
 

 ادلورة السابعة والعرشون للجنة احلكومية ادلولية
ىل  42من   4102أ بريل  2مارس ا 

 املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي:
 - بعض القضااي املتداخةل املقرتحة

عداد رئيس اللجنة احلكومية ادلولية،  سعادة السفري الس يد وين ماكوك ورقة غري رمسية من ا 

 الس ياق العام

عىل أ ن "]...[ تواصل اللجنة احلكومية ادلولية ترسيع معلها، ابنفتاح والزتام  4104وافقت امجلعية العامة يف أ كتوبر  .0
ىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك  ىل النصوص هبدف التوصل ا  اتم، خبصوص املفاوضات املستندة ا 

 ية واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي." قانونية دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراث 

، فا ن الهدف من املفاوضات حول املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري 4102-4102والزتاما بوالية اللجنة للثنائية  .4
جياد اتفاق مالمئ قامئ )اتفاقات مالمئة قامئة( عىل امللكية الفكرية من أ جل حام ية املعارف التقليدية الثقايف التقليدي هو ا 

 1 وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، وذكل من خالل النظر يف موضوع امحلاية املناسب.

ىل حامية الابتاكر واال بداع  .3 ىل تركزي معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل امللكية الفكرية، تشري "امحلاية" ا  وابلنظر ا 
ية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي من الاس تخدام غري املرّصح به أ و من الفكري البرشي الاكمن يف أ نظمة املعارف التقليد

الاس تغالل اجملحف، حيث تطَبق امحلاية عادًة عن طريق حقوق اس تئثارية )مما ميكن قياسه عىل وجه التقريب عىل "املوافقة 
خدامه.  وتشمل حامية امللكية الفكرية املس بقة املس تنرية احلرة"( تتيح الس يطرة عىل موضوع امحلاية ومنع الآخرين من اس ت

 أ يضًا احلقوق املعنوية وامحلاية من املنافسة غري املرشوعة واحلق يف احلصول عىل تعويض منصف.  

ىل حتديد الرتاث الثقايف  .2 وختتلف حامية امللكية الفكرية عن وقاية الرتاث الثقايف وصونه وتعزيزه، مما يشري بشلك عام ا 
حيا ئه ضاماًن لصيانته واس متراريته.   كام ختتلف حامية امللكية الفكرية عن اال طار اذلي هتيئه الصكوك اليت تعاجل وتوثيقه ونقهل وا 

 املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية أ و املعارف التقليدية ذات الصةل ابملوارد الوراثية النباتية لل غذية والزراعة،  حيث
طار الويبو تتجاوز نطاق امللكية الفكرية.  ونذكر تتناول تكل اجلوانب يف س ياق اهتا الس ياس ية احملّددة صكوك دولية خارج ا 

 عىل سبيل املثال ما ييل:

 1989توصية اليونسكو بشأ ن صون الثقافة التقليدية والفوللكور،  -
   2003اتفاقية اليونسكو محلاية الرتاث الثقايف غري املادي،  -
  2005يز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف، اتفاقية اليونسكو محلاية وتعز  -
عالن ال مم املتحدة بشأ ن حقوق الشعوب ال صلية،  -  2007ا 
  1992اتفاقية التنوع البيولويج،  -
 2001معاهدة الفاو بشأ ن املوارد الوراثية النباتية لل غذية والزراعة،  -
نصاف،  بروتوكول انغواي - ىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع النامجة عن اس تغاللها بعدل وا   2010بشأ ن النفاذ ا 

                                                 
ىل املعلومات الواردة يف "حتلييل الثغرات" )الوثيقتان  1 ((،  حيث حّدد حتليال الثغرات، الذلان b)03/2( وb)WIPO/GRTKF/IC/13/4جتدر اال شارة ا 

، الثغرات الاكمنة عىل املس توى ادلويل فامي يتعلق حبامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية، وطرحا 2008أ جراي لعناية اللجنة يف عام 
ىل التصدي لتكل الثغرات، ووصف خيارات الت    ‘.امحلاية’صدي ل ية ثغرات.  وحلّلت تلكام الوثيقتان أ يضا مفهوم الاعتبارات الكفيةل ابلبّت يف احلاجة ا 

 



 
2 
 

وحصيح أ ن الصكوك ادلولية اليت تتعامل مع املعارف التقليدية متعّددة، ولكن من الواحض أ هنا ال توفّر، بأ حاكم قانونية،  .2
 ية.  امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية من منظور امللكية الفكر 

ويف املقابل، شهد املس توى ادلويل أ عاماًل تتعلق بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي )مما اكن مصطلح "أ شاكل التعبري  .6
 2 الفوللكوري" مس تخدمًا فيه، بل ومازال أ حيااًن.(  وقد اكنت امحلاية ادلولية ابلفعل حمل اهامتم منذ س تينيات القرن املايض.

 ييل: ونذكر عىل سبيل املثال ما

ىل االتفاقية ال اتحة حامية ال عامل غري املنشورة  0661من اتفاقية برن،  2.02املادة  - )أ ضيفت هذه املادة ا 
اتحة حامية "أ شاكل التعبري الفوللكوري"(  لكتَّاب غري معروفني، واكن املقصد مهنا ا 

)اذلي حيتوي عىل أ حاكم نظام خاص لتوفري امحلاية القانونية  0616قانون تونس المنوذيج بشأ ن حق املؤلف،  -
 ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي( 

ال حاكم المنوذجية املشرتكة بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأ ن حامية أ شاكل التعبري الفوللكوري من  -
 3 )واليت تضم منوذج نظام خاص للحامية( 0694وال فعال الضارة ال خرى،  الاس تغالل غري املرشوع

ىل ذكل، من الوارد أ ن يندرج أ داء أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي مضن نطاق امحلاية ادلولية احلقوق  .1 وابال ضافة ا 
هدة بيجني بشأ ن ال داء السمعي ( ومعا0666املرتبطة، عىل النحو الوارد يف معاهدة الويبو بشأ ن ال داء والتسجيل الصويت )

 4 .(4104البرصي )

صدارات املعارصة من أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ابعتبارها مصنفات  .9 وعالوًة عىل ذكل، ميكن توفري امحلاية لال 
طار احل قوق محمية حبق املؤلف أ و رسوم ومناذج صناعية، وحتظى تسجيالت أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ابمحلاية يف ا 

شارات ممزية )مثل  املرتبطة؛ وميكن حامية الشهرة التجارية املرتبطة بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي من خالل اس تخدام ا 
 عالمات الرقابة والعالمات التجارية امجلاعية، وتسميات املنشأ  والبياانت اجلغرافية(.

اكل التعبري الثقايف التقليدي وال شاكل املعدةل مهنا، ومع ذكل، فبيامن تتيح الصكوك ادلولية جيواًب من امحلاية ل ش .6
ىل درجٍة ما، مضن نظام امللكية الفكرية احلايل، فال يوجد نظام حامية قانونية دولية ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي  ا 

 املفهوم.  ابملعىن

دخال الابتاكرات  وعىل نفس املنوال، تبقى املعارف التقليدية "ابملعىن املفهوم" غري محمية بشلك .01 عام، بيامن ميكن ا 
ىل درجٍة ما عىل ال قل، مضن حامية امللكية الفكرية القامئة،  حيث يس تحق  واال بداعات القامئة عىل املعارف التقليدية، ا 

 ة.اخرتاع مطور ابس تخدام معارف تقليدية، عىل سبيل املثال، حامية برباءة رشيطة أ ن يس تويف مبعايري امحلاية مبوجب الرباء

وقد اعمتد عدد غري قليل من ادلول "أ نظمة خاصة" يف ترشيعات أ و تدابري وطنية خمصوصة محلاية أ شاكل التعبري  .00
الثقايف التقليدي، كام اعمتد بعضها، ولكن ليس كثريًا مهنا، ترشيعات وطنية خمصوصة محلاية املعارف التقليدية.  واعمتدت 

قلميية،   عداد يشء من ذكلبعض املنظامت اال قلميية صكواكً ا  آخر عىل ا  غري أ ن هذه الصكوك الوطنية  ،5بيامن يعكف بعض أ
واال قلميية متباينة يف ذاهتا ويف جتارب تنفيذها.  وعىل أ ية حال، تبدو امحلاية الوطنية، بل وحىت اال قلميية، للمعارف التقليدية 

                                                 
2

  .2003انظر حتليل الويبو املوحد للحامية القانونية ل شاكل التعبري الثقايف/أ شاكل التعبري الفوللكوري،  
3

ىل حد معقول.  انظر تقرير الويبو الهنايئ عن التجارب  ا الوطنية يف توفري امحلاية القانونية ل شاكل التعبري الفوللكوري تسع اس تخدام ال حاكم المنوذجية ا 
(WIPO/GRTKF/IC/3/10 .) 
4

تع هبا غري م من من ابب الاختصار، تنص هااتن املعاهداتن عىل اس تحقاق فناين أ داء أ شاكل التعبري الفوللكوري نفس احلقوق املعنوية والاقتصادية اليت يمت  
 ق النسخ والتوزيع والتأ جري واال اتحة. فناين ال داء، مبا يف ذكل حقو 

5
حيتوي املوقع اال لكرتوين للويبو عىل قاعدة بياانت بقوانني املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي  

(http://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/.)  

http://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/
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وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي قارصة عن ضامن توفري حامية فعاةل لها، خاصًة وأ ن سوء اس تغاللها يكون يف كثري من 
جياد صك دويل ينص عىل امحلاية الفعاةل ل شاكل  ىل ا  ال حيان خارج نطاق الوالايت القضائية اليت تنشأ  فهيا،   مما يدعو ا 

 لتقليدية "ابملعىن املفهوم" )حامية موجبة و/أ و دفاعية(  التعبري الثقايف التقليدي واملعارف ا

ن "الثغرة" اليت تلمتس اللجنة احلكومية ادلولية سدها عىل الصعيد  .04 ومع أ خذ أ شاكل امحلاية القامئة يف احلس بان، فا 
ية امللكية الفكرية، ادلويل يه أ ن توحّض أ ي احلقوق والتدابري والآليات قد تكون الزمة ومناس بة لتوفري امحلاية، من نوع حام

ىل جنب مع وضع الصك أ و الصكوك الالزمة للتصدي لها.   ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي، جنبًا ا 

وس يكون من املفيد، اس تعارًة لتعبري اس تخدمه أ حد الوفود، أ ن تغربَل النصوص احلالية ابلغة الطول والتفصيل حبيث  .03
جياز.  وعىل الصعيد ادلويل، ميكن اس هتداف صياغة نص أ و نصوص  يُس تخرج مهنا مبادئ والزتامات أ ساس ية يعرب عهنا اب 

تتسم ابلبساطة واملبارشة والكفاءة )أ و "أ رشق وأ عىت وأ نظف" حسب تعبري أ حد الوفود(.  ومن شأ ن هذا أ ن ييرس التوصل 
ىل اتفاق يف اللجنة احلكومية ادلولية.  وميكن الاس تعانة عىل ذكل بعقد نقاش حول القضااي  املتداخةل. ا 

ويف معرض ذكل، ينبغي التفكر يف تعيني ال هداف ذات الصةل ابمللكية الفكرية اليت تالمئ هذا الصك املراد )انظر  .02
أ دانه(.  وما هو الرضر اذلي ينبغي معاجلته من خالل صك من صكوك امللكية الفكرية يتعلق ابملعارف التقليدية  91الفقرة 

ليدي؟  وما يه احلاجة احملددة اليت ميكن أ ن يكون اس تحقاقها حاًل دوليًا حماًل ملوافقة امجليع؟  أ و أ شاكل التعبري الثقايف التق 
ىل معرفة الكيفية  وما يه الثغرات القامئة حاليًا اليت ينبغي، من منظور الس ياسات، سدها؟ كام توجد حاجة بنفس القدر ا 

طار لنطاق اليت ينبغي للصك التصدي هبا للقضااي ال ساس ية اليت تدور  حول تعريف املوضوع وحتديد املس تفيدين ووضع ا 
احلقوق وترس مي حدود تكل احلقوق من خالل اس تثناءات وتقييدات مالمئة.  وينبغي أ ن يوجد ترابط مبارش بني أ هداف 

 امحلاية وال حاكم املوضوعية، كام يلزم حتديد الوقت املالمئ ملناقشة ال هداف.

 أ ن تنظر فهيا اللجنة احلكومية ادلولية يف دورهتا السابعة والعرشين القضااي املتداخةل اليت ميكن

س بق أ ن حّددت اللجنة احلكومية ادلولية أ ربع قضااي تتعلق ابلس ياسة العامة واتفقت عىل رضورة منحها  .02
امحلاية، سمّل القضااي اليت تس تدعي الاهامتم، وتكل القضااي يه: موضوع امحلاية، واملس تفيدون، ونطاق  يف ال ولوية

 والتقييدات. والاس تثناءات

واكنت اللجنة يف املايض تنظر يف قضااي الس ياسات هذه بشلك منفصل، مع ربط ذكل ابلتوازي مبا يتصل ابملعارف  .06
ىل أ وجه التشابه املوجودة بني مرشوع املواد اخلاصة ابملعارف التقليدية  التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي.  وابلنظر ا 

مرشوع املواد اخلاصة بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، فقد أ صدرت امجلعية العامة، ل ّول مّرة، تلكيفًا ابلنظر يف "القضااي و 
 املتداخةل املرتبطة ابملعارف التقليدية/أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي."  

ىل القضااي املتداخةل ال ساس ية اليت ال ت .01 حراز املزيد من التقدم يف وأ وّد أ ن أ سرتعي الانتباه ا  زال عالقة وحتول دون ا 
ىل النصوص.  وس يكون من الصعب، يف رأ يي، امليض قدما بصياغة مرشوع املواد  املفاوضات اليت جترهيا اللجنة ابالستناد ا 

ااي املتداخةل اخلاصة ابملعارف التقليدية و/أ و مرشوع املواد اخلاصة بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي دون تسوية تكل القض
ال ساس ية، أ و توضيحها عىل ال قل.  وتدخل بعض القضااي اليت أ قرتهحا مضن النص املتعلق ابملعارف التقليدية والنص املتعلق 

بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل حد سواء )تداخل أ فقي( و/أ و تندرج يف مادة أ و اثنتني من أ حد النصني عىل ال قل 
قد يسهّل النقاش حول القضااي املتداخةل يف ادلورة السابعة والعرشين التعّمق يف مقارنة النصني بطريقة  )تداخل رأ يس(.  كام

ىل احامتل موافقة اللجنة عىل اقتباس تعبري أ و أ سلوب من النص اخلاص بأ شاكل التعبري  مبارشة وتفاعلية، مبا يفيض، مثال، ا 
 رف التقليدية، والعكس ابلعكس. الثقايف التقليدي ال دراجه يف النص اخلاص ابملعا



 
4 
 

 وفامي ييل القضااي املتداخةل اليت حّددهتا: .09

 ( معىن لكمة "تقليدي"؛ 1)
 ( واملس تفيدون من امحلاية، ال س امي دور ادلول أ و "الكياانت الوطنية"؛ 2)
 ( وطبيعة احلقوق، مبا يف ذكل معىن لكميت "المتكّل غري املرشوع" و"سوء الاس تخدام"؛ 3)
 ومعاجلة املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور و/أ و املنترشة عىل نطاق واسع.( 4)

والقامئة ليست حامكة ابلرضورة، كام أ هنا دون شك ليست اثبتة وال مغلقة، حيث ميكن أ ن ترغب وفود يف اقرتاح  .06
طالق رشارة النقاش.  بعض القضااي املتداخةل ال خرى ملناقش هتا.  وما أ ردت هبذ ال ا   ه القامئة املقرتحة ا 

وخبصوص لك قضية من القضااي اليت حّددهُتا أ عرض يف الورقة غري الرمسية أ يضا، حيامث أ مكن ذكل، الآاثر املرتتبة  .41
ىل اخليارات املتاحة ملعاجلهتا.   علهيا والهُنج الرئيس ية لتناولها، وأ حاول اال شارة ا 

يضع يف معودين متوازيني مرشوع املواد للٍك من املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري وقد أ عددت يف مرفق جدواًل  .40
آمل أ ن تكون هذه ال داة مفيدة يف مساعدة الوفود عىل مقارنة  الثقايف التقليدي، مرتبًة حسب القضية تسهياًل للمقارنة.  وأ

عني الوفود عىل تبني أ حاكم أ و صياغات أ و نصوص النصني وحتديد جماالت التقارب املتداخةل.  كام أ ن من شأ ن اجلدول أ ن ي
 حمددة يف أ حد النصني يقرتحون اس تخداهما يف النص الآخر.  

ىل القضااي املتداخةل ال ربع اليت أ راها أ ان "رئيس ية"، عىل النحو املفصل فامي ييل، ميكن اس تخراج قضااي  .44 وابال ضافة ا 
 بعد ذكل حتت مسمى "قضااي أ خرى".متداخةل أ خرى كثرية من مجيع املواد، وهذه أ رسدها 

 القضااي املتداخةل الرئيس ية 

 معىن لكمة "تقليدي" - 0

ظهار معىن لكمة "تقليدي" مزيدًا من التوضيح.  وهذه مسأ ةل متداخةل أ ساس ية، خاصة وأ ن حامية أ شاكل  .43 حيتاج ا 
ممكنة حبق املؤلف، وأ نه ميكن الاس تفادة التعبري الثقايف "املعارصة" ال صلية، مبا فهيا ما اكن مهنا ذا أ صل ""تقليدي"، 

ذا اس توفت معايري امحلاية مبوجب الرباءة.   لالبتاكرات القامئة عىل املعارف التقليدية من امحلاية برباءات ا 

"موضوع امحلاية" بشلك سلمي يف الك النصني  0ومن اجليل أ ن هذه املسأ ةل حمل رؤى خمتلفة، ومن شأ ن صياغة املادة  .42
ذكل املصطلح الوضوح.  وأ ان أ درك ابلطبع أ ن خصائص املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي أ ن يضفي عىل 

آخر تباينًا عظاميً، وهذا منبع أ مهية حتديد تكل الصفات اجلامعة عىل املس توى ال عىل اليت جيدر وضعها  ىل أ تتباين من ماكن ا 
 يف صك دويل.

وحري ابللجنة احلكومية ادلولية أ ن تنظر، يف معرض حتديد معىن املصطلح "تقليدي"، يف مكوانته الفرعية، وخاصًة  .42
يف أ فضل سبيل للتعبري عن: طبيعة التناقل العابرة لل جيال والرابط بني املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي 

هنا من هجة أ خرى، والطبيعة امجلاعية للمعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف من هجة والثقافة وامجلاعة اليت تنشأ  ع
 التقليدي، وطبيعهتا ادليناميكية دامئة التطور. 

ويعين هذا أ ن معىن املصطلح "تقليدي" قد يوحَض يف التعريف نفسه، ويف معايري الاس تحقاق كذكل.  وفامي يتعلق  .46
ن اكن ينبغي امجلع بني تعريف أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ومعايري بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي،  ال يوجد حاليًا توافق ا 

 الاس تحقاق يف فقرة واحدة أ و تفريقهام عىل فقرتني.  وللجنة احلكومية ادلولية أ ن تنظر يف اختيار أ حد البديلني.
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ىل الآخر وبني ال جيال"،  .41 آخر" ال وأ ما فامي يتعلق مبفهوم النقل "من جيل ا  ىل أ ن البعض حيتج بأ ن عبارة "من جيل ا  فا 
ىل  تتسع حلاالت ختطي جيل واحد أ و أ كرث )حيث تنقل املعارف التقليدية أ و أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي من ال جداد ا 

كومية ال حفاد مبارشًة عىل سبيل املثال(.  وقد اقرتحت بعض الوفود مصطلح "فامي بني ال جيال"، فهل تصل اللجنة احل
ىل اتفاق عىل هذا املفهوم يغطي مجيع وقائع النقل عرب ال جيال؟  ادلولية ا 

ىل "الصةل بثقافة وجامعة املنشأ "، اكن يف ابيل النقاش حول الصياغة اليت تتناول العالقة بني  .49 وعندما أ رشُت سابقا ا 
تضارب يف وهجات أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي والثقافة التقليدية )أ ي "املتجّسدة" أ و "ادلاةل عىل"(. فهناك، ابلفعل، 

النظر بشأ ن املصطلحات املس تخَدمة للتعبري عن الصةل القامئة بني أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي والثقافة التقليدية، اليت تُعد 
أ شاكل التعبري املذكورة جزءا مهنا. وتُطرح هذه القضية أ يضا عند تناول الصةل بني أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي 

ىل النقاش حول الاس تخدام املفّضل من مضن مصطلحات "ممزّي لـ"؛ "نتاج فريد لـ"؛ واملس تفيدين . وأ شرُي يف هذا الصدد ا 
 "مرتبط بـ" للوصل بني أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملس تفيدين.

دراج أ و استبعاد مصطلح "بوضوح"  .46 الوارد مع ويف النص اخلاص ابملعارف التقليدية، حيتاج ال ثر النامج عن ا 
ىل مزيد من 3.0 "املرتبطة/املتصةل ابلهوية الثقافية، ]و[ الهوية الاجامتعية، ]و[ أ و الرتاث الثقايف للمس تفيدين"، يف الفقرة ، ا 

حدى املعارف التقليدية  ذا اكنت ا  دراج ذكل املصطلح سزييد من صعوبة تقيمي ما ا  التفكري يف هذا املضامر. فالبعض يرى أ ن ا 
دراج ذكل املصطلح سيسهم، عىل حنو مالمئ، يف تضييق نطاق مؤّهةل لالس تف ادة من امحلاية أ م ال. ويفيد البعض الآخر بأ ن ا 

املعارف التقليدية اليت ينبغي حاميهتا. وابلتايل نرى أ ن القضية املتداخةل املمتثةّل يف مصطلح "التقليدي" قضية وجهية ابلنس بة 
ىل املس تفيدين. ىل تعريف املوضوع وا   ا 

ىل املدة اليت ينبغي أ ن تكون وهن .31 شارة ا  دراج ا  اك قضية أ خرى تظهر من النص اخلاص ابملعارف التقليدية وتتعلق اب 
املعارف التقليدية "ُمس تخدمة" فهيا لتكون مؤّهةل لالس تفادة من امحلاية: "وتكون مس تخدمة ملدة حتددها لك ]...[عىل أ ال 

برضورة أ ن تكون املدة الزمنية موضوعية، ل ن مصطلح "تقليدي" قد تقل تكل املدة عن ]مخسني س نة[." ويطالب البعض 
ذا اكن هذا الاقرتاح يتناقض مع تعريف  يكون مفهوما بصورة خمتلفة يف خمتلف الثقافات وال مم. ولكن من غري الواحض ما ا 

 املعارف التقليدية بأ هنا معارف تتسم بسميت "احلركية والتطور".

ىل لزوم أ ن يكون التعريف واسعا مبا يكفي ليغطي لك أ نواع املعارف وبصورة أ مّع، يشري أ حد الآر  .30 اء املطروحة ا 
ىل رضورة أ ن يكون التعريف دقيقا وحمدودا ل غراض  آخر ا  التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، بيامن يشري رأ ي أ

ذا اكن التعريف واسعا، مفن شأ ن عنارص أ خرى، مثل معايري ال هلية و/أ و الاس تثناءات والتقييدات،  الوضوح والشفافية. فا 
ىل  اّل س يؤثّر ذكل عىل نطاق امحلاية )نطاق احلقوق(، اليت قد يلزم احلّد مهنا، من أ جل التوّصل ا  أ ن تؤدي دور املصفاة، وا 

الاس تثناءات اتفاق. وابلتايل هناك تفاعل بني القضااي الرئيس ية املمتثةّل يف تعريف املوضوع، واملس تفيدين، ونطاق احلقوق، و
والتقييدات. وقد يكون ذكل التفاعل مرتبطا كذكل ابلتوازن اذلي يمكن يف لك أ نواع ال نظمة اخلاصة حبامية امللكية الفكرية 

 )واذلي تقوم عليه لك القضااي املتداخةل ال ربع(، أ ي التوازن بني احلقوق اخلاصة واملصاحل العامة.

ضافيا مفيدا 3)0ادة وأ خريا قد توفر الصياغة الواردة يف امل .34 ( من النص اخلاص بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي موردا ا 
 للنص اخلاص ابملعارف التقليدية فامي خيص اختيار املصطلحات.

 ال مم أ و ادلول ابعتبارها هجات مس تفيدة من امحلاية – 4

ىل السواء. وقد ترغب اللجنة يف متثّل قضية حتديد املس تفيدين قضية متداخةل جيري النظر فهيا مضن املوضوعني ع .33
 تناولها مضن النصني لكهيام بطريقة متسقة.
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ىل ال شخاص )الطبيعيني والاعتباريني( اذلي س ُيحّددون  .32 شارة ا  أ وال، أ س تخدم مصطلح "املس تفيدين" هنا لال 
 علهيا اللجنة.ك حصاب احلقوق مبوجب الترشيعات الوطنية أ و احمللية املنِفّذة لصك دويل ابلصيغة اليت قد توافق 

وينبغي المتيزي بني ذكل وبني كيان )مثل "سلطة خمتصة"( قد تُلكّف مبوجب القانون الوطين مبهمة ممارسة احلقوق يف  .32
ليه مبصطلحي "املعارف التقليدية اليتمية" و"أ شاكل التعبري  احلاالت اليت يتعّذر فهيا حتديد املس تفيدين )مّما ميكننا اال شارة ا 

من النص اخلاص بأ شاكل  0من اخليار  4من النص اخلاص ابملعارف التقليدية والفقرة  4.4(. وترتك الفقرة الثقايف اليتمية"
س ناد املعارف وأ شاكل  التعبري الثقايف التقليدي للترشيعات الوطنية خيار اعتبار كيان وطين هجة مس تفيدة، عندما ال ميكن ا 

ىل جامعة أ صلية أ   و حملية أ و حرصها يف تكل امجلاعة، و/أ و عندما يتعّذر حتديد امجلاعة اليت التعبري املذكورة بصورة حمّددة ا 
نفاذها. وتكل  اس تحدثهتا. وقد يؤدي الكيان الوطين دورا كذكل عندما يلمتس املس تفيدون املساعدة الالزمة ال دارة حقوقهم وا 

ُمتناوةل يف النصني مضن املواد املتعلقة بتنظمي "الكياانت الوطنية" ال تُعد، يف رأ يي، "هجات مس تفيدة" ابملعىن احلقيقي، ويه 
دارهتا.  احلقوق وا 

آخر من "املس تفيدين"، أ ي مجموعة أ مّع من ال شخاص اذلين قد يس تفيدون من ال حاكم ابلصيغة اليت قد  .36 وهناك نوع أ
مبوجب ال حاكم، ولكن  توافق علهيا اللجنة. وهؤالء ال شخاص ليسوا املس تفيدين املبارشين من خالل اكتساهبم حقوقا معّينة

دراهجم يف قامئة "املس تفيدين": فقد يس تفيد "اجملمتع قاطبة"، مثال، من ال حاكم بصورة غري مبارشة. وميكن، يف رأ يي،  ميكن ا 
 بلورة هذا املفهوم عىل حنو أ فضل بلغة ادليباجية، بدال من بلورته يف مادة بعنوان "املس تفيدون".

ن املس تفيدين من امحلاية )مبعىن "أ حصاب احلقوق"( يف الك النصني  م ويبدو أ ن مثة تفاهام بشأ ن املب .31 دأ  القائل ا 
الشعوب ال صلية وامجلاعات احمللية. وتظّل هناك، ابلطبع، اختالفات يف الرأ ي خبصوص اس تخدام مصطلحي "الشعوب" 

جراء مشاورات غري رمسية خبصوص هذه القضااي، وميكننا الرجوع  و"امجلاعات احمللية". وقد طلبُت فعال من بعض الوفود ا 
لهيا فامي بعد.  ا 

آراء خمتلفة بشأ ن القدر اذلي ينبغي أ ن يتجاوز به الصك الشعوب ال صلية أ و امجلاعات احمللية  .39 غري أ نه ال تزال هناك أ
آخرين، سواء حّدد م أ و عّرفهم نص دويل )نصوص دولية( و/أ و ترشيع حميل، مثل "ال مم".  ليشمل مس تفيدين حممتلني أ

وابلفعل، هناك من يرى أ نه ينبغي الاعرتاف ابلشعوب ال صلية وامجلاعات احمللية ابعتبارها اجلهات املس تفيدة  .36
الوحيدة. وهذا الرأ ي مرّده الانشغال من احامتل توس يع امحلاية بشلك كبري لتشمل أ ي نوع من أ نواع املعارف أ و التعبري 

ىل أ ن تكون مرتبطة جبامعة أ صلية أ و حملية )انظر املناقشة بشأ ن "الصةل" ابمجلاعة  الثقايف، ل ن تكل ال نواع لن حتتاج ا 
 أ عاله(.

آخر يفيد برضورة اعتبار ال مم هجات مس تفيدة ل ن بعضا من ادلول ال عضاء ال ميتكل رشاحئ ساكنية  .21 وهناك رأ ي أ
 حمّددة ميكن وصفها بشعوب أ صلية او جامعات حملية.

ىل شعب أ صيل )مثل ال مم وميكن أ ن ينطوي مصطلح "ال مم" عىل م .20 عان خمتلفة حسب الس ياق: فميكن أ ن يشري ا 
ىل حد ما مرادفا قريبا ملصطلح "ادلوةل". وميكن، عند النظر يف  ىل ساكن بدل بأ مكهل، ويكون ا  ال وىل يف أ مرياك الشاملية(، أ و ا 

ماكنية اعتبار ادلول هجات مس تفيدة، مراعاة احلاالت اليت ال تنمتي فهيا املعارف  التقليدية أ و أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ا 
ىل شعب أ صيل أ و جامعة حملية يف والية قضائية معّينة.  ا 

آنفا هناك، يف الفقرة  .24 ، الاقرتاح اذلي مفاده أ نه ميكن اعتبار "الكيان الوطين" هجة مس تفيدة عندما 32وكام ذكرُت أ
دثت املعارف التقليدية أ و أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، أ و يتعّذر حتديد الشعب ال صيل أ و امجلاعة احمللية اليت اس تح

ىل شعب أ صيل/شعوب أ صلية أ و جامعة/جامعات  س ناد املعارف وأ شاكل التعبري املذكورة بصورة حمّددة ا  عندما ال ميكن ا 
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ت احمللية ابعتبارها مالاك مبارشا حملية. وال بّد للجنة من تناول مسأ ةل ال مم أ و ادلول اليت حتّل حمّل الشعوب ال صلية أ و امجلاعا
للحقوق املرتبطة ابملعارف التقليدية/أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، عىل عكس ال مم أ و ادلول اليت يقترص دورها عىل 

نفاذها ابمس الشعوب ال صلية أ و امجلاعات احمللية. دارهتا أ و تنظميها أ و ا   ممارسة احلقوق أ و ا 

عادة النظر يف القضية بغية توضيح الظروف اليت ميكن فهيا اعتبار أ مة/دوةل أ و كيان وعىل أ ية حال أ ظنُّ أ نه جي .23 ب ا 
ىل اتفاق قد يكون من املس تحسن ترك تكل القضية كخيار يُبّت فيه عىل الصعيد الوطين  وطين هجة مس تفيدة. وللتوّصل ا 

ىل النظر بعناية يف الفقرة  من النص اخلاص ابملعارف التقليدية،  4اخليار  من 0وفق الوضع السائد وطنيا. وأ دعو الوفود ا 
اليت من شأ هنا توفري حل معيل ومقتضب لتكل القضية من خالل الاعرتاف ابلشعوب ال صلية وامجلاعات احمللية كجهات 

مس تفيدة وترك الباب مفتوحا، يف الوقت ذاته، أ مام ادلول ال عضاء اليت قد ترغب يف حتديد أ مم أ و دول كجهات مس تفيدة 
 عىل املس توى الوطين.

من النص اخلاص ابملعارف  0وهناك عالقة اكمنة بني حتديد املس تفيدين وحتديد املوضوع كام هو وارد يف املادة  .22
التقليدية والنص اخلاص بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي )انظر أ عاله(. وبشلك عام، الحظت وفود عديدة حاالت التداخل 

ىل خمتلف الصالت املوجودة بني املادتني. 4و 0والتكرار بني املادتني   يف الك النصني، وأ شارت وفود كثرية ا 

دراج عبارة "اليت متكل املعارف التقليدية أ و حتافظ علهيا أ و تس تخدهما أ و تطورها" يف تعريف  .22 فالبعض يوّد، مثال، ا 
من النص اخلاص  0من اخليار  0ة والفقرة من النص اخلاص ابملعارف التقليدي 0.4املس تفيدين، عىل النحو الوارد يف الفقرة 

بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي وذكل من أ جل حتديد املس تفيدين احملمتلني بوضوح. بيامن يعترب البعض الآخر ذكل تكرارا ل ّن 
من النص اخلاص  3.0العالقة بني املعارف التقليدية أ و أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملس تفيد مبيّنة أ صال يف الفقرة 

من النص اخلاص بأ شاكل التعبري الثقايف  4)ج( من اخليار 0والفقرة  0)ج( من اخليار 4ابملعارف التقليدية ويف الفقرة 
ماكنية اال حاةل املرجعية بني املادتني  لتاليف الازدواجية والتناقض يف النص.  4و 0التقليدي. ومن املقرتح أ ن تنظر اللجنة يف ا 

حول معىن مصطلحات عبارة "اليت متكل املعارف التقليدية أ و حتافظ علهيا أ و تس تخدهما أ و تطورها" من وتباين الآراء 
ىل اتفاق، وهو مشابه، من بعض النوايح، ملا أ ثري خبصوص معىن مصطلح  ال مور اليت قد حتّد من فرص التوصل ا 

 "تقليدي" )انظر أ عاله(.

 طبيعة احلقوق - 3

 تتعلق القضااي املتداخةل اليت حددهتا هنا بطبيعة احلقوق اليت س متنح للمس تفيدين )أ حصاب احلقوق(. .26

مصطلحي "المتكل غري املرشوع" و/أ و "سوء  التقليديأ شاكل التعبري الثقايف ويس تخدم نصا املعارف التقليدية و  .21
الاس تخدام"، ولكن مرشوع الصكوك تكل مل تعّرف هذين املصطلحني ومل حُيدد معناهام القانوين ادلقيق يف اللجنة احلكومية 

تلف ادلولية. ومن هجة أ خرى، ميكن اس تخدام املصطلحني بطريقة غري تقنية تسمح بأ ن يشمال، بشلك مناسب وعام، خم 
 ال عامل احملظورة املفصةل بتفصيل أ كرب يف مرشوع املواد التنفيذية للنصني.

ن مصطلح "المتكل غري املرشوع" هل معىن تقنيا معروفا. و  .29 المتكل  أ ن لو" بالكس"جاء يف قاموس ومن هجة أ خرى، فا 
أ و أ فاكر غري قابةل للحامية  "الرضر الشخيص يف القانون اال نلكزيي املرتتب عىل اس تخدام معلومات غري املرشوع يعين

مبوجب حق املؤلف جتمعها مؤسسة ما وتنرشها للحصول عىل أ رابح عن طريق املنافسة غري املرشوعة مع مؤسسة أ خرى، 
( 0وعنارص المتكل غري املرشوع يه: )]...[  أ و نسخ مصنف مل يطالب مبدعه مبنحه حقوق اس تئثارية أ و مل حيصل علهيا بعد.

( أ ن يأ خذ املدعى عليه املعلومات دون القيام 4د استمثر وقته أ و ماهل أ و هجده الس تخراج املعلومات، )أ ن يكون املدعي ق
والرضر النامج عن المتكل غري املرشوع . ( أ ن يكون املدعي قد ترضر من املنافسة بسبب أ خذ املعلومات"3ابستامثر مماثل، )

ًذا عىل اس تخدام أ و  انون اال نلكزيي.هو جزء من قانون املنافسة غري املرشوعة يف نظام الق فالمتكل غري املرشوع ينطوي ا 
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قامة ادلعوى يف القضااي اليت ال تنطوي عىل  اقرتاض غري مرشوع أ و غري رشيف مللكية خشص ما، وكثريا ما يس تخدم ال 
و متلاك عن طريق وقد يكون المتكل غري املرشوع اقرتاضا غري مرشوع أ   التعدي عىل حق من حقوق امللكية يف حد ذاهتا.

آخر.  الغش ل موال أ و ممتلاكت مؤمتن علهيا دلى خشص ما ويه يف الواقع مكل خشص أ

آخر مرشوع املواد بشأ ن املوار الوراثية كام يه معّدة يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة تتضمن  .26 وأ ذكر أ يضا أ ن أ
 تعريفني للمتكل غري املرشوع وهام:

 0اخليار 

هو ]اكتساب[ ]اس تخدام[ موارد وراثية ]و[ ]أ و[ ]مش تقاهتا[ ]و[ ]أ و[ ]معارف تقليدية "المتكل غري املرشوع" 
معنية[ ]و[ ]أ و[ ]معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية[ دون موافقة ]حرة[ ]مس بقة مس تنرية[ ]من قبل اجلهات 

ام[، ]طبقا للترشيعات اخملّوةل ال عطاء ]تكل[ املوافقة[ ]السلطة اخملتصة[ عىل ذكل ]الاكتساب[ ]الاس تخد
 الوطنية[ ]لبدل املنشأ  أ و البدل املوّرد[.[

 4اخليار 

]"المتكل غري املرشوع" هو اس تخدام موارد وراثية و/أ و ]مش تقاهتا[ و/أ و ]معارف تقليدية معنية[ و/أ و 
و املعارف ]معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية[ تكون للآخر عندما حيصل املس تخدم عىل املوارد الوراثية أ  

ىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املورد.  خالل ابلثقة يؤدي ا  التقليدية من صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أ و ا 
واس تخدام موارد وراثية و]مش تقاهتا[ و]معارف تقليدية معنية[ ]معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية[ مكتس بة 

اء، والاس تكشاف املس تقل، والهندسة العكس ية، والكشف عرب وسائل قانونية مثل قراءة املنشورات، والرش 
خفاق أ حصاب املوارد الوراثية و]مش تقاهتا[ و]املعارف التقليدية املعنية[ ]املعارف التقليدية ا  غري املقصود، نتيجة 

جراءات وقائية معقوةل ال يعّد متلاك غري مرشوع.[  املرتبطة ابملوارد الوراثية[ يف اختاذ ا 

نفسه، ميكن اس تخدام مصطلح "سوء الاس تخدام" بطريقة عامية ليشمل حاالت الاس تخدام احملظور وعىل املنوال  .21
أ ن "سوء الاس تخدام" يف جمال الرباءات يعين  "بالكس لو"جاء يف قاموس أ و اجلائر رمغ أ ن هل أ يضا معىن تقنيا، حيث 

ما لمتديد احلق الاحتاكري املمنوح عىل حنو  غري مرشوع ليشمل سلعا غري محمية ابلرباءة أ و النهتاك "الانتفاع برباءة اخرتاع ا 
الئق، الس تخدام غري الاأ ن "سوء الاس تخدام" يعين " "بالكس لو"قاموس  جاء يفقوانني ماكحفة الاحتاكر." وبصفة عامة، 

 حصيح أ و بطريقة غري مقصودة أ و ال ميكن توقعها." وتعّرف القواميس معوما سوء الاس تخدام بأ نه اس تخدام خاطئ أ و غري
ىل ال فعال  ىل اس تخدام غري الئق أ و مفرط، أ و ا  ساءة الاس تخدام أ يضا ا  ساءة التطبيق. وقد يشري مصطلح ا  غري الئق، أ و ا 

 اليت تغرّي غرض اليشء أ و وظيفته ال صلية.

ىل احلقوقيفيف هذا اجلانب أ كرث  خوضلن أ  ل غراض هذه الورقة غري الرمسية، و .20  احملددة  هذه املرحةل، وأ نتقل الآن ا 
ىل اال جابة عىل تكل تسعى و . التنفيذية مرشوع املوادالواردة يف  ابملعارف التقليدية و/أ و املتعلقة ددة احملفعال مسأ ةل ال  املواد ا 

 ميكنتحديد أ نواع ال فعال اليت وأ رى أ ن ال مر هنا يتعلق ب . هاأ و منع  هاحظر اليت يتعني أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمية 
" و " ات من قبيل "المتكل غري املرشوعصطلحورمغ أ ن امل" أ و "سوء الاس تخدام". المتكل غري املرشوعأ عامل "اعتبارها 
أ عتقد أ ن التساؤل احلقيقي،  (،الصكوكأ هداف وديباجة الصك )مصطلحات مناس بة وميكن تركها يف  س تخدام" يهسوء الا

ن اكن هناك تساؤل، س يكون متعلقا ب  ابملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف ميكن ربطها اليت تحديد احلقوق ا 
 احملمية. التقليدي



 
9 
 

ا من اخليارات الس ياس ية اليت ينبغي لدلول ال عضاء أ ن تنظر فهي اعدد املواد احلاليةمشاريع  توحضيف هذا الصدد، و .24
 .وتعمل هبا

 .""احلق يف احلصول عىل تعويض خيارو " احلق يف قول ال"خيار  الرئيس يان هام ناخلياراوبلك رصاحة، ف .23

 موميكهن حصاب احلقوق مجموعة من احلقوق اليت ميلكوهنال   يكون، حيث الاس تئثاريةقوق احلمنوذج يتبع اخليار ال ول و  .22
طار هذا الهنج، واحلال. حسب ، عهنا أ و التنازلها نقل  نفاذها جموعة من احلقوق اليت ميكن مبأ حصاب احلقوق يمتتع يف ا   ضدا 

هذا اخليار  أ طلقت عىلهذا ول . صالحياهتم الاس تئثارية مضنتدخل س تخدامات اليت لال"ال" وعليه، ميكهنم قول  .الغري
 .املؤلف رباءات وحقالنص علهيا قوانني ت اليت  الاس تئثاريةقوق الاقتصادية احل بيعةط  يه ههذو ".  احلق يف قول ال"
زاء مصنف ما  عض ال فعالالسامح ببيف  ابحلق الاس تئثارياحلق  يمتتع املؤلف أ و صاحب ،مثال مبوجب قانون حق املؤلفو  ا 

تكل ال فعال تنفيذ البت يف  هميكنحق اس تئثاري ل ن صاحب احلق هو الشخص الوحيد اذلي . وهذا احلق أ و حظرها
 .للقيام بذكل لغريالسامح لأ و احملددة 

ليه يف اتفاقيةحق املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنري يش به  الاس تئثاريهذا احلق و  .22 التنوع  ة، عىل النحو املشار ا 
ماكنية يف الواقع، وعىل سبيل املثال.  البيولويج  "قول ال".فالك احلقني ينطواين عىل ا 

بعض احلصول عىل مقابل ل احلق يف وبعبارة أ خرى، هو احلق يف املاكفأ ة أ و التعويض. ف اخليار الثاين وأ ما  .26
ماكنية منع تكل الاس   الاس تخدامات يف ال دبيات وصفه  تّ  مبا صةلهل هذا اخليار و  أ و الاعرتاض علهيا. تخداماتدون ا 

ماكنية ميكن و نظام املسؤولية التعويضية". وتشمل أ نظمة امللكية الفكرية القامئة هذا اخليار. ب " الرتاخيص اال جبارية يف اعتبار ا 
 قول ال.لحق يف التعويض دون حق مقابل مثال لل رباءاتالحق املؤلف وقانون  جمايل

الرتخيص اال جباري لبعض بشأ ن ترتيبات  الوطنية حلق املؤلفال نظمة يف بعض ومكثال عىل ذكل، جند  .21
اتفاقية برن محلاية املصنفات ال دبية من ( 0)03( واملادة 4اثنيا) 00 املادةوتنص الاس تخدامات العامة للمصنفات املوس يقية. 

طار التنفيذ عىل )اتفاقية برن( والفنية  جيب أ نه ال وتنص املاداتن عىل الرتخيص اال لزايم يف جمال حق املؤلف.  بشأ نا 
 .تطبيق الرتاخيص اال جبارية عادل عندتعويض يف  املؤلفق املساس حب

طار حق املؤلف، تسمح احلوعىل  .29 قوق املالية صعيد خمتلف، جيب المتيزي بني احلقوق املالية واحلقوق املعنوية. يف ا 
لصاحهبا بأ ن جيين ماكفأ ة مالية نظري اس تخدام الآخرين ملصنفاته. س تغطي احلقوق املالية الاس تئثارية ال فعال التالية 

 :ابملصنف املتعلقة

 ؛مبختلف ال شاكل مثل النرش املطبعي أ و التسجيل الصويتاس تنساخه  •
 ؛ةأ مام امجلهور كام يف املرسحيات أ و ال عامل املوس يقيأ داؤه  •
 )الرتس يخ(؛ عىل صورة أ قراص مدجمة أ و أ قراص مرئية رمقية مثالتسجيهل  •
 ؛اال ذاعة أ و الاكبل أ و القمر الصناعيبثه من خالل  •
ىل لغات أ خرىترمجته  •  ؛ وا 
 .ىل فيمل سيامنيئا  مثل من قصة روائية حتويره،  •

بأ هنا جزء من منوذج حق املؤلف. وابختصار،  "اتفاقية برن"مكرر من  6الواردة يف املادة احلقوق املعنوية تَُعّرف  .26
ىل املؤلف )حق اال س ناد( واحلق يف الاعرتاض عىل أ ي تشويه  تشري ىل احلق يف املطالبة بنس بة املصنف ا  احلقوق املعنوية ا 

أ و حتريف أ و غري ذكل من تعديل أ و تقييد للمصنف يكون من شأ نه اال رضار برشف املؤلف أ و بسمعته )احلق يف 
 (.صنفامل  سالمة
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حلقوق املالية واملعنوية. بشأ ن ا النصوص اخلاصة ابملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي خياراتتتضمن  .61
، كام ميكن مطالعة 0من اخليار  0. 3طالع عىل احلقوق املالية يف الفقرة اص ابملعارف التقليدية، ميكن الاففي النص اخل

أ شاكل التعبري . ويف النص اخلاص ب4( من اخليار 0)ب( ) 0. 3ويف الفقرة  0من اخليار  4. 3احلقوق املعنوية يف الفقرة 
)ج( و)د(  4)أ ( و )ب( وعىل احلقوق املعنوية يف اخليار  4طالع عىل احلقوق املالية يف اخليار الاالثقايف التقليدي، ميكن 

ىل النقاش ادلائر يف جمال املعارف التقليدية. فقد  والس تكشاف الآاثر املرتتبة عىل هذا المتيزي، امسحوا يل أ نه(. و) أ شري ا 
يف مالمئة احلقوق املالية الاس تئثارية لبعض أ شاكل املعارف التقليدية )عىل سبيل املثال، ابلنس بة  اال ماكنيةرأ ى البعض 

ية، واملعارف التقليدية سة أ و الرّسِ ىل شعو  للمعارف التقليدية املقدَّ ب أ صلية وجممتعات حملية حمددة(، املنسوبة عىل حنو فريد ا 
ىل احلقوق املعنوية مناس بًا للمعارف التقليدية اليت تتصف ابلعلامنية ومتاحة ابلفعل  بيامن ميكن أ ن يكون المنوذج املستند ا 

ىل شعوب أ صلية وجممتعات حملية حمددة. وابملثل، وفامي يتعلق بأ شاكل التعبري الثقايف  للجمهور أ و تكل اليت ال تُنسب ا 
ىل  مت ال عامل الرسية مهنا و/أ و تكل اليت تتضمن أ مهية ثقافية أ و روحية عىل أ نه ميكن حاميهتا استنادًا ا  التقليدي، فقد ُقّدِ

حقوق مالية، بيامن ميكن حامية سائر أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ال خرى عىل حنو اكف بنظام مس توىح من 
 .املعنوية احلقوق

آخر، ارتبوهناك  .60 ط ارتباطًا فضفاضًا ابحلقوق املعنوية يف النص اخلاص بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، وهو خيار أ
ىل تضليل امجلهور خبصوص منشأ  املعارف التقليدية أ و  امحلاية ضد المتويه، مبعىن، امحلاية ضد اس تخدام حُيمتل أ ن يؤدي ا 

ىل منوذج منافسة غري مرشوعة، أ مام اللجنة أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي املعنية. وقد نُوقش هذا الهن ج، املستند يف العادة ا 
م مناحلكومية ادلولية )عىل سبيل املثال، انظر الاقرتاح  وفد الرنوجي يف ادلورة التاسعة للجنة  املقدَّ

 (.(WIPO/GRTKF/IC/9/12 )الوثيقة

ة كيف ميكن أ ن يكون البعض مهنا مناس بًا يف بعضها بعضا. وميكنين مالحظمجيعها اخليارات املبينة أ عاله ال تستبعد   .64
ىل اللجنة  بعض احلاالت، يف حني ميكن أ ن يكون البعض الآخر أ كرث مالمئة يف حاالت خمتلفة أ خرى. يرُتك هذا ال مر ا 

ىل خيارات معينة قد يؤثر عىل التوازن ىل حقيقة أ ن التوصل ا  اذلي  احلكومية ادلولية لتقريره، ولكين أ ود أ ن أ لفت الانتباه ا 
ليه العديد من الوفود.  بكيفية تصور امِلكل العام وطبيعة تكوينه فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية ويتعلق هذا ال مر أ شارت ا 

وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي )ويؤثر هذا ال مر عىل قضية أ خرى من القضااي ذات اجلوانب املتعددة واملشرتكة بني عدة 
ذا اكن قطاعات واليت سيمت  تناولها فامي بعد(. وعالوة عىل ذكل، قد يتوقف حتديد ماهية اخليارات املناس بة عىل حقيقة ما ا 

ىل أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي؛ وعىل طبيعة تكل املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري  ىل املعارف التقليدية أ و ا  املرء يشري ا 
ىل الوثيقة الثقايف التقليدي؛ وعىل ال غراض اليت ستُ  س تخدم فهيا. وفامي يتعلق بطبيعة املعارف التقليدية، أ شري هنا ا 
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9  ،)"قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف ال شاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية"(

ذج احلقوق، عىل سبيل املثال، واليت حتدد ال شاكل اخملتلفة املمكنة للمعارف التقليدية. ويف هذا الصدد، س يعمتد اختيار منو 
ذا اكنت اجملمتعات ال صلية واحمللية ما زالت  ذا اكن قد ت الكشف عىل املعارف التقليدية فعليًا من عدمه، وعىل عام ا  عىل عام ا 

 .يه املتحمكة يف تكل املعارف التقليدية بصورة مبارشة أ و مل تعد بعد حتت س يطرهتا

ضايف يمتثلحتتوي  .63 يف خيار مزدوج: هنج قامئة عىل احلقوق وأ خرى قامئة عىل التدابري. يوجد يف  النصوص عىل هنج ا 
( وهنج قامئ 0النص اخلاص ابملعارف التقليدية ما ميكن أ ن يُوصف عىل نطاق واسع بأ نه هنج قامئ عىل أ ساس حقويق )اخليار 

شاكل التعبري الثقايف التقليدي يّفِي الوارد يف النص اخلاص بأ   0(؛ ويبدو يل أ ن اخليار 4عىل أ ساس التدابري )اخليار 
ىل التدابري،  ىل احلقوق. يرى البعض وجوب اعتبار هذه اخليارات )القامئة عىل  4اخليار  بيامن يستندمبتطلبات استناد الهنج ا  ا 

 .ضها عن بعضمتاكمةل وميكن امجلع بيهنا، بيامن يراها الآخرون منفصةل بع خيارات أ ساس احلقوق والقامئة عىل أ ساس التدابري( 

ىل يف الهنج  .62 نفاذها؛ ويف الهنج املستند ا  دارهتا وا  ىل أ ساس حقويق، س ُيمنح املس تفيدون حقوقًا ميكهنم ا  املستند ا 
التدابري، س ُيطلب من ادلول وضع "تدابري" فقط محلاية املعارف التقليدية، واليت ميكن أ ن تشمل طائفة واسعة من اخليارات 
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ىل التدابري غري مأ لوفًا يف قانون امللكية الفكرية ادلويل. القانونية املدنية واجلنائية اليت ميكن تطبيقها مع  ليًا. ال يعد الهنج املستند ا 
من ادلول املتعاقدة أ ن "تتخذ التدابري الاكفية 0612فعىل سبيل املثال، تتطلب املادة الثانية من اتفاقية ال مقار الصناعية لعام 

ىل املرونة اليت يوفرها هذا الهنج ملنع" توزيع اال شارات احلامةل لربامج غري مرخص ببهثا ىل تدابري ا  . يشري مؤيدو الهنج املستند ا 
يف تنفيذ الصك عىل الصعيد الوطين، ويتحججون بأ ن الهنج القامئ عىل أ ساس احلقوق الاس تئثارية قد ال خُيَِّلف سوى القليل 

 .اذلي ميكن التحمك فيه عىل الصعيد الوطين من حيث نطاق امحلاية

نة احلكومية ادلولية أ يضا مناقشة نطاق تفاصيل احلاالت اليت ميكن فهيا تطبيق الصك ادلويل، والنقطة اللج تس تطيع  .62
عندها. ويف الواقع، يتوفر دلينا هنا، مرة أ خرى، هنجان: أ حدهام، هو منح ادلول أ قىص  تس تدعي تطبيق القانون الوطيناليت 

وطنية وحملية للتنفيذ وغري ذكل من التدابري؛ والثاين، التحيل بأ كرب  قدر من املرونة لتحديد نطاق امحلاية من خالل ترشيعات
قدر من التفاصيل والتوجيه عىل الصعيد ادلويل لضامن أ قىص قدر من املواءمة. يمكن هذا ال مر يف مصمي مناقشات اللجنة 

ىل مسأ ةل من املسائل اليت ُأثريت يف جزء م ن اجامتع السفراء اذلي ُعقد احلكومية ادلولية بشأ ن نص صك دويل، ويعود ا 
ابن دورة انعقاد اللجنة رمق  ىل التصدي لها عىل الصعيد ادلويل، وما يه اليت 46ا  ، وحتديدًا ما يه املسائل اليت حنن حباجة ا 

 .بشأ هنا عىل الصعيد الوطينوالتعامل ميكن تركها 

جيابية" وأ خرى "دفاعية" محلاية املعارف التقليديةوأ خريًا،  .66 وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقد نُوقش  هناك هنج "ا 
 .هذان الهنجان ابلتفصيل من قبل. كام يوجد أ يضا خيارات غري متصةل بعضها ببعض

 "التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي "املتاحة للجمهور/املنترشة عىل نطاق واسع" ومفهوم "امِلكل العاماملعارف  – 2

تواجه اللجنة احلكومية ادلولية يف طريقة معاجلة املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف  أ حد التحدايت اليتيمكن  .61
ىل املعارف  شارة ا  التقليدي املتاحة ابلفعل للجمهور و/ أ و املنترشة عىل نطاق واسع. ميكنين اس تخدام هذه املصطلحات لال 

ىل عامة امجلهور. تمتثل املسأ ةل املرتبطة ابلس ياسة العامة  التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة فعليًا، دون قيود، ا 
ذا اكن ينبغي توفري حامية متفاوتة للمعارف التقليدية أ و ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور، من انحية،  يف ما ا 

فاذ والاس تخدام املقيد، من انحية أ خرى، مع التسلمي واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية أ و ذات الن
ابالختالف الكبري يف صور املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي وكيفية اس تخداهما، ومن هو املس تخدم، 

رتباطه وماكن الاس تخدام وأ س باب اختالف هذا الاس تخدام. يعد هذا ال مر من املسائل ذات اجلوانب املتعددة نظرًا ال
بتعريف املوضوع، وبتحديد املس تفيدين، وحتديد حدود نطاق احلقوق ومدى الاس تثناءات والتقييدات لهذه احلقوق. ويف 

بصورة منفصةل ملعارف التقليدية/أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي املشرتكة عرب ثقافات وأ قالمي ارأ يي، جيدر التعامل مع قضية 
 .امحلاية العابرة للحدودمبقتىض املواد اليت تتناول 

 :عىل مراجع خاصة هبذه املسأ ةل يف النص اخلاص ابملعارف التقليدية يف الاطالعميكن  .69

ىل املعارف التقليدية املعروفة أ و املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة املس تفيدين، 2. 0الفقرة  - : ]ال متتد امحلاية ا 
معقوةل[، واملوجودة يف امِلكل العام، واحملمية حبق من حقوق امللكية الفكرية أ و زمنية  لفرتة، ]0. 4حسب تعريفهم يف املادة 

اليت يه تطبيق ملبادئ وقواعد وهمارات ودراية معلية وممارسات وأ نشطة تعلميية معروفة يف املعتاد وعىل حنو عام بصورة 
 جيدة.[ )يف معايري ال هلية(

م املعارف التقليدية ]احملمية[ معروفًا خارج الس ياق )ب(: "حيث يكون اس تخدا 0. 3الفقرة ، 4اخليار  -
 ية(التقليدي"/"حيث تكون املعارف التقليدية ]رسية[/]غري معروفة عىل نطاق واسع،[" )يف نطاق امحلا
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َ : 00. 6الفقرة  - ستبعد السلطات الوطنية املعارف التقليدية املتاحة ابلفعل دون قيود للجمهور العام من امحلاية.[ )يف ت
 (.س تثناءات والتقييداتالا

ىل المتيزي بني املعارف التقليدية الرسية واملعارف التقليدية املتاحة للعامة/املنترشة عىل نطاق واسع، يدعو  .66 أ حد الآراء ا 
اتحة النوع ال خري حبرية، ولكن مع  ىل اس مترار ا  أ و املعارف التقليدية املعروفة أ و املس تخدمة خارج اجملمتع احمليل، مبا يؤدي ا 

امحلاية املمنوحة للمعارف التقليدية سوف يعين هذا أ ن تكون من قبل احلقوق املعنوية. و  كيفية الاس تخدامتنظمي وضبط 
املتاحة للعامة/املنترشة عىل نطاق واسع أ كرث اعتدالا، ولن تُفرض قيود عىل امِلكل العام بنفس الطريقة اليت سوف تفرضها 

ودة احلالية للنص اخلاص ابملعارف التقليدية قد أ رىس احلقوق املالية الاس تئثارية. وبعد هذا العرض، يتضح أ ن مرشوع املس
لهيام أ عاله(، ووضع مجموعة خاصة من 00. 6)ب( والفقرة  0. 3الفقرة  4مس توايت خمتلفة من امحلاية )انظر اخليار  ، املشار ا 

ىل كيفية وسبب وماكن اس تخداهم  ا.احلقوق وفقا لطبيعة املعارف التقليدية واستنادا ا 

آخر وهناك  .11 المتيزي بني املعارف التقليدية الرسية وبني املعارف التقليدية املتاحة للعامة/املنترشة عىل  عدميمتثل يف رأ ي أ
نطاق واسع، ال س امي املعارف التقليدية اليت مل تصبح متاحة للجمهور أ و مل تنترش عىل نطاق واسع مبوافقة أ حصاهبا. حيتاج 

يالء النظر بعناية سواء يف احلاةل ىل ا   اليت سوف تش متل فهيا امحلاية املتوخاة عىل اكفة احلقوق مبا فهيا احلقوق ال مر ا 
 .الاس تئثارية أ و يف احلاةل اليت تكون فهيا تكل امحلاية متوفرة بصورة أ كرث اعتداالً 

هذه الآراء بشدة يف طرح تساؤالت: هل ينبغي حامية مجيع املعارف التقليدية؟ هل يتعني توفري حامية متساوية تلح  .10
ىل درجة معينة من التوافق حول هذه املسأ ةل ذات اجلوانب املتعددة، وذكل مجل  يع املعارف التقليدية؟ يتطلب ال مر التوصل ا 

وبرصف النظر عن أ اي ما اكن القرار املتخذ بشأ ن هذا اجلانب، فس يكون هل تأ ثريًا عىل اجلوانب ال خرى، مثل املس تفيدين 
 .ات، وذكل من بني أ مور أ خرىونطاق احلقوق والاس تثناءات والتقييد

ىل وابلنظر  .14 يالء عناية واجبة ا  آاثرها اجلوهرية، ميكن ا  ىل أ لهيا بشأ ن هذه املسأ ةل، وا  ىل اخليارات اليت ميكن التوصل ا  ا 
نشاء مس توايت خمتلفة من امحلاية، وفقا خلصائص املعارف التقليدية، ووفقا للكيفية اليت تُس تخدم هبا تكل  اخليار اخلاص اب 

ىل التفكري يف مسائل معلية من حيث: من هو املعا ىل جانب ذكل، حيتاج ال مر ا  رف وسبب وماكن هذا الاس تخدام. وا 
ماحن املوافقة املبدئية املس تنرية أ و من هو املشارك يف وضع الرشوط املتفق علهيا عند تقامس املعارف التقليدية من قبل خمتلف 

 .الشعوب ال صلية واجملمتعات احمللية

دراك ترتبط هذه املسأ ةل، بدورها، بتفهم فكرة امِلكل العام، و أ مع، وبشلك  .13 املفاهمي ذات الصةل مثل "حاةل التقنية ا 
مذكرة بشأ ن معاين مصطلح امِلكل العام يف ) WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8الصناعية السابقة"، كام ورد يف الوثيقة 

ىل حامية املعارف ا شارة خاصة ا  لتقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي/أ شاكل التعبري نظام امللكية الفكرية مع ا 
 .الفوللكوري(. ولكام اتسع نطاق حامية املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، قلَّت املساحة املتاحة للِمكل العام

ليه نظام امللكية الفكرية. تتتمتحور  .12 وازن احلقوق الاس تئثارية مقابل هذه املسأ ةل حول التوازن ال سايس اذلي يستند ا 
 (.أ عاله 30مصاحل املس تخدمني وامجلهور العام بقصد تعزيز وحفز وماكفأ ة الابتاكر واال بداع )انظر الفقرة 

كيف تتناول النصوص اخلاصة ابملعارف التقليدية ، هذا العنرص يف الاعتبار يف بناء أ ي صك للملكية الفكريةمع أ خذ  .12
التقليدي العالقة مع امِلكل العام، واذلي هو أ حد الآليات لتحقيق التوازن يف أ نظمة امللكية الفكرية؟ وأ شاكل التعبري الثقايف 

يؤدي يرى البعض ادلور الرئييس والرضوري للِمكل العام يف حتفزي املزيد من اال بداع، وأ ن عدم وجود ِمكل عام ثري، سوف 
ىل خنق اال بداع.  ية املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي بغية عدم كام يرى البعض وجوب تقييد نطاق حاما 

 .التعدي عىل امِلكل العام
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عام" بوصفه غريبًا عىل القوانني العرفية للشعوب ال صلية وامجلاعات احمللية. الكل املويف املقابل، يرفض البعض مفهوم " .16
أ ن مسأ ةل بو ، تغلب عىل الشواغل اخلاصة ابملكل العام يدي التقل أ ن حامية املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايفبوحياجون 

. وس تكون معاجلة هذه املسأ ةل ذات أ مهية ال حراز تكتيس أ مهية أ ساس ية امحلاية ضد المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام
 تقدم يف مفاوضاتنا.

 يف دورهتا السابعة والعرشين دراس هتالجنة عىل ال املسائل ال خرى اليت يتعني 

ال رسيعًا عىل الرمغ من أ هنا تتطلب كذكل دراسة  .11 ىل هذه املسائل ال خرى ا   شامةل.مل يُتطرق ا 

 ال هداف واملبادئ

فامي خيص ال هداف واملبادئ/ال هداف/ادليباجة، ميكن للجنة أ ن جتري معلية تأ مل بشأ ن أ وثق هذه ال هداف  .19
ىل اتفاق أ و أ كرث مياثل اتفاقات امللكية الفكرية ابمللكية ال رتباطاً واملبادئ ا ذ تمتثل والية اللجنة يف التوصل ا  يكفل، و فكرية، ا 

طار الويبو، حامية أ شاكل التعبري الث ميكن للجنة أ ن تنظر  ،يف التقليدي واملعارف التقليدية عىل الصعيد ادلويل. ومن مثقايف ا 
طار أ شاكل التكرار والرتكزي عىل ال   فادييف تبس يط النص لت هداف املتعلقة ابمللكية الفكرية. ولقد أ ثريت قضااي مماثةل يف ا 

ىل املناقشة بشأ ن القضااي ال  ضافة هذا اجملال ا  . واقرتحت شامةلالتعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية، وقد تود اللجنة ا 
. كام لفت وفد الانتباه لكهيام لتعبري الثقايف التقليديبعض الوفود وضع مجموعة واحدة من ال هداف للمعارف التقليدية وأ شاكل ا

ىل الاختالف القامئ بني  أ هداف حامية املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف هدف أ و أ هداف الصك وبني هدف أ و ا 
 التقليدي.

د يؤدي تقليص عدد هدفًا بشأ ن الس ياسة العامة. وق 41يتضمن نص املعارف التقليدية، عىل سبيل املثال، أ كرث من و  .16
ىل توضيح املسار و  حراز املزيد من التقدم )انظر الفقرة  تيسريال هداف ا  حتقيق ذكل من خالل  أ عاله(. وقد يتس ىن 02ا 

ىل معاجلة طار الويبو،تفادي تكرار ال فاكر، وحتديد ال هداف الس ياس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت حتتاج ا  عىل  ، يف ا 
ىل أ قسام أ خرى )الآليات مقابل ال هداف(.الصعيد ادلويل، ون  قل فقرات تتضمن اللغة التشغيلية ا 

فعىل سبيل املثال، ترتبط بعض أ هداف الس ياسة العامة، الواردة يف نص املعارف التقليدية، ارتباطًا مبارشًا ابمللكية  .91
 الفكرية )النص التايل مطابق لل هداف كام وردت يف النص(، وتشمل ما ييل:

 ع ]الاس تخدام غري املرشوع وغري املنصف[ المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام؛]مقع[ من -
 تشجيع الابتاكر واال بداع؛و  -
 ضامن احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية واحلرص عىل التبادل القامئ عىل رشوط يتفق علهيا الطرفان؛و  -
 تشجيع رشط الكشف اال لزايم؛و  -
يف قواعد بياانت متاحة لفاحيص الرباءات، ما عدا يف احلاالت اليت تكون فهيا املعارف ضامن جتميع املعارف التقليدية و  -

 التقليدية رسية؛
 منع منح حقوق امللكية الفكرية ]غري السلمية[ ل طراف غري مرصح هلم بذكل؛و  -
 اس تخدام الغري للمعارف التقليدية؛و  -
ىل املعارف وصون املكل العام.و  -  تشجيع النفاذ ا 

أ هداف الس ياسة العامة الواردة يف أ حدث نص بشأ ن املوارد الوراثية )الوثيقة املوحدة بشأ ن امللكية الفكرية وقد متثل  .90
( أ ساسًا جيدًا ال عادة صياغة أ هداف الس ياسة العامة يف نص املعارف التقليدية. ومن 4الصيغة املراجعة  -واملوارد الوراثية 

/اال سهام يف منع المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية وسوء اس تخداهما. هذا املنطلق، قد يمتثل هدف هذا الصك يف منع
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آخر، وقد تُدرج أ هداف أ خرى يف مجموعة فرعية من ال هداف تعاجل  لغاءوميكن ا   ىل صك أ بعض ال هداف ال خرى أ و نقلها ا 
 س بل حتقيق الهدف الرئييس.

ذ ميكن دمج عدد مهنا مع ال هدملبادئ التوجهيية العامة الواردة يف النص، مييتعلق ابوفامي  .94 ف، اكن تقليص عددها. ا 
ىل أ ن نص املوارد الوراثية ال يتضمن قسامً  لغاء مبادئ أ خرى )ليس لها صةل أ و فائدة اكفية(. وجُتدر اال شارة ا  بشأ ن املبادئ  وا 

منا ديباجة.  وا 

أ شاكل التعبري الثقايف  من نص 9واملادة من نص املعارف التقليدية  2)املادة  العقوابت واجلزاءات وممارسة/تطبيق احلقوق
 (التقليدي

طار عام عىل الصعيد ادلويل،  يبدو .93 ىل وضع ا  ال ا  يف نص املعارف التقليدية أ نه مثة رأ ي واسع التأ ييد بأ نه ال حاجة ا 
 رتك التفاصيل للترشيعات الوطنية.تُ  حبيث

س بل  ه ينبغي حتديديبدو أ نه مثة اتفاق عىل أ نمن نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي خيارين. و  9وتتضمن املادة  .92
ذ الانتصاف عىل املس توى الوطين:  ىل القانون  0يرتك اخليار ا  هامشًا من املرونة لدلول يك حتدد العقوابت املناس بة استنادًا ا 

لزايم أ كرث  4يف حني أ ن اخليار احمليل،  ليدي. وقد جتري ويفرض عقوابت يف حال التعدي عىل أ شاكل التعبري الثقايف التق ا 
ىل اتفاق بشأ ن 4و 0اللجنة معلية تأ مل بشأ ن س بل دمج اخليارين  ين أ رى قمية يف حماوةل التوصل ا  ىل ذكل، فا  ضافة ا  . وا 
اتحة اال ماكنية ل طراف  لزام ادلول اب  آليات بديةل  املنازعةرضورة ا   تسوية املنازعات.يف الس تخدام أ

دارة احلقوق/املصاحل  من نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي( 2من نص املعارف التقليدية واملادة  ًا()اثني 2و 2 اتن)املاد ا 

يعاجلان قضااي خمتلفة وأ ن اخليار الثاين حييل  2.0 الواردين يف املادة بديلنيويف نص املعارف التقليدية، يبدو أ ن ال  .92
ىل نطاق امحلاية )انظر أ عاله(. وميثل ال  ، وس يكون من قيقيةح  بدائل )اثنيًا( 2و 2.0تني ملادالوارد يف اال ول  بديلأ كرث ا 

 املفيد تركزي املناقشات عىل نص مدمج وموحد.

من نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي خيارين. ويبدو أ نه مثة اتفاق، يف الك اخليارين، عىل أ ال  2وتتضمن املادة  .96
ن البديل  ال بناء عىل طلب املس تفيدين. وا  لزايم بيامن يتسم البديل  مفصل 0تطبق هذه اال دارة ا  ين  4وا  ابال جياز واملرونة. وا 

 لصك دويل. بةكون مناس  ت يت قدال ةالصياغة املوجز  ميثل 4أ رى، يف الواقع، أ ن البديل 

 (أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي من نص 2من نص املعارف التقليدية واملادة  6)املادة  الاس تثناءات والتقييدات

طار  6تضم املادة  .91 من نص املعارف التقليدية حاليًا الرشوط الواجب استيفاؤها لوضع تقييدات واس تثناءات يف ا 
ىل الآراء 6.4القانون الوطين )الفقرة  آراء متباينة بشأ ن هذه املسائل. ونظرًا ا  ( فضاًل عن عدد من الاس تثناءات احملددة. ومثة أ

ذا وُ  املتباينة بشأ ن هذه املسائل، قد يُتوصل ىل حل وسط ا  ضعت بعض الرشوط ادلنيا العامتد الاس تثناءات والتقييدات ا 
ىل وضع  وتُرك هامش من املرونة لتحديد الاس تثناءات والتقييدات عىل الصعيد الوطين. ويعتقد البعض أ نه مثة حاجة ا 

 دية واجملمتع بوجه عام.بغية حامية مصاحل أ حصاب املعارف التقلي ، وذكلاس تثناءات وتقييدات قوية لتحقيق توازن

ويف نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، يبدو أ ن هناك اتفاقًا بشأ ن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابحرتام  .99
الاس تخدام العريف فضاًل عن تكل املتصةل ابملؤسسات الثقافية. بيد أ نه تظل هناك بعض أ وجه الاختالف بشأ ن وجاهة 

ماكنية وضع مصنفات مس توحاة من الاس تثناءات القامئة مبوج ب حق املؤلف العادي وقانون العالمات التجارية فضاًل عن ا 
ل عامل املسموح هبا حاليًا كجزء ابأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي أ و مس تعارة مهنا. ويفيد رأ ي بأ نه ينبغي الاس مترار يف السامح 

طار قانون امللكية الف حبامية أ شاكل التعبري  هذه ال عامل كرية القامئ وال ينبغي أ ن تتأ ثرمن الاس تثناءات والتقييدات يف ا 
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آخر بأ نه ينبغي محلاية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي أ ن تغلب عىل امحلاية احلالية للملكية  الثقايف التقليدي. بيامن يفيد رأ ي أ
ين أ ود التشجيع الفكرية، وذكل حىت يف احلاالت اليت يُسمح فهيا حاليًا ابلقيام بأ عامل مبو  جب الاس تثناءات والتقييدات. وا 

ىل التوفيق بني الرأ ي جراء مناقشات تريم ا    لكهيام.نيعىل ا 

طار القانون الوطين  .96 آراء متباينة بشأ ن وضع اختبار تطبقه ادلول ال عضاء عند وضع اس تثناءات يف ا  وتوجد كذكل أ
ثالث مبفاهمي الاعرتاف والاس تخدام امليسء والتوافق مع (. ويدمج النص احلايل عنارص من اختبار اخلطوات ال 3)الفقرة 

املامرسة املنصفة. وحياج البعض بأ نه ينبغي لالختبار أ ن يكون اختبار اخلطوات الثالث "التقليدي" ومن مث أ ن يكون متسقًا 
ىل يتعلق حبقوق معنوية عنرص  مع اجملاالت ال خرى للملكية الفكرية، بيامن يرى البعض الآخر أ ن هذا الاختبار يف حاجة ا 

ىل سؤال القضااي اليت  يل)انظر املناقشات الواردة أ عاله بشأ ن القضية الشامةل املتصةل بطبيعة احلقوق(. وحي  ذكل جمددًا ا 
 ينبغي معاجلهتا عىل الصعيد ادلويل والقضااي ال خرى اليت ميكن معاجلهتا عىل الصعيد الوطين.

ىل " .61 ذ . 2املوافقة املس بقة احلرة واملس تنرية" الواردة يف الفقرة وقد تنظر اللجنة كذكل يف اال حاةل ا  يرى البعض أ ن ا 
ىل املوافقة املس بقة احلرة واملس تنرية يف املادة  يتناىف مع الغرض من السامح ببعض الاس تخدامات اليت س تؤدي  2اال شارة ا 

ىل التعدي عىل نطاق امحلاية. بيامن يؤكد البعض الآخر أ نه ال ينبغي السامح  بأ ي اس تخدام دون املوافقة املس بقة احلرة ا 
طار املادة  منا قد ميثل ذكل مفهومًا ميكن مناقش ته يف ا  )"نطاق امحلاية"(، وأ ود أ ن أ اندي اللجنة  3واملس تنرية للمس تفيدين. وا 

 (.3املتصةل بطبيعة احلقوق )القضية  شامةلمبعاجلة هذه املسأ ةل عند دراسة القضية ال 

 من نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي( 6من نص املعارف التقليدية واملادة  1)املادة  مدة امحلاية

يف نص املعارف التقليدية، تضم هذه املادة هنجني واسعي النطاق: ينبغي أ ن ترسي امحلاية ما دامت املعارف التقليدية  .60
ىل خص0تس تويف/تفي مبعايري ال هلية )اخليار  (. وقد 4ائص املعارف التقليدية وقميهتا )اخليار (، وتتفاوت مدة امحلاية استنادًا ا 

آاثر عىل هذه املادة. فقد يُنظر، عىل سبيل املثال، يف منح فرتة حامية أ طول  3و 0ترتتب عىل املفاوضات بشأ ن املادتني  أ
 للمعارف التقليدية الرسية.

املعنوية )حامية أ بدية( والاقتصادية من أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي متيزيًا يقوم عىل اجلوانب  6وتضم املادة  .64
ىل حد ما عىل ال قل، عىل املعارف التقليدية.  ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي )حامية حمددة زمنيًا( واليت قد تنطبق، ا 

وق وينص عىل مدة غري حمددة للحق 0خيارين: ينص أ وهلام عىل مدة حامية تتعلق مبعايري ال هلية يف املادة  وتتضمن املادة
ال مبدة احلقوق الاقتصادية اخلاصة بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي. وميكن للجنة أ ن تنظر يف  املعنوية. وال يتعلق اثنهيام ا 

ذا اكن ينبغي فرض قيود زمنية عىل فرتة امحلاية للحقوق املعنوية والاقتصادية ل شاكل التعبري  ماكنية دمج اخليارين وفامي ا  ا 
 الثقايف التقليدي.

 من نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي( 1من نص املعارف التقليدية واملادة  9)املادة  ال جراءات الشلكيةا

جراء شلكي )0 وهام )يننيمن نص املعارف التقليدية رأ يني متبا 9تتضمن املادة  .63 ( واملطالبة 4( أ ال ختضع امحلاية ل ي ا 
جراءات شلكية. وقد تعاجل هذه املسأ ةل عىل الصعيد  الوطين. اب 

من نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي قوسني مربعني حول عبارة "مكبدأ  عام". وتُس تخدم هذه  1وتضم املادة  .62
ذا اكن ذكل حصيحًا،  العبارة لتغطية احلاةل اليت تكون فهيا اال جراءات الشلكية رشطًا اختياراًي، ولكهنا لن تعرقل منح امحلاية. وا 

زاةل القوسني املربعني. فيبدو أ ن هناك اتفاقًا عىل جراء شلكي وأ ن تمت ا   أ ال ختضع امحلاية ل ي ا 
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 من النصني( 6)املادة  التدابري الانتقالية

التقليدي، يبدو أ ن هناك اتفاقًا عىل أ ن ينطبق الصك عىل مجيع أ شاكل التعبري  فامي يتعلق بأ شاكل التعبري الثقايف .62
(. ولكن يوجد اختالف بشأ ن طريقة معامةل 0النفاذ، معايري امحلاية )الفقرة الثقايف التقليدي اليت تس تويف، عند دخوهل حزي 

خيارين يف هذا الصدد: حيمي أ وهلام حقوق الغري  4حقوق الغري اليت اكتُسبت قبل دخول الصك حزي النفاذ. وتقدم الفقرة 
 لصك.القامئة، وينص اثنهيام عىل الاس تخدامات املس مترة للغري اليت ينبغي مواءمهتا مع ا

ىل  3وتعاجل الفقرة  .66 ذا اكن هذا احلمك يريم ا  مسأ ةل اسرتجاع أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي. وليس من الواحض ا 
اسرتجاع احلقوق يف أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي أ م اسرتجاع أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي نفسها ابعتبارها قطعًا من 

امللكية الفكرية، وقد تتعارض مع الصكوك ادلولية ال خرى، وال  بشأ ناق معل اللجنة امللكية الثقافية ال تندرج بذكل يف نط
س امي اتفاقية اليونسكو بشأ ن التدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري 

 .0611مرشوعة لعام 

 النصني( من 01)املادة  مع اال طار القانوين العام الامتيش

ديد والصكوك ادلولية ال خرى، مبا يف ذكل الصكوك اليت تعاجل تتناول هذه املادة العالقة اليت س تكون بني الصك اجل .61
جراء املزيد من املناقشات  قضييت امللكية الفكرية والرتاث الثقايف. وتبدو الهنوج اخملتلفة الواردة يف هذه املادة واحضة. وينبغي ا 

 اخملتلفة. للتوفيق بني الآراء

 من النصني( 00)املادة  املعامةل الوطنية

نفاذ  .69 ال يبدو أ ن مضمون هذه املادة مثري للجدل ولكنه يرتبط مبسأ ةل وضع الصك واخليارات املتاحة ملعاجلة قضااي اال 
ق املؤهلني ( "املعامةل الوطنية" )ابختصار، ينبغي ل حصاب احلقو 0عىل الصعيد ادلويل. وقد ُدرس هنجان يف هذا الصدد: )

( و"املعامةل ابملثل" )ابختصار، اعامتد قرار البدل مبنح امحلاية ملواطين بدل 4أ ن يمتتعوا ابحلقوق ذاهتا اليت يمتتع هبا املواطنون(، )
آخر عىل قرار ذكل البدل الآخر مبنح امحلاية ملواطين البدل ال ول(، عىل الرمغ من أ نه ميكن حتسني صياغة اخليارات البديةل.  أ

 جيب أ ن تتناول اللجنة هذه ال س ئةل واخليارات.و 

 من النصني( 04)املادة  التعاون عرب احلدود

ماكنية معاجلة قضية التعاون عرب احلدود يف املادة اخلاصة ابلعقوابت واجلزاءات وممارسة  .66 ميكن للجنة أ ن تنظر يف ا 
 احلقوق/املصاحل.

 [ييل ذكل املرفق]
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 WIPO/GRTKF/IC/27/4الوثيقة  القضااي

 حامية املعارف التقليدية:
 مرشوع مواد

 WIPO/GRTKF/IC/27/5الوثيقة 

 التقليدي:أ شاكل التعبري الثقايف حامية 
 مرشوع مواد

 أ هداف الس ياسة العامة هدافال  

ىل ما ييل:  ينبغي أ ن هتدف حامية املعارف التقليدية ا 

قرار القمية  ا 

قرار الطابع ]الشمويل[  "0" للمعارف التقليدية وقميهتا اذلاتية، مبا فهيا قميهتا ]املمزّي[ ا 
ارية[ ]والاقتصادية[ والفكرية والعلمية واال يكولوجية والتكنولوجية ]والتج الاجامتعية والروحية

والرتبوية والثقافية، والتسلمي بأ ن أ نظمة املعارف التقليدية تكفل ُأُطرًا ملا جيري من نشاط 
بداعية ممتزّية، تكتيس ماكنة   ابلنس بةجوهرية  [أ ساس ية]ابتاكري ويتواصل من حياة فكرية وا 

نظمةوا للشعوب املعرفية  مجلاعات ال صلية واحمللية ولها قمية علمية تساوي القمية العلمية لل 
 ال خرى.

ذاكء الوعي و  الاحرتاما 

ذاكء الوعي "4" املعارف  [/]ماّلك[أ حصاب] نظمة املعارف التقليدية وكرامةوالاحرتام ل   ا 
 الثقافية[ سالمهتم]التقليدية اذلين يصونون تكل ال نظمة ويطّوروهنا وحيافظون علهيا، وكذا 

م اال سهام اذلي ما فتئت املعارف التقليدية تأ يت الثقايف وقِيَمهم الفكرية والروحية؛ واحرتاتراهثم 
به يف احلفاظ عىل معيشة ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية وهويهتم؛ واحرتام ما أ سهم به 

]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية من أ جل ]احلفاظ عىل البيئة[ احلفاظ عىل التنوع 
م البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار وال   من الغذايئ والزراعة املس تدامة وتقدُّ

 هدافال  

احمللية[ ]وادلول[ / امجلاعات ]و [ ال صليةالشعوب]تزويد  .0
نفاذ]، /املناس بة[القانونية والعملية]ابلوسائل  ]املس تفيدين[  مبا فهيا تدابري اال 

 الفعاةل وامليرّسة/ العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق[، بغرض:

تزويد املس تفيدين بتدابري فعاةل قد تشمل وسائل قانونية  . بديل:0]
 ومعلية، بغرض:[

]منع[ ]المتكل غري املرشوع[ ل شاكل تعبري م الثقايف التقليدي ]  أ .
 ضاّرة[؛]وسوء اس تخداهما/اس تخداهما بطريقة مسيئة و حتويراهتا[ و 

مراقبة الطرق اليت تُس تخدم هبا أ شاكل تعبري م الثقايف التقليدي  ب.
تشجيع التقامس املنصف و ]وحتويراهتا[ خارج الس ياق التقليدي والعريف ]

 للمنافع املتأ تية من اس تخداهما[، حسب الاقتضاء.

املكتس بة بدون ]حقوق امللكية الفكرية  [منح] [استبعاد]]منع/ .4
ري الثقايف أ شاكل التعب  خيصفاميبطريقة غري مناس بة[  /ترصحي

نفاذها]ممارس هتا و [استبعاد]منع/[، وحتويراهتاالتقليدي]و   [[.ا 

]أ و غريها من احلرية الفكرية والفنية وأ عامل البحث ]تشجيع/تيسري  .3
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 العلوم والتكنولوجيا؛

 تلبية احلقوق والاحتياجات ]الفعلية[ ل حصاب املعارف التقليدية

الاسرتشاد ابلتطلعات وال ماين الصادرة مبارشة عن ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف ] "3"
واحرتام حقوقهم  واجملمتع، املعارف التقليدية[ الاسرتشاد حبقوق واحتياجات أ حصاب التقليدية

مبوجب القانون الوطين وادلويل بوصفهم ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية واملؤمتنني علهيا 
واال سهام يف حتقيق الرخاء واملنفعة الاقتصادية والثقافية والاجامتعية هلم ]وماكفأ هتم عىل[ 

م العلوم وا سهاهمم يف جامعاهتم ويف تقدُّ لتكنولوجيا اليت تعود ابلنفع عىل والاعرتاف بقمية ا 
رساؤه بني املصاحل الوجهية واخملتلفة اجملمتع ، مع مراعاة التوازن املنصف واملرشوع اذلي جيب ا 

 اليت ينبغي أ خذها بعني الاعتبار؛

 املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [صون]التشجيع عىل 

وتقدمي ادلمع يف  ]واحرتاهما[ املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا [صون]التشجيع عىل  "2"
دامهتا ]هذا الصدد  وتقدمي ]من خالل احرتام أ نظمة املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا وحاميهتا وا 

 ؛[احلوافز للمؤمتنني عىل هذه ال نظمة املعرفية ال دامة أ نظمة معارفهم وصوهنا

قرار الطابع املمزي ل ن  ظمة املعارف التقليديةمتكني ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية وا 

حتقيقها بطريقة متكّن ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية من حامية معارفهم من خالل  "2"
ىل اس تنباط حلول تناسب الطابع  اال قرار متاما ابلطابع املمزي ل نظمة املعارف التقليدية واحلاجة ا 

متوازنة ومنصفة وأ ن تكفل معل املمزي لهذه ال نظمة علام بأ ن مثل هذه احللول ينبغي أ ن تكون 
أ نظمة امللكية الفكرية التقليدية بطريقة تدمع حامية املعارف التقليدية من سوء الاس تخدام 

والمتكل غري املرشوع وأ ن تكون قادرة فعال عىل متكني ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية 
رفهم وأ ن يكون هلم سلطان من ممارسة حقوقهم املرشوعة يف معا ابملوارد الوراثيةاملرتبطة 

 مس تحق علهيا؛

وعادةل تكون منصفة متفق علهيا برشوط ]والتبادل الثقايف ال عامل املنصفة[ 
وامجلاعات ال صلية ] [للشعوبقة املس بقة املس تنرية واحلرة[ ]]ورهن املواف

 و]ال مم/املس تفيدين.[[ احمللية[

ي ]]والابتاكري[ ]الثقايف[ اال بداعالنشاط  [ماكفأ ةحامية/صون ]و  .2
امجلاعات ]ال صلية و [لشعوبأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ]ل القامئ عىل 

 احمللية[ وال مم/املس تفيدين[.

حامية وماكفأ ة النشاط اال بداعي والابتاكري للشعوب  يل:. بد2]
 ال صلية و]امجلاعات احمللية[ من أ جل أ شاكل تعبريها الثقايف التقليدي.[

]تأ مني[ احلقوق ]اليت س بق وأ ن اكتس هبا الغري[/]الاعرتاف هبا[  .2]
 و]تأ مني/كفاةل[ اليقني القانوين ]ومكل عام وافر وميرّس[.[
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 دمع أ نظمة املعارف التقليدية

احرتام اس تخدام املعارف التقليدية وتطّورها وتبادلها وتناقلها املتواصل عىل يد  "6"
ْعَراف القامئة، وتيسري ذكل؛ ودمع ال ساليب العرفية يف ها[/]ماّلك ا]أ حصاهب [ وبيهنم، وفقا لل 

وما يقرتن هبا من موارد وراثية وتعزيز تكل ال ساليب وتشجيع الاس مترار االئامتن عىل املعارف 
 يف تطوير أ نظمة املعارف التقليدية؛

 اال سهام يف صون املعارف التقليدية

مع ]اال قرار بقمية مكل عام حيوي[، اال سهام يف صون املعارف التقليدية واحلفاظ  "1"
قامة التوازن املناسب بني الوسائل العرفية والوسائل ال خرى لتطويرها  علهيا، واال سهام يف ا 

واحلفاظ علهيا وتناقلها، وتشجيع احلفاظ عىل املعارف التقليدية وصوهنا وتطبيقها وتعزيز 
حصاب[/]ماّلك[ ل  ] وامجلاعية اس تخداهما وفقا للمامرسات واملعايري والقوانني واملفاهمي العرفية

[/]ماّلكها[ خاصة وعىل البرشية ابارشة عىل ]أ حصاهباملعارف التقليدية مبا يعود بفائدة أ وىل وم 
عامة عىل أ ساس املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا مع ]أ حصاب[/]ماّلك[ تكل 

املعارف؛
0

 

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

وغريه من ال نشطة  ]احملمية[ ]الرسية[ للمعارف التقليديةمقع المتكل غري املرشوع  "9"
ىل تكييف طرق مقع المتكل  التجارية وغري التجارية اليت ال تكون مرشوعة، مع اال قرار ابحلاجة ا 

 مع الاحتياجات الوطنية واحمللية؛ ]احملمية[ ]الرسية[ غري املرشوع للمعارف التقليدية

طارهااحرتام االتفاقات واملسارات ادلولي  ة املعنية والتعاون يف ا 

____________________________ 
0

 " من أ جل تبس يط النص.6" أ و الفقرة "2" مع الفقرة "1اقرتح وفد واحد دمج الفقرة " 
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مراعاة الصكوك واملسارات ادلولية واال قلميية ال خرى والعمل عىل حنو يامتىش معها،  "6"
ىل تنظموال س امي ال نظمة اليت  م النفاذ ا   املوارد الوراثية اليت تقرتن ابملعارف التقليدية وتنّظِ

 معلية تقامس منافعها؛

 البتاكر واال بداعاب الهنوض

وتعزيز  [وحاميته]تشجيع النشاط اال بداعي والابتاكري القامئ عىل التقاليد وماكفأ ته  "01"
امجلاعات ال صلية ]والتقليدية[ و  الشعوب تناقل املعارف التقليدية عىل الصعيد ادلاخيل مضن

دماج مثل هذه املعارف يف املبادرات الرتبوية اليت تنفذ يف هذه ]واحمللية،  مبا يف ذكل ا 
امجلاعات، ملصلحة ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية واملؤمتنني علهيا، رشط أ ن يوافق 

 ؛[]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية عىل ذكل

 بديل

الابتاكر واال بداع والهنوض هبام وتقدم العمل وتعزيز نقل التكنولوجيا وفقا ]]صون[  "01"
 لرشوط متفق علهيا؛[

 ]هناية البديل[

ضامن احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية واحلرص عىل التبادل القامئ عىل رشوط يتفق 
 علهيا الطرفان

احملمية ومن حيصل  رف التقليديةاملعاتشجيع اس تخدام الرتتيبات التعاقدية بني أ حصاب  "00"
ضامن احملمية من أ حصاهبا بغية  املعارف التقليديةاحملمية ومن حيصل عىل  املعارف التقليديةعىل 

القوانني واملواثيق العرفية واال جراءات املتبعة عىل أ ساس  املعارف التقليديةصون  [اس تخدام]
املس تنرية واحلرص عىل التبادل القامئ عىل احلصول عىل املوافقة املس بقة  [ عربمع]يف امجلاعات 

قلميية مل [ وفقاوابلتنس يق مع]رشوط يتفق علهيا الطرفان   تنظما هو قامئ من أ نظمة دولية وا 
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ىل املوارد الوراثية  ؛بشلك منصف وعادل النفاذ ا 

 ]تشجيع رشط الكشف اال لزايم

يدية واملعارف ضامن رشط الكشف اال لزايم عن بدل منشأ  املعارف التقل  اثنيا" 00"
 املرتبطة ابملوارد الوراثية اليت لها صةل بطلبات الرباءات أ و مس تخدمة فهيا[ التقليدية

 بديل

يف قواعد بياانت متاحة لفاحيص الرباءات، ما  املعارف التقليديةضامن جتميع  اثنيا" 00"
عارف رسية، وعندما يتيح صاحب م املعارف التقليديةعدا يف احلاالت اليت تكون فهيا 

آخر فتشجيع اس تخدام العقود ليك تفهم ال طراف يف العقد  تقليدية تكل املعارف لشخص أ
 احلاالت اليت يسمح فهيا اس تخدام املعارف التقليدية وسائر حاالت الكشف؛

 تشجيع التقامس املنصف للمنافع

ة املتأ تية التقامس والتوزيع العادل واملنصف للمنافع النقدية وغري النقدي [ ضامنتشجيع] "04"
من اس تخدام املعارف التقليدية، عىل حنو يامتىش مع غري ذكل من ال نظمة ادلولية املطبقة 

ومبا يف ذكل من خالل ]املاكفأ ة العادةل واملنصفة يف ]ومبدأ  املوافقة املس بقة املس تنرية، 
ت فهيا  احلاالت اخلاصة اليت ال ميكن فهيا حتديد صاحب املعارف التقليدية أ و احلاالت اليت

 ؛وضع رشوط يتفق علهيا الطرفان[ الكشف عن املعارف[

 الهنوض ابلتمنية والتجارة املرشوعة عىل مس توى امجلاعات احمللية

ن ]تشجيع اس تخدام املعارف التقليدية ل غراض التمنية عىل مس توى امجلاعة احمللية،  "03" ا 
ن طلب ق أ راد[ ا  الشعوب ال صلية  رارًا حبقوق]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية  ذكل، ا 

يف معارفها؛ وتشجيع تطوير املنتجات ال صلية املس متدة من   [التقليديةاحمللية ] امجلاعاتو 
املعارف التقليدية وما يقرتن هبا من صناعات امجلاعات احمللية، وتعزيز فرص تسويقها مىت 

هذه التمنية وهذه الفرص مبا يامتىش  واملؤمتنني علهيا ابتغى ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية



Annex 
6 
 

 مع حقهم يف حتقيق التمنية الاقتصادية بلك حرية؛

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

يف املعارف  [غري السلمية]منح حقوق امللكية الفكرية احليلوةل دون  [احلّد من] "02"
نشاء مكتبات رمقية للمعارف أ  وارد وراثية التقليدية وما يقرتن هبا من م و ممارس هتا، ابملطالبة ]اب 

التقليدية واملوارد الوراثية املقرتنة هبا واملعروفة دلى امجلهور[، ]مبطالبة مودعي طلبات 
الرباءات لالخرتاعات املتعلقة ابملعارف التقليدية املقرتنة ابملوارد الوراثية ابلكشف عن مصدر 

َمنش هئا فضال عن تقدمي أ دةل تفيد الامتثال لرشوط املوافقة املس بقة  تكل املوارد وبدل
 املس تنرية والتقامس املنافع يف بدل املنشأ  كرشط خاص ملنح احلقوق املرتتبة عىل الرباءة[؛

 بديل

يف املعارف  [غري السلمية]منح حقوق امللكية الفكرية احليلوةل دون  [احلّد من]] "02"
لك ]دوةل عضو[/]طرف  طالبةمبو ممارس هتا، أ  ا من موارد وراثية التقليدية وما يقرتن هب

نشاء مكتبات رمقية للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية املقرتنة هبا ابلنظر يف  متعاقد[ ا 
للشعوب ال صلية ]يف تكل  املوافقة املس بقة املس تنرية بعد احلصول عىل واملعروفة دلى امجلهور

 [؛احمللية املتعاقدة[ وجامعاهتاادلول ال عضاء[/]ال طراف 

 ]هناية البديل[

 تعزيز الشفافية والثقة املتبادةل

تعزيز اليقني والشفافية والاحرتام املتبادل والتفا م يف العالقات بني  "02"
]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية من هجة، وال وساط ال اكدميية والتجارية والرتبوية 

واحلكومية وغريها من أ وساط مس تخديم املعارف التقليدية من هجة أ خرى، مبا يف ذكل من 
 ؛[ومبادئ املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية]لسلوك ال خالقية خالل تشجيع الامتثال لقواعد ا
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 اس تكامل حامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي

ضامن الاتساق مع امحلاية املكفوةل ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي وأ شاكل التعبري  "06"
وأ شاكل تعبريه الثقايف الفوللكوري، مع احرتام أ ن العديد من امجلاعات احمللية يعترب معارفه 

 جزءا ال يتجزأ  من ]هويته الشامةل[.[

 ]اس تخدام الغري للمعارف التقليدية

ىل املعارف التقليدية احملمية وفقا  "01" ]متكني الغري من اس تخدام[ تيسري نفاذ الغري ا 
 علهيا؛[ لرشوط متفق

ىل املعارف وصون املكل العام  ]تشجيع النفاذ ا 

ىل  "09"  املعارف وصون املكل العام.[تشجيع النفاذ ا 

 وصوهنا املعارف التقليديةتوثيق 

والتشجيع عىل الكشف عهنا وتعلّمها ، وصوهنااملعارف التقليدية توثيق  اال سهام يف "06"
املعارف  حصابالوجهية ل   العرفيةواملفاهمي للمامرسات واملعايري والقوانني  واس تخداهما وفقا

اليت تتطلب احلصول عىل العرفية  واملفاهمي واملعايري والقوانني ملامرسات، ومهنا تكل االتقليدية
موافقة مس بقة مس تنرية ورشوطا متفقا علهيا قبل أ ن يكشف الغري عن املعارف التقليدية أ و 

 يتعلّمها أ و يس تخدهما؛

 الهنوض ابالبتاكر

مبا  رف ونرشهايف الهنوض ابالبتاكر ونقل املعا املعارف التقليديةينبغي أ ن تسا م حامية  "41"
وبطريقة تساعد عىل حتقيق  ومس تخدمهيا املعارف التقليدية أ حصابيعود ابملنفعة عىل لك من 

رساء توازن بني احلقوق والواجبات؛  الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وا 
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 بديل

للمعارف التقليدية، مبا فهيا أ مهيهتا الاجامتعية  [ ]املمزّي[الشمويل]اال قرار ابلطابع  "0"
 وحية والاقتصادية والفكرية والتعلميية والثقافية؛والر 

تشجيع الاحرتام ل نظمة املعارف التقليدية؛ وللكرامة والسالمة الثقافية والقمي الفكرية  "4"
 والروحية ]ل حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية اذلين يصونون تكل ال نظمة وحيافظون علهيا؛

املعارف التقليدية؛ مع  ومس تخديم [/]ماّلك[تلبية الاحتياجات الفعلية ]ل حصاب "3"
رساؤه بني املصاحل الوجهية واخملتلفة اليت ينبغي  مراعاة التوازن املنصف واملرشوع اذلي جيب ا 

 أ خذها بعني الاعتبار؛

 ؛ودمع ذكل احلفاظ علهياتطبيقها و التشجيع عىل صون املعارف التقليدية و  "2"

 دمع أ نظمة املعارف التقليدية؛ "2"

 "(2" + "2يل )"بد

 التشجيع عىل صون املعارف التقليدية

 التشجيع عىل صون املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا ودمع أ نظمهتا؛

 ]هناية البديل[

للمعارف المتكل غري املرشوع  وغري العادل[ الاس تخدام غري املنصف] [ منعمقع] "6"
 التقليدية؛

 ادلولية املعنية؛ [واملسارات] والصكوك العمل ابلتوافق مع االتفاقات "1"
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 تشجيع التقامس املنصف والعادل للمنافع املتأ تية من اس تخدام املعارف التقليدية؛ "9"

 "(9" + "6بديل )"

 الهنوض ابلتمنية عىل مس توى امجلاعات احمللية

ري عرب دمع أ نظمة املعارف التقليدية ومنع المتكل غ الهنوض ابلتمنية عىل مس توى امجلاعات احمللية
 املرشوع؛

 ]هناية البديل[

تعزيز الشفافية والثقة املتبادةل يف العالقات بني ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية  "6"
من هجة، واملس تخدمني ال اكدمييني والتجاريني والتعلمييني واحلكوميني وغري م من مس تخديم 

اللزتام بقواعد السلوك املعارف التقليدية من هجة أ خرى، مبا يف ذكل من خالل الهنوض اب
 .[ومبادئ املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية]ال خالقية 

 ]هناية البديل[
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 املبادئ التوجهيية العامة املبادئ

ينبغي احرتام هذه املبادئ بغية ضامن اال نصاف والتوازن والفاعلية والاتساق يف ال حاكم 
 املوضوعية احملددة بشأ ن امحلاية، والهنوض بأ هداف امحلاية عىل الوجه املناسب: 

 ]الحتياجات وتطلعات[ للحقوق والاحتياجات واملساعدة مبدأ  الاس تجابة )أ (
 اليت حيّددها ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية املتعلقة حبامية املعارف التقليدية

فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية للشعوب ال صلية كام  حلقوقابقرار اال  مبدأ   )ب(
عالن ال مم املتحدة بشأ ن حقوق الشعوب ال صليةهو منصوص عليه يف  واتفاقية  ا 

 .066 منظمة العمل ادلولية رمق

 بديل

 .املعارف التقليدية ]أ حصاب[/]ماّلك[مبصاحل قرار اال  مبدأ   )ب(

 ]هناية البديل[

ماكنية احلصول علهيا )ج(  مبدأ  فعالية امحلاية وا 

 مبدأ  املرونة والشمول )د(

 مبدأ  اال نصاف وتقامس املنافع  )ه(

 بديل

 الكشف اال لزايم عن بدل املنشأ  واال نصاف، مبا يف ذكل تقامس املنافع مبدأ   (ه)

 ]هناية البديل[

ىل] )و( املعارف التقليدية  مبدأ  الامتيش مع ال نظمة القانونية القامئة اليت تنظم النفاذ ا 
 املرتبطة هبا[املوارد الوراثية و 

 [واال قلميية]ة الصكوك ادلولي [ مبدأ  العالقة التعاونية بنيمبدأ  احرتام] )ز(

 ]املبادئ / ال هداف[ / ]ادليباجة[

قرارًا[/] .6] امجلاعات ال صلية و] [لشعوبالرتاث الثقايف ]ل بأ ن  [اال قرار]ا 
، مبا فهيا قمية اجامتعية جوهريةقمية / املس تفيدين يكتيس  احمللية[ ]وال مم[

 علميية.وت وثقافية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وجتارية 

اليت تعرّب عهنا  [وال ماين]ابلتطلعات  [الاسرتشادو]اسرتشادًا[/] .1
/ املس تفيدين،  احمللية[ ]وال مم[امجلاعات ]و [ ال صليةالشعوب]مبارشة 

واال سهام يف حتقيق الرخاء ، ها يف ظل القانون الوطين وادلويلواحرتام حقوق 
س تدامة لتكل والتمنية الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجامتعية امل 

 ]وال مم[ / املس تفيدين. وامجلاعات [الشعوب]

بأ ن الثقافات التقليدية والفوللكور تشلك ُأُطرًا  [التسلميو]تسلاميً[/] .9
احمللية[ امجلاعات ]ال صلية و [الشعوب]عىل نافع لالبتاكر واال بداع تعود مب 

 مجعاء.وعىل البرشية /املس تفيدين،  ]وال مم[

قرارًا[/]اال قرار[ بأ مهية  .6 تشجيع احرتام الثقافات التقليدية و]ا 
احمللية[ ]وال مم[ / امجلاعات ]و [ ال صليةالشعوب]كرامة احرتام والفوللكور و 
الفوللكور ذكل أ شاكل التعبري عن تكل الثقافات و تقي اليت املس تفيدين 

 .فكرية والروحيةالفلسفية والوقميها سالمهتا الثقافية واحرتام وحتافظ علهيا، 

اس تخدام أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي  [احرتامو]احرتامًا لـ[/] .01
 وفقا  بيهناامجلاعات وفامي داخل بشلك متواصلرها وتبادلها وتناقلها يوتطو 

 .لل عراف القامئة

سهامًا[/]اال سهام[ يف تعزيز وحامية تنوع أ شاكل التعبري الثقايف  .00 و]ا 
 ملس تفيدين فامي خيص أ شاكل تعبري م الثقايف التقليدي[.التقليدي، ]وحقوق ا
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 [ ]والتعاون معها[ال خرىواملسارات التفاوضية ]

 بديل ))و( + )ز((

ادلولية واال قلميية  مع الصكوك وال نظمة القانونية واملسارات التفاوضية مبدأ  الامتيش
ىل املعارف التقليدية واملوارد الوراثيةالقامئة واحرتاهما والتعاون فامي بيهنا يف جمال   النفاذ ا 

 بطة هبا[املرت 

 ]هناية البديل[

 بديل

مبدأ  التوافق أ و الامتيش مع الصكوك واملسارات ادلولية ال خرى واملسارات  (ز)
 .املوارد الوراثيةاال قلميية والتعاونية ال خرى واحرتاهما، مبا فهيا تكل املسارات اليت تنظم 

 ]هناية البديل[

 وفق ال عرافمبدأ  احرتام اس تخدام املعارف التقليدية ونقلها  )ح(

 بديل

مبدأ  اال قرار ابحرتام املعارف والثقافات واملامرسات التقليدية ال صلية واال سهام  (ح)
 يف التمنية املس تدامة واال دارة السلمية للبيئة

 ]هناية البديل[

 بديل

 مبدأ  احرتام اس تخدام املعارف التقليدية ونقلها (ح)

 ]هناية البديل[

 رف التقليديةمبدأ  اال قرار خبصائص املعا )ط(

قرارًا[/] .04 أ شاكل  فهيا البيئة اليت تنشأ  وصون  بأ مهية وقاية قرار[اال  و]ا 
[ الشعوب]مبارشة عىل  نافع، مبا يعود مب حُتفظ فهيايف التقليدي و التعبري الثقا

 معوما.عىل البرشية /املس تفيدين، و  ]وال مم[ احمللية[امجلاعات ]و ال صلية

قرارًا[/]اال قرار[ بأ مهية  .03 تعزيز اليقني والشفافية والاحرتام املتبادل و]ا 
احمللية[ ]وال مم[ / امجلاعات ]وال صلية  [الشعوب]والتفا م يف العالقات بني 

 علمييةية والتجارية واحلكومية والت من هجة، وال وساط ال اكدمي املس تفيدين 
ديم أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي من هجة وغريها من أ وساط مس تخ

 [أ خرى.
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 مبدأ  تقدمي املساعدة لالس تجابة الحتياجات أ حصاب املعارف التقليدية )ي(

 بديل ))أ ( + )ي((

]أ حصاب[/]ماّلك[  ومصاحل ]الحتياجات[ [واملساعدة]مبدأ  الاس تجابة   
 ومس تخدمهيا املعارف التقليدية

 ]هناية البديل[

ىل املكل  )ك( آلت ا  العام يه تراث مشرتك ]مبدأ  اال قرار بأ ن املعارف اليت أ
نسانية[  لال 

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

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

مبدأ  أ ن أ ي احتاكر حلق اس تعامل معلومات معينة ينبغي أ ن يكون لفرتة زمنية  )ن(
 حمدودة

 مصاحل املبدعني ودمعهامبدأ  حامية  )س(
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 0املادة  موضوع امحلاية
 موضوع امحلاية

 تعريف املعارف التقليدية

ىل[  شري]تشمل[/]تعين[/]ت  ل غراض هذا الصك، "املعارف التقليدية" 0.0 ادلراية ا 
والتعمّل اليت تكون يف حوزة  ميالتعلأ نشطة و  اتواملامرس اتوالابتاكر  اتالعملية واملهار 

]شعوب[ ]وجامعات حملية[ أ صلية[/]أ و دوةل أ و دول[
4

وتكون حيوية ومتطورة ومشرتكة  
آخربني ال جيال/و  ىل أ توجد يف أ نظمة معرفية مقننة أ و شفهية أ و يف ، وميكن أ ن ينقلها جيل ا 
آخر  .أ ي شلك أ

جماالت مثل الزراعة والبيئة ]قد ترتبط املعارف التقليدية، عىل حنو خاص، ابملعارف يف 
التنوع البيولويج وأ مناط احلياة التقليدية واملوارد والرعاية الصحية والطب ال صيل والتقليدي و 

 البناء التقليدية.[ تواملوارد الوراثية وادلراية العملية يف جمال الهندسة وتكنولوجيا الطبيعية

 يةملوارد الوراث املرتبطة اب املعارف التقليديةتعريف 

وأ وجه  [صائص]خل [وهرية]اجلعرفة يه امل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية] 4.0
واليت ]صلية ال  لية احمل اعات امجلو  [شعوبمتلكها ]ال اليت  ومش تقاهتا اس تخدام املوارد الوراثية

ىل اخرتاع مطالب به  [.[تؤدي مبارشة ا 

 معايري ال هلية

ىل  ]فقط[ متتد امحلاية 3.0 ، لهوية الثقافية[ اببوضوحاملرتبطة/املتصةل ] املعارف التقليديةا 
اليت  ،4للمس تفيدين كام  م معرفون يف املادة ]و[ الهوية الاجامتعية، ]و[ أ و الرتاث الثقايف 

ومشرتكة بني ، جامعييف س ياق علهيا  اوحمافظ/منقوةل مس تنبطة ومتقامسةتكون 
آخر ىل أ ال جيال/ينقلها جيل ا 

3
]وتكون مس تخدمة ملدة حتددها لك ]دوةل عضو[/]طرف  

متعاقد[ عىل أ ال تقل تكل املدة عن ]مخسني س نة[[ ]وتقر ابلتنوع ]الثقايف[ للمس تفيدين[ تقر 

 [0]املادة 

 موضوع امحلاية

 0اخليار 

 أ شاكل التعبري الثقايف التقليديتعريف 

أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي يه أ ي أ شاكل ملموسة و/أ و غري  .0
 وال ديب[،، للتعبري ]الفين أ و أ ية تشكيةل مهناملموسة، 

د : 0البديل   التقليدية [واملعرفة]الثقافة  [فهيااليت ]جتسَّ
 التقليدية [واملعرفة]الثقافة  [تدل عىلاليت ] :4البديل 

تكون مشرتكة بني ال جيالو 
2

ىل جيل/ مثل ما  ،وفامي بني ال جيال من جيل ا 
والشفهيي أ شاكل التعبري اللفظي ييل دون الاقتصار عىل ذكل:

0
وأ شاكل ] ،

[التعبري املوس يقي والصويت
4

[وأ شاكل التعبري ابحلركة]، 
3

وأ شاكل التعبري  ،
امللموس

2
 التعبري[.من شاكل تكل ال  ]وحتويرات ل  ،

 معايري ال هلية

ىل أ ي تعبري ثقايف تقليدي يكون: .4  متتد امحلاية ا 

 ]نتاج النشاط الفكري اال بداعي[ للمس تفيدين؛ )أ (
 نتاجا فريداأ و  فية والاجامتعيةالثقا هتملهوي]و/أ و[ ]ممزيا  )ب(

 لها[/]مرتبطا هبا[؛
أ و و/مس تخدما أ و و/ظا عليه حمافَ أ و و/ ]و/أ و[ ]ِملاك هلم[ )ج(

، رتاث[ال ]أ و الثقافية أ و الاجامتعية الهويةكجزء من  امطور
 .4 م معرفون يف املادة للمس تفيدين كام 

 لتسمية املوضوع احملمي املس تخدمةاملصطلحات  حتديد يتعني/ينبغي .3
 وفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون اال قلميي عند الاقتضاء.
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بوجود تنوع ثقايف يف أ وساط املس تفيدين.
2

 

ىل  2.0 س تخدمة عىل نطاق واسع خارج امل عروفة أ و امل املعارف التقليدية]ال متتد امحلاية ا 
، واملوجودة يف املكل العام، ، ]ملدة معقوةل[4جامعة املس تفيدين، كام  م معرفون يف املادة 

تطبيق ملبادئ وقواعد وهمارات ودراية  أ و اليت يه امللكية الفكرية من حقوق مية حبقواحمل 
[.معلية وممارسات وأ نشطة تعلّمية معروفة عادة وعامة عىل حنو جيد

2
 

 قواعد البياانت

اخملزنة يف قواعد البياانت ملنع منح  املعارف التقليديةاس تخدام  ]جيوز 2.0
 ]الرباءات[/]حقوق امللكية الفكرية[ عن خطأ [.

 

____________________________ 
4

ىل عبارة ]]شعوب[ أ صلية ]وجامعات حملية[[؛   ضافة عبارة "دوةل أ و دول" ا  ماكنية ا  اقرتح وفد واحد ا 
ىل أ ن واس تعمل امليرسون رشطة مائةل  شارة ا  قبل عبارة "أ و دوةل أ و دول" ووضعوها بني أ قواس مربعة لال 

ىل عبارة ]]شعوب[ أ صلية ]وجامعات  الوفد صاحب الاقرتاح يقصد أ ن تضاف عبارة "أ و دوةل أ و دول" ا 
 حملية[[ وليس أ ن حتل حملها.

3
آخر" يف   ىل أ بناء عىل  3.0الفقرة الفرعية أ درج امليرسون مرة أ خرى مفهوم "مشرتكة بني ال جيال/ينقلها جيل ا 

ىل أ ن هذا املفهوم مذكور يف الفقرة الفرعية  وذلكل فقد ال تكون هناك  0.0طلب بعض الوفود، بيد أ ن امليرسين أ شاروا ا 
ىل تكراره يف هذا املاكن.  رضورة ا 

2
ماكنية نقل الفقرة الفرعية ا  ىل املادة  3.0قرتح وفد واحد ا   )مدة امحلاية(. 1ا 

2
ماكنية نقل الفقرة الفرعية  اقرتح وفد  ىل املادة  2.0واحد ا   )الاس تثناءات والتقييدات(. 6ا 

 4]اخليار 

ل غراض هذا الصك، تشمل "أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي" أ ي  .0
شلك من أ شاكل التعبري ]اال بداعي أ و غريه من التعبري الرويح[ أ و امللموس 

والشفهيي اللفظيأ و غري امللموس، أ و امجلع بيهنا، مثل 
0

املوس يقي و  ،
والصويت

4
، والتعبري ابحلركة

3
واملادي وامللموس ،

2
أ اي اكن  ،]وحتويراهتا[ 

د فيه، وتكون:  الشلك اذلي تعربَّ فيه أ و تتجىل فيه أ و جتسَّ

2مشرتكة بني ال جيال )أ (
ىل جيل؛   و/أ و متناقةل من جيل ا 

ة للثقافة التقليدية أ و املعرفة  )ب( التقليدية أ و الرتاث التقليدي وممزّيِ
 للمس تفيدين و/أ و مرتبطة هبا؛

ثقافهتم كجزء من  ةمطور أ و مس تخدمةأ و  اافظا علهيحمَ و  )ج(
 امجلاعية أ و هويهتم الاجامتعية.

املصطلحات املس تخدمة لتسمية املوضوع احملمي جيوز أ ن تكون  .4
دة   [.الاقتضاءوفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون اال قلميي عند حمدَّ

____________________________ 
0

]مثل احلاكايت واملالمح وال ساطري واحلاكايت الشعبية والشعر وال حايج وغريها  
 [.من أ شاكل الرسد؛ واللكامت واال شارات وال سامء والرموز

4
 [.]مثل ال غاين واال يقاعات واملعزوفات املوس يقية وال صوات املعرّبة عن طقوس 

3
والعروض املرسحية والشعائر والطقوس والطقوس يف وأ عامل املهرجان ]مثل الرقصات  

أ ماكن مقّدسة واملسريات وال لعاب وال لعاب الرايضية التقليدية وعروض ادلىم وغريها من أ وجه 
 [.ال داء، سواء مثّبتة أ و غري مثّبتة

2
اخلاصة عة أ و ال زايء وال قن]مثل أ شاكل التعبري املادي للفنون والصناعات احلرفية  

والسجاد املصنوع يدواي والهندسة املعامرية وال شاكل الروحية امللموسة وال ماكن ابلعروض 
 [.املقدسة

2
ىل جيل أ و فامي بني ال جيال.   "املشرتكة بني ال جيال" تشمل النقل من جيل ا 
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املس تفيدون من 
 امحلاية

 

 4املادة 
 املس تفيدون من امحلاية

]اليت متكل [ ال مم]و  ال صلية احمللية امجلاعات[ و الشعوب]اية  م امحلاملس تفيدون من  0.4
حتافظ علهيا  و/]أ و[ 0/3.0كام يه معّرفة يف املادة  ]الرسية[ ]احملمية[ املعارف التقليدية

 .[أ ي كيان وطين حيدده القانون الوطين، ]أ و تطورها[ /]أ و[تس تخدهما و و/]أ و[

ذا اكنت ] 4.4 غري منسوبة ابلتحديد  0كام يه معّرفة يف املادة  ]احملمية[ املعارف التقليديةا 
ىل  ذا اس تحال حتديد و  [أ و]، أ و مقترصة علهيا ةأ صلي أ و جامعة حملية [شعب]ا  ]الشعب أ و[ ا 

، جاز أ ن حتدد ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ كياان/]أ ي كيان[ امجلاعة اليت اس تنبطهتا
 الترشيع الوطين مس تفيدا.[ وطنيا يعتربه

ضافة اختيارية  ا 

كام  م معرفون يف  ]احملمية[، لمعارف التقليديةل ادلفاعية[ اية]امحلاملس تفيدون من ] 3.4
ىل اجملمتع عامة[.[ ،  م الشعوب وامجلاعات ال صلية وامجلاعات احمللية0املادة  ضافة ا   ]ا 

 

 

 [4املادة ]

 من امحلاية املس تفيدون

 0اخليار 

]أ و ال مم[ اليت  ال صلية[ امجلاعات احمللية[ أ و ]ال صلية الشعوب]] .0
الثقايف  هاأ شاكل تعبري  و/أ و حتافظ عىل و/أ و تس تخدم و/أ و تطّور ]متكل

كجزء من ثقافهتا امجلاعية أ و هويهتا الاجامتعية[  م املس تفيدون من التقليدي 
كام يه معّرفة يف ذكورة و امحلاية فامي يتعلق بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي امل

 أ و هيئة يعّرفها الترشيع الوطين عىل أ هنا من املس تفيدين[.[] 0املادة 

غري منسوبة ابلتحديد أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي اكنت ]يف حال  .4
ىل   [حمليةالـ/جامعة ]الـ/أ و  [أ صيل]الـ/ [شعبأ و غري مقترصة عىل ]الـ/ا 

]و/أ و[  و/أ و تس تخدهما و/أ و تطّورها[ ها و/أ و حتافظ علهىا]متلك اليت 
]الشعب[ ]ال صيل[ أ و ]امجلاعية احمللية ال صلية[ اليت  [حتديد]اس تحال 

نه جيوز ]لدلول ال عضاء[/]لل طراف  متلكها أ و تس تخدهما أ و تطّورها، فا 
املتعاقدة[ أ ن تعّرف ]أ ية[ هيئة وطنية بصفهتا مس تفيدا مبوجب الترشيع 

 الوطين.[

 

 4اخليار 

املس تفيدون من حامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي كام يه معّرفة  .0
احمللية[، أ و حسب ما  ت م ]الشعوب[ ]ال صلية[ ]واجملمتعا 0يف املادة 
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 حيّدده القانون الوطين.

أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي كام يه معّرفة يف اكنت ]يف حال  .4
ىل  0املادة   [شعبري مقترصة عىل ]الـ/أ و غغري منسوبة ابلتحديد ا 

]الشعب[ اس تحال حتديد [، أ و حمليةالـ/جامعة ]الـ/أ و  [أ صيل]الـ/
نه جيوز لل طراف املتعاقدة أ ن  ]ال صيل[ أ و امجلاعية اليت اس تحدثهتا، فا 

 حتّدد أ ية هيئة وطنية يعّرفها الترشيع الوطين عىل أ هنا مس تفيد.[
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 3املادة  نطاق امحلاية
نطاق امحلاية

6
 

 0اخليار 

 وفر[/]يتعني عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[/]هذا الصك[ أ ن يينبغي] 0.3
 :4كام  م معرفون يف املادة للمس تفيدين  احلقوق ]امجلاعية[ ]الاس تئثارية[ التالية)توفر( 

 رها؛وتطوي ]وحاميهتا[عىل معارفهم التقليدية ]احملمية[ ]الرسية[ والتحمك فهيا  احملافظة )أ (

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

معارفهم  /اس تعاملس تخداماواحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأ تية من  )ج(
 ؛املس بقة املس تنريةاملوضوعة للحصول عىل املوافقة  وفقا للرشوط التقليدية

آلية للكشف يف طلبات  )د( ىل معارفهم التقليدية عرب أ خطار م ابلنفاذ ا   امللكية الفكرية؛[]وا 

)د
اثنيا

]واشرتاط الكشف اال لزايم عن هوية أ حصاب املعارف التقليدية وبدل منش هئم، وتقدمي  (
وفقا للقانون الوطين أ و أ دةل عىل الامتثال لرشطي املوافقة املس بقة املس تنرية وتقامس املنافع 

جراءات منح حقوق امللكية الفكرية اليت تتعلق ابس تخدام معارفهم  رشوط بدل املنشأ  أ ثناء ا 
 التقليدية.[

ىل امحلاية املنصوص علهيا يف الفقرة ا  و ] 4.3 ، ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن يقوم مس تخدمو 0ضافة ا 
 :مبا ييل 3.0املعارف التقليدية اليت تس تويف معايري الفقرة الفرعية 

ذا قرر هذا ال خري  (أ  ) ال ا  ىل املس تفيد ا  س نادها ا  الاعرتاف مبصدر املعارف التقليدية وا 
 خالف ذكل؛

 [3املادة ]

 نطاق امحلاية

 0اخليار ]

واملعنوية للمس تفيدين فامي يتعلق املصاحل املادية  ينبغي أ ن تكونيتعني/
، مصانة 4و 0 تنياملادعىل حنو ما ورد يف الثقايف التقليدي،   مبأ شاكل تعبري

 [.حسب ما يكون مناس با وطبقا للقانون الوطين بطريقة معقوةل ومتوازنة

 4اخليار ]

اتحة تدابري قانونية أ و يتعني دارية ا  من أ جل مناس بة وفعاةل أ و س ياس ية  ا 
مبا يف ذكل ما ييل ودون  املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدينصون 

 :الاقتصار عىل ذكل

للغري ومنعهم ابحلقوق امجلاعية الاس تئثارية والثابتة يف الترصحي المتتع  )أ (
من اس تخدام

3
 ومن اس تغاللها؛ أ شاكل تعبري م الثقايف التقليدي 

آخر دون ترصحي ل شاكل  )ب( منع أ ي كشف أ و تثبيت أ و اس تغالل أ
 ؛[الرسية]التعبري الثقايف التقليدي 

ال مكصدر ل   الاعرتاف ابملس تفيدين )ج( شاكل التعبري الثقايف التقليدي ا 
ذا اس تحال ذكل؛  ا 

أ شاكل التعبري الثقايف منع الاس تخدام أ و التغيري اذلي حيرف  )د(
لهيا أ و يرض هبا أ و ينتقص من أ مهيهتا الثقافية أ و ييس أ و يشوهها التقليدي ء ا 

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

، حبق اختاذ 4كام  م معرفون يف املادة أ ن يمتتع املس تفيدون،  ]ينبغي[/]يتعني[ 3.3
جراءات قانونية يف حاةل التعدي عىل احلقوق املنصوص علهيا يف املادتني  أ و يف حاةل  4و 0ا 

 عدم الامتثال لها.

 ]تعريف ]"اس تخدام"[/]"اس تعامل"[

فامي ]"اس تخدام"[/]"اس تعامل"[ يشري مصطلح أ ن  ]ينبغي[/]يتعني[ ل غراض هذا الصك،]
ىل أ ي من ال فعال التالية:  خيص املعارف التقليدية ا 

 يف حال اكنت املعارف التقليدية منتجا: )أ (

تصنيع املنتج أ و اس ترياده أ و عرضه للبيع أ و بيعه أ و ختزينه أ و اس تخدامه خارج  "0"
 التقليدي؛الس ياق 

 أ و امتالك املنتج ل غراض عرضه للبيع أ و بيعه أ و اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "4"

 يف حال اكنت املعارف التقليدية طريقة صنع: )ب(

 اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛ "0"

لهيا يف البند الفرعي )أ ( فامي خيص منتج يكون  "4" نتيجة مبارشة أ و مبارشة ال فعال املشار ا 
 الس تعامل طريقة الصنع.

ىل كسب  )ج( يف حال اس تخدام املعارف التقليدية ل غراض البحث والتطوير املؤداين ا 
ىل أ هداف جتارية. [الرحب أ و ا 

1
 

شاكل التعبري خمالف للحقيقة أ و مضلل ل   اس تخدامأ ي امحلاية من  )ه(
بتأ ييد من يويح ، فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات، مبا الثقايف التقليدي

 .[هبم صةلأ و املس تفيدين 

____________________________ 
6

واال اتحة  والرتمجة أ و التحوير وال داء العلين والنسخ التثبيتيشمل الاس تخدام ما ييل:  
ىل امجلهور  وأ ي اس تخدام ل غراض جتارية خالف اس تخداهما التقليدي والتوزيع أ و النقل ا 

 واكتساب حقوق امللكية الفكرية أ و ممارس هتا.
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 4اخليار 

لدلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ أ ن توفر تدابري قانونية أ و س ياس ية أ و ]ينبغي ] 0.3
دارية   :، فامي خيص ما ييل[ووفقا للقانون الوطين]عند الاقتضاء ، [مناس بة وفعاةل]ا 

أ وجه الكشف عن املعارف التقليدية ]الرسية[ ]احملمّية[ أ و اس تخداهما أ و  ردع (أ  )
 بدون ترصحي؛ اس تخدام أ خرى

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

ىلالاعرتاف مبصدر املعار ] "1" س نادها ا  ن  /ماّلكها/املس تفيدين مهناهبااأ حص ف التقليدية وا  ا 
ذا قرر  ال ا   ؛خالف ذكل هؤالءاكنوا معروفني، ا 

تشجيع اس تخدام املعارف التقليدية اس تخداما ليس فيه ما ميس القواعد واملامرسات و  "4"
 /ماّلكها/املس تفيدين مهنا؛هبااأ حصبالثقافية اخلاصة 

 واملس تخدمني عىل وضع رشوط متفق علهيا؛وتشجيع املس تفيدين  "3"

 بديل

أ ن ضامن [، عندما تكون املعارف التقليدية[ ]رسية[/]غري معروفة عىل نطاق واسع[] "3"
علهيا مع املوافقة املس بقة املس تنرية  امتفق اها رشوطو أ حصاب املعارف التقليدية ومس تخدميضع 

عات احمللية يف اختاذ قرار منح حق النفاذ بشأ ن رشوط املوافقة وتقامس املنافع وفقا حلق امجلا
ىل تكل املعارف أ و عدم منحه  ؛ا 

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

عداد قواعد بياانت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية الاقتضاء، حسب ريسي ت و  )د( ، ا 
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لهيااملرتبطة هب  ؛ا وتبادلها وتعمميها والنفاذ ا 

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

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

ردع الكشف عن املعلومات اليت تكون، بطريقة مرشوعة، حتت س يطرة  )ز(
أ و احلصول علهيا أ و اس تخداهما من طرف  املعارف التقليدية املس تفيدين من/ماّلك/أ حصاب

، مبا يتناىف املعارف التقليدية املس تفيدين من/ماّلك/أ حصابالآخرين دون ]موافقة[ 
واملامرسات التجارية املنصفة عىل أ ن تكون رسية وأ ن تُتّخذ تدابري معقوةل ملنع الكشف عهنا 

 لها قمية.[ دون ترصحي وأ ن تكون

 

____________________________ 
6

ن عددا من الوفود ترى أ ن اخليارين متاكمالن وميكن دجمهام يف   رمغ أ ن هذه املادة  تتضمن خيارين، فا 
(، وهو ال مر اذلي سيامتىش، حسب قول أ حد الوفود، مع معاهدات 4واخليار  0خيار اثلث )يتأ لف من اخليار 

 القامئة.امللكية الفكرية 
1

دراجه   ىل أ ن هذا التعريف املقرتح ليس جزءا من أ ي من اخليارين، وقد اقرتح بعض الوفود ا  أ شار امليرسون ا 
 يف مرسد أ و قامئة مصطلحات. وأ بقى امليرسون عىل هذا الاقرتاح يف ماكنه مؤقتا.
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العقوابت 
واجلزاءات 

وممارسة/تطبيق 
 احلقوق

 

 2املادة 
 احلقوق /تطبيقوممارسة واجلزاءات العقوابت

ىل[/أ ن  []ال طراف املتعاقدة[/دلول ال عضاءعىل ]ا ]ينبغي[/]يتعني[ 0.2  ]تتعهّد]تسعى ا 
دارية مناس بة،]] تدابريما يلزم من [، اعامتد ب حسب ما هو قانونية و/أ و س ياس ية و/أ و ا 

 .لضامن تطبيق هذا الصك ،وفقا ل نظمهتا القانونية[[ و مناسب

ضافة اختيارية  ا 

نفاذ ال عضاءأ ن تكفل ادلول  ]ينبغي[/]يتعني[ 4.2 جراءات ا  اتحة ا   مبوجب قوانيهنا ا 
آليات لتسوية املنازعات[ ]،  دارية[ ]ميرسة ومناس بة ومالمئة[ ]، وأ ]جنائية أ و مدنية ]و[ أ و ا 

ابملصاحل  ]العمد أ و املهمل[ املساس ملاكحفةوتدابري حدودية[ ]، وعقوابت[ ]، وجزاءات[ 
التعدي عىل امحلاية املمنوحة للمعارف التقليدية مبوجب هذا ] الاقتصادية و/أ و املعنوية[[

تكون اكفية لردع مزيد [ ]المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية أ و سوء اس تخداهما[ الصك
 من التعدايت.

ضافة اختيارية  ا 

أ ن تعرّب عن العقوابت  واجلزاءاتعند الاقتضاء، ينبغي للعقوابت  0.4.2
لهيا الشعب ال صيل وامجلاعات احمللية. اجلزاءاتو   اليت اكن س يلجأ  ا 

ضافة اختيارية  ا 

ميرسة وفعاةل  4.2 املذكورة يف الفقرة ينبغي أ ن تكون اال جراءات 4.4.2
]مالمئة[ وأ ال تكون ثقال عىل عاتق  ومناس بةومنصفة وعادةل 

]وينبغي أ يضا أ ن توفر ضامانت احملمية.  ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية
 ملصاحل الغري املرشوعة واملصاحل العامة.[

 9املادة ]

 /املصاحلوممارسة احلقوق واجلزاءاتالعقوابت 

اتحة التدابري املناس بة وفقا للقانون الوطين 0)اخليار  .0 (: يتعني/ينبغي ا 
دارية  لضامن تطبيق هذا الصك، مبا يف ذكل تدابري قانونية أ و س ياس ية أ و ا 

هامل، ابملصاحل  املادية و/أ و املعنوية ملنع اال رضار، عن قصد أ و عن ا 
 تكون اكفية لتشلك وس يةل للردع.عىل أ ن  ،للمس تفيدين

نفاذ وتسوية املنازعات 4)اخليار  .0 آليات لال  اتحة أ (: يتعني/ينبغي ا 
 ،اجلنائية واملدنية وجزاءات، ومهنا اجلزاءاتوعقوابت  [وتدابري حدودية]

املكفوةل ل شاكل التعبري يف حال خرق امحلاية  تكون ميرّسة ومناس بة واكفية
 الثقايف التقليدي.

يتعني/ينبغي أ ن ختضع س بل الانتصاف لصون امحلاية املمنوحة بناء  .4
 عىل هذا الصّك للقانون الوطين للبدل اذلي يطالَب فيه ابمحلاية.

]يف حال نشأ ت منازعة فامي بني املس تفيدين أ و بني املس تفيدين  .3
يتعني/ينبغي أ ن حيق للك طرف أ ن حييل ومس تخديم تعبري ثقايف تقليدي، 

آلية بديةل مس تقةل لتسوية املنازعات تكون معرتفا هبا يف القانون  ىل أ القضية ا 
ادلويل و/أ و الوطين.

1
]] 

 

____________________________ 
1

 مثل مركز الويبو للتحكمي والوساطة. 
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ضافة اختيارية  ا 

وعند نشوء منازعة بني املس تفيدين من املعارف التقليدية أ و بني املس تفيدين مهنا  3.2
آلية ]مس تقةل[ بديةل لتسوية  [حيّق [/]]جيوزومس تخدمهيا  ىل أ للك طرف أ ن حييل القضية ا 

ذا  الوطينمعرتفا هبا يف القانون هبا يف القانون ادلويل أ و اال قلميي أ و  امعرتفتكون املنازعات  ]، ا 
 [.حصاب املعارف التقليديةاكن الطرفان من نفس البدل[ ]وتكون أ كرث مالءمة ل  

 بديل

 القيام مبا ييل: ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]

لقانوهنا  ل نظمهتا القانونية[]لضامن تطبيق هذا الصك وفقا  الالزمة تدابريال اعامتد  )أ (
 الوطين؛

دارية مناس بة وفعاةل ورادعة عن ا )ب( اتحة جزاءات جنائية و/أ و مدنية و/أ و ا  لتعدي وا 
 ؛الصك هذا احلقوق املنصوص علهيا مبوجبعىل 

اتحة  )ج( جراءاتوا  ال تكون ثقال و ميرسة وفعاةل ومنصفة ومناس بة ملامرسة احلقوق تكون ا 
آلية لتسوية  املعارف التقليديةاملس تفيدين من عىل عاتق  اتحة أ ]و جيوز لها، عند الاقتضاء، ا 

ىل املواثيق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العرفية للمس تفيدين[.  املنازعات استنادا ا 

 ]هناية البديل[
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2املادة  رشط الكشف
)اثنيا(

 
 رشط الكشف

2 
)اثنيا(

أ ن تش متل طلبات ]الرباءات وال صناف النباتية[ امللكية الفكرية ]ينبغي  0.
املرتبطة ]ابخرتاع[ بأ ي معلية صنع أ و منتج هل صةل ابملعارف التقليدية أ و يس تخدهما عىل 

معلومات عن البدل اذلي مجع ]اخملرتع أ و مس تودل النبااتت[ املودع أ و تلقى منه املعارف )البدل 
ذ ا اكن البدل املوّرد للمعارف التقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا. ويتعني املوّرد(، وبدل املنشأ  ا 

 أ يضا أ ن يوحض الطلب احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية للنفاذ والاس تخدام من عدمه.[

2 
)اثنيا(

ذا اكن املودع جيهل املعلومات املذكورة يف الفقرة 4. ذكَر املصدر املبارش ، 0 ]وا 
 أ و مس تودل النبااتت[ املودع أ و تلقى منه املعارف التقليدية.[اذلي مجع ]اخملرتع 

2 
)اثنيا(

ن مل ميتثل املودع لل حاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني 3. ، ال يُعاجل 4و 0 ]وا 
الطلب ما مل تُس توف الرشوط. وجيوز ملكتب ]الرباءات أ و ال صناف النباتية[ امللكية الفكرية 

ن مل يقدم املودع تكل 4و 0 هيا الطلب ل حاكم الفقرتنيحتديد همةل زمنية ليك ميتثل ف . وا 
املعلومات يف املهةل الزمنية احملددة، جيور ملكتب ]الرباءات أ و ال صناف النباتية[ امللكية 

 الفكرية رفض الطلب.[

2 
)اثنيا(

]ال تتأ ثر احلقوق الناش ئة عن براءة محمية أ و حق ممنوح يف مصنف نبايت بأ ي  2.
. ولكن جيوز فرض عقوابت أ خرى، 4و 0 املودع مل ميتثل ل حاكم الفقرتني كشف الحق بأ ن

خارج نظام الرباءات ونظام ال صناف النباتية، ينص علهيا القانون الوطين، مبا فهيا العقوابت 
 اجلنائية مثل الغرامات.[
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 بديل

2 (
اثنيا

نفاذ مىت مل ميتثل املودع تُبطل احلقوق الناش ئة عن منٍح وتصبح  2(. غري قابةل لال 
أ و مىت قدم معلومات اللزتامات رشوط الكشف اال لزايم كام هو منصوص عليه يف هذه املادة 

 .خاطئة أ و مضلةل

 ]هناية البديل[
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دارة احلقوق  ا 

 

  2املادة 
دارة   [احلقوق]ا 

مبوافقة حرة ومس بقة ][، ةتعاقدامل ف اطر ال  ]اء[/عضال   ول[ عىل ]ادليتعني]جيوز[/] 0.2
ومس تنرية من ]، ابلتشاور مع[ ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية وفق قانوهنا الوطين، 

نشاء[/] دارة  [نييتع ]ا  دارات( أ و)ا  قلميية مناس بةخمتصة  ا  حبق ]ودون اال خالل  وطنية أ و ا 
دارة حقوقهم وفقا ملواثيقهم ومفاهميه م وقوانيهنم ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية يف ا 

]،  ، عىل سبيل املثال ال احلرص، ما ييلتكل اال دارة وميكن أ ن تشمل همام. وممارساهتم العرفية
ن طلب ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية يف حدود ما يرصح به ذكل ]،  ا 

 :[]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية

 تعزيزها وحاميهتا؛نرش املعلومات بشأ ن املعارف التقليدية وممارسات  )أ (

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

ىل ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية ومس تخدمهيا بشأ ن وضع و  (ج) تقدمي املشورة ا 
 ؛رشوط متفق علهيا

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

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

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

ذا اكن فعل من ال فعال املتعلقة ابملعارف التقليدية يشلك انهتااك أ و منافسة  ديحتد]و  )ه( ا 
 .[غري مرشوعة فامي خيص تكل املعارف

 

 4املادة ]

دارة   /املصاحلحلقوقاا 

 )دمج اخليارات املوجودة( 0اخليار

 املس تفيدين، جيوزبناء عىل طلب من  .0

قلميية أ و وطنية أ و حملية(: 0البديل   ال دارة خمتصة )ا 
 ال دارة وطنية خمتصة: 4البديل 

 يف حدود ما يرصح به املس تفيدون ووفقا:

 ال جراءات املس تفيدين التقليدية يف اختاذ القرار والتنظمي :0البديل 
 لمواثيق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العرفيةل :4البديل 
 ن الوطينللقانو :3البديل 
جراءال :2البديل   الوطنية تال 
 للقانون ادلويل :2البديل 

 أ ن تضطلع ابملهام التالية )دون الاقتصار علهيا(:

سداء املشورة واال رشاد أ داء همام )أ (  ؛التوعية والتثقيف وا 

لضامن  أ شاكل التعبري الثقايف التقليدياس تخدام رصد أ وجه و  )ب(
 ناسب؛امل عادل و اس تخداهما ال

 ومنح الرتاخيص؛ )ج(
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 بديل

]ينبغي[/]يتعني[ عىل الباحثني وال شخاص الآخرين احلصول عىل املوافقة املس بقة  )أ (
العرفية للجامعة املعنية، قبل املس تنرية للجامعات صاحبة املعارف التقليدية، وفقا للقوانني 

 احلصول عىل املعارف التقليدية احملمية.

ىل  )ب( ]وينبغي[/]يتعني[ أ ن تتفق ال طراف عىل احلقوق واملسؤوليات الناش ئة عن النفاذ ا 
املعارف التقليدية احملمية. وميكن أ ن تشمل رشوط احلقوق املسؤوليات التقامس العادل 

أ ي اس تخدام متفق عليه للمعارف التقليدية، أ و تقدمي منافع واملنصف للمنافع املتأ تية من 
مقابل النفاذ حىت عندما ال تتأ ىت أ ية منافع من اس تخدام املعارف التقليدية، أ و ترتيبات أ خرى 

 متفق علهيا.

آليات احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية ]وينبغي[/]يتعني (ج) جراءات وأ [ أ ن تكون ا 
مجيع أ حصاب املصلحة وال تكون ثقال عىل عاتق ا مفهومة ومناس بة والرشوط املتفق علهي

س امي أ حصاب املعارف التقليدية احملمية، ]وينبغي[/يتعني[ أ ن تضمن الوضوح  املعنيني، وال
 واليقني القانوين.

نشاء  )د( وحرصا عىل الشفافية والامتثال، جيوز ]لدلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ ا 
ع املعلومات عن ال طراف املشاركة يف االتفاقات اليت تنص عىل الرشوط قاعدة بياانت مجل

 . وجيوز ل ي طرف يف االتفاق تقدمي تكل املعلومات.3 املتفق علهيا مبوجب املادة

 ]هناية البديل[

 

، وليست 0يف حال اكنت معارف تقليدية تس تويف املعايري املنصوص علهيا يف املادة ] 4.2
ىل  دارة احلقوق مس ندة ابلتحديد ا  دارة أ ن تتوىل ا  جامعة وليست مقترصة علهيا، جيوز لال 

املتعلقة بتكل املعارف التقليدية، ابلتشاور مع ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية وموافقهتم 

ّصةل من اس تخدام احملنقدية ال نقدية أ و غري ال فوائد المجع و  )د(
اتحهتاأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي و  ]للحفاظ عىل لمس تفيدين ل  ا 

 [؛أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي

 ووضع معايري لتحديد أ ية منافع نقدية أ و غري نقدية؛ )ه(

ات بشأ ن اس تخدام أ شاكل وتقدمي املساعدة يف أ ية مفاوض )و(
 التعبري الثقايف التقليدي ويف تكوين الكفاءات؛

دارة،  )ز( ذا نص القانون الوطين عىل ذكل، جيوز لال  ]وا 
دارة احلقوق املتعلقة لتشاور مع اب املس تفيدين ومبوافقهتم حيامث أ مكن، ا 

 0يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف املادة  تعبري ثقايف تقليديب 
ىل جامعة وابمنس وليس  ما[ ابلتحديد ا 

دارة اجلوانب املالية للحقوق للشفافية فامي  .4] يتعني/ينبغي أ ن ختضع ا 
ن وجدت، الالزمة ال دارة  يتعلق مبصادر املبالغ احملصةل وقدرها والنفقات، ا 

 احلقوق وتوزيع املبالغ املالية عىل املس تفيدين[.

 )خيار خمترص( 4اخليار

ين، جيوز ال دارة خمتصة، يف حدود ما يرصح به املس تفيدبناء عىل طلب من 
دارة  املس تفيدون ومبا يعود علهيم مبنفعة مبارشة، أ ن تساعد عىل ا 

 حقوق/مصاحل املس تفيدين مبوجب هذا ]الصك[.[
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 وفقا للقانون الوطين[ حيامث اكن ذكل ممكنا

بالغ  ]يتعنّي [/ينبغي]] 3.2 ية هبوية اال دارة أ و املنظمة العاملية للملكية الفكر أ مانة [ ا 
 .[اال دارات الوطنية أ و اال قلميية ]اخملتصة[

 تكلاملنشأ ة اال دارات املنبثقة عن الشعوب ال صلية يك تكون جزًءا من  اال دارةُ  ]تضم 2.2
 [اال دارة.
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تطبيق احلقوق 
 امجلاعية

 

 2املادة 
)اثنيا(

 
 امجلاعية احلقوقتطبيق 

2 
)اثنيا(

[، ابلتشاور مع ةتعاقدامل ف اطر ال  ]اء[/عضال   ول[ عىل ]ادليتعني]ينبغي[/] 0.
نشاء  س تنريةامل س بقة و امل رة و احل هتممبوافقو  ]أ حصاب[/]ماّلك[ املعارف التقليدية دارة أ وا   ا 

دارات  تقوم ابملهام التالية: وطنية ا 

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

 وتشجيع املامرسات وادلراسات وال حباث من أ جل احملافظة عىل نرش املعلومات )ب(
 ؛عندما يطلب ]أ حصاهبا[/]مالكها[ ذكل املعارف التقليدية

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

خبار امجلهور مبا هيدد املعارف )د(  التقليدية؛ وا 

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

املتأ تية من اس تعامل املعارف  لمنافعل  نصفامل عادل و التقامس عىل ال  واال رشاف )و(
 التقليدية؛

2 
)اثنيا(

بالغ أ مانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بطبيعة يتعني]ينبغي[/] 4. اال دارة أ و [ ا 
 اال دارات الوطنية أ و اال قلميية املنشأ ة مبشاركة الشعوب ال صلية[.
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الاس تثناءات 
 والتقييدات

  6املادة 
 الاس تثناءات والتقييدات

تقيّد تدابري حامية املعارف التقليدية اس تنباط املعارف التقليدية  نينبغي أ  ]ال  0.6
واس تخداهما العريف ونقلها وتبادلها وتطويرها داخل امجلاعات وفامي بيهنا يف الس ياق التقليدي 

، ]وفقا للقانون الوطين[.[والعريف عىل يد املس تفيدين
9

 

 اس تثناءات عامة

أ ن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة  تعاقدة[[/]ال طراف امل لدلول ال عضاء]جيوز  4.6
[ ]ابلتشاور مع مع املوافقة املس بقة واملس تنرية للمس تفيدين] مبوجب القانون الوطين

ما  ]احملمية[ ، رشيطة أ ن حيرتم اس تخدام املعارف التقليديةاملس تفيدين[ ]مبشاركة املس تفيدين[
 ييل:

 [الاعرتاف ابملس تفيدين، حسب اال ماكن؛] )أ (

حلاق الرضر هبم؛] )ب( ىل املس تفيدين أ و ا   [وعدم اال ساءة ا 

 ؛[والتوافق مع املامرسة املنصفة] )ج(

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

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

فامي يتعلق ابملعارف  رضر يتعذر تداركهوقوع من  عقوةلخش ية م]يف حال وجود  3.6
التقليدية الرسية واملقدسة، ]جيوز[/]يتعني[/]ينبغي[ أ ال تضع ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف 

 .[اس تثناءات وتقييداتاملتعاقدة[ 

 [2املادة ]

 الاس تثناءات والتقييدات

 ينبغي أ ال تكون تدابري حامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدييتعني/ .0
بداع واس تخدام عريف مقيِّدة  ونقل وتبادل ملا يقوم به املس تفيدون من ا 

امجلاعات وفامي بيهنا يف وتطوير يف جمال أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي داخل 
 الس ياق التقليدي والعريف كام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العرفية

قدة/ادلول ال عضاء/ال عضاء ]مبا يامتىش والقوانني الوطنية لل طراف املتعا
 حسب الاقتضاء[.

ىل أ وجه التقييدات عىل امحلاية فقط أ ن متتد ويتعني/ينبغي  .4 اس تخدام ا 
خارج خارج عضوية امجلاعة املس تفيدة أ و  أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي

 .الثقايف [أ و]الس ياق التقليدي 

تعمتد تقييدات  جيوز لل طراف املتعاقدة/ادلول ال عضاء/ال عضاء أ ن .3

]تكون تكل رشيطة أ ن  ،] واس تثناءات مالمئة وفقا للقانون الوطين
 التقييدات والاس تثناءات[:

 عىل بعض احلاالت اخلاصة؛ مقترصة )أ (

من  العادي للتعبري الثقايف التقليدي [الاس تخدام]مع ]ال ]تتعارض[  )ب(
 [قبل املس تفيدين؛

 ؛[املرشوعة للمس تفيدينر ابملصاحل بال مربّ  اررض  ال تلحق] (ج)

 تضمن أ ن ]اس تخدام[ أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي:] )د(

ىل املس تفيدين أ و ال ييسء  "0"  الرضر هبم؛يلحق ا 
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أ فعال مسموح  ، ويف حدود أ يمن الكشف املعارف التقليدية الرسيةحامية ابس تثناء ] 2.6
احملمية  التقليديةملعارف ابفامي يتعلق  ]دلوةل عضو[/]طرف متعاقد[ مبوجب القانون الوطين هبا

مبوجب قانون الرباءات أ و قانون ال رسار التجارية، ال تكون تكل ال فعال حمظورة بناء عىل 
 .[حامية املعارف التقليدية

 اس تثناءات حمددة

 املعارف التقليديةضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ اس تخدام ]ادلول ال عترخص ]جيوز أ ن  2.6
يف حاةل طوارئ وطنية أ و حاالت طوارئ قصوى  ]أ حصاهبا[/]ماّلكها[دون موافقة ]احملمية[ 

رشيطة منح ماكفأ ة مناس بة ]، أ خرى أ و يف حاالت الاس تخدام غري التجاري ل غراض عامة 
 [ [للمس تفيدين

 التقليدية احملمية.[ اال دارات الوطنية اس تخدام املعارف

أ ن تس تثين من امحلاية أ ساليب  ]لدلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[جيوز ] 6.6
 .[التشخيص والعالج واجلراحة ملعاجلة اال نسان أ و احليوان

أ ن تعمتد تقييدات أ و اس تثناءات مالمئة  [/]ال طراف املتعاقدة[لدلول ال عضاء]جيوز  1.6
غ  :راض التاليةمبوجب القانون الوطين لل 

ىل جين أ رابح أ و حتقيق أ غراض  (أ  ) أ نشطة التعلمي والتعمّل، ابس تثناء ال حباث املؤدية ا 
 جتارية؛

احملافظة عىل املعارف التقليدية وعرضها ومتثيلها يف احملفوظات أ و املكتبات أ و املتاحف  )ب(
 أ و املؤسسات الثقافية ل غراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف.

 :أ و ال 0الفقرة ، سواء اكن مسموحا به يف مبا ييلتعني السامح ]ي  9.6

املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين  اس تخدام املعارف التقليدية يف املؤسسات الثقافية (أ  )

 [ابملس تفيدين، حسب اال ماكن؛ويعرتف  "4"
 [[[مع املامرسة املنصفة.]ويتوافق  "3"

هبا يف  ال يتعني/ينبغي السامح ابل فعال التالية، سواء اكن مسموحا .2
اّل ابملوافقة املس بقة احلرة واملس تنرية للمس تفيدين[:3)2املادة   ( أ و ال، ]ا 

أ و املكتبات  التعبري الثقايف التقليدي يف احملفوظاتأ شاكل  اس تخدام )أ (
ل غراض غري جتارية هدفها صون الرتاث  املؤسسات الثقافية وأ و املتاحف أ  

 والبحث والمتثيل والتثقيف؛، مبا يف ذكل ل غراض الصون والعرض الثقايف

بداع مصنف أ صيل يكون مس تلهام أ و مس تعارا من أ شاكل  )ب( ]وا 
 التعبري الثقايف التقليدي[.

]]ابس تثناء حامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية من  .2
الكشف[، ويف حدود ال فعال املسموح هبا مبوجب القانون الوطين بشأ ن 

حق املؤلف أ و اال شارات والرموز احملمية مبوجب املصنفات احملمية مبوجب 
قانون العالمات التجارية، ال يتعني/ينبغي حظر أ ي فعل من تكل ال فعال 

 مبوجب حامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[.



Annex 
31 
 

أ و  لرتاث الثقايفاب متعلقةاحملفوظات أ و املكتبات أ و املتاحف ل غراض غري جتارية أ و  املناسب
 وعرضها والبحث فهيا ومتثيلها؛ احملافظة علهيامبا يف ذكل ة العامة، أ غراض أ خرى ختدم املصلح

بداع مصنف أ صيل يكون مس تلهام من املعارف التقليديةو  ب()  .[ا 

ال تنطبق أ حاكم املادة [/]من اس تخدام معارف: [يُقيص الآخرين]ال يُمنح أ ي حق ]] 6.6
 [عىل أ ي اس تخدام ملعارف: 3

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

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

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

]ال تعترب املعارف التقليدية احملمية معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أ و مس تخدمة  01.6
ذا:  اس تخدما سيئا ا 

 اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛ )أ (

 أ و حمصال علهيا من صاحهبا أ و أ حصاهبا مبوافقهتم املس بقة املس تنرية؛ )ب(

ذا انطبقت عىل املعارف التقليدية احملمية احملصل علهيا الرشوط املتفق علهيا بشأ ن  )ج( أ و ا 
 النفاذ وتقامس املنافع ووافق علهيا املنسق الوطين.[

عامة املتاحة دون قيود لتقليدية ملعارف ال من امحلاية ا ال دارات الوطنية]تس تثين ا 00.6
 ر.[امجلهو 

____________________________ 
9

دراج صيغة الفقرة الفرعية    يف فقرة من ادليباجة. 6.0اقرتح بعض الوفود أ نه من ال فضل ا 
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  1املادة  مدة امحلاية
 مدة امحلاية

 0 اخليار

جيوز ]لدلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ حتديد الرشوط املناس بة محلاية املعارف التقليدية 
تفي مبعايري ال هلية تس تويف/دامت املعارف التقليدية  ترسي ما]اليت[ ]ينبغي أ ن[/]يتعني أ ن[ 
 .0للحصول عىل امحلاية وفقا للامدة 

ىل اخليار ضافات اختيارية ا   0 ا 

آخر وابلتايل فهيي  )أ ( ىل أ  ال ختضع للتقادمتنقل املعارف التقليدية من جيل ا 

]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تنطبق امحلاية وتدوم مدى حياة الشعوب ال صلية وامجلاعات  )ب(
 احمللية

ىل الرتاث الثقايف غري املادي  )ج( ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن ترسي امحلاية ما مل يصبح النفاذ ا 
 ممكنا يف املكل العام

ىل  )د( ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن ترسي حامية املعارف التقليدية الرسية والروحية واملقدسة ا 
 ال بد

آخر  أ و أ ي تعدّ  القرصنة البيولوجيةمن  امحلاية )ه( تدمري ذاكرة الشعوب  بنيةيبارش أ
 ال صلية واترخيها وصورهتا تدمريا اكمال أ و جزئيا اعاتوامجل

 4 اخليار

ىل خصائص املعارف التقليدية وقميهتا. مدةتتفاوت   حامية املعارف التقليدية استنادا ا 

 6املادة 

 مدة امحلاية

 :0اخليار 

يتعني/ينبغي أ ن تس متر حامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ما  .0
من هذه  0دامت تكل ال شاكل تفي مبعايري امحلاية املنصوص علهيا يف املادة 

 ؛ال حاكم

أ و  حتريفوامحلاية املمنوحة ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي من أ ي  .4
آخر أ و تعّد يبارش هبدف اال ساءة هبا أ و بسمعة  تغيريأ و  شويهت   املس تفيدينأ

لهيا أ و بصورهتا، تس متّر ل جل غري  يتعني/ينبغي أ ن أ و املنطقة اليت تنمتي ا 

 حمّدد.

 :4اخليار 

شاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل فامي يتعلق ابجلوانب املادية ل   .0
 ال قل، يتعني/ينبغي أ ن تدوم حاميهتا لفرتة زمنية حمدودة.
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  9املادة  الرشوط الشلكية
 الرشوط الشلكية

 0اخليار 

 ]يتعني[ أ ال ختضع حامية املعارف التقليدية ل ي رشوط شلكية.[/ينبغي] 0.9

 4اخليار 

اية محلشلكية  ارشوط املتعاقدة[ أ ن تفرض]جيوز[ ]لدلول ال عضاء[/]ال طراف  0.9
 .املعارف التقليدية

]ينبغي[/]يتعني[ حرصا عىل الشفافية واليقني واحلفاظ عىل املعارف التقليدية، جيوز  4.9]
 أ ن متسك اال دارات الوطنية املعنية جسالت أ و حمارض أ خرى للمعارف التقليدية.[

 بديل

حرصا عىل ولكن،  ف التقليدية ل ي رشوط شلكية.]يتعني[ أ ال ختضع حامية املعار [/ينبغي]]
دار ل الشفافية واليقني واحلفاظ عىل املعارف التقليدية، جيوز  الوطنية املعنية ة )أ و اال دارات(ال 

أ ن متسك جسالت أ و حمارض أ خرى  احلكومية ادلولية اال قلميية أ و اال دارة )أ و اال دارات(
 .[للمعارف التقليدية

 1املادة 

 الشلكيةالرشوط 

حامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي  يتعني/ينبغي أ اّل ختضع، [مكبدأ  عام]
 ي رشوط شلكية.ل  
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  6املادة  التدابري الانتقالية
 التدابري الانتقالية

تنطبق هذه ال حاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تفي ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن  0.6
 عند دخول ال حاكم حزي النفاذ. 0املادة ابملعايري املنصوص علهيا يف 

ضافة اختيارية  ا 

أ ن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل  ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ لدلول]ينبغي  4.6
احلقوق ]املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين[ واليت س بق أ ن اكتس هبا الغري وفق قانوهنا 

 الوطين والزتاماهتا القانونية ادلولية.

 لبدي

ينبغي تكييف ال فعال املس مترة خبصوص املعارف التقليدية اليت بدأ ت قبل دخول هذه  4.6
ال حاكم حزي النفاذ واليت ما اكنت لتكون مباحة أ و اليت تنظمها هذه ال حاكم بطريقة خمتلفة، 

لتامتىش مع هذه ال حاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخولها حزي النفاذ ]، رشيطة احرتام 
 اليت س بق أ ن اكتس هبا الغري عن حسن نية[.[ احلقوق

 بديل

، جيوز ل ي خشص بدأ  يف اس تعامل املعارف التقليدية اليت اكن 0 ]عىل الرمغ من أ حاكم الفقرة
النفاذ قانونيا، قبل اترخي دخول هذا الصك حزي النفاذ، أ ن يس متر يف اس تعامل مقابل للمعارف 

عدادات جدية الس تعامل املعارف التقليدية بذكل التقليدية. ويمتتع أ يضا أ ي خشص يقوم ابس ت
احلق وفقا للرشوط نفسها. وال ختول أ حاكم هذه الفقرة أ ي حق الس تعامل املعارف التقليدية 

 اس تعامال منافيا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها املس تفيد.[

 6املادة ]

 التدابري الانتقالية

تطبق هذه ال حاكم عىل مجيع أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت  .0
 عند دخول ال حاكم حزي النفاذ. 0تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة 

 0اخليار 

يتعني/ينبغي لدلوةل أ ن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق  .4
 ا الغري.املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين واليت س بق أ ن اكتس هب

 4اخليار 

يتعني/ينبغي تكييف ال فعال املس مترة خبصوص أ شاكل التعبري الثقايف  .4
التقليدي اليت بدأ ت قبل دخول هذه ال حاكم حزي النفاذ واليت ما اكنت 

ال حاكم بطريقة خمتلفة، لتامتىش مع ال حاكم، تنظمها لتكون مباحة أ و اليت 
احرتام احلقوق اليت  ةطيرش  ،نفاذحزي ال ها معقوةل بعد دخول  فرتةيف غضون 

 .3س بق أ ن اكتس هبا الغري املؤهلني وفقا للفقرة 

فامي يتعلق بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكتيس أ مهية خاصة و  .3
للجامعات املعنية اليت دلهيا حقوق فهيا واليت تكون قد أ خرِجت عن نطاق 

امجلاعات احلق يف اسرتجاع  يكون لتكليتعني/ينبغي أ ن حتمّك تكل امجلاعات، 
 [تكل ال شاكل.
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الامتيش مع اال طار 
 القانوين العام

  01املادة 
 الامتيش مع اال طار القانوين العام

تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك الصكوك ]واملسارات[ ادلولية ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن ]
وأ ال تؤثر بأ ي [ بأ ي تغيري أ ال متس[/]وتعمل ابلتوافق معها]]واال قلميية والوطنية[ ال خرى 

شلك من ال شاكل يف احلقوق أ و امحلايَة املنصوص علهيا يف الصكوك القانونية ادلولية ]، 
ىل املوارد الوراثية  بروتوكول انغواي س امي صكوك امللكية الفكرية[ ]،وال س امي وال بشأ ن النفاذ ا 

والتقامس املنصف والعادل للمنافع املس متدة من الانتفاع ابملوارد الوراثية التفاقية التنوع 
 البيولويج[.[

ضافات اختيارية  ا 

عالن ال مم املتحدة بشأ ن حقوق الشعوب ال صلية، ليس يف هذا  22 وفقا للامدة )أ ( من ا 
ىل انتقاص أ و تاليش احلقوق اليت دلى الشعوب  الصك ما من شأ نه أ ن يفرس عىل أ نه يؤدي ا 

 ال صلية حاليا أ و اليت ميكن أ ن تكتس هبا يف املس تقبل.

جراءات امحلاية ال  )ب( ينبغي أ ن تنتقص أ حاكم هذا الصك بأ ي شلك من ال شاكل من ا 
 املمنوحة مبوجب صكوك أ و معاهدات أ خرى.

رتاث الثقايف اال نساين عىل النحو املفهوم من ينبغي تطبيق هذه ال حاكم مبا حيرتم ال )ج(
 الثقايف والفين. بشأ ن حامية أ شاكل التعبري 4113 اتفاقية اليونسكو لس نة

بشأ ن املوارد وينبغي/يتعني أ ن  4110 ينبغي أ ن تامتىش متاما مع معاهدة الفاو لس نة )د(
عالن ال مم املتحدة بشأ ن حقوق الشعوب ال صليةتامتىش مع أ حاكم   .4111 عمتد س نةامل  ا 

ىل انتقاص أ و تاليش  )ه( ال جيوز تفسري أ ي حمك من أ حاكم هذا الصك عىل أ نه يؤدي ا 
احلقوق اليت دلى الشعوب ال صلية أ و امجلاعات]أ و ال مم[ احمللية/املس تفيدين حاليا أ و اليت 

 ميكن أ ن تكتس هبا يف املس تقبل.[

 01املادة ]

 الامتيش مع اال طار القانوين العام

 (4و 0مفتوح )دمج اخليارين خيار 

، ال خرى الصكوك ادلولية أ ن تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك يتعني/ينبغي
تعمل ابلتوافق أ ن و  والرتاث الثقايف، امللكية الفكرية ومهنا تكل اليت تتناول

 [ها.مع 
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املعامةل الوطنية 
والوسائل 

ال خرى 
لالعرتاف 

ابحلقوق واملصاحل 
 ال جنبية

 

  00املادة 
 املعامةل الوطنية والوسائل ال خرى لالعرتاف ابحلقوق واملصاحل ال جنبية

حامية املعارف التقليدية مبوجب  منأ ن تكون احلقوق واملنافع املتأ تية  ]]ينبغي[/]يتعني[
التدابري أ و القوانني الوطنية/ادلاخلية اليت تضع هذه ال حاكم ادلولية حمل نفاذ متاحة مجليع 

[ كام بعينه]بدل  و[/]طرف متعاقد[دوةل عض]من مواطنني أ و مقميني يف املس تفيدين ال هل 
أ ن يمتتع املس تفيدون  [/]يتعني[وينبغي]هو حمدد مبوجب الالزتامات أ و التعهدات ادلولية. 

ال جانب ال هل ابحلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هبا املس تفيدون مواطنو بدل امحلاية، وكذكل 
 صا مبوجب هذه ال حاكم ادلولية.[حلقوق املمنوحة خصياب

 بديل

]ميكن ]ملواطين ]دول أ عضاء[/]أ طراف متعاقدة[ أ ن يتوقعوا احلصول عىل حامية مماثةل لتكل 
ن  قلمي ]دول أ عضاء[/]أ طراف متعاقدة[ أ خرى فقط حىت ا  املنصوص علهيا يف هذا الصك يف ا 

 أ وسع نطاقا ملواطنهيا.[ اكنت ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ ال خرى تتيح حامية

 ]هناية البديل[

 بديل

]ينبغي[/]يتعني[ عىل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[، ]فامي خيص املعارف التقليدية اليت 
قلميه للمس تفيدين من امحلاية، كام  م 0 تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة ، أ ن يتيح داخل ا 

اسا مواطين أ ي من ]ادلول ، واذلي يكون أ عضاؤه أ س4 معرفون يف املادة
قلميه املعامةل نفسها اليت يتيحها ملواطنيه  ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ ال خرى أ و مقميني يف ا 

 .[ناملس تفيدي

 ]هناية البديل[

 00املادة ]

 املعامةل الوطنية

حامية أ شاكل التعبري  من املتأ تية واملنافعيتعني/ينبغي أ ن تكون احلقوق 
هذه ال حاكم  تضعالتدابري أ و القوانني الوطنية اليت  مبوجبالثقايف التقليدي 

متاحة مجليع املس تفيدين املؤهلني، من مواطنني أ و مقميني  حمل نفاذ ادلولية
بعينه كام هو حمدد مبوجب الواجبات  /طرف متعاقد/دوةل عضو/عضويف بدل

 ال هلني/ينبغي أ ن يمتتع املس تفيدون ال جانب أ و الالزتامات ادلولية. ويتع
/الطرف بدلال اليت يمتتع هبا املس تفيدون من مواطين  نفسها نافعابحلقوق وامل 

 واملنافعاحلقوق  وكذكلامحلاية،  املتعاقد/ادلوةل العضو/العضو اذلي تتاح فيه
 [مبوجب هذه ال حاكم ادلولية. خصيصااملمنوحة 
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التعاون عرب 
 احلدود

  04املادة 
 التعاون عرب احلدود

 امليرّسين )النص التوافقي( خيار

]أ طراف متعاقدة[ خمتلفة، [/أ عضاء دول]يف احلاالت اليت تقع فهيا املعارف التقليدية يف أ قالمي 
عىل معاجلة حاالت تعاقدة[ امل طراف ال  ][/عضاءال   ول]ادل]يتعني[ أ ن تتعاون تكل [/ينبغي]

عرب اختاذ تدابري تدمع أ هداف هذا الصك وال تقع خارج احلدود/املعارف التقليدية اليت 
املعارف  /]مالك[]يتعني[ أ ن يكون هذا التعاون مبشاركة ]أ حصاب[[/وينبغي]تتعارض معها. 

 .[وموافقهتم املس بقة واملس تنرية] وموافقهتم]التقليدية 

 0 اخليار

جل احملافظة عىل تكل املعارف ]من أ جل توثيق كيفية تطبيق املعارف التقليدية وماكنه ومن أ  
الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية  توصوهنا، ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تبذل اال دارا

 املتعلقة ابملعارف التقليدية ووضع قواعد بياانت لتكل املعارف.

التعاون لوضع أ ن تنظر يف  املتعاقدة[ ال طراف]ادلول ال عضاء[/] عىل [يتعني]وينبغي[/]
س امي حيامن ال تكون املعارف التقليدية مملوكة فقط داخل حدود  لبياانت املذكورة، والقواعد ا

ذا ُأدرجت املعارف التقليدية احملمية وفقا للامدة يف قاعدة  4.0 ]دوةل عضو[/]طرق متعاقد[. وا 
اتحة املعارف التقليدية احملمية للآخرين مبوافقة مس بقة ومس تنرية من أ حصاهبا.  بياانت،ينبغي ا 

ىل قواعد البياانت  ]وينبغي[/]يتعني[ أ يضا أ ن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية ا 
املذكورة للمتكن من اختاذ القرار الصائب. ولتيسري ذكل النفاذ، ]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]ادلول 

يل. ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ مراعاة مثار الكفاءة اليت ميكن جنهيا من التعاون ادلو
]وينبغي[/]يتعني[ أ ن تقترص املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكرية فقط عىل املعلومات 

اليت ميكن اس تخداهما لرفض منح التعاون، وعليه فال ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تتضمن تكل 

  04املادة ]

 التعاون عرب احلدود

يف احلاالت اليت تقع فهيا أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي يف أ قالمي أ طراف 
أ ن تتعاون تكل ال طراف  يتعني/ينبغي ،خمتلفة/أ عضاء دول أ عضاء/متعاقدة

عىل معاجلة حاالت أ شاكل التعبري الثقايف /ال عضاء عضاءال  ادلول /املتعاقدة
 .[التقليدي اليت تقع خارج احلدود



Annex 
38 
 

 املعلومات املعارف التقليدية احملمية.

ن املعلومات املرتبطة ابملعارف الوطنية هجودا لتدوي ت]وينبغي[/]يتعني[ أ ن تبذل اال دارا
التقليدية هبدف تعزيز وضع قواعد بياانت املعارف التقليدية، وذكل من أ جل احملافظة عىل 

 تكل املعارف وصوهنا.

ىل املعلومات،  ]وينبغي[/]يتعني[ أ يضا أ ن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية ا 
 البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية.ومهنا املعلومات املتاحة يف قواعد 

]وينبغي[/]يتعني[ أ ن تضمن ماكتب امللكية الفكرية صون تكل املعلومات يف رسية، ابس تثناء 
احلاةل اليت يُستشهد هبا بتكل املعلومات كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة أ ثناء حفص 

 طلب براءة.[

ىل أ حد اخليارين ضافات اختيارية ا   ا 

ىل يف  املتعاقدة[ ال طرافر ]ادلول ال عضاء[/]تنظ جراءات لآلية عامليةاحلاجة ا   متبادةل ا 
يف ابلتقامس العادل واملنصف للمنافع املتأ تية من اس تخدام املعارف التقليدية  تُعىنلتقامس املنافع 

احلصول  منح املوافقة املس بقة املس تنرية أ و فهيا ميكنال خارج احلدود وفهيا  تقع يتالاحلاالت 
 علهيا.
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