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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفولكلور

الدورة السابعة والثالثون

جنيف ،من  27اإىل  31أأغسطس 2018

محاية املعارف التقليدية :مشروع مواد

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1أأعدت جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة")،
يف دورهتا الثانية والثالثني املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  28نومفرب اإىل  2ديسمرب  ،2016استنادا اإىل
الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/32/4نصا أخر بعنوان "حامية املعارف التقليدية :مرشوع مواد  -النسخة املع ّدةل الثانية
وقررت اللجنة اإحاةل ذكل النص اإىل دورهتا الرابعة والثالثني طبقا لوليهتا للثنائية  2017-2016وبرانمج معلها
(ّ .")Rev. 2
لعام  .2017و أأتيح النص لدلورة الرابعة والثالثني للجنة يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/34/5و أأحيل اإىل اجلعية العامة
لعام  2017يف املرفق ا ألول من الوثيقة .WO/GA/49/11
وقررت أأن اللجنة
 .2و أأحاطت اجلعية العامة للويبو لعام  2017علام ابلوثيقة  ،WO/GA/49/11مبا يف ذكل مرفقاهتاّ ،
"س تواصل [ ،]...خالل ثنائية املزيانية املقبةل  ،2019/2018ترسيع معلها هبدف التوصل اإىل اتفاق حول صك قانوين دويل
(صكوك قانونية دولية) ،دون اإخالل بطبيعة النتيجة (النتاجئ) فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و"ستس تخدم[ ]...مجيع واثئق معل الويبو ،مبا فهيا
 WIPO/GRTKF/IC/34/4و WIPO/GRTKF/IC/34/5و ،WIPO/GRTKF/IC/34/8فضال عن أأي
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مساهامت أأخرى من ادلول ا ألعضاء ]...[ ،ونتاجئ معل أأي فريق ( أأفرقة) خرباء أأنشأأته اللجنة وما يتصل بذكل من أأنشطة
منجزة يف اإطار الربانمج ."4
.3

ومعال بذكل القرار ،يرد يف مرفق هذه الوثيقة املرفق ا ألول من الوثيقة .WO/GA/49/11

 .4اإن اللجنة مدعوة اإىل اس تعراض الوثيقة
الواردة يف املرفق والتعليق علهيا بغرض اإعداد
نسخة مراجعة مهنا.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

حامية املعارف التقليدية :مرشوع مواد
امليرسين املعدةل الثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
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ادليباجة/مقدمة
اإقرار الق مية
" "1اإقرار الطابع [الشمويل] [ا ّ
ملمزي] للمعارف التقليدية وق ميهتا [اذلاتية] ،مبا فهيا ق ميهتا الاجامتعية والروحية
[والاقتصادية] والفكرية والعلمية والإيكولوجية والتكنولوجية [والتجارية] والرتبوية والثقافية ،والتسلمي ب أأن
أأنظمة املعارف التقليدية تكفل ُأ ُطرًا ملا جيري من نشاط ابتاكري ويتواصل من حياة فكرية إابداعية م ّمتزية،
تكتيس ماكنة [أأساس ية] جوهرية ابلنس بة [للشعوب] واجلاعات ا ألصلية واحمللية ولها ق مية علمية تساوي الق مية
العلمية ل ألنظمة املعرفية ا ألخرى.
اإذاكء الوعي والاحرتام
" "2اإذاكء الوعي والاحرتام ألنظمة املعارف التقليدية وررامة [ أأحصاب][/م ّالك] املعارف التقليدية اذلين
يصونون تكل ا ألنظمة ويط ّوروهنا وحيافظون علهيا ،وكذا [سالمهتم الثقافية] تراهثم الثقايف وق ِي َمهم الفكرية
والروحية؛ واحرتام الإسهام اذلي ما فتئت املعارف التقليدية ت أأيت به يف احلفاظ عىل معيشة
[ أأحصاب][/م ّالك] املعارف التقليدية وهويهتم؛ واحرتام ما أأسهم به [ أأحصاب][/م ّالك] املعارف التقليدية من
أأجل [احلفاظ عىل البيئة] احلفاظ عىل التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار وا ألمن الغذايئ
والزراعة املس تدامة والرعاية الصحية وتقدُّم العلوم والتكنولوجيا؛
بديل

" "2اإذاكء الاحرتام ألنظمة املعارف التقليدية وررامة أأحصاب املعارف التقليدية اذلين يصونون تكل ا ألنظمة
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 أأنظمة املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا و إادامهتا [وتقدمي احلوافز للمؤمتنني عىل هذه
ا ألنظمة املعرفية لإدامة أأنظمة معارفهم وصوهنا]؛
[الاتساق مع التفاقات واملسارات ادلولية املعنية
" "4مراعاة الصكوك واملسارات ادلولية وا إلقل ميية ا ألخرى [فضال عن اإعالن ا ألمم املتحدة بش أأن حقوق
الشعوب ا ألصلية] والعمل عىل حنو يامتىش معها ،ول س امي ا ألنظمة اليت تتعلق ابمللكية الفكرية والنفاذ اإىل
املوارد الوراثية اليت تقرتن ابملعارف التقليدية وتقامس منافعها]
[تشجيع النفاذ اإىل املعارف وصون املكل العام
" "5الإقرار ابلق مية اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل اجليع ،واليت
تُعد رضورية ل إالبداع والابتاكر ،وابحلاجة اإىل حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه؛]
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[توثيق املعارف التقليدية وصوهنا
" "6الإسهام يف توثيق املعارف التقليدية وصوهنا ،والتشجيع عىل الكشف عهنا وتع ّلمها واس تخداهما وفقا
للمامرسات و /أأو املعايري و /أأو القوانني و /أأو املفاهمي العرفية الوجهية ألحصاب املعارف التقليدية ،ومهنا تكل
املامرسات و /أأو املعايري و /أأو القوانني و /أأو املفاهمي العرفية اليت تتطلب احلصول عىل موافقة مس بقة مس تنرية
أأو اإقرار ومشاركة ورشوطا متفقا علهيا قبل أأن يكشف الغري عن املعارف التقليدية أأو يتع ّلمها أأو يس تخدهما؛]
[الهنوض حبقوق الإنسان
" "7الإقرار ب أأن للك خشص احلق واحلرية يف املشاركة يف حياة اجمل متع الثقافية ويف الاس متتاع ابلفنون
والاس تفادة من التقدم العلمي ومنافعه دون أأي متيزي ،اكل متيزي بسبب العنرص أأو اللون أأو اجلنس أأو اللغة أأو
ادلين أأو الر أأي الس يايس أأو أأي ر أأي أخر ،أأو ا ألصل الوطين أأو الاجامتعي أأو الرثوة أأو امليالد أأو أأي وضع
أخر .وفضال عام تق ّدم فلن يكون هناك أأي متيزي أأساسه الوضع الس يايس أأو القانوين أأو ادلويل للبدل أأو البقعة
اليت ين متي اإلهيا الفرد سواء اكن هذا البدل أأو تكل البقعة مس تقال أأو حتت الوصاية أأو غري م متتع ابحلمك اذلايت أأو
اكنت س يادته خاضعة ألي قيد من القيود].
الهنوض ابلبتاكر
"[ "8ينبغي محلاية املعارف التقليدية] الإسهام يف الهنوض ابلبتاكر ونقل املعارف ونرشها مبا يعود ابملنفعة
عىل لك من أأحصاب املعارف التقليدية ومس تخدمهيا وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي
و إارساء توازن بني احلقوق والواجبات؛
بديل
[ميكن لالبتاكر القامئ عىل املعارف التقليدية أأن يسامه يف نقل املعرفة ونرشها مبا يعود ابلنفع عىل أأحصاب
املعارف التقليدية ومس تخدمهيا الرشعيني ما دام يسامه يف تيسري الرفاه الاجامتعي والاقتصادي ويف موازنة
احلقوق والواجبات.
ّ
ملس
و إان حامية الابتاكر ا متد من املعارف التقليدية مي ِكن اجلاعات من اإدارة الانتفاع التجاري مبلكيهتا الفكرية
والتحمك فيه فضال عن الاس تفادة اجلاعية منه؛]
توفري قواعد وضوابط جديدة
"[ "9الإقرار ابحلاجة اإىل قواعد وضوابط جديدة فامي خيص توفري الوسائل الفعاةل واملناس بة لإنفاذ احلقوق
املتعلقة ابملعارف التقليدية ،مع مراعاة الاختالفات القامئة بني ا ألنظمة القانونية الوطنية؛]
العالقة ابلس تخدام العريف
" "10عدم تقييد اس تنباط املعارف التقليدية واس تخداهما العريف ونقلها وتبادلها وتطويرها داخل اجلاعات وفامي
بيهنا يف الس ياق التقليدي والعريف عىل يد املس تفيدين[ ،وفقا للقانون الوطين].
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[املادة 1
أأهداف الس ياسة العامة
البديل 1
ينبغي أأن هيدف هذا الصك اإىل ما ييل:
.1

تزويد املس تفيدين ابلوسائل الالزمة للقيام مبا ييل:
( أأ) منع [المتكل غري املرشوع/المتكل غري القانوين] ملعارفهم التقليدية [وسوء اس تخداهما/اس تخداهما بدون ترصحي]؛
(ب) [ومراقبة الطرق اليت تُس تخدم هبا معارفهم التقليدية خارج الس ياق التقليدي]؛
(ج) وحتقيق التقامس املنصف والعادل للمنافع املتأأتية من اس تخدام معارفهم التقليدية مبوافقة مس بقة مس تنرية أأو
اإقرار ومشاركة ،مع مراعاة القانون العريف حسب الاقتضاء؛
(د) وتشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري القامئ عىل التقاليد وحاميته بغض النظر عن الانتفاع التجاري به.

بديل
(د) وتشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري وحاميته بغض النظر عن الانتفاع التجاري به.
[ .2واملساعدة يف منع منح حقوق امللكية الفكرية[/حقوق الرباءات] عن خطأأ محلاية [املعارف التقليدية و[[املعارف
التقليدية] املرتبطة [بـ] املوارد الوراثية]].
البديل 2
ينبغي أأن هيدف هذا الصك اإىل منع [سوء اس تخدام] املعارف التقليدية احملمية [ أأو المتكل غري القانوين لها] و أأن يشجع
الإبداع والابتاكر.
البديل 3
هيدف هذا الصك اإىل [ضامن] [دمع] [الاس تخدام املناسب] [حامية] املعارف التقليدية مضن نظام امللكية الفكرية ،وفقا
للقانون الوطين ،ومع الاعرتاف حبقوق [ أأحصاب املعارف التقليدية] [املس تفيدين].
البديل 4
يسعى هذا الصك اإىل حتقيق ا ألهداف التالية:
( أأ) املسامهة يف حامية الابتاكر ويف نقل املعرفة ونرشها مبا يعود ابلنفع املتبادل عىل أأحصاب املعارف
التقليدية احملمية ومس تخدمهيا ويؤدي اإىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وموازنة احلقوق والواجبات؛
(ب) والإقرار ابلقمية اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ،أأي مجموعة املعارف املتاحة لس تخدام اجليع ،واليت تُعد
رضورية ل إالبداع والابتاكر ،وبرضورة حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه؛
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(ج) ومنع منح حقوق امللكية الفكرية عن خطأأ [محلاية املعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة بـاملوارد
الوراثية] [ابلستناد مبارشة اإىل املعارف التقليدية احملمية اليت مت احلصول علهيا عن طريق المتكل
غري القانوين].
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املادة 2
اس تخدام املصطلحات
ألغراض هذا الصك:
[المتكل غري املرشوع يعين:
البديل 1
أأي نفاذ اإىل [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية] أأو اس تخداهما بدون موافقة مس بقة مس تنرية أأو اإقرار ومشاركة
وكذكل ،عند الاقتضاء ،بدون رشوط متفق علهيا ،أأاي اكن الغرض من ذكل (جتاري أأو حبيث أأو أأاكدميي أأو نقل للتكنولوجيا).
البديل 2
اس تخدام معارف تقليدية محمية متلكها هجة أأخرى عندما حيصل املس تخدم عىل [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية] من
صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أأو اإخالل ابلثقة ممّا يؤدي اإىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املورد ،مع الاعرتاف بأأن اكتساب
معارف تقليدية عرب وسائل قانونية ،مثل [الاكتشاف أأو الإبداع املس تقل ،أأو] قراءة الكتب ،أأو احلصول علهيا من مصادر
خارج اجلاعات التقليدية ا ألصلية ،والهندسة العكس ية ،والكشف غري املقصود نتيجة اخفاق أأحصاب املعارف التقليدية يف
اختاذ اإجراءات وقائية معقوةل ،ل يع ّد [متلاك غري مرشوع/سوء اس تخدام/اس تخداما بدون ترصحي/اس تخداما بطرق غري
عادية وغري منصفة].
البديل 3
أأي نفاذ اإىل املعارف التقليدية اخلاصة ابملس تفيدين أأو اس تخدام لها ينهتك القانون العريف واملامرسات املعمتدة يف اإدارة النفاذ
اإىل تكل املعارف التقليدية واس تخداهما.
البديل 4
أأي نفاذ اإىل املعارف التقليدية اخلاصة [ابلشعوب] ا ألصلية أأو اجلاعات احمللية [املس تفيدة] أأو اس تخداهما بدون موافقة حرة
ومس بقة مس تنرية أأو رشوط متفق علهيا ،انهتااك للقانون العريف واملامرسات املعمتدة يف اإدارة النفاذ اإىل تكل املعارف التقليدية
واس تخداهما.
[قد حيدث سوء اس تخدام يف حال اس تخدام املعارف التقليدية اليت ميلكها مس تفيد من قبل املس تخدم بطريقة تؤدي اإىل
انهتاك للقانون الوطين أأو التدابري اليت أأ ّقرهتا السلطة الترشيعية يف البدل اليت تمت فهيا معلية الاس تخدام؛ وقد تتخذ طبيعة
حامية املعارف التقليدية أأو طبيعة صوهنا عىل الصعيد احمليل أأشاكل خمتلفة مثل أأنواع جديدة من حامية امللكية الفكرية ،أأو
حامية عىل أأساس مبادئ املنافسة غري العادةل ،أأو هنج قامئ عىل التدابري ،أأو توليفة تشمل لك تكل ا ألشاكل].
[املعارف التقليدية احملمية يه معارف تقليدية تس تويف رشوط ا ألهلية املنصوص علهيا يف املادة  1و أأحاكم املادة  3اخلاصة
بنطاق امحلاية ورشوطها].
[يشري املكل العام ،ألغراض هذا الصك ،اإىل مواد غري ملموسة بطبيعهتا ليست محمية أأو ل جيوز حاميهتا حبقوق امللكية
الفكرية املعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل امحلاية اليت تنص علهيا ترشيعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تكل املواد .وقد
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حيدث ذكل ،مثال ،يف احلالت اليت ل يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط ا ألسايس لالس تفادة من حامية امللكية الفكرية
عىل الصعيد الوطين أأو ،حسب احلال ،يف احلالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أأية حامية سابقة].
املمزية بأأية جامعة أأصلية و أأصبحت
[يعين مصطلح متاحة للجمهور [مكوانت املوضوع][/املعارف التقليدية] اليت فقدت صلهتا ِ
خزنة ،عىل الرمغ من اإدراك اجلهور ملنش هئا التارخيي].
ابلتايل عامة أأو ُم ّ
[البديل 1
املعارف التقليدية تعين ،ألغراض هذا الصك ،املعارف اليت تس تنبطها [الشعوب] واجلاعات ا ألصلية احمللية [وا ألمم/ادلول]
وحتافظ علهيا وتمنهيا واليت ترتبط ابلهوية الوطنية أأو الاجامتعية و /أأو الرتاث الثقايف [للشعوب] واجلاعات ا ألصلية احمللية
[وا ألمم/ادلول] أأو تعدّ عنرصا ل ينفصم عن تكل الهوية؛ واليت تتوارث عرب ا ألجيال أأو من جيل اإىل أخر ،سواء بصورة
متتالية أأم ل؛ واليت توجد يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أخر؛ واليت قد تكون حيوية ومتغرية؛ واليت قد
تتخذ شلك دراية معلية أأو همارات أأو ابتاكرات أأو ممارسات أأو أأنشطة تعلمي و ّ
تعل].
[البديل 2
املعارف التقليدية تعين ،ألغراض هذا الصك ،املعارف اليت تس تنبطها [الشعوب] واجلاعات ا ألصلية احمللية [وا ألمم] وحتافظ
علهيا وتتحمك فهيا وحتمهيا وتمنهيا واليت ترتبط ارتباطا مبارشا ابلهوية الاجامتعية و /أأو الرتاث الثقايف [للشعوب] واجلاعات
ا ألصلية واحمللية؛ واليت تتوارث من جيل اإىل أخر ،سواء بصورة متتالية أأم ل؛ واليت توجد يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية
أأو يف أأي شلك أخر؛ واليت قد تكون حيوية ومتغرية؛ واليت قد تتخذ شلك دراية معلية أأو همارات أأو ابتاكرات أأو ممارسات
أأو أأنشطة تعلمي و ّ
تعل].
[املعارف التقليدية الرسية يه املعارف التقليدية اليت ميتلكها املس تفيدون ابختاذ تدابري للحفاظ عىل رسيهتا وفقا للقانون العريف
وعىل أأساس أأن تكل املعارف التقليدية ل تُنرش ول تُس تخدم اإل داخل مجموعة معينة].
[املعارف التقليدية املقدسة يه معارف تقليدية قد تكون رسية أأو منترشة عىل نطاق ضيق أأو واسع ولكهنا تعدّ جزءا من
الهوية الروحية للمس تفيدين].
[املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق ضيق يه املعارف التقليدية اليت ميتلكها املس تفيدون بدون اختاذ تدابري للحفاظ عىل
رسيهتا ولكن ل يسهل النفاذ اإلهيا لغري أأعضاء اجملموعة].
[املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع يه املعارف التقليدية اليت يتيرس نفاذ اجلهور اإلهيا ولكهنا تظل مرتبطة ارتباطا
ثقافيا ابلهوية الاجامتعية للمس تفيدين].
[المتكل غري القانوين هو اس تخدام املعارف التقليدية احملمية واليت حصل علهيا مس تخدم من صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أأو
اإخالل ابلثقة ممّا يؤدي اإىل انهتاك القانون الوطين يف بدل صاحب تكل املعارف التقليدية .وإان اس تخدام معارف تقليدية محمية
مكتس بة عرب وسائل قانونية مثل الاس تكشاف أأو الإبداع املس تقل ،وقراءة املنشورات ،والهندسة العكس ية ،والكشف غري
املقصود أأو املتعمد نتيجة اإخفاق أأحصاب املعارف التقليدية يف اختاذ اإجراءات وقائية معقوةل ل يعدّ متلاك غري قانوين].
[اس تخدام بدون ترصحي هو اس تخدام املعارف التقليدية احملمية دون اإذن صاحب احلق].
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[["اس تخدام]"[/اس تعامل"] يعين
حصال استنادا اإىل
( أأ) يف حال اكنت املعارف التقليدية مشموةل مبنتج [ أأو] يف حال اكن منتج ُمس تحداث أأو ُم ّ
معارف تقليدية:
" "1تصنيع املنتج أأو اس ترياده أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛
" "2أأو امتالك املنتج ألغراض عرضه للبيع أأو بيعه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛
حصةل
(ب) يف حال اكنت املعارف التقليدية مشموةل بطريقة صنع [ أأو] يف حال اكنت طريقة صنع ُمس تحدثة أأو ُم ّ
استنادا اإىل معارف تقليدية:
" "1اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛
" "2أأو مبارشة ا ألفعال املشار اإلهيا يف البند الفرعي (أأ) فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة لس تعامل
طريقة الصنع.
(ج) اس تخدام املعارف التقليدية يف أأنشطة البحث والتطوير غري التجارية؛
(د) أأو اس تخدام املعارف التقليدية يف أأنشطة البحث والتطوير التجارية].
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[املادة 3
موضوع الصك
البديل 1
يطبَّق هذا الصك عىل املعارف التقليدية.
البديل 2
موضوع هذا الصك هو املعارف التقليدية اليت تكون مس تنبطة وحمافظا علهيا يف س ياق جامعي؛ واليت تكون مرتبطة بشلك
مبارش ابلهوية الاجامتعية و[ /أأو] الرتاث الثقايف [للشعوب] واجلاعات ا ألصلية واحمللية [وا ألمم]؛ واليت تتوارث عرب ا ألجيال
أأو من جيل اإىل أخر ،سواء بصورة متتالية أأم ل؛ واليت توجد يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أخر.
البديل 3
يطبَّق هذا الصك عىل املعارف التقليدية.
معايري ا ألهلية
يقتيض احلصول عىل امحلاية مبوجب هذا الصك أأن تكون املعارف التقليدية متصةل بوضوح ابلرتاث الثقايف للمس تفيدين كام مه
معرفون يف املادة  ،4و أأن تكون مبدعة ومس تنبطة ومطورة وحمافظا علهيا ومتقامسة يف س ياق جامعي ومتوارثة من جيل اإىل
أخر ملدة ُحدّدت من قبل لك دوةل عضو ،عىل أأل تقل تكل املدة عن  50س نة أأو مخسة أأجيال.
البديل 4
يطبَّق هذا الصك عىل املعارف التقليدية .ويقتيض احلصول عىل امحلاية مبوجب هذا الصك أأن تكون املعارف التقليدية متصةل
بوضوح ابلرتاث الثقايف للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادة  ،4و أأن تكون مبدعة ومس تنبطة ومطورة وحمافظا علهيا ومتقامسة
يف س ياق جامعي ومتوارثة من جيل اإىل أخر].
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[املادة 4
املس تفيدون من امحلاية
البديل 1
املس تفيدون من هذا الصك مه [الشعوب] واجلاعات ا ألصلية واحمللية اليت متكل معارف تقليدية محمية.
البديل 2
املس تفيدون من هذا الصك مه [الشعوب] واجلاعات ا ألصلية واحمللية وغريمه من املس تفيدين[ ،مثل ادلول [و /أأو ا ألمم]]،
احملددين يف القانون الوطين].
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[املادة 5
نطاق امحلاية [ورشوطها]
[البديل 1
عرفت
[ينبغي/يتعني] أأن حتمي ادلول ا ألعضاء املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين من املعارف التقليدية [احملمية] كام ّ ِ
يف هذا الصك ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين وبطريقة معقوةل ومتوازنة].
[البديل 2
عرفت يف هذا
[ينبغي/يتعني] أأن حتمي ادلول ا ألعضاء املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين من املعارف التقليدية كام ّ ِ
الصك ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين وبطريقة معقوةل ومتوازنة ومتوافقة مع املادة  ،14ل س امي ما ييل:
( أأ) يف حال اكنت املعارف التقليدية رسية ،سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة[ ،ينبغي/يتعني] أأن تتخذ ادلول
ا ألعضاء تدابري ترشيعية و /أأو اإدارية و /أأو س ياس ية ،حسب الاقتضاء ،لضامن ما ييل:
" "1متتع املس تفيدين ابحلق الاس تئثاري واجلاعي يف احلفاظ عىل معارفهم التقليدية والتحمك فهيا واس تخداهما
وتمنيهتا والسامح ابلنفاذ اإلهيا واس تخداهما/اس تعاملها أأو منعهام؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع
املتأأتية من اس تخداهما.
" "2متتع املس تفيدين ابحلق املعنوي يف اإس ناد معارفهم التقليدية واحلق يف اس تخداهما اس تخداما حيرتم
سالمة تكل املعارف التقليدية.
(ب) يف حال اكنت املعارف التقليدية منترشة عىل نطاق ضيق ،سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة،
[ينبغي/يتعني] أأن تتخذ ادلول ا ألعضاء تدابري ترشيعية و /أأو اإدارية و /أأو س ياس ية ،حسب الاقتضاء ،لضامن
ما ييل:
" "1حصول املس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخداهما؛
" "2متتع املس تفيدين ابحلق املعنوي يف اإس ناد معارفهم التقليدية واحلق يف اس تخداهما اس تخداما حيرتم
سالمة تكل املعارف التقليدية.
(ج) ويف حال مل تكن املعارف التقليدية محمية مبوجبة الفقرة ( أأ) أأو (ب)[ ،ينبغي/يتعني] أأن تبذل ادلول ا ألعضاء
لك مساعهيا من أأجل حامية سالمة املعارف التقليدية ،ابلتشاور مع املس تفيدين عند الاقتضاء.
[البديل 3
 1.5يف حال اكنت املعارف التقليدية احملمية رسية ،سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة[ ،ينبغي/يتعني] أأن تكفل ادلول
ا ألعضاء ما ييل:
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( أأ) متتع املس تفيدين ابحلق الاس تئثاري واجلاعي يف احلفاظ عىل معارفهم التقليدية والتحمك فهيا واس تخداهما وتمنيهتا
والسامح ابلنفاذ اإلهيا واس تخداهما/اس تعاملها أأو منعهام؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية
من اس تخداهما.
(ب) اإس ناد املس تخدمني تكل املعارف التقليدية احملمية اإىل املس تفيدين واس تخداهمم املعارف اس تخداما حيرتم
القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإضافة اإىل الطابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق
املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية.
 2.5يف حال اكنت املعارف التقليدية احملمية منترشة عىل نطاق ضيق ،سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة[ ،ينبغي/يتعني]
أأن تكفل ادلول ا ألعضاء ما ييل:
( أأ) حصول املس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخداهما؛
(ب) وحتديد املس تخدمني ،بشلك واحض ل لبس فيه ،أأحصاب املعارف التقليدية عند اس تخدام تكل املعارف
التقليدية ،واس تخداهمم املعارف اس تخداما حيرتم املعايري واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإضافة اإىل الطابع
غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية.
 3.5وينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تبذل لك مساعهيا [ ،ابلتشاور مع اجلاعات ا ألصلية واحمللية ]،من أأجل حامية سالمة
املعارف التقليدية احملمية املنترشة عىل نطاق واسع [واملقدسة]]].
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(اثنيا)

[املادة 5
حامية [قواعد البياانت] وامحلاية [التمكيلية] [و] [ادلفاعية]
حامية قواعد البياانت
ينبغي لدلول ا ألعضاء ،اعرتافا مهنا بأأمهية التعاون والتشاور مع اجلاعات ا ألصلية واحمللية يف حتديد النفاذ اإىل املعارف
التقليدية ،أأن تسعى ،رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام ،اإىل تيسري وتشجيع وضع قواعد البياانت الوطنية
التالية اخلاصة ابملعارف التقليدية واليت ميكن للمس تفيدين الإسهام فهيا طوعا مبعارفهم التقليدية:
(5اثنيا) 1قواعد بياانت وطنية متاحة للجمهور عن املعارف التقليدية ألغراض الشفافية و /أأو اليقني و /أأو الصون
و /أأو التعاون عرب احلدود ،وللعمل ،حسب الاقتضاء ،عىل تيسري وتشجيع اس تحداث املعارف التقليدية وتبادلها وتعمميها
والنفاذ اإلهيا.
(5اثنيا) 2قواعد بياانت وطنية عن املعارف التقليدية ل ميكن سوى ملاكتب امللكية الفكرية النفاذ اإلهيا ألغراض منع منح
حقوق امللكية الفكرية عن خطأأ .وينبغي أأن تسعى ماكتب امللكية الفكرية إاىل ضامن الإبقاء عىل رسية املعلومات الواردة فهيا،
ابس تثناء احلاةل اليت ي ُستشهد فهيا بتكل املعلومات أأثناء حفص طلب من طلبات حامية امللكية الفكرية.
(5اثنيا) 3وقواعد بياانت وطنية غري متاحة للجمهور ألغراض تدوين وصون املعارف التقليدية مضن اجلاعات ا ألصلية
واحمللية .وينبغي أأل تتاح اإماكنية النفاذ اإىل ذكل النوع من قواعد البياانت سوى للمس تفيدين وفقا لقوانيهنم العرفية وممارساهتم
املعمتدة اليت حتمك النفاذ اإىل تكل املعارف التقليدية واس تخداهما.
امحلاية [التمكيلية] [ادلفاعية]
(5اثنيا) 4ينبغي [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] ،رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام [السعي اإىل]:
( أأ) تيسري/تشجيع وضع قواعد بياانت وطنية [متاحة للجمهور] عن املعارف التقليدية ألغراض امحلاية ادلفاعية
للمعارف التقليدية[ ،مبا يف ذكل عرب منع منح الرباءات عن خطأأ] ،و /أأو ألغراض الشفافية و /أأو اليقني
و /أأو الصون و /أأو التعاون عرب احلدود؛
(ب) [تيسري/تشجيع ،حسب الاقتضاء ،اإعداد قواعد بياانت [متاحة للجمهور] عن املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا وتبادلها وتعمميها والنفاذ اإلهيا؛]
(ج) [توفري تدابري لالعرتاض تسمح للغري ابلطعن يف صالحية براءة [بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة]؛]
(د) تشجيع اإعداد مدوانت سلوك اختيارية واس تخداهما؛
(ه) [ردع الكشف عن املعلومات اليت تكون ،بطريقة مرشوعة ،حتت س يطرة املس تفيدين أأو احلصول علهيا أأو
اس تخداهما من طرف الخرين دون [موافقة] املس تفيدين ،مبا يتناىف واملامرسات التجارية املنصفة عىل أأن
تكون [رسية] وأأن تُتّخذ تدابري معقوةل ملنع الكشف عهنا دون ترصحي و أأن تكون لها قمية؛]
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(و) [النظر يف اإنشاء قواعد بياانت [متاحة للجمهور] عن املعارف التقليدية ميكن ملاكتب الرباءات النفاذ اإلهيا
بغرض منع منح الرباءات عن خطأأ ومجع قواعد البياانت املذرورة وصيانهتا وفقا للقانون الوطين؛
" "1ينبغي وضع حد أأدىن من املعايري ملواءمة هيلك قواعد البياانت املذرورة وحمتواها؛
" "2وينبغي أأن يكون حمتوى قواعد البياانت:
أأ.

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 ألغراض معليات البحث والفحص اليت جترهيا ماكتب الرباءات فامي
خيص طلبات الرباءات املتعلقة ابملعارف التقليدية؛]
(5اثنيا)[ 5من أأجل توثيق ريفية تطبيق املعارف التقليدية وماكنه ومن أأجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا،
[ينبغي][/يتعني] أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة ابملعارف التقليدية ووضع قواعد بياانت
[متاحة للجمهور] عن تكل املعارف]].
( 5اثنيا)[ 6ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنظر يف التعاون لوضع قواعد البياانت املذرورة،
ول س امي حيامن ل تكون املعارف التقليدية مملوكة فقط داخل حدود [دوةل عضو][/طرف متعاقد][ .وإاذا ُأدرجت املعارف
التقليدية احملمية وفقا للامدة  2يف قاعدة بياانت ،ينبغي أأل تتاح املعارف التقليدية احملمية للخرين اإل مبوافقة مس بقة ومس تنرية
أأو ابإقرار ومشاركة من أأحصاب املعارف التقليدية].
(5اثنيا)[ 7ينبغي][/يتعني] أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اإىل قواعد البياانت املذرورة للمتكن من
اختاذ القرار الصائب .ولتيسري ذكل النفاذ[ ،ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] مراعاة مثار الكفاءة
اليت ميكن جنهيا من التعاون ادلويل[ .وينبغي][/يتعني] أأل تتض ّمن املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكرية سوى املعلومات
اليت ميكن اس تخداهما لرفض منح التعاون ،وعليه فال [ينبغي][/يتعني] أأن تتضمن تكل املعلومات املعارف التقليدية احملمية.
(5اثنيا)[ 8ينبغي][/يتعني] أأن تبذل الإدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات املتاحة للجمهور عن املعارف التقليدية
هبدف تعزيز وضع قواعد بياانت [متاحة للجمهور] عن املعارف التقليدية ،وذكل من أأجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا.
(5اثنيا)[ 9ينبغي][/يتعني] أأيضا أأن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية اإىل املعلومات املتاحة للجمهور ،ومهنا
املعلومات املتوافرة يف قواعد البياانت [املتاحة للجمهور] واملتعلقة ابملعارف التقليدية.
(5اثنيا)[ 10ينبغي][/يتعني] أأن تضمن ماكتب امللكية الفكرية صون تكل املعلومات يف رسية ،ابس تثناء احلاةل اليت ي ُستشهد
هبا بتكل املعلومات كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة أأثناء حفص طلب براءة]].
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[املادة 6
العقوابت واجلزاءات وممارسة/تطبيق احلقوق
البديل 1
يتعني عىل ا ألطراف اختاذ تدابري قانونية و /أأو اإدارية مناس بة وفعاةل ورادعة ومتاكفئة ملواهجة انهتااكت احلقوق املنصوص علهيا
يف هذا الصك.
البديل 2
[ 1.6ينبغي][/يتعني] أأن تكفل ادلول ا ألعضاء مبوجب قوانيهنا اإاتحة اإجراءات اإنفاذ [جنائية أأو مدنية [و] أأو اإدارية]
[ميرسة ومناس بة ووافية] [ ،وأليات لتسوية املنازعات] [ ،وعقوابت] [وجزاءات] ملاكحفة املساس [العمد أأو املهمل]
ابملصاحل الاقتصادية و /أأو 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] أأو سوء
اس تخدام املعارف التقليدية] تكون اكفية لردع مزيد من التعدايت].
 2.6ينبغي أأن تكون الإجراءات املذرورة يف الفقرة  1ميرسة وفعاةل ومنصفة وعادةل ووافية [مالمئة] و أأل تكون ثقال عىل
عاتق [ أأحصاب][/م ّالك] املعارف التقليدية احملمية[ .وينبغي أأيضا أأن توفر تكل الإجراءات ضامانت ملصاحل الغري املرشوعة
واملصاحل العامة].
[[ 3.6ينبغي][/يتعني] أأن يمتتع املس تفيدون حبق اختاذ اإجراءات قانونية يف حاةل التعدي عىل حقوقهم املنصوص علهيا
يف الفقرتني  1و 2أأو يف حاةل عدم الامتثال لها].
[ 4.6عند الاقتضاء ،ينبغي للعقوابت واجلزاءات أأن ّ
تعرب عن العقوابت واجلزاءات اليت اكن س يلجأأ اإلهيا الشعب ا ألصيل
واجلاعات احمللية].
حيق]
[ 5.6يف حال نشأأت منازعة بني املس تفيدين من املعارف التقليدية أأو بني املس تفيدين مهنا ومس تخدمهيا [جيوز]ّ [/
للك طرف أأن حييل القضية اإىل ألية [مس تقةل] بديةل لتسوية املنازعات تكون معرتفا هبا يف القانون ادلويل أأو ا إلقلميي
أأو معرتفا هبا يف القانون الوطين [ ،اإذا اكن الطرفان من نفس البدل] [وتكون أأكرث مالءمة ألحصاب املعارف التقليدية]].
[ 6.6يف حال ّتبني ،مبوجب القانون الوطين املنطبق ،أأن الانتشار [املقصود] عىل نطاق واسع [للموضوع
احملمي][/املعارف التقليدية احملمية] خارج جامعة ممارسة ميكن متيزيها هو نتيجة [متكل غري مرشوع/سوء اس تخدام/اس تخدام
دون ترصحي/اس تخدام بشلك غري منصف وغري عادل] أأو أأي انهتاك أخر للقانون الوطين ،حيق للمس تفيدين احلصول عىل
ماكفأأة/اإاتوات منصفة وعادةل].
 7.6اإذا ثبت التعدي عىل احلقوق احملمية مبوجب هذا الصك يف الإجراءات املنصوص علهيا يف الفقرة  ،1.6جيوز النظر يف
تضمني العقوابت تدابري العداةل الإصالحية ،وفق طبيعة التعدي و أأثره].
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[املادة 7
رشط الكشف
البديل 1
يتعني عىل مس تخديم املعارف التقليدية ،يف حال اشرتط القانون الوطين ذكل ،الامتثال لرشوط الكشف عن مصدر
و /أأو منشأأ املعارف التقليدية.
البديل 2
 1.7ينبغي أأن تش متل طلبات امللكية الفكرية املرتبطة [ابخرتاع] بأأي معلية صنع أأو منتج هل صةل ابملعارف التقليدية
املورد) ،وبدل املنشأأ اإذا اكن البدل
أأو يس تخدهما عىل معلومات عن البدل اذلي مجع [اخملرتع] املودع أأو تلقى منه املعارف (البدل ّ
املورد للمعارف التقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا .ويتعني أأيضا أأن يوحض الطلب احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية
ّ
أأو الإقرار واملشاركة للنفاذ والاس تخدام من عدمه].
[ 2.7وإاذا اكن املودع جيهل املعلومات املذرورة يف الفقرة  ،1فعليه أأن يذرر املصدر املبارش اذلي مجع [اخملرتع] املودع
أأو تلقى منه املعارف التقليدية].
[ 3.7وإان مل ميتثل املودع ل ألحاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني  1و ،2ل يُعاجل الطلب ما مل تُس توف الرشوط .وجيوز
ملكتب امللكية الفكرية حتديد همةل زمنية للمودع يك ميتثل ألحاكم الفقرتني  1و .2وإان مل يقدم املودع تكل املعلومات يف املهةل
الزمنية احملددة ،جيور ملكتب امللكية الفكرية رفض الطلب].
منح وتصبح غري قابةل ل إالنفاذ مىت مل ميتثل املودع للرشوط الإلزامية أأو مىت قدم
[ 4.7تُبطل احلقوق الناش ئة عن ٍ
معلومات خاطئة أأو مضلةل].
البديل 3
[ 1.7ينبغي أأن تش متل طلبات [الرباءات] امللكية الفكرية املرتبطة [ابخرتاع] بأأي معلية صنع أأو منتج [هل صةل] ابملعارف
التقليدية احملمية أأو يس تخدهما [بشلك مبارش] عىل معلومات عن البدل اذلي مجع [اخملرتع] املودع أأو تلقى منه املعارف
املورد للمعارف التقليدية احملمية خمتلفا عن بدل منش هئا .ويتعني أأيضا
املورد) ،وبدل املنشأأ اإذا اكن البدل ّ
التقليدية احملمية (البدل ّ
أأن يوحض الطلب احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية أأو الإقرار واملشاركة للنفاذ والاس تخدام من عدمه].
[ 2.7وإاذا اكن املودع جيهل املعلومات املذرورة يف الفقرة  ،1فعليه أأن يذرر املصدر املبارش اذلي مجع [اخملرتع] املودع
أأو تلقى منه املعارف التقليدية احملمية].
[ 3.7وإان مل ميتثل املودع ل ألحاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني  1و ،2ل يُعاجل الطلب ما مل تُس توف الرشوط .وجيوز
ملكتب [الرباءات] امللكية الفكرية حتديد همةل زمنية للمودع يك ميتثل ألحاكم الفقرتني  1و .2وإان مل يقدم املودع تكل
املعلومات يف املهةل الزمنية احملددة ،جيوز ملكتب [الرباءات] امللكية الفكرية رفض الطلب].
[ 4.7ل تتأأثر احلقوق الناش ئة عن براءة ممنوحة [بأأي كشف لحق] بأأن املودع مل ميتثل ألحاكم الفقرتني  1و .2ولكن
جيوز فرض عقوابت أأخرى ،خارج نظام الرباءات ،ينص علهيا القانون الوطين ،مبا فهيا العقوابت اجلنائية مثل الغرامات].
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منح وتصبح غري قابةل ل إالنفاذ مىت قدم املودع معد ًا معلومات خاطئة أأو مضلةل].
[ 5.7تُبطل احلقوق الناش ئة عن ٍ
البديل 4

[انعدام رشط الكشف
ل تتضمن رشوط الكشف يف الرباءات كشفا اإلزاميا هل عالقة ابملعارف التقليدية ما مل يكن ذكل الكشف همام ابلنس بة ملعايري
ا ألهلية للحامية مبوجب براءة ،أأي اجلدة أأو النشاط الابتاكري أأو المتكني]].
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[املادة 8
اإدارة [احلقوق][ /املصاحل]
البديل 1
[جيوز][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة][ ،مبشاركة مبارشة وإاقرار من] [مبوافقة حرة ومس بقة ومس تنرية
من] [ ،ابلتشاور مع] [املس تفيدين] [ أأحصاب املعارف التقليدية] ،وفق قانوهنا الوطين[ ،اإنشاء][/تعيني] اإدارة أأو اإدارات
خمتصة [لإدارة احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا الصك] [ودون الإخالل حبق [املس تفيدين] [ أأحصاب املعارف
التقليدية] يف اإدارة حقوقهم/مصاحلهم وفقا ملواثيقهم ومفاهميهم وقوانيهنم وممارساهتم العرفية].
البديل 2
جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اإنشاء أأو تعيني ،اإدارة أأو اإدارات خمتصة ،وفقا للقانون الوطين ،لإدارة
احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا [الصك].
البديل 3
جيوز لدلول ا ألعضاء اإنشاء اإدارات خمتصة ،وفقا للقانون الوطين والقانون العريف ،تكون مسؤوةل عن قواعد البياانت الوطنية
اخلاصة ابملعارف التقليدية واملنصوص علهيا يف [هذا الصك] .وجيوز أأن تشمل املسؤوليات تلقي املعلومات املرتبطة ابملعارف
التقليدية وتوثيقها وختزيهنا ونرشها اإلكرتونيا.
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[املادة 9
الاس تثناءات والتقييدات
البديل 1
دلى الامتثال لاللزتامات املنصوص عليه يف هذا الصك ،جيوز لدلول ا ألعضاء ،يف حالت خاصة ،اعامتد اس تثناءات
مربر مع مصاحل
مربرة ولزمة محلاية املصلحة العامة ،رشط أأل تتعارض تكل الاس تثناءات والتقييدات بدون ّ
وتقييدات ّ
املس تخدمني ول خت ّل بغري حق بتنفيذ هذا الصك.
البديل 2
اس تثناءات عامة
 1.9جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين
[مع املوافقة املس بقة واملس تنرية أأو الإقرار واملشاركة للمس تفيدين] [ابلتشاور مع املس تفيدين] [مبشاركة املس تفيدين]
[ ،رشيطة أأن حيرتم اس تخدام املعارف التقليدية [احملمية] ما ييل:
( أأ) [الاعرتاف ابملس تفيدين ،حسب الإماكن؛]
(ب) [وعدم الإساءة اإىل املس تفيدين أأو اإحلاق 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 اإحلاق رضر بال ّ
[ 2.9يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تداركه فامي يتعلق ابملعارف التقليدية [املقدسة] [والرسية]،
[جيوز][/يتعني][/ينبغي] أأل تضع [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اس تثناءات وتقييدات].
اس تثناءات حمددة
[[ 3.9اإضافة اإىل الاس تثناءات والتقييدات املنصوص علهيا يف الفقرة  ]،1جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن
تعمتد تقييدات أأو اس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين ل ألغراض التالية:
( أأ) أأنشطة التعلمي وا ّ
لتعل ،ابس تثناء ا ألحباث املؤدية اإىل جين أأرابح أأو حتقيق أأغراض جتارية؛
(ب) والصون والعرض و البحث والمتثيل يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاحف أأو املؤسسات الثقافية ألغراض
غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو ألغراض أأخرى للمصلحة العامة؛
(ج) ويف حاةل طوارئ وطنية أأو حالت طوارئ قصوى أأخرى ،محلاية الصحة العامة أأو البيئة [ أأو يف حالت
الاس تخدام غري التجاري ألغراض عامة]؛
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(د) [وإابداع مصنف أأصيل يكون مس تلهام من املعارف التقليدية]؛
(ه) واس تثناء من امحلاية أأساليب التشخيص والعالج واجلراحة ملعاجلة الإنسان أأو احليوان.
[ينبغي][/يتعني] أأ ّل ينطبق هذا احلمك ،ابس تثناء الفقرة الفرعية (ج) ،عىل املعارف التقليدية الواردة يف
املادة  (5أأ)].1.5/
 4.9برصف النظر ّمعا اإذا اكنت تكل ا ألفعال مسموحا هبا مبوجب الفقرة ّ ،1
يتعني السامح مبا ييل:
( أأ) اس تخدام املعارف التقليدية يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب واحملفوظات
واملكتبات واملتاحف ألغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو ألغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة ،مبا يف ذكل
ألغراض الصون والعرض والبحث والمتثيل ينبغي أأن يكون مسموحا به؛
(ب) وإابداع مصنف أأصيل يكون مس تلهام من املعارف التقليدية].
[[ 5.9ل يُمنح أأي حق [يُقيص الخرين] من اس تخدام معارف[/]:ل تنطبق أأحاكم املادة  5عىل أأي اس تخدام ملعارف]:
( أأ) مس تنبطة بشلك مس تقل [خارج جامعة املس تفيدين]؛
(ب) أأو مش تقة [قانونيا] من مصادر من غري املس تفيدين؛
(ج) أأو معروفة [من خالل طرق قانونية] خارج جامعة املس تفيدين].
[ 6.9ل تعترب املعارف التقليدية احملمية معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أأو مس تخدمة اس تخداما سيئا اإذا:
( أأ) اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛
حمصةل من صاحهبا أأو أأحصاهبا مبوافقهتم املس بقة املس تنرية أأو اإقرارمه ومشاركهتم؛
(ب) أأو ّ
احملصل علهيا الرشوط املتفق علهيا بشأأن [النفاذ وتقامس
(ج) أأو اإذا انطبقت عىل املعارف التقليدية احملمية ّ
املنافع][/ماكفأأة منصفة وعادةل] ووافق علهيا املنسق الوطين]].
ّ [ 7.9
يتعني أأن تس تثين الإدارات الوطنية من امحلاية املعارف التقليدية اليت تكون متاحة دون قيود لعامة اجلهور].
البديل 3
دلى الامتثال لاللزتامات املنصوص عليه يف هذا الصك ،جيوز لدلول ا ألعضاء اعامتد الاس تثناءات والتقييدات احملددة يف
القانون الوطين والقانون العريف].
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املادة 10
مدة امحلاية/احلقوق
جيوز [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] حتديد مدة امحلاية/احلقوق املناس بة فامي خيص املعارف التقليدية ،وفقا [للامدة ،5
[[اليت جيوز أأن] [ينبغي أأن][/يتعني أأن] ترسي ما دامت املعارف التقليدية تس تويف/تفي [مبعايري ا ألهلية للحصول عىل
امحلاية] وفقا للامدة []].]5[/]3
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املادة 11
الرشوط الشلكية
البديل 1
[ينبغي][/يتعني] أأل ختضع [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] حامية املعارف التقليدية ألي رشوط شلكية.
البديل 2
[[جيوز] [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تفرض رشوطا شلكية محلاية املعارف التقليدية].
البديل 3
[[ينبغي][/يتعني] أأل ختضع حامية املعارف التقليدية مبوجب املادة  5ألي رشوط شلكية .ولكن ،حرصا عىل الشفافية واليقني
واحلفاظ عىل املعارف التقليدية ،جيوز ل إالدارة ( أأو الإدارات) الوطنية املعنية أأو الإدارة ( أأو الإدارات) احلكومية ادلولية
ا إلقلميية أأن متسك جسالت أأو حمارض أأخرى للمعارف التقليدية لتسهيل امحلاية مبوجب املادة ].5
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املادة 12
التدابري الانتقالية
[ 1.12ينبغي][/يتعني] أأن تنطبق هذه ا ألحاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف
املادة [ ]5[/]3عند دخول ا ألحاكم حزي النفاذ.

اإضافة اختيارية
[ 2.12ينبغي [لدلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تضمن [التدابري الالزمة اليت تكفل] عدم املساس ابحلقوق
[املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين] واليت س بق أأن اكتس هبا الغري وفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانونية ادلولية].

بديل
[[ 2.12ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنص عىل أأن ا ألفعال املس مترة خبصوص املعارف
التقليدية اليت بد أأت قبل دخول هذا [الصك] حزي النفاذ واليت ما اكن ي ُسمح هبا أأو اكن ينظمها هذا [الصك] بطريقة خمتلفة،
[ينبغي تكييفها لتامتىش مع هذه ا ألحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ [ ،رشيطة احرتام احلقوق اليت س بق
أأن اكتس هبا الغري عن حسن نية]/ينبغي السامح ابس مترارها].

بديل
[ 2.12عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة [ ،1ينبغي][/يتعني] عىل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنص عىل ما ييل:
( أأ) جيوز ألي خشص بد أأ ابس تعامل املعارف التقليدية اليت اكن النفاذ اإلهيا قانونيا ،قبل اترخي دخول هذا الصك
حزي النفاذ ،أأن يس متر يف ذكل الاس تعامل للمعارف التقليدية[ ،رهنا حبق املاكفأأة]؛
(ب) يمتتع بذكل احلق يف الاس تعامل أأيضا ،وفقا للرشوط نفسها ،أأي خشص قام ابس تعدادات جدية لس تعامل
املعارف التقليدية؛
(ج) ل ختول هذه ا ألحاكم أأي حق يف اس تعامل املعارف التقليدية اس تعامل منافيا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها
املس تفيد].
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[املادة 13
العالقة ابلتفاقات ادلولية ا ألخرى
[ 1.13ينبغي][/يتعني] أأن يضع هذا الصك عالقة دمع متبادل [بني حقوق [امللكية الفكرية [الرباءات] اليت [تستند
بشلك مبارش اإىل] [تنطوي عىل] [اس تعامل] املعارف التقليدية ومع التفاقات واملعاهدات ادلولية املعنية [السارية].
يرض حبقوق [الشعوب] ا ألصلية املنصوص علهيا
[ 2.13ل ينبغي أأن يُ ّ
فرس أأي حمك من أأحاكم هذا الصك بأأنه خي ّل أأو ّ
يف اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية].
[ 3.13يف حال تنازع بني القوانني ،تكون الغلبة حلقوق [الشعوب] ا ألصلية املنصوص علهيا يف الإعالن املذرور وينبغي أأن
يسرتشد أأي تفسري بأأحاكم ذكل الإعالن].
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املادة 14
عدم الإعفاء
ليس يف هذا [الصك] ما ميكن تفسريه اكنتقاص أأو اإلغاء للحقوق اليت تمتتع هبا [الشعوب] ا ألصلية أأو اجلاعات احمللية حاليا
أأو قد تكتس هبا يف املس تقبل.
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[املادة 15
املعامةل الوطنية
[[ينبغي][/يتعني] أأن تكون احلقوق واملنافع املتأأتية من حامية املعارف التقليدية مبوجب التدابري أأو القوانني الوطنية/ادلاخلية
اليت تضع هذه ا ألحاكم ادلولية حمل نفاذ متاحة جليع املس تفيدين املؤهلني من مواطنني أأو مقميني يف [دوةل عضو][/طرف
متعاقد] [بدل بعينه] كام هو حمدد مبوجب الالزتامات أأو التعهدات ادلولية[ .وينبغي][/يتعني] أأن يمتتع املس تفيدون ا ألجانب
املؤهلون ابحلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هبا املس تفيدون مواطنو بدل امحلاية ،وكذكل ابحلقوق واملنافع املمنوحة خصيصا
مبوجب هذه ا ألحاكم ادلولية].

بديل
[ل ميكن [ملواطين [دول أأعضاء] [/أأطراف متعاقدة] أأن يتوقعوا احلصول سوى عىل حامية مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف هذا
الصك يف اإقلمي [دول أأعضاء][/أأطراف متعاقدة] أأخرى حىت اإن اكنت تكل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] ا ألخرى
تتيح حامية أأوسع نطاقا ملواطنهيا].

[هناية البديل]
بديل
[[ينبغي][/يتعني] عىل لك [دوةل عضو][/طرف متعاقد] ،فامي خيص املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف
املادة  ،3أأن يتيح داخل إاقلميه للمس تفيدين من امحلاية ،كام مه معرفون يف املادة  ،4واذلين مه أأساسا من مواطين أأي من
[ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] ا ألخرى أأو من املقميني فهيا ،املعامةل نفسها اليت يتيحها ملواطنيه املس تفيدين].
[هناية البديل] ]
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[املادة 16
التعاون عرب احلدود
يف احلالت اليت تقع فهيا نفس املعارف التقليدية [احملمية] [مبوجب املادة  ]5يف إاقلمي أأكرث من [دوةل عضو][/طرف متعاقد]
واحد ،أأو تكون مشرتكة بني جامعة أأصلية أأو حملية واحدة أأو أأكرث يف إاقلمي عدد من [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة]،
[ينبغي][/يتعني] أأن تسعى تكل [ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اإىل التعاون ،حسب الاقتضاء ،مبشاركة اجلاعات
ا ألصلية واحمللية املعنية من أأجل تنفيذ أأهداف هذا [الصك]].
[هناية املرفق والوثيقة]

