
 
1 
 

 والعرشون للجنة احلكومية ادلولية الثامنةادلورة 
ىل  7من   4102يوليو  9ا 

 :واملوارد الوراثية املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي
 - بعض القضااي املتداخةل املقرتحة

عداد رئيس اللجنة احلكومية ادلولية،القضااي ورقة   سعادة السفري الس يد وين ماكوك من ا 

 

 معلومات أ ساس ية

عىل أ ن "]...[ تواصل اللجنة احلكومية ادلولية ترسيع معلها، ابنفتاح والزتام اتم، خبصوص  4103وافقت امجلعية العامة يف أ كتوبر  .0
ىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية( يضمن امحلاية الفعاةل  ىل النصوص هبدف التوصل ا  املفاوضات املستندة ا 

 للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي."

، معلت اللجنة يف دورتهيا السادسة والعرشين والسابعة 4102وبرانمج معلها لعام  4102/4102ومعال بوالية اللجنة للثنائية  .4
 -الية: "وثيقة موحدة بشأ ن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ، عىل وضع النصوص الت4102والعرشين املنعقدتني عىل التوايل يف فرباير وأ بريل 

، والوثيقة "حامية أ شاكل (Rev.2) النسخة املعدةل الثانية -"، والوثيقة "حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد (Rev.2) 4الصيغة املراجعة 
هبا  ت، ابلصيغة اليت وردتكل النصوصرفع أ ن ت   ". وقّررت اللجنة(Rev.2)الصيغة املعدةل الثانية  -التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد 

ىل امجلعية العام للويبو اليت س ت عقد يف سبمترب ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين، "عند اختتام  ، مع مراعاة أ ية تصويبات 4102ا 
دخالها بشأ ن املسائل املتداخةل يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة املزمع عقدها يف يوليو  ، طبقا لوالية 4102أ و تعديالت قد ي تفق عىل ا 

 ."WO/GA/43/22 النوو الوارد يف الوثيقة ، عىل4102وبرانمج العمل لعام  4102-4102اللجنة للثنائية 

ىل  7ومن املقرر أ ن تعقد اللجنة دورهتا الثامنة والعرشين يف الفرتة من  .3 . والنصوص املذكورة أ عاله متاحة ل غراض هذه 4102يوليو  9ا 
. ومعال بربانمج WIPO/GRTKF/IC/28/6و WIPO/GRTKF/IC/28/5و WIPO/GRTKF/IC/28/4ادلورة يف الواثئق 

ىل  7، س تعمل اللجنة، اجملمتعة من 4102ل اللجنة لعام مع ، عىل اس تعراض القضااي املتداخةل يف املوارد الوراثية واملعارف 4102يوليو  9ا 
ىل تصويبات أ و تعديالت متفق علهيا فامي يتعلق ابلقضااي املتد يف اخةل التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقد يفيض هذا الاس تعراض ا 

ىل امجلعية العامة اليت ستنعقد يف سبمترب  ما ب . و 4102النصوص املعزتم رفعها ا  ىل امجلعية العامة يه ا  عبارة أ خرى، النصوص اليت سرتفع ا 
ما صيغ جديدة لواحد أ و أ كرث من النصوص الثالثة بعد تعديلها عقب  ىل اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين، وا  النصوص ذاهتا املقدمة ا 

 راض القضااي املتداخةل خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة.اس تع

وحتضريا دلورة اللجنة الثامنة والعرشين، جيمع هذا اجلدول أ راء الرئيس حول بعض القضااي املتداخةل املمكنة واليت ميكن حبهثا يف هذا  .2
 قضااي متداخةل أ خرى من هذا القبيل.ال أ كرث، وللجنة أ ن حتّدد  هذه ال راء أ ن تكون نقطة انطالق الس ياق. وال تعدو
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 والعرشيناليت ميكن حبهثا يف دورة اللجنة الثامنة جدول القضااي املتداخةل 

 اتتعليق ال حاكم/املواد الوجهية املوضوعات املعنية القضااي رمق

أ هداف الس ياسة  0
 العامة

املعارف 
التقليدية/أ شاكل 

التعبري الثقايف 
التقليدي/املوارد 

 الوراثية

املفاهمي املبيّنة مضن ال هداف أ و  بنياملفاهمي ال كرث ارتباطا ابمللكية الفكرية من يف  التأ ّمللجنة ل  ميكن ادليباجة/املقدمة/املبادئ/ال هداف
ىل اتفاق أ و املبادئ أ و املقدمة أ و ادليباجة يف النصوص الثالثة، ذكل أ ن والية اللجنة تمتثّل يف  التوصل ا 

طار الويبو، حامية أ شاكل التعب ري الثقايف التقليدي أ كرث مياثل اتفاقات امللكية الفكرية ويكفل، يف ا 
 واملعارف التقليدية عىل الصعيد ادلويل.

ن الغرض من هذا اجلزء من النصوص هو  جياز عن ا  نشاء التعبري اب  املفاهمي التوجهيية اليت ستسهم يف ا 
عطاء توجه واحض للنصوص. القابةل للتنفيذحاكم ال    من خالل ا 

عادة تنظميها ومن مّث ميكن  لتاليف حاالت التكرار واخلروج عن اللجنة النظر يف ترش يد النصوص وا 
جيازاملوضوع والرتكزي عىل املبادئ وال هداف اجلوهرية املشرتكة املرتبطة ابمللكية الفكرية  . واملعرّب عهنا اب 

يف ادليباجة ويف  ففي النص اخلاص بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي مثال، تظهر بعض ال جزاء النصية
املبادئ عىل حد سواء. فرباّم ميكن للجنة حتديد املاكن ال نسب لتكل ال جزاء لتجنّب التكرار. وميكن أ ن 

يسفر ذكل عن نصوص بس يطة ومس تقمية وفعاةل ويضفي نوعا من الوضوح عىل املسار ويسهّل ابلتايل 
حراز املزيد من التقدم.  ا 

، معوما، أ مورا عدة مهنا الوقاية من المتكل غري عىل امللكية الفكريةال هداف املركّزة وميكن أ ن تشمل 
املرشوع وسوء الاس تخدام، وتشجيع الابتاكر واال بداع، وتاليف منح الرباءات بطرق غري الئقة أ و عن 

 خطأ .

لقابةل احاكم القة مبارشة بني أ هداف امحلاية وال  وال هداف وضامن عاملس تخدمة لغة الينبغي المتيزي بني كام 
 /املوضوعية.للتنفيذ

، فامي خيص بعض املفاهمي اليت ميكن التعبري عهنا بشلك أ فضل عىل الصعيد الوطين، للجنة وأ خريا ينبغي
طار س يايس لمتكني تعبري أ كرث تفصيال عىل  ذا اكن ينبغي للصك ادلويل الاقتصار عىل توفري ا  النظر فامي ا 

 املس توى الوطين.
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التعاريف/اس تخدام  4
 املصطلحات

املعارف 
التقليدية/أ شاكل التعبري 
الثقايف التقليدي/املوارد 

 الوراثية

ه داف/ادليباجة واس تخدام املبادئ/ال 
املعارف التقليدية نصا  –املصطلحات 

 وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي
 

 نص املعارف التقليدية من 3.3املادة 
من  4 اخليارمن  4.3واملادة  3.3املادة 

 نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي
 )د( من نص املوارد الوراثية0.2املادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املكل العام
شاكل التعبري الثقايف التقليدي تعريفا ملصطلح "املكل لجنة يف نيص املعارف التقليدية وأ  أ درجت ادلورة السابعة والعرشون ل 

ىل ضامن العام" . ويكتيس هذا املفهوم أ مهية أ ساس ية ابلنس بة للتوازن الاكمن يف نظام امللكية الفكرية. فذكل النظام يسعى ا 
بداع.عامة امجلهور، بغرض تعزيز و و توازن بني احلقوق الاس تئثارية وبني مصاحل املس تخدمني   حتفزي وماكفأ ة الابتاكر واال 

 
ّن املكل العام رضوري  بداع قد يتعّرض للكبت دون مكل عام وافر وقوي. ولزويقول البعض ا  ن ذكل اال  ابلتايل ايدة اال بداع وا 

حامية املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي من أ جل عدم اال فراط يف التعدي عىل املكل العام ينبغي حتديد نطاق 
 أ و تعريضه للخطر.

 
 الثقايف التقليدي لها ال س بقية عىل بعض الشواغل التقليدية/أ شاكل التعبريالعكس، يفيد البعض بأ ّن حامية املعارف وعىل 

 املتعلقة ابملكل العام، وأ ّن من الرضوري توفري امحلاية ضّد المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام.
 

ىل "املواد امللموسة أ و غري امل لموسة" بي ام ال يشري نص ويشري تعريف "املكل العام" يف نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ا 
ىل املوارد غري امللموسة. وميكن أ ن تنظر اللجنة يف توحيد التعريف يف الك النصني.  املعارف التقليدية سوى ا 

 
" و"حاةل التقنية الصناعية السابقة"، عىل النوو جمهورلل  ةهومني مرتبطني وهام "متاحمف  ويرتبط هذا املفهوم ابستيعاب

مذكرة عن معاين مصطلح "املكل العام" يف نظام امللكية ) WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8لوثيقة امل ناقش حتديدا يف ا
ىل حامية املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي/الفوللكور شارة خاصة ا   (.الفكرية مع ا 

 
ذا اكن تعريف املصطلح "متاحة للجمهور" وجهيا يف س ياق  أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي. وجيدر وميكن للجة التأ ّمل فامي ا 

 ّ ىل أ ن استبدال مصطلح "املعارف التقليدية" مبصطلح يف تعريف هذا املصطلح يف اس تخدام املصطلحات،  ه ينبغي،الانتباه ا 
 "أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي".

 
ىل النظر يف هذه املفاهمي بمتّعن أ كرب، ل ّّنا مرتبطة ارتباطا " املبنّي يف املتعدد املس توايتمبارشا "ابلهنج  واللجنة مدعوة ا 

 من نيص املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي )انظر أ دانه املناقشة بشأ ن "النطاق"(. 3 املادة
 

قايف التقليدي ويف "املكل العام" يف فهم العالقة بني امللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الث أ مهيةوعىل الرمغ من 
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 املعارف التقليدية –اس تخدام املصلحات 
 املوارد الوراثية -قامئة املصطلحات

 
 
 
 

 - 0اس تخدام املصطلحات واملادة 
 املعارف التقليدية

 املوارد الوراثية –قامئة املصطلحات 
 

املعارف  –اس تخدام املصطلحات 
 التقليدية

التعبري  أ شاكل–اس تخدام املصطلحات 
 الثقايف التقليدي

 
 

ن اللجنة كفل امحلاية للمعارف التقليدية وأ  تصممي نظام متوازن مياثل نظام امللكية الفكرية وي شاكل التعبري الثقايف التقليدي، فا 
عديدة لها أ اثر كبرية ومتفّرعة تتجاوز نطاق تعريف املصطلح عىل حتدايت  نطويغري مطالبة بتعريف املصطلح. وابلفعل، سي 

 اللجنة.
 

 المتكل غري املرشوع
ىل مفهوم "المتكل غري املرشوع". ويش متل الك النصني اخلاصني ابملعارف التقليدي واملوارد  تشري لك النصوص الثالثة ا 

الوراثية عىل تعاريف مقرتحة للمتكل غري املرشوع يف اس تخدام املصطلحات/قامئة املصطلحات الواردين فهيام، بي ام ال يش متل 
ماكنية توفري تعريف مناسب نص أ شاكل التع  بري الثقايف التقليدي عىل تعريف من هذا القبيل. وميكن أ ن تنظر اللجنة يف ا 

للمتكل غري املرشوع يف س ياق أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اجلزء اخلاص ابس تخدام املصطلحات من نص أ شاكل التعبري 

 الثقايف التقليدي.
 

 عارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية/املاملعنيةاملعارف التقليدية 
حيتوي نص املوارد الوراثية عىل تعريفني خيصان "املعارف التقليدية املعنية" و"املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" يف 

ق والوضوح، ينبغي . وضامان لالتسا0اجلزء اخلاص ابس تخدام املصطلحات وعىل عنارص أ خرى تتصل بذكل التعريف يف املادة 
 للجنة النظر يف تعريفي املعارف التقليدية يف الك النصني وصوغ تعريف مشرتك للمعارف التقليدية.

 
 اس تعامل/اس تخدام

يعّرف نص املوارد الوراثية الاس تعامل، يف حني يعّرف نص املعارف التقليدية الاس تخدام/الاس تعامل. ويش متل نص أ شاكل 
عىل تعريفني خمتلفني ملصطلح الاس تخدام. أ حدهام يف اجلزء اخلاص ابس تخدام املصطلحات  التعبري الثقايف التقليدي

 )الاس تخدام(. 2)اس تخدام/اس تعامل( وال خر يف احلاش ية رمق 
عن التعريفني الواردين يف اجلزء اخلاص ابس تخدام املصطلحات من  متاماوتعريف الاس تعامل يف نص املوارد الوراثية خمتلف 

 نيص املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي.
والتعريفان الواردان يف ذكل اجلزء من النصني املذكورين يشرتاكن يف بعض العنارص. غري أ ّن التعريف الوارد يف ذكل اجلزء من 

ماكنية انطباق نص أ شاكل التعبري الثقايف  التقليدي مقتبس من نص املعارف التقليدية ويبدو أ ّن مثة بعض الغموض فامي خيص ا 
 ذكل التعريف فعال عىل أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي.

من نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي فهو خمتلف متاما عن التعاريف ال خرى.  2أ ّما تعريف "الاس تخدام" يف احلاش ية رمق 
 التقليدي والبّت يف التعريف اذلي د ترغب اللجنة يف النظر يف خمتلف التعاريف اليت يتضمهنا نص أ شاكل التعبري الثقايفوق
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 تراه أ كرث تناس با مع أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 

ىل ليه أ حد الوفود يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة، يشري مصطلح "اس تخدام/اس تعامل" ا  شاكل الاس تخدام أ   وكام أ شار ا 
ىل  0.4 . غري أ ّن لكمة "اس تخدام" يف املادةخارج الس ياق التقليدي من نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي تشري ا 

ىل الاس تخدام من 0.4 الاس تخدام من قبل املس تفيدين. كام أ ّن املادة قبل  من نص املعارف التقليدية تشري أ يضا ا 
ّن اللكم ة نفسها غري مس تخدمة ابملعين ذاته يف حاالت منفصةل. وقد ترغب اللجنة يف النظر يف هذا املس تفيدين. وابلفعل، فا 

جياد طريقة لتاليف اللبس.  التعليق وا 
 

املعارف  معايري ال هلية 3
التقليدية/أ شاكل 

التعبري الثقايف 
 التقليدي

املعارف  – 3و 0املاداتن 
 التقليدية

أ شاكل التعبري  – 3و 0املاداتن 
 الثقايف التقليدي

. وتكّرر الفقرة الثانية )معايري ال هلية( من 0يش متل نص املعارف التقليدية عىل معايري ال هلية يف املادة 
 نص املعارف التقليدية معظم العنارص الواردة فعال يف الفقرة ال وىل. من 0املادة 

ىل املعارف التقليدية اليت ال تس تفيد  من 3.3ويشري البديل  من امحلاية واليت نص املعارف التقليدية ا 
 ميكن أ ن تكون وجهية دلى النظر يف معايري ال هلية.

ويش متل نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل معظم العنارص الواردة يف نص املعارف التقليدية، مع 
 بعض الاختالفات، يف فقرة واحدة.

ىل أ   ل التعبري الثقايف التقليدينص أ شاك من 4من اخليار  4.3وتشري الفقرة  شاكل التعبري الثقايف ا 
 التقليدي اليت ال تس تفيد من امحلاية واليت ميكن أ ن تكون وجهية دلى النظر يف معايري ال هلية.

دراج لك معايري ال هلية يف املاكن نفسه، بدال من  ويبدو من الرضوري، لضامن مزيد من الاتساق، ا 
دراج بعض مهنا يف املادة  . وقد ترغب اللجنة يف النظر يف املاكن املناسب 3والبعض ال خر يف املادة  0ا 

ماكنية جتميع  لتناول معايري ال هلية يف نص املعارف التقليدية ونص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، ويف ا 
ذ ترى بعض  ذا اكنت معايري ال هلية رضورية أ صال، ا  لك معايري ال هلية. وهناك جدل أ يضا حول ما ا 

محلاية وضع احلقوق، ترك مسأ ةل حتديد ما جيب حاميته يف أ خر املطاف لنطاق ا الوفود أ نّه ميكن، عند
 والاس تثناءات والتقييدات.
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املعارف  املس تفيدون 2
التقليدية/أ شاكل 

التعبري الثقايف 
 التقليدي

املعارف  – 2و 4املاداتن 
 التقليدية

أ شاكل التعبري  – 2و 4املاداتن 
 الثقايف التقليدي

 نص املعارف التقليدية يه تكرار مجلةل واردة فعال يف مقدمة تكل الفقرة. من)د( 4.4الفقرة 

 وذكل التكرار غري وارد يف نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي.

ضافية، مقارنة ابلفقرة  من 0.4وتش متل الفقرة   من 0.4نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل عنارص ا 
ال مم[ ]وال مم املؤمتنة عىل املس تفيدين كام هو  ...]...س تفيدون من ]امحلاية[ مه امل نص املعارف التقليدية: "
 "[3منصوص عليه يف الفقرة 

 "]كجزء من ثقافهتا امجلاعية أ و هويهتا الاجامتعية["

 "[أ و حسب ما حيّدده القانون الوطين "]...

، غري شاكل التعبري الثقايف التقليدينص أ   من 0.4يضا يف البديل الوارد أ  وهذا العنرص اال ضايف ال خري، 
دراجه يف س ياق املعارف التقليدية.  وارد متاما يف نص املعارف التقليدية، وميكن النظر يف ا 

وميكن النظر  نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ليست واردة يف نص املعارف التقليدية من 4.4والفقرة 
دراهجا يف س ياق املعارف ال  ذا أ يضا يف ا  من  اكنتقليدية. غري أ ّن اللجنة قد ترغب يف النظر فامي ا 

دراج  دارة  من 2تكل الفقرة يف املادة املس توسن ا  نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، اليت تتناول ا 
 ]احلقوق[/]املصاحل[.

دراج الفقرتنيوقد تر  ذا اكن من املس توسن ا  ارف من نص املع 3.4و 4.4 غب اللجنة يف النظر فامي ا 
من نص املعارف  2من نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املادة  2.4و 3.4التقليدية والفقرتني 

دارة ]احلقوق[/]املصاحل[، واملادة  من نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي،  2التقليدية، اليت تتناول ا 
 عىل التوايل.
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وتظّل بعض التعليقات الواردة يف الورقة غري الرمسية اليت أ عدها الرئيس ل غراض ادلورة السابعة 
، اليت ميكن أ خذها يف احلس بان دلى النظر يف 32والعرشين للجنة وجهية يف هذا الصدد، ال س امي الفقرة 

لالطالع عىل تكل الفقرة تيسريا نص أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي. و  من 4.4املاكن املناسب للفقرة 
وينبغي المتيزي بني ذكل وبني كيان )مثل "سلطة خمتصة"( قد ت لكّف مبوجب القانون ييل نصها: "فامي 

ليه  الوطين مبهمة ممارسة احلقوق يف احلاالت اليت يتعّذر فهيا حتديد املس تفيدين )مّما ميكننا اال شارة ا 
من النص  4.4وترتك الفقرة  التعبري الثقايف اليتمية"(. مبصطلوي "املعارف التقليدية اليتمية" و"أ شاكل

من النص اخلاص بأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي  0من اخليار  4اخلاص ابملعارف التقليدية والفقرة 
س ناد املعارف وأ شاكل  للترشيعات الوطنية خيار اعتبار كيان وطين هجة مس تفيدة، عندما ال ميكن ا 

ىل جامعة أ صلية أ و حملية أ و حرصها يف تكل امجلاعة، و/أ و عندما يتعّذر  التعبري املذكورة بصورة حمّددة ا 
وقد يؤدي الكيان الوطين دورا كذكل عندما يلمتس املس تفيدون املساعدة  حتديد امجلاعة اليت اس تحدثهتا.

نفاذها. دة" ابملعىن وتكل "الكياانت الوطنية" ال ت عد، يف رأ يي، "هجات مس تفي الالزمة ال دارة حقوقهم وا 
تناوةل يف النصني مضن املواد  دارهتااحلقيقي، ويه م   ".املتعلقة بتنظمي احلقوق وا 

املعارف  النطاق 2
التقليدية/أ شاكل 

التعبري الثقايف 
 التقليدي

 املعارف التقليدية – 3املادة 

أ شاكل التعبري الثقايف  – 3املادة 
 التقليدي

ّنجا متعدد املس توايت ت تاح مبوجبه أ نواع أ و ن للجنة للنقاش طرحت ادلورة السابعة والعرشو
ىل  حسبمس توايت خمتلفة من احلقوق أ و التدابري ملاليك احلقوق  طبيعة املوضوع وخصائصه واستنادا ا 

ذكل الاس تخدام. وفامي خيص طبيعة املعارف مه وهوية من يس تخدمه وسبب وماكن كيفية اس تخدا
قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف )" WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9التقليدية، حتّدد الوثيقة 

"( خمتلف ال شاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية. ويه ال شاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية
ىل حد ما عىل أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي أ يضا )ولكن انظر التعليق أ دانه(.  تنطبق ا 

للمعارف التقليدية أ و أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي س توايت حامية متباينة ويقرتح الهنج املتعدد امل 
املتاحة فعال للجمهور، أ ي املعارف التقليدية أ و أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي املنترشة عىل نطاق واسع 

، املس تفيدين املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج جامعةاملعروفة أ و أ و املتاحة دون قيود لعامة امجلهور أ و 
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أ مهية ثقافية أ و اليت تكتيس  أ و/لرسيةاأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي  من انحية، واملعارف التقليدية أ و
لهيا واس تخداهما خاضعا لقيود، من انحية أ خرى.أ و  روحية  اليت يكون النفاذ ا 

ماكنية تناسبويشري هذا الهنج  ىل ا  التقليدية/أ شاكل التعبري بعض املعارف مع  احلقوق الاقتصادية ا 
واملعارف ، الثقايف التقليدي )مثل املعارف التقليدية/أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي املقدسة والرسية

ىل شعوب أ صلية و املنسوبة عىل  /أ شاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية حملية  جامعاتحنو فريد ا 
ىل احلقوق املعنويةالمنوذج املست  يتناسبدة(، بي ام ميكن أ ن حمدّ  /أ شاكل عارف التقليديةع املم ، مثال،ند ا 

ىل امل و غري املقدسة و  التعبري الثقايف التقليدي املكشوف عهنا تاحة ابلفعل للجمهور أ و تكل اليت ال ت نسب ا 
 دة.حملية حمدّ  جامعاتوب أ صلية و شع

ىل يرجع املساةل هذه يف والبت ىل الانتباه أ لفت أ ن أ ود ولكن اللجنة، ا   أ ن ميكن خيارات اختيار أ ن ا 
ليه يشري اذلي التوازن يف يؤثر ضافة أ عاله(، )انظر العام املكل مع العالقة ويف الوفود من العديد ا  ىل ا   ا 

 السابعة ادلورة يف املتداخةل القضااي ابعتبارها الوفود بعض حددها اليت ومصاحلهم املس تخدمني حقوق
ىل النظر وميكن للجنة. والعرشين ماكنية اس تكشاف بواسطهتا ميكن اليت الوس يةل ابعتباره ذكل ا  رساء ا   ا 

جياد هبدف مقايضات أ و املصاحل يف توازن  املتعلقة تكل س امي وال صعوبة، ال كرث القضااي لبعض خمرج ا 
لهيا احلايل والنفاذ هبا املطالب التقليدي الثقايف التعبري التقليدية/أ شاكل املعارف بطبيعة   .ا 

دد املس توايت  النصني، الك ويف  التقليدي. الثقايف التعبري التقليدية/أ شاكل املعارف انتشاروفقا دلرجة حت 
ذا اكن م   التعبري أ شاكل جمال يفكذكل  يكون ال قدف التقليدية املعارف جمال يفالانتشار مناس با  عياروا 

ذا الواقع، يفو خمتلف. نظاميف  هفيتصن  ميكنو  التقليدي، الثقايف  املعارف جمال يف جديدا الهنج هذااكن  ا 
يف  التقليدي الثقايف التعبري شاكلسابقة لنص أ   نسخ يففقد مت اتباع ّنج متعدد املس توايت  التقليدية

حامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي/أ شاكل التعبري الفوللكوري: ال هداف واملبادئ "املعنونة  وثيقةال
 التعبري أ شاكل وفئات .4112 عام يف مرة أ ول صدرت( اليت WIPO/GRTKF/IC/9/4) املعدةل
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أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي/أ شاكل التعبري الفوللكوري ذات  :يه الوثيقة تكل يف التقليدي الثقايف
ال وىل،  مقابةل للفئة )فئة ىخر ال   التقليدي الثقايف التعبري أ شاكلو  ؛القمية أ و ال مهية الثقافية أ و الروحية

ن أ خرى، وبعبارة الرسية. التقليدي الثقايف التعبري لتعبري(، وأ شاكلا حصن ا   ة اليت الرئيس ي املسأ ةل فا 
ذا ما يه اللجنة عاجلهات ينبغي أ ن  الثقايف التعبري ل شاكلوجهيا ابلنس بة تعدد املس توايت امل هنج ال اكن ا 

ذا التقليدي، ذا ما كذكل، ال مر اكن وا   أ ن ميكناملعارف التقليدية  وثيقة يفها الواردة نفس  الفئات اكنت ا 
 .التقليدي الثقايف التعبري أ شاكل عىل أ يضا تنطبق

 مث كهرمتعدد املس توايت امل هنج الالسابعة والعرشين  هتادوريف  اللجنةاعتربت  رمسية، غري مناقشات يفو
 .النصني الك بنية لتوسني قمية أ دوات تشلك أ ن ميكنالتصورات  وهذه صفوفة،مك

ذاو   ،والنفاذ ايةامحل بنيسلمي  لتوازن أ فضل تأ مني كوس يةل املس توايتاملتعدد  الهنج هذا عىل االتفاق مت ا 
 .مس توى لك حددس ت اليت ال ساس ية العنارصبني  تقاربأ وجه  ال جياد برسعةالتورك  للجنةفينبغي 

قواعد البياانت  2
 وأ نظمة املعلومات

املعارف 
التقليدية/املوارد 

 الوراثية

 

 املعارف التقليدية - )اثنيا(3املادة 

 املوارد الوراثية - 9و8املاداتن 

ماكنية الوراثية واملوارد التقليدية املعارف نصوصتتيح  نشاء ا   واملوارد التقليدية لمعارفل بياانت قواعد ا 
املرتبطة ابس تخدام املعارف التقليدية  ملوارد الوراثية/املعارف التقليدية املرتبطة اب /الوراثية/مش تقاهتا

ىلاملعارف التقليدية  نصويشري أ يضا  .املوارد الوراثية املعارف التقليدية و  الوراثية للموارد بياانت قواعد ا 
 .املرتبطة ابس تخدام املوارد الوراثية

والنظر  معلها. طرائق وكذكلاملذكورة  البياانت قواعد أ هدافغاايت/ يف النظر اللجنةواصلت  وحبذا لو
 ينبغيهل ) الكشف رشطفامي خيص  البياانت قواعداليت س تؤديه  اذلي ادلوريف  اخلصوص وجه عىل

قواعد البياانت  جتميع مسؤوليةمن يتوىل  الكشف(؟ رشط تنفيذ و/أ و الس تكامل اس تخداهمامثال 
لهيااذلي ميكنه النفاذ  من ؟اهاوحمتو لتنس يق بنيهتا  يه املعايري ال دىن اليت ستس تخدم ما ؟صيانهتاو   ما ؟ا 

  ؟لها مصاحبة توجهيية بادئهل ينبغي وضع م  احملتوى؟ينبغي عرض ذكل  شلكأ ي  يف ؟اهاتو حم 
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 .معا اللجنةحبذا لو درس هتا و  البياانت قواعد ناجملموعتني م لالك هممةوجهية و  أ س ئةل هذه

العقوابت  7
واجلزاءات وممارسة 

 احلقوق

املعارف 
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
 التقليدي

 املعارف التقليدية - 2املادة 

أ شاكل التعبري الثقايف  - 8املادة 
 التقليدي

 اللجنةدورة  يف الوفود من العديد قبل من متداخةل هممة مسأ ةل ابعتبارها املسأ ةل هذه تددح   وقد
نفاذ عىل لرتكزيل أ مهية أ ولت يتال ،السابعة والعرشين   .ااحلقوق واحرتاهم ا 

 ن أ يضاتوايوحي  خمتلفة مفاهمي عدة التقليدي الثقايف التعبري أ شاكلنص و  التقليدية املعارف نصويتضمن 
 اال جرايئ احلمك هذامن املرحج أ ن يكون  هل ن نظراو  متاما. خمتلف بشلك عهنا رّب ع   مشاهبة مفاهمي عىل

 النظر أ ن اللجنة عىل ،التقليدي الثقايف التعبري وأ شاكل التقليدية املعارفس ياق  يف سواء للتطبيق قابال
جيادو  امهيتبسطو  النصني الك يف مرة أ خرى ماكنية ا   .ابالقتباس من بعضهام البعض  الك النصنينيسحت  ا 

طارا املادةتتيح  أ ن ميكن رمبا تبس يط،ال  أ جل منو   للترشيع التفاصيل رتكتو  ادلويل، املس توى عىل عاما ا 
 لفرض املنسقة أ و املشرتكة املبادئ بعض عىل االتفاق أ ن الوفود بعض اقرتح ،الس ياق هذا يفو الوطين.
 انحية من، و الرئيس يني املصلحة ل حصاب يكون مفيدا أ ن ميكن ادلويل املس توى عىلجزاءات و  عقوابت

ىل العقوابتتقييد  أ ن الوفود بعض يرى أ خرى  يتال اال ساءة ردععنارص  قوضي أ ن ميكن كبري حد ا 
 .الصكيسهلها  يف أ ن يرغبون

ىل لتوصلا حماوةل من املفيد تكون قدو  ذاحول ما  اتفاق ا   توفريب  ملزمة تكون أ ن لدلول ينبغي اكن ا 
ماكنية  .هوتبس يط احلمك هذاتنقيح  ميكنو  .ما نزاعيف  طرافلل  املنازعات  لتسوية بديةل أ ليات اس تخدام ا 

املعارف  رشط الكشف  8
املوارد /التقليدية

 الوراثية

 املعارف التقليدية - )اثنيا(2املادة 

 املوارد الوراثية - 7و3املاداتن 

 أ خرى، وبعبارة ،الكشف وضع رشوط الوراثية املواردنص و  التقليدية املعارف نص من لك قرتحي
 علوماتامل (أ يضا ال خرىأ صول امللكية الفكرية  )ورمبا رباءاتتشرتط تضمني طلبات ال اليت ال حاكم

 .التوايل عىل الوراثية، واملوارد التقليدية ابملعارف املتعلقة

ىل مدعوة واللجنة  ،الوراثية واملوارد التقليدية املعارفنيص  يف الكشف رشط دراسة ترتيبات امليض يف ا 
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 اس تثناءات ةوأ ي الامتثال، عدم معاجلة وتدابريه، ودوافع الكشف، ومضمون الكشف طبيعة والس امي
 .وتقييدات

 واملوارد التقليدية املعارفيف نيص  رشوط الكشف من للك مةوهممسائل وجهية  يه املسائل هذهو 
 .معا اللجنةحبذا لو درس هتا و  الوراثية

الاس تثناءات  9
 والتقييدات

املعارف 
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
 التقليدي

 املعارف التقليدية - 2املادة 

أ شاكل التعبري الثقايف  - 2املادة 
 التقليدي

ىل  النصني الك يف احلمك هذاينقسم   .حمددة واس تثناءات عامة اس تثناءاتا 

طار  النصوص تقيض  طبقي  توافرها( الواجب )الرشوط اختبار ببلورة العامة الاس تثناءاتحاليا يف ا 
 مهافت هناك أ ن يبدوو  (.0.2و 0.2 نات)الفقر والاس تثناءات التقييدات وضع عند الوطين املس توى عىل

 املعنوية احلقوق ومكوانت "لتقليديااختبار اخلطوات الثالث " عنارص شملي  أ ن ميكن الاختبار أ نب
 0.2و 0.2 تنيالفقر  ويف حني أ ن (.التوافق مع املامرسة املنصفةعدم اال ساءة و و  الاعرتاف، )مفاهمي

ىل تتشاهبان ن ما، حد ا   الرشوط. من بديةل مجموعة عىل حيتوي التقليدي الثقايف التعبري أ شاكل صن فا 
ال حسن  من س يكونو  التقليدي؟ الثقايف التعبري أ شاكل نص يف البديلني بني أ ن ختتار للجنة ميكنوهل 
جراء  الرأ يني. بني التوفيق هبدف مركزة ناقشاتم  ا 

طار نيص  بني لمواءمةلالسابعة والعرشين  اللجنة دورةيف  هجود ذلتب  ، ددة"احمل س تثناءات"الا ويف ا 
ىل ذكل أ دىو  التقليدي. الثقايف التعبري وأ شاكل التقليدية املعارف  مفثال ،نيالنص الك يف التكرار بعض ا 

بداع مصنف أ صيل يكون مس تلهام أ و مس تعارا منورد " أ شاكل التعبري الثقايف املعارف التقليدية/ ا 
ىل لال شارة ابلنس بةونفس اليشء  مرتني، "التقليدي  الثقافية. لمؤسساتل ةافظواحملصون وظائف ال ا 

املعارف  نص يف 3.2 نفقرات هناك)املعارف التقليدية  نص من 3.2 ةالفقر  بعناية تدرس أ ن للجنة وميكن
 التقليدي الثقايف التعبري أ شاكل نص نم 2.2و 3.2الفقرتني و  ؟(،هل ال مر يتعلق ببديل ،التقليدية
 .وتبسطها
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 امحلاية، نطاق لتحديدمتعدد املس توايت  االسابعة والعرشين ّنج هتادوروبعد أ ن قدمت اللجنة يف 
ماكنية اتباع ذكل ع الوفود بعض تساءل  أ ن أ ي والتقييدات، الاس تثناءات أ حاكميف  أ يضا الهنجن ا 

احلقوق املتعددة و  اتوضوعامل من خمتلفة اأ نواع عكسس ت س تثناةامل  عاملال   من خمتلفة مس توايت
  .املس توايت املطبقة علهيا

رح أ يضا مفهوم ادلورة السابعة والعرشين  يفو احلمك املتعلق  يف العريض" "الاس تخدامللجنة، ط 
 الاس تثناءات مضن ندرجذكل ي  أ ن اعتبار ميكن هل نو التقليدي. الثقايف التعبري أ شاكل نص يف لعقوابتاب
ىل نقهل يف النظر للجنة ميكنفهل  ،التقييداتو  ة اليت ميكن أ ن البوث عن الكيفيو  املناس بة املادة ا 

 املفهوم؟ هذا من التقليدي الثقايف التعبري أ شاكلنص و  التقليدية املعارفيس تفيد هبا نص 

كر سابقا أ شار أ حد الوفود يف  خري،يف ال  و للجنة، بدمع من وفود أ خرى، ادلورة السابعة والعرشين وكام ذ 
ىل   يف املسأ ةل هذهوترد  .متداخةل قضية ن،وملس تخدما مفهي نمب ،الغري ومصاحل حقوق ه ينبغي اعتبارأ نا 

 الك مضمونو  التقليدي. الثقايف التعبري أ شاكل نص من 2.2 والفقرة التقليدية املعارف نص من 3.2 الفقرة
 يف وتفكر تنظر أ ن للجنةوميكن  بيهنام. جدا بس يطة اختالفات سوى توجدوال  متاما مشابه النصني

 .املسأ ةل لهذهأ فضل حل 

املعارف  امحلاية/احلقوقمدة  01
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
 التقليدي

 املعارف التقليدية - 7املادة 

أ شاكل التعبري الثقايف  - 2املادة 
 التقليدي

 أ شاكل نص يف 0.2 الفقرة عنارص معظماملعارف التقليدية  نص منالوحيدة الوجهية  الفقرة تتضمن
 .التقليدي الثقايف التعبري

ىل التقليدي الثقايف التعبري أ شاكل نص يف 4.2 الفقرةوتشري   3 اخلياريشري و  املعنوية احلقوق حامية مدة ا 
ىل التقليدي الثقايف التعبري أ شاكل نص يف 0.2من الفقرة   جتسد أ ّنا يبدوو  .املالية احلقوق حامية مدة ا 

  .التقليدي الثقايف التعبري أ شاكل نص يف 3 املادة يف الواردة احلقوق من اخمتلف انوع
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 .التقليدية املعارف س ياق يف مماثل ّنج يف النظر يف اللجنة ترغب قدو 

عادة صياغة و   يف درجي مل ياذل التقليدي، الثقايف التعبري أ شاكل نص يف 0.2 الفقرة من 4 اخليارميكن ا 
 وضوحا. أ كرث جلعهل ،املعارف التقليدية نص

املعارف  الرشوط الشلكية 00
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
 التقليدي

 املعارف التقليدية - 8املادة 

أ شاكل التعبري الثقايف  - 7املادة 
 التقليدي

 بعضحيتواين عىل و  فقرات بضع التقليدي الثقايف التعبري أ شاكلنص و  التقليدية املعارف نصيتشارك 
 .اال ضافية العنارص

 وجه عىليتناوالن  التقليدي الثقايف التعبري أ شاكل نص يف 4.7 والفقرة التقليدية املعارف نص يف البديلو 
 .التوايل عىل الرسية، التقليدي الثقايف التعبري وأ شاكل رسيةال املعارف التقليدية  التحديد

 ويفاملعارف التقليدية  نص يف 3 املادة يفالوارد تعدد املس توايت امل هنج ال يف النظر للجنة ميكن ،عليهو 
 عدم تصوركن ميو  .ةالشلكياال جراءات  مناقشة عند التقليدي الثقايف التعبري أ شاكل نص يف 3 املادة

جراءات  بعض ووضع التقليدي، الثقايف التعبري أ شاكل أ و التقليدية املعارف أ نواع لبعض ةشلكي وضع ا 
وقد ختتلف  التقليدي. الثقايف التعبري وأ شاكل التقليدية املعارف من أ خرى ل نواع ةشلكيال  اال جراءات
 .اليت س ت منح احلقوق لنوع وفقا يضاأ   اال جراءات

املعارف  التدابري الانتقالية 04
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
 التقليدي

 املعارف التقليدية - 9املادة 

أ شاكل التعبري الثقايف  - 9املادة 
 التقليدي

 املعارف مجيع عىل نطبقي  أ ن ينبغي الصك أ ن عىل اال جامع تعكس النصني الك من 0.9 الفقرةأ ن  يبدو
 صيغةوختتلف  امحلاية. معايري نفاذ،ال  دءتس تويف، عند ب اليت التقليدي الثقايف التعبري التقليدية/أ شاكل

 أ كرث اتعبري  وختتار التفصيل من مبزيد الصيغة دراسة يف تنظرأ ن  للجنةني، وميكن النص يف الفقرة هذه
 .االتفاقملوضع  وضوحا

 ،املعارف التقليدية نص يف خيارات ثالثة 4.9 الفقرةتعرض  املكتس بة،الغري  حقوق مسأ ةلوفامي خيص 
ىل حاجة هناكو  التقليدي. الثقايف التعبري أ شاكل نص يف وخيارين  وهجات بني للتوفيق النقاش من مزيد ا 
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عادة طريق عن ذكل حتقيق وميكن تلفة،اخمل  نظرال   أ كرث بلغة همامل  املفهوم هذاللتعبري عن  النص صياغة ا 
ىل أ ن تنظر يف  مدعوة واللجنة .ةطاوبس وضوحا  تراها اليت التغيرياتلتدخل  ني وتقارن بيهنامالنصا 

 مناس بة.

العالقة ابالتفاقيات  03
ادلولية ال خرى 

وحمك عدم 
 الانتقاص

املعارف 
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
املوارد /التقليدي

 الوراثية

 املعارف التقليدية - 01 املادة

 ادليباجة

أ شاكل التعبري الثقايف  - 03الفقرة 
 التقليدي

أ شاكل التعبري الثقايف  - 01املادة 
 التقليدي

 املوارد الوراثية - 01املادة 

ذا اكنت   الصك بني املتبادل ادلمع عىل تنص أ وىل فقرة عىل تويحت  الثالثة النصوص مجيع يف 01 املادةا 
ن ال خرى، ادلولية واملعاهدات واالتفاقيات ن نص  خمتلفة، لغة ابس تخدام ذكل اكن وا   التعبري أ شاكلفا 

 موجودالانتقاص  عدم مبدأ   أ ن )الحظالانتقاص  عدمتنشئ حمك  اثنية فقرةيتضمن  التقليدي الثقايف
 الوراثية املوارد نصكذكل  حيتويو  التقليدي(. الثقايف التعبري أ شاكل نص ديباجة من 03 الفقرة يف أ يضا

عالن من 30 املادة اخلصوص، وجه عىل دمع،ي أ ن ينبغي الصك أ ن عىل تنص اثنية فقرةعىل   ال مم ا 
 .ال صلية الشعوب حقوق بشأ ن املتحدة

 الانتقاص عدم حمك السابعة والعرشين اللجنةدورة  يفمنتدى الساكن ال صليني الاستشاري واعترب 
دراهجا  ال صلية الشعوب حبقوق الاعرتافويقيض ذكل احلمك بأ نه يف حال س بق  متداخةل. قضية  يفوا 

 التعبري وأ شاكل التقليدية املعارف لصكوكفال ينبغي  البناءة، الرتتيبات من وغريها واتفاقات معاهدات
 .امهنتنتقص  احلقوق أ و تكل تلغي نأ   الوراثية واملوارد التقليدي الثقايف

دراج يف تبت أ ن للجنة وميكن  ذكل احلمك يف وضعيف و مجيعها الثالثة النصوص يفالانتقاص  عدمحمك  ا 
 ال خرى. التفاقياتاب العالقة مادة يف أ و ادليباجة

العالقة ابالتفاقيات  03
ادلولية ال خرى 

وحمك عدم 
 الانتقاص

املعارف 
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
املوارد /التقليدي

 املعارف التقليدية - 01 املادة

 ادليباجة

أ شاكل التعبري الثقايف  - 03الفقرة 

ذا اكنت   الصك بني املتبادل ادلمع عىل تنص أ وىل فقرة عىل تويحت  الثالثة النصوص مجيع يف 01 املادةا 
ن ال خرى، ادلولية واملعاهدات واالتفاقيات ن نص  خمتلفة، لغة ابس تخدام ذكل اكن وا   التعبري أ شاكلفا 

 موجودالانتقاص  عدم مبدأ   أ ن )الحظالانتقاص  عدمتنشئ حمك  اثنية فقرةيتضمن  التقليدي الثقايف
 الوراثية املوارد نصكذكل  حيتويو  التقليدي(. الثقايف التعبري أ شاكل نص ديباجة من 03 الفقرة يف أ يضا

عالن من 30 املادة اخلصوص، وجه عىل دمع،ي أ ن ينبغي الصك أ ن عىل تنص اثنية فقرةعىل   ال مم ا 
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 التقليدي الوراثية

أ شاكل التعبري الثقايف  - 01املادة 
 التقليدي

 املوارد الوراثية - 01املادة 

 .ال صلية الشعوب حقوق بشأ ن املتحدة

 الانتقاص عدم حمك السابعة والعرشين اللجنةدورة  يفمنتدى الساكن ال صليني الاستشاري واعترب 
دراهجا  ال صلية الشعوب حبقوق الاعرتافويقيض ذكل احلمك بأ نه يف حال س بق  متداخةل. قضية  يفوا 

 التعبري وأ شاكل التقليدية املعارف لصكوكفال ينبغي  البناءة، الرتتيبات من وغريها واتفاقات معاهدات
 .امهنتنتقص  احلقوق أ و تكل تلغي نأ   الوراثية واملوارد التقليدي الثقايف

دراج يف تبت أ ن للجنة وميكن  ذكل احلمك يف وضعيف و مجيعها الثالثة النصوص يفالانتقاص  عدمحمك  ا 
 ال خرى. التفاقياتاب العالقة مادة يف أ و ادليباجة

املعارف  املعامةل الوطنية 02
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
 التقليدي

 املعارف التقليدية - 00املادة 

الثقايف أ شاكل التعبري  - 00املادة 
 التقليدي

 .كبريا اختالفا النص التقليدي الثقايف التعبري أ شاكلنص و  التقليدية املعارف نصخيتلف 
 نص من قريبا يبدومضموّنام  ولكن ختتلف لغهتام والثالثة( )ال وىل فقرتنياملعارف التقليدية  نص يتضمنو 

  .التقليدي الثقايف التعبري أ شاكل
دول أ عضاء/أ طراف متعاقدة منح موطين  :اخمتلف اخيار  أ يضااملعارف التقليدية  نص يتضمن ذكل، ومع

، يف حني أ ن املواطنني ميكهنم احلصول حامية مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف هذا الصك( فقط)أ خرى 
 .حامية أ وسع نطاقا عىل

املعارف  التعاون عرب احلدود 02
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
املوارد /التقليدي

 الوراثية

 يمت اليت التقليدي الثقايف التعبري التقليدية/أ شاكل ملعارفاملتعلقة ابهمة امل  قضيةال  احلمك هذا يتناول 04املادة 
 .ال قالميو  الثقافات عرب مشاركهتا

ىل حد ما ال وىل للوهةل قد تبدو اللغة أ ن رمغو   وقد املصطلحات، يف الاختالفات بعض هناك ،مشاهبة ا 
جياد أ جل منأ ن تتابع عن كثب هذه املسأ ةل  اللجنة ترغب  أ يضا وأ ود النصني. الك يف ال فضل صيغةال  ا 

ىل يشري الوراثية املوارد نص نا   أ قول أ ن النصني ال خرين ال  أ ن حني يف العرفية واملواثيق القوانني ا 
ىل ذكل  .يشريان ا 
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املعارف  تكوين الكفاءات 02
أ شاكل /التقليدية

الثقايف التعبري 
املوارد /التقليدي

 الوراثية

أ شاكل التعبري الثقايف  - 00املادة 
 التقليدي

 املوارد الوراثية - 03املادة 

ذاكء الوعي" حمك الوراثية املواردنص و  التقليدي الثقايف التعبري أ شاكلنص  يتضمن  "تكوين الكفاءات وا 
دراج يف تنظر أ ن لجنةل  وميكن التوايل. عىل "املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات" حمكو  مادة  ا 

 املسأ ةل. هذهجتاه  موحد ّنج اعامتد ال قل عىل أ و ،أ يضااملعارف التقليدية  نص يف بشأ ن تكوين الكفاءات

بنية النص وعناوين  07
 املواد

املعارف 
أ شاكل /التقليدية

التعبري الثقايف 
املوارد /التقليدي

 الوراثية

ىل النصوصوتيسريًا  لوضوحتوخيا ل   يف مماثةل بنية س تخدما اال ماكن، قدر ،املس توسن من ،للرجوع ا 
 املواد عناوين واس تعراض الوراثية واملوارد التقليدي الثقايف التعبري أ شاكلو  التقليدية املعارفنصوص 

 .ولكام اكن ذكل ممكنا الاقتضاء عند ،الثالثة النصوصوتوحيدها يف 

 


