
 1مذكرة إعالمية 

 ألغراض الدورة السابعة والثالثني للجنة املعارف التقليدية
عدإد اين غوس، رئيس جلنة إملعارف إلتقليدية إلس يد من إ   إ 

 مقدمة

ري، .1 لهيا إخملوةل واليةلل وفقا ينبغي للجنة إملعارف إلتقليدية )جلنة إملعارف( أ ن ُتج وبرانمج  2019-2018يف إلثنائية  إ 

إلعالقة إلقضااي مع إلرتكزي عىل معاجلة  ،أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديو  مفاوضات بشأ ن إملعارف إلتقليدية ،2018معلها لعام 

عدإد م  يف إخليارإت وأ ن تنظر ،وإملتدإخةل  .قانوين )صكوك( رشوع صكإملتعلقة ب 

ف إلتقليدية، أ عددتج هذه إملذكرة وإلثالثني للجنة إملعار  إلسابعةلتحضري لدلورة إمساعدة إدلول إل عضاء عىل  وبغية .2

جيازإال عالمية، إليت  أ شاكل إلتعبري إلثقايف و  ملعارف إلتقليدية، وقضااي أ خرى تتعلق بإلعالقة وإملتدإخةل إلقضااي تتناول ب 

 هامتم علهيا. إلتقليدي قد توّد إدلول إل عضاء تركزي الا

، يف إملرفق، جدوال أ عددتجه يعرض يف معودين  .3 موإزيني نيص مرشوع إملوإد بشأ ن إملعارف إلتقليدية وقد أ درجتج

(، WIPO/GRTKF/IC/37/5أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي )إلوثيقة و  ،(WIPO/GRTKF/IC/37/4 )إلوثيقة

لهيام ومقارنهتام.  حسب لك قضية، لتيسري إلرجوع إ 

آرإيئ إخلاصة مجيعوأ ؤكِّّد أ ن  .4 مبوإقف أ ي من إدلول إل عضاء خبصوص  وال ختلّ  ،إلآرإء إلوإردة يف هذه إملذكرة يه أ

عالمية ليس لها أ ي طبيعة رمسية معّينة،  ليست سوىهذه إملذكرة أ ن إلقضااي  إملطروحة للنقاش. و  من واثئق  وليستوثيقة إ 

كام  .وإلثالثني للجنة إملعارف إلتقليدية إلسابعةساعدة إدلول إل عضاء عىل إلتحضري لدلورة مل معل إدلورة. فهيي جمّرد وثيقة 

 .هذه إدلورةلتوجيه إملناقشات وتأ طريها يف  دإة مرجعيةق ك  رفميكن إس تخدإم إمل

ذإ اكن ينبغيعند  ،عىل إلتفكري مليا بقوة إدلول إل عضاء وأ حثج  .5 يقترص، فامي أ ن صك إدلويل لل الاقتضاء، بشأ ن ما إ 

طار  لكهيام وترك  أ و كمكنةإمل عايري من إملحد أ دىن أ و حد أ قىص وضع أ و  ،س يايس)أ طر( خيص بعض إملفاهمي، عىل توفري إ 

 إملفاهمي وقضااي إلتنفيذ لتجحّدد عىل إلصعيد إلوطين.  هذهتفاصيل 

بدإء إملرونة وإلربإغامتية، وبذل هجود متضافرة من أ جل " .6 برإمكام أ ود أ ن أ جشع إدلول إل عضاء عىل إ  إتفاق" )عىل  إ 

ليه يف والية   ى.وسطإللول وإحلروح إلتفاوض بذكل  وإلتحيل يف(، جلنة إملعارفإلنحو إملشار إ 

 وإلثالثني  سابعةإدلورة إل يف جلنة إملعارف  أ مامةل مطروحة قضااي  متدإخ

جرإء مقارنة دقيقة بني  وعقب .7 ملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، يبدو يل إملرشوعني إحلاليني لنيص إإ 

ات لس ياسإملتعلقة ب ضاايقإلمن يعاجلان إلعديد  أ ن إلنصني ". أ عين بذكلمتدإخةل" يعاجلها إلنصانأ ن معظم إلقضااي إليت 

ىل إلتشابه إلوثيق بني ها. إلتقنية نفس إلعامة وإملسائل  ما  إلشعوب إل صليةوإلوإقع أ ن . وضوعنيإملوهذإ أ مر متوقع بلنظر إ 

                                         
1
عىل إلتحضري لدلورة إلسابعة ، إلس يد إ اين غوس، هذه إملذكرة إال عالمية ملساعدة إدلول إل عضاء إملعارف إلتقليديةجلنة رئيس  من أ مانة إلويبو: أ عد   مالحظة 

 .إملعارفللجنة  وإلثالثني
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ومع ذكل، ورمغ من لك.  نيمرتإبط أ ينجز ا أ ن وحوى إملوضوعني ليست سوى أ مور مهن عىل مجةل منذ زمن طويل فتئت تؤكد

 إملتباينة، إملسائل، يف خطاب إمللكية إلفكرية، بعض تطرحان ملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديإ أ نب إال قرإر

 بصورةولكن  بلتوإزي إلنصني مع إلوقت إلرإهن،حىت  تعاملت،جلنة إملعارف فا ن ، منفصةل بصورة ااترخييومت إلتعامل معهام 

منفصةل
2
 إلشديدة إلتشابه ، يف بعض إحلاالت، معاجلة إلقضااي إلس ياس ية وإلقانونية نفسها أ ومتوهذإ يعين أ نه كبري،  إ ىل حد 

جرإء فرص بلتايل تفويت و ة،خمتلف إلنصني بصورةيف  رضوراًي  ذكل اكن مىت بيهنام تنس يقإل و  نيمقارنة مبارشة بني إلنصإ 

لعكمل عىل الك إلنصني ل لجنةيف إل لكمشاركني إجملال ل  40و 39و 38و 37ورإت إدل تجفسح. وعىل إلنقيض من ذكل، ومرغوب

جرإء إلتغيريإت إ ومن ثّ ، جنبًا إ ىل جنب، ذإته يف إلوقت  متناسق عىل حنو اليت يروهنا مناس بة لتبس يط إلنصوص وحتسيهنإ 

بني إملعارف  إلقضااي إملتدإخةلناقشة مل  مكرسة خصيصاأ ربع دورإت بني للجنة إل وىل من  37إدلورة  وتجعد. وشاملومامتسك 

مع إل خذ يف و . 40ورة وجزئيا إدل 39و  38 اتنإدلور ى يهإل خر  إتإلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، إدلور

سأ قدم ف أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، و  لجنة ما يقرب من أ ربع دورإت اكمةل ملعاجلة إملعارف إلتقليديةأ مام إل الاعتبار أ ن 

 إلبدإية. تكونن ل   تصلحللجنة  37إدلورة  إليت حتكملين عىل إعتبار بابس  إل   حول إقرتإحات منفصةل

 إدليباجة/مقدمة

أ هنا تساعد عىل تفسري  ومعباجة مضن إلنص إمللزم قانوان أ و إلنص إلنافذ لصك متعدد إل طرإف، ال تدخل إدلي  .8

إل حاكم إلنافذة بتوفري س ياق للصك وبيان إلغرض إملنشود لوإضعي إلنص. ويرد إلنص عادة يف شلك مبادئ سوإء اكن 

 .إلصك تفسرياي أ و ملزما قانوان

 أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي نص أ ماارف إلتقليدية عىل عرش فقرإت، إملع نص/مقدمة يف إدليباجةحيتوي قسم و  .9

 فقرة. 13يتضكمن ف 

ن والية ةيف إملفاهمي إل كرث إرتباطا بمللكية إلفكريمليا وميكن للجنة إلتحقق من مدى وجاهة لك مهنا وإلتفكري  .10 ذ إ  ، إ 

ىل إتفاق حول صك قانوين دويل فامي يتعلق بمل  تقيضإللجنة  لكمعارف يضكمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل ل ،لكية إلفكريةإلتوصل إ 

 أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.و  ةإلتقليدي

 أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(يف صك  1إملادة  و إملعارف إلتقليدية يف صك 1أ هدإف إلس ياسة )إملادة 

عدإد إلنص إلنافذ ل ي صك ل هناو  .11  تبنّي تفاصيل إلغرض إملنشود من إلصك تكتيس إل هدإف أ مهية أ ساس ية يف إ 

ىل صياغة بس يطة ومبارشة وفعاةل تضكمن وضوح إلنص .ومقصده  .وميكن أ ن يؤدي ذكل إ 

 يف 1يبدو أ ن إلبديل و أ ربعة بدإئل. عىل إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  لك من نيص ويش متل .12

ذإ اكنت هناك جماالت إل  إملعارفجنة ميكن لل و . هنفس يسري عىل إملنوإل إلنصنيالك   وإلصيغبني إلبدإئل  ممكنة توإفقنظر فامي إ 

 إخملتلفة.

يرإعي عند إس تعرإض هذه إلبدإئل، س يكون من إملفيد لدلول إل عضاء أ ن تنظر يف أ هدإف إلس ياسة من منظور و  .13

ىل   همجيع إملصاحل، أ ي مصاحل إملس تفيدين وإملس تخدمني وإمجلهور، مع الانتبا ىل تنحوإحلالية إملطروحة إلبدإئل  أ نإ   صياغة إ 
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 قضااي تناولتاقد  ،(2014يف يوليو إملنعقدة ) 28إدلورة و  ،(2014يف أ بريل إملنعقدة ) ملعارفلجنة إل  27أ ن إدلورة  إ ىل وأ ود مع ذكل أ ن إسرتعي الانتباه 

 .متدإخةل
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يجركِّّز فامي بدياًل من منظور إملس تفيدين،  يصيغإملعارف إلتقليدية  نص. عىل سبيل إملثال، يبدو أ ن من وهجة نظر أ حادية

ىل جانب توفري إمحل إلبديل إلثاين عىل حتقيق إلتوإزن بني مصاحل هؤالء إملس تفيدين  فنية. كل إلعام وإحلرية إل ملاية إ 

 وخباصة، وما ليس هل صةل بملوضوعإلتكرإر أ وجه إلنصوص لتفادي هتذيب أ ن تنظر أ يضًا يف  إملعارفوميكن للجنة  .14

وإملعرّب عهنا  يف قسم إدليباجة، وإلرتكزي عىل إل هدإف إملشرتكة إجلوهرية إملرتبطة بمللكية إلفكرية إليت حياول إلصك حتقيقها

جياز ، معوما، أ مورإ عدة مهنا إلوقاية من إلمت كل غري إملرشوع وسوء الاس تخدإم، وتشجيع إل هدإفهذه تشكمل  . وقدب 

 الابتاكر وإال بدإع، وتاليف منح إلربإءإت بطرق غري الئقة أ و عن خطأ .

تحديد إل هدإف إملتعلقة بمللكية إلفكرية، ميكن لدلول إل عضاء أ ن تنظر وتفكّر يف نوع إلرضر )إل رضإر( إذلي وب  .15

ىل إلتصدي هل، إملعارف إلتقليدية و من صكوك إمللكية إلفكرية بشأ ن سيسعى صك  أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إ 

ىل أ ن  ويف إلفجوإت إليت قد تكون قامئة يف إلوقت إحلايل وإليت يتعنّي، من منظور إلس ياسة إلعامة، تضييقها. أ ود أ ن أ شري إ 

لب مهناإل مانة قامت،  إلثغرإت يف حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف/أ شاكل إلتعبري إلفوللكوري ، بتحديث مرشوع حتليل كام طج

 WIPO/GRTKF/IC/37/6 تني ق ثي بشأ ن إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي )إلو  2008لعام 

 (.عىل إلتوإيل WIPO/GRTKF/IC/37/7و

 /إملوضوعية.يةتنفيذإل بني أ هدإف إمحلاية وإل حاكم  بارشإمل  والارتباطوإل هدإف  صياغة إملنطوقكام ينبغي إلمتيزي بني  .16

 ة(إلتقليدي يف نص إملعارف 2إملادة  " )إلمت كّل غري إملرشوع"تعريف 

ىل مفهوم "إلمت كل غري إملرشوع". ونص  ةنص إملعارف إلتقليدي من شري لكوي  .17 أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إ 

، بيامن ال يش متل نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل لهذإ إملصلححة عىل تعاريف مقرت  ةويش متل نص إملعارف إلتقليدي

ىل أ ي رمغ عدم  إملوإرد إلورإثية،إللجنة يف س ياق  مناقشات يف أ يضاتعريف إل  ويرد هذإتعريف من هذإ إلقبيل.  إلتوصل إ 

ىل تعريفه بشلك حمّدد.  إتفاق عىل معناه أ و عىل إحلاجة إ 

ذإ و  .18 أ شاكل إلتعبري ب وأ  اكن تعريف إلمت كل غري إملرشوع رضوراًي فامي يتعلق بملعارف إلتقليدية قد تنظر إللجنة فامي إ 

للكمصطلح يف س ياقه إذلي ينبغي أ ن يجعطى ، أ و ميكن تفسري معناه بنية حس نة وفقًا للكمعىن إلعادي لكهيام أ و إلثقايف إلتقليدي

هإلهدف منو إلقانوين إدلويل   ويف ضوء إلغرض من إلصك)إلصكوك(
3
. 

ىل أ ن تعريفات .19  وردت" و"الاس تخدإم غري إملرصح به" إلقانوينغري  إلمت كلالاس تخدإم" و " سوء" كام أ ود أ ن أ شري إ 

عادة إلنظر يف مجيع هذه  قد يكون من إملفيدو  ،يف نص إملعارف إلتقليدية أ ن تصبح إلقضااي إل خرى أ كرث  ما إملصطلحاتإ 

 .دون تعريف  لكن ،ل إلتعبري إلثقايف إلتقليديهذه إملصطلحات يف نص أ شاكوقد وردت وضوًحا. 

                                         
3
س ياق إخلاص مبوضوعها إذلي يعطى ل لفاظها مضن إل  إلعادي سن نية ووفقًا للكمعىنب  ، إليت تنص عىل أ نه "جيب تفسري إملعاهدةمن إتفاقية فيينا 31إنظر إملادة  

 .وإلغرض مهنا"
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من نص أ شاكل إلتعبري  2من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  2للجكمهور )إملادة  ةإمل كل إلعام ومتاح مصطلحي ريفعت

 إلثقايف إلتقليدي(

أ شاكل إلتعبري و  إملعارف إلتقليدية يف نيص أ درجت إدلورة إلسابعة وإلعرشون للجنة تعريفا ملصطلح "إمل كل إلعام"و  .20

ذ ،يف نظام إمللكية إلفكرية إملتأ صللتوإزن بلغة لتحقيق إ سايس أ مهيةإل  هذإ إملفهوم . يكتيس إلثقايف إلتقليدي إلنظام يسعى  إ 

ات وإال بدإع إت، بغرض تعزيز الابتاكر رتوإزن بني إحلقوق الاس تئثارية وبني مصاحل إملس تخدمني وعامة إمجلهو إل إ ىل ضامن 

 حاميهتا. إنقضاء مدةإملصنفات والاخرتإعات مبجرد  وتيسري س بل إحلصول عىل ها،فزي وحت إلالحقة

 يتعلقان بس تخدإم مصطلح "إمل كل نيبديلعىل من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  2إملادة  تش متل ،حالياً و  .21

ىل معىن إملصطلح عىل إلنحو ال شارة بإلثاين  يكتفيإلعام". ويف حني يقرتح إلبديل إل ول تعريفا ملصطلح "إمل كل إلعام"،  إ 

يتضكمن نص إملعارف إلتقليدية تعريفًا ملصطلح "إمل كل إلعام"، وهو مشابه للتعريف إلوإرد يف و إذلي حيدده إلقانون إلوطين. 

ىل  أ ن تعريف "إمل كل إلعام" يف نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يشري بس تثناءنص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،  إ 

ىل "إملوإد غري  بيامن"إملوإد إمللكموسة وغري إمللكموسة"،  ميكن للجنة إلنظر يف و " فقط. إمللكموسةيشري نص إملعارف إلتقليدية إ 

 .يف إلنصني نيموإءمة إلتعريف

أ شاكل إملعارف إلتقليدية و بني إمللكية إلفكرية و  نقاط الالتقاءعىل إلرمغ من أ مهية مفهوم "إمل كل إلعام" يف فهم هذإ، و  .22

يكفل إمحلاية ل شاكل إلتعبري  ،نظام إمللكية إلفكرية عىل غرإر ،ويف تصكممي نظام متوإزن وفعال ،إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

ن إملزإاي إملتأ تية من وضع تعريف حمّدد للكم كل إلعام و  أ شاكل إلتعبري إلثقايف و  إملعارف إلتقليدية درإجه يف صيكإ  إملذكورة، فا 

ن . ةمهبكمإلتقليدي تظّل  آاثر س ياساتية كبرية إ  تعريف مصطلح "إمل كل إلعام" ينطوي، يف رأ يي، عىل حتدايت عديدة لها أ

 إللجنة.معل ومتفّرعة تتجاوز نطاق 

للجكمهور" ةستيعاب مفهوم "متاحبويرتبط مفهوم "إمل كل إلعام" أ يضا  .23
4
لهذإ إملصطلح  ه. ويرد إلتعريف نفسذي إلصةل 

 ل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.إملعارف إلتقليدية وأ شاك يف نيص

 أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(يف نص  2إملادة و  إملعارف إلتقليدية يف نص 2إملادة )"إس تخدإم/إس تعامل"تعريف 

 .أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديو  إملعارف إلتقليدية نيصيف  ""إس تخدإم/إس تعاملووردت تعريفات مماثةل ملصطلح  .24

ذإ اكن  ،لوإرد يف نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من نص إملعارف إلتقليديةإلتعريف إوقد ُأخذ  ومن غري إلوإحض ما إ 

 .ميكن تطبيقه فعال عىل أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

" يشري إ ىل لعامكام أ شار أ حد إلوفود خالل إدلورة إلسابعة وإلعرشين للجنة، فا ن تعريف "إس تخدإم/إس تو  .25

من نص  4إملادة  يف 4و 1 إلبديلني"إس تخدإم" يف  مصطلح  وردج إلس ياق إلتقليدي. ومع ذكل، "الاس تخدإم" خار 

ىل  مشريإإملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،  يف نيص 5 ةأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، ويف إملاد إ 

ىل  من إلنصني منفصةل أ جزإءيف  ةن خمتلفاد مبعيؤدي إس تعامل مصطلح وإح قدإس تخدإم إملس تفيدين. وبعبارة أ خرى،  إ 

جياد سبيل لتفادي ج وقد ترغب إلل . إلتضليل  .إخللط إلنامج عن هذإ الاس تعاملنة يف إ 

                                         
4
)مذكرة بشأ ن معاين مصطلح "إمل كل إلعام"( يف نظام إمللكية إلفكرية مع   WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 خاص يف إلوثيقة عىل حنو ناقش هذإ إملفهوميج  

 WIPO/GRTKF/IC/37/INF/70.3582863إلفوللكور(. إنظر أ يضًا إلوثيقة و  إ شارة خاصة إ ىل حامية إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

 )مرسد إملصطلحات إلرئيس ية إملتعلقة بمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(
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 أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(يف نص  3إملادة و  إملعارف إلتقليدية يف نص 3إملادة )" معايري إل هلية

. صيغتنييشكمل ف نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  أ ما ،ملعايري إل هلية ويتضكمن نص إملعارف إلتقليدية ثالث صيغ .26

فامي  إلعبارإتكام تتضكمن تعاريف إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف أ قسام إس تخدإم إملصطلحات بعض 

 .عايري إل هليةقد ترغب إللجنة يف إلنظر يف إملاكن إملناسب لتناول مو يتعلق مبعايري إل هلية. 

إملعايري يف  هذه مؤيدووال تزإل إلآرإء متباينة بشأ ن ما ينبغي أ ن تكون عليه معايري إل هلية إملوضوعية، وقد يرغب   .27

 .إلنظر يف أ ساليب أ خرى للتفكري يف إملفاهمي إملعرّب عهنا يف معايري إل هلية مبا يزيل خماوف مؤيدي ومعاريض صياغة حمّددة

ذ ترى بعض إلوفود أ نّه ميكن، عندوهناك تساؤل أ يضا  .28 ذإ اكنت معايري إل هلية رضورية أ صال، إ   تفصيل حول ما إ 

آخر إملطاف لنطاق إمحلاية والاس تثناءإت وإلتقييدإت.  إحلقوق، ترك مسأ ةل حتديد ما جيب حاميته يف أ

  إلتقليدي(أ شاكل إلتعبري إلثقايفيف نص  4إملادة  و إملعارف إلتقليدية يف نص 4إملادة إملس تفيدون )

يتضكمن نص إملعارف إلتقليدية بديلني بيامن يتضكمن و  إملسأ ةل.هذه  بشأ نومن إلوإحض أ نه ال يوجد، حىت إلآن، إتفاق  .29

 نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي أ ربعة بدإئل.

ترى لوحيد، أ ن تكون إلشعوب إل صلية وإجملمتعات إحمللية يه إملس تفيد إبرضورة بعض إلوفود بقوة  ويف حني تتشبث .30

إملعارف إلتقليدية  فهيا توجديف إلقوإنني إلوطنية وإلبيئات إليت  يف ضوء إلتباين إلشديد أ نه من إل مهية مباكن، أ خرى وفود

 رمغ أ نه يبدو أ ن هناك إتفاقا وإسعو وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، توفري حزي مرن للس ياسة ملرإعاة هذه الاختالفات. 

رإء بشأ ن يف إلآ  ومثة تباينإلشعوب إل صلية وإجملمتعات إحمللية، مه ن ون إل ساس يو أ ن يكون إملس تفيد رضورةعىل  إلنطاق

ماكنية الاعرتإف مب  آخرين، مثل إدلول وإل مم.إ   س تفيدين أ

اتحةقد تود إدلول إل عضاء إلنظر يف رضورة و  .31 مع فامي يتعلق بتعريف إملس تفيدين،  ة إلوطنينيإنو بعض إحلرية للق إ 

أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف مجيع أ حناء إلعامل، وإليت يبدو أ هنا و  إخملتلفة ل حصاب إملعارف إلتقليديةإل حوإل  مرإعاة

 تنعكس يف إلبدإئل إخملتلفة.

ضفاء إمليف رأ يي، ال تزإل هناك حاجة إ ىل و .32  إخملتلفةإلنصوص فامي يتعلق بلعالقات بني إملفاهمي  عىلزيد من إلوضوح إ 

دإرة( 3)، أ حصاب إحلقوقو ( 2( إملس تفيدين، )1) لك منل لهيا) بحلقوق وإلقامئني عىل إ   أ دانه(. ي شار إ 

من نص  5من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  5تباينة( )إملادة إمل اية إمحلهنج إملتعدد إملس توايت أ و إلنطاق إمحلاية )

  أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(

تضكمن بعض هذه إلبدإئل ت يدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل ثالثة بدإئل. و حتتوي نصوص إملعارف إلتقل و  .33

مس توايت خمتلفة من إحلقوق أ و  أ نوإع أ و ا، تجتاح مبوجهب"إمحلاية إملتباينة" أ و "إلهنج إملتعدد إملس توايت"عنارص مما يسكمى 

  إذلي حيتف  به إملس تفيدون ودرجة إنتشاره.إلتدإبري ل حصاب إحلقوق حسب طبيعة إملوضوع وخصائصه، ومس توى إلتحّك 
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ويقرتح إلهنج إملتعدد إملس توايت حامية متباينة حسب نوع أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، إنطالقا من أ شاكل إلتعبري  .34

ىل أ شاكل إلتعبري إلرسية أ و إملقدسة أ و غري إملعروفة خارج جامعة إملس تفيدين وإليت ي  تحّك فهيا إملتاحة للجكمهور ووصوال إ 

إملس تفيدون
5
. 

ماكنية تناسب إحلقوق الاقتصادية الاس تئثارية مع بعض  .35 ىل إ  أ شاكل إلتعبري إملعارف إلتقليدية و ويشري هذإ إلهنج إ 

ىل إحلقوق إملعنوية، مثال،  إلثقايف إلتقليدي )مثل أ شاكل إلتعبري إلرسية وإملقدسة(، بيامن ميكن أ ن يتناسب إلمنوذج إملستند إ 

لتعبري إملتاحة للجكمهور أ و إملعروفة عىل نطاق وإسع بلرمغ من كوهنا منسوبة إ ىل شعوب أ صلية وجامعات حملية مع أ شاكل إ

 حمّددة.

نين أ رى أ ن إمحلاية إملتباينة إلاكمنة يف إلهنج إملتعدد إملس توايت تتيح فرصة للتفكري  .36 ىل إللجنة، فا  ومع أ ن إلقرإر يعود إ 

ليه يف والية   إللجنة وإلعالقة بمل كل إلعام، فضال عن حقوق ومصاحل إملالكني وإملس تخدمني.يف إلتوإزن إملشار إ 

ىل وإقع إل إملتعدد إملس توايتيف إلهنج  إملتباينةإمحلاية  تتيحويف س ياق إملعارف إلتقليدية،  .37 فرصة لالس تجابة إ 

وإملعارف إلتقليدية إملنترشة عىل  ،قوإملعارف إلتقليدية إملنترشة عىل نطاق ضي ،الاختالفات بني إملعارف إلتقليدية إلرسية

إدلول إل عضاء عىل إلنظر بعناية أ حث بشدة  و(. 2س تخدإم إملصطلحات" )إملادة ب" إجلز إخلاصنطاق وإسع، وإحملددة يف 

 ينبغي إس تخدإهما يف س ياق أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من أ جل حتديد إملس توايت. وللقيام إليتيف إملعايري إملناس بة 

ىل أ ن إملعايري إليت قد تكون  بذكل، ينبغي مرإعاة إخلصائص إلعكملية وإلآاثر إلقانونية للكمس توايت إملقرتحة. وُتدر إال شارة إ 

 .وجهية يف س ياق إملعارف إلتقليدية لن تنطبق بلرضورة يف س ياق أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

ىل أ ن إلهنج إملتعدد إملس توايت و  .38 من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، ومهنا  إل وىلنجسخ إل يف  وردُتدر إال شارة إ 

أ شاكل إلتعبري إلفوللكوري: إل هدإف وإملبادئ إملعّدةل" و  إلوثيقة إملعنونة "حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

(WIPO/GRTKF/IC/9/4واكنت فئات أ شاكل إلتعبري إحملّددة يف ت كل إلوثيقة كام ييل: أ شاكل إ .) لتعبري إلثقايف

إلتقليدي ذإت إلقمية أ و إل مهية إلروحية أ و إلثقافية إخلاصة؛ وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إل خرى )فئة مقابةل للفئة 

ن حص إلتعبري(، وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية. وأ حّث إدلول إل عضاء عىل الاطالع عىل  إلوثيقة  هذهإل وىل، إ 

 يضا عىل تعليق يرشح إلهنج إملقرتح بشأ ن مسأ ةل إملس توايت.ل هنا حتتوي أ  

ذإ و  .39 آخرين )مثل إدلول أ و عىل فكرة إملوإفقة  ما حظيتإ  درإج مس تفيدين أ نطاق حامية خمتلف، مع (، لكن إل ممإ 

ىل درإسة ب   .مس تفيضةبعض إدلمع، فا ن إحلقوق إملكمنوحة لهؤالء إملس تفيدين إلآخرين س تحتاج إ 

من نص أ شاكل إلتعبري  10من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  6إحلقوق )إملادة  /تطبيقوممارسة إلعقوبت وإجلزإءإت

 إلثقايف إلتقليدي(

 إوإحد امفهوم يتقاسامن هام. ف ويتضكمن نص إملعارف إلتقليدية ونص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عدة مفاهمي خمتلفة .40

ونظرإ ل نه من إملرحج أ ن (. أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف نص 1إلبديل يف نص إملعارف إلتقليدية، و  1وحسب، )إلبديل 

فيتعني أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، أ م س ياق يكون هذإ إحلك إال جرإيئ قابال للتطبيق سوإء يف س ياق إملعارف إلتقليدية 

 بالقتباس من بعضهام إلبعض. امحتسيهنو تبسطهيام إلعكمل عىل و  ،مرة أ خرى يف الك إلنصني إلنظرعىل إللجنة 

                                         
5
 (.إملعارف إلتقليدية تتخذها)قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف إل شاكل إليت ميكن أ ن   WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9إنظر إلوثيقة 
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طار عام عىل إلصعيد إدلويل وترك إلتفاصيل للترشيعات إلوطنية. وبغية إلتبس يط، قد تود إدلول إل عضاء وضع .41  إ 

دإرة إحلقوق/إملصاحل  من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي( 6من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  8)إملادة   إ 

من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  حتديد إلفئة إليت ينبغي  6إملعارف إلتقليدية وإملادة  من نص 8تتناول إملادة و  .42

إحلقوق أ و إملصاحل. وميكن أ ن يشكمل ذكل، عىل سبيل  هذهوإلكيفية إليت ينبغي أ ن تجدإر هبا  ،أ ن تدير إحلقوق أ و إملصاحل

نفاذها دإرة حقوق إملس تفيدين وإ   .إملثال، إملساعدة يف إ 

أ شاكل إلتعبري إلثقايف وأ حصاب مدى مشاركة أ حصاب إملعارف إلتقليدية  حول إتفاق ه تعذر إلوصول إ ىلدو أ نيبو  .43

نشاء إال دإرة   .اتعييهنأ و إلتقليدي يف إ 

بل إليت ميكن أ ن تنظر فهيا إدلول إل عضاء للكميض قدما يف هذإ إلصدد و  .44 اتحةمن إلس ج إملرونة عىل إلصعيد إلوطين  إ 

 .عىل إلصعيد إدلويل إملتعلقة بال دإرإت إخملتصة، بدال من حماوةل تقدمي حل يناسب مجيع إحلاالتلتنفيذ إلرتتيبات 

 من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي( 6من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  8)إملادة  الاس تثناءإت وإلتقييدإت

شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل أ ربعة بدإئل. حيتوي نص إملعارف إلتقليدية عىل ثالثة بدإئل، بيامن حيتوي نص أ  و  .45

 تتبع هذه إلبدإئل هنجني:و 

 اتحة نص إملعارف  يف 3و 1 إلبديالنإملرونة عىل إملس توى إلوطين لتنظمي الاس تثناءإت وإلتقييدإت بشلك اكمل ) إ 

 نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(؛ يف 3و 2و 1 وإلبدإئلإلتقليدية 

 طار  وضع لتنظمي عىل ساعدهتا يف إإمئ الاس تثناءإت إلعامة والاس تثناءإت إحملددة لدلول إل عضاء مل قو يشكمل إ 

نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(. وتشكمل يف  4إلبديل و نص إملعارف إلتقليدية  يف 2إملس توى إلوطين )إلبديل 

، وعنارص إحلقوق 1971 نإتفاقية بر  إلوإردة يفالاس تثناءإت إلعامة عنارص إختبار إخلطوإت إلثالث "إلتقليدي"، 

ساءة الاس تخدإم وإلتوإفق مع إملامرسة إملنصفة(. وتغطي الاس تثناءإت إحملّددة  إملعنوية )مفاهمي الاعرتإف وعدم إ 

درإهجا  إلسامح هبا.و  الاس تثناءإت وإلتقييدإت إليت ينبغي إ 

ماكنية إل خذ بو  .46 ىل إ  ذإ اكن  تعدد إملس توايت لتحديد نطاقإمل هنج لإستنادإ إ  من إمحلاية، تساءلت بعض إلوفود عام إ 

ماكنية إلتوفيق بني مس توايت خمتلفة من  هذإكمكن إتباع إمل إلهنج أ يضا يف إل حاكم إملتعلقة بالس تثناءإت وإلتقييدإت، أ ي إ 

 ب إدلول إل عضاء يفوقد ترغ. إل عامل إملس تثناة وبني أ نوإع خمتلفة من إملوضوعات وإحلقوق إملتعددة إملس توايت إملجطبقة علهيا

 إلنظر يف هذإ إلهنج.

 من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي( 8من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  10)إملادة  مدة إمحلاية

 .نيخمتلف نيإملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي هنج انص يتبىنإمحلاية،  مبدةفامي يتعلق و  .47

نص أ شاكل إلتعبري  يف 1لفقرة إل وىل من إخليار لصياغة إنص إملعارف إلتقليدية مشاهبة ردة يف إلوإصياغة إل يبدو أ ن و  .48

ىل إملادة  تتضكمن اأ هن جيدر بذلكرإلثقايف إلتقليدي. ومع ذكل ،  شارة إ  أ شاكل  بيامن يغفل نص(، إملتعدد إملس توايت)إلهنج  5إ 

ليه.إلتعبري إلثقايف إلتقليدي   إال شارة إ 
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مبعايري  مرتبطةحامية  عىل مدة وينص :1ثالثة خيارإت: إخليارعىل اكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي نص أ ش ويش متل .49

فال  3إخليار أ ما إلمتتع بنطاق إمحلاية؛ س مترإر يربط مدة إمحلاية ب: و  2للحقوق إملعنوية؛ إخليار  وعىل مدة غري حمددةإل هلية 

ال  ميكن لدلول إل عضاء أ ن تنظر يف و . زمنيادودة إحملبري إلثقايف إلتقليدي مدة إجلوإنب الاقتصادية ل شاكل إلتع يتناول إ 

ماكنية  ذإ اكن ينبغي فرض حدود زمنية عىل فرتإت إمحلاية للجوإنب الاقتصادية ل شاكل إلتعبري إلثقايف ت، دمج إخليارإإ  وما إ 

 إلتقليدي.

 .ةإملعارف إلتقليديوقد ترغب إلبدلإن إل عضاء أ يضا يف إلنظر يف تبين هنج مماثل يف نص  .50

 من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي( 9من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  11إلرشوط إلشلكية )إملادة 

وحيتواين عىل بعض إلعنارص  ،بضع فقرإتيف أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي و إملعارف إلتقليدية  ايتشارك نصو  .51

 إال ضافية.

أ شاكل إلتعبري إلثقايف و إملعارف إلتقليدية  يف نيص 5ملتعدد إملس توايت إلوإرد يف إملادة كن للجنة إلنظر يف إلهنج إومي .52

جرإءإت شلكية لبعض أ نوإع إملعارف إلتقليدية أ و  تويخإلتقليدي عند مناقشة إال جرإءإت إلشلكية. وميكن  عدم وضع إ 

رى من إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، ووضع بعض إال جرإءإت إلشلكية ل نوإع أ خ

 وردبأ ن إلهنج إملتعدد إملس توايت  ومرة أ خرى، نذكّر إلتقليدي. وقد ختتلف إال جرإءإت أ يضا وفقا لنوع إحلقوق إليت س تجكمنح.

جسخ سابقة من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ليه أ عاله يف ن تسجيل وإلفحص شالًك من أ شاكل إل  طرحقد و ، إملشار إ 

أ شاكل إلتعبري إلثقايف  دون غريها من ،إمحلاية ايتأ عىل مس تو لها يجلمتسإملس بق ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت 

إلوثيقة "حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/أ شاكل إلتعبري إلفوللكوري: إل هدإف وإملبادئ  إنظر .إلتقليدي إل خرى

 (.WIPO/GRTKF/IC/9/4إملعّدةل" )

 من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي( 11من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  12)إملادة إلتدإبري الانتقالية 

 انمن نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي تعكس 1.11من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  1.12يبدو أ ن إملادة و  .53

أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت تس تويف،  ومجيعإملعارف إلتقليدية ق إلصك عىل مجيع يطب ت  بشأ ن رضورةتوإفقًا 

قد ترغب إدلول إل عضاء و صياغة هذه إلفقرإت يف إلنصني. ومثة تباين يف دخول إلصك حزي إلنفاذ، لك معايري إمحلاية.  عند

 تفاق.ار تعبري أ كرث وضوحا ملوضع إاليخت إو  ،نظر يف درإسة إلصيغة مبزيد من إلتفصيلإل  يف

تعرض و يف نص إملعارف إلتقليدية ثالثة خيارإت،  2.12 إملادة فامي خيص مسأ ةل إحلقوق إليت إكتس هبا إلغري، تعرض و  .54

ىل  ومثة يف نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي خيارين. 2.11 إملادة  جرإء إملحاجة إ  زيد من إلنقاش للتوفيق بني وهجات إ 

عادة صياغة إلنص للتعبري عن هذإ إملفهوم إملهم بلغة أ كرث وضوحا وبساطة.إلنظر إخملتلفة، وميكن حتقيق ذكل   عن طريق إ 

جرإء ما ترإه مناس با من تغيريإت.وقد ترغب إدلول إل عضاء يف الاطالع عىل الك إلنصني جنبا إ ىل جنب  .55  وإ 
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من نص أ شاكل إلتعبري  12دة إملاو من نص إملعارف إلتقليدية  14و 13تني )إملاد إالتفاقات إدلولية إل خرىمع إلعالقة 

 إلثقايف إلتقليدي(

امدة منفصةل الانتقاص كنص إملعارف إلتقليدية يش متل عىل رشط عدم  غري أ ن ،ن مفاهمي متشاهبةاإلنص ويتقامس .56

ى )إملادة دولية أ خر  اتيرد بند مماثل يف نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف إملادة إملتعلقة بلعالقة مع إتفاقو  ،(14)إملادة 

درإجإلنظر يف يف إدلول إل عضاء  ترغب(. وقد 12  .لتاليف إللبسيف الك إلنصني،  هاإعامتد إلصيغة نفس و مثل هذإ إلرشط،  إ 

 من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي( 13من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  15)إملادة إملعامةل إلوطنية 

ونص أ شاكل  ،نص إملعارف إلتقليدية إذلي يتضكمن ثالثة بدإئلبني  إختالف كبري مثةفامي يتعلق بملعامةل إلوطنية، و  .57

دخال إلتعديالت إملناس بة ضامان الاقد ترغب إدلول إل عضاء يف و إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.  طالع عىل الك إلنصني وإ 

 لالتساق.

 نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(من  14من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  16 )إملادة لتعاون عرب إحلدودإ

أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عرب إحلدود إلوطنية، ويه مسأ ةل و سأ ةل تقامس إملعارف إلتقليدية م يتناول هذإ إحلك و  .58

ىل حد ما، مباكن إل مهية من هناك بعض الاختالفات يف إملصطلحات، فا ن . ورمغ أ ن إللغة قد تبدو للوهةل إل وىل مشاهبة إ 

ىل بغيةهذه إملسأ ةل عن كثب  يف متابعة إدلول إل عضاءقد ترغب و   إلصيغة إل فضل يف الك إلنصني. إلتوصل إ 

ىل أ نوأ ود أ يضا أ ن  .59 ىل إلقوإنني وإملوإثيق إلعرفية. وقد ترغب إدلول إل عضاء يف  نوه إ  نص إملوإرد إلورإثية يشري إ 

ذإ اكنت  إلتفكر  أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.إملعارف إلتقليدية و ياق مفيدة يف س   إال شارة مناس بة أ و هذهفامي إ 

 نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(من  15وإ ذاكء إلوعي )إملادة  بناء إلقدرإت

ذاكء إلوعي" بناء إلقدرإت"بشأ ن  امحاكأ  يتضكمن نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ونص إملوإرد إلورإثية و  .60 وقد  .وإ 

درإج مادة بشأ ن  يف إدلول إل عضاء  ترغب يف نص إملعارف إلتقليدية أ يضا، أ و عىل إل قل إعامتد  بناء إلقدرإتأ ن تنظر يف إ 

 .هذه إملسأ ةل يفهنج موحد 

 إملعارف إلتقليدية نصوخاصة ب فريدة قضااي 

 (من نص إملعارف إلتقليدية 2إملادة ) إملعارف إلتقليدية تعريف

أ و أ ن موضوع إلصك  ،ة تنص عىل أ ن إلصك ينطبق عىل إملعارف إلتقليديةمن نص إملعارف إلتقليدي 3إملادة  ومع أ ن .61

بشأ ن إس تخدإم  2ملعارف إلتقليدية )مع وجود بديلني( منصوص عليه يف إملادة إهو إملعارف إلتقليدية، فا ن تعريف 

 إملصطلحات.

ىل  26من بعض عنارص معايري إل هلية )إنظر إلفقرإت  إلتعريفاتهذه  وتتضكمن .62 آنفا (. وكام ذكرأ عاله 28إ  ، قد ترغب أ

تكرإر. وأ ذكر أ ن ل  ُتنباتعريف إملعارف إلتقليدية ومعايري إل هلية  لوضعإدلول إل عضاء يف إلنظر يف إملاكن )إل ماكن( إملناسب 

ىل إملزيإت إليت   هباتمتتع تعريف إملعارف إلتقليدية يصف إملعارف إلتقليدية بعبارإت عامة، بيامن تشري "معايري إل هلية" إ 

 إحملكمية. إملعارف إلتقليدية
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 (من نص إملعارف إلتقليدية اثنيا 5إملادة ) إدلفاعيةو  إلتمكيلية وإمحلاية قوإعد إلبياانتحامية 

نشاء قوإعد بياانت وغريها من إلتدإبري إلتمكيليةو إملعارف إلتقليدية  مرشوع نيصويتناول  .63 ماكنية إ   إملوإرد إلورإثية إ 

ترغب إدلول إل عضاء يف  ورمباإملفيد الاطالع عىل إملوإد ذإت إلصةل يف نص إملوإرد إلورإثية.  إدلفاعية. وقد يكون منو 

نشاء إلنظر يف أ هدإف من إلقضااي إلرئيس ية إليت قد يتعنّي إلنظر فهيا: من و وطرإئق معلها.  وإلغرض مهنا قوإعد إلبياانت إ 

نهتا؟ وهل ينبغي وضع معايري ملوإءمة هيلكها وحمتوإها؟ ومن إذلي ينبغي أ ن يكون مسؤوال عن ُتكميع قوإعد إلبياانت وصيا

ىل قوإعد إلبياانت؟ وما حمتوإها؟ وما إلشلك إذلي س يجعرّب به عن إحملتوى؟ وهل س ينبغي  ينبغي أ ن يكون هل حق إلنفاذ إ 

 تاحة للجكمهور؟ إملنافع وإخملاطر إملرتبطة بتيسري وتشجيع وضع قوإعد بياانت م  يهوضع مبادئ توجهيية مرإفقة؟ وما 

 (من نص إملعارف إلتقليدية 7إملادة رشوط إلكشف )

يف إجللسات إلسابقة أ يضا و . 36و 35دوريت إللجنة خالل  مناقشة مس تفيضةإملقرتحة  إلكشف رشوط ونوقشت .64

ىل أ ن  وأ ود إال شارة .إليت تناولت موضوع إملوإرد إلورإثية عارف إلتقليدية إملوإرد إلورإثية تشكمل أ يضًا "إملبشأ ن ناقشات إمل إ 

ىل رأ ي مشرتك بشأ ن هذإ إملوضوع  .هذه إملسأ ةل بثوتوإصل  ،إملرتبطة هبا". ومل تتوصل إدلول إل عضاء بعد إ 

 نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديب  وخاصةفريدة  قضااي

 من نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي( 2تعريف "أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي" )إملادة 

ىل أ نه بيامن تنص إملادة  .65 نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل أ ن إلصك ينطبق عىل أ شاكل  يف 3وُتدر إال شارة إ 

 2تعريف هذإ إملصطلح يف إملادة  يردأ و أ ن موضوع إلصك هو أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،  ،إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

  نص إملعارف إلتقليدية.بشأ ن إس تخدإم إملصطلحات، كام هو إحلال يف

ىل  26 من معايري أ هلية موضوعية )إنظر إلفقرإت 3لامدة ل 3و 2 إلبديالندد وحي .66 أ عاله( أ ي أ شاكل إلتعبري  28إ 

كر أ عاله، قد ترغب إدلول إل عضاء يف إلنظر يف للحامية. وكام ذج  أ هال 2إلتعريف إلوإرد يف إملادة إليت يشكملها إلثقايف إلتقليدي 

 لتكرإر.ل  انبُت معايري إل هلية تعريف و ، تعريف أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي لوضعماكن( إملناسب إملاكن )إل  

حوإيش. وقد كخمتلفة من أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف تعريف أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  لصوروترد أ مثةل  .67

ىلتود إدلول إل عضاء إلنظر يف   إل مثةل. وجود هذه تقيمي إحلاجة إ 

 موإرد مفيدة أ خرى

وجود بعض إملوإرد إملفيدة للغاية إملتاحة عىل موقع إلويبو إال لكرتوين، وإليت قد ترغب إدلول  وأ ود إال شارة إ ىل .68

 ة وإلثالثني للجنة إملعارف، ومهنا ما ييل:بعإل عضاء يف إس تخدإهما مكوإد مرجعية يف حتضريها لدلورة إلسا

  إلوثيقةWIPO/GRTKF/IC/37/6 ، ّدثإحمل حتليل إلثغرإتحامية إملعارف إلتقليدية: مرشوع: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=411448   

   إلوثيقةWIPO/GRTKF/IC/37/7 حتليل إلثغرإت إلجكمحّدث:مرشوع : إلتقليديأ شاكل إلتعبري إلثقايف ، حامية 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=410365 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=411448
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=411448
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  إلوثيقةWIPO/GRTKF/IC/17/INF/8  مذكرة عن معاين مصطلح "إمل كل إلعام" يف نظام إمللكية إلفكرية مع

شارة خاصة إ ىل حامية إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف  إلتقليدي/إلفوللكور" إ 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213؛ 

  إلوثيقةWIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 ،قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف إل شاكل إليت قد تتخذها إملعارف 

 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147152لتقليدية، إ

 قلميية وإلوطنية وإحمللية وإجملمتعية ، إلتجارب إال 

http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html؛ 

 ،حمارضإت وعروض بشأ ن موضوعات خمتارة 

http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4؛ 

 ملرفق[]ييل ذكل إ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213؛
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147152
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html؛
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4؛


 

 إملرفق

 حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/5 

 حامية إملعارف إلتقليدية: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/4 

 ]إملبادئ / إدليباجة/ مقدمة[

قرإرًإ[/]إال قرإر[ بأ ن إلرتإث إلثقايف ]للشعوب[ إل صلية و]إمجلاعات إحمللية[ ]وإل مم[ /  .1 إملس تفيدين ] ]إ 

 يكتيس قمية جوهرية، مبا فهيا قمية إجامتعية وثقافية وروحية وإقتصادية وعلكمية وفكرية وُتارية وتعلميية.

و]إسرتشادإً[/]الاسرتشاد[ بلتطلعات ]وإل ماين[ إليت تعرّب عهنا مبارشة ]إلشعوب[ إل صلية و]إمجلاعات  .2

 ظل إلقانون إلوطين وإدلويل، وإال سهام يف حتقيق إلرخاء إحمللية[ ]وإل مم[ / إملس تفيدون، وإحرتإم حقوقها يف

وإلتمنية الاقتصادية وإلثقافية وإلبيئية والاجامتعية إملس تدإمة لت كل ]إلشعوب[ وإمجلاعات ]وإل مم[ / 

 إملس تفيدين.

رًإ لالبتاكر وإال بدإع تعود مب  .3 نافع عىل و]تسلاميً[/]إلتسلمي[ بأ ن إلثقافات إلتقليدية وإلفوللكور تشلك ُأطج

 ]إلشعوب[ إل صلية و]إمجلاعات إحمللية[ ]وإل مم[ /إملس تفيدين، وعىل إلبرشية مجعاء.

قرإرًإ[/]إال قرإر[ بأ مهية تشجيع إحرتإم إلثقافات إلتقليدية وإلفوللكور وإحرتإم كرإمة ]إلشعوب[ إل صلية  .4 و]إ 

عن ت كل إلثقافات وذكل إلفوللكور  و]إمجلاعات إحمللية[ ]وإل مم[ / إملس تفيدين إليت تقي أ شاكل إلتعبري

 وحتاف  علهيا، وإحرتإم سالمهتا إلثقافية وقميها إلفلسفية وإلفكرية وإلروحية.

و]إحرتإمًا لـ[/]إحرتإم[ إس تخدإم أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وتطويرها وتبادلها وتناقلها بشلك متوإصل  .5

 .دإخل إمجلاعات وفامي بيهنا وفقا لل عرإف إلقامئة

و]إ سهامًا[/]إال سهام[ يف تعزيز وحامية تنوع أ شاكل إلتعبري إلثقايف ]إلتقليدي[، ]وحقوق إملس تفيدين فامي  .6

 خيص أ شاكل تعبريمه إلثقايف إلتقليدي[.

ف  فهيا، مبا  .7 قرإرًإ[/]إال قرإر[ بأ مهية وقاية وصون إلبيئة إليت تنشأ  فهيا أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وحتج و]إ 

 افع مبارشة عىل ]إلشعوب[ إل صلية و]إمجلاعات إحمللية[ ]وإل مم[ /إملس تفيدين، وعىل إلبرشية معوما.يعود مبن

 إدليباجة/مقدمة

قرإر إلقمية  إ 

قرإر إلطابع ]إلشكمويل[ ]إملكمزّي[ للكمعارف إلتقليدية وقميهتا إذلإتية، مبا فهيا قميهتا الاجامتعية وإلروحية ]والاقتصادية[  "1" إ 
نظكمة إملعارف إلتقليدية و  إلفكرية وإلعلكمية وإال يكولوجية وإلتكنولوجية ]وإلتجارية[ وإلرتبوية وإلثقافية، وإلتسلمي بأ ن أ 

رًإ ملا جيري من نشاط إبتاكري ويتوإصل من حياة فكرية وإ بدإعية ممتزّية، تكتيس ماكنة ]أ ساس ية[  تكفل ُأطج
نظكمة إملعرفية جوهرية بلنس بة للشعوب وإمجلاعات إل صلية وإحمل  لية ولها قمية علكمية تساوي إلقمية إلعلكمية لل 

 إل خرى.

ذاكء إلوعي والاحرتإ  مإ 

نظكمة إملعارف إلتقليدية وكرإمة ]أ حصاب[/]ماّلك[ إملعارف إلتقليدية إذلين يصونون ت كل  "2" ذاكء إلوعي والاحرتإم ل  إ 
نظكمة ويطّوروهنا وحيافظون علهيا، وكذإ ]سالمهتم إلثقافية[ ت كَمهم إلفكرية وإلروحية؛ وإحرتإم إل  رإهثم إلثقايف وقيِّ

إال سهام إذلي ما فتئت إملعارف إلتقليدية تأ يت به يف إحلفاظ عىل معيشة ]أ حصاب[/]ماّلك[ إملعارف إلتقليدية 
وهويهتم؛ وإحرتإم ما أ سهم به ]أ حصاب[/]ماّلك[ إملعارف إلتقليدية من أ جل ]إحلفاظ عىل إلبيئة[ إحلفاظ عىل 

م إلعلوم  إلتنوع مترإر وإل من إلغذإيئ وإلزرإعة إملس تدإمة وتقدُّ إلبيولويج وإس تخدإمه عىل حنو قابل لالس 
 وإلتكنولوجيا؛

 بديل

تشجيع الاحرتإم ل نظكمة إملعارف إلتقليدية؛ وللكرإمة وإلسالمة إلثقافية وإلقمي إلفكرية وإلروحية   "2"

  إل نظكمة وحيافظون علهيا؛]ل حصاب[/]ماّلك[ إملعارف إلتقليدية إذلين يصونون ت كل

 ]هناية إلبديل[
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قرإرًإ[/]إال قرإر[ بأ مهية تعزيز إليقني وإلشفافية والاحرتإم إملتبادل وإلتفامه يف إلعالقات بني ]إلشعوب[  .8 و]إ 

وإل وساط إل اكدميية وإلتجارية وإحلكومية  إل صلية و]إمجلاعات إحمللية[ ]وإل مم[ / إملس تفيدين من هجة،

 وإلتعلميية وغريها من أ وساط مس تخديم أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من هجة أ خرى.[

]و]تسلاميً[/]إلتسلمي[ بأ نه ينبغي محلاية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إال سهام يف إلهنوض بالبتاكر ونقل   .9

فعة عىل لك من أ حصاب أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ومس تخدمهيا وبطريقة إملعارف ونرشها مبا يعود بملن

رساء توإزن بني إحلقوق وإلوإجبات.[  تساعد عىل حتقيق إلرفاه الاجامتعي والاقتصادي وإ 

قرإرًإ[/]إال قرإر[ بلقمية إليت يكتس هيا م كل عام حيوي ومجموعة إملعارف إملتاحة لالس تخدإم من إمجليع،  .10 ]و]إ 

بدإع والابتاكر، وبحلاجة إ ىل حامية إمل كل إلعام وإحلفاظ عليه وتعزيزه.[وإليت   تجعد رضورية لال 

]تشجيع/تيسري إحلرية إلفكرية وإلفنية وأ عامل إلبحث ]أ و غريها من إل عامل إلعادةل[ وإلتبادل إلثقايف  .11

قرإر  ومشاركة من قبل[ ]برشوط متفق علهيا تكون عادةل ومنصفة ]ورهن موإفقة مس بقة مس تنرية أ و إ 

 ]إلشعوب[ إل صلية ]وإمجلاعات إحمللية[ و]إل مم/إملس تفيدين.[[

]]تأ مني[ إحلقوق ]إليت س بق وأ ن إكتس هبا إلغري[/]الاعرتإف هبا[ و]تأ مني/كفاةل[ إليقني إلقانوين ]وم كل عام  .12

 وإفر وميرّس[.[

و تاليش إحلقوق إليت متلكها ]ليس يف هذإ ]إلصك[ ما من شأ نه أ ن يفرس عىل أ نه يؤدي إ ىل إنتقاص أ   .13

 ]إلشعوب[ إل صلية أ و إمجلاعات إحمللية حاليا أ و إليت ميكن أ ن تكتس هبا يف إملس تقبل.[

 .إلتشجيع عىل ]صون[ إملعارف إلتقليدية وإحلفاظ علهيا

إلتشجيع عىل ]صون[ إملعارف إلتقليدية وإحلفاظ علهيا ]وإحرتإهما[ وتقدمي إدلمع يف هذإ إلصدد ]من خالل  "3"
نظكمة إملعارف إلتقليدية وإحلفاظ علهيا وحاميهتا وإ دإمهتا ]وت نظكمة إحرتإم أ  قدمي إحلوإفز للكمؤمتنني عىل هذه إل 

 إملعرفية ال دإمة أ نظكمة معارفهم وصوهنا[؛

 ]الاتساق مع إالتفاقات وإملسارإت إدلولية إملعنية

عالن إل مم إملتحدة بشأ ن حقوق إلشعوب  "4" مرإعاة إلصكوك وإملسارإت إدلولية وإال قلميية إل خرى ]فضال عن إ 
ها، وال س امي إل نظكمة إليت تتعلق بمللكية إلفكرية وإلنفاذ إ ىل إملوإرد إل صلية[ وإلعكمل عىل حنو يامتىش مع 

 إلورإثية إليت تقرتن بملعارف إلتقليدية وتقامس منافعها[

  ]تشجيع إلنفاذ إ ىل إملعارف وصون إمل كل إلعام

يع، وإليت تجعد إال قرإر بلقمية إليت يكتس هيا م كل عام حيوي ومجموعة إملعارف إملتاحة لالس تخدإم من قبل إمجل   "5"
 رضورية لال بدإع والابتاكر، وبحلاجة إ ىل حامية إمل كل إلعام وإحلفاظ عليه وتعزيزه؛[

 ]توثيق إملعارف إلتقليدية وصوهنا

إال سهام يف توثيق إملعارف إلتقليدية وصوهنا، وإلتشجيع عىل إلكشف عهنا وتعّلكمها وإس تخدإهما وفقا  "6"
نني و/أ و إملفاهمي إلعرفية إلوجهية ل حصاب إملعارف إلتقليدية، ومهنا ت كل للكمامرسات و/أ و إملعايري و/أ و إلقوإ

إملامرسات و/أ و إملعايري و/أ و إلقوإنني و/أ و إملفاهمي إلعرفية إليت تتطلب إحلصول عىل موإفقة مس بقة مس تنرية 
قرإر ومشاركة ورشوطا متفقا علهيا قبل أ ن يكشف إلغري عن إملعارف إلتقليدية أ و يتعلّ  و إ  كمها أ و أ 

 يس تخدهما؛[

 ]إلهنوض بقوق إال نسان
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متتاع بلفنون  " "7" إال قرإر بأ ن للك خشص إحلق وإحلرية يف إملشاركة يف حياة إجملمتع إلثقافية ويف الاس 
متيزي بسبب إلعنرص أ و إللون أ و إجلنس أ و إللغة أ و  والاس تفادة من إلتقدم إلعلكمي ومنافعه دون أ ي متيزي، اكل

ايس أ و أ ي رأ ي أآخر، أ و إل صل إلوطين أ و الاجامتعي أ و إلرثوة أ و إمليالد أ و أ ي وضع إدلين أ و إلرأ ي إلس ي
أآخر.  وفضال عام تقّدم فلن يكون هناك أ ي متيزي أ ساسه إلوضع إلس يايس أ و إلقانوين أ و إدلويل للبدل أ و 

لهيا إلفرد سوإء اكن هذإ إلبدل أ و ت كل إلبقعة مس تقال أ و حتت إلوص اية أ و غري ممتتع بحلك إلبقعة إليت ينمتي إ 
 [.إذلإيت أ و اكنت س يادته خاضعة ل ي قيد من إلقيود

 إلهنوض بالبتاكر

]ينبغي محلاية إملعارف إلتقليدية[ إال سهام يف إلهنوض بالبتاكر ونقل إملعارف ونرشها مبا يعود بملنفعة عىل لك   "8"
قيق إلرفاه الاجامتعي والاقتصادي من أ حصاب إملعارف إلتقليدية ومس تخدمهيا وبطريقة تساعد عىل حت 

 وإ رساء توإزن بني إحلقوق وإلوإجبات؛

 إلبديل –تعريف إملوضوع 

]ميكن لالبتاكر إلقامئ عىل إملعارف إلتقليدية أ ن يسامه يف نقل إملعرفة ونرشها مبا يعود بلنفع عىل أ حصاب إملعارف  
 فاه الاجامتعي والاقتصادي ويف موإزنة إحلقوق وإلوإجبات.إلتقليدية ومس تخدمهيا إلرشعيني ما دإم يسامه يف تيسري إلر 

دإرة الانتفاع إلتجاري مبلكيهتا إلفكرية وإلتحك فيه  ن إمجلاعات من إ  متد من إملعارف إلتقليدية ميّكِّ وإ ن حامية الابتاكر إملس 
 فضال عن الاس تفادة إمجلاعية منه؛[

 قوإعد وضوإبط جديدة وضع

نفاذ إحلقوق إملتعلقة ]إال قرإر بحلاجة إ ىل قوإع "9" د وضوإبط جديدة فامي خيص توفري إلوسائل إلفعاةل وإملناس بة ال 
نظكمة إلقانونية إلوطنية؛[  بملعارف إلتقليدية، مع مرإعاة الاختالفات إلقامئة بني إل 

 إلعالقة بالس تخدإم إلعريف
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وتطويرها دإخل إمجلاعات وفامي بيهنا عدم تقييد إس تنباط إملعارف إلتقليدية وإس تخدإهما إلعريف ونقلها وتبادلها  "10"
 يف إلس ياق إلتقليدي وإلعريف عىل يد إملس تفيدين، ]وفقا للقانون إلوطين[.

 [1إملادة 

 أ هدإف إلس ياسة إلعامة

 1إلبديل 

 ينبغي أ ن هيدف هذإ إلصك إ ىل ما ييل:

 زويد إملس تفيدين بلوسائل إلالزمة للقيام مبا ييل:ت 1. 1

شاكل تعبريمه إلثقايف إلتقليدي وسوء إس تخدإهما/إس تخدإهما بطريقة مسيئة منع إلمت كل غري إملرشوع ل   ( أ  )

 وضاّرة/إس تخدإهما دون ترصحي؛

)ب( ومرإقبة إلطرق إليت تجس تخدم هبا أ شاكل تعبريمه إلثقايف إلتقليدي خارج إلس ياق إلتقليدي وإلعريف، حسب 

 الاقتضاء؛

قرإر )ج( وتشجيع إلتعويض إملنصف/إلتقامس إملنصف للكمنافع  إملتأ تية من إس تخدإهما مبوإفقة حرة ومس بقة ومس تنرية أ و إ 

 ومشاركة/إلتعويض إلعادل وإملنصف، حسب الاقتضاء؛

 )د( وتشجيع وحامية إلنشاط إال بدإعي والابتاكري إلقامئ عىل إلتقاليد.

 خيار

 )د( تشجيع إلنشاط إال بدإعي والابتاكري وحاميته.

 [1إملادة 

 أ هدإف إلس ياسة إلعامة

 1إلبديل 

 ينبغي أ ن هيدف هذإ إلصك إ ىل ما ييل:

 تزويد إملس تفيدين بلوسائل إلالزمة للقيام مبا ييل: .1

 )أ ( منع ]إلمت كل غري إملرشوع/إلمت كل غري إلقانوين[ ملعارفهم إلتقليدية ]وسوء إس تخدإهما/إس تخدإهما بدون ترصحي[؛

 ليت تجس تخدم هبا معارفهم إلتقليدية خارج إلس ياق إلتقليدي[؛)ب( ]ومرإقبة إلطرق إ

قرإر  )ج( وحتقيق إلتقامس إملنصف وإلعادل للكمنافع إملتأ تية من إس تخدإم معارفهم إلتقليدية مبوإفقة مس بقة مس تنرية أ و إ 

 ومشاركة، مع مرإعاة إلقانون إلعريف حسب الاقتضاء؛

 قامئ عىل إلتقاليد وحاميته بغض إلنظر عن الانتفاع إلتجاري به.)د( وتشجيع إلنشاط إال بدإعي والابتاكري إل

 بديل

 )د( وتشجيع إلنشاط إال بدإعي والابتاكري وحاميته بغض إلنظر عن الانتفاع إلتجاري به.

وإملساعدة يف منع منح حقوق إمللكية إلفكرية/]حقوق إلربإءإت[ عن خطأ  محلاية ]إملعارف إلتقليدية  .2

 ية[ إملرتبطة ]بـ[ إملوإرد إلورإثية[.[و]]إملعارف إلتقليد
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ة إلفكرية/]حقوق إلربإءإت[ عن خطأ  محلاية ]إملعارف إلتقليدية و]]إملعارف وإملساعدة يف منع منح حقوق إمللكي 2. 1

 إلتقليدية[ إملرتبطة ]بـ[ إملوإرد إلورإثية[.

 2إلبديل 

 ينبغي أ ن هيدف هذإ إلصك إ ىل ما ييل:

 ]منع ]سوء إس تخدإم[ أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية/]إلمت كل غري إلقانوين لها[[؛  (أ   )

 ؛اط إال بدإعي والابتاكريلنش وتشجيع (ب )

 ]تشجيع/تيسري إحلرية إلفكرية وإلفنية وأ عامل إلبحث ]أ و غريها من إل عامل إلعادةل[ وإلتبادل إلثقايف؛ (ج )

وتأ مني إحلقوق إليت س بق وأ ن إكتس هبا إلغري/الاعرتإف هبا وتأ مني/كفاةل إليقني إلقانوين وم كل عام وإفر  (د )

 وميرّس؛

عاملها[ عن خطأ  محلاية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.[وإملساعدة يف منع منح حقوق إملل  (ه )  كية إلفكرية ]أ و إ 

 3إلبديل  -تعريف إملوضوع 

 

هيدف هذإ إلصك إ ىل دمع الاس تخدإم إملناسب ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وحاميهتا مضن نظام إمللكية إلفكرية، وفقا 

 قوق ]إملس تفيدين[ ]]إلشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية[.للقانون إلوطين، ]والاعرتإف[ ]ومع الاعرتإف[ ب

 4إلبديل -تعريف إملوضوع 

هيدف هذإ إلصك إ ىل منع إلمت كل غري إملرشوع ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وسوء إس تخدإهما أ و إس تخدإهما بطريقة 

 2إلبديل 

ينبغي أ ن هيدف هذإ إلصك إ ىل منع ]سوء إس تخدإم[ إملعارف إلتقليدية إحملكمية ]أ و إلمت كل غري إلقانوين لها[ وأ ن يشجع 

 إال بدإع والابتاكر.

 

 3إلبديل  –تعريف إملوضوع 

ية[ إملعارف إلتقليدية مضن نظام إمللكية إلفكرية، وفقا هيدف هذإ إلصك إ ىل ]ضامن[ ]دمع[ ]الاس تخدإم إملناسب[ ]حام

 للقانون إلوطين، ومع الاعرتإف بقوق ]أ حصاب إملعارف إلتقليدية[ ]إملس تفيدين[.

 

 4إلبديل  –تعريف إملوضوع 

 

 :ةإلتالي إفهديريم هذإ إلصك إ ىل حتقيق إل  

بلنفع إملتبادل عىل أ حصاب إملعارف إلتقليدية إملسامهة يف حامية الابتاكر ويف نقل إملعرفة ونرشها مبا يعود  (أ   )

 إحملكمية ومس تخدمهيا ويؤدي إ ىل إلرفاه الاجامتعي والاقتصادي وموإزنة إحلقوق وإلوإجبات؛

)ب( وإال قرإر بلقمية إليت يكتس هيا م كل عام حيوي، أ ي مجموعة إملعارف إملتاحة الس تخدإم إمجليع، وإليت تجعد رضورية 

بدإع والابتاكر، و   برضورة حامية إمل كل إلعام وإحلفاظ عليه وتعزيزه؛لال 

)ج( ومنع منح حقوق إمللكية إلفكرية عن خطأ  ]محلاية إملعارف إلتقليدية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة بـاملوإرد إلورإثية[ 

 ين[.]بالستناد مبارشة إ ىل إملعارف إلتقليدية إحملكمية إليت مت إحلصول علهيا عن طريق إلمت كل غري إلقانو
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 مسيئة وحاميهتا والاعرتإف بقوق ]إلشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية.[

 

 [2إملادة 

 إس تخدإم إملصطلحات

 ل غرإض هذإ إلصك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [2إملادة 

 إس تخدإم إملصطلحات

 ل غرإض هذإ إلصك:

  :يعين إلمت كل غري إملرشوع]

 1إلبديل 

قرإر ومشاركة  أ ي نفاذ إ ىل ]مكوانت إملوضوع[/]إملعارف إلتقليدية[ أ و إس تخدإهما بدون موإفقة مس بقة مس تنرية أ و إ 

تضاء، بدون رشوط متفق علهيا، أ اي اكن إلغرض من ذكل )ُتاري أ و بيث أ و أ اكدميي أ و نقل ند الاق   وكذكل، ع

 للتكنولوجيا(.

 2إلبديل 

إس تخدإم معارف تقليدية محمية متلكها هجة أ خرى عندما حيصل إملس تخدم عىل ]مكوانت إملوضوع[/]إملعارف إلتقليدية[ 

ممّا يؤدي إ ىل إنهتاك إلقانون إلوطين يف بدل إملورد، مع الاعرتإف بأ ن  من صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أ و إ خالل بلثقة

إكتساب معارف تقليدية عرب وسائل قانونية، مثل ]الاكتشاف أ و إال بدإع إملس تقل، أ و[ قرإءة إلكتب، أ و إحلصول علهيا 

يجة إخفاق أ حصاب إملعارف من مصادر خارج إمجلاعات إلتقليدية إل صلية، وإلهندسة إلعكس ية، وإلكشف غري إملقصود نت 

إلتقليدية يف إختاذ إ جرإءإت وقائية معقوةل، ال يعّد ]متلاك غري مرشوع/سوء إس تخدإم/إس تخدإما بدون ترصحي/إس تخدإما 

 بطرق غري عادية وغري منصفة.[

 3إلبديل  –تعريف إملوضوع 
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، ل غرإض هذإ إلصك، إ ىل موإد ملكموسة أ و غري ملكموسة ليست، بطبيعهتا، محمية أ و ال جيوز حاميهتا إمل كل إلعام]]يشري 

إذلي تجس تخدم فيه بقوق إمللكية إلفكرية إملعكمول هبا أ و ما يرتبط هبا من أ شاكل إمحلاية إليت تنص علهيا ترشيعات إلبدل 

ت كل إملوإد.   وقد حيدث ذكل، مثال، يف إحلاالت إليت ال يس تويف فهيا إملوضوع إملعين إلرشط إل سايس لالس تفادة من 

حامية إمللكية إلفكرية عىل إلصعيد إلوطين أ و، حسب إحلال، يف إحلاالت إليت تكون قد إنهتت فهيا مدة أ ية حامية 

 سابقة.[

 بديل

 ين إمل كل إلعام كام هو معّرف يف إلقانون إلوطين.يع إمل كل إلعام

دإرة أ ي نفاذ إ ىل إملعارف إلتقليدية إخلاصة بملس تفيدين أ و إس تخدإم لها ينهتك  إلقانون إلعريف وإملامرسات إملعمتدة يف إ 

 إلنفاذ إ ىل ت كل إملعارف إلتقليدية وإس تخدإهما.

 4إلبديل  –تعريف إملوضوع 

أ ي نفاذ إ ىل إملعارف إلتقليدية إخلاصة ]بلشعوب[ إل صلية أ و إمجلاعات إحمللية ]إملس تفيدة[ أ و إس تخدإهما بدون موإفقة 

دإرة إلنفاذ إ ىل ت كل إملعارف حرة ومس بقة مس تنرية أ و رشوط مت فق علهيا، إنهتااك للقانون إلعريف وإملامرسات إملعمتدة يف إ 

 إلتقليدية وإس تخدإهما.

يف حال إس تخدإم إملعارف إلتقليدية إليت ميلكها مس تفيد من قبل إملس تخدم بطريقة تؤدي إ ىل سوء إس تخدإم  ]قد حيدث

هتا إلسلطة إلترشيعية يف إلبدل إليت تمت فهيا معلية الاس تخدإم؛ وقد تتخذ طبيعة إنهتاك للقانون إلوطين أ و إلتدإبري إليت أ قرّ 

حامية إملعارف إلتقليدية أ و طبيعة صوهنا عىل إلصعيد إحمليل أ شاكال خمتلفة مثل أ نوإع جديدة من حامية إمللكية إلفكرية، 

 بري، أ و توليفة تشكمل لك ت كل إل شاكل.[أ و حامية عىل أ ساس مبادئ إملنافسة غري إلعادةل، أ و هنج قامئ عىل إلتدإ

 3وأ حاكم إملادة  1يه معارف تقليدية تس تويف رشوط إل هلية إملنصوص علهيا يف إملادة  إحملكمية]إملعارف إلتقليدية 

 إخلاصة بنطاق إمحلاية ورشوطها.[

 جيوز حاميهتا بقوق إمللكية ، ل غرإض هذإ إلصك، إ ىل موإد غري ملكموسة بطبيعهتا ليست محمية أ و الإمل كل إلعام]يشري 

إلفكرية إملعكمول هبا أ و ما يرتبط هبا من أ شاكل إمحلاية إليت تنص علهيا ترشيعات إلبدل إذلي تجس تخدم فيه ت كل إملوإد.  وقد 

حيدث ذكل، مثال، يف إحلاالت إليت ال يس تويف فهيا إملوضوع إملعين إلرشط إل سايس لالس تفادة من حامية إمللكية إلفكرية 

 عىل إلصعيد إلوطين أ و، حسب إحلال، يف إحلاالت إليت تكون قد إنهتت فهيا مدة أ ية حامية سابقة.[

 

 

ة بأ ية  متاحة للجكمهور ]]يعين مصطلح ]مكوانت إملوضوع[/]أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي[ إليت فقدت صلهتا إملكمزيِّ
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ة بأ ية  متاحة للجكمهور]]يعين مصطلح  ]مكوانت إملوضوع[/]أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي[ إليت فقدت صلهتا إملكمزيِّ

خّزنة، عىل إلرمغ من إ درإك إمجلهور ملنش هئا إلتارخيي.[  جامعة أ صلية وأ صبحت بلتايل عامة أ و مج

تعين أ ي أ شاكل ملكموسة أ و غري ملكموسة للتعبري ]إلفين وإل ديب[ أ و ]غريه من إلتعبري  بري إلثقايف إلتقليديأ شاكل إلتع 

إال بدإعي وإلرويح،[ ]أ و إلتعبري إال بدإعي وإل ديب أ و إلفين[ أ و أ ي تشكيةل مهنا، مثل أ شاكل إلتعبري بحلركة
1

، وأ شاكل 

إلتعبري إملادي
2

، وإملوس يقي وإلصويت
3

عبري إللفظي، وأ شاكل إلت 
4
وإملدّون ]وحتويرإهتا[، أ اي اكن إلشلك إذلي تعرب  فيه أ و  

د فيه ]إليت ميكن أ ن توجد يف أ شاكل مدّونة/مقنّنة أ و شفهية أ و يف أ ي شلك أآخر[، وإليت تكون  تتجىل فيه أ و ُتس 

جامعات حملية؛ وإليت ]مس تنبطة[/مس تحدثة[، ومعرّبإ عهنا وحمافظا علهيا يف س ياق جامعي، من قبل ]شعوب[ أ صلية و 

تكون نتاجا فريدإ للهوية إلثقافية ]و[/]أ و[ الاجامتعية وإلرتإث إلثقايف ]للشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية و/أ و مرتبطة 

وقد تكون أ شاكل إلتعبري إلثقايف . بشلك مبارش هبام؛ وإليت تكون منقوةل من جيل إ ىل أآخر، سوإء بصورة متتالية أ م ال

 ية ومتطورة.إلتقليدي حيو 

 بديل

خمتلف إل شاكل إحليوية إملس تنبطة أ و إملعرّب عهنا أ و إملتجلية يف إلثقافات إلتقليدية  أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديتشكمل 

 وإليت متثّل جزءإ ال يتجّزأ  من إلهوية إلثقافية والاجامتعية إمجلاعية للجامعات إحمللية إل صلية وغريها من إملس تفيدين.

 

خّزنة، عىل إلرمغ من إ    درإك إمجلهور ملنش هئا إلتارخيي.[جامعة أ صلية وأ صبحت بلتايل عامة أ و مج

 1إلبديل 

تعين، ل غرإض هذإ إلصك، إملعارف إليت تس تنبطها ]إلشعوب[ وإمجلاعات إل صلية إحمللية  إملعارف إلتقليدية

 ]وإل مم/إدلول[ وحتاف  علهيا وتمنهيا وإليت ترتبط بلهوية إلوطنية أ و الاجامتعية و/أ و إلرتإث إلثقايف ]للشعوب[ وإمجلاعات

إل صلية إحمللية ]وإل مم/إدلول[ أ و تعّد عنرصإ ال ينفصم عن ت كل إلهوية؛ وإليت تتوإرث عرب إل جيال أ و من جيل إ ىل أآخر، 

سوإء بصورة متتالية أ م ال؛ وإليت توجد يف أ نظكمة معرفية مقننة أ و شفهية أ و يف أ ي شلك أآخر؛ وإليت قد تكون حيوية 

 ية أ و همارإت أ و إبتاكرإت أ و ممارسات أ و أ نشطة تعلمي وتعّّل.[ومتغرية؛ وإليت قد تتخذ شلك درإية معل 

 2إلبديل 

تعين، ل غرإض هذإ إلصك، إملعارف إليت تس تنبطها ]إلشعوب[ وإمجلاعات إل صلية إحمللية ]وإل مم[  إملعارف إلتقليدية

جامتعية و/أ و إلرتإث إلثقايف ]للشعوب[ وحتاف  علهيا وتتحك فهيا وحتكمهيا وتمنهيا وإليت ترتبط إرتباطا مبارشإ بلهوية الا

وإمجلاعات إل صلية وإحمللية؛ وإليت تتوإرث من جيل إ ىل أآخر، سوإء بصورة متتالية أ م ال؛ وإليت توجد يف أ نظكمة معرفية 

مقننة أ و شفهية أ و يف أ ي شلك أآخر؛ وإليت قد تكون حيوية ومتغرية؛ وإليت قد تتخذ شلك درإية معلية أ و همارإت أ و 

 رإت أ و ممارسات أ و أ نشطة تعلمي وتعّّل.[إبتاك

يه إملعارف إلتقليدية إليت ميتلكها إملس تفيدون بختاذ تدإبري للحفاظ عىل رسيهتا وفقا للقانون  إملعارف إلتقليدية إلرسية]

ال دإخل مجموعة معينة.[  إلعريف وعىل أ ساس أ ن ت كل إملعارف إلتقليدية ال تجنرش وال تجس تخدم إ 

                                         
1
 .[إلرايضية إلتقليدية وعروض إدلىم وغريها من أ وجه إل دإء، سوإء مثبّتة أ و غري مثبّتة مثل إلرقصات وأ عامل إملهرجان وإلعروض إملرسحية وإلشعائر وإلطقوس وإلطقوس يف أ ماكن مقّدسة وإملسريإت وإل لعاب وإل لعاب] 
2
 وإل شاكل إلروحية إمللكموسة وإل ماكن إملقدسة.[ مثل أ شاكل إلتعبري إملادي للفنون وإلصناعات إحلرفية وإل قنعة أ و إل زايء إخلاصة بلعروض وإلسجاد إملصنوع يدواي وإلهندسة إملعامرية] 
3
 []مثل إل غاين وإال يقاعات وإملعزوفات إملوس يقية وإل صوإت إملعرّبة عن طقوس. 
4
 [.]مثل إحلاكايت وإملالمح وإل ساطري وإحلاكايت إلشعبية وإلشعر وإل حايج وغريها من أ شاكل إلرسد؛ وإللكامت وإال شارإت وإل سامء وإلرموز 
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يه معارف تقليدية قد تكون رسية أ و منترشة عىل نطاق ضيق أ و وإسع ولكهنا تعّد جزءإ من  تقليدية إملقدسةإملعارف إل ]

 إلهوية إلروحية للكمس تفيدين.[

يه إملعارف إلتقليدية إليت ميتلكها إملس تفيدون بدون إختاذ تدإبري للحفاظ  إملعارف إلتقليدية إملنترشة عىل نطاق ضيق]

لهيا لغري أ عضاء إجملكموعة.[عىل رسيهتا ولكن ال   يسهل إلنفاذ إ 

لهيا ولكهنا تظل مرتبطة  إملعارف إلتقليدية إملنترشة عىل نطاق وإسع] يه إملعارف إلتقليدية إليت يتيرس نفاذ إمجلهور إ 

 إرتباطا ثقافيا بلهوية الاجامتعية للكمس تفيدين.[

ة وإليت حصل علهيا مس تخدم من صاحهبا عرب وسائل غري هو إس تخدإم إملعارف إلتقليدية إحملكمي إلمت كل غري إلقانوين]

ن إس تخدإم سلمية أ و إ   خالل بلثقة ممّا يؤدي إ ىل إنهتاك إلقانون إلوطين يف بدل صاحب ت كل إملعارف إلتقليدية.   وإ 

معارف تقليدية محمية مكتس بة عرب وسائل قانونية مثل الاس تكشاف أ و إال بدإع إملس تقل، وقرإءة إملنشورإت، وإلهندسة 

اب إملعارف إلتقليدية يف إختاذ إ جرإءإت وقائية معقوةل ال إلعكس ية، وإلكشف غري إملقصود أ و إملتعكمد نتيجة إ خفاق أ حص

 يعّد متلاك غري قانوين.[

ذن صاحب إحلق.[ إس تخدإم بدون ترصحي]  هو إس تخدإم إملعارف إلتقليدية إحملكمية دون إ 

 "[ يعينإس تعامل[/]"إس تخدإم]]"

حّصال إستنادإ إ ىل معارف )أ ( يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية مشكموةل مبنتج ]أ و[ يف حال اكن منتج مج  س تحداث أ و مج

 تقليدية:

 " تصنيع إملنتج أ و إس تريإده أ و عرضه للبيع أ و بيعه أ و ختزينه أ و إس تخدإمه خارج إلس ياق إلتقليدي؛1"

 " أ و إمتالك إملنتج ل غرإض عرضه للبيع أ و بيعه أ و إس تخدإمه خارج إلس ياق إلتقليدي؛2"

حّصةل )ب( يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية  س تحدثة أ و مج مشكموةل بطريقة صنع ]أ و[ يف حال اكنت طريقة صنع مج
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 "[ يعينإس تعامل[/]"إس تخدإم]"

 )أ ( يف حال اكن إلتعبري إلثقايف إلتقليدي مشكموال مبنتج:

 " تصنيع إملنتج أ و إس تريإده أ و عرضه للبيع أ و بيعه أ و ختزينه أ و إس تخدإمه خارج إلس ياق إلتقليدي؛1"

 ؛" أ و إمتالك إملنتج ل غرإض عرضه للبيع أ و بيعه أ و إس تخدإمه خارج إلس ياق إلتقليدي2"

 )ب( يف حال اكن إلتعبري إلثقايف إلتقليدي مشكموال بطريقة صنع:

 " إس تعامل طريقة إلصنع خارج إلس ياق إلتقليدي؛1"

لهيا يف إلبند إلفرعي )أ ( فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة الس تعامل طريقة 2" " أ و مبارشة إل فعال إملشار إ 

 .إلصنع

 أ نشطة إلبحث وإلتطوير إملربة أ و ل غرإض ُتارية.[[)ج( إس تخدإم إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف 

 

 إستنادإ إ ىل معارف تقليدية:

 " إس تعامل طريقة إلصنع خارج إلس ياق إلتقليدي؛1"

لهيا يف إلبند إلفرعي )أ ( فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة الس تعامل طريقة 2" " أ و مبارشة إل فعال إملشار إ 

 إلصنع.

 إم إملعارف إلتقليدية يف أ نشطة إلبحث وإلتطوير غري إلتجارية؛)ج( إس تخد

 )د( أ و إس تخدإم إملعارف إلتقليدية يف أ نشطة إلبحث وإلتطوير إلتجارية.[

 [3إملادة  [3إملادة 
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 ]معايري أ هلية ]إمحلاية[/]إلصون[[/]موضوع ]إلصك[/]إمحلاية[[

 1إلبديل 

 .يطب ق هذإ إلصك عىل أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

 2إلبديل 

 موضوع ]إمحلاية[/]هذإ إلصك[ هو أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي:

إليت تكون ]مس تنبطة[/مس تحدثة[، ومعرّبإ عهنا وحمافظا علهيا يف س ياق جامعي، من قبل ]شعوب[  (أ   )

 أ صلية وجامعات حملية؛ 

 ]للشعوب[ إل صلية وإليت تكون نتاجا فريدإ للهوية إلثقافية ]و[/]أ و[ الاجامتعية وإلرتإث إلثقايف (ب )

 وإمجلاعات إحمللية، ومرتبطة بشلك مبارش هبام؛ 

 وإليت تكون منقوةل من جيل إ ىل أآخر، سوإء بصورة متتالية أ م ال؛  (ج )

ّددت من قبل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[، عىل أ ال تقل ت كل إملدة  )د( وإليت تكون مس تخدمة ملدة حج

 س نة/أ و مخسة أ جيال؛ 50عن 

بدإعي وأ ديب أ و فين.)ه( وإليت تكو  ن نتيجة نشاط فكري إ 

 3إلبديل  –تعريف إملوضوع 

يطب ق هذإ إلصك عىل أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.   ويقتيض إحلصول عىل إمحلاية مبوجب هذإ إلصك أ ن تكون 

، وأ ن تكون 4ملادة أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي متصةل بوضوح بلرتإث إلثقايف للكمس تفيدين كام مه معرفون يف إ

مس تنبطة ومس تحدثة ومطورة وحمافظا علهيا ومتقامسة يف س ياق جامعي ومتوإرثة من جيل إ ىل أآخر، وقد تكون أ شاكل 

 موضوع إلصك

 1إلبديل 

 يطب ق هذإ إلصك عىل إملعارف إلتقليدية.

 2إلبديل 

رف إلتقليدية إليت تكون مس تنبطة وحمافظا علهيا يف س ياق جامعي؛ وإليت تكون مرتبطة موضوع هذإ إلصك هو إملعا

بشلك مبارش بلهوية الاجامتعية و]/أ و[ إلرتإث إلثقايف ]للشعوب[ وإمجلاعات إل صلية وإحمللية ]وإل مم[؛ وإليت تتوإرث عرب 

يف أ نظكمة معرفية مقننة أ و شفهية أ و يف أ ي شلك  إل جيال أ و من جيل إ ىل أآخر، سوإء بصورة متتالية أ م ال؛ وإليت توجد

 أآخر.

 3إلبديل  –تعريف إملوضوع 

 يطب ق هذإ إلصك عىل إملعارف إلتقليدية.

 معايري إل هلية

يقتيض إحلصول عىل إمحلاية مبوجب هذإ إلصك أ ن تكون إملعارف إلتقليدية متصةل بوضوح بلرتإث إلثقايف للكمس تفيدين 

، وأ ن تكون مبدعة ومس تنبطة ومطورة وحمافظا علهيا ومتقامسة يف س ياق جامعي ومتوإرثة من 4ادة كام مه معرفون يف إمل

ّددت من قبل لك دوةل عضو، عىل أ ال تقل ت كل إملدة عن   س نة أ و مخسة أ جيال. 50جيل إ ىل أآخر ملدة حج

 4إلبديل  –تعريف إملوضوع 

صول عىل إمحلاية مبوجب هذإ إلصك أ ن تكون إملعارف إلتقليدية يطب ق هذإ إلصك عىل إملعارف إلتقليدية.   ويقتيض إحل

، وأ ن تكون مبدعة ومس تنبطة ومطورة وحمافظا 4متصةل بوضوح بلرتإث إلثقايف للكمس تفيدين كام مه معرفون يف إملادة 
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 علهيا ومتقامسة يف س ياق جامعي ومتوإرثة من جيل إ ىل أآخر.[ إلتعبري إملذكورة حيوية ومتطورة.[

 [4إملادة 

 ون[إملس تفيدون من ]إمحلاية[/]إلص

  1إلبديل 

إملس تفيدون من هذإ إلصك مه ]إلشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية إليت مت كل أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ]إحملكمية[ 

   .وتعرّب عهنا وتس تنبطها وحتاف  علهيا وتس تخدهما وتطورها

 2إلبديل 

/]ويف حال عدم وجود مفهوم ]إلشعوب[ إملس تفيدون من هذإ إلصك مه ]إلشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية ]و[

   .إل صلية[، مس تفيدون أآخرون حسب ما حيّدده إلقانون إلوطين

 

 3إلبديل  –تعريف إملوضوع 

آخرون حسب ما حيّدده إلقانون  إملس تفيدون من هذإ إلصك مه ]إلشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية ومس تفيدون أ

 إلوطين.

 4إلبديل  –تعريف إملوضوع 

آخرون حسب ما حيّدده إلقانون إملس تف  يدون من هذإ إلصك مه ]إلشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية ومس تفيدون أ

إلوطين ]ممن ميلكون أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ]إحملكمية[ ويعرّبون عهنا ويس تنبطوهنا وحيافظون علهيا ويس تخدموهنا 

 ويطوروهنا[.[

 [4إملادة 

 إملس تفيدون من إمحلاية

  1يل إلبد

   .إملس تفيدون من هذإ إلصك مه ]إلشعوب[ وإمجلاعات إل صلية وإحمللية إليت مت كل معارف تقليدية محمية

 2إلبديل 

إملس تفيدون من هذإ إلصك مه ]إلشعوب[ وإمجلاعات إل صلية وإحمللية وغريمه من إملس تفيدين، ]مثل إدلول ]و/أ و 

   [.إل مم[[، إحملددين يف إلقانون إلوطين



Annex 
13 

 

 حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/5 

 حامية إملعارف إلتقليدية: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/4 

 5ادة إمل]

 نطاق ]إمحلاية[/]إلصون[

 1إلبديل 

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ صون إملصاحل إملادية وإملعنوية للكمس تفيدين فامي خيص  1.5

طين، أ شاكل تعبريمه إلثقايف إلتقليدي ]إحملكمية[، كام يه معّرفة يف هذإ ]إلصك[، عىل إلنحو إملناسب ووفقا للقانون إلو 

  وبطريقة معقوةل ومتوإزنة.

ال متتد إمحلاية مبوجب هذإ إلصك إ ىل أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إملعروفة أ و إملس تخدمة عىل نطاق وإسع خارج  2.5

جامعة إملس تفيدين، كام مه معّرفون يف هذإ ]إلصك[، ]ملدة معقوةل[، أ و إملوجودة يف إمل كل إلعام، أ و إحملكمية بق من 

 إمللكية إلفكرية.حقوق 

 2إلبديل 

ينبغي/يتعني عىل إدلول إل عضاء حامية إحلقوق وإملصاحل إملادية وإملعنوية للكمس تفيدين فامي خيص أ شاكل تعبريمه  1.5

إلثقايف إلتقليدي إلرسية و/أ و إملقدسة، كام يه معّرفة يف هذإ إلصك، عىل إلنحو إملناسب ووفقا للقانون إلوطين، 

فقا للقوإنني إلعرفية. ويمتتع إملس تفيدون، عىل وجه إلتحديد، بحلق الاس تئثاري يف إلترصحي وحسب الاقتضاء، و 

 بس تخدإم أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إملذكورة.

يف حال ظلت مكوانت إملوضوع مملوكة وحمافَظا علهيا ومس تخدمة يف س ياق جامعي دون ترصحي من إملس تفيدين،  2.5

دإرية و/أ و ترشيعية و/أ و س ياس ية، للحامية من أ ي إس تخدإم ل شاكل ينبغي/يتعني عىل إدل ول إل عضاء توفري تدإبري إ 

إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يكون خمالفا للحقيقة أ و مضلاّل أ و مرّضإ هبا، وتوفري حق إال س ناد، وإلنص عىل الاس تخدإمات 

ضافة إ ىل ذكل، يف إملناس بة ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. حال اكنت أ شاكل إلتعبري إملذكورة متاحة للجكمهور دون  وإ 

ترصحي من إملس تفيدين واكنت مس تغةل ُتاراي، ينبغي/يتعني عىل إدلول إل عضاء بذل لك مساعهيا لتيسري إملاكفأ ة، 

 5إملادة ]

 نطاق إمحلاية ]ورشوطها[

 1إلبديل 

]ينبغي/يتعني[ أ ن حتكمي إدلول إل عضاء إملصاحل الاقتصادية وإملعنوية للكمس تفيدين من إملعارف إلتقليدية ]إحملكمية[ كام 

 عّرِّفت يف هذإ إلصك، عند الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين وبطريقة معقوةل ومتوإزنة.[

 2إلبديل 

]ينبغي/يتعني[ أ ن حتكمي إدلول إل عضاء إملصاحل الاقتصادية وإملعنوية للكمس تفيدين من إملعارف إلتقليدية كام عّرِّفت يف 

 ، ال س امي ما ييل:14هذإ إلصك، عند الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين وبطريقة معقوةل ومتوإزنة ومتوإفقة مع إملادة 

ليدية رسية، سوإء أ اكنت مقدسة أ م غري مقدسة، ]ينبغي/يتعني[ أ ن تتخذ يف حال اكنت إملعارف إلتق  )أ (

دإرية و/أ و س ياس ية، حسب الاقتضاء، لضامن ما ييل:  إدلول إل عضاء تدإبري ترشيعية و/أ و إ 

" متتع إملس تفيدين بحلق الاس تئثاري وإمجلاعي يف إحلفاظ عىل معارفهم إلتقليدية وإلتحك فهيا 1"

لهيا وإس تخدإهما/إس تعاملها أ و منعهام؛ وإحلصول عىل نصيب عادل وإس تخدإهما وتمنيهت ا وإلسامح بلنفاذ إ 

 ومنصف من إملنافع إملتأ تية من إس تخدإهما.

" متتع إملس تفيدين بحلق إملعنوي يف إ س ناد معارفهم إلتقليدية وإحلق يف إس تخدإهما إس تخدإما حيرتم 2"

 سالمة ت كل إملعارف إلتقليدية.

عارف إلتقليدية منترشة عىل نطاق ضيق، سوإء أ اكنت مقدسة أ م غري مقدسة، يف حال اكنت إمل (ب )

دإرية و/أ و س ياس ية، حسب الاقتضاء، لضامن ما  ]ينبغي/يتعني[ أ ن تتخذ إدلول إل عضاء تدإبري ترشيعية و/أ و إ 

 ييل:
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   حسب الاقتضاء.

 إدلول إل عضاء بذل لك ، ينبغي/يتعني عىل2.5أ و إلفقرة  1.5يف حال مل تكن مكوانت إملوضوع محمية مبوجب إلفقرة  3.5

 مساعهيا محلاية سالمة مكوانت إملوضوع بلتشاور مع إملس تفيدين حسب الاقتضاء.

 3إلبديل  –تعريف إملوضوع 

 1إخليار 

يف حال اكنت أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية ]مقدسة[ ]أ و رسية[ أ و ]معروفة بشلك أآخر فقط[ ]مملوكة  1.5

 :إلشعوب[ إل صلية أ و إمجلاعات إحمللية، ينبغي/يتعني عىل إدلول إل عضاءبشلك وثيق[ دإخل ]

دإرية، عند الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين، تسكمح للكمس تفيدين مبا  (أ   ) توفري تدإبري قانونية و/أ و س ياس ية و/أ و إ 

 ييل:

 إلتحّك فهيا وتطويرها؛" ]إس تنباط[ أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية إملذكورة وإحملافظة علهيا و 1"

" و]ردع[ منع إلكشف عن أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية إحملكمية وتثبيهتا بدون ترصحي ومنع 2"

 إس تخدإهما بشلك غري قانوين؛

" ]وإلترصحي أ و رفض إلترصحي بلنفاذ إ ىل أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية إملذكورة 3"

قرإر ومشاركة ورشوط متفق علهيا؛[ وإس تخدإهما/]إس تعاملها[  بناء عىل موإفقة حرة ومس بقة ومس تنرية أ و إ 

" وإمحلاية من أ ي إس تخدإم ]خمالف للحقيقة أ و مضلّل[ ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية، فامي 4"

 يتعلق بلسلع وإخلدمات، مبا يويح بتأ ييد من إملس تفيدين أ و صةل هبم؛

خدإم أ و إلتغيري إذلي حيّرف أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية أ و يشوهها أ و " و]منع[ حظر الاس ت5"

 .ينتقص من أ مهيهتا إلثقافية دلى إملس تفيدين

 حصول إملس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من إملنافع إملتأ تية من إس تخدإهما؛  "1"

إملس تفيدين بحلق إملعنوي يف إ س ناد معارفهم إلتقليدية وإحلق يف إس تخدإهما إس تخدإما حيرتم " متتع 2"

 .سالمة ت كل إملعارف إلتقليدية

ويف حال مل تكن إملعارف إلتقليدية محمية مبوجبة إلفقرة )أ ( أ و )ب(، ]ينبغي/يتعني[ أ ن تبذل إدلول  (ج )

 ف إلتقليدية، بلتشاور مع إملس تفيدين عند الاقتضاء.إل عضاء لك مساعهيا من أ جل حامية سالمة إملعار 

 3إلبديل  –تعريف إملوضوع 

يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية إحملكمية رسية، سوإء أ اكنت مقدسة أ م غري مقدسة، ]ينبغي/يتعني[ أ ن تكفل إدلول   1.5

 إل عضاء ما ييل:

عىل معارفهم إلتقليدية وإلتحك فهيا وإس تخدإهما وتمنيهتا أ ( متتع إملس تفيدين بحلق الاس تئثاري وإمجلاعي يف إحلفاظ )

لهيا وإس تخدإهما/إس تعاملها أ و منعهام؛ وإحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من إملنافع إملتأ تية من  وإلسامح بلنفاذ إ 

 إس تخدإهما.

إس تخدإما حيرتم )ب( إ س ناد إملس تخدمني ت كل إملعارف إلتقليدية إحملكمية إ ىل إملس تفيدين وإس تخدإهمم إملعارف 

إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للكمس تفيدين إ ضافة إ ىل إلطابع غري إلقابل للترصف وإلتقس مي وإلتقادم للحقوق إملعنوية 

 إملرتبطة بملعارف إلتقليدية.

يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية إحملكمية منترشة عىل نطاق ضيق، سوإء أ اكنت مقدسة أ م غري مقدسة،  2.5

 عني[ أ ن تكفل إدلول إل عضاء ما ييل:]ينبغي/يت

 )أ ( حصول إملس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من إملنافع إملتأ تية من إس تخدإهما؛

)ب( وحتديد إملس تخدمني، بشلك وإحض ال لبس فيه، أ حصاب إملعارف إلتقليدية عند إس تخدإم ت كل إملعارف 
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  :[تشجيع إملس تخدمني ]عىل ما ييل (ب )

س ناد أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية إملذكورة إ ىل إملس تفيدين؛1  " إ 

إتفاق مع إملس تفيدين لوضع رشوط إس تخدإم أ شاكل إلتعبري إلثقايف  " وبذل لك إجلهود لدلخول يف2

 إلتقليدي إحملكمية؛

" وإس تخدإم/إس تعامل إملعارف إس تخدإما حيرتم إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للكمس تفيدين إ ضافة إ ىل 3

إلثقايف إلتقليدي ]إلطابع غري إلقابل للترصف وإلتقس مي وإلتقادم[ للحقوق إملعنوية إملرتبطة بأ شاكل إلتعبري 

 إحملكمية.

]يف حال ظلت أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية[ ]مملوكة[ ]و[/]أ و[ ]حمافَظا علهيا[ ]و[/]أ و[  2.5

مس تخدمة ]و[/]أ و[ مطورة من طرف ]إلشعوب[ إل صلية أ و إمجلاعات إحمللية واكنت متاحة للجكمهور 

وال ]رسية[[، ينبغي/يتعني عىل إدلول إل عضاء ]ولكهنا غري معروفة عىل نطاق وإسع وليست ]مقدسة[ 

دإرية، عند الاقتضاء  إلتشجيع عىل أ ن يسعى إملس تخدمون إ ىل[/]توفري تدإبري قانونية و/أ و س ياس ية و/أ و إ 

 ووفقا للقانون إلوطين من أ جل تشجيع إملس تخدمني ]عىل ما ييل[[:

ذإ قّرر هؤالء )أ ( الاعرتإف بملس تفيدين مكصدر ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلت  ال إ  لهيم، إ  س نادها إ  قليدي إحملكمية وإ 

خالف ذكل، أ و اكنت أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية غري مس ندة إ ىل شعب أ صيل حمّدد أ و جامعة 

 حملية حمّددة]؛[].[

ليدي )ب( وبذل لك إجلهود لدلخول يف إتفاق مع إملس تفيدين لوضع رشوط إس تخدإم أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتق 

 إحملكمية؛

)ج( ]وإس تخدإم/إس تعامل إملعارف إس تخدإما حيرتم إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للكمس تفيدين إ ضافة إ ىل ]إلطابع 

 غري إلقابل للترصف وإلتقس مي وإلتقادم[ للحقوق إملعنوية إملرتبطة بأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية[]؛[].[

وإملامرسات إلثقافية للكمس تفيدين إ ضافة إ ىل إلطابع غري إلتقليدية، وإس تخدإهمم إملعارف إس تخدإما حيرتم إملعايري 

 إلقابل للترصف وإلتقس مي وإلتقادم للحقوق إملعنوية إملرتبطة بملعارف إلتقليدية.

وينبغي لدلول إل عضاء أ ن تبذل لك مساعهيا ]، بلتشاور مع إمجلاعات إل صلية وإحمللية،[ من أ جل حامية سالمة   3.5

 حملكمية إملنترشة عىل نطاق وإسع ]وإملقدسة[.[[إملعارف إلتقليدية إ
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الف للحقيقة أ و مضلّل[ ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية، فامي )د( ]والامتناع عن أ ي إس تخدإم ]خم

 يتعلق بلسلع وإخلدمات، مبا يويح بتأ ييد من إملس تفيدين أ و صةل هبم؛

]يف حال اكنت أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية[ ]متاحة للجكمهور، ومعروفة عىل نطاق وإسع ]ويف إمل كل  3.5

[، ]و[/أ و محمية مبوجب إلقانون إلوطين، ينبغي/يتعني عىل إدلول إل عضاء تشجيع 2أ و  1كموةل بلفقرتني إلعام[[ ]غري مش

 مس تخديم أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية إملذكورة ]عىل ما ييل[، طبقا للقانون إلوطين:

س ناد أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية إملذكورة إ ىل إملس تفيدي(  ن؛أ ( إ 

)ب( وإس تخدإم/إس تعامل إملعارف إس تخدإما حيرتم إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للكمس تفيدين ]إ ضافة إ ىل إلطابع 

 ]غري إلقابل للترصف وإلتقس مي وإلتقادم[ للحقوق إملعنوية إملرتبطة بأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملكمية؛

لّل[ ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، فامي يتعلق بلسلع )ج( ]وإمحلاية من أ ي إس تخدإم ]خمالف للحقيقة أ و مض

 وإخلدمات، مبا يويح بتأ ييد من إملس تفيدين أ و صةل هبم]؛[[

يدإع أ ي رمس من رسوم إملس تخدمني يف إلصندوق إذلي تنش ئه ت كل  )د( ]و[ إلسعي، حسب الاقتضاء، إ ىل إ 

 إدلوةل إلعضو.[

 2إخليار 

عضاء صون إملصاحل إملادية وإملعنوية للكمس تفيدين فامي خيص أ شاكل تعبريمه إلثقايف ينبغي/]يتعني عىل إدلول إل   1.5

 إلتقليدي إحملكمية، كام يه معّرفة يف هذإ ]إلصك[، عىل إلنحو إملناسب ووفقا للقانون إلوطين، وبطريقة معقوةل ومتوإزنة.

ليدي إملعروفة أ و إملس تخدمة عىل نطاق وإسع خارج ال متتد إمحلاية مبوجب هذإ إلصك إ ىل أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتق  2.5

جامعة إملس تفيدين، كام مه معّرفون يف هذإ ]إلصك[، ]ملدة معقوةل[، أ و إملوجودة يف إمل كل إلعام، أ و إحملكمية بق من 

 حقوق إمللكية إلفكرية.
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إلثقايف إلتقليدي إليت يكون ال متتد إمحلاية/إلصون مبوجب هذإ إلصك )إلصكوك( إ ىل إس تخدإمات أ شاكل إلتعبري  3.5

( إال درإج يف إحملفوظات، والاس تخدإم من قبل إملتاحف، وإحلف ، وإلبحث، والاس تخدإم إلعلكمي، 1إلغرض مهنا: )

بدإعية تكون مس تلهكمة من أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 2وإلتبادل إلثقايف؛ ) ( وإس تنباط مصنفات أ دبية وفنية وإ 

 ش تقة أ و حمّورة مهنا.[إحملكمية أ و مس تعارة أ و م 

 )اثنيا(5]إملادة  

 حامية ]قوإعد إلبياانت[ وإمحلاية ]إلتمكيلية[ ]و[ ]إدلفاعية[

 حامية قوإعد إلبياانت

رف ينبغي لدلول إل عضاء، إعرتإفا مهنا بأ مهية إلتعاون وإلتشاور مع إمجلاعات إل صلية وإحمللية يف حتديد إلنفاذ إ ىل إملعا

إلتقليدية، أ ن تسعى، رهنا بلقانون إلوطين وإلقانون إلعريف ومتاش يا معهام، إ ىل تيسري وتشجيع وضع قوإعد إلبياانت 

 إلوطنية إلتالية إخلاصة بملعارف إلتقليدية وإليت ميكن للكمس تفيدين إال سهام فهيا طوعا مبعارفهم إلتقليدية:

عن إملعارف إلتقليدية ل غرإض إلشفافية و/أ و إليقني و/أ و إلصون و/أ و  قوإعد بياانت وطنية متاحة للجكمهور  1)اثنيا(5

إلتعاون عرب إحلدود، وللعكمل، حسب الاقتضاء، عىل تيسري وتشجيع إس تحدإث إملعارف إلتقليدية وتبادلها وتعكمميها 

لهيا.  وإلنفاذ إ 

لهيا ل غرإض منع منح قوإعد بياانت وطنية عن إملعارف إلتقليدية ال ميكن سوى ملاكتب إ  2)اثنيا(5 مللكية إلفكرية إلنفاذ إ 

بقاء عىل رسية إملعلومات إلوإردة  حقوق إمللكية إلفكرية عن خطأ . وينبغي أ ن تسعى ماكتب إمللكية إلفكرية إ ىل ضامن إال 

 فهيا، بس تثناء إحلاةل إليت يجستشهد فهيا بت كل إملعلومات أ ثناء وحص طلب من طلبات حامية إمللكية إلفكرية.

وقوإعد بياانت وطنية غري متاحة للجكمهور ل غرإض تدوين وصون إملعارف إلتقليدية مضن إمجلاعات إل صلية   3اثنيا()5

وينبغي أ ال تتاح إ ماكنية إلنفاذ إ ىل ذكل إلنوع من قوإعد إلبياانت سوى للكمس تفيدين وفقا لقوإنيهنم إلعرفية  وإحمللية.

 ت كل إملعارف إلتقليدية وإس تخدإهما.وممارساهتم إملعمتدة إليت حتك إلنفاذ إ ىل 



Annex 
18 

 

 حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/5 

 حامية إملعارف إلتقليدية: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/4 

 إمحلاية ]إلتمكيلية[ ]إدلفاعية[

ينبغي ]لدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[، رهنا بلقانون إلوطين وإلقانون إلعريف ومتاش يا معهام ]إلسعي  4)اثنيا(5

 إ ىل[:

ية ل غرإض إمحلاية إدلفاعية )أ ( تيسري/تشجيع وضع قوإعد بياانت وطنية ]متاحة للجكمهور[ عن إملعارف إلتقليد

للكمعارف إلتقليدية، ]مبا يف ذكل عرب منع منح إلربإءإت عن خطأ [، و/أ و ل غرإض إلشفافية و/أ و إليقني و/أ و 

 إلصون و/أ و إلتعاون عرب إحلدود؛

عدإد قوإعد بياانت ]متاحة للجكمهور[ عن إملوإرد إلورإثية وإملعارف  )ب( ]تيسري/تشجيع، حسب الاقتضاء، إ 

لهيا؛[إلت   قليدية إملرتبطة هبا وتبادلها وتعكمميها وإلنفاذ إ 

 )ج( ]توفري تدإبري لالعرتإض تسكمح للغري بلطعن يف صالحية برإءة ]بتقدمي حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة[؛[

عدإد مدوانت سلوك إختيارية وإس تخدإهما؛  )د( تشجيع إ 

ة، حتت س يطرة إملس تفيدين أ و إحلصول علهيا أ و )ه( ]ردع إلكشف عن إملعلومات إليت تكون، بطريقة مرشوع

إس تخدإهما من طرف إلآخرين دون ]موإفقة[ إملس تفيدين، مبا يتناىف وإملامرسات إلتجارية إملنصفة عىل أ ن تكون 

 ]رسية[ وأ ن تجتّخذ تدإبري معقوةل ملنع إلكشف عهنا دون ترصحي وأ ن تكون لها قمية؛[

نشاء قوإعد بياانت ] لهيا )و( ]إلنظر يف إ  متاحة للجكمهور[ عن إملعارف إلتقليدية ميكن ملاكتب إلربإءإت إلنفاذ إ 

 بغرض منع منح إلربإءإت عن خطأ  ومجع قوإعد إلبياانت إملذكورة وصيانهتا وفقا للقانون إلوطين؛

 " ينبغي وضع حد أ دىن من إملعايري ملوإءمة هيلك قوإعد إلبياانت إملذكورة وحمتوإها؛1"

 ن حمتوى قوإعد إلبياانت:" وينبغي أ ن يكو2"

 أ . بلغات ميكن لفاحيص إلربإءإت فهكمها؛
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 ب. معلومات كتابية وشفوية عن إملعارف إلتقليدية؛

ج. معلومات كتابية وشفوية وجهية عن حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة إملتعلقة بملعارف 

 إلتقليدية.[

ت إلبحث وإلفحص إليت ُترهيا ماكتب إلربإءإت فامي )ز( ]وضع مبادئ توجهيية مناس بة ووإفية ل غرإض معليا

 خيص طلبات إلربإءإت إملتعلقة بملعارف إلتقليدية؛[

]من أ جل توثيق كيفية تطبيق إملعارف إلتقليدية وماكنه ومن أ جل إحملافظة عىل ت كل إملعارف وصوهنا،  5)اثنيا(5

علومات إلشفهية إملتعلقة بملعارف إلتقليدية ووضع قوإعد ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تبذل إال دإرإت إلوطنية هجودإ لتدوين إمل

 بياانت ]متاحة للجكمهور[ عن ت كل إملعارف.[[

]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تنظر يف إلتعاون لوضع قوإعد إلبياانت  6)اثنيا( 5

 وكة فقط دإخل حدود ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[.إملذكورة، وال س امي حيامن ال تكون إملعارف إلتقليدية ممل

ذإ ُأدرجت إملعارف إلتقليدية إحملكمية وفقا للامدة  يف قاعدة بياانت، ينبغي أ ال تتاح إملعارف إلتقليدية إحملكمية للآخرين  2]وإ 

قرإر ومشاركة من أ حصاب إملعارف إلتقليدية.[ ال مبوإفقة مس بقة ومس تنرية أ و ب   إ 

يتعني[ أ يضا أ ن تجبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب إمللكية إلفكرية إ ىل قوإعد إلبياانت إملذكورة للمتكن ]ينبغي[/] 7)اثنيا(5

ولتيسري ذكل إلنفاذ، ]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ مرإعاة مثار  من إختاذ إلقرإر إلصائب.

ي[/]يتعني[ أ ال تتضكّمن إملعلومات إملتاحة ملاكتب إمللكية إلفكرية سوى ]وينبغ إلكفاءة إليت ميكن جنهيا من إلتعاون إدلويل.

إملعلومات إليت ميكن إس تخدإهما لرفض منح إلتعاون، وعليه فال ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تتضكمن ت كل إملعلومات إملعارف 

 إلتقليدية إحملكمية.

إملعلومات إملتاحة للجكمهور عن إملعارف إلتقليدية ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تبذل إال دإرإت إلوطنية هجودإ لتدوين  8)اثنيا(5

هبدف تعزيز وضع قوإعد بياانت ]متاحة للجكمهور[ عن إملعارف إلتقليدية، وذكل من أ جل إحملافظة عىل ت كل إملعارف 
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 وصوهنا.

احة للجكمهور، ومهنا ]ينبغي[/]يتعني[ أ يضا أ ن تجبذل هجود لتيسري نفاذ ماكتب إمللكية إلفكرية إ ىل إملعلومات إملت 9)اثنيا(5

 إملعلومات إملتوإفرة يف قوإعد إلبياانت ]إملتاحة للجكمهور[ وإملتعلقة بملعارف إلتقليدية.

]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تضكمن ماكتب إمللكية إلفكرية صون ت كل إملعلومات يف رسية، بس تثناء إحلاةل إليت  10)اثنيا(5

 ية إلصناعية إلسابقة أ ثناء وحص طلب برإءة.[[يجستشهد هبا بت كل إملعلومات كجزء من حاةل إلتقن 

 10إملادة ]

 ]إلعقوبت وإجلزإءإت وممارسة ]إحلقوق[/]إملصاحل[[

 1إلبديل 

دإرية مناس بة وفعاةل ورإدعة ومتناس بة من أ جل إلتصدي حلاالت  يتعني عىل إدلول إل عضاء وضع تدإبري قانونية و/أ و إ 

  .إلصك إلتعدي عىل إحلقوق إملنصوص علهيا يف هذإ

 2إلبديل 

دإرية ميرّسة ومناس بة   1.10 يتعني عىل إدلول إل عضاء، ]بالشرتإك مع ]إلشعوب[ إل صلية،[ وضع تدإبري قانونية و/أ و إ 

وينبغي أ ن  وفعاةل ]ورإدعة[ ومتناس بة من أ جل إلتصدي حلاالت إلتعدي عىل إحلقوق إملنصوص علهيا يف هذإ إلصك.

ثبات إلرضر إملادي.تمتتع ]إلشعوب[ إل صلية بحل نفاذ لصاحلهم إلشخيص ويتعني أ ال يجشرتط مهنم إ   ق يف إس هتالل إ جرإء إ 

ذإ ثبت إلتعدي عىل إحلقوق إحملكمية مبوجب هذإ إلصك طبقا للفقرة   2.10 ، يتعني أ ن تشكمل إلعقوبت تدإبري 1.10إ 

نفاذ مدنية وجنائية حسب الاقتضاء. إال صالحية ]مثل إال عادة[، وفق طبيعة وجيوز تضكمني إجلزإءإت تدإبري إلعدإةل  إ 

 إلتعدي وأ ثره.

  3إلبديل  –تعريف إملوضوع 

 6إملادة ]

 إحلقوق/تطبيق إلعقوبت وإجلزإءإت وممارسة

 1إلبديل 

دإرية مناس بة وفعاةل ورإدعة ومتناس بة من أ جل إلتصدي حلاالت يتعني عىل إدلول إل عضا ء وضع تدإبري قانونية و/أ و إ 

  .إلتعدي عىل إحلقوق إملنصوص علهيا يف هذإ إلصك

 2إلبديل 

دإرية[  1.6 نفاذ ]جنائية أ و مدنية ]و[ أ و إ  ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تكفل إدلول إل عضاء مبوجب قوإنيهنا إ اتحة إ جرإءإت إ 

آليات لتسوية إملنازعات[ ]، وعقوبت[ ]وجزإءإت[ ملاكوحة إملساس ]إلعكمد أ و إملهكمل[ ]ميرسة  ومناس بة ووإفية[ ]، وأ

بملصاحل الاقتصادية و/أ و إملعنوية[[ ]إلتعدي عىل إمحلاية إملكمنوحة للكمعارف إلتقليدية مبوجب هذإ إلصك[ ]]إلمت كل غري 

إهما دون ترصحي/إس تخدإهما بشلك غري منصف وغري عادل[ أ و إملرشوع للكمعارف إلتقليدية/سوء إس تخدإهما/إس تخد

 سوء إس تخدإم إملعارف إلتقليدية[ تكون اكفية لردع مزيد من إلتعدايت.[

ميرسة وفعاةل ومنصفة وعادةل ووإفية ]مالمئة[ وأ ال تكون  1ينبغي أ ن تكون إال جرإءإت إملذكورة يف إلفقرة  2.6

]وينبغي أ يضا أ ن توفر ت كل إال جرإءإت ضامانت  إلتقليدية إحملكمية.ثقال عىل عاتق ]أ حصاب[/]مالّك[ إملعارف 
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دإرية مناس بة وفعاةل ومتناس بة، وفقا ل نظكمهتا إلقانونية،  ينبغي لدلول إل عضاء إلسعي من أ جل إعامتد تدإبري قانونية و/أ و إ 

 من أ جل ضامن تطبيق هذإ إلصك.

  4إلبديل  –تعريف إملوضوع 

ني عىل إدلول إل عضاء/إل طرإف إملتعاقدة أ ن توفر، وفقا للقانون إلوطين، إلتدإبري إلقانونية أ و إلس ياس ية أ و ينبغي/يتع

 إال دإرية إلالزمة ملنع إال رضإر، عن قصد أ و عن إ هامل، مبصاحل إملس تفيدين.[

 ملصاحل إلغري إملرشوعة وإملصاحل إلعامة.[

]]ينبغي[/]يتعني[ أ ن يمتتع إملس تفيدون بق إختاذ إ جرإءإت قانونية يف حاةل إلتعدي عىل حقوقهم إملنصوص علهيا يف  3.6

 أ و يف حاةل عدم الامتثال لها.[ 2و 1إلفقرتني 

لهيا إلشعب إل صيل  4.6 ]عند الاقتضاء، ينبغي للعقوبت وإجلزإءإت أ ن تعرّب عن إلعقوبت وإجلزإءإت إليت اكن س يلجأ  إ 

 وإمجلاعات إحمللية.[

]يف حال نشأ ت منازعة بني إملس تفيدين من إملعارف إلتقليدية أ و بني إملس تفيدين مهنا ومس تخدمهيا ]جيوز[/]حيّق[  5.6

آلية ]مس تقةل[ بديةل لتسوية إملنازعات تكون معرتفا هبا يف إلقانون إدلويل أ و إال قلميي أ و للك طرف أ ن حييل إ لقضية إ ىل أ

ذإ اكن إلطرفان من نفس إلبدل[ ]وتكون أ كرث مالءمة ل حصاب إملعارف إلتقليدية[.[  معرتفا هبا يف إلقانون إلوطين ]، إ 

الانتشار ]إملقصود[ عىل نطاق وإسع ]للكموضوع  ]يف حال تبنّي، مبوجب إلقانون إلوطين إملنطبق، أ ن 6.6

إحملكمي[/]إملعارف إلتقليدية إحملكمية[ خارج جامعة ممارسة ميكن متيزيها هو نتيجة ]مت كل غري مرشوع/سوء 

إس تخدإم/إس تخدإم دون ترصحي/إس تخدإم بشلك غري منصف وغري عادل[ أ و أ ي إنهتاك أآخر للقانون إلوطين، حيق 

 ماكفأ ة/إ اتوإت منصفة وعادةل.[ للكمس تفيدين إحلصول عىل

ذإ ثبت إلتعدي عىل إحلقوق إحملكمية مبوجب هذإ إلصك يف إال جرإءإت إملنصوص علهيا يف إلفقرة  7.6 ، جيوز إلنظر 1.6إ 

 يف تضكمني إلعقوبت تدإبري إلعدإةل إال صالحية، وفق طبيعة إلتعدي وأ ثره.[

 7]إملادة  

 رشط إلكشف

 1إلبديل 

إملعارف إلتقليدية، يف حال إشرتط إلقانون إلوطين ذكل، الامتثال لرشوط إلكشف عن مصدر يتعني عىل مس تخديم 
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 و/أ و منشأ  إملعارف إلتقليدية.

 2إلبديل 

ينبغي أ ن تش متل طلبات إمللكية إلفكرية إملرتبطة ]بخرتإع[ بأ ي معلية صنع أ و منتج هل صةل بملعارف إلتقليدية أ و  1.7

ذإ اكن يس تخدهما عىل معلومات عن إ لبدل إذلي مجع ]إخملرتع[ إملودع أ و تلقى منه إملعارف )إلبدل إملوّرد(، وبدل إملنشأ  إ 

ويتعني أ يضا أ ن يوحض إلطلب إحلصول عىل إملوإفقة إملس بقة  إلبدل إملوّرد للكمعارف إلتقليدية خمتلفا عن بدل منش هئا.

 إملس تنرية أ و إال قرإر وإملشاركة للنفاذ والاس تخدإم من عدمه.[

ذإ اكن إملودع جيهل إملعلومات إملذكورة يف إلفقرة  2.7 ، فعليه أ ن يذكر إملصدر إملبارش إذلي مجع ]إخملرتع[ إملودع أ و 1]وإ 

 تلقى منه إملعارف إلتقليدية.[

ن مل ميتثل إملودع لل حاكم إملنصوص علهيا يف إلفقرتني  3.7 وجيوز  ، ال يجعاجل إلطلب ما مل تجس توف إلرشوط.2و 1]وإ 

ن مل يقدم إملودع ت كل إملعلومات يف  .2و 1كتب إمللكية إلفكرية حتديد همةل زمنية للكمودع يك ميتثل ل حاكم إلفقرتني مل  وإ 

 إملهةل إلزمنية إحملددة، جيور ملكتب إمللكية إلفكرية رفض إلطلب.[

نفاذ مىت مل ميتثل إملودع للرش  4.7 وط إال لزإمية أ و مىت قدم ]تجبطل إحلقوق إلناش ئة عن منٍح وتصبح غري قابةل لال 

 معلومات خاطئة أ و مضلةل.[

 3إلبديل  –تعريف إملوضوع 

]ينبغي أ ن تش متل طلبات ]إلربإءإت[ إمللكية إلفكرية إملرتبطة ]بخرتإع[ بأ ي معلية صنع أ و منتج ]هل صةل[ بملعارف  1.7

مجع ]إخملرتع[ إملودع أ و تلقى منه إملعارف  إلتقليدية إحملكمية أ و يس تخدهما ]بشلك مبارش[ عىل معلومات عن إلبدل إذلي

ذإ اكن إلبدل إملوّرد للكمعارف إلتقليدية إحملكمية خمتلفا عن بدل منش هئا. ويتعني  إلتقليدية إحملكمية )إلبدل إملوّرد(، وبدل إملنشأ  إ 

 تخدإم من عدمه.[أ يضا أ ن يوحض إلطلب إحلصول عىل إملوإفقة إملس بقة إملس تنرية أ و إال قرإر وإملشاركة للنفاذ والاس  

ذإ اكن إملودع جيهل إملعلومات إملذكورة يف إلفقرة  2.7 ، فعليه أ ن يذكر إملصدر إملبارش إذلي مجع ]إخملرتع[ 1]وإ 
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 إملودع أ و تلقى منه إملعارف إلتقليدية إحملكمية.[

ن مل ميتثل إملودع لل حاكم إملنصوص علهيا يف إلفقرتني  3.7 وجيوز  س توف إلرشوط.، ال يجعاجل إلطلب ما مل تج 2و 1]وإ 

ن مل يقدم إملودع ت كل  .2و 1ملكتب ]إلربإءإت[ إمللكية إلفكرية حتديد همةل زمنية للكمودع يك ميتثل ل حاكم إلفقرتني  وإ 

 إملعلومات يف إملهةل إلزمنية إحملددة، جيوز ملكتب ]إلربإءإت[ إمللكية إلفكرية رفض إلطلب.[

ولكن  .2و 1ممنوحة ]بأ ي كشف الحق[ بأ ن إملودع مل ميتثل ل حاكم إلفقرتني ]ال تتأ ثر إحلقوق إلناش ئة عن برإءة  4.7

 جيوز فرض عقوبت أ خرى، خارج نظام إلربإءإت، ينص علهيا إلقانون إلوطين، مبا فهيا إلعقوبت إجلنائية مثل إلغرإمات.[

نفاذ مىت قدم إملودع معدإً  5.7  معلومات خاطئة أ و مضلةل.[ ]تجبطل إحلقوق إلناش ئة عن منٍح وتصبح غري قابةل لال 

 4إلبديل  –تعريف إملوضوع 

 ]إنعدإم رشط إلكشف

لزإميا هل عالقة بملعارف إلتقليدية ما مل يكن ذكل إلكشف همام بلنس بة  ال تتضكمن رشوط إلكشف يف إلربإءإت كشفا إ 

 ملعايري إل هلية للحامية مبوجب برإءة، أ ي إجلدة أ و إلنشاط الابتاكري أ و إلمتكني.[[

 

 6إملادة ]

دإرة ]إحلقوق[/]إملصاحل  [إ 

 1إلبديل 

دإرة خمتصة، وفقا للقانون إلوطين، للعكمل، بلتشاور  1.6 نشاء أ و تعيني إ  جيوز ]لدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إ 

دإرة إحلقوق/إملصاحل إملنصوص علهيا يف هذإ إلصك.  إلوثيق مع إملس تفيدين، حسب الاقتضاء، عىل إ 

 8إملادة ]

دإرة ]إحلقوق[/ ]إملصاحل[  إ 

 1إلبديل 

قرإر من[ ]مبوإفقة حرة ومس بقة ]جيوز[/]يتعني[ عىل ]إدلول إل ع ضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[، ]مبشاركة مبارشة وإ 

دإرة  نشاء[/]تعيني[ إ  ومس تنرية من[ ]، بلتشاور مع[ ]إملس تفيدين[ ]أ حصاب إملعارف إلتقليدية[، وفق قانوهنا إلوطين، ]إ 
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دإرة تجنشأ  أ و تجعنّي مبوجب ]]ينب 2.6 غي[/]يتعني[ إ خطار إملكتب إدلويل للكمنظكمة إلعاملية للكملكية إلفكرية هبوية أ ية إ 

 .[1 إلفقرة

 2إلبديل 

دإرة خمتصة، وفقا للقانون إلوطين ومبوإفقة  1.6 نشاء أ و تعيني إ  جيوز ]لدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إ 

 ين، ال دإرة إحلقوق/إملصاحل إملنصوص علهيا يف هذإ ]إلصك[.من/بالشرتإك مع إملس تفيد رصحية

دإرة تجنشأ  أ و تجعنّي مبوجب  2.6 ]]ينبغي[/]يتعني[ إ خطار إملكتب إدلويل للكمنظكمة إلعاملية للكملكية إلفكرية هبوية أ ية إ 

 .[[1 إلفقرة

دإرإت خمتصة ]ال دإرة إحلقوق/إملصاحل إملنصوص علهيا يف هذإ إلصك[ ]ودون  إال خالل بق ]إملس تفيدين[ ]أ حصاب أ و إ 

دإرة حقوقهم/مصاحلهم وفقا ملوإثيقهم ومفاهميهم وقوإنيهنم وممارساهتم إلعرفية[.  إملعارف إلتقليدية[ يف إ 

 2إلبديل 

دإرإت خمتصة، وفقا للقانون إلوطين، ال دإرة  دإرة أ و إ  نشاء أ و تعيني، إ  جيوز ]لدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إ 

 إملصاحل إملنصوص علهيا يف هذإ ]إلصك[.إحلقوق/

 3إلبديل  –تعريف إملوضوع 

دإرإت خمتصة، وفقا للقانون إلوطين وإلقانون إلعريف، تكون مسؤوةل عن قوإعد إلبياانت  نشاء إ  جيوز لدلول إل عضاء إ 

يات تلقي إملعلومات إلوطنية إخلاصة بملعارف إلتقليدية وإملنصوص علهيا يف ]هذإ إلصك[.   وجيوز أ ن تشكمل إملسؤول 

لكرتونيا.  إملرتبطة بملعارف إلتقليدية وتوثيقها وختزيهنا ونرشها إ 

 

 7إملادة ]

 الاس تثناءإت وإلتقييدإت

 1إلبديل 

دلى الامتثال لاللزتإمات إملنصوص علهيا يف هذإ إلصك، جيوز لدلول إل عضاء، يف حاالت خاصة، إعامتد إس تثناءإت 

رة والزمة  محلاية إملصلحة إلعامة، رشط أ ال تتعارض ت كل الاس تثناءإت وإلتقييدإت بدون مرّبر مع مصاحل وتقييدإت مرب 

 إملس تفيدين، ]وإلقانون إلعريف ]للشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية[، وال ختّل بغري حق بتنفيذ هذإ إلصك.

 

 9إملادة ]

 الاس تثناءإت وإلتقييدإت

 1إلبديل 

دلى الامتثال لاللزتإمات إملنصوص عليه يف هذإ إلصك، جيوز لدلول إل عضاء، يف حاالت خاصة، إعامتد إس تثناءإت 

مع مصاحل  وتقييدإت مرّبرة والزمة محلاية إملصلحة إلعامة، رشط أ ال تتعارض ت كل الاس تثناءإت وإلتقييدإت بدون مرّبر

 إملس تخدمني وال ختّل بغري حق بتنفيذ هذإ إلصك.

 2إلبديل 



Annex 
25 

 

 حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/5 

 حامية إملعارف إلتقليدية: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/4 

 2إلبديل 

تقييدإت إحملددة يف إلترشيعات إلوطنية، مبا يف ذكل دلى تنفيذ هذإ إلصك، جيوز لدلول إل عضاء إعامتد الاس تثناءإت وإل 

 .إلقانون إلعريف

يف حدود إل فعال إملسكموح هبا مبوجب إلقانون إلوطين فامي خيص إملصنفات إحملكمية بق إملؤلف، وإال شارإت   .1

غي/يتعني[ حظر وإلرموز إحملكمية بقانون إلعالمات إلتجارية، أ و موضوع أآخر محمي بقانون إمللكية إلفكرية، ال ]ينب

 أ ي فعل من ت كل إل فعال مبوجب حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

]ينبغي/يتعني عىل[ ]جيوز[ لدلول إل عضاء وضع إس تثناءإت ]من قبيل ما ييل[ خبصوص إل فعال إلتالية، سوإء  .2

 أ و ال: 1اكن مسكموحا هبا يف إلفقرة 

 )أ ( إلتعّّل وإلتعلمي وإلبحث؛

 ض وإلبحث وإلمتثيل يف إحملفوظات أ و إملكتبات أ و إملتاحف أ و إملؤسسات إلثقافية إل خرى؛)ب( إحلف  وإلعر 

بدإعية تكون مس تلهكمة من أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي أ و  )ج( إس تنباط مصنفات أ دبية أ و فنية أ و إ 

لهيا أ و مس تعارة مهنا.  مستندة إ 

 .2 غري ت كل إملسكموح هبا مبوجب إلفقرة جيوز لدلول إل عضاء أ ن تنص عىل إس تثناءإت وتقييدإت  .3

 ينبغي/يتعني عىل إدلول إل عضاء أ ن تنص عىل إس تثناءإت وتقييدإت يف حاالت .4

الاس تخدإم/الاس تعامل/إال درإج إلعريض لتعبري ثقايف تقليدي ]محمي[ يف مصنف أآخر أ و موضوع أآخر، أ و يف 

باب اكفية للعّل، بأ ن إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحلاالت إليت ال يكون دلى إملس تخدم فهيا أ ي عّل، أ و أ ية أ س  

 محمي.

 3إلبديل  -تعريف إملوضوع

 إس تثناءإت عامة

جيوز ]لدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تعمتد تقييدإت وإس تثناءإت مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين ]مع  1.9

مع إملس تفيدين[ ]مبشاركة إملس تفيدين[ ]،  إملوإفقة إملس بقة وإملس تنرية أ و إال قرإر وإملشاركة للكمس تفيدين[ ]بلتشاور

 رشيطة أ ن حيرتم إس تخدإم إملعارف إلتقليدية ]إحملكمية[ ما ييل:

 )أ ( ]الاعرتإف بملس تفيدين، حسب إال ماكن؛[

 )ب( ]وعدم إال ساءة إ ىل إملس تفيدين أ و إ حلاق إلرضر هبم؛[

 )ج( ]وإلتوإفق مع إملامرسة إملنصفة؛[

 امل إلعادي للكمعارف إلتقليدية عىل يد إملس تفيدين؛[)د( ]عدم إلتعارض مع الاس تع

 )ه( ]وعدم إ حلاق رضر بال مرّبر بملصاحل إملرشوعة للكمس تفيدين ومرإعاة إملصاحل إملرشوعة للغري.[[

]يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تدإركه فامي يتعلق بملعارف إلتقليدية ]إملقدسة[  2.9

 [/]ينبغي[ أ ال تضع ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إس تثناءإت وتقييدإت.[]وإلرسية[، ]جيوز[/]يتعني

 إس تثناءإت حمددة

،[ جيوز ]لدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ 1]]إ ضافة إ ىل الاس تثناءإت وإلتقييدإت إملنصوص علهيا يف إلفقرة  3.9

 ين لل غرإض إلتالية:أ ن تعمتد تقييدإت أ و إس تثناءإت مالمئة مبوجب إلقانون إلوط

 )أ ( أ نشطة إلتعلمي وإلتعّّل، بس تثناء إل باث إملؤدية إ ىل جين أ ربح أ و حتقيق أ غرإض ُتارية؛

)ب( وإلصون وإلعرض و إلبحث وإلمتثيل يف إحملفوظات أ و إملكتبات أ و إملتاحف أ و إملؤسسات إلثقافية ل غرإض 

 ى للكمصلحة إلعامة؛غري ُتارية متعلقة بلرتإث إلثقايف أ و ل غرإض أ خر 
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دلى ]الامتثال لاللزتإمات إملنصوص علهيا يف[/]تنفيذ[ هذإ إلصك، جيوز لدلول إل عضاء، يف حاالت خاصة، إعامتد 

ملصاحل إملرشوعة للكمس تفيدين، إس تثناءإت وتقييدإت، رشط أ ال تلحق ت كل الاس تثناءإت وإلتقييدإت رضرإ بال مرّبر ب

 ومع مرإعاة إملصاحل إملرشوعة للغري.

 4إلبديل  -تعريف إملوضوع

 إس تثناءإت عامة

]]جيوز[/]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تعمتد تقييدإت وإس تثناءإت مالمئة  1.7

شاركة إملس تفيدين[، رشيطة أ ن حيرتم إس تخدإم أ شاكل إلتعبري مبوجب إلقانون إلوطين ]بلتشاور مع إملس تفيدين[ ]مب 

 إلثقايف إلتقليدي ]إحملكمية[ ما ييل:

 )أ ( ]الاعرتإف بملس تفيدين، حسب إال ماكن؛[

 )ب( ]وعدم إال ساءة إ ىل إملس تفيدين أ و إ حلاق إلرضر هبم؛[

 )ج( ]وإلتوإفق مع أ شاكل الاس تخدإمات/إلتعامالت/ إملامرسات إلعادةل؛[

 ]وعدم إلتعارض مع الاس تعامل إلعادي ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من قبل إملس تفيدين؛[ )د(

 )ه( ]وعدم إ حلاق رضر بال مرّبر بملصاحل إملرشوعة للكمس تفيدين ومرإعاة إملصاحل إملرشوعة للغري.[[

 بديل

تعمتد تقييدإت وإس تثناءإت مالمئة مبوجب ]]جيوز[/]ينبغي[/يتعني عىل[ ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن  1.7

 إلقانون إلوطين ]، رشيطة أ ن ]تكون ت كل إلتقييدإت والاس تثناءإت[:

 )أ ( مقترصة عىل بعض إحلاالت إخلاصة؛

)ج( ويف حاةل طوإرئ وطنية أ و حاالت طوإرئ قصوى أ خرى، محلاية إلصحة إلعامة أ و إلبيئة ]أ و يف حاالت 

 الاس تخدإم غري إلتجاري ل غرإض عامة[؛

بدإع مصنف أ صيل يكون مس تلهام من إملعارف إلتقليدية[؛  )د( ]وإ 

 رإحة ملعاجلة إال نسان أ و إحليوإن.)ه( وإس تثناء من إمحلاية أ ساليب إلتشخيص وإلعالج وإجل

]ينبغي[/]يتعني[ أ الّ ينطبق هذإ إحلك، بس تثناء إلفقرة إلفرعية )ج(، عىل إملعارف إلتقليدية إلوإردة يف إملادة 

 .[1.5)أ (/5

 

 

 

ذإ اكنت ت كل إل فعال مسكموحا هبا مبوجب إلفقرة   4.9  ، يتعنّي إلسامح مبا ييل:1برصف إلنظر مّعا إ 

إملعارف إلتقليدية يف إملؤسسات إلثقافية إملعرتف هبا مبوجب إلقانون إلوطين إملناسب وإحملفوظات  )أ ( إس تخدإم

وإملكتبات وإملتاحف ل غرإض غري ُتارية متعلقة بلرتإث إلثقايف أ و ل غرإض أ خرى ختدم إملصلحة إلعامة، مبا يف 

 به؛ذكل ل غرإض إلصون وإلعرض وإلبحث وإلمتثيل ينبغي أ ن يكون مسكموحا 

بدإع مصنف أ صيل يكون مس تلهام من إملعارف إلتقليدية.[  )ب( وإ 

عىل أ ي إس تخدإم  5]]ال يجكمنح أ ي حق ]يجقيص إلآخرين[ من إس تخدإم معارف:[/]ال تنطبق أ حاكم إملادة  5.9

 ملعارف:[

 )أ ( مس تنبطة بشلك مس تقل ]خارج جامعة إملس تفيدين[؛
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 )ب( ]ال ]تتعارض[ مع ]الاس تعامل[ إلعادي ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من قبل إملس تفيدين؛[

 ملصاحل إملرشوعة للكمس تفيدين؛[)ج( ]ال تلحق رضرإ بال مرّبر ب

 )د( ]تضكمن أ ن ]إس تخدإم[ أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي:

 " ال ييسء إ ىل إملس تفيدين أ و يلحق إلرضر هبم؛1"

 " ويعرتف بملس تفيدين، حسب إال ماكن؛[2"

 " ]ويتوإفق مع إملامرسة إلعادةل.[[[3"

ركه فامي يتعلق بأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ]إملقدسة[ ]يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تدإ 2.7

 و]إلرسية[، ]]جيوز[/]ينبغي[/]يتعني[ ]أ ال تضع ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إس تثناءإت وتقييدإت.[

 إس تثناءإت حمّددة

]يتعني عىل[ ]إدلول ،[/]إ ضافة إ ىل ذكل،[ ]جيوز[/]ينبغي[/1]]رهن إلتقييدإت إملنصوص علهيا يف إلفقرة  3.7

إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تعمتد تقييدإت أ و إس تثناءإت مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين أ و، حسب الاقتضاء، 

 من قبل ]أ حصاب[/]ماّلك[ إملصنف إل صيل:

ين أ ربح )أ ( ]للتعّّل وإلتعلمي وإلبحث، وفقا للربوتوكوالت إملوضوعة وطنيا، بس تثناء إل نشطة إملؤدية إ ىل ج

 حتقيق أ غرإض ُتارية؛[ أ و

)ب( ]للحف  ]وإلعرض[ وإلبحث وإلمتثيل يف إحملفوظات أ و إملكتبات أ و إملتاحف أ و إملؤسسات إلثقافية إل خرى 

إليت يعرتف هبا إلقانون إلوطين، ل غرإض غري ُتارية متعلقة بلرتإث إلثقايف أ و ل غرإض أ خرى ختدم إملصلحة 

 إلعامة؛[

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

 )ج( أ و معروفة ]من خالل طرق قانونية[ خارج جامعة إملس تفيدين.[

 

ذإ: 6.9  ]ال تعترب إملعارف إلتقليدية إحملكمية معارف ممتلكة متلاك غري مرشوع أ و مس تخدمة إس تخدإما سيئا إ 

 )أ ( اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛

قرإرمه ومشاركهتم؛)ب( أ و حمّصةل من صاحهبا أ و أ حصاهبا مبوإفقهتم إملس بقة إمل   س تنرية أ و إ 

ذإ إنطبقت عىل إملعارف إلتقليدية إحملكمية إحملّصل علهيا إلرشوط إملتفق علهيا بشأ ن ]إلنفاذ وتقامس إملنافع[/]ماكفأ ة  )ج( أ و إ 

 منصفة وعادةل[ ووإفق علهيا إملنسق إلوطين.[[

 

 يدية إليت تكون متاحة دون قيود لعامة إمجلهور.[]يتعنّي أ ن تس تثين إال دإرإت إلوطنية من إمحلاية إملعارف إلتقل  7.9

 

 3إلبديل 

دلى الامتثال لاللزتإمات إملنصوص عليه يف هذإ إلصك، جيوز لدلول إل عضاء إعامتد الاس تثناءإت وإلتقييدإت إحملددة 

 يف إلقانون إلوطين وإلقانون إلعريف.[
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صنف أ صيل ]من مصنفات إلتأ ليف[ يكون مس تلهام من أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي )ج( الس تنباط م 

لهيا أ و مس تعارإ مهنا؛[ أ و  مستندإ إ 

 .[[1.5]]ينبغي[/]يتعني[ أ ن ال ينطبق هذإ إحلك عىل أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ]إحملكمية[ إملوصوفة يف إملادة 

 أ و ال: 1ل إلتالية، سوإء اكن مسكموحا هبا يف إلفقرة ]]ينبغي[/]يتعني[ إلسامح بل فعا 4.7

)أ ( ]إس تخدإم أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف إملؤسسات إلثقافية إملعرتف هبا مبوجب إلقانون إلوطين إملناسب 

وإحملفوظات وإملكتبات وإملتاحف ل غرإض غري ُتارية متعلقة بلرتإث إلثقايف أ و أ غرإض أ خرى ختدم إملصلحة 

 عامة، مبا يف ذكل ل غرإض إحلف  ]وإلعرض[ وإلبحث وإلمتثيل؛[إل

)ب( ]وإس تنباط مصنف أ صيل ]من مصنفات إلتأ ليف[ يكون مس تلهام من أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 

لهيا أ و مس تعارإ مهنا؛[ أ و  مستندإ إ 

 فيدين؛[)ج( ]وإس تخدإم/إس تعامل تعبري ثقايف تقليدي مش تق ]قانونيا[ من مصادر غري إملس ت 

 )د( ]وإس تخدإم/إس تعامل تعبري ثقايف تقليدي معروف ]من خالل طرق قانونية[ خارج جامعة إملس تفيدين.[[

]]بس تثناء حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية من إلكشف[، ويف حدود إل فعال إملسكموح هبا مبوجب  5.7

قوق إمللكية إلفكرية ]مبا يف ذكل[[/]حق إملؤلف أ و إال شارإت إلقانون إلوطين فامي خيص إملصنفات إحملكمية مبوجب ح

وإلرموز إحملكمية بعالمات ُتارية أ و الاخرتإعات إحملكمية بربإءإت أ و مناذج إملنفعة وإلتصاممي إحملكمية بقوق إلتصاممي 

 إلتقليدي[.[ ]ينبغي[/]يتعني[ حظر أ ي فعل من ت كل إل فعال مبوجب حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلصناعية، ال

 8إملادة ]

 ]مدة ]إمحلاية[/]إلصون[

 10إملادة ]

 مدة إمحلاية/إحلقوق
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 1إخليار 

ول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ حتديد إملدة إملناس بة لرساين إمحلاية/حقوق أ شاكل إلتعبري إلثقايف جيوز ]لدل 1.8

دإمت أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  إلتقليدي، وفقا ]لهذإ ]إلصك[/]]إليت جيوز أ ن[ ]ينبغي أ ن[/]يتعني أ ن[ ترسي ما

 قا لهذإ ]إلصك[، وبلتشاور مع إملس تفيدين.[[تس تويف/تليب ]معايري إل هلية للحصول عىل إمحلاية[ وف

جيوز ]لدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تنص عىل أ ن إمحلاية إملكمنوحة ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ضد  2.8

نطقة أ ي حتريف أ و تشويه أ و تعديل أ و إنهتاك مما يجرتكب هبدف إ حلاق إلرضر هبا أ و بسكمعة أ و صورة إملس تفيدين أ و إمل 

لهيا، ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن ترسي ملدة غري حمّددة.  إليت ينمتون إ 

 2إخليار 

حتكمي ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إملوضوع إحملّدد يف هذإ ]إلصك[ طاملا إس متر إملس تفيدون من إمحلاية يف  1.8

 .3إلمتتع بنطاق إمحلاية إملبنّي يف إملادة 

 3إخليار 

إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تنص عىل أ نه ]ينبغي[/]يتعني[، فامي خيص إجلوإنب إملادية عىل  ]جيوز ]لدلول 1.8

 إل قل ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، أ ن ترسي إمحلاية ملدة حمدودة.[[

ق إملناس بة فامي خيص إملعارف إلتقليدية، وفقا ]للامدة جيوز ]لدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ حتديد مدة إمحلاية/إحلقو 

، ]]إليت جيوز أ ن[ ]ينبغي أ ن[/]يتعني أ ن[ ترسي ما دإمت إملعارف إلتقليدية تس تويف/تفي ]مبعايري إل هلية للحصول 5

 [.[[5[/]3عىل إمحلاية[ وفقا للامدة ]

 

 9إملادة ]

 إلرشوط إلشلكية

 1إخليار 

ضع ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ]مكبدأ  عام،[ ينبغي/ي  1.9 تعني أ ال ختج

 11إملادة ]

 إلرشوط إلشلكية

 1إلبديل 

 ]ينبغي[/]يتعني[ أ ال ختضع ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ حامية إملعارف إلتقليدية ل ي رشوط شلكية.
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 ل ية رشوط شلكية.

 2إخليار 

 ]]جيوز[ ]لدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تفرض رشوطا شلكية محلاية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.[ 1.9

دلوةل عضو[/]طرف متعاقد[ إ خضاع حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية ، ال جيوز ]1بلرمغ من إلفقرة  2.9

 ل ية رشوط شلكية.

 2إلبديل 

 عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تفرض رشوطا شلكية محلاية إملعارف إلتقليدية.[]]جيوز[ ]لدلول إل  

 3إلبديل  -تعريف إملوضوع

ولكن، حرصا عىل إلشفافية  ل ي رشوط شلكية. 5]]ينبغي[/]يتعني[ أ ال ختضع حامية إملعارف إلتقليدية مبوجب إملادة 

دإرة ) أ و إال دإرإت( إلوطنية إملعنية أ و إال دإرة )أ و إال دإرإت( إحلكومية وإليقني وإحلفاظ عىل إملعارف إلتقليدية، جيوز لال 

 .[5إدلولية إال قلميية أ ن متسك جسالت أ و حمارض أ خرى للكمعارف إلتقليدية لتسهيل إمحلاية مبوجب إملادة 

 11إملادة ]

 إلتدإبري الانتقالية

إلثقايف إلتقليدي إليت تس تويف إملعايري إملنصوص  ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن يطب ق هذإ ]إلصك[ عىل مجيع أ شاكل إلتعبري 1.11

 علهيا يف هذإ ]إلصك[ عند دخول ]إلصك[ حزي إلنفاذ.

]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ تأ مني إحلقوق إليت إكتس هبا إلغري مبوجب  1إخليار  2.11

 إلقانون إلوطين قبل دخول هذإ ]إلصك[ حزي إلنفاذ.

إل فعال إملس مترة خبصوص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت بدأ ت قبل دخول هذإ ]إلصك[ حزي   2إخليار   2.11

إلنفاذ وإليت ما اكنت لتكون مباحة أ و إليت ينظكمها هذإ ]إلصك[ بطريقة خمتلفة، ]]ينبغي[/]يتعني[ تكييفها لتامتىش مع 

[/ ]]ينبغي[/]يتعني[ إلسامح 3إلنفاذ، رهن أ حاكم إلفقرة هذإ ]إلصك[ يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي 

 بس مترإرها[.

وفامي يتعلق بأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت تكتيس أ مهية خاصة بلنس بة إ ىل إملس تفيدين وإليت تكون قد   3.11

إحلق يف إسرتجاع ت كل  أ خرِّجت عن نطاق حتّك هؤالء إملس تفيدين، ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن يكون لهؤالء إملس تفيدين

 12إملادة ]

 إلتدإبري الانتقالية

]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تنطبق هذه إل حاكم عىل مجيع إملعارف إلتقليدية إليت تفي بملعايري إملنصوص علهيا يف إملادة  1.12

 [ عند دخول إل حاكم حزي إلنفاذ.5[/]3]

ضافة إختيارية  إ 

]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تضكمن ]إلتدإبري إلالزمة إليت تكفل[ عدم إملساس بحلقوق ]ينبغي ]لدلول إل عضاء[/ 2.12

 ]إملعرتف هبا مبوجب إلقانون إلوطين[ وإليت س بق أ ن إكتس هبا إلغري وفق قانوهنا إلوطين وإلزتإماهتا إلقانونية إدلولية.[

 بديل

أ ن تنص عىل أ ن إل فعال إملس مترة خبصوص إملعارف  ]]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ 2.12

إلتقليدية إليت بدأ ت قبل دخول هذإ ]إلصك[ حزي إلنفاذ وإليت ما اكن يجسكمح هبا أ و اكن ينظكمها هذإ ]إلصك[ بطريقة 

حلقوق خمتلفة، ]ينبغي تكييفها لتامتىش مع هذه إل حاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي إلنفاذ ]، رشيطة إحرتإم إ



Annex 
31 

 

 حامية أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/5 

 حامية إملعارف إلتقليدية: مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/37/4 

 إليت س بق أ ن إكتس هبا إلغري عن حسن نية[/ينبغي إلسامح بس مترإرها[. إل شاكل.[

 بديل

، ]ينبغي[/]يتعني[ عىل ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تنص عىل ما 1]عىل إلرمغ من أ حاكم إلفقرة  2.12

 ييل:

لهيا  قانونيا، قبل اترخي دخول هذإ إلصك )أ ( جيوز ل ي خشص بدأ  بس تعامل إملعارف إلتقليدية إليت اكن إلنفاذ إ 

 حزي إلنفاذ، أ ن يس متر يف ذكل الاس تعامل للكمعارف إلتقليدية]، رهنا بق إملاكفأ ة[؛

)ب( يمتتع بذكل إحلق يف الاس تعامل أ يضا، وفقا للرشوط نفسها، أ ي خشص قام بس تعدإدإت جدية الس تعامل 

 إملعارف إلتقليدية؛

إس تعامل إملعارف إلتقليدية إس تعامال منافيا لرشوط إلنفاذ إذلي قد يضعها  )ج( ال ختول هذه إل حاكم أ ي حق يف

 إملس تفيد.[

 12]إملادة 

 إلعالقة بالتفاقات إدلولية ]إل خرى[

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ تنفيذ هذإ ]إلصك[ بطريقة ]تكفل إدلمع إملتبادل[  1.12

 إل خرى[ ]إلسارية[.[لالتفاقات إدلولية ]

لغاء للحقوق إليت تمتتع هبا ]إلشعوب[ إل صلية أ و   2.12] ليس يف هذإ إلصك ما ميكن/يتعني تفسريه اكنتقاص أ و إ 

إمجلاعات إحمللية حاليا أ و قد تكتس هبا يف إملس تقبل، وكذكل حقوق ]إلشعوب[ إل صلية إملنصوص علهيا يف إ عالن إل مم 

 إل صلية.إملتحدة بشأ ن حقوق إلشعوب 

يف حال تنازع بني إلقوإنني، تكون إلغلبة حلقوق ]إلشعوب[ إل صلية إملنصوص علهيا يف إال عالن إملذكور وينبغي   3.12

 13]إملادة 

 [إلعالقة بالتفاقات إدلولية إل خرى

دل ]بني حقوق ]إمللكية إلفكرية ]إلربإءإت[ إليت ]تستند ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن يضع هذإ إلصك عالقة دمع متبا 1.13

 بشلك مبارش إ ىل[ ]تنطوي عىل[ ]إس تعامل[ إملعارف إلتقليدية ومع إالتفاقات وإملعاهدإت إدلولية إملعنية ]إلسارية[.

نصوص علهيا ال ينبغي أ ن يجفرّس أ ي حك من أ حاكم هذإ إلصك بأ نه خيّل أ و يرّض بقوق ]إلشعوب[ إل صلية إمل   2.13]

 يف إ عالن إل مم إملتحدة بشأ ن حقوق إلشعوب إل صلية.[

يف حال تنازع بني إلقوإنني، تكون إلغلبة حلقوق ]إلشعوب[ إل صلية إملنصوص علهيا يف إال عالن إملذكور وينبغي   3.13]

 أ ن يسرتشد أ ي تفسري بأ حاكم ذكل إال عالن.[
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 أ ن يسرتشد أ ي تفسري بأ حاكم ذكل إال عالن.[

 14إملادة  

 عدم إال عفاء

لغاء للحقوق إليت تمتتع هبا ]إلشعوب[ إل صلية أ و إمجلاعات إحمللية ليس يف هذإ ]إلصك[ م ا ميكن تفسريه اكنتقاص أ و إ 

 حاليا أ و قد تكتس هبا يف إملس تقبل.

 13إملادة ]

 إملعامةل إلوطنية

]ينبغي[/]يتعني عىل[ لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ أ ن يطبق عىل إملس تفيدين إذلين مه من موإطين ]إدلول 

[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إل خرى معامةل ال تقل تفضياًل عن ت كل إليت يطبقها عىل إملس تفيدين إذلين مه من إل عضاء

 موإطنيه فامي يتعلق بمحلاية إملنصوص علهيا مبوجب هذإ ]إلصك[.[

 

 13و 11و 10و 9و 8]بدإئل إملوإد 

 عدم إلنص عىل ت كل إل حاكم[

 15دة إملا]

 إملعامةل إلوطنية

]]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تكون إحلقوق وإملنافع إملتأ تية من حامية إملعارف إلتقليدية مبوجب إلتدإبري أ و إلقوإنني 

إلوطنية/إدلإخلية إليت تضع هذه إل حاكم إدلولية حمل نفاذ متاحة مجليع إملس تفيدين إملؤهلني من موإطنني أ و مقميني يف 

]وينبغي[/]يتعني[ أ ن  تعاقد[ ]بدل بعينه[ كام هو حمدد مبوجب الالزتإمات أ و إلتعهدإت إدلولية.]دوةل عضو[/]طرف م 

يمتتع إملس تفيدون إل جانب إملؤهلون بحلقوق وإملنافع نفسها إليت يمتتع هبا إملس تفيدون موإطنو بدل إمحلاية، وكذكل بحلقوق 

 [وإملنافع إملكمنوحة خصيصا مبوجب هذه إل حاكم إدلولية.

 بديل

]ال ميكن ]ملوإطين ]دول أ عضاء[/]أ طرإف متعاقدة[ أ ن يتوقعوإ إحلصول سوى عىل حامية مماثةل لت كل إملنصوص علهيا يف 

قلمي ]دول أ عضاء[/]أ طرإف متعاقدة[ أ خرى حىت إ ن اكنت ت كل ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[  هذإ إلصك يف إ 

 .[إل خرى تتيح حامية أ وسع نطاقا ملوإطنهيا

 ]هناية إلبديل[
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 بديل

]]ينبغي[/]يتعني[ عىل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[، فامي خيص إملعارف إلتقليدية إليت تفي بملعايري إملنصوص علهيا 

قلميه للكمس تفيدين من إمحلاية، كام 3يف إملادة  ، وإذلين مه أ ساسا من موإطين أ ي 4مه معرفون يف إملادة ، أ ن يتيح دإخل إ 

 من ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إل خرى أ و من إملقميني فهيا، إملعامةل نفسها إليت يتيحها ملوإطنيه إملس تفيدين.[

 []هناية إلبديل[ 

 

 [14]إملادة 

 إلتعاون عرب إحلدود

يف إحلاالت إليت تقع فهيا أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ]إحملكمية[ يف أ قالمي ]دول أ عضاء[/]أ طرإف متعاقدة[ خمتلفة، 

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ت كل ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تتعاون عىل معاجلة حاالت أ شاكل إلتعبري إلثقايف 

كمية[ إلعابرة للحدود[، مبشاركة ]إلشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية إملعنية، حسب الاقتضاء، بغرض إلتقليدي ]إحمل 

 تنفيذ هذإ ]إلصك[.[

 [16]إملادة 

 إلتعاون عرب إحلدود

قلمي أ كرث من ]دوةل عضو[/]طرف 5يف إحلاالت إليت تقع فهيا نفس إملعارف إلتقليدية ]إحملكمية[ ]مبوجب إملادة  [ يف إ 

قلمي عدد من ]إدلول متع اقد[ وإحد، أ و تكون مشرتكة بني جامعة أ صلية أ و حملية وإحدة أ و أ كرث يف إ 

إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[، ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن تسعى ت كل ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إ ىل إلتعاون، 

 ل تنفيذ أ هدإف هذإ ]إلصك[.[حسب الاقتضاء، مبشاركة إمجلاعات إل صلية وإحمللية إملعنية من أ ج

 15ملادة إ

ذاكء إلوعي بناء إلقدرإت  وإ 

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إلتعاون عىل بناء إلقدرإت وتعزيز إملوإرد إلبرشية،  1.15

 لية.س امي ت كل إخلاصة بملس تفيدين، وتطوير إلقدرإت إملؤسس ية، من أ جل تنفيذ ]إلصك[ بفعا ال

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ توفري إملوإرد إلالزمة ]للشعوب[ إل صلية وإمجلاعات  2.15
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إحمللية وإلتعاضد معها من أ جل وضع مرشوعات لبناء إلقدرإت دإخل ]إلشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية تركّز عىل 

آليات ومهنجيات مناس بة، مثل مو  س تحدثة مبشاركة اتمة تطوير أ لكرتونية وتعلميية جديدة تكون مالمئة ثقافيا، ومج إد إ 

 وفعاةل ]للشعوب[ إل صلية وإمجلاعات إحمللية وإملنظامت إليت متثلها.

]يف هذإ إلس ياق، ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ أ ن تنص عىل مشاركة اتمة  3.15

 من أ حصاب إملصاحل، مبا يف ذكل إملنظامت غري إحلكومية وإلقطاع إخلاص.[للكمس تفيدين و غريمه 

س امي توعية  ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إل عضاء[/]إل طرإف إملتعاقدة[ إختاذ تدإبري ال ذاكء إلوعي ]بلصك،[ ال 4.15

 مس تخديم وأ حصاب أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي بلزتإماهتم مبوجب هذإ إلصك.[

 

 هناية إملرفق وإلوثيقة[]


