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ادليباجة/مقدمة
اقرار الق مية
" "0اقرار الطابع [الشمويل] [ا ز
ملمّي] للمعارف التقليدية وق ميهتا [اذلاتية] ،مبا فهيا ق ميهتا الاجامتعية والروحية
[والاقتصادية] والفكرية والعلمية واليكولوجية والتكنولوجية [والتجارية] والرتبوية والثقافية ،والتسلمي بأن
أنظمة املعارف التقليدية تكفل ُأ ُطرًا ملا جيري من نشاط ابتاكري ويتواصل من حياة فكرية ابداعية م زمتّية،
تكتيس ماكنة [أساس ية] جوهرية ابلنس بة [للشعوب] وامجلاعات الصلية واحمللية ولها ق مية علمية تساوي الق مية
العلمية للنظمة املعرفية الخرى.
اذاكء الوعي والاحرتام
" "8اذاكء الوعي والاحرتام لنظمة املعارف التقليدية وررامة [أحصاب][/م زالك] املعارف التقليدية اذلين
يصونون تكل النظمة ويط زوروهنا وحيافظون علهيا ،وكذا [سالمهتم الثقافية] تراهثم الثقايف وق ِي َمهم الفكرية
والروحية؛ واحرتام السهام اذلي ما فتئت املعارف التقليدية تأيت به يف احلفاظ عىل معيشة
[أحصاب][/م زالك] املعارف التقليدية وهويهتم؛ واحرتام ما أسهم به [أحصاب][/م زالك] املعارف التقليدية من
أجل [احلفاظ عىل البيئة] احلفاظ عىل التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار والمن الغذايئ
والزراعة املس تدامة والرعاية الصحية وتقدُّم العلوم والتكنولوجيا؛
بديل

" "8اذاكء الاحرتام لنظمة املعارف التقليدية وررامة أحصاب املعارف التقليدية اذلين يصونون تكل النظمة
وحيافظون علهيا ،وكذا سالمهتم الثقافية وق ميهم الروحية؛
[هناية البديل]

التشجيع عىل [صون] املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا
" "3التشجيع عىل [صون] املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [واحرتاهما] وتقدمي ادلمع يف هذا الصدد [من
خالل احرتام أنظمة املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا وادامهتا [وتقدمي احلوافز للمؤمتنني عىل هذه
النظمة املعرفية لدامة أنظمة معارفهم وصوهنا]؛
الاتساق مع التفاقات واملسارات ادلولية املعنية
" "2مراعاة الصكوك واملسارات ادلولية والقل ميية الخرى والعمل عىل حنو يامتىش معها ،ول س امي النظمة
اليت تتعلق ابمللكية الفكرية والنفاذ اىل املوارد الوراثية اليت تقرتن ابملعارف التقليدية وتقامس منافعها؛
[تشجيع النفاذ اىل املعارف وصون املكل العام
" "5القرار ابلق مية اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل امجليع ،واليت
تُعد رضورية لالبداع والابتاكر ،وابحلاجة اىل حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه؛]

3

توثيق املعارف التقليدية وصوهنا
" "6السهام يف توثيق املعارف التقليدية وصوهنا ،والتشجيع عىل الكشف عهنا وتع زلمها واس تخداهما وفقا
للمامرسات و/أو املعايري و/أو القوانني و/أو املفاهمي العرفية الوجهية لحصاب املعارف التقليدية ،ومهنا تكل
املامرسات و/أو املعايري و/أو القوانني و/أو املفاهمي العرفية اليت تتطلب احلصول عىل موافقة مس بقة مس تنرية
أو اقرار ومشاركة ورشوطا متفقا علهيا قبل أن يكشف الغري عن املعارف التقليدية أو يتع زلمها أو يس تخدهما؛
الهنوض ابلبتاكر
"[ "7ينبغي محلاية املعارف التقليدية] السهام يف الهنوض ابلبتاكر ونقل املعارف ونرشها مبا يعود ابملنفعة
عىل لك من أحصاب املعارف التقليدية ومس تخدمهيا وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي
وارساء توازن بني احلقوق والواجبات؛
توفري قواعد وضوابط جديدة
"[ "2القرار ابحلاجة اىل قواعد وضوابط جديدة فامي خيص توفري الوسائل الفعاةل واملناس بة لنفاذ احلقوق
املتعلقة ابملعارف التقليدية ،مع مراعاة الاختالفات القامئة بني النظمة القانونية الوطنية؛]
العالقة ابلس تخدام العريف
" "9عدم تقييد اس تنباط املعارف التقليدية واس تخداهما العريف ونقلها وتبادلها وتطويرها داخل امجلاعات
وفامي بيهنا يف الس ياق التقليدي والعريف عىل يد املس تفيدين[ ،وفقا للقانون الوطين].
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أهداف الس ياسة العامة
ينبغي أن هيدف هذا الصك اىل ما ييل:
تزويد [الشعوب] الصلية و[امجلاعات احمللية] [والمم][/املس تفيدين] ابلوسائل [القانونية والعملية/املناس بة][ ،مبا فهيا تدابري
امليّسة/العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق] ،بغرض:
النفاذ الفعاةل و ز
أ[ .منع] [المتكل غري املرشوع] ملعارفهم التقليدية [وسوء اس تخداهما/اس تخداهما بدون ترصحي/اس تخداهما
بطرق غري عادةل وغري منصفة]؛
ب[ .ومراقبة الطرق اليت تُس تخدم هبا معارفهم التقليدية خارج الس ياق التقليدي؛
ج[ .وتشجيع [التقامس املنصف للمنافع املتأتية من اس تخداهما مبوافقة مس بقة مس تنرية أو اقرار
ومشاركة][/مقابل ماكفأة عادةل ومنصفة] ،حسب الاقتضاء؛]
د.

وتشجيع [وحامية] النشاط البداعي والابتاكري [القامئ عىل التقاليد].

[ومنع منح حقوق امللكية الفكرية[/حقوق الرباءات] عن خطأ [محلاية املعارف التقليدية و[[املعارف التقليدية] املرتبطة [بـ]
املوارد الوراثية]]].
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اس تخدام املصطلحات
لغراض هذا الصك:
[المتكل غري املرشوع يعين:

اخليار 0
أي نفاذ اىل [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية] أو اس تخداهما بدون موافقة مس بقة مس تنرية أو اقرار ومشاركة
وكذكل ،عند الاقتضاء ،بدون رشوط متفق علهيا ،أاي اكن الغرض من ذكل (جتاري أو حبيث أو أاكدميي أو نقل للتكنولوجيا).

اخليار 8
اس تخدام معارف تقليدية محمية متلكها هجة أخرى عندما حيصل املس تخدم عىل [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية] من
صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أو اخالل ابلثقة ممزا يؤدي اىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املورد ،مع الاعرتاف بأن اكتساب
معارف تقليدية عرب وسائل قانونية ،مثل الاكتشاف أو البداع املس تقل ،أو قراءة الكتب ،أو احلصول علهيا من مصادر
خارج امجلاعات التقليدية الصلية ،والهندسة العكس ية ،والكشف غري املقصود نتيجة اخفاق أحصاب املعارف التقليدية يف
اختاذ اجراءات وقائية معقوةل ،ل يع زد [متلاك غري مرشوع/سوء اس تخدام/اس تخداما بدون ترصحي/اس تخداما بطرق غري
عادية وغري منصفة].
[قد حيدث سوء اس تخدام يف حال اس تخدام املعارف التقليدية اليت ميلكها مس تفيد من قبل املس تخدم بطريقة تؤدي اىل
انهتاك للقانون الوطين أو التدابري اليت أ زقرهتا السلطة الترشيعية يف البدل اليت تمت فهيا معلية الاس تخدام؛ وقد تتخذ طبيعة
حامية املعارف التقليدية أو طبيعة صوهنا عىل الصعيد احمليل أشاكل خمتلفة مثل أنواع جديدة من حامية امللكية الفكرية ،أو
حامية عىل أساس مبادئ املنافسة غري العادةل ،أو هنج قامئ عىل التدابري ،أو توليفة تشمل لك تكل الشاكل].
[يشري املكل العام ،لغراض هذا الصك ،اىل مواد غري ملموسة بطبيعهتا ليست محمية أو ل جيوز حاميهتا حبقوق امللكية
الفكرية املعمول هبا أو ما يرتبط هبا من أشاكل امحلاية اليت تنص علهيا ترشيعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تكل املواد .وقد
حيدث ذكل ،مثال ،يف احلالت اليت ل يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط السايس لالس تفادة من حامية امللكية الفكرية
عىل الصعيد الوطين أو ،حسب احلال ،يف احلالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أية حامية سابقة].
املمّية بأية جامعة أصلية وأصبحت
[يعين مصطلح متاحة للجمهور [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية] اليت فقدت صلهتا ِ
خزنة ،عىل الرمغ من ادراك امجلهور ملنش هئا التارخيي].
ابلتايل عامة أو ُم ز
املعارف التقليدية [تشري اىل][/تشمل][/تعين] ،لغراض هذا الصك ،ادلراية العملية واملهارات والابتاكرات واملامرسات
وأنشطة التعلمي و ز
التعّل اليت تكون يف حوزة [شعوب] [وجامعات حملية] أصلية][/أو دوةل أو دول].
[قد ترتبط املعارف التقليدية ،عىل حنو خاص ،ابملعارف يف جمالت مثل الزراعة والبيئة والرعاية الصحية والطب الصيل
والتقليدي والتنوع البيولويج وأمناط احلياة التقليدية واملوارد الطبيعية واملوارد الوراثية وادلراية العملية يف جمال الهندسة
وتكنولوجيات البناء التقليدية].
[اس تخدام بدون ترصحي هو اس تخدام املعارف التقليدية احملمية دون اذن صاحب احلق].
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[["اس تخدام]"[/اس تعامل"] يعين
حصال استنادا اىل
(أ) يف حال اكنت املعارف التقليدية مشموةل مبنتج [أو] يف حال اكن منتج ُمس تحداث أو ُم ز
معارف تقليدية:
" "0تصنيع املنتج أو اس ترياده أو عرضه للبيع أو بيعه أو ختزينه أو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛
" "8أو امتالك املنتج لغراض عرضه للبيع أو بيعه أو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛
حصةل
(ب) يف حال اكنت املعارف التقليدية مشموةل بطريقة صنع [أو] يف حال اكنت طريقة صنع ُمس تحدثة أو ُم ز
استنادا اىل معارف تقليدية:
" "0اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛
" "8أو مبارشة الفعال املشار الهيا يف البند الفرعي (أ) فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة لس تعامل
طريقة الصنع.
(ج) اس تخدام املعارف التقليدية يف أنشطة البحث والتطوير غري التجارية؛
(د) أو اس تخدام املعارف التقليدية يف أنشطة البحث والتطوير التجارية].
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املادة 0
موضوع [امحلاية][/الصك]
موضوع [امحلاية][/هذا الصك] هو املعارف التقليدية:
(أ) اليت تكون مس تنبطة ،و[حمافظا علهيا] يف س ياق جامعي ،من قبل [شعوب] وجامعات حملية أصلية [أو أمم]،
[ ،سواء اكنت منترشة عىل نطاق واسع أم ل]؛
(ب) اليت تكون [مرتبطة] [بشلك مبارش][/متصةل بوضوح] ابلهوية الثقافية [و][/أو] الرتاث الثقايف [للشعوب]
وامجلاعات احمللية الصلية [أو المم]؛
(ج) اليت تكون منقوةل من جيل اىل أخر ،سواء بصورة متتالية أم ل؛
(د) اليت ميكن أن توجد يف أنظمة معرفية مقننة أو شفهية أو يف أي شلك أخر؛
(ه) اليت قد تكون حيوية ومتطورة.
[معايري الهلية
املعارف التقليدية احملمية يه املعارف التقليدية املتصةل [بوضوح] ابلرتاث الثقايف للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادة ،8
واليت تكون مس تنبطة [وحمافظا علهيا] ومتقامسة ومنقوةل يف س ياق جامعي ،ومشرتكة بني الجيال ،وتكون مس تخدمة ملدة
ُحدزدت من قبل لك [دوةل عضو][/طرف متعاقد] [عىل أل تقل تكل املدة عن  51س نة]].
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املادة 8
املس تفيدون من امحلاية
 0.8املس تفيدون [من امحلاية] مه [الشعوب] وامجلاعات احمللية الصلية [و/أو المم] اليت تبدع [متكل] [مكوانت
املوضوع][/املعارف التقليدية] [اليت تس تويف معايري الهلية للحامية امل زعرفة يف املادة [ ]3[/]0و[/أو] حتافظ علهيا و[/أو]
تس تخدهما و[/أو] تطورها].

بديل
[ 0.8املس تفيدون من [امحلاية] مه [الشعوب] وامجلاعات احمللية الصلية[ ]1اليت تبدع [متكل] [مكوانت
املوضوع][/املعارف التقليدية] امل زعرفة يف املادة  0و[/أو] حتافظ علهيا و[/أو] تس تخدهما و[/أو] تطورها]].

[هناية البديل]
[ 8.8يف حال اكنت [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية] [غري ُمس ندة ابلتحديد اىل [شعوب] أو جامعات حملية
أصلية ابلرمغ من بذل هجود معقوةل للكشف عهنا] جاز أن حتدد [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] ادارة وطنية مكؤمتن
عىل [املنافع املتأتية][/املس تفيدين] [من امحلاية مبوجب هذا الصك] يف حال اكنت [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية]
[املعارف التقليدية اليت تس تويف معايري الهلية الواردة يف املادة  ]0كام يه م زعرفة يف املادة :0
(أ) مملوكة من قبل جامعة يف أرايض [تكون متطابقة] تتطابق [أراضهيا] بشلك اكمل وحرصي مع أرايض تكل
[ادلوةل العضو]/ذكل [الطرف املتعاقد]؛
(ب) [أو ليست مقترصة ابلتحديد عىل [شعب أصيل] أو جامعة حملية أصلية؛
(ج) أو ليست منسوبة ابلتحديد اىل [شعب أصيل] أو جامعة حملية أصلية؛
(د) أو [ليست ُمس ندة ابلتحديد اىل [شعب أصيل] أو جامعة حملية أصلية؛]]
ز
[ينبغي][/يتعني] اخطار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بـ [هوية] أية ادارة وطنية يمت انشاؤها
[ 3.8
مبوجب الفقرة ].8

[ 1يف حال [عدم اعرتاف] دس تور [دوةل عضو][/طرف متعاقد] ابمجلاعات الصلية أو احمللية جاز لتكل [ادلوةل العضو] /ذكل [الطرف املتعاقد] أن يؤدي دور
املس تفيد فامي خيص املعارف التقليدية املوجودة يف أراضيه[ ].مالحظة :ينبغي اعتبار هذه احلاش ية جزءا من بديل الفقرة ].0
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املادة 3
[[معايري و] نطاق امحلاية
نطاق امحلاية
 0.3يف حال اكنت [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية احملمية] [مقدسة] [أو رسية] أو [معروفة
بشلك أخر] [مملوكة بشلك وثيق] داخل [الشعوب] الصلية أو امجلاعات احمللية[ ،ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول
العضاء][/الطراف املتعاقدة]:
(أ) [ضامن أن املس تفيدين هلم احلق الاس تئثاري وامجلاعي يف][/توفري تدابري قانونية وس ياس ية وادارية ،عند
الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين ،تسمح ابلتايل]:
"[ "0اس تنباط] [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية احملمية] املذرورة واحملافظة
علهيا والتحمك فهيا وتطويرها؛
" "8وردع الكشف عن املعارف التقليدية [الّسية] [احملم زية] أو اس تخداهما أو أوجه اس تخدام أخرى
بدون ترصحي؛
"[ "3والترصحي أو رفض الترصحي ابلنفاذ اىل [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية
احملمية] املذرورة واس تخداهما/اس تعاملها بناء عىل املوافقة املس بقة املس تنرية؛]
"[ "2واخطارمه ابلنفاذ اىل معارفهم التقليدية عرب ألية للكشف يف طلبات امللكية الفكرية؛ اليت جيوز
[يتعني] أن تشرتط أدةل عىل الامتثال لرشوط املوافقة املس بقة املس تنرية أو القرار واملشاركة وتقامس
املنافع ،وفقا للقانون الوطين والالزتامات القانونية ادلولية]،
(ب) [ضامن أن][/تشجيع] املس تخدمني [عىل ما ييل]:
" "0اس ناد [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية احملمية] املذرورة اىل املس تفيدين؛
"[ "8منح املس تفيدين [نصيبا عادل ومنصفا من املنافع][/ماكفأة عادةل ومنصفة] املتأتية من
اس تخدام/اس تعامل [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية احملمية] املذرورة وفقا
لرشوط متفق علهيا؛]

بديل
" "8ادلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام [املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف
التقليدية احملمية]؛

[هناية البديل]
" "3واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اضافة اىل
الطابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة [ابملوضوع][/ابملعارف
التقليدية][/ابملعارف التقليدية احملمية].
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[ 8.3يف حال ظلت [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية احملمية] [مملوكة] [و][/أو] [حمافَظا
علهيا] [و][/أو] مس تخدمة [و][/أو] مطورة من طرف [الشعوب] الصلية أو امجلاعات احمللية وتكون متاحة للجمهور
[ولكهنا غري معروفة عىل نطاق واسع وليست [مقدسة] ول [رسية]][ ،ينبغي][/يتعني عىل] [ادلول العضاء][/الطراف
املتعاقدة] [ضامن أن][/تشجيع] بأن املس تخدمني][/يوفرون تدابري قانونية وس ياس ية وادارية ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون
الوطين من أجل [ضامن] [تشجيع] املس تخدمني [عىل ما ييل]]:
(أ) الاعرتاف ابملس تفيدين مكصدر [ملكوانت املوضوع][/للمعارف التقليدية][/للمعارف التقليدية احملمية]
واس نادها الهيم ال اذا قرر هؤلء خالف ذكل ،أو اكنت [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية
احملمية] غري مس ندة اىل [شعب] أصيل حمدد أو جامعة حملية حمددة[؛]
(ب) [منح املس تفيدين [نصيبا عادل ومنصفا من املنافع][/ماكفأة عادةل ومنصفة] املتأتية من اس تخدام/اس تعامل
[مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية احملمية] املذرورة وفقا لرشوط متفق علهيا[؛]

بديل
(ب) ادلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام [املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية
احملمية]؛]

[هناية البديل]
(ج) [اس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اضافة اىل الطابع غري
القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة [ابملوضوع][/ابملعارف التقليدية][/ابملعارف التقليدية
احملمية][؛ و][]].
(د) [اخطارمه ابلنفاذ اىل معارفهم التقليدية عرب ألية للكشف يف طلبات امللكية الفكرية؛ اليت جيوز [يتعني] أن
تشرتط أدةل عىل الامتثال لرشوط املوافقة املس بقة املس تنرية أو القرار واملشاركة وتقامس املنافع ،وفقا للقانون الوطين
والالزتامات القانونية ادلولية]].
[ 3.3يف حال اكنت [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية احملمية] [متاحة للعموم ،ومعروفة عىل
نطاق واسع [ويف املكل العام]] [غري مشموةل ابلفقرتني  8أو  ،]3ومحمية مبوجب القانون الوطين[ ،ينبغي][/يتعني عىل]
[ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] [ضامن أن][/تشجيع] مس تخديم [املوضوع][/املعارف التقليدية] املذرورة [عىل
ما ييل]:
(أ) اس ناد [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية][/املعارف التقليدية احملمية] املذرورة اىل املس تفيدين؛
(ب) اس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اضافة اىل الطابع
غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة [ابملوضوع][/ابملعارف التقليدية][/ابملعارف
التقليدية احملمية][؛] [و]
(ج) ايداع أي رمس من رسوم املس تخدمني يف الصندوق اذلي تشنئه تكل [ادلوةل العضو] /ينش ئه ذكل
[الطرف املتعاقد]].
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بديل
[ 3.3ل متتد امحلاية اىل املعارف التقليدية املعروفة أو املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة املس تفيدين ،كام مه
معرفون يف املادة [ ،8ملدة معقوةل] ،واملوجودة يف املكل العام ،واحملمية حبق من حقوق امللكية الفكرية أو اليت يه تطبيق
ملبادئ وقواعد وهمارات ودراية معلية وممارسات وأنشطة تعلزمية معروفة عادة وعامة عىل حنو جيد]].
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(اثنيا)

[املادة 3
تدابري تمكيلية
(3اثنيا) 0ينبغي عىل [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] ،رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام [السعي
اىل]:
(أ) تيسري/تشجيع وضع قواعد بياانت وطنية للمعارف التقليدية لغراض امحلاية ادلفاعية للمعارف التقليدية[ ،مبا
يف ذكل عرب منع منح الرباءات عن خطأ] ،و/أو لغراض الشفافية و/أو اليقني و/أو الصون و/أو التعاون
عرب احلدود؛
(ب) [تيسري/تشجيع ،حسب الاقتضاء ،اعداد قواعد بياانت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
وتبادلها وتعمميها والنفاذ الهيا؛]
(ج) [توفري تدابري لالعرتاض تسمح للغري ابلطعن يف صالحية براءة [بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة]؛]
(د) تشجيع اعداد مدوانت سلوك اختيارية واس تخداهما؛
(ه) [ردع الكشف عن املعلومات اليت تكون ،بطريقة مرشوعة ،حتت س يطرة املس تفيدين أو احلصول علهيا أو
اس تخداهما من طرف الخرين دون [موافقة] املس تفيدين ،مبا يتناىف واملامرسات التجارية املنصفة عىل أن
تكون [رسية] وأن تُتزخذ تدابري معقوةل ملنع الكشف عهنا دون ترصحي وأن تكون لها قمية؛]
(و) [النظر يف انشاء قواعد بياانت عن املعارف التقليدية ميكن ملاكتب الرباءات النفاذ الهيا بغرض منع منح
الرباءات عن خطأ ومجع قواعد البياانت املذرورة وصيانهتا وفقا للقانون الوطين؛
" "0ينبغي وضع حد أدىن من املعايري ملواءمة هيلك قواعد البياانت املذرورة وحمتواها؛
" "8وينبغي أن يكون حمتوى قواعد البياانت:
أ.

بلغات ميكن لفاحيص الرباءات فهمها؛

ب .معلومات كتابية وشفوية عن املعارف التقليدية؛
ج .معلومات كتابية وشفوية وجهية عن حاةل التقنية الصناعية السابقة املتعلقة ابملعارف التقليدية].
(ز) [وضع مبادئ توجهيية مناس بة ووافية لغراض معليات البحث والفحص اليت جترهيا ماكتب الرباءات فامي
خيص طلبات الرباءات املتعلقة ابملعارف التقليدية؛]
(3اثنيا)[ 8من أجل توثيق ريفية تطبيق املعارف التقليدية وماكنه ومن أجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا،
[ينبغي][/يتعني] أن تبذل الدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة ابملعارف التقليدية ووضع
قواعد بياانت لتكل املعارف]].
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( 3اثنيا)[ 3ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] أن تنظر يف التعاون لوضع قواعد البياانت املذرورة،
ول س امي حيامن ل تكون املعارف التقليدية مملوكة فقط داخل حدود [دوةل عضو][/طرف متعاقد] .واذا ُأدرجت
املعارف التقليدية احملمية وفقا للامدة  8.0يف قاعدة بياانت،ينبغي أل تتاح املعارف التقليدية احملمية للخرين ال
مبوافقة مس بقة ومس تنرية أو ابقرار ومشاركة من أحصاب املعارف التقليدية.
(3اثنيا)[ 2ينبغي][/يتعني] أيضا أن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اىل قواعد البياانت املذرورة للمتكن من
اختاذ القرار الصائب .ولتيسري ذكل النفاذ[ ،ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] مراعاة مثار
الكفاءة اليت ميكن جنهيا من التعاون ادلويل[ .وينبغي][/يتعني] أل تتض زمن املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكرية
سوى املعلومات اليت ميكن اس تخداهما لرفض منح التعاون ،وعليه فال [ينبغي][/يتعني] أن تتضمن تكل املعلومات
املعارف التقليدية احملمية.
(3اثنيا)[ 5ينبغي][/يتعني] أن تبذل الدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات املرتبطة ابملعارف التقليدية هبدف تعزيز وضع
قواعد بياانت املعارف التقليدية ،وذكل من أجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا.
(3اثنيا)[ 6ينبغي][/يتعني] أيضا أن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اىل املعلومات ،ومهنا املعلومات املتاحة يف
قواعد البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية.
(3اثنيا)[ 7ينبغي][/يتعني] أن تضمن ماكتب امللكية الفكرية صون تكل املعلومات يف رسية ،ابس تثناء احلاةل اليت ي ُستشهد هبا
بتكل املعلومات كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة أثناء حفص طلب براءة].
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املادة 2
العقوابت واجلزاءات وممارسة/تطبيق احلقوق
[ 0.2ينبغي][/يتعني] أن تكفل ادلول العضاء مبوجب قوانيهنا ااتحة اجراءات انفاذ [جنائية أو مدنية [و] أو ادارية]
[ميّسة ومناس بة ومالمئة] [ ،وأليات لتسوية املنازعات] [ ،وتدابري حدودية] [ ،وعقوابت] [ ،وجزاءات] ملاكحفة املساس
[العمد أو املهمل] ابملصاحل الاقتصادية و/أو املعنوية]] [التعدي عىل امحلاية املمنوحة للمعارف التقليدية مبوجب هذا الصك]
[المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية/سوء اس تخداهما/اس تخداهما دون ترصحي/اس تخداهما بشلك غري منصف وغري عادل]
تكون اكفية لردع مزيد من التعدايت].
 8.2ينبغي أن تكون الجراءات املذرورة يف الفقرة  0ميّسة وفعاةل ومنصفة وعادةل ومناس بة [مالمئة] وأل تكون ثقال عىل
عاتق [أحصاب][/م زالك] املعارف التقليدية احملمية[ .وينبغي أيضا أن توفر تكل الجراءات ضامانت ملصاحل الغري املرشوعة
واملصاحل العامة].
[[ 3.2ينبغي][/يتعني] أن يمتتع املس تفيدون حبق اختاذ اجراءات قانونية يف حاةل التعدي عىل حقوقهم املنصوص علهيا يف
الفقرتني  0و 8أو يف حاةل عدم الامتثال لها].
[ 2.2عند الاقتضاء ،ينبغي للعقوابت واجلزاءات أن ز
تعرب عن العقوابت واجلزاءات اليت اكن س يلجأ الهيا الشعب الصيل
وامجلاعات احمللية].
حيق]
 5.2يف حال نشأت منازعة بني املس تفيدين من املعارف التقليدية أو بني املس تفيدين مهنا ومس تخدمهيا [جيوز] [/ز
للك طرف أن حييل القضية اىل ألية [مس تقةل] بديةل لتسوية املنازعات تكون معرتفا هبا يف القانون ادلويل أو القلميي أو
معرتفا هبا يف القانون الوطين [ ،اذا اكن الطرفان من نفس البدل] [وتكون أكرث مالءمة لحصاب املعارف التقليدية]].
[ 6.2يف حال زتبني ،مبوجب القانون الوطين املنطبق ،أن التوزيع [املقصود] عىل نطاق واسع [للموضوع احملمي][/املعارف
التقليدية احملمية] خارج جامعة ممارسة ميكن متيّيها هو نتيجة [متكل غري مرشوع/سوء اس تخدام/اس تخدام دون
ترصحي/اس تخدام بشلك غري منصف وغري عادل] أو أي انهتاك أخر للقانون الوطين ،حيق للمس تفيدين احلصول عىل
ماكفأة/ااتوات منصفة وعادةل].
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(اثنيا)

[املادة 2
رشط الكشف
(2اثنيا)[ 0ينبغي أن تش متل طلبات [الرباءات والصناف النباتية] امللكية الفكرية املرتبطة [ابخرتاع] بأي معلية صنع أو منتج
هل صةل ابملعارف التقليدية أو يس تخدهما عىل معلومات عن البدل اذلي مجع [اخملرتع أو مس تودل النبااتت] املودع أو تلقى منه
املورد للمعارف التقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا .ويتعني أيضا أن يوح
املورد) ،وبدل املنشأ اذا اكن البدل ز
املعارف (البدل ز
الطلب احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية أو القرار واملشاركة للنفاذ والاس تخدام من عدمه].
(اثنيا)
ذرر املصدر املبارش اذلي مجع [اخملرتع أو مس تودل النبااتت]
[ 8 2واذا اكن املودع جيهل املعلومات املذرورة يف الفقرة َ ،0
املودع أو تلقى منه املعارف التقليدية].

(2اثنيا)[ 3وان مل ميتثل املودع للحاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني  0و ،8ل يُعاجل الطلب ما مل تُس توف الرشوط .وجيوز
ملكتب [الرباءات أو الصناف النباتية] امللكية الفكرية حتديد همةل زمنية ليك ميتثل فهيا الطلب لحاكم الفقرتني  0و .8وان مل
يقدم املودع تكل املعلومات يف املهةل الزمنية احملددة ،جيور ملكتب [الرباءات أو الصناف النباتية] امللكية الفكرية رفض
الطلب].
(2اثنيا)[ 2ل تتأثر احلقوق الناش ئة عن براءة محمية أو حق ممنوح يف مصنف نبايت [بأي كشف لحق] بأن املودع مل ميتثل
لحاكم الفقرتني  0و .8ولكن جيوز فرض عقوابت أخرى ،خارج نظام الرباءات ونظام الصناف النباتية ،ينص علهيا القانون
الوطين ،مبا فهيا العقوابت اجلنائية مثل الغرامات].

بديل
(اثنيا)
منح وتصبح غري قابةل لالنفاذ مىت مل ميتثل املودع للزتامات رشوط الكشف اللزايم
[ 2 2تُبطل احلقوق الناش ئة عن ٍ
كام هو منصوص عليه يف هذه املادة أو مىت قدم معلومات خاطئة أو مضلةل].

[هناية البديل]
بديل

[انعدام رشط الكشف
ل تتضمن رشوط الكشف يف [الرباءات] كشفا الزاميا هل عالقة ابملعارف التقليدية ما مل يكن ذكل الكشف همام ابلنس بة
ملعايري الهلية للحامية مبوجب براءة ،أي اجلدة أو النشاط الابتاكري أو المتكني].

[هناية البديل]
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املادة 5
ادارة [احلقوق][ /املصاحل]
[ 0.5جيوز][/يتعني] عىل [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة][ ،مبوافقة حرة ومس بقة ومس تنرية من [ ،ابلتشاور مع]
[أحصاب][/م زالك] املعارف التقليدية وفق قانوهنا الوطين[ ،انشاء][/تعيني] ادارة أو ادارات خمتصة وطنية أو اقلميية مناس بة
[ودون الخالل حبق [أحصاب][/م زالك] املعارف التقليدية يف ادارة حقوقهم/مصاحلهم وفقا ملواثيقهم ومفاهميهم وقوانيهنم
وممارساهتم العرفية].

اضافة اختيارية
[بناء عىل طلب من املس تفيدين ،جيوز لدارة خمتصة ،يف حدود ما يرصح به املس تفيدون ومبا يعود علهيم مبنفعة مبارشة ،أن
تساعد عىل ادارة حقوق/مصاحل املس تفيدين مبوجب هذا [الصك]].

[هناية الضافة الاختيارية]
بديل
 0.5جيوز [لدلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] انشاء ادارة خمتصة ،وفقا للقانون الوطين ،لدارة احلقوق/املصاحل
املنصوص علهيا يف هذا [الصك].

[هناية البديل]
[[ 8.5ينبغي][/يتعني] اخطار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بـ [هوية] أية ادارة تُنشأ مبوجب الفقرة ].0
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[املادة 6
الاس تثناءات والتقييدات
اس تثناءات عامة
 0.6جيوز [لدلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] أن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين [مع
املوافقة املس بقة واملس تنرية أو القرار واملشاركة للمس تفيدين] [ابلتشاور مع املس تفيدين] [مبشاركة املس تفيدين] ،رشيطة أن
حيرتم اس تخدام املعارف التقليدية [احملمية] ما ييل:
(أ) [الاعرتاف ابملس تفيدين ،حسب الماكن؛]
(ب) [وعدم الساءة اىل املس تفيدين أو احلاق الرضر هبم؛]
(ج) [والتوافق مع املامرسة املنصفة؛]
(د) [عدم التعارض مع الاس تعامل العادي للمعارف التقليدية عىل يد املس تفيدين؛]
مربر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري]].
(ه) [وعدم احلاق رضر بال ز
[ 8.6يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تداركه فامي يتعلق ابملعارف التقليدية [املقدسة] [والّسية]،
[جيوز][/يتعني][/ينبغي] أل تضع [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] اس تثناءات وتقييدات].
اس تثناءات حمددة
[[ 3.6اضافة اىل الاس تثناءات والتقييدات املنصوص علهيا يف الفقرة  ]،0جيوز [لدلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] أن
تعمتد تقييدات أو اس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين للغراض التالية:
(أ) أنشطة التعلمي وا ز
لتعّل ،ابس تثناء الحباث املؤدية اىل جين أرابح أو حتقيق أغراض جتارية؛
(ب) والصون والعرض والمتثيل يف احملفوظات أو املكتبات أو املتاحف أو املؤسسات الثقافية لغراض غري جتارية
متعلقة ابلرتاث الثقايف أو لغراض أخرى للصاحل العامل؛
(ج) ويف حاةل طوارئ وطنية أو حالت طوارئ قصوى أخرى [أو يف حالت الاس تخدام غري التجاري لغراض
عامة]؛
(د) [وابداع مصنف أصيل يكون مس تلهام من املعارف التقليدية].
[ينبغي][/يتعني] أ زل ينطبق هذا احلمك ،ابس تثناء الفقرة الفرعية (ج) ،عىل املعارف التقليدية الواردة يف املادة ].0.3
 3.6برصف النظر زمعا اذا اكنت تكل الفعال مسموحا هبا مبوجب الفقرة  ،0ز
يتعني السامح مبا ييل:
(أ) اس تخدام املعارف التقليدية يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب واحملفوظات
واملكتبات واملتاحف لغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أو لغراض أخرى ختدم املصلحة العامة ،مبا يف ذكل
لغراض احملافظة والعرض والبحث والمتثيل ينبغي أن يكون مسموحا به؛
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(ب) وابداع مصنف تأليف أصيل ُمس تلهم من معارف تقليدية].
[[ 2.6ل يُمنح أي حق [يُقيص الخرين] من اس تخدام معارف[/]:ل تنطبق أحاكم املادة  3عىل أي اس تخدام ملعارف]:
(أ) مس تنبطة بشلك مس تقل [خارج جامعة املس تفيدين]؛
(ب) أو مش تقة [قانونيا] من مصادر من غري املس تفيدين؛
(ج) أو معروفة [من خالل طرق قانونية] خارج جامعة املس تفيدين].
[ 5.6ل تعترب املعارف التقليدية احملمية معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أو مس تخدمة اس تخدما سيئا اذا:
(أ) اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛
(ب) أو حمصال علهيا من صاحهبا أو أحصاهبا مبوافقهتم املس بقة املس تنرية أو اقرارمه ومشاركهتم؛
(ج) أو اذا انطبقت عىل املعارف التقليدية احملمية احملصل علهيا الرشوط املتفق علهيا بشأن [النفاذ وتقامس
املنافع][/ماكفأة منصفة وعادةل] ووافق علهيا املنسق الوطين]].
[ 6.6جيوز [لدلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] أن تس تثين من امحلاية أساليب التشخيص والعالج واجلراحة ملعاجلة
النسان أو احليوان].
 [ 7.6ز
يتعني أن تس تثين الدارات الوطنية من امحلاية املعارف التقليدية اليت تكون متاحة دون قيود لعامة امجلهور].
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املادة 7
مدة امحلاية/احلقوق
جيوز [لدلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] حتديد الرشوط املناس بة محلاية/حلقوق املعارف التقليدية ،وفقا [للامدة [[ ،3اليت
جيوز أن] [ينبغي أن][/يتعني أن] تّسي ما دامت املعارف التقليدية تس تويف/تفي [مبعايري الهلية للحصول عىل امحلاية] وفقا
للامدة []].]3[/]0
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املادة 2
الرشوط الشلكية
اخليار 0
[ 0.2ينبغي][/يتعني] أل تفرض [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] حامية املعارف التقليدية لي رشوط شلكية.

اخليار 8
[[ 0.2جيوز] [لدلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] أن تفرض رشوطا شلكية محلاية املعارف التقليدية].

بديل
[[ينبغي][/يتعني] أل ختضع حامية املعارف التقليدية مبوجب املادة  0.3لي رشوط شلكية .ولكن ،حرصا عىل الشفافية
واليقني واحلفاظ عىل املعارف التقليدية ،جيوز لالدارة (أو الدارات) الوطنية املعنية أو الدارة (أو الدارات) احلكومية
ادلولية القلميية أن متسك جسالت أو حمارض أخرى للمعارف التقليدية لتسهيل امحلاية مبوجب املادتني  8.3و].3.3

[هناية البديل]
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املادة 9
التدابري الانتقالية
[ 0.9ينبغي][/يتعني] أن تنطبق هذه الحاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة
[ ]3[/]0عند دخول الحاكم حّي النفاذ.

اضافة اختيارية
[ 8.9ينبغي [لدلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] أن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل عدم املساس ابحلقوق [املعرتف
هبا مبوجب القانون الوطين] واليت س بق أن اكتس هبا الغري وفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانونية ادلولية].

بديل
[[ 8.9ينبغي [لدلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] أن تنص عىل أن الفعال املس مترة خبصوص املعارف التقليدية اليت
بدأت قبل دخول هذا [الصك] حّي النفاذ واليت ما اكنت لتكون مباحة أو اليت ينظمها هذا [الصك] بطريقة خمتلفة[ ،ينبغي
تكييفها لتامتىش مع هذه الحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حّي النفاذ [ ،رشيطة احرتام احلقوق اليت س بق أن
اكتس هبا الغري عن حسن نية]/ينبغي السامح ابس مترارها].

بديل
[ 8.9عىل الرمغ من أحاكم الفقرة [ ،0ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] أن تنص عىل ما ييل:
(أ) جيوز لي خشص بدأ يف اس تعامل املعارف التقليدية اليت اكن النفاذ الهيا قانونيا ،قبل اترخي دخول هذا الصك
حّي النفاذ ،أن يس متر يف ذكل الاس تعامل للمعارف التقليدية[ ،رهنا حبق املاكفأة]؛
(ب) يمتتع بذكل احلق وفقا للرشوط نفسها أي خشص يقوم ابس تعدادات جدية لس تعامل املعارف التقليدية؛
(ج) ل ختول هذه الحاكم أي حق لس تعامل املعارف التقليدية اس تعامل منافيا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها
املس تفيد].
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[املادة 01
العالقة ابلتفاقات ادلولية الخرى
[ينبغي][/يتعني] أن يضع هذا الصك عالقة دمع متبادل [بني حقوق [امللكية الفكرية [الرباءات] اليت [تستند بشلك مبارش
اىل] [تنطوي عىل] [اس تعامل] املعارف التقليدية ومع التفاقات واملعاهدات ادلولية [السارية].
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[املادة 00
املعامةل الوطنية
[[ينبغي][/يتعني] أن تكون احلقوق واملنافع املتأتية من حامية املعارف التقليدية مبوجب التدابري أو القوانني الوطنية/ادلاخلية
اليت تضع هذه الحاكم ادلولية حمل نفاذ متاحة مجليع املس تفيدين الهل من مواطنني أو مقميني يف [دوةل عضو][/طرف
متعاقد] [بدل بعينه] كام هو حمدد مبوجب الالزتامات أو التعهدات ادلولية[ .وينبغي][/يتعني] أن يمتتع املس تفيدون الجانب
الهل ابحلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هبا املس تفيدون مواطنو بدل امحلاية ،وكذكل ابحلقوق املمنوحة خصيصا مبوجب هذه
الحاكم ادلولية].

بديل
[ميكن [ملواطين [دول أعضاء][/أطراف متعاقدة] أن يتوقعوا احلصول عىل حامية مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف هذا الصك
يف اقلمي [دول أعضاء][/أطراف متعاقدة] أخرى فقط حىت ان اكنت [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] الخرى تتيح
حامية أوسع نطاقا ملواطنهيا].

[هناية البديل]
بديل
[ينبغي][/يتعني] عىل لك [دوةل عضو][/طرف متعاقد][ ،فامي خيص املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف
املادة  ،0أن يتيح داخل اقلميه للمس تفيدين من امحلاية ،كام مه معرفون يف املادة  ،8واذلي يكون أعضاؤه أساسا مواطين أي
من [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] الخرى أو مقميني يف اقلميه املعامةل نفسها اليت يتيحها ملواطنيه املس تفيدين].
[هناية البديل] ]
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املادة 08
التعاون عرب احلدود
 0.08يف احلالت اليت تقع فهيا نفس املعارف التقليدية [احملمية] [مبوجب املادة  ]3يف اقلمي أكرث من [دوةل عضو][/طرف
متعاقد] واحد[ ،ينبغي][/يتعني] أن تسعى تكل [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة] اىل التعاون ،حسب الاقتضاء،
مبشاركة امجلاعات الصلية واحمللية املعنية ،لكام أمكن ،من أجل تنفيذ هذا [الصك].
 8.08يف احلالت اليت تتقامس فهيا جامعة أصلية أو حملية واحدة أو أكرث نفس املعارف التقليدية [احملمية] [مبوجب املادة ]3
يف اقلمي عدد من [ادلول العضاء][/الطراف املتعاقدة][ ،ينبغي][/يتعني] أن تسعى تكل [ادلول العضاء][/الطراف
املتعاقدة] اىل التعاون ،حسب الاقتضاء ،مبشاركة امجلاعات الصلية واحمللية املعنية من أجل تنفيذ أهداف هذا [الصك].

