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WO/GA/51/12 
 �إلنلكزيیةاألصل: 

 2019یوليو  30 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 )والعشرون الرابعة العادية الدورة( اخلمسوناحلادية و الدورة
 2019أكتو�ر  9سبمترب إىل  30جنيف، من 

ارف التقليدية تقرير عن اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملع

 والفولكلور

 األمانة من إ�دادوثيقة 

 مقدمة أوًال.

يف أكتو�ر  اليت ُعقدت لثالثة والعرش�ن)، يف دورهتا التاسعة واألربعني (ا�ورة العادیة اوللویبوافقت امجلعية العامة  .1
(جلنة  واملعارف التقليدیة والفو�لكور، �ىل والیة اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية 2017

 .2018/2019 للثنائية املعارف)

 ، �ىل ما یيل:WO/GA/49/21، الواردة يف الوثيقة 2018/2019 للثنائيةتنص والیة اللجنة احلكومية ا�ولية و  .2

احلكومية ا�ولية املعنية  "إّن امجلعية العامة للویبو، إذ تضع يف اعتبارها توصيات أجندة التمنية، وتؤكد أمهية جلنة الویبو
�مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة والفو�لكور (اللجنة)، وتالحظ الطبيعة ا�تلفة لت� القضا� وتقّر 
 �لتقدم احملرز، فإهنا توافق �ىل جتدید والیة اللجنة، دون اإل�الل �لعمل اجلاري يف حمافل أخرى، �ىل النحو التايل:
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، �رسیع معلها هبدف التوصل إىل اتفاق حول 2018/2019(أ) س�تواصل اللجنة، �الل ثنائية املزيانية املقب� "
صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية)، دون إ�الل بطبيعة النتي�ة (النتاجئ) ف� یتعلق �مللكية الفكریة مبا 

 ارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.یضمن امحلایة املتوازنة والفعا� للموارد الوراثية واملع

مستندا إىل ما أجنزته من معل، مبا يف ذ�  2018/2019"(ب) س�يكون معل اللجنة �الل الثنائية 

املفاوضات القامئة �ىل النصوص، مع الرتكزي الرئييس �ىل التوصل إىل تفامه مشرتك للقضا� اجلوهریة، مبا يف 
ون واملوضوع واألهداف ونطاق امحلایة، وما يه مواضيع املعارف التقليدیة/أشاكل ذ� التعاریف واملس�تفيد

التعبري الثقايف التقليدي املؤه� للحامیة �ىل الصعيد ا�ويل، مبا يف ذ� النظر يف �س�تثناءات والتقييدات 
 والعالقة �مل� العام.

ج معل یقوم �ىل أساليب معل سلمية، "(ج) وس�تتّبع اللجنة، كام هو مبّني يف اجلدول أد�ه، �ر�م
و�كفل هذا الرب�مج  ، مبا يف ذ� مهنج قامئ �ىل األد� كام هو مبّني يف الفقرة (د).2018/2019 للثنائية
وجيوز للجنة  ، مبا يف ذ� دورات مواضيعية ومتدا�� وتقيميية.2018/2019دورات للجنة يف  6تنظمي 

.وس�ُتعرض نتاجئ معل 1عاجلة مسأ� قانونية أو س�ياس�ية أو تقنية حمّددةإ�شاء فریق (أفرقة) �رباء خمّصص مل
 الفریق (األفرقة) �ىل اللجنة للنظر فهيا.

 WIPO/GRTKF/IC/34/4"(د) وستس�ت�دم اللجنة مجيع و�ئق معل الویبو، مبا فهيا 
، فضال عن أي مساهامت أخرى من WIPO/GRTKF/IC/34/8و WIPO/GRTKF/IC/34/5و

اء، مثل إ�داد/حتدیث ا�راسات اليت تغطي جوانب من بيهنا األمث� املتعلقة �لت�ارب الوطنية، ا�ول األعض
مبا فهيا الترشیعات احمللية، وتقيمي الوقع، وقوا�د البيا�ت، واألمث� اخلاصة �ملوضوع القابل للحامیة واملوضوع 

ته اللجنة وما یتصل بذ� من أ�شطة منجزة ا�ي ال تُطلب حامیته؛ ونتاجئ معل أي فریق (أفرقة) �رباء أ�شأ
ویُلمتس من األمانة حتدیث حتاليل الفجوة ألنظمة امحلایة القامئة ف� یتعلق �ملعارف  .4يف إطار الرب�مج 

ویُلمتس من األمانة أیضا إصدار تقر�ر (تقار�ر) جتّمع  .2008التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لعام 
ه ا�راسات واملقرت�ات و�ري ذ� من املواد عن األدوات واأل�شطة املتعلقة بقوا�د البيا�ت حتّدث في أو

 أنظمة ا�كشف القامئة واملتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، بغرض حتدید أي جفوات. وعن
 مس�بقة للمفاوضات. أو تضع رشوطاً جيوز لهذه ا�راسات أو األ�شطة اإلضافية أن تؤّخر التقدم  و�كن، ال

وأ�دث النصوص املتا�ة  وقائعياً  ، تقر�راً 2018عية العامة، يف �ام متس من اللجنة أن تقّدم إىل امجل "(ه) ویُل 
، نتاجئ معلها طبقا 2019عن معلها حىت ذ� الوقت، وأن �شفع ذ� بتوصيات، وأن تقدم إ�هيا، يف �ام 

، بتقيمي التقدم احملرز، و�لنظر إىل مس�توى 2019س�تقوم امجلعية العامة، يف �ام و  للهدف املبّني يف الفقرة (أ).
نضج النصوص، مبا يف ذ� مس�تو�ت �تفاق �ىل األهداف والنطاق وطبيعة الصك (الصكوك)، س�تبّت 

 املفاوضات. مواص� يف ا�عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس و/أو

                                         
 وس�يعمل فریق (أفرقة) اخلرباء �الل أسابيع دورات جلنة املعارف. س�يكون لفریق (أفرقة) اخلرباء متثيل إقلميي متوازن وسيس�ت�دم مهنجية معل فعا�. 1
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�ويل أن �س�متر يف مسا�دة اللجنة بزتوید ا�ول األعضاء مبا یلزم من �ربة "(و) وتلمتس امجلعية العامة من املكتب ا
و�متویل مشاركة اخلرباء من الب�ان النامية والب�ان األقل منوا �لطریقة األكرث كفاءة، مع مرا�اة الصيغة املعتاد اع�دها 

 املعارف." يف جلنة
 دورات 6 -�ر�مج العمل 

 النشاط املؤقت التارخي
 )35(ا�ورة  2018 مارس/ا�رفرب 

إجراء مفاوضات �شأن املوارد الوراثية مع الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة والنظر يف اخليارات 
 ملرشوع صك قانوين

 أ�م. 5املدة: 
 )36(ا�ورة  2018مایو/یونيو 

النظر يف اخليارات إجراء مفاوضات �شأن املوارد الوراثية مع الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة و 
 ملرشوع صك قانوين
 فریق (أفرقة) �رباء

 أ�م. 5/6املدة: 
 )37(ا�ورة  2018 سبمترب

إجراء مفاوضات �شأن املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي �ىل معاجلة 
 القضا� العالقة واملتدا�� والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين

 إصدار توصيات كام هو مذ�ور يف الفقرة (ه) إماكنية
 أ�م. 5املدة: 

 امجلعية العامة للویبو 2018 أكتو�ر
 تقر�ر وقائعي والنظر يف التوصيات.

 )38(ا�ورة  2018نومفرب/د�سمرب 
إجراء مفاوضات �شأن املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي �ىل معاجلة 

 عالقة واملتدا�� والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)القضا� ال
 فریق (أفرقة) �رباء

 أ�م. 5املدة: 
 )39(ا�ورة  2019مارس/أ�ریل 

إجراء مفاوضات �شأن املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي �ىل معاجلة 
  اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)القضا� العالقة واملتدا�� والنظر يف

 أ�م. 5املدة: 
 )40(ا�ورة  2019یونيو/یوليو 

إجراء مفاوضات �شأن املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي �ىل معاجلة 
 القضا� العالقة واملتدا�� والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)

 فریق (أفرقة) �رباء
 تقيمي �شأن املوارد الوراثية/املعارف التقليدیة/ أشاكل التعبري الثقايف التقليدي وإصدار توصية

 أ�م. 5/6املدة: 
وتت�ذ القرار الالزم  (النصوص) النصالتقدم احملرز وتنظر يف امجلعية العامة للویبو  قميّ تس�  2019أكتو�ر 

 (القرارات الالزمة).
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إىل امجلعية  وقائعياً  تقر�راً  2018، قّدمت اللجنة احلكومية ا�ولية يف �ام الیة املس�ندة إ�هيا كام ورد سابقاً وطبقا للو .3
، ونظرت 2018وسبمترب  2018و�شمل ذ� التقر�ر الفرتة املمتدة بني ینا�ر  .WO/GA/50/8العامة للویبو يف الوثيقة 

 .�رسیع معلها، ودعت اللجنة احلكومية ا�ولية إىل ووافقت �ىل التوصياتقعي، يف التقر�ر الوا 2018امجلعية العامة لعام 

، "أن �رفع إىل 2019)، یُلمتس من اللجنة، يف �ام الواردة أ�اله) من والیة اللجنة لهذه الثنائية (هويف الفقرة ( .4
، بتقيمي التقدم احملرز، 2019يف �ام  وس�تقوم امجلعية العامة، .نتاجئ معلها وفقاً للهدف احملدد يف الفقرة (أ)امجلعية العامة 

و�لنظر إىل مس�توى نضج النصوص، مبا يف ذ� مس�تو�ت �تفاق �ىل األهداف والنطاق وطبيعة الصك (الصكوك)، 
 ُأِ�دت هذه الوثيقة معًال هبذا القرار.و  "ّت يف ا�عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس و/أو مواص� املفاوضات.س�تبُ 

 2018 �ام نة منذدورات اللج  .�نياً 

ثالث  املعارف جلنةعقدت  ،2019و 2018 و�ر�مج العمل لعايم 2018/2019 للثنائيةمعًال �لوالیة املمنو�ة  .5
 �ىل النحو التايل: ،2018عام ل منذ انعقاد امجلعية العامة للویبو دورات

لتعبري الثقايف املعارف التقليدیة وأشاكل ا�شأن موضوع  ،2018 د�سمرب 14إىل  10، من 38 ا�ورة )أ(

 ؛التقليدي

وأشاكل التعبري الثقايف املعارف التقليدیة  �شأن موضوع. ،2019 مارس 22إىل  18، من 39وا�ورة  )ب(
 التقليدي؛

املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ، �شأن موضوع 2019یونيو  21إىل  17، من 40وا�ورة  )ج(
 .2019ىل امجلعية العامة للویبو لعام ورصد التقدم احملرز وتقدمي توصيات إ

شرتكة �شأن املعارف التقليدیة امل سائل امل  بعض وتناولت جلنة املعارف يف دور�هيا الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني .6
لثانية النس�ة املعّد� ا -حامیة املعارف التقليدیة: مرشوع مواد  وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وأ�دت الوثيقتني: "

)Rev. 2(و ") حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد، النس�ة املعّد� الثانية"Rev. 2(." 

وواصلت جلنة املعارف، يف دورهتا األربعني، العمل �ىل هذه النصوص، وقررت إ�ا� الوثيقتني "حامیة املعارف  .7
 WIPO/GRTKF/IC/40/18(مرفق الوثيقة  )"Rev. 2ية (�س�ة امليّرس�ن املعد� الثان  –التقليدیة: مرشوع مواد 

امليّرس�ن �س�ة  –املدرج يف هذه الوثيقة �ىل أنه "املرفق األول")، و"حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد 
رفق الثاين")، املدرج يف هذه الوثيقة �ىل أنه "امل WIPO/GRTKF/IC/40/19" (مرفق الوثيقة )Rev. 2املعد� الثانية (

�لصيغة ) رصد التقدم احملرز وتوجيه توصية إىل امجلعية العامةمن �دول أعامل ا�ورة األربعني للجنة املعارف ( 7إىل البند 
 .2019یونيو  19 هذا البند يفهبا يف اختتام اليت ورد� 

النحو الوارد يف الوثيقة ، �ىل 2019م و�ر�مج العمل لعا 2018/2019 للثنائيةمعًال �لوالیة املمنو�ة و  .8
WO/GA/49/21 ،من �دول األعامل، التقدم احملرز �الل  7لبند يف إطار ا، رصدت ا�ورة األربعني للجنة املعارف

(املدر�ة يف هذه  WIPO/GRTKF/IC/40/6 نصوص الواردة يف مرفقات الو�ئق، وأكدت أن ال 2018/2019الثنائية 
، س�ُت�ال إىل امجلعية العامة WIPO/GRTKF/40/19و WIPO/GRTKF/40/18الوثيقة �ىل أنه "املرفق الثالث") و
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نص الرئيس حول مرشوع صك قانوين دويل �شأن امللكية الفكریة ُحيال أن . كام قررت اللجنة أیضاً 2019للویبو لعام 
إىل امجلعية   أنه "املرفق اخلامس")،(الوارد يف هذه الوثيقة �ىل واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية

 ، وأن یُدرج يف وثيقة معل اللجنة �ىل "أنه نص الرئيس"؛2019العامة للویبو لعام 

الیة اللجنة بت�دید و 2019امجلعية العامة للویبو لعام ووافقت جلنة املعارف يف دورهتا األربعني أیضاً �ىل أن تويص  .9
�ر�مج معلها رشوط والیة اللجنة و  بأن �كون�ىل أن تويص امجلعية العامة أیضاً ة . كام وافقت اللجن2021-2020للثنائية 
 اكآليت: 2021-2020للثنائية 

إّن امجلعية العامة للویبو، إذ تضع يف اعتبارها توصيات أجندة التمنية، وتؤكد أمهية جلنة الویبو احلكومية ا�ولية املعنية "
واملعارف التقليدیة والفو�لكور (اللجنة)، وتالحظ الطبيعة ا�تلفة لت� القضا� وتقّر �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية 

 �لتقدم احملرز، توافق �ىل جتدید والیة اللجنة، دون اإل�الل �لعمل اجلاري يف حمافل أخرى، �ىل النحو التايل:

اتفاق حول صك  اس�تكامللها هبدف ، �رسیع مع 2020/2021س�تواصل اللجنة، �الل ثنائية املزيانية املقب�  (أ)"
قانوين دويل (صكوك قانونية دولية)، دون إ�الل بطبيعة النتي�ة (النتاجئ) ف� یتعلق �مللكية الفكریة مبا 

 التقليدي. یضمن امحلایة املتوازنة والفعا� للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف

إىل ما أجنزته من معل، مبا يف ذ� املفاوضات  مستنداً  2020/2021الل الثنائية س�يكون معل اللجنة �و  (ب)
قضا� حول الالتوصل إىل تفامه تضييق الفجوات القامئة و القامئة �ىل النصوص، مع الرتكزي الرئييس �ىل 

 2.اجلوهریة

، للثنائية مفتو�ة وشام�ب معل  يف اجلدول أد�ه، �ر�مج معل یقوم �ىل أساليوس�تتّبع اللجنة، كام هو مبني�  (ج)
(د). و�كفل هذا الرب�مج تنظمي  الفقرة يف ، مبا يف ذ� مهنج قامئ �ىل األد� كام هو مبني� 2020/2021

وتقيميية. وجيوز للجنة إ�شاء متدا�� ، مبا يف ذ� دورات مواضيعية و 2020/2021دورات للجنة يف  6
. وس�ُتعرض نتاجئ معل الفریق 3قانونية أو س�ياس�ية أو تقنية حمّددة فریق (أفرقة) �رباء خمّصص ملعاجلة مسأ�

 (األفرقة) �ىل اللجنة للنظر فهيا.

 WIPO/GRTKF/IC/40/6وستس�ت�دم اللجنة مجيع و�ئق معل الویبو، مبا فهيا  (د)
صك قانوين نص الرئيس عن و  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

فضال عن أي ، ة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثيةدويل �شأن امللكية الفكری
مساهامت أخرى من ا�ول األعضاء، مثل إ�داد/حتدیث ا�راسات اليت تغطي جوانب من بيهنا األمث� 

مث� اخلاصة �ملوضوع املتعلقة �لت�ارب الوطنية، مبا فهيا الترشیعات احمللية، وتقيمي الوقع، وقوا�د البيا�ت، واأل
القابل للحامیة واملوضوع ا�ي ال تُطلب حامیته؛ ونتاجئ معل أي فریق (أفرقة) �رباء أ�شأته اللجنة وما یتصل 

حتدیث ا�راسات و�ري ذ� من مواص� ویُلمتس من األمانة  .4بذ� من أ�شطة منجزة يف إطار الرب�مج 

                                         
واألهداف ونطاق امحلایة، وما يه مواضيع املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري  وموضوع امحلایةن �التعاریف واملس�تفيد ریة، حبسب �قتضاء،�شمل القضا� اجلوه 2

 .التقييدات والعالقة �مل� العامالثقايف التقليدي املؤه� للحامیة �ىل الصعيد ا�ويل، مبا يف ذ� النظر يف �س�تثناءات و 
 ق (أفرقة) اخلرباء متثيل إقلميي متوازن وسيس�ت�دم مهنجية معل فعا�. وس�يعمل فریق (أفرقة) اخلرباء �الل أسابيع دورات جلنة املعارف.س�يكون لفری 3
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ا�د البيا�ت وعن أنظمة ا�كشف القامئة واملتعلقة �ملوارد الوراثية املواد عن األدوات واأل�شطة املتعلقة بقو 
ویُلمتس من األمانة أیضا أن �س�متر يف مجع معلومات حتدید أي جفوات.  غيةواملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، ب 

أشاكل التعبري الثقايف عن األنظمة الوطنية واإلقلميية اخلاصة محلایة امللكية الفكریة املرتبطة �ملعارف التقليدیة و 
ا�راسات أو األ�شطة اإلضافية أن تؤّخر التقدم أو  ت�جيوز ل  والالتقليدي، وجتميعها وإ�حهتا �ىل اإلنرتنت. 

 مس�بقة للمفاوضات. تضع رشوطاً 

عن  وأ�دث النصوص املتا�ة وقائعياً  ، تقر�راً 2020ویُلمتس من اللجنة أن تقّدم إىل امجلـعية العامة، يف �ام  (و)
، نتاجئ معلها طبقا للهدف 2021معلها حىت ذ� الوقت، وأن �شفع ذ� بتوصيات، وأن تقدم إ�هيا، يف �ام 

ا�عوة إىل عقد  ، بتقيمي التقدم احملرز، والبّت يف2021املبّني يف الفقرة (أ). وس�تقوم امجلعية العامة، يف �ام 
وى تبلور النصوص، مبا يف ذ� مس�تو�ت �تفاق مؤمتر دبلومايس و/أو مواص� املفاوضات �لنظر إىل مس�ت

 �ىل األهداف والنطاق وطبيعة الصك (الصكوك).

وتلمتس امجلعية العامة من األمانة أن �س�متر يف مسا�دة اللجنة بزتوید ا�ول األعضاء مبا یلزم من �ربة و�متویل  (ز)
ة األكرث كفاءة، مع مرا�اة الصيغة املعتاد اع�دها مشاركة اخلرباء من الب�ان النامية والب�ان األقل منوا �لطریق

 يف جلنة املعارف.

 دورات 6 –�ر�مج العمل 

 النشاط التارخي املؤقت

 )41(ا�ورة  2020فربا�ر/مارس 

إجراء مفاوضات �شأن املوارد الوراثية مع الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة والنظر يف 
 اخليارات ملرشوع صك قانوين

 أ�م. 5دة: امل

 )42(ا�ورة  2020مایو/یونيو 

إجراء مفاوضات �شأن املوارد الوراثية مع الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة والنظر يف 
 اخليارات ملرشوع صك قانوين

 .أ�م زائد یوم وا�د إذا تقرر عقد اج�ع فریق �رباء خمصص 5ملدة: ا
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 )43(ا�ورة  2020سبمترب 

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع أو /و شأن املعارف التقليدیةإجراء مفاوضات � 
 والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوينواملتدا�� الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة 

 (صكوك قانونية)

 )هإماكنية إصدار توصيات كام هو مذ�ور يف الفقرة (

 أ�م. 5املدة: 

 امجلعية العامة للویبو 2020أكتو�ر 

 تقر�ر وقائعي والنظر يف التوصيات.

 )44(ا�ورة  2020نومفرب/د�سمرب 

إجراء مفاوضات �شأن املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي 
�ىل معاجلة القضا� العالقة واملتدا�� والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين 

 (صكوك قانونية)

 .وا�د إذا تقرر عقد اج�ع فریق �رباء خمصصأ�م زائد یوم  5ملدة: ا

 )45(ا�ورة  2021مارس/أ�ریل 

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع أو /و إجراء مفاوضات �شأن املعارف التقليدیة
الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة واملتدا�� والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين 

 (صكوك قانونية)

 .م زائد یوم وا�د إذا تقرر عقد اج�ع فریق �رباء خمصصأ� 5ملدة: ا

 )46(ا�ورة  2021یونيو/یوليو 

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع أو /و إجراء مفاوضات �شأن املعارف التقليدیة
الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة واملتدا�� والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين 

 (صكوك قانونية)

تقيمي �شأن املوارد الوراثية/املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي وإصدار 
 توصية

 أ�م. 5املدة: 

س�تقّمي امجلعية العامة للویبو التقدم احملرز وتنظر يف النص (النصوص) وتت�ذ القرار  2021أكتو�ر 
 "الالزم (القرارات الالزمة).
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يف هذا الصدد، وأوصت  2018�لقرارات الصادرة عن امجلعية العامة للویبو لعام  نييف دورهتا األربع وذكّرت اللجنة .10
بأمهية مشاركة الشعوب األصلية وامجلا�ات احمللية يف معل اللجنة، و�شري  2019كذ� بأن تعرتف امجلعية العامة للویبو لعام 

ة املعمتدة، و�شّجع ا�ول األعضاء �ىل النظر يف إماكنية إىل استنفاد صندوق الویبو للترب�ات لفائدة امجلا�ات األصلية واحمللي
 املسامهة يف الصندوق، وتدعو ا�ول األعضاء إىل النظر يف �رتيبات متویل بدی�.

 أفرقة اخلرباء ا�صصة املعنية �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  .�لثاً 

إ�شاء فریق (أفرقة) �رباء خمّصص ملعاجلة مسأ� قانونية أو وز للجنة تنص الفقرة (ج) من الوالیة �ىل أنه "جي .11
 ".س�ياس�ية أو تقنية حمّددة

ومعًال هبذه القرار وبقرارات ا�ورة السابعة والثالثني للجنة املعارف، اجمتع فریق �رباء خمصص معين �ملعارف  .12
 4�ىل اإلنرتنتبل انعقاد ا�ورة الثامنة والثالثني. وتتاح ، ق 2018د�سمرب  9وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، يف التقليدیة 

 الو�ئق اليت ُأ�دت �� �ج�ع.

لتقليدیة وأشاكل وقررت جلنة املعارف، �الل دورهتا الثامنة والثالثني، إ�شاء فریق �رباء خمصص معين �ملعارف ا .13

مارس  17التعبري الثقايف التقليدي قبل انعقاد ا�ورة التاسعة والثالثني بدًال من ا�ورة األربعني. واجمتع ذ� الفریق يف 
 �� �ج�ع.الو�ئق اليت ُأ�ّدت  5�ىل اإلنرتنت. وتتاح 2019

 أجندة التمنيةاملسامهة يف تنفيذ توصيات  .رابعاً 

ا�ي نص �ىل "توجيه تعل�ت إىل هيئات الویبو املعنية لتضمني تقار�رها  2010لقرار امجلعية العامة للویبو لعام  متابعةً  .14
تمنية"، �قشت جلنة املعارف يف دورهتا الس�نویة املقدمة إىل امجلعيات وصفا إلسها�ا يف تنفيذ التوصيات املعنية من أجندة ال 

 مسامههتا يف تنفيذ توصيات أجندة التمنية. أیضاً  األربعني

وسرتد ت� البيا�ت كذ� يف مرشوع  للجنة املعارف. األربعنيديل �لبيا�ت التالية يف ا�ورة ويف هذا الصدد، أُ  .15
ا�ي سيُتاح، كام طلبته جلنة املعارف، يف أ�ل  )،WIPO/GRTKF/IC/40/20 Prov( األربعنيالتقر�ر األويل ل�ورة 

 :2019سبمترب  9أقصاه 

أن العمل  وأثبتت. جلنة املعارفالتمنية مكرسة لعمل  أجندةمن  18قال وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية إن التوصية "
املوارد الوراثية ميكن أن �سهم محلایة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و سعياً واملفاوضات يف اللجنة 

�شلك إجيايب للغایة يف تطو�ر امللكية الفكریة. وجشع مجيع ا�ول األعضاء �ىل املشاركة �شلك أكرث إجيابية يف املناقشة 
، اكنت �الوة �ىل ذ�و واختتا�ا.  �شأن �دول أعامل جلنة املعارفالقضا� الرئيس�ية  الس�تكامليف العمل  والتعجيل
آخر اكن  اً �انبإىل ا�ول األعضاء ومشاریع بناء القدرات شعبة الویبو للمعارف التقليدیة  اليت قدمهتاالتقنية املسا�دة 

إىل مواص� دمعها يف  �اهاودشعبة املعارف التقليدیة  الوفد التمنية. وجشع أجندة� تأثري إجيايب للغایة �ىل توصيات 
 تقدمي املسا�دة التقنية إىل ا�ول األعضاء.

                                         
4 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=48546 
5 https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=51355 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=50367
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=50367
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=51355
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=51355
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 لجنةاليت تتعلق رصا�ة ب  18لتوصية � وذكّر .يه معمل �رز يف �رخي الویبوالتمنية  أجندةوقال وفد الربازیل إن "
وحتقيق نتاجئ  �رسیع العملاللجنة يف التفكري يف �يفية  18، سا�دت التوصية اللجنةد والیة ف� یتعلق بت�دیو . املعارف

ملسا�دة ، مبا يف ذ� ايف تقدمي املسا�دة ل�ول األعضاءمانة دور �م للغایة ، اكن لألألف �لفئةموسة. وف� یتعلق مل
 الوفد وحث تع ب�ر نظام امللكية الفكریة.من ا�مت  احمللية وامجلا�ات، ومتكني الشعوب األصلية الترشیعية وبناء القدرات
 .18اءة يف املسامهة يف املناقشات يف ضوء التوصية امجليع �ىل إظهار روح بنّ 

، أي تغيري التمنية أجندة�ليه توصيات  قومتمت�دً� �مس ا�مو�ة األفریقية، �ىل املبدأ ا�ي ، وشدد وفد أوغندا "
لربامج واأل�شطة مبا ی�ىش مع يف ااألبعاد اإلمنائية  إىل دمج سايس �ىل حامیة امللكية الفكریةطابع الویبو من �ركزيها األ

موح القوي للویبو لضامن اس�ت�دام الب�ان النامية مم املت�دة. ویعكس هذا املبدأ الطُ نظومة األمل  الواسعة تطلعاتال 
و�ت امجلعية العامة و  .كأداة لتشجيع اإلبداع و�بتاكر وتعز�زهام من أ�ل التمنية املس�تدامة ،للملكية الفكریة بفعالية

لتضمني تقار�رها الس�نویة املقدمة إىل ، املعارفنة جل مجيع هيئات الویبو، مبا يف ذ� تعل�ت إىل  2010�ام  للویبو يف
كآلية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات ، وذ� توصيات أجندة التمنيةإلسها�ا يف تنفيذ  وصفاً  امجلعية العامة

جلنة ص ملسامهة  تقدمي تقيميها اخلادعوهتا ا�ول األعضاء إىل�ىل ا�مو�ة األفریقية �ىل األمانة أجندة التمنية. وأثنت 
التمنية من  أجندةحىت اآلن يف تنفيذ توصيات املعارف جلنة ه اكنت هناك آ�ر ملموسة للتقدم ا�ي أحرزتو . املعارف
التمنية.  أجندةمن  18موضوع التوصية  املعارف جلنةاكنت مفاوضات و التمنية يف �ر�جمها وأ�شطهتا.  دمج�الل 

�رسیع معلها هبدف التوصل إىل اتفاق حول القوي ملواص�  اطمو� 2019-2018الثنائية عكست والیة اللجنة يف و 
صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) ف� یتعلق �مللكية الفكریة مبا یضمن امحلایة املتوازنة والفعا� للموارد الوراثية 

 اً �ام 12عقد�ن من املفاوضات و یقاربمرور ما ، بعد ومع ذ� واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 �رسیععبارة "ل �ساءل أ�دمه عام إذا اكن و . املعارف معلها بعد جلنة مل �س�تمكل، التمنية أجندةتنفيذ توصية  منذ بدء

اس�مترت و . جلنة املعارف بعد هذه الس�نواتمعل  ُخيتمت، إذا مل اً ، معىن حقيقيالوالیة لطاملا نصت �لهيامعلها"، اليت 
امل�  حبامیةف� یتعلق و �ىل التوايل.  42و 40و 15التمنية  أجندةتوصيات ب معلها يف  �سرتشاد يفاملعارف  جلنة

، اكن هناك سوء فهم مفاهميي �بري التمنية) أجندةمن  16العام يف إطار معليات الویبو املعياریة وآ�رها (التوصية 
يف  اكن مفهوم امل� العام متأصالً و أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. �ملعارف التقليدیة و للم� العام و�القته و�دوده 

وذ�ر بعض أعضاء ملصاحل أحصاب احلقوق واملس�ت�دمني.  التوازن احلذرما ینعكس يف  اً نظام امللكية الفكریة و�الب
اكن و  ا�ال العام. التقليدي اكنت يفأن جوانب واسعة من املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف  املعارفجلنة 
مرا�اة �ىل الویبو والهيئات التابعة لها  التمنية أجندة حثت، �الوًة �ىل ذ�و  سوء فهم مفاهميي للم� العام.ذ� 

األمم ، وكذ� أهداف 17و 14و 12مواطن املرونة يف اتفاقات امللكية الفكریة ا�ولية مبا ی�ىش مع التوصيات 
ف� یتعلق حبفظ التنوع البيولو�  جلنة املعارف أهداف أ�دوسامه . 22ش�ياً مع التوصية امت ،املت�دة للتمنية املس�تدامة

 الهدف. ذ�يف حتقيق  ،ومعل اللجنة �شأن امحلایة ا�ولية للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة

تأ�رت الهند، إىل �انب و الویبو. معل  يف مصمي اإلمنائيةعتبارات � إدراجالتمنية تضمن  أجندةإن  يوفد الهندالوقال "
الصك  اس�تكامل �شدة سمالتُ ، رصنة البيولوجية. وبناًء �ىل ذ��مت� �ري املرشوع والق�، مئات الب�ان األخرى

سمح سي  إن �دم وجود أي صك ملزم قانو�ً والثالث.  ت� ا�ولية) �شأن القضا� القانونية القانوين ا�ويل (الصكوك
�لل يف  وقوع ، مما یؤدي إىلارد الوراثية واملعارف التقليدیة�ري املرشوع والقرصنة البيولوجية للمو ا�مت� �س�مترار 
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(أطر قانونية  قانوين متوازن ع الصيغة ا�هنائية املبكرة إلطارإىل وض الوفد الهندي عنظام امللكية الفكریة العاملي. وتطلّ 
 .املعارفجلنة عبري الثقايف التقليدي من �الل یة وأشاكل الت �شأن املوارد الوراثية واملعارف التقليد متوازنة)

لبيان ا�ي أدىل به �لامً � وأ�اطوأیّد وفد نيجر� البيان ا�ي أدىل به وفد أوغندا �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية. "

يف  أجندة التمنية تنفيذ دماكنت متنع تقأن �رسع جلنة املعارف معليهتا اليت  والبد. 18التوصية  ف� خيص وفد الربازیل
تعارض ت  التمنية و�لتايل أجندةض قوّ ت املفاوضات إىل ما ال هنایة تاكنو القيام به.  یُتوقعملا اكن  اكن ذ� خمالفاً و . اللجنة

 األ�ادیة�نتباه إىل حتزي دراسات التأثريات والتقي�ت يف س�ياق سلس� من ا�راسات  الوفد مع الوالیة. ولفت
�ادة أن �كون يف ا�ول األعضاء  رغبتإذا وصنا�ة واليت قصفت اللجنة لفرتة طوی�. ال  اليت �ر�اها واملن�ازةاجلانب 

التوازن ف�  من شأهنا أن حتققدراسات األ�ر اليت  إجراء أن متيل إىل فينبغي، التمنية أجندة ملتطلباتوحساسة  اً �د
 �لشعوبل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية اليت ترض یتعلق بتأثري �دم حامیة املعارف التقليدیة وأشاك

 يف تنظر جبدیةأن �لهيا یتعني �ىل  ومن أ�ل أن تظل ا�ول األعضاء وفية ألجندة التمنية،احمللية.  وامجلا�اتاألصلية 
د �لقت �لفعل التوازن ما إذا اكنت ت� ا�راسات قحتدید يف مداوالهتا و  املعارفجلنة نوع ا�راسات اليت قبلهتا 

 التمنية. أجندةاملطلوب �فع 

مل تنفذ جلنة  . و�ساءل ملاذا18 التوصية رمق ، وال س��التمنية أجندةن ديل هبا �شأوأید وفد مرص مجيع البيا�ت اليت أُ "
اللجنة �رسع  ويف العامني املقبلني، ینبغي أن. س�نة من العمل 20 رمغ مرور ،18املعارف وال�هتا يف إطار التوصية 

ساس�ية. وأعرب األس�ئ� �ألتجنب مجيع حماوالت تضييع الوقت يف القضا� الثانویة اليت ال تتعلق مبارشة أن ت معلها و 
التمنية �شأن قدرة الب�ان �ىل التحمك يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة  بأجندةعن أم� يف �لزتام احلقيقي الوفد 

ت� ر هذه الب�ان �تدوجيدر أن ايف التقليدي من أ�ل متكني التمنية املس�تدامة يف ت� الب�ان. وأشاكل التعبري الثق
 "وا�د أو أكرث من الصكوك امللزمة.من أ�ل �رسیع معل اللجنة احلكومية ا�ولية والوصول إىل صك  امللكية

 ة إىل:إن امجلعية العامة للویبو مدعوّ  .16

 اردة يف هذه الوثيقة؛�لامً �ملعلومات الو  اإل�اطة "1"

 2020/2021والیة جلنة املعارف للثنائية  وجتدید "2"
أ�اله، من رشوط  9ملا ورد يف الفقرة  وفقاً 

 و�ر�مج معل؛

بأمهية مشاركة الشعوب األصلية  و��رتاف "3"
وامجلا�ات احمللية يف معل جلنة املعارف، واإلشارة 

إىل استنفاد موارد صندوق الویبو للترب�ات، 
و�شجيع ا�ول األعضاء �ىل النظر يف إماكنية 

اإلسهام يف الصندوق وحبث �رتيبات متویل بدی� 
 أخرى.

]8و 7املرفقات املذ�ورة يف الفقرتني  ذ� یيل[
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 ا�یبا�ة/مقدمة

، وبتطلعات [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصليةبإ�الن  ا�رتافاً  .1
 فيه]؛ [املبيّنة

[إقراراً بأن [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية لها احلق] اإلقرار حبقوق [الشعوب] األصلية ومصاحل امجلا�ات  .2
 ة برتا�ا الثقايف، مبا يف ذ� معارفها التقليدیة، والتحمك فهيا وحام�هتا و�منيهتا؛]احمللية] يف احلفاظ �ىل ملكيهتا الفكریة املرتبط

إقراراً بأن وضع [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية خيتلف من منطقة ألخرى ومن ب� آلخر وأنه ینبغي مرا�اة  .3
 ة؛دال� اخلصائص الوطنية واإلقلميية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافي

إقراراً بأن املعارف التقليدیة [للشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية لها قمية [ذاتية]، مبا يف ذ� قمية اج�عية وثقافية  .4
 وروحية واقتصادیة و�لمية وفكریة وجتاریة و�ربویة؛

بداعية ممتّزية، إمن حياة فكریة  أنظمة املعارف التقليدیة �كفل ُأُطراً ملا جيري من �شاط ابتاكري ویتواصلا�رتافاً بأن  .5
 ؛مجلا�ات األصلية واحملليةوا [للشعوب] �لنس�بة[جوهریة] �كتيس ماكنة 

 ا�رتاماً لالس�ت�دام العريف للمعارف التقليدیة و�منيهتا وتبادلها ونقلها �شلك متواصل؛ .6

ا��ن یصونون ت� األنظمة وحيافظون �لهيا، ال�رتام أنظمة املعارف التقليدیة و�رامة أحصاب املعارف التقليدیة  إذاكءً  .7
 ة؛وكذا سالمهتم الثقافية وقميهم الروحي

�بتاكر ونقل املعارف و�رشها مبا یعود �إلبداع ويف ا�هنوض  ینبغي أن �سهم حامیة املعارف التقليدیةا�رتافاً بأن  .8
�د �ىل حتقيق الرفاه �ج�عي و�قتصادي �ملنفعة �ىل لك من أحصاب املعارف التقليدیة ومس�ت�دمهيا وبطریقة �سا

 .وإرساء توازن بني احلقوق والواجبات

متفق �لهيا، مبا والتبادل الثقايف �رشوط أو �ريها من املامرسات العاد� لحریة الفكریة والفنية وأعامل البحث �شجيعاً ل[ .9
األصلية  ]لشعوبس�تنرية وإقرار ومشاركة من قبل [اللمنافع ورهن موافقة حرة ومس�بقة وم  نصفيف ذ� التقامس العادل وامل 

 و[األمم/املس�تفيد�ن.]؛] احمللية]وامجلا�ات [

 [ضامً� ل�مع املتبادل مع �تفاقات ا�ولية املتعلقة حبامیة املعارف التقليدیة وصوهنا، وت� املتعلقة �مللكية الفكریة؛] .10

لفكریة يف ا�هنوض �البتاكر واإلبداع ونقل املعارف و�رشها ويف التمنية إقراراً ��ور ا�ي یؤدیه نظام امللكية ا .11
 �قتصادیة مبا خيدم أحصاب املصل�ة وموّردي املعارف التقليدیة ومس�ت�دمهيا، وتأ�يداً �� ا�ور من �دید؛

اليت تُعد رضوریة ] و[امجليع، �لقمية اليت �كتس�هيا م� �ام حيوي ومجمو�ة املعارف املتا�ة لالس�ت�دام من قبل  إقراراً  .12
 ].و�حلا�ة إىل حامیة امل� العام واحلفاظ �ليه[لإلبداع و�بتاكر، 

إىل قوا�د وضوابط �دیدة ف� خيص توفري الوسائل الفعا� واملناس�بة إلنفاذ احلقوق املتعلقة �ملعارف [إقراراً �حلا�ة  .13
 األنظمة القانونية الوطنية؛التقليدیة، مع مرا�اة �ختالفات القامئة بني 

يف هذا الصك ما ميكن تفسريه اكنتقاص أو إلغاء للحقوق اليت �متتع هبا [الشعوب] األصلية أو امجلا�ات احمللية [ليس  .14
 ]أو قد �كتس�هبا يف املس�تقبل. �الياً 
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 1[املادة 

 اس�ت�دام املصطل�ات

 ألغراض هذا الصك:

 یعين: ا�مت� �ري املرشوع[

 1البدیل [

ي نفاذ إىل [مكو�ت املوضوع]/[املعارف التقليدیة] أو اس�ت�دا�ا بدون موافقة حرة ومس�بقة ومس�تنرية أو إقرار ومشاركة أ
وكذ�، عند �قتضاء، بدون رشوط متفق �لهيا، أ� اكن الغرض من ذ� (جتاري أو حبيث أو أاكدميي أو نقل 

 ]للتكنولوجيا).

 2البدیل [

 [مكو�ت املوضوع]/[املعارف التقليدیة]عندما حيصل املس�ت�دم �ىل ية] متلكها �ة أخرى معارف تقليدیة [محم س�ت�دام ا
، مع ��رتاف بأن یؤدي إىل انهتاك القانون الوطين يف ب� املوردممّا إ�الل �لثقة  من صاحهبا �رب وسائل �ري سلمية أو

أو احلصول �لهيا من  ،ا�كتبقراءة أو]  ،املس�تقلبداع أو اإلشاف ت �ك [مثل  ،معارف تقليدیة �رب وسائل قانونية �كتساب
املعارف نتي�ة اخفاق أحصاب  ، والهندسة العكس�ية، وا�كشف �ري املقصودامجلا�ات التقليدیة األصلية مصادر �ارج

اما سوء اس�ت�دام/اس�ت�داما بدون ترصحي/اس�ت�د/�ري مرشوع [متلاكال یعّد  ،يف اختاذ إجراءات وقائية معقو� التقليدیة
 ]بطرق �ري �ادیة و�ري منصفة.]

 3البدیل [

املعارف التقليدیة اخلاصة �ملس�تفيد�ن أو اس�ت�دام لها ینهتك القانون العريف واملامرسات املعمتدة يف إدارة النفاذ أي نفاذ إىل 
 ]اس�ت�دا�ا. وأإىل ت� املعارف التقليدیة 

 4البدیل [

حرة بدون موافقة شعوب] األصلية أو امجلا�ات احمللية [املس�تفيدة] أو اس�ت�دا�ا أي نفاذ إىل املعارف التقليدیة اخلاصة [�ل 
أو رشوط متفق �لهيا، انهت�اك للقانون العريف واملامرسات املعمتدة يف إدارة النفاذ إىل ت� املعارف التقليدیة مس�تنرية و مس�بقة و 
 ]]اس�ت�دا�ا. وأ

التقليدیة اليت ميلكها مس�تفيد من قبل املس�ت�دم بطریقة تؤدي إىل يف �ال اس�ت�دام املعارف  سوء اس�ت�دام[قد حيدث 
معلية �س�ت�دام؛ وقد تت�ذ طبيعة  ا السلطة الترشیعية يف الب� ا�ي تمت فيهانهتاك للقانون الوطين أو التدابري اليت أقّرهت

واع �دیدة من حامیة امللكية الفكریة، حامیة املعارف التقليدیة أو طبيعة صوهنا �ىل الصعيد احمليل أشاكال خمتلفة مثل أن
 حامیة �ىل أساس مبادئ املنافسة �ري العاد�، أو هنج قامئ �ىل التدابري، أو توليفة �شمل لك ت� األشاكل.] أو

 وأحاكم 3 ]املادة[�س�تويف رشوط األهلية املنصوص �لهيا يف اجلوهریة اليت تقليدیة ال عارف امليه  املعارف التقليدیة احملمية[
 اخلاصة بنطاق امحلایة ورشوطها.] 5 ]املادة[
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 بدیل

للمس�تفيد�ن كام مه معرفون يف [�لرتاث الثقايف  بوضوحاليت تتصل اجلوهریة  تقليدیةال  عارفيه امل املعارف التقليدیة احملمية[
 جامعييف س�ياق  متقامسة�لهيا و  اوحمافظومطورة مس�تنبطة و�كون مبد�ة و  ،لشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية] [ل 4 املادة

س�نة أو مخسة أجيال،  50ومتوارثة من جيل إىل آخر ملدة ُ�ّددت من قبل لك دو� عضو، �ىل أال تقل ت� املدة عن 
 .]5و�س�تويف نطاق امحلایة ورشوطها مبوجب املادة 

ز حام�هتا حبقوق امللكية ، ألغراض هذا الصك، إىل مواد �ري ملموسة بطبيعهتا ليست محمية أو ال جيو امل� العام[�شري 
الفكریة املعمول هبا أو ما �رتبط هبا من أشاكل امحلایة اليت تنص �لهيا �رشیعات الب� ا�ي �ُس�ت�دم فيه ت� املواد. وقد 

حيدث ذ�، مثال، يف احلاالت اليت ال �س�تويف فهيا املوضوع املعين الرشط األسايس لالس�تفادة من حامیة امللكية الفكریة 
 صعيد الوطين أو، حسب احلال، يف احلاالت اليت �كون قد انهتت فهيا مدة أیة حامیة سابقة.]�ىل ال 

[مكو�ت املوضوع]/[املعارف التقليدیة] اليت [فقدت صلهتا املمِزية بأیة جام�ة أصلية]  متا�ة للجمهور[یعين مصطلح 
 هئا التارخيي.]وأصبحت [�لتايل] �امة أو ُمخّزنة، �ىل الرمغ من إدراك امجلهور ملنش�

 تقليدیة[تُعترب املعارف 

عندما �كتسب، مع مرور الوقت، ش� أو حمتوى رمز� أو ممّزيا للهویة الثقافية أو �ج�عية، أو الرتاث الثقايف، لشعب 
 أصيل أو جام�ة حملية/مس�تفيد.]

�ريمه من أو [/صلية واحمللية و[الشعوب] وامجلا�ات األ�بعة من اليت �كون  �شري إىل املعارف املعارف التقليدیة
تبّرص يف س�ياق أو جتارب أو وسائل روحية، أو نتي�ة �شاط فكري حيویة ومتغرية و�كون �كون اليت قد و  ]املس�تفيد�ن

املهارات أو مبا يف ذ� ا�رایة العملية واليت قد �كون مرتبطة �ألرض والبيئة، ، أو انطالقا من ذ� الس�ياق تقليدي
 أو التعّمل. التعلميأو املامرسات  أو �بتاكرات أو

 1[البدیل 

يه املعارف التقليدیة اليت متتلكها وتعتربها رسیة [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية [و�ريمه من  املعارف التقليدیة الرسیة
ت�دام املعارف التقليدیة أو املس�تفيد�ن] املعنية طبقاً لقوانيهنا و�روتو�والهتا وممارساهتا العرفية و�ىل أساس أن �كون اس� 

 تطبيقها حمصوراً يف نطاق رسي.]

 2[البدیل 

يه املعارف التقليدیة اليت ليست معروفة للجمهور �شلك �ام أو متا�ة � �سهو�؛ واليت لها قمية  املعارف التقليدیة الرسیة
 جتاریة �سبب رس�هتا؛ واليت خضعت لتدابري للحفاظ �ىل رسیة املعارف.]

يه معارف تقليدیة قد �كون رسیة أو منترشة �ىل نطاق ضيق أو واسع و�كهنا تعّد جزءا من  التقليدیة املقدسة[املعارف 
 الهویة الروحية للمس�تفيد�ن.]

يه املعارف التقليدیة [�ري الرسیة] اليت ميتلكها املس�تفيدون بدون اختاذ تدابري [املعارف التقليدیة املنترشة �ىل نطاق ضيق 
 �هتا و�كن ال �سهل النفاذ إ�هيا لغري أعضاء ا�مو�ة.]للحفاظ �ىل رس 
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يه املعارف التقليدیة [�ري الرسیة] اليت یتيرس نفاذ امجلهور إ�هيا [و�كهنا تظل  [املعارف التقليدیة املنترشة �ىل نطاق واسع
 مرتبطة ارتباطا ثقافيا �لهویة �ج�عية للمس�تفيد�ن].]

�رب وسائل �ري سلمية ام املعارف التقليدیة [احملمية] واليت حصل �لهيا مس�ت�دم من صاحهبا هو اس�ت�د [ا�مت� �ري القانوين
وإن اس�ت�دام معارف  .صاحب ت� املعارف التقليدیة [احملمية]أو إ�الل �لثقة ممّا یؤدي إىل انهتاك القانون الوطين يف ب� 

املس�تقل، وقراءة املنشورات، والهندسة  اإلبداع أو �س�تكشاف مكتس�بة �رب وسائل قانونية مثلتقليدیة [محمية] 
العكس�ية، وا�كشف �ري املقصود أو املتعمد نتي�ة إخفاق أحصاب املعارف التقليدیة [احملمية] يف اختاذ إجراءات وقائية 

 معقو� ال یعّد متلاك �ري قانوين.]

 احب احلق.]هو اس�ت�دام املعارف التقليدیة [احملمية] دون إذن ص [اس�ت�دام بدون ترصحي

 یعين[["اس�ت�دام]/["اس�تعامل"] 

يف �ال اكنت املعارف التقليدیة [احملمية] مشمو� مبنتج [أو] يف �ال اكن منتج ُمس�ت�د� أو ُمحّصال استنادا  (أ)
 إىل معارف تقليدیة [محمية]:

 ق التقليدي؛تصنيع املنتج أو اس�ترياده أو عرضه للبيع أو بيعه أو ختزینه أو اس�ت�دامه �ارج الس�يا "1"

 أو امتالك املنتج ألغراض عرضه للبيع أو بيعه أو اس�ت�دامه �ارج الس�ياق التقليدي؛ "2"

[أو] يف �ال اكنت طریقة صنع ُمس�ت�دثة أو  طریقة صنع[احملمية] مشمو� بيف �ال اكنت املعارف التقليدیة  (ب)
 :ُمحّص� استنادا إىل معارف تقليدیة [محمية]

 لصنع �ارج الس�ياق التقليدي؛اس�تعامل طریقة ا "1"

أو مبارشة األفعال املشار إ�هيا يف البند الفرعي (أ) ف� خيص منتج �كون نتي�ة مبارشة الس�تعامل  "2"
 طریقة الصنع.

 اس�ت�دام املعارف التقليدیة [احملمية] يف أ�شطة البحث والتطو�ر �ري الت�اریة؛ (ج)

 يف أ�شطة البحث والتطو�ر الت�اریة.]] أو اس�ت�دام املعارف التقليدیة [احملمية] (د)
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 2[املادة 

 هدافاأل

 1[البدیل 

 :فعا� ومتوازنة ومالمئة ف� خيص امللكية الفكریة ملنع ما یيلحامیة توفري إىل  هذا الصكهيدف 

 ؛7و/أو بدون مقابل 6ترصحي بدون املعارف التقليدیة اس�ت�دام (أ)

 ،ایة املعارف التقليدیةعن خطأ محلق امللكية الفكریة حقو ومنح  (ب)

 [مع دمع �س�ت�دام املناسب للمعارف التقليدیة].]

 2[البدیل 

لمعارف التقليدیة مضن نظام امللكية الفعا� واملتوازنة واملالمئة لایة وامحل�س�ت�دام املناسب  دمع هيدف هذا الصك إىل
 [املس�تفيد�ن].] ]امجلا�ات األصلية واحمللية[الشعوب] و [الفكریة، وفقاً للقانون الوطين، ومع ��رتاف حبقوق 

 3[البدیل 

ا�رتام قمي وفقاً للقانون الوطين، ومع دمع �س�ت�دام املناسب للمعارف التقليدیة مضن نظام الرباءات، هذا الصك إىل هيدف 
 :أحصاب املعارف التقليدیة، من �الل ما یيل

رشها مبا یعود �لنفع املتبادل �ىل أحصاب املعارف املسامهة يف حامیة �بتاكر ويف نقل املعرفة و�  (أ)
 التقليدیة احملمية ومس�ت�دمهيا ویؤدي إىل الرفاه �ج�عي و�قتصادي وموازنة احلقوق والواجبات؛

امجليع، من قبل الس�ت�دام لمجمو�ة املعارف املتا�ة و  �لقمية اليت �كتس�هيا م� �ام حيويواإلقرار  (ب)
 ؛حامیة امل� العام واحلفاظ �ليه وتعز�زه وبرضورةإلبداع و�بتاكر، واليت تُعد رضوریة ل

 �ري الرسیة.]]عن خطأ محلایة املعارف التقليدیة  الرباءاتومنع منح حقوق  (ج)

  

                                         
 مل �س�ت�دام بدون ترصحي مج� أمور مهنا ا�مت� �ري املرشوع للمعارف التقليدیة وسوء اس�ت�دا�ا واس�ت�دام �شلك �ري قانوين.�ش 6
 �شمل �س�ت�دام بدون مقابل �دم توفري اس�تحقاقات مالية أو �ري مالية. 7
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 3املادة [

 [معایري امحلایة/معایري األهلية]

 1[البدیل 

 لتقليدیة اليت:، �شمل امحلایة مبوجب هذا الصك املعارف ا2.3مع مرا�اة املادة  1.3

أو تتلقاها  �س�تنبطهاأو  و/أو [�ريمه من املس�تفيد�ن] [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية تبدعها (أ)
يف س�ياق جامعي [وفقاً لقوانيهنا و�روتو�والهتا وحتافظ �لهيا �كشف عهنا، وتطورها ومتتلكها و�س�ت�د�ا  أو

 ؛العرفية]

و/أو [�ريمه من  وامجلا�ات احملليةاألصلية للشعوب  التقليديالرتاث عية و و�رتبط �لهویة الثقافية و�ج� (ب)
 ؛]، وتُعد جزءاً ال یتجزأ من ت� الهویة وذ� الرتاثاملس�تفيد�ن

 وتتوارث �رب األجيال أو من جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال؛ (ج)

قانوهنا الوطين، بتقييد امحلایة �رشط وجود مس�بق للمعارف جيوز ل�ول األعضاء/األطراف املتعاقدة أن تقوم، مبوجب  2.3
 .]ول األعضاء/األطراف املتعاقدةالتقليدیة طوال مدة معقو� حتددها ا�

 2[البدیل 

 ینبغي أن �شمل امحلایة مبوجب هذا الصك املعارف التقليدیة اليت:

أو تتلقاها  �س�تنبطهاأو  س�تفيد�ن]و/أو [�ريمه من امل  [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية تبدعها (أ)
يف س�ياق جامعي [وفقاً لقوانيهنا و�روتو�والهتا وحتافظ �لهيا �كشف عهنا، وتطورها ومتتلكها و�س�ت�د�ا  أو

 ؛العرفية]

و/أو [�ريمه من  وامجلا�ات احملليةاألصلية للشعوب  التقليديالرتاث و�رتبط �لهویة الثقافية و�ج�عية و  (ب)
 ؛]، وتُعد جزءاً ال یتجزأ من ت� الهویة وذ� الرتاث و�رتبط هبام بوضوحناملس�تفيد�

، ملدة ال تقّل عن مخسني س�نة وتتوارث �رب األجيال أو من جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال (ج)
 مخسة أجيال.]] أو

 3[بدیل املادة 

 [موضوع الصك]

 ة اليت:املعارف التقليدیالرباءات و یطب�ق هذا الصك �ىل 

 ؛4 للمس�تفيد�ن كام مه معرفون يف املادة�لرتاث الثقايف  بوضوح�كون متص�  (أ)

ومتوارثة من جيل إىل آخر ملدة  جامعييف س�ياق  �لهيا ومتقامسة اوحمافظومطورة مس�تنبطة �كون مبد�ة/و  (ب)
 س�نة أو مخسة أجيال.] 50، �ىل أال تقل ت� املدة عن ت من قبل لك دو� عضوُ�ّدد
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 4املادة [

 املس�تفيدون

 1[البدیل 

 .]احملّدد�ن يف القانون الوطين 8و�ريمه من املس�تفيد�ن،احمللية  ا�اتمجلالشعوب األصلية وامه  هذا الصكاملس�تفيدون من 

 2[البدیل 

 محمية].]معارف تقليدیة [ األصلية واحمللية اليت مت� ا�اتمجل[الشعوب] وامه  [امحلایة مبوجب] هذا الصكاملس�تفيدون من 

 3[البدیل 

املس�تفيدون من هذا الصك مه [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية و�ريمه من املس�تفيد�ن، [مثل ا�ول [و/أو األمم]]، 
 احملّدد�ن يف القانون الوطين.]]

  

                                         
 قد �شمل مصطلح "�ريمه من املس�تفيد�ن" ا�ول أو األمم. 8
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 5املادة [

 [ورشوطها] نطاق امحلایة

 1[البدیل 

ملصاحل] [احلقوق] �قتصادیة واملعنویة للمس�تفيد�ن من [ینبغي/یتعني] أن [تصون] [حتمي] ا�ول األعضاء [ا 1.5
للقانون الوطين، [مع مرا�اة �س�تثناءات  املعارف التقليدیة [احملمية] كام يه معّرفة يف هذا الصك، عند �قتضاء ووفقاً 

 ة.]] [وبطریقة معقو� ومتوازن14، و�ىل حنو متسق مع املادة 9يه معّرفة يف املادة  والتقييدات، كام

املعروفة أو املس�ت�دمة �ىل نطاق واسع �ارج جام�ة  املعارف التقليدیةال متتد امحلایة مبوجب هذا الصك إىل  2.5
املس�تفيد�ن، كام مه معّرفون يف هذا [الصك]، [ملدة معقو�]، أو املوجودة يف امل� العام، أو احملمية حبق من حقوق امللكية 

 .]الفكریة

 2[البدیل 

ووفقا للقانون  �ىل النحو املناسبتعني] أن تت�ذ ا�ول األعضاء تدابري �رشیعية و/أو إداریة و/أو س�ياس�ية، [ینبغي/ی  1.5
 ، لضامن ما یيل:14وبطریقة ومتوافقة مع املادة  وبطریقة معقو� ومتوازنة الوطين

املس�تفيد�ن �شري إىل نفاذ القوانني واملامرسات العرفية [للشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية/ يف �ال اكنت (أ)
 مقيّد إىل املعارف التقليدیة، مبا يف ذ� عندما �كون املعارف التقليدیة رسیة أو مقدسة:

متتع املس�تفيد�ن �حلق �س�تئثاري وامجلاعي يف احلفاظ �ىل معارفهم التقليدیة والتحمك فهيا واس�ت�دا�ا  "1"
عاملها أو منعهام؛ واحلصول �ىل نصيب �ادل ومنصف من املنافع و�منيهتا والسامح �لنفاذ إ�هيا واس�ت�دا�ا/اس�ت

 املتأتية من اس�ت�دا�ا.

متتع املس�تفيد�ن �حلق املعنوي يف إس�ناد معارفهم التقليدیة واحلق يف اس�ت�دا�ا اس�ت�داما حيرتم  "2"
 سالمة ت� املعارف التقليدیة.

وامجلا�ات األصلية واحمللية/املس�تفيد�ن �شري إىل أن  القوانني واملامرسات العرفية [للشعوب] يف �ال اكنت (ب)
مل تعّد حتت التحمك احلرصي للمس�تفيد�ن و�كهنا تظل مرتبطة ارتباطاً واحضاً �لهویة الثقافية املعارف التقليدیة 

 للمس�تفيد�ن:

 حصول املس�تفيد�ن �ىل نصيب �ادل ومنصف من املنافع املتأتية من اس�ت�دا�ا؛ "1"

تفيد�ن �حلق املعنوي يف إس�ناد معارفهم التقليدیة واحلق يف اس�ت�دا�ا اس�ت�داما حيرتم متتع املس�  "2"
 سالمة ت� املعارف التقليدیة.

املس�تعم� دون احلصول �ىل املوافقة املس�بقة املس�تنرية و/أو املس�تعم� بطریقة ال تتوافق [ف� خيص املعارف التقليدیة  2.5
، جيوز [للشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية أو �ريمه ة [للشعوب] وامجلا�ات األصلية واحملليةالقوانني واملامرسات العرفيمع 

مع (أ)، 1.5 من املس�تفيد�ن، حسب �قتضاء، �ل�س من السلطات الوطنية املعنية امحلایة املنصوص �لهيا يف الفقرة
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ألصلية والعرفية والقوانني الوطنية وا�ولية واألد� �ىل األرضار مرا�اة لك الظروف الوجهية، مثل الوقائع التارخيية والقوانني ا
 ]].�ري املّرصح به �س�تعاملالثقافية اليت ميكن أن تنجم عن ذ� 

 3[البدیل 

مبد�ة  ، واكنت4فيد�ن كام مه معرفون يف املادة متص� بوضوح �لرتاث الثقايف للمس�ت يف �ال اكنت املعارف التقليدیة 
لك دو� عضو، �ىل  �ددهتارة وحمافظا �لهيا ومتقامسة يف س�ياق جامعي ومتوارثة من جيل إىل آخر ملدة ومس�تنبطة ومطو 

 ، ینبغي حامیة املعارف التقليدیة وفقاً للنطاق والرشوط املبي�نني أد�ه:س�نة أو مخسة أجيال 50أال تقل ت� املدة عن 

ا�ول األعضاء ما  �شجع ینبغيء أاكنت مقدسة أم �ري مقدسة، املعارف التقليدیة احملمية رسیة، سوا يف �ال اكنت 1.5
 یيل:

�إلماكنية املتا�ة مبوجب  ،ا��ن یبلّغون املعارف التقليدیة �شلك مبارش للمس�ت�دمنيمتتع املس�تفيد�ن،  (أ)
ح �لنفاذ إ�هيا والتحمك فهيا واس�ت�دا�ا و�منيهتا والسام احملميةالقانون الوطين يف احلفاظ �ىل معارفهم التقليدیة 

 واس�ت�دا�ا/اس�تعاملها أو منعهام؛ واحلصول �ىل نصيب �ادل ومنصف من املنافع املتأتية من اس�ت�دا�ا.

، املمكن متيزيمهت� املعارف التقليدیة احملمية حتدید واحض ال لبس فيه من قبل املس�ت�دمني ألحصاب  (ب)
 .�نسات الثقافية للمس�تفيداملعارف اس�ت�داما حيرتم القوا�د واملامر واس�ت�دا�م 

املعارف التقليدیة احملمية منترشة �ىل نطاق ضيق، سواء أاكنت مقدسة أم �ري مقدسة، ینبغي أن  اكنت يف �ال 2.5
 �سعى ا�ول األعضاء إىل �شجيع املامرسة الفضىل �ىل حنو ما یيل:

�ىل نصيب �ادل  ارش للمس�ت�دمنيحصول املس�تفيد�ن ا��ن یبلّغون املعارف التقليدیة احملمية �شلك مب (أ)
 ؛من قبل املس�ت�دمنيومنصف من املنافع املتأتية من اس�ت�دا�ا 

ت� املعارف وحتدید املس�ت�دمني، �شلك واحض ال لبس فيه، أحصاب املعارف التقليدیة احملمية عند اس�ت�دام  (ب)
 قافية للمس�تفيد�ن.املعایري واملامرسات الثاملعارف اس�ت�داما حيرتم التقليدیة، واس�ت�دا�م 

يف  املعارف التقليدیة املنترشة �ىل نطاق واسع إدراج من أ�ل وینبغي ل�ول األعضاء أن تبذل لك مساعهيا 3.5
 احملفوظات واحملافظة �لهيا.]

 (�نيا)5[املادة 

 حامیة [قوا�د البيا�ت] وامحلایة [التمكيلية] [و] [ا�فاعية]

 حامیة قوا�د البيا�ت

األعضاء، ا�رتافا مهنا بأمهية التعاون والتشاور مع امجلا�ات األصلية واحمللية يف حتدید النفاذ إىل املعارف ینبغي ل�ول 
 وطنيةالبيا�ت ال وضع قوا�د التقليدیة، أن �سعى، رهنا �لقانون الوطين والقانون العريف ومتاش�يا معهام، إىل تيسري و�شجيع 

 يت ميكن للمس�تفيد�ن اإلسهام فهيا طو�ا مبعارفهم التقليدیة:التالية اخلاصة �ملعارف التقليدیة وال
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الشفافية و/أو اليقني و/أو الصون  ملعارف التقليدیة ألغراضمتا�ة للجمهور عن اقوا�د بيا�ت وطنية  1(�نيا)5
ها وتعمميها �ىل تيسري و�شجيع اس�ت�داث املعارف التقليدیة وتبادل ، حسب �قتضاء، التعاون �رب احلدود، وللعمل و/أو

 .والنفاذ إ�هيا

قوا�د بيا�ت وطنية عن املعارف التقليدیة ال ميكن سوى ملاكتب امللكية الفكریة النفاذ إ�هيا ألغراض منع منح  2(�نيا)5
حقوق امللكية الفكریة عن خطأ. وینبغي أن �سعى ماكتب امللكية الفكریة إىل ضامن اإلبقاء �ىل رسیة املعلومات الواردة فهيا، 

 �س�تثناء احلا� اليت �ُستشهد فهيا بت� املعلومات أثناء حفص طلب من طلبات حامیة امللكية الفكریة.

وقوا�د بيا�ت وطنية �ري متا�ة للجمهور ألغراض تدو�ن وصون املعارف التقليدیة مضن امجلا�ات األصلية  3(�نيا)5
لقوانيهنم العرفية وممارساهتم  ن قوا�د البيا�ت سوى للمس�تفيد�ن وفقاً واحمللية. وینبغي أال تتاح إماكنية النفاذ إىل ذ� النوع م

 اس�ت�دا�ا. وأاملعمتدة اليت حتمك النفاذ إىل ت� املعارف التقليدیة 

 امحلایة [التمكيلية] [ا�فاعية]

 

 متاش�يا معهام [السعي إىل]:ینبغي [ل�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة]، رهنا �لقانون الوطين والقانون العريف و  4(�نيا)5

ملعارف التقليدیة ألغراض امحلایة ا�فاعية [متا�ة للجمهور] عن اوضع قوا�د بيا�ت وطنية  �شجيع/تيسري (أ)
، [مبا يف ذ� �رب منع منح الرباءات عن خطأ]، و/أو ألغراض الشفافية و/أو اليقني للمعارف التقليدیة

 الصون و/أو التعاون �رب احلدود؛ و/أو

ملوارد الوراثية واملعارف عن ا [متا�ة للجمهور] ، حسب �قتضاء، إ�داد قوا�د بيا�ت�شجيع/تيسري[ (ب)
 ]التقليدیة املرتبطة هبا وتبادلها وتعمميها والنفاذ إ�هيا؛

 ]؛]بتقدمي �ا� التقنية الصناعية السابقة[سمح للغري �لطعن يف صالحية �راءة لال�رتاض � تدابري  [توفري (ج)

 ؛واس�ت�دا�ا اختياریة ع إ�داد مدو�ت سلوكيشج �  د)(

[ردع ا�كشف عن املعلومات اليت �كون، بطریقة مرشو�ة، حتت س�يطرة املس�تفيد�ن أو احلصول �لهيا أو  (ه)
اس�ت�دا�ا من طرف اآلخر�ن دون [موافقة] املس�تفيد�ن، مبا یتناىف واملامرسات الت�اریة املنصفة �ىل أن 

 ُ  تّ�ذ تدابري معقو� ملنع ا�كشف عهنا دون ترصحي وأن �كون لها قمية؛]�كون [رسیة] وأن ت

 النفاذ إ�هيا عن املعارف التقليدیة ميكن ملاكتب الرباءات [متا�ة للجمهور] إ�شاء قوا�د بيا�ت[النظر يف  (و)
 ؛للقانون الوطين ومجع قوا�د البيا�ت املذ�ورة وصيانهتا وفقاً  اءات عن خطأالرب بغرض منع منح 

 ؛وحمتواها املذ�ورة وضع �د أدىن من املعایري ملواءمة هيلك قوا�د البيا�تینبغي  "1"

 وینبغي أن �كون حمتوى قوا�د البيا�ت: "2"

 ؛بلغات ميكن لفاحيص الرباءات فهمها أ.

 ؛معلومات كتابية وشفویة عن املعارف التقليدیة ب.
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 عارف التقليدیة.]لصناعية السابقة املتعلقة �مل�ا� التقنية اعن معلومات كتابية وشفویة وجهية  ج.

ف�  لرباءاتاماكتب والفحص اليت جترهيا  البحثألغراض معليات ضع مبادئ توجهيية مناس�بة ووافية [و  (ز)
 الرباءات املتعلقة �ملعارف التقليدیة؛]طلبات خيص 

أ�ل احملافظة �ىل ت� املعارف وصوهنا، من أ�ل توثيق �يفية تطبيق املعارف التقليدیة وماكنه ومن [ 5(�نيا)5
 [ینبغي]/[یتعني] أن تبذل اإلدارات الوطنية �ودا لتدو�ن املعلومات الشفهية املتعلقة �ملعارف التقليدیة ووضع قوا�د بيا�ت

 ]]ت� املعارف.عن  [متا�ة للجمهور]

أن تنظر يف التعاون لوضع قوا�د البيا�ت املذ�ورة، [ینبغي]/[یتعني] �ىل [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة]  6(�نيا) 5
وإذا ُأدرجت املعارف [متعاقد].  فوال س�� حي� ال �كون املعارف التقليدیة مملوكة فقط دا�ل �دود [دو� عضو]/[طر 

مس�بقة حرة و مبوافقة إال ر�ن لآلخ ]احملمية[املعارف التقليدیة أال تتاح ینبغي  يف قا�دة بيا�ت، 2للامدة  وفقاً  ]احملمية[التقليدیة 
 ].املعارف التقليدیة من أحصابأو بإقرار ومشاركة ومس�تنرية 

[ینبغي]/[یتعني] أیضا أن تُبذل �ود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكریة إىل قوا�د البيا�ت املذ�ورة للمتكن من  7(�نيا)5
�ىل [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] مرا�اة مثار ا�كفاءة  اختاذ القرار الصائب. ولتيسري ذ� النفاذ، [ینبغي]/[یتعني]

املعلومات سوى املعلومات املتا�ة ملاكتب امللكية الفكریة ال تتضّمن . [وینبغي]/[یتعني] أيلاليت ميكن جنهيا من التعاون ا�و
 .]احملمية[املعلومات املعارف التقليدیة اليت ميكن اس�ت�دا�ا لرفض منح التعاون، و�ليه فال [ینبغي]/[یتعني] أن تتضمن ت� 

املعارف التقليدیة عن  املتا�ة للجمهور[ینبغي]/[یتعني] أن تبذل اإلدارات الوطنية �ودا لتدو�ن املعلومات  8(�نيا)5
 هنا.املعارف التقليدیة، وذ� من أ�ل احملافظة �ىل ت� املعارف وصو [متا�ة للجمهور] عن هبدف تعز�ز وضع قوا�د بيا�ت 

، ومهنا املتا�ة للجمهور [ینبغي]/[یتعني] أیضا أن تُبذل �ود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكریة إىل املعلومات 9(�نيا)5
 املتعلقة �ملعارف التقليدیة.و  [املتا�ة للجمهور] يف قوا�د البيا�ت املتوافرةاملعلومات 

الفكریة صون ت� املعلومات يف رسیة، �س�تثناء احلا� اليت �ُستشهد [ینبغي]/[یتعني] أن تضمن ماكتب امللكية  10(�نيا)5
 ]هبا بت� املعلومات كجزء من �ا� التقنية الصناعية السابقة أثناء حفص طلب �راءة.]
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 6املادة [

 احلقوق تطبيق/وممارسة واجلزاءات العقو�ت

 1[البدیل 

مناس�بة وفعا� وراد�ة ومتاكفئة ملوا�ة انهت�اكت احلقوق املنصوص �لهيا  یتعني �ىل األطراف اختاذ تدابري قانونية و/أو إداریة
 يف هذا الصك.]

 2[البدیل 

[جنائية أو مدنية [و] أو إداریة]  مبوجب قوانيهنا إ��ة إجراءات إنفاذ األعضاءأن �كفل ا�ول  [ینبغي]/[یتعني] 1.6
 [العمد أو املهمل] املساس ملاكحفةوعقو�ت] [وجزاءات] [ميرسة ومناس�بة ووافية] [، وآليات لتسویة املناز�ات] [، 

] [[ا�مت� �ري التعدي �ىل امحلایة املمنو�ة للمعارف التقليدیة مبوجب هذا الصك[ �ملصاحل �قتصادیة و/أو املعنویة]]
ف] أو سوء املرشوع للمعارف التقليدیة/سوء اس�ت�دا�ا/اس�ت�دا�ا دون ترصحي/اس�ت�دا�ا �شلك �ري �ادل و�ري منص

 ]�كون اكفية لردع مزید من التعد�ت.اس�ت�دام املعارف التقليدیة] 

[مالمئة] وأال �كون ثقال �ىل وافية ميرسة وفعا� و�اد� ومنصفة و  1ینبغي أن �كون اإلجراءات املذ�ورة يف الفقرة  2.6
املرشو�ة الغري ضام�ت ملصاحل  اإلجراءات ت�. [وینبغي أیضا أن توفر ]احملمية[�اتق [أحصاب]/[مّالك] املعارف التقليدیة 

 واملصاحل العامة.]

املنصوص �لهيا  هم[ینبغي]/[یتعني] أن �متتع املس�تفيدون حبق اختاذ إجراءات قانونية يف �ا� التعدي �ىل حقوق [ 3.6
 ]أو يف �ا� �دم �متثال لها. 2و 1 الفقرتني يف

اليت اكن س�يل�أ إ�هيا الشعب األصيل  اجلزاءاتأن تعّرب عن العقو�ت و  واجلزاءاتعند �قتضاء، ینبغي للعقو�ت [ 4.6
 ]وامجلا�ات احمللية.

 ]حيّق [جيوز]/[مناز�ة بني املس�تفيد�ن من املعارف التقليدیة أو بني املس�تفيد�ن مهنا ومس�ت�دمهيا  أت�ش [يف �ال 5.6
هبا يف القانون ا�ويل أو اإلقلميي  امعرتف�كون ت �لك طرف أن حييل القضية إىل آلية [مس�تق�] بدی� لتسویة املناز�ا

 ].]حصاب املعارف التقليدیة[، إذا اكن الطرفان من نفس الب�] [و�كون أكرث مالءمة أل الوطينمعرتفا هبا يف القانون  أو

 لموضوعل[[يف �ال تبّني، مبوجب القانون الوطين املنطبق، أن �نتشار [املقصود] �ىل نطاق واسع  6.6
�ارج جام�ة ممارسة ميكن متيزيها هو نتي�ة [مت� �ري مرشوع/سوء اس�ت�دام/اس�ت�دام  ]احملمية ]/[املعارف التقليدیةمياحمل

دون ترصحي/اس�ت�دام �شلك �ري �ادل و�ري منصف] أو أي انهتاك آخر للقانون الوطين، حيق للمس�تفيد�ن احلصول �ىل 
 ماكفأة/إ�وات �اد� ومنصفة.]

، جيوز النظر يف 1.6عدي �ىل احلقوق احملمية مبوجب هذا الصك يف اإلجراءات املنصوص �لهيا يف الفقرة إذا ثبت الت 7.6
 تضمني العقو�ت تدابري العدا� اإلصالحية، وفق طبيعة التعدي وأ�ره.]]
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 7املادة [

 رشط ا�كشف

 1[البدیل 

ذ�، �متثال لرشوط ا�كشف عن مصدر  یتعني �ىل مس�ت�ديم املعارف التقليدیة، يف �ال اشرتط القانون الوطين
 منشأ املعارف التقليدیة.] و/أو

 2[البدیل 

ینبغي أن �ش�متل طلبات امللكية الفكریة املرتبطة [��رتاع] بأي معلية صنع أو منتج � ص� �ملعارف التقليدیة  1.7
عارف (الب� املوّرد)، وب� املنشأ إذا اكن الب� �س�ت�د�ا �ىل معلومات عن الب� ا�ي مجع [ا�رتع] املودع أو تلقى منه امل أو

املوّرد للمعارف التقليدیة خمتلفا عن ب� منش�هئا. ویتعني أیضا أن یوحض الطلب احلصول �ىل املوافقة احلرة واملس�بقة 
 اإلقرار واملشاركة للنفاذ و�س�ت�دام من �دمه.] واملس�تنرية أو

فعليه أن یذ�ر املصدر املبارش ا�ي مجع [ا�رتع] املودع ، 1 ذ�ورة يف الفقرة[وإذا اكن املودع جيهل املعلومات امل 2.7
 تلقى منه املعارف التقليدیة.] أو

، ال یُعاجل الطلب ما مل �ُس�توف الرشوط. وجيوز 2و 1 [وإن مل ميتثل املودع لألحاكم املنصوص �لهيا يف الفقرتني 3.7
. وإن مل یقدم املودع ت� املعلومات يف امله� 2و 1 مودع يك ميتثل ألحاكم الفقرتنيملكتب امللكية الفكریة حتدید �� زمنية لل

 الزمنية احملددة، جيور ملكتب امللكية الفكریة رفض الطلب.]

أو مىت قدم معلومات للرشوط اإللزامية �ري قاب� لإلنفاذ مىت مل ميتثل املودع [تُبطل احلقوق الناش�ئة عن منٍح وتصبح  4.7
 .]]و مضل��اطئة أ

 3[البدیل 

[ینبغي أن �ش�متل طلبات [الرباءات] امللكية الفكریة املرتبطة [��رتاع] بأي معلية صنع أو منتج [� ص�] �ملعارف  1.7
التقليدیة [احملمية] أو �س�ت�د�ا [�شلك مبارش] �ىل معلومات عن الب� ا�ي مجع [ا�رتع] املودع أو تلقى منه املعارف 

حملمية (الب� املوّرد)، وب� املنشأ إذا اكن الب� املوّرد للمعارف التقليدیة [احملمية] خمتلفا عن ب� منش�هئا. ویتعني التقليدیة ا
 أیضا أن یوحض الطلب احلصول �ىل املوافقة احلرة واملس�بقة واملس�تنرية أو اإلقرار واملشاركة للنفاذ و�س�ت�دام من �دمه.]

فعليه أن یذ�ر املصدر املبارش ا�ي مجع [ا�رتع] املودع ، 1 ملعلومات املذ�ورة يف الفقرة[وإذا اكن املودع جيهل ا 2.7
 تلقى منه املعارف التقليدیة [احملمية].] أو

، ال یُعاجل الطلب ما مل �ُس�توف الرشوط. وجيوز 2و 1 [وإن مل ميتثل املودع لألحاكم املنصوص �لهيا يف الفقرتني 3.7
. وإن مل یقدم املودع ت� 2و 1 لكية الفكریة حتدید �� زمنية للمودع يك ميتثل ألحاكم الفقرتنيملكتب [الرباءات] امل 

 املعلومات يف امله� الزمنية احملددة، جيوز ملكتب [الرباءات] امللكية الفكریة رفض الطلب.]

. و�كن 2و 1 ل ألحاكم الفقرتني[ال تتأ�ر احلقوق الناش�ئة عن �راءة ممنو�ة [بأي كشف الحق] بأن املودع مل ميتث 4.7
 جيوز فرض عقو�ت أخرى، �ارج نظام الرباءات، ینص �لهيا القانون الوطين، مبا فهيا العقو�ت اجلنائية مثل الغرامات.]
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 .]]معلومات �اطئة أو مضل�املودع معداً �ري قاب� لإلنفاذ مىت قدم [تُبطل احلقوق الناش�ئة عن منٍح وتصبح  5.7

 4[البدیل 

 نعدام رشط ا�كشفا[

ما مل �كن ذ� ا�كشف �ام �لنس�بة ملعایري  ملعارف التقليدیةال تتضمن رشوط ا�كشف يف الرباءات كشفا إلزاميا � �القة �
 .]]]األهلية للحامیة مبوجب �راءة، أي اجلدة أو النشاط �بتاكري أو ا�متكني
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 8املادة [

 ]/ [املصاحل]احلقوق[إدارة 

 1[البدیل 

مبوافقة حرة ومس�بقة ومس�تنرية [مبشاركة مبارشة وإقرار من] []، ةتعاقدامل ف اطر األ[اء]/عضاأل ول] �ىل [ا�یتعني[/[جيوز]
 إدارات إدارة أو ]نييتع [إ�شاء]/[وفق قانوهنا الوطين،  ]،املعارف التقليدیة [أحصاب[املس�تفيد�ن] [، �لتشاور مع]  ]من

املعارف  [أحصاب[املس�تفيد�ن] حبق لهيا يف هذا الصك] [ودون اإل�الل خمتصة [إلدارة احلقوق/املصاحل املنصوص �
 ].]ملواثيقهم ومفاهميهم وقوانيهنم وممارساهتم العرفية وفقاً  مصاحلهم/يف إدارة حقوقهم ]التقليدیة

 2[البدیل 

انون الوطين، إلدارة للق إ�شاء أو تعيني، إدارة أو إدارات خمتصة، وفقاً  ]ةتعاقدامل ف اطر األ[اء]/عضاأل ولجيوز [ل�
 احلقوق/املصاحل املنصوص �لهيا يف هذا [الصك].]

 3[البدیل 

للقانون الوطين والقانون العريف، �كون مسؤو� عن قوا�د البيا�ت الوطنية  جيوز ل�ول األعضاء إ�شاء إدارات خمتصة، وفقاً 
شمل املسؤوليات تلقي املعلومات املرتبطة �ملعارف اخلاصة �ملعارف التقليدیة واملنصوص �لهيا يف [هذا الصك]. وجيوز أن � 

 التقليدیة وتوثيقها وختز�هنا و�رشها إ�كرتونيا.]]
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 9املادة [

 �س�تثناءات والتقييدات

 1[البدیل 

�ى �متثال لاللزتامات املنصوص �ليه يف هذا الصك، [جيوز] [ینبغي] ل�ول األعضاء [، يف �االت �اصة،] اع�د 
رشط أال تتعارض ت� ، �لتشاور مع املس�تفيد�ن عند �قتضاء، تقييدات مّربرة والزمة محلایة املصل�ة العامةاس�تثناءات و 

 املس�ت�دمني وال ختّل بغري حق بتنفيذ هذا الصك.] حقوق�س�تثناءات والتقييدات بدون مّربر مع 

 2[البدیل 

 اس�تثناءات �امة

 أن تعمتد تقييدات واس�تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين ف املتعاقدة]]/[األطرال�ول األعضاء[ ] [ینبغي]جيوز[ 1.9
] [�لتشاور مع املس�تفيد�ن] [مبشاركة املس�تفيد�ن] للمس�تفيد�نأو اإلقرار واملشاركة املس�بقة واملس�تنرية احلرة و املوافقة  مع[
 ما یيل: [احملمية] رشیطة أن حيرتم اس�ت�دام املعارف التقليدیة ،[

 ]�رتاف �ملس�تفيد�ن، حسب اإلماكن؛�[ (أ)

 ]و�دم اإلساءة إىل املس�تفيد�ن أو إحلاق الرضر هبم؛[ (ب)

 ؛]والتوافق مع املامرسة املنصفة[ (ج)

 ]]و�دم إحلاق رضر بال مّربر �ملصاحل املرشو�ة للمس�تفيد�ن ومرا�اة املصاحل املرشو�ة للغري.[ )د(

ف� یتعلق �ملعارف التقليدیة [املقدسة] [والرسیة]،  ر یتعذر تداركهرض وقوع من  عقو�خش�ية م[يف �ال وجود  2.9
 .]اس�تثناءات وتقييدات[جيوز]/[یتعني]/[ینبغي] أال تضع [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] 

 اس�تثناءات حمددة

ول األعضاء]/[األطراف [ل� ] [ینبغي]جيوز،] [1 املنصوص �لهيا يف الفقرة �س�تثناءات والتقييدات[[إضافة إىل  3.9
 :املتعاقدة] أن تعمتد تقييدات أو اس�تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين لألغراض التالية

 أ�شطة التعلمي والتعّمل، �س�تثناء األحباث املؤدیة إىل جين أر�ح أو حتقيق أغراض جتاریة؛ (أ)

أو املتاحف أو املؤسسات الثقافية ألغراض متثيل يف احملفوظات أو املكتبات البحث وا� عرض و الو والصون  (ب)
 أو ألغراض أخرى للمصل�ة العامة؛ �ري جتاریة متعلقة �لرتاث الثقايف

أو يف �االت [ ، محلایة الص�ة العامة أو البيئةيف �ا� طوارئ وطنية أو �االت طوارئ قصوى أخرىو (ج)
 ]؛�س�ت�دام �ري الت�اري ألغراض �امة

 ]؛�كون مس�تلهام من املعارف التقليدیةإبداع مصنف أصيل [و (د)
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 أساليب التشخيص والعالج واجلرا�ة ملعاجلة اإل�سان أو احليوان.واس�تثناء من امحلایة  )ه(

[ینبغي]/[یتعني] أالّ ینطبق هذا احلمك، �س�تثناء الفقرة الفرعية (ج)، �ىل املعارف التقليدیة الواردة يف 
 .]1.5(أ)/5 املادة

 ، یتعّني السامح مبا یيل:1هبا مبوجب الفقرة  اا إذا اكنت ت� األفعال مسمو�برصف النظر معّ  4.9

اس�ت�دام املعارف التقليدیة يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب واحملفوظات  (أ)
املصل�ة العامة، مبا يف ذ� واملكتبات واملتاحف ألغراض �ري جتاریة متعلقة �لرتاث الثقايف أو ألغراض أخرى ختدم 

 ألغراض الصون والعرض والبحث وا�متثيل ینبغي أن �كون مسمو�ا به؛

 .]�كون مس�تلهام من املعارف التقليدیةوإبداع مصنف أصيل  (ب)

 ]�ىل أي اس�ت�دام ملعارف: 5ال تنطبق أحاكم املادة ]/[من اس�ت�دام معارف: ]یُقيص اآلخر�ن[ال یُمنح أي حق [[ 5.9

 ؛[�ارج جام�ة املس�تفيد�ن] تنبطة �شلك مس�تقلمس�  )أ(

 من مصادر من �ري املس�تفيد�ن؛ [قانونيا] أو مش�تقة (ب)

 أو معروفة [من �الل طرق قانونية] �ارج جام�ة املس�تفيد�ن.] (ج)

 [ال تعترب املعارف التقليدیة [احملمية] معارف ممتلكة متلاك �ري مرشوع أو مس�ت�دمة اس�ت�داما سيئا إذا: 6.9

 اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛ )(أ

 أو حمّص� من صاحهبا أو أحصاهبا مبوافقهتم احلرة واملس�بقة واملس�تنرية أو إقرارمه ومشاركهتم؛ (ب)

أو إذا انطبقت �ىل املعارف التقليدیة [احملمية] احملّصل �لهيا الرشوط املتفق �لهيا �شأن [النفاذ وتقامس  (ج)
 ] ووافق �لهيا املنسق الوطين.]]املنافع]/[ماكفأة �اد� ومنصفة

 ]متا�ة دون قيود لعامة امجلهور.]اليت �كون �س�تثين اإلدارات الوطنية من امحلایة املعارف التقليدیة یتعّني أن [ 7.9
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 10املادة 

 احلقوق/مدة امحلایة

، 5[للامدة  ملعارف التقليدیة، وفقاً جيوز [ل�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] حتدید مدة امحلایة/احلقوق املناس�بة ف� خيص ا
مبعایري األهلية للحصول �ىل [تفي �س�تويف/دامت املعارف التقليدیة  �رسي ما[[اليت جيوز أن] [ینبغي أن]/[یتعني أن] 

 ].]]5]/[3[للامدة  وفقاً  ]امحلایة
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 11املادة 

 الرشوط الشلكية

 1[البدیل 

 ]حامیة املعارف التقليدیة ألي رشوط شلكية.طراف املتعاقدة] [ا�ول األعضاء]/[األ ختضع[یتعني] أال ]/ینبغي[

 2[البدیل 

 .]]ایة املعارف التقليدیةمحلشلكية  ارشوط [[جيوز] [ل�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] أن تفرض

 3[البدیل 

حرصا �ىل الشفافية واليقني  ألي رشوط شلكية. و�كن، 5مبوجب املادة [[ینبغي]/[یتعني] أال ختضع حامیة املعارف التقليدیة 
واحلفاظ �ىل املعارف التقليدیة، جيوز لإلدارة (أو اإلدارات) الوطنية املعنية أو اإلدارة (أو اإلدارات) احلكومية ا�ولية 

 ]].5لتسهيل امحلایة مبوجب املادة  التقليدیة ارفاإلقلميية أن متسك جسالت أو حمارض أخرى للمع
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 12املادة 

 تقاليةالتدابري �ن 

تنطبق هذه األحاكم �ىل مجيع املعارف التقليدیة اليت تفي �ملعایري املنصوص �لهيا يف [ینبغي]/[یتعني] أن  1.12
 عند دخول األحاكم �زي النفاذ.] 5]/[3[ املادة

 [إضافة اختياریة

حلقوق �دم املساس � ]التدابري الالزمة اليت �كفل[أن تضمن  األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] ل�ول[ینبغي [ 2.12
 ]][املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين] واليت س�بق أن �كتس�هبا الغري وفق قانوهنا الوطين والزتاماهتا القانونية ا�ولية.

 [بدیل

األفعال املس�مترة خبصوص املعارف أن تنص �ىل أن  األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] ول�ىل [ا� ]/[یتعني]ینبغي[[ 2.12
بطریقة خمتلفة،  [الصك] انظمها هذی  اكنأو  �ُسمح هبا�زي النفاذ واليت ما اكن  ا [الصك]اليت بدأت قبل دخول هذ التقليدیة

لت�ىش مع هذه األحاكم يف غضون فرتة معقو� بعد دخو� �زي النفاذ [، رشیطة ا�رتام احلقوق اليت س�بق [ینبغي �كييفها 
 ح �س�مترارها].]ینبغي السام/أن �كتس�هبا الغري عن حسن نية]

 [بدیل

 أن تنص �ىل ما یيل: �ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة]ا[�ىل  [ینبغي]/[یتعني]، 1 [�ىل الرمغ من أحاكم الفقرة 2.12

جيوز ألي خشص بدأ �س�تعامل املعارف التقليدیة اليت اكن النفاذ إ�هيا قانونيا، قبل �رخي دخول هذا الصك  (أ)
 يف ذ� �س�تعامل للمعارف التقليدیة[، رهنا حبق املاكفأة]؛�زي النفاذ، أن �س�متر 

للرشوط نفسها، أي خشص قام �س�تعدادات �دیة الس�تعامل  �متتع بذ� احلق يف �س�تعامل أیضا، وفقاً  (ب)
 املعارف التقليدیة؛

اذ ا�ي قد یضعها ال ختول هذه األحاكم أي حق يف اس�تعامل املعارف التقليدیة اس�تعامال منافيا لرشوط النف (ج)
 املس�تفيد.]]
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 13املادة [

 األخرى العالقة �التفاقات ا�ولية

الرباءات] اليت [�ستند [ أن یضع هذا الصك �القة دمع متبادل [بني حقوق [امللكية الفكریة ]/[یتعني]نبغي[ی  1.13
 [الساریة].املعنية دات ا�ولية �شلك مبارش إىل] [تنطوي �ىل] [اس�تعامل] املعارف التقليدیة ومع �تفاقات واملعاه

ال ینبغي أن یُفّرس أي حمك من أحاكم هذا الصك بأنه خيّل أو یّرض حبقوق [الشعوب] األصلية املنصوص �لهيا  2.13[
 .]األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصليةيف إ�الن 

نصوص �لهيا يف اإل�الن املذ�ور وینبغي أن يف �ال تنازع بني القوانني، �كون الغلبة حلقوق [الشعوب] األصلية امل  3.13[
 �سرتشد أي تفسري بأحاكم ذ� اإل�الن.]
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 14املادة 

 �دم قابلية التقييد

ليس يف هذا [الصك] ما ميكن تفسريه اكنتقاص أو إلغاء للحقوق اليت �متتع هبا [[الشعوب]] األصلية أو امجلا�ات احمللية �اليا 
 أو قد �كتس�هبا يف املس�تقبل.
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 15املادة [

 املعام� الوطنية

حامیة املعارف التقليدیة مبوجب التدابري أو القوانني الوطنية/ا�ا�لية  منأن �كون احلقوق واملنافع املتأتية  [[ینبغي]/[یتعني]
ف و]/[طر دو� عض[من مواطنني أو مقميني يف  املؤهلنياليت تضع هذه األحاكم ا�ولية حمل نفاذ متا�ة مجليع املس�تفيد�ن 

أن �متتع املس�تفيدون األ�انب  ]/[یتعني]وینبغي[] كام هو حمدد مبوجب �لزتامات أو التعهدات ا�ولية. بعينه[ب�  متعاقد]
املمنو�ة خصيصا واملنافع حلقوق ��حلقوق واملنافع نفسها اليت �متتع هبا املس�تفيدون مواطنو ب� امحلایة، وكذ�  املؤهلون

 ية.]مبوجب هذه األحاكم ا�ول 

 بدیل

[ال ميكن [ملواطين [دول أعضاء]/[أطراف متعاقدة] أن یتوقعوا احلصول سوى �ىل حامیة مماث� لت� املنصوص �لهيا يف هذا 
الصك يف إقلمي [دول أعضاء]/[أطراف متعاقدة] أخرى حىت إن اكنت ت� [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] األخرى 

 ا.]تتيح حامیة أوسع نطاقا ملواطنهي

 [هنایة البدیل]

 بدیل

[[ینبغي]/[یتعني] �ىل لك [دو� عضو]/[طرف متعاقد]، ف� خيص املعارف التقليدیة اليت تفي �ملعایري املنصوص �لهيا يف 
، وا��ن مه أساسا من مواطين أي من 4 ، أن یتيح دا�ل إقلميه للمس�تفيد�ن من امحلایة، كام مه معرفون يف املادة3 املادة

 .]ناألعضاء]/[األطراف املتعاقدة] األخرى أو من املقميني فهيا، املعام� نفسها اليت یتيحها ملواطنيه املس�تفيد�[ا�ول 

 ][هنایة البدیل] 



WO/GA/51/12 
Annex I 
25 
 

 16املادة [

 التعاون �رب احلدود

 [طرف متعاقد]و]/عض دو�أكرث من [ قلميإيف ] 5[مبوجب املادة  [احملمية] املعارف التقليدیةنفس يف احلاالت اليت تقع فهيا 
، ]ةتعاقدامل ف اطر األ[اء]/عضاأل ول�دد من [ا� قلميإيف وا�د، أو �كون مشرتكة بني جام�ة أصلية أو حملية وا�دة أو أكرث 

إىل التعاون، حسب �قتضاء، مبشاركة امجلا�ات تعاقدة] امل طراف األ[]/عضاءاأل ول[ا�ت� �سعى [یتعني] أن ]/ینبغي[
 ية من أ�ل تنفيذ أهداف هذا [الصك].]األصلية واحمللية املعن 

]الثاين املرفقیيل ذ� [
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 ا�یبا�ة/مقدمة

�ات األصلية واحمللية ، وبتطلعات [الشعوب] وامجلابإ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية ا�رتافاً  .1
 فيه]؛ [املبيّنة

[إقراراً بأن [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية لها احلق] اإلقرار حبقوق [الشعوب] األصلية ومصاحل امجلا�ات  .2
لتحمك فهيا احمللية] يف احلفاظ �ىل ملكيهتا الفكریة املرتبطة برتا�ا الثقايف، مبا يف ذ� أشاكل تعبريها الثقايف التقليدي، وا

 وحام�هتا و�منيهتا؛]

إقراراً بأن وضع [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية خيتلف من منطقة ألخرى ومن ب� آلخر وأنه ینبغي مرا�اة  .3
 دال� اخلصائص الوطنية واإلقلميية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية؛

لشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية لها قمية [ذاتية]، مبا يف ذ� قمية إقراراً بأن أشاكل التعبري الثقايف التقليدي [ل  .4
 اج�عية وثقافية وروحية واقتصادیة و�لمية وفكریة وجتاریة و�ربویة؛

بداعية إویتواصل من حياة فكریة  إبداعي�كفل ُأُطراً ملا جيري من �شاط  ا�رتافاً بأن أشاكل التعبري الثقايف التقليدي .5
 ؛مجلا�ات األصلية واحملليةوا [للشعوب] �لنس�بة[جوهریة] �كتيس ماكنة ممتّزية، 

 ا�رتاماً لالس�ت�دام العريف ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي و�منيهتا وتبادلها ونقلها �شلك متواصل؛ .6

 حيافظون �ىلا��ن  يأشاكل التعبري الثقايف التقليدو�رامة أحصاب  أشاكل التعبري الثقايف التقليديال�رتام  إذاكءً  .7
 ة؛، وكذا سالمهتم الثقافية وقميهم الروحيأشاكل التعبري ت�

أشاكل التعبري �بتاكر ونقل �إلبداع ويف ا�هنوض  ینبغي أن �سهم أشاكل التعبري الثقايف التقليديحامیة ا�رتافاً بأن  .8
ومس�ت�دمهيا وبطریقة �سا�د �ىل حتقيق  التعبري ت�أشاكل و�رشها مبا یعود �ملنفعة �ىل لك من أحصاب  الثقايف التقليدي

 .الرفاه �ج�عي و�قتصادي وإرساء توازن بني احلقوق والواجبات

متفق �لهيا، مبا والتبادل الثقايف �رشوط أو �ريها من املامرسات العاد� لحریة الفكریة والفنية وأعامل البحث �شجيعاً ل[ .9
األصلية  ]لشعوبللمنافع ورهن موافقة حرة ومس�بقة ومس�تنرية وإقرار ومشاركة من قبل [ا نصفيف ذ� التقامس العادل وامل 

 و[األمم/املس�تفيد�ن.]؛] احمللية]وامجلا�ات [

وصوهنا، وت� املتعلقة  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي[ضامً� ل�مع املتبادل مع �تفاقات ا�ولية املتعلقة حبامیة  .10
 ؛]�مللكية الفكریة

 أشاكل التعبري الثقايف التقليديإقراراً ��ور ا�ي یؤدیه نظام امللكية الفكریة يف ا�هنوض �البتاكر واإلبداع ونقل  .11
ومس�ت�دمهيا، وتأ�يداً  أشاكل التعبري الثقايف التقليديو�رشها ويف التمنية �قتصادیة مبا خيدم أحصاب املصل�ة وموّردي 

 �� ا�ور من �دید؛

املتا�ة لالس�ت�دام من قبل  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي�لقمية اليت �كتس�هيا م� �ام حيوي ومجمو�ة  إقراراً  .12
 ].و�حلا�ة إىل حامیة امل� العام واحلفاظ �ليه[اليت تُعد رضوریة لإلبداع و�بتاكر، ] و[امجليع، 
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بأشاكل فري الوسائل الفعا� واملناس�بة إلنفاذ احلقوق املتعلقة إىل قوا�د وضوابط �دیدة ف� خيص تو [إقراراً �حلا�ة  .13
 ، مع مرا�اة �ختالفات القامئة بني األنظمة القانونية الوطنية؛التعبري الثقايف التقليدي

ة يف هذا الصك ما ميكن تفسريه اكنتقاص أو إلغاء للحقوق اليت �متتع هبا [الشعوب] األصلية أو امجلا�ات احمللي[ليس  .14
 ]أو قد �كتس�هبا يف املس�تقبل. �الياً 
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 1[املادة 

 اس�ت�دام املصطل�ات

 ألغراض هذا الصك:

[نتي�ة �شاط  [تظهر أو تُبدى]یُعّرب فهيا عن املامرسات واملعارف التقليدیة، أشاكل  يه أیةأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
ية واحمللية و/أو [�ريمه من املس�تفيد�ن] يف س�ياق تقليدي فكري أو جتارب أو تبّرص] من قبل [الشعوب] وامجلا�ات األصل 

، 10، وأشاكل التعبري املوس�يقي9أو انطالقا من ذ� الس�ياق، وقد �كون حيویة ومتغرية وشام� ألشاكل التعبري اللفظي
 و�ري امللموسة، أو أي �شكي� مهنا. 12، وأشاكل التعبري امللموسة11وأشاكل التعبري �حلركة

محمية أو ال جيوز حام�هتا ، بطبيعهتاليست، �ري ملموسة ملموسة أو ، ألغراض هذا الصك، إىل مواد العامامل� �شري [
حبقوق امللكية الفكریة املعمول هبا أو ما �رتبط هبا من أشاكل امحلایة اليت تنص �لهيا �رشیعات الب� ا�ي �ُس�ت�دم فيه ت� 

ال �س�تويف فهيا املوضوع املعين الرشط األسايس لالس�تفادة من حامیة امللكية وقد حيدث ذ�، مثال، يف احلاالت اليت  املواد.
 الفكریة �ىل الصعيد الوطين أو، حسب احلال، يف احلاالت اليت �كون قد انهتت فهيا مدة أیة حامیة سابقة.]

 [بدیل

 یعين امل� العام كام هو معّرف يف القانون الوطين.] امل� العام

فقدت صلهتا املمِزية بأیة جام�ة [] اليت أشاكل التعبري الثقايف التقليدي[مكو�ت املوضوع]/[ للجمهورمتا�ة [یعين مصطلح [
 �امة أو ُمخّزنة، �ىل الرمغ من إدراك امجلهور ملنش�هئا التارخيي.] ]�لتايل[وأصبحت  ]أصلية

 یعين[["اس�ت�دام]/["اس�تعامل"] 

  مبنتج:يف �ال اكن التعبري الثقايف التقليدي مشموال (أ)

 تصنيع املنتج أو اس�ترياده أو عرضه للبيع أو بيعه أو ختزینه أو اس�ت�دامه �ارج الس�ياق التقليدي؛ "1"

 أو امتالك املنتج ألغراض عرضه للبيع أو بيعه أو اس�ت�دامه �ارج الس�ياق التقليدي؛ "2"

 :طریقة صنعمشموال ب التعبري الثقايف التقليدييف �ال اكن  (ب)

 طریقة الصنع �ارج الس�ياق التقليدي؛اس�تعامل  "1"

                                         
 ]املالمح واألساطري واحلاك�ت الشعبية والشعر واأل�ا� و�ريها من أشاكل الرسد؛ وا�لكامت واإلشارات واألسامء والرموز.[مثل احلاك�ت و  9

 ][مثل األ�اين واإلیقا�ات واملعزوفات املوس�يقية واألصوات املعّربة عن طقوس. 10
طقوس يف أم��ن مقّدسة واملسريات واأللعاب واأللعاب الر�ضية التقليدیة مثل الرقصات وأعامل املهر�ان والعروض املرسحية والشعا�ر والطقوس وال[ 11

 .]وعروض ا�ىم و�ريها من أو�ه األداء، سواء مثبّتة أو �ري مثبّتة
ریة واألشاكل الروحية مثل أشاكل التعبري املادي للفنون والصنا�ات احلرفية واألقنعة أو األز�ء اخلاصة �لعروض والس�اد املصنوع یدو� والهندسة املعام[ 12

 امللموسة واألم��ن املقدسة.]
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أو مبارشة األفعال املشار إ�هيا يف البند الفرعي (أ) ف� خيص منتج �كون نتي�ة مبارشة الس�تعامل  "2"
 طریقة الصنع.

 اس�ت�دام التعبري الثقايف التقليدي يف أ�شطة البحث والتطو�ر املرحبة أو ألغراض جتاریة.]] (ج)

  



WO/GA/51/12 
Annex II 
6 
 

 2[املادة 

 هدافاأل

 1دیل [الب

 :ف� خيص امللكية الفكریة ملنع ما یيل ومالمئةتوفري حامیة فعا� ومتوازنة إىل  هيدف هذا الصك

 ؛14و/أو بدون مقابل 13بدون ترصحي أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اس�ت�دام (أ)

 ،أشاكل التعبري الثقايف التقليديومنح حقوق امللكية الفكریة عن خطأ محلایة  (ب)

 ].]ألشاكل التعبري الثقايف التقليديس�ت�دام املناسب دمع �[مع 

 2[البدیل 

مضن نظام  ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي الفعا� واملتوازنة واملالمئةهيدف هذا الصك إىل دمع �س�ت�دام املناسب وامحلایة 
 ت األصلية واحمللية] [املس�تفيد�ن].]امللكية الفكریة، وفقاً للقانون الوطين، ومع ��رتاف حبقوق [[الشعوب] وامجلا�ا

 3[البدیل 

ة الفكریة، وفقاً هيدف هذا الصك إىل دمع �س�ت�دام املناسب ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي وحام�هتا مضن نظام امللكي
 :الشعوب األصلية وامجلا�ات احمللية من أ�ل مصاحل، ومع ا�رتام للقانون الوطين

 وع ألشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي وسوء اس�ت�دا�ا واس�ت�دا�ا بدون ترصحيمنع ا�مت� �ري املرش  (أ)
 ؛[، مع حتقيق أقىص اس�تفادة من نظام امللكية الفكریة القامئ]

و�شجيع النشاط اإلبداعي و�بتاكري وحامیته بغض النظر عن �نتفاع الت�اري به؛ مع اإلقرار �لقمية  (ب)
 ورة حامیة امل� العام واحلفاظ �ليه وتعز�زه؛اليت �كتس�هيا امل� العام ورض

 ؛ومنع منح حقوق امللكية الفكریة أو إعاملها عن خطأ محلایة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي (ج)

وتعز�ز �س�ت�دام املناسب ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ألغراض التمنية ا�متعية املس�تدامة حي�  (د)
 وامجلا�ات احمللية رغبهتا يف ذ�.]] أبدت الشعوب األصلية

  

                                         
 قانوين.�شمل �س�ت�دام بدون ترصحي مج� أمور مهنا ا�مت� �ري املرشوع ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي وسوء اس�ت�دا�ا واس�ت�دام �شلك �ري  13
 �شمل �س�ت�دام بدون مقابل �دم توفري اس�تحقاقات مالية أو �ري مالية. 14
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 3املادة [

 معایري امحلایة/معایري األهلية

 1[البدیل 

 اليت: أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، �شمل امحلایة مبوجب هذا الصك 2.3مع مرا�اة املادة  1.3

�س�تنبطها أو تتلقاها تبدعها [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية و/أو [�ريمه من املس�تفيد�ن] أو  (أ)
�كشف عهنا، وتطورها ومتتلكها و�س�ت�د�ا وحتافظ �لهيا يف س�ياق جامعي [وفقاً لقوانيهنا و�روتو�والهتا  أو

 العرفية]؛

األصلية وامجلا�ات احمللية و/أو [�ريمه من  ]للشعوب[و�رتبط �لهویة الثقافية و�ج�عية والرتاث التقليدي  (ب)
 زءاً ال یتجزأ من ت� الهویة وذ� الرتاث؛املس�تفيد�ن]، وتُعد ج

 وتتوارث �رب األجيال أو من جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال؛ (ج)

ألشاكل جيوز ل�ول األعضاء/األطراف املتعاقدة أن تقوم، مبوجب قانوهنا الوطين، بتقييد امحلایة �رشط وجود مس�بق  2.3
 و� حتددها ا�ول األعضاء/األطراف املتعاقدة.]طوال مدة معق التعبري الثقايف التقليدي

 2[البدیل 

 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت:ینبغي أن �شمل امحلایة مبوجب هذا الصك 

تبدعها [الشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية و/أو [�ريمه من املس�تفيد�ن] أو �س�تنبطها أو تتلقاها  (أ)
و�س�ت�د�ا وحتافظ �لهيا يف س�ياق جامعي [وفقاً لقوانيهنا و�روتو�والهتا  �كشف عهنا، وتطورها ومتتلكها أو

 العرفية]؛

األصلية وامجلا�ات احمللية و/أو [�ريمه من  ]للشعوب[و�رتبط �لهویة الثقافية و�ج�عية والرتاث التقليدي  (ب)
  بوضوح؛املس�تفيد�ن]، وتُعد جزءاً ال یتجزأ من ت� الهویة وذ� الرتاث و�رتبط هبام

وتتوارث �رب األجيال أو من جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال، ملدة ال تقّل عن مخسني س�نة  (ج)
 مخسة أجيال.]] أو
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 4املادة [

 املس�تفيدون

 1[البدیل 

 .]الوطين احملّدد�ن يف القانون 15و�ريمه من املس�تفيد�ن،احمللية  ا�اتمجلالشعوب األصلية وامه  هذا الصكاملس�تفيدون من 

 2[البدیل 

امحلایة مبوجب هذا الصك مه [الشعوب] األصلية وامجلا�ات احمللية اليت مت� أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  املس�تفيدون من
 [احملمية] وتعّرب عهنا و�س�تنبطها وحتافظ �لهيا و�س�ت�د�ا وتطورها.]

 3[البدیل 

األصلية واحمللية و�ريمه من املس�تفيد�ن، [مثل ا�ول [و/أو األمم]]، املس�تفيدون من هذا الصك مه [الشعوب] وامجلا�ات 
 احملّدد�ن يف القانون الوطين.]]

  

                                         
 �شمل مصطلح "�ريمه من املس�تفيد�ن" ا�ول أو األمم. قد 15
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 5[املادة 

 نطاق [امحلایة]/[الصون]

 1[البدیل 

ف� خيص  صون املصاحل املادیة واملعنویة للمس�تفيد�ن[ینبغي]/[یتعني �ىل] [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة]  1.5
مع و [ تعبريمه الثقايف التقليدي [احملمية]، كام يه معّرفة يف هذا [الصك]، �ىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين أشاكل

 وبطریقة معقو� ومتوازنة.] 7 مرا�اة �س�تثناءات والتقييدات، كام يه معّرفة يف املادة

املعروفة أو املس�ت�دمة �ىل نطاق واسع �ارج  تقليديأشاكل التعبري الثقايف ال إىل مبوجب هذا الصك ال متتد امحلایة  2.5
احملمية حبق من حقوق  وأاملوجودة يف امل� العام،  وأ[ملدة معقو�]، [الصك]،  هذافون يف جام�ة املس�تفيد�ن، كام مه معرّ 

 الفكریة.] امللكية

 2[البدیل 

ووفقا للقانون  �ىل النحو املناسبو/أو س�ياس�ية،  [ینبغي/یتعني] أن تت�ذ ا�ول األعضاء تدابري �رشیعية و/أو إداریة 1.5
 ، لضامن ما یيل:14وبطریقة ومتوافقة مع املادة  وبطریقة معقو� ومتوازنة الوطين

يف �ال اكنت القوانني واملامرسات العرفية [للشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية/املس�تفيد�ن �شري إىل نفاذ  (أ)
 رسیة أو مقدسة: أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مبا يف ذ� عندما �كون يف التقليديأشاكل التعبري الثقامقيّد إىل 

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة متتع املس�تفيد�ن �حلق �س�تئثاري وامجلاعي يف احلفاظ �ىل  "1"
ها أو منعهام؛ واحلصول �ىل والتحمك فهيا واس�ت�دا�ا و�منيهتا والسامح �لنفاذ إ�هيا واس�ت�دا�ا/اس�تعامل  هبم

 نصيب �ادل ومنصف من املنافع املتأتية من اس�ت�دا�ا.

واحلق يف  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبممتتع املس�تفيد�ن �حلق املعنوي يف إس�ناد  "2"
 .أشاكل التعبري الثقايف التقليدي املذ�ورةاس�ت�دا�ا اس�ت�داما حيرتم سالمة 

 أنت القوانني واملامرسات العرفية [للشعوب] وامجلا�ات األصلية واحمللية/املس�تفيد�ن �شري إىل يف �ال اكن (ب)
مل تعّد حتت التحمك احلرصي للمس�تفيد�ن و�كهنا تظل مرتبطة ارتباطاً واحضاً �لهویة  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 الثقافية للمس�تفيد�ن:

 نصف من املنافع املتأتية من اس�ت�دا�ا؛حصول املس�تفيد�ن �ىل نصيب �ادل وم  "1"

واحلق يف  معبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبمتتع املس�تفيد�ن �حلق املعنوي يف إس�ناد أشاكل الت  "2"
 .أشاكل التعبري الثقايف التقليدي املذ�ورةاس�ت�دا�ا اس�ت�داما حيرتم سالمة 

� دون احلصول �ىل املوافقة املس�بقة املس�تنرية و/أو املس�تعم� [ف� خيص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي املس�تعم 2.5
جيوز [للشعوب] وامجلا�ات األصلية ، القوانني واملامرسات العرفية [للشعوب] وامجلا�ات األصلية واحملليةبطریقة ال تتوافق مع 

 نية امحلایة املنصوص �لهيا يف الفقرةواحمللية أو �ريمه من املس�تفيد�ن، حسب �قتضاء، �ل�س من السلطات الوطنية املع 
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مع مرا�اة لك الظروف الوجهية، مثل الوقائع التارخيية والقوانني األصلية والعرفية والقوانني الوطنية وا�ولية واألد� (أ)، 1.5
 .]]�ري املّرصح به �س�تعامل�ىل األرضار الثقافية اليت ميكن أن تنجم عن ذ� 

 3[البدیل 

] [مملوكة فقط [مقدسة] [أو رسیة] أو [معروفة �شلك آخر ]احملمية[ أشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف �ال اكنت 1.5
 األصلية أو امجلا�ات احمللية، ینبغي/یتعني �ىل ا�ول األعضاء ]الشعوب[�شلك وثيق] دا�ل 

ا مبللمس�تفيد�ن وطين، �سمح إداریة، عند �قتضاء ووفقا للقانون الأو /س�ياس�ية وأو /توفري تدابري قانونية و (أ)
 :یيل

  فهيا وتطو�رها؛املذ�ورة واحملافظة �لهيا والتحمكّ  ]احملمية[ أشاكل التعبري الثقايف التقليدي[اس�تنباط]  "1"

وتثبيهتا بدون ترصحي ومنع  ]احملمية[الرسیة  أشاكل التعبري الثقايف التقليديا�كشف عن  ] منعردع[و "2"
 ؛شلك �ري قانوين�  اس�ت�دا�ا

املذ�ورة  ]احملمية[ أشاكل التعبري الثقايف التقليدي[والترصحي أو رفض الترصحي �لنفاذ إىل  "3"
 ؛]أو إقرار ومشاركة ورشوط متفق �لهيا س�تنريةوم س�بقة حرة وم  بناء �ىل موافقة ]اس�تعاملها[واس�ت�دا�ا/

، ف� [احملمية] الثقايف التقليديألشاكل التعبري  ]لخمالف للحقيقة أو مضلّ [امحلایة من أي اس�ت�دام و  "4"
 ؛یتعلق �لسلع واخلدمات، مبا یو� بتأیيد من املس�تفيد�ن أو ص� هبم

أو �شوهها  [احملمية] ف أشاكل التعبري الثقايف التقليدي�س�ت�دام أو التغيري ا�ي حيرّ حظر  ]منعو[ "5"
 .ینتقص من أمهيهتا الثقافية �ى املس�تفيد�ن أو

 �دمني [�ىل ما یيل]:�شجيع املس�ت (ب)

 املذ�ورة إىل املس�تفيد�ن؛ ]احملمية[ أشاكل التعبري الثقايف التقليديإس�ناد  "1"

أشاكل التعبري الثقايف �خول يف اتفاق مع املس�تفيد�ن لوضع رشوط اس�ت�دام وبذل لك اجلهود ل "2"
 ؛]احملمية[ التقليدي

واملامرسات الثقافية للمس�تفيد�ن إضافة إىل  واس�ت�دام/اس�تعامل املعارف اس�ت�داما حيرتم القوا�د "3"
 بأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنویة املرتبطة  ]الطابع �ري القابل للترصف والتقس�مي والتقادم[
 .]احملمية[

مس�ت�دمة [مملوكة] [و]/[أو] [حمافَظا �لهيا] [و]/[أو]  ]]احملمية[ أشاكل التعبري الثقايف التقليدي[يف �ال ظلت  2.5
متا�ة للجمهور [و�كهنا �ري معروفة �ىل نطاق اكنت [و]/[أو] مطورة من طرف [الشعوب] األصلية أو امجلا�ات احمللية و 

 توفري]/[إىل نواملس�ت�دم�ىل أن �سعى تشجيع ال  واسع وليست [مقدسة] وال [رسیة]]، ینبغي/یتعني �ىل ا�ول األعضاء
 یة، عند �قتضاء ووفقا للقانون الوطين من أ�ل �شجيع املس�ت�دمني [�ىل ما یيل]]:إدار أو /س�ياس�ية وأو /تدابري قانونية و
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ر هؤالء إال إذا قرّ ، وإس�نادها إ�هيم ]احملمية[ ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي�رتاف �ملس�تفيد�ن مكصدر � (أ)
د أو جام�ة حملية  شعب أصيل حمدّ �ري مس�ندة إىل ]احملمية[ أشاكل التعبري الثقايف التقليدي�الف ذ�، أو اكنت 

 [.]دة[؛]حمدّ 

 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي�خول يف اتفاق مع املس�تفيد�ن لوضع رشوط اس�ت�دام وبذل لك اجلهود ل (ب)
 ؛]احملمية[

�ري الطابع [واس�ت�دام/اس�تعامل املعارف اس�ت�داما حيرتم القوا�د واملامرسات الثقافية للمس�تفيد�ن إضافة إىل [ (ج)
 [.]][؛]]احملمية[ بأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنویة املرتبطة  ]القابل للترصف والتقس�مي والتقادم

، ف� [احملمية] ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]لخمالف للحقيقة أو مضلّ [أي اس�ت�دام عن  [و�متناع (د)
 ؛ملس�تفيد�ن أو ص� هبمیتعلق �لسلع واخلدمات، مبا یو� بتأیيد من ا

، ومعروفة �ىل نطاق واسع [ويف امل� جمهور[متا�ة لل  ]]احملمية[ أشاكل التعبري الثقايف التقليدييف �ال اكنت [ 3.5
�شجيع  محمية مبوجب القانون الوطين، ینبغي/یتعني �ىل ا�ول األعضاء]/أو و[]، 2أو  1العام]] [�ري مشمو� �لفقرتني 

 :، طبقا للقانون الوطينيل]ی املذ�ورة [�ىل ما احملمية]تعبري الثقايف التقليدي [أشاكل ال مس�ت�ديم 

 املذ�ورة إىل املس�تفيد�ن؛ ]احملمية[ أشاكل التعبري الثقايف التقليديإس�ناد  (أ)

ري �[إضافة إىل الطابع [واس�ت�دام/اس�تعامل املعارف اس�ت�داما حيرتم القوا�د واملامرسات الثقافية للمس�تفيد�ن  (ب)
 ؛]احملمية[ بأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنویة املرتبطة  ]القابل للترصف والتقس�مي والتقادم

ف� یتعلق �لسلع ، ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]لخمالف للحقيقة أو مضلّ [امحلایة من أي اس�ت�دام [و  (ج)
 [؛]]مواخلدمات، مبا یو� بتأیيد من املس�تفيد�ن أو ص� هب

ت�  تنش�ئهإیداع أي رمس من رسوم املس�ت�دمني يف الصندوق ا�ي [و] السعي، حسب �قتضاء، إىل  (د)
 ].ا�و� العضو
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 6[املادة 

 إدارة [احلقوق]/[املصاحل]

 1[البدیل 

عمل، �لتشاور للقانون الوطين، لل اوفق ،إدارة خمتصة تعينيأو  إ�شاء جيوز [ل�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] 1.6
 .املصاحل املنصوص �لهيا يف هذا الصك/قوقالوثيق مع املس�تفيد�ن، حسب �قتضاء، �ىل إدارة احل

مبوجب أو تُعّني ویة أیة إدارة تُنشأ هبإخطار املكتب ا�ويل للمنظمة العاملية للملكية الفكریة [[ینبغي]/[یتعني]  2.6
 .]]1 الفقرة

 2[البدیل 

ومبوافقة  إدارة خمتصة، وفقا للقانون الوطينأو تعيني ضاء]/[األطراف املتعاقدة] إ�شاء جيوز [ل�ول األع 1.6
 .]الصك[إلدارة احلقوق/املصاحل املنصوص �لهيا يف هذا من/�الشرتاك مع املس�تفيد�ن،  رصحية

مبوجب أو تُعّني تُنشأ  [[ینبغي]/[یتعني] إخطار املكتب ا�ويل للمنظمة العاملية للملكية الفكریة هبویة أیة إدارة 2.6
 ]].]1 الفقرة
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 7[املادة 

 �س�تثناءات والتقييدات

 1[البدیل 

�ى �متثال لاللزتامات املنصوص �لهيا يف هذا الصك، [جيوز، يف �االت �اصة،] [ینبغي] ل�ول األعضاء اع�د 
رة والزمة محلایة املصل�ة العامة رشط أال تتعارض ت� تفيد�ن عند �قتضاء، �لتشاور مع املس�  اس�تثناءات وتقييدات مرب�

املس�تفيد�ن، [والقانون العريف [للشعوب] األصلية وامجلا�ات احمللية]، وال  حقوق�س�تثناءات والتقييدات بدون مّربر مع 
 ختّل بغري حق بتنفيذ هذا الصك.]

 2[البدیل 

اءات والتقييدات احملددة يف الترشیعات الوطنية، مبا �ى تنفيذ هذا الصك، [جيوز] [ینبغي] ل�ول األعضاء اع�د �س�تثن
 يف ذ� القانون العريف.

يف �دود األفعال املسموح هبا مبوجب القانون الوطين ف� خيص املصنفات احملمية حبق املؤلف، واإلشارات والرموز  .1
ال [ینبغي/یتعني] حظر أي فعل من ت�  احملمية بقانون العالمات الت�اریة، أو موضوع آخر محمي بقانون امللكية الفكریة،

 األفعال مبوجب حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

األفعال التالية، سواء اكن [جيوز] ل�ول األعضاء وضع اس�تثناءات [من قبيل ما یيل] خبصوص  �ىل] یتعني/نبغيی [ .2
 :ال أو 1 الفقرةمسمو�ا هبا يف 

 والبحث؛التعلمي و تعّمل ال  (أ)

 األخرى؛ا�متثيل يف احملفوظات أو املكتبات أو املتاحف أو املؤسسات الثقافية البحث و والعرض و  احلفظ (ب)

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي أو مستندة من  ةكون مس�تلهماس�تنباط مصنفات أدبية أو فنية أو إبداعية � (ج)
 إ�هيا أو مس�تعارة مهنا.

 .2 اءات وتقييدات [�ري ت�] [�إلضافة إىل] املسموح هبا مبوجب الفقرةجيوز ل�ول األعضاء أن تنص �ىل اس�تثن .3

يف �االت �س�ت�دام/�س�تعامل/اإلدراج ینبغي/یتعني �ىل ا�ول األعضاء أن تنص �ىل اس�تثناءات وتقييدات  .4
ى املس�ت�دم فهيا أي العريض لتعبري ثقايف تقليدي [محمي] يف مصنف آخر أو موضوع آخر، أو يف احلاالت اليت ال �كون �

 �مل، أو أیة أس�باب اكفية للعمل، بأن التعبري الثقايف التقليدي محمي.]

 3[البدیل 

 اس�تثناءات �امة

�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] أن تعمتد تقييدات واس�تثناءات مالمئة مبوجب ا[ ]/[ینبغي]/[یتعني �ىل]جيوز[[ 1.7
 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي�ن] [مبشاركة املس�تفيد�ن]، رشیطة أن حيرتم اس�ت�دام القانون الوطين [�لتشاور مع املس�تفيد

 [احملمية] ما یيل:
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 [��رتاف �ملس�تفيد�ن، حسب اإلماكن؛] (أ)

 [و�دم اإلساءة إىل املس�تفيد�ن أو إحلاق الرضر هبم؛] (ب)

 ؛]العاد� اتاملامرسأشاكل �س�ت�دامات/التعامالت/ [والتوافق مع  (ج)

 [و�دم إحلاق رضر بال مّربر �ملصاحل املرشو�ة للمس�تفيد�ن ومرا�اة املصاحل املرشو�ة للغري.]] )د(

[املقدسة]  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي[يف �ال وجود خش�ية معقو� من وقوع رضر یتعذر تداركه ف� یتعلق ب 2.7
 عضاء]/[األطراف املتعاقدة] اس�تثناءات وتقييدات.][أال تضع [ا�ول األ ]/[ینبغي]/[یتعني]جيوز[[الرسیة]، [و

 دةس�تثناءات حمدّ ا

�ول ا[ ]/[ینبغي]/[یتعني �ىل]جيوز[] ذ�، [إضافة إىل،]/1التقييدات املنصوص �لهيا يف الفقرة [رهن [ 3.7
سب �قتضاء، من أو، ح  اس�تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطينأو األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] أن تعمتد تقييدات 

 قبل [أحصاب]/[مّالك] املصنف األصيل:

املؤدیة إىل جين أر�ح  األ�شطة، �س�تثناء والبحث، وفقا للربوتو�والت املوضو�ة وطنياالتعلمي و لتعّمل [ل  (أ)
 ]حتقيق أغراض جتاریة؛ أو

األخرى ؤسسات الثقافية ا�متثيل يف احملفوظات أو املكتبات أو املتاحف أو املالبحث و و  ]والعرض[ حفظل[ل (ب)
 ]ألغراض �ري جتاریة متعلقة �لرتاث الثقايف أو ألغراض أخرى ختدم املصل�ة العامة؛اليت یعرتف هبا القانون الوطين، 

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي �كون مس�تلهام من [من مصنفات التأليف] مصنف أصيل  الس�تنباط (ج)
 مستندا إ�هيا أو مس�تعارا مهنا؛] أو

 .]]1.5[ینبغي]/[یتعني] أن ال ینطبق هذا احلمك �ىل أشاكل التعبري الثقايف التقليدي [احملمية] املوصوفة يف املادة [

 :أو ال 1الفقرة السامح �ألفعال التالية، سواء اكن مسمو�ا هبا يف  ]یتعني[/نبغي]ی [[ 4.7

ية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب يف املؤسسات الثقاف  أشاكل التعبري الثقايف التقليدياس�ت�دام [ (أ)
املتاحف ألغراض �ري جتاریة متعلقة �لرتاث الثقايف أو أغراض أخرى ختدم املصل�ة العامة، و املكتبات و واحملفوظات 
 ]؛ا�متثيلو  والبحث العرض]و [ فظاحلألغراض مبا يف ذ� 

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  من �كون مس�تلهام[من مصنفات التأليف] مصنف أصيل  [واس�تنباط (ب)
 مستندا إ�هيا أو مس�تعارا مهنا؛] أو

 [واس�ت�دام/اس�تعامل تعبري ثقايف تقليدي مش�تق [قانونيا] من مصادر �ري املس�تفيد�ن؛] (ج)

 [واس�ت�دام/اس�تعامل تعبري ثقايف تقليدي معروف [من �الل طرق قانونية] �ارج جام�ة املس�تفيد�ن.]] (د)

ثناء حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسیة من ا�كشف]، ويف �دود األفعال املسموح هبا مبوجب [[�س�ت  5.7
حق املؤلف أو اإلشارات والرموز حقوق امللكية الفكریة [مبا يف ذ�]]/[املصنفات احملمية مبوجب  ف� خيص القانون الوطين
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، اءات أو مناذج املنفعة والتصاممي احملمية حبقوق التصاممي الصناعيةأو ��رتا�ات احملمية برب  جتاریة اتاحملمية بعالم
 ].]]حظر أي فعل من ت� األفعال مبوجب حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي [یتعني]/[ینبغي] ال
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 ]8[املادة 

 [مدة [امحلایة]/[الصون]

 1[اخليار 

أشاكل التعبري الثقايف ایة/حقوق رس�ن امحلاملناس�بة ل  دةاملجيوز [ل�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] حتدید  1.8
 أشاكل التعبري الثقايف التقليديدامت  [اليت جيوز أن] [ینبغي أن]/[یتعني أن] �رسي ما[لهذا [الصك]/[، وفقا التقليدي
 ]هذا [الصك]، و�لتشاور مع املس�تفيد�ن.][معایري األهلية للحصول �ىل امحلایة] وفقا ل  ليب�س�تويف/ت

ضد التعبري الثقايف التقليدي ألشاكل  املمنو�ةمحلایة أن تنص �ىل أن ا جيوز [ل�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] 2.8
املس�تفيد�ن أو املنطقة اليت هبا أو �سمعة أو صورة  الرضرر�كب هبدف إحلاق حتریف أو �شویه أو تعدیل أو انهتاك مما �ُ أي 

 أن �رسي ملدة �ري حمّددة.]ینمتون إ�هيا، [ینبغي]/[یتعني] 

 2[اخليار 

املوضوع احملّدد يف هذا [الصك] طاملا اس�متر املس�تفيدون من امحلایة يف  ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة]ا�[ حتمي 1.8
 .]3ا�متتع بنطاق امحلایة املبّني يف املادة 

 3[اخليار 

 أنه [ینبغي]/[یتعني]، ف� خيص اجلوانب املادیة �ىل أن تنص �ىل جيوز [ل�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة][ 1.8
 األقل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أن �رسي امحلایة ملدة حمدودة.]]]
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 ]9[املادة 

 الرشوط الشلكية

 1[اخليار 

 ةالثقايف التقليدي ألیحامیة أشاكل التعبري [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] ضع أال ُخت  یتعني/ینبغي[مكبدأ �ام،]  1.9
 ]رشوط شلكية.

 2[اخليار 

 .]أشاكل التعبري الثقايف التقليدي[جيوز] [ل�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] أن تفرض رشوطا شلكية محلایة [ 1.9

یة ألیة ، ال جيوز [�و� عضو]/[طرف متعاقد] إخضاع حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرس 1�لرمغ من الفقرة  2.9
 رشوط شلكية.]
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 10[املادة 

 ]]املصاحل[/]احلقوق[العقو�ت واجلزاءات وممارسة [

 1[البدیل 

مناس�بة وفعا� وراد�ة ومتناس�بة من أ�ل التصدي حلاالت التعدي  إداریة تدابري قانونية و/أو یتعني �ىل ا�ول األعضاء وضع
 �ىل احلقوق املنصوص �لهيا يف هذا الصك.]

 2[البدیل 

ميّرسة ومناس�بة  إداریة تدابري قانونية و/أو یتعني �ىل ا�ول األعضاء، [�الشرتاك مع [الشعوب] األصلية،] وضع 1.10
وفعا� [وراد�ة] ومتناس�بة من أ�ل التصدي حلاالت التعدي �ىل احلقوق املنصوص �لهيا يف هذا الصك. وینبغي أن �متتع 

 نفاذ لصاحلهم الشخيص ویتعني أال �ُشرتط مهنم إثبات الرضر املادي.[الشعوب] األصلية �حلق يف اس�هتالل إجراء إ

، یتعني أن �شمل العقو�ت تدابري إنفاذ 1.10 إذا ثبت التعدي �ىل احلقوق احملمية مبوجب هذا الصك طبقا للفقرة 2.10
ة]، وفق طبيعة التعدي مدنية وجنائية حسب �قتضاء. وجيوز تضمني اجلزاءات تدابري العدا� اإلصالحية [مثل اإل�اد

 وأ�ره.]

 3[البدیل 

مناس�بة وفعا� ومتناس�بة، وفقا ألنظمهتا القانونية، من  إداریة تدابري قانونية و/أوینبغي ل�ول األعضاء السعي من أ�ل اع�د 
 أ�ل ضامن تطبيق هذا الصك.]

 4[البدیل 

للقانون الوطين، التدابري القانونية أو الس�ياس�ية أو اإلداریة ینبغي/یتعني �ىل ا�ول األعضاء/األطراف املتعاقدة أن توفر، وفقا 
 .]]س�تفيد�نامل صاحل ملنع اإلرضار، عن قصد أو عن إهامل، مبالالزمة 
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 ]11[املادة 

 [التدابري �نتقالية

یري املنصوص املعا �س�تويف�ىل مجيع أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ا [الصك] ق هذطب� [ینبغي]/[یتعني] أن ی  1.11
 �زي النفاذ.[الصك]  دخولعند  ا [الصك]�لهيا يف هذ

[[ینبغي]/[یتعني �ىل] [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] تأمني احلقوق اليت �كتس�هبا الغري مبوجب  1اخليار  2.11[
 القانون الوطين قبل دخول هذا [الصك] �زي النفاذ].]

اليت بدأت قبل دخول هذا [الصك] �زي النفاذ أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  خبصوصاألفعال املس�مترة  2اخليار  2.11[
ا [الصك] لت�ىش مع هذ ها�كييف [[ینبغي]/[یتعني]  واليت ما اكنت لتكون مبا�ة أو اليت ینظمها هذا [الصك] بطریقة خمتلفة،

 ]السامح �س�مترارها].ي]/[یتعني] [[ینبغ ]/3لفقرة رهن أحاكم ايف غضون فرتة معقو� بعد دخو� �زي النفاذ، 

واليت �كون قد  �لنس�بة إىل املس�تفيد�نوف� یتعلق بأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت �كتيس أمهية �اصة  3.11
احلق يف اسرت�اع ت�  لهؤالء املس�تفيد�نكون �أن [ینبغي]/[یتعني] ، هؤالء املس�تفيد�نأخرِجت عن نطاق حتّمك 

 األشاكل.]
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 ]12ادة [امل

 [العالقة �التفاقات ا�ولية [األخرى]

[ینبغي]/[یتعني �ىل] [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] تنفيذ هذا [الصك] بطریقة [�كفل ا�مع املتبادل]  1.12
 لالتفاقات ا�ولية [األخرى] [الساریة].]

وق اليت �متتع هبا [الشعوب] األصلية أو امجلا�ات ليس يف هذا الصك ما ميكن/یتعني تفسريه اكنتقاص أو إلغاء للحق 2.12[
احمللية �اليا أو قد �كتس�هبا يف املس�تقبل، وكذ� حقوق [الشعوب] األصلية املنصوص �لهيا يف إ�الن األمم املت�دة �شأن 

 حقوق الشعوب األصلية.

هيا يف اإل�الن املذ�ور وینبغي أن  �ال تنازع بني القوانني، �كون الغلبة حلقوق [الشعوب] األصلية املنصوص �ليف 3.12
 �سرتشد أي تفسري بأحاكم ذ� اإل�الن.]
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 ]13[املادة 

 [املعام� الوطنية

املس�تفيد�ن ا��ن مه من مواطين [ا�ول �ىل [ینبغي]/[یتعني �ىل] لك [دو� عضو]/[طرف متعاقد] أن یطبق 
املس�تفيد�ن ا��ن مه من مواطنيه عن ت� اليت یطبقها �ىل األخرى معام� ال تقل تفضيًال  ]ألطراف املتعاقدةاألعضاء]/[ا

 محلایة املنصوص �لهيا مبوجب هذا [الصك].]یتعلق �ف� 
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 13و 11و 10و 9و 8[بدائل املواد 

 �دم النص �ىل ت� األحاكم]
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 ]14[املادة 

 [التعاون �رب احلدود

خمتلفة، ] أطراف متعاقدة[دول أعضاء]/[يف أقالمي [احملمية]  يف احلاالت اليت تقع فهيا أشاكل التعبري الثقايف التقليدي
أن تتعاون �ىل معاجلة �االت أشاكل التعبري الثقايف  [ینبغي]/[یتعني �ىل] ت� [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة]

ب �قتضاء، بغرض تنفيذ ، مبشاركة [الشعوب] األصلية وامجلا�ات احمللية املعنية، حسل�دود]ل [احملمية] العا�رةالتقليدي 
 هذا [الصك].]
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 15املادة 

 [�كو�ن ا�كفاءات وإذاكء الوعي

[ینبغي]/[یتعني �ىل] [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] التعاون �ىل �كو�ن ا�كفاءات وتعز�ز املوارد البرشیة،  1.15
 يذ [الصك] بفعالية.س�� ت� اخلاصة �ملس�تفيد�ن، وتطو�ر القدرات املؤسس�ية، من أ�ل تنف  ال

[ینبغي]/[یتعني �ىل] [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] توفري املوارد الالزمة [للشعوب] األصلية وامجلا�ات  2.15
احمللية والتعاضد معها من أ�ل وضع مرشو�ات لتكو�ن ا�كفاءات دا�ل [الشعوب] األصلية وامجلا�ات احمللية �ركّز �ىل 

مناس�بة، مثل مواد إ�كرتونية وتعلميية �دیدة �كون مالمئة ثقافيا، وُمس�ت�دثة مبشاركة �مة وفعا�  تطو�ر آليات ومهنجيات
 [للشعوب] األصلية وامجلا�ات احمللية واملنظامت اليت متثلها.

[يف هذا الس�ياق، [ینبغي]/[یتعني �ىل] [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] أن تنص �ىل مشاركة �مة  3.15
 فيد�ن و �ريمه من أحصاب املصاحل، مبا يف ذ� املنظامت �ري احلكومية والقطاع اخلاص.]للمس�ت 

س�� توعية  [ینبغي]/[یتعني �ىل] [ا�ول األعضاء]/[األطراف املتعاقدة] اختاذ تدابري إلذاكء الوعي [�لصك،] ال 4.15
 ذا الصك.]مس�ت�ديم وأحصاب أشاكل التعبري الثقايف التقليدي �لزتاماهتم مبوجب ه

 ]الثالث املرفقیيل ذ� [
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 [ا�یبا�ة

 [احلقوق الس�يادیة] [حقوق] [أحصاب احلقوق الرشعيني، مبا يف ذ�] [الشعب][الشعوب]]ا�رتام [�شجيع] ضامن [
الوراثية  هاموارد �ىل ]الواقعة حتت احتالل جزيئ أو لكي األصلية وامجلا�ات احمللية [وكذ� [الشعب][الشعوب]]

واملشاركة  ]املوافقة املس�بقة املس�تنرية والرشوط املتفق �لهيا[ أ، مبا يف ذ� مبدو[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية]
 ].]إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصليةفاقات و] اإل�ال�ت ا�ولية [، الس�� طبقا [لالت ا�اكم� والفعا�

 .]للموارد الوراثية و[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية][املسامهة يف منع ا�مت� �ري املرشوع 

 بدیل

 .]بدون ترصحي ملرتبطة �ملوارد الوراثية]ملوارد الوراثية و[املعارف التقليدیة اا اس�ت�دام[املسامهة يف منع 

 [احلد إىل أدىن مس�توى ممكن من �االت منح حقوق [امللكية الفكریة] [الرباءات] عن خطأ.]

[التأ�يد جمددا �ىل القمية �قتصادیة والعلمية والثقافية والت�اریة ا�كبرية للموارد الوراثية و[املعارف التقليدیة املرتبطة 
 ].]ثيةالورا �ملوارد

 [اإلقرار �ملسامهة ا�كبرية لنظام الرباءات يف البحث العلمي والتطو�ر العلمي و�بتاكر والتمنية �قتصادیة.]

[التشدید �ىل رضورة أن یضمن األعضاء انهتاج الُسبل الصحي�ة يف منح الرباءات محلایة ��رتا�ات اجلدیدة و�ري البدهيية 
 ملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية].]املتعلقة �ملوارد الوراثية و[ا

 �شجيع ا�رتام [الشعب][الشعوب]] األصلية وامجلا�ات احمللية.

واملوّرد�ن الرشعيني  أن �كفل نظام [امللكية الفكریة][الرباءات] اليقني يف احلقوق للمس�ت�دمني الرشعيني ]ینبغي[/]یتعني[[
 دیة املرتبطة �ملوارد الوراثية].][املعارف التقليللموارد الوراثية و/أو 

 املتباد� صل�ةامل، لتحقيق ]ونقل التكنولوجيا وتعمميها[يف �شجيع �بتاكر  [امللكية الفكریة][الرباءات]اإلقرار بدور نظام [
 .]ومس�ت�دمهيا [املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية] وأحصاهبا [/أو]املوارد الوراثية واملصل�ة وموّردي  حصابأل

 .]تعممي املعلومات ]الشفافية و[تعز�ز [

، ویيرس ]للرباءات[للملكية الفكریة] [للصنا�ة و�س�تغالل الت�اري  ظروفا متساویة س�ينشئلزايم إنظام �املي و [إّن وضع
أتية من اس�ت�دام لتقامس املنافع املت ]) من اتفاقية التنوع البيولو�7(15املادة  [املنصوص �لهيا يفاإلماك�ت كذ� 
 ]الوراثية. املوارد

[تدعمي حامیة وتطو�ر [الرباءات] [امللكية الصناعية] يف جمال املوارد الوراثية و[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية] 
 و�شجيع البحوث ا�ولية املؤدیة إىل �بتاكر.]

اب املصل�ة املعنيني �لنفاذ وتقامس املنافع. وقد �كون مجيع هؤالء ز ا�كشف عن املصدر الثقة املتباد� بني خمتلف أحص[س�يعزّ 
موّرد�ن و/أو مس�ت�دمني للموارد الوراثية و[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية]. وبناء �ليه، فإّن ا�كشف عن 

املتبادل بني نظام النفاذ وتقامس املنافع  ز أیضا ا�معاملصدر س�يبين الثقة املتباد� يف العالقات بني الشامل واجلنوب وس�يعزّ 
 ونظام [امللكية الفكریة][الرباءات].]
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 ، مبا يف ذ� البرش.]أشاكل احلياة[ملكية فكریة] �ىل  ]�راءات[�دم منح  التوصية ب] [[ضامن] [

ارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد و[املع تثل النافذون إىل املوارد الوراثيةمي  ، عند �قتضاء، أن]ینبغي[/]یتعني[ه أن[اإلقرار ب
الوراثية] يف ب� معني للقانون الوطين �� الب�، ا�ي یوفر امحلایة للموارد الوراثية و[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد 

 الوراثية].]

�لتفصيل يف هذا الصك  رشط إلزايم للكشف، كام هو حمّدد ]الرباءات[امللكية الفكریة][ �كون ملاكتبأن  ]ینبغي[/][[یتعني
األصلية و [الشعوب] [الشعب]القانوين ا�ويل، عندما ُحيمتل أن تؤدي حامیة املوارد الوراثية برباءات إىل اإلرضار مبصاحل 

 ]احمللية. امجلا�اتو 

يولوجية]، وأن �ىل احلقوق الس�يادیة ل�ول �ىل مواردها [الطبيعية] [الب تفاقية التنوع البيولو�، [التأ�يد جمددا، وفقا ال
 سلطة حتدید النفاذ إىل املوارد الوراثية تعود إىل احلكومات الوطنية وختضع للترشیع الوطين.]]

 بدیل

�ىل احلقوق الس�يادیة ل�ول �ىل موارد[ها] [الطبيعية] تفاقية التنوع البيولو�، ال] وفقا[ [طبقا][التأ�يد جمددا، 
ضائية خبالف ت� املرتبطة �لبرش]، وأن سلطة حتدید النفاذ إىل املوارد الوراثية [البيولوجية] [الوراثية] [مضن وال�هتا الق

 تعود إىل احلكومات الوطنية وختضع للترشیع الوطين.]]

[اإلقرار بأن نظام [امللكية الفكریة] [الرباءات]، ا�ي حيمي ��رتا�ات ویعّزز �بتاكر، یتقاطع مع اتفاقية التنوع البيولو� 
 يف حامیة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية.]و� دور 

املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد و املوارد الوراثية  عناملتا�ة لها إماكنية نفاذ ماكتب الرباءات إىل املعلومات املناس�بة  ضامن
 خيص منح الرباءات. ، واليت يه حبا�ة إ�هيا الختاذ قرارات مس�تنرية ف�الوراثية

 التأ�يد جمددا �ىل ثبات حقوق الرباءات املمنو�ة بطریقة سلمية و�ىل إماكنية التنبؤ هبا.

اإلقرار بأنه ميكن التصدي بفعالية حلاالت منح الرباءات عن خطأ من �الل حتسني قوا�د البيا�ت املس�تعم� لتخز�ن 
قليدیة �ري الرسیة املرتبطة �ملوارد الوراثية، واليت ميكن �لتايل اس�ت�دا�ا املعلومات اخلاصة �ملوارد الوراثية واملعارف الت 

للبحث عن احلقوق السابقة واملوارد املرجعية ليس يف إجراءات الفحص حفسب، بل كذ� يف إجراءات إبطال 
 ممنو�ة. �راءات
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 [دیبا�ة بدی�

 .األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصليةبإ�الن  ��رتاف

ف� خيص النفاذ إىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة  املس�تنرية والرشوط املتفق �لهيااحلرة واملس�بقة و املوافقة مببادئ  اإلقرار
 املرتبطة �ملوارد الوراثية، واس�تعاملها.

یة املرتبطة �ملوارد الوراثية، مبا يف بدور نظام امللكية الفكریة يف املسامهة يف حامیة املوارد الوراثية، واملعارف التقليد اإلقرار
 ذ� منع ا�مت� �ري املرشوع.

واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية، وت�  ملوارد الوراثيةحبامیة ا املتعلقةا�مع املتبادل مع �تفاقات ا�ولية  ضامن
 املتعلقة �مللكية الفكریة.

 ة/الرباءات ف� خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية.الشفافية يف نظام امللكية الفكری تعز�ز

املوارد الوراثية  عنإىل املعلومات املناس�بة إماكنية النفاذ  الرباءات/اكتب امللكية الفكریة�ىل أمهية أن تتاح مل التشدید
 .عن خطأ الرباءات/امللكية الفكریةقوق حنع منح مل  يدیة املرتبطة �ملوارد الوراثيةاملعارف التقل و 

لتخز�ن املعلومات اخلاصة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة �ري الرسیة املرتبطة بدور قوا�د البيا�ت املس�تعم�  اإلقرار
 .يف منع منح الرباءات عن خطأ، سواء قبل املنح وبعده �ملوارد الوراثية،

املعارف التقليدیة املرتبطة اریة ا�كبرية للموارد الوراثية و ادیة والعلمية والثقافية والت��ىل القمية �قتص التأ�يد جمددا
 .الوراثية �ملوارد

 �ىل ثبات الرباءات املمنو�ة و�ىل إماكنية التنبؤ هبا. التأ�يد جمددا

، لتحقيق ها والتمنية �قتصادیةوتعممي التكنولوجيا املعارف و ونقل  يف �شجيع �بتاكربدور نظام امللكية الفكریة  اإلقرار
 وأحصاهبا اثيةاملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراملوارد الوراثية و املصل�ة وموّردي  حصابأل املتباد� صل�ةامل

 �ىل ذ� ا�ور. والتأ�يد جمددا، ومس�ت�دمهيا

  البرش.]، مبا يف ذ�أشاكل احلياة[ملكية فكریة] �ىل  ]�راءات[�دم منح �ىل  التشدید

�ىل احلقوق الس�يادیة ل�ول �ىل مواردها [الطبيعية] [البيولوجية]، وأن سلطة ) تفاقية التنوع البيولو�وفقا ال( التأ�يد جمددا
 ]ت الوطنية وختضع للترشیع الوطين.حتدید النفاذ إىل املوارد الوراثية تعود إىل احلكوما
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 ]1 [املادة
 تعاریف

 ملواد النافذةاملس�ت�دمة يف ا املصطل�ات

 رتبطة �ملوارد الوراثيةاملعارف التقليدیة امل[

 1 البدیل

تطور، واليت تنشأ يف س�ياق تقليدي، وتصان ال و  �حلر�يةاملعارف اليت تتسم املرتبطة �ملوارد الوراثية" يه "املعارف التقليدیة 
املوارد [ما هو مرتبط بــ]  ]یو�د يف[ما �شلك جامعي، وتنتقل من جيل إىل جيل، و�شمل، �ىل سبيل املثال ال احلرص، 

 ]الوراثية من درایة معلية و�ارات وابتاكرات وممارسات وتعمل.

 2 البدیل

يه املعارف األساس�ية املتعلقة خبصائص واس�ت�دامات املوارد الوراثية ممّا ميلكه  "املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية"
يف ذ�] [الشعب][الشعوب]] األصلية وامجلا�ات احمللية [ویؤدي �شلك مبارش إىل  [أحصاب احلقوق الرشعيون، مبا

 ] [حي� مل �كن ممكنا، لوال املعارف التقليدیة، إجناز ��رتا�ات].]�هتا[ا�رتا�ات] [ملكية فكریة] تُطلب حام

 3البدیل 

اليت ، ملتعلقة خبصائص واس�ت�دامات املوارد الوراثيةيه املعارف األساس�ية ا "املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية"
ّمما ميلكه [أحصاب احلقوق الرشعيون، مبا يف  تنشأ يف س�ياق تقليدي، وتصان �شلك جامعي، وتنتقل من جيل إىل جيل،

�هتا] ذ�] [الشعب][الشعوب]] األصلية وامجلا�ات احمللية [ویؤدي �شلك مبارش إىل [ا�رتا�ات] [ملكية فكریة] تُطلب حام
 [حي� مل �كن ممكنا، لوال املعارف التقليدیة، إجناز ��رتا�ات].]

 [ب� املنشأ

 .يف وضعها الطبيعيالوراثية  ميت� املوارد �"ب� املنشأ" هو [أول] ب

 بدیل

 وراثية.زال ميت� ت� املوارد ال وما يف وضعها الطبيعيالوراثية  املواردا�ي امت� أوال  �ب"ب� املنشأ" هو ال 

 ] [الب� املوّرد]الب� ا�ي یوفر املوارد الوراثية[[

�روتو�ول �غو� �شأن احلصول من  5للامدة  ]وفقا[طبقا] [، ["الب� ا�ي یوفر املوارد الوراثية/الب� املوّرد"یعين مصطلح 
املوّرد] الب� ]، [�تفاقية التنوع البيولو��ىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش�ئة عن اس�ت�دا�ا امللحق 

الب� ا�ي حصل �ىل املوارد الوراثية و/أو نفذ إىل املعارف  [الب� ا�ي یوفر املوارد الوراثية] ا�ي یُعد ب� املنشأ [أو
 التفاقية التنوع البيولو�].]][ ]وفقا[طبقا] [التقليدیة 
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 [منح الرباءات عن خطأ

طأ یعين منح حقوق الرباءات خبصوص ا�رتا�ات ال �متتع �جلدة أو ال �س�تويف رشط �دم البداهة منح الرباءات عن خ
 �ري قاب� للتطبيق الصناعي.] أو

 [[��رتاع] املستند �شلك مبارش إىل

 1البدیل 

 [اس�ت�داما [��رتاع] املورد الورايث[املوضوع] "[��رتاع] املستند �شلك مبارش إىل" یعين أنه [جيب] أن �س�ت�دم 
 مبارشا]، وأن یعمتد �ىل املمزيات اخلاصة �ملورد ا�ي [جيب أن] �كون ا�رتع قد نفذ [نفاذا ماد�] إليه.]

 2البدیل 

"[��رتاع] املستند �شلك مبارش إىل" یعين أنه [جيب] أن �س�ت�دم [��رتاع] املورد الورايث [اس�ت�داما مبارشا]، وأن 
 إليه.]  املمزيات اخلاصة �ملورد ا�ي جيب أن �كون ا�رتع قد نفذ نفاذا ماد��ىل املفهوم �بتاكريیعمتد 

 املواد الوراثية

أیة مواد من أصل نبايت أو حيواين أو جرثويم أو �ريها من األصول حتتوي �ىل و�دات  يه "الوراثية"املواد 
 .وظيفية وراثية

 بدیل

 .وظيفية أو حيواين أو جرثويم حتتوي �ىل و�دات وراثية أیة مواد من أصل نبايت يه "الوراثية"املواد 

 املوارد الوراثية

 .املواد الوراثية ذات القمية الفعلية أو احملمت�يه  "املوارد الوراثية"

 بدیل

قمية فعلية و�كتيس وظيفية  أیة مواد من أصل نبايت أو حيواين أو جرثويم حتتوي �ىل و�دات وراثيةيه  "املوارد الوراثية"
 .، و�ش�متل �ىل مش�تقات ومعلومات وراثية عهناحممت�أو 

 [املصدر

 1البدیل 

�شري مصطلح "املصدر" إىل أي مصدر حيصل منه مودع الطلب �ىل املورد الورايث من �ري ب� املنشأ، مثل صاحب 
 .]با�تلن ل  ةقیأو �د ] [مس�تودع حمّدد بناء �ىل معاهدة بودا�ست]لجيناتل بنك املورد أو مركز للبحث [أو 
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 2البدیل 

 :مبعناه األمع قدر اإلماكنمصطلح "املصدر" أن یُفهم ینبغي 

املصادر األولية، ومهنا �ىل و�ه اخلصوص [األطراف املتعاقدة][الب�ان] اليت توفر املوارد الوراثية، والنظام املتعدد  "1"
، [وما�يك الرباءات، واجلامعات، واملزار�ني، را�ةلمعاهدة ا�ولية �شأن املوارد الوراثية النباتية لأل�ذیة والز األطراف ل

 ومس�تو�ي النبا�ت]، وامجلا�ات األصلية واحمللية؛

 ].]األدبيات العلمية[ا�مو�ات �ارج الوضع الطبيعي و واملصادر الثانویة، ومهنا �ىل و�ه اخلصوص "2"

 3البدیل 

ملورد الورايث من �ري ب� املنشأ، مثل صاحب �شري مصطلح "املصدر" إىل أي مصدر حيصل منه مودع الطلب �ىل ا
أو أي  .]لنبا�تل  ةقی�د[أو  ] [مس�تودع حمّدد بناء �ىل معاهدة بودا�ست]لجيناتل بنك املورد أو مركز للبحث [أو 

 مس�تودع آخر للموارد الوراثية.]

 �س�تعامل[

ميع وحتدید اخلصائص، ومعليات أخرى،] [مبا يف ، [والصيانة والتج إجراء البحث والتطو�ر"اس�تعامل" املوارد الوراثية یعين 
و[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد ، الوراثيةو/أو ا�كمييايئ البيولو� للموارد  الورايث�شأن التكو�ن  ذ� التسویق]

 نوع البيولو�].]الت  من اتفاقية 2 املادة احليویة] [حسب التعریف الوارد يف ااس�ت�دام التكنولوجي الوراثية] [بوسائل مهنا

 بدیل

[مبا يف  [�ارج �س�ت�دامات التقليدیة من قبل أحصاب املعارف] إجراء البحث والتطو�ر"اس�تعامل" املوارد الوراثية یعين [
و[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد  الوراثيةو/أو ا�كمييايئ البيولو� للموارد  الورايث�شأن التكو�ن  ذ� التسویق]

التنوع  من اتفاقية 2 املادة احليویة] [حسب التعریف الوارد يف ااس�ت�دام التكنولوجي ] [بوسائل مهناالوراثية
 .]]]صنع منتج ما البيولو�].[واس�ت�داث منتج �دید، أو طریقة �دیدة الس�ت�دام أو

 مصطل�ات أخرى

 البيو�كنولوجيا[

أیة تطبيقات �كنولوجية �س�ت�دم النظم ] يه وع البيولو�من اتفاقية التن 2املادة " [كام يه معرفة يف البيو�كنولوجيا"
 .]، لصنع أو تغيري املنت�ات أو العمليات من أ�ل اس�ت�دامات معينة]أو مش�تقاهتا[البيولوجية أو ا�اكئنات احلية 

 الب� ا�ي یوفر املوارد الوراثية[

اليت جتمع من مصادر دا�ل املوقع، مبا يف ذ�  راثيةالو ا�ي یوفر املوارد " هو الب� الب� ا�ي یوفر املوارد الوراثية"[
واليت من اجلا�ز أو من �ري اجلا�ز أن �كون  ]أو اليت تؤ�ذ من مصادر �ارج املوقع،[العشا�ر من األنواع الربیة واملدّجنة، 

 .]الب� ذ�قد �شأت يف 
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 بدیل

و/أو املعارف التقليدیة يف وضعها الطبيعي ویوفر  الوراثيةاملوارد  ميت�ا�ي " هو الب� الب� ا�ي یوفر املوارد الوراثية["
 ]املوارد الوراثية و/أو املعارف التقليدیة.]

 [املش�تق

 وراثية أو عن اس�تقالهباوارد بيولوجية أو مل �عتصار الورايثنتج عن ی دث طبيعيا و حيمر�ب �مييايئ بيولو� هو  "املش�تق"
 ].]ثية وظيفيةتوي �ىل و�دات وراحي كن �، حىت وإن مل [

 الظروف يف الوضع الطبيعي

"الظروف يف الوضع الطبيعي" يه الظروف اليت تو�د فهيا املوارد الوراثية دا�ل النظم اإل�كولوجية واملوائل الطبيعية ويف 
 البيولو�].من اتفاقية التنوع  2�ا� األنواع املدجنة أو املس�تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهيا خصائصها املمزية [املادة 

 الصيانة �ارج الوضع الطبيعي

 "الصيانة �ارج الوضع الطبيعي" تعين صيانة عنارص التنوع البيولو� �ارج موائلها الطبيعية.

 [ا�مت� �ري املرشوع

ة ] دون موافقمعارف تقليدیة مرتبطة مبوارد وراثية"ا�مت� �ري املرشوع" هو [�كتساب] [اس�تعامل] موارد وراثية [و] [أو] [
[حرة] [مس�بقة مس�تنرية] [من قبل اجلهات ا�ّو� إلعطاء [ت�] املوافقة] [اإلدارة ا�تصة] �ىل ذ� [�كتساب] 

 [�س�تعامل]، [طبقا للترشیعات الوطنية] [لب� املنشأ أو الب� املوّرد].]

 بدیل

] �كون لآلخر عندما حيصل مبوارد وراثية معارف تقليدیة مرتبطة["ا�مت� �ري املرشوع" هو اس�ت�دام موارد وراثية و/أو [
انهتاك  املس�ت�دم �ىل املوارد الوراثية أو املعارف التقليدیة من صاحهبا �رب وسائل �ري سلمية أو إ�الل �لثقة یؤدي إىل

قانونية  مكتس�بة �رب وسائل موارد وراثية و[معارف تقليدیة مرتبطة مبوارد وراثية]د. واس�ت�دام مورّ القانون الوطين يف ب� 
مثل قراءة املنشورات، والرشاء، و�س�تكشاف املس�تقل، والهندسة العكس�ية، وا�كشف �ري املقصود، نتي�ة اخفاق 

] يف اختاذ إجراءات وقائية معقو� ال یعّد متلاك وراثيةالوارد ملرتبطة �املتقليدیة ال عارف أحصاب املوارد الوراثية و[امل
 مرشوع.] �ري

 [النفاذ [املادي]

اكف به �سمح بت�دید ماد� [أو �ىل األقل وجود اتصال لنفاذ [املادي]/[املبارش]" إىل املورد الورايث هو امتالكه "ا
 خصائص املورد الورايث املرتبط بـ [��رتاع] [امللكية الفكریة]].]

 [املوارد الوراثية احملمية
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وجب حق من حقوق امللكية الفكریة أو مبوجب حق قانوين آخر. "املوارد الوراثية احملمية يه املوارد الوراثية احملمية إما مب
وعند انقضاء مدة رس�ن حقوق امللكية الفكریة املرتبطة مبورد ورايث، ینبغي أن یصري ذ� املورد الورايث إىل امل� العام 

 یُعامل مكورد ورايث محمي.] وال

 [مصدر املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية

املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية" هو أي مصدر حيصل منه مودع الطلب �ىل املعارف التقليدیة املرتبطة "مصدر 
�ملوارد الوراثية، مبا يف ذ� امجلا�ات األصلية واحمللية، واألدبيات العلمية، وقوا�د البيا�ت املتا�ة للجمهور، وطلبات 

 16الرباءات، ومنشورات الرباءات.

 س�ت�دام بدون ترصحي[�

"�س�ت�دام بدون ترصحي " هو �كتساب موارد الوراثية، [معارف تقليدیة مرتبطة مبوارد وراثية] دون موافقة اإلدارة ا�تصة 
  املوّرد.]�طبقا للقانون الوطين للب

 

  

                                         
تفكري، ُريئ أنه ینبغي هذه امجل� ال �رد حرفيا يف الوثيقة، و�كهنا أدرجت �لزتامن مع احلذف الشامل ملصطلح "املعارف التقليدیة املعنية" من النص. وبعد ال  16

 ا احلالية �لنس�بة للنص.إ��ة الفرصة ل�و� العضو اليت أدرجت امجل� لتوضيح و�اههت
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 ]ا�كشف اإللزايم[أوال. 

 ]2 [املادة
 الهدف[

الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية مضن نظام هو املسامهة يف حامیة املوارد هذا الصك  هدف
 الفكریة] [الرباءات] عن طریق ما یيل: [امللكية

الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد  ملوارد الوراثيةضامن ا�مع املتبادل مع �تفاقات ا�ولية املتعلقة حبامیة ا(أ) 
 الفكریة؛وت� املتعلقة �مللكية 

يدیة املرتبطة املعارف التقل أو /ف� خيص املوارد الوراثية و [الرباءات][امللكية الفكریة[تعز�ز الشفافية يف نظام (ب) و 
 �ملوارد الوراثية؛

املوارد الوراثية  عنإىل املعلومات املناس�بة إماكنية النفاذ الرباءات /اكتب امللكية الفكریةأن تتاح مل(ج) وضامن 
 ].عن خطأ ]الرباءات][امللكية الفكریة[حقوق نع منح مل  رف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثيةواملعا

 ]3 [املادة
 موضوع الصك[

 .]و[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية] ،املوارد الوراثيةینطبق هذا الصك �ىل 

 ]4 [املادة
 [رشط ا�كشف

] [مش�متال ملكية فكریة] [�راءةع املطلوب حامیته] يف إطار طلب �شأن [عندما �كون [املوضوع] [��رتا 1.4
، [املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية] ملوارد الوراثية و/أو�ىل اس�تعامل] [مستندا �شلك مبارش إىل] ا

 من املود�ني ما یيل: دو� عضو أن تطلب لك ]ینبغي[/]یتعني[

املوارد  مفصدر ]،]إذا مل �كن معروفا[و]] [أو [ ]نشأامل ب� ا�ي هو ب� املنشأ] [[الب� املوّرد ا�كشف عن  (أ)
 .الوراثية و/أو [املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية]

 [وإذا مل �كن املصدر و/أو [الب� املوّرد ا�ي هو ب� املنشأ] [ب� املنشأ] معروفا، فإ�الن هبذا اخلصوص.] (ب)

لرشوط  �متثالعن  تقدمي معلومات وجهيةلقانون الوطنية، جيوز أن �شرتط دو� عضو من املود�ني طبقا ل 2.4
، [والس�� من [الشعب][الشعوب]] األصلية وامجلا�ات احمللية] النفاذ وتقامس املنافع، مبا يف ذ� املوافقة املس�بقة املس�تنرية

 .]حسب �قتضاء

 بدیل

رشط تقدمي معلومات وجهية عن �متثال لرشوط النفاذ وتقامس  1يف الفقرة ال �شمل رشط ا�كشف الوارد  2.4
 املنافع، مبا يف ذ� املوافقة املس�بقة املس�تنرية.
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یفرض رشط ا�كشف �ىل ماكتب [امللكية الفكریة] [الرباءات] �لزتام �لتحقق [یتعني/ینبغي/جيوز] [ال] أالّ  3.4
التوجيه إىل مودعي طلبات  [امللكية الفكریة] [الرباءات] أن تقدم ماكتبغي] ینب]/[[و�كن [یتعني من موضو�ات ا�كشف.

 .ف� خيص �يفية استيفاء رشط ا�كشف [امللكية الفكریة] [الرباءات]

[، �س�تثناء  املعلومات املكشوف عهنا للعموم من [ا�ول األعضاء] [األطراف]تيح لك أن ی  ]ینبغي[/][یتعني 4.4
 ].17خلصوصيةاملعلومات املتعلقة �

 ]5 [املادة
 [�س�تثناءات والتقييدات

، جيوز لألعضاء، يف �االت �اصة، اع�د اس�تثناءات وتقييدات مّربرة 4 [�ى �متثال لاللزتام املنصوص �ليه يف املادة
، تنفيذ هذا الصكوالزمة محلایة املصل�ة العامة، رشط أال ختّل ت� �س�تثناءات والتقييدات املّربرة �ىل حنو �ري مالمئ ب 

 .]��مع املتبادل مع الصكوك األخرى أو

 بدیل[

املوارد الوراثية  ف� خيص ]الرباءات[امللكية الفكریة] [ینطبق رشط ا�كشف يف أالّ  ]ینبغي[/]یتعني[ 1.5
 [املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية] �ىل ما یيل: و

 ]؛برشیة]مبا فهيا املْمرضات ال [املوارد الوراثية املأخوذة من البرش] [ البرشیة]املوارد الوراثية [مجيع [ (أ)

 ؛]املش�تقات[و (ب)

 [/املوارد الوراثية عندما �ُس�ت�دم �سلع]؛؛]السلع[و (ج)

 ؛]يف امل� العاماملوجودة املعارف التقليدیة [و (د)

 ؛قتصادیة]][واملناطق � املوارد الوراثية �ارج األنظمة القانونية الوطنية[و (ه)

] اتفاقية التنوع البيولو�[بدء نفاذ قبل  ] [اليت مت النفاذ إ�هيا]املكتس�بة[مجيع املوارد الوراثية [و (و)
 ]؛2014 أكتو�ر 12]] [بدء نفاذ �روتو�ول �غو� يف 1993 د�سمرب 29 [قبل

النباتية  محلایة احلياة البرشیة أو احليوانية أو واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية الالزمة (ز)
 أو الص�ة [مبا يف ذ� الص�ة العامة] أو لتاليف إحلاق رضر جس�مي �لبيئة.

يف هذا الصك �ىل طلبات املنصوص �ليه رشط ا�كشف  ]/[األطراف]ا�ول األعضاء[تفرض  الّ أ ]ینبغي[/]یتعني[[ .2.5
[أو اليت لها �رخي أولویة] قبل دخول هذا الصك �زي النفاذ [، وفقا للقوانني  [امللكية الفكریة] [الرباءات] املود�ة

 ]الوطنية املوجودة قبل هذا الصك].]]

                                         
 ) من �روتو�ول �غو� ويه "بدون اإل�الل حبامیة املعلومات الرسیة".2(14هناك صيا�ة بدی� مش�تقة من املادة  17
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 ]6 [املادة
 العقو�ت والتعویضات[

تدابري قانونية وإداریة مناس�بة وفعا� األطراف] [من [ا�ول األعضاء] لك  ] أن یت�ذینبغي[/]یتعني[[ 1.6
 .4لرشط ا�كشف الوارد يف املادة  �دم �متثالومتاكفئة ملوا�ة 

 [یتعني/ینبغي/جيوز] أن �شمل ت� التدابري تدابري قبل املنح و/أو بعده. 2.6

 بدیل

 ، مضن مج� أمور] ما یيل:ت� التدابريوفقا للترشیع الوطين، [یتعني/ینبغي] [جيوز] أن [�شمل  2.6

 قبل املنح. (أ)

 .إىل أن یمت استيفاء رشوط ا�كشف ة طلبات [امللكية الفكریة] [الرباءات]�س�مترار يف معاجل تعليق "1"

 الطلب مسحو� [وفقا للقانون الوطين]. لرباءات]لملكية الفكریة] [لل [اعتبار مكتب  "2"

 منع أو رفض منح [حق من حقوق امللكية الفكریة] [�راءة]. "3"

[الرباءات] لتمك� طلبات [امللكية الفكریة] إ��ة فرصة أمام مودعي طلبات [امللكية الفكریة]  "4"
[الرباءات] مبعلومات إضافية �كشف عن مصدر أو منشأ أي من املوارد الوراثية أو املعارف التقليدیة 

املس�ت�دمة. ومبا أن ت� املعلومات ليست وجهية من حيث �يفية صنع ��رتاع واس�ت�دامه، فلن �كون 
 ب ولن �ُشرتط دفع أي رمس مقابل تقدميها بعد �رخي إیداع الطلب.هناك أي أ�ر �ىل �رخي إیداع الطل

 [بعد املنح. (ب)

 .�رش األحاكم القضائية املتعلقة بعدم ا�كشف "1"

 ، مبا يف ذ� دفع اإل�وات].تعویضات مناس�بة عن األرضار وأغرامات [ "2"

والتعویض املادي ملا�يك املوارد الوراثية  جيوز اختاذ تدابري أخرى [مبا فهيا اإلبطال، والعدا� التصاحلية، "3"
و[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية] �شمل الشعوب األصلية و/أو امجلا�ات احمللية]، وفقا للقانون 

 الوطين.]]

جيوز، مبوجب القانون الوطين، إبطال [حق من حقوق امللكية الفكریة] [�راءة] كعقوبة �ىل �دم �متثال  3.6
يف �االت رفض �متثال �شلك مقصود أو متعّمد، و�كن ال جيوز ذ� إالّ بعد منح صاحب [امللكية الفكریة]  4 لامدةل

[الرباءة] فرصة التوصل إىل �سویة مرضية مع األطراف املعنية، �ىل النحو املعّرف يف القانون الوطين، وفشل املفاوضات 
 ذات الص�.

 بدیل

املمنو�ة  ]الرباءات[ [امللكية الفكریة]حقوق  يف حصة یؤ�ر �دم استيفاء رشط ا�كشف أالّ  ]ینبغي[/][یتعني 3.6
 إنفاذها. أو قابلية
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 [ا�ول األعضاء] [األطراف] آليات مناس�بة لتسویة املناز�ات.] ] أن تضعینبغي[/]یتعني[ 4.6

 6إىل  2 من �نيا. بدائل املواد[
 التدابري ا�فاعية

 ]2 بدیل [املادة
 [الهدف

ف هذا الصك هو منع منح حقوق الرباءات خبصوص ا�رتا�ات ال �س�تويف رشوط اجلدة و�دم البداهة وإماكنية هد
 الصناعي.] التطبيق

 بدیل

 �ريم هذا الصك إىل حتقيق الهدفني التاليني:

ق ا�رتا�ات ال �متتع �جلدة أو ال تنطوي �ىل �شاط ابتاكري ف� یتعلخبصوص منع منح الرباءات عن خطأ  (أ)
حامیة الشعوب األصلية وامجلا�ات احمللية من التقييدات اليت ، مبا ميكنه واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا�ملوارد الوراثية 

قد تطرأ �ىل �س�ت�دام التقليدي ملواردها الوراثية ومعارفها التقليدیة املرتبطة هبا من جراء منح �راءات �شأهنا 
 ؛خطأ عن

املعارف التقليدیة و املوارد الوراثية  املتا�ة لها عنذ ماكتب الرباءات إىل املعلومات املناس�بة إماكنية نفا ضامنو  (ب)
ومنح الرباءات؛ واحلفاظ �ىل م� �ام وافر ، واليت يه حبا�ة إ�هيا الختاذ قرارات مس�تنرية املرتبطة �ملوارد الوراثية

 وميّرس من أ�ل تعز�ز اإلبداع و�بتاكر.]

 ]3 بدیل [املادة
 موضوع الصك[

[یتعني]/[ینبغي] أن ینطبق هذا الصك �ىل طلبات الرباءات اخلاصة �ال�رتا�ات املستندة �شلك مبارش إىل املوارد 
 الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية.]

 ]4 بدیل [املادة
 كشفا� [

ي ميكن احلصول فيه �ىل املوارد الوراثية إال إذا ذ�ر املاكن ا� طلب من مودعي طلبات الرباءاتال جيوز أن یُ  1.4
. و�ليه، ال ميكن فرض أیة رشوط للكشف �ىل ��رتاع من أ�ل اجنازشخص من أهل املهنة اكن ذ� املاكن رضور� ل 

 ملوارد الوراثية]ملوارد الوراثية و[املعارف التقليدیة املرتبطة �الرباءات أو أحصاهبا �لنس�بة للرباءات املتعلقة �طلبات مودعي 
 ا�متكني.] املتعلقة �جلدة أو النشاط �بتاكري أو إماكنية التطبيق الصناعي أو �الف األس�بابألس�باب 
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[عندما �ُس�ت�دث موضوع ا�رتاع �س�ت�دام موارد وراثية حمّص� من �يان � حق قانوين �ىل املورد الورايث  2.4
ا�كيان أن �شرتط، يف اتفاق الترصحي أو الرتخيص ا�ي مينح مودع الطلب احلق [(مبا يف ذ� ما� الرباءة)]، جيوز �� 

 يف النفاذ إىل املورد الورايث أو احلق يف اس�ت�دام املورد الورايث، من مودع الطلب ما یيل:

�راءة وأي إصدار لرباءة ذات ص� إ�ال� ینص �ىل أن ��رتاع أجنز �س�ت�دام أي طلب تضمني مواصفات  (أ)
 ورد الورايث ومعلومات وجهية أخرى،امل

 واحلصول �ىل املوافقة الالزمة لالس�ت�دامات �ري املشمو� �تفاق الترصحي أو الرتخيص.] (ب)

ملاكتب الرباءات أن تنرش اكمل معلومات الرباءة املكشوف عهنا �ىل اإلنرتنت، يف یوم منح  ]ینبغي[/][یتعني 3.4
 أن �سعى من أ�ل إ��ة حمتو�ت طلب الرباءة للجمهور عن طریق اإلنرتنت.] لها أیضا ]ینبغي[/]یتعني[الرباءة و

[عندما ال �كون النفاذ إىل مورد ورايث أو [معارف تقليدیة مرتبطة مبورد ورايث] رضور� إلجناز ��رتاع  4.4
لتقليدیة املرتبطة �ملورد الورايث] اس�ت�دامه، جيوز توفري املعلومات املتعلقة مبصدر أو منشأ املورد الورايث أو [املعارف ا أو

 .]وبدون دفع أي رمس يف أي وقت بعد �رخي إیداع الطلب

عن املوقع اجلغرايف ا�ي ُحّصلت منه املواد الوراثية �ىل مكتب یفرض رشط ا�كشف أالّ  [یتعني]/[ینبغي] 5.4
التوجيه إىل مودعي  الرباءات دم ماكتبو�كن [یتعني]/[ینبغي] أن تق �لتحقق من موضو�ات ا�كشف.�لزتام  الرباءات
حصي�ة  بيا�ت �ريوتتيح هلم وألحصاب الرباءات فرصة لتصحيح أیة  ف� خيص �يفية استيفاء رشط ا�كشف الرباءاتطلبات 

 أو �اطئة من مضن املعلومات املكشوف عهنا.

الرباءة املمنو�ة لتعویض أن �سفر �دم حفص طلب �راءة يف الوقت املناسب عن تعدیل مدة رس�ن یتعني  6.4
 اإلداري.] صاحب الرباءة عن التأ�ري
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 ]املمكّ� [�لثا. التدابري
 ]7 [املادة
 الواجبة[العنایة 

�كون منصفا ومعقوال للتأكد من أن  واجبةأن �شجع أو تضع نظام عنایة  ]/[لألطراف]ول األعضاء] [ل�ینبغي[/]یتعني[
 أو الرشوط التنظميية. ]�شأن النفاذ وتقامس املنافع[ة] ّمت وفقا للترشیع [الساري] املوارد الوراثية [احملمي النفاذ إىل

وفقا للقانون الوطين.  الواجبةاس�ت�دام قوا�د بيا�ت كآلية لرصد �متثال لرشوط العنایة  ]ینبغي[/]یتعني[ (أ)
 �د البيا�ت املذ�ورة.ملزمة بإ�شاء قوا]/[األطراف] ا�ول األعضاء[أالّ �كون  ]ینبغي[/]یتعني[و�كن 

ملن ُحيمتل الرتخيص هلم �س�ت�دام أن �كون النفاذ إىل قوا�د البيا�ت املذ�ورة متا�ا  ]ینبغي[/]یتعني[ (ب)
[واملستمثر�ن احملمتلني] من أ�ل التأكد من التسلسل القانوين لس�ند املوارد الوراثية [احملمية] اليت �ستند إ�هيا  الرباءات

 ]ما.] �راءة

 ]8 دة[املا
 ] ومدو�ت السلوك �ختياریة18]عن خطأ[منع منح الرباءات [[

 أن تقوم مبا بيل: ]/[لألطراف]ل�ول األعضاء[ ]ینبغي[/]یتعني[ 1.8

ووفقا للقانون الوطين، ملنع منح الرباءات  �قتضاءتدابري قانونية أو س�ياس�ية أو إداریة، حسب  إ��ة (أ)
ت�  إذا اكنت]، مرتبطة مبوارد وراثيةو[معارف تقليدیة  وي �ىل موارد وراثيةال�رتا�ات مطالب هبا تنط ]خطأ عن[
 ، وفقا للقانون الوطين:]وراثيةالوارد ملرتبطة �و[املعارف التقليدیة امل وراثيةالوارد امل

 �ستبق ا�رتا�ا مطالبا به (انتفاء اجلدة)؛ "1"

 اء النشاط �بتاكري).أو جتعل ا�رتا�ا مطالبا به بدهييا (البداهة أو انتف "2"

ووفقا للقانون الوطين، للسامح للغري �لطعن يف �قتضاء تدابري قانونية أو س�ياس�ية أو إداریة، حسب  وإ��ة (ب)
و[معارف  صالحية �راءة، بتقدمي �ا� التقنية الصناعية السابقة، ف� یتعلق ��رتا�ات تنطوي �ىل موارد وراثية

 ].ثيةمرتبطة مبوارد وراتقليدیة 

اختياریة ومبادئ توجهيية مدو�ت سلوك واس�ت�دام إ�داد �شجيع �قتضاء، �ىل حسب ، [والعمل (ج)
 ].]وراثيةالوارد ملرتبطة �و[املعارف التقليدیة امل وراثيةالوارد للمس�ت�دمني �شأن حامیة امل

 وراثيةالوارد تتعلق بـ] امل [معلوماتحتتوي �ىل إ�داد قوا�د بيا�ت �قتضاء، إىل تيسري حسب والسعي،  (د)
 �يك �س�ت�د�ا ماكتب الرباءات.] تبادلها وتعمميها والنفاذ إ�هياو  ]وراثيةالوارد ملرتبطة �و[املعارف التقليدیة امل

                                         
ل إد�ال بطلبت دو� عضو تغيري هذا العنوان ليصبح "حامیة املطالبة �لرباءات". و�كن امليرس�ن ال یفهموا معىن هذا �قرتاح ویلمتسوا توضي�ا ق  18

 التغيري. ذ�
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، و�ى تنفيذ هذا الصك، جيوز ل�و� املتعاقدة النظر 4 و�مك� اللزتام ا�كشف املنصوص �ليه يف املادة 2.8[
م قوا�د البيا�ت اخلاصة �ملعارف التقليدیة واملوارد الوراثية وفقا الحتيا�اهتا وأولو�هتا والضام�ت اليت إماكنية اس�ت�دا يف

 �شرتطها قوانيهنا الوطنية والظروف اخلاصة.]

 أنظمة البحث يف قوا�د البيا�ت

و[املعارف التقليدیة  يةوراث الوارد [معلومات تتعلق بـ] املقوا�د بيا�ت ُحيّث األعضاء �ىل تيسري إ�داد  3.8
] ألغراض البحث يف طلبات الرباءات وحفصها، �لتشاور مع أحصاب املصل�ة املعنيني ومبرا�اة وراثيةالوارد ملرتبطة �امل

 ظروفهم الوطنية إضافة إىل �عتبارات التالية:

 معایري ا�نيا وهيلك املضمون.أن متتثل قوا�د البيا�ت لل ]ینبغي[/]یتعني[ألغراض حتقيق التشغيل املتبادل،  (أ)

 وضع ضام�ت مناس�بة [مثل املرّحشات] وفقا للقانون الوطين. ]ینبغي[/]یتعني[و (ب)

 وس�يكون النفاذ إىل قوا�د البيا�ت املذ�ورة مفتو�ا ملاكتب الرباءات [وللمس�ت�دمني املعمتد�ن اآلخر�ن]. (ج)

 بوابة الویبو

أن تضع نظاما للبحث يف قوا�د البيا�ت (بوابة الویبو) �ربط  [لألطراف]]/ل�ول األعضاء[ ]ینبغي[/]یتعني[ 4.8
] وراثيةالوارد ملرتبطة �و[املعارف التقليدیة امل وراثيةالوارد قوا�د بيا�ت أعضاء الویبو اليت حتتوي �ىل معلومات عن امل

مبارشة إىل قوا�د البيا�ت الوطنية واس�تخراج  الرسیة دا�ل إقلميها. وس�متكن بوابة الویبو الفاحص [وامجلهور] من النفاذ �ري
 بيا�ت مهنا. وستتضمن بوابة الویبو أیضا ضام�ت مناس�بة [مثل املرّحشات].]

ووفقا �قتضاء تدابري قانونية أو س�ياس�ية أو إداریة، حسب  إ��ةینبغي [ل�ول األعضاء]/[لألطراف]  5.8
 .]لتنفيذ بوابة الویبو وإدارهتا للقانون الوطين،
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 [رابعا. أحاكم ختامية]

 ]9 [املادة
 [تدابري امحلایة الوقائية

[[یتعني]/[ینبغي] �دم اعتبار املوارد الوراثية املوجودة يف الطبيعة أو املعزو� مهنا [ا�رتا�ات] [ملكية فكریة] و�متناع 
 �لتايل عن منح أیة حقوق [ملكية فكریة] [�راءات] خبصوصها.]]

 ]10 [املادة
 التفاقات ا�ولية�ة العالق

[�ستند  اليت [امللكية الفكریة][الرباءات]بني حقوق [�القة دمع متبادل أن یضع هذا الصك  ]ینبغي[/]یتعني[ 1.10
و] [مع]  [املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية]املوارد الوراثية و [اس�تعامل] ]تنطوي �ىل[ �شلك مبارش إىل]

 ].الساریة[الوجهية ا�ولية  �تفاقات واملعاهدات

 بدیل

[ینبغي أن �كون هذا الصك م�ش�يا مع �تفاقات ا�ولية املتعلقة �مللكية الفكریة. ویقّر األعضاء �لعالقات  1.10
طة [املعارف التقليدیة املرتبواملتسقة بني الس�ياسات اليت تعّزز منح الرباءات املنطویة �ىل اس�تعامل املوارد الوراثية و/أو 

تية �ملوارد الوراثية] والس�ياسات اليت تعّزز احلفاظ �ىل التنوع البيولو�، وتعّزز النفاذ إىل املوارد الوراثية، وتقامس املنافع املتأ
 من ت� املوارد.]

�ريم إىل  أن �مكّل هذا الصك اتفاقات أخرى �شأن موضو�ات ذات ص� هبذا الشأن، وال ]ینبغي[/]یتعني[[ 2.10
من  31 املادةأن یدمع، �ىل و�ه اخلصوص، [اإل�الن العاملي حلقوق اإل�سان، و]  ]ینبغي[/]یتعني[ �تفاقات، وتغيري ت�

 ].إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية

[ال ینبغي أن یُفّرس أي حمك من أحاكم هذا النص بأنه یّرض أو خيّل حبقوق الشعوب األصلية املنصوص �لهيا  3.10
. ويف �ال تنازع بني القوانني، �كون الغلبة حلقوق الشعوب األصلية األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصليةإ�الن يف 

 املنصوص �لهيا يف ذ� اإل�الن وینبغي أن �سرتشد أي تفسري بأحاكم ذ� اإل�الن.]]

انون الرباءات] من أ�ل [تضميهنام] أن تُعدل [معاهدة التعاون �شأن الرباءات] و[معاهدة ق ]ینبغي[/]یتعني[ 4.10[
[متكني األطراف يف [معاهدة التعاون �شأن الرباءات] و[معاهدة قانون الرباءات] من أن تنص يف �رشیعاهتا الوطنية �ىل] 

 ]غيینب[/]یتعني[و[ ملوارد الوراثية و[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية].ا ومصدر عن منشأرشط ا�كشف اإللزايم 
ثبات تقامس املنافع وفقا للرشوط املتفق �لهيا إتتضمن التعدیالت أیضا اشرتاط التأ�يد �ىل املوافقة املس�بقة املس�تنرية وأن 
 ]]ب� املنشأ. مع

 ]11 [املادة
 التعاون ا�ويل

لفریق ل ]ینبغي[/]نيیتع[] [هيئات الویبو املعنية أعضاء معاهدة التعاون �شأن الرباءات �ىل حتثّ أن  ]ینبغي[/][یتعني[[
الطلبات  حبث وحفص�شأن [إ�داد مجمو�ة من املبادئ التوجهيية  ]العامل املعين بإصالح معاهدة التعاون �شأن الرباءات
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 [املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية]] [ا�كشف اإلداري عن املنشأ أو املصدر] من قبلملوارد الوراثية واملتعلقة �
 ].يف إطار معاهدة التعاون �شأن الرباءات نيلبحث والفحص ا�ولي� ملعنيةاإلدارات ا

 بدیل

املعارف  فحص الرباءات أن تتقامس املعلومات عن مصادر املعلومات املتعلقة �ملوارد الوراثية و/أوب [ینبغي لإلدارات املعنية
يا�ت املش�مت� �ىل معلومات تتعلق �ملوارد الوراثية س�� املنشورات ا�وریة واملكتبات الرمقية وقوا�د الب  التقليدیة، ال

واملعارف التقليدیة. وینبغي أن یتعاون أعضاء الویبو �ىل تقامس املعلومات املتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف، مبا فهيا املعارف 
 التقليدیة، املرتبطة �س�ت�دام املوارد الوراثية.]

 ]12 [املادة
 �رب احلدودالتعاون 

[املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية] يف ظروف وضعها الطبيعي و املوارد الوراثيةنفس  فهيا تو�د احلاالت اليت يف[
أن �سعى ت� األطراف إىل التعاون ف� بيهنا، حسب �قتضاء،  ]ینبغي[/]یتعني[دا�ل إقلمي أكرث من طرف وا�د، 

ا�ات احمللية املعنية، �ىل أن تقوم بذ�، حي� أمكن، �ختاذ تدابري �ستند إىل إرشاك [الشعب][الشعوب] األصلية وامجل مع
 .]وال تتعارض معهاوالترشیعات الوطنية تدمع أهداف هذا الصك القوانني والربوتو�والت العرفية و 

 ]13 [املادة
 املسا�دة التقنية والتعاون و�كو�ن ا�كفاءات

 اس�ت�داث األحاكم مبوجب هذا الصك أساليب ] [یتعني/ینبغي للویبو] أن حتّددهيئات الویبو املعنية[[یتعني/ینبغي] ل 
، حسب التعاون و�كو�ن ا�كفاءات وا�مع املايلأ�شطة الویبو املسا�دة التقنية و  قدمت[یتعني/ینبغي] أن وها. وتنفيذ هاومتویل 

 ]فذ �لزتامات املنصوص �لهيا يف هذا الصك.إىل الب�ان النامية، و�اصة الب�ان األقل منوا، �يك تناملوارد املالية، 

]یيل ذ� املرفق الرابع[
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الرابع املرفق  
 مرشوع

 واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية صك قانوين دويل �شأن امللكية الفكریة واملوارد الوراثية

 من إ�داد الس�يد إ�ن غوس
 د الوراثية واملعارف التقليدیة والفو�لكوررئيس اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملور

 2019أ�ریل  30

 19مالحظات متهيدیة

إّن املفاوضات اليت أجرهتا، حىت اآلن، جلنة الویبو احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف  .1
یة الفعا� واملتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة التقليدیة والفو�لكور (جلنة املعارف) �شأن امللكية الفكریة وامحلا

 ) مل �متكّن من التوصل إىل نتي�ة.20�ملوارد الوراثية (املعارف التقليدیة املرتبطة هبا

ویتجّسد �دم قدرة جلنة املعارف حىت اآلن �ىل إجياد موقف توافقي يف خمتلف املصاحل الس�ياس�ية الواردة يف  .2
. 21اف البدی� املندر�ة مضن مرشوع نص جلنة املعارف احلايل �شأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبااألهد

وهناك، يف رأيي، جمال لت�اوز ت� �ختالفات يف و�ات النظر واملوازنة بني حقوق ومصاحل املس�ت�دمني وحقوق ومصاحل 
جراءات اخلاصة بوضع رشط كشف دويل رامسي توضيح فهم اإل س�ميكّنذ�،  املوّرد�ن وأحصاب املعارف. و�إلضافة إىل

 كشف.�اطر واملنافع املرتبطة �رشط ا� الس�ياسات من اختاذ قرارات مس�تنرية �شأن التاكليف وا

رف ومن هذا املنطلق، أ�ددُت هذا املرشوع النيص لصك قانوين دويل �شأن امللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعا .3
 التقليدیة املرتبطة هبا يك تنظر فيه جلنة املعارف.

وقد أ�ددُت هذا املرشوع النيص حتت مسؤولييت اخلاصة فقط كإسهام يف املفاوضات اجلاریة �ىل صعيد  .4
 املعارف. جلنة

وال خيّل هذا املرشوع النيص مبواقف أي من ا�ول األعضاء وهو یعكس آرايئ اخلاصة حفسب. و�سعى مرشوع  .5
النص إىل مرا�اة املصاحل الس�ياس�ية اليت أبدهتا لك ا�ول األعضاء و�ريها من أحصاب املصل�ة �ىل مدى الس�نوات التسع 

املاضية اليت اس�تغرقهتا املفاوضات املستندة إىل النصوص �ىل صعيد جلنة املعارف. وهو �سعى، حتدیدا، إىل املوازنة بني 
لوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، إذ ال ميكن دون ذ�، يف رأيي، التوصل مصاحل وحقوق موّردي ومس�ت�ديم املوارد ا

 إىل اتفاق یعود �ملنفعة �ىل لك األطراف.
  

                                         
 مالحظة من الرئيس: هذه املالحظات ا�متهيدیة ليست جزءا من مرشوع الصك. 19
 .2018/19هذه املفاوضات �اریة �اليا طبقا لوالیة جلنة املعارف للثنائية  20
21 WIPO/GRTKF/IC/40/6.الوثيقة املو�دة �شأن امللكية الفكریة واملوارد الوراثية : 
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أس�ئ� رئيس�ية عن ومنشور أمانة الویبو املعنون  22و�ى إ�داد هذا النص، راعيُت بدقة و�ئق جلنة املعارف املتوافرة .6
. كام أجریُت اس�تعراضا مفصال ألنظمة ا�كشف ص املوارد الوراثية واملعارف التقليدیةرشوط ا�كشف يف الرباءات خبصو 

طة الوطنية واإلقلميية القامئة. وقد ُجسّل منو �بري �رب األقالمي يف أنظمة ا�كشف اخلاصة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتب
نظاما قامئا من ذ� النوع وینظر �دد من ا�ول  30، �اليا، حنو هبا واملوجودة �ىل الصعيد�ن اإلقلميي والوطين. فهناك

األعضاء �اليا يف األ�ذ بت� األنظمة. وتتبا�ن األنظمة املذ�ورة تباینا واسعا من حيث النطاق، واملضمون، والعالقة بأنظمة 
نس�بة للمس�ت�دمني ف� خيص اليقني النفاذ وتقامس املنافع، والعقو�ت. ويف رأيي، تُنشئ ت� �ختالفات خماطر اكمنة �ل 

د القانوين، وإماكنية النفاذ إىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، والتاكليف/األعباء النامجة عن املعامالت، مما ق
اس�ت�دام املوارد  یؤ�ّر سلبا �ىل �بتاكر. و�إلضافة إىل ذ�، من شأن نظام كشف �املي وإلزايم تعز�ز الشفافية ف� خيص

الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا مضن نظام الرباءات، مما �سهم يف حتسني فعالية نظام الرباءات وجودته. وس�يؤدي 
ذ� أیضا، يف رأيي، إىل تيسري تقامس املنافع ومنع منح الرباءات عن خطأ وا�مت� �ري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف 

 ملرتبطة هبا.التقليدیة ا

وأدعو ا�ول األعضاء إىل النظر يف هذا املرشوع النيص يف س�ياق معل جلنة املعارف اخلاص �ملوارد الوراثية  7
 واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. وأتطلّع إىل تلقي تعقيبات �ىل مرشوع النص من ا�ول األعضاء وأحصاب املصل�ة.

. و�رافق �دة مواد، ليس لكها، مالحظات توضيحية. وت� املالحظات ویيل أد�ه نص مرشوع الصك القانوين .8
ليست جزءا من النص، وال هتدف سوى إىل توفري املزید من املعلومات األساس�ية والتوضي�ات. ويف �ال وجود تناقض 

 بني نص إ�دى املواد واملالحظة املرافقة �، �كون الغلبة لنص املادة.

 

                                         
 �شأن مشرتكة توصية: WIPO/GRTKF/IC/38/10: الوثيقة املو�دة �شأن امللكية الفكریة واملوارد الوراثية؛ و/IC/40/6WIPO/GRTKFمثل  22

توصية مشرتكة �شأن اس�ت�دام قوا�د البيا�ت ألغراض امحلایة ا�فاعية : WIPO/GRTKF/IC/38/11؛ واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا
: اإل�الن عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة يف طلبات الرباءات: WIPO/GRTKF/IC/11/10؛ وية واملعارف التقليدیة املرتبطة هباللموارد الوراث 

هبا يف : اقرتاح �حتاد األورويب: اإل�الن عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة WIPO/GRTKF/IC/8/11اقرتا�ات من سو�رسا؛ و
؛ اقرتاح من مجمو�ة الب�ان األفریقية �شأن املوارد الوراثية والعمل يف املس�تقبل: WIPO/GRTKF/IC/17/10طلبات الرباءات؛ و

 األ�ر �قتصادي لتأخر الرباءات و�دم اليقني �شأهنا: خماوف الوال�ت املت�دة �شأن املقرت�ات املتعلقة مبتطلبات ا�كشف: WIPO/GRTKF/IC/38/15و
 .اجلدیدة عن الرباءات
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 مرشوع رئيس جلنة املعارف
 

 صك قانوين دويل �شأن امللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية
 

 2019أ�ریل  30
 

 إن األطراف يف هذا الصك،

ثية يف تعز�ز فعالية نظام الرباءات وشفافيته ف� خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الورا إذ �رغب
 (املعارف التقليدیة املرتبطة هبا)،

�ىل أمهية نفاذ ماكتب الرباءات إىل املعلومات املناس�بة �شأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا ملنع  وإذ تؤكّد
الوراثية واملعارف منح الرباءات عن خطأ محلایة ا�رتا�ات ليست �دیدة أو ال تنطوي �ىل �شاط ابتاكري ف� یتعلق �ملوارد 

 التقليدیة املرتبطة هبا،

 ��ور احملمتل لنظام الرباءات من حيث اإلسهام يف حامیة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، وإذ تعرتف

لرباءات �سهم بأن وضع رشط كشف دويل ف� خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا يف طلبات ا وإذا تعرتف
يف ضامن اليقني القانوين و��ساق، و�لتايل یعود مبنافع �ىل نظام الرباءات و�ىل موّردي ت� املوارد واملعارف 

 ومس�ت�دمهيا،

برضورة ضامن دمع متبادل بني هذا الصك و�ريه من الصكوك ا�ولية املتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة  وإذ تعرتف
 هبا،املرتبطة 

مبا التمنية �قتصادیة  حتقيقو�رشها و  املعارف�ور ا�ي یؤدیه نظام امللكية الفكریة يف ا�هنوض �البتاكر ونقل � وإذ تعرتف
 ،ذ� ا�ور�ىل  ؤكّد جمدداوتومس�ت�دمهيا،  املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هباموّردي یعود �ملنفعة املتباد� �ىل 

 بإ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية، وإذ تقرّ 

 قد اتفقت �ىل ما یيل:
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 1املادة 
 األهداف

 �ريم هذا الصك إىل حتقيق ما یيل:

 تعز�ز فعالية نظام الرباءات وشفافيته وجودته ف� خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، (أ)

ایة ا�رتا�ات ليست �دیدة أو ال تنطوي �ىل �شاط ابتاكري ف� یتعلق ومنع منح الرباءات عن خطأ محل (ب)
 املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا.
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 1مالحظات �شأن املادة 

صيغت األهداف بطریقة قصرية ومقتضبة. و�رد يف أحاكم الصك التالية تدابري حمّددة لتنفيذ أهداف الصك. و�الوة �ىل 
توي الصك �ىل أیة أحاكم تناو�هتا فعال صكوك دولية أخرى، أو ليست وثيقة الص� بنظام الرباءات. فال تو�د، ذ�، ال حي 

مثال، أیة إشارة إىل القضا� املرتبطة �لنفاذ وتقامس املنافع أو ا�مت� �ري املرشوع، ألن ت� القضا� متناو� �لفعل يف صكوك 
تو�ول �غو� �شأن احلصول �ىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف �روو يولو�، دولية أخرى، مثل اتفاقية التنوع الب 

عاهدة ا�ولية �شأن املوارد الوراثية (�روتو�ول �غو�)، وامل للمنافع الناش�ئة عن اس�ت�دا�ا امللحق �تفاقية التنوع البيولو�
اخلاص �لتأهب  2011 لعام  املت�دة، وإطار منظمة الص�ة العامليةملنظمة األ�ذیة والزرا�ة لألمم النباتية لأل�ذیة والزرا�ة

لألنفلونزا اجلاحئة. و�كن جتدر اإلشارة إىل أن تعز�ز الفعالية والشفافية واجلودة س�يؤدي يف آخر املطاف، حسب رأيي، إىل 
ط ا�كشف املُطبق �ىل الصعيد تيسري تقامس املنافع وتاليف ا�مت� �ري املرشوع. ومصطلح "الفعالية" یوّحض أیضا أن رش 

 الوطين ینبغي أن �كون فعاال ومعليا وسهال للتنفيذ وال ینبغي أن �سفر عن �كبّد �اكليف �هظة من جّراء املعامالت.
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 2املادة 
 قامئة املصطل�ات

 تُطبق املصطل�ات الوارد تعریفها أد�ه �ىل هذا الصك، ما مل یُذ�ر �الف ذ� رصا�ة:

د يف جسالت املكتب �ىل أنه الشخص ا�ي یطلب الرباءة أو �ىل أنه خشص آخر الشخص املقيّ  ودع""املیعين مصطلح 
 یودع الطلب ویتابعه، وفقا للقانون املطبق؛

 طلب احلصول �ىل �راءة. "الطلب"ویعين مصطلح 

 هذا الصك.لك دو� أو منظمة حكومية دولية طرف يف  "الطرف املتعاقد"ویعين مصطلح 

 .لب� ا�ي ميت� ت� املوارد يف وضعها الطبيعيا "ب� منشأ املوارد الوراثية" ویعين مصطلح

جيب أن املوارد الوراثية و/أو املعارف التقليدیة املرتبطة هبا  ""مستند [�شلك جوهري/�شلك مبارش إىل]ویعين مصطلح 
طلوب حامیته جيب أن �كون معمتدا �ىل لتطو�ر ��رتاع املطلوب حامیته، وأن ��رتاع امل أساس�يةرضوریة أو  أن �كون

 احملّددة للموارد الوراثية و/أو املعارف التقليدیة املرتبطة هبا.اخلصائص 

أیة مواد من أصل نبايت أو حيواين أو جرثويم أو �ريها من األصول حتتوي �ىل و�دات  "املواد الوراثية"ویعين مصطلح 
 وراثية وظيفية.

 .املواد الوراثية ذات القمية الفعلية أو احملمت� "23يةاملوارد الوراث "ویعين مصطلح 

ظروف اليت تو�د فهيا املوارد الوراثية دا�ل النظم اإل�كولوجية واملوائل ال "الظروف يف الوضع الطبيعي"ویعين مصطلح 
 .الطبيعية ويف �ا� األنواع املدجنة أو املس�تنبتة يف احمليطات اليت تطور فهيا خصائصها املمزية

 .هيئة الطرف املتعاقد امللكفة مبنح الرباءات "املكتب"ين مصطلح ویع

 .1970معاهدة التعاون �شأن الرباءات لعام  "معاهدة الرباءات"ویعين مصطلح 

و بنك ، مثل مركز للبحث أةرد الوراثياودع �ىل املو املي مصدر حيصل منه أ "مصدر املوارد الوراثية"ویعين مصطلح 
، أو أي مجمو�ة أخرى لمعاهدة ا�ولية �شأن املوارد الوراثية النباتية لأل�ذیة والزرا�ةتعدد األطراف لالنظام امل  للجينات أو

 �ارج الوضع الطبيعي أو مس�تودع آخر للموارد الوراثية.

ة املعارف التقليدیودع �ىل املي مصدر حيصل منه أ "مصدر املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية"ویعين مصطلح 
 األدبيات العلمية وقوا�د البيا�ت املتا�ة للجمهور وطلبات الرباءات ومنشورات الرباءات. ، مثلةرد الوراثياملو املرتبطة �

                                         
 الوراثية البرشیة".متاش�يا مع طریقة فهم ذ� املصطلح يف س�ياق اتفاقية التنوع البيولو�، ال هيدف تعریف مصطلح "املوارد الوراثية" إىل اش��ل "املوارد  23



WO/GA/51/12 
Annex IV 
7 
 

 2مالحظات �شأن املادة 

، الواردة يف قامئة الظروف يف الوضع الطبيعيو ،ب� املنشأو ،املواد الوراثيةو ،املوارد الوراثيةتعاریف مصطل�ات  .1
س�� اتفاقية التنوع  ل�ات، اقُتبست مبارشة من �تفاقات القامئة املتعددة األطراف �شأن املوارد الوراثية، الاملصط

 البيولو�.

 مستند �شلك جوهري/�شلك مبارشأما املصطل�ات التالية فمل تُعّرف من قبل �ىل املس�توى املتعدد األطراف:  .2
 .رف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثيةمصدر املعا، ومصدر املوارد الوراثية، وإىل

العالقة بني ��رتاع املطلوب حامیته واملوارد الوراثية  "إىل مستند �شلك جوهري/�شلك مبارشوحيّدد مصطلح " .3
 فز").واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، اليت تُفع�ل �لزتام ��كشف (واملشار إ�هيا يف مناقشات جلنة املعارف �لكمة "احمل

مستند �شلك مبارش إىل، مستند وهناك، �اليا، اختالف �بري بني احملفزات �ىل الصعيد�ن الوطين واإلقلميي، مثل  .4
إبداع -إىل، مستند إىل أو مش�تق من، هو أساس، مس�ت�دم يف ا�رتاع، ��رتاع خيص، یتعلق بـ أو �س�ت�دم، ا�رتاع

أیضا مغوض �بري حييط مبعىن ت� املصطل�ات. ومن أ�ل بلوغ أقىص قدر ممكن من . ومثة ُمنجز �الع�د �ىل املوارد الوراثية
، يك تنظر فهيام "مستند إىل") إىل مفهوم احملفز �شلك جوهري/�شلك مبارشاليقني القانوين، اقُرتح إضافة عبارتني وصفيتني (

. وأدِرج املصطلح 2018ارف يف یونيو للجنة املع 36ا�ول األعضاء، وذ� یعكس املناقشات اليت أجریت �الل ا�ورة 
ظّل یثري اخلالف مضن مداوالت جلنة املعارف. و�كن یُؤمل يف  �شلك مبارش"البدیل "�شلك جوهري" ألن مصطلح "

ا�متكّن من �سویة اخلالف من �الل تعریف املصطلح يف قامئة املصطل�ات. ومن الُسبل البدی� إلدراج عبارتني وصفيتني 
واس�ت�دام تعریف  "مستند إىل") يف صيغة احملفز �قتصار �ىل �حتفاظ مبفهوم احملفز  مبارش�شلك جوهري/�شلك(

 لتوضيح نطاق احملفز. "مستند إىل"ملصطلح 

، املدرج يف �قرتاح املطروح من قبل "مستند �شلك مبارش إىل"ومن املسائل املثرية لل�الف واملتعلقة مبفهوم  .5
، �شرتاط أن �كون املودع قد نفذ �شلك مادي إىل املوارد الوراثية. ویثري ذ� 200524ة يف �ام �حتاد األورويب ألول مرّ 

و�ات النظر �ىل صعيد جلنة املعارف حول ما إذا ال �زال �ُشرتط من ا�رتع النفاذ املادي إىل املوارد الوراثية اختالفا يف 
ال. وملعاجلة ذ� �ختالف، ال یتطرق التعریف إىل ت� املسأ�. �لنظر إىل اإلجنازات التكنولوجية احملققة يف هذا ا�

. وأرى، "جيب أن �س�ت�دم فورا"و�إلضافة إىل ذ�، اقرتح �حتاد األورويب أیضا أن �ش�متل التعریف �ىل عبارة 
أدرج مصطل�ا  ا�رتام، أن معىن هذا املصطلح �ري واحض مبا �كفي. وملعاجلة هذه املسأ� والتقليل من الغموض، �لك

��رتاع املطلوب حامیته جيب أن �كون معمتدا �ىل اخلصائص "رضوریة" و"أساس�ية". كام أدرجت يف التعریف عبارة "
 و/أو املعارف التقليدیة املرتبطة هبا. احملّددة للموارد الوراثية

                                         
 .WIPO/GRTKF/IC/8/11الوثيقة  24
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،والتعریفان 25صول منه �ليه"ما یصدر منه اليشء أو ميكن احلمن معناه العام " مصدر"وینبغي أن یُفهم مصطلح " .6
د املتعلقان �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية یقدمان فقط قامئة �ري اكم� �ملصادر احملمت� للموار 

 الوراثية أو املعارف التقليدیة املرتبطة هبا.

 صعيد جلنة املعارف، يف إطار مسار املفاوضات قيد املناقشة �ىل "املعارف التقليدیة"وال �زال تعریف مصطلح  .7
اخلاصة �ملعارف التقليدیة وما زال یتعّني �تفاق �شأنه، ولو أنه ُجسّل، يف رأيي، بعض التقارب يف و�ات النظر يف 

لتفسري  املناقشات اجلاریة مؤخرا. كام مل یُتفق �ىل أي من التعاریف �ىل الصعيد ا�ويل يف املسار�ن اآلخر�ن، و�ُر�ت

الهيئات الوطنية املعنية. ويف انتظار �تفاق حول هذه املسأ� �ىل مس�توى جلنة املعارف، یُقرتح �دم تعریف املصطلح يف 
 الوقت الراهن و�ركه لتفسري الهيئات املعنية �ىل املس�توى الوطين.

 

                                         
 دار �رش �امعة أ�سفورد.)، 2010قاموس أ�سفورد للغة اإلنلكزيیة (اإلصدار الثالث)، ( 25
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 3املادة 
 رشط ا�كشف

إىل موارد وراثية،  [�شلك جوهري/�شلك مبارش]ستندا يف �ال اكن ��رتاع املطلوب حامیته يف طلب �راءة م  1.3
 �شرتط لك طرف متعاقد من املود�ني ا�كشف عام یيل:

 ب� منشأ املوارد الوراثية، (أ)

أو، يف احلاالت اليت ال �كون فهيا املودع �ىل �مل �ملعلومات املذ�ورة يف الفقرة الفرعية (أ)، أو يف �ال  (ب)
 (أ)، مصدر املوارد الوراثية. �دم انطباق الفقرة الفرعية

إىل معارف تقليدیة  [�شلك جوهري/�شلك مبارش]يف �ال اكن ��رتاع املطلوب حامیته يف طلب �راءة مستندا  2.3
 مرتبطة هبا، �شرتط لك طرف متعاقد من املود�ني ا�كشف عام یيل:

 ة احمللية اليت وّردهتا،الشعب األصيل ا�ي وّرد املعارف التقليدیة املرتبطة هبا أو امجلا� (أ)

أو، يف احلاالت اليت ال �كون فهيا املودع �ىل �مل �ملعلومات املذ�ورة يف الفقرة الفرعية (أ)، أو يف �ال  (ب)
 .املعارف التقليدیة املرتبطة هبا�دم انطباق الفقرة الفرعية (أ)، مصدر 

، �شرتط لك طرف 2.3و/أو الفقرة  1.3املذ�ورة يف الفقرة يف احلاالت اليت ال �كون فهيا املودع �ىل �مل �ملعلومات  3.3
 متعاقد من املودع إصدار إ�الن �� الغرض.

تقدم املاكتب اإلرشادات الالزمة إىل مودعي طلبات الرباءات �شأن �يفية استيفاء رشط ا�كشف وتتيح هلم فرصة  4.3
أو تصحيح أیة معلومات  2.3و 1.3ذ�ورة يف الفقرتني اس�تدراك الوضع يف �ال �دم تضمني احلد األدىن من املعلومات امل

 مكشوف عهنا �كون �اطئة أو �ري حصي�ة.

 یتعني أال یفرض رشط ا�كشف �ىل املاكتب �لزتام �لتحقق من حصة املعلومات املكشوف عهنا. .5.3

ن اإل�الل حبامیة یتيح لك طرف متعاقد املعلومات املكشوف عهنا طبقا لإلجراءات اخلاصة �لرباءات، دو  3.6
 الرسیة. املعلومات
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 3مالحظات �شأن املادة 

�ىل رشط كشف إلزايم. و�مع اليقني القانوين، أرى أنه من األمهية مباكن أن توّحض األحاكم اخلاصة  3تنص املادة  .1
 �رشط ا�كشف ما یيل:

ل �لزتام تُفع� ليدیة املرتبطة هبا، اليت العالقة بني ��رتاع املطلوب حامته واملوارد الوراثية واملعارف التق  (أ)
 ؛"احملفز"املشار إ�هيا يف مناقشات جلنة املعارف �لكمة ��كشف و 

 ."احملتوى"واملعلومات اليت جيب ا�كشف عهنا واملشار إ�هيا يف مناقشات جلنة املعارف �لكمة  (ب)

ة العملية وأن یعكس خمتلف الظروف اليت ميكن وینبغي أن �كون لك من احملفز واحملتوى قابال للتطبيق من الناحي .2
فهيا حتدید مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. وذ� یعين أنه ال ینبغي أن یؤدي أي رشط للكشف إىل 

و�ود �ري  فرض الزتامات �ىل مودعي طلبات الرباءات ال ميكن الوفاء هبا أو ال ميكن الوفاء هبا إالّ بتخصيص أطر زمنية
 معقو� مبا یتسبّب يف عرق� �بتاكر املستند إىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا.

 احملفز

العالقة بني ��رتاع املطلوب حامیة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، اليت  2.3و 1.3توّحض املاد�ن  .3
مستندا �شلك جوهري/�شلك �شرتطان أن �كون ��رتاع " 2.3و 1.3ف. و�لتايل فإن املادتني ��كشل �لزتام تُفع� 

 إىل وا�د أو أكرث من املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. مبارش"

شف ا�ك  أن املوضوع ا�ي حيفز �شلك جوهري/�شلك مبارش" مستند"ويف س�ياق املوارد الوراثية، یوّحض مصطلح  .4
هو املوارد الوراثية اليت اكنت رضوریة أو أساس�ية لتطو�ر ��رتاع املطلوب حامیته. و�ش�متل مصطلح "مستند إىل" أي 

إىل رضورة وجود �القة س�ببية  "�شلك جوهري/�شلك مبارش"موارد وراثية د�لت يف تطو�ر ��رتاع. و�شري مصطلح 
يا، أنه ال ینبغي ا�كشف سوى عن املوارد الوراثية اليت مل �كن ممكهنا دوهنا بني ��رتاع واملوارد الوراثية. وذ� یعين، معل 

إجناز ��رتاع. أما املوارد الوراثية، اليت قد تد�ل يف تطو�ر ��رتاع املطلوب حامیته و�كهنا ليست أساس�ية لتطو�ره، فهيي 
التجریبية احليوا�ت والنبا�ت قبيل  ال حتفز رشط ا�كشف. و�شمل ت� املوارد، �ىل و�ه اخلصوص، أدوات البحث من

والنواقل الفريوس�ية، واليت �البا ما تُعد، �لرمغ من �وهنا موارد وراثية من الناحية التقنية، لبالزميدات وا والبكتري� وامخلا�ر
، و�لتايل مس�هتلاكت معياریة ميكن اقتناؤها من موّرد�ن جتاریني أو مس�هتلاكت ال تد�ل مضن ��رتاع املطلوب حامیته

 داعي للكشف عهنا. ال

ا�رتع جبب أن  أن �شلك جوهري/�شلك مبارش" مستند"ويف س�ياق املعارف التقليدیة املرتبطة هبا، یعين مصطلح  .5
�كون قد اس�ت�دم املعارف التقليدیة يف تطو�ر ��رتاع املطلوب حامیته وأن ��رتاع املطلوب حامیته جيب أن �كون قد 

 املعارف التقليدیة. اعمتد �ىل ت�

 حمتوى ا�كشف

 معلومات خمتلفة جيب ا�كشف عهنا يف طلبات الرباءات: 3وفق الظروف احملّددة، �شرتط املادة  .6
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تفاصيل املعلومات اليت ینبغي ا�كشف عهنا، يف �ال انطبقت واكن مودع طلب  2.3و 1.3تورد املاد�ن  (أ)
 الرباءة �ىل �مل هبا.

، �شرتط الطرف املتعاقد من مودع طلب الرباءة ا�كشف عن ب� )1.3اثية (الفقرة يف س�ياق املوارد الور
منشأ املوارد الوراثية. ولضامن ا�مع املتبادل مع الصكوك ا�ولية األخرى، ووفقا ملبادئ هذا الصك، ینبغي 

يف وضعها  الوراثية اردا�ي ميت� املو أن یُفهم ب� املنشأ كام ُعّرف يف اتفاقية التنوع البيولو�، أي الب� 
. �ري أن كثريا من املوارد الوراثية موجود يف وضعه الطبيعي يف أكرث من ب� وا�د. و�ليه، یو�د الطبيعي

(أ)، ما ینبغي 1.3يف �الب األحيان أكرث من ب� منشأ وا�د ملورد ورايث حمّدد. و�كن حسب املادة 
اخلط السفيل مضاف)، أي املورد نفسه ا�ي " (ورد الورايثاملا�كشف عنه هو حتدیدا "ب� منشأ 

��رتاع املطلوب حامیته، وهو الب� ا�ي ُحصل منه فعال  ]جوهري/�شلك مبارش �شلك�ستند إليه [
 �ىل املورد الورايث (وا�ي ال ميكن أن �كون سوى وا�دا ف� خيص لك مورد ورايث).

ف املتعاقد من مودع طلب الرباءة ا�كشف عن �شرتط الطر ، ويف س�ياق املعارف التقليدیة املرتبطة هبا
الشعب األصيل ا�ي وّرد ت� املعارف أو امجلاعية احمللية اليت وّردهتا، أي صاحب ت� املعارف ا�ي 

 �س�ىن من �ال� النفاذ إ�هيا أو تعلّمها.

املذ�ورة يف (ب) يف احلاالت اليت ال �كون فهيا املعلومات 2.3(ب) و1.3وتُطبق الفر�ن الفرعيتان  (ب)
(أ) متوافرة أو احلاالت اليت ال تنطبق فهيا هاتني الفقرتني الفرعيتني، 2.3(أ) و/أو 1.3الفرعية  الفقرة

و�لتايل یتعّذر �ىل مودع طلب الرباءة ا�كشف عن ت� املعلومات. ومن األمث� �ىل ذ� املوارد 
 مثل أ�ايل الب�ار. الوراثية املوجودة يف مناطق �ارج الوالیة القضائية الوطنية،

، ینطبق ذ�، مثال، إذا اكن ��رتاع مستندا إىل مورد ورايث مأخوذ من ويف س�ياق املوارد الوراثية
. وقد تُمنح مرونة لمعاهدة ا�ولية �شأن املوارد الوراثية النباتية لأل�ذیة والزرا�ةلالنظام املتعدد األطراف 

من �روتو�ول �غو�،  6(و) من املادة 3، طبقا للفقرة وطنية كذ� لألطراف اليت �شرتط من املود�ني
ا�كشف عن الشعب األصيل احملّدد أو امجلا�ة احمللية احملّددة مصدر املورد الورايث. ويف ت� احلاالت، 

املذ�ور أو امجلا�ة احملّددة،  النظام املتعدد األطرافاليت يه أمث� فقط، �كون املصدر املنطبق 
 التوايل. �ىل

(ب) �ىل مرونة إذا تعّذر، مثال، 2.3، تنص الفقرة الفرعية س�ياق املعارف التقليدیة املرتبطة هباويف 
إس�ناد املعارف التقليدیة إىل شعب أصيل وا�د أو جام�ة أصلية وا�دة، أو إذا مل �رغب الشعب األصيل 

ت� الفقرة أیضا احلاالت  يف أن یُذ�ر، أو مل �رغب امجلا�ة احمللية يف أن تُذ�ر، يف طلب الرباءة. وتغطي
اليت �كون املعارف التقليدیة قد ُأ�ذت فهيا من منشور حمّدد ال �شري إىل الشعب األصيل ا�ي اكن 

 املعارف. ميت� ت�

يف احلاالت اليت ال �كون فهيا مودع طلب الرباءة �ىل �مل بأي من املعلومات املذ�ورة  3.3وتنطبق الفقرة  )ج(
. ويف ت� احلاالت، یتعني �ىل املودع إصدار إ�الن بأنه ليس �ىل �مل 2.3الفقرة و/أو  1.3يف الفقرة 
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، و�كهنا تنطبق فقط يف �ال مل 2.3أو الفقرة  1.3�ملعلومات الوجهية. وال تُعد ت� الفقرة بدیال للفقرة 
� ميكّن مودعي . وذ2.3و/أو الفقرة  1.3�كن مودع طلب الرباءة �ىل �مل �ملعلومات املذ�ورة يف الفقرة 

طلبات الرباءات من طلب �راءة حىت إذا مل �كونوا �ىل �مل �ملعلومات الوجهية ألس�باب مّربرة واس�تثنائية 
للغایة، كعدم القدرة، مثال، �ىل حتدید مصدر مورد ورايث نظرا لتلف الو�ئق ذات الص� من جّراء 

 ظروف قاهرة.

ىل األطراف املتعاقدة أال تفرض �ىل ماكتب الرباءات أي الزتام �لتحقق من حتدیدا �ىل أنه یتعني � 5.3وتنص الفقرة  .7
حصة املعلومات املكشوف عهنا. والغرض من هذه املادة هو احلد بأقىص قدر ممكن مما قد تتحّم� ماكتب الرباءات من 

عاجلة طلبات الرباءات. �اكليف/أعباء تتعلق مبعامالت نظام ا�كشف، وضامن أال �سفر ذ� عن تأخر �ري معقول يف م
 وتعرتف ت� الفقرة أیضا بأن ماكتب الرباءات ال مت� اخلربة ا�اكمنة لالضطالع بت� األعامل.

ومن مسائل النطاق احملّددة املرتبطة بنظام ا�كشف �شرتاط من املودع اإل�الن عن مصدر املعارف التقليدیة  .8
�شلك جوهري/�شلك مبارش إىل ت� املعارف. وأعي أن بعض األعضاء  املرتبطة هبا إذا اكن یدرك أن ��رتاع مستند

�رون أنه جيب التعّمق يف مناقشة مفهوم املعارف التقليدیة قبل إدراج إشارات إىل املعارف التقليدیة يف نظام للكشف. و�كن 
ألهداف هذا الصك والتطورات اجلاریة �لنظر إىل إشارة الصكوك ا�ولية األخرى إىل املعارف التقليدیة دون تعریفها ومرا�اًة 

 هذا ا�ال، فقد احُتفظ هبذا املوضوع. يف
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 4املادة 
 �س�تثناءات والتقييدات

، يف �االت �اصة، اع�د اس�تثناءات وتقييدات لألطراف املتعاقدة، جيوز 3�ى �متثال لاللزتام املنصوص �ليه يف املادة 
 حنو �ري مالمئ بتنفيذ هذا ، رشط أال ختّل ت� �س�تثناءات والتقييدات املّربرة �ىلمّربرة والزمة محلایة املصل�ة العامة

 ، أو ��مع املتبادل مع الصكوك األخرى.الصك

 



WO/GA/51/12 
Annex IV 
14 
 

 5املادة 
 انتفاء األ�ر الرجعي

دعت قبل یتعني أال تفرض األطراف املتعاقدة �لزتامات احملّددة مبوجب هذا الصك ف� یتعلق بطلبات الرباءات اليت أو 
تصدیق الطرف املتعاقد املعين �ىل هذا الصك أو انضاممه إليه، مع مرا�اة القوانني الوطنية املوجودة قبل ذ� التصدیق 

 �نضامم. أو
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 5مالحظات �شأن املادة 

الرباءات. و�كهنا  تعرتف هذه املادة بأنه ال بد من بند حول انتفاء األ�ر الرجعي من أ�ل احلفاظ �ىل اليقني القانوين مضن نظام
 تعرتف أیضا �لوجود الفعيل لعدد من أنظمة ا�كشف اإللزايم �ىل الصعيد�ن الوطين واإلقلميي.
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 6املادة 
 العقو�ت واجلزاءات

معاجلة ومتناس�بة من أ�ل  مناس�بة وفعا�و/أو س�ياس�ية وضع تدابري قانونية و/أو إداریة  لك طرف متعاقد�ىل یتعني  1.6
 من هذا الصك. 3املودع املعلومات املطلوبة مبوجب املادة  �ا� �دم توفري

حلد األدىن من املعلومات فرصة اس�تدراك الوضع يف �ال �دم تضمني ایتعني �ىل لك طرف متعاقد أن یتيح للمودع  2.6
 قبل تنفيذ عقو�ت أو توجيه جزاءات. 3املبيّنة �لتفصيل يف املادة 

ال یقوم أي طرف متعاقد بإلغاء �راءة أو إبطال قابليهتا للنفاذ فقط �ىل أساس �دم ، یتعني أ4.6مع مرا�اة املادة  3.6
 من هذا الصك. 3كشف املودع عن املعلومات املبيّنة يف املادة 

جيوز �لك طرف متعاقد أن ینص، وفقا للقانون الوطين، �ىل عقو�ت أو جزاءات تُفرض بعد املنح يف �ال وجود  4.6
 من هذا الصك. 3ا�كشف املنصوص �ليه يف املادة  نية للت�ایل �ىل رشط

، یتعني �ىل األطراف املتعاقدة وضع آليات 4.6دون اإل�الل بعدم �متثال نتي�ة نية الت�ایل املذ�ورة يف املادة  5.6
قا مالمئة لتسویة املناز�ات متكّن لك األطراف املعنية من التوصل يف الوقت املناسب إىل �لول �رضهيم مجيعا، وف

 الوطين. للقانون
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 6مالحظات �شأن املادة 

من أ�ل معاجلة �دم  مناس�بة وفعا�و/أو س�ياس�ية قانونية و/أو إداریة من لك طرف وضع تدابري  1.6�شرتط الفقرة  .1
. ویرتك هذا احلمك األمر لألطراف يك تبّت يف التدابري اليت تعتربها 3�متثال لرشط ا�كشف املنصوص �ليه يف املادة 

مناس�بة وفعا� ومتناس�بة. وميكن أن �ش�متل التدابري �ىل عقو�ت تُفرض قبل املنح، مثل تعليق معاجلة طلب �راءة حىت 
يف  3 إبطال الطلب يف �ال امتنع املودع عن توفري املعلومات املطلوبة مبوجب املادةاستيفاء رشط ا�كشف، أو حسب/

وفري ت� املعلومات. وميكن أن �ش�متل ت� التدابري أیضا �ىل عقو�ت غضون �� ُحتّدد �ىل الصعيد الوطين، أو رفَض ت
تُفرض بعد املنح، مثل فرض غرامات �ىل التعّمد يف �دم ا�كشف عن املعلومات املطلوبة أو القيام عن قصد بتوفري 

 معلومات �ري حصي�ة، فضال عن �رش األحاكم القضائية.

للمودع ا�ي امتنع دون قصد عن توفري القدر األدىن من املعلومات املبيّنة �ىل إ��ة فرصة أولية  2.6وتنص الفقرة  .2
، يك �س�تويف رشط ا�كشف. وُحتّدد �� اس�تدراك ذ� الوضع استنادا إىل قوانني الرباءات الوطنية. 3�لتفصيل يف املادة 
 .3من املادة  4انظر كذ� الفقرة 

. والغرض من هذا 3لزتامات اخلاصة ��كشف واملبيّنة �لتفصيل يف املادة سقفا لعدم �متثال لال 3.6وتقرتح الفقرة  .3
�ىل أساس �دم توفري املودع للمعلومات املطلوبة مبوجب  فقطاحلمك هو ضامن أال یمت إلغاء أیة �راءة أو إبطال قابليهتا للنفاذ 

اءات. كام أنه �سهم يف تيسري تقامس املنافع، مفن من هذا الصك. وذ� �م لضامن اليقني القانوين ملودعي طلبات الرب  3 املادة
شأن إلغاء �راءة �ىل أساس �دم �متثال لرشط ا�كشف تدمري األساس الفعيل لتقامس املنافع، أال وهو الرباءة. ذ� أن 

لرباءات. و�ليه فإن ��رتاع احملمي بت� الرباءة امللغاة س�يؤول إىل امل� العام، ولن ُجتىن أیة منافع مالية من �الل نظام ا
إلغاء الرباءات أو إبطال صالحيهتا للنفاذ سيتعارض مع الهدف املنشود من الصك وهو توفري امحلایة الفعا� واملتوازنة للموارد 

 الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا.

إلقلميية والوطنية وا�ي یتس�ىن مبوجبه ��ال الس�يايس ا�اكمن فعال يف أنظمة الرباءات ا�ولية وا 4.6وتعرتف املادة  .4
إلغاء �راءة أو تضييق نطاقها بعد املنح يف �االت قصوى مثل توفري معلومات �اطئة أو مضلّ�، ویمت ذ� إما من قبل 

ة �آل�ر اجلس�مية النامجة عن إلغاء �راءة �لنس�ب 5.6مكتب الرباءات أو من �الل طعن قانوين یقدمه الغري. وتعرتف الفقرة 
للموّرد واملس�ت�دم وتُدرج رشط وضع آلية لتسویة املناز�ات �ىل الصعيد الوطين �متكني لك األطراف من التوصل إىل �ل 

 یقب� امجليع، مثل اتفاق إ�وات متفاوض �ليه.
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 7املادة 
 أنظمة املعلومات

وارد الوراثية واملعارف التقليدیة جيوز لألطراف املتعاقدة إ�شاء أنظمة معلومات (مثل قوا�د البيا�ت) �شأن امل 1.7
 املرتبطة هبا، �لتشاور مع أحصاب املصل�ة املعنيني، ومبرا�اة ظروفها الوطنية.

ینبغي أن �كون أنظمة املعلومات، املزّودة بضام�ت مناس�بة، متا�ة للماكتب ألغراض البحث يف طلبات الرباءات  2.7
 وحفصها.

 ورة، جيوز مجلعية األطراف املتعاقدة إ�شاء فریق �امل وا�د أو أكرث من أ�ل:ف� خيص أنظمة املعلومات املذ� 3.7

 وضع احلد األدىن من معایري التشغيل البيين والهي�لك اخلاصة مبحتوى أنظمة املعلومات؛ (أ)

 ووضع مبادئ توجهيية �شأن الضام�ت؛ (ب)

 �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة ووضع مبادئ وإجراءات تتعلق بتقامس املعلومات الوجهية املتص� (ب)
املرتبطة هبا، ال س�� املنشورات ا�وریة واملكتبات الرمقية وقوا�د البيا�ت املش�مت� �ىل معلومات عن 

املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، وتوضيح �يفية تعاون أعضاء الویبو يف جمال تقامس 
 املعلومات؛ ت�

مي توصيات �شأن إماكنية إ�شاء بوابة إ�كرتونية �س�تضيفها املكتب ا�ويل للویبو و�متكّن املاكتب وتقد (ج)
�ربها من النفاذ مبارشة إىل البيا�ت املتا�ة يف أنظمة املعلومات الوطنية واإلقلميية واس�تخرا�ا، رهنا 

 بتوفري الضام�ت املناس�بة؛

 ع.تناول أیة مسأ� أخرى ذات ص� �ملوضو  (د)
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 8املادة 
 العالقة �التفاقات ا�ولية األخرى

 .26یُنفذ هذا الصك �ىل حنو �كفل ا�مع املتبادل مع �تفاقات ا�ولية األخرى الوجهية

 

                                         
: تلمتس األطراف املتعاقد من مجعية احتاد معاهدة التعاون �شأن الرباءات (معاهدة الرباءات) النظر يف رضورة إد�ال 8بيان متفق �ليه �شأن املادة  26

ا�ولية بناء �ىل معاهدة الرباءات ممن یعيّنون دو�  تعدیالت �ىل الالحئة التنفيذیة و/أو التعل�ت اإلداریة ملعاهدة الرباءات بغرض �زوید مودعي الطلبات
متثال ألي من الرشوط متعاقدة مبوجب ت� املعاهدة �شرتط، بناء �ىل قانوهنا الوطين، ا�كشف عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا، بغرض �

ويل، مع أ�ر �لنس�بة �لك من ت� ا�ول املتعاقدة، أو الحقا عند دخول املر�� الوطنية �ى الشلكية املرتبطة �رشط ا�كشف املذ�ور إما عند إیداع الطلب ا�
 مكتب ألي من ت� ا�ول املتعاقدة.
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 9املادة 
 �س�تعراض

وحمتواه، ومعاجلة قضا� من قبيل اح�ل متدید رشط ا�كشف  تلزتم األطراف املتعاقدة �س�تعراض نطاق هذا الصك
ليشمل جماالت أخرى من جماالت امللكية الفكریة واملش�تقات، ومعاجلة قضا� أخرى تظهر من  3وص �ليه يف املادة املنص

جّراء التكنولوجيات اجلدیدة والناش�ئة و�كون وجهية لتطبيق هذا الصك، وذ� يف أ�ل ال یت�اوز أربع س�نوات بعد دخول 
 هذا الصك �زي النفاذ.

 



WO/GA/51/12 
Annex IV 
21 
 

 9مالحظات �شأن املادة 

هذه املادة عبارة عن نص توفيقي ُأِ�د لالس�ت�ابة لو�ة نظر أبداها بعض األعضاء ومفادها أن نطاق الصك ینبغي أن  .1
�شمل حقوق وقضا� امللكية الفكریة األخرى. و�لرمغ من و�ة النظر املذ�ورة، ا�رتف األعضاء أیضا بأن �س�ت�دام 

امللكية الفكریة یمت مضن نظام الرباءات وأنه جيب القيام مبزید من العمل لت�دید  الت�اري األويل للموارد الوراثية يف إطار نظام
قابلية التطبيق �ىل حقوق امللكية الفكریة األخرى. و�إلضافة إىل ذ�، �سعى هذه املادة إىل التقریب بني و�ات النظر ف� 

 ىل املناقشات اجلاریة يف احملافل ا�ولية األخرى.خيص إدراج املش�تقات يف نطاق الصك. وذ� املسعى یبدو �ذرا �لنظر إ

وهذا ا�هنج ميكّن الصك من التقدم كصك أسايس ینطوي �ىل آلية ملعاجلة القضا� اإلضافية مضن إطار زمين  .2
 مس�بقا. حمّدد
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 1027 املادة[
 مبادئ �امة �شأن التنفيذ

 .الصك هذان تطبيق تتعهّد األطراف املتعاقدة بتبّين التدابري الالزمة لضام 1.10

يف إطار أنظمهتا وممارساهتا  هذا الصكيشء مينع األطراف املتعاقدة من حتدید الطریقة املالمئة لتنفيذ أحاكم ال  2.10
 ]القانونية.

 

                                         
بعد من قبل جلنة معاهدات الویبو القامئة األخرى. وُأقّر بأهنا مل تُناقش ) من 20إىل  10مالحظة من الرئيس: لقد اقتبسُت البنود ا�هنائية واإلداریة (املواد من  27

 ني مربّعني.املعارف وأنه ال �زال یتعني النظر فهيا واس�تعراضها رمسيا من قبل ا�ول األعضاء وأمانة الویبو. و�ليه �رد لك من ت� املواد بني قوس
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 11املادة [
 امجلعية

 :كون لألطراف املتعاقدة مجعية� 1.11

�سا�ده مندوبون مناوبون ومستشارون يف امجلعية مبندوب وا�د جيوز أن  �كون لك طرف متعاقد ممثال (أ)
 و�رباء.

وجيوز للجمعية أن تطلب إىل الویبو أن متنح مسا�دة . نهیتحمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد ا�ي عيّ  (ب)
 ُ عد من الب�ان النامية وفقا للمامرسة اليت تتبعها امجلعية مالية لتيسري اشرتاك وفود األطراف املتعاقدة اليت ت

 املت�دة أو من الب�ان املنتق� إىل نظام �قتصاد احلر. العامة لألمم

وتقوم  .وتنفيذه هذا الصكوتطبيق  وتطو�ره هذا الصكتتناول امجلعية املسائل املتعلقة �حملافظة �ىل  (ج)
أ�اله، وجيوز لها �تفاق �ىل تعدیالت و/أو �روتو�والت  9امجلعية �الس�تعراض املشار إليه يف املادة 

رفقات لهذا الصك وفقا لالس�تعراض. وجيوز للجمعية إ�شاء فریق �امل تقين وا�د أو أكرث ليقدم و/أو م
 أ�اله، و�شأن أیة مسأ� أخرى. 9و 7لها املشورة �شأن املسائل املشار إ�هيا يف املادتني 

ومية ا�ولية احلكف� یتعلق بقبول بعض املنظامت  13تبارش امجلعية املهمة املعهودة إ�هيا مبوجب املادة  (د)
 .ذا الصكلتصبح أطرافا يف ه

جيوز ألي طرف متعاقد �كون مبثابة . و �لك طرف متعاقد، �كون دوً�، صوٌت وا�د ویصوت �مسه فقط (ه)
منظمة حكومية دولية �شرتاك يف التصویت، بدال من ا�ول األعضاء فيه، بعدد من األصوات �ساوي 

. وال جيوز ألي منظمة حكومية دولية من ذ� القبيل هذا الصك �دد ا�ول األعضاء فيه واألطراف يف
أن �شرتك يف التصویت إذا مارست أي دو� وا�دة من ا�ول األعضاء فهيا حقها يف التصویت 

 حصيح. والعكس

العامة للویبو، ما مل جتمتع امجلعية بناء �ىل دعوة من املد�ر العام ويف الفرتة واملاكن نفس�هيام ال��ن جتمتع فهيام امجلعية  2.11
 تنشأ ظروف اس�تثنائية.

�سعى امجلعية إىل اختاذ قراراهتا بتوافق اآلراء وتضع نظا�ا ا�ا�يل، مبا يف ذ� ا�عوة إىل عقد دورات اس�تثنائية،  3.11
 ك.]هذا الصد األ�لبية املطلوبة الختاذ خمتلف أنواع القرارات مع مرا�اة أحاكم ورشوط النصاب القانوين، وحتدّ 
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 12املادة [
 املكتب ا�ويل

 ].الصك ااملهامت اإلداریة املتعلقة هبذ أمانة الویبوبارش ت 
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 13املادة [
 الصكأطراف 

 .هذا الصكيف  دو� عضو يف الویبو أن تصبح طرفاجيوز ألي  1.13

تعلن ت� املنظمة أن ، رشط أن ا الصكحكومية دولية لتصبح طرفا يف هذر قبول أي منظمة جيوز للجمعية أن تقرّ  2.13
ولها �رشیعا �اصا عن ت� املوضو�ات �كون ملزما �لك ا�ول  هذا الصكشملها � صالحية النظر يف املوضو�ات اليت لها 

 ].هذا الصكاألعضاء فهيا وأهنا مفوضة تفویضا حصي�ا، وفقا لنظا�ا ا�ا�يل، ألن تصبح طرفا يف 
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 14املادة [
 املراجعة

ا�عوة إىل عقد أي  مجعية األطراف املتعاقدة مبوجب هذا الصكر وتقرّ  إال يف مؤمتر دبلومايس. الصكهذا ال جيوز مراجعة 
 ]مؤمتر دبلومايس.
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 15املادة [
 التوقيع

طرف مؤهل، ملدة ، وبعد ذ� يف مقر الویبو الرئييس، ألي ........للتوقيع يف املؤمتر ا�بلومايس يف  امتا� هذا الصككون �
 ].دهس�نة بعد اع�
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 16املادة [
 ا�خول �زي النفاذ

و�ئق  13من األطراف املؤه� املشار إ�هيا يف املادة  طرفا 20بعد ثالثة أشهر من إیداع �زي النفاذ  هذا الصكد�ل ی
 ]تصدیقها أو انضام�ا.
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 17املادة [
 النقض

بعد س�نة  م للویبو. ویصبح لك نقض �فذالعامبوجب إخطار یو�ه إىل املد�ر ا هذا الصكجيوز ألي طرف متعاقد أن ینقض 
 ]من التارخي ا�ي یتسمل فيه املد�ر العام للویبو اإلخطار.
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 18املادة [
 التحفظات

 هذا الصك.]�ىل  اتحتفظ أیة جيوز إبداءال 
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 19املادة [
 النص املوثوق

ُ  ،الروس�ية والصينية والفر�س�يةيف �س�ة أصلية �للغات العربية واإلس�بانية واإلنلكزيیة و  هذا الصكوقّع یُ  1.19 عترب لك وت
 النصوص متساویة يف احلجية.

بناء �ىل طلب أ�د  1.19 إ�داد نصوص رمسية بأي لغة �الف اللغات املشار إ�هيا يف املادةللویبو یتوىل املد�ر العام  2.19
بعبارة "الطرف املعين" لك دو� عضو قصد األطراف املعنية، بعد التشاور مع لك األطراف املعنية. وألغراض هذه الفقرة، یُ 

ولية أخرى يف الویبو �كون لغهتا الرمسية أو إ�دى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية، و�حتاد األورويب وأي منظمة حكومية د
 ]، إذا اكنت إ�دى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية.هذا الصكيف  جيوز لها أن تصبح طرفا
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 20املادة [
 اعأمني اإلید

 ].هذا الصك�كون املد�ر العام للویبو أمني إیداع 

 

 

 ......يف  ّررحُ 

 الوثيقة]و  املرفق الرابع [هنایة
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