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 ع موادمشرو: محاية املعارف التقليدية

  األمانةإعدادمن 

نة .1 شت ا للجان يدية والفوللكور ق ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع نة (م  يف) للجا
رشاحلادية وهتا دور يف يف الفرتة من نيلعا نعقدة يف  ن ا يع 2012 أبريل 20 إىل 16جمل يةواثئق العمل مج   اليت موالواثئق اإلعال

 WIPO/GRTKF/IC/21/5 وWIPO/GRTKF/IC/21/4، وال سـامي الواثئق دلورةلتكل اعدت أ
نة . WIPO/GRTKF/IC/21/INF/8 وWIPO/GRTKF/IC/21/INF/4و حامية املعارف "للجوأعدت ا

يدية سة  "مرشوع مواد: لتقلا ناء ا يقات املدىل هبا أ جللعىل أساس الواثئق املذكورة وا ث بقا للوالية االعامةلتعل ندهتا ط،  سـليت أ
ية العامة والواردة يف الويقة ثإلهيا ا نة أن . WO/GA/40/7 مجلع للجوقررت ا ثترفع تكل الويقةّ ند ة اليت اكنت علهياصيغل ابُ ع 

تام ادلورة يف  نظر فهي2012 أبريل 20ختا بو  ية العامة للو ت إىل ا ي نة الواردة يف المجلع للج وفقا لوالية ا
 .WO/GA/40/7 ثالويقة

يديةحام" دمتُوق .2 نة "مرشوع مواد: لتقلية املعارف ا بو  ية العامة للو سـ إىل ا ي  ابء يف املرفق 2012لمجلع
 .WO/GA/41/15 ثللويقة

بوووافقت .3 ية العامة للو ي ا نة مجلع ناسب " عىل 2012لسـ  يل  ية و سن ا شاركة  ثفة وا ممواصةل املفاوضات ا ثملك ن حب متمل بل
توصل إىل نص صك قانوين دويل  لية ا لك قانوية دويةأو نصوص صكو(بغ ية، واملعارف ) ن ثيضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا

بري يدية، وأشاكل ا تعا لتقل ثقايف ل يديلا نة يف ستندت، وقررت أن "لتقل ا نة "ها معلللج ا نصوص املوجودة اليت قدمهتا ا للجإىل ا ل
ية العامة  ية العامة كذكل .")WO/GA/41/15 ثاملرفق ألف، واملرفق ابء، واملرفق جمي من الويقة(مجلعإىل ا مجلع وقررت ا

نة يف دورهتا  ناول ا للجأن  رشين الرابعةتت يديةلع وا  .لتقلاملعارف ا

 .WO/GA/41/15 ث للويقةابءث يف مرفق هذه الويقة املرفق ويرد .4
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تعراض  .5 نة مدعوة إىل ا سـإن ا  ثالويقةللج
يغة  يق علهيا قصد وضع  صالواردة يف املرفق وا لتعل

 .لها ّمعدةل

 ] املرفقييل ذكل[
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يدية  مرشوع مواد: لتقلحامية املعارف ا
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 مقدمة

نة  رشين  تام ادلورة احلادية ا ند ا تاجئ احملققة  نص ا للجيعرض هذا ا ت ع ن لعل خ ية ادلويةل لاحلكو نة (م ية العامة ) للجا مجلعوفقا لوالية ا
بو  سائل ال يزال العمل علهيا). WO/GA/40/7 ثالواردة يف الويقة(يللو  . جارايمويقدم 

رسين  مليمالحظات ا

توافق  نارص ا نا وحتديد واحض  يامث اكن  يارات  رسون إىل دمج ا لمعد ا لع ممكخل ح رسين"أطلق علهيا (ملي ملييار ا نص " (خ لا
توافقي تالف )") لا نارص الا خو رسين"أطلق علهيا (ع يارية إىل نص ا مليإضافات ا تالق تكل "). خت بار نقاط الا خوميكن ا عت

ية   .للسـياسة العامةئيسـالقضااي الر

يغ اجلديدة داخل  يغ اجلديدة اليت أضافهتا الوفود يف آخر حتديث للويقة، وعدم وضع أي من تكل ا لصووضع خط حتت ا ث لص
توافق نارص ا لأقواس مربعة ال يعين ابلرضورة أهنا من   .ع

 .WIPO/GRTKF/IC/21/4 ثومل حتذف األقواس املربعة الواردة يف الويقة

رشطات مائةل توشري املصطلحات امل أن أحد تكل املصطلحات حيظي بدمع وفد واحد عىل ]) ّمالك]/[أحصاب[مثل (بفصوةل 
ياسة العامة العالقة /األقل و ية ا توقف عىل نوع الصك أو عىل  ية أو أنه  سأةل  يار املصطلحات  سـأو أن ا قض ي مصطلح م لت خ

ها  .حلاليت جيري 
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ياسة العامة  لسـأهداف ا

يدية إىل ما ييلينبغي أن هتدف حامية املعار  :لتقلف ا

مية  لقإقرار ا

شمويل[إقرار الطابع  "1" ميهتا ] ّاملمزي[] لا ية، مبا فهيا  ميهتا اذلا يدية و قللمعارف ا تق لتقل
ية ية والرو حالاجامت ع

تصادية[  ية ] قوالا نولو ية وا ية واإليكولو جوالفكرية وا تك لج تجارية[لعلم ] لوا
سلمي بأن أنظمة ا ية، وا ثقا توالرتبوية وا لل شاط ف يدية تكفل أطرا ملا جيري من  نملعارف ا ًتقل ُ ُ ل

تيس ماكنة  متزية،  ية  ياة فكرية وإبدا تواصل من  تاكري و تكا ّح م ع ي ية[ب بة جوهرية ]سـأسا  لنسـاب
ية وا للشعوب ية لألنظمة املعر مية ا ساوي ا ية  مية  ية وها  ية وا فمجلاعات األ لعلمل ت علم حملل لقصل ق
 .األخرى

 تشجيع الاحرتام

يدية وكرامةتشجيع احرت "2"  املعارف ]ّمالك]/[أحصاب [لتقلام أنظمة املعارف ا
ية  ثقا يدية اذلين يصونون تكل األنظمة ويطوروهنا وحيافظون علهيا، وكذا سالمهتم ا فا ل ّتقل ل

يدية تأيت به يف احلفاظ  ئت املعارف ا هام اذلي ما  ية؛ واحرتام اإل هم الفكرية والرو تقلو لت ف س ح َيم ِ ق
شة  هم به ] كّمال]/[أحصاب[معيعىل  يدية وهويهتم؛ واحرتام ما أ ساملعارف ا لتقل

يدية من أجل ] ّمالك]/[أحصاب[ ئة[لتقلاملعارف ا نوع ] لبياحلفاظ عىل ا لتاحلفاظ عىل ا
تدامة وتقدم  مترار واألمن الغذايئ والزراعة ا تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا ُّا سـ سـ ملب سـل

يا؛ نولو جالعلوم وا  لتك

يا تية احلقوق والا حب ية[جات تل يدية] لفعلا  لتقلألحصاب املعارف ا

بارشة عن  "3" تطلعات واألماين الصادرة  مالاسرتشاد اب ] ّمالك]/[أحصاب[ل
هم  هم بو يدية واحرتام حقو صفاملعارف ا ق نني علهيا ] ّمالك]/[أحصاب[لتقل يدية واملؤ متاملعارف ا لتقل

ن مبوجب القانون الوطين وادلويل يق الرخاء وا هام يف  ملواإل حتق ية س ثقا تصادية وا ففعة الا لق
ية هلم  هاهمم يف جامعاهتم ويف تقدم العلوم ] وماكفأهتم عىل[عوالاجامت مية إ ُّوالاعرتاف  س بق

متع نفع عىل ا يا اليت تعود اب نولو جملوا ل ج رشوع اذلي جيب ، لتك نصف وا توازن ا ملمع مراعاة ا مل ل
بغي أخذها بعني  تلفة اليت  ينإرساؤه بني املصاحل الوجهية وا بار؛خمل  عتالا

يع عىل  يدية واحلفاظ علهيا]صون[لتشجا  لتقل املعارف ا

يع عىل  "4" يدية واحلفاظ علهيا وتقدمي ادلمع يف هذا ]صون[لتشجا لتقل املعارف ا
يدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا وإدامهتا  وتقدمي [لتقلالصدد من خالل احرتام أنظمة املعارف ا

نني عىل هذه األنظمة امل هم وصوهنامتاحلوافز للمؤ فعرية إلدامة أنظمة معار  ؛]ف

يدية] ّمالك]/[أحصاب[متكني  يدية وإقرار الطابع املمزي ألنظمة املعارف ا تقلاملعارف ا لتقل  ل

ّها بطريقة متكن  "5" هم من ] ّمالك]/[أحصاب[حتقيق يدية من حامية معار فاملعارف ا لتقل
ي ناسب لتقلخالل اإلقرار متاما ابلطابع املمزي ألنظمة املعارف ا باط حلول  تدية واحلاجة إىل ا سـتن
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نصفة وأن  توازنة و بغي أن تكون  ثل هذه احللول  هذه األنظمة علام بأن  مالطابع املمزي  م ن م يل
يدية من سوء  يدية بطريقة تدمع حامية املعارف ا ية الفكرية ا تقلتكفل معل أنظمة ا لتقل ل مللك

رشوع وأن تكون قادرة فعال عىل متكل غري ا تخدام وا ملالا ل ] ّمالك]/[أحصاب[ متكني سـ
يدية املربطة  تاملعارف ا يةلتقل هم وأن يكون ثابملوارد الورا رشوعة يف معار هم ا ف من ممارسة حقو ملق
تحق علهيا؛  مسـهلم سلطان 

يدية  لتقلدمع أنظمة املعارف ا

تواصل عىل يد  "6" ها ا ها ونا يدية وتطورها وباد تخدام املعارف ا ملاحرتام ا ت ت تقل قلسـ ل ّ ل
يب العرية يف ] هاّكمال]/[اأحصاهب[ سري ذكل؛ ودمع األسا فويهنم، وفقا لألعراف القامئة، و لب تي َ ْ

مترار  يع الا يب و ية وتعزيز تكل األسا سـالائامتن عىل املعارف وما يقرتن هبا من موارد ورا شج ل تث
يدية؛  لتقليف تطوير أنظمة املعارف ا

يدية هام يف صون املعارف ا لتقلاإل  س

مية م[مع  "7" يويبقاإلقرار  يدية ]حكل عام  هام يف صون املعارف ا لتقل، اإل س
ية والوسائل األخرى  ناسب بني الوسائل العر توازن ا هام يف إقامة ا فواحلفاظ علهيا، واإل ملس ل
ها  يدية وصوهنا و يع احلفاظ عىل املعارف ا ها، و يقتطويرها واحلفاظ علهيا ونا تطبقل تقل شج ت لل ت

تخداهما وفقا للمامرسات واملعاي ية فري والقوانني واملفاهمي العريةسـوتعزيز ا  عوامجلا
بارشة عىل ] ّمالك]/[حصابأل[ يدية مبا يعود بفائدة أوىل و ماملعارف ا ها]/[اأحصاهب[لتقل ] ّكمال

تفق علهيا مع  رشوط ا نرية وا بقة ا رشية عامة عىل أساس املوافقة ا ملخاصة وعىل ا لسـ ملسـتب مل ل
 تكل املعارف؛] ّمالك]/[أحصاب[

نصفسـالا[ منع ]مقع[ رشوع وغري ا ملتخدام غري ا تخدام] مل رشوع وسوء الا متكل غري ا سـا مل  ل

تجارية وغري  "8" شطة ا يدية وغريه من األ رشوع للمعارف ا متكل غري ا لمقع ا ن لتقل مل ل
رشوع  متكل غري ا يف طرق مقع ا رشوعة، مع اإلقرار ابحلاجة إىل  تجارية اليت ال تكون  ملا لم ي تكل

ياج يدية مع الا تللمعارف ا حتقل ية؛ل ية وا حمللات الو  طن

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

ية األخرى والعمل عىل حنو يامتىش  "9" سارات ادلوية واإل ميمراعاة الصكوك وا ل قلمل
يدية تنظممعها، وال سـامي األنظمة اليت  ية اليت تقرتن ابملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا تقل ا ث لل

ِّونظ ها؛ت نا ية تقامس  فعم  م  معل

تاكر واإلبداع بيع الا  تشج

ته  "10" يد وماكفأته وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا ييع ا ل ل ب ن لشج ت
يد ادلاخيل مضن يدية عىل ا ناقل املعارف ا لصعوتعزيز  تقل شعوب لت ية و لا صلامجلاعات األ

يدية[ ثل هذه املعارف] لتقلوا ية، مبا يف ذكل إدماج  موا نفذ يف حملل بادرات الرتبوية اليت  ت يف ا مل
نني علهيا، رشط أن يوافق ] ّمالك]/[أحصاب[هذه امجلاعات، ملصلحة  يدية واملؤ متاملعارف ا لتقل

يدية عىل ذكل؛] ّمالك]/[أحصاب[  لتقلاملعارف ا
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 بديل

يا وفقا [ "10" نولو تاكر واإلبداع والهنوض هبام وتقدم العمل وتعزيز نقل ا جصون الا لتك ب
تفق علهيا؛لرشوط  ]م 

بديل[  ]لهناية ا

تفق علهيا  بادل القامئ عىل رشوط  نرية واحلرص عىل ا بقة ا يضامن احلصول عىل املوافقة ا ت لسـ ملسـتمل
 الطرفان

تخدام[ضامن  "11" يدية صون ]سـا يق العرية عىل أساس  لتقلاملعارف ا فالقوانني واملوا ث
بعة يف امجلاعات نرية واحلرص  احلصول عىل اعرب] مع[ ملتواإلجراءات ا بقة ا ملسـتملوافقة ا ملسـ

تفق علهيا الطرفان  بادل القامئ عىل رشوط  يعىل ا يق مع[لت ا هو قامئ من أنظمة مل وفقا] لتنسـواب
ية  ميدوية وإ يةتنظمقلل نفاذ إىل املوارد الورا ث ا نصف وعادل ل مشلك   ؛ب

شف اإللزايم[ لكيع رشط ا  تشج

يا11" شف اإللزايم عن بدل  "ن اث نضامن رشط ا يدية واملعارف ملك لتقلشأ املعارف ا
يدية تخدمة فهيا لتقلا بات الرباءات أو  ها صةل  ية اليت  سـاملربطة ابملوارد الورا بطل ث مت  ]ل

نافع نصف  تقامس ا للميع ا مل ل  تشج

نقدية ضامن] تشجيع[ "12" نقدية وغري ا نافع ا نصف  توزيع العادل وا تقامس وا ل ا ل للم مل ل ل
يد تخدام املعارف ا ية من ا تأ تقلا سـ ت لية، عىل حنو يامتىش مع غري ذكل من األنظمة ادلوية لمل

نرية،  بقة ا بدأ املوافقة ا بقة و تا ملسـم سـ نصفة يف [ومبا يف ذكل من خالل [ململط ملاملاكفأة العادةل وا
يدية أو احلاالت اليت مت فهيا  لتقلاحلاالت اخلاصة اليت ال ميكن فهيا حتديد صاحب املعارف ا

شف عن املعارف  ؛]تفق علهيا الطرفانيوضع رشوط  ]لكا

ية توى امجلاعات ا رشوعة عىل  تجارة ا ية وا حمللالهنوض اب سـ ل ممن مل  لت

ية،  "13" توى امجلاعة ا ية عىل  يدية ألغراض ا تخدام املعارف ا حملليع ا سـ من تقل سـ مشج ل لتت
يدية  ذكل، إقرارا حبقوق] ّمالك]/[أحصاب [إن طلب] أرادإن [ ًاملعارف ا شعوب  لتقل لا

ية ية  امجلاعات وصلاأل يدية[حمللا متدة ]لتقلا ية ا تجات األ يع تطوير ا ها؛ و ملسـ  يف معار صل ن ملشج ت ف
ها مىت  سو ية، وتعزيز فرص  ناعات امجلاعات ا يدية وما يقرتن هبا من  يقمن املعارف ا ت حملل ص لتقل

تغى  يدية] ّمالك]/[أحصاب[با نني علهي لتقلاملعارف ا ية وهذه الفرص مبا يامتىش امتواملؤ لتمن هذه ا
هم تصادية بلك حرية؛حقمع  ية الا يق ا ق يف   لتمنحتق

ية الفكرية  نح حقوق ا مللكنع  م مية[م   ألطراف غري مرصح هلم بذكل]لسلغري ا

يلوةل دون  ]ّاحلد من[ "14" ية الفكرية حلا مللكنح حقوق ا مية[م  يف املعارف ]لسلغري ا
ية  يدية وما يقرتن هبا من موارد ورا ثا بة ألتقل شاء[لو ممارسـهتا، ابملطا ية للمعارف نبإ بات ر مق  مكت

هور ية املقرتنة هبا واملعروفة دلى ا يدية واملوارد الورا مجلا ث بات [، ]لتقل بة مودعي  طلمبطا ل
شف عن مصدر  ية اب يدية املقرتنة ابملوارد الورا تعلقة ابملعارف ا لكالرباءات لالخرتاعات ا ث تقل لمل



WIPO/GRTKF/IC/24/4 

Annex 

6 

ثال  يد الا شـهئا فضال عن تقدمي أدةل  تتكل املوارد وبدل  من تفم نرية َ بقة ا ملسـترشوط املوافقة ا ملسـ ل
نح احلقوق املرتبة عىل الرباءة رشط خاص  شأ  نافع يف بدل ا تقامس ا توا مل ن مل كل  ؛]مل

 بديل

يلوةل دون  ]ّاحلد من[[ "14" ية الفكرية حلا مللكنح حقوق ا مية[م  يف املعارف ]لسلغري ا
ية  يدية وما يقرتن هبا من موارد ورا ثا بةمبو ممارسـهتا، ألتقل طرف ]/[دوةل عضو [ لكلطا

نظر يف  ]متعاقد ية املقرتنة هبا لاب يدية واملوارد الورا ية للمعارف ا بات ر شاء  ثإ تقل مق ت لن مك
هور نرية بعد احلصول عىلمجلواملعروفة دلى ا بقة ا ملسـت املوافقة ا ية ملسـ شعوب األ صل  يف تكل [لل

تعاقدة]/[ادلول األعضاء ية] ملاألطراف ا  ؛]حمللوجامعاهتا ا

بد[  ]يللهناية ا

بادةل ثقة ا ية وا شفا تتعزيز ا ل ملل  ف

تفامه يف العالقات بني  "15" بادل وا ية والاحرتام ا شفا يقني وا لتعزيز ا ت ل ملل ف
تجارية والرتبوية ] ّمالك]/[أحصاب[ ية وا يدية من هجة، واألوساط األاكد لاملعارف ا مي لتقل

يدية من هجة أخرى، مب تخديم املعارف ا ية وغريها من أوساط  تقلواحلكو لسـ م ا يف ذكل من م
ية  سلوك األخال ثال لقواعد ا يع الا قخالل  ل ت مشج نرية[ت بقة ا بادئ املوافقة احلرة ا تو ملسـم  ؛]ملسـ

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

يدي وأشاكل  "16" ثقايف ا بري ا تقلضامن الاساق مع امحلاية املكفوةل ألشاكل ا ل تع لت ل
بري الفوللكوري، مع احرتام أن ا بريه لتعا ترب معارفه وأشاكل  ية  تعلعديد من امجلاعات ا يع حملل

تجزأ من  ثقايف جزءا ال  يا شامةل[ل ته ا لهو  ].]ي

يدية[ تخدام الغري للمعارف ا تقلا  لسـ

يدية؛ "17" تخدام املعارف ا تقلمتكني الغري من ا  ]لسـ

نفاذ إىل املعارف وصون املكل العام[ ليع ا  تشج

نفاذ إىل املعارف وصون ا "18" ليع ا  .]ملكل العامتشج

 بديل

شمويل[اإلقرار ابلطابع  "1" ية ]ّاملمزي] [لا يهتا الاجامت يدية، مبا فهيا أ ع للمعارف ا مه لتقل
ية؛ ثقا ية وا تصادية والفكرية وا ية والا فوالرو ق لح  لتعلمي

ية والقمي الفكرية  "2" ثقا سالمة ا يدية؛ وللكرامة وا فيع الاحرتام ألنظمة املعارف ا ل ل تقل لشج ت
ية  يدية اذلين يصونون تكل األنظمة وحيافظون علهيا؛] ّمالك]/[حصابأل[حوالرو  لتقلاملعارف ا
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ية  "3" ياجات ا لفعلية الا ت حب تخديم ]ّمالك]/[ألحصاب[تل يدية؛مسـو لتقل املعارف ا
مع  

بغي  تلفة اليت  رشوع اذلي جيب إرساؤه بني املصاحل الوجهية وا نصف وا توازن ا ينمراعاة ا خمل مل ملل
با  ر؛عتأخذها بعني الا

يدية  "4" يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  ؛ودمع ذكل احلفاظ علهيا وتطبيقهاولت

يدية؛ "5"  لتقلدمع أنظمة املعارف ا

 ")5" + "4("بديل 

يدية يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  لت

يدية واحلفاظ علهيا ودمع أنظمهتا؛ يع عىل صون املعارف ا تقلا لشج  لت

بديل[  ]لهناية ا

تخ[ منع] مقع[ "6" نصفسـالا رشوع  ] وغري العادلملدام غري ا متكل غري ا ملا للمعارف ل
يدية؛  لتقلا

توافق مع الاتفاقات "7" سارات[ والصكوك لالعمل اب ية؛]ملوا ن ادلوية ا  ملعل

يدية؛ "8" تخدام املعارف ا ية من ا تأ نافع ا نصف والعادل  تقامس ا تقليع ا سـ ت مل للم مل ل لشج  ت

 ")8" + "6("بديل 

تو ية عىل  سـالهنوض اب ممن يةلت  حمللى امجلاعات ا

ية توى امجلاعات ا ية عىل  حمللالهنوض اب سـ ممن متكل غري لت نع ا يدية و ل عرب دمع أنظمة املعارف ا م لتقل
رشوع؛  ملا

بديل[  ]لهناية ا

بادةل يف العالقات بني  "9" ثقة ا ية وا شفا تتعزيز ا ل ملل يدية ] ّمالك]/[أحصاب[ف لتقلاملعارف ا
ت يني وا تخدمني األاكد لمن هجة، وا مي تخديم ملسـ يني وغريمه من  يني واحلكو سـجاريني وا ممي م لتعل

سلوك  يدية من هجة أخرى، مبا يف ذكل من خالل الهنوض اباللزتام بقواعد ا لاملعارف ا لتقل
ية  نرية[قاألخال بقة ا بادئ املوافقة احلرة ا تو ملسـم  .]ملسـ

بديل[  ]لهناية ا
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ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  مل

ية ضام بادئ  بغبغي احرتام هذه ا مل شأن امحلاية، ين ية احملددة  ية والاساق يف األحاكم املوضو توازن والفا بن اإلنصاف وا ع ت عل ل
ناسب  : ملوالهنوض بأهداف امحلاية عىل الوجه ا

تجابة )أ( سـبدأ الا ساعدة م ياجات وتطلعات [ملوا ياجات] حتال تعلقة حبامية املعارف  حتللحقوق والا ملا
يدية يديةا] ّمالك]/[أحصاب[ّ اليت حيددها لتقلا  لتقلملعارف ا

يه يف  حلقوقابقرار اإلمبدأ  )ب( نصوص  ية كام هو  شعوب األ يدية  تعلق حبامية املعارف ا علفامي  صل لل تقل مي ل
ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب نظمة العمل ادلوية رمقمل ية  ل واتفا م  .169 ق

 بديل

ي ]ّمالك]/[أحصاب[مبصاحل قرار اإلمبدأ  )ب(  .ديةلتقلاملعارف ا

بديل[  ]لهناية ا

ية امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ج( نبدأ فعا ل  م

شمول )د( لبدأ املرونة وا  م

نافع  )ه( ملبدأ اإلنصاف وتقامس ا  م

 بديل

نافعمبدأ )ه( شأ واإلنصاف، مبا يف ذكل تقامس ا شف اإللزايم عن بدل ا مل ا ن  مللك

بديل[  ]لهناية ا

نبدأ الامتيش مع األنظمة القانوية [ )و( نفاذ إىلم نظم ا لالقامئة اليت  يدية و ت ية لتقلاملعارف ا تاملربطة ثاملوارد الورا
 ]هبا

تعاوية] مبدأ احرتام[ )ز( نبدأ العالقة ا ل ية[ل الصكوك ادلوية بني م سارات  ]قلميواإل يةملوا تفاو ضا ] األخرى [ل
ها[ تعاون  معوا  ]ل

 ))ز) + (و((بديل 

يةن مع الصكوك واألنظمة القانويمبدأ الامتيش   تفاو سارات ا ضة وا ل ية القامئة واحرتاهما  مل ميادلوية واإل قلل
يهنا يف جمال  تعاون فامي  بوا يةل يدية واملوارد الورا نفاذ إىل املعارف ا ثا تقل  ]تاملربطة هبا لل

بديل[  ]لهناية ا

 بديل

تع )ز( ية وا سارات اإل سارات ادلوية األخرى وا توافق أو الامتيش مع الصكوك وا لبدأ ا مي مل ل مل قلل ناوية األخرى م
نظم  سارات اليت  تواحرتاهما، مبا فهيا تكل ا يةمل  .ثاملوارد الورا

بديل[  ]لهناية ا
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ها وفق األعراف )ح( يدية و تخدام املعارف ا نقلبدأ احرتام ا تقلم  لسـ

 بديل

تدامة )ح( ية ا هام يف ا ية واإل يدية األ ثقافات واملامرسات ا سـبدأ اإلقرار ابحرتام املعارف وا من صل تقل ملل لتل س  م
ئة مية  للبيواإلدارة ا  لسل

بديل[  ]لهناية ا

 بديل

ها )ح( يدية و تخدام املعارف ا نقلبدأ احرتام ا تقلم  لسـ

بديل[  ]لهناية ا

يدية )ط( لتقلبدأ اإلقرار خبصائص املعارف ا  م

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

 ))ي) + (أ((بديل 

تجابة    سـبدأ الا ياجات []ملساعدةوا[م يدية] ّمالك]/[أحصاب [ ومصاحل]حتال  لتقلاملعارف ا
تخدمهيا  مسـو

بديل[  ]لهناية ا

ية[ )ك( شرتك لإلسا نبدأ اإلقرار بأن املعارف اليت آلت إىل املكل العام يه تراث  ن م  ]م

نفاذ )ل( يود عىل ا يل من ا تقامس املعارف وا لبدأ احلاجة إىل حوافز جديدة  تقل لقل  لم

ية حمدودةمبدأ أن )ن( بغي أن يكون لفرتة ز نة  تعامل معلومات  تاكر حلق ا ن أي ا ي مسـ ن يح  مع

ها )س( بدعني ود معبدأ حامية مصاحل ا  ملم
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 1املادة 

 موضوع امحلاية

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

رسين خيار ّ ا توافقي(ملي نص ا لا  )ل

يدية "تشملألغراض هذا الصك،  1.1 هارلعملادلراية ا]  إىلشريت ["لتقلاملعارف ا تاكراتملية وا  ات واملامرساتب والا
شطة و تعلنأ تعمل ميلا ّ وا يدياملطورة[ل ياق  تقل يف  ية]/[.سـ شرتكة بني ]/[حملاملطورة داخل شعب أصيل أو جامعة  مو

يال يل إىل آخرو]/[جاأل جها   ].ينقل

رسين يارية إىل نص ا مليإضافات ا  خت

تطورةٌمعارف[ )أ( يوية و م   ]ح

شاطات فكرية[ )ب(  ]نويه مثرة 

ية والصحة واب[ )ج( ئة والرعاية ا لصحواليت قد تربط ابملعارف يف جماالت الزراعة وا ياة لبيت يولويج وأمناط ا حلنوع ا ب لت ل
ية يدية واملوارد ا يعا بتقل يالطل نولو ندسة و ية يف جمال ا ج وادلراية ا تك ه يديةتللعلم ناء ا تقل ا لب  ]ل

ية أو واليت قد توجد يف[ )د( نة أو  ية  ه أنظمة معر شفن مق  ]يف أي شلك آخرف

يدية[ )ه( مل جزء من الرتاث امجلاعي التقلاملعارف ا ية وامجلاعات [ي اداملفكري والثقايف ولاقلميي واإلتوارث ٌ صلشعوب األ لل
ية  .]2 للمسـتفيدين كام مه معرفون يف املادة] حمللا

تقادم[ )و( ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للوال ميكن ا  .]تقسـميل

 بديل

يدية ألغراض هذا الصك، شمل املعارف ا تقل  تعمل الت شطة ا تاكرات واملامرسات وأ هارات والا ية وا لدلراية ا ن ب بطة مللعمل ملسـتنا
يا[ يل إىل آخر أو ا] عجام ملواحملافظ علهيا من  يالج ُاليت توجد أو تطور، عىل وجه اخلصوص، داخل . [جشرتكة بني األ

ية ية أو جامعات  حملشعوب أ  .]صل
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ية  هلمعايري األ

توافقي(يّرسين مل اخيار نص ا لا  )ل

يدية 2.1 تقلتد امحلاية إىل املعارف ا يدين، كام مه معرفون يف املادة  املقرتنة لمت مسـتنبطة  اليت تكون ،2ملسـتفاب
تقامسة يا[ علهيا اوحمافظمنقوةل /مو تجزأاجزء[و] [عجام يدين، كام مه ]]ثويقة الصةل ب]/[ مني ال  ية  ثقا هوية ا تف ا ف للمسـل ل

 ؛2ة معرفون يف املاد

رسين يارية إىل نص ا مليإضافات ا  خت

يدين[ )أ (  تج الفريد اخلاص اب ملسـتفا َ  ؛]بوضوح[ أو املقرتن هبم ]ملن

تجزأاجزء[أو  )ب( يديناب مقرتنة/حمددة] متصةل]/[ مني ال  ية  ثقا تفهوية ا ف للمسـل  ل

يدين، كام مه معرفون يف[ )ج( تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة ا ملسـتفغري معروفة أو  ملدة [، 2  املادةمسـ
 ]]معقوةل

 ]غري موجودة يف املكل العام[ )د(

ية الفكرية[ )ه( ية حبقوق ا مللكغري   ]محم

ية معروفة عادة وعامة عىل حنو [ )و( شطة  ية وممارسات وأ بادئ وقواعد وهمارات ودراية  يقا  تعلمست  ن معل مل ب ّي تط ل
 ]جيد

ية؟  )ز( بغي أن تكون القامئة ترا مكهل  بت (ين تعامل حرف العطف لومن مثة ا " أو"أو حرف العطف " و"سـيف ا
نقاط من  تضمن أي تويف  لليف قامئة  ل  )أعاله) و(إىل ) أ(ت

تضمن احلمك إشارة إىل  )ح( بغي أن  يهل  يل إىل آخر"ين يال"/"جمن  جشرتك بني األ  ؟"م
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 2املادة 

يدون من امحلاية  ملسـتفا

رسين خيار ّ ا توافقي(ملي نص ا لا  )ل

يدون من حامية ا يدية، كام مه معرفون يف املادة ملسـتفا شعوب1لتقلملعارف ا ية ول، مه ا ية وامجلاعات ا حمللامجلاعات األ  .صل

رسين يارية إىل نص ا مليإضافات ا  خت

يدية[ ) أ (  ]لتقلوامجلاعات ا

 ]األرس[ )ب(

 ]األمم[؛  )ج(

ئات املذكورة أعاله[ )د(  ]لفاألفراد داخل ا

يان[[ )ه( يانأو/و]/[الوطينالقانون  قد حيددهوطين  كوأي  إذا اكنت ] الوطينالقانون قد حيدده وطين  ك أي 
ية تحديد إىل شعب أصيل أو جامعة  سوبة اب يدية غري  حملاملعارف ا ل ن متقل ترصة علهيال تحال حتديد مق أو  سـ، أو إذا ا

بطهتا  ]]سـتنامجلاعة اليت ا

يدية  املعارفاليت تطور [ )و( ها وحتافظ علهيالتقلا تخدهما و متلكو  ]تسـ

يدية يف مكل  )ز( ئات] أفراد[لتقلحىت إن اكنت املعارف ا  .لفداخل ا

 بديل

يدية، كام مه معرفون يف املادة  يدون من حامية املعارف ا لتقلا ية1ملسـتف ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ حملل، مه ا صل  ل
شاهبة كام حيددها القانون الوطين ئات ا ملوا  لف
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 3املادة 

 نطاق امحلاية

يار   1خلا

تعاقدة]/[ لدلول األعضاءينبغي[[ 1.3 بة ] ينبغي توفري[توفر أن ] ملاألطراف ا نا ية أو إدارية  يا سـتدابري قانوية أو  سـ سـ من
تضاء ووفقا للقانون الوطين، فامي خيص ما ييل ند الا قوفعاةل،   :ع

يدية  ) أ ( شف عن املعارف ا تقلنع ا للك رسية[م ية []لا ّا ها بدون ت]حملم تغال تخداهما أو ا ل أو ا سـ  رصحي؛سـ

يدية )ب( تخدام املعارف ا تقلندما يعرف ا سـ لع ية [ُ ّا يدي]حملم ها ا يا تقل خارج  لسـ  :ق

نادها إىل أصاحهبا إن اكنوا معروفني، إال إذا قرر  "1" يدية وإ سـالاعرتاف مبصدر املعارف ا لتقل
يدية خالف ذكل؛] ّمالك]/[أحصاب[  لتقلاملعارف ا

يدية ا "2" تخدام املعارف ا يع عىل ا تقلا سـ لشج ية لت ثقا يه ما ميس القواعد واملامرسات ا يس  فتخداما  ف لل سـ
ها]/[اأحصاهبب[اخلاصة   ].ّكمال

يدية "3" تقلندما تكون املعارف ا أحصاب ] ضامن]/[تشجيع[،]غري معروفة عىل نطاق واسع]/[رسية[ ]لع
تفق علهيا تخدمهيا عىل وضع اتفاقات هبا رشوط  يدية و ماملعارف ا سـ متقل بقة ا ل ملمع املوافقة ا شأن سـتنريةملسـ ب 

نافع  يدية[ملرشوط املوافقة وتقامس ا هذه املعارف ا تجاري  تخدام ا ية من الا تأ تقلا ل سـ ت لمل وفقا حلق امجلاعات ] ل
نحه نفاذ إىل تكل املعارف أو عدم  نح حق ا ية يف اختاذ قرار  ما لم  .حملل

يار   2خلا

يدون، كام مه معرفون يف املادة ]يتعني]/[ينبغي[ 1.3 تع ا ملسـتف أن  ية[ ابحلقوق ،2يمت ثارية] [عامجلا ية ]سـتئالا تا ل ا ووفقا [ل
 :]للقانون الوطين

تع[ ) أ ( ها واحملافظة علهيا وتطويرها وصوهنا ]لمتا تعام تحمك فهيا وا يدية وا هم ا ل مبعار سـف ل  ؛]وحاميهتا[لتقل

تخداهما؛ )ب( يدية وا هم ا نفاذ إىل معار ترصحي اب ترصحي أو رفض ا سـوا تقل ل ل لل  ف

ية من الانصواحلصول عىل  )ج( تأ نافع ا نصف من ا تيب عادل و مل مل تجاري [سـتخدامم ناء عىل مل ]لا يدية  هم ا بعار لتقل ف
تفق علهيا؛  مرشوط 

هم  )د( تعامل أو ممارسة ملعار ساب أو متكل أو ا تخدام، مبا يف ذكل أي ا رشوع وسوء الا متكل غري ا نع ا فو سـم ت كسـ مل ل
يدية، دون نرية [لتقلا بقة ا ملسـتموافقهتم ا تفق علهيا؛ وضع رشو]ملسـ  مط 

يدية دون الاعرتاف )ه( تخدام املعارف ا نع ا تقلو لسـ  إن اكنوا هاّكمال/ا وأحصاهبهئامنشـو هذه املعارف ]مبصدر [م
نادها إلهيم؛  سـمعروفني وإ

ية  )و( ثقا يدية حيرتم القواعد واملامرسات ا تخدام املعارف ا فوضامن أن ا ل تقل ها؛/احصاهبأللسـ  ّكمال
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يدية تطبيقعند، [واشرتاط [ )ه( هم ا تخدام معار تعلق اب ية الفكرية اليت  تقلحقوق ا سـ لت ف شف اإللزايم عن ]مللك لك ا
نرية وتقامس  بقة ا رشطي املوافقة ا ثال  شـهئم، وتقدمي أدةل عىل الا يدية وبدل  سـتهوية أحصاب املعارف ا م ملم سـ ت ن ملتقل لل

نافع وفقا للقانون  شأالوطينملا ناء إجراءات  ملن أو رشوط بدل ا تخدام منح حقوق اثأ تعلق اب سـية الفكرية اليت  ت مللك
يدية هم ا لتقلمعار  ].ف

تعامل"يشري مصطلح أن  ]يتعني]/[ينبغي [ألغراض هذا الصك، 2.3 يدية إىل أي من األفعال " سـا لتقلفامي خيص املعارف ا
ية تا لا  :ل

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

يع " 1" ترياده أو عرضه  تج أو ا بيع ا سـ ن للن مل يدي؛تص ياق ا تخدامه خارج ا يعه أو ختزنه أو ا تقلأو  سـ سـ ي لب  ل

يدي؛" 2" 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 )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 إلهي "2" بارشة األفعال ا ملأو  ند الفرعي م تعامل ) أ(لبا يف ا بارشة ال يجة  تج يكون  سـفامي خيص  من نت م
نع  .لصطريقة ا

سب الرحب أو إىل أهداف جتارية) ج( تطوير املؤداين إىل  بحث وا يدية ألغراض ا تخدام املعارف ا كيف حال ا ل ل تقل  .لسـ
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يا( 3املادة   )ناث

  والعقوابتنطاق امحلاية

يا( 3 نفاذ إىل املعار 1).ناث لتطلب ا ية ي شعب األصيل أو امجلاعة ا نرية من ا بقة  تخداهما موافقة  يدية وا حمللف ا ل سـ سـ مسـتتقل م ل
يدة من امحلاية وفقا للامدة يدون من رشوط ] يتعني]/[ينبغيو. [2 ملسـتفا تخدام تكل املعارف ملا قد يضعه ا ثل ا ملسـتفأن  سـ ميت

رشوط عىل مجةل أمور مهنا أنه . للموافقة نص تكل ا لوميكن أن  تخدام املعارف ] يتعني/[]ينبغي[ت ية من ا تأ نافع ا سـتقامس ا ت مل مل
يد  .ملسـتفمع ا

يا( 3 نصوص علهيا يف الفقرة 2).ناث يدية اليت ] يتعني]/[ينبغي[، 1 ملوإضافة إىل امحلاية ا تخدمو املعارف ا تقلأن يقوم  لسـ م
ية عتويف معايري الفقرة الفر يام مبا ييل1 من املادة) أ(2 تسـ  :لق ا

نادها إىل الاعرتاف مبصد )أ( يدية وإ سـر املعارف ا يدلتقل   خالف ذكل؛ هذا األخري إال إذا قررملسـتفا

تخداما  )ب( تخدام املعارف ا سـا يد وممارساته ثقافحيرتمسـ  .ملسـتفة ا

يا( 3 يا ألحاكم الفقرتني 3).ناث نا تخداما  تخداهما ا ند ا يدية أو  نفاذ إىل املعارف ا فند ا م سـ سـ ع تقل ل ] يتعني]/[ينبغي[، 2 و1 لع
يد احلق فامي ييلأن ي  :للمسـتفكون 

توقف عن ارتاكب أفعال تعد أخرى؛ )أ( تعدي اب ية بأن تأمر ا سلطات القضا ٍأن يطالب ا ل مل ئ  ل

تعد  )ب( نصف من  موأن حيصل عىل تعويض  ية ل،يعرفم باب اك ف أو هل أ  .ً أنه يرتكب تعداي،يعرفيك سـ

يا( 3 نصوص عىل األطراف إاتحة اإلجراءات ال] يتعني]/[ينبغي[ 4).ناث يق األحاكم ا بة والفعاةل لضامن  نا ملقانوية ا ب سـ مل تطن
 . وإنفاذها3  إىل الفقرة1 علهيا يف الفقرة

يا( 3 يدية مبوجب هذا الصك فامي ييل] يتعني]/[ينبغي[ 5).ناث  :لتقلأال تؤثر حامية املعارف ا

شعوب األ )أ( يدية  تقةل عن املعارف ا تكرة بصورة  نفاذ إىل املعارف ا للا تقل سـ ب لل م ية أو مل حمللية أو امجلاعات ا صل
تخدام تكل املعارف؛ ية أو ا شعب األصيل أو امجلاعة ا شفة من مصادر أخرى خالف ا سـا حملل ل  ملكت

ياق  )ب( تخداهما وفق األعراف يف ا ها وا ها واحملافظة علهيا و يدية وتقا يدين للمعارف ا باط ا سـا سـ لتقل نقلل مس تف ملسـن سـت
يدي والعريف  .لتقلا
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 4املادة 

  احلقوقتطبيق/ وممارسةواجلزاءات العقوابت

تعاقدة[]/دلول األعضاءا[عىل  ]يتعني]/[ينبغي[ 1.4  تدابريما يلزم من ، اعامتد ] بتتعهّد[]/تسعى إىل[ أن ]ملاألطراف ا
ية و/نقانوية و يا سـأو  بة،/سـ نا سـأو إدارية  ناسب[[م مسب ما هو  يق هذا الصك،]نوفقا ألنظمهتا القانويةو] ح  .تطب لضامن 

 ختياريةإضافة ا

يهنا إاتحة إجراءات إنفاذاألعضاء أن تكفل ادلول ]يتعني]/[ينبغي[ 2.4 ية  [ن مبوجب قوا ية أو مد ننا ئ ] أو إدارية] و[ج
بة ومالمئة[ نا سـرسة و م نازعات] [مي سوية ا يات  مل، وآ ت ساسملاكحفة] ، وجزاءات] [، وعقوابت] [، وتدابري حدودية] [لل  مل ا
همل[ نوية/قتصادية و ابملصاحل الا]ملالعمد أو ا يدية مبوجب هذا الصك[ ]]ملعأو ا نوحة للمعارف ا تعدي عىل امحلاية ا تقلا ملم ] لل
تخداهما[ يدية أو سوء ا رشوع للمعارف ا متكل غري ا سـا لتقل مل تعدايت] ل ية لردع مزيد من ا لتكون اك  .ف

يارية  ختإضافة ا

بغي للعقوابت  1.2.4 تضاء،  نند الا يق يلجأ اجلزاءاتت وّ أن تعرب عن العقوابواجلزاءاتع سـ اليت اكن 
ية شعب األصيل وامجلاعات ا حمللإلهيا ا  .ل

يارية  ختإضافة ا

نصفة وعادةل  2.4  املذكورة يف الفقرةينبغي أن تكون اإلجراءات 2.2.4 مرسة وفعاةل و بةمي نا سـو  م
يدية] ّمالك]/[أحصاب[وأال تكون ثقال عىل عاتق ] مالمئة[ ية لتقلاملعارف ا بغي أيض[. حملما ا أن توفر ينو

رشوعة واملصاحل العامة  .]ملضامانت ملصاحل الغري ا

يارية  ختإضافة ا

تخدمهيا  3.4 يدين مهنا و يدية أو بني ا يدين من املعارف ا نازعة بني ا شوء  ند  سـو تقل ن مع تفل تف سـم ملسـ  للك ]ّحيق]/[جيوز[مل
ية  ية إىل آ يل ا لطرف أن  لقض نازعات ] مسـتقةل[حي سوية ا ملبديةل  ميي أو  هباامعرتفتكون لت معرتفا هبا قل يف القانون ادلويل أو اإل

بدل [الوطينيف القانون  يديةوتكون أكرث مالءمة أل] [ل، إذا اكن الطرفان من نفس ا  ].لتقلحصاب املعارف ا

 بديل

تعاقدة]/[ادلول األعضاء[عىل ] يتعني]/[ينبغي[ يام مبا ييل]ملاألطراف ا  :لق ا

 ؛لقانوهنا الوطين ]نألنظمهتا القانوية[يق هذا الصك وفقا تطب لضامن  الالزمةتدابريلااعامتد  )أ(

ية و )ب( نا ئوإاتحة جزاءات  ية و/ج بة وفعاةل ورادعة عن ا/نأو مد نا سـأو إدارية  نصوص لتعدي عىل م ملاحلقوق ا
 ؛ هذا الصكعلهيا مبوجب

بة ملامرسة احلقوق تكونإجراءاتوإاتحة  )ج( نا نصفة و رسة وفعاةل و سـ  م م يدين عىل عاتق ال تكون ثقال  ومي ملسـتفا
يديةمن  يق واملفاهمي  [لتقلاملعارف ا نادا إىل املوا نازعات ا سوية ا ية  تضاء، إاتحة آ ند الا ها،  ثو جيوز  مل ت ل تع ق سل ل

يدين ية  تفوالقوانني واملامرسات العر  ].للمسـف

بديل[  ]لهناية ا
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يا(4املادة   )ناث

شف  لكرشط ا

يا( 4 بات [ 1).ناث متل  طلبغي أن  تشـ يةالرباءات و[ين با ناف ا تاأل ن ية الفكرية] لص نع أو ] ابخرتاع[ت املربطة مللكا ية  صبأي  معل
بدل اذلي مجع منتج تخدهما عىل معلومات عن ا يدية أو  ل هل صةل ابملعارف ا سـ يتقل بااتت[ل تودل ا ناخملرتع أو  لسـ  أو تلقى املودع] م

بدل املورد(منه املعارف  ّا شـهئا)ل تلفا عن بدل  يدية  بدل املورد للمعارف ا شأ إذا اكن ا ن، وبدل ا خم تقل ل من لمل تعني أيضا أن يوحض . ّ يو
تخدام من عدمه نفاذ والا نرية  بقة ا سـالطلب احلصول عىل املوافقة ا لل ملسـتسـ  .]مل

يا( 4 هل املعلومات املذكورة[ 2).ناث بارش اذلي مجع ، 1  يف الفقرةجيوإذا اكن املودع  ملذكر املصدر ا تودل [َ مسـاخملرتع أو 
بااتت يديةاملودع] لنا نه املعارف ا لتقل أو تلقى   .]م

يا( 4 نصوص علهيا يف الفقرتني[ 3).ناث ثل املودع لألحاكم ا ملوإن مل  رشوط2 و1 ميت توف ا ل، ال يعاجل الطلب ما مل  تُسـ ُ .
تب  ناف ا[ملكوجيوز  لالرباءات أو األ يةص تبا ية الفكرية] ن ثل فهيا الطلب ألحاكم الفقرتنيمللكا ية ليك  ت حتديد همةل ز مين . 2 و1 م

تب  ية احملددة، جيور  هةل الز ملكوإن مل يقدم املودع تكل املعلومات يف ا ية[منمل با ناف ا تالرباءات أو األ ن ية الفكرية] لص  مللكا
 .]رفض الطلب

يا( 4 ئة عن بر[ 4).ناث نا تأثر احلقوق ا شـال  ل ثل ت شف الحق بأن املودع مل  بايت بأي  نف  نوح يف  ية أو حق  تاءة  ك ن مص مم ميمحم
نص علهيا القانون . 2 و1 ألحاكم الفقرتني ية،  با ناف ا يولكن جيوز فرض عقوابت أخرى، خارج نظام الرباءات ونظام األ ت ن لص

ثل الغرامات ية  نا مالوطين، مبا فهيا العقوابت ا ئ  .]جل

 بديل

يا( 4 بح تُبطل احلق 4).ناث نح و ئة عن  نا تصوق ا شـ ٍل ثل املودع م شف ميتغري قابةل لإلنفاذ مىت مل  لكاللزتامات رشوط ا
يه يف هذه املادة  نصوص  علاإللزايم كام هو  ئة أو مضلةلم  .طأو مىت قدم معلومات خا

بديل[  ]لهناية ا
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  5املادة 

 ]احلقوق[إدارة 

نرية من [، ]ةدتعاقملاف اطراأل[]/اءعض األولادل[عىل ] يتعني]/[جيوز[ 1.5 بقة و مسـتمبوافقة حرة و شاور مع[مسـ ] لت، اب
يدية وفق قانوهنا الوطين، ] ّمالك]/[أحصاب[ شاء[لتقلاملعارف ا ية خمتصة  ) إداراتأو( إدارة ]نييتع]/[نإ ية أو إ ميو قلن ط

بة سـنا هم وم] ّمالك]/[أحصاب[حبق ودون اإلخالل  [م هم وفقا ملوا يدية يف إدارة حقو يقاملعارف ا ثق يهنم لتقل هم وقوا نفا همي
شمل همام. فوممارساهتم العرية ثال ال احلرص، ما ييل تكل اإلدارةتوميكن أن  يل ا مل، عىل  ] ّمالك]/[أحصاب[إن طلب ،  [سب
يدية يدية] ّمالك]/[أحصاب[يف حدود ما يرصح به ، [ ذكل لتقلاملعارف ا  :]لتقلاملعارف ا

يدية  ) أ ( شأن املعارف ا تقلرش املعلومات  لب   وحاميهتا؛رسات تعزيزهاوممان

نرية[ )ب( بقة ا تأكد من احلصول عىل املوافقة احلرة ا ملسـتوا سـ  ؛]ملل

شورة إىل و )ج( تفق علهيا] ّمالك]/[أحصاب[ملتقدمي ا شأن وضع رشوط  تخدمهيا  يدية و ماملعارف ا ب سـ متقل  ؛ل

نري[ )د( بقة وا رشيع الوطين فامي خيص املوافقة ا يق قواعد وإجراءات ا ملسـتو سـ ملب  ؛]ةلتتط

رشيع الوطين فامي خيص )ه[( يق قواعد وإجراءات ا لتو يهواإلرشاف [لمنافعل نصفملاعادل والتقامس ل اتطب  ؛]عل 

هم يف ]] ّمالك]/[أحصاب [ةساعدمو )و( تخدام حقو با، عىل ا نا نا و يدية، مىت اكن ذكل  قاملعارف ا م سـممك سـ لتقل
يدية  هم ا لتقلمعار ها[ف  ؛وإنفاذها] ممارسـهتا[]/تطبيقو

رشوعة فامي خيص يحتدو[ )ه( سة غري  نا شلك انهتااك أو  يدية  تعلقة ابملعارف ا مد إذا اكن فعل من األفعال ا ف ي تقل ممل ل
 .]تكل املعارف

 بديل

بة ] يتعني]/[ينبغي[ ) أ ( نرية للجامعات صا بقة ا ثني واألشخاص اآلخرين احلصول عىل املوافقة ا با حعىل ا ت ملسـح سـ ملل
يدية، وفقا للقوانني يديةلتقلاملعارف ا بل حامية معارف  ية،  ية للجامعة ا تقل العر قن  .ملعف

بغي[ )ب( يدية ] يتعني]/[ينو نفاذ إىل املعارف ا ئة عن ا نا يات ا سؤو تفق األطراف عىل احلقوق وا تقلأن  ل شـ ل ل مل لت
ية تفق . حملما تخدام  ية من أي ا تأ نافع ا نصف  تقامس العادل وا يات ا سؤو شمل رشوط احلقوق ا موميكن أن  سـ ت مل للم مل ل ل مل ت

يدية، أو  تخدام املعارف ا نافع من ا تأىت أية  ندما ال  نفاذ حىت  نافع مقابل ا يدية، أو تقدمي  تقليه للمعارف ا سـ ت ع ل تقل لعل مل م
تفق علهيا بات أخرى  متر  .تي

بغي[ )ج( تفق علهيا ] يتعني]/[ينو رشوط ا نرية وا بقة ا يات احلصول عىل املوافقة ا ملأن تكون إجراءات وآ سـ لل ملسـت مل
بة نا سـهومة و م يني، والوال تكون ثقال عىل عاتق  مف نيع أحصاب املصلحة ا ية،  ملعمج يدية ا حملمسـامي أحصاب املعارف ا لتقل

بغي[ يقني القانوين] يتعني]/ينو  .لأن تضمن الوضوح وا

ثال، جيوز  )د( ية والا شفا توحرصا عىل ا مل تعاقدة]/[لدلول األعضاء[ف ياانت مجلع ] ملاألطراف ا شاء قاعدة  بإ ن
تفق علهيا مبوجب املادةاملعلومات عن  رشوط ا نص عىل ا شاركة يف الاتفاقات اليت  ملاألطراف ا ت وجيوز ألي . 3 لمل

 .طرف يف الاتفاق تقدمي تكل املعلومات

بديل[  ]لهناية ا

نصوص علهيا يف املادة [ 2.5 تويف املعايري ا يدية  مليف حال اكنت معارف  سـ تحديد إىل جامعة 1تتقل ندة اب ست  ل، و سـ مي ل
ترص ست  مقو شاور مع لي يدية، اب تكل املعارف ا تعلقة  توىل إدارة احلقوق ا تة علهيا، جيوز لإلدارة أن  تقل ب مل لت ] ّمالك]/[أحصاب[ل

نا يامث اكن ذكل  يدية وموافقهتم  ممكاملعارف ا ح  ]وفقا للقانون الوطين لتقل



WIPO/GRTKF/IC/24/4 

Annex 

19 

ّتعني[]/ينبغي[[ 3.5 ية الفكرية هبوية اإلدارة أمانة إبالغ ]  ي ية  نظمة العا للملكا مل ية مل ية أو اإل ميأو اإلدارات الو قلن ط
تصة[  .]]خملا

ية يك تكون جزءا من ُ اإلدارةتضم[ 4.5 شعوب األ ثقة عن ا شأة اإلدارات ا ً ا صل ل ملنبن  ]. اإلدارةتكلمل
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يا( 5املادة   )ناث

 ]احلقوق[إدارة 

يا( 5 شاور مع ]ةتعاقدملاف اطراأل[]/اءعض األولادل[عىل ] يتعني]/[ينبغي[ 1).ناث املعارف ] ّمالك]/[ابأحص[لت، اب
يدية شاء سـتنريةملاسـبقة وملارة واحل هتممبوافق ولتقلا ية إداراتإدارة أون إ يةطن و تا هام ا ل تقوم اب ل  :مل

يدية؛ )أ( بة لضامن صون املعارف ا نا تدابري ا تقلاختاذ ا سـ مل  لل

يع املامرسات وادلراسات واألحباث من أجل احملافظة عىلنرش املعلومات )ب( يدية املعارف تشج و ندما لتقلا ع 
ها]/[أحصاهبا[يطلب   ؛ذكل] كمال

يدية]] ّمالك]/[أحصاب [ةساعدمو )ج( نازعة مع عىل ممارس لتقلاملعارف ا هم والزتاماهتم يف حال وجود  مة حقو ق
تخدمني؛  ملسـا

يدية؛ )د( هور مبا هيدد املعارف ا بار ا لتقلوإ مجل  خ

تأكد من حصول )ه( تخدمنيلوا نريةمل عىل املوافقة احلرة املسـ ا ملسـتبقة ا  ؛ من عدمهسـ

يدية؛لمنافعل نصفملاعادل والتقامس ل عىل اواإلرشاف )و( تعامل املعارف ا ية من ا تأ تقل ا سـ ت  لمل

يا( 5 ية ] يتعني]/[ينبغي[ 2).ناث ية أو اإل يعة اإلدارة أو اإلدارات الو ية الفكرية  ية  نظمة العا ميإبالغ أمانة ا ن ب مل قلمل ط بط للملك
شعوب ا شاركة ا شأة  لا مب يةملن  ].صلأل
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  6املادة 

يدات ناءات وا يالا لتقت ث  سـ

يدية تدرك ادلول األعضاء أن  1.6 تخداهما نينبغي أال لتقلتدابري حامية املعارف ا يدية وا باط املعارف ا يد ا سـ  لتقل ن سـتتق ّ
يدي يدي والعريف عىل يد ا ياق ا يهنا يف ا ها وتطويرها داخل امجلاعات وفامي  ها وباد تفالعريف و ب ل ملسـنقل تقل سـ لت وفقا للقانون [، نل

 ].الوطين

بغي[ 2.6 يدة ]يتعني]/[ينو يدية خارج عضوية امجلاعة ا تعامل املعارف ا يدات عىل امحلاية فقط إىل ا تد ا سـتف أن  ملتق تقلل سـ ي لمت
يدي أو العريف ياق ا تقلأو خارج ا لسـ  ].ل

ناءات مالمئة مبوجب القانون الوطينو 3.6 يدات أو ا متد  سـتثجيوز لدلول األعضاء أن  تقي نرية [تع بقة وا ملسـت، مع املوافقة ا ملسـ
يدية ما ييل]للمسـتفيدين تخدام املعارف ا تقل، رشيطة أن حيرتم ا  :لسـ

سب اإلماكن؛ ) أ ( يدين،  حالاعرتاف اب  ملسـتف

يدين أو إحلاق الرضر هبم؛ )ب(  ملسـتفوعدم اإلساءة إىل ا

نصفة )ج( توافق مع املامرسة ا ملوا  .ل

 بديل

تعع ) أ ( تعارض مع الا سـدم ا يدية ل يدين؛عىل يدلتقلامل العادي للمعارف ا  ملسـتف ا

يدين )ب( رشوعة  للمسـتفوعدم إحلاق رضر بال مربر ابملصاحل ا مل رشوعة للغري ّ  .ملومراعاة املصاحل ا

 بديل

ناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين 3.6 يدات أو ا متد  سـتثجيوز لدلول األعضاء أن  تقي يةتع تا ل لألغراض ا  :ل

ت ) أ ( شطة ا لأ يق أغراض جتارية؛ن ناء األحباث املؤدية إىل جين أرابح أو  تعمل، اب حتقعلمي وا سـتث ّ  ل

ها  )ب( ها و يدية وعر يلاحملافظة عىل املعارف ا متثض ية لتقل ثقا سات ا تاحف أو املؤ بات أو ا فيف احملفوظات أو ا ل س مل ملكت
ثقايفاب متعلقةألغراض غري جتارية   .للرتاث ا

تعاقدة اجيوز ل 4.6 لألطراف ا نح ماكفأة مل ية رشيطة  يدية ملواهجة األوئة والكوارث ا تخدام املعارف ا مسامح اب يع ب تقل بسـ لطل
يدين بة  تفنا للمسـم  .سـ

بديل[  ]لهناية ا

يدات[ 4.6 ناءات وا رسية واملقدسة لال يدية ا يال ختضع املعارف ا لتقتقل سـتث ل  .]ل

سموحا هبا يف املادةيتعني[ 5.6 ية سواء اكن  تا سامح ابألفعال ا م ا ل ل  : أو ال2.6 ل
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ية )أ (  ثقا سات ا يدية يف املؤ تخدام املعارف ا فا ل س تقل ناسب لسـ احملفوظات أو  ملاملعرتف هبا مبوجب القانون الوطين ا
تاحف ألغراض غري جتارية  بات أو ا ملأو ا ثقايفاب متعلقةملكت مبا يف ، ختدم املصلحة العامة أو أغراض أخرى للرتاث ا

بحث فاحملافظة علهياذكل  ها وا ل وعر ها؛ض  متثيلهيا و

يديةو )ب( هام من املعارف ا نف أصيل يكون  تقلإبداع  لمص  .]مسـتل

نح أي حق [ 6.6 تخدام معارف]ُيقيص اآلخرين[ُيمال   :سـ من ا

 بديل

بق أحاكم املادة 6.6 تخدام ملعارف3 تنطال   :سـ عىل أي ا

بديل[  ]لهناية ا

تقل؛ )أ (  شلك  سـبطة  مب  مسـتن

تقة من مصادر من غري ا )ب( ملسـتأو   فيدين؛مشـ

يدين )ج(  ].ملسـتفأو معروفة خارج جامعة ا

ئا إذا[ 7.6 تخدما  تخدمة ا رشوع أو  متلكة متلاك غري  ية معارف  يدية ا ترب املعارف ا سيال  سـ سـ حملم تقل متع مل  :م

بوع؛ )أ( شور  سة من  مطاكنت  ن مب  مقت

نرية؛ )ب( بقة ا ملسـتأو حمصل علهيا من صاحهبا أو أحصاهبا مبوافقهتم ا  ملسـ

نافع نأو إذا ا )ج( نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية احملصل علهيا ا يدية ا ملبقت عىل املعارف ا ل ب مل حملم تقل لط ل
سق الوطين  .]ملنووافق علهيا ا

ناء [ 8.6 سموح هباحامية سـتثاب رسية، ويف حدود أي أفعال  يدية ا ماملعارف ا لتقل  مبوجب القانون الوطين فامي  لألطرافل
يديةملعارف ابيتعلق  ناء عىل  لتقلا تجارية، ال تكون تكل األفعال حمظورة  ية مبوجب قانون الرباءات أو قانون األرسار ا با ل حملم

يدية  .]لتقلحامية املعارف ا

يةتسـتثين ا[ 9.6 يدية  من امحلاية اطنإلدارات الو يود للتقلملعارف ا تاحة دون  قا هومل  .]رمجلعامة ا

يةجيوز ل[ 10.6 ثين من امحلايطنإلدارات الو سان ة تسـت أن  يص والعالج واجلراحة ملعاجلة اإل يب ا نأسا شخ يوان وألتل  ]حلا

ية طوارئيف حاةل[ 11.6 تجاري ألغراض عامة أو يف حاالت الا أخرى أو حاالت طوارئ قصوىطن و لتخدام غري ا ، سـ
ية دون موافقة صاحهباإلدارات ترخص ا يدية ا تخدام املعارف ا ية ا حملمالو تقل سـ لن  .]ط
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  7املادة 
 يةمدة امحلا

يار  1 خلا

تعاقدة]/[لدلول األعضاء[جيوز  بة] ملاألطراف ا نا رشوط ا سـحتديد ا مل يدية ل ] يتعني أن]/[ينبغي أن] [اليت[لتقل محلاية املعارف ا
يدية  ترسي ما ية للحصول عىل امحلاية وفقا للامدة /تسـتويفلتقلدامت املعارف ا  .1هلتفي مبعايري األ

يار يارية إىل ا خلإضافات ا  1 خت

ـي تن )أ( تايل  يل إىل آخر واب يدية من  هقل املعارف ا فج ل تقادملتقل  للال ختضع 

ية] يتعني]/[ينبغي[ )ب( ية وامجلاعات ا شعوب األ ياة ا بق امحلاية وتدوم مدى  حمللأن  صل ل حنط  ت

نا يف املكل العام] يتعني]/[ينبغي[ )ج( ثقايف غري املادي  نفاذ إىل الرتاث ا بح ا ممكأن رسي امحلاية ما مل  ل ل يص  ت

ية واملقدسة إىل األبد] يتعني]/[ينبغي[ )د( رسية والرو يدية ا حأن رسي حامية املعارف ا ل  لتقلت

ية من امحلاية )ه( يولو نة ا جالقر ب شعوب وامجلبنيةيبارش آخر  ّ أو أي تعدلص ها وصورهتا اعاتل تدمري ذاكرة ا ية واتر خي األ صل
 ئتدمريا اكمال أو جزيا

يار  2 خلا

يدية  حامية املعارف مدةتتفاوت  نادا إىل خصائص املعارف ا يدية ا تقلا لتقل ميهتاستل  .قو
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  8املادة 
ية رشوط ا شلكا  لل

يار   1خلا

ية] يتعني[]/ينبغي[ 1.8 يدية ألي رشوط  شلكأال ختضع حامية املعارف ا  .لتقل

يار   2خلا

تعاقدة]/[لدلول األعضاء] [جيوز[ 1.8 ية ا رشوط أن تفرض]ملاألطراف ا يمحلشلك   .ديةلتقلاية املعارف ا

يدية، 2.8[ يقني واحلفاظ عىل املعارف ا ية وا شفا تقلحرصا عىل ا ل لل ية ] يتعني]/[ينبغي[  جيوزف سك اإلدارات الو نأن  طمت
يدية ية جسالت أو حمارض أخرى للمعارف ا تقلا لن  .]ملع

 بديل

ية] يتعني[]/ينبغي[[ يدية ألي رشوط  شلكأال ختضع حامية املعارف ا ية  ولكن، .لتقل شفا فحرصا عىل ا يقني واحلفاظ عىل ل لوا
يدية، جيوز ية)أو اإلدارات(ة إلدار للتقلاملعارف ا ية ا ن الو ملعن ية )أو اإلدارات( أو اإلدارة ط ية ادلوية اإل مياحلكو قلل سك م مت أن 

يدية  .]لتقلجسالت أو حمارض أخرى للمعارف ا
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  9املادة 
ية تدابري الاتقا لا ن  ل

نصوص علهيا يف املادة تنطبق هذه األحاكم عىلأن ] يتعني]/[ينبغي[ 1.9 يدية اليت تفي ابملعايري ا يع املعارف ا مل  تقل  1لمج
نفاذ لند دخول األحاكم حزي ا  .ع

يارية  ختإضافة ا

تعاقدة]/[ األعضاءلدلول[ينبغي  2.9 تدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق ]ملاألطراف ا املعرتف هبا مبوجب [ل أن تضمن ا
سـهب] القانون الوطين بق أن ا تواليت  لوفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانوية ادلويةا الغري كسـ  .ن

 بديل

نفاذ واليت ما  2.9 بل دخول هذه األحاكم حزي ا يدية اليت بدأت  مترة خبصوص املعارف ا يف األفعال ا لبغي  تقل قي لن ملسـ تك ي
تامتىش مع هذه األحاكم يف  تلفة،  ها هذه األحاكم بطريقة  باحة أو اليت  تكون  لاكنت  خم نظمل لغضون فرتة معقوةل بعد دخوها تم

نفاذ  ية[لحزي ا سن  سـهبا الغري عن  بق أن ا ن، رشيطة احرتام احلقوق اليت  ح ت  ].]كسـ

 بديل

بل اترخي دخول 1 عىل الرمغ من أحاكم الفقرة[ نفاذ قانويا،  يدية اليت اكن ا تعامل املعارف ا ق، جيوز ألي خشص بدأ يف ا ن ل تقل لسـ
متر يف  نفاذ، أن  يسـهذا الصك حزي ا يديةل تعامل مقابل للمعارف ا تقلا تعدادات جدية . لسـ تع أيضا أي خشص يقوم اب سـو يمت

ها رشوط  يدية بذكل احلق وفقا  تعامل املعارف ا نفسال لل تقل تعامل املعارف . لسـ سـوال ختول أحاكم هذه الفقرة أي حق ال
يد ها ا نفاذ اذلي قد  رشوط ا يا  نا تعامال  يدية ا تفا يضع ف ملسـم ل سـ لتقل  .]ل
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  10املادة 
 امتيش مع اإلطار القانوين العامال

سارات[تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك الصكوك أن ] يتعني]/[ينبغي[[ ية[لادلوية ] ملوا ية والو نواإل طمي وتعمل [األخرى ] قل
ها توافق  معاب يري]/[ل نصوص علهيا يف الصكوك ] تغأال متس بأي  ملوأال تؤثر بأي شلك من األشاكل يف احلقوق أو امحلاية ا َ

لانوية ادلوية الق ية الفكريةسـامي ، وال[ن تقامس  سـامي ،وال] [مللك صكوك ا ية وا نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا لبروتوكول انغواي  ث ل ب
يولويج نوع ا ية ا ية التفا متدة من الاتفاع ابملوارد الورا نافع ا نصف والعادل  با ت ث ن للم لمل ل ق  ].]ملسـ

يارية  ختإضافات ا

رس  من إعالن األ45 وفقا للامدة )أ( يس يف هذا الصك ما من شأنه أن  ية،  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  يفمم ا ل صل ل ب مل
بل سـهبا يف ا يا أو اليت ميكن أن  ية حا شعوب األ تقاص أو تاليش احلقوق اليت دلى ا سـتقعىل أنه يؤدي إىل ا ملتك ت ل صل ل  .ن

تقص أحاكم هذا الصك بأي شلك من األشاكل من إجراءات امحلاية اال  )ب( ملبغي أن  ن تن منوحة مبوجب صكوك أو ي
 .معاهدات أخرى

نة )ج( يوسكو  ية ا هوم من اتفا نحو ا ساين عىل ا ثقايف اإل يق هذه األحاكم مبا حيرتم الرتاث ا سـبغي  ن ل ل ن ل لب قتط ملف  2003 ين
بري تعشأن حامية أشاكل ا ثقايف والفينلب  .ل ا

نة )د( لسـبغي أن تامتىش متاما مع معاهدة الفاو  بغ2001 ين شأن املوارد و ين  إعالن األمم يتعني أن تامتىش مع أحاكم /يب
ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلا ل ب نةمل متد  سـ ا  .2007 ملع

شعوب  )ه( تقاص أو تاليش احلقوق اليت دلى ا سري أي حمك من أحاكم هذا الصك عىل أنه يؤدي إىل ا لال جيوز  ن تف
ية أو امجلاعات ية] أو األمم[صلاأل يا أو اليت ميكن/حمللا يدين حا لا بلملسـتف سـهبا يف ا سـتق أن  ملتك  .]ت
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  11املادة 
ية ية والوسائل األخرى لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل األ باملعامةل الو نن  جط

ية ]يتعني]/[ينبغي[[ تأ نافع ا ت أن تكون احلقوق وا مل يةمنمل تدابري أو القوانني الو يدية مبوجب ا ن حامية املعارف ا ل طتقل ية /ل خلادلا
ميني يف لاليت تضع هذه األحاكم ادلوية  نني أو  يدين األهل من موا يع ا تاحة  مقحمل نفاذ  ط تفمجل طرف ]/[ودوةل عض[ملسـم

هدات ادلوية] بعينهبدل  []متعاقد لكام هو حمدد مبوجب الالزتامات أو ا بغي[. لتع يدون األجانب ]يتعني]/[ينو تع ا ملسـتف أن  يمت
نو ب يدون موا تع هبا ا ها اليت  نافع  طاألهل ابحلقوق وا مت تفمل سـس ملنف يصا مبوجب هذه ابدل امحلاية، وكذكل ي نوحة  خصحلقوق ا ملم

 .]لاألحاكم ادلوية

 بديل

تعاقدة]/[دول أعضاء[ملواطين [ميكن [ نصوص علهيا يف هذا الصك ] مأطراف  تكل ا توقعوا احلصول عىل حامية مماثةل  ملأن  ل ي
تعاقدة]/[دول أعضاء[يف إقلمي  تعاقدة/[]ادلول األعضاء[أخرى فقط حىت إن اكنت ] مأطراف  يح ] ملاألطراف ا تتاألخرى 

نهيا  .]طحامية أوسع نطاقا ملوا

بديل[  ]لهناية ا

 بديل

تعاقد]/[دوةل عضو[عىل لك ] يتعني]/[ينبغي[ نصوص علهيا يف [، ]مطرف  يدية اليت تفي ابملعايري ا ملفامي خيص املعارف ا لتقل
يدين من امحلاية، كام مه مع1 املادة ميه  يح داخل إ تف، أن  للمسـت قل ، واذلي يكون أعضاؤه أساسا مواطين أي 2 رفون يف املادةي
تعاقدة]/[ادلول األعضاء[من  يدي] ملاألطراف ا يه ا ها ملوا ها اليت  ميه املعامةل  ميني يف إ تفاألخرى أو  يح سـس ملنف طن يت قل  .]نمق

بديل[  ]لهناية ا
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  12املادة 
تعاون عرب احلدود  لا

رسين خيار ّ ا توافقي(ملي نص ا لا  )ل

يدية يف أقالمي يف احلاالت ا تعاقدة[]/أعضاء دول[لتقلليت تقع فهيا املعارف ا تعاون ] يتعني[]/ينبغي[خمتلفة، ] مأطراف  تأن 
يدية اليت تقع خارج احلدود] تعاقدةملاطراف األ[]/عضاء األولادل[تكل  عرب اختاذ تدابري تدمع /لتقلعىل معاجلة حاالت املعارف ا

ها تعارض  معأهداف هذا الصك وال  شاركة ] يتعني[]/نبغييو[. ت تعاون  مبأن يكون هذا ا  املعارف ]مالك/[]أحصاب[ل
يدية  نرية [وموافقهتم[لتقلا بقة وا ملسـتوموافقهتم ا  .]ملسـ

يار  1 خلا

يدية وماكنه ومن أجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا، [ يق املعارف ا ية  تقلمن أجل تويق  ب لث تط أن ] يتعني]/[ينبغي[كيف
تكل املعارفط الوتتبذل اإلدارا ياانت  يدية ووضع قواعد  تعلقة ابملعارف ا ية ا تدوين املعلومات ا لية هجودا  ب تقل مل ه ل لن  .لشف

بغي[ تعاقدةاألطراف]/[ادلول األعضاء [ عىل]يتعني]/[ينو نظر يف ]مل ا ياانت املذكورة، والت أن  تعاون لوضع قواعد ا با سـامي  لل
يدية مملوكة فقط داخ لتقليامن ال تكون املعارف ا تعاقد]/[دوةل عضو[ل حدود ح يدية ]. مطرق  لتقلوإذا أدرجت املعارف ا ُ

ية وفقا للامدة نرية من أحصاهبا2.1 حملما بقة و ية لآلخرين مبوافقة  يدية ا بغي إاتحة املعارف ا ياانت، ت يف قاعدة  مسـن سـ حملم تقل مب ل  .ي

بغي[ ية الفكرية إىل] يتعني]/[ينو سري نفاذ ماكتب ا بذل هجود  مللكأيضا أن  ي لتت متكن من اختاذ القرار ُ ياانت املذكورة  لل قواعد ا لب
نفاذ، . الصائب سري ذكل ا لو تعاقدة]/[ادلول األعضاء[عىل ] يتعني]/[ينبغي[لتي مراعاة مثار الكفاءة اليت ميكن ] ملاألطراف ا

تعاون ادلويل لنهيا من ا بغي. [ج ية الفكرية فق] يتعني]/[ينو تاحة ملاكتب ا ترص املعلومات ا مللكأن  ط عىل املعلومات اليت ملتق
يه فال  تعاون، و نح ا تخداهما لرفض  علميكن ا ل ية] يتعني]/[ينبغي[مسـ يدية ا تضمن تكل املعلومات املعارف ا حملمأن  تقل  .لت

بغي[ بذل اإلدارا] يتعني]/[ينو يدية هبدف تعزيز وضع قواعد تتأن  تدوين املعلومات املربطة ابملعارف ا ية هجودا  تقل الو ت ل لن ط
يدية، وذكل من أجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنابياانت املعا  .لتقلرف ا

بغي[ تاحة يف قواعد ] يتعني]/[ينو ية الفكرية إىل املعلومات، ومهنا املعلومات ا سري نفاذ ماكتب ا بذل هجود  ملأيضا أن  ي مللكت لت ُ
يدية تعلقة ابملعارف ا ياانت ا تقلا مل لب  .ل

بغي[ ية ال] يتعني]/[ينو تكل مللكأن تضمن ماكتب ا هد هبا  ناء احلاةل اليت  بفكرية صون تكل املعلومات يف رسية، اب ش ستث ُسـ ي ت
ناء حفص طلب براءة سابقة أ ية ا نا ية ا ثاملعلومات كجزء من حاةل ا ل ع لص  .]لتقن

يارين يارية إىل أحد ا خلإضافات ا  خت

تعاقدةاألطراف]/[ادلول األعضاء[تنظر  يةاحلاجة إىل  يف ]مل ا ية عا ملإجراءات آل بادةلل نافع مت  تقامس ا مل  تقامس العادل ُتعىنل ل اب
يدية  تخدام املعارف ا ية من ا تأ نافع ا نصف  تقلوا سـ ت مل للم نح املوافقة  فهياميكنال خارج احلدود وفهيا  تقع يتاليف احلاالت لمل م 

نرية أو احلصول علهيا بقة ا ملسـتا  .ملسـ
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 املرفق

يقاهتم رسين و تعلمالحظات ا  ملي

 مالحظات

رسون عن  • تعاض ا مليا بارة ]"يتعني]/[ينبغي"[بعبارة " يتعني"أو " ينبغي"فعل سـ أو " ادلوةل العضو"ع، وعن 
تعاقد" تعاقد]/[ادلوةل العضو[بعبارة " ملالطرف ا بعبارة " مالك"أو " أحصاب"، وعن لكمة ]ملالطرف ا

ثريها هذه املصطلحات ال تزال عالقة]" مالك]/[أحصاب"[ سائل اليت  توذكل لإلشارة إىل أن ا  .مل

شاريع الاقرتاحات وا • سائل وغريها من  ية معاجلة هذه ا سة العامة يف  نظر ا رسون أن  مقرتح ا مل جلل كيفت ملي
تعاقدة]/ادلول األعضاء[، و]ينوي]/[تعهّدي[]/يسعى[، و]يتعني]/[ينبغي]/[جيوز([ ، ]ملاألطراف ا
هول]مالك]/[أحصاب[و بين  بين للمعلوم مقابل ا تخدام ا للمج، وا مل مل  .سـ

ية  فمالحظات إضا

يام  • ية ا سة العامة يف إدراهجا و بت ا سريون أن  شأن تعاريف جديدة واقرتح ا لققدم بعض الوفود اقرتاحات  يف كت جلل مل ب
 .بذكل

نوان • ها من دون ا ياغة  شأن أهداف جديدة ولكهنا مل تقدم أي  لعوقدم عدد من الوفود اقرتاحات  ص ويدعو . لب
رسون الوفود اليت قدمت تكل الاقرتاحات إىل تقدمي هامليا ياغة  ل   .ص
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رسين عىل املادة ملييقات ا  1 تعل

يدية  لتقلتعريف املعارف ا

رسون أن امجلةل  • تقادم"ملييرى ا ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للوال ميكن ا يا يف " تقسـميل ليفاليت اقرتهحا أيضا وفد بو
بغي رمبا أن ت7 املادة تعريف، و بغي أن ترد يف ا نطوي عىل حمك موضوعي، وذلكل ال   ُ ن ين لي  .درج يف نطاق امحلايةت

باجة أكرث مما يه  • سب لدل نطوي عىل ما يكفي من الوصف واإلحياء وقد تكون أ رسون أن بعض امجلل  يويرى ا ن ت ملي
يدية، ومهنا تقلتعريف املعارف ا  :لل

o  ية شعوب األ ثقايف والفكري واملادي  ميي وا توارث اإل يدية جزء من الرتاث امجلاعي ا صلاملعارف ا لل ل مل قلتقل ٌ ل
يةوامجل  .حمللاعات ا

o ية أو يف أي شلك آخر نة أو  ية  هواليت قد توجد يف أنظمة معر شفن مق  .ف

o  يولويج وأمناط نوع ا ية والصحة واب ئة والرعاية ا بواليت قد تربط ابملعارف يف جماالت الزراعة وا ت لصح لت ل لبي
يات نولو ندسة و ية يف جمال ا ية وادلراية ا يدية واملوارد ا ياة ا جا تك ه لعلم يع تقل لحل ب يديةلطل ناء ا تقل ا لب  .ل

شأن  • نص  بويف ا يديل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شري إىل رضورة ل ندا  شأن موضوع امحلاية  يارين  ي، تضمن الك ا ب ب خل
ية موضوع  يار املصطلحات احملددة  بت يف ا سما ت لتل توى الوطين " امحلايةخ ميي  وأملسـعىل ا ميي وأقلاإل أو " قلدون اإل

رشيع الوطين" ند مماثل يف نص ويدع". لتمبوجب ا سة العامة يف مدى مالءمة إدراج  بت ا رسون إىل أن  بو ا جلل ت ملي
نص أم ال يط ا ند  يدية وهل ميكن ذلكل ا لاملعارف ا سـ ب بتقل ل  .تل

ية  هلمعايري األ

تجزأ من[) ("ب(2.1 فامي خيص الفقرة • يدين] متصةل]/[يجزءا ال  ية  ثقا هوية ا تفاب ف للمسـل رسون إىل أن ")ل شري ا ملي،  ي
يديملامثلني يف نص احلمكني ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يارWO/GA/40/7 ثالواردان يف الويقة (ل ، 1 خل يف ا

يار) ج(2 الفقرة شريان إىل ) 2 ، املادة2 خلوا ية"يال  ثقا هوية ا فا ية"فقط، بل إىل " لل ية أو الاجامت ثقا هوية ا عا فل " ل
سة العامة يف جعل . للمسـتفيدين بت ا رسون أن  جللويقرتح ا ت يدية ملي تخدمة يف نص املعارف ا تقلاملصطلحات ا لسـ مل

تخدمة يف نص  تكل ا سـمماثةل  يديملل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  .ل
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رسين عىل املادة ملييقات ا  2 تعل

يل  • بار املصطلحات من  سة العامة يف إماكية ا نظر ا رسون أن  بيقرتح ا ت ن جلل قت ع يدية"ملي " واألرس" "لتقلامجلاعات ا
يةامجلاعات "جزءا من   ".حمللا
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رسين عىل املادة ملييقات ا  3 تعل

توافق لنارص ا  ع

تخدام و "1" يات الاتفاق عىل ا سـهوم آ ل يدية/مف نفاذ إىل املعارف ا تقلأو ا  لل

هوم الاعرتاف ابملصدر "2"  مفو

ية ألحصاب "3" ثقا هوم احرتام القواعد ا فو يدية/لمف  لتقلالكك املعارف ا

تفق ع "4" رشوط ا تعلقة اب ملواألحاكم ا  لهيالمل

نافع "5" تقامس ا تعلقة  ملواألحاكم ا ب  مل

تالف خنارص الا  ع

تدابري  "1" يار(لهنج قامئ عىل ا يار(مقابل هنج قامئ عىل احلقوق ) 1 خلا  )2 خلا

هوم  "2" يدي"مفو ياق ا تخدام خارج ا تقلا سـ لسـ ية " ل ثقا شأن الاعرتاف ابملصدر والقواعد ا فكدافع لألحاكم  ل ب
تفق علهيا وتقامس ا رشوط ا ملوا يار(ملنافع ل  ) فقط1 خليف ا

شف اإللزايم  "3" شأن ا لكواألحاكم  يار(ب  ) فقط2 خليف ا

نرية  "4" بقة ا هوم املوافقة ا شأن  تواألحاكم  ملسـمف سـ يار(ملب  ) فقط2 خليف ا

تجاري فقط؟  "5" تخدام ا نافع عىل الا يق تقامس ا بغي  لوهل  سـ مل تطب يار(ين  ) فقط2 خليف ا

 مالحظات أخرى

نص"متكل غري قانوين"افة تعريف ملصطلح اقرتح وفد املغرب إض • يا يف ا تخدم حا ل، ولكن هذا املصطلح مل  ل . يسـ
تعامل" وقدم الوفد كذكل تعريفا ملصطلح  نص" سـا بق وأن أدرج ذكل يف ا لولكن   .ُسـ

رسون إىل أن مصطلح  • مليوشري ا تخدام"ي تعامل"ومصطلح " سـا سة " سـا تعمال مكرتادفني واقرتح أن توحض ا جللا سـ
 .العامة ذكل
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رسين عىل املادة ملييقات ا  4 تعل

توافق لنارص ا  ع

تعاقدة]/[ادلول األعضاء[عىل ] يتعني]/[ينبغي[ ، اعامتد ما يلزم من تدابري ]تتعهّد ب]/[تسعى إىل[أن ] ملاألطراف ا
ية و/نقانوية و يا سـأو  بة،/سـ نا سـأو إدارية  ناسب[[م مسب ما هو  يق هذا ]نووفقا ألنظمهتا القانوية] ح تطب، لضامن 

 .لصكا

تالف خنارص الا  ع

 مالءمة إجراءات اإلنفاذ "1"

نازعات "2" سوية ا يات بديةل  هوم آ ملو ت لل  مف

 مالحظات أخرى

توصل إىل توافق حول مالءمة اعامتد ادلول األعضاء • رسون إىل ا لشري ا تدابري الرضورية /مليي تعاقدة  للاألطراف ا مل
 .لتنفيذ صك ما

متزي الفقرة • نص بكو4  من املادة1 تو ناول وضع ل من ا يا و رسون توا تربه ا نص اذلي  تهنا حكام شامال وتضمن ا تفق ملي يع ل ت
يق الصك  .تطبتدابري لضامن 

ناول الفقرة • يارية للفقرة4  من املادة2 تتو رسون كإضافة ا خت اليت يقدهما ا ية 4  من املادة1 ملي يق إضا ف وضع تدابري  تطب
ندان. عىل شلك إجراءات إنفاذ وعقوابت وجزاءات يارتان للفقرة2.2.4 و1.2.4 لبوا تان ا ي إضا خت  4  من املادة2 ف

يل حول إجراءا تفا صويعرضان مزيدا من ا  . اإلنفاذتل

ناول الفقرة • يارية للفقرة4  من املادة3 تتو رسون كإضافة ا خت اليت يقدهما ا يات بديةل 4  من املادة1 ملي ل إماكية وضع آ ن
نازعات ملسوية ا  .لت

ياغة الفقرة • يار4  من املادة5 صواكنت  سابق كام ييل2 خل من ا ية مع مراعاة :"ل ا فتعزيز تدابري وجهية ملامرسة خربة ثقا
نازعات سوية ا بعة يف امجلاعات ألغراض  يق العرية واإلجراءات ا ملالقوانني واملوا ت ت ملث رسون من إدراج ". ف متكن ا مليومل  ي

ته ياغة  نص واقرتحوا أن يوحض من يؤيد هذه ا ياغة يف ا نيهذه ا لص ل  .لص
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رسين عىل املادةتع ملييقات ا  5 ل

توافق لنارص ا  ع

شاء ادلول األعضاء "1" تعاقدة إلدارة /نمالءمة إ  يف إطار هذا الصك) إدارات(ملاألطراف ا

تالف خنارص الا  ع

هام احملددة لإلدارة املذكورة "1"  ملا

هوم  "2" يدية يف إدار/ّحبق مالكأو /ابلقانون الوطين واإلخالل مفو هملتقلأحصاب املعارف ا  قة حقو

 مالحظات أخرى

ية • تا سابقة ا ياغة ا لفامي خيص ا ل ل سلطة: "لص شاء هذه ا بغي إ لويف حال قررت ادلوةل العضو بذكل أنه  ن ، يقرتح "ين
رسون إضافة مجةل  يل"مليا يا" لقبسلطة من هذا ا هوم  مضنليك يكون هذا ا  .ملف

هوم الوارد يف امجلةل  • رسون أن ا ملفويرى ا ي"ملي نص ) أ (1.5 املدرجة يف الفقرة" دين مهناملسـتفيف إطار حامية ا لمن ا
نه يف امجلةل  بري  سابق ميكن ا عا تع يدية] ّمالك]/[أحصاب[يف حدود ما يرصح به "لل املذكورة يف " لتقلاملعارف ا

نص احلايل1 الفقرة  .ل من ا

رسين يرون أن هذه ا1.5 ورمغ أن القامئة املرفقة ابلفقرة • سابق بدائل، فإن ا نت يف ا ل  ل بدائل اكنت يف الواقع مليتضم
نفصةل ويس جمرد بدائل لهمام  نفصةل للقامئة. م نارص  بارها  نص اب بدائل يف ا رسون هذه ا موذلكل، أدرج ا ع ت ل عل  .ملي

سابق يف الفقرة • ياغة اليت وردت يف ا رسون ا لوأدرج ا لص  .1.5  يف الفقرة4.5 ملي
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رسين عىل املادة ملييقات ا  6 تعل

توافق لنارص ا  ع

ياران "1" سابقان خلاكن ا شاهبني معوما من الفقرة2 و1 ل ا ياغة 3.6 إىل الفقرة 1.6 مت  لص، مبا يف ذكل ا
بديةل هام3.6 لا  جم، وذلكل فقد مت د

تالف خنارص الا  ع

ناءات "1" ية /سـتثالا ثقا سات ا يدية يف املؤ تخدام املعارف ا نص عىل ا يدات اليت  فا ل س تقل سـ ت لي ورد ذكل يف (لتق
يار سابق، ا1 خلا نص ا ل فقط يف ا نص احلايل5.6 لفقرةل  )ل من ا

ناءات "2" نص عىل /سـتثوالا يدات اليت  تا يديةلتقي هام من املعارف ا نف أصيل يكون  تقلإبداع  لمص ورد  (مسـتل
سابق فقط، الفقرة يار ا لذكل يف ا نص احلايل5.6 خل  )ل من ا

بديةل للفقرة "3" ياغة ا نرية يف ا بقة ا هوم املوافقة ا لو لص تسـ ملسـمف نص 2 يارخلورد ذكل يف ا (3.6 مل ل فقط يف ا
سابق  )لا
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رسين عىل املادة ملييقات ا  7 تعل

تالف خنارص الا  ع

بغي "1" نصوص علهيا يف املادة/ينهل  ية ا بارشة ابلوفاء مبعايري األ تصةل  ملتعني أن تكون مدة امحلاية  هل مي ، أم أنه 1 م
ية؟ ناد أيضا إىل الوفاء مبعايري األ هلجيوز لدلول األعضاء أن حتددها ابال  ست

 الحظات أخرىم

سة العامة 7 فامي خيص املادة • ناء ا يني أ رسون إىل بروز موقفني ر شري ا جلل،  ث سـ ئيي موقف يدعو إىل نوع من امحلاية (ملي
سمح لدلول األعضاء ناد إىل /يادلامئة، وموقف آخر  تحديد امحلاية ابال تعاقدة  ستاألطراف ا ب ممزيات املعارف "مل

ميهتا يدية و قا  ".لتقل

يار • خلوأرفقت اب يارية1 ُ ناء ادلورة . خت إضافات ا سد الاقرتاحات املقدمة أ رسون أن هذه اإلضافات  ثويرى ا جت ملي
يار تكون جزءا من ا يع تكل اإلضافات  ية ادلوية، وأن  نة احلكو ية  خلاحلا سـ مج ل للج يار1 مل خل ويس ا  .2 ل

يار • يارية2 خلومل يرفق ا  .خت بأي إضافات ا
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رسين عىل املادة ملييقات ا  8 تعل

بديل يريم إىل دمج الفقرةمليدرك ا • لرسون أن ا يار1.8 ي يار2.8  مع الفقرة1 خل من ا  .2 خل من ا



WIPO/GRTKF/IC/24/4 

Annex 

38 

رسين عىل املادة ملييقات ا  10 تعل

سة العامة 10 فامي خيص املادة • ناء ا يني أ رسون إىل بروز موقفني ر شري ا جلل،  ث سـ ئيي موقف يدعو إىل صكوك (ملي
بغي يندوية  توافق مع اإلطار القانوين /ل تتعني أن  العام، وموقف آخر يدعو إىل أن امحلاية مبوجب أي صك ال ي

نصوص علهيا يف الصكوك ادلوية/ينبغي لتعني أن تؤثر يف امحلاية ا مل رسون املوقفني يف حمك واحد. ي  .مليودمج ا

يارية • ياغة بإضافات ا توأرفقت ا خلص ناء ادلورة . ُ سد الاقرتاحات املقدمة أ رسون أن هذه اإلضافات  ثويرى ا جت ملي
ية ادلويةاحل نة احلكو ية  لا للج  .مل
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رسين عىل املادة ملييقات ا  11 تعل

تايل ها اك سابقة الواردة يف هذه املادة و اكن  ياغة ا رسون ا لحذف ا ل نصلص  :ملي

تعلق ابلقوانني املكرسة حتديدا للوفاء هبذه  ية فامي  ية أو املعامةل الو يع القوانني ادلا تعلق  ية فامي  ياملعامةل الو ن خل جبم ي طن ط
ب  ادئ؛ملا

ثل؛  ملأو املعامةل اب

يةل مالمئة لالعرتاف بأحصاب احلقوق األجانب  .سـأو و

 ]ثهناية املرفق والويقة[


