
 

WIPO/GRTKF/IC/45/4 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022سبتمير  29 التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعونة خامسالالدورة 
 2022مير سدي 9إىل  5ن جنيف، م

وع مواد  حماية المعارف التقليدية: مشر

 األمانة من إعداد وثيقة 

ي دورتها  .1
ي عقدت من الرابعة و ف 

، أعدت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية 2022سبتمبر  16إىل  12األربعي   الت 
، نصا آخر WIPO/GRTKF/IC/44/4الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )"اللجنة"(، استنادا إىل الوثيقة 

وع م لة –واد بعنوان "حماية المعارف التقليدية: مشر
ر
ين المعد ي ختام البند قررت اللجنة إحالة هذا النصو . (".Rev) نسخة الميشر

، ف 
ي أشكال التعبب  الثق/ من جدول األعمال "المعارف التقليدية 5

ي التقليدي" ف 
 
، ، إىل الدورة الخامسة واألربعي   للجنة2022سبتمبر  16اف

ا لوالية اللجنة ل
ً
 . 2022وبرنامج العمل لعام  2023-2022 لثنائيةوفق

 ب .2
ً
لةحماية المعارف التقليدية: م" ةالوثيق تالقرار، أرفقوعمال

ر
وع مواد، النسخة المعد  هذه الوثيقة. ب "(.REV) شر

ن اللجنة مدعوة إىل استعراض الوثيقة إ .3
ي المرفق والتعليق عليها لغرض إعداد نسخة 

الواردة ف 
 مراجعة منها. 

 المرفق[ ذلك]يلي 
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ّ
 (2022 سبتمير  Rev.( )16) المعد
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 الديباجة/مقدمة

1 .  
ً
افا ، وبتطلعات ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية اعب 

نة  فيه[؛ ]المبير

 بأن ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية لها الحق[ اإلقرار بحقوق ]الشعوب[ األصلية ومصالح الجماعات المحلية[  . 2
ً
]إقرارا

ي ذلك معارفها التقليدية، والتحكم فيها وحمايتها وتنميتها؛[
 
، بما ف ي

 
اثها الثقاف ي الحفاظ عل ملكيتها الفكرية المرتبطة بب 

 
 ف

 بأن وضع ]ا . 3
ً
ي مراعاة داللة إقرارا

لشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية يختلف من منطقة ألخرى ومن بلد آلخر وأنه ينبغ 
 الخصائص الوطنية واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية؛

ي ذلك قي . 4
 
 بأن المعارف التقليدية ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية لها قيمة ]ذاتية[، بما ف

ً
مة اجتماعية وثقافية إقرارا

 وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وتجارية وتربوية؛

 بأن  . 5
ً
افا  لما يجري من نشاط ابتكاري ويتواصل من حياة فكرية اعب 

ً
را
ُ
ط
ُ
ة، تكتسي إأنظمة المعارف التقليدية تكفل أ ر  بداعية متمب 

 ؛لجماعات األصلية والمحليةوا ]للشعوب[ بالنسبة]جوهرية[ مكانة 

ي للمعارف التقليدية وتنميتها وتبادلها ونقلها بشكل متواصل؛اح . 6
 
 لالستخدام العرف

ً
اما  ب 

ام أنظمة المعارف التقليدية وكرامة أصحاب المعارف التقليدية الذين يصونون تلك األنظمة ويحافظون عليها، وكذا  إذكاءً  . 7 الحب 
 ة؛سالمتهم الثقافية وقيمهم الروحي

 بأن  . 8
ً
افا ي أن تسهم معارف التقليديةحماية الاعب 

ي النهوض  ينبغ 
ها بما يعود بالمنفعة عل باإلبداع و ف  االبتكار ونقل المعارف ونشر

كل من أصحاب المعارف التقليدية ومستخدميها وبطريقة تساعد عل تحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي وإرساء توازن بي   الحقوق 
 . والواجبات

 ل] . 9
ً
ها من الممارسات العادلة والفنية وأعمال البحث لحرية الفكرية تشجيعا وط أو غب  ي بشر

ي والتبادل الثقاف 
متفق عليها، بما ف 

ة وإقرار ومشاركة من قبل ]ا منصفذلك التقاسم العادل وال والجماعات األصلية ] [لشعوبللمنافع ورهن موافقة حرة ومسبقة ومستنب 
 و]األمم/المستفيدين.[؛[ المحلية[

10 .  
ً
 للدعم المتبادل مع االتفاقات الدولية المتعلقة بحماية المعارف التقليدية وصونها، وتلك المتعلقة بالملكية الفكرية؛[]ضمانا

ي التنمية االقتصادية بما  . 11
ها وف  ي النهوض باالبتكار واإلبداع ونقل المعارف ونشر

 بالدور الذي يؤديه نظام الملكية الفكرية ف 
ً
إقرارا

 لذلك الدور من جديد؛ يخدم أصحاب المصلحة
ً
دي المعارف التقليدية ومستخدميها، وتأكيدا  ومورر

12 .  
ً
ي يكتسيها ملك عام حيوي ومجموعة المعارف المتاحة لالستخدام من قبل الجميع،  إقرارا

ورية [ و]بالقيمة الت  عد ض 
ُ
ي ت
الت 

 [. وبالحاجة إىل حماية الملك العام والحفاظ عليه]لإلبداع واالبتكار، 

 بالحاجة ]إ . 13
ً
إىل قواعد وضوابط جديدة فيما يخص توفب  الوسائل الفعالة والمناسبة إلنفاذ الحقوق المتعلقة بالمعارف قرارا

 التقليدية، مع مراعاة االختالفات القائمة بي   األنظمة القانونية الوطنية؛

ي تتمتع بها ]ليس  . 14
ه كانتقاص أو إلغاء للحقوق الت  ي هذا الصك ما يمكن تفسب 

  ف 
ً
أو  ]الشعوب[ األصلية أو الجماعات المحلية حاليا

ي المستقبل. 
 [قد تكتسبها ف 
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 1]المادة 

 استخدام المصطلحات

 ألغراض هذا الصك: 

وع] :  التملك غي  المشر ي
 يعت 

 1]البديل 

ة أو  إقرار ومشاركة وكذلك، عند أي نفاذ إىل ]مكونات الموضوع[/]المعارف التقليدية[ أو استخدامها بدون موافقة حرة ومسبقة ومستنب 
ي أو أكاديمي أو نقل للتكنولوجيا(.[

وط متفق عليها، أيا كان الغرض من ذلك )تجاري أو بحت   االقتضاء، بدون شر

 2]البديل 

من  ]مكونات الموضوع[/]المعارف التقليدية[عندما يحصل المستخدم عل معارف تقليدية ]محمية[ تملكها جهة أخرى ستخدام ا
ا إخالل بالثقة  وسائل غب  سليمة أو  صاحبها عبر  ي بلد المورد ممر

 
ي ف

اف بأن اكتسابيؤدي إىل انتهاك القانون الوطت  معارف  ، مع االعب 
الجماعات  أو الحصول عليها من مصادر خارج ،الكتبقراءة أو[  ،المستقلأو اإلبداع شاف تاالك]مثل  ،تقليدية عبر وسائل قانونية

ي اتخاذ إجراءات وقائية  المعارف التقليديةنتيجة اخفاق أصحاب  والهندسة العكسية، والكشف غب  المقصود ، التقليدية األصلية
 
ف

  ،معقولة
ر
وع ]تملكا ال يعد  سوء استخدام/استخداما بدون ترصي    ح/استخداما بطرق غب  عادية وغب  منصفة.[[/ غب  مشر

 3]البديل 

ي إدارة النفاذ إىل المعارف التقليدية الخاصة بالمستفيدأي نفاذ إىل 
ي والممارسات المعتمدة ف 

ين أو استخدام لها ينتهك القانون العرف 
 تلك المعارف التقليدية أو استخدامها.[

 4]البديل 

حرة بدون موافقة الخاصة ]بالشعوب[ األصلية أو الجماعات المحلية ]المستفيدة[ أو استخدامها  إىل المعارف التقليديةأي نفاذ 
ي إدارة النفاذ إىل تلك المعارف التقليدية أو ة مستنب  و مسبقة و 

ي والممارسات المعتمدة ف 
وط متفق عليها، انتهاكا للقانون العرف  أو شر

 استخدامها.[[

 ينيش مالل يدب]

ة بأو استخدامها للشعوب األصلية أو المجتمعات المحلية نفاذ إىل المعارف التقليدية أي   و أدون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنب 
وط   [. مع قوانينها وممارساتها المعمول بها  قاتسادوت أو  متفق عليها شر

ي يملكها مستفيد من قبل المستخدم بطريقة تؤدي إىل انتهاك  سوء استخدام]قد يحدث 
ي حال استخدام المعارف التقليدية الت 

ف 
ي أو الت

ي البلد الذي تتم فيه عملية االستخدام؛ وقد تتخذ طبيعة حماية المعارف للقانون الوطت 
يعية ف  تها السلطة التشر ي أقرر

دابب  الت 
حماية عل أساس  التقليدية أو طبيعة صونها عل الصعيد المحلي أشكاال مختلفة مثل أنواع جديدة من حماية الملكية الفكرية، أو

، أو توليفة تشمل كل تلك األشكال.[مبادئ المنافسة غب  العادلة، أو نهج   قائم عل التدابب 

ي تتصل  قليديةتال معارفهي ال المعارف التقليدية المحمية]
ي ] بوضوحالجوهرية الت 

اث الثقاف  ي بالب 
للمستفيدين كما هم معرفون ف 

ي سياق  عليها ومتقاسمة ا ومحافظومطورة مستنبطة وتكون مبدعة و  ،[ ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية4 المادة
 جماعي ف 

دت من قبل كل دولة عضو، عل أال تقل تلك المدة عن 
ر
ي نطاق  50ومتوارثة من جيل إىل آخر لمدة ُحد

سنة أو خمسة أجيال، وتستوف 
وطها بموجب المادة   .[5الحماية وشر

ي مصطلح 
ة بأية جماعة أصلية[ وأصبحت  متاحة للجمهور]يعت  ي ]فقدت صلتها الممب ِ 

]مكونات الموضوع[/]المعارف التقليدية[ الت 
]. ي

نة، عل الرغم من إدراك الجمهور لمنشئها التاريخ  [ عامة أو ُمخزر  ]بالتاىلي

ي تكون  تشب  إىل المعارف المعارف التقليدية
هم من المستفيدين[]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية و/أو ]نابعة من الت   غب 

ي و 
ة وتكون تكون الت  ي سياق تقليديأو تجارب أو وسائل روحية، أو نتيجة نشاط فكري حيوية ومتغب 

أو انطالقا من ذلك  تبرصر ف 
ي قد تكون مرتبطة باألرض والبيئة، ، السياق

ي ذلك الدراية العملية والت 
م.  ليمالتعأو الممارسات  أواالبتكارات  أوالمهارات أو بما ف 

ّ
 أو التعل
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 1]البديل 

هم من  المعارف التقليدية الشية ها شية ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية ]وغب  ي تمتلكها وتعتبر
هي المعارف التقليدية الت 

 لقوانينها وبروتوكوالتها وممارساتها العرفية وعل أساس أن يكون استخدام المعارف التقليد
ً
ية أو تطبيقها المستفيدين[ المعنية طبقا
ي نطاق شي.[

 
 ف
ً
 محصورا

 2]البديل 

ي لها قيمة تجارية  المعارف التقليدية الشية
ي ليست معروفة للجمهور بشكل عام أو متاحة له بسهولة؛ والت 

هي المعارف التقليدية الت 
ي خضعت لتدابب  للحفاظ عل شية المعارف.[

 بسبب شيتها؛ والت 

 جزءا من الهوية هي  ]المعارف التقليدية المقدسة
ر
ة عل نطاق ضيق أو واسع ولكنها تعد معارف تقليدية قد تكون شية أو منتشر

 الروحية للمستفيدين.[

ة عىل نطاق ضيق  ي يمتلكها المستفيدون بدون اتخاذ تدابب  ]المعارف التقليدية المنتشر
هي المعارف التقليدية ]غب  الشية[ الت 

 نفاذ إليها لغب  أعضاء المجموعة.[للحفاظ عل شيتها ولكن ال يسهل ال

ة عىل نطاق واسع ي يتيش نفاذ الجمهور إليها ]ولكنها تظل مرتبطة  ]المعارف التقليدية المنتشر
هي المعارف التقليدية ]غب  الشية[ الت 

 ارتباطا ثقافيا بالهوية االجتماعية للمستفيدين[.[

  
ي حصل عليها مستخدم من صاحبها  ]التملك غي  القانونز

عبر وسائل غب  سليمة أو هو استخدام المعارف التقليدية ]المحمية[ والت 
ي بلد 

ي ف 
ا يؤدي إىل انتهاك القانون الوطت  وإن استخدام معارف تقليدية  . صاحب تلك المعارف التقليدية ]المحمية[إخالل بالثقة ممر

المستقل، وقراءة المنشورات، والهندسة العكسية، والكشف غب   أو اإلبداع ستكشافاال  مكتسبة عبر وسائل قانونية مثل]محمية[ 
]. ي
 تملكا غب  قانون 

ر
ي اتخاذ إجراءات وقائية معقولة ال يعد

 المقصود أو المتعمد نتيجة إخفاق أصحاب المعارف التقليدية ]المحمية[ ف 

 دون إذن صاحب الحق.[هو استخدام المعارف التقليدية ]المحمية[  ]استخدام بدون ترصي    ح

ي ]]"استخدام[/]"استعمال"[ 
 يعت 

ال استنادا إىل  )أ( ي حال كان منتج ُمستحدثا أو ُمحصر
ي حال كانت المعارف التقليدية ]المحمية[ مشمولة بمنتج ]أو[ ف 

ف 
 معارف تقليدية ]محمية[: 

اده أو عرضه للبيع أو بيعه أو تخزينه أو استخدامه  "1"  خارج السياق التقليدي؛تصنيع المنتج أو استب 

 أو امتالك المنتج ألغراض عرضه للبيع أو بيعه أو استخدامه خارج السياق التقليدي؛ "2"

ي حال كانت المعارف التقليدية  )ب(
ي حال كانت طريقة صنع ُمستحدثة أو  طريقة صنع]المحمية[ مشمولة بف 

]أو[ ف 
لة استنادا إىل معارف تقليدية ]محمية[  : ُمحصر

 ال طريقة الصنع خارج السياق التقليدي؛استعم "1"

ة األفعال  "2" ة الستعمال طريقة  المشار أو مباشر ي البند الفرعي )أ( فيما يخص منتج يكون نتيجة مباشر
إليها ف 

 الصنع. 

ي أنشطة البحث والتطوير غب  التجارية؛ )ج(
 استخدام المعارف التقليدية ]المحمية[ ف 

ي أنشطة البحث والتطوير التجارية.[[ أو استخدام المعارف التقليدية )د(
 ]المحمية[ ف 

 ينيش مال بديل

ي ]]"استخدام[/]"استعمال"[ 
 يعت 

ي حال كانت المعارف التقليدية ]المحمية[ مشمولة بمنتج (أ)
ال استنادا إىل  أو  ،ف  ي حال كان منتج ُمستحدثا أو ُمحصر

ف 
اده أو عرضه للبيع أو بيعه أو تخزينه أو استخدامه ،محميةمعارف تقليدية   . تصنيع المنتج أو استب 
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ي حال كانت المعارف التقليدية  (ب)
 
ي حال كانت طريقة صنع ُمستحدثة أو  طريقة صنع]المحمية[ مشمولة بف

 
]أو[ ف

لة استنادا إىل معارف تقليدية ]محمية[ ة األفعال  ؛ال طريقة الصنعاستعم : ُمحصر ي البند الفرعي )أ( فيما  المشار أو مباشر
 
إليها ف

ة الستعمال طريقة الصنع  ؛يخص منتج يكون نتيجة مباشر

ي حال كانت  (ج)
 
ي أنشطة البحث والتطوير مشمولة المعارف التقليدية ]المحمية[ ف

 
 غب  التجاريةو أ التجاريةف
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 2]المادة 

 هدافاأل

 الميشينيل بد

 : إىل يهدف هذا الصك

 ؛لمعارف التقليديةلومالئمة توفب  حماية فعالة  (أ)

 ؛عن خطأ لحماية المعارف التقليديةالفكرية حقوق الملكية منح ع ومن (ب)

اف بالشعوب األصلية والمجتمعات و  (ج)  ةالمحلية كأصحاب المعارف التقليدياالعب 

 

 1]البديل 

 : توفب  حماية فعالة ومتوازنة ومالئمة فيما يخص الملكية الفكرية لمنع ما يلي إىل  يهدف هذا الصك

 ؛2و/أو بدون مقابل 1بدون ترصي    ح المعارف التقليدية استخدام )أ(

 الفكرية عن خطأ لحماية المعارف التقليدية،ومنح حقوق الملكية  )ب(

 ]مع دعم االستخدام المناسب للمعارف التقليدية[.[

 2]البديل 

يهدف هذا الصك إىل دعم االستخدام المناسب والحماية الفعالة والمتوازنة والمالئمة للمعارف التقليدية ضمن نظام الملكية الفكرية، 
اف ب ، ومع االعب  ي

 للقانون الوطت 
ً
 حقوق ]]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية[ ]المستفيدين[.[وفقا

 3]البديل 

ام قيم أصحاب  ، ومع احب  ي
 للقانون الوطت 

ً
اءات، وفقا يهدف هذا الصك إىل دعم االستخدام المناسب للمعارف التقليدية ضمن نظام البر

 :  المعارف التقليدية، من خالل ما يلي

ي  )أ(
ي حماية االبتكار وف 

ها بما يعود بالنفع المتبادل عل أصحاب المعارف التقليدية المساهمة ف   نقل المعرفة ونشر
 المحمية ومستخدميها ويؤدي إىل الرفاه االجتماعي واالقتصادي وموازنة الحقوق والواجبات؛

ي يكتسيها ملك عام حيويواإلقرار  )ب(
عد الجميع، والمن قبل الستخدام لمجموعة المعارف المتاحة و  بالقيمة الت 

ُ
ي ت
ت 

ورية لإلبداع واالبتكار،  ورةض   ؛حماية الملك العام والحفاظ عليه وتعزيزه وبرص 

اءات عن خطأ لحماية المعارف التقليدية غب  الشية.[[ )ج(  ومنع منح حقوق البر

  

                                                
1  . ي

وع للمعارف التقليدية وسوء استخدامها واستخدام بشكل غب  قانون   يشمل االستخدام بدون ترصي    ح جملة أمور منها التملك غب  المشر
 يشمل االستخدام بدون مقابل عدم توفب  استحقاقات مالية أو غب  مالية.  2
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 3المادة ]

 ]معايب  الحماية/معايب  األهلية[

 الميشينيل بد

ي  ،هذا الصك المعارف التقليديةتشمل الحماية بموجب  1.3
 : الت 

، وتطورها وتمتلكها ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية تكشف عنها  أو تستنبطها أو تتلقاها أوتبدعها  (أ)
 لقوانينها وبروتوكوالتها العرفية[؛

ً
ي سياق جماعي ]وفقا

 
 وتستخدمها وتحافظ عليها ف

اث التقليدي للشعوب األصلية والجماعات المحلية واالجتماعيةة الثقافية وترتبط بالهوي (ب)  ال يتجزأ من  ،والب 
ً
عد جزءا

ُ
وت

اث؛  تلك الهوية وذلك الب 

 . جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال  منتتوارث عبر األجيال أو  [نأيمكن ]و (ج)

، يجوز للدول األعضاء  2.3 ي
 . صلةموضوعات ذات دعوا بأالذين خرين اآل  مستفيدينللالحماية ب فن تعب  أ، بموجب قانونها الوطت 

 1]البديل 

: ، تشمل الحماية بموجب 2.3مع مراعاة المادة  1.3 ي
 هذا الصك المعارف التقليدية الت 

هم من المستفيدين[ أو تستنبطها أو تتلقاها أو )أ( تكشف عنها،  تبدعها ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية و/أو ]غب 
 لقوانينها وبروتوكوالتها العرفية[؛

ً
ي سياق جماعي ]وفقا

 وتطورها وتمتلكها وتستخدمها وتحافظ عليها ف 

هم من  واالجتماعيةة الثقافية وترتبط بالهوي )ب( اث التقليدي للشعوب األصلية والجماعات المحلية و/أو ]غب  والب 
اث؛  ال يتجزأ من تلك الهوية وذلك الب 

ً
عد جزءا

ُ
 المستفيدين[، وت

 .  آخر، سواء بصورة متتالية أم ال جيل إىل منوتتوارث عبر األجيال أو  )ج(

ط وجود مسبق للمعارف يجوز للدول األعضاء/األطراف المتعاق 2.3 ، بتقييد الحماية بشر ي
دة أن تقوم، بموجب قانونها الوطت 

 التقليدية طوال مدة معقولة تحددها الدول األعضاء/األطراف المتعاقدة.[

 2]البديل 

 : ي
ي أن تشمل الحماية بموجب هذا الصك المعارف التقليدية الت 

 ينبغ 

هم من المستفيدين[ أو تستنبطها أو تتلقاها أو األصلية والمحلية والجماعاتتبدعها ]الشعوب[  )أ( تكشف عنها،  و/أو ]غب 
 لقوانينها وبروتوكوالتها العرفية[؛

ً
ي سياق جماعي ]وفقا

 وتطورها وتمتلكها وتستخدمها وتحافظ عليها ف 

اث التقليدي للشعوب األصلية والجماعات المحلية و/أو ] واالجتماعيةوترتبط بالهوية الثقافية  )ب( هم من والب  غب 
اث وترتبط بهما بوضوح؛  ال يتجزأ من تلك الهوية وذلك الب 

ً
عد جزءا

ُ
 المستفيدين[، وت

 عن خمسي   سنة أو )ج(
 خمسة أجيال.[[ وتتوارث عبر األجيال أو من جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال، لمدة ال تقلر

 3]بديل المادة 

 ]موضوع الصك[

اءات ق هذا الصك عل البر :  يطبَّ ي
 والمعارف التقليدية الت 

ي  بوضوحتكون متصلة  )أ(
اث الثقاف  ي المادةبالب 

 ؛4 للمستفيدين كما هم معرفون ف 

ي سياق  عليها ومتقاسمة ا ومحافظومطورة مستنبطة وتكون مبدعة/  )ب(
دت  جماعي ف 

ر
ومتوارثة من جيل إىل آخر لمدة ُحد

 سنة أو خمسة أجيال.[ 50من قبل كل دولة عضو، عل أال تقل تلك المدة عن 
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 4المادة ]

 المستفيدون

 1]البديل 

هم من المستفيدين،المحلية  جماعاتلالشعوب األصلية واهم  هذا الصكالمستفيدون من  ي  3وغب 
ي القانون الوطت 

 
دين ف

ر
 .[المحد

 2 ]البديل

ي تملك جماعاتل]الشعوب[ واهم  ]الحماية بموجب[ هذا الصكالمستفيدون من 
 معارف تقليدية ]محمية[.[ األصلية والمحلية الت 

 3]البديل 

هم من المستفيدين، ]مثل الدول ]و/أو األمم[[،  المستفيدون من هذا الصك هم ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية وغب 
ي القانون 

 
دين ف

ر
.[[المحد ي

 الوطت 

 

 الميشينبديل 

 : هم هذا الصك بموجبالمستفيدون 

 ،والمحلية جماعاتلوااألصلية  الشعوب (أ)

.[، كيانات أخرىعند االقتضاء و  (ب) ي
 ، عل النحو المحدد بموجب القانون الوطت 

  

                                                
هم من المستفيدين" الدول أو األمم.  3  قد يشمل مصطلح "غب 
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 5المادة ]

وطها[ نطاق الحماية  ]وشر

 1]البديل 

[ الدول األعضاء ]المصالح[ ]الحقوق[ االقتصادية والمعنوية للمستفيدين من المعارف  1.5 [ أن ]تصون[ ]تحمي /يتعي   ي
]ينبغ 

، ]مع  ي
 للقانون الوطت 

ً
ي هذا الصك، عند االقتضاء ووفقا

 
فة ف هي  مراعاة االستثناءات والتقييدات، كماالتقليدية ]المحمية[ كما هي معرر

ي المادة 
 
فة ف  [ ]وبطريقة معقولة ومتوازنة.[14، وعل نحو متسق مع المادة 9معرر

المعروفة أو المستخدمة عل نطاق واسع خارج جماعة  المعارف التقليديةال تمتد الحماية بموجب هذا الصك إىل  2.5
ي هذا ]الصك

 
فون ف ي الملك العام، أو المحمية بحق من حقوق الملكية المستفيدين، كما هم معرر

 
[، ]لمدة معقولة[، أو الموجودة ف

 .[الفكرية

 2]البديل 

يعية و/أو إدارية و/أو سياسية،  1.5 [ أن تتخذ الدول األعضاء تدابب  تشر /يتعي   ي
ي  عل النحو المناسب]ينبغ 

ووفقا للقانون الوطت 
: 14مع المادة  وبطريقة معقولة ومتوازنة وبطريقة ومتوافقة  ، لضمان ما يلي

ي حال كانت )أ(
 
د  ف القواني   والممارسات العرفية ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية/المستفيدين تشب  إىل نفاذ مقير

ي ذلك عندما تكون المعارف التقليدية شية أو مقدسة: 
 إىل المعارف التقليدية، بما ف 

ي الحفاظ عل معارفهم التقليدية والتحكم فيها واستخدامها تمتع المستفيدين بالحق االستئثاري و  "1"
الجماعي ف 

وتنميتها والسماح بالنفاذ إليها واستخدامها/استعمالها أو منعهما؛ والحصول عل نصيب عادل ومنصف من المنافع 
 المتأتية من استخدامها. 

ي إسناد معارفهم التقليدية والحق تمتع المستفيدين بالحق  "2"
م سالمة تلك ف  ي استخدامها استخداما يحب 

ف 
 المعارف التقليدية. 

ي حال كانت )ب(
القواني   والممارسات العرفية ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية/المستفيدين تشب  إىل أن  ف 

 بالهوية
ً
 واضحا

ً
 تحت التحكم الحرصي للمستفيدين ولكنها تظل مرتبطة ارتباطا

ر
الثقافية  المعارف التقليدية لم تعد

 للمستفيدين: 

 حصول المستفيدين عل نصيب عادل ومنصف من المنافع المتأتية من استخدامها؛ "1"

م سالمة تلك تمتع المستفيدين بالحق  "2" ي استخدامها استخداما يحب 
ي إسناد معارفهم التقليدية والحق ف 

ف 
 المعارف التقليدية. 

ة و/أو المستعملة بطريقة ال تتوافق ]فيما يخص المعارف التقليدية المس 2.5 تعملة دون الحصول عل الموافقة المسبقة المستنب 
هم القواني   والممارسات العرفية ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحليةمع  ، يجوز ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية أو غب 

ي الفقرة من المستفيدين، حسب االقتضاء، االلتماس من السلطات الوطنية ا
مع مراعاة كل )أ(، 1.5لمعنية الحماية المنصوص عليها ف 

ي 
ار الثقافية الت  يمكن  الظروف الوجيهة، مثل الوقائع التاريخية والقواني   األصلية والعرفية والقواني   الوطنية والدولية واألدلة عل األض 

ح به االستعمالأن تنجم عن ذلك   .[[غب  المرصر

 3]البديل 

ي حال كانت 
ي المادة المعارف التقليدية ف 

ي للمستفيدين كما هم معرفون ف 
اث الثقاف  مبدعة ومستنبطة  ، وكانت4متصلة بوضوح بالب 

ي سياق جماعي ومتوارثة من جيل إىل آخر لمدة 
كل دولة عضو، عل أال تقل تلك المدة عن   حددتها ومطورة ومحافظا عليها ومتقاسمة ف 

ي حمايةسنة أو خمسة أجيال 50
ني   أدناه:  ، ينبغ 

وط المبيَّ  للنطاق والشر
ً
 المعارف التقليدية وفقا

ي حال كانت 1.5
:  ف  ي تشجع الدول األعضاء ما يلي

 المعارف التقليدية المحمية شية، سواء أكانت مقدسة أم غب  مقدسة، ينبغ 
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، باإلمكانية )أ( غون المعارف التقليدية بشكل مباشر للمستخدمي  
ّ
المتاحة بموجب القانون  تمتع المستفيدين، الذين يبل

ي الحفاظ عل معارفهم التقليدية المحمية والتحكم فيها واستخدامها وتنميتها والسماح بالنفاذ إليها 
 
ي ف

الوطت 
 واستخدامها/استعمالها أو منعهما؛ والحصول عل نصيب عادل ومنصف من المنافع المتأتية من استخدامها. 

هم،  )ب( تحديد واضح ال لبس فيه من قبل المستخدمي   ألصحاب تلك المعارف التقليدية المحمية الممكن تميب  
م القواعد والممارسات الثقافية للمستفيدواستخدامهم   ين. المعارف استخداما يحب 

ي حال 2.5
 
ة عل نطاق ضيق، سواء أكانت مقدسة أم غب  مق كانت  ف ي أن تسغ الدول المعارف التقليدية المحمية منتشر

دسة، ينبغ 
 :  األعضاء إىل تشجيع الممارسة الفضل عل نحو ما يلي

غون المعارف التقليدية المحمية بشكل مباشر للمستخدمي   عل نصيب عادل ومنصف  )أ(
ّ
حصول المستفيدين الذين يبل

؛  من المنافع المتأتية من استخدامها من قبل المستخدمي  

، بشكل واضح ال لبس فيه، أصحاب المعارف التقليدية المحمية عند استخدام تلك المعارف  )ب( وتحديد المستخدمي  
م التقليدية، واستخدامهم   المعايب  والممارسات الثقافية للمستفيدين. المعارف استخداما يحب 

ي للدول األعضاء أن تبذل كل مساعيها من أجل إدراج المعارف التقليدي 3.5
ي المحفوظات وينبغ 

 
ة عل نطاق واسع ف ة المنتشر

 والمحافظة عليها.[
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 )ثانيا(5]المادة 

 حماية ]قواعد البيانات[ والحماية ]التكميلية[ ]و[ ]الدفاعية[

 حماية قواعد البيانات

افا منها بأهمية التعاون والتشاور] ي تحديد النفاالجماعات األصلية و الشعوب مع  [اعب 
 
ي ]، [المعارف التقليدية]ذ إىل المحلية ف

ينبغ 
ي وتماشيا معهما، إىل [أن تسغ للدول األعضاء

 
ي والقانون العرف

 وطنيةالبيانات القواعد ] [وضعتيسب  وتشجيع ]، رهنا بالقانون الوطت 
ي يمكن للمستفيدين اإلسهام فيها طوعا بمعارفهم التقليدية

 : ما يلي ك  [التالية الخاصة بالمعارف التقليدية والت 

الشفافية  ألغراض المعارف التقليدية المتاحة لعامة الناسو  [لمعارف التقليديةا]حة للجمهور عن متاقواعد بيانات وطنية  1)ثانيا(5
عل تيسب  وتشجيع استحداث المعارف التقليدية وتبادلها وتعميمها ، حسب االقتضاء، التعاون عبر الحدود، وللعملالصون و اليقي   و و 

 . والنفاذ إليها 

لمكاتب الملكية الفكرية النفاذ إليها ألغراض منع منح حقوق قواعد بيانات وطنية عن المعارف التقليدية ال يمكن سوى  2)ثانيا(5
ي أن تسغ مكاتب الملكية الفكرية إىل ضمان اإلبقاء عل شية المعلومات الواردة فيها، باستثناء الحال

ة الملكية الفكرية عن خطأ. وينبغ 
ي ُيستشهد فيها بتلك المعلومات أثناء فحص طلب من طلبات حماية الملكية الف

 كرية. الت 

وقواعد بيانات وطنية غب  متاحة للجمهور ألغراض تدوين وصون المعارف التقليدية ضمن الجماعات األصلية والمحلية.  3)ثانيا(5
 
ً
ي أال تتاح إمكانية النفاذ إىل ذلك النوع من قواعد البيانات سوى للمستفيدين وفقا

ي  [لقوانينهم العرفية]وينبغ 
وممارساتهم المعتمدة الت 

 فاذ إىل تلك المعارف التقليدية أو استخدامها. تحكم الن

 الحماية ]التكميلية[ ]الدفاعية[

ي وتماشيا معهما ]السغي إىل[:  4)ثانيا(5
ي والقانون العرف 

ي ]للدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[، رهنا بالقانون الوطت 
 ينبغ 

ف التقليدية ألغراض الحماية الدفاعية للمعارف لمعار ]متاحة للجمهور[ عن اوضع قواعد بيانات وطنية  تشجيع/ تيسب   )أ(
اءات عن خطأ[، و/أو ألغراض الشفافية و/أو اليقي   و/أوالتقليدية ي ذلك عبر منع منح البر

الصون و/أو التعاون عبر  ، ]بما ف 
 الحدود؛

معارف التقليدية لموارد الوراثية والعن ا ]متاحة للجمهور[ ، حسب االقتضاء، إعداد قواعد بياناتتشجيع/ تيسب  ] )ب(
 [المرتبطة بها وتبادلها وتعميمها والنفاذ إليها؛

اض تتدابب   ]توفب   )ج( ي صالحية براءة لالعب 
 [؛[بتقديم حالة التقنية الصناعية السابقة]سمح للغب  بالطعن ف 

 ؛واستخدامها  اختيارية ع إعداد مدونات سلوكيشجت )د(

ي تكون، بطر  )ه(
وعة، تحت سيطرة المستفيدين أو الحصول عليها أو استخدامها ]ردع الكشف عن المعلومات الت  يقة مشر

خذ تدابب  
ر
ت
ُ
من طرف اآلخرين دون ]موافقة[ المستفيدين، بما يتناف  والممارسات التجارية المنصفة عل أن تكون ]شية[ وأن ت

 معقولة لمنع الكشف عنها دون ترصي    ح وأن تكون لها قيمة؛[

ي  )و(
اءات ]متاحة للجمهور[ بيانات إنشاء قواعد ]النظر ف  بغرض منع  النفاذ إليها  عن المعارف التقليدية يمكن لمكاتب البر

؛ اءات عن خطأ البر منح  ي
 للقانون الوطت 

ً
 وجمع قواعد البيانات المذكورة وصيانتها وفقا

ي  "1"
 من المعايب  لمواءمة هيكل قواعد البياناتينبغ 

 ؛ومحتواها  المذكورة وضع حد أدن 

ي أن يكون محتوى قواعد البيانات:  "2"
 وينبغ 

اءات فهمها  أ.   ؛بلغات يمكن لفاحصي البر

 ؛معلومات كتابية وشفوية عن المعارف التقليدية ب. 

 عارف التقليدية.[حالة التقنية الصناعية السابقة المتعلقة بالمعن معلومات كتابية وشفوية وجيهة  ج. 
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ي تجري  ها  البحثألغراض عمليات ضع مبادئ توجيهية مناسبة ووافية ]و  )ز(
اءاتامكاتب والفحص الت  فيما يخص  لبر

اءات المتعلقة بالمعارف التقليدية؛[طلبات   البر

[ أن ] 5)ثانيا(5 [/]يتعي   ي
من أجل توثيق كيفية تطبيق المعارف التقليدية ومكانه ومن أجل المحافظة عل تلك المعارف وصونها، ]ينبغ 

عن  ]متاحة للجمهور[ لتدوين المعلومات الشفهية المتعلقة بالمعارف التقليدية ووضع قواعد بيانات تبذل اإلدارات الوطنية جهودا 
ي تمتلك هذه المعلومات. ب [[تلك المعارف. 

 التشاور مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الت 

ي التعاون لوضع قواعد البيانات المذكورة، وال سيما  6)ثانيا( 5
 
[ عل ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ أن تنظر ف [/]يتعي   ي

]ينبغ 
درجت المعارف التقليدية ]متعاقد[.  فقليدية مملوكة فقط داخل حدود ]دولة عضو[/]طر حينما ال تكون المعارف الت

ُ
 [المحمية]وإذا أ

[ 
ً
ي القسم  فهو معر  ما ل [وفقا

 
ي قاعدة بيانات، 2ف

 
ي  ف

مسبقة حرة و بموافقة إال لآلخرين  [المحمية]المعارف التقليدية أال تتاح ينبغ 
ة   [. المعارف التقليدية من أصحابأو بإقرار ومشاركة ومستنب 

بذل جهود لتيسب  نفاذ مكاتب الملكية الفكرية إىل قواعد البيانات المذكورة للتمكن من اتخاذ القرار  7)ثانيا(5
ُ
[ أيضا أن ت [/]يتعي   ي

]ينبغ 
ي يمكن جنيها من 

[ عل ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ مراعاة ثمار الكفاءة الت  [/]يتعي   ي
الصائب. ولتيسب  ذلك النفاذ، ]ينبغ 

[ أىلي عاون الدوالت [/]يتعي   ي
ن . ]وينبغ  ي يمكن استخدامها سوى المعلومات المتاحة لمكاتب الملكية الفكرية ال تتضمر

المعلومات الت 
[ أن تتضمن تلك المعلومات المعارف التقليدية [تعاونال]براءات لرفض منح  [/]يتعي   ي

 . الشية، وعليه فال ]ينبغ 

[ أن تبذل اإلدارات الوطنية جهودا ل 8)ثانيا(5 [/]يتعي   ي
ي ]ينبغ 

 
المعارف التقليدية بهدف عن  المتاحة للجمهور تدوين المعلومات لنظر ف

 المعارف التقليدية، وذلك من أجل المحافظة عل تلك المعارف وصونها. ]متاحة للجمهور[ عن تعزيز وضع قواعد بيانات 

بذل جهود  9)ثانيا(5
ُ
[ أيضا أن ت [/]يتعي   ي

، ومنها المعلومات المتاحة للجمهور  لتيسب  نفاذ مكاتب الملكية الفكرية إىل المعلومات ]ينبغ 
ي قواعد البيانات المتوافرة
 المتعلقة بالمعارف التقليدية. و  ]المتاحة للجمهور[ ف 

ي شية، باستثناء الحال 10)ثانيا(5
[ أن تضمن مكاتب الملكية الفكرية صون تلك المعلومات ف  [/]يتعي   ي

ي ُيستشهد بها ]ينبغ 
ة الت 

 [بتلك المعلومات كجزء من حالة التقنية الصناعية السابقة أثناء فحص طلب براءة.[
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 6المادة ]

 الحقوق تطبيق/ وممارسة والجزاءات العقوبات

 1]البديل 

ي هذا يتعي   عل األطراف اتخاذ تدابب  قانونية و/أو إدارية مناسبة وفعالة ورادعة ومتكافئة لمواجهة انتهاكات ا
 
لحقوق المنصوص عليها ف

 الصك.[

 2]البديل 

1.6 ] [/]يتعي   ي
]جنائية أو مدنية ]و[ أو إدارية[ ]ميشة ومناسبة  بموجب قوانينها إتاحة إجراءات إنفاذ  األعضاءأن تكفل الدول  ]ينبغ 

بالمصالح االقتصادية و/أو  ل[]العمد أو المهم المساس لمكافحةووافية[ ]، وآليات لتسوية المنازعات[ ]، وعقوبات[ ]وجزاءات[ 
وع للمعارف التقليدية/سوء التعدي عل الحماية الممنوحة للمعارف التقليدية بموجب هذا الصك] المعنوية[[ [ ]]التملك غب  المشر

لردع تكون كافية استخدامها/استخدامها دون ترصي    ح/استخدامها بشكل غب  عادل وغب  منصف[ أو سوء استخدام المعارف التقليدية[ 
 [مزيد من التعديات. 

ي الفقرة  2.6
 
ي أن تكون اإلجراءات المذكورة ف

]مالئمة[ وأال تكون ثقال عل عاتق وافية ميشة وفعالة وعادلة ومنصفة و  1ينبغ 
ك[ المعارف التقليدية 

ر
ي أيضا أن توفر [المحمية]]أصحاب[/]مال

وعة والمصالالغب  ضمانات لمصالح تلك اإلجراءات . ]وينبغ  ح المشر
 العامة.[

ي حالة التعدي عل حقوق] 3.6
[ أن يتمتع المستفيدون بحق اتخاذ إجراءات قانونية ف  [/]يتعي   ي

المنصوص عليها  هم]ينبغ 
ي 
ي حالة عدم االمتثال لها.  2و 1 الفقرتي    ف 

 [أو ف 

ي للعقوبات ] 4.6
ي كان سيلجأ إ الجزاءاتأن تعبرر عن العقوبات و  والجزاءاتعند االقتضاء، ينبغ 

ليها الشعب األصلي والجماعات الت 
 [المحلية. 

ي حال 5.6
لكل  [يحقر ]يجوز[/]منازعة بي   المستفيدين من المعارف التقليدية أو بي   المستفيدين منها ومستخدميها  أتنش ]ف 

فتكون طرف أن يحيل القضية إىل آلية ]مستقلة[ بديلة لتسوية المنازعات  ي القانون الدوىلي أو اإلقليمي  ا معب 
ي  أوبها ف 

فا بها ف  معب 
ي القانون 

 [.[صحاب المعارف التقليدية]، إذا كان الطرفان من نفس البلد[ ]وتكون أكب  مالءمة أل  الوطت 

ي المنطبق، أن االنتشار ]المقصود[ عل نطاق واسع  6.6
، بموجب القانون الوطت  ي حال تبي ر 

[/]المعارف المحمي  لموضوعل]]ف 
وع/سوء استخدام/استخدام دون ترصي    ح/استخدام  [المحمية التقليدية ها هو نتيجة ]تملك غب  مشر خارج جماعة ممارسة يمكن تميب  

، يحق للمستفيدين الحصول عل مكافأة/إتاوات عادلة ومنصفة.[ ي
 بشكل غب  عادل وغب  منصف[ أو أي انتهاك آخر للقانون الوطت 

ي الفقرة إذا ثبت التعدي عل الحقوق المحمية بموجب هذا  7.6
ي اإلجراءات المنصوص عليها ف 

ي 1.6الصك ف 
، يجوز النظر ف 

 تضمي   العقوبات تدابب  العدالة اإلصالحية، وفق طبيعة التعدي وأثره.[[
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 7المادة ]

ط الكشف  شر

 1]البديل 

وط الكشف عن مصد ي ذلك، االمتثال لشر
ط القانون الوطت  ي حال اشب 

 
 عل مستخدمي المعارف التقليدية، ف

منشأ المعارف  ر و/أويتعي  
 التقليدية.[

 2]البديل 

اع[ بأي عملية صنع أو منتج له صلة بالمعارف التقليدية أو 1.7 ي أن تشتمل طلبات الملكية الفكرية المرتبطة ]باخب 
يستخدمها  ينبغ 

د(، وبلد  ع[ المودع أو تلق  منه المعارف )البلد المورر د للمعارف عل معلومات عن البلد الذي جمع ]المخب  المنشأ إذا كان البلد المورر
ة أو اإلقرار  التقليدية مختلفا عن بلد منشئها. ويتعي   أيضا أن يوضح الطلب الحصول عل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنب 

 والمشاركة للنفاذ واالستخدام من عدمه.[

ي الفقرة 2.7
 
ع[ المودع أو فعليه أن، 1 ]وإذا كان المودع يجهل المعلومات المذكورة ف تلق   يذكر المصدر المباشر الذي جمع ]المخب 

 منه المعارف التقليدية.[

ي الفقرتي    3.7
 
وط. ويجوز لمكتب 2و 1 ]وإن لم يمتثل المودع لألحكام المنصوص عليها ف ستوف الشر

ُ
، ال ُيعالج الطلب ما لم ت

ي المهلة الزمنية 2و 1 الملكية الفكرية تحديد مهلة زمنية للمودع كي يمتثل ألحكام الفقرتي   
. وإن لم يقدم المودع تلك المعلومات ف 

 المحددة، يجور لمكتب الملكية الفكرية رفض الطلب.[

بطل الحقوق الناشئة عن منٍح وتصبح  4.7
ُ
وط اإللزامية غب  قابلة لإلنفاذ مت  لم يمتثل المودع ]ت أو مت  قدم معلومات خاطئة للشر
 .[[أو مضللة

 3]البديل 

اع[ بأي عملية صنع أو منتج ]له صلة[ بالمعارف التقليدية ]ين 1.7 اءات[ الملكية الفكرية المرتبطة ]باخب  ي أن تشتمل طلبات ]البر
بغ 

ع[ المودع أو تلق  منه المعارف التقليدية المحمية  [ عل معلومات عن البلد الذي جمع ]المخب  ]المحمية[ أو يستخدمها ]بشكل مباشر
د(، وبلد  د للمعارف التقليدية ]المحمية[ مختلفا عن بلد منشئها. ويتعي   أيضا أن يوضح الطلب  )البلد المورر

المنشأ إذا كان البلد المورر
ة أو اإلقرار والمشاركة للنفاذ واالستخدام من عدمه.[  الحصول عل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنب 

ي الفقرة 2.7
ع[ المودع أو، 1 ]وإذا كان المودع يجهل المعلومات المذكورة ف  تلق   فعليه أن يذكر المصدر المباشر الذي جمع ]المخب 

 منه المعارف التقليدية ]المحمية[.[

ي الفقرتي    3.7
وط. ويجوز لمكتب 2و 1 ]وإن لم يمتثل المودع لألحكام المنصوص عليها ف  ستوف الشر

ُ
، ال ُيعالج الطلب ما لم ت

اءات[ الملكية الفكرية تحديد مهلة زمني ي المهلة 2و 1 ة للمودع كي يمتثل ألحكام الفقرتي   ]البر
. وإن لم يقدم المودع تلك المعلومات ف 

اءات[ الملكية الفكرية رفض الطلب.[  الزمنية المحددة، يجوز لمكتب ]البر

يجوز فرض  . ولكن2و 1 ]ال تتأثر الحقوق الناشئة عن براءة ممنوحة ]بأي كشف الحق[ بأن المودع لم يمتثل ألحكام الفقرتي    4.7
، بما فيها العقوبات الجنائية مثل الغرامات.[ ي

اءات، ينص عليها القانون الوطت   عقوبات أخرى، خارج نظام البر

بطل الحقوق الناشئة عن منٍح وتصبح  5.7
ُ
 غب  قابلة لإلنفاذ مت  قدم ]ت

ً
 .[[معلومات خاطئة أو مضللةالمودع عمدا

 4]البديل 

ط الكشف]  انعدام شر

و  اءات كشفا إلزاميا له عالقة بال تتضمن شر ي البر
ما لم يكن ذلك الكشف مهما بالنسبة لمعايب  األهلية  لمعارف التقليديةاط الكشف ف 

 .[[[للحماية بموجب براءة، أي الجدة أو النشاط االبتكاري أو التمكي   
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 8المادة ]

 [/ ]المصالح[الحقوق]إدارة 

 1]البديل 

ة وإقرار من[ ][، ةمتعاقدالف اطر األ ]اء[/ عضاأل  دول[ عل ]اليتعي   ]يجوز[/] ة من]بمشاركة مباشر ]،  [بموافقة حرة ومسبقة ومستنب 
،  [،المعارف التقليدية ]أصحاب]المستفيدين[ بالتشاور مع[  ي

مختصة ]إلدارة  إدارات إدارة أو [ي   يتع]إنشاء[/]وفق قانونها الوطت 
ي هذا الصك[ ]ودون ا

 
ي إدارة  [المعارف التقليدية ]أصحاب]المستفيدين[ بحق إلخالل الحقوق/المصالح المنصوص عليها ف

 
ف

  مصالحهم/ حقوقهم
ً
 [.[لمواثيقهم ومفاهيمهم وقوانينهم وممارساتهم العرفية وفقا

 2]البديل 

، إلدارة الحقو  [ةمتعاقدالف اطر األ ]اء[/ عضاأل  دوليجوز ]لل ي
 للقانون الوطت 

ً
، إدارة أو إدارات مختصة، وفقا ق/المصالح إنشاء أو تعيي  

ي هذا ]الصك[.[
 
 المنصوص عليها ف

 3]البديل 

، تكون مسؤولة عن قواعد البيانات الوطنية الخاصة  ي
 
ي والقانون العرف

 للقانون الوطت 
ً
يجوز للدول األعضاء إنشاء إدارات مختصة، وفقا

ي 
ي ]هذا الصك[. ويجوز أن تشمل المسؤوليات تلق 

 
المعلومات المرتبطة بالمعارف التقليدية بالمعارف التقليدية والمنصوص عليها ف
ونيا.[[ ها إلكب   وتوثيقها وتخزينها ونشر
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 9المادة ]

 االستثناءات والتقييدات

 1]البديل 

ي حاالت خاصة،[ اعتماد استثناءات 
 
[ للدول األعضاء ]، ف ي

ي هذا الصك، ]يجوز[ ]ينبغ 
 
امات المنصوص عليه ف لدى االمتثال لاللب  

رة  ر ط أال تتعارض تلك االستثناءات وتقييدات مبر والزمة لحماية المصلحة العامة، بالتشاور مع المستفيدين عند االقتضاء، شر
 بغب  حق بتنفيذ هذا الصك.[

ر مع حقوق المستخدمي   وال تخلر ر  والتقييدات بدون مبر

 2]البديل 

 استثناءات عامة

[يجوز] 1.9 ي
ي  أن [/]األطراف المتعاقدة[للدول األعضاء] [ ]ينبغ 

 تعتمد تقييدات واستثناءات مالئمة بموجب القانون الوطت 
ة الحرة و الموافقة  مع] [ ]بالتشاور مع المستفيدين[ ]بمشاركة المستفيدين[ للمستفيدينأو اإلقرار والمشاركة المسبقة والمستنب 
م استخدام المعارف التقليدية ،] يطة أن يحب  :  ]المحمية[ شر  ما يلي

اف بالمستفي] )أ(  [دين، حسب اإلمكان؛االعب 

ر بهم؛] )ب(  [وعدم اإلساءة إىل المستفيدين أو إلحاق الرص 

 ؛[والتوافق مع الممارسة المنصفة] )ج(

. ] )د( وعة للغب  وعة للمستفيدين ومراعاة المصالح المشر ر بالمصالح المشر ر ر بال مبر  [[وعدم إلحاق ض 

ي حال وجود  2.9
ر يتعذر تداركهوقوع من  عقولةخشية م]ف  فيما يتعلق بالمعارف التقليدية ]المقدسة[ ]والشية[،  ض 

[ أال تضع ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[  ي
[/]ينبغ   .[استثناءات وتقييدات]يجوز[/]يتعي  

 استثناءات محددة

ي الفقرة االستثناءات والتقييدات]]إضافة إىل  3.9
[يجوز،[ ]1 المنصوص عليها ف  ي

ألطراف المتعاقدة[ أن ]للدول األعضاء[/]ا [ ]ينبغ 
ي لألغراض التالية

 :تعتمد تقييدات أو استثناءات مالئمة بموجب القانون الوطت 

ي أرباح أو تحقيق أغراض تجارية؛ )أ(
م، باستثناء األبحاث المؤدية إىل جت 

ّ
 أنشطة التعليم والتعل

ي المحفوظات أو المكتبات أو المتاحف أو البحث والعرض و الو والصون  )ب(
المؤسسات الثقافية ألغراض غب  تمثيل ف 

ي 
اث الثقاف   أو ألغراض أخرى للمصلحة العامة؛ تجارية متعلقة بالب 

ي حالة طوارئ وطنية أو حاالت طوارئ قصوى أخرىو )ج(
ي حاالت االستخدام غب  ] ، لحماية الصحة العامة أو البيئةف 

أو ف 
 [؛التجاري ألغراض عامة

 [؛ن المعارف التقليديةإبداع مصنف أصلي يكون مستلهما م]و  )د(

 أساليب التشخيص والعالج والجراحة لمعالجة اإلنسان أو الحيوان. واستثناء من الحماية  )ه(

ي المادة
 ينطبق هذا الحكم، باستثناء الفقرة الفرعية )ج(، عل المعارف التقليدية الواردة ف 

ر
[ أال [/]يتعي   ي

 .[1.5)أ(/ 5 ]ينبغ 

ا إذا كانت تلك 4.9 : 1بها بموجب الفقرة  ا األفعال مسموح برصف النظر عمر  السماح بما يلي
 ، يتعي ر 

ي المناسب والمحفوظات  )أ(
ف بها بموجب القانون الوطت  ي المؤسسات الثقافية المعب 

استخدام المعارف التقليدية ف 
ي أو ألغراض أخرى تخدم المصلحة العامة

اث الثقاف  ي ذلك ألغراض والمكتبات والمتاحف ألغراض غب  تجارية متعلقة بالب 
، بما ف 

ي أن يكون مسموحا به؛
 الصون والعرض والبحث والتمثيل ينبغ 

 .[يكون مستلهما من المعارف التقليديةوإبداع مصنف أصلي  )ب(
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 [عل أي استخدام لمعارف:  5ال تنطبق أحكام المادة [/]من استخدام معارف:  [ُيقصي اآلخرين]ال ُيمنح أي حق ]] 5.9

 ؛]خارج جماعة المستفيدين[ مستقلمستنبطة بشكل  (أ)

 من مصادر من غب  المستفيدين؛ ]قانونيا[ أو مشتقة )ب(

 أو معروفة ]من خالل طرق قانونية[ خارج جماعة المستفيدين.[ )ج(

وع أو مستخدمة استخداما سيئا إذا:  6.9  ]ال تعتبر المعارف التقليدية ]المحمية[ معارف متملكة تملكا غب  مشر

 سة من منشور مطبوع؛كانت مقتب )أ(

ة أو إقرارهم ومشاركتهم؛ )ب( لة من صاحبها أو أصحابها بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنب 
 أو محصر

وط المتفق عليها بشأن ]النفاذ وتقاسم  )ج( ل عليها الشر أو إذا انطبقت عل المعارف التقليدية ]المحمية[ المحصر
.[[المنافع[/]مكافأة عادلة ومنصفة[ ووافق علي ي

 ها المنسق الوطت 

ي اإلدارات الوطنية من الحماية المعارف التقليدية يتعي ر  أن ] 7.9
ي تكون تستثت 

 [متاحة دون قيود لعامة الجمهور.[الت 
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 10المادة 

 الحقوق/ مدة الحماية

 ]للمادة يجوز ]للدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ تحديد مدة الحماية/الحقوق المناسبة فيما يخص المعارف التق
ً
، 5ليدية، وفقا

ي أن[/]يتعي   أن[ 
ي يجوز أن[ ]ينبغ 

/ دامت المعارف التقليدية  تشي ما]]الت  ي
 
ي تستوف

  [بمعايب  األهلية للحصول عل الحماية]تق 
ً
 وفقا

 [.[[5[/]3]للمادة 
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 11المادة 

وط الشكلية  الشر

 1]البديل 

ي ]
[ أال [/ ينبغ  وط شكلية. اقدة[ ]الدول األعضاء[/]األطراف المتع تخضع]يتعي    [حماية المعارف التقليدية ألي شر

 2]البديل 

وط ]]يجوز[ ]للدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ أن تفرض  .[[حماية المعارف التقليديةلشكلية  ا شر

 3]البديل 

[ أال تخضع حماية المعارف التقليدية  [/]يتعي   ي
وط شكلية. ولكن، حرصا عل  5بموجب المادة ]]ينبغ  الشفافية واليقي   ألي شر

أن  والحفاظ عل المعارف التقليدية، يجوز لإلدارة )أو اإلدارات( الوطنية المعنية أو اإلدارة )أو اإلدارات( الحكومية الدولية اإلقليمية
 [[. 5لتسهيل الحماية بموجب المادة  التقليدية ارفتمسك سجالت أو محاض  أخرى للمع
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 12المادة 

 التدابب  االنتقالية

[ أن  1.12 [/]يتعي   ي
ي المادة]ينبغ 

 
ي بالمعايب  المنصوص عليها ف

ي تق 
[ 5[/]3] تنطبق هذه األحكام عل جميع المعارف التقليدية الت 

 عند دخول األحكام حب   النفاذ. 

 ]إضافة اختيارية

ي ] 2.12
ي تكفل]أن تضمن  األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ للدول]ينبغ 

ف بها س بعدم المسا [التدابب  الالزمة الت  الحقوق ]المعب 
اماتها القانونية الدولية.  ي والب  

ي سبق أن اكتسبها الغب  وفق قانونها الوطت 
[ والت  ي

 [[بموجب القانون الوطت 

 ]بديل

ي ]] 2.12
[ينبغ  األفعال المستمرة بخصوص المعارف التقليدية أن تنص عل أن  األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ دولعل ]ال [/]يتعي  

ي بدأت
ي ما كان  ا ]الصك[قبل دخول هذ الت 

ي تكييفها بطريقة مختلفة،  ]الصك[ ا نظمها هذي كانأو   ُيسمح بها حب   النفاذ والت 
]ينبغ 

ي سبق أن اكتسبها الغب  عن حسن 
ام الحقوق الت  يطة احب  ة معقولة بعد دخوله حب   النفاذ ]، شر

ي غضون فب 
 
لتتماشر مع هذه األحكام ف

ي السماح / نية[
 باستمرارها[.[ينبغ 

 ]بديل

[، 1 ]عل الرغم من أحكام الفقرة 2.12 [/]يتعي   ي
:  لدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ا]عل  ]ينبغ   أن تنص عل ما يلي

ي كان النفاذ إليها قانونيا، قبل تاري    خ دخول هذا الصك حب    )أ(
يجوز ألي شخص بدأ باستعمال المعارف التقليدية الت 

ي 
 ذلك االستعمال للمعارف التقليدية]، رهنا بحق المكافأة[؛ النفاذ، أن يستمر ف 

وط نفسها، أي شخص قام باستعدادات جدية الستعمال المعارف  )ب(  للشر
ً
ي االستعمال أيضا، وفقا

يتمتع بذلك الحق ف 
 التقليدية؛

وط النفاذ  )ج( ي استعمال المعارف التقليدية استعماال منافيا لشر
الذي قد يضعها  ال تخول هذه األحكام أي حق ف 

 المستفيد.[[
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 13المادة ]

 األخرى العالقة باالتفاقات الدولية

ي ]ي 1.13
[نبغ  ي ]تستند بشكل مباشر إىل[ ] أن يضع هذا الصك عالقة دعم متبادل ]بي   حقوق ]الملكية الفكرية [/]يتعي  

اءات[ الت  البر
 ]السارية[. المعنية ت الدولية ]تنطوي عل[ ]استعمال[ المعارف التقليدية ومع االتفاقات والمعاهدا

ي إعالن  2.13]
 
ر بحقوق ]الشعوب[ األصلية المنصوص عليها ف ي أن ُيفشر أي حكم من أحكام هذا الصك بأنه يخلر أو يرص 

األمم ال ينبغ 
 .[المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

، تكون الغلبة لحقوق ]الشعوب[ األصلية المن 3.13] ي حال تنازع بي   القواني  
 
شد أي ف ي أن يسب 

ي اإلعالن المذكور وينبغ 
 
صوص عليها ف

 تفسب  بأحكام ذلك اإلعالن.[
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 14المادة 

 عدم قابلية التقييد

ي تتمتع بها ]]الشعوب[[ األصلية أو الجماعات المحلية حاليا أو قد 
ه كانتقاص أو إلغاء للحقوق الت  ي هذا ]الصك[ ما يمكن تفسب 

 
ليس ف

ي المستقبل. 
 
 تكتسبها ف
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 15مادة ال]

 المعاملة الوطنية

] [/]يتعي   ي
ي  منأن تكون الحقوق والمنافع المتأتية  ]]ينبغ 

حماية المعارف التقليدية بموجب التدابب  أو القواني   الوطنية/الداخلية الت 
ي  المؤهلي   تضع هذه األحكام الدولية محل نفاذ متاحة لجميع المستفيدين 

 
]بلد  متعاقد[و[/]طرف دولة عض]من مواطني   أو مقيمي   ف

امات أو التعهدات الدولية. بعينه ي ][ كما هو محدد بموجب االلب  
[وينبغ  بالحقوق  المؤهلونأن يتمتع المستفيدون األجانب  [/]يتعي  

ي يتمتع بها المستفيدون مواطنو بلد الحماية، وكذلك 
الممنوحة خصيصا بموجب هذه األحكام والمنافع الحقوق بوالمنافع نفسها الت 

 .[الدولية

 بديل

ي هذا الصك 
 
ي ]دول أعضاء[/]أطراف متعاقدة[ أن يتوقعوا الحصول سوى عل حماية مماثلة لتلك المنصوص عليها ف

]ال يمكن ]لمواطت 
ي إقليم ]دول أعضاء[/]أطراف متعاقدة[ أخرى حت  إن كانت تلك ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ األخرى تتيح حماية أوسع 

 
ف

 .[نطاقا لمواطنيها 

 ]نهاية البديل[
 بديل

ي المادة
 
ي بالمعايب  المنصوص عليها ف

ي تق 
[ عل كل ]دولة عضو[/]طرف متعاقد[، فيما يخص المعارف التقليدية الت  [/]يتعي   ي

، 3 ]]ينبغ 
ي المادة

ي أي من ]الدول 4 أن يتيح داخل إقليمه للمستفيدين من الحماية، كما هم معرفون ف 
، والذين هم أساسا من مواطت 

ي يتيحها لمواطنيه المستفيدياأل 
 .[نعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ األخرى أو من المقيمي   فيها، المعاملة نفسها الت 

 [[]نهاية البديل
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 16المادة ]

 التعاون عبر الحدود

ي تقع فيها 
ي الحاالت الت 

 
ي [ 5]بموجب المادة  ]المحمية[ المعارف التقليديةنفس ف

 
واحد،  ]طرف متعاقد[و[/ عضة دولأكب  من ] قليمإف

كة بي   جماعة أصلية أو محلية واحدة أو أكب  
ي أو تكون مشب 

 
ي ، ][ةمتعاقدالف اطر األ ]اء[/ عضاأل  دولعدد من ]ال قليمإف

[ [/ ينبغ  ]يتعي  
ية من إىل التعاون، حسب االقتضاء، بمشاركة الجماعات األصلية والمحلية المعنمتعاقدة[ الطراف األ ][/ عضاءاأل  دول]التلك تسغ أن 

 أجل تنفيذ أهداف هذا ]الصك[.[

 الوثيقة[]نهاية 


