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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالثامنة  الدورة
 2011مايو  13 إىل 9جنيف، من 

مذكرة عن مشاورات الرئيس غري الرمسية حول 
  شروع املواد بشأن أشكال التعبري الثقايف التقليديم

  األمانةمن إعدادثويقة 

رشة  .1 سابعة  عخالل ادلورة ا يدية للل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ث ن ل لج مللكملع م
سمرب 10 إىل 6الفرتة من ، املعقودة يف والفوللكور نة الريس، 2010ي د ئ، دعت ا سفري للج فيليب أوادي، إىل لا

نة وإىل  بةل  بل انعقاد ادلورة ا ية مع اكفة الوفود  شاورات غري ر للجإجراء  مس ملقم يغة معدةل ق ّإعداد  للمواد ص
يدي، ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا تقلا ل تع لمل نة") ئنص الريس"يف شلك ( إن أمكن ل نظر فهيا ا للجيك  يف دورهتا  ت

بةل  1.ملقا

مترت من ئوقد بدأ الريس يف إج .2 شاور ا ية  سـراء  ت شاور . 2011 مارس 31 فرباير إىل 10معل ية ا تواكنت  لمعل
ثلني  نة، أي وفود ادلول األعضاء وا شاركني يف ا توحة لاكفة ا ملمشامةل و للج مل متدينمف بني ا ملعمن املرا ومل تكن . ق

هور توحة لعامة ا شاورات  مجلا مف  .مل

شا .3 ملونظرا ألن الريس اكن قد أشار إىل أن تكل ا يةوراتئ ت مس غري الر " دون عقد اجامتع فعيل "جرىسـاملوسعة 
سائل ا"وإىل  تطرق إىل ا ملأنه لن  مل شأهناي تفاوض  نة ا ياسة العامة اليت يقع عىل عاتق ا بتعلقة اب ل للج فقد ، 2"لسـ

يا عىل تدى الكرتو بو  تضافت أمانة الو نا ن ي بيك مسـ نربها ا لشـ  شاورم ية ا تساعدة الريس يف  معل لمل  .ئ

                                                           

1

نة   رشة  سابعة  للجرشوع تقرير ادلورة ا ع ل  .)WIPO/GRTKF/IC/17/12 Prov.2(م

2

سه، الفقرة    .335نفاملرجع 
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شئ ا .4 ملوقد أ شاركة يف ن نة من ا شاركني يف ا ملتدى من أجل متكني ا للج مل ية ن يهنم،  بغبادل اآلراء مع الريس وفامي  بت ئ
ها و املواد مرشوعتنقيح مواصةل  بديةلال سـامي تبسـيطو يارات والاقرتاحات ا ليل عدد ا خل شاور . تقل يحت  توقد أ للت

توحمرشوع" ية ا ياغة غري الر ملف املواد اليت أعدهتا مجموعة ا مس نةلص رشة  سابعة  للجة يف ادلورة ا ع " ل
سمرب  9 بتارخي ساءا،2010يد نة إىل العارشة  ثا ساعة ا م من ا ل عىل وتكل املامرسة ومن أجل احلث عىل . مل

بيك ويه ترد يف املرفق نرب ا ئةل واقرتاحات عىل ا شات، طرح الريس أ نا شـاسـهتالل ا مل سـ ق لمل وأرسلت إىل اكفة . ئ
شاركني رساةل معممة ومؤرخة  شاور، 2011فرباير  8ملا نت معلومات عن ا ت  يف ولتضم سأةل  كال سـامي عن  م

يل نة ا شاركني يف ا سجميكن  للج نفاذ إىل . لتللم تاح هلم ا يل حىت  نة إىل ا شاركني يف ا لومتت دعوة ا ي سج للج لتمل
بيك نرب ا شـا يل . لمل بات ا بو مراجعة لك طلب من  سجوقد توىل عضو يف أمانة الو طل نفاذلتي تاح ا للضامن أال   إىل ي

نة شاركني يف ا بيك إال  نرب ا للجا للم شـ  .لمل

يقات خالل فرتة  .5 سة مهنم  نة وأدىل  شاركني يف ا سني من ا يل  تعلويف الهناية، مت  مخ للج مل مخ بسج شاورت  .لتا

يغة م .6 يقات احملدود، قرر الريس عدم إعداد  شاورات، ونظرا لعدد ا تام ا صويف  تعل ئمل شاريع املوادعدةللخ  .مل 

ية ا .7 يقات لتشاور، فإن معلورمغ انهتاء  شاركون اليت مت اإلدالء هبالتعلا نظر فهيا ا تاحة يك  تدى ما تزال  مل يف ا ي من مل
نة يقات ومه . للجيف ا يام بذكل يك يطلعون عىل ا هم إىل اآلن ا بوا  شاركني اذلين مل  تعلوميكن  يطل لللم لق تسجيل

تايل نوان ا لمدعوون إىل الاتصال ابألمانة عىل ا يل int.wipo@grtkf :لع ية ا لتسجملعرفة   .كيف

 

نة مدعوة إىل  .8 ثذه الويقة اإلحاطة علام هبللجإن ا
هامبو  .فقر

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 املرفق

ئةل واقرتاحات مقدمة من الريس ئأ  سـ

 مسائل عامة

تابة  - ية"املقابل اإلنلكزيي للكمة كهل ميكن  كبدوءا حبرف اليين " صلاأل ت نص لكهبريم  ؟ ل يف ا

ترب ية  شعوب األ بعض بأن ا تعدفع ا صل ل ية"كتابة احلرف األول من املقابل اإلنلكزيي للكمة  أن يف ل ابخلط الصغري " صلاأل
ها،  تايل أنه من الرضوري لعدم احرتام  تب احلرف األول من لكمة لوارتأوا اب ية"يكأن  نص اإلنلكزيي ابخلط " صلاأل ليف ا

بري يف  هامشاريع امللكا ساقا مع ا. لكواد  شعوب توذكل ا شأن حقوق ا تحدة  يغة اإلنلكزيية إلعالن األمم ا بع يف ا لخلطّ ا ب مل لص ّت مل
ية  .صلاأل

شعوب"هل ميكن وضع املقابل اإلنلكزيي للكمة  - يغة امجلع؟" لا  صدوما يف 

بري  بغي وضع املقابل اإلنلكزيي  بعض بأنه  تج ا تعا لل ن ية"يح شعوب األ صلا يغة ا" ل مجلع، أي بإضافة احلرف صدوما يف 
ها  ذكل املقابلإيل " s" تالاليين  شاريع املواد  لكيف  ساقا مع ا. م يغة اإلنلكزيية إلعالن األمم توذكل ا بع يف ا لصخلطّ ا ّت مل

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلا ل ب  .مل

يط اإلشارة إىل  -  ؟"ادلاخيل"أو إىل " طينالو"إىل حبيث يمت اإلشارة سواء " ادلاخيل/القانون الوطين"تبسـهل ميكن 

تعلق به" داخيل"يقصد بلكمة  بدل أو  متي إىل ا يلك ما  ل متي إىل "أو " ين تعلق هبالوالية ينلك ما  وفقا لقاموس بالك " (ايأو 
بري ). القانوين هم من  تعوميكن أن  نه يف وميكن أيضا أن . ادلاخيلنه مرادف للقانون أ" الوطينالقانون "يف ميكون املقصود 
بدلان ية لا توى يف األنظمة القضا ئ الاحتادية أعىل  بدلية أو القانون يف مقابلمسـ ثال وقانون ادلوةل وقانون ا ل قانون املقاطعة  م
يق نطاقا من مصطلح " وطين"ويف هذه احلاةل، ميكن أن يكون مصطلح . احمليل تلفا" داخيل"ضأ  .خموأن يعكس واقعا 

 موضوع امحلاية - 1املادة 

نص ، يطرح1يف الفقرة  - يةل ا لته احلا يارين يف نفس امجلةل، مما جيعل بصيغ نصخ  هم ا لمن الصعب  هل ميكن الفصل ف. ف
نص اكآليت يث يكون ا يارين،  لبني ا حب  :خل

يدي" ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  يه" ل

يار  ثقافة واملعرفة ا:1خلا يةل مهنا، يعرب فهيا عن ا تقل أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة، أو أية  لل ّ من [تيدية ونقل تشك
يل جيل إىل   ،]ج

يار  هم يف املادة :2خلا يدين كام ورد تعر يف أشاكل ملموسة أو غري ملموسة من إبداع ا تصار 2ملسـتف ثل ما ييل دون الا ق  م
 "]...[: عىل ذكل

ية من 1يف الفقرة  - ياغة الفقرات الفر ع، ميكن  ثةل ) د(إىل ) أ(ص تدا(مبطريقة موجزة عن طريق حذف قامئة األ ءا من با
تفاظ مع ذكل )"مثل" بداية ويهح، مع الا ئات املذكورة يف ا لاب  :لف

ـي؛ )أ(" بري اللفظي أو ا لشفهأشاكل ا  لتع

يقي أو الصويت؛[ )ب( بري املو سـوأشاكل ا  لتع

بري ابحلركة،  )ج( تةلتعوأشاكل ا تة أو غري  ّسواء  بّ ثب مث  ؛م

بري امللموس )د(  ".لتعوأشاكل ا
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بري اليت ميكن أن تكون موضوعا للحامية ية حتدد أنواع أشاكل ا رشيعات الو تعوميكن ترك ا ن لت ط ومن شأن الصك ادلويل . ل
تخدامه  لأن يوفر اإلطار الواسع اذلي ميكن للك طرف من األطراف املوقعة ا شلك موضوعات للحاميةتعريفسـ أكرث  ب 

 .حتديدا

يفات أو األ - يغة املقدمةنوالتصنكذكل، ميكن حذف تكل ا يط ا بري  ية ألشاكل ا لصع الر سـ تع بسـ ل تي  .لئ

تخدم الفقرة  - ناقضة2تسـو ية مصطلحات قد تكون مكررة أو  يغهتا احلا ت  ل يهنامبص تخدم . ب فامي  ثال، يل ا سـفعىل  تمل سب
ية تا لتلف املصطلحات ا ل تفادي ذكل . غريهاو" متأصل"و " عىللدا"و" ّممزي"و" فريد": خم نص  يط ا لهل ميكن  ل تبسـ ف

ت ناقض؟ لا بق أيضا عىل املادة لتكرار أو ا نظر عن املصطلح . 2ينطوهذا  نص، بغض ا يق وضوح ا هدف هو ضامن  لفا ل حتق ل
يارها ياره أو املصطلحات اليت يمت ا تاذلي يمت ا خت  .خ

يدون- 2املادة   ملسـتف ا

نص لكه - يدين يف ا ية موحدة  لهل ميكن وضع  للمسـتفسم ثلت يدون "م  يدون "أو " ملسـتفا هم يف كام ملسـتفا يفمت تعر
 ؟"2املادة 

يدون" أو وصفا عاما ملصطلح ا تعريف2ميكن أن تقدم املادة  نص" ملسـتفا يه، . لألغراض ا ثةل حتذفعلو للمسـتفيدين م أي أ
ساطة إىل مصطلح . وردت يف مواد أخرى يدون"ببوبذكل تمت اإلشارة  نص بأمكهل، ما عدا يف املادة " ملسـتفا يث 2ليف ا ح 

 . للمصطلحسـيقدم تعريف أو وصف

تفاظ ابإلشارة إىل  -  ؟"األفراد"حهل ميكن الا

يدين بار األفراد  يان ا تفلقد اقرتح أنه من املمكن يف بعض األ مسـح يدية . عت نصوص عن املعارف ا تقلونص أحد ا ل لي
)WIPO/GRTKF/IC/18/5/Prov. ( يلعىل حاالت  .لقبمن هذا ا

ية  - ثا يارات ا نهل ميكن حذف مجموعة ا ل تداء من ( خل  ؟....")وفقا"با

نصإن  يط ا ساعد عىل  لذكل  سـ تبي توى الوطين. س سائل ملعاجلهتا عىل ا سـمفن املمكن ترك تكل ا  .ململ

برية يف املقابالت اإلنلكزيية  - ية ا لكهل ميكن حذف األحرف الال يدين لللكامت تين ئات ا شري إىل  تفاليت  ملسـف مثل (ت
 وغريها؟" أمم"ومقابل لكمة " جممتعات"مقابل لكمة 

 نطاق امحلاية - 3ادة امل

يكون أساسا  - ثالثة  يارات ا يار أحد ا لهل ميكن ا ل خل   املفاوضات؟ملواصةلخت

يار  1 خلا

متع احمليل املعينابء، هل ميكن حذف اإلشارة إىل يف املادة  - شعب األصيل أو ا جملا يري، هل ل لتغ؟ ومع إحداث ذكل ا
يغة امجلع  يغة املفرد  تعاضة عن  بصميكن الا ص نحوية؟لضامن  اإلنلكزيية لصيغةايف سـ ياغة ا لحصة ا  لص

تداءا من(هل ميكن حذف الفقرة األخرية من املادة ابء  - تخدم غري املرصح هل"با ؟ ويف املقابل، ...."ملسـ يف حال بذل ا
بارة  تعلق  ياغة ال سـامي فامي  يح ا بعهل ميكن  ي لص بسلتفادي "  ومل يوفق يف ذكل"تنق  ؟للا

تكرار ب -  ني املادتني ابء وجمي؟لهل ميكن احلد من ا

يار   2خلا

يةاملادتني "يف املادة ابء، هل ميكن قلب اإلشارة إىل  - ثا ناألوىل وا نص اكآليت" ل نطق؟ وبذكل يكون ا لمراعاة  : للم
ية واألوىل" ثا ناملادتني ا  ".ل
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يني - تا ياريني ا يار أحد ا لهل ميكن ا ل خل تحال ذكل : "خت ناع انجتا عن إال يف احلاالت اليت يكون فهي/ سـإال إذا ا متا الا
تخدام  ؟"سـطريقة الا

يار   3خلا

شف"هل ميكن تفادي تكرار لكمة  - سطر األ" لكا  ؟1ول من الفقرة ليف ا

ية للحقوق - 4املادة   عاإلدارة امجلا

ية ملعاجلهتا عىل  - يغة احلا يل الواردة يف ا تفا ثري من ا بري عن طريق ترك ا شلك  نص  يط ا لهل ميكن  لص ص ل ك ب ل لكسـ تب
توى  تضااب؟ملسـا يغة أكرث ا توصل إىل  ها  نارص اليت ميكن حذ قالوطين؟ وما يه ا صف لل  لع

يارات يه هذه ا توى اذلي تمت  توى الوطين هو ا بغي أن يكون ا خلو سـ فسـ ملن مل  .ي

يدات -5املادة  ناءات وا لتقيالا  سـتث

ية  - ثا يار الفقرة ا نهل ميكن ا ل تني  وأخت بديةل املقرت حالفقرة ا بديةل2الفقرة (ل يةل والفقرة ا يغهتام احلا ل   ملواصةلكأساس ) بص
 املفاوضات؟

ناءات"إىل املقابل اإلنلكزيي للكمة " s"هل ميكن إضافة احلرف  - سب؟" سـتثا  حألغراض حنوية و

ية اكآليت ثا يغة الفقرة ا نوبذكل تكون  ل رشيع الوطين [:"ص لتبت ا ّ شأن حق /ي بو  ية برن ومعاهدة الو باحمليل وفقا التفا ي ق
تخدامسـاملؤلف يف إاتحة ا سامح اب سـناءات ويف ا ل  ..."تث

تعاضة عنهل ميكن  - ترص اإلنلكزيي  اإلشارة إىلسـالا يغة املقابةل هل ويهابإلشارة إىل " WTC"خمل ا  لصا
"WIPO Copyright Treaty"نص اإلنلكزيي  ؟ل يف ا

 مدة امحلاية -6املادة 

يارين  -  ؟2 و1خلهل ميكن دمج ا

 فاذ وممارسة احلقوقالعقوابت واجلزاءات واإلن - 8املادة 

يار واحد؟ - تكوين  تخداهما  نارص اليت ميكن ا خما يه ا ل سـ  لع

بار املادة  - يا (8عتهل ميكن ا شلك مادة اتسعة جديدة، ) ناث بارها 8م ميكن إدراهجا يف املادة ألتمادة قامئة بذاهتا  عت اب
 فقرة جديدة؟

ية - 9املادة  تدابري الاتقا لا ن  ل

يح نص الفقرة له - تفادي اخللط بني 3ض ميكن تو شلك أكرب  ل  يديب ثقايف ا بري ا تعادة أشاكل ا تقلا ل تع لسـ   ذاهتال
بارها ( يةعتاب ثقا ية ا فجزءا من ا تعادة احلقوق؟) لمللك  سـوا

هدف من الفقرة املذكورة تعلق اب بس فامي  يا  ليوجد حا يل ناكومن املمكن أيضا أن . ل  تعارض بني تكل الفقرة وغريها هيكون 
ثل لمن الصكوك ادلوية  ية،  ثقا ية ا تعلقة اب ما ف لمللك يوسكومل ية ا ناتفا ل ترياد ق نع ا تدابري الواجب اختاذها حلظر و تعلقة اب سـ ا ل ممل

رشوعة ية بطرق غري  ثقا تلاكت ا ية ا موتصدير ونقل  ل فملم نة ملك  .1970لسـ، 
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ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي -10املادة   مللكالعالقة حبامية ا

يار هل ميكن - ية من ا ثا خل حذف الفقرة ا ن ها؟أ 1ل  ضيحو تو

نص املعين  بعض بأن ا لدفع ا ية الفكريةل تعلق اب مللكال يامتىش مع صك   .ي

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


