه املادة  .19 تدابري الالزم اختاذها، ،2.4 املادة أن تكونخمن الا ناول ا ل اليت  يار (أمع تت  أكرث أو) 1خلا
يار (حتديدا   ).2خلا

نصفة وعاد3.4تونص املادة  .20 رسة وفعاةل و م عىل أن تكون هذه اإلجراءات   ومالمئة وأال تكون ثقال عىل عاتق ةلمي
يديةأحصاب امل ناك اتفاق عىل. لتقلعارف ا هويس  اليت تكون لغري اهذه اإلجراءات ضامانت ملصاحل  توفر رضورة أن ل
 .واملصاحل العامةمرشوعة 

يار  .21 تويح ا خلوا يدي 3سـ ثقايف ا بري ا نص اخلاص بأشاكل ا تقل من جزء من ا ل تع لل يار عىل أنه  هذايونص). 8املادة (ل خل ا
بل الاتصاف لصون نبغي أن ختضع  سـ يه ابمحلايةين بدل اذلي يطالب  رشيع ا ناء عىل هذا الصك  نوحة  ف امحلاية ا َ ل ب لتملم يونص . ّ

ّبغي للعقوابت واجلزاءات أن تعرب عن العقوابت واجلزاءات اليت اكنأيضا عىل أنه  شعتسـ تين يوللجأ إلهيا ا  ةصلب األ
ية  .حمللوامجلاعات ا

بغي أن تكون املادة ،وخالصة القول .22 تدابري تت اليت ،2.4ين هل  ينبغي الالزم اختاذها، أمع أم أكرث حتديدا؟ وهل لناول ا
ية إىل احلفاظ عىل امحلاية  بل الاتصاف الرا مأن تكون  ن نوحة خاضعة حلسـ بت امحلايةملما يث  بدل  طلمك رشيع ا حل ؟ وهل ت

ّبغي للعقوابت واجلزاءات أن تعرب عن العقوابت واجلزاءات اليت اكن شعوبلجأ إلهيا تسـ تين يةةيصل األلا  ؟حملل وامجلاعات ا

  إدارة احلقوق– 5املادة 

شاء 1.5 املادة جتزي  .23 بةن إ نا ية  ية أو إ تصة و سـإدارة أو إدارات  مي ن مخم قل  أن تضطلع كنميتوتضمن قامئة ابألدوار اليت . ط
ثل  بقعن املعلومات تعمميمهبا اإلدارة  تأكد من احلصول عىل املوافقة ا يدية وحاميهتا وا سـ املعارف ا ل ملتقل نرية ل واإلرشاف ملسـتة ا

نافع تقاسام  نصفاعادالملعىل تقامس ا  .م و

يدية  .24 تعلق ابملعارف ا تقلوفامي  تحديد إىل جامعة ملغري الي لندة اب توىل 2.5املادة جتزي قترصة علهيا، ملوغري اسـ ت لإلدارة أن 
تعلقةإدارة احلقوق شاور معمل ا يدية، اب تكل املعارف ا ت  تقل لب يديةمبوافقة أحصاب املعارف /ل  .لتقلا

ية الفكرية هبوية اإلدارة3.5تونص املادة  .25 ية  نظمة العا تعني إبالغ ا للملك عىل أنه  مل مل  .ي

يهنم وممارساهتم  4.5وجاء يف املادة  .26 هم وفقا لقوا يدية يف إدارة حقو شاء إدارة حبق أحصاب املعارف ا نأنه ال خيل إ ق تقل لن
ية تفق. فالعر  .يةعإدراج هذه املادة الفرماكن  عىل يومل 

ية5.5تونص املادة  .27 شعوب األ ثقة عن ا شأة أن تضم اإلدارات ا تعني عىل اإلدارة ا صل عىل أنه  ل ن ملنبي  .مل
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شمل  .28 سة  سائل الر توأرى أن ا ي بدو ئمل شاء) 1(يعىل ما  يدية يف إ شاركة أحصاب املعارف ا نمدى  تقل تعيني إدارة ويف /لم
هام اليت ) 2(حتديد هماهما،   . اإلدارة هذهستسـند إىلملوا

يدات– 6املادة  ناءات وا لتقي الا سـتث
 

يارين .29 ختضمن هذه املادة   .ت

يار  .30 توي ا خلو يار 1حي يدات أقل من ا ناءات و خل عىل ا تقي يار . 2سـتث باح 1خلففي ا ثقايف ي  بري ا تخدام أشاكل ا لا تع لسـ
يدي يف ية ألغراض غري  دورلتقلا ثقا سات ا تاحف أو املؤ بات أو ا ف احملفوظات أو ا ل س مل هملكت ثقايففجتارية هد . لا صون الرتاث ا

باح  يديةيو هام من املعارف ا نف أصيل يكون  تقلإبداع  لمص يار . مسـتل خلونص ا نح أي حق يقيص  أيضا عىل أنه 1ي ُال  ُيم
تخدام معارف تقل؛ )  أ : (سـاآلخرين من ا شلك  سـبطة  مب يدين؛ ) ب(مسـتن تقة من مصادر من غري ا ملسـتفأو  مشـ

يدين أو )ج(  .ملسـتفمعروفة خارج جامعة ا

نارص وال .31 نة معوما عىل بعض ا لعووافقت ا تخدام : سـامي للج ساس ابال سـعدم ا يدات مل يسب األعراف، وتطوير  تقح
ية ناءات  حملوا ية/سـتث  .طنو

ية .32 ناءات ا يدات والا تطوير ا تعلق  حمللوفامي  ي ب سـتثي ية /لتق تفق عىل، )3.6املادة (طنالو  رضورة احلصول عىل املوافقة يُمل 
نرية من ا بقة ا ملا سـتمل  .سـتفيدينملسـ

رسية و .33 يدية ا نص اخلاص ابملعارف ا لوورد ا تقل ساءلت هل /لل ينأو املقدسة بني قوسني ألن بعض الوفود  بغي إدراجه ت
بل؟ ملقيف نطاق الصك ا

 

يدات ) 1 (،وخالصة القول .34 تطوير  يدين  نرية من ا بقة ا يهل من الرضوري احلصول عىل املوافقة ا ل تقسـ سـ تفسـ ملت مل مل
ية ناءات  حملوا ية؟ /سـتث يار و) 2(طنو يدات كام جاء يف ا ناءات وا نص مزيدا من الا تضمن ا بغي أن  خلهل  ي ل لتقي ث تن  أم 2سـي

يار  خليال مهنا كام جاء يف ا بغي إدراج و) 3(؟ 1قل تقةل"ينهل  تاكر بطريقة  شاف أو الا سـالا ب مت بغي إدراج و) 4(؟ "ك ينهل 
رسية ولتاملعارف ا ليدية ا  أو املقدسة؟/قل

  مدة امحلاية– 7املادة 

35. 

يارين 7تضمن املادة ت  :امهخ 

يار  - خلنص ا يدية ما دامت 1ي لتقل عىل أن رسي امحلاية عىل املعارف ا ية هذه املعارفت هل تفي مبعايري األ
 .للحصول عىل امحلاية

يار  - خلونص ا ميهتا2ي يدية و نادا إىل خصائص املعارف ا يدية ا تفاوت فرتة حامية املعارف ا ق عىل أن  تقل تقل لت  .ستل

تا .36 سأ لوا بدومل تان هام عىل ما  ين الر تويف ) 1: (ئيسي يدية  بغي أن رسي مدة امحلاية ما دامت املعارف ا سـهل  تتقل ل ت ين
ية وفقا للامدة األوىل؟  يدية و) 2(هلمعايري األ نادا إىل خصائص املعارف ا تفاوت فرتة امحلاية ا بغي أن  تقلهل  لت ت سن  قميهتا؟وي

ية– 8املادة  رشوط ا لشلك ا ل
 

يار  .37 خلنص ا يةيتعني عىل أنه 1.8دة  للام1ي يدية ألي رشوط  شلك أال ختض حامية املعارف ا يار . لتقل نص 2خلأما ا في 
ية رشوط ا يدية بعض ا تلزم حامية املعارف ا شلكعىل أن  تقل لسـ ل  .لت
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سجالت أو احملارض األخرى/ينبغي/ أيضا عىل أنه جيوز2.8تونص املادة  .38 ية ا ية ا سك اإلدارات الو لتعني أن  ن ن مت ملعي  .ط

ية؟ ) 1: ( ذكل ما ييلويعين .39 يق رشوط  شلكهل يلزم  بغيو) 2(تطب  جيوز إعداد جسالت؟/ينهل 

ية– 9املادة  تدابري الاتقا ل ا ن ل
 

تفقة .40 مبدو اآلراء  ند دخول الصك ت يدية اليت تفي ابملعايري،  يع املعارف ا بق عىل  ع عىل أن هذا الصك  تقل مج لنط ي
نفاذ حزي  .لا

يارين يف املادة  .41 ناول ا تلف  خلو ت سـهبا الغري ل2.9خي  .يكتلحقوق اليت 

يار  - خلنص ا تخذ عىل 1ي تدابري الالزمة تأن  سـهبا الغريلتأمنيل ا  .كت احلقوق اليت ا

يار  - خلونص ا تامتىش مع هذه األحاكم يف غضون فرتة معقوةل،  2ي مترة  يف األفعال ا بغي  لعىل أنه  ملسـي تك ين
ية سن  سـهبا الغري عن  بق أن ا نورشط احرتام احلقوق اليت  ح ت  .كسـ

ية يهورمبا تكون .42 سائل الر سـ ا تخدام اجلارية اليت بدأت ) 1: (ئيمل يدية عىل أوجه الا سـهل رسي حامية املعارف ا لتقل ت
نفاذ؟  لبل دخول هذه امحلاية حزي ا سـهبا الغري؟ و) 2(ق بق وا بغي تأمني احلقوق اليت  تهل  كسـ يف و) 3(ين بغي  تكيهل  ين

يدية اليت مترة خبصوص املعارف ا لتقلاألفعال ا باحة أو ملسـ تكون  نفاذ واليت ما اكنت  بل دخول هذه األحاكم حزي ا م بدأت  لق ل
تامتىش مع هذه األحاكم؟  تلفة،  ها هذه األحاكم بطريقة  لاليت  خم تنظم

 

  الامتيش مع اإلطار القانوين العام– 10املادة 

يارين هام1.10تتألف املادة  .43  :خ من 

يار  - خلنص ا بان هذا الصك عىل بناء  امحلاية تأخذعىل أن . معوما1ي سارات ادلوية حلسـيف ا لالصكوك وا مل
ها توافق  ية األخرى وتعمل اب معواإل ل  .قلمي

يار  - خلونص ا نصوص علهيا يف الصكوك القانوية  عىل أنه 2ي ناء عىل هذا الصك امحلاية ا بقي امحلاية  نبغي أن  مل ب َت ّ ُ ين
بغي أال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكل ها و نادلوية عىل حا يل  .ل

بغي أن ) 1(وخالصة القول  .44 بان  هذا الصك يأخذينهل  بغي حلسـيف ا ها أم  توافق  نالصكوك األخرى ويعمل اب يمع أن ل
نصوص علهيا يف الصكوك األخرىيبقي ها وأال يؤثر فهيامل امحلاية ا ثل و) 2(؟ ل عىل حا نة،  بغي اإلشارة إىل صكوك  مهل  معين ي

تفاظ ابملو) 3(بروتوكول انغواي؟  بغي الا حهل   ؟2.10ادة ين

ية – 11املادة  ية والوسائل األخرى لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل األ ب املعامةل الو نن جط
 

تفق اآلراء .45  . عىل هذه املادةتمل 

تخدام وقد اقرتح  .46 يديسـا ثقايف ا بري ا نص ذاته اخلاص بأشاكل ا تقلا ل تع لل نافع . ل بغي أن تكون احلقوق وا يه أنه  ملوجاء  ن يف
ميني نني وا ملقتاحة للموا ط بغي م يدون األجانب املؤهلون ابحلقوق والفوائد ذاهتا ين يف دوةل من ادلول األعضاء، و تع ا ملسـتفأن  يمت

تع هبا  نون، يمتاليت  نوحة مبوجب هذه األحاكمطاملوا  .ملمابإلضافة إىل احلقوق والفوائد ا
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يةل مالمئة لالعرتاف بأحصاب احلقوق األجان .47 ثل وو سـواقرتحت بعض الوفود املعامةل اب تني لالعرتاف حبقوق مل سـيلب كو
هم  .حلاألجانب ومصا

ثل أم  .48 ية أم املعامةل اب هم ابملعامةل الو بغي الاعرتاف حبقوق األجانب ومصا سؤال الرييس املطروح هو هل  ملوا ن طل حل ن يئ
 بإعداد وسائل بديةل ذلكل؟

تعاون عرب احلدود– 12املادة   ل ا

تل .49 يدية يف أقالمي دول  خميف حال وقعت املعارف ا تعاون ادلول لتقل بغي أن  بدو عىل أنه  تفق اآلراء عىل ما  تفة،  ي ينت
ها تعارض  معاألعضاء عرب اختاذ تدابري تدمع أهداف هذا الصك وال   . ت

تضح .50 يديةتوال  شاركة أحصاب املعارف ا تقل  شاركة أحصاب وقد جاء يف. لم تعاون  تعني أن يكون هذا ا نص أنه  مب ا ل ي ل
يدية نريةموافقهت/موافقهتم/لتقلاملعارف ا بقة ا ملسـتم ا  .ملسـ

نظر فهيا  توتضمن هذه املادة فقرة .51 توحاة من املادة ويهلميكن ا ية 10مسـ  ية العا تعلقة ابآل مل من بروتوكول انغواي ا ل مل
نافع تقامس ا تعددة األطراف  ملا ل  .مل

بدووأرى أن  .52 شمل ما ييل عىل ما  ية  سائل الر يا ت سـ تعاون ) 1: (ئيمل يدية أحصاب املعارف" مبشاركة"لهل يكون ا لتقل ا
نرية"/"موافقهتم"أو  بقة ا ملسـتموافقهتم ا يةو) 2(؟ "ملسـ ية عا ملهل من الرضوري إجياد آ نافع؟ل تقامس ا تعددة األطراف  مل  ل  م

 ]ثهناية املرفق والويقة[


