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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرونوالثانية الدورة 

    2012201220122012لللليويو يويو يويو يويو     13131313 إىل  إىل  إىل  إىل 9999ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

  أشكال التعبري الثقايف التقليدي يف مشروع املواد بشأن محاية إسهام البلدان املتشابهة التفكري
 ثويقة من إعداد األمانة

يدية  .1 ية والعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا4وية ا نة احلكو رشة  تاسعة  ناء ا4ورة ا تقلأ ث ن ل للج ل لث مللكملع م ع
نة("والفوللكور  ست أن حتال  "2011 ل يويو22  إىل18 اليت عقدت يف الفرتة من") للجا لمتا

شأن  ("WIPO/GRTKF/IC/19/9 ثالويقة رشوع املواد  تفكري يف  شاهبة ا ب^ان ا هام ا بإ ل ت مل مل بري س لتعحامية أشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا ية1"ثكويقة معل") لل  .ل إىل دورهتا احلا

توي مرفق هذه الويقة عىل الويقة .2 يذا للقرار املذكور أعاله،  ثو ث حي ب^ان  (" WIPO/GRTKF/IC/19/9تنف هام ا لإ س
يدي ثقايف ا بري ا شأن حامية أشاكل ا رشوع املواد  تفكري يف  شاهبة ا تقلا ل تع ب ل لت ل م  ").مل

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه  .3 للجإن ا
ها فقالويقة ومر  .ث

]ييل ذy املرفق[

                                                
ن 1 رشة  تاسعة  للجرشوع تقرير ا4ورة ا ع ل  ).WIPO/GRTKF/IC/19/12 ثالويقة(ة م
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ة الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة احلكومي
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة التاسعة عشرة

    2011201120112011لللل يويو  يويو  يويو  يويو 22222222 إىل  إىل  إىل  إىل 18181818ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

  مشروع املواد بشأن محاية أشكال التعبري الثقايف التقليديإسهام البلدان املتشابهة التفكري يف 
يا سـويقة مقدمة من وفد إندو  نيث

 ملقدمةا

ية الفكرية ،2011 ل يويو18 يف .1 ية  نظمة العا تابع  تب ا4ول ا للملك تلقى ا ململك للم بو(ل ثة ا4امئة ) يالو ية من ا بعمذكرة  له شف
تضمن  يف،  نظامت ا4وية يف  ية وسائر ا تجارة العا نظمة ا تحدة و يا 4ى األمم ا تهورية إندو ن ل مل مل ل مل جسـ م نصا "نيمجل

يا ئبد ثقحول " م بري ا لأشاكل ا يديلتع تلف األقالمي يف  "لتقلايف ا تفكري من  شاهبة ا ب^ان ا هام من مجموعة ا خمكإ ل ت ملل س
نصوص ية " لاملفاوضات القامئة عىل ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا4وية ا بو احلكو نة الو ثاليت جتري يف  ن ل ي مللكجل ملعم

يديو ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ية( والفوللكور ل نة احلكو ما  ).لويةا4 للج

نة .2 رشة  تاسعة  نص املذكور يف ويقة معل ل^ورة ا يح ا تب ا4ويل أيضا أن  للجوطلب من ا ل ث ل عي ت نص . ملك يه يرد ا لو عل
 .ثيف مرفق هذه الويقة

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه  .3 للجإن ا
ها فقالويقة ومر  . ث

]ييل ذy املرفق[
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تفكري شاهبة ا ب^ان ا هام ا لإ مل ل  س
شأن يف  برشوع املواد  يديم ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  ل

 املادة األوىل
 موضوع امحلاية

يدي" .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ي£ مهنا، يعرب " ل ّيه أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة، أو أية  تشك
يل يل إىل  يدية ونقل من  ثقافة واملعرفة ا جفهيا عن ا ج ت تقل ثل لل تصار عىل ذyم  ª قما ييل دون: 

شعر واألحا» وأش )أ( ثل احلاكت واملالمح واألساطري وا ـي،  بري اللفظي أو ا لاكل ا شف متع ه ل غريها من ل
رسد، واللكامت   واألسامء والرموز؛ واإلشاراتلأشاكل ا

ية واألصوات  )ب( ثل األغاين واإليقاعات واملعزوفات املو يقي أو الصويت،  بري املو يقوأشاكل ا سـم سـ لتع
 ّاملعربة عن طقوس؛

شعائر والطقوس والطقوس يف أماكن وأشاك )ج( ية وا رس ثل الرقصات والعروض ا بري حلركة،  لل ا حتع ملم ل
يةّمقد سريات واأللعاب الر ضسة وا تة  مل مثبّواأللعاب وعروض ا4ىم وغريها من أوجه األداء، سواء 

تة؛  مثبّأو غري 

نون )د( بري املادي  ثل أشاكل ا بري امللموس،  للفوأشاكل ا تعم لتع ناع ل ندسة املعامرية لصوا ية وا لهات احلر ف
ية امللموسة واألماكن املقدسة  .حواألشاكل الرو

يدي يكون  .2 بري ثقايف  تقلتد امحلاية إىل أي  تع يدين كام مه تمربطامت ية  Àجªية و ثقا هوية ا تف ف للمسـل ع  ل
ناطقسـتخدمه تو 2  يف املادةونّمعرف هات أو ا شعوب أو امجلاعات أو ا ملتÂ ا افظ  أو حت األمم أوجلل

ية أو من تراÆاره كجزء من هويهتّطوتعليه أو  Àجª ية أو ثقا ع ا بقا للقانون الوطين واملامرسات افل ط 
 .فالعرية

رشيع الوطين بتيأن ينبغي  .3 ية املوضوع احملميلت ا يار املصطلحات احملددة  سميف ا لتت  .خ

 2املادة 
يدون  ملسـتفا

بري ا .1 يدون من حامية أشاكل ا لتعا يدي، كام يه معرفة يف املادةملسـتف تقلثقايف ا ية 1 لل صل، مه امجلاعات األ
ية يدي غري  و، أحمللوا ثقايف ا بري ا يان وطين حيدده القانون ا4اخيل إذا اكنت أشاكل ا تقلأي  ل تع لك ل

تحال حتديد امجلاعة اليت  ترصة علهيا أو إذا ا ية أو غري  ية و تحديد إىل جامعة أ سـسوبة  حمل صل ل مقن م
بطهتا  .سـتنا

شمل مصطلح و .2 ية"يألغراض هذه املادة،  ية 4وÔ " حمللامجلاعات ا ثقا ية وا Àجª هوية يف  فأي  للل ع تصن
 .احمليلعضو كام هو حمدد يف القانون 
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 3املادة 
 نطاق امحلاية

تعلق  .1  Öيدييف ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع بغيل بة وفعاÔ اختاذ ين،  نا ية  سـتدابري قانوية و معل   من أجلمن
 :ما ييل

رسيةم )أ( يدي ا ثقايف ا بري ا شف أشاكل ا لنع  تقل ل تع لك  ؛ل

يدي؛ )ب( ثقايف ا بري ا يدين مكصدر ألشاكل ا تقلوªعرتاف  ل لتع ل  ملسـتف

يدي و )ج( ثقايف ا بري ا تخدام امليسء ألشاكل ا ª تقلامحلاية من ل تع لسـ شويهول أو أي  تأي حتريف أو 
ياÝت ، مبااّأو أي فعل آخر يرض هب لهاتغيري آخر  سا االف ختب يف ذy أي  ًيقة أو حتدث  لب حلق

سلع أو خدمات تعلق  بأو تكون مضل£ يف ما  يد من ،ي تأ  àي مما يو يدين أو ص£ ب هلم ملسـتفا
سمعةتÂ األشاكل املذكورة ب ساس  بويكون من شأنه ا يدين مل  .أو سالمهتمملسـتف ا

يون حلق .2 يدون ا تع ا نتضمن ا4ول األعضاء أن  ملعمت ملسـتف ثابت ي ثاري وا ª ل ل ئت لترصحي مبا ييل سـ
 :وحظره

يدي خالف اللكامت واإلشارات واألسامء والرموز )أ( ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا  Öتقلف ل تع لي  :ل

يت؛ "1"  لتثبا

سخ؛ "2"  لنوا

 واألداء العلين؛ "3"

تحوير؛ "4"  لوالرتمجة أو ا

هور؛ "5" نقل إىل ا مجلواإلëحة أو ا  ل

توزيع "6"  .لوا

يدي اليت تكون لكامت وإشارات وأسامء ورموزفو )ب( ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا  Öتقل ل تع لي  :ل

يدي؛ "1" تخداîا ا تخدام ألغراض جتارية، خالف ا تقلأي ا سـ  لسـ

ية الفكرية  "2" ساب حقوق ا مللكوا  ممارسـهتا؛ وأكت

ي "3" بري ثقايف  ها مع ªدعاء الزائف بأهنا أشاكل  يع أو  تقلوعرض مواد  تع بيعب نع لل صدي من 
يدين كام مه معرفون يف املادة ّا  ؛2 ملسـتف

يدين كام مه معرفون يف املادة "4" نال من ا تخدام  ّوأي ا ملسـتف ي يه إحاÔ 2 سـ ف أو حيطّ مهنم أو 
يح تحقري أو ا هم  بزائفة إىل ص£ هبم أو يعر لتقلل ض ّ. 
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 4املادة 
 حلقوقاإدارة 

نصوص علهيا يف املادةاتعود إدارة  .1 يدين كام مه معرفون يف املادة 3 ملحلقوق ا ّإىل ا وجيوز . 2 ملسـتف
ترصحي منح للمسـتفيدين  نةللا تصة ا ية ا يôإلدارة الو õ ملعن يدين و ط ناء عىل طلب ا ملسـتفاليت تعمل  أو /ب

يابة عهنم، وفقا للقانون الوطين يدية يف اختاذ القرار  أو لن  .والقانون ا4ويللتقلإجراءاهتم ا

تصة ما ييل ترصحي، جمنحويف حال   :õاز لإلدارة ا

يص منحعدم  )أ( ناسب مع بعد إال خ الرتا شاور ا ملا نرية أو لت بقة ا يدين ومبوافقهتم ا تا سـتف ملسـ ملسـمل
شاركهتم  نظمي؛مًوفقا إلجراءاهتممبوافقهتم و يدية يف اختاذ القرار وا ت ا لتقل  ل

تعني عىل )ب( ّو تصة أن جتمع أي فوائد نقدية أو غري نقدية حمص£ /ي ّبغي لإلدارة ا õ تخدام من ني سـا
يدي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ها ل نفعهتم؛إىل تتيحو سخرها  بارشة أو أن  يني  يدين ا ملا ت ّن م ملعتف  ملسـ

شاورات  )ج( بموإجراء  سـنا يدينةم نرية  لضامن ملسـتف مع ا بقة ا ملسـتموافقهتم ا موافقهتم و أملسـ
ية شاركهتم وفقا إلجراءاهتم الو نو هم العريةطم ف وحقو  ؛ق

ها  فوائد نقدية أوة أيإحاÔ وضامن )د( نة ّحتصلغري نقدية  تصة ا يôاإلدارة ا õيني ملع يدين ا ملعن إىل ا ملسـتف
بارشة  نفعهتم ا سخرها  ملبارشة أو أن  مل ّت يديولصونم ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع  .ل

نح ماكفأ )ه( يدينمو  Ôللمسـتفة عاد. 

همبناء عىل طلب من  .2 شاور  يدين و معا لتتف تصة ، ملسـ يامخمجيوز إلدارة   :ييل امب لقا

شورة واإلرشادأداء  )أ( يف وإسداء ا ية وا تو ملوظائف ا ع  ؛لتثقل

تخدام رصد أوجه و )ب( يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تخدام اللضامن  ل ªناسب؛ملاعادل وسـ 

نافع نقدية أو غري نقدية؛لتحديد ري ووضع معاي )ج(  مأية 

يدي )د( ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا شأن ا ساعدة يف أية مفاوضات  تقلوتقدمي ا ل تع سـ ب لمل  .ل

تعلقة  .3 توىل إدارة احلقوق ا ملجيوز لإلدارة أن  يديبشلك من ت ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع سـتويف ياþي  ل
نصوص علهيا يف املادة تحديد إىل جامعة منسو  يكونوال 1 ملاملعايري ا ترصأول   نص  علهيا يف حالامق 

شاور مع احمليل عىل ذy و/القانون الوطين يدينلت ناملسـتفا  yي� اكن ذ ممك وموافقهتم   .ح
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 5املادة 
يدات ناءات وا ªلتقي  سـتث

يديينبغي أال تكون تدابري حامية .1 ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع �يدة  ل تخدام العريف اإلبوجه ألمق ªسـداع و
يدي داخل  ثقايف ا بري ا تطوير يف جمال أشاكل ا بادل وا نقل وا تقلوا ل تع ل ت لل ل يهنا يف ل  Öياق بامجلاعات وف لسـا

يدي والعريف عىل يد  يدين لتقلا يةملسـتفا  مبا يÀىش والقوانني فكام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العر
ية ل^ول األعضاء  .خلا4ا

بغ .2 تد ّالأي ينو ناءاتمت  تخدام أوجه ال إىل إ ايةامحل سـتثا يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  خارج عضوية ل
يدة أو  يدي أو العريفملسـتفامجلاعة ا ياق ا تقلخارج ا لسـ  .ل

ناءات مالمئةل^ول األعضاءجيوز و .3 يدات أو ا متد  تث أن  سـي تق تعارض ،  مبوجب القانون الوطينتع يرشيطة أال 
تخدام  يديأشاكسـا ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع ها و ل تخدام العادي  ªل يدين وأال يرض بال مربر عىل يدسـ ّ ا ملسـتف

رشوعة هم ا ملمبصا  .حل

سامح  .4 لبغي ا يدي ألغراض إدرا�بني ثقايف ا بري ا سخ ا يالت أو غري ذy من  تقلإعداد  ل تع ن لسج ل  يف ات
ها احملفوظات أو يف قوامئ اجلرد  ثقايففألغراض غري جتارية هدتعمميو سوحا سواءلها صون الرتاث ا  yم اكن ذ 

 . أو ال2 يف الفقرة به

 6املادة 
 مدة امحلاية

نصوص  .1 يدي ما دامت تÂ األشاكل تفي مبعايري امحلاية ا ثقايف ا بري ا متر حامية أشاكل ا ملبغي أن  تقل ل تع لي ل تسـ ن
 ؛ من هذه األحاكم1 علهيا يف املادة

بريو .2 نوحة ألشاكل ا تعامحلاية ا بارش لملم شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو تعد  يدي من أي  ثقايف ا ي ا ت تقل ّل ل
سمعة  يةامجلاعات أو امجلاعةبهبدف اإلساءة هبا أو  يةصل األ نحملل وا متي إلهيا أو بصورهتامل أو ا ، تنطقة اليت 

ّمتر ألجل غري حمدد ّ  .تسـ

 7املادة 
ية رشوط ا شلكا  لل

بري امكبدأ عام،  يةلتعال تكون حامية أشاكل ا نا بأي رشوط  يدي ر شلكثقايف ا ه تقل  .لل
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 8املادة 
بل ªتصافالعقوت  نو   وممارسة احلقوقسـ

نازعات وتدابري حدودية وعقوت  .1 يات لإلنفاذ وسوية ا ملبغي إëحة آ ت ل تصافني بل ا نو رسة سـ ّ تكون  مي
ي نبل ªتصاف، مبا يف ذy ةفواك ية، يف حال خرق امحلاية املكفوÔسـ ية واملد نا ن ا ئ ثقايف جل بري ا ل ألشاكل ا لتع

يدي  .لتقلا

نة وفقا لُإذا حو .2 تصة  يôددت إدارة  خم همة 4 لامدةمع� ها أيضا  مب، جاز  ساعدة تلكيف شورة وا ملتقدمي ا للمسـتفيدين مل
شار إلهيم يف املادة تعلق 2 ملا  Öتصاف بإنفاذ احلقوق ي فª با مبوجب هذه املادة نوطلب نا  yسـمىت اكن ذ م

Àيدينس بوناء عىل ال  .ملسـتفمن ا

يدي، حيق للك طرفنشوءيف حال و .3 بري ثقايف  تخديم  يدين و يدين أو بني ا نازعة بني ا  ّ تقل تع مسـ تف تف سـم ملسـ  مل
نازعات متعاقد معين سوية ا تق£ وبدي£  ية  ية إىل آ يل ا مل أن  ت سـ ل لقض لحي يدين من م بة أكرث  نا تفتكون  للمسـم سـ

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ميي وأو/الوطين و هبا يف القانون افمعرت وتكون ل أو القانون /قل القانون اإل
 .ا4ويل

 9املادة 
ية تدابري ªتقا لا ن  ل

1. يدي اليت تفي  ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا تقلبق هذه األحاكم عىل  ل تع مج لتط نصوص علهيا يف املادةل  1 ململعايري ا
نفاذ لند دخول األحاكم حزي ا  .ع

يف و .2 يبغي  تكي بل دخول هذه ااألفعال ن يدي اليت بدأت  ثقايف ا بري ا قمترة خبصوص أشاكل ا تقل ل لتع ل ملسـ
باحة أو اليت  تكون  نفاذ واليت ما اكنت  ماألحاكم حزي ا ل تÀىش معتنظمهال تلفة،  ل هذه األحاكم بطريقة   خم

نوات5 و3  يفضل أن ترتاوح بني يف غضون î£ معقوÔاألحاكم املذكورة نفاذ وهال بعد دخوسـ  نا ل حزي ا هر
سـهبا الغري سـبق أن حرتام احلقوق اليت   .3 ن وفقا للفقرةواملؤهلكتا

ية خاصة و .3 تيس أ يدي اليت  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا  Öمهف تقل ل تع تكي ل بة ل ية اليت 4هيا لنسـ ملعنللجامعات ا
تÂ امجلاعات احل لحقوق فهيا واليت تكون قد أخرجت عن نطاق حتمك تÂ امجلاعات، يكون  ّ ق يف اسرتجاع ِ

 .تÂ األشاكل
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 10املادة 
ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي  مللكالعالقة حبامية ا

ًيدي وفقا لاثقايف لاتعبري لأشاكل احامية ّتمكل  ّهذا الصك تقل بقة عىل  واإلجراءاتامحلايةل  تÂ األشاكلملط ا
تقاهت هأي /امشـو ناء عىل الحتوير  يةنالصكوك القانوب  ية الفكرية وأحاكم وخطط العمل ملعنية ا للملك والصكوك ا4وية  ل

ية إىل ثقايف مالقانون ا4ويل الرا ثقايف ل صون الرتاث ا بري ا لونوع أشاكل ا تع  .هبام والهنوض امواحلفاظ علهيلت

 11املادة 
ية  طناملعام£ الو

ئة  نا شـبغي أن تكون احلقوق والفوائد ا ل ثقعنني بري ا ل حامية أشاكل ا تدابري أو القوانني لتع ناء عىل ا يدي  لايف ا ب لتقل
نفذ هذه  ية اليت  تالو نه كام هو حمدد املعاهدةطن ميني يف ب^  نني أو  يدين املؤهلني، من موا يع ا تاحة  ي،  ط بعمجل مق تف ملسـم

بات مبوج هداتجب الوا  .ل ا4ويةلتعأو ا

 12املادة 
تعاون عرب احلدود  لا

ثقايف ا بري ا تيف حال اكنت أشاكل ا ل لتع ية يف عدة ل تلفة أو شعوب وجامعات أ شرتكة فÖ بني ب^ان  صليدي  خم م قل
تعاقدة  بغي أن تقدم األطراف ا ية،  ملوالت قضا ي ّئ يذ تدابري اإلنفاذ خدمات ن سري  ساعدة من أجل  تنفتعاون و يت م

نصوص علهيا يف هذا الصك ّا  .مل

 ]ثهناية املرفق والويقة[


