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 مقدمة[ ادليباجة/ / ]املبادئ

قرارًا[/] .0] قمية / املس تفيدين يكتيس  احمللية[ ]وال مم[امجلاعات ال صلية و] [لشعوبالرتاث الثقايف ]ل بأ ن  [ال قرار]ا 

 علميية.ا فهيا قمية اجامتعية وثقافية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وجتارية وت ، مبجوهرية

احمللية[ امجلاعات ]و [ ال صليةالشعوب]مبارشة اليت تعّبر عهنا  [وال ماين]ابلتطلعات  [الاسرتشادو]اسرتشادًا[/] .4
ال سهام يف حتقيق الرخاء والتمنية الاقتصادية و ، واحرتام حقوقها يف ظل القانون الوطين وادلويلن، و املس تفيد/  ]وال مم[

 املس تفيدين./ ]وال مم[  وامجلاعات [الشعوب]والثقافية والبيئية والاجامتعية املس تدامة لتكل 

 [الشعوب]عىل اناف  ُطرًا لالبتاكر وال بداع تعود مب فات التقليدية والفوللكور تشلك أ  بأ ن الثقا [التسلميو]تسلاميً[/] .0
 مجعاء.وعىل البرشية /املس تفيدين،  احمللية[ ]وال مم[امجلاعات ]ال صلية و

قراراً[/]ال قرار[ بأ مهية  .4 امجلاعات ]و [ ال صليةالشعوب]كرامة احرتام تشجي  احرتام الثقافات التقليدية والفوللكور و و]ا 
سالمهتا واحرتام لكور وحتافظ علهيا، الفولذكل أ شاكل التعبري عن تكل الثقافات و تقي اليت املس تفيدين / احمللية[ ]وال مم[ 

 .الفلسفية والفكرية والروحيةوقميها الثقافية 

 داخل بشلك متواصلرها وتبادلها وتاناقلها ياس تخدام أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي وتطو  [احرتامو]احرتامًا لـ[/] .5
 .وفقا لل عراف القامئة  بنهناامجلاعات وفامي

سهامًا[/]ال سهام[  .6 ، ]وحقوق املس تفيدين فامي خيص أ شاكل [التقليدي]يف تعزيز وحامية تانوع أ شاكل التعبري الثقايف و]ا 
 تعبريمه الثقايف التقليدي[.

قراراً[/] .7  اناف ، مبا يعود مب حُتفظ فهياأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي و  فهيا البنئة اليت تنشأ  وصون  بأ مهية وقاية قرار[ال  و]ا 
 معوما.عىل البرشية /املس تفيدين، و  ]وال مم[ احمللية[امجلاعات ]و [ ال صليةبالشعو ]مبارشة عىل 

قراراً[/]ال قرار[ بأ مهية  .8 ال صلية  [الشعوب]تعزيز اليقني والشفافية والاحرتام املتبادل والتفامه يف العالقات بني و]ا 
وغريها من أ وساط  علمييةة والتجارية واحلكومية والت من هجة، وال وساط ال اكدميياملس تفيدين / احمللية[ ]وال مم[ امجلاعات ]و

 [مس تخديم أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي من هجة أ خرى.

ال سهام يف الهنوض ابلبتاكر ونقل املعارف أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ينبغي محلاية ه بأ ن [التسلميو]تسلاميً[/]] .9
ومس تخدمهيا وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه  أ شاكل التعبري الثقايف التقليديب ونرشها مبا يعود ابملانفعة عىل لك من أ حصا

رساء توازن بني احلقوق والواجبات  .[الاجامتعي والاقتصادي وا 

قرارًا[/]ال قرار[  .01 ابلقمية اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل امجلي ، واليت ]و]ا 
بداع والابتاكر، وابحلاجة ا ىل حامية اتُعد رضور   [.ملكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزهية لال 

متفق برشوط ]والتبادل الثقايف [ العادةل]أ و غريها من ال عامل احلرية الفكرية والفنية وأ عامل البحث ]تشجي /تنسري  .00
قرار س تنرية موافقة مس بقة م ]ورهن  منصفةعادةل و تكون علهيا  وامجلاعات ال صلية ] [لشعوبا[ ]قبلمن مشاركة و أ و ا 
 و]ال مم/املس تفيدين.[[ احمللية[

]تأ مني[ احلقوق ]اليت س بق وأ ن اكتس هبا الغري[/]الاعرتاف هبا[ و]تأ مني/كفاةل[ اليقني القانوين ]ومكل عام وافر ] .04
].]  ومنّسر

ىل انتقاص أ و [الصك]لنس يف هذا ] .00  [الشعوب] متلكهاتاليش احلقوق اليت  ما من شأ نه أ ن يفّس عىل أ نه يؤدي ا 
 [حاليا أ و اليت ميكن أ ن تكتس هبا يف املس تقبل.أ و امجلاعات احمللية ال صلية 
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 ال هداف

]الترشيعية ]و[/]أ و[ الس ياس ية ]املس تفيدين[ ابلوسائل  / [ممتزويد ]الشعوب[ ال صلية و]امجلاعات احمللية[ ]وال   .0
ة/العقوابتوالعملية/املاناس  ]ال دارية[/ ]و[/]أ و[ نفاذ الفعاةل واملنّسر واجلزاءات وممارسة احلقوق[،  بة[، ]مبا فهيا تدابري ال 
 بغرض:

]وسوء اس تخداهما/اس تخداهما حتويراهتا[ ]من [ ]المتكل غري املرشوع[ ل شاكل تعبريمه الثقايف التقليدي ] و  )أ (
ة[؛  بطريقة مسنئة وضارر

تعبريمه الثقايف التقليدي ]وحتويراهتا[ خارج الس ياق التقليدي  مراقبة الطرق اليت تُس تخدم هبا أ شاكلو ] )ب(
 تية من اس تخداهما[، حسب الاقتضاء؛[تشجي  التقامس املانصف للماناف  املتأ  و والعريف ]

قرار تشجي  ]التعويض املانصف[/]تقامس املاناف [ املتأ تية من اس تخداهما و ] )ج( مبوافقة مس بقة مس تنرية أ و ا 
 ، حسب الاقتضاء؛[عادل واملانصف[]التعويض ال/[ومشاركة

 ]القامئ عىل التقاليد[. [والابتاكري]وتشجي  ]وحامية[ النشاط ال بداعي  )د(

أ شاكل التعبري   خيصفاميبطريقة غري مناس بة[  /املكتس بة بدون ترصحي]حقوق امللكية الفكرية  [منح] [استبعاد]]من / .4
نفاذها]ممارس هتا و [استبعاد]من /[، وحتويراهتاالثقايف التقليدي]و   [[.ا 

متفق برشوط ]والتبادل الثقايف [ العادةل]أ و غريها من ال عامل احلرية الفكرية والفنية وأ عامل البحث ]تشجي /تنسري  .0
قرار ومشاركة من ورهن ]منصفة عادةل و تكون علهيا  وامجلاعات ال صلية ] [لشعوبا[ ]قبلموافقة مس بقة مس تنرية أ و ا 
 ملس تفيدين.[[و]ال مم/ا احمللية[

]تأ مني[ احلقوق ]اليت س بق وأ ن اكتس هبا الغري[/]الاعرتاف هبا[ و]تأ مني/كفاةل[ اليقني القانوين ]ومكل عام وافر  .4]
].]  ومنّسر
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 اس تخدام املصطلحات

 ل غراض هذا الصك:

غريه من أ و  ]وال بداعيأ و  ديب[تعبري ]الفين وال  أ شاكل ملموسة أ و غري ملموسة لل  أ يتعين  أ شاكل التعبري الثقايف ]التقليدي[
، وأ شاكل 3والصويت واملوس يقي، 2املاديالتعبري وأ شاكل ، 1التعبري ابحلركةأ و أ ي تشكيةل مهنا، مثل أ شاكل التعبري الرويح[، 

ن ]وحتويراهتا[،  4التعبري اللفظي د فيهواملدور وجد يف ]اليت ميكن أ ن ت أ اي اكن الشلك اذلي تعّبر فيه أ و تتجىل فيه أ و جتسر
نة/مقنرانة أ و شفهية أ و يف أ ي شلك أ خر[. أ شاكل  مدور

ىل مواد املكل العاميشري ] محمية أ و ل جيوز حاميهتا ، بطبيعهتالنست، غري ملموسة ملموسة أ و ، ل غراض هذا الصك، ا 
 اذلي تُس تخدم فيه تكل حبقوق امللكية الفكرية املعمول هبا أ و ما يرتبط هبا من أ شاكل امحلاية اليت تانص علهيا ترشيعات البدل

وقد حيدث ذكل، مثال، يف احلالت اليت ل يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط ال سايس لالس تفادة من حامية امللكية  املواد.
 الفكرية عىل الصعيد الوطين أ و، حسب احلال، يف احلالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أ ية حامية سابقة.[

ة بأ ية جامعة التقليدي أ شاكل التعبري الثقايف]مكوانت املوضوع[/] لجمهورمتاحة ل ]يعين مصطلح ] [ اليت فقدت صلهتا املمِيز
دراك امجلهور ملنش هئا التارخيي.[ نة، عىل الرمغ من ا   أ صلية وأ صبحت ابلتايل عامة أ و ُمخزر

 يعين]]"اس تخدام[/]"اس تعامل"[ 

 مبانتج: ولالتعبري الثقايف التقليدي مشم يف حال اكن )أ (

 تصاني  املانتج أ و اس ترياده أ و عرضه للبي  أ و بيعه أ و ختزيانه أ و اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "0"

 أ و امتالك املانتج ل غراض عرضه للبي  أ و بيعه أ و اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "4"

 :طريقة صان ب مشمول التعبري الثقايف التقليدي يف حال اكن )ب(

 اس تعامل طريقة الصان  خارج الس ياق التقليدي؛ "0"

لهيا يف الباند الفرعي )أ ( فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة لس تعامل  "4" أ و مبارشة ال فعال املشار ا 
 طريقة الصان .

 التعبري الثقايف التقليدي يف أ نشطة البحث والتطوير املرحبة أ و ل غراض جتارية؛اس تخدام  )ج(

  

                                                
1
سة واملسريات وال لعاب وال لعاب الرايضية التقليدية مثل الرقصات وأ عامل املهرجان والعروض املّسحية والشع]  ائر والطقوس والطقوس يف أ ماكن مقدر

 .[وعروض ادلىم وغريها من أ وجه ال داء، سواء مثبرتة أ و غري مثبرتة
2
والهاندسة املعامرية وال شاكل الروحية مثل أ شاكل التعبري املادي للفنون والصاناعات احلرفية وال قنعة أ و ال زايء اخلاصة ابلعروض والسجاد املصانوع يدواي ] 

 امللموسة وال ماكن املقدسة.[
3
ة عن طقوس.   []مثل ال غاين وال يقاعات واملعزوفات املوس يقية وال صوات املعّبر
4
 [ء والرموز.]مثل احلاكايت واملالمح وال ساطري واحلاكايت الشعبية والشعر وال حايج وغريها من أ شاكل الّسد؛ واللكامت وال شارات وال سام 
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 [0املادة ]

 [الصون[/]امحلاية]موضوع [ ]أ هلية[/]معايري أ هلية

 موضوع ]امحلاية[/]هذا الصك[ هو أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي:

ا عهنا و و  ،[/مس تحدثة[مس تنبطة]تكون اليت  )أ ( أ صلية ]شعوب[ جامعي، من قبل  يف س ياقافظا علهيا حممعّبر
 واس  أ م ل[؛ سواء اكنت منترشة عىل نطاق، ][أ مم ]أ وامعات حملية جو 

]مرتبطة[ ]بشلك مبارش[/]متصةل بوضوح[ ابلهوية الثقافية ]و[/]أ و[ ]نتاجا فريدا لـ[ اليت تكون ]و[/]أ و[  )ب(
 ]أ و ال مم[؛وامجلاعات احمللية ال صلية الرتاث الثقايف ]للشعوب[ الاجامتعية و 

ىل أ خر، سواء بصورة متتالية أ  ]و[/]أ و[  )ج(  م ل؛اليت تكون منقوةل من جيل ا 

دت من قبل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ ]عىل أ ل تقل تكل اليت ]]و[/]أ و[  )د( تكون مس تخدمة ملدة ُحدر
 ؛س انة[ 51املدة عن 

بداعي للفكر[[؛ )ه( بداعي[/]نشاط ا   ]]و[/]أ و[ اليت تكون نتيجة ]نشاط فكري ا 

 [قد تكون حيوية ومتطورة.تكون/اليت ]و[/]أ و[  )ه(
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 [4املادة ]

 [/]الصون[امحلاية]من  يدوناملس تف 

املس تفيدون من ]امحلاية[ مه ]الشعوب[ ال صلية وامجلاعات احمللية ]و/أ و ال مم[ ]وال مم املؤمتانة عىل املس تفيدين كام هو  0.4
عهنا  تعّبر [ ]مكوانت املوضوع[/]أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[ و/]أ و[ تس تنبط] اليت[ ]0منصوص عليه يف الفقرة 

معايري [[ ]وتس تويف الاجامتعية اامجلاعية أ و هويهت اكجزء من ثقافهت][ تطورهاو/]أ و[  تس تخدهماعلهيا و/]أ و[  حتافظ[ و/]أ و
فة  كام يهال هلية  دهيف هذا ]الصك[، أ و معرر  القانون الوطين.[ حسب ما حيدر

 البديل

ده القانون الوطين.[]املس تفيدون من ]امحلاية[ مه ]الشعوب[ ال صلية وامجلاعات احمللية،  0.4  أ و حسب ما حيدر

 ]هناية البديل[

، جيوز ]لدلوةل العضو[/]الطرف املتعاقد[ أ ن يؤدي، خدمة ملصاحل جامعة أ صلية أ و حملية، دور 0ابلرمغ من الفقرة ] 4.4
لطرف املس تفيد فامي خيص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي املوجودة ]حرصا[ يف أ رايض تكل ]ادلول العضو[/ذكل ]ا

 املتعاقد[، رشط أ ن يكون ذكل منصوصا عليه يف ادلس تور أ و القانون الوطين لتكل ]ادلوةل العضو[/]الطرف املتعاقد.[

أ و أ صلية [ ]غري ُمس اندة ابلتحديد ا ىل ]شعوب[ أ شاكل التعبري الثقايف التقليدييف حال اكنت ]مكوانت املوضوع[/]] 0.4
د ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف للكشف عهنا[ جاز أ ن حتدر من قبل ادلوةل العضو  جامعات حملية ابلرمغ من بذل هجود معقوةل

دارة وطانية مكؤمتن عىل ]املاناف  املتأ تية[/]املس تفيدين[ ]من امحلاية مبوجب هذا الصك[ يف حال اكنت ]مكوانت  املتعاقدة[ ا 
هذا  اليت تس تويف معايري ال هلية الواردة يف يديأ شاكل التعبري الثقايف التقل [ ]أ شاكل التعبري الثقايف التقليدياملوضوع[/]
فة يف]الصك[  هذا ]الصك[: [ كام يه معرر

ا عهنا من قبل جامعة  )أ ( ]تكون متطابقة[ تتطابق ]أ راضهيا[ بشلك اكمل وحرصي م  أ رايض تكل  يف أ راضمعّبر
 ]ادلوةل العضو[/ذكل ]الطرف املتعاقد[؛

 ؛أ صيل أ و جامعة حملية []شعب ]أ و لنست مقترصة ابلتحديد عىل )ب(

 .[أ صيل أ و جامعة حملية [أ و لنست منسوبة ابلتحديد ا ىل ]شعب )ج(

قلميية  خطار[ ا   يتعني]]ينبغي[/] 4.4 أ مانة املانظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية ال دارة أ و ال دارات الوطانية أ و ال 
 [.]اخملتصة[
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 [0]املادة 

 صون[/]ال]معايري ال هلية[/نطاق ]امحلاية[

 0اخليار 

 ]نطاق امحلاية

احملمية[  أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أ شاكل التعبري الثقايف التقليدييف حال اكنت ]مكوانت املوضوع[/] 0.0
[ ]مملوكة بشلك وثيق[ داخل ]الشعوب[ ال صلية أ و امجلاعات احمللية، فقط ]مقدسة[ ]أ و رسية[ أ و ]معروفة بشلك أ خر

 ىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[:ع يتعني]ينبغي[/]

/أ و س ياس ية و/أ و لمس تفيدين احلق الاس تئثاري وامجلاعي يف[/]توفري تدابري قانونية ويكون ل ]ضامن أ ن  )أ (
دارية، عاند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين، تسمح   [:ا ييلمبللمس تفيدين ا 

 أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي [/]قايف التقليديأ شاكل التعبري الث]اس تنباط[ ]مكوانت املوضوع[/] "0"
  فهيا وتطويرها؛[ املذكورة واحملافظة علهيا والتحكر احملمية

 5واس تخداهماوتثبيهتا ة[ ]الّسية[ ]احملمي أ شاكل التعبري الثقايف التقليديالكشف عن  [ من ردع]و "4"
 بدون ترصحي؛

ىل ]مك "0" أ شاكل التعبري الثقايف وانت املوضوع[/]]والترصحي أ و رفض الترصحي ابلانفاذ ا 
س بقة م  واس تخداهما/اس تعاملها باناء عىل موافقة[ املذكورة احملمية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليدي

قرار ومشاركة ورشوط متفق علهيا س تنريةم   ؛[أ و ا 

، فامي ]احملمية[ يف التقليديل شاكل التعبري الثقا [لخمالف للحقيقة أ و مضلر ]امحلاية من أ ي اس تخدام و  "4"
 ؛تأ ييد من املس تفيدين أ و صةل هبميتعلق ابلسل  واخلدمات، مبا يويح ب 

أ و يشوهها  ]احملمية[ ف أ شاكل التعبري الثقايف التقليديالاس تخدام أ و التغيري اذلي حيرر حظر  [من ]و "5"
لهيا أ و يرض هبا أ و ينتقص من   .دينأ مهيهتا الثقافية دلى املس تفيأ و ييسء ا 

 ]ضامن أ ن[/]تشجي [ املس تخدمني ]عىل ما ييل[: )ب(

س اناد ]مكوانت املوضوع "0"  [احملمية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]ا 
ىل املس تفيدين؛  املذكورة ا 

أ تية من ]منح املس تفيدين ]نصيبا عادل ومنصفا من املاناف [/]ماكفأ ة عادةل ومنصفة[ املت "4"
 أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]اس تخدام/اس تعامل ]مكوانت املوضوع

قرار ومشاركة ورشوط متفق علهيا س تنريةم س بقة م  باناء عىل موافقةاملذكورة  [احملمية  ؛[أ و ا 

                                                
5
غراض جتارية خالف يشمل الاس تخدام ما ييل: التثبيت والنسخ وال داء العلين والرتمجة أ و التحوير وال اتحة أ و الانقل ا ىل امجلهور والتوزي  وأ ي اس تخدام ل   

 اس تخداهما التقليدي واكتساب حقوق امللكية الفكرية أ و ممارس هتا.
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 البديل

أ شاكل التعبري الثقايف [/]عادلخول يف اتفاق م  املس تفيدين لوض  رشوط اس تخدام ]املوضو  "4"
قرار ومشاركة س تنريةم س بقة م  وافقةمب [احملمية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليدي  ؛أ و ا 

 ]هناية البديل[

ىل  "0" ضافة ا  واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين ا 
بأ شاكل التعبري الثقايف [/]للحقوق املعانوية املرتبطة ]ابملوضوع [س مي والتقادمالطاب  غري القابل للترصف والتق ]

 .[احملمية بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليدي

 [احملمية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]]يف حال ظلت ]مكوانت املوضوع 4.0
ل صلية أ و امجلاعات احمللية ]الشعوب[ ا طرففَظا علهيا[ ]و[/]أ و[ مس تخدمة ]و[/]أ و[ مطورة من ]مملوكة[ ]و[/]أ و[ ]حما

عىل[ ]ادلول  يتعنيمتاحة للجمهور ]ولكهنا غري معروفة عىل نطاق واس  ولنست ]مقدسة[ ول ]رسية[[، ]ينبغي[/]اكنت و 
دارية، عاند  توفري[/]ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ ]ضامن أ ن[/]تشجي [ بأ ن املس تخدمني تدابري قانونية وس ياس ية وا 

 الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين من أ جل ]ضامن[ ]تشجي [ املس تخدمني ]عىل ما ييل[[:

أ شاكل التعبري الثقايف [/]أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي]عرتاف ابملس تفيدين مكصدر ]ملكوانت املوضوع[/الا )أ (
س انادها ا   [احملمية التقليدي ذا قرر ]لهيم وا  ل ا  أ شاكل التعبري ]، أ و اكنت ]مكوانت املوضوع[/[ر هؤلء خالف ذكلا 

د أ و جامعة حملية غري مس اندة ا ىل ]شعب[ أ صيل حمدر  [احملمية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]الثقايف التقليدي
 ].[دة]؛[حمدر 

ةل ومنصفة[ املتأ تية من اس تخدام/اس تعامل منح املس تفيدين ]نصيبا عادل ومنصفا من املاناف [/]ماكفأ ة عادو ] )ب(
باناء عىل املذكورة  [احملمية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]]مكوانت املوضوع

قرار ومشاركة ورشوط متفق علهيا س تنريةم س بقة م  موافقة  ؛[أ و ا 

 البديل

أ شاكل التعبري الثقايف [/]ط اس تخدام ]املوضوعادلخول يف اتفاق م  املس تفيدين لوض  رشو]و  )ب(
قرار ومشاركة س تنريةم س بقة م  وافقةمب [احملمية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]التقليدي  ؛أ و ا 

 ]هناية البديل[

ضافة ا ىل ] )ج( الطاب  غري ]واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين ا 
بأ شاكل [/]بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]للحقوق املعانوية املرتبطة ]ابملوضوع [القابل للترصف والتقس مي والتقادم

 ].[]؛[[احملمية التعبري الثقايف التقليدي

، فامي ]احملمية[ ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي [لخمالف للحقيقة أ و مضلر ]أ ي اس تخدام عن  ]والامتاناع )د(
 ؛تأ ييد من املس تفيدين أ و صةل هبملق ابلسل  واخلدمات، مبا يويح ب يتع

 [احملمية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي] يف حال اكنت ]مكوانت املوضوع[/] 0.0
محمية مبوجب القانون [/أ و و]، [4أ و  0]متاحة للعموم، ومعروفة عىل نطاق واس  ]ويف املكل العام[[ ]غري مشموةل ابلفقرتني 
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مكوانت عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ ]ضامن أ ن[/]تشجي [ مس تخديم ] يتعنيالوطين، ]ينبغي[/]
 :، طبقا للقانون الوطينيل[ي املذكورة ]عىل ما [أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي][/املوضوع

س اناد ]مكوانت املوضوع )أ (  [احملمية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]لثقايف التقليديأ شاكل التعبري ا[/]ا 
ىل املس تفيدين؛  املذكورة ا 

ضافة ا ىل الطاب  ]واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين  )ب( غري ]ا 
بأ شاكل [/]بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[/]للحقوق املعانوية املرتبطة ]ابملوضوع [القابل للترصف والتقس مي والتقادم

 [؛[احملمية التعبري الثقايف التقليدي

فامي يتعلق ابلسل  ، ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي [لخمالف للحقيقة أ و مضلر ]امحلاية من أ ي اس تخدام ]و  )ج(
 ]؛[[تأ ييد من املس تفيدين أ و صةل هبمواخلدمات، مبا يويح ب 

يداع أ ي رمس من رسوم املس تخدمني يف الصاندوق اذلي الاقتضاء، ا ىل  حسبالسعي، ]و[  )د( تكل  تنش ئها 
 ]ادلوةل العضو[/ ينش ئه ذكل ]الطرف املتعاقد[.[

 4اخليار 

فامي خيص  صون املصاحل املادية واملعانوية للمس تفيدين]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ عىل[  يتعني]ينبغي[/]] 0.0
فة يف هذا ]الصك[، عىل الانحو املاناسب ووفقا للقانون الوطين، أ شاكل تعبريمه الث قافية التقليدية ]احملمية[، كام يه معرر

 وبطريقة معقوةل ومتوازنة.[

ىل مبوجب هذا الصك ل متتد امحلاية ] 4.0 املعروفة أ و املس تخدمة عىل نطاق واس  خارج  أ شاكل التعبري الثقايف التقليديا 
احملمية حبق من حقوق  وأ  املوجودة يف املكل العام،  وأ  ]ملدة معقوةل[، ]الصك[،  هذافون يف مه معرر جامعة املس تفيدين، كام 

 [[.الفكرية امللكية
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 [4]املادة 

دارة ]احلقوق[/]املصاحل[  ا 

قرار ومشاركة عىل يتعني]جيوز[/] 0.4 [ قبل من[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[، ]مبوافقة مس بقة مس تنرية أ و ا 
دارات  أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي،م [ ]أ حصاب[/]مالرك[ ابلتشاور  ] دارة أ و ا  نشاء[/]تعيني[ ا  وفق قانوهنا الوطين، ]ا 

دارة  أ شاكل التعبري الثقايف التقليديخمتصة ]ودون ال خالل حبق ]أ حصاب[/]مالرك[  وفقا ملواثيقهم  [مصاحلهم]/[حقوقهم]يف ا 
 [.ومفاهميهم وقواننهنم وممارساهتم العرفية

 0البديل 

ح به املس تفيدون ومبا يعود علهيم مبانفعة ]باناء عىل طلب من املس تفيدين، جيوز ل دارة خمتصة، يف حدود ما يرصر  0.4
دارة حقوق/  املس تفيدين مبوجب هذا ]الصك[.[ [مصاحل]مبارشة، أ ن تساعد عىل ا 

 [0 ]هناية البديل

 4البديل 

دارة خمتصة، وفقا للقانون الوطين، ل دارة جيوز ]لدلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقد 0.4 نشاء ا   [املصاحل]/[احلقوق]ة[ ا 
 هذا ]الصك[. [يف]مبوجب[ ]املانصوص علهيا 

 [4 ]هناية البديل

دارة تُنشأ  مبوجب الفقرة يتعني]]ينبغي[/] 4.4  .[0[ ا خطار املكتب ادلويل للمانظمة العاملية للملكية الفكرية بـ ]هوية[ أ ية ا 
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 [5]املادة 

 س تاناءات والتقييداتالا

 اس تاناءات عامة

مئة مبوجب دلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ أ ن تعمتد تقييدات واس تاناءات مالا] عىل[ يتعني][/]ينبغي[/جيوز]] 0.5
قرار ومشاركة من قبل املس تفيدينوافقة مبالقانون الوطين ] [ ]ابلتشاور م  املس تفيدين[ ]مبشاركة مس بقة مس تنرية أ و ا 

 ]احملمية[ ما ييل: أ شاكل التعبري الثقايف التقليديس تفيدين[، رشيطة أ ن حيرتم اس تخدام امل 

 ]الاعرتاف ابملس تفيدين، حسب ال ماكن؛[ )أ (

حلاق الرضر هبم؛[ )ب( ىل املس تفيدين أ و ا   ]وعدم ال ساءة ا 

 ؛[العادةل اتاملامرسأ شاكل الاس تخدامات/التعامالت/ ]والتوافق م   )ج(

 املس تفيدين؛[شاكل التعبري الثقايف التقليدي من قبل تعارض م  الاس تعامل العادي ل  عدم ال و ] )د(

ر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري.[[ )ه( حلاق رضر بال مّبر  ]وعدم ا 

 البديل

مئة مبوجب ييدات واس تاناءات مالدلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ أ ن تعمتد تق ا] عىل[ يتعني[/]ينبغي[/جيوز]] 0.5
 رشيطة أ ن ]تكون تكل التقييدات والاس تاناءات[: ]، القانون الوطين

 مقترصة عىل بعض احلالت اخلاصة؛ أ ()

 تعبري الثقايف التقليدي من قبل املس تفيدين؛[شاكل ال [ العادي ل  الاس تعامل]ل ]تتعارض[ م  ] )ب(

ر ابملصاحل ا )ج(  ملرشوعة للمس تفيدين؛[]ل تلحق رضرا بال مّبر

 ]تضمن أ ن ]اس تخدام[ أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي: )د(

ىل املس تفيدين أ و يلحق الرضر هبم؛ل  "0"  ييسء ا 

 ويعرتف ابملس تفيدين، حسب ال ماكن؛[ "4"

 .[[[العادةل]ويتوافق م  املامرسة  "0"

 ]هناية البديل[

سة[ ]املقد أ شاكل التعبري الثقايف التقليديكه فامي يتعلق بذر تدار ]يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتع 4.5
 أ ل تض  ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ اس تاناءات وتقييدات.[] [يتعني[/]ينبغي[/]جيوز]]الّسية[، ]و
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 دةس تاناءات حمدر ا

ضافة ا ىل،[/0انصوص علهيا يف الفقرة التقييدات امل ]رهن ] 0.5 دلول ا] عىل[ يتعني/][/]ينبغي[جيوز][ ،]ا 
مس بقة مس تنرية أ و وافقة مبو مئة مبوجب القانون الوطين ]اس تاناءات مالأ و اف املتعاقدة[ أ ن تعمتد تقييدات ال عضاء[/]ال طر 

قرار ومشاركة من قبل املس تفيدين ك[ املصانف ال صيل: [ا   أ و، حسب الاقتضاء، من قبل ]أ حصاب[/]مالر

املؤدية ا ىل جين أ رابح أ و  ال نشطة، ابس تاناء ا للّبوتوكولت املوضوعة وطانياوالبحث، وفقالتعلمي و لتعّلر ]ل  )أ (
 [حتقيق أ غراض جتارية؛

ال خرى المتثيل يف احملفوظات أ و املكتبات أ و املتاحف أ و املؤسسات الثقافية و البحث و  [والعرض] حفظل]ل )ب(
 [؛ختدم املصلحة العامةايف أ و ل غراض أ خرى الثق ل غراض غري جتارية متعلقة ابلرتاثاليت يعرتف هبا القانون الوطين، 

أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي أ و مستندا يكون مس تلهام من ]من مصانفات التأ ليف[ بداع مصانف أ صيل ل   )ج(
لهيا أ و مس تعارا مهنا؛[  ا 

 .[[0.0صوفة يف املادة [ أ ن ل يانطبق هذا احلك عىل أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ]احملمية[ املو يتعني]ينبغي[/]]

 :أ و ل 0الفقرة السامح ابل فعال التالية، سواء اكن مسموحا هبا يف  [يتعني]/نبغي[ي ] 4.5

اناسب يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين امل  أ شاكل التعبري الثقايف التقليدياس تخدام ] )أ (
رية متعلقة ابلرتاث الثقايف أ و أ غراض أ خرى ختدم املصلحة العامة، املتاحف ل غراض غري جتاو املكتبات و واحملفوظات 
 [؛المتثيلو  والبحث العرض[و ] فظاحلل غراض مبا يف ذكل 

بداع مصانف أ صيل و ] )ب( أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي أ و مستندا يكون مس تلهام من ]من مصانفات التأ ليف[ ا 
لهيا أ و مس تعارا مهنا، مبوافقة مس بقة مس تنرية ك[ املصانف ال صيل؛[ ا  قرار ومشاركة من قبل ]أ حصاب[/]مالر  أ و ا 

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

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

اكل التعبري الثقايف التقليدي الّسية من الكشف[، ويف حدود ال فعال املسموح هبا مبوجب ]]ابس تاناء حامية أ ش 5.5
قرار ومشاركة من قبل ، و القانون الوطين حقوق املصانفات احملمية مبوجب  املس تفيدين، فامي خيصمبوافقة مس بقة مس تنرية أ و ا 

أ و الاخرتاعات احملمية بّباءات أ و  جتارية اتحملمية بعالمت والرموز احق املؤلف أ و ال شاراامللكية الفكرية ]مبا يف ذكل[[/]
حظر أ ي فعل من تكل ال فعال مبوجب حامية  [يتعني]/]ينبغي[، ل مناذج املانفعة والتصاممي احملمية حبقوق التصاممي الصاناعية

 أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[.
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 [6]املادة 

 ]مدة ]امحلاية[/]الصون[

 0اخليار 

أ شاكل التعبري الثقايف حقوق اية/ّساين امحلاملاناس بة ل  املدة]لدلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ حتديد جيوز  0.6
 أ شاكل التعبري الثقايف التقليديدامت  أ ن[ تّسي ما يتعني]اليت جيوز أ ن[ ]ينبغي أ ن[/]لهذا ]الصك[/]]، وفقا التقليدي
 هذا ]الصك[، وابلتشاور م  املس تفيدين.[وفقا ل  امحلاية[ ]معايري ال هلية للحصول عىل ليبتس تويف/ت

ضد التعبري الثقايف التقليدي شاكل ل   املمانوحةمحلاية أ ن تانص عىل أ ن ا جيوز ]لدلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ 4.6
حلاق حتريف أ و تشويه أ و تعديل أ و انهتاك مما يُ أ ي  املانطقة اليت املس تفيدين أ و هبا أ و بسمعة أ و صورة  الرضررتكب هبدف ا 

دة. [ أ ن تّسي ملدة غري حمدر لهيا، ]ينبغي[/]تعنير  ينمتون ا 

 4اخليار 

د يف هذا ]الصك[ طاملا اس متر املس تفيدون من امحلاية يف  ول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ادل] حتمي 0.6 املوضوع احملدر
 .0يف املادة  المتت  بانطاق امحلاية املبنير 

 0اخليار 

[، فامي خيص اجلوانب املادية عىل يتعنيأ ن تانص عىل أ نه ]ينبغي[/] ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ جيوز ]لدلول] 0.6
 ال قل ل شاكل التعبري الثقايف التقليدي، أ ن تّسي امحلاية ملدة حمدودة.[[
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 [7املادة ]

 الرشوط الشلكية

 0اخليار 

 ةحامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ل يطراف املتعاقدة[ ]ادلول ال عضاء[/]ال  ض  أ لر ختُ  يتعني/ينبغي]مكبدأ  عام،[  0.7
 رشوط شلكية.

 4اخليار 

 .[أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي]جيوز[ ]لدلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ أ ن تفرض رشوطا شلكية محلاية ] 0.7

أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي الّسية ل ية ، ل جيوز ]دلوةل عضو[/]طرف متعاقد[ ا خضاع حامية 0ابلرمغ من الفقرة  4.7
 رشوط شلكية
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 [8]املادة 

 [املصاحل]/[احلقوق]العقوابت واجلزاءات وممارسة ]

توفري تدابري قانونية و/أ و س ياس ية و/أ و ول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ ]ادل [عىل ]]ينبغي[/]يتعني 0اخليار  0.8
دارية  قا للقانون الوطين، لضامن تطبيق هذا الصك.[و/أ و تدابري أ خرى مناس بة، وف ا 

التدابري القانونية  توفري]]ينبغي[/]يتعني عىل[]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[، وفقا لقانوهنا الوطين،  4اخليار  4.8
هامل، ابملصاحل املادية و/أ و املعانوية ملان  ال رضار، عن قصد أ و عن أ و الس ياس ية أ و ال دارية الالزمة  ، وتوفري للمس تفيدينا 

نفاذ وتسوية املانازعات ]وت ة دابري حدودية[ وعقوابت وجزاءات، أ ليات لال  مهنا اجلزاءات اجلانائية واملدنية، تكون منّسر
 لضامن تطبيق هذا الصك. ،ومناس بة واكفية

تقليدي، ال ايف ثقال تعبري أ شاكل ال يف حال نشأ ت منازعة فامي بني املس تفيدين أ و بني املس تفيدين ومس تخديم ] 4.8
حاةل  [للك طرف]]جيوز[/]حيق[  ىل أ لية بديةل جيوز لل طراف التفاق عىل ا  يكون لتسوية املانازعات  [مس تقةل]القضية ا 

ذاأ و ال قلميي أ و معرتفا هبا ]، القانون ادلويل معرتفا هبا يف  وتكون  القانون الوطين ]،يف اكن الك الطرفني من البدل نفسه[  ا 
 [اب أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي[.اكرث مالءمة ل حص

للقانون الوطين للبدل اذلي  اية املمانوحة باناء عىل هذا الصكأ ن ختض  س بل الانتصاف لصون امحل يتعني/]ينبغي 0.8
 [يطالَب فيه ابمحلاية.

كية الفكرية املرتبطة ]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[، يف حال اكتساب الغري حلقوق املل  4.8
بقة مس تنرية من قبل املس تفيدين، أ ن تانص ةل أ و غري عادةل ودون موافقة مس  بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي بطرق مضلر 
لغاء حقوق امللكية الفكرية املذكورة.[  عىل ا 

انص عىل جزاءات[[ يف ]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ ]أ ل تفرض عقوابت ]أ و ت  5.8
حالت الاس تخدام/الاس تعامل/ال دراج العريض لتعبري ثقايف تقليدي ]محمي[ يف مصانف أ خر أ و موضوع أ خر، أ و يف 

 أ ية أ س باب اكفية للعّل، بأ ن التعبري الثقايف التقليدي محمي.[[أ و  ،س تخدم فهيا أ ي عّلاليت ل يكون دلى امل احلالت 
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 [9]املادة 

 تقالية]التدابري الان 

املعايري املانصوص  تس تويفعىل مجي  أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ا ]الصك[ طبق هذي ]ينبغي[/]يتعني[ أ ن  0.9
 حِي الانفاذ.]الصك[  دخولعاند  ا ]الصك[هذعلهيا يف 

ا الغري مبوجب ]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ تأ مني احلقوق اليت اكتس هب 0اخليار  4.9
 القانون الوطين قبل دخول هذا ]الصك[ حِي الانفاذ.

اليت بدأ ت قبل دخول هذا ]الصك[ حِي الانفاذ خبصوص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ال فعال املس مترة  4اخليار  0.9
ا ]الصك[  م  هذلتامتىش هاييف تك ]]ينبغي[/]يتعني[  [ بطريقة خمتلفة،واليت ما اكنت لتكون مباحة أ و اليت يانظمها هذا ]الصك

 السامح ابس مترارها[.]]ينبغي[/]يتعني[  [/0لفقرة رهن أ حاكم ا، ة معقوةل بعد دخو ه حِي الانفاذيف غضون فرت 

ىل امل ابلنس بة وفامي يتعلق بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكتيس أ مهية خاصة  4.9 واليت تكون قد  س تفيدينا 
احلق يف اسرتجاع تكل  لهؤلء املس تفيدينكون يأ ن ]ينبغي[/]يتعني[ ، هؤلء املس تفيدينأ خرزجت عن نطاق حتكر 

 ال شاكل.[
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 [01]املادة 

 ]العالقة ابلتفاقيات ادلولية ]ال خرى[

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ تانفيذ هذا ]الصك[ بطريقة ]تكفل ادلمع املتبادل[  0.01
 يات ادلولية ]ال خرى[ ]السارية[.لالتفاق 

ىل انتقاص أ و تاليش احلقوق اليت متلكها ]الشعوب[  4.01 لنس يف هذا ]الصك[ ما من شأ نه أ ن يفّس عىل أ نه يؤدي ا 
 ال صلية أ و امجلاعات احمللية حاليا أ و اليت ميكن أ ن تكتس هبا يف املس تقبل.[
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 [00]املادة 

 ]املعامةل الوطانية

]ادلول من مواطين اذلين مه املس تفيدين عىل [ لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ أ ن يطبق ]ينبغي[/]يتعني عىل
من مواطانيه اذلين مه املس تفيدين ال خرى معامةل ل تقل تفضياًل عن تكل اليت يطبقها عىل  [ل طراف املتعاقدةاال عضاء[/]

 مبوجب هذا ]الصك[.[ املانصوص علهيا محلايةيتعلق ابفامي 
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 [04ة ]املاد

 ]التعاون عّب احلدود

خمتلفة،  [أ طراف متعاقدة]دول أ عضاء[/]يف أ قالمي ]احملمية[ يف احلالت اليت تق  فهيا أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي 
يف عىل معاجلة حالت أ شاكل التعبري الثقاأ ن تتعاون  ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[تكل ]ينبغي[/]يتعني عىل[ 

بغرض تانفيذ  الاقتضاء، حسب، مبشاركة ]الشعوب[ ال صلية وامجلاعات احمللية املعانية، [لحدودل العابرة]احملمية[ التقليدي 
 هذا ]الصك[.[
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 00املادة 

ذاكء الوعي  ]تكوين الكفاءات وا 

وتعزيز املوارد البرشية، ل عىل تكوين الكفاءات تعاون ال  ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ 0.00
 تكل اخلاصة ابملس تفيدين، وتطوير القدرات املؤسس ية، من أ جل تانفيذ ]الصك[ بفعالية. س امي

مجلاعات ]للشعوب[ ال صلية وااملوارد الالزمة توفري  ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ 4.00
وامجلاعات احمللية تركرز عىل ل ]الشعوب[ ال صلية من أ جل وض  مرشوعات لتكوين الكفاءات داخالتعاضد معها احمللية و 
 وفعاةل اتمةمبشاركة وُمس تحدثة  ،تكون مالمئة ثقافيالكرتونية وتعلميية جديدة ا  ليات ومهنجيات مناس بة، مثل مواد أ   تطوير

 للشعوب ال صلية وامجلاعات احمللية واملانظامت اليت متثلها.

شاركة اتمة أ ن تانص عىل م  ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[]]يف هذا الس ياق،  0.00
 ، مبا يف ذكل املانظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص.[أ حصاب املصاحلغريمه من  ين وللمس تفيد

 توعيةل س امي  [،لصكاب]اختاذ تدابري ل ذاكء الوعي  ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول ال عضاء[/]ال طراف املتعاقدة[ 4.00
 لازاماهتم مبوجب هذا الصك.[ابمس تخديم وأ حصاب أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 ]هناية الوثيقة[


