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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون ةبعالساالدورة 

 3024أأبريل  4اإىل مارس  34جنيف، من 
 
 

 محاية املعارف التقليدية: مشروع مواد

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

عدت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة( خالل أأ  .2
ىل  33الفرتة من  ملنعقدة يفدورهتا الرابعة والعرشين ا  WIPO/GRTKF/IC/24/4 عىل أأساس الوثيقة 3022أأبريل  32اإ

(". وقررت أأن تُقَدم تكل الوثيقة Rev. 2بعنوان "حامية املعارف التقليدية: مرشوع موارد، النسخة املعّدةل الثانية ) رنصا أ خ
ىل امجلعية العامة للويبو اليت  3022أأبريل  32ابلصيغة اليت اكنت علهيا عند اختتام ادلورة يف  ، وفقا 3022يف سبمترب  تعقداإ

. WO/GA/41/18 الوارد يف الوثيقة 3022، وبرانمج معلها لعام WO/GA/40/7ولية اللجنة الواردة يف الوثيقة ل
 WIPO/GRTKF/IC/25/6 حتت الرمز 3022أأبريل  32عند اختتام ادلورة يف بصيغهتا  الوثيقة تكل بعد ذكل وصدرت

ىل  21العرشة املنعقدة يف الفرتة من  ليك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا اخلامسة  .3022يوليو  34اإ

" عىل امجلعية (Rev. 2حامية املعارف التقليدية: مرشوع موارد، النسخة املعّدةل الثانية )" الوثيقة نفسها وُعرضت .3
 .WO/GA/43/14للوثيقة ابء مكرفق  3022ام العامة للويبو لع

عىل أأن تواصل اللجنة "ترسيع معلها، ابنفتاح والزتام اتم، خبصوص  3022ووافقت امجلعية العامة للويبو يف  .2
ىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية(  ىل النصوص هبدف التوصل اإ املفاوضات املستندة اإ

موارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" وقررت امجلعية العامة أأن يكون يضمن امحلاية الفعاةل لل
ما أأجنزته من معل وتس تخدم ]اللجنة[مجيع واثئق معل الويبو، مبا يف ذكل  اإىلمعل اللجنة "مستندا 

كون ، لتWIPO/GRTKF/IC/25/7و WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5 الواثئق
ىل أأية مساهامت نصية من الأعضاء. ضافة اإ ىل النصوص، اإ وقررت  "أأساس معل اللجنة فامي خيص املفاوضات املستندة اإ

 .املعارف التقليديةعرشة  السابعةادلورة امجلعية كذكل أأن تتناول 
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" (Rev. 2حامية املعارف التقليدية: مرشوع موارد، النسخة املعّدةل الثانية )" الوثيقة ويرد يف مرفق هذه الوثيقة نص .4
 .WIPO/GRTKF/IC/25/6و وارد يف الوثيقة كام ه

ىل اس تعراض الوثيقة  .1 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
الواردة يف املرفق والتعليق علهيا قصد وضع صيغة 

 معّدةل لها.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد

 (3022 أأبريل 32)  (Rev. 2)املعدةل الثانية النسخة
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 مالحظات امليرسين

ىل الوثيقة هذه ، فاإن ذكل النص. وابملقارنة مع WIPO/GRTKF/IC/24/4 تستند هذه النسخة املعدةل الثانية اإ
وفقا  2و 2و 3و 2عىل تغيريات يف أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية واملواد حتتوي النسخة املعدةل 

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية للتعليقات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء أأثناء ادلورة الرابعة والعرشين للجنة 
ادلورة، بقيت لك الأحاكم ما ركّزت عليه )اللجنة(. ومتاش يا مع  الفوللكورواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و 

 .WIPO/GRTKF/IC/24/4 الأخرى دون تغيري كام يه واردة يف الوثيقة

"النسخة املعدةل الثانية" أأن امليرسين أأعدوا، وفقا ملهنجية معل الرئيس، نسختني معدلتني عبارة وتعين 
اء ادلورة الرابعة والعرشين للجنة. وهذه يه النسخة املعدةل الثانية اليت أأثن WIPO/GRTKF/IC/24/4 للوثيقة

سقاطات اإ  الوقوف عىل أأيةلأعضاء اللجنة من أأجل  3022أأبريل  32قُدمت نسخة أأوىل مهنا يف اجللسة العامة يف 
ىل تدارك تكل الإسقاطات وأأخذ التعل أأية وتقدمي  يقات املقدمة بعني تعليقات. وتسعى هذه النسخة املعدةل الثانية اإ

 الاعتبار ويه ل تعترب نسخة معدةل اثلثة.

أأنه وفقا لل راء اليت أأعربت عهنا اللجنة هناك لدللةل عىل وضع رشطة مائةل بني لكمتني أأو مصطلحني أأو مجلتني تو 
ىل مناقشات اللجنة، أأن اختيار  أأحد اخليارين هل خياران ابلنس بة للصيغة املعنية وأأن امليرسين ل يعتربون، استنادا اإ

 أأي تداعيات كبرية من حيث الس ياسة العامة.

أأنه وفقا لل راء اليت لدللةل عىل برشطة مائةل مفصولتني لكمتني أأو مصطلحني أأو مجلتني ويوضع قوسان مربّعان حول 
ىل مناقشات اللجنة، أأن  أأعربت عهنا اللجنة هناك خياران ابلنس بة للصيغة املعنية وأأن امليرسين يعتربون، استنادا اإ

 اختيار أأحد اخليارين هل تداعيات حيمتل أأن تكون كبرية من حيث الس ياسة العامة.

ىل تبس يط الوثيقة فهي  واردة يف مرفق يف هناية هذه  ومجيع النصوص اليت حذفها امليرسون من الأحاكم سعيا مهنم اإ
لهي  .االوثيقة لتسهيل الرجوع اإ

 والعبارات اليت اكنت مسّطرة من قبل.ورفع امليرسون التسطري عن مجيع اللكامت 

عداد امليرسين.  ومجيع احلوايش من اإ
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 أأهداف الس ياسة العامة

ىل ما ييل:  ينبغ  أأن هتدف حامية املعارف التقليدية اإ

قرار القمية  اإ

قرار الطابع ]الشمويل[  "2"  والروحيةللمعارف التقليدية وقميهتا اذلاتية، مبا فهيا قميهتا الاجامتعية ]املمزّي[ اإ
]والاقتصادية[ والفكرية والعلمية والإيكولوجية والتكنولوجية ]والتجارية[ والرتبوية والثقافية، والتسلمي بأأن 

أأنظمة املعارف التقليدية تكفل ُأُطرًا ملا جيري من نشاط ابتاكري ويتواصل من حياة فكرية واإبداعية ممتزّية، 
مجلاعات الأصلية واحمللية ولها قمية علمية تساوي القمية وا بللشعو  ابلنس بةجوهرية  [أأساس ية]تكتيس ماكنة 

نظمة املعرفية الأخرى.  العلمية للأ

ذاكء الوع  و  الاحرتاماإ

ذاكء الوع  "3" املعارف التقليدية اذلين  [/]ماّلك[أأحصاب] نظمة املعارف التقليدية وكرامةوالاحرتام لأ  اإ
نظمة ويطّوروهنا وحيافظون علهيا، الثقايف وقِيَمهم الفكرية تراهثم  الثقافية[ سالمهتم]وكذا  يصونون تكل الأ

والروحية؛ واحرتام الإسهام اذلي ما فتئت املعارف التقليدية تأأيت به يف احلفاظ عىل معيشة 
]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية وهويهتم؛ واحرتام ما أأسهم به ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية من 

مترار والأمن الغذايئ  أأجل ]احلفاظ عىل البيئة[ احلفاظ عىل التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس 
م العلوم والتكنولوجيا؛  والزراعة املس تدامة وتقدُّ

 تلبية احلقوق والاحتياجات ]الفعلية[ لأحصاب املعارف التقليدية

[ ك[ املعارف التقليديةالاسرتشاد ابلتطلعات والأماين الصادرة مبارشة عن ]أأحصاب[/]مالّ ] "2"
واحرتام حقوقهم بوصفهم ]أأحصاب[/]ماّلك[  واجملمتع، املعارف التقليديةالاسرتشاد حبقوق واحتياجات أأحصاب 

والإسهام يف حتقيق الرخاء واملنفعة مبوجب القانون الوطين وادلويل املعارف التقليدية واملؤمتنني علهيا 
م العلوم  الاقتصادية والثقافية والاجامتعية هلم سهاهمم يف جامعاهتم ويف تقدُّ ]وماكفأأهتم عىل[ والاعرتاف بقمية اإ

رساؤه بني املصاحل والتكنولوجيا اليت تعود ابلنفع عىل اجملمتع ، مع مراعاة التوازن املنصف واملرشوع اذلي جيب اإ
 الوجهية واخملتلفة اليت ينبغ  أأخذها بعني الاعتبار؛

 ليدية واحلفاظ علهيااملعارف التق  [صون]التشجيع عىل 

من ]وتقدمي ادلمع يف هذا الصدد  ]واحرتاهما[ املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [صون]التشجيع عىل  "4"
وتقدمي احلوافز للمؤمتنني عىل هذه ]خالل احرتام أأنظمة املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا واإدامهتا 

نظمة املعرفية لإدامة أأنظمة معارفهم   ؛[وصوهناالأ

نظمة املعارف التقليدية  متكني ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية واإقرار الطابع املمزي لأ

حتقيقها بطريقة متّكن ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية من حامية معارفهم من خالل الإقرار متاما  "1"
ىل اس تنباط حلو  نظمة املعارف التقليدية واحلاجة اإ نظمة علام بأأن ابلطابع املمزي لأ ل تناسب الطابع املمزي لهذه الأ

مثل هذه احللول ينبغ  أأن تكون متوازنة ومنصفة وأأن تكفل معل أأنظمة امللكية الفكرية التقليدية بطريقة تدمع 
حامية املعارف التقليدية من سوء الاس تخدام والمتكل غري املرشوع وأأن تكون قادرة فعال عىل متكني 
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من ممارسة حقوقهم املرشوعة يف معارفهم وأأن  ابملوارد الوراثيةارف التقليدية املرتبطة ]أأحصاب[/]ماّلك[ املع
 يكون هلم سلطان مس تحق علهيا؛

 دمع أأنظمة املعارف التقليدية

[ ها[/]ماّلك ااحرتام اس تخدام املعارف التقليدية وتطّورها وتبادلها وتناقلها املتواصل عىل يد ]أأحصاهب "2"
ع   َراف القامئة، وتيسري ذكل؛ ودمع الأساليب العرفية يف الئامتن عىل املعارف وما يقرتن هبا من وبيهنم، وفقا للأ

مترار يف تطوير أأنظمة املعارف التقليدية؛  موارد وراثية وتعزيز تكل الأساليب وتشجيع الاس 

 الإسهام يف صون املعارف التقليدية

ن املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا، والإسهام يف مع ]الإقرار بقمية مكل عام حيوي[، الإسهام يف صو "7"
قامة التوازن املناسب بني الوسائل العرفية والوسائل الأخرى لتطويرها واحلفاظ علهيا وتناقلها، وتشجيع  اإ

احلفاظ عىل املعارف التقليدية وصوهنا وتطبيقها وتعزيز اس تخداهما وفقا للمامرسات واملعايري والقوانني واملفاهمي 
[/]ماّلكها[ احصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية مبا يعود بفائدة أأوىل ومبارشة عىل ]أأحصاهبلأ ] وامجلاعية فيةالعر 

خاصة وعىل البرشية عامة عىل أأساس املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا مع ]أأحصاب[/]ماّلك[ 
 1تكل املعارف؛

 املنصف[ المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام]الاس تخدام غري املرشوع وغري منع  [مقع]

وغريه من الأنشطة التجارية وغري التجارية  ]احملمية[ ]الرسية[ مقع المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية "8"
ىل تكييف طرق مقع المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية  اليت ل تكون مرشوعة، مع الإقرار ابحلاجة اإ

 مع الاحتياجات الوطنية واحمللية؛ ية[]احملمية[ ]الرس 

طارها  احرتام التفاقات واملسارات ادلولية املعنية والتعاون يف اإ

نظمة  "9" مراعاة الصكوك واملسارات ادلولية والإقلميية الأخرى والعمل عىل حنو يامتىش معها، ول س امي الأ
ىل املوارد الوراثية اليت تقرتن ابملعارف ا تنظماليت  م معلية تقامس منافعها؛النفاذ اإ  لتقليدية وتنّظِ

 لبتاكر والإبداعاب الهنوض

وتعزيز تناقل املعارف  [وحاميته]تشجيع النشاط الإبداع  والابتاكري القامئ عىل التقاليد وماكفأأته  "20"
دماج مبا يف ذكل اإ ]امجلاعات الأصلية ]والتقليدية[ واحمللية، و  الشعوب التقليدية عىل الصعيد ادلاخيل مضن

مثل هذه املعارف يف املبادرات الرتبوية اليت تنفذ يف هذه امجلاعات، ملصلحة ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف 
 ؛[التقليدية واملؤمتنني علهيا، رشط أأن يوافق ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية عىل ذكل

 بديل

التكنولوجيا وفقا لرشوط متفق  ]]صون[ الابتاكر والإبداع والهنوض هبام وتقدم العمل وتعزيز نقل "20"
 علهيا؛[

 ]هناية البديل[
                                                

1
 " من أأجل تبس يط النص.2" أأو الفقرة "4" مع الفقرة "7اقرتح وفد واحد دمج الفقرة " 
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 ضامن احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية واحلرص عىل التبادل القامئ عىل رشوط يتفق علهيا الطرفان

املعارف احملمية ومن حيصل عىل  املعارف التقليديةتشجيع اس تخدام الرتتيبات التعاقدية بني أأحصاب  "22"
املعارف صون  [اس تخدام]ضامن احملمية من أأحصاهبا بغية  املعارف التقليديةاحملمية ومن حيصل عىل  التقليدية
احلصول عىل املوافقة  [ عربمع]القوانني واملواثيق العرفية والإجراءات املتبعة يف امجلاعات عىل أأساس  التقليدية

ا هو مل [ وفقاوابلتنس يق مع]املس بقة املس تنرية واحلرص عىل التبادل القامئ عىل رشوط يتفق علهيا الطرفان 
ىل املوارد الوراثية تنظمقامئ من أأنظمة دولية واإقلميية   ؛بشلك منصف وعادل النفاذ اإ

 ]تشجيع رشط الكشف الإلزايم

املرتبطة  ايم عن بدل منشأأ املعارف التقليدية واملعارف التقليديةضامن رشط الكشف الإلز  اثنيا" 22"
 ابملوارد الوراثية اليت لها صةل بطلبات الرباءات أأو مس تخدمة فهيا[

 بديل

يف قواعد بياانت متاحة لفاحيص الرباءات، ما عدا يف احلالت  املعارف التقليديةضامن جتميع  اثنيا" 22"
رسية، وعندما يتيح صاحب معارف تقليدية تكل املعارف لشخص أ خر  يديةاملعارف التقل اليت تكون فهيا 

فتشجيع اس تخدام العقود ليك تفهم الأطراف يف العقد احلالت اليت يسمح فهيا اس تخدام املعارف التقليدية 
 وسائر حالت الكشف؛

 تشجيع التقامس املنصف للمنافع

ف للمنافع النقدية وغري النقدية املتأأتية من اس تخدام التقامس والتوزيع العادل واملنص [ ضامنتشجيع] "23"
نظمة ادلولية املطبقة ومبدأأ املوافقة املس بقة املس تنرية،  املعارف التقليدية، عىل حنو يامتىش مع غري ذكل من الأ

ارف ومبا يف ذكل من خالل ]املاكفأأة العادةل واملنصفة يف احلالت اخلاصة اليت ل ميكن فهيا حتديد صاحب املع]
 ؛وضع رشوط يتفق علهيا الطرفان[ التقليدية أأو احلالت اليت مت فهيا الكشف عن املعارف[

 الهنوض ابلتمنية والتجارة املرشوعة عىل مس توى امجلاعات احمللية

ن ]تشجيع اس تخدام املعارف التقليدية لأغراض التمنية عىل مس توى امجلاعة احمللية،  "22" ن طلباإ  أأراد[ اإ
قرارًا حبقوق]أأحصاب[/]مالّ  يف   [التقليديةاحمللية ] امجلاعاتالشعوب الأصلية و  ك[ املعارف التقليدية  ذكل، اإ

متدة من املعارف التقليدية وما يقرتن هبا من صناعات امجلاعات  معارفها؛ وتشجيع تطوير املنتجات الأصلية املس 
هذه التمنية وهذه  واملؤمتنني علهيا تقليديةاحمللية، وتعزيز فرص تسويقها مىت ابتغى ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف ال 
 الفرص مبا يامتىش مع حقهم يف حتقيق التمنية الاقتصادية بلك حرية؛

 لأطراف غري مرصح هلم بذكل [غري السلمية]منع منح حقوق امللكية الفكرية 

يف املعارف التقليدية وما يقرتن هبا  [غري السلمية]منح حقوق امللكية الفكرية احليلوةل دون  [احلّد من] "24"
نشاء مكتبات رمقية للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية املقرتنة هبا أأ من موارد وراثية  و ممارس هتا، ابملطالبة ]ابإ

واملعروفة دلى امجلهور[، ]مبطالبة مودع  طلبات الرباءات لالخرتاعات املتعلقة ابملعارف التقليدية املقرتنة 
الوراثية ابلكشف عن مصدر تكل املوارد وبدل َمنش هئا فضال عن تقدمي أأدةل تفيد الامتثال لرشوط ابملوارد 

 املوافقة املس بقة املس تنرية والتقامس املنافع يف بدل املنشأأ كرشط خاص ملنح احلقوق املرتتبة عىل الرباءة[؛
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 بديل

يف املعارف التقليدية وما يقرتن هبا  [لسلميةغري ا]منح حقوق امللكية الفكرية احليلوةل دون  [احلّد من]] "24"
نشاء مكتبات رمقية ابلنظر يف  لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ طالبةمبو ممارس هتا، أأ من موارد وراثية  اإ

املوافقة املس بقة  بعد احلصول عىل للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية املقرتنة هبا واملعروفة دلى امجلهور
 [؛احمللية الأصلية ]يف تكل ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ وجامعاهتاللشعوب  املس تنرية

 ]هناية البديل[

 تعزيز الشفافية والثقة املتبادةل

تعزيز اليقني والشفافية والاحرتام املتبادل والتفامه يف العالقات بني ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف  "21"
اكدميية والت جارية والرتبوية واحلكومية وغريها من أأوساط مس تخديم املعارف التقليدية من هجة، والأوساط الأ

ومبادئ املوافقة ]التقليدية من هجة أأخرى، مبا يف ذكل من خالل تشجيع الامتثال لقواعد السلوك الأخالقية 
 ؛[احلرة املس بقة املس تنرية

 اس تكامل حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

املكفوةل لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وأأشاكل التعبري الفوللكوري، مع ضامن الاتساق مع امحلاية  "22"
 احرتام أأن العديد من امجلاعات احمللية يعترب معارفه وأأشاكل تعبريه الثقايف جزءا ل يتجزأأ من ]هويته الشامةل[.[

 ]اس تخدام الغري للمعارف التقليدية

ىل املعارف التقليدية احملمية وفقا لرشوط متفق الغري]متكني الغري من اس تخدام[ تيسري نفاذ  "27"  علهيا؛[ اإ

ىل املعارف وصون املكل العام  ]تشجيع النفاذ اإ

ىل املعارف وصون املكل العام.[ "28"  تشجيع النفاذ اإ

 وصوهنا املعارف التقليديةتوثيق 

 وتعّلمها واس تخداهما وفقاوالتشجيع عىل الكشف عهنا ، وصوهنااملعارف التقليدية توثيق  الإسهام يف "29"
ملامرسات ، ومهنا تكل ااملعارف التقليدية حصابالوجهية لأ  العرفيةواملفاهمي للمامرسات واملعايري والقوانني 

اليت تتطلب احلصول عىل موافقة مس بقة مس تنرية ورشوطا متفقا علهيا قبل العرفية  واملفاهمي واملعايري والقوانني
 التقليدية أأو يتعّلمها أأو يس تخدهما؛أأن يكشف الغري عن املعارف 

 الهنوض ابلبتاكر

مبا يعود ابملنفعة  يف الهنوض ابلبتاكر ونقل املعارف ونرشها املعارف التقليديةينبغ  أأن تسامه حامية  "30"
وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه الاجامتع  والاقتصادي  ومس تخدمهيا املعارف التقليدية أأحصابعىل لك من 

 ء توازن بني احلقوق والواجبات؛واإرسا
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 بديل

للمعارف التقليدية، مبا فهيا أأمهيهتا الاجامتعية والروحية والاقتصادية  [ ]املمزّي[الشمويل]الإقرار ابلطابع  "2"
 والفكرية والتعلميية والثقافية؛

نظمة املعارف التقليدية؛ وللكرامة والسالمة الثقافية والقمي  "3" الفكرية والروحية تشجيع الاحرتام لأ
نظمة وحيافظون علهيا؛  ]لأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية اذلين يصونون تكل الأ

مع مراعاة التوازن  املعارف التقليدية؛ ومس تخديم تلبية الاحتياجات الفعلية ]لأحصاب[/]ماّلك[ "2"
رساؤه بني املصاحل الوجهية واخملتلفة اليت ينبغ    أأخذها بعني الاعتبار؛املنصف واملرشوع اذلي جيب اإ

 ؛ودمع ذكل احلفاظ علهياتطبيقها و التشجيع عىل صون املعارف التقليدية و  "4"

 دمع أأنظمة املعارف التقليدية؛ "1"

 "(1" + "4بديل )"

 التشجيع عىل صون املعارف التقليدية

 التشجيع عىل صون املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا ودمع أأنظمهتا؛

 ]هناية البديل[

 للمعارف التقليدية؛المتكل غري املرشوع  وغري العادل[ الاس تخدام غري املنصف] [ منعمقع] "2"

 ادلولية املعنية؛ [واملسارات] والصكوك العمل ابلتوافق مع التفاقات "7"

 تشجيع التقامس املنصف والعادل للمنافع املتأأتية من اس تخدام املعارف التقليدية؛ "8"

 "(8" + "2بديل )"

 وض ابلتمنية عىل مس توى امجلاعات احملليةالهن

 عرب دمع أأنظمة املعارف التقليدية ومنع المتكل غري املرشوع؛ الهنوض ابلتمنية عىل مس توى امجلاعات احمللية

 ]هناية البديل[

تعزيز الشفافية والثقة املتبادةل يف العالقات بني ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية من هجة،  "9"
اكدمييني والتجاريني والتعلمييني واحلكوميني وغريمه من مس تخديم املعارف التقليدية من هجة  واملس تخدمني الأ

ومبادئ املوافقة احلرة املس بقة ] أأخرى، مبا يف ذكل من خالل الهنوض ابللزتام بقواعد السلوك الأخالقية
 .[املس تنرية

 ]هناية البديل[
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 املبادئ التوجهيية العامة

ينبغ  احرتام هذه املبادئ بغية ضامن الإنصاف والتوازن والفاعلية والاتساق يف الأحاكم املوضوعية احملددة بشأأن امحلاية، 
 والهنوض بأأهداف امحلاية عىل الوجه املناسب: 

 املتعلقة حبامية املعارف التقليدية ]لحتياجات وتطلعات[ للحقوق والاحتياجات واملساعدة الاس تجابةمبدأأ  )أأ(
 اليت حيّددها ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية

عالن فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية للشعوب الأصلية كام هو منصوص عليه يف  حلقوقابقرار الإ مبدأأ  )ب( اإ
 .229 واتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق بشأأن حقوق الشعوب الأصلية الأمم املتحدة

 بديل

 .املعارف التقليدية ]أأحصاب[/]ماّلك[مبصاحل قرار الإ مبدأأ  )ب(

 ]هناية البديل[

 مبدأأ فعالية امحلاية واإماكنية احلصول علهيا )ج(

 مبدأأ املرونة والشمول )د(

 مبدأأ الإنصاف وتقامس املنافع  )ه(

 بديل

 الكشف الإلزايم عن بدل املنشأأ والإنصاف، مبا يف ذكل تقامس املنافع مبدأأ  (ه)

 ]هناية البديل[

ىل] )و( نظمة القانونية القامئة اليت تنظم النفاذ اإ  املرتبطة هبا[املوارد الوراثية املعارف التقليدية و  مبدأأ الامتيش مع الأ

[ الأخرىواملسارات التفاوضية ] [والإقلميية]الصكوك ادلولية  [ مبدأأ العالقة التعاونية بنيمبدأأ احرتام] )ز(
 ]والتعاون معها[

 بديل ))و( + )ز((

نظمة القانونية واملسارات التفاوضية مبدأأ الامتيش ادلولية والإقلميية القامئة واحرتاهما والتعاون فامي بيهنا  مع الصكوك والأ
ىل املعارف التقليدية واملوارد يف جمال   املرتبطة هبا[ الوراثيةالنفاذ اإ

 ]هناية البديل[

 بديل

مبدأأ التوافق أأو الامتيش مع الصكوك واملسارات ادلولية الأخرى واملسارات الإقلميية والتعاونية الأخرى  (ز)
 .املوارد الوراثيةواحرتاهما، مبا فهيا تكل املسارات اليت تنظم 

 ]هناية البديل[

 ليدية ونقلها وفق الأعرافمبدأأ احرتام اس تخدام املعارف التق  )ح(
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 بديل

مبدأأ الإقرار ابحرتام املعارف والثقافات واملامرسات التقليدية الأصلية والإسهام يف التمنية املس تدامة والإدارة  (ح)
 السلمية للبيئة

 ]هناية البديل[

 بديل

 مبدأأ احرتام اس تخدام املعارف التقليدية ونقلها (ح)

 ]هناية البديل[

 خبصائص املعارف التقليدية مبدأأ الإقرار )ط(

 مبدأأ تقدمي املساعدة لالس تجابة لحتياجات أأحصاب املعارف التقليدية )ي(

 بديل ))أأ( + )ي((

 ومس تخدمهيا ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية ومصاحل ]لحتياجات[ [واملساعدة]مبدأأ الاس تجابة  

 ]هناية البديل[

ىل املكل العام يه تراث مشرتك لالإنسانية[]مبدأأ الإقرار بأأن املعارف اليت  )ك(  أ لت اإ

 ]مبدأأ حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتوس يعه[ )ل(

ىل حوافز جديدة لتقامس املعارف والتقليل من القيود عىل النفاذ[ )م(  ]مبدأأ احلاجة اإ

 مبدأأ أأن أأي احتاكر حلق اس تعامل معلومات معينة ينبغ  أأن يكون لفرتة زمنية حمدودة )ن(

 مبدأأ حامية مصاحل املبدعني ودمعها س()
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 2املادة 
 موضوع امحلاية

 تعريف املعارف التقليدية

 اتوالابتاكر  اتادلراية العملية واملهار اإىل[  شري]تشمل[/]تعين[/]ت  لأغراض هذا الصك، "املعارف التقليدية" 2.2
وتكون  2حملية[ أأصلية[/]أأو دوةل أأو دول[ ]شعوب[ ]وجامعات والتعمّل اليت تكون يف حوزة ميالتعلأأنشطة و  اتواملامرس

ىل أ خرحيوية ومتطورة ومشرتكة بني الأجيال/و  توجد يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي ، وميكن أأن ينقلها جيل اإ
 .شلك أ خر

لطب الأصيل ]قد ترتبط املعارف التقليدية، عىل حنو خاص، ابملعارف يف جمالت مثل الزراعة والبيئة والرعاية الصحية وا
واملوارد الوراثية وادلراية العملية يف جمال الهندسة  التنوع البيولويج وأأمناط احلياة التقليدية واملوارد الطبيعيةوالتقليدي و 
 البناء التقليدية.[ توتكنولوجيا

 ملوارد الوراثيةاملرتبطة اب املعارف التقليديةتعريف 

 وأأوجه اس تخدام املوارد الوراثية [صائص]خل [وهرية]اجلعرفة يه امل لوراثيةاملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ا] 3.2
ىل اخرتاع مطالب به]صلية الأ لية احمل اعات امجلو  [شعوبمتلكها ]ال اليت  ومش تقاهتا  [.[واليت تؤدي مبارشة اإ

 معايري الأهلية

ىل املعارف التقليدية ]فقط[ متتد امحلاية 2.2 ، ]و[ الهوية الاجامتعية، ]و[ أأو لهوية الثقافية[ اببوضوحاملرتبطة/املتصةل ] اإ
يف س ياق علهيا  اوحمافظ/منقوةل مس تنبطة ومتقامسةاليت تكون  ،3للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادة الرتاث الثقايف 

ىل أ خر، جامع  عىل  ]وتكون مس تخدمة ملدة حتددها لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ 3ومشرتكة بني الأجيال/ينقلها جيل اإ
 4أأل تقل تكل املدة عن ]مخسني س نة[[ ]وتقر ابلتنوع ]الثقايف[ للمس تفيدين[ تقر بوجود تنوع ثقايف يف أأوساط املس تفيدين.

ىل  4.2 س تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة املس تفيدين، كام مه امل عروفة أأو امل املعارف التقليدية]ل متتد امحلاية اإ
تطبيق  أأو اليت يه امللكية الفكرية من حقوق مية حبق، واملوجودة يف املكل العام، واحمل معقوةل[، ]ملدة 3معرفون يف املادة 

 5[.ملبادئ وقواعد وهمارات ودراية معلية وممارسات وأأنشطة تعلّمية معروفة عادة وعامة عىل حنو جيد

 قواعد البياانت

 ت ملنع منح ]الرباءات[/]حقوق امللكية الفكرية[ عن خطأأ[.اخملزنة يف قواعد البياان املعارف التقليدية]جيوز اس تخدام  1.2

                                                
2
دوةل أأو أأو "؛ واس تعمل امليرسون رشطة مائةل قبل عبارة ]وجامعات حملية[[شعوب[ أأصلية ]]اقرتح وفد واحد اإماكنية اإضافة عبارة "دوةل أأو دول" اإىل عبارة  

شعوب[ أأصلية ]وجامعات ]]اإىل عبارة  "أأو دوةل أأو دول"ووضعوها بني أأقواس مربعة لالإشارة اإىل أأن الوفد صاحب الاقرتاح يقصد أأن تضاف عبارة دول" 
 وليس أأن حتل حملها. حملية[[

3
بناء عىل طلب بعض الوفود، بيد أأن امليرسين أأشاروا اإىل  2.2" يف الفقرة الفرعية مشرتكة بني الأجيال/ينقلها جيل اإىل أ خروم "أأدرج امليرسون مرة أأخرى مفه 

 وذلكل فقد ل تكون هناك رضورة اإىل تكراره يف هذا املاكن. 2.2أأن هذا املفهوم مذكور يف الفقرة الفرعية 
4
 )مدة امحلاية(. 7اإىل املادة  2.2ية اقرتح وفد واحد اإماكنية نقل الفقرة الفرع  
5
 (.الاس تثناءات والتقييدات) 2اإىل املادة  4.2اقرتح وفد واحد اإماكنية نقل الفقرة الفرعية  
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 3املادة 
 املس تفيدون من امحلاية

]الرسية[  املعارف التقليدية]اليت متكل [ الأمم]و  الأصلية احمللية امجلاعات[ و الشعوب]اية مه امحلاملس تفيدون من  2.3
أأي كيان وطين حيدده ، ]أأو تطورها[ /]أأو[تس تخدهما و و/]أأو[حتافظ علهيا  و/]أأو[ 2/2.2كام يه معّرفة يف املادة  ]احملمية[

 .[القانون الوطين

ذا اكنت املعارف التقليدية] 3.3 ىل  2كام يه معّرفة يف املادة  ]احملمية[ اإ  أأو جامعة حملية [شعب]غري منسوبة ابلتحديد اإ
ذا اس تحال حتديد و  [أأو]، أأو مقترصة علهيا ةأأصلي ، جاز أأن حتدد ]ادلول س تنبطهتاامجلاعة اليت ا]الشعب أأو[ اإ

 الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ كياان/]أأي كيان[ وطنيا يعتربه الترشيع الوطين مس تفيدا.[

ضافة اختيارية  اإ

، مه الشعوب وامجلاعات 2كام مه معرفون يف املادة  ]احملمية[، لمعارف التقليديةل ادلفاعية[ اية]امحلاملس تفيدون من ] 2.3
ىل اجملمتع عامة[.[ الأصلية وامجلاعات احمللية ضافة اإ  ]اإ
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 2املادة 
 6نطاق امحلاية

 2اخليار 

احلقوق ]امجلاعية[ )توفر(  وفر[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[/]هذا الصك[ أأن يينبغ ] 2.2
 :3كام مه معرفون يف املادة للمس تفيدين  التالية]الاس تئثارية[ 

 وتطويرها؛ ]وحاميهتا[عىل معارفهم التقليدية ]احملمية[ ]الرسية[ والتحمك فهيا  احملافظة )أأ(

ىل معارفهم التقليدية واس تخداهما] )ب( /اس تعاملها بناء عىل املوافقة املس بقة والترصحي أأو رفض الترصحي ابلنفاذ اإ
 [؛املس تنرية

 وفقا للرشوط معارفهم التقليدية /اس تعاملس تخداماواحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من  )ج(
 ؛املوضوعة للحصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية

ىل معارفهم التقليدية عرب أ لية للكشف يف طلبات  )د( خطارمه ابلنفاذ اإ  امللكية الفكرية؛[]واإ

)د
اثنيا
لإلزايم عن هوية أأحصاب املعارف التقليدية وبدل منش هئم، وتقدمي أأدةل عىل الامتثال ]واشرتاط الكشف ا (

جراءات منح حقوق  لرشط  املوافقة املس بقة املس تنرية وتقامس املنافع وفقا للقانون الوطين أأو رشوط بدل املنشأأ أأثناء اإ
 امللكية الفكرية اليت تتعلق ابس تخدام معارفهم التقليدية.[

ىل امحلاية املنصوص علهيا يف الفقرة اإ و ] 3.2 ، ]ينبغ [/]يتعني[ أأن يقوم مس تخدمو املعارف التقليدية اليت تس تويف 2ضافة اإ
 :مبا ييل 2.2معايري الفقرة الفرعية 

ذا قرر هذا الأخري خالف ذكل؛ (أأ ) ل اإ ىل املس تفيد اإ س نادها اإ  الاعرتاف مبصدر املعارف التقليدية واإ

ىل الطابع غري القابل  تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافيةاس تخدام املعارف اس  و  )ب( ضافة اإ للمس تفيد اإ
 للحقوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية. تقادموال  تقس ميال لترصف و ل 

جراءات قانونية يف حاةل التعدي3كام مه معرفون يف املادة أأن يمتتع املس تفيدون،  ]ينبغ [/]يتعني[ 2.2 عىل  ، حبق اختاذ اإ
 أأو يف حاةل عدم الامتثال لها. 3و 2احلقوق املنصوص علهيا يف املادتني 

 ]تعريف ]"اس تخدام"[/]"اس تعامل"[

ىل أأي ]"اس تخدام"[/]"اس تعامل"[ يشري مصطلح أأن  ]ينبغ [/]يتعني[ لأغراض هذا الصك،] فامي خيص املعارف التقليدية اإ
 من الأفعال التالية:

 التقليدية منتجا:يف حال اكنت املعارف  )أأ(

 تصنيع املنتج أأو اس ترياده أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "2"

                                                
6
، وهو الأمر (3واخليار  2رمغ أأن هذه املادة  تتضمن خيارين، فاإن عددا من الوفود ترى أأن اخليارين متاكمالن وميكن دجمهام يف خيار اثلث )يتأألف من اخليار  

 القامئة. امللكية الفكريةاذلي سيامتىش، حسب قول أأحد الوفود، مع معاهدات 
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 أأو امتالك املنتج لأغراض عرضه للبيع أأو بيعه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "3"

 يف حال اكنت املعارف التقليدية طريقة صنع: )ب(

 الصنع خارج الس ياق التقليدي؛اس تعامل طريقة  "2"

لهيا يف البند الفرع  )أأ( فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة لس تعامل  "3" أأو مبارشة الأفعال املشار اإ
 طريقة الصنع.

ىل أأهداف  )ج( ىل كسب الرحب أأو اإ يف حال اس تخدام املعارف التقليدية لأغراض البحث والتطوير املؤداين اإ
 7[جتارية.

 3اخليار 

دارية ]ينبغ  ] 2.2 ، عند [مناس بة وفعاةل]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن توفر تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
 :، فامي خيص ما ييل[ووفقا للقانون الوطين]الاقتضاء 

 بدون ترصحي؛ أأوجه اس تخدام أأخرىالكشف عن املعارف التقليدية ]الرسية[ ]احملميّة[ أأو اس تخداهما أأو  ردع (أأ )

 عندما يُعرف اس تخدام املعارف التقليدية ]احملميّة[ خارج س ياقها التقليدي: )ب(

ىل] "1" س نادها اإ ن اكنوا معروفني،  /ماّلكها/املس تفيدين مهناهبااأأحص الاعرتاف مبصدر املعارف التقليدية واإ اإ
ذا قرر  ل اإ  ؛خالف ذكل هؤلءاإ

تشجيع اس تخدام املعارف التقليدية اس تخداما ليس فيه ما ميس القواعد واملامرسات الثقافية اخلاصة و  "3"
 /ماّلكها/املس تفيدين مهنا؛هبااأأحصب

 وتشجيع املس تفيدين واملس تخدمني عىل وضع رشوط متفق علهيا؛ "2"

 بديل

أأحصاب أأن يضع ضامن [، [عندما تكون املعارف التقليدية[ ]رسية[/]غري معروفة عىل نطاق واسع] "2"
علهيا مع املوافقة املس بقة املس تنرية بشأأن رشوط املوافقة وتقامس  امتفق اها رشوطو املعارف التقليدية ومس تخدم

 ؛املنافع وفقا حلق امجلاعات احمللية يف اختاذ قرار منح حق النفاذ اإىل تكل املعارف أأو عدم منحه

 للمعارف التقليدية لأغراض امحلاية ادلفاعية للمعارف التقليدية؛وتيسري وضع قواعد بياانت وطنية  ])ج(

عداد قواعد بياانت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وتبادلها الاقتضاء، حسب ريسي ت و  )د( ، اإ
لهيا  ؛وتعمميها والنفاذ اإ

 ؛حاةل التقنية الصناعية السابقةسمح للغري ابلطعن يف صالحية براءة بتقدمي لالعرتاض ت تدابري  وتوفري )ه(

                                                
7
بقى امليرسون أأشار امليرسون اإىل أأن هذا التعريف املقرتح ليس جزءا من أأي من اخليارين، وقد اقرتح بعض الوفود اإدراجه يف مرسد أأو قامئة مصطلحات. وأأ  

 عىل هذا الاقرتاح يف ماكنه مؤقتا.



WIPO/GRTKF/IC/27/4 
Annex 
14 

 

عداد مدوانت سلوكيشج وت  )و(  ؛واس تخداهما اختيارية ع اإ

 املس تفيدين من/ماّلك/، حتت س يطرة أأحصابمرشوعةردع الكشف عن املعلومات اليت تكون، بطريقة  )ز(
 املس تفيدين من//ماّلكأأحصابأأو احلصول علهيا أأو اس تخداهما من طرف ال خرين دون ]موافقة[  املعارف التقليدية
، مبا يتناىف واملامرسات التجارية املنصفة عىل أأن تكون رسية وأأن تُتّخذ تدابري معقوةل ملنع الكشف املعارف التقليدية

 عهنا دون ترصحي وأأن تكون لها قمية.[
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 4املادة 
 احلقوق /تطبيقوممارسة واجلزاءات العقوابت

ىل[/أأن  []الأطراف املتعاقدة[/دلول الأعضاءعىل ]ا ]ينبغ [/]يتعني[ 2.4  تدابريما يلزم من [، اعامتد ب ]تتعهّد]تسعى اإ
دارية مناس بة،]]  .لضامن تطبيق هذا الصك ،وفقا لأنظمهتا القانونية[[ و حسب ما هو مناسبقانونية و/أأو س ياس ية و/أأو اإ

ضافة اختيارية  اإ

نفاذ الأعضاءأأن تكفل ادلول  ]ينبغ [/]يتعني[ 3.4 اتحة اإجراءات اإ دارية[  مبوجب قوانيهنا اإ ]جنائية أأو مدنية ]و[ أأو اإ
 املساس ملاكحفة]ميرسة ومناس بة ومالمئة[ ]، وأ ليات لتسوية املنازعات[ ]، وتدابري حدودية[ ]، وعقوابت[ ]، وجزاءات[ 

[ نوحة للمعارف التقليدية مبوجب هذا الصكالتعدي عىل امحلاية املم ] ابملصاحل الاقتصادية و/أأو املعنوية[[ ]العمد أأو املهمل[
 تكون اكفية لردع مزيد من التعدايت.]المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية أأو سوء اس تخداهما[ 

ضافة اختيارية  اإ

اليت اكن س يلجأأ  اجلزاءاتأأن تعرّب عن العقوابت و  واجلزاءاتعند الاقتضاء، ينبغ  للعقوابت  2.3.4
لهيا الشعب الأصيل وا  مجلاعات احمللية.اإ

ضافة اختيارية  اإ

 ومناس بةميرسة وفعاةل ومنصفة وعادةل  3.4 املذكورة يف الفقرة ينبغ  أأن تكون الإجراءات 3.3.4
]وينبغ  أأيضا أأن احملمية.  ]مالمئة[ وأأل تكون ثقال عىل عاتق ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية

 لعامة.[توفر ضامانت ملصاحل الغري املرشوعة واملصاحل ا

ضافة اختيارية  اإ

للك  [حيّق ]جيوز[/]وعند نشوء منازعة بني املس تفيدين من املعارف التقليدية أأو بني املس تفيدين مهنا ومس تخدمهيا  2.4
ىل أ لية ]مس تقةل[ بديةل لتسوية املنازعات  معرتفا هبا هبا يف القانون ادلويل أأو الإقلمي  أأو  امعرتفتكون طرف أأن حييل القضية اإ

ذا اكن الطرفان من نفس البدل[ ]وتكون أأكرث مالءمة لأ  الوطينلقانون يف ا  [.حصاب املعارف التقليدية]، اإ

 بديل

 القيام مبا ييل: ]ينبغ [/]يتعني[ عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[

 لقانوهنا الوطين؛ لأنظمهتا القانونية[]لضامن تطبيق هذا الصك وفقا  الالزمة تدابريال اعامتد  )أأ(

دارية مناس بة وفعاةل ورادعة عن ا )ب( اتحة جزاءات جنائية و/أأو مدنية و/أأو اإ احلقوق املنصوص لتعدي عىل واإ
 ؛هذا الصك علهيا مبوجب

اتحة  )ج( جراءاتواإ املس تفيدين ل تكون ثقال عىل عاتق و ميرسة وفعاةل ومنصفة ومناس بة ملامرسة احلقوق تكون اإ
ىل املواثيق واملفاهمي والقوانني  ديةاملعارف التقليمن  اتحة أ لية لتسوية املنازعات استنادا اإ ]و جيوز لها، عند الاقتضاء، اإ

 واملامرسات العرفية للمس تفيدين[.

 ]هناية البديل[
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)4املادة 
اثنيا
) 
 رشط الكشف

4 (
اثنيا

املرتبطة ]ابخرتاع[ بأأي معلية صنع أأو ]ينبغ  أأن تش متل طلبات ]الرباءات والأصناف النباتية[ امللكية الفكرية  2(.
منتج هل صةل ابملعارف التقليدية أأو يس تخدهما عىل معلومات عن البدل اذلي مجع ]اخملرتع أأو مس تودل النبااتت[ املودع أأو تلقى 

ذا اكن البدل املوّرد للمعارف التقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا.  ويتعني أأيضا أأن يوحض منه املعارف )البدل املوّرد(، وبدل املنشأأ اإ
 الطلب احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية للنفاذ والاس تخدام من عدمه.[

4 (
اثنيا

ذا اكن املودع جيهل املعلومات املذكورة يف الفقرة 3(. ذكَر املصدر املبارش اذلي مجع ]اخملرتع أأو مس تودل ، 2 ]واإ
 النبااتت[ املودع أأو تلقى منه املعارف التقليدية.[

4 (
اثنيا

ن مل ميتثل املودع للأحاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني 2(. ، ل يُعاجل الطلب ما مل تُس توف الرشوط. 3و 2 ]واإ
. 3و 2 وجيوز ملكتب ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية الفكرية حتديد همةل زمنية ليك ميتثل فهيا الطلب لأحاكم الفقرتني

ن مل يقدم املودع تكل املعل ومات يف املهةل الزمنية احملددة، جيور ملكتب ]الرباءات أأو الأصناف النباتية[ امللكية الفكرية واإ
 رفض الطلب.[

4 (
اثنيا

]ل تتأأثر احلقوق الناش ئة عن براءة محمية أأو حق ممنوح يف مصنف نبايت بأأي كشف لحق بأأن املودع مل ميتثل  4(.
أأخرى، خارج نظام الرباءات ونظام الأصناف النباتية، ينص علهيا القانون . ولكن جيوز فرض عقوابت 3و 2 لأحاكم الفقرتني

 الوطين، مبا فهيا العقوابت اجلنائية مثل الغرامات.[

 بديل

4 (
اثنيا

نفاذ مىت مل ميتثل املودع تُبطل احلقوق الناش ئة عن منٍح وتصبح  4(. للزتامات رشوط الكشف غري قابةل لالإ
 .أأو مىت قدم معلومات خاطئة أأو مضلةل هذه املادة الإلزايم كام هو منصوص عليه يف

 ]هناية البديل[
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  1املادة 
دارة   [احلقوق]اإ

مبوافقة حرة ومس بقة ومس تنرية من ]، ابلتشاور مع[ ][، ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ول[ عىل ]ادليتعني]جيوز[/] 2.1
نشاء[/]]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية وفق قانوهنا الوطين،  دارة  [نييتع ]اإ دارات( أأو)اإ قلميية خمتصة  اإ وطنية أأو اإ

دارة حقوقهم وفقا ملواثيقهم ومفاهميهم وقوانيهنم ]ودون الإخالل  مناس بة حبق ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية يف اإ
ن طلب ]أأحصاب[/]ماّلك[ اإ ]،  ، عىل سبيل املثال ل احلرص، ما ييلتكل الإدارة وميكن أأن تشمل همام. وممارساهتم العرفية
 :[يف حدود ما يرصح به ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليديةذكل ]،  املعارف التقليدية

 نرش املعلومات بشأأن املعارف التقليدية وممارسات تعزيزها وحاميهتا؛ )أأ(

 ؛[والتأأكد من احلصول عىل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية] )ب(

ىل و  (ج)  ؛]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية ومس تخدمهيا بشأأن وضع رشوط متفق علهياتقدمي املشورة اإ

جراءات الترشيع الوطين فامي خيص املوافقة املس بقة واملس تنرية] (د)  [؛وتطبيق قواعد واإ

جراءات الترشيع الوطين فامي خيص (ه])  عليه[؛ والإرشاف] لمنافعل  نصفامل عادل و التقامس ال  وتطبيق قواعد واإ

]أأحصاب[/]ماّلك[[ املعارف التقليدية، مىت اكن ذكل ممكنا ومناس با، عىل اس تخدام حقوقهم يف  ةساعدوم  (و)
نفاذها[/وتطبيقها]معارفهم التقليدية   ؛]ممارس هتا[ واإ

ذا اكن فعل من الأفعال املتعلقة ابملعارف التقليدية يشلك انهتااك أأو منافسة غري مرشوعة فامي خيص يحتد]و  )ه( د اإ
 .[عارفتكل امل

 بديل

]ينبغ [/]يتعني[ عىل الباحثني والأشخاص ال خرين احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية للجامعات صاحبة  )أأ(
 املعارف التقليدية، وفقا للقوانني العرفية للجامعة املعنية، قبل احلصول عىل املعارف التقليدية احملمية.

ىل املعارف التقليدية ]وينبغ [/]يتعني[ أأن تتفق الأطراف عىل  )ب( احلقوق واملسؤوليات الناش ئة عن النفاذ اإ
احملمية. وميكن أأن تشمل رشوط احلقوق املسؤوليات التقامس العادل واملنصف للمنافع املتأأتية من أأي اس تخدام متفق 

املعارف التقليدية، أأو عليه للمعارف التقليدية، أأو تقدمي منافع مقابل النفاذ حىت عندما ل تتأأىت أأية منافع من اس تخدام 
 ترتيبات أأخرى متفق علهيا.

جراءات وأ ليات احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا ]وينبغ [/]يتعني (ج) [ أأن تكون اإ
س امي أأحصاب املعارف التقليدية  مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني، ولول تكون ثقال عىل عاتق مفهومة ومناس بة 

 ة، ]وينبغ [/يتعني[ أأن تضمن الوضوح واليقني القانوين.احملمي

نشاء قاعدة بياانت مجلع  )د( وحرصا عىل الشفافية والامتثال، جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اإ
. وجيوز لأي 2 املعلومات عن الأطراف املشاركة يف التفاقات اليت تنص عىل الرشوط املتفق علهيا مبوجب املادة

 يف التفاق تقدمي تكل املعلومات. طرف

 ]هناية البديل[

، وليست مس ندة ابلتحديد اإىل جامعة 2يف حال اكنت معارف تقليدية تس تويف املعايري املنصوص علهيا يف املادة ] 3.1
دارة احلقوق املتعلقة بتكل املعارف التقليدية، ابلتشاور مع ]أأحص دارة أأن تتوىل اإ اب[/]ماّلك[ وليست مقترصة علهيا، جيوز لالإ

 وفقا للقانون الوطين[ املعارف التقليدية وموافقهتم حيامث اكن ذكل ممكنا



WIPO/GRTKF/IC/27/4 
Annex 
18 

 

بالغ  ]يتعنّي [/ينبغ ]] 2.1 قلميية أأمانة [ اإ املنظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية الإدارة أأو الإدارات الوطنية أأو الإ
 .[]اخملتصة[

 [الإدارة. تكلاملنشأأة الإدارات املنبثقة عن الشعوب الأصلية يك تكون جزًءا من  الإدارةُ  ]تضم 4.1
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) 1املادة 
اثنيا
) 

 امجلاعية احلقوقتطبيق 

1 (
اثنيا

[، ابلتشاور مع ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف ةتعاقدامل ف اطر الأ ]اء[/عضالأ  ول[ عىل ]ادليتعني]ينبغ [/] 2(.
نشاء  س تنريةامل و  س بقةامل رة و احل هتممبوافقو  التقليدية دارة أأواإ دارات اإ  تقوم ابملهام التالية: وطنية اإ

 اختاذ التدابري املناس بة لضامن صون املعارف التقليدية؛ )أأ(

عندما  املعارف التقليدية وتشجيع املامرسات وادلراسات والأحباث من أأجل احملافظة عىل نرش املعلومات )ب(
 ؛يطلب ]أأحصاهبا[/]مالكها[ ذكل

ة حقوقهم والزتاماهتم يف حال وجود منازعة مع عىل ممارس ]أأحصاب[/]ماّلك[[ املعارف التقليدية ةساعدوم  (ج)
 املس تخدمني؛

خبار امجلهور مبا هيدد املعارف التقليدية؛ )د(  واإ

 ؛من عدمه عىل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية املس تخدمني والتأأكد من حصول )ه(

 املتأأتية من اس تعامل املعارف التقليدية؛ لمنافعل  نصفامل و  عادلالتقامس عىل ال  والإرشاف )و(

1 (
اثنيا

قلميية يتعني]ينبغ [/] 3(. بالغ أأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بطبيعة الإدارة أأو الإدارات الوطنية أأو الإ [ اإ
 املنشأأة مبشاركة الشعوب الأصلية[.
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  2املادة 
 الاس تثناءات والتقييدات

تقيّد تدابري حامية املعارف التقليدية اس تنباط املعارف التقليدية واس تخداهما العريف ونقلها وتبادلها  نينبغ  أأ ]ل  2.2
 8، ]وفقا للقانون الوطين[.[وتطويرها داخل امجلاعات وفامي بيهنا يف الس ياق التقليدي والعريف عىل يد املس تفيدين

 اس تثناءات عامة

مع ] أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين طراف املتعاقدة[[/]الأ لدلول الأعضاء]جيوز  3.2
، رشيطة أأن حيرتم اس تخدام [ ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة املس تفيدين[املوافقة املس بقة واملس تنرية للمس تفيدين

 ما ييل: ]احملمية[ املعارف التقليدية

 [الإماكن؛الاعرتاف ابملس تفيدين، حسب ] )أأ(

حلاق الرضر هبم؛] )ب( ىل املس تفيدين أأو اإ  [وعدم الإساءة اإ

 ؛[والتوافق مع املامرسة املنصفة] )ج(

 [املس تفيدين؛ عىل يددم التعارض مع الاس تعامل العادي للمعارف التقليدية ]ع )د(

حلاق رضر بال مرّبر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل ] )ه(  [املرشوعة للغري.وعدم اإ

فامي يتعلق ابملعارف التقليدية الرسية واملقدسة،  رضر يتعذر تداركهوقوع من  عقوةلخش ية م]يف حال وجود  2.2
 .[اس تثناءات وتقييدات]جيوز[/]يتعني[/]ينبغ [ أأل تضع ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 

 مبوجب القانون الوطين ، ويف حدود أأي أأفعال مسموح هباكشفمن ال  املعارف التقليدية الرسيةحامية ابس تثناء ] 4.2
احملمية مبوجب قانون الرباءات أأو قانون الأرسار التجارية، ل  التقليديةملعارف ابفامي يتعلق  ]دلوةل عضو[/]طرف متعاقد[

 .[تكون تكل الأفعال حمظورة بناء عىل حامية املعارف التقليدية

 اس تثناءات حمددة

دون موافقة ]احملمية[  املعارف التقليدية]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اس تخدام ترخص ]جيوز أأن  1.2
يف حاةل طوارئ وطنية أأو حالت طوارئ قصوى أأخرى أأو يف حالت الاس تخدام غري التجاري  ]أأحصاهبا[/]ماّلكها[

 [ [رشيطة منح ماكفأأة مناس بة للمس تفيدين]، لأغراض عامة 

 اس تخدام املعارف التقليدية احملمية.[ الإدارات الوطنية

أأن تس تثين من امحلاية أأساليب التشخيص والعالج واجلراحة ملعاجلة  ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[جيوز ] 2.2
 .[الإنسان أأو احليوان

أأن تعمتد تقييدات أأو اس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين  [/]الأطراف املتعاقدة[لدلول الأعضاء]جيوز  7.2
 :للأغراض التالية

                                                
8
 يف فقرة من ادليباجة. 2.2اقرتح بعض الوفود أأنه من الأفضل اإدراج صيغة الفقرة الفرعية  
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 أأنشطة التعلمي والتعمّل، ابس تثناء الأحباث املؤدية اإىل جين أأرابح أأو حتقيق أأغراض جتارية؛ (أأ )

املؤسسات الثقافية احملافظة عىل املعارف التقليدية وعرضها ومتثيلها يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاحف أأو  )ب(
 لأغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف.

 :أأو ل 2الفقرة ، سواء اكن مسموحا به يف مبا ييلتعني السامح ]ي  8.2

احملفوظات أأو  املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب اس تخدام املعارف التقليدية يف املؤسسات الثقافية (أأ )
مبا يف أأو أأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة،  لرتاث الثقايفاب متعلقةراض غري جتارية أأو املكتبات أأو املتاحف لأغ

 وعرضها والبحث فهيا ومتثيلها؛ احملافظة علهياذكل 

بداع مصنف أأصيل يكون مس تلهام من املعارف التقليديةو  ب()  .[اإ

 [عىل أأي اس تخدام ملعارف: 2املادة  ل تنطبق أأحاكم[/]من اس تخدام معارف: [يُقيص ال خرين]ل يُمنح أأي حق ]] 9.2

 ؛]خارج جامعة املس تفيدين[ مس تنبطة بشلك مس تقل (أأ )

 من مصادر من غري املس تفيدين؛ [قانونيا] أأو مش تقة )ب(

 [خارج جامعة املس تفيدين. [قانونيا] أأو معروفة )ج(

ذا:]ل تعترب املعارف التقليدية احملمية معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أأو  20.2  مس تخدمة اس تخدما سيئا اإ

 اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛ )أأ(

 أأو حمصال علهيا من صاحهبا أأو أأحصاهبا مبوافقهتم املس بقة املس تنرية؛ )ب(

ذا انطبقت عىل املعارف التقليدية احملمية احملصل علهيا الرشوط املتفق علهيا بشأأن النفاذ وتقامس املنافع  )ج( أأو اإ
 وطين.[ووافق علهيا املنسق ال

 ر.[عامة امجلهو املتاحة دون قيود لملعارف التقليدية من امحلاية ا لإدارات الوطنية]تس تثين ا 22.2
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  7املادة 
 مدة امحلاية

 2 اخليار

جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ حتديد الرشوط املناس بة محلاية املعارف التقليدية ]اليت[ ]ينبغ  أأن[/]يتعني أأن[ 
 .2تف  مبعايري الأهلية للحصول عىل امحلاية وفقا للامدة تس تويف/دامت املعارف التقليدية  ترسي ما

ىل اخليار ضافات اختيارية اإ  2 اإ

ىل أ خر وابلتايل فهي   )أأ(  ل ختضع للتقادمتنقل املعارف التقليدية من جيل اإ

 ية وامجلاعات احمللية]ينبغ [/]يتعني[ أأن تنطبق امحلاية وتدوم مدى حياة الشعوب الأصل  )ب(

ىل الرتاث الثقايف غري املادي ممكنا يف املكل العام )ج(  ]ينبغ [/]يتعني[ أأن ترسي امحلاية ما مل يصبح النفاذ اإ

ىل الأبد )د(  ]ينبغ [/]يتعني[ أأن ترسي حامية املعارف التقليدية الرسية والروحية واملقدسة اإ

الأصلية واترخيها وصورهتا  اعاتتدمري ذاكرة الشعوب وامجل بنيةيبارش أ خر  أأو أأي تعدّ  القرصنة البيولوجيةمن  امحلاية )ه(
 تدمريا اكمال أأو جزئيا

 3 اخليار

 حامية املعارف التقليدية استنادا اإىل خصائص املعارف التقليدية وقميهتا. مدةتتفاوت 
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  8املادة 
 الرشوط الشلكية

 2اخليار 

 املعارف التقليدية لأي رشوط شلكية.]يتعني[ أأل ختضع حامية [/ينبغ ] 2.8

 3اخليار 

 .اية املعارف التقليديةمحلشلكية  ارشوط ]جيوز[ ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تفرض 2.8

أأن متسك الإدارات الوطنية ]ينبغ [/]يتعني[ حرصا عىل الشفافية واليقني واحلفاظ عىل املعارف التقليدية، جيوز  3.8]
 ت أأو حمارض أأخرى للمعارف التقليدية.[املعنية جسال

 بديل

حرصا عىل الشفافية واليقني واحلفاظ عىل ولكن،  ]يتعني[ أأل ختضع حامية املعارف التقليدية لأي رشوط شلكية.[/ينبغ ]]
دار ل املعارف التقليدية، جيوز قلمييةاحلكومية ادلولية  أأو الإدارة )أأو الإدارات( الوطنية املعنية ة )أأو الإدارات(الإ أأن متسك  الإ

 .[جسالت أأو حمارض أأخرى للمعارف التقليدية
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  9املادة 
 التدابري الانتقالية

 2تنطبق هذه الأحاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تف  ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة ]ينبغ [/]يتعني[ أأن  2.9
 عند دخول الأحاكم حزي النفاذ.

ضافة اختيارية  اإ

أأن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق ]املعرتف هبا مبوجب  الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ لدلول]ينبغ   3.9
 القانون الوطين[ واليت س بق أأن اكتس هبا الغري وفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانونية ادلولية.

 بديل

بدأأت قبل دخول هذه الأحاكم حزي النفاذ واليت ما  ينبغ  تكييف الأفعال املس مترة خبصوص املعارف التقليدية اليت 3.9
اكنت لتكون مباحة أأو اليت تنظمها هذه الأحاكم بطريقة خمتلفة، لتامتىش مع هذه الأحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخولها 

 حزي النفاذ ]، رشيطة احرتام احلقوق اليت س بق أأن اكتس هبا الغري عن حسن نية[.[

 بديل

، جيوز لأي خشص بدأأ يف اس تعامل املعارف التقليدية اليت اكن النفاذ قانونيا، قبل اترخي دخول 2 م الفقرة]عىل الرمغ من أأحاك
هذا الصك حزي النفاذ، أأن يس متر يف اس تعامل مقابل للمعارف التقليدية. ويمتتع أأيضا أأي خشص يقوم ابس تعدادات جدية 

سها. ول ختول أأحاكم هذه الفقرة أأي حق لس تعامل املعارف لس تعامل املعارف التقليدية بذكل احلق وفقا للرشوط نف 
 التقليدية اس تعامل منافيا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها املس تفيد.[
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  20املادة 
 الامتيش مع الإطار القانوين العام

قلميية والوط ]ينبغ [/]يتعني[ أأن ] وتعمل ]نية[ الأخرى تراع  امحلاية مبوجب هذا الصك الصكوك ]واملسارات[ ادلولية ]والإ
وأأل تؤثر بأأي شلك من الأشاكل يف احلقوق أأو امحلايَة املنصوص علهيا يف الصكوك [ أأل متس بأأي تغيري[/]ابلتوافق معها

ىل املوارد الوراثية والتقامس  س امي صكوك امللكية الفكرية[ ]،ول س امي القانونية ادلولية ]، ول بروتوكول انغواي بشأأن النفاذ اإ
متدة من الانتفاع ابملوارد الوراثية لتفاقية التنوع البيولويج املنصف  [.[والعادل للمنافع املس 

ضافات اختيارية  اإ

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية، ليس يف هذا الصك ما من شأأنه أأن يفرس  41 وفقا للامدة )أأ( من اإ
ىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت دلى   الشعوب الأصلية حاليا أأو اليت ميكن أأن تكتس هبا يف املس تقبل.عىل أأنه يؤدي اإ

جراءات امحلاية املمنوحة مبوجب صكوك أأو ل  )ب( ينبغ  أأن تنتقص أأحاكم هذا الصك بأأي شلك من الأشاكل من اإ
 معاهدات أأخرى.

 3002 اقية اليونسكو لس نةينبغ  تطبيق هذه الأحاكم مبا حيرتم الرتاث الثقايف الإنساين عىل النحو املفهوم من اتف )ج(
 الثقايف والفين. بشأأن حامية أأشاكل التعبري

عالن الأمم بشأأن املوارد وينبغ /يتعني أأن تامتىش مع أأحاكم  3002 ينبغ  أأن تامتىش متاما مع معاهدة الفاو لس نة )د( اإ
 .3007 املعمتد س نة املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية

ىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت دلى الشعوب ل جيوز تفسري أأي حمك من أأحاك )ه( م هذا الصك عىل أأنه يؤدي اإ
 الأصلية أأو امجلاعات]أأو الأمم[ احمللية/املس تفيدين حاليا أأو اليت ميكن أأن تكتس هبا يف املس تقبل.[
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  22املادة 
 املعامةل الوطنية والوسائل الأخرى لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل الأجنبية

حامية املعارف التقليدية مبوجب التدابري أأو القوانني الوطنية/ادلاخلية  منأأن تكون احلقوق واملنافع املتأأتية  []]ينبغ [/]يتعني
و[/]طرف دوةل عض]اليت تضع هذه الأحاكم ادلولية حمل نفاذ متاحة مجليع املس تفيدين الأهل من مواطنني أأو مقميني يف 

أأن يمتتع املس تفيدون الأجانب  [/]يتعني[وينبغ ][ كام هو حمدد مبوجب الالزتامات أأو التعهدات ادلولية. بعينه]بدل  متعاقد[
حلقوق املمنوحة خصيصا مبوجب هذه ابالأهل ابحلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هبا املس تفيدون مواطنو بدل امحلاية، وكذكل 

 الأحاكم ادلولية.[

 بديل

ضاء[/]أأطراف متعاقدة[ أأن يتوقعوا احلصول عىل حامية مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف هذا الصك ]ميكن ]ملواطين ]دول أأع
ن اكنت ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ الأخرى تتيح  قلمي ]دول أأعضاء[/]أأطراف متعاقدة[ أأخرى فقط حىت اإ يف اإ

 حامية أأوسع نطاقا ملواطنهيا.[

 ]هناية البديل[

 بديل

]ينبغ [/]يتعني[ عىل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[، ]فامي خيص املعارف التقليدية اليت تف  ابملعايري املنصوص علهيا يف 
قلميه للمس تفيدين من امحلاية، كام مه معرفون يف املادة2 املادة ، واذلي يكون أأعضاؤه أأساسا مواطين أأي 3 ، أأن يتيح داخل اإ

قلميه املعامةل نفسها اليت يتيحها ملواطنيه املس تفيديمن ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف امل   .[نتعاقدة[ الأخرى أأو مقميني يف اإ

 ]هناية البديل[
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  23املادة 
 التعاون عرب احلدود

 امليرّسين )النص التوافق ( خيار

]يتعني[ أأن تتعاون [/ينبغ ]]أأطراف متعاقدة[ خمتلفة، [/أأعضاء دول]يف احلالت اليت تقع فهيا املعارف التقليدية يف أأقالمي 
عرب اختاذ تدابري عىل معاجلة حالت املعارف التقليدية اليت تقع خارج احلدود/تعاقدة[ امل طراف الأ ][/عضاءالأ  ول]ادلتكل 

املعارف  /]مالك[]يتعني[ أأن يكون هذا التعاون مبشاركة ]أأحصاب[[/وينبغ ]تدمع أأهداف هذا الصك ول تتعارض معها. 
 .[وموافقهتم املس بقة واملس تنرية] وافقهتموم]التقليدية 

 2 اخليار

]من أأجل توثيق كيفية تطبيق املعارف التقليدية وماكنه ومن أأجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا، ]ينبغ [/]يتعني[ أأن 
 الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة ابملعارف التقليدية ووضع قواعد بياانت لتكل املعارف. تتبذل الإدارا

س امي  التعاون لوضع قواعد البياانت املذكورة، ولأأن تنظر يف  املتعاقدة[ الأطراف]ادلول الأعضاء[/] عىل [يتعني]وينبغ [/]
ذا ُأدرجت املعارف التقليدية حيامن ل تكون املعارف التقليدية مملوكة فق ط داخل حدود ]دوةل عضو[/]طرق متعاقد[. واإ

اتحة املعارف التقليدية احملمية لل خرين مبوافقة مس بقة ومس تنرية من أأحصاهبا. 3.2 احملمية وفقا للامدة  يف قاعدة بياانت،ينبغ  اإ

ىل قواعد البياانت املذكورة للمتكن من اختاذ القرار ]وينبغ [/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكري ة اإ
الصائب. ولتيسري ذكل النفاذ، ]ينبغ [/]يتعني[ عىل ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ مراعاة مثار الكفاءة اليت ميكن 

ية فقط عىل املعلومات اليت جنهيا من التعاون ادلويل. ]وينبغ [/]يتعني[ أأن تقترص املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكر 
 ميكن اس تخداهما لرفض منح التعاون، وعليه فال ]ينبغ [/]يتعني[ أأن تتضمن تكل املعلومات املعارف التقليدية احملمية.

الوطنية هجودا لتدوين املعلومات املرتبطة ابملعارف التقليدية هبدف تعزيز وضع قواعد  ت]وينبغ [/]يتعني[ أأن تبذل الإدارا
 املعارف التقليدية، وذكل من أأجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا.بياانت 

ىل املعلومات، ومهنا املعلومات املتاحة يف قواعد  ]وينبغ [/]يتعني[ أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اإ
 البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية.

ية الفكرية صون تكل املعلومات يف رسية، ابس تثناء احلاةل اليت يُستشهد هبا بتكل ]وينبغ [/]يتعني[ أأن تضمن ماكتب امللك 
 املعلومات كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة أأثناء حفص طلب براءة.[

ىل أأحد اخليارين ضافات اختيارية اإ  اإ

جراءات ل لية عامليةاحلاجة اإىل يف  املتعاقدة[ الأطرافتنظر ]ادلول الأعضاء[/] ابلتقامس العادل  تُعىنلتقامس املنافع  تبادةلم  اإ
منح املوافقة  فهيا ميكنل خارج احلدود وفهيا  تقع يتاليف احلالت واملنصف للمنافع املتأأتية من اس تخدام املعارف التقليدية 

 املس بقة املس تنرية أأو احلصول علهيا.
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 املرفق

أأو النسخة املعدةل الأوىل لأغراض  WIPO/GRTKF/IC/24/4 النص اذلي حذفه امليرسون من الوثيقة
 التبس يط

 2املادة 

 خيار امليرّسين )النص التوافق (

 ]املطورة يف س ياق تقليدي.[ 2.2

جزٌء من الرتاث امجلاع  املتوارث الإقلمي  والثقايف والفكري واملادي ]للشعوب الأصلية وامجلاعات ]املعارف التقليدية 
 .[3احمللية[ للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادة 

 بديل

ىل 2.2 ة املعارف أأو احلمك املرتامكة القدمية اليت تشلك أأنظم مجموعة لأغراض هذا الصك ادلويل، تشري املعارف التقليدية اإ
تطور ابس مترار الابتاكرات والتجارب واملامرسات الإبداعية والتكنولوجيات التقليدية  اليت اعيةامجلتقليدية و ال ملعارف ا

التنوع البيولويج وتمنيته  وبصونواملعارف البيئية الوثيقة الصةل ابللغة والعالقات الاجامتعية والروحانيات وادلورات الطبيعية 
 املس تدامة.

 البديل[اية ]هن

 خيار امليرّسين )النص التوافق (

ىل املعارف التقليدية املقرتنة ابملس تفيدين، كام مه معرفون يف املادة  3.2 ، اليت تكون مس تنبطة 3متتد امحلاية اإ
 ومتقامسة/منقوةل وحمافظا علهيا ]جامعيا[ ]و]جزءا ل يتجزأأ من[/]وثيقة الصةل ب[[ الهوية الثقافية للمس تفيدين، كام مه

 ؛3معرفون يف املادة 

ىل نص امليرسين ضافات اختيارية اإ  اإ

 ]املنتَج الفريد اخلاص ابملس تفيدين[ أأو املقرتن هبم ]بوضوح[ ) أأ (

 ]جزءا ل يتجزأأ من[/]متصةل[ حمددة/مقرتنة ابلهوية الثقافية للمس تفيدينأأو  )ب(

 ، ]ملدة معقوةل[[3كام مه معرفون يف املادة ]غري معروفة أأو مس تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة املس تفيدين،  )ج(

 ]غري موجودة يف املكل العام[ )د(

 ]غري محمية حبقوق امللكية الفكرية[ )ه(

 ]ليست تطبيقا ملبادئ وقواعد وهمارات ودراية معلية وممارسات وأأنشطة تعلّمية معروفة عادة وعامة عىل حنو جيد[ )و(
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)ومن مثة البت يف اس تعامل حرف العطف "و" أأو حرف العطف "أأو" يف قامئة  هل ينبغ  أأن تكون القامئة ترامكية؟ )ز(
ىل )و( أأعاله(  تتضمن أأي توليف للنقاط من )أأ( اإ

ىل أ خر"/"مشرتك بني الأجيال"؟ )ح( ىل "من جيل اإ شارة اإ  هل ينبغ  أأن يتضمن احلمك اإ

 3ملادة ا

 نص امليرسين

 ، مه الشعوب وامجلاعات الأصلية وامجلاعات احمللية.2رفون يف املادة املس تفيدون من حامية املعارف التقليدية، كام مه مع

ىل نص امليرسين ضافات اختيارية اإ  اإ

 ]امجلاعات التقليدية[ ) أأ (

 ]الأرس[ )ب(

 ]الأمم[ )ج(

 ]الأفراد داخل الفئات املذكورة أأعاله[ )د(

ذا اكنت املعارف ]]وأأي كيان وطين قد حيدده القانون الوطين[/]و/أأو أأي كيان وطين قد  )ه( حيدده القانون الوطين[ اإ
ذا اس تحال حتديد امجلاعة اليت  التقليدية غري منسوبة ابلتحديد اإىل شعب أأصيل أأو جامعة حملية أأو مقترصة علهيا، أأو اإ

 اس تنبطهتا[[

 ]اليت تطور املعارف التقليدية وتس تخدهما ومتلكها وحتافظ علهيا[ و()

ن اكنت املعارف التقليدي )ز(  ة يف مكل ]أأفراد[ داخل الفئات.حىت اإ

 بديل

، مه الشعوب وامجلاعات الأصلية وامجلاعات احمللية 2املس تفيدون من حامية املعارف التقليدية، كام مه معرفون يف املادة 
 والفئات املشاهبة كام حيددها القانون الوطين.

 2املادة 

 2اخليار 

2.2  

 ؛والتحمك فهيا واحلفاظ علهيا ]وحاميهتا[ واس تخداهما تطوير معارفهم التقليدية وصوهنا )أأ(

ىل معارفهم التقليدية ]الرسية[ )ب(  ]حملمية[ واس تخداهما؛ والترصحي أأو رفض الترصحي ابلنفاذ اإ
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ومنع المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام، مبا يف ذكل أأي اكتساب أأو متكل أأو اس تعامل أأو ممارسة ملعارفهم  )د(
 وضع رشوط متفق علهيا؛و ]موافقهتم املس بقة املس تنرية[  التقليدية، دون

ن اكنوا معروفني  )ه( ومنع اس تخدام املعارف التقليدية دون الاعرتاف ]مبصدر[ هذه املعارف ومنش هئا وأأحصاهبا/ماّلكها اإ
لهيم؛ س نادها اإ  واإ

 3اخليار 

دارية مناس بة  2.2 ]]ينبغ  لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن توفر ]ينبغ  توفري[ تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإ
 وفعاةل، عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين، فامي خيص ما ييل: 

 ترصحي؛;منع الكشف عن املعارف التقليدية ]الرسية[ ]احملميّة[ أأو اس تخداهما أأو اس تغاللها بدون  ) أأ (

 عندما يُعرف اس تخدام املعارف التقليدية ]احملميّة[ خارج س ياقها التقليدي: )ب(

ذا قرر ]أأحصاب[/]ماّلك[ املعارف  "2" ل اإ ن اكنوا معروفني، اإ ىل أأصاحهبا اإ س نادها اإ الاعرتاف مبصدر املعارف التقليدية واإ
 التقليدية خالف ذكل؛

اس تخداما ليس فيه ما ميس القواعد واملامرسات الثقافية اخلاصة  التشجيع عىل اس تخدام املعارف التقليدية "3"
 ؛]بأأحصاهبا[/]ماّلكها[

عندما تكون املعارف التقليدية[ ]رسية[/]غري معروفة عىل نطاق واسع[،]تشجيع[/]ضامن[ أأحصاب املعارف التقليدية  "2"
املس تنرية بشأأن رشوط املوافقة وتقامس املنافع ومس تخدمهيا عىل وضع اتفاقات هبا رشوط متفق علهيا مع املوافقة املس بقة 

]املتأأتية من الاس تخدام التجاري لهذه املعارف التقليدية[ وفقا حلق امجلاعات احمللية يف اختاذ قرار منح حق النفاذ اإىل تكل 
 املعارف أأو عدم منحه.

 2املادة 

لها وتبادلها وتطويرها داخل امجلاعات وفامي بيهنا يف ل ينبغ  أأن تقيّد اس تنباط املعارف التقليدية واس تخداهما العريف ونق 
 الس ياق التقليدي والعريف عىل يد املس تفيدين، ]وفقا للقانون الوطين[.

ىل اس تعامل املعارف التقليدية خارج عضوية امجلاعة املس تفيدة أأو ] ]وينبغ [/]يتعني[ أأن متتد التقييدات عىل امحلاية فقط اإ
 [لعريف.خارج الس ياق التقليدي أأو ا

 ]ل ختضع املعارف التقليدية الرسية واملقدسة لالس تثناءات والتقييدات.[

ابس تثناء حامية املعارف التقليدية الرسية، ويف حدود أأي أأفعال مسموح هبا للأطراف مبوجب القانون الوطين فامي يتعلق 
ية، ل تكون تكل الأفعال حمظورة بناء عىل حامية ابملعارف التقليدية احملمية مبوجب قانون الرباءات أأو قانون الأرسار التجار 

 املعارف التقليدية.[

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


