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WIPO/GRTKF/IC/39/5 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018ديسمرب  20 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون ةالتاسع الدورة
 2019مارس  22إىل  18 جنيف، من

 محاية أشكال التعبري الثقايف التقليدي: مشروع مواد
 األمانة من إعدادوثيقة 

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

استنادا إىل ، 2018ديسمرب  14إىل  10دورهتا الثامنة والثالثني املعقودة يف الفرتة من  يف

النسخة  -مواد  : مرشوعأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"حامية  نصا آخر بعنوان ،WIPO/GRTKF/IC/38/5 الوثيقة

من جدول  8رد هبا دلى اختتام النظر يف البند ذكل النص، ابلصيغة اليت و إحاةل  اللجنة وقّررت. ("Rev. 2) املعّدةل الثانية

طبقا  ،والثالثني التاسعةإىل دورهتا  ،2018 ديسمرب 14األعامل "املعارف التقليدية/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي" يف 

 .WO/GA/49/21 النحو الوارد يف الوثيقة ، عىل2018 وبرانمج معلها لعام 2019-2018 لواليهتا للثنائية
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النسخة  -مواد  : مرشوعأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"حامية ومعال ابلقرار املذكور أعاله، يرد النص املعنون  .2

 يف مرفق هذه الوثيقة. ("Rev. 2) املعّدةل الثانية

إن اللجنة مدعوة إىل اس تعراض الوثيقة  .3

الواردة يف املرفق والتعليق علهيا بغرض إعداد 

 نسخة معّدةل مهنا.

 ذكل املرفق[]ييل 



WIPO/GRTKF/IC/39/5 
ANNEX 

 املرفق
 

 مرشوع مواد حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي:

 (2018 ديسمرب Rev. 2( )14النسخة املعّدةل الثانية )
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 ادليباجة/مقدمة

، وبتطلعات ]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية اعرتافا   .1
 فيه[؛ ]املبيّنة

]إقرارا  بأن ]الشعوب[ وامجلاعات األصلية واحمللية لها احلق[ اإلقرار حبقوق ]الشعوب[ األصلية ومصاحل امجلاعات  .2
احلفاظ عىل ملكيهتا الفكرية املرتبطة برتاهثا الثقايف، مبا يف ذكل أشاكل تعبريها الثقايف التقليدي، والتحمك فهيا احمللية[ يف 

 وحاميهتا وتمنيهتا؛[

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

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

بداعية إويتواصل من حياة فكرية  إبداعيتكفل ُأُطرا  ملا جيري من نشاط  عبري الثقايف التقليدياعرتافا  بأن أشاكل الت  .5
 ؛مجلاعات األصلية واحملليةوا ]للشعوب[ ابلنس بة]جوهرية[ ممتزّية، تكتيس ماكنة 

 تواصل؛احرتاما  لالس تخدام العريف ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتمنيهتا وتبادلها ونقلها بشلك م  .6

 حيافظون عىلاذلين  أشاكل التعبري الثقايف التقليديوكرامة أحصاب  أشاكل التعبري الثقايف التقليديالحرتام  إذاكء   .7
 ة؛، وكذا سالمهتم الثقافية وقميهم الروحيأشاكل التعبري تكل

أشاكل التعبري الابتاكر ونقل بداع وابإليف الهنوض  ينبغي أن تسهم أشاكل التعبري الثقايف التقليديحامية اعرتافا  بأن  .8
ومس تخدمهيا وبطريقة تساعد عىل حتقيق  أشاكل التعبري تكلونرشها مبا يعود ابملنفعة عىل لك من أحصاب  الثقايف التقليدي

 .الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وإرساء توازن بني احلقوق والواجبات

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

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

وصوهنا، وتكل املتعلقة  أشاكل التعبري الثقايف التقليدياقات ادلولية املتعلقة حبامية ]ضامان  لدلمع املتبادل مع الاتف .10
 ابمللكية الفكرية؛[

 أشاكل التعبري الثقايف التقليديإقرارا  ابدلور اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابالبتاكر واإلبداع ونقل  .11
ومس تخدمهيا، وتأكيدا   أشاكل التعبري الثقايف التقليديأحصاب املصلحة وموّردي ونرشها ويف التمنية الاقتصادية مبا خيدم 

 ذلكل ادلور من جديد؛

املتاحة لالس تخدام من قبل  أشاكل التعبري الثقايف التقليديابلقمية اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة  إقرارا   .12
 [.حلاجة إىل حامية املكل العام واحلفاظ عليهواب]اليت تُعد رضورية لإلبداع والابتاكر، [ و]امجليع، 
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بأشاكل إىل قواعد وضوابط جديدة فامي خيص توفري الوسائل الفعاةل واملناس بة إلنفاذ احلقوق املتعلقة ]إقرارا  ابحلاجة  .13
 ، مع مراعاة الاختالفات القامئة بني األنظمة القانونية الوطنية؛التعبري الثقايف التقليدي

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

 اس تخدام املصطلحات

 ألغراض هذا الصك:

 تقليدية]تُعترب املعارف 

عندما تكتسب، مع مرور الوقت، شالك أو حمتوى رمزاي أو ممزّيا للهوية الثقافية أو الاجامتعية، أو الرتاث الثقايف، لشعب 
 أصيل أو جامعة حملية/مس تفيد.[

من افظا علهيا حممعرّبا عهنا أو  أو مس تنبطةمبدعة أو تكون  عبري الثقايف اليتلت اأشاكل تعين أشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
للهوية الثقافية  [فريدا]؛ واليت تكون نتاجا 4يف املادة  مس تفيدين كام مه معّرفون/جامعات حمليةأصلية و ]شعوب[ قبل 

و/أو مرتبطة  ،4املس تفيدين كام مه معّرفون يف املادة /الاجامتعية والرتاث الثقايف ]للشعوب[ األصلية وامجلاعات احمللية أو/و
 آخر، سواء بصورة متتالية رب األجيال أو من جيل إىلعحيامث ينطبق[ ]بشلك جامعي،  توارثت مبارش[ هبام؛ واليت ]بشلك 

]اإلبداعي أو الرويح[ تعبري أشاكل ملموسة أو غري ملموسة لل  أيمن  تكونت ؛ واليت غريةقد تكون حيوية ومت؛ واليت أم ال
، أو أشاكل 3، واملوس يقي والصويت2، وأشاكل التعبري املادي1عبري ابحلركةأي تشكيةل مهنا، مثل أشاكل الت  أو ]الفين واألديب[

 .[وحتويراهتا، ] 4التعبري اللفظي

  

                                         
تقليدية مثل الرقصات وأعامل املهرجان والعروض املرسحية والشعائر والطقوس والطقوس يف أماكن مقّدسة واملسريات واأللعاب واأللعاب الرايضية ال ] 1

 .[وعروض ادلىم وغريها من أوجه األداء، سواء مثبّتة أو غري مثبّتة
عة أو األزايء اخلاصة ابلعروض والسجاد املصنوع يدواي والهندسة املعامرية واألشاكل الروحية مثل أشاكل التعبري املادي للفنون والصناعات احلرفية واألقن] 2

 امللموسة واألماكن املقدسة.[
 []مثل األغاين واإليقاعات واملعزوفات املوس يقية واألصوات املعرّبة عن طقوس. 3

 [واألحايج وغريها من أشاكل الرسد؛ واللكامت واإلشارات واألسامء والرموز.]مثل احلاكايت واملالمح واألساطري واحلاكايت الشعبية والشعر  4
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محمية أو ال جيوز حاميهتا ، بطبيعهتاليست، غري ملموسة ملموسة أو ، ألغراض هذا الصك، إىل مواد املكل العاميشري ]
يرتبط هبا من أشاكل امحلاية اليت تنص علهيا ترشيعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تكل  حبقوق امللكية الفكرية املعمول هبا أو ما

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

 ]بديل

 يعين املكل العام كام هو معّرف يف القانون الوطين.[ املكل العام

ة بأية جامعة ][ اليت أشاكل التعبري الثقايف التقليدي]مكوانت املوضوع[/] متاحة للجمهور]يعين مصطلح ] فقدت صلهتا املمزيز
 ، عىل الرمغ من إدراك امجلهور ملنش هئا التارخيي.[عامة أو ُمخّزنة [ابلتايل]وأصبحت  [أصلية

 يعين]]"اس تخدام[/]"اس تعامل"[ 

 يف حال اكن التعبري الثقايف التقليدي مشموال مبنتج: )أ(

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

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

 :طريقة صنعمشموال ب التعبري الثقايف التقليدييف حال اكن  )ب(

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

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

 اس تخدام التعبري الثقايف التقليدي يف أنشطة البحث والتطوير املرحبة أو ألغراض جتارية.[[ )ج(
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 2]املادة 

 هدافاأل

 1]البديل 

 :الالزمة للقيام مبا ييلاملس تفيدين ابلوسائل  يزّود هذا الصكينبغي أن 

 ؛بدون ترصحياس تخداهما و  وسوء اس تخداهماشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي أل منع المتكل غري املرشوع )أ(

 وتشجيع النشاط اإلبداعي والابتاكري وحاميته بغض النظر عن الانتفاع التجاري به؛ )ب(

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

 مس العادل واملنصف للمنافع املتأتية من اس تخدام أشاكل تعبريمه الثقايف.وحتقيق التقا )د(

 2]البديل 

هيدف هذا الصك إىل دمع الاس تخدام املناسب ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي وحاميهتا مضن نظام امللكية الفكرية، وفقا  
 الشعوب[ األصلية وامجلاعات احمللية[.[للقانون الوطين، ]والاعرتاف[ ]ومع الاعرتاف[ حبقوق ]املس تفيدين[ ]]

 3]البديل 

 :الالزمة للقيام مبا ييلاملس تفيدين ابلوسائل  يزّود هذا الصكينبغي أن 

 ؛بدون ترصحياس تخداهما و  وسوء اس تخداهماشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي أل منع المتكل غري املرشوع )أ(

وحاميته بغض النظر عن الانتفاع التجاري به؛ مع اإلقرار ابلقمية اليت وتشجيع النشاط اإلبداعي والابتاكري  )ب(
 ؛حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه يكتس هيا املكل العام ورضورة

 ومنع منح حقوق امللكية الفكرية أو إعاملها عن خطأ محلاية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.[[ )ج(
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 3املادة ]

 [/]الصون[[/]موضوع ]الصك[/]امحلاية[[ايةامحل]معايري أهلية ]

 1]البديل 

 يطبَّق هذا الصك أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.[

 2]البديل 

 اليت: طبَّق هذا الصك عىل أشاكل التعبري الثقايف التقليديي 

مس تفيدين /جامعات حمليةأصلية و ]شعوب[ من قبل افظا علهيا حممعرّبا عهنا أو  أو مس تنبطةمبدعة أو تكون  )أ(
 ؛4يف املادة  كام مه معّرفون

الاجامتعية والرتاث الثقايف ]للشعوب[ األصلية وامجلاعات  أو/وللهوية الثقافية  [فريدا]تكون نتاجا اليت و  )ب(
 مبارش[ هبام؛و/أو مرتبطة ]بشلك  ،4املس تفيدين كام مه معّرفون يف املادة /احمللية

 ؛ آخر، سواء بصورة متتالية أم الرب األجيال أو من جيل إىلعحيامث ينطبق[ ]بشلك جامعي،  توارثت اليت و  )ج(

 ؛متغريةو  قد تكون حيويةاليت و  )د(

أي  أو ]الفين واألديب[]اإلبداعي أو الرويح[ تعبري أشاكل ملموسة أو غري ملموسة لل  أيمن  تكونت اليت و  )ه(
، ] ، أو أشاكل التعبري اللفظي، واملوس يقي والصويت، وأشاكل التعبري املاديعبري ابحلركةتشكيةل مهنا، مثل أشاكل الت 

 [.[وحتويراهتا

 3]البديل 

 اليت: يطبَّق هذا الصك عىل أشاكل التعبري الثقايف التقليدي

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

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

 املس تفيدون

 1]البديل 

 .[احملّددين يف القانون الوطين 5وغريمه من املس تفيدين،احمللية  اعاتمجلالشعوب األصلية وامه  هذا الصكاملس تفيدون من 

 2]البديل 

امحلاية مبوجب هذا الصك مه ]الشعوب[ األصلية وامجلاعات احمللية اليت متكل أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  املس تفيدون من
 ]احملمية[ وتعرّب عهنا وتس تنبطها وحتافظ علهيا وتس تخدهما وتطورها.[

 3]البديل 

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

  

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

 نطاق ]امحلاية[/]الصون[

 1]البديل 

فامي خيص  صون املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدين]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[  1.5
أشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي ]احملمية[، كام يه معّرفة يف هذا ]الصك[، عىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين، 

 وبطريقة معقوةل ومتوازنة.

 املعروفة أو املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج أشاكل التعبري الثقايف التقليديإىل مبوجب هذا الصك ال متتد امحلاية  2.5
احملمية حبق من حقوق  وأاملوجودة يف املكل العام،  وأ]ملدة معقوةل[، ]الصك[،  هذافون يف جامعة املس تفيدين، كام مه معرّ 

 الفكرية.[ امللكية

 2]البديل 

يف فامي خيص أشاكل تعبريمه الثقا املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدينينبغي/يتعني عىل ادلول األعضاء حامية احلقوق و  1.5
التقليدي الرسية و/أو املقدسة، كام يه معّرفة يف هذا الصك، عىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين، وحسب 

الاقتضاء، وفقا للقوانني العرفية. ويمتتع املس تفيدون، عىل وجه التحديد، ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي ابس تخدام أشاكل 
 التعبري الثقايف التقليدي املذكورة.

، يف س ياق جامعي دون ترصحي من املس تفيدينومس تخدمة  وحمافَظا علهيا مملوكة يف حال ظلت مكوانت املوضوع 2.5
لحامية من أي اس تخدام ألشاكل التعبري لس ياس ية، إدارية و/أو ترشيعية و/أو تدابري  توفري ينبغي/يتعني عىل ادلول األعضاء

ّ  للحقيقة أو اخمالفيكون  الثقايف التقليدي أو مرّضا هبا، وتوفري حق اإلس ناد، والنص عىل الاس تخدامات املناس بة  المضل
ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وابإلضافة إىل ذكل، يف حال اكنت أشاكل التعبري املذكورة متاحة للجمهور دون ترصحي من 

 تيسري املاكفأة، حسب الاقتضاء.املس تفيدين واكنت مس تغةل جتاراي، ينبغي/يتعني عىل ادلول األعضاء بذل لك مساعهيا ل 

، ينبغي/يتعني عىل ادلول األعضاء بذل لك 2.5أو الفقرة  1.5يف حال مل تكن مكوانت املوضوع محمية مبوجب الفقرة  3.5
 مساعهيا محلاية سالمة مكوانت املوضوع ابلتشاور مع املس تفيدين حسب الاقتضاء.[

 3]البديل 

 1اخليار 

[ ]مملوكة فقط ]مقدسة[ ]أو رسية[ أو ]معروفة بشلك آخر [احملمية] عبري الثقايف التقليديأشاكل الت يف حال اكنت  1.5
 األصلية أو امجلاعات احمللية، ينبغي/يتعني عىل ادلول األعضاء [الشعوب]بشلك وثيق[ داخل 

ا مبللمس تفيدين  إدارية، عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين، تسمحأو /س ياس ية وأو /توفري تدابري قانونية و )أ(
 :ييل

  فهيا وتطويرها؛املذكورة واحملافظة علهيا والتحمكّ  [احملمية] أشاكل التعبري الثقايف التقليدي]اس تنباط[  "1"
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وتثبيهتا بدون ترصحي ومنع  [احملمية]الرسية  أشاكل التعبري الثقايف التقليديالكشف عن  [ منعردع]و "2"
 ؛شلك غري قانوينب  اس تخداهما

املذكورة  [احملمية] أشاكل التعبري الثقايف التقليدي]والترصحي أو رفض الترصحي ابلنفاذ إىل  "3"
 ؛[أو إقرار ومشاركة ورشوط متفق علهيا س تنريةوم س بقة حرة وم  بناء عىل موافقة [اس تعاملها]واس تخداهما/

، فامي ]احملمية[ ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي [لخمالف للحقيقة أو مضلّ ]امحلاية من أي اس تخدام و  "4"
 ؛يتعلق ابلسلع واخلدمات، مبا يويح بتأييد من املس تفيدين أو صةل هبم

أو يشوهها  ]احملمية[ ف أشاكل التعبري الثقايف التقليديالاس تخدام أو التغيري اذلي حيرّ حظر  [منعو] "5"
 .ينتقص من أمهيهتا الثقافية دلى املس تفيدين أو

 تشجيع املس تخدمني ]عىل ما ييل[: )ب(

 املذكورة إىل املس تفيدين؛ [احملمية] أشاكل التعبري الثقايف التقليديإس ناد  "1"

أشاكل التعبري الثقايف دلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام وبذل لك اجلهود ل "2"
 ؛[احملمية] التقليدي

واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين إضافة إىل  "3"
 بأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنوية املرتبطة  [الطابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم]
 .[احملمية]

]مملوكة[ ]و[/]أو[ ]حمافَظا علهيا[ ]و[/]أو[ مس تخدمة  [[ةاحملمي] أشاكل التعبري الثقايف التقليدي]يف حال ظلت  2.5
متاحة للجمهور ]ولكهنا غري معروفة عىل نطاق اكنت ]و[/]أو[ مطورة من طرف ]الشعوب[ األصلية أو امجلاعات احمللية و 

 توفري[/]ىلإ نواملس تخدمعىل أن يسعى تشجيع ال  واسع وليست ]مقدسة[ وال ]رسية[[، ينبغي/يتعني عىل ادلول األعضاء
 إدارية، عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين من أجل تشجيع املس تخدمني ]عىل ما ييل[[:أو /س ياس ية وأو /تدابري قانونية و

ر هؤالء إال إذا قرّ ، وإس نادها إلهيم [احملمية] ألشاكل التعبري الثقايف التقليديعرتاف ابملس تفيدين مكصدر الا )أ(
د أو جامعة حملية غري مس ندة إىل شعب أصيل حمدّ  [احملمية] التعبري الثقايف التقليديأشاكل خالف ذكل، أو اكنت 

 ].[دة]؛[حمدّ 

 أشاكل التعبري الثقايف التقليديدلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام وبذل لك اجلهود ل )ب(
 ؛[احملمية]

الطابع غري ]ملامرسات الثقافية للمس تفيدين إضافة إىل واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد وا] )ج(
 ].[[]؛[[احملمية] بأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنوية املرتبطة  [القابل للترصف والتقس مي والتقادم

ّ ]أي اس تخدام عن  ]والامتناع )د( امي ، ف]احملمية[ ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي [لخمالف للحقيقة أو مضل
 ؛يتعلق ابلسلع واخلدمات، مبا يويح بتأييد من املس تفيدين أو صةل هبم
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، ومعروفة عىل نطاق واسع ]ويف املكل جمهور]متاحة لل  [[احملمية] أشاكل التعبري الثقايف التقليدييف حال اكنت ] 3.5
تشجيع  ينبغي/يتعني عىل ادلول األعضاءمحمية مبوجب القانون الوطين، [/أو و][، 2أو  1العام[[ ]غري مشموةل ابلفقرتني 

 :، طبقا للقانون الوطينيل[ي املذكورة ]عىل ما احملمية[أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]مس تخديم 

 املذكورة إىل املس تفيدين؛ [احملمية] أشاكل التعبري الثقايف التقليديإس ناد  )أ(

غري ]إضافة إىل الطابع ]واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين  )ب(
 ؛[احملمية] بأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنوية املرتبطة  [القابل للترصف والتقس مي والتقادم

فامي يتعلق ابلسلع ، ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي [لخمالف للحقيقة أو مضلّ ]امحلاية من أي اس تخدام ]و  )ج(
 ]؛[[واخلدمات، مبا يويح بتأييد من املس تفيدين أو صةل هبم

تكل  تنش ئهإيداع أي رمس من رسوم املس تخدمني يف الصندوق اذلي ]و[ السعي، حسب الاقتضاء، إىل  )د(
 [.ادلوةل العضو

 2اخليار 

فامي خيص أشاكل تعبريمه الثقايف  صون املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدينينبغي/]يتعني عىل ادلول األعضاء  1.5
 التقليدي ]احملمية[، كام يه معّرفة يف هذا ]الصك[، عىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين، وبطريقة معقوةل ومتوازنة.

املعروفة أو املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج  أشاكل التعبري الثقايف التقليديإىل مبوجب هذا الصك ال متتد امحلاية  2.5
احملمية حبق من حقوق  وأاملوجودة يف املكل العام،  وأ]ملدة معقوةل[، ]الصك[،  هذافون يف جامعة املس تفيدين، كام مه معرّ 

 الفكرية. امللكية

]احملمية[ اليت  يف التقليدياس تخدامات أشاكل التعبري الثقاإىل الصون مبوجب هذا الصك )الصكوك( /ال متتد امحلاية 3.5
( اإلدراج يف احملفوظات، والاس تخدام من قبل املتاحف، واحلفظ، والبحث، والاس تخدام العلمي، 1يكون الغرض مهنا: )

( واس تنباط مصنفات أدبية وفنية وإبداعية تكون مس تلهمة من أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]احملمية[ 2والتبادل الثقايف؛ )
 رة أو مش تقة أو حمّورة مهنا.[[مس تعا أو
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 6]املادة 

 إدارة ]احلقوق[/]املصاحل[

 1]البديل 

للعمل، ابلتشاور قانون الوطين، لل اوفق ،إدارة خمتصة تعينيأو  إنشاء جيوز ]لدلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ 1.6
 .علهيا يف هذا الصكاملصاحل املنصوص /قوقالوثيق مع املس تفيدين، حسب الاقتضاء، عىل إدارة احل

مبوجب أو تُعنّي وية أية إدارة تُنشأ هبإخطار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ]]ينبغي[/]يتعني[  2.6
 .[[1 الفقرة

 2]البديل 

ومبوافقة  إدارة خمتصة، وفقا للقانون الوطينأو تعيني جيوز ]لدلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ إنشاء  1.6
 .[الصك]إلدارة احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا من/ابالشرتاك مع املس تفيدين،  رصحية

مبوجب أو تُعنّي ]]ينبغي[/]يتعني[ إخطار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية أية إدارة تُنشأ  2.6
 [[.[1 الفقرة
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 7]املادة 

 الاس تثناءات والتقييدات

 1البديل ]

اعامتد  عضاءلدلول األ]ينبغي[  [،ت خاصةوز، يف حاالجي]دلى الامتثال لاللزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك، 
رة والزمة محلاية املصلحة العامة، رشط أال تتعارض تكل الاس تثناءات والتقييدات بدون مرّبر مع  اس تثناءات وتقييدات مربَّ

 ب[ األصلية وامجلاعات احمللية[، وال ختّل بغري حق بتنفيذ هذا الصك.[مصاحل املس تفيدين، ]والقانون العريف ]للشعو 

 2]البديل 

لدلول األعضاء اعامتد الاس تثناءات والتقييدات احملددة يف الترشيعات الوطنية، مبا  [ ]ينبغي[جيوز]دلى تنفيذ هذا الصك، 
 يف ذكل القانون العريف.

 خيص املصنفات احملمية حبق املؤلف، واإلشارات والرموز يف حدود األفعال املسموح هبا مبوجب القانون الوطين فامي .1
احملمية بقانون العالمات التجارية، أو موضوع آخر محمي بقانون امللكية الفكرية، ال ]ينبغي/يتعني[ حظر أي فعل من تكل 

 األفعال مبوجب حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

األفعال التالية، سواء اكن اء وضع اس تثناءات ]من قبيل ما ييل[ خبصوص ]جيوز[ لدلول األعض عىل[ يتعني/نبغيي ] .2
 :ال أو 1 الفقرةمسموحا هبا يف 

 والبحث؛التعلمي و تعّّل ال  )أ(

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

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي أو مستندة من  ةكون مس تلهمأو إبداعية تاس تنباط مصنفات أدبية أو فنية  )ج(
 إلهيا أو مس تعارة مهنا.

 .2 جيوز لدلول األعضاء أن تنص عىل اس تثناءات وتقييدات ]غري تكل[ ]ابإلضافة إىل[ املسموح هبا مبوجب الفقرة .3

يف حاالت الاس تخدام/الاس تعامل/اإلدراج ات ينبغي/يتعني عىل ادلول األعضاء أن تنص عىل اس تثناءات وتقييد .4
العريض لتعبري ثقايف تقليدي ]محمي[ يف مصنف آخر أو موضوع آخر، أو يف احلاالت اليت ال يكون دلى املس تخدم فهيا أي 

 عّل، أو أية أس باب اكفية للعّل، بأن التعبري الثقايف التقليدي محمي.[

 3]البديل 

 لدلول األعضاء]ينبغي[  [،، يف حاالت خاصةجيوز]دلى ]الامتثال لاللزتامات املنصوص علهيا يف[/]تنفيذ[ هذا الصك، 
اعامتد اس تثناءات وتقييدات، رشط أال تلحق تكل الاس تثناءات والتقييدات رضرا بال مرّبر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين، 

 .[مراعاة املصاحل املرشوعة للغريمع و 
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 4]البديل 

 تثناءات عامةاس  

دلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ أن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب ا] [/]ينبغي[/]يتعني عىل[جيوز]] 1.7
 أشاكل التعبري الثقايف التقليديالقانون الوطين ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة املس تفيدين[، رشيطة أن حيرتم اس تخدام 

 ]احملمية[ ما ييل:

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

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

 ؛[العادةل اتاملامرسأشاكل الاس تخدامات/التعامالت/ ]والتوافق مع  )ج(

 املس تفيدين؛[شاكل التعبري الثقايف التقليدي من قبل عدم التعارض مع الاس تعامل العادي ألو ] )د(

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

 البديل

دلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ أن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب ا] [/]ينبغي[/يتعني عىل[جيوز]] 1.7
 ثناءات[:رشيطة أن ]تكون تكل التقييدات والاس ت  ]، القانون الوطين

 مقترصة عىل بعض احلاالت اخلاصة؛ أ()

 تعبري الثقايف التقليدي من قبل املس تفيدين؛[شاكل ال [ العادي ألالاس تعامل]ال ]تتعارض[ مع ] )ب(

 ]ال تلحق رضرا بال مرّبر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين؛[ )ج(

 ]تضمن أن ]اس تخدام[ أشاكل التعبري الثقايف التقليدي: )د(

 ييسء إىل املس تفيدين أو يلحق الرضر هبم؛ال  "1"

 ويعرتف ابملس تفيدين، حسب اإلماكن؛[ "2"

 .[[[العادةل]ويتوافق مع املامرسة  "3"

 ]هناية البديل[

]املقدسة[  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي]يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تداركه فامي يتعلق ب 2.7
 ]أال تضع ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ اس تثناءات وتقييدات.[ [/]ينبغي[/]يتعني[جيوز]]الرسية[، ]و
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 دةس تثناءات حمدّ ا

دلول ا] [/]ينبغي[/]يتعني عىل[جيوز][ ذكل، ]إضافة إىل،[/1التقييدات املنصوص علهيا يف الفقرة ]رهن ] 3.7
أو، حسب الاقتضاء، من  ات مالمئة مبوجب القانون الوطيناس تثناءأو األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ أن تعمتد تقييدات 

 قبل ]أحصاب[/]ماّلك[ املصنف األصيل:

املؤدية إىل جين أرابح  األنشطة، ابس تثناء والبحث، وفقا للربوتوكوالت املوضوعة وطنياالتعلمي و لتعّّل ]ل  )أ(
 [حتقيق أغراض جتارية؛ أو

األخرى المتثيل يف احملفوظات أو املكتبات أو املتاحف أو املؤسسات الثقافية البحث و و  [والعرض] حفظل]ل )ب(
 [ألغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أو ألغراض أخرى ختدم املصلحة العامة؛اليت يعرتف هبا القانون الوطين، 

ثقايف التقليدي أشاكل التعبري ال يكون مس تلهام من ]من مصنفات التأليف[ مصنف أصيل  الس تنباط )ج(
 مستندا إلهيا أو مس تعارا مهنا؛[ أو

 .[[1.5]]ينبغي[/]يتعني[ أن ال ينطبق هذا احلمك عىل أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]احملمية[ املوصوفة يف املادة 

 :أو ال 1الفقرة السامح ابألفعال التالية، سواء اكن مسموحا هبا يف  [يتعني]/نبغي[ي ]] 4.7

يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اس تخدام] )أ(
املتاحف ألغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أو أغراض أخرى ختدم املصلحة العامة، و املكتبات و واحملفوظات 

 [؛المتثيلو  والبحث العرض[و ] فظاحلألغراض مبا يف ذكل 

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي يكون مس تلهام من ]من مصنفات التأليف[ مصنف أصيل  ]واس تنباط )ب(
 مستندا إلهيا أو مس تعارا مهنا؛[ أو

 ]واس تخدام/اس تعامل تعبري ثقايف تقليدي مش تق ]قانونيا[ من مصادر غري املس تفيدين؛[ )ج(

 ل طرق قانونية[ خارج جامعة املس تفيدين.[[]واس تخدام/اس تعامل تعبري ثقايف تقليدي معروف ]من خال )د(

]]ابس تثناء حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية من الكشف[، ويف حدود األفعال املسموح هبا مبوجب  5.7
وز حق املؤلف أو اإلشارات والرمحقوق امللكية الفكرية ]مبا يف ذكل[[/]املصنفات احملمية مبوجب  فامي خيص القانون الوطين

، أو الاخرتاعات احملمية برباءات أو مناذج املنفعة والتصاممي احملمية حبقوق التصاممي الصناعية جتارية اتاحملمية بعالم
 [.[[حظر أي فعل من تكل األفعال مبوجب حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]يتعني[/]ينبغي[ ال
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 [8]املادة 

 ]مدة ]امحلاية[/]الصون[

 1]اخليار 

أشاكل التعبري الثقايف اية/حقوق رساين امحلاملناس بة ل  املدةجيوز ]لدلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ حتديد  1.8
 أشاكل التعبري الثقايف التقليديدامت  ]اليت جيوز أن[ ]ينبغي أن[/]يتعني أن[ ترسي ما]لهذا ]الصك[/]، وفقا التقليدي

 هذا ]الصك[، وابلتشاور مع املس تفيدين.[[امحلاية[ وفقا ل  ]معايري األهلية للحصول عىل ليبتس تويف/ت

ضد التعبري الثقايف التقليدي ألشاكل  املمنوحةمحلاية أن تنص عىل أن ا جيوز ]لدلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ 2.8
املس تفيدين أو املنطقة اليت هبا أو بسمعة أو صورة  الرضررتكب هبدف إحلاق حتريف أو تشويه أو تعديل أو انهتاك مما يُ أي 

 ينمتون إلهيا، ]ينبغي[/]يتعني[ أن ترسي ملدة غري حمّددة.[

 2]اخليار 

املوضوع احملّدد يف هذا ]الصك[ طاملا اس متر املس تفيدون من امحلاية يف  ول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ادل] حتمي 1.8
 .[3المتتع بنطاق امحلاية املبنّي يف املادة 

 3]اخليار 

أن تنص عىل أنه ]ينبغي[/]يتعني[، فامي خيص اجلوانب املادية عىل  جيوز ]لدلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[] 1.8
 األقل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أن ترسي امحلاية ملدة حمدودة.[[[
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 [9]املادة 

 الرشوط الشلكية

 1]اخليار 

 ةحامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ألي]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ ضع أال خُت  يتعني/ينبغي]مكبدأ عام،[  1.9
 [رشوط شلكية.

 2]اخليار 

 .[أشاكل التعبري الثقايف التقليدي]جيوز[ ]لدلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ أن تفرض رشوطا شلكية محلاية ] 1.9

]طرف متعاقد[ إخضاع حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية ألية /، ال جيوز ]دلوةل عضو[1ابلرمغ من الفقرة  2.9
 رشوط شلكية.[
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 10]املادة 

 [[املصاحل]/[احلقوق]العقوابت واجلزاءات وممارسة ]

 1]البديل 

مناس بة وفعاةل ورادعة ومتناس بة من أجل التصدي حلاالت التعدي  إدارية تدابري قانونية و/أو يتعني عىل ادلول األعضاء وضع
 عىل احلقوق املنصوص علهيا يف هذا الصك.[

 2]البديل 

ميرّسة ومناس بة  إدارية تدابري قانونية و/أو يتعني عىل ادلول األعضاء، ]ابالشرتاك مع ]الشعوب[ األصلية،[ وضع 1.10
حلاالت التعدي عىل احلقوق املنصوص علهيا يف هذا الصك. وينبغي أن تمتتع وفعاةل ]ورادعة[ ومتناس بة من أجل التصدي 

 ]الشعوب[ األصلية ابحلق يف اس هتالل إجراء إنفاذ لصاحلهم الشخيص ويتعني أال يُشرتط مهنم إثبات الرضر املادي.

ل العقوابت تدابري إنفاذ ، يتعني أن تشم1.10 إذا ثبت التعدي عىل احلقوق احملمية مبوجب هذا الصك طبقا للفقرة 2.10
مدنية وجنائية حسب الاقتضاء. وجيوز تضمني اجلزاءات تدابري العداةل اإلصالحية ]مثل اإلعادة[، وفق طبيعة التعدي 

 وأثره.[

 3]البديل 

انونية، من مناس بة وفعاةل ومتناس بة، وفقا ألنظمهتا الق إدارية تدابري قانونية و/أوينبغي لدلول األعضاء السعي من أجل اعامتد 
 أجل ضامن تطبيق هذا الصك.[

 4]البديل 

ينبغي/يتعني عىل ادلول األعضاء/األطراف املتعاقدة أن توفر، وفقا للقانون الوطين، التدابري القانونية أو الس ياس ية أو اإلدارية 
 .[[س تفيدينامل صاحل ملنع اإلرضار، عن قصد أو عن إهامل، مبالالزمة 
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 [11]املادة 

 الانتقالية]التدابري 

املعايري املنصوص  تس تويفعىل مجيع أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ا ]الصك[ ق هذطبَّ ]ينبغي[/]يتعني[ أن ي  1.11
 حزي النفاذ.]الصك[  دخولعند  ا ]الصك[علهيا يف هذ

اليت اكتس هبا الغري مبوجب ]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ تأمني احلقوق  1اخليار  2.11]
 القانون الوطين قبل دخول هذا ]الصك[ حزي النفاذ[.[

اليت بدأت قبل دخول هذا ]الصك[ حزي النفاذ خبصوص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي األفعال املس مترة  2اخليار  2.11]
ا ]الصك[ لتامتىش مع هذ هاتكييف غي[/]يتعني[ ]]ينب واليت ما اكنت لتكون مباحة أو اليت ينظمها هذا ]الصك[ بطريقة خمتلفة،

 [السامح ابس مترارها[.]]ينبغي[/]يتعني[  [/3لفقرة رهن أحاكم ايف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ، 

واليت تكون قد  ابلنس بة إىل املس تفيدينوفامي يتعلق بأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكتيس أمهية خاصة  3.11
احلق يف اسرتجاع تكل  لهؤالء املس تفيدينكون يأن ]ينبغي[/]يتعني[ ، هؤالء املس تفيدينت عن نطاق حتمّك أخرزج

 األشاكل.[
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 [12]املادة 

 ]العالقة ابالتفاقات ادلولية ]األخرى[

تبادل[ ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ تنفيذ هذا ]الصك[ بطريقة ]تكفل ادلمع امل  1.12
 لالتفاقات ادلولية ]األخرى[ ]السارية[.[

ليس يف هذا الصك ما ميكن/يتعني تفسريه اكنتقاص أو إلغاء للحقوق اليت تمتتع هبا ]الشعوب[ األصلية أو امجلاعات  2.12]
املتحدة بشأن احمللية حاليا أو قد تكتس هبا يف املس تقبل، وكذكل حقوق ]الشعوب[ األصلية املنصوص علهيا يف إعالن األمم 

 حقوق الشعوب األصلية.

 حال تنازع بني القوانني، تكون الغلبة حلقوق ]الشعوب[ األصلية املنصوص علهيا يف اإلعالن املذكور وينبغي أن يف 3.12
 يسرتشد أي تفسري بأحاكم ذكل اإلعالن.[
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 [13]املادة 

 ]املعامةل الوطنية

املس تفيدين اذلين مه من مواطين ]ادلول عىل يتعني عىل[ لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ أن يطبق ]ينبغي[/]
املس تفيدين اذلين مه من مواطنيه األخرى معامةل ال تقل تفضيال  عن تكل اليت يطبقها عىل  [ألطراف املتعاقدةاألعضاء[/]ا

 محلاية املنصوص علهيا مبوجب هذا ]الصك[.[يتعلق ابفامي 
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 13و 11و 10و 9و 8دائل املواد ]ب

 عدم النص عىل تكل األحاكم[
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 [14]املادة 

 ]التعاون عرب احلدود

خمتلفة، [ أطراف متعاقدة]دول أعضاء[/]يف أقالمي ]احملمية[ يف احلاالت اليت تقع فهيا أشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
أن تتعاون عىل معاجلة حاالت أشاكل التعبري الثقايف  املتعاقدة[]ينبغي[/]يتعني عىل[ تكل ]ادلول األعضاء[/]األطراف 

، مبشاركة ]الشعوب[ األصلية وامجلاعات احمللية املعنية، حسب الاقتضاء، بغرض تنفيذ لحدود[ل ]احملمية[ العابرةالتقليدي 
 هذا ]الصك[.[
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 15املادة 

 ]تكوين الكفاءات وإذاكء الوعي

ول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ التعاون عىل تكوين الكفاءات وتعزيز املوارد البرشية، ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادل 1.15
 س امي تكل اخلاصة ابملس تفيدين، وتطوير القدرات املؤسس ية، من أجل تنفيذ ]الصك[ بفعالية. ال

عوب[ األصلية وامجلاعات ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ توفري املوارد الالزمة ]للش 2.15
احمللية والتعاضد معها من أجل وضع مرشوعات لتكوين الكفاءات داخل ]الشعوب[ األصلية وامجلاعات احمللية تركّز عىل 

تطوير آليات ومهنجيات مناس بة، مثل مواد إلكرتونية وتعلميية جديدة تكون مالمئة ثقافيا، وُمس تحدثة مبشاركة اتمة وفعاةل 
 لية وامجلاعات احمللية واملنظامت اليت متثلها.]للشعوب[ األص 

]يف هذا الس ياق، ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ أن تنص عىل مشاركة اتمة  3.15
 للمس تفيدين و غريمه من أحصاب املصاحل، مبا يف ذكل املنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص.[

س امي توعية  ]ادلول األعضاء[/]األطراف املتعاقدة[ اختاذ تدابري إلذاكء الوعي ]ابلصك،[ ال]ينبغي[/]يتعني عىل[  4.15
 مس تخديم وأحصاب أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلزتاماهتم مبوجب هذا الصك.[

 ]هناية املرفق والوثيقة[


