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WIPO/GRTKF/IC/40/18 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019 يونيو 19 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 األربعون الدورة
 2019 يونيو 21إىل  17 منجنيف، 

 محاية املعارف التقليدية: مشروع مواد
 األمانة من إعدادوثيقة 

أعدت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"(،  .1

 ،WIPO/GRTKF/IC/40/4 استنادا إىل الوثيقة، 2019يونيو  21 إىل 17املعقودة يف الفرتة من  األربعنيدورهتا  يف

ةل -مواد  : مرشوعاملعارف التقليديةحامية " نصا آخر بعنوان ين املعدر رت. "(.Rev) نسخة امليّسر أن تنظر اللجنة  اللجنة وقرر

، ابلصيغة اليت ورد "امجلعية العامةرصد التقدم احملرز وتوجيه توصية إىل من جدول األعامل " 7يف إطار البند  ذكل النص يف

 19من جدول األعامل "املعارف التقليدية/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي" يف  6هبا دلى اختتام النظر يف البند 

النحو الوارد يف  ، عىل2019 وبرانمج معلها لعام 2019-2018 للثنائية ة اللجنةلوالي طبقا   ،2019 يونيو

، ابعتبارها وثيقة األربعنييك تنظر فهيا يف دورهتا املعارف التقليدية  يقة للجنةوتُتاح هذه الوث  .WO/GA/49/21 الوثيقة

 من جدول األعامل. 7معل مضن البند 

  



WIPO/GRTKF/IC/40/18 
2 
 

ةل -مواد  مرشوع :املعارف التقليديةحامية "يرد النص املعنون و  .2 ين املعدر ن "(.Rev) نسخة امليّسر ة إابر ، بصيغته املعدر

 يف مرفق هذه الوثيقة. للجنة،ادلورة األربعني 

إن اللجنة مدعوة إىل اس تعراض الوثيقة  .3

طبقا  لوالية اللجنة للثنائية الواردة يف املرفق 

والقرار  2019وبرانمج معلها لعام  2018-2019

ن  6اخلاص ابلبند  من جدول األعامل املتخذ إابر

 .دورهتا األربعني املشار إلهيا أعاله

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد

ةل ين املعدر  (2019 يونيو Rev.( )19) نسخة امليّسر
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 ادليباجة/مقدمة

، وبتطلعات ]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةبإعالن  اعرتافا   .1
رنة  فيه[؛ ]املبي

]إقرارا  بأن ]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية لها احلق[ اإلقرار حبقوق ]الشعوب[ األصلية ومصاحل امجلاعات  .2
 ة برتاهثا الثقايف، مبا يف ذكل معارفها التقليدية، والتحمك فهيا وحاميهتا وتمنيهتا؛[احمللية[ يف احلفاظ عىل ملكيهتا الفكرية املرتبط

إقرارا  بأن وضع ]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية خيتلف من منطقة ألخرى ومن بدل آلخر وأنه ينبغي مراعاة  .3
 ة؛دالةل اخلصائص الوطنية واإلقلميية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافي

إقرارا  بأن املعارف التقليدية ]للشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية لها قمية ]ذاتية[، مبا يف ذكل قمية اجامتعية وثقافية  .4
 وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وجتارية وتربوية؛

ة، إمن حياة فكرية  أنظمة املعارف التقليدية تكفل ُأُطرا  ملا جيري من نشاط ابتاكري ويتواصلاعرتافا  بأن  .5 بداعية ممتزير
 ؛مجلاعات األصلية واحملليةوا ]للشعوب[ ابلنس بة]جوهرية[ تكتيس ماكنة 

 احرتاما  لالس تخدام العريف للمعارف التقليدية وتمنيهتا وتبادلها ونقلها بشلك متواصل؛ .6

الحرتام أنظمة املعارف التقليدية وكرامة أحصاب املعارف التقليدية اذلين يصونون تكل األنظمة وحيافظون علهيا،  إذاكء   .7
 ة؛وكذا سالمهتم الثقافية وقميهم الروحي

الابتاكر ونقل املعارف ونرشها مبا يعود ابإلبداع ويف الهنوض  ينبغي أن تسهم حامية املعارف التقليديةاعرتافا  بأن  .8
ملنفعة عىل لك من أحصاب املعارف التقليدية ومس تخدمهيا وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي اب

 .وإرساء توازن بني احلقوق والواجبات

 متفق علهيا، مباوالتبادل الثقايف برشوط أو غريها من املامرسات العادةل لحرية الفكرية والفنية وأعامل البحث تشجيعا  ل] .9
األصلية  [لشعوبللمنافع ورهن موافقة حرة ومس بقة ومس تنرية وإقرار ومشاركة من قبل ]ا نصفيف ذكل التقامس العادل وامل 

 و]األمم/املس تفيدين.[؛[ احمللية[وامجلاعات ]

 ابمللكية الفكرية؛[ ]ضامان  لدلمع املتبادل مع الاتفاقات ادلولية املتعلقة حبامية املعارف التقليدية وصوهنا، وتكل املتعلقة .10

إقرارا  ابدلور اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابالبتاكر واإلبداع ونقل املعارف ونرشها ويف التمنية  .11
دي املعارف التقليدية ومس تخدمهيا، وتأكيدا  ذلكل ادلور من جديد؛  الاقتصادية مبا خيدم أحصاب املصلحة ومورر

اليت تُعد رضورية [ و] يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل امجليع، ابلقمية اليت إقرارا   .12
 [.وابحلاجة إىل حامية املكل العام واحلفاظ عليه]لإلبداع والابتاكر، 

ق املتعلقة ابملعارف إىل قواعد وضوابط جديدة فامي خيص توفري الوسائل الفعاةل واملناس بة إلنفاذ احلقو ]إقرارا  ابحلاجة  .13
 التقليدية، مع مراعاة الاختالفات القامئة بني األنظمة القانونية الوطنية؛

يف هذا الصك ما ميكن تفسريه اكنتقاص أو إلغاء للحقوق اليت تمتتع هبا ]الشعوب[ األصلية أو امجلاعات احمللية ]ليس  .14
 [أو قد تكتس هبا يف املس تقبل. حاليا  
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 1]املادة 

 املصطلحاتاس تخدام 

 ألغراض هذا الصك:

 يعين: المتكل غري املرشوع]

 1البديل ]

أي نفاذ إىل ]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[ أو اس تخداهما بدون موافقة حرة ومس بقة ومس تنرية أو إقرار ومشاركة 
أاكدميي أو نقل وكذكل، عند الاقتضاء، بدون رشوط متفق علهيا، أاي اكن الغرض من ذكل )جتاري أو حبيث أو 

 [للتكنولوجيا(.

 2البديل ]

 ]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[عندما حيصل املس تخدم عىل معارف تقليدية ]محمية[ متلكها هجة أخرى س تخدام ا
بأن ، مع الاعرتاف يؤدي إىل انهتاك القانون الوطين يف بدل املوردممرا إخالل ابلثقة  من صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أو

أو احلصول علهيا من  ،الكتبقراءة أو[  ،املس تقلأو اإلبداع شاف ت الاك ]مثل  ،معارف تقليدية عرب وسائل قانونية اكتساب
املعارف نتيجة اخفاق أحصاب  ، والهندسة العكس ية، والكشف غري املقصودامجلاعات التقليدية األصلية مصادر خارج

سوء اس تخدام/اس تخداما بدون ترصحي/اس تخداما /غري مرشوع ]متلاكال يعدر  ،يف اختاذ إجراءات وقائية معقوةل التقليدية
 [بطرق غري عادية وغري منصفة.[

 3البديل ]

املعارف التقليدية اخلاصة ابملس تفيدين أو اس تخدام لها ينهتك القانون العريف واملامرسات املعمتدة يف إدارة النفاذ أي نفاذ إىل 
 [اس تخداهما. وأإىل تكل املعارف التقليدية 

 4البديل ]

حرة بدون موافقة أي نفاذ إىل املعارف التقليدية اخلاصة ]ابلشعوب[ األصلية أو امجلاعات احمللية ]املس تفيدة[ أو اس تخداهما 
أو رشوط متفق علهيا، انهتااك للقانون العريف واملامرسات املعمتدة يف إدارة النفاذ إىل تكل املعارف التقليدية مس تنرية و مس بقة و 
 [[اس تخداهما. وأ

يف حال اس تخدام املعارف التقليدية اليت ميلكها مس تفيد من قبل املس تخدم بطريقة تؤدي إىل  سوء اس تخدام]قد حيدث 
هتانهتاك للقانون الوطين أو التدا معلية الاس تخدام؛ وقد تتخذ طبيعة  ا السلطة الترشيعية يف البدل اذلي تمت فيهبري اليت أقرر

حامية املعارف التقليدية أو طبيعة صوهنا عىل الصعيد احمليل أشاكال خمتلفة مثل أنواع جديدة من حامية امللكية الفكرية، 
 مئ عىل التدابري، أو توليفة تشمل لك تكل األشاكل.[حامية عىل أساس مبادئ املنافسة غري العادةل، أو هنج قا أو

وأحاكم  3 [املادة]تس تويف رشوط األهلية املنصوص علهيا يف اليت وهرية اجلتقليدية ال عارف امليه  املعارف التقليدية احملمية]
 اخلاصة بنطاق امحلاية ورشوطها.[ 5 [املادة]
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 بديل

للمس تفيدين كام مه معرفون يف ]ابلرتاث الثقايف  بوضوحاليت تتصل اجلوهرية  تقليديةال  عارفيه امل املعارف التقليدية احملمية]
 جامعييف س ياق  علهيا ومتقامسة اوحمافظومطورة مس تنبطة وتكون مبدعة و  ،لشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية[ ]ل 4 املادة

دت من قبل لك دوةل عضو، عىل أال تق س نة أو مخسة أجيال،  50ل تكل املدة عن ومتوارثة من جيل إىل آخر ملدة ُحدر
 .[5وتس تويف نطاق امحلاية ورشوطها مبوجب املادة 

، ألغراض هذا الصك، إىل مواد غري ملموسة بطبيعهتا ليست محمية أو ال جيوز حاميهتا حبقوق امللكية املكل العام]يشري 
هيا ترشيعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تكل املواد. وقد الفكرية املعمول هبا أو ما يرتبط هبا من أشاكل امحلاية اليت تنص عل

حيدث ذكل، مثال، يف احلاالت اليت ال يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط األسايس لالس تفادة من حامية امللكية الفكرية 
 عىل الصعيد الوطين أو، حسب احلال، يف احلاالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أية حامية سابقة.[

ة بأية جامعة أصلية[  متاحة للجمهور]يعين مصطلح  ]مكوانت املوضوع[/]املعارف التقليدية[ اليت ]فقدت صلهتا املمزيز
نة، عىل الرمغ من إدراك امجلهور ملنش هئا التارخيي.[  وأصبحت ]ابلتايل[ عامة أو ُمخزر

 تقليدية]تُعترب املعارف 

ا للهوية الثقافية أو الاجامتعية، أو الرتاث الثقايف، لشعب عندما تكتسب، مع مرور الوقت، شالك أو حمتوى رمز اي أو ممزير
 أصيل أو جامعة حملية/مس تفيد.[

غريمه من ]أو /]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية وانبعة من يت تكون ال تشري إىل املعارف املعارف التقليدية
تبرصر يف س ياق أو جتارب أو وسائل روحية، أو نتيجة نشاط فكري تكون حيوية ومتغرية و تكون اليت قد و  [املس تفيدين

املهارات أو مبا يف ذكل ادلراية العملية البيئة، ابألرض و واليت قد تكون مرتبطة ، ذكل الس ياق انطالقا من أو تقليدي
 .أو التعلر  التعلميأو املامرسات  أوالابتاكرات  أو

 1]البديل 

ملعارف التقليدية اليت متتلكها وتعتربها رسية ]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية ]وغريمه من يه ا املعارف التقليدية الّسية
املس تفيدين[ املعنية طبقا  لقوانيهنا وبروتوكوالهتا وممارساهتا العرفية وعىل أساس أن يكون اس تخدام املعارف التقليدية أو 

 تطبيقها حمصورا  يف نطاق رسي.[

 2]البديل 

يه املعارف التقليدية اليت ليست معروفة للجمهور بشلك عام أو متاحة هل بسهوةل؛ واليت لها قمية  لتقليدية الّسيةاملعارف ا
 جتارية بسبب رسيهتا؛ واليت خضعت لتدابري للحفاظ عىل رسية املعارف.[

سع ولكهنا تعدر جزءا من يه معارف تقليدية قد تكون رسية أو منترشة عىل نطاق ضيق أو وا ]املعارف التقليدية املقدسة
 الهوية الروحية للمس تفيدين.[

يه املعارف التقليدية ]غري الّسية[ اليت ميتلكها املس تفيدون بدون اختاذ تدابري ]املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق ضيق 
 للحفاظ عىل رسيهتا ولكن ال يسهل النفاذ إلهيا لغري أعضاء اجملموعة.[
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يه املعارف التقليدية ]غري الّسية[ اليت يتيّس نفاذ امجلهور إلهيا ]ولكهنا تظل  نترشة عىل نطاق واسع]املعارف التقليدية امل 
 مرتبطة ارتباطا ثقافيا ابلهوية الاجامتعية للمس تفيدين[.[

 سلمية عرب وسائل غريهو اس تخدام املعارف التقليدية ]احملمية[ واليت حصل علهيا مس تخدم من صاحهبا  ]المتكل غري القانوين
وإن اس تخدام معارف  .صاحب تكل املعارف التقليدية ]احملمية[أو إخالل ابلثقة ممرا يؤدي إىل انهتاك القانون الوطين يف بدل 

املس تقل، وقراءة املنشورات، والهندسة  أو اإلبداع الاس تكشاف مكتس بة عرب وسائل قانونية مثلتقليدية ]محمية[ 
املتعمد نتيجة إخفاق أحصاب املعارف التقليدية ]احملمية[ يف اختاذ إجراءات وقائية العكس ية، والكشف غري املقصود أو 

 معقوةل ال يعدر متلاك غري قانوين.[

 هو اس تخدام املعارف التقليدية ]احملمية[ دون إذن صاحب احلق.[ ]اس تخدام بدون ترصحي

 يعين]]"اس تخدام[/]"اس تعامل"[ 

ال استنادا يف حال اكنت املعارف التقليدية  )أ( ]احملمية[ مشموةل مبنتج ]أو[ يف حال اكن منتج ُمس تحداث أو ُمحصر
 إىل معارف تقليدية ]محمية[:

 تصنيع املنتج أو اس ترياده أو عرضه للبيع أو بيعه أو ختزينه أو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "1"

 ج الس ياق التقليدي؛أو امتالك املنتج ألغراض عرضه للبيع أو بيعه أو اس تخدامه خار  "2"

]أو[ يف حال اكنت طريقة صنع ُمس تحدثة أو  طريقة صنع]احملمية[ مشموةل بيف حال اكنت املعارف التقليدية  )ب(
ةل استنادا إىل معارف تقليدية ]محمية[  :ُمحصر

 اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛ "1"

الفرعي )أ( فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة الس تعامل أو مبارشة األفعال املشار إلهيا يف البند  "2"
 طريقة الصنع.

 اس تخدام املعارف التقليدية ]احملمية[ يف أنشطة البحث والتطوير غري التجارية؛ )ج(

 أو اس تخدام املعارف التقليدية ]احملمية[ يف أنشطة البحث والتطوير التجارية.[[ )د(
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 2]املادة 

 هدافاأل

 1]البديل 

 :فامي خيص امللكية الفكرية ملنع ما ييل ومالمئةفعاةل ومتوازنة حامية توفري إىل  هذا الصك هيدف

 ؛2و/أو بدون مقابل 1ترصحي بدون املعارف التقليدية اس تخدام )أ(

 ،عن خطأ محلاية املعارف التقليديةق امللكية الفكرية حقو منح و  )ب(

 دمع الاس تخدام املناسب للمعارف التقليدية[.[مع ]

 2]البديل 

لمعارف التقليدية مضن نظام امللكية ل الفعاةل واملتوازنة واملالمئةاية وامحلالاس تخدام املناسب  دمع هيدف هذا الصك إىل
 ]املس تفيدين[.[ []الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية]الفكرية، وفقا  للقانون الوطين، ومع الاعرتاف حبقوق 

 3]البديل 

احرتام قمي وفقا  للقانون الوطين، ومع دمع الاس تخدام املناسب للمعارف التقليدية مضن نظام الرباءات، هذا الصك إىل هيدف 
 :أحصاب املعارف التقليدية، من خالل ما ييل

املسامهة يف حامية الابتاكر ويف نقل املعرفة ونرشها مبا يعود ابلنفع املتبادل عىل أحصاب املعارف  )أ(
 خدمهيا ويؤدي إىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وموازنة احلقوق والواجبات؛التقليدية احملمية ومس ت

امجليع، من قبل الس تخدام لمجموعة املعارف املتاحة و  ابلقمية اليت يكتس هيا مكل عام حيويواإلقرار  )ب(
 ؛حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه وبرضورةواليت تُعد رضورية لإلبداع والابتاكر، 

 غري الّسية.[[عن خطأ محلاية املعارف التقليدية  الرباءاتومنع منح حقوق  )ج(

  

                                         
 واس تخدام بشلك غري قانوين.يشمل الاس تخدام بدون ترصحي مجةل أمور مهنا المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية وسوء اس تخداهما  1

 يشمل الاس تخدام بدون مقابل عدم توفري اس تحقاقات مالية أو غري مالية. 2
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 3املادة ]

 ]معايري امحلاية/معايري األهلية[

 1]البديل 

 ذا الصك املعارف التقليدية اليت:، تشمل امحلاية مبوجب ه2.3مع مراعاة املادة  1.3

أو تتلقاها  تس تنبطهاأو  و/أو ]غريمه من املس تفيدين[ ]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية تبدعها )أ(
جامعي ]وفقا  لقوانيهنا وبروتوكوالهتا  يف س ياقوحتافظ علهيا ومتتلكها وتس تخدهما  وتطورهاتكشف عهنا،  أو

 ؛[العرفية

غريمه من و/أو ] وامجلاعات احملليةاألصلية للشعوب  التقليديالرتاث وترتبط ابلهوية الثقافية والاجامتعية و  )ب(
 ؛[، وتُعد جزءا  ال يتجزأ من تكل الهوية وذكل الرتاثاملس تفيدين

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

جيوز لدلول األعضاء/األطراف املتعاقدة أن تقوم، مبوجب قانوهنا الوطين، بتقييد امحلاية برشط وجود مس بق للمعارف  2.3
 .[ول األعضاء/األطراف املتعاقدةالتقليدية طوال مدة معقوةل حتددها ادل

 2]البديل 

 ذا الصك املعارف التقليدية اليت:ينبغي أن تشمل امحلاية مبوجب ه

أو تتلقاها  تس تنبطهاأو  و/أو ]غريمه من املس تفيدين[ ]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية تبدعها )أ(
جامعي ]وفقا  لقوانيهنا وبروتوكوالهتا  يف س ياقوحتافظ علهيا ومتتلكها وتس تخدهما  وتطورهاتكشف عهنا،  أو

 ؛العرفية[

و/أو ]غريمه من  وامجلاعات احملليةاألصلية للشعوب  التقليديالرتاث وترتبط ابلهوية الثقافية والاجامتعية و  )ب(
 ؛تبط هبام بوضوح[، وتُعد جزءا  ال يتجزأ من تكل الهوية وذكل الرتاث وتر املس تفيدين

س نة  مخسني، ملدة ال تقلر عن وتتوارث عرب األجيال أو من جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال )ج(
 مخسة أجيال.[[ أو

 3 املادة بديل]

 ]موضوع الصك[

 املعارف التقليدية اليت:الرباءات و يطبَّق هذا الصك عىل 

 ؛4 للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادةابلرتاث الثقايف  بوضوحتكون متصةل  )أ(

ومتوارثة من جيل إىل آخر ملدة  جامعييف س ياق  علهيا ومتقامسة اوحمافظومطورة مس تنبطة تكون مبدعة/و  )ب(
د  س نة أو مخسة أجيال.[ 50، عىل أال تقل تكل املدة عن ت من قبل لك دوةل عضوُحدر
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 4املادة ]

 املس تفيدون

 1]البديل 

دين يف القانون الوطين 3وغريمه من املس تفيدين،احمللية  اعاتمجلالشعوب األصلية وامه  هذا الصكاملس تفيدون من   .[احملدر

 2]البديل 

 معارف تقليدية ]محمية[.[ األصلية واحمللية اليت متكل اعاتمجل]الشعوب[ وامه  ]امحلاية مبوجب[ هذا الصكاملس تفيدون من 

 3]البديل 

]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية وغريمه من املس تفيدين، ]مثل ادلول ]و/أو األمم[[، املس تفيدون من هذا الصك مه 
دين يف القانون الوطين.[[  احملدر

  

                                         
 قد يشمل مصطلح "غريمه من املس تفيدين" ادلول أو األمم. 3
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 5املادة ]

 ]ورشوطها[ نطاق امحلاية

 1]البديل 

للمس تفيدين من ]ينبغي/يتعني[ أن ]تصون[ ]حتمي[ ادلول األعضاء ]املصاحل[ ]احلقوق[ الاقتصادية واملعنوية  1.5
فة يف هذا الصك، عند الاقتضاء ووفقا   للقانون الوطين، ]مع مراعاة الاس تثناءات  املعارف التقليدية ]احملمية[ كام يه معرر

فة يف املادة  والتقييدات، كام  [ ]وبطريقة معقوةل ومتوازنة.[14، وعىل حنو متسق مع املادة 9يه معرر

املعروفة أو املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعة  املعارف التقليديةال متتد امحلاية مبوجب هذا الصك إىل  2.5
فون يف هذا ]الصك[، ]ملدة معقوةل[، أو املوجودة يف املكل العام، أو احملمية حبق من حقوق امللكية  املس تفيدين، كام مه معرر

 .[الفكرية

 2]البديل 

ووفقا للقانون  عىل النحو املناسبتتخذ ادلول األعضاء تدابري ترشيعية و/أو إدارية و/أو س ياس ية،  ]ينبغي/يتعني[ أن 1.5
 ، لضامن ما ييل:14وبطريقة ومتوافقة مع املادة  وبطريقة معقوةل ومتوازنة الوطين

ين تشري إىل نفاذ القوانني واملامرسات العرفية ]للشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية/املس تفيد يف حال اكنت )أ(
 مقيرد إىل املعارف التقليدية، مبا يف ذكل عندما تكون املعارف التقليدية رسية أو مقدسة:

متتع املس تفيدين ابحلق الاس تئثاري وامجلاعي يف احلفاظ عىل معارفهم التقليدية والتحمك فهيا واس تخداهما  "1"
و منعهام؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع وتمنيهتا والسامح ابلنفاذ إلهيا واس تخداهما/اس تعاملها أ

 املتأتية من اس تخداهما.

متتع املس تفيدين ابحلق املعنوي يف إس ناد معارفهم التقليدية واحلق يف اس تخداهما اس تخداما حيرتم  "2"
 سالمة تكل املعارف التقليدية.

القوانني واملامرسات العرفية ]للشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية/املس تفيدين تشري إىل أن  يف حال اكنت )ب(
مل تعدر حتت التحمك احلرصي للمس تفيدين ولكهنا تظل مرتبطة ارتباطا  واحضا  ابلهوية الثقافية املعارف التقليدية 

 للمس تفيدين:

 املتأتية من اس تخداهما؛حصول املس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع  "1"

متتع املس تفيدين ابحلق املعنوي يف إس ناد معارفهم التقليدية واحلق يف اس تخداهما اس تخداما حيرتم  "2"
 سالمة تكل املعارف التقليدية.

تتوافق املس تعمةل دون احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية و/أو املس تعمةل بطريقة ال ]فامي خيص املعارف التقليدية  2.5
، جيوز ]للشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية أو غريمه القوانني واملامرسات العرفية ]للشعوب[ وامجلاعات األصلية واحملليةمع 

مع )أ(، 1.5 يف الفقرةمن املس تفيدين، حسب الاقتضاء، الالامتس من السلطات الوطنية املعنية امحلاية املنصوص علهيا 
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ة، مثل الوقائع التارخيية والقوانني األصلية والعرفية والقوانني الوطنية وادلولية واألدةل عىل األرضار مراعاة لك الظروف الوجهي
 [[.غري املرصرح به الاس تعاملالثقافية اليت ميكن أن تنجم عن ذكل 

 3]البديل 

مبدعة  ، واكنت4املادة  فيدين كام مه معرفون يفمتصةل بوضوح ابلرتاث الثقايف للمس ت يف حال اكنت املعارف التقليدية 
لك دوةل عضو، عىل  حددهتاومس تنبطة ومطورة وحمافظا علهيا ومتقامسة يف س ياق جامعي ومتوارثة من جيل إىل آخر ملدة 

 ، ينبغي حامية املعارف التقليدية وفقا  للنطاق والرشوط املبيَّنني أدانه:س نة أو مخسة أجيال 50أال تقل تكل املدة عن 

ادلول األعضاء ما  تشجع ينبغياملعارف التقليدية احملمية رسية، سواء أاكنت مقدسة أم غري مقدسة،  يف حال اكنت 1.5
 ييل:

رغون املعارف التقليدية بشلك مبارش للمس تخدمنيمتتع املس تفيدين،  )أ( ابإلماكنية املتاحة مبوجب  ،اذلين يبل
تحمك فهيا واس تخداهما وتمنيهتا والسامح ابلنفاذ إلهيا وال  احملميةالقانون الوطين يف احلفاظ عىل معارفهم التقليدية 

 واس تخداهما/اس تعاملها أو منعهام؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأتية من اس تخداهما.

، املمكن متيزيمهتكل املعارف التقليدية احملمية حتديد واحض ال لبس فيه من قبل املس تخدمني ألحصاب  )ب(
 .ينعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيداملواس تخداهمم 

املعارف التقليدية احملمية منترشة عىل نطاق ضيق، سواء أاكنت مقدسة أم غري مقدسة، ينبغي أن  اكنت يف حال 2.5
 تسعى ادلول األعضاء إىل تشجيع املامرسة الفضىل عىل حنو ما ييل:

رغون املعارف التقليدية احملمية بشلك مبارش للمس تخدمنيحصول املس تفيدين اذلين  )أ( عىل نصيب عادل  يبل
 ؛من قبل املس تخدمنيومنصف من املنافع املتأتية من اس تخداهما 

تكل املعارف وحتديد املس تخدمني، بشلك واحض ال لبس فيه، أحصاب املعارف التقليدية احملمية عند اس تخدام  )ب(
 املعايري واملامرسات الثقافية للمس تفيدين.رف اس تخداما حيرتم املعاالتقليدية، واس تخداهمم 

يف  املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع إدراج من أجل وينبغي لدلول األعضاء أن تبذل لك مساعهيا 3.5
 [احملفوظات واحملافظة علهيا.

 )اثنيا(5]املادة 

 فاعية[حامية ]قواعد البياانت[ وامحلاية ]التمكيلية[ ]و[ ]ادل

 حامية قواعد البياانت

ينبغي لدلول األعضاء، اعرتافا مهنا بأمهية التعاون والتشاور مع امجلاعات األصلية واحمللية يف حتديد النفاذ إىل املعارف 
 وطنيةالبياانت ال وضع قواعد التقليدية، أن تسعى، رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام، إىل تيسري وتشجيع 
 التالية اخلاصة ابملعارف التقليدية واليت ميكن للمس تفيدين اإلسهام فهيا طوعا مبعارفهم التقليدية:
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الشفافية و/أو اليقني و/أو الصون  ملعارف التقليدية ألغراضمتاحة للجمهور عن اقواعد بياانت وطنية  1)اثنيا(5
سري وتشجيع اس تحداث املعارف التقليدية وتبادلها وتعمميها عىل تي ، حسب الاقتضاء، التعاون عرب احلدود، وللعمل و/أو

 .والنفاذ إلهيا

قواعد بياانت وطنية عن املعارف التقليدية ال ميكن سوى ملاكتب امللكية الفكرية النفاذ إلهيا ألغراض منع منح  2)اثنيا(5
ن اإلبقاء عىل رسية املعلومات الواردة فهيا، حقوق امللكية الفكرية عن خطأ. وينبغي أن تسعى ماكتب امللكية الفكرية إىل ضام

 ابس تثناء احلاةل اليت يُستشهد فهيا بتكل املعلومات أثناء حفص طلب من طلبات حامية امللكية الفكرية.

وقواعد بياانت وطنية غري متاحة للجمهور ألغراض تدوين وصون املعارف التقليدية مضن امجلاعات األصلية  3)اثنيا(5
لقوانيهنم العرفية وممارساهتم  وينبغي أال تتاح إماكنية النفاذ إىل ذكل النوع من قواعد البياانت سوى للمس تفيدين وفقا  واحمللية. 

 اس تخداهما. وأاملعمتدة اليت حتمك النفاذ إىل تكل املعارف التقليدية 

 امحلاية ]التمكيلية[ ]ادلفاعية[

 

 عاقدة[، رهنا ابلقانون الوطين والقانون العريف ومتاش يا معهام ]السعي إىل[:ينبغي ]لدلول األعضاء[/]األطراف املت 4)اثنيا(5

ملعارف التقليدية ألغراض امحلاية ادلفاعية ]متاحة للجمهور[ عن اوضع قواعد بياانت وطنية  تشجيع/تيسري )أ(
أو اليقني ، ]مبا يف ذكل عرب منع منح الرباءات عن خطأ[، و/أو ألغراض الشفافية و/للمعارف التقليدية

 الصون و/أو التعاون عرب احلدود؛ و/أو

ملوارد الوراثية واملعارف عن ا ]متاحة للجمهور[ ، حسب الاقتضاء، إعداد قواعد بياانتتشجيع/تيسري] )ب(
 [التقليدية املرتبطة هبا وتبادلها وتعمميها والنفاذ إلهيا؛

 [؛[بتقدمي حاةل التقنية الصناعية السابقة]سمح للغري ابلطعن يف صالحية براءة لالعرتاض ت تدابري  ]توفري )ج(

 ؛واس تخداهما اختيارية ع إعداد مدوانت سلوكيشج ت  )د(

]ردع الكشف عن املعلومات اليت تكون، بطريقة مرشوعة، حتت س يطرة املس تفيدين أو احلصول علهيا أو  )ه(
ملس تفيدين، مبا يتناىف واملامرسات التجارية املنصفة عىل أن اس تخداهما من طرف اآلخرين دون ]موافقة[ ا

 تكون ]رسية[ وأن تُترخذ تدابري معقوةل ملنع الكشف عهنا دون ترصحي وأن تكون لها قمية؛[

 النفاذ إلهيا عن املعارف التقليدية ميكن ملاكتب الرباءات ]متاحة للجمهور[ إنشاء قواعد بياانت]النظر يف  )و(
 للقانون الوطين؛ ومجع قواعد البياانت املذكورة وصيانهتا وفقا   اءات عن خطأالرب  بغرض منع منح

 ؛وحمتواها املذكورة وضع حد أدىن من املعايري ملواءمة هيلك قواعد البياانتينبغي  "1"

 وينبغي أن يكون حمتوى قواعد البياانت: "2"

 ؛بلغات ميكن لفاحيص الرباءات فهمها أ.

 ؛وشفوية عن املعارف التقليديةمعلومات كتابية  ب.
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 عارف التقليدية.[حاةل التقنية الصناعية السابقة املتعلقة ابملعن معلومات كتابية وشفوية وجهية  ج.

فامي  لرباءاتاماكتب والفحص اليت جترهيا  البحثألغراض معليات ضع مبادئ توجهيية مناس بة ووافية ]و  )ز(
 التقليدية؛[الرباءات املتعلقة ابملعارف طلبات خيص 

من أجل توثيق كيفية تطبيق املعارف التقليدية وماكنه ومن أجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا، ] 5)اثنيا(5
 ]ينبغي[/]يتعني[ أن تبذل اإلدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات الشفهية املتعلقة ابملعارف التقليدية ووضع قواعد بياانت

 [[املعارف.تكل عن  ]متاحة للجمهور[

]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ أن تنظر يف التعاون لوضع قواعد البياانت املذكورة،  6)اثنيا( 5
وإذا ُأدرجت املعارف ]متعاقد[.  فوال س امي حيامن ال تكون املعارف التقليدية مملوكة فقط داخل حدود ]دوةل عضو[/]طر 

مس بقة حرة و مبوافقة إال لآلخرين  [احملمية]املعارف التقليدية أال تتاح ينبغي  يف قاعدة بياانت، 2للامدة  فقا  و  [احملمية]التقليدية 
 [.املعارف التقليدية من أحصابأو بإقرار ومشاركة ومس تنرية 

ت املذكورة للمتكن من ]ينبغي[/]يتعني[ أيضا أن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية إىل قواعد البياان 7)اثنيا(5
اختاذ القرار الصائب. ولتيسري ذكل النفاذ، ]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ مراعاة مثار الكفاءة 

ن . ]وينبغي[/]يتعني[ أيلاليت ميكن جنهيا من التعاون ادلو  املعلوماتسوى املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكرية ال تتضمر
 .[احملمية]اليت ميكن اس تخداهما لرفض منح التعاون، وعليه فال ]ينبغي[/]يتعني[ أن تتضمن تكل املعلومات املعارف التقليدية 

املعارف التقليدية عن  املتاحة للجمهور]ينبغي[/]يتعني[ أن تبذل اإلدارات الوطنية هجودا لتدوين املعلومات  8)اثنيا(5
 املعارف التقليدية، وذكل من أجل احملافظة عىل تكل املعارف وصوهنا.]متاحة للجمهور[ عن هبدف تعزيز وضع قواعد بياانت 

، ومهنا املتاحة للجمهور ]ينبغي[/]يتعني[ أيضا أن تُبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب امللكية الفكرية إىل املعلومات 9)اثنيا(5
 املتعلقة ابملعارف التقليدية.و  ]املتاحة للجمهور[ يف قواعد البياانت املتوافرةاملعلومات 

]ينبغي[/]يتعني[ أن تضمن ماكتب امللكية الفكرية صون تكل املعلومات يف رسية، ابس تثناء احلاةل اليت يُستشهد  10)اثنيا(5
 [هبا بتكل املعلومات كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة أثناء حفص طلب براءة.[
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 6املادة ]

 احلقوق تطبيق/ارسةومم واجلزاءات العقوابت

 1]البديل 

يتعني عىل األطراف اختاذ تدابري قانونية و/أو إدارية مناس بة وفعاةل ورادعة ومتاكفئة ملواهجة انهتااكت احلقوق املنصوص علهيا 
 يف هذا الصك.[

 2]البديل 

]جنائية أو مدنية ]و[ أو إدارية[  مبوجب قوانيهنا إاتحة إجراءات إنفاذ األعضاءأن تكفل ادلول  ]ينبغي[/]يتعني[ 1.6
 ]العمد أو املهمل[ املساس ملاكحفة]ميّسة ومناس بة ووافية[ ]، وآليات لتسوية املنازعات[ ]، وعقوابت[ ]وجزاءات[ 

[ ]]المتكل غري التعدي عىل امحلاية املمنوحة للمعارف التقليدية مبوجب هذا الصك] ابملصاحل الاقتصادية و/أو املعنوية[[
وع للمعارف التقليدية/سوء اس تخداهما/اس تخداهما دون ترصحي/اس تخداهما بشلك غري عادل وغري منصف[ أو سوء املرش 

 [تكون اكفية لردع مزيد من التعدايت.اس تخدام املعارف التقليدية[ 

تكون ثقال عىل ]مالمئة[ وأال وافية ميّسة وفعاةل وعادةل ومنصفة و  1ينبغي أن تكون اإلجراءات املذكورة يف الفقرة  2.6
املرشوعة الغري ضامانت ملصاحل تكل اإلجراءات . ]وينبغي أيضا أن توفر [احملمية]عاتق ]أحصاب[/]مالرك[ املعارف التقليدية 

 واملصاحل العامة.[

املنصوص علهيا  هم]ينبغي[/]يتعني[ أن يمتتع املس تفيدون حبق اختاذ إجراءات قانونية يف حاةل التعدي عىل حقوق ] 3.6
 [أو يف حاةل عدم الامتثال لها. 2و 1 الفقرتني يف

اليت اكن س يلجأ إلهيا الشعب األصيل  اجلزاءاتأن تعربر عن العقوابت و  واجلزاءاتعند الاقتضاء، ينبغي للعقوابت ] 4.6
 [وامجلاعات احمللية.

 [حيقر ]جيوز[/]ومس تخدمهيا منازعة بني املس تفيدين من املعارف التقليدية أو بني املس تفيدين مهنا  أتنش ]يف حال 5.6
هبا يف القانون ادلويل أو اإلقلميي  امعرتفتكون للك طرف أن حييل القضية إىل آلية ]مس تقةل[ بديةل لتسوية املنازعات 

 [.[حصاب املعارف التقليدية]، إذا اكن الطرفان من نفس البدل[ ]وتكون أكرث مالءمة أل الوطينمعرتفا هبا يف القانون  أو

، مبوجب القانون الوطين املنطبق، أن الانتشار ]املقصود[ عىل نطاق واسع ]يف ح 6.6  لموضوعل]ال تبنير
خارج جامعة ممارسة ميكن متيزيها هو نتيجة ]متكل غري مرشوع/سوء اس تخدام/اس تخدام  [احملمية [/]املعارف التقليديةاحملمي

للقانون الوطين، حيق للمس تفيدين احلصول عىل  دون ترصحي/اس تخدام بشلك غري عادل وغري منصف[ أو أي انهتاك آخر
 ماكفأة/إاتوات عادةل ومنصفة.[

، جيوز النظر يف 1.6إذا ثبت التعدي عىل احلقوق احملمية مبوجب هذا الصك يف اإلجراءات املنصوص علهيا يف الفقرة  7.6
 تضمني العقوابت تدابري العداةل اإلصالحية، وفق طبيعة التعدي وأثره.[[
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 7املادة ]

 رشط الكشف

 1]البديل 

يتعني عىل مس تخديم املعارف التقليدية، يف حال اشرتط القانون الوطين ذكل، الامتثال لرشوط الكشف عن مصدر 
 منشأ املعارف التقليدية.[ و/أو

 2]البديل 

ابملعارف التقليدية  ينبغي أن تش متل طلبات امللكية الفكرية املرتبطة ]ابخرتاع[ بأي معلية صنع أو منتج هل صةل 1.7
د(، وبدل املنشأ إذا اكن البدل  أو يس تخدهما عىل معلومات عن البدل اذلي مجع ]اخملرتع[ املودع أو تلقى منه املعارف )البدل املورر

د للمعارف التقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا. ويتعني أيضا أن يوحض الطلب احلصول عىل املوافقة احلرة واملس بقة  املورر
 اإلقرار واملشاركة للنفاذ والاس تخدام من عدمه.[ تنرية أوواملس  

فعليه أن يذكر املصدر املبارش اذلي مجع ]اخملرتع[ املودع ، 1 ]وإذا اكن املودع جيهل املعلومات املذكورة يف الفقرة 2.7
 تلقى منه املعارف التقليدية.[ أو

، ال يُعاجل الطلب ما مل تُس توف الرشوط. وجيوز 2و 1 ني]وإن مل ميتثل املودع لألحاكم املنصوص علهيا يف الفقرت 3.7
. وإن مل يقدم املودع تكل املعلومات يف املهةل 2و 1 ملكتب امللكية الفكرية حتديد همةل زمنية للمودع يك ميتثل ألحاكم الفقرتني

 الزمنية احملددة، جيور ملكتب امللكية الفكرية رفض الطلب.[

أو مىت قدم معلومات للرشوط اإللزامية غري قابةل لإلنفاذ مىت مل ميتثل املودع منٍح وتصبح  ]تُبطل احلقوق الناش ئة عن 4.7
 .[[خاطئة أو مضلةل

 3]البديل 

]ينبغي أن تش متل طلبات ]الرباءات[ امللكية الفكرية املرتبطة ]ابخرتاع[ بأي معلية صنع أو منتج ]هل صةل[ ابملعارف  1.7
يس تخدهما ]بشلك مبارش[ عىل معلومات عن البدل اذلي مجع ]اخملرتع[ املودع أو تلقى منه املعارف التقليدية ]احملمية[ أو 

د للمعارف التقليدية ]احملمية[ خمتلفا عن بدل منش هئا. ويتعني د(، وبدل املنشأ إذا اكن البدل املورر  التقليدية احملمية )البدل املورر
 رة واملس بقة واملس تنرية أو اإلقرار واملشاركة للنفاذ والاس تخدام من عدمه.[أيضا أن يوحض الطلب احلصول عىل املوافقة احل

فعليه أن يذكر املصدر املبارش اذلي مجع ]اخملرتع[ املودع ، 1 ]وإذا اكن املودع جيهل املعلومات املذكورة يف الفقرة 2.7
 تلقى منه املعارف التقليدية ]احملمية[.[ أو

، ال يُعاجل الطلب ما مل تُس توف الرشوط. وجيوز 2و 1 حاكم املنصوص علهيا يف الفقرتني]وإن مل ميتثل املودع لأل 3.7
. وإن مل يقدم املودع تكل 2و 1 ملكتب ]الرباءات[ امللكية الفكرية حتديد همةل زمنية للمودع يك ميتثل ألحاكم الفقرتني

 ة الفكرية رفض الطلب.[املعلومات يف املهةل الزمنية احملددة، جيوز ملكتب ]الرباءات[ امللكي

. ولكن 2و 1 ]ال تتأثر احلقوق الناش ئة عن براءة ممنوحة ]بأي كشف الحق[ بأن املودع مل ميتثل ألحاكم الفقرتني 4.7
 جيوز فرض عقوابت أخرى، خارج نظام الرباءات، ينص علهيا القانون الوطين، مبا فهيا العقوابت اجلنائية مثل الغرامات.[
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 .[[معلومات خاطئة أو مضلةلاملودع معدا  غري قابةل لإلنفاذ مىت قدم ]تُبطل احلقوق الناش ئة عن منٍح وتصبح  5.7

 4]البديل 

 انعدام رشط الكشف]

ما مل يكن ذكل الكشف همام ابلنس بة ملعايري  ملعارف التقليديةال تتضمن رشوط الكشف يف الرباءات كشفا إلزاميا هل عالقة اب
 .[[[ية مبوجب براءة، أي اجلدة أو النشاط الابتاكري أو المتكنياألهلية للحام
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 8املادة ]

 [/ ]املصاحل[احلقوق]إدارة 

 1]البديل 

مبوافقة حرة ومس بقة ومس تنرية ]مبشاركة مبارشة وإقرار من[ ][، ةتعاقدامل ف اطر األ]اء[/عضاأل ول[ عىل ]ادليتعني]جيوز[/]
 إدارات إدارة أو [نييتع ]إنشاء[/]وفق قانوهنا الوطين،  [،املعارف التقليدية ]أحصاب]املس تفيدين[ ]، ابلتشاور مع[  [من

املعارف  ]أحصاب]املس تفيدين[ حبق خمتصة ]إلدارة احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا الصك[ ]ودون اإلخالل 
 [.[رساهتم العرفيةملواثيقهم ومفاهميهم وقوانيهنم ومما وفقا   مصاحلهم/يف إدارة حقوقهم [التقليدية

 2]البديل 

للقانون الوطين، إلدارة  إنشاء أو تعيني، إدارة أو إدارات خمتصة، وفقا   [ةتعاقدامل ف اطر األ]اء[/عضاأل ولجيوز ]لدل
 احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا ]الصك[.[

 3]البديل 

للقانون الوطين والقانون العريف، تكون مسؤوةل عن قواعد البياانت الوطنية  جيوز لدلول األعضاء إنشاء إدارات خمتصة، وفقا  
اخلاصة ابملعارف التقليدية واملنصوص علهيا يف ]هذا الصك[. وجيوز أن تشمل املسؤوليات تلقي املعلومات املرتبطة ابملعارف 

 التقليدية وتوثيقها وختزيهنا ونرشها إلكرتونيا.[[
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 9املادة ]

 والتقييداتالاس تثناءات 

 1]البديل 

دلى الامتثال لاللزتامات املنصوص عليه يف هذا الصك، ]جيوز[ ]ينبغي[ لدلول األعضاء ]، يف حاالت خاصة،[ اعامتد 
رة والزمة محلاية املصلحة العامة رشط أال تتعارض تكل ، ابلتشاور مع املس تفيدين عند الاقتضاء، اس تثناءات وتقييدات مربر

ر مع الاس تثناءات والتقي   املس تخدمني وال ختلر بغري حق بتنفيذ هذا الصك.[ حقوقيدات بدون مربر

 2]البديل 

 اس تثناءات عامة

 أن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين [/]األطراف املتعاقدة[لدلول األعضاء] [ ]ينبغي[جيوز] 1.9
[ ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة املس تفيدين[ للمس تفيدينأو اإلقرار واملشاركة املس بقة واملس تنرية احلرة و املوافقة  مع]
 ما ييل: ]احملمية[ رشيطة أن حيرتم اس تخدام املعارف التقليدية ،]

 [الاعرتاف ابملس تفيدين، حسب اإلماكن؛] )أ(

 [وعدم اإلساءة إىل املس تفيدين أو إحلاق الرضر هبم؛] )ب(

 ؛[امرسة املنصفةوالتوافق مع امل] )ج(

ر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري.] (د)  [[وعدم إحلاق رضر بال مربر

فامي يتعلق ابملعارف التقليدية ]املقدسة[ ]والّسية[،  رضر يتعذر تداركهوقوع من  عقوةلخش ية م]يف حال وجود  2.9
 .[اس تثناءات وتقييداتضاء[/]األطراف املتعاقدة[ ]جيوز[/]يتعني[/]ينبغي[ أال تضع ]ادلول األع

 اس تثناءات حمددة

]لدلول األعضاء[/]األطراف  [ ]ينبغي[جيوز،[ ]1 املنصوص علهيا يف الفقرة الاس تثناءات والتقييدات]]إضافة إىل  3.9
 :املتعاقدة[ أن تعمتد تقييدات أو اس تثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطين لألغراض التالية

، ابس تثناء األحباث املؤدية إىل جين أرابح أو حتقيق أغراض جتارية؛ أ()  أنشطة التعلمي والتعلر

متثيل يف احملفوظات أو املكتبات أو املتاحف أو املؤسسات الثقافية ألغراض البحث وال عرض و الو والصون  )ب(
 أو ألغراض أخرى للمصلحة العامة؛ غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف

أو يف حاالت ] ، محلاية الصحة العامة أو البيئةيف حاةل طوارئ وطنية أو حاالت طوارئ قصوى أخرىو )ج(
 [؛الاس تخدام غري التجاري ألغراض عامة

 [؛إبداع مصنف أصيل يكون مس تلهام من املعارف التقليدية]و )د(
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 أو احليوان.أساليب التشخيص والعالج واجلراحة ملعاجلة اإلنسان واس تثناء من امحلاية  (ه)

]ينبغي[/]يتعني[ أالر ينطبق هذا احلمك، ابس تثناء الفقرة الفرعية )ج(، عىل املعارف التقليدية الواردة يف 
 .[1.5)أ(/5 املادة

 ، يتعنير السامح مبا ييل:1هبا مبوجب الفقرة  ابرصف النظر معرا إذا اكنت تكل األفعال مسموح 4.9

ؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب واحملفوظات اس تخدام املعارف التقليدية يف امل )أ(
واملكتبات واملتاحف ألغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أو ألغراض أخرى ختدم املصلحة العامة، مبا يف ذكل 

 ألغراض الصون والعرض والبحث والمتثيل ينبغي أن يكون مسموحا به؛

 .[يكون مس تلهام من املعارف التقليدية وإبداع مصنف أصيل )ب(

 [عىل أي اس تخدام ملعارف: 5ال تنطبق أحاكم املادة [/]من اس تخدام معارف: [يُقيص اآلخرين]ال يُمنح أي حق ]] 5.9

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

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

 ]من خالل طرق قانونية[ خارج جامعة املس تفيدين.[أو معروفة  )ج(

 ]ال تعترب املعارف التقليدية ]احملمية[ معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أو مس تخدمة اس تخداما سيئا إذا: 6.9

 اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛ )أ(

ةل من صاحهبا أو أحصاهبا مبوافقهتم احلرة واملس بقة واملس تنرية أو إقر  )ب(  ارمه ومشاركهتم؛أو حمصر

ل علهيا الرشوط املتفق علهيا بشأن ]النفاذ وتقامس  )ج( أو إذا انطبقت عىل املعارف التقليدية ]احملمية[ احملصر
 املنافع[/]ماكفأة عادةل ومنصفة[ ووافق علهيا املنسق الوطين.[[

 [متاحة دون قيود لعامة امجلهور.[ن اليت تكوتس تثين اإلدارات الوطنية من امحلاية املعارف التقليدية يتعنير أن ] 7.9



WIPO/GRTKF/IC/40/18 
Annex 
19 
 

 10املادة 

 احلقوق/مدة امحلاية

، 5]للامدة  جيوز ]لدلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ حتديد مدة امحلاية/احلقوق املناس بة فامي خيص املعارف التقليدية، وفقا  
مبعايري األهلية للحصول عىل ]تفي تس تويف/دامت املعارف التقليدية  تّسي ما]]اليت جيوز أن[ ]ينبغي أن[/]يتعني أن[ 

 [.[[5[/]3]للامدة  وفقا   [امحلاية
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 11املادة 

 الرشوط الشلكية

 1]البديل 

 [حامية املعارف التقليدية ألي رشوط شلكية.]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[  ختضع]يتعني[ أال [/ينبغي]

 2]البديل 

 .[[اية املعارف التقليديةمحلشلكية  ارشوط املتعاقدة[ أن تفرض]]جيوز[ ]لدلول األعضاء[/]األطراف 

 3]البديل 

ألي رشوط شلكية. ولكن، حرصا عىل الشفافية واليقني  5مبوجب املادة ]]ينبغي[/]يتعني[ أال ختضع حامية املعارف التقليدية 
أو اإلدارة )أو اإلدارات( احلكومية ادلولية واحلفاظ عىل املعارف التقليدية، جيوز لإلدارة )أو اإلدارات( الوطنية املعنية 

 [[.5لتسهيل امحلاية مبوجب املادة  التقليدية ارفاإلقلميية أن متسك جسالت أو حمارض أخرى للمع
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 12املادة 

 التدابري الانتقالية

املنصوص علهيا يف تنطبق هذه األحاكم عىل مجيع املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري ]ينبغي[/]يتعني[ أن  1.12
 عند دخول األحاكم حزي النفاذ.[ 5[/]3] املادة

 ]إضافة اختيارية

حلقوق عدم املساس اب [التدابري الالزمة اليت تكفل]أن تضمن  األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ لدلول]ينبغي ] 2.12
 [[لوطين والزتاماهتا القانونية ادلولية.]املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين[ واليت س بق أن اكتس هبا الغري وفق قانوهنا ا

 ]بديل

األفعال املس مترة خبصوص املعارف أن تنص عىل أن  األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ ولعىل ]ادل [/]يتعني[ينبغي]] 2.12
بطريقة خمتلفة،  ]الصك[ انظمها هذي  اكنأو  يُسمح هباحزي النفاذ واليت ما اكن  ا ]الصك[التقليدية اليت بدأت قبل دخول هذ

لتامتىش مع هذه األحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ ]، رشيطة احرتام احلقوق اليت س بق ]ينبغي تكييفها 
 ينبغي السامح ابس مترارها[.[/أن اكتس هبا الغري عن حسن نية[

 ]بديل

 أن تنص عىل ما ييل: اء[/]األطراف املتعاقدة[دلول األعضا]عىل  ]ينبغي[/]يتعني[، 1 ]عىل الرمغ من أحاكم الفقرة 2.12

جيوز ألي خشص بدأ ابس تعامل املعارف التقليدية اليت اكن النفاذ إلهيا قانونيا، قبل اترخي دخول هذا الصك  )أ(
 حزي النفاذ، أن يس متر يف ذكل الاس تعامل للمعارف التقليدية]، رهنا حبق املاكفأة[؛

للرشوط نفسها، أي خشص قام ابس تعدادات جدية الس تعامل  أيضا، وفقا   يمتتع بذكل احلق يف الاس تعامل )ب(
 املعارف التقليدية؛

ال ختول هذه األحاكم أي حق يف اس تعامل املعارف التقليدية اس تعامال منافيا لرشوط النفاذ اذلي قد يضعها  )ج(
 املس تفيد.[[
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 13املادة ]

 األخرى العالقة ابالتفاقات ادلولية

الرباءات[ اليت ]تستند ] أن يضع هذا الصك عالقة دمع متبادل ]بني حقوق ]امللكية الفكرية [/]يتعني[نبغي]ي  1.13
 ]السارية[.املعنية بشلك مبارش إىل[ ]تنطوي عىل[ ]اس تعامل[ املعارف التقليدية ومع الاتفاقات واملعاهدات ادلولية 

خيلر أو يرضر حبقوق ]الشعوب[ األصلية املنصوص علهيا ال ينبغي أن يُفّسر أي حمك من أحاكم هذا الصك بأنه  2.13]
 .[األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةيف إعالن 

يف حال تنازع بني القوانني، تكون الغلبة حلقوق ]الشعوب[ األصلية املنصوص علهيا يف اإلعالن املذكور وينبغي أن  3.13]
 يسرتشد أي تفسري بأحاكم ذكل اإلعالن.[
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 14 املادة

 عدم قابلية التقييد

ليس يف هذا ]الصك[ ما ميكن تفسريه اكنتقاص أو إلغاء للحقوق اليت تمتتع هبا ]]الشعوب[[ األصلية أو امجلاعات احمللية حاليا 
 أو قد تكتس هبا يف املس تقبل.
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 15املادة ]

 املعامةل الوطنية

املعارف التقليدية مبوجب التدابري أو القوانني الوطنية/ادلاخلية حامية  منأن تكون احلقوق واملنافع املتأتية  ]]ينبغي[/]يتعني[
و[/]طرف دوةل عض]من مواطنني أو مقميني يف  املؤهلنياليت تضع هذه األحاكم ادلولية حمل نفاذ متاحة مجليع املس تفيدين 

أن يمتتع املس تفيدون األجانب  [[/]يتعنيوينبغي][ كام هو حمدد مبوجب الالزتامات أو التعهدات ادلولية. بعينه]بدل  متعاقد[
املمنوحة خصيصا واملنافع حلقوق ابابحلقوق واملنافع نفسها اليت يمتتع هبا املس تفيدون مواطنو بدل امحلاية، وكذكل  املؤهلون

 مبوجب هذه األحاكم ادلولية.[

 بديل

حامية مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف هذا ]ال ميكن ]ملواطين ]دول أعضاء[/]أطراف متعاقدة[ أن يتوقعوا احلصول سوى عىل 
الصك يف إقلمي ]دول أعضاء[/]أطراف متعاقدة[ أخرى حىت إن اكنت تكل ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ األخرى 

 تتيح حامية أوسع نطاقا ملواطنهيا.[

 ]هناية البديل[

 بديل

]طرف متعاقد[، فامي خيص املعارف التقليدية اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف ]]ينبغي[/]يتعني[ عىل لك ]دوةل عضو[/
، واذلين مه أساسا من مواطين أي من 4 ، أن يتيح داخل إقلميه للمس تفيدين من امحلاية، كام مه معرفون يف املادة3 املادة

 .[نعامةل نفسها اليت يتيحها ملواطنيه املس تفيدي]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ األخرى أو من املقميني فهيا، امل

 []هناية البديل[ 
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 16املادة ]

 التعاون عرب احلدود

 ]طرف متعاقد[و[/عض دوةلأكرث من ] قلميإيف [ 5]مبوجب املادة  ]احملمية[ املعارف التقليديةنفس يف احلاالت اليت تقع فهيا 
، [ةتعاقدامل ف اطر األ]اء[/عضاأل ولعدد من ]ادل قلميإيف واحد، أو تكون مشرتكة بني جامعة أصلية أو حملية واحدة أو أكرث 

إىل التعاون، حسب الاقتضاء، مبشاركة امجلاعات تعاقدة[ امل طراف األ][/عضاءاأل ول]ادلتكل تسعى ]يتعني[ أن [/ينبغي]
 فيذ أهداف هذا ]الصك[.[األصلية واحمللية املعنية من أجل تن 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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