
 1مذكرة إ عالمية

 بشأ ن إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

 للجنة إملعارف 40ل غرإض إدلورة 
عدإد إلس يد إ اين غوس، رئيس جلنة إملعارف  من إ 

 مقدمة

ري يف دورهتا  إملعارفينبغي للجنة  .1 وبرانمج معلها لعام  2018/2019، وفقا لواليهتا للثنائية 40)إللجنة( أ ن ُتج

، مفاوضات بشأ ن إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، مع إلرتكزي عىل معاجلة إلقضااي إلعالقة 2019

عدإد مرشوع صك قانوين  )صكوك قانونية(. كام س تجري إللجنة تقياميً وإملتدإخةل، وأ ن تنظر يف إخليارإت إملتعلقة ب 

عالمية مس تقةل.   للتقدم إحملرز وترفع توصية للجمعية إلعامة، وقد أ عددت ذلكل إلغرض مذكرة إ 

لب مهنا، بتحديث مرشوعي حتليل إلثغرإت لعام  .2 بشأ ن إملعارف  2008وأ وّد أ ن أ ذكر بأ ن إل مانة قامت، كام طج

يف  40للجنة إملعارف، وأ صدرهتام جمددإ ل غرإض إدلورة  37ايف إلتقليدي، ل غرإض إدلورة إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثق

 ، عىل إلتوإيل.WIPO/GRTKF/IC/40/8و WIPO/GRTKF/IC/40/7إلوثيقتني 

ىل  40وبغية مساعدة إملشاركني عىل إلتحضري لدلورة  .3 للجنة إملعارف، أ عددت هذه إملذكرة إال عالمية إستنادًإ إ 

للجنة. ويه تلخص إلقضااي إلعالقة وإملتدإخةل، فضاًل عن بعض إلقضااي إل خرى  39إليت جرت أ ثناء إدلورة إملناقشات 

 إملتعلقة بملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. 

آرإيئ إخلاصة، وال ختّل مبوإقف أ ي من إدلول إل عضا .4 ء خبصوص وأ ؤكِّّد أ ن مجيع إلآرإء إلوإردة يف هذه إملذكرة يه أ

عالمية، فهيي ال حتمل أ ي طبيعة رمسية معّينة، وليست من واثئق معل  إلقضااي إملطروحة للنقاش. وحبمك كوهنا مذكرة إ 

 للجنة.  40إدلورة، بل يه جمّرد وثيقة ملساعدة إملشاركني عىل إلتحضري لدلورة 

بدإء إملرونة وإلربإغامتية، وبذل هجود .5 ىل إتفاق"  وأ ود أ ن أ جشع إدلول إل عضاء عىل إ  منسقة من أ جل "إلتوصل إ 

ليه يف والية إللجنة(، وإلتحيل يف ذكل بروح إلتفاوض وإللني.  )عىل إلنحو إملشار إ 

وكام أ رشتج من قبل، يبدو يل أ ن معظم إلقضااي إليت يعاجلها نصا إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف  .6

كثري من إلقضااي إلس ياساتية وإلتقنية نفسها يثار يف الك إلنصني، إلتقليدي يه قضااي "متدإخةل"، وأ عين بذكل أ ن إل 

ىل إلتشابه إلوثيق بني إملوضوعني، إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. وإلوإقع أ ن  وهذإ أ مر متوقع بلنظر إ 

ن جزأ ين مرتإبطني من لك إلشعوب إل صلية وغريها من إلشعوب ما فتئت حتتج منذ زمن طويل بأ ن إملوضوعني ميثال

وإحد. ومع ذكل، فقد تعاملت إللجنة، حىت إلوقت إلرإهن، مع لٍك من إلنصني بشلٍك متوإٍز مع إلآخر لكن بصورة 

درأاكً مهنا للتباين يف بعض إلقضااي إليت يثريها لك من إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري  منفصةل إ ىل حد بعيد، وذكل إ 

                                         
للجنة  40مالحظة من أ مانة إلويبو: أ عد رئيس جلنة إملعارف، إلس يد إ اين غوس، هذه إملذكرة إال عالمية ملساعدة إملشاركني عىل إلتحضري لدلورة  1

 إملعارف.
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ومؤدى أ ن إلنصني  2ن خطاب إمللكية إلفكرية، وأ ن إلمتيزي يف معاجلة لك مهنام قامئ من أ ول إل مر.إلثقايف إلتقليدي مض

جرإء مقارنة  تناوال قضااي س ياساتية أ و قانونية متطابقة أ و متشاهبة للغاية بشلك خمتلف يف بعض إحلاالت، وأ ن فرص إ 

مبارشة بني إلنصني وإلتنس يق بيهنام مىت اكن ذكل رضوراًي ومرغوب رمبا تكون قد فاتت. وعىل إلنقيض من ذكل، مكنت 

يف إللجنة من إلعمل عىل الك إلنصني يف إلوقت ذإته، وأ اتحتا فرصة ال دخال إلتغيريإت إملشاركني  38و 37إدلوراتن 

 إليت رأ وها مناس بة لتبس يط إلنصني وحتسيهنام عىل حنو متناسق ومامتسك وشامل. 

عىل قضااي  40للجنة، أ قرتح أ ن تركز يف دورهتا  39وأ خذإ يف الاعتبار إملناقشات إليت جرت خالل إدلورة  .7

ذإ مسح إلوقت، ميكن إس تعرإض إل هدإف وإملوضوع )للٍك من إملعارف نطاق إمحل اية والاس تثناءإت وإلتقييدإت. وإ 

 إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي( جمددإً.

ذإ اكن ينبغي للصك  .8 وعند معاجلة هذه إلقضااي إلعالقة، أ حّث إدلول إل عضاء بقوة عىل إلتفكري مليا بشأ ن ما إ 

طار س يايس )أ طر س ياس ية(، أ و وضع حد أ دىن أ و حد أ قىص إدلويل )إلص كوك إدلولية( ببساطة أ ن يقترص عىل توفري إ 

 من إملعايري إملمكنة أ و لكهيام وترك تفاصيل هذه إملفاهمي وقضااي إلتنفيذ لتجحّدد عىل إلصعيد إلوطين. 

تفاق عىل مجموعة من معايري إمحلاية إدلولية وإملهنج إملعتاد إتباعه يف إلصكوك إدلولية بشأ ن إمللكية إلفكرية هو إال .9

إدلنيا، مث الانتقال، حسب إلرضورة والاقتضاء، إ ىل وضع مبادئ دولية. ومن إملمكن، بل وينبغي، ترك إلعديد من 

ن إلقضااي للقانون إلوطين يك يبّت فهيا، وذلكل: بعض خيارإت إلس ياسة إلعامة إلرئيس ية إملتعلقة بمللكية إلفكرية ينبغي أ  

 حتسم عىل إلصعيد إدلويل، ولكن ميكن ترك إلكثري من "إلتفاصيل" للترشيع إلوطين. 

 صياغات نصية بشأ ن بعض إلقضااي

 وأ وردهتا إلقضااي، بعض بشأ ن نصية صياغات أ يضاً  أ عددت ،3للجنة 93 إدلورة يف إل عضاء إدلول طلب حسب .10

درأاكً  إال عالمية. إملذكرة هبذه إملرفق يف  إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف تعريفات قضااي بني ملا وإ 

 هذه تشمل إملرفق يف إلوإردة إلصياغة فا ن ترإبط، من وإلتقييدإت والاس تثناءإت إمحلاية، ونطاق إل هلية، ومعايري

 ببساطة مهنا إملقصود بل عليه، إملتعارف بملعىن رئيس" "نص وال إلرئيس من مقرتحاً  إلصياغة هذه وليست اكفة. إلقضااي

ىل إملوجه إلطلب تلبية   مدإوالهتا. يف إللجنة مساعدة به يرىج حنو عىل للجنة 39 إدلورة يف إلرئيس إ 

 للجنة 40 ورةإدل خالل فهيا إلنظر إملطلوب إلقضااي
 إلتقليدي( إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من 5 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 5 )إملادة إمحلاية نطاق

ىل إمحلاية نطاق يريم .11  إليت إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل و/أ و إلتقليدية بملعارف إملتعلقة إحملددة إل عامل تعيني إ 

 إمللكية صكوك تريم إليت إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل و/أ و إلتقليدية بملعارف إل رضإر و/أ و منعها، أ و حظرها ينبغي

                                         
)إملنعقدة يف  37رة (، وإدلو 2014)إملنعقدة يف يوليو  28(، وإدلورة 2014)إملنعقدة يف أ بريل  27أ ود مع ذكل أ ن أ شري إ ىل أ ن إللجنة يف إدلورة  2

 ( قد تناولت قضااي متدإخةل. 2019)إملنعقدة يف مارس  39(، وإدلورة 2018)إملنعقدة يف ديسمرب  38(، وإدلورة 2018أ غسطس 

 للجنة.  39من مرشوع تقرير إدلورة  197و 181إنظر إلفقرتني  3
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ىل إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف بشأ ن إلفكرية  أ ربعة عىل إلتقليدية إملعارف نص ويش متل معاجلهتا. إ 

  بدإئل. ثالثة عىل إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص يش متل بيامن بدإئل،

 بيهنام(. إملزج أ و إلتدإبري عىل إلقامئ إلهنج أ و إحلقوق عىل إلقامئ إلهنج )أ ي إملناسب إلهنج توضيح إللجنة تود وقد .12

دإرهتا ميكهنم حقوقاً  إملس تفيدون يجمنح إحلقوق، عىل قامئ هنج ففي نفاذها، إ   تجلكَّف فال إلتدإبري، عىل قامئ هنج يف وأ ما وإ 

ال إدلول  من وإسعة طائفة تشمل قد وإليت إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف محلاية "تدإبري" بوضع إ 

  معليا. تطبيقها ميكن إليت وإجلنائية إملدنية إلقانونية إخليارإت

ليه إلوصول ينبغي إذلي إلتفاصيل مس توى مناقشة أ يضا إللجنة تود وقد .13  ينبغي إذلي وإحلد إدلويل، إلصك يف إ 

ىل إلتحول عنده  قدر أ قىص إدلول منح هو أ حدهام، هنجان: أ خرى، مرة هنا، دلينا يتوفر إلوإقع، ويف إلوطين. إلقانون إ 

 بقدر الالزتإم وإلثاين، إلتدإبري؛ من ذكل وغري للتنفيذ وحملية وطنية ترشيعات خالل من إمحلاية نطاق لتحديد رونةإمل من

 إلهنج هبذإ يتعلق وفامي إحمللية. إل نظمة عرب إملوإءمة من قدر أ قىص لضامن إدلويل إلصعيد عىل وإلتوجيه إلتفاصيل من أ كرب

ىل إال شارة ُتدر إل خري،  وإمجلاعات إل صلية لشعوبإ حقوق حامية كيفية يف إلوطين إلصعيد عىل معتربإً  بايناً ت  مثة أ ن إ 

 متعدد إل رض حقوق نظام )مثل إملس تقل إحملدد وإلترشيع إلرمسية إملعاهدإت إملثال سبيل عىل ذكل ومن ،إحمللية

  أ سرتإليا(. يف إملس توايت

 متكن إملؤلف، حق قانون مبوجب إملثال، سبيل فعىل عنوية.إمل  وإحلقوق الاقتصادية إحلقوق بني أ يضا إلمتيزي وميكن .14

ىل إملعنوية إحلقوق تشري حني يف ملصنفاته، إلغري إس تخدإم من مالية عائدإت جين من صاحهبا الاقتصادية إحلقوق  حق إ 

ىل إملصنف بنس بة إملطالبة  أ ي أ و للمصنف، أآخر تعديل أ ي أ و حتريف أ و تشويه أ ي عىل الاعرتإض وحق إملؤلف إ 

آخر همني ترصف  بسمعته. أ و إملؤلف برشف إال رضإر شأ نه من بملصنف، يتعلق أ

ليه )يجشار إملس توايت" إملتعدد "إلهنج عليه يجطلق ما عدة س نني مدى عىل إللجنة انقشت وقد .15  بمس أ يضا إ 

 حسب إحلقوق حصابل   إلتدإبري أ و إحلقوق من خمتلفة مس توايت أ و أ نوإع مبوجبه تجتاح وإذلي إملتباينة"(، "إمحلاية

 إنتشاره. ودرجة إملس تفيدون به حيتفظ إذلي إلتحمّك  ومس توى وخصائصه، إملوضوع طبيعة

 إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف من إنطالقاً  متنوعة جملموعة متباينة حامية إملس توايت إملتعدد إلهنج ويطرح .16

 إلثقايف إلتعبري إلتقليدية/أ شاكل إملعارف إ ىل وصوالو  موسع بشلك عليه وإملوزعة للجمهور إملتاحة إلتقليدي إلثقايف

  4إملس تفيدون. فهيا يتحمّك  وإليت إملس تفيدين جامعة خارج إملعروفة غري أ و إملقدسة أ و إلرسية إلتقليدي

ىل إلهنج هذإ ويشري .17 ماكنية إ   إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف بعض مع الاس تئثارية الاقتصادية إحلقوق تناسب إ 

ىل إملستند إلمنوذج يتناسب أ ن ميكن بيامن مهنا(، إملقدس و/أ و إلرسي )مثل إلتقليدي يفإلثقا  مع مثال، إملعنوية، إحلقوق إ 

 منسوبة كوهنا من بلرمغ وإسع نطاق عىل إملعروفة أ و للجمهور إملتاحة إلتقليدي إلثقايف إلتعبري إلتقليدية/أ شاكل إملعارف

ىل  دة.حمدّ  حملية وجامعات أ صلية شعوب إ 

                                         
 )قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف إل شاكل إليت قد تتخذها إملعارف إلتقليدية(.  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9إنظر إلوثيقة  4
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ىل إال شارة وُتدر .18  إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من إل وىل إلنجسخ يف ورد إملس توايت إملتعدد إلهنج أ ن إ 

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

(WIPO/GRTKF/IC/9/4.) أ شاكل ييل: كام إلوثيقة تكل يف إحملّددة إلتقليدي إلثقايف إلتعبري شاكلأ   فئات واكنت 

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

ن إل وىل، إلفئة من تبقى  الاطالع عىل إل عضاء إدلول وأ حث   إلرسية. إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتعبري(، حص إ 

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

ىل إلقرإر يعود وبيامن .19 نين إللجنة، إ   للتعبري فرصة تتيح إملس توايت إملتعدد إلهنج يف إلاكمنة إملتباينة إمحلاية أ ن أ رى فا 

ليه ارإملش إلتوإزن عن  هنا إملقصود وإلتوإزن إلفكرية. للملكية نظام أ ي من يتجزأ   ال جزءإً  ميثل وإذلي إللجنة، والية يف إ 

 إلفكرية إمللكية مس تخديم فهين مبن إمجلاهري، ومعوم هجة، من إلفكرية إمللكية حقوق أ حصاب مصاحل بني إلقامئ ذكل هو

  إل خرى. إجلهة من إس تخدإهما، ومعيدو

ىل لالس تجابة إلفرصة إملس توايت إملتعدد إلهنج يف إملتباينة إمحلاية تتيح إلتقليدية، عارفإمل س ياق ويف .20  وإقع إ 

 إملنترشة إلتقليدية وإملعارف ضيق، نطاق عىل إملنترشة إلتقليدية وإملعارف إلرسية، إلتقليدية إملعارف بني الاختالفات

 عىل بشدة إل عضاء إدلول وأ حث (.1 )إملادة طلحات"إملص "بس تخدإم إخلاص إجلزء يف وإحملددة وإسع، نطاق عىل

 من إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف س يايق يف إس تخدإهما ينبغي إليت إملناس بة إملعايري يف بعناية إلنظر

 وُتدر إملقرتحة. للمس توايت إلقانونية وإلآاثر إلعملية إخلصائص مرإعاة ينبغي بذكل، وللقيام إملس توايت. حتديد أ جل

ىل أ يضا إال شارة  أ شاكل س ياق يف بلرضورة تنطبق ال رمبا إلتقليدية إملعارف س ياق يف وجهية تكون قد إليت إملعايري أ ن إ 

 حصيح. وإلعكس إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري

 وأ شاكل رسيةإل  إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل من للكٍ  تعريف تضمني رضورة يف إلنظر إل عضاء إدلول تود وقد .21

ن حيث إملقدسة، إلتقليدي إلثقايف إلتعبري  إلرسية إلتقليدية إملعارف من للكٍ  تعريفاً  يضم إلتقليدية إملعارف نص إ 

  إملقدسة. إلتقليدية وإملعارف

ذإ .22 درإج عىل إالتفاق فكرة حظيت ما وإ  آخرين مس تفيدين إ   خمتلف، حامية بنطاق لكن إل مم(، أ و إدلول )مثل أ

 مس تفيضة. درإسة إ ىل س تحتاج إلآخرين إملس تفيدين لهؤالء إملمنوحة إحلقوق فا ن ييد،إلتأ   من بيشء

 إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من 7 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 9 )إملادة وإلتقييدإت الاس تثناءإت

 إلتقليدي(

 أ ربعة عىل إلتقليدي لثقايفإ إلتعبري أ شاكل نص يش متل بيامن بدإئل، ثالثة عىل إلتقليدية إملعارف نص يش متل .23

 هنجني: إلبدإئل هذه وتتبع بدإئل.

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

 يف نص أ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(؛ 3و 2و 1إملعارف إلتقليدية وإلبدإئل 
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  طار يشمل قوإمئ الاس تثناءإت إلعامة والاس تثناءإت إحملددة لدلول إل عضاء ملساعدهتا يف إلتنظمي عىل وضع إ 

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

، 1971يدي"، إلوإردة يف إتفاقية برن وتشمل الاس تثناءإت إلعامة عنارص إختبار إخلطوإت إلثالث "إلتقل 

وعنارص إحلقوق إملعنوية )مفاهمي الاعرتإف والاس تخدإم غري إمليسء وإلتوإفق مع إملامرسة إملنصفة(. وتغطي 

درإهجا وإلسامح هبا.  الاس تثناءإت إحملّددة الاس تثناءإت وإلتقييدإت إليت ينبغي إ 

ىل وإستنادإ .24 ذإ عام إلوفود بعض تساءلت إمحلاية، نطاق لتحديد تإملس تواي متعدد هنج إس تحدإث إحامتل إ   اكن إ 

 إل عامل من إخملتلفة إدلرجات متثل أ ن أ ي وإلتقييدإت، بالس تثناءإت إملتعلقة إل حاكم يف إلهنج هذإ إتباع أ يضا ينبغي

نوإع إنعاكساً  إملس تثناة  إل عضاء إدلول ترغب وقد علهيا. إملجطبقة إملس توايت إملتعددة وإحلقوق إملوضوعات من إخملتلفة لل 

  إلهنج. هذإ يف إلنظر يف

 إلتقليدي( إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من 2 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 2 )إملادة إل هدإف

عدإد يف أ ساس ية أ مهية إل هدإف تكتيس .25  إلصك من إملنشود إلغرض تفاصيل تبنّي  ل هنا صك ل ي إلنافذ إلنص إ 

 إلنص. وضوح تضمن وفعاةل ومبارشة بس يطة صياغة إ ىل كلذ يؤدي أ ن وميكن ومقصده.

 غاية إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف حامية تكون أ ن ينبغي ال قبل، من إللجنة أ شارت وكام .26

 عيدإلص  عىل إلعامة إلس ياسة بأ هدإف وإلهنوض وتطلعاهتا إملعنية وإجملمتعات إلشعوب أ هدإف لتحقيق أ دإة بل لنفسها،

ىل تفاصيهل وحتديد إدلولية( إلقانونية )إلصكوك إدلويل إلقانوين إلصك رمس طريقة وس تعمتد وإدلويل. وإال قلميي إلوطين  إ 

عدإد عند بد، فال وعليه منه. إملنشودة إل هدإف عىل بعيد حد  إلتقليدية/أ شاكل إملعارف محلاية دويل قانوين صك أ ي إ 

ىل إل ول إملقام يف إلسعي إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري   إلصةل. ذإت إلس ياساتية إل هدإف حتديد إ 

 بدإئل. ثالثة عىل إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل ونص إلتقليدية إملعارف نص من لكل  ويش متل .27

 وإملعرّب  إلفكرية بمللكية إملرتبطة إجلوهرية إملشرتكة إل هدإف عىل للرتكزي إلنصني هتذيب يف إلنظر للجنة وينبغي .28

 غري الاس تخدإمات منع مهنا عدة أ مورإ معوما، إل هدإف، لهذه مناذج تتضمن وقد )إلصكوك(. إلصك يف جيازب   عهنا

 بغري إلربإءإت منح ومنع إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية للمعارف إلتعويض من إخلالية و/أ و هبا إملرصح

 حق. وجه

 مجيع يرإعي منظور من إل هدإف يف تنظر أ ن إل عضاء دلولل إملفيد من س يكون إلبدإئل، هذه إس تعرإض وعند .29

ىل رأ يي، حسب الانتباه، مع وإمجلهور، وإملس تخدمني إملس تفيدين مصاحل أ ي إملصاحل،  إحلالية إملطروحة إلبدإئل أ ن إ 

ىل تنحو   وإحد. منظور من صياغة إ 

 إللجنة تود ورمبا وتعزيزه". عليه فاظوإحل إلعام إملكل حامية "برضورة الاعرتإف إل عضاء إدلول بعض إقرتحت وقد .30

ذإ فامي إلنظر أ يضاً   إلنظر إل عضاء إدلول تود قد إخلصوص، وجه وعىل إل هدإف. يف إلعام بملكل إلعالقة تناول يلزم اكن إ 

ماكنية يف  أ ي من يتجزأ   ال جزء إلعام" "إملكل أ ن إ ىل الانتباه مع حمّدد، كهدف وليس إدليباجة يف إلقضية هذه تناول إ 

  إلفكرية. للملكية نظام
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 إلتقليدي( إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من 3 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 3 ")إملادة إل هلية معايري

 للجنة 39 إدلورة خالل للهتذيب إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف محلاية إل هلية معايري خضعت .31

درإج إملتعلقة إلقضااي بعض بس تثناء إلتحقق، عىل أ وشك قد إلآرإء توإفق واكن  حل فمثة ذكل، ومع مؤقتة. معايري ب 

 عام تعريف وضع خالل من بملوضوع رإبط أ قمي ذكل، إ ىل وبال ضافة إلصدد. هذإ يف بلورته جاري حممتل وسط

ىل إلتعريفات هذه تصل مل وبيامن إملصطلحات. قامئة يف إلتقليدية، إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف للموضوع،  حد إ 

 يتحقق. أ ن بشأ هنا إلآرإء يف توإفق أ وشك إليت إل مور من أ يضاً  فهذه بعد، علهيا إالتفاق

ذإ .32 ىل إلتوصل حماوةل إل عضاء يود رمبا للجنة، 40 إدلورة خالل إلوقت مسح وإ   معايري بشأ ن إلآرإء يف توإفق إ 

 بذكل. علقةإملت إملوضوع وتعريفات للحامية إل هلية

 أ خرى قضااي

 إدليباجة/مقدمة

ن إل طرإف، متعدد لصك إلنافذ إلنص مضن إدليباجة تدخل ال .33  بتوفري إلنافذة إل حاكم تفسري عىل تساعد اكنت وإ 

 أ و تفسرياي إلصك اكن سوإء مبادئ، شلك يف عادة إلنص ويرد إلنص. لوإضعي إملنشود إلغرض وبيان للصك س ياق

ليه. إملنضمة أ و عليه إملصدقة إل طرإف عىل قانوان ملزما  إ 

 إلتعبري أ شاكل ونص إلتقليدية إملعارف نص من لك يف إدليباجة/مقدمة قسم للجنة 37 إدلورة حّسنت وقد .34

  وشامل. ومامتسك متناسق حنو عىل إلتقليدي إلثقايف

ذ إلفكرية، بمللكية إرتباطا إل كرث إملفاهمي يف مليا وإلتفكري مهنا لك وجاهة مدى من أ كرث إلتحقق للجنة وميكن .35  إ 

ن ىل إلتوصل تقتيض إللجنة والية إ   إلفكرية، بمللكية يتعلق فامي دولية( قانونية )صكوك دويل قانوين صك حول إتفاق إ 

 إلتقليدي. إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية للمعارف وإلفعاةل إملتوإزنة إمحلاية يضمن

 إلتقليدية( إملعارف نص من 1 )إملادة إملرشوع" غري "إلمتكّل  تعريف

ىل إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل ونص إلتقليدية إملعارف نص من لك يشري .36  إملرشوع". غري "إلمتكل مفهوم إ 

 عىل إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص يش متل ال بيامن إملصلح، لهذإ مقرتحة تعاريف عىل إلتقليدية إملعارف نص ويش متل

 إلتوصل عدم رمغ إلورإثية، إملوإرد س ياق يف إللجنة يف للنقاش إملرشوع غري إلمتكل مفهوم وخيضع يل.إلقب  هذإ من تعريف

ىل إلآن حىت ىل إحلاجة عىل أ و معناه عىل إتفاق أ ي إ    إلس ياق. ذكل يف حمّدد بشلك تعريفه إ 

ذإ فامي تنظر أ ن وللجنة .37  إلتعبري بأ شاكل أ و إلتقليدية بملعارف يتعلق فامي رضوراي إملرشوع غري إلمتكل تعريف اكن إ 

 يف للمصطلح يجعطى أ ن ينبغي إذلي إلعادي للمعىن وفقاً  حس نة بنية معناه تفسري ميكن أ و لكهيام، أ و إلتقليدي إلثقايف

  5منه. وإلهدف إدلويل إلقانوين )إلصكوك( إلصك من إلغرض ضوء ويف س ياقه

                                         
، إليت تنص عىل أ نه "جيب تفسري إملعاهدة حبسن نية ووفقًا للمعىن إلعادي إذلي يعطى 1969من إتفاقية فيينا لقانون إملعاهدإت لعام  31إنظر إملادة  5

 هنا".ل لفاظها مضن إلس ياق إخلاص مبوضوعها وإلغرض م
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ىل أ شري أ ن أ يضاً  أ ود .38  به" إملرصح غري و"الاس تخدإم إلقانوين" غري و"إلمتكل الاس تخدإم" "سوء تعريفات أ ن إ 

 إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف من لكٍ  من 2 إملادة وتتضمن إلتقليدية. إملعارف نص من 1 إملادة يف وردت

 إملفيد من يكون وقد إلتعويض". من إخلالية و"الاس تخدإمات ا"هب إملرصح غري "الاس تخدإمات تعّرِّف حوإٍش  إلتقليدي

عادة   وضوحا. أ كرث إل خرى إلقضااي تصبح أ ن ما إملصطلحات هذه مجيع يف إلنظر إ 

 أ شاكل نص من 1 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 1 )إملادة للجمهور ومتاحة إلعام إملكل مصطلحي تعريف

 إلتقليدي( إلثقايف إلتعبري

 إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف نيص يف إلعام" "إملكل ملصطلح تعريفا للجنة 27 إدلورة تأ درج .39

ذ إلفكرية، إمللكية نظام يف إملتأ صل إلتوإزن لتحقيق بلغة أ مهية إل سايس إملفهوم هذإ ويكتيس إلتقليدي.  إلنظام يريم إ 

ىل  الابتاكرإت تعزيز بغرض إمجلهور، وعامة إملس تخدمني مصاحل وبني الاس تئثارية إحلقوق بني إلتوإزن ضامن إ 

 حاميهتا. مدة إنقضاء مبجرد والاخرتإعات إملصنفات عىل إحلصول س بل وتيسري وحتفزيها، إلالحقة وإال بدإعات

 "إملكل مصطلح بس تخدإم يتعلقان بديلني عىل حالياً  إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من 1 إملادة وتش متل .40

 إلنحو عىل إملصطلح معىن إ ىل بال شارة إلثاين يكتفي إلعام"، "إملكل ملصطلح تعريفا إل ول إلبديل يقرتح حني ويف إلعام".

 إلوإرد للتعريف مشابه وهو إلعام"، "إملكل ملصطلح تعريفاً  إلتقليدية إملعارف نص ويتضمن إلوطين. إلقانون حيدده إذلي

 يشري إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص يف إلعام" "إملكل تعريف أ ن تثناءبس   إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص يف

ىل إلتقليدية إملعارف نص يشري بيامن إمللموسة"، وغري إمللموسة "إملوإد إ ىل  للجنة وميكن فقط. إمللموسة" غري "إملوإد إ 

  إلنصني. يف إلتعريفني موإءمة يف إلنظر

 وإملعارف إلفكرية إمللكية بني الالتقاء نقاط فهم يف إلعام" "إملكل مفهوم أ مهية من إلرمغ وعىل ذكل، عىل وعالوة .41

 إمحلاية يكفل إلفكرية، إمللكية نظام غرإر عىل وفعال، متوإزن نظام تصممي ويف إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية

ن إملذكورة، إلتعبري ل شاكل درإجه إلعام للمكل حمّدد تعريف وضع من إملتأ تية إملزإاي فا   إلتقليدية إملعارف صيك يف وإ 

 لها عديدة حتدايت عىل ينطوي إلعام" "إملكل مصطلح تعريف أ ن وأ عتقد مهبمة. تظلّ  إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل

آاثر  إللجنة. معل نطاق تتجاوز ومتفّرعة كبرية س ياساتية أ

 لهذإ نفسه إلتعريف ويرد إلصةل. ذي لجمهور"ل  "متاحة مفهوم بستيعاب أ يضا إلعام" "إملكل مفهوم ويرتبط .42

 6 إلتقليدي. إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف نيص يف إملصطلح

                                         
)مذكرة بشأ ن معاين مصطلح "إملكل إلعام" يف نظام إمللكية إلفكرية  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8يجناقش هذإ إملفهوم عىل حنو خاص يف إلوثيقة 6

 WIPO/GRTKF/IC/38/INF/7مع إ شارة خاصة إ ىل حامية إملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وإلفوللكور(. وإنظر أ يضًا إلوثيقة 

 )مرسد إملصطلحات إلرئيس ية إملتعلقة بمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأ شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي(
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 إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من 1 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 1 )إملادة "إس تخدإم/إس تعامل" تعريف

 إلتقليدي(

 إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف نيص يف "إس تخدإم/إس تعامل" ملصطلح متشاهبة تعريفات وردت .43

 إلوإحض غري ومن إلتقليدية، إملعارف نص من إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص يف إلوإرد إلتعريف ُأخذ وقد إلتقليدي.

ذإ ما  إلتقليدي. إلثقايف إلتعبري أ شاكل عىل فعال تطبيقه ميكن اكن إ 

ن للجنة، 27 إدلورة خالل لوفودإ أ حد أ شار وكام .44  خارج "الاس تخدإم" إ ىل يشري "إس تخدإم/إس تعامل" تعريف فا 

 إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من 4 للامدة 2 إلبديل يف "إس تخدإم" مصطلح ورد ذكل، ومع إلتقليدي. إلس ياق

 قبل من الاس تخدإم إ ىل مشريإ لتقليدي،إ إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف نيص من لكٍ  من 5 إملادة ويف

ىل إلنصني من منفصةل أ جزإء يف خمتلفة مبعان وإحد مصطلح إس تعامل يؤدي قد أ خرى، وبعبارة إملس تفيدين.  إلتضليل. إ 

جياد يف إللجنة ترغب وقد   هذإ. عن إلنامج إخللط لتفادي سبيل إ 

 إلتقليدي( إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص نم 4 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 4 )إملادة إملس تفيدون

 ونص إلتقليدية إملعارف نص من لكل  ويش متل إملسأ ةل. هذه بشأ ن إتفاق إلآن، حىت يوجد، ال أ نه إلوإحض من .45

  بدإئل. ثالثة عىل إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل

 إلوحيد، إملس تفيد يه ليةإحمل  وإجملمتعات إل صلية إلشعوب تكون أ ن برضورة بقوة إلوفود بعض تتشبث حني ويف .46

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

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

 يف تباين أ يضاً  مثة إحمللية، وإجملمتعات إل صلية إلشعوب مه إل ساس يون إملس تفيدون يكون أ ن رضورة عىل اعام إتفاقا

ماكنية بشأ ن إلآرإء آخرين، مبس تفيدين الاعرتإف إ   وإل مم. إدلول مثل أ

اتحة رضورة يف إلنظر إل عضاء إدلول تود وقد .47  مع فيدين،إملس ت  بتعريف يتعلق فامي إلوطنية للقوإنني إحلرية بعض إ 

 أ هنا يبدو وإليت إلعامل، أ حناء مجيع يف إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف ل حصاب إخملتلفة إل حوإل مرإعاة

 إخملتلفة. إلبدإئل يف تنعكس

ضفاء إ ىل حاجة هناك تزإل ال رأ يي، ويف .48  إملفاهمي بني بلعالقات يتعلق فامي إلنصني عىل إلوضوح من إملزيد إ 

دإرة عىل وإلقامئني (3) إحلقوق، وأ حصاب (2) إملس تفيدين، (1) من للك إخملتلفة لهيا )يشار إحلقوق إ    أ دانه(. إ 

 نص من 10 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 6 )إملادة إحلقوق وممارسة/تطبيق الانتصاف وس بل إلعقوبت

 إلتقليدي( إلثقايف إلتعبري أ شاكل

ال يشرتاكن وال خمتلفة، مفاهمي عدة إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل ونص إلتقليدية إملعارف نص يتضمن .49  يف إ 

 وحيث إلتقليدي(. إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص يف 1 وإلبديل إلتقليدية، إملعارف نص يف 1 )إلبديل حفسب، وإحد مفهوم

نه  إلتعبري أ شاكل س ياق أ و إلتقليدية إملعارف س ياق يف سوإء للتطبيق قابال إال جرإيئ إحلمك هذإ يكون أ ن إملرحج من إ 
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عادة إل عضاء إدلول تود فقد إلتقليدي، إلثقايف  من بالقتباس وحتسيهنام تبسطهيام عىل وإلعمل إلنصني، الك يف إلنظر إ 

  إلبعض. بعضهام

طار وضع يف إلنظر إل عضاء إدلول تود قد إلتبس يط، وبغية .50  للترشيعات إلتفاصيل وترك إدلويل إلصعيد عىل عام إ 

  إلوطنية.

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

 إليت إلفئة حتديد إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من 6 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 8 إملادة تتناول .51

 عىل ذكل، يشمل أ ن وميكن إملصاحل. أ و إحلقوق هذه هبا تجدإر أ ن ينبغي إليت فيةوإلكي  إملصاحل، أ و إحلقوق تدير أ ن ينبغي

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

ىل إلوصول تعذر قد أ نه ويبدو .52  إلتعبري أ شاكل وأ حصاب إلتقليدية إملعارف أ حصاب مشاركة مدى حول إتفاق إ 

نشاء يف إلتقليدي إلثقايف  تعييهنا. أ و دإرةإال   إ 

بل ومن .53 اتحة إلصدد هذإ يف قدما للميض إل عضاء إدلول فهيا تنظر أ ن ميكن إليت إلس ج  إلصعيد عىل إملرونة إ 

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

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

  خمتلفني. هنجني إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف نصا يتبىن إمحلاية، مبدة يتعلق فامي .54

 أ شاكل نص يف 1 يارإخل  من إل وىل إلفقرة لصياغة مشاهبة إلتقليدية إملعارف نص يف إلوإردة إلصياغة أ ن ويبدو .55

شارة تتضمن أ هنا بذلكر جيدر ذكل، ومع إلتقليدي. إلثقايف إلتعبري ىل إ   يغفل بيامن إملس توايت(، إملتعدد )إلهنج 5 إملادة إ 

ليه. إال شارة إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص  إ 

 مبعايري مرتبطة حامية مدة عىل ينص :1إخليار خيارإت: ثالثة عىل إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص ويش متل .56

 3 إخليار وأ ما إمحلاية؛ بنطاق إلمتتع بس مترإر إمحلاية مدة يربط : 2 وإخليار إملعنوية؛ للحقوق حمددة غري مدة وعىل إل هلية

ال يتناول فال  يف إلنظر اءإل عض لدلول وميكن زمنيا. إحملدودة إلتقليدي إلثقايف إلتعبري ل شاكل الاقتصادية إجلوإنب مدة إ 

ماكنية ذإ وما إخليارإت، دمج إ   إلتعبري ل شاكل الاقتصادية للجوإنب إمحلاية فرتة عىل زمنية حدود فرض ينبغي اكن إ 

 إلتقليدي. إلثقايف

  إلتقليدية. إملعارف نص يف مماثل هنج تبين يف إلنظر أ يضا إل عضاء إدلول تود وقد .57

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

 إلعنارص بعض عىل وحيتواين فقرتني، يف إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف نصا يتشارك .58

 إال ضافية.
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 إلتعبري لوأ شاك إلتقليدية إملعارف نيص يف 5 إملادة يف إلوإرد إملس توايت إملتعدد إلهنج يف إلنظر للجنة وميكن .59

جرإءإت وضع عدم تويخ وميكن إلشلكية. إال جرإءإت مناقشة عند إلتقليدي إلثقايف  إملعارف أ نوإع لبعض شلكية إ 

 إلتقليدية إملعارف من أ خرى ل نوإع إلشلكية إال جرإءإت بعض ووضع إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري أ شاكل أ و إلتقليدية

 بأ ن نذكّر أ خرى، ومرة س تجمنح. إليت إحلقوق لنوع وفقا أ يضا إال جرإءإت ختتلف وقد إلتقليدي. إلثقايف إلتعبري وأ شاكل

جسخ يف ورد إملس توايت إملتعدد إلهنج ليه إملشار إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من سابقة ن  طرح وقد أ عاله، إ 

 إمحلاية، مس توايت أ عىل اله يجلمتس إليت إلتقليدي إلثقايف إلتعبري ل شاكل إملس بق وإلفحص إلتسجيل أ شاكل من شلكً 

 إلتقليدي/أ شاكل إلثقايف إلتعبري أ شاكل "حامية إلوثيقة إنظر - إل خرى إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل من غريها دون

  (.WIPO/GRTKF/IC/9/4) إملعّدةل" وإملبادئ إل هدإف إلفوللكوري: إلتعبري

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

 تعكسان إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص من 1.11 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 1.12 إملادة أ ن يبدو .60

 عند تويف،تس   إليت إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل ومجيع إلتقليدية إملعارف مجيع عىل إلصك تطبيق ينبغي أ نه عىل توإفقاً 

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

  إالتفاق. ملوضع وضوحا أ كرث تعبري وإختيار إلتفصيل، من مبزيد إلصيغة درإسة يف

 خيارإت، ثالثة إلتقليدية إملعارف صن من 2.12 إملادة تعرض إلغري، إكتس هبا إليت إحلقوق مسأ ةل خيص وفامي .61

جرإء إ ىل حاجة ومثة خيارين. إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص يف 2.11 إملادة وتعرض  بني للتوفيق إلنقاش من إملزيد إ 

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

  ساطة.وب 

جرإء جنب إ ىل جنبا إلنصني الك عىل الاطالع يف إل عضاء إدلول ترغب وقد .62  تغيريإت. من مناس با ترإه ما وإ 

 أ شاكل نص من 12 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 14و 13 )إملاداتن إل خرى إدلولية إالتفاقات مع إلعالقة

 إلتقليدي( إلثقايف إلتعبري

 كامدة إلتقييد قابلية عدم رشط عىل يش متل إلتقليدية إملعارف نص أ ن غري اهبة،متش مفاهمي يف إلنصان يتشارك .63

 دولية إتفاقات مع بلعالقة إملتعلقة إملادة يف إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص يف مماثل بند ويرد (،14 )إملادة منفصةل

درإج يف إلنظر يف إل عضاء إدلول ترغب وقد (.12 )إملادة أ خرى  الك يف نفسها إلصيغة وإعامتد إلرشط، هذإ مثل إ 

  إللبس. لتاليف إلنصني،

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

 أ شاكل ونص بدإئل، ثالثة يتضمن إذلي إلتقليدية إملعارف نص بني كبري إختالف مثة إلوطنية، بملعامةل يتعلق فامي .64

دخال إلنصني الك عىل الاطالع يف إل عضاء إدلول ترغب وقد إلتقليدي. إلثقايف إلتعبري  ضامان إملناس بة إلتعديالت وإ 

  لالتساق.
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 إلتقليدي( إلثقايف تعبريإل  أ شاكل نص من 14 وإملادة إلتقليدية إملعارف نص من 16 )إملادة إحلدود عرب إلتعاون

 إحلدود عرب إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف بتقامس إملتعلقة إملهمة إملسأ ةل إحلمك هذإ يتناول .65

 إملصطلحات، يف الاختالفات بعض هناك فا ن ما، حد إ ىل مشاهبة إل وىل للوهةل تبدو قد إلصياغة أ ن ورمغ إلوطنية.

ىل إلتوصل بغية كثب عن إملسأ ةل هذه متابعة يف اءإل عض إدلول ترغب وقد   إلنصني. الك يف إل فضل إلصيغة إ 

ىل أ يضا الانتباه وأ سرتعي .66  )إلوثيقة إلورإثية وإملوإرد إلفكرية بمللكية إملتعلقة إملوحدة إلوثيقة أ ن إ 

WIPO/GRTKF/IC/40/6) ذإ فامي إلتفكّر يف إل عضاء إدلول ترغب وقد إلعرفية. وإملوإثيق إلقوإنني إ ىل تشري  إ 

 إلتقليدي. إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف س ياق يف مفيدة أ و مناس بة إال شارة هذه اكنت

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

ذاكء إلقدرإت "بناء شأ نب  أ حاكما إلورإثية إملوإرد ونص إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل نص يتضمن .67  إلوعي". وإ 

درإج يف إلنظر يف إل عضاء إدلول ترغب وقد  إل قل عىل أ و أ يضا، إلتقليدية إملعارف نص يف إلقدرإت بناء بشأ ن مادة إ 

 إملسأ ةل. هذه يف موحد هنج إعامتد

 ليدية(إلتق  إملعارف نص من اثنيا 5 )إملادة وإدلفاعية إلتمكيلية وإمحلاية إلبياانت قوإعد حامية

 )إلوثيقة إلورإثية وإملوإرد إلفكرية بمللكية إملتعلقة إملوحدة وإلوثيقة إلتقليدية إملعارف نص مرشوع يتناول .68

WIPO/GRTKF/IC/40/6) ماكنية نشاء إ   من يكون وقد إلتمكيلية/إدلفاعية. إلتدإبري من وغريها بياانت قوإعد إ 

 وأ هدإف غاايت يف إلنظر يف إل عضاء إدلول ترغب ورمبا إلورإثية. ردإملوإ نص يف إلصةل ذإت إملوإد عىل الاطالع إملفيد

نشاء  إذلي من فهيا: إلنظر يتعنّي  قد إليت إل خرى إلرئيس ية إلقضااي ومن معلها. وطرإئق مهنا وإلغرض إلبياانت قوإعد إ 

 ومن وحمتوإها؟ هيلكها ملوإءمة معايري وضع ينبغي وهل وصيانهتا؟ إلبياانت قوإعد ُتميع عن مسؤوال يكون أ ن ينبغي

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

 للجمهور؟ متاحة بياانت قوإعد وضع وتشجيع بتيسري إملرتبطة وإخملاطر إملنافع يه وما مرإفقة؟ توجهيية مبادئ وضع

 إلتقليدية( إملعارف نص من 7 )إملادة إلكشف رشوط

 إلسابقة إدلورإت يف وأ يضا ،36و 35 إللجنة دوريت خالل مس تفيضة مناقشة إملقرتحة إلكشف رشوط نوقشت .69

 إملرتبطة إلتقليدية "إملعارف أ يضاً  تشمل إلورإثية إملوإرد بشأ ن إملناقشات بأ ن علامً  إلورإثية، إملوإرد موضوع تناولت إليت

ىل بعد إل عضاء إدلول تتوصل ومل هبا".   إملسأ ةل. هذه حبث وتوإصل إملوضوع، هذإ بشأ ن مشرتك رأ ي إ 
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  موإرد مفيدة أ خرى

ىل إال شارة أ ود .70  إل عضاء إدلول ترغب قد وإليت إال لكرتوين، إلويبو موقع عىل إملتاحة إملفيدة إملوإرد بعض وجود إ 

 ييل: ما ومهنا للجنة، 40 لدلورة حتضريها يف مرجعية مكوإد إس تخدإهما يف

  إلوثيقةWIPO/GRTKF/IC/40/7 ،حامية إملعارف إلتقليدية: مرشوع حتليل إلثغرإت إحملّدث ،

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=434760؛ 

  إلوثيقةWIPO/GRTKF/IC/40/7 ،حامية إملعارف إلتقليدية: مرشوع حتليل إلثغرإت إحملّدث ،

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=434760؛ 

  إلوثيقةWIPO/GRTKF/IC/17/INF/8  معاين مصطلح "إملكل إلعام" يف نظام إمللكية إلفكرية مذكرة عن

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

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=149213؛ 

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

 ؛https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=147152إملعارف إلتقليدية، 

  ،قلميية وإلوطنية وإحمللية وإجملمتعية إلتجارب إال 

https://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.  

 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=434760
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=434759
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147152
https://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html
https://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4


 
 
 

 إملرفق

 

 إل ساس ية إملوإد - إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف نص - إلرئيس وضع من نصية صياغة

 

 

 متهيدية مالحظات

عدإد معرض يف إلرتكزي نطاق وسعت لقد .1  وإلتقييدإت والاس تثناءإت إمحلاية بنطاق إملتعلقة إلنصية إملقرتحات إ 

 إلصك بأ هدإف وإحض إرتباط من إل عضاء، ذكل أ برز كام إملوإد، هذه بني ما هذإ ويعكس إل عضاء. طلب حسب

طارإً  توضع فقد وعليه إل هلية. ومعايري إلتعريفات ذكل يف مبا وإملوضوع،  إال طار: لعنارص وإحدإً  مقرتحاً  يشمل موضوع للك إ 

 والاس تثناءإت إمحلاية ونطاق إل هلية معايري ذكل يف مبا للحامية، إلقابل إملوضوع إل هدإف، إملوضوع، - إملصطلحات قامئة

ل وال وإلتقييدإت.  ملساعدة وضعت بل إملوحدة، إلعمل واثئق تعكسها إليت إل عضاء إدلول مبوإقف إلنصية إملقرتحات هذه ختج

  رمسية. طبيعة أ ي لها وليس للجنة 40 إدلورة خالل إملناقشات

ضفاء حاولت إمحلاية، بنطاق يتعلق وفامي .2  إملدإوالت نم ملزيدٍ  دعامً  تايإملس تو إملتعدد إلهنج عىل إلتحسني من إملزيد إ 

 وإس تعضت و"مقدس"، "رسي" إملصطلحني إس تخدإم إلنصية صياغيت يف ُتنبت فقد ذكل إ ىل وبال ضافة إلصدد. هذإ يف

قامة مبحاوةل ذكل عن  حميل حملية/مس تفيد جامعة أ و أ صيل بشعب الارتباط أ و الاقرتإن عىل إلرتكزي مع إل هلية مبعايري رإبط إ 

 ال قد إلهنج هذإ أ ن أ درك فأ ان ذكل ومع إحمليل. إحمللية/إملس تفيد إمجلاعة أ و إل صيل لشعبإ به حيتفظ إذلي إلتحمك ومس توى

 معاجلة إملقدسة إلتقليدي إلثقايف إلتعبري إلتقليدية/أ شاكل إملعارف حبامية يتعلق فامي إل صليني إملصلحة أ حصاب شوإغل يعاجل

ىل إلقضية هذه يف إلنظر عىل إللجنة وأ حث اكمةل.   .أ بعد حد إ 

 بشأ ن إللجنة تفاوض نصوص مرشوع مضن إملوإقف تباين أ ن وإلتقييدإت الاس تثناءإت يف إلوإحض من اكن وقد .3

 إلعام إملكل حامية عىل منظور ركز حيث إملنظور، يف إختالفات يعكس 1إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف

 إملنظور تركزي اكن بيامن وإال بدإع، الابتاكر يف إملنخرطة وتكل لثقافيةوإ إلبحثية إملؤسسات قبيل من إملس تخدمني، ومصاحل

ىل إلنفاذ يف إلتحمك حق يف إلرإغبني إملس تفيدين عىل إلآخر  إلثقايف إلتعبري وأ شاكل إلتقليدية إملعارف من خيصهم ما إ 

 إال قرإر ومع ذكل، إ ىل وبال ضافة إس تخدإم. أ ي يف وممارساهتم إلعرفية قوإنيهنم مرإعاة ضامن ذكل يف مبا وإس تخدإهما، إلتقليدي

فضاء من متخوفون إملس تفيدين فا ن وإلثقافية، إلبحثية إملؤسسات بقمية ىل إلصدد هذإ يف تقييدإت أ و إس تثناءإت أ ي إ   إ 

 إلتقليدية إملعارف من إملس تفيدين أ ولئك خيص ما عىل أ خرى أ طرإف حصول عن إلناُتة إلتارخيية إلثقافية إل رضإر تكريس

  مهنم. مس تنرية مس بقة حرة موإفقة دون إلتقليدي إلثقايف إلتعبري وأ شاكل

 إلعرفية وقوإنيهنا إل صلية للشعوب الاعتقادية إل نظمة تفاعل بكيفية يتعلق فامي وقانوين مفاهميي إنقسام يوجد كام .4

 إلفكرية إمللكية نظام يف ذإته لكية""إمل  مفهوم يتعارض منظورها، مفن إلغرب. يف وإلقوإنني إلثقافية إل عرإف مع وممارساهتا

طار يف وإلقوإمة إملسؤولية فكريت مع إلتقليدي  فامي خاص وجه عىل إملفاهميي الانقسام هذإ ويتجىل إلعرفية. وإل نظمة إلقوإنني إ 

 إلثقايف إلتعبري أ شاكل بشأ ن للثغرإت إلويبو حتليل يف إحملدد إلنحو عىل إملؤلف وحق إلتقليدي إلثقايف إلتعبري بأ شاكل يتعلق

                                         
 . WIPO/GRTKF/IC/40/5و WIPO/GRTKF/IC/40/4إلوثيقتان  1
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 أ و إملعدةل إملصنفات وحامية إل صاةل رشط س امي وال (،WIPO/GRTKF/IC/40/8 )إلوثيقة مؤخرإً  إحملّدث إلتقليدي

 إملش تقة.

 مقرتح لصياغة مسعاي ويف إلعمل. وثيقة يف إملقرتحة إحملددة والاس تثناءإت إلتقييدإت يف أ عاله إحملددة إلقضااي تتجىل .5

 إحملددة الاس تثناءإت أ ن أ عتقد لكين إلعامة، الاس تثناءإت هتذيب عىل معلت وإلتقييدإت، إتالاس تثناء بشأ ن وإحد

لهيا إملشار إملناظري خمتلف هتذيب يف سعياً  إللجنة يف أ وسع نطاق عىل مفاهميياً  نقاشاً  تتطلب  إل وسع إلنقاش هذإ ويف أ عاله. إ 

  حمددة. إس تثناءإت تفصيل عن والاس تغناء إلعامة إتالاس تثناء كفاية مدى يف إلنظر إل عضاء يود رمبا نطاقًا،

 

 إلتقليدية إملعارف

 2 1 ةإملاد – إملصطلحات قامئة

 ]مس تفيدين و/أ و حملية وجامعات أ صلية أ صيل/شعوب شعب من إلناش ئة إملعارف إ ىل يشري مصطلح إلتقليدية إملعارف

آخرين[  س ياق يف رؤى أ و روحانية وسائل أ و ُتارب أ و فكري نشاط عن انُتة ويه ومتطورة ديناميكية تكون وقد أ

 أ و إملامرسات أ و الابتاكرإت أ و إملهارإت أ و يةإلعمل  إدلرإية ذكل يف مبا وإلبيئة، بل رض مرتبطاً  يكون قد مما منه أ و تقليدي

 إلتعمل. أ و إلتدريس

 

 2 إملادة - إل هدإف

 من: إلتقليدية للمعارف ومتوإزنة فعاةل حامية توفري يف إلصك هذإ من إلهدف يمتثل

 ؛4إلتعويض من إخلالية و/أ و 3هبا إملرصح غري الاس تخدإمات أ .

  حق. وجه بغري إلفكرية إمللكية حقوق ومنح ب.

 

 3 إملادة - للحامية إلقابل إملوضوع

 إليت: إلتقليدية للمعارف إلصك هذإ مبقتىض إمحلاية تقدم  1.3

 ]مس تفيدون و/أ و حملية جامعات و/أ و أ صلية شعوب عهنا تكشف أ و تتلقاها أ و تودلها أ و تنش هئا  أ .

ر أآخرون[، تفظ وتطوَّ  وبروتوكوالهتا؛ إلعرفية لقوإنيهنا وفقاً  جامعياً  وتصان وتس تخدم هبا وحيج

                                         
 .WIPO/GRTKF/IC/40/4يناظر رمق إملادة رمق إملادة ذإت إلصةل يف إلوثيقة  2

إملسيئة، تتضمن الاس تخدإمات غري إملرصح هبا، مضن مجةل أ مور، إلمتكل غري إملرشوع وسوء الاس تخدإم، مبا يف ذكل الاس تخدإمات إلزإئفة وإملضلةل و  3

 والاس تخدإمات غري إلقانونية للمعارف إلتقليدية.

 نافع نقدية أ و غري نقدية. تتضمن الاس تخدإمات إخلالية من إلتعويض حاالت إلتخلف عن تقدمي م  4
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 و/أ و إل صلية( )للشعوب إل صيل للشعب إلتقليدي وإلرتإث إلثقافية إلهوية من يتجزأ   ال جزءإً  وتكون ب.

 إلآخرين[؛ ]إملس تفيدين و/أ و إحمللية إمجلاعات

 ال. أ و إلنقل ذكل تتابع سوإء جيل، إ ىل جيل من أ و إل جيال بني وتنقل ج.

 

 حسب معقوةل ملدة إلتقليدية إملعارف وجود بسابق إمحلاية رهن إلوطين قانوهنا مبقتىض اقدمتع عضو/طرف دوةل ]ل ي 2.3

 إملتعاقد.[ إلعضو/إلطرف إدلوةل حتدده ما

 5 إملادة - إمحلاية نطاق

 ومصاحلهم إملس تفيدين حقوق حامية إل عضاء إدلول ]ينبغي/يلزم[ ،2.3و 1.3 إلفقرتني يف إحملددة إمحلاية مبعايري رهناً  1.5

  أ دانه. علهيا إملنصوص إلرشوط حدود يف ومتوإزن، معقول بشلك إلتقليدية، مبعارفهم يتعلق فامي

 إلثقافية بلهوية ممزيإً  إقرتإانً  ومقرتنة للمس تفيدين الاس تئثاري إلتحمك حتت إلتقليدية إملعارف اكنت ما مىت  أ .

  ييل: ما ضامن هبدف الاقتضاء، حسب س ياساتية، و/أ و ترشيعية تدإبري إل عضاء إدلول تتخذ للمس تفيدين،

 وإلترصحي وتطويرها وإس تخدإهما إلتقليدية معارفهم يف إلتحمك يف الاس تئثاري بحلق إملس تفيدين متتع '1'

لهيا بلنفاذ  إس تخدإهما. من إملتأ تية إملنافع من ومنصفة عادةل حصة تلقي ويف منعهام، أ و وإس تخدإهما إ 

 حنو عىل إلتقليدية معارفهم إس تخدإم يف إملعنوي وإحلق إلنسب يف إملعنوي بحلق إملس تفيدين متتع '2'

 قليدية.إلت  إملعارف هذه سالمة حيرتم

 بلهوية ممزيإً  إقرتإانً  مقرتنة بقاهئا مع للمس تفيدين الاس تئثاري إلتحمك حتت إلتقليدية إملعارف تعد مل ما ومىت  ب.

 الاقتضاء، حسب س ياساتية، و/أ و ترشيعية تدإبري إختاذ إل عضاء إدلول ]ينبغي/يلزم[ للمس تفيدين، إلثقافية

 ييل: ما ضامن هبدف

 إس تخدإهما؛ من إملتأ تية إملنافع من ومنصفة عادةل صةح إملس تفيدين تلقي '1'

 حنو عىل إلتقليدية معارفهم إس تخدإم يف إملعنوي وإحلق إلنسب يف إملعنوي بحلق إملس تفيدين متتع '2'

 إلتقليدية. إملعارف هذه سالمة حيرتم

 قوإنني مع متوإفقة ليست و/أ و مس تنرية مس بقة موإفقة دون تس تخدم إليت إلتقليدية إملعارف إ ىل وبلنس بة  .ج

 إملس تفيدين أ و إحمللية وإمجلاعات إل صلية للشعوب جيوز وممارساهتا، إحمللية إمجلاعة أ و إل صلية إلشعوب

 إملعنية، إحمللية إلسلطات من )ب( أ و )أ ( إلفقرة يف علهيا إملنصوص إمحلاية طلب الاقتضاء، حسب إلآخرين،

 وإلقوإنني وإلعرفية، إل صلية وإلقوإنني إلتارخيية، إحلقائق يل:قب  من إلصةل ذإت إلظروف مجيع مرإعاة مع

 به. إملرصح غري الانتشار هذإ مثل عن تنشأ   أ ن شأ هنا من ثقافية أ رضإر وقوع وأ دةل وإدلولية، إلوطنية
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 إقرتإانً  قرتنةم تعد ومل وإسع نطاق عىل إملعروفة إلتقليدية إملعارف عىل إلصك هذإ مبقتىض إملكفوةل إمحلاية تنسحب ال 2.5

 حملية. جامعة أ و أ صيل بشعب ممزيإً 

 9 إملادة - وإلتقييدإت الاس تثناءإت

 يكون أ ن رشيطة إلوطين، إلقانون مبقتىض مالمئة وإس تثناءإت تقييدإت إعامتد إملتعاقدة[ إل عضاء[/]لل طرإف ]لدلول 1.9

 إلتقليدية: إملعارف إس تخدإم

  للمس تفيدين؛ إملرشوعة وإحلقوق بملصاحل معقول غري إ خالالً  خمل غري  أ .

 ذكل؛ أ مكن ما مىت بملس تفيدين، إعرتإف عىل ومنطوايً   ب.

 للمس تفيدين؛ همني أ و ميسء وغري  ج.

 إلعادةل؛ إملامرسة مع ومتوإفق  د.

بل من إلتقليدية للمعارف إلطبيعي الاس تخدإم مع متعارض وغري  ه.  دين.إملس تفي قِّ

 

 ]إدلول متتنع مقدسة، تقليدية مبعارف يلحق إ صالحه ميكن ال رضر من معقول ختوف وجد ما مىت 2.9

 وتقييدإت. إس تثناءإت وضع عن إملتعاقدة[ إل عضاء[/]إل طرإف
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 إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل

 5 1 ةإملاد – إملصطلحات قامئة

 انُتة ويه تقليدية. ومعارف وممارسات ثقافة فهيا تتجىل[ أ و تظهر ]أ و يعربَّ  أ شاكل أ ي يه إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل

 و/أ و حملية جامعات و/أ و أ صلية أ صيل/شعوب شعب جانب من رؤى[ أ و روحانية وسائل أ و ُتارب ]أ و فكري نشاط عن

آخرين[ ]مس تفيدين  وإل شاكل 6إللفظية إل شاكل وتشمل ومتطورة ديناميكية تكون وقد منه. أ و تقليدي س ياق يف أ

  ذكل. من تركيبات أ و إلتعبري، من إمللموسة غري أ و 9إمللموسة وإل شاكل 8بحلركة وإلتعبريإت 7إملوس يقية

 

 2 إملادة - إل هدإف

 من: إلتقليدي إلثقايف إلتعبري ل شاكل ومتوإزنة فعاةل حامية توفري يف إلصك هذإ من إلهدف يمتثل

 ؛11إلتعويض من إخلالية و/أ و 10هبا إملرصح غري الاس تخدإمات أ .

  حق. وجه بغري إلفكرية إمللكية حقوق ومنح ب.

 

  3 إملادة - للحامية إلقابل إملوضوع

 إليت: إلتقليدي إلثقايف إلتعبري ل شاكل إلصك هذإ مبقتىض إمحلاية تقدم 1.3

 ]مس تفيدون و/أ و حملية جامعات و/أ و أ صلية شعوب عهنا تكشف أ و تتلقاها أ و تودلها أ و تنش هئا  أ .

ر أآخرون[، تفظ وتطوَّ  وبروتوكوالهتا؛ إلعرفية لقوإنيهنا وفقاً  جامعياً  وتصان وتس تخدم هبا وحيج

 و/أ و إل صلية( )للشعوب إل صيل للشعب إلتقليدي وإلرتإث إلثقافية إلهوية من يتجزأ   ال جزءإً  وتكون  ب.

 إلآخرين[؛ ]إملس تفيدين و/أ و إحمللية إمجلاعات

 ال. أ و إلنقل ذكل تعاقب سوإء جيل، إ ىل جيل من أ و إل جيال بني نقلوت   ج.

                                         
 .WIPO/GRTKF/IC/40/5يناظر رمق إملادة رمق إملادة ذإت إلصةل يف إلوثيقة 5

 ]مثل إلقصص وإملالمح وإل ساطري وإلقصص إلشعبية وإلشعر وإل حايج وغري ذكل من إحملكيات مثل إللكامت وإال شارإت وإل سامء وإلرموز.[  6

 إلآالت وإل غاين إليت تكون تعبريًإ عن طقوس.[ ]مثل إل غاين وإال يقاعات وموس يقى  7

ليدية وعروض ]مثل إلرقص وأ عامل إلتنكر وإلشعائر وإلطقوس وإلطقوس يف أ ماكن مقدسة وإملسريإت وإل لعاب وإلرايضة/إلرايضات إلتقليدية وإل لعاب إلتق  8

 إدليم وأ شاكل إل دإء إل خرى، سوإء اكنت مثبّتة أ و غري مثبّتة.[ 

 كن إملقدسة.[ عبريإت إلفنية إملادية وإحلرف إليدوية وإل قنعة أ و إل زايء إلشعائرية وإلسجاد إليدوي وإملعامر وإل شاكل إلروحانية إمللموسة وإل ما]مثل إلت  9

ملضلةل وإملسيئة، تتضمن الاس تخدإمات غري إملرصح هبا، مضن مجةل أ مور، إلمتكل غري إملرشوع وسوء الاس تخدإم، مبا يف ذكل الاس تخدإمات إلزإئفة وإ

 والاس تخدإمات غري إلقانونية ل شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

 تتضمن الاس تخدإمات إخلالية من إلتعويض حاالت إلتخلف عن تقدمي منافع نقدية أ و غري نقدية.  11
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 ملدة إلتقليدي إلثقايف إلتعبري شلك وجود بسابق إمحلاية رهن إلوطين قانوهنا مبقتىض متعاقد عضو/طرف دوةل ]ل ي 2.3

 إملتعاقد.[ إلعضو/إلطرف إدلوةل حتدده ما حسب معقوةل

 

 5 إملادة - إمحلاية نطاق

 ومصاحلهم إملس تفيدين حقوق حامية إل عضاء إدلول ]ينبغي/يلزم[ ،2.3و 1.3 إلفقرتني يف إحملددة إمحلاية مبعايري رهناً  1.5

 أ دانه. عليه إملنصوص إلنحو عىل ومتوإزن، معقول بشلك إلتقليدي، إلثقايف إلتعبري بأ شاكل يتعلق فامي

 إلثقافية بلهوية ممزيإً  إقرتإانً  ومقرتانً  للمس تفيدين الاس تئثاري إلتحمك حتت تقليدي ثقايف تعبري شلك اكن ما مىت  أ .

 هبدف الاقتضاء، حسب س ياساتية، و/أ و ترشيعية تدإبري إختاذ إل عضاء إدلول ]ينبغي/يلزم[ للمس تفيدين،

 ييل: ما ضامن

 تقليديإل  إلثقايف إلتعبري أ شاكل من خيصهم فامي إلتحمك يف الاس تئثاري بحلق إملس تفيدين متتع '1'

لهيا بلنفاذ وإلترصحي وتطويرها وإس تخدإهما  من ومنصفة عادةل حصة تلقي ويف منعهام، أ و وإس تخدإهما إ 

 إس تخدإهما. من إملتأ تية إملنافع

 إلتعبري أ شاكل من خيصهم ما إس تخدإم يف إملعنوي وإحلق إلنسب يف إملعنوي بحلق إملس تفيدين ومتتع '2'

 هذه. إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل سالمة محيرت  حنو عىل إلتقليدي إلثقايف

 ممزيإً  إقرتإانً  مقرتنة بقائه مع للمس تفيدين الاس تئثاري إلتحمك حتت تقليدي ثقايف تعبري شلك يعد مل ما ومىت  ب.

 حسب س ياساتية، و/أ و ترشيعية تدإبري إختاذ إل عضاء إدلول ]ينبغي/يلزم[ للمس تفيدين، إلثقافية بلهوية

 ييل: ما ضامن هبدف الاقتضاء،

 إلتعبري أ شاكل من خيصهم ما إس تخدإم يف إملعنوي وإحلق إلنسب يف إملعنوي بحلق إملس تفيدين متتع  '1'

 هذه. إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل سالمة حيرتم حنو عىل إلتقليدي إلثقايف

دإرية و/أ و ترشيعية تدإبري إختاذ إل عضاء إدلول ]ينبغي/يلزم[ ج.  هبدف الاقتضاء، حسب ياساتية،س   و/أ و إ 

 خدمات أ و بسلع يتعلق فامي مضلةل أ و زإئفة إس تخدإمات أ ي من إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل حامية ضامن

 هبم. إرتباط أ و إملس تفيدين من بدمع تويح

 متوإفقة ستلي  و/أ و مس تنرية مس بقة موإفقة دون تس تخدم إليت إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل إ ىل وبلنس بة د.

 أ و إحمللية وإمجلاعات إل صلية للشعوب جيوز وممارساهتا، إحمللية إمجلاعة أ و إل صلية إلشعوب قوإنني مع

 من )ج( أ و )ب( أ و )أ ( إلفقرة يف علهيا إملنصوص إمحلاية طلب الاقتضاء، حسب إلآخرين، إملس تفيدين

 إل صلية وإلقوإنني إلتارخيية، إحلقائق قبيل: من إلصةل ذإت إلظروف مجيع مرإعاة مع إملعنية، إحمللية إلسلطات

 غري الانتشار هذإ مثل عن تنشأ   أ ن شأ هنا من ثقافية أ رضإر وقوع وأ دةل وإدلولية، إلوطنية وإلقوإنني وإلعرفية،

 به. إملرصح
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 تعد ومل وإسع نطاق عىل إملعروفة إلتقليدي إلثقايف إلتعبري أ شاكل عىل إلصك هذإ مبقتىض إملكفوةل إمحلاية تنسحب ال 2.5

 حملية. جامعة أ و أ صيل بشعب ممزيإً  إقرتإانً  مقرتنة

 

 7 إملادة - وإلتقييدإت الاس تثناءإت

 يكون أ ن رشيطة إلوطين، إلقانون مبقتىض مالمئة وإس تثناءإت تقييدإت إعامتد إملتعاقدة[ إل عضاء[/]لل طرإف ]لدلول 1.7

 إلتقليدي: إلثقايف إلتعبري أ شاكل إس تخدإم

 للمس تفيدين؛  إملرشوعة وإحلقوق بملصاحل معقول غري إ خالالً  خمل ريغ أ .

 ذكل؛ أ مكن ما مىت بملس تفيدين، إعرتإف عىل ومنطوايً  ب.

 للمس تفيدين؛ همني أ و ميسء وغري ج.

 إلعادةل؛ إملامرسة مع ومتوإفق د.

بل من إلتقليدي إلثقايف إلتعبري ل شاكل إلطبيعي الاس تخدإم مع متعارض وغري ه.  إملس تفيدين. قِّ

 ]إدلول متتنع مقدسة، تقليدي إلثقايف تعبري بأ شاكل يلحق إ صالحه ميكن ال رضر من معقول ختوف وجد ما مىت 2.7

 وتقييدإت. إس تثناءإت وضع عن إملتعاقدة[ إل عضاء[/]إل طرإف

___________________ 
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