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  مشروع مواد :التقليدية أشكال التعبري الثقايف محاي

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

 (اللجنة) يف احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور انقشت اللجنة .1
اليت  والواثئق إالعالميةواثئق العمل مجيع  2012يوليو  13ٕاىل  9املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من  نيالعرش الثانية و هتا دور

 WIPO/GRTKF/IC/22/5و WIPO/GRTKF/IC/22/4دلورة، وال سـامي الواثئق لتكل أاعدت 
وعىل ٔاساس هذه الواثئق والتعليقات . WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/22/INF/4و

: مرشوع مواد" وفقا للوالية املسـندة ٕالهيا علهيا يف اجللسة العامة، ٔاعدت اللجنة نص "حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي
عند اختتام  علهيا ة اليت اكنصيغل ابذكل النص رفع يُ وقّررت اللجنة ٔان  .WO/GA/40/7من امجلعية العامة يف الوثيقة 

 .WO/GA/40/7 ٕاىل امجلعية العامة للويبو لتنظر فيه وفقا لوالية اللجنة الواردة يف الوثيقة 2012يوليو  13ادلورة يف 

جمي يف املرفق  2012لعام ٕاىل امجلعية العامة للويبو نص "حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد"  وقُدم .2
 .WO/GA/41/15 للوثيقة

مواصةل املفاوضات املكثفة واملشاركة حبسن النية وبمتثيل مناسب عىل " 2012لعام ووافقت امجلعية العامة للويبو  .3
صك قانوين دويل (ٔاو نصوص صكوك قانونية دولية) يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية، واملعارف بغية التوصل ٕاىل نص 

ٕاىل النصوص املوجودة اليت قدمهتا اللجنة ها "معل اللجنة يف  ستند"، وقررت ٔان ت التقليدي الثقايف التقليدية، ؤاشاكل التعبري
وقررت امجلعية العامة كذكل  .")WO/GA/41/15 واملرفق جمي من الوثيقةٕاىل امجلعية العامة (املرفق ٔالف، واملرفق ابء، 

 .ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديوالعرشين اخلامسة ٔان تتناول اللجنة يف دورهتا 
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 .WO/GA/41/15 للوثيقةجمي ويرد يف مرفق هذه الوثيقة املرفق  .4

 الوثيقةٕان اللجنة مدعوة ٕاىل اسـتعراض  .5
ليق علهيا قصد وضع صيغة الواردة يف املرفق والتع 

 لها. معّدةل

  

  [ييل ذكل املرفق]
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  حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي:
  مرشوع مواد
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 مقدمة

يعرض هذا النص النتاجئ احملققة عند اختتام ادلورة الثانية والعرشين للجنة احلكومية ادلولية (اللجنة) وفقا لوالية امجلعية 
 ). ويقدم مسائل ال يزال العمل علهيا جاراي.WO/GA/40/7العامة للويبو (الواردة يف الوثيقة 

 مالحظات امليّرس 

عقب  5و 2و 1. وقد ٔادخلت تعديالت ٕاضافية عىل املواد اسـتون-ة كمي كونويل، السـيدهذا النص من ٕاعداد امليرس
مشاورات ٔاجراها فريق اخلرباء. ؤاما املواد املتبقية فهـي فقط من معل امليرس استنادا ٕاىل املناقشات اليت دارت ٔاثناء اجللسة 

ٔاعربت عن انشغاالت ٕازاء ما اقرتحه لبيان ٔان بعض الوفود قوسني بني  12و 11و 10و 9و 8و 4العامة. ووضعت املواد 
  امليرس يف تكل املواد ٔاو ٔاهنا حتتاج ٕاىل مزيد من التفكري بشأهنا.

والهدف هو تقليص عدد اخليارات وتبسـيط النص. وعند ٕاعداد النص، وضع امليرس نصب عينه ذكل الهدف ؤاخذ بعني 
 ويف ٕاطار فريق اخلرباء (ابلنسـبة لتكل املواد اليت انقشها الاعتبار الاقرتاحات املقدمة ٔاثناء مناقشات اجللسة العامة أالوىل

  الفريق). ومل يتسن للميرس ٕاعادة الصياغة بعد مناقشات اجللسة العامة الثانية.

  وأُعّد تعليق عىل لك مادة يفرس لك تغيري مقرتح وحيدد عددا من القضااي العالقة.

ان يف حال غياب توافق االٓراء داخل قوسني. ولكن يوضع القوس وعند اسـتخدام اخليارات ٔاو البدائل ال يوضع النص بني
  اخليارات.

  واجلدير ابذلكر ٔانه ّمت الاسـتعاضة عن عبارة "يتعني" ٔاو عبارة "ينبغي" بعبارة "يتعني/ينبغي" يف مجيع ٔاجزاء الوثيقة.

  نسخة ٔاهنا ستناقش الحقا.ومبا ٔان اللجنة مل تمتكن من تناول ٔاهداف ومبادئ السـياسة العامة، فقد ورد يف هذه ال 
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  (تناقش الحقا) هدافاالٔ 

  ينبغي ٔان هتدف حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي ٕاىل ما ييل:

  ٕاقرار القمية

بأن الشعوب وامجلاعـات أالصـلية وامجلاعـات التقليديـة وغريهـا مـن امجلاعـات الثقافيـة تعتـرب ٔان  قراراالٕ   "1"
وفكريـة وجتاريـة وتربويـة، وعلميـة اجامتعيـة وثقافيـة وروحيـة واقتصـادية  ةقمية ذاتية، مبـا فهيـا قميـ لرتاهثا الثقايف

الشـعوب أالصـلية عود ابلفائدة عىل تبداع االٕ بتاكر و لالأُُطرًا  والفوللكور تشلكوالتسلمي بأن الثقافات التقليدية 
  ية ٔامجعها؛البرش  وامجلاعات التقليدية وغريها من امجلاعات الثقافية وعىل

  تشجيع الاحرتام

اليت تصون ٔاشاكل التعبري عن  وامجلاعاتتشجيع احرتام الثقافات التقليدية والفوللكور وكرامة الشعوب   "2"
  الفكرية والروحية؛و  الفلسفية تكل الثقافات وذكل الفوللكور وحتافظ علهيا، وكذا سالمهتا الثقافية وقِيمها

  للجامعاتتلبية الاحتياجات الفعلية 

التقليديـة  وامجلاعـاتأالصـلية وامجلاعـات الاسرتشاد ابلتطلعات وأالماين الصادرة مبارشة عن الشعوب   "3"
وإالسهام يف حتقيق الرخاء والتمنيـة واحرتام حقوقها يف ظل القانون الوطين وادلويل الثقافية غريها من امجلاعات و 

  ؛وامجلاعاتلشعوب لتكل ا سـتدامةوالاجامتعية امل والبيئية الاقتصادية والثقافية 

  منع المتكل غري املرشوع ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي وسوء اسـتخداهما

تزويد الشعوب وامجلاعات أالصلية وامجلاعات التقليدية وغريها من امجلاعات الثقافية ابلوسـائل القانونيـة   "4"
غـري املرشـوع ٔالشـاكل تعبريهـا الثقـايف [ومشــتقاهتا] [ؤاي  والعملية، مبا فهيا تدابري إالنفاذ الفعـاةل، ملنـع الـمتكل

حتوير لها]، [ومراقبة] وطرق اسـتخداهما خارج السـياق العريف والتقليدي، وتشـجيع التقـامس املنصـف للمنـافع 
  املتأتية من اسـتخداهما؛

  امجلاعاتمتكني 

أالصــلية وامجلاعــات  وببطريقــة تكــون متوازنــة ومنصــفة وقــادرة فعــًال عــىل متكــني الشــع ذكل حتقيــق  "5"
ٔاشاكل تعبريها  حقوقها وصالحياهتا بطريقة فعاةل يف الثقافية من ممارسة امجلاعاتالتقليدية وغريها من  وامجلاعات

  الثقايف التقليدي؛

  وتعاون امجلاعات دمع املامرسات العرفية

هـا املتواصـل عـىل يـد تـكل ٔاشاكل التعبري الثقـايف التقليـدي وتطورهـا وتبادلهـا وتناقل  اسـتخداماحرتام   "6"
  وفهيا وبيهنا، وفقًا لٔالعراف القامئة؛ امجلاعات
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  إالسهام يف صون الثقافات التقليدية

واحلفاظ علهيا، مبـا يعـود  وتسـمتر ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي البيئة اليت تنشأ فهيا إالسهام يف صون  "7"
الثقافيـة ومبـا يعـود  امجلاعـاتالتقليديـة وغريهـا مـن  عـاتوامجلاأالصـلية وامجلاعـات بفائدة مبارشة عىل الشعوب 
  ابلفائدة عىل البرشية عامة؛

  امجلاعاتتشجيع الابتاكر وإالبداع يف 

الشـعوب  مـا تنـتج منـهســامي  النشاط إالبداعي والابتاكري القـامئ عـىل التقاليـد، وحاميتـه، وال ماكفأة  "8"
  الثقافية؛غريها من امجلاعات التقليدية و  وامجلاعاتأالصلية وامجلاعات 

  الهنوض ابحلرية الفكرية والفنية والبحث والتبادل الثقايف برشوط منصفة  "9"

الهنــوض ابحلريــة الفكريــة والفنيــة ؤاعــامل البحــث والتبــادل الثقــايف برشــوط تكــون منصــفة للشــعوب   "10"
  ؛وامجلاعات أالصلية وامجلاعات التقليدية وغريها من امجلاعات الثقافية

  إالسهام يف التنوع الثقايف

  ويف حاميته؛ الثقايفإالسهام يف الهنوض بتنوع ٔاشاكل التعبري   "11"

عـىل [والتجارة املرشـوعة بتمنية الشعوب وامجلاعات أالصلية وامجلاعات التقليدية وغريها من امجلاعات الثقافية؛ الهنوض 
  امجلاعة]مسـتوى 

امجلاعــة] تمنيــة التمنيــة عــىل مســـتوى [ٔاشــاكل التعبــري الثقــايف التقليــدي ٔالغــراض  اســـتخدامتشــجيع   "21"
مــىت رغبــت [امجلاعــات]  ،الشــعوب وامجلاعــات أالصــلية وامجلاعــات التقليديــة وغريهــا مــن امجلاعــات الثقافيــة

ٕاقـرارًا بأهنـا  الشعوب وامجلاعات أالصلية وامجلاعات التقليديـة وغريهـا مـن امجلاعـات الثقافيـة ؤافرادهـا يف ذكل،
لٕالبــداعات  تســويقال تعزيــز فــرص أكن يكــون ذكل مــن خــالل الــيت تســـتعرف نفســها هبــا،  للجامعــاتُمــكل 

  ؛والابتاكرات القامئة عىل التقاليد وتوسـيع نطاق تكل الفرص

  غري املّرصح هبااستبعاد حقوق امللكية الفكرية 

يف ٔاشــاكل التعبــري الثقــايف التقليــدي  حيبــدون ترصــ مــنح حقــوق امللكيــة الفكريــة املكتســـبة اســتبعاد  "31"
  ممارسـهتا وٕانفاذها؛ استبعاد، و ] [ؤاي حتوير لها]ومشـتقاهتا[

  تعزيز اليقني والشفافية والثقة املتبادةل

أالصــلية وامجلاعــات تعزيــز اليقــني والشــفافية والاحــرتام املتبــادل والتفــامه يف العالقــات بــني الشــعوب   "41"
والرتبويـة وغريهـا مـن ٔاوسـاط  واحلكوميـة التقليدية والثقافية من هجة، وأالوساط االٔاكدميية والتجارية وامجلاعات
  .ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي من هجة ٔاخرى مسـتخديم
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  (تناقش الحقا) املبادئ التوجهيية العامة
  الاسـتجابة لتطلعات امجلاعات املعنية ؤامانهيا  )أ (

  التوازن  (ب)

  احرتام االتفاقات والصكوك ادلولية وإالقلميية والامتيش معها  (ج)

  املرونة والشمول  (د)

  إالقرار ابلطابع اخلاص للتعبري الثقايف وخصائصه  (ه)

  التاكمل مع حامية املعارف التقليدية  (و)

وامجلاعــات احــرتام احلقــوق والواجبــات ٕازاء الشــعوب وامجلاعــات أالصــلية [وغريهــا مــن امجلاعــات التقليديــة]   (ز)
  التقليدية وغريها من امجلاعات الثقافية

  احرتام عادات اسـتخدام ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي ونقلها  (ح)

  فعالية تدابري امحلاية وٕاماكنية احلصول علهيا  (ط)
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 1املادة 

 موضوع امحلاية

  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديتعريف 

، للتعبري [الفين ٔاو ٔاية تشكيةل مهنأاشاكل التعبري الثقايف التقليدي يه ٔاي ٔاشاكل ملموسة و/ٔاو غري ملموسة،   .1
  وأالديب]،

  التقليدية ]واملعرفة[يعّرب فهيا عن الثقافة : 1البديل 
  التقليدية ]واملعرفة[تدل عىل الثقافة  :2البديل 

  ما ييل دون الاقتصار عىل ذكل: مثل وفامي بني أالجيال] وتنقل من جيل ٕاىل جيل[

والشعر وأالحايج  واحلاكايت الشعبية مثل احلاكايت واملالمح وأالساطرئاشاكل التعبري اللفظي ٔاو الشفهـي، [  (ٔا)
  ؛]وإالشارات وأالسامء والرموز وغريها من ٔاشاكل الرسد؛ واللكامت

واملعزوفات املوسـيقية وأالصوات املعّربة عن  مثل أالغاين وإاليقاعاتؤاشاكل التعبري املوسـيقي ٔاو الصويت، [  (ب)
  ؛]طقوس

والعروض املرسحية والشعائر والطقوس والطقوس يف ٔاماكن  وأالقنعة مثل الرقصاتؤاشاكل التعبري ابحلركة؛ [  (ج)
ري الرايضية التقليدية وعروض ادلىم وغريها من ٔاوجه أالداء، سواء مثّبتة ٔاو غوأاللعاب وأاللعاب  مقّدسة واملسريات

  ؛]مثّبتة

 والسجاد املصنوع يدواي والصناعات احلرفية[للفنون ] مثل ٔاشاكل التعبري املادي[ؤاشاكل التعبري امللموس،   (د)
  ]؛والهندسة املعامرية وأالشاكل الروحية امللموسة وأالماكن املقدسة

  [وحتويرات ٔالشاكل التعبري املشار ٕالهيا يف الفئات ٔاعاله].  (ه)

  معايري أالهلية

  متتد امحلاية ٕاىل ٔاي تعبري ثقايف تقليدي يكون:  .2

  ؛2[نتاج النشاط الفكري إالبداعي] للمسـتفيدين كام مه معرفون يف املادة   (ٔا)

  لها]/[مرتبطا هبا]؛ نتاجا فريدأاو  الثقافية والاجامتعية هتملهوي[و/ٔاو] [ممزيا   (ب)

مه كجزء من هويهتم [ٔاو تراهثم] الثقافية ٔاو عىل يد أاو مطورمسـتخدما افظا عليه ٔاو حمَ ٔاو  [و/ٔاو] [ِملاك هلم]  (ج)
  الاجامتعية.

وفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون إالقلميي عند  لتسمية املوضوع احملمي املسـتخدمةاملصطلحات  حتديد يتعني/ينبغي  .3
  الاقتضاء.
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  2املادة 

  من امحلاية املسـتفيدون

ٔاو مبوجب  مبوجب القانون الوطين ةحمّدد كام يهٔاو  [ أالصلية] امجلاعات احمللية] ٔاو [الشعوب[ مه ايةاملسـتفيدون من امحل
ٔاو تسـتخدهما  وأ  هياحتافظ عل[ٔاو  1كام يه معّرفة/حمّددة يف املادة ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي معاهدة] [اليت متكل] 

  ها] تطور
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  3املادة 

  نطاق امحلاية

  1اخليار 

عىل حنو ما ورد يف الثقايف التقليدي،  مهاملصاحل املادية واملعنوية للمسـتفيدين فامي يتعلق بأشاكل تعبري ينبغي ٔان تكونيتعني/
  .حسب ما يكون مناسـبا وطبقا للقانون الوطين ، مصانة بطريقة معقوةل ومتوازنة2و 1 تنياملاد

  2اخليار 

 املصاحل املادية واملعنوية للمسـتفيدينمن ٔاجل [صون اةل مناسـبة وفعٔاو سـياسـية  ٕادارية ينبغي ٕااتحة تدابري قانونية ٔاويتعني/
  من خالل ما ييل عىل سبيل املثال ال احلرص]:

  ؛]الرسية[منع ٔاي كشف ٔاو تثبيت ٔاو اسـتغالل آخر دون ترصحي ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي   (ٔا)

  ا اسـتحال ذكل؛شاكل التعبري الثقايف التقليدي ٕاال ٕاذمكصدر الٔ  الاعرتاف ابملسـتفيدينو  (ب)

ٔاو ييسء ٕالهيا ٔاو يرض هبا  ٔاو يشوهها ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديومنع الاسـتخدام ٔاو التغيري اذلي حيرف   (ج)
  ؛املسـتفيدينٔاو ينتقص من ٔامهيهتا الثقافية دلى 

ق ابلسلع ، فامي يتعلشاكل التعبري الثقايف التقليديخمالف للحقيقة ٔاو مضلل الٔ  اسـتخدامٔاي امحلاية من و   (د)
  ؛هبم صةلٔاو املسـتفيدين بتأييد من يويح واخلدمات، مبا 

  [وهناك خياران ابلنسـبة للفقرة (ه) اليت تتناول الاسـتغالل التجاري]

شاكل التعبري : متكني املسـتفيدين، حسب إالماكن، من الترصحي لالٓخرين ابالسـتغالل التجاري الٔ 1البديل   )ه(
  .الثقايف التقليدي

فامي يتعلق  يف الترصحي مبا ييل وحظره ة]والثابت[ ةالاسـتئثاري ةامجلاعي وقحلقابضامن متتّع املسـتفيدين : 2البديل   )ه(
  الثقايف التقليدي: مهبأشاكل تعبري

  ؛التثبيت  "1"
  ؛والنسخ  "2"
  ؛وأالداء العلين  "3"
  ؛والرتمجة ٔاو التحوير  "4"
  ؛وإالاتحة ٔاو النقل ٕاىل امجلهور  "5"
  والتوزيع؛  "6"
  ؤاي اسـتخدام ٔالغراض جتارية خالف اسـتخداهما التقليدي؛  "7"
  واكتساب حقوق امللكية الفكرية ٔاو ممارسـهتا.  "8"
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  4املادة 

  /املصاحلحلقوقإادارة 

  (دمج اخليارات املوجودة) 1اخليار

  املسـتفيدين، جيوزبناء عىل طلب من   .1

  ٕالدارة خمتصة (ٕاقلميية ٔاو وطنية ٔاو حملية): 1البديل 
  ٕالدارة وطنية خمتصة: 2البديل 

  يف حدود ما يرصح به املسـتفيدون ووفقا:

  ٕالجراءات املسـتفيدين التقليدية يف اختاذ القرار والتنظمي :1البديل 
  لمواثيق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العرفيةل :2البديل 
  للقانون الوطين :3البديل 
  الوطنية تٕالجراءال :4البديل 
  للقانون ادلويل :5البديل 

  ٔان تضطلع ابملهام التالية (دون الاقتصار علهيا):

  ؛التوعية والتثقيف وٕاسداء املشورة وإالرشاد ٔاداء همام  (ٔا)

  ناسب؛امل عادل و اسـتخداهما اللضامن  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدياسـتخدام رصد ٔاوجه و   (ب)

  ومنح الرتاخيص؛  (ج)

لمسـتفيدين ل  ٕااتحهتاّصةل من اسـتخدام ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي و احملنقدية ال نقدية ٔاو غري ال فوائد المجع و   (د)
  ]؛ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي[للحفاظ عىل 

  ووضع معايري لتحديد ٔاية منافع نقدية ٔاو غري نقدية؛  (ه)

  ويف تكوين الكفاءات؛وتقدمي املساعدة يف ٔاية مفاوضات بشأن اسـتخدام ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي   (و)

املسـتفيدين ومبوافقهتم حيامث ٔامكن، ٕادارة لتشاور مع [وٕاذا نص القانون الوطين عىل ذكل، جيوز لٕالدارة، اب  (ز)
ابلتحديد ٕاىل  منسواب وليس 1يسـتويف املعايري املنصوص علهيا يف املادة  تعبري ثقايف تقليدياحلقوق املتعلقة ب 

  ما]  جامعة

ختضع ٕادارة اجلوانب املالية للحقوق للشفافية فامي يتعلق مبصادر املبالغ احملصةل وقدرها والنفقات، ٕان يتعني/ينبغي ٔان   .2[
  وجدت، الالزمة ٕالدارة احلقوق وتوزيع املبالغ املالية عىل املسـتفيدين].

  (خيار خمترص) 2اخليار

تفيدون ومبا يعود علهيم مبنفعة مبارشة، ٔان املسـتفيدين، جيوز ٕالدارة خمتصة، يف حدود ما يرصح به املسـ بناء عىل طلب من 
  تساعد عىل ٕادارة حقوق/مصاحل املسـتفيدين مبوجب هذا [الصك].]
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  5املادة 

  الاسـتثناءات والتقييدات

ملا يقوم به املسـتفيدون من ٕابداع واسـتخدام مقيِّدة  ينبغي ٔاال تكون تدابري حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدييتعني/  .1
السـياق التقليدي والعريف امجلاعات وفامي بيهنا يف ل وتبادل وتطوير يف جمال ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي داخل ونقعريف 

[مبا يامتىش والقوانني الوطنية لٔالطراف املتعاقدة/ادلول أالعضاء/أالعضاء  كام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العرفية
  حسب الاقتضاء].

خارج عضوية  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدياسـتخدام ٕاىل ٔاوجه التقييدات عىل امحلاية فقط ٔان متتد ويتعني/ينبغي   .2
  .خارج السـياق التقليدي ٔاو العريفامجلاعة املسـتفيدة ٔاو 

جيوز لٔالطراف املتعاقدة/ادلول أالعضاء/أالعضاء ٔان تعمتد تقييدات واسـتثناءات مالمئة وفقا للقانون الوطين، رشيطة   .3
  ٔان حيرتم اسـتخدام ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي ما ييل:

  :1البديل 

  الاعرتاف ابملسـتفيدين، حسب إالماكن؛  (ٔا)

  ؛ٔاو ٕاحلاق الرضر هبم ملسـتفيدينٕاىل اوعدم إالساءة  (ب)

  .والتوافق مع املامرسة املنصفة (ج)

  :2البديل 

  الاقتصار عىل بعض احلاالت اخلاصة؛  (ٔا)

  من قبل املسـتفيدين؛ الاسـتخدام العادي للتعبري الثقايف التقليدي تعارض معال  عدم  (ب)

  بال مّربر ابملصاحل املرشوعة للمسـتفيدين. ررض ٕاحلاق  وعدم  (ب)

) ٔاو ال، [ٕاّال ابملوافقة املسـبقة احلرة 3(5ال يتعني/ينبغي السامح ابٔالفعال التالية، سواء اكن مسموحا هبا يف املادة   .4
  للمسـتفيدين]:واملسـتنرية 

 املؤسسات الثقافية ؤاو املكتبات ٔاو املتاحف أ  التعبري الثقايف التقليدي يف احملفوظاتٔاشاكل  اسـتخدام  (ٔا)
  ، مبا يف ذكل ٔالغراض الصون والعرض والبحث والمتثيل والتثقيف؛ٔالغراض غري جتارية هدفها صون الرتاث الثقايف

  ارا من ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي].[وٕابداع مصنف ٔاصيل يكون مسـتلهام ٔاو مسـتع  (ب)

[[ابسـتثناء حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية من الكشف]، ويف حدود أالفعال املسموح هبا مبوجب   .5
ال القانون الوطين بشأن املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف ٔاو إالشارات والرموز احملمية مبوجب قانون العالمات التجارية، 

  يتعني/ينبغي حظر ٔاي فعل من تكل أالفعال مبوجب حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي].
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  6املادة 

  مدة امحلاية

  :1اخليار 

يتعني/ينبغي ٔان تسـمتر حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي ما دامت تكل أالشاكل تفي مبعايري امحلاية املنصوص   .1
  ؛من هذه أالحاكم 1علهيا يف املادة 

آخر ٔاو تعّد يبارش هبدف  تغيرئاو  شويهٔاو ت  حتريفوامحلاية املمنوحة ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي من ٔاي   .2
  تسـمتّر ٔالجل غري حمّدد. يتعني/ينبغي ٔان ٔاو املنطقة اليت تنمتي ٕالهيا ٔاو بصورهتا، املسـتفيدينإالساءة هبا ٔاو بسمعة 

  :2اخليار 

ابجلوانب املادية ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل أالقل، يتعني/ينبغي ٔان تدوم حاميهتا لفرتة زمنية  فامي يتعلق  .1
  حمدودة.
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  7املادة 

  الرشوط الشلكية

  ي رشوط شلكية.الٔ حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي  يتعني/ينبغي ٔاّال ختضع، ]مكبدٔا عام[
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  8املادة [

  /املصاحلرسة احلقوقومما واجلزاءاتالعقوابت 

): يتعني/ينبغي ٕااتحة التدابري املناسـبة وفقا للقانون الوطين لضامن تطبيق هذا الصك، مبا يف ذكل تدابري 1(اخليار   .1
عىل ٔان  ،قانونية ٔاو سـياسـية ٔاو ٕادارية ملنع إالرضار، عن قصد ٔاو عن ٕاهامل، ابملصاحل املادية و/ٔاو املعنوية للمسـتفيدين

  لتشلك وسـيةل للردع.تكون اكفية 

وجزاءات، ومهنا وعقوابت  ]وتدابري حدودية[): يتعني/ينبغي ٕااتحة آليات لٕالنفاذ وتسوية املنازعات 2(اخليار   .1
  يف حال خرق امحلاية املكفوةل ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي. تكون ميّرسة ومناسـبة واكفية ،اجلنائية واملدنية اجلزاءات

ختضع سـبل الانتصاف لصون امحلاية املمنوحة بناء عىل هذا الصّك للقانون الوطين للبدل اذلي  يتعني/ينبغي ٔان  .2
  يطالَب فيه ابمحلاية.

[يف حال نشأت منازعة فامي بني املسـتفيدين ٔاو بني املسـتفيدين ومسـتخديم تعبري ثقايف تقليدي، يتعني/ينبغي ٔان حيق   .3
  ]]1تقةل لتسوية املنازعات تكون معرتفا هبا يف القانون ادلويل و/ٔاو الوطين.للك طرف ٔان حييل القضية ٕاىل آلية بديةل مسـ 

                                                 
 مثل مركز الويبو للتحكمي والوساطة.  1
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  9املادة [

  التدابري الانتقالية

عند  1تطبق هذه أالحاكم عىل مجيع ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة   .1
  دخول أالحاكم حزي النفاذ.

  1اخليار 

يتعني/ينبغي لدلوةل ٔان تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين واليت سـبق ٔان   .2
  اكتسـهبا الغري.

  2اخليار 

يتعني/ينبغي تكييف أالفعال املسـمترة خبصوص ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت بدٔات قبل دخول هذه أالحاكم   .2
معقوةل  فرتةأالحاكم بطريقة خمتلفة، لتامتىش مع أالحاكم، يف غضون تنظمها حزي النفاذ واليت ما اكنت لتكون مباحة ٔاو اليت 

  .3قوق اليت سـبق ٔان اكتسـهبا الغري املؤهلني وفقا للفقرة احرتام احل ةطيرش  ،حزي النفاذها بعد دخول 

فامي يتعلق بأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكتيس ٔامهية خاصة للجامعات املعنية اليت دلهيا حقوق فهيا واليت و   .3
  ]جاع تكل أالشاكل.يكون لتكل امجلاعات احلق يف اسرت يتعني/ينبغي ٔان تكون قد ٔاخرِجت عن نطاق حتّمك تكل امجلاعات، 
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  10املادة [

  الامتيش مع إالطار القانوين العام

  )2و 1خيار مفتوح (دمج اخليارين 

والرتاث  امللكية الفكرية ومهنا تكل اليت تتناول، أالخرى الصكوك ادلولية ٔان تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك يتعني/ينبغي
  ]ها.تعمل ابلتوافق مع ٔان و  الثقايف،
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  11املادة [

  املعامةل الوطنية

التدابري ٔاو القوانني الوطنية  مبوجبحامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي  من املتأتية واملنافعيتعني/ينبغي ٔان تكون احلقوق 
/طرف متعاقد/دوةل متاحة مجليع املسـتفيدين املؤهلني، من مواطنني ٔاو مقميني يف بدل حمل نفاذ هذه أالحاكم ادلولية تضعاليت 

 أالهلبعينه كام هو حمدد مبوجب الواجبات ٔاو الالزتامات ادلولية. ويتعني/ينبغي ٔان يمتتع املسـتفيدون أالجانب  عضوعضو/
 /الطرف املتعاقد/ادلوةل العضو/العضو اذلي تتاح فيهبدلال اليت يمتتع هبا املسـتفيدون من مواطين  نفسها نافعابحلقوق وامل 

  ]مبوجب هذه أالحاكم ادلولية. خصيصاوحة املمن واملنافعاحلقوق  وكذكلامحلاية، 
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   12املادة [

  التعاون عرب احلدود

 يتعني/ينبغي ،خمتلفة/ٔاعضاء دول ٔاعضاء/يف احلاالت اليت تقع فهيا ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف ٔاقالمي ٔاطراف متعاقدة
حاالت ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تقع عىل معاجلة /أالعضاء عضاءاالٔ ادلول /ٔان تتعاون تكل أالطراف املتعاقدة

  .]خارج احلدود
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  تعليقات امليّرس 

  1تعليقات عىل املادة 

  ٔادخلت التغيريات التالية ٔالغراض التنقيح أالول:

ومعايري أالهلية من ٔاجل حتقيق تناسق بنيوي  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدئاضيف عنواانن فرعيان وهام: تعريف   .1
  مع نص مرشوع مواد املعارف التقليدية.

وملا تعددت النقاط املشرتكة بني اخليارين ٔادجما يف خيار واحد مع ٕابراز نقاط الاختالف ٔاو اختالف ٔاهداف   .2
لهنج ٔان حندد بشلك ٔافضل نقاط التوافق ني ٔاو ابسـتخدام البدائل. وميكّننا هذا اربّعالسـياسة العامة ابسـتعامل القوسني امل

  ونقاط الاختالف.

ّمت االتفاق عىل أالشاكل أالساسـية، وعليه فالتعريف هو نص  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديويف تعريف   "1"
  ني؛قوس"منقح"، ولكن خنتلف بشأن ٕادراج أالمثةل ٔاو عدم ٕادراهجا ولهذا فقد وضعت أالمثةل بني 

هنج املتبع يف نص املعارف التقليدية، مجع اخلياران بشأن رشوط أالهلية يف قامئة واحدة، مما ميكّن ومتاشـيا مع ال  "2"
اللجنة من ٔان حتدد بشلك ٔاسهل رشوط أالهلية اليت ميكن االتفاق علهيا. واجلدير ابملالحظة ٔايضا ٔان عددا من 

  تفادي التكرار تظهر تكل إالشارة يف بداية القامئة.. ول 2معايري أالهلية تضمنت ٕاشارة ٕاىل تعريف املسـتفيدين يف املادة 

من جيل ٕاىل  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديوتناول النص املعروض عىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة موضوع نقل   .3
للهنج الثاين.  جيل حسب هنجني خمتلفني. وأُدرج املوضوع، وفقا للهنج أالول، يف التعريف، فامي أُدرج يف معايري أالهلية وفقا

ويف هذه النسخة، أُدرج املوضوع يف التعريف، وذكل متاشـيا مع الهنج املتبع يف نص املعارف التقليدية. ويالحظ ٔان وفدا 
  ني.قوسوحدا اعرتض عىل هذا املفهوم يف اجللسة العامة أالوىل، وذلا فقد وضعت امجلةل بني 

ٔاشاكل التعبري الثقايف ٔالوىل ٕالضافة عنارص ٔاخرى ٕاىل تعريف وقُدم عدد من إالسهامات ٔاثناء اجللسة العامة ا  .4
  ، وبناء عليه فقد ٔاجريت التغيريات التالية عىل النص:التقليدي

  نقلت مثال "أالقنعة" ٕاىل الفئة (ج) ٕالظهار ٔان أالقنعة قد تكون ٕاما ملموسة ٔاو غري ملموسة؛  (ٔا)

ؤاثناء اجامتع فريق اخلرباء مل يبد مؤيدو هنج القامئة ٔاي ؤاضيف مثال السجاد املصنوع يدواي ٕاىل الفئة (د).   (ب)
  اعرتاض عىل ذكل؛

  "؛أاللعاب وأاللعاب الرايضية التقليديةوأاللعاب" بعبارة " أاللعاب الرايضية والتقليديةواسـتعيض عن عبارة "  (ج)

قد  التعبري الثقايف التقليدئاشاكل ؤاضيفت ٕاىل مفهوم "من جيل ٕاىل جيل" عبارة "وفامي بني أالجيال" ٔالن   (د)
  تنتقل فامي بني أالجيال؛

لبيان ٔانه  1ؤاثناء اجامتع فريق اخلرباء، ٔازيلت عالمتا التنصيص من عبارة "ٔاو ٔاية تشكيةل مهنا" يف الفقرة   (ه)
غري  دئاشاكل التعبري الثقايف التقليامللموسة، و  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديميكن ٔان تكون هناك ثالث فئات: 

اليت يه تشكيةل من العنارص امللموسة والعنارص غري امللموسة (مثل  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديامللموسة، و 
  أالقنعة).
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ٔاشاكل التعبري الثقايف وقدم اقرتاح ٔاثناء اجللسة العامة أالوىل بشأن إالشارة ٕاىل التحويرات فامي يتعلق بلك فئة من   .5
الفقرة الفرعية اجلديدة (ه). وانقش فريق اخلرباء هذه املساةٔل ورٔاي ٔاعضاؤه بوجه عام ٔانه ليس  ، ؤادرج ذكل يفالتقليدي

عىل مر الزمن مذكورة يف  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديمن الرضوري إالشارة ٕاىل التحويرات ابلتحديد ٔالن مساةٔل تغري 
. وهناك ٔايضا ٕاماكنية اخللط مع مفهوم التحوير ايف التقليدئاشاكل التعبري الثقمعيار أالهلية (ج) اذلي يشري ٕاىل تطوير 

  . وطلب من الوفد اذلي اقرتح ٕاضافة التحويرات النظر يف ٕاماكنية ٕاضافهتا يف ماكن آخر.3 املذكور يف املادة

ٔاشاكل وصف اليت تنص عىل املرونة عىل الصعيد احمليل يف الصياغة املسـتخدمة ل 3ودمج الاقرتاحان املتعلقان ابلفقرة   .6
  يف القانون الوطين. واكن هناك فرقان بني الاقرتاحني: التعبري الثقايف التقليدي

ٔاشار اختياٌر ٕاىل "املصطلحات" فامي ٔاشار الاختيار االٓخر ٕاىل "الاختيار احملدد للمصطلحات". واسـتخدم   "1"
  امليّرس بديل "املصطلحات" ٔالنه يبدو ٔاكرث وضوحا؛

ابٕالشارة ٕاىل املسـتوى الوطين ٔاو ٕاىل املسـتوى الوطين وإالقلميي ودون إالقلميي. ويتعلق الفرق الثاين   "2"
". ؤاضاف فريق اخلرباء وفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون إالقلميي عند الاقتضاءويسـتخدم هذا النص عبارة "

مزيدا من العمل لتحديد ما ٕاذا إالشارة ٕاىل القانون إالقلميي ليشمل احلمك حاةل الاحتاد أالورويب (وقد يتطلب أالمر 
اكن القانون إالقلميي احلل أالنسب ذلكل ٔاو ال). واسـتخدم مصطلح "قانون" ٔالنه ٔاوسع من "ترشيع" (ٔالن مصطلح 

  القانون يشمل الترشيع وأالحاكم القضائية واللواحئ التنظميية، ٕاىل غري ذكل) وميكن ٔان يشمل أالنظمة الفيدرالية.

  قضااي عالقة:

ةل أالوىل من التعريف، مل تمتكن اللجنة من االتفاق عىل ٕادراج لكمة "فين". وقال البعض من اذلين اقرتحوها يف امجل  .1
من أالشاكل الوظيفية احملضة، ؤاما املعارضون لللكمة فأشاروا  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديٕانه من الرضوري التفريق بني 

ليس ابلرضورة فنية وقالوا ٕاهنا غري موضوعية وتقيّد التعريف. وحبث فريق اخلرباء،  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديٕاىل ٔان 
  دون جدوى، عىل بديل للكمة "فين" يريض الطرفني.

، مل يكن هناك اتفاق عىل اسـتخدام عبارة "يعرب فهيا ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديويف البديلني الواردين يف تعريف   .2
". ومييل فريق اخلرباء ٕاىل بديل "يعرب فهيا" ولكنه التقليدية تدل عىل الثقافة واملعرفةلتقليدية" ٔاو عبارة "عن الثقافة واملعرفة ا

مل يمتكن من التوصل ٕاىل توافق االٓراء. وقال املؤيدون لبديل "تدل عىل" ٕاهنم مسـتعدون للنظر يف لغة بديةل تتناول العالقة 
  .ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديمع 

إالشارُة  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديمن بني القضااي املوضوعية أالخرى املطروحة يف البديلني الواردين يف تعريف و   .3
ٔاشاكل التعبري ٕاىل "املعرفة". ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي، يف نظر ٔاي شعب ٔاصيل، وثيقُة الصةل ابملعارف التقليدية ٔالن 

رف التقليدية وتظهرها، مما يعين ٔانه من املهم ٔان ترد ٕاشارة ٕاىل املعارف التقليدية يف تعريف جتسد املعا الثقايف التقليدي
. غري ٔان بعض الوفود ٔابدت قلقها من ذكل ٔالنه قد يؤدي ٕاىل ازدواجية امحلاية املتاحة للمعارف ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

جدوى، معاجلة مشلكة الازدواجية مع إالبقاء عىل ٕاشارة ٕاىل املعارف  التقليدية يف مرشوعي املواد. وحاول فريق اخلرباء،دون
. ونوقش خياران وهام: ٕاضافة حاشـية ٔاو حتويل إالشارة ٕاىل املعارف ٕاىل ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية يف تعريف 

  معايري أالهلية.

ٕاىل فئات عامة ٔاو ٔان يتضمن قامئة   التقليدئاشاكل التعبري الثقايفويظل الاختالف قامئا بشأن استناد تعريف   .4
ابٔالمثةل. ويقول مؤيدو ٕادراج أالمثةل ٕان القامئة توضيحية فقط ؤاهنا توفر يقينا ٔاكرب بأن موضوع امحلاية املعين محمي. فامي يرى 

ض أالمثةل سـيؤدي ٕاىل املعارضون ٕالدراج أالمثةل ٔان حامية تكل أالمثةل ال يتطلب ابلرضورة وضعها يف قامئة، ؤان ٕادراج بع
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ٕادراج عنارص وترك عنارص ٔاخرى دون قصد. ؤابدى بعض اخلرباء اهامتهمم ابلبحث يف ٕاضافة حاشـية توضيحية لبيان أالمثةل 
  يف القامئة. ومن ٔابرز القضااي املطروحة ما ٕاذا اكن اسـتخدام القامئة السبيل الوحيد ٕاىل التوضيح.

  فامي خيص قامئة معايري أالهلية:وال تزال القضااي التالية عالقة   .5

(ٔا) معيارا من املعايري. وقد استند 2ظهر اختالف حول اعتبار "نتاج النشاط الفكري إالبداعي" يف الفقرة   (ٔا)
مؤيدو هذا املفهوم ٕاىل اتفاقية الويبو ؤاضافوا صفة "إالبداعي" ٕاىل النشاط الفكري، ٕاذ ال ميكهنم تصور حاالت ال 

ٔاشاكل التعبري الثقايف قايف تقليدي من نشاط فكري. ؤاعرب آخرون عن انشغاهلم بأن مجيع يتأىت فهيا تعبري ث
ال ميكن اعتبارها نشاطا فكراي (مثل الطقوس) وتسألوا عن كيفية الاسـتدالل عىل هذا املعيار. هل هناك  التقليدي

  سبيل آخر لتجسـيد هذا املفهوم مبا يبدد قلق املعارضني هل؟

" ٔاو عبارة "مرتبطا هبا".  ٔاو نتاجا فريدا لها ...ممزيا ب) هناك اختالف حول اسـتعامل امجلةل "(2ويف الفقرة   (ب)
غري أالصيةل  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديؤاعرب وفد عن انشغاهل بأن عبارة "مرتبطا هبا" غري اكفية الستبعاد 

  واقرتح مزيدا من التفكري واملناقشة حول املوضوع؛

، يبدو ٔان هناك تكرارا بدون داع لٕالشارة ٕاىل مجةل "كجزء من هويهتم [ٔاو تراهثم] الثقافية ٔاو 2 ويف الفقرة  (ج)
  الاجامتعية" يف الفقرتني (ب) و(ج). وميكن الاسـمترار يف النظر يف املساةٔل.

  2تعليقات عىل املادة 

  ٔادخلت التغيريات التالية ٔالغراض التنقيح أالول:

 يه كاميف النص املقدم ٕاىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة بفقرة واحدة. ؤاشري ٕاىل مجةل " 2و  1اسـتعيض عن اخليارين   .1
امجلاعات  ٔاو الشعوب" ملعاجلة القضااي اليت ظلت اللجنة تناقشها بشأن "أالمم". وإالشارة ٕاىل "مبوجب القانون الوطين ةحمّدد
اسـتخدام مصطلح "الشعوب أالصلية". ومبا ٔان احملاوةل مل " يه حماوةل ملراعاة اعرتاضات بعض الوفود عىل أالصلية احمللية

ني كام هو احلال ابلنسـبة ملصطلح "امجلاعات احمللية" بعد ٔان ٔاعرب البعض عن قلقه قوستنجح فقد وضع امس"الشعوب" بني 
ها" بني تطورٔاو تسـتخدهما  وأ  هياحتافظ علمن ٔان املصطلح غري حمدد بشلك مناسب. ووضعت امجلةل "اليت متكل ...ٔاو 

  .1ني يف انتظار ٕاجراء بعض الوفود ملزيد من البحث حول عالقهتا ابمجلةل الواردة يف املادة قوس

ؤادى ٕادراج مصطلح "معاهدة" ٕاىل جانب القانون الوطين ٕاىل نوع من اللبس. واملراد ابملصطلح هو إالشارة ٕاىل   .2
، فاملعاهدة ال تعين اتفاقية دولية. ؤاشار الوفد اذلي اقرتح ٕادراج االتفاقات مع القبائل يف الوالايت املتحدة. ويف هذا السـياق

مصطلح " املعاهدة" ٕاىل ٔانه سـيجري مزيدا من املشاورات لريى هل من املمكن ٕادراج تكل املعاهدات مضن مفهوم القانون 
  الوطين.

  ٔالنه مل حيظ ابدلمع. 3وحذف اخليار   .3

  3تعليقات عىل املادة 

  الية ٔالغراض التنقيح أالول:ٔادخلت التغيريات الت

  مل يطرٔا تغيري عىل املبادئ أالساسـية املنهتجة اليت حددهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة:  .1

  هو رضورة ٔان تمتتع ادلول بأقىص قدر ممكن من املرونة لتحديد نطاق امحلاية؛ 1واملبدٔا املنهتج يف اخليار   (ٔا)
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بدرجة ٔاكرب من التفصيل والرصامة ويتضمن هنجني خبصوص قضية الاسـتغالل  2ويمتزي املبدٔا املنهتج يف اخليار  (ب)
  التجاري ٔاحدهام هنٌج يصف نوع أالنشطة اليت ينبغي تنظميها (هنج التنظمي) واالٓخر هنج قامئ عىل احلقوق.

  بشلك ٔاوحض. 2ؤادخلت تغيريات شلكية طفيفة لتحديد البديلني يف الفقرة (ه) يف اخليار   .2

ملسـتفيدين فامي يتعلق " بعبارة "أاشاكل التعبري الثقايف التقليديغُريت إالشارة ٕاىل "املسـتفيدين من  1يار ويف اخل   .3
بشلك ٔافضل. وهذا  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي" من ٔاجل ٕاظهار العالقة بني املصاحل و الثقايف التقليدي مهبأشاكل تعبري

  التغيري يف الصياغة من اقرتاح وفد كندا.

ينبغي ، ٔاضيفت مجةل يف بداية فاحتة الفقرة كام هو مقرتح يف اجللسة العامة عىل النحو التايل "يتعني/2ويف اخليار  .4
من خالل  املصاحل املادية واملعنوية للمسـتفيدينمن ٔاجل صون مناسـبة وفعاةل ٔاو سـياساتية  ٕادارية ٕااتحة تدابري قانونية ٔاو

ني ٔالن امليرس مل يكن متأكدا من درجة ادلمع اذلي سـتحظى به من قوسييل عىل سبيل املثال ال احلرص". وترد امجلةل بني  ما
  .2دلن املؤيدين االٓخرين للخيار 

، ٔاعرب وفد عن قلقه من اسـتخدام صفة "الثابتة" اليت وضعت 2من الفقرة (ه) من اخليار  2وخبصوص البديل   .5
  ني.قوس  بني

من  2الرسية فقط يف البديل  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديالنحو ذاته، ٔاعرب وفد عن قلقه ٕازاء إالشارة ٕاىل  وعىل  .6
ني لتذكري الوفود مبناقشـهتا. وقال امليرس ٕان الفقرة الفرعية تشري ٕاىل قوسالفقرة الفرعية (ٔا). ووضعت صفة "الرسية" بني 

  ن هذه أالخرية يه أالشاكل الوحيدة اليت مل يكشف عهنا بعُد.الرسية الٔ  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

(كبديل حلق اسـتئثاري) وذكل ٔالن امليرس مل  عادةلالاكفأة من الفقرة (ه)، اذلي تناول موضوع امل 2وحذف البديل   .7
  يتلق دعام لهذا البديل.

  4تعليقات عىل املادة 

  ٔادخلت التغيريات التالية ٔالغراض التنقيح أالول:

  .4مالحظة: هذه يه املرة أالوىل اليت يعمل فهيا امليرس عىل املادة   .1

اجلديد ونقحت من ٔاجل حتديد املفاهمي  1ٔادجمت اخليارات املعروضة عىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة يف اخليار   .2
  أالساسـية بصورة ٔاوحض وحذف التكرار. واملفاهمي أالساسـية احملددة يه اكالٓيت:

من النص املقدم ٕاىل ادلورة  1ق بأمر من املسـتفيدين (هناك عدد من الصيغ لهذا املفهوم يف الفقرة ٕادارة احلقو   (ٔا)
التاسعة عرشة للجنة مثل "تعود إالدارة امجلاعية للحقوق...ٕاىل املسـتفيدين"، و"... متنح/يه اليت متنح الترصحيات" 

شاور معهم" و"مبوافقهتم املسـبقة املسـتنرية املسـتفيدين وابلت بناء عىل طلب من و"تعمل بناء عىل طلب..." و"
، وتكرر هذا املفهوم ٔايضا يف أالنشطة اليت يقرتح ٔان تضطلع هبا إالدارة. ويف النص املنقح، ")ومبوافقهتم ومشاركهتم
املسـتفيدين، جيوز... يف حدود ما يرصح به املسـتفيدون" من ٔاجل جتسـيد بناء عىل طلب من اسـتخدمت امجلةل "

  ا يه الصياغة االٔكرث وضوحا ومشولية. وليس رضوراي تكرار املفهوم يف قامئة املهام.املفهوم ٔالهن

  وخبصوص معل إالدارة وفقا لنظام ما، تمتثل اخليارات فامي ييل:  (ب)
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إالجراءات التقليدية يف اختاذ القرار والتنظمي (تكرر هذا املفهوم يف أالنشطة اليت يقرتح ٔان تضطلع هبا   "1"
" governance" حظة: يف النص إالنلكزيي املقدم ٕاىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة وردت لكمةإالدارة). مال

  " يف ماكن آخر. وقيل ٕان اللكمة أالخرية يه خطأ مطبعي؛governmentيف ماكن ولكمة "

" عرفيةللمواثيق واملفاهمي والقوانني واملامرسات الوالقانون العريف (يسـتخدم النص املنقح) امجلةل "...   "2"
  متاشـيا مع نص املعارف التقليدية)؛

  والقانون الوطين؛  "3"

  وإالجراءات الوطنية؛  "4"

  والقانون ادلويل.  "5"

ومجموعة من املهام لٕالدارة (هناك مجموعة من اخليارات). ؤاضيف ٕاىل النص املنقح مفهوم ٔاّال تقترص إالدارة عىل   (ج)
يف قامئة واحدة وحذف  2و  1ف التقليدية. ومجعت قامئتا املهام يف الفقرتني قامئة املهام املمكنة املأخوذة من نص املعار 

التكرار. ومل يتبني من النص املقدم ٕاىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة ما ٕاذا اكن هناك دمع ملهام معينة، وذلكل مل توضع 
" يف الفقرة (د) ٔالهنا الثقايف التقليدئاشاكل التعبري ني يف هذه املرحةل ابسـتثناء امجلةل "للحفاظ عىل قوساملهام بني 

  ٕاضافة ٕاىل الاقرتاح املقدم ٕاىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة ومل حتظ، عىل ما يبدو، بدمع كبري.

) ٔان ٕادارة احلقوق يه مساةٔل تعود ٔاساسا ٕاىل 1وانُهتج مبدآن ٔاساسـيان فامي خيص كيفية وصف إالدارة وهام: (  (د)
 1) ؤانه من الرضوري ٔان تتدخل احلكومة عرب ٕادارة وطنية. وهيدف البديل 2حمللية، (الشعوب أالصلية وامجلاعات ا

فيشري ٕاىل ٕادارة وطنية  2ٕاىل تغطية مجيع ٔانواع إالدارات اخملتصة املمكنة (وطنية ٔاو ٕاقلميية ٔاو حملية). ؤاما البديل 
  مجيع احلاالت املمكنة؟ 1ٕاذا غطى البديل  2خمتصة. فهل حنذف البديل 

بشلك طفيف  1اجلديد، ٔاضيفت فقرة فرعية جديدة (ز) ٕالدخال اقرتاح من وفد الهند. ونقح اخليار 1يف اخليار و  .3
ني فكرة جديدة مل تناقشها قوسليشري ٕاىل احلقوق املتعلقة بتعبري ثقايف تقليدي بدال من حقوق تعبٍري ثقايف تقليدي. وترد بني 

  اللجنة بعُد.

اقرتاحني بشأن تقدمي تقارير ٕاىل الويبو وإالدارة  3و 2سـية، تتضمن الفقراتن أالصليتان وٕاىل جانب املوضوعات الرئي   .4
ني ٔالن قوسبني  2بشأن تقدمي التقارير ٕاىل الويبو بعد ٕابداء دمع كبري حلذفها. وترد الفقرة اجلديدة  3املالية. وحذفت الفقرة 

  بعض الوفود اعرتضت علهيا.

احلقوق" متاشـيا مع نص املعارف التقليدية. واقرتحت بعض الوفود إالبقاء عىل عبارة وغُّري العنوان ليصبح "ٕادارة   .5
"احلقوق/املصاحل" ٕاىل حني معرفة طبيعة الصك. وهناك من اقرتح تناول طبيعة العنوان الفعلية الحقا عندما نتيقن ٔاكرث من 

  الكيفية اليت سـيتناول هبا الصك احلقوق ٔاو املصاحل.

اجلديد وهو خيار ٔاقل طوال وذكل معال ابقرتاحات عدد من الوفود. وفكرة هذا اخليار يه ٔان ٕادارة  2ؤاضيف اخليار   .6
احلقوق تعود ٔاساسا ٕاىل الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية (ٕاىل غري ذكل)، وعليه فال داعي ٕاىل ٔان يكون صارما. وعند 

جملس كومة املعنيتني. والصياغة مسـتوحاة من اقرتايح طلب مساعدة احلكومة، فٕان حتديد املهام يعود ٕاىل امجلاعة واحل
والاحتاد أالورويب، ولكن الصياغة مأخوذة من بداية اخليار الطويل. واسـتخدمت عبارة "احلقوق/املصاحل"  الشعب الصايم

بني لتبديد قلق بعض الوفود اليت ٔاشارت ٕاىل ٔانه مل نتخذ بعد ٔاي قرار بشأن هذه النقطة، ووضعت ٔايضا لكمة "صك" 
  ني ٔالنه مل نقرر بعد طبيعة الصك.قوس
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  القضااي املطروحة للنقاش:

  ، ٔاي اخليار القصري، خيار مفيد لتقريب وهجات نظران اخملتلفة يف اخليار الطويل؟2هل اخليار   .1

والقانون ؟ فعىل سبيل املثال هل حنتاج ٕاىل إالجراءات الوطنية 1من اخليار  1هل حنتاج ٕاىل مجيع البدائل يف الفقرة   .2
الوطين؟ وكيف ميكن ٔان يكون القانون ادلويل وجهيا؟ وهل تدخل "ٕاجراءات املسـتفيدين التقليدية يف اختاذ القرار 

"؟ وهل ميكن اسـتخدام مصطلح واحد فقط من هذه ملواثيق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العرفيةوالتنظمي" مضن "ا
  املصطلحات؟

  5تعليقات عىل املادة 

  تغيريات التالية ٔالغراض التنقيح أالول:ٔادخلت ال 

بني  5(ب) والفقرة 4فقد ٔادمج اخلياران ووضعت الفقرة الفرعية  5و 4خيتلفان يف الفقرتني  2و 1مبا ٔان اخليارين   .1
ون ني لتوضيح النقاط اخملتلف علهيا فامي خيص الاسـتثناءات إالجبارية لٕالبداع املسـتقل وأالفعال املسموح هبا مبوجب قانقوس

  حق املؤلف وقانون العالمات التجارية.

. واخلطوة 3وبناء عىل طلب وفد الربازيل، ٔاضيفت خطوة اثلثة السـتكامل اختبار اخلطوات الثالث يف الفقرة   .2
  إالضافية يه "بعض احلاالت اخلاصة".

، وعليه فقد وضع 5الرسية يف الفقرة  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديؤاعربت بعض الوفود عن انشغالها ٕازاء استبعاد   .3
  ني. وقالت تكل الوفود ٕاهنا سـتجري مزيدا من املشاورات حول املوضوع.قوسجزء من هذه الفقرة بني 

(ب) لٕالشارة ٕاىل لكمة "التثقيف" وعبارة 4(ٔا) و4ؤادخلت بعض التغيريات الطفيفة عىل الفقرتني الفرعيتني   .4
  ني يف هذه املرحةل لغياب ٔاي خالف حوهلام.قوسرتاحان بني "مسـتعارا من". ومل يوضع هذان الاق

 )FAIRA( مؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب أالصلية وساكن اجلزر، ٔايد وفد ٔاسرتاليا اقرتاح ممثل 4ويف الفقرة   .5
  كرة.ني النعدام توافق آراء عىل الفقوسٕاضافة إالشارة ٕاىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية. ؤاضيفت تكل إالشارة بني 

  قضااي عالقة:

. وٕان مل 1ٔاكرث من البديل  2؟ ويبدو ٔان الوفود تدمع البديل 3هل ميكن ٔان نتفق عىل ٔاحد البديلني يف الفقرة   .1
  نسـتطع اختيار ٕاحدى الصيغتني لتحديد الاسـتثناءات يف القانون الوطين، فهل جنمع بيهنام؟

سـامي املسائل املطروحة يف  ناءات يف مادة نطاق امحلاية (والؤابدى امليرس اهامتمه بفكرة ٕاعادة هيلكة بعض الاسـتث   .2
)، وهمام يكن مل يمتكن فريق اخلرباء من تناول هذه املساةٔل ٔالن القضااي الرئيسـية لنطاق امحلاية 5(ب) والفقرة 4الفقرة الفرعية 
  ال تزال عالقة.

  6تعليقات عىل املادة 

  ل:ٔادخلت التغيريات التالية ٔالغراض التنقيح أالو 

ٔاشاكل اليت ستنطبق عىل  1بعد ٔان ٔاشار الكثري من الوفود ٕاىل ٔاهنا ال تضيف شيئا ٕاىل الفقرة  1من اخليار  3حذفت الفقرة 
  الرسية وغري الرسية عىل النحو ذاته. التعبري الثقايف التقليدي
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  7تعليقات عىل املادة 

  ٔادخلت التغيريات التالية ٔالغراض التنقيح أالول:

ني، ولكن مل يتسن مناقشة تداعيات ذكل. وقال امليرس ٕان قوساقرتح ٔاحد الوفود وضع امجلةل الافتتاحية "مكبدٔا عام" بني 
الهدف من هذه الصياغة هو تغطية احلاالت اليت قد تكون فهيا الرشوط الشلكية رشطا اختياراي ولكهنا ال تعرقل امحلاية 

  املمنوحة.

  8تعليقات عىل املادة 

  التغيريات التالية ٔالغراض التنقيح أالول:ٔادخلت 

. والهنج املتبع هو حتديد ٔاوحض خملتلف املبادئ 8مالحظة: هذه يه املرة أالوىل اليت يعمل فهيا امليرس عىل املادة   .1
  املنهتجة يف النص (الهنج املرن مقابل الهنج الصارم)، ونقاط التوافق والاختالف.

ن سـبل الانتصاف ينبغي ٔان حتدد عىل املسـتوى الوطين (ورد ذكل يف خياري النص ومن بني نقاط التوافق فكرة أ   .2
املقدم ٕاىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة). وبناء عىل اقرتاح ٔاحد الوفود، ّمت الاسـتعاضة عن إالشارة ٕاىل لكمة الترشيع ابٕالشارة 

  .2شلك ذكل االٓن الفقرة ٕاىل عبارة القانون الوطين وذكل متاشـيا مع ٕاشارات ٔاخرى يف الوثيقة. وي 

ني ولكنه ميكن ٔان قوسومل يكن هناك توافق آراء عىل مفهوم آلية بديةل لتسوية الزناعات، ومن مثة فقد وضع ذكل بني   .3
  .3. ويشلك ذكل االٓن الفقرة 2ٔاو اخليار  1يدرج يف اخليار 

  نالحظ ما ييل: 1يف الفقرة  1(خيار مرن وخيار صارم). وفامي خيص اخليار  1وهناك خياران يف الفقرة   .4

  أالصيل لتوحيد الصياغة؛ 1من اخليار  2و 1ٔادجمت الفقراتن   (ٔا)

تدابري قانونية ٔاو سـياسـية ٔاو القدمي ٕاىل "التدابري" فقط. وأُخذت امجلةل " 1من اخليار  2ٔاشارت الفقرة   (ب)
  " من نص املعارف التقليدية خللق نوع من التناسق بني النصني؛ٕادارية

 2  يف الفقرة اجلديدة ابلطريقة نفسها اليت يبدٔا هبا اخليار 1حذفت عبارة "أالطراف املتعاقدة" ويبدٔا اخليار و   (ج)
وهذا يعين ٔانه ال داعي ٕاىل ٕادراج عبارة  1من نفس الفقرة، ليتحقق بذكل نوع من التناسق بني خياري الفقرة 

ميكن التطرق ٕاىل هذا املوضوع يف املرحةل اليت سـتتناول "أالطراف املتعاقدة" وعبارة "ادلول أالعضاء" يف الفقرة. و 
  فهيا اللجنة طبيعة الصك.

ني ٔالن ٔاحد املؤيدين للهنج االٔكرث دقة ٔابدى قوس، وضعت عبارة "وتدابري حدودية" بني 1من الفقرة  2ويف اخليار   .5
  يف الفقرة. اقلقه من ٕادراهج

ادلورة التاسعة عرشة للجنة ٔالهنام تتناوالن قضااي ّمت تناولها ٔاو من النص املقدم ٕاىل  2وحذفت فقراتن من اخليار   .6
  ميكن تناولها يف مواد ٔاخرى، وهام:

بشأن ٕادارة احلقوق. وٕاذا رٔات  4: وردت املهام اليت ميكن ٔان تضطلع هبا إالدارة اخملتصة يف املادة 2الفقرة   (ٔا)
 4 (مل تضف بعُد ٕاىل املادة 4تناول هذه املساةٔل يف ٕاطار املادة الوفود ٔان أالمر يتعلق مبهمة ذات ٔامهية، مفن املقرتح 

  يف التنقيح أالول).
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: من ٔاجل حتقيق تناسق ٔاكرب مع نص املعارف التقليدية، من املقرتح تناول هذه املساةٔل يف مادة 4الفقرة   (ب)
  جديدة بشأن "التعاون عرب احلدود".

"مصاحل" ٕاىل لكمة "حقوق" يف العنوان ٔالنه مل نتفق بعُد عىل نطاق وبناء عىل اقرتاح بعض الوفود، ٔاضيفت لكمة   .7
  امحلاية.

  قضية عالقة:

  هل تتفق الوفود عىل ٔانه من أالحسن تناول املسائل املتعلقة مبهام ٕادارة خمتصة والتعاون عرب احلدود يف مواد ٔاخرى؟

  9تعليقات عىل املادة 

  أالول:ٔادخلت التغيريات التالية ٔالغراض التنقيح 

  ". وهناك من قال ٕان عبارةcoming into forceقدم بعض الوفود اقرتاحات بشأن العبارة إالنلكزيية "  .1
"coming into effect.ٔاكرث شـيوعا، ٔاو ٔانه ينبغي ٔان نتحدث عن أالحاكم اليت دخلت حزي النفاذ "  

  حندد بعُد نطاق امحلاية. أُدرجت العبارة "احلقوق/املصاحل" ردا عىل قلق بعض الوفود من ٔانه مل  .2

  10تعليقات عىل املادة 

  ٔادخلت التغيريات التالية ٔالغراض التنقيح أالول:

  اسـُتعيض عن عنوان املادة بعنوان املادة املقابةل لها يف نص املعارف التقليدية ٔالغراض التناسق والتبسـيط.  .1

  .6 تتناولها املادة ٔالهنا حمك بشأن مدة امحلاية اليت 1من اخليار  2وحذفت الفقرة   .2

لصياغة "خيار مفتوح". ويسعى النص املوحد ٕاىل ٕارساء توازن بني إالشارة ٕاىل الصكوك  2و  1ووحّد اخلياران   .3
القانونية ادلولية اليت تتناول امللكية الفكرية والصكوك اليت تتناول الرتاث الثقايف. ؤاصبحت الصياغة يف النص املوحد مبسطة. 

ها") من نص املعارف التقليدية واسـُتخدمت خللق نوع من التناسق بني تعمل ابلتوافق مع ٔان و ... تراعي("ٔان وأُخذت امجلةل 
  النصني.

وقدمت بعض الاقرتاحات املفيدة ٔاثناء اجللسة العامة، بيد ٔان امليرس طمح ٕاىل تقليص عدد اخليارات عوضا عن   .4
  زايدته. واكن اقرتاح وفد كندا اكالٓيت:

ّال تؤثر ٔاحاكم هذا الصك يف حقوق ٔاية دوةل والزتاماهتا اليت تنبثق من ٔاي من االتفاقات ادلولية القامئة. أ  غييتعني/ينب  .1
  وليس الهدف من هذه الفقرة خلق هرمية بني هذا الصك والصكوك ادلولية أالخرى.

 ٔاهداف هذا الصك وال تدمعمينع ادلول من وضع اتفاقات دولية ٔاخرى وتنفيذها رشيطة ٔان ليس يف هذا الصك ما   .2
  تتعارض معها.

  قضااي عالقة:

  هل اخليار املفتوح حل ممكن للميض ٕاىل أالمام؟  .1
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اسـتخدمت ثالثة ٔاشاكل من الصياغة يف اخليارات احلالية ويف نص املعارف التقليدية لتجسـيد مبدٔا التوافق مع   .2
ات بيهنا والبت يف اسـتخدام الصياغة اليت تامتىش ونص الالزتامات ادلولية القامئة. وسـيكون من املفيد مناقشة الاختالف

  املعارف التقليدية. واخليارات الثالثة يه:

  ها" (نص املعارف التقليدية)؛تعمل ابلتوافق مع ٔان و ... تراعي"ٔان   (ٔا)

  من النص املقدم ٕاىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة) 1" (اخليار بل تمكل... ال حتل"  (ب)

من النص املقدم ٕاىل ادلورة التاسعة عرشة  2" (اخليار تؤثر فهيا بأي شلك من أالشاكل وال... ٔان تُبقي"  (ج)
  للجنة)

  11تعليقات عىل املادة 

  مل جتَر ٔاي تغيريات ٔالغراض التنقيح أالول.

  قضااي عالقة:

عن اخليارات  مبا ٔان هذه القضااي مرتبطة بتحديد مسـبق لطبيعة الصك، ؤالننا مل جنر بعُد مناقشات سـياسـية وافية  .1
ملتبادل، اخملتلفة ملعاجلة القضااي املتعلقة إبماكنية التنفيذ (املعامةل الوطنية، واملعامةل ابملثل، واملعامةل املادية ابملثل، والاعرتاف ا
قبل يف ٕاىل غري ذكل)، فٕان امليرس مل يعمل عىل ٕاعادة صياغة احلمك بشأن املعامةل الوطنية. وميكن ٔان تسامه أالمانة يف املسـت 

هذا النقاش عرب ٕاعداد مجموعة من السيناريوهات اخلالية (البدل ٔالف والبدل ابء، ٕاىل غري ذكل) اليت سـتبني أالثر الفعيل خملتلف 
  اخليارات.

وٕان مل تتخذ اللجنة قرارا بشأن املعامةل الوطنية، فسـيكون نص البدلان املتشاهبة التفكري البديل اذلي ينبغي النظر   .2
  فيه.

  12قات عىل املادة تعلي

  قضية عالقة:

حاليا مادة بشأن التعاون عرب احلدود. وبغية حتقيق نوع من التناسق مع نص  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديال يتضمن نص 
؟ وقد ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف التقليدية، هل تود اللجنة ٕاضافة مادة بشأن التعاون عرب احلدود ٕاىل نص 

رجت نسخة مبسطة لنص املعارف التقليدية ملناقشـهتا. ويشري امليرس ٔايضا ٕاىل ٔان نص البدلان املتشاهبة التفكري يتضمن أُد
  مادة بشأن التعاون عرب احلدود.

  

  [هناية املرفق والوثيقة]

  

 


