
 

 

A 

WIPO/GRTKF/IC/27/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2024 يناير 22التارخي: 

 
 
 

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون ةبعالساالدورة 

ىل مارس  24جنيف، من   2024أأبريل  4اإ
 
 

 مشروع مواد :التقليدية أشكال التعبري الثقايف محاي

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 )اللجنة( يف احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور انقشت اللجنة .2
ىل  21املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من  نيالعش و  اخلامسةهتا دور  والواثئق الإعالميةواثئق العمل مجيع  2022يوليو  24اإ

املعرب الواثئق والتعليقات  تكلوعىل أأساس . WIPO/GRTKF/IC/25/4 يقةول س امي الوث دلورة، لتكل االيت أأعدت 
الصيغة  : مشوع مواد"حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ا أ خر بعنوانيف اجللسة العامة، أأعدت اللجنة نص عهنا

اللجنة ذكل النص حتت  أأحالت، 2022يوليو  24وعند اختتام ادلورة يف  ."(Rev.2) 2 املعدةل
ىل امجلعية العامة للويبو WIPO/GRTKF/IC/25/7 الرمز وفقا لولية اللجنة الواردة يف  2022املنعقدة يف سبمترب  اإ

 .WO/GA/41/18 الوارد يف الوثيقة 2022وبرانمج معلها لعام  WO/GA/40/7 الوثيقة

ىل امجلعية " (Rev.2) 2 الصيغة املعدةل : مشوع موادحامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" الوثيقة نص وقُدم .2 اإ
 .WO/GA/43/14 للوثيقةجمي يف املرفق  2022لعام العامة للويبو 

اتم، خبصوص  عىل أأن تواصل اللجنة "ترسيع معلها، ابنفتاح والزتام 2022ووافقت امجلعية العامة للويبو يف  .2
ىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية(  ىل النصوص هبدف التوصل اإ املفاوضات املستندة اإ
يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" وقررت امجلعية العامة أأن يكون 

ىلمعل اللجنة "مستندا  أأجنزته من معل وتس تخدم ]اللجنة[مجيع واثئق معل الويبو، مبا يف ذكل  ما اإ
، لتكون WIPO/GRTKF/IC/25/7و WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5 الواثئق

ىل أأية مساهامت نصية من الأعضاء. ضافة اإ ىل النصوص، اإ وقررت  "أأساس معل اللجنة فامي خيص املفاوضات املستندة اإ
 .أأشاكل التعبري الثقايف التقليديعشة  السابعةتتناول ادلورة  امجلعية كذكل أأن
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" كام هو وارد يف : مشوع موادحامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" الوثيقة ويرد يف مرفق هذه الوثيقة نص .4
 .WIPO/GRTKF/IC/25/7 الوثيقة

ىل اس تعراض الوثيقة  .1 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
والتعليق علهيا قصد وضع صيغة الواردة يف املرفق 

 معّدةل لها.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 التقليدي:حامية أأشاكل التعبري الثقايف 

 مشوع مواد
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 هدافالأ 

مبا ]، /املناس بة[القانونية والعملية]ابلوسائل  احمللية[ ]وادلول[ / ]املس تفيدين[امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]تزويد  .2
نفاذ  الفعاةل وامليرّسة/ العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق[، بغرض: فهيا تدابري الإ

 تزويد املس تفيدين بتدابري فعاةل قد تشمل وسائل قانونية ومعلية، بغرض:[ بديل: .2]

]وسوء اس تخداهما/اس تخداهما حتويراهتا[ ] و التقليدي ]منع[ ]المتكل غري املشوع[ لأشاكل تعبريمه الثقايف  أأ.
 بطريقة مسيئة وضاّرة[؛

]وحتويراهتا[ خارج الس ياق التقليدي والعريف التقليدي مراقبة الطرق اليت تُس تخدم هبا أأشاكل تعبريمه الثقايف  ب.
 تشجيع التقامس املنصف للمنافع املتأأتية من اس تخداهما[، حسب الاقتضاء.و ]

ري أأشاكل التعب  خيصفاميبطريقة غري مناس بة[  /املكتس بة بدون ترصحي]حقوق امللكية الفكرية  [منح] [استبعاد]]منع/ .2
نفاذها]ممارس هتا و [استبعاد]منع/[، وحتويراهتاالثقايف التقليدي]و   [[.اإ

متفق بشوط ]والتبادل الثقايف [ املنصفة]أأو غريها من الأعامل احلرية الفكرية والفنية وأأعامل البحث ]تشجيع/تيسري  .2
 احمللية[وامجلاعات الأصلية ] [للشعوب]ورهن املوافقة املس بقة املس تنرية واحلرة[ ]وعادةل تكون منصفة علهيا 

 /املس تفيدين.[[لأمماو]

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي القامئ عىل ي ]]والابتاكري[ ]الثقايف[ الإبداعالنشاط  [ماكفأأةحامية/صون ]و  .4
 /املس تفيدين[.والأمماحمللية[ امجلاعات ]الأصلية و [لشعوب]ل 

و]امجلاعات احمللية[ من أأجل أأشاكل تعبريها لشعوب الأصلية ل حامية وماكفأأة النشاط الإبداعي والابتاكري  . بديل:4]
 الثقايف التقليدي.[

]تأأمني[ احلقوق ]اليت س بق وأأن اكتس هبا الغري[/]الاعرتاف هبا[ و]تأأمني/كفاةل[ اليقني القانوين ]ومكل عام وافر  .1]
 وميرّس[.[

 / ]ادليباجة[ ]املبادئ / الأهداف[

قرارا  ] .6] قمية / املس تفيدين يكتيس  [والأمماحمللية[ ]امجلاعات الأصلية و] [لشعوب]ل الرتاث الثقايف بأأن  [الإقرار[/]اإ

 علميية.وت ، مبا فهيا قمية اجامتعية وثقافية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وجتارية جوهرية

احمللية[ ت امجلاعا]و [ الأصليةالشعوب]مبارشة اليت تعرّب عهنا  [والأماين]ابلتطلعات  [الاسرتشاد[/]اسرتشادا  و] .7
والإسهام يف حتقيق الرخاء والتمنية الاقتصادية ، ها يف ظل القانون الوطين وادلويلواحرتام حقوق / املس تفيدين،  [والأمم]

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

 [الشعوب]عىل نافع لالبتاكر والإبداع تعود مب بأأن الثقافات التقليدية والفوللكور تشلك ُأُطرا   [التسلمي[/]تسلامي  و] .8
 مجعاء.وعىل البشية /املس تفيدين،  [والأمماحمللية[ ]امجلاعات ]الأصلية و
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قرارا  و] .9 امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]كرامة احرتام تشجيع احرتام الثقافات التقليدية والفوللكور و [/]الإقرار[ بأأمهية اإ
سالمهتا واحرتام الفوللكور وحتافظ علهيا، ذكل أأشاكل التعبري عن تكل الثقافات و تقي اليت [ / املس تفيدين والأمماحمللية[ ]

 .الفلسفية والفكرية والروحيةوقميها الثقافية 

 داخل بشلك متواصلرها وتبادلها وتناقلها ياس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتطو  [احرتام[/]احرتاما  لـو] .20
 .للأعراف القامئة وفقا  بيهناامجلاعات وفامي

سهاما  و] .22 ، ]وحقوق املس تفيدين فامي خيص أأشاكل التقليدي [/]الإسهام[ يف تعزيز وحامية تنوع أأشاكل التعبري الثقايفاإ
 [.التقليدي تعبريمه الثقايف

قرارا  و] .22  نافع، مبا يعود مب حُتفظ فهيايف التقليدي و أأشاكل التعبري الثقا فهيا البيئة اليت تنشأأ وصون  وقايةبأأمهية  قرار[الإ [/]اإ
 معوما.عىل البشية /املس تفيدين، و  [والأمم] احمللية[امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]مبارشة عىل 

قرارا  و] .22 الأصلية  [الشعوب]تعزيز اليقني والشفافية والاحرتام املتبادل والتفامه يف العالقات بني [/]الإقرار[ بأأمهية اإ
وغريها من أأوساط  علمييةية والتجارية واحلكومية والت من هجة، والأوساط الأاكدي [ / املس تفيدين والأمماحمللية[ ]امجلاعات ]و

 [مس تخديم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من هجة أأخرى.
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 [2املادة ]

 موضوع امحلاية

 2اخليار 

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليديتعريف 

، للتعبري ]الفين أأو أأية تشكيةل مهناأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يه أأي أأشاكل ملموسة و/أأو غري ملموسة،  .2
 والأديب[،

د اليت : 2البديل   التقليدية [واملعرفة]الثقافة  [فهيا]جتسَّ
 التقليدية [واملعرفة]الثقافة  [تدل عىل]اليت  :2البديل 

بني الأجيالمشرتكة تكون و 
1

ىل جيل/ أأشاكل التعبري  مثل ما ييل دون الاقتصار عىل ذكل: ،وفامي بني الأجيال من جيل اإ
والشفهيي اللفظي

2
[وأأشاكل التعبري املوس يقي والصويت] ،

2
[وأأشاكل التعبري ابحلركة]، 

2
وأأشاكل التعبري امللموس ،

4
، 

 التعبري[.من شاكل تكل الأ ]وحتويرات ل 

 معايري الأهلية

ىل أأي تعبري ثقايف تقليدي يكون: .2  متتد امحلاية اإ

 ]نتاج النشاط الفكري الإبداعي[ للمس تفيدين؛ )أأ(
 لها[/]مرتبطا هبا[؛ نتاجا فريداأأو  الثقافية والاجامتعية هتملهوي]و/أأو[ ]ممزيا  )ب(

 الثقافية أأو الاجامتعية الهويةكجزء من  اأأو مطورو/مس تخدما أأو و/ظا عليه حماف  أأو و/ ]و/أأو[ ]ِملاك هلم[ )ج(
 .2مه معرفون يف املادة كام للمس تفيدين ، رتاث[ال ]أأو

وفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون الإقلميي عند  لتسمية املوضوع احملمي املس تخدمةاملصطلحات  حتديد يتعني/ينبغي .2
 الاقتضاء.

 2]اخليار 

لأغراض هذا الصك، تشمل "أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" أأي شلك من أأشاكل التعبري ]الإبداعي أأو غريه من  .2
، والتعبري 2املوس يقي والصويتو  ،1والشفهيي اللفظيالتعبري الرويح[ أأو امللومس أأو غري امللموس، أأو امجلع بيهنا، مثل 

د فيه، وتكون: فيه أأو تتجىل فيه  اكن الشلك ايذي تعربَّ أأاي ،]وحتويراهتا[ 4واملادي وامللموس ،3ابحلركة  أأو جتسَّ

ىل جيل؛ 5مشرتكة بني الأجيال )أأ(  و/أأو متناقةل من جيل اإ
ة للثقافة التقليدية أأو املعرفة التقليدية أأو الرتاث التقليدي للمس تفيدين و/أأو مرتبطة هبا؛ )ب(  وممزّيِ

 ثقافهتم امجلاعية أأو هويهتم الاجامتعية.كجزء من  ةمطور أأو مس تخدمةأأو  اافظا علهيحم  و  )ج(

دة املصطلحات املس تخدمة لتسمية املوضوع احملمي جيوز أأن تكون  .2 وفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون الإقلميي عند حمدَّ
 .الاقتضاء

                                                
1

 [.والشعر والأحايج وغريها من أأشاكل الرسد؛ واللكامت والإشارات والأسامء والرموز]مثل احلاكايت واملالمح والأساطري واحلاكايت الشعبية  
2

 [.]مثل الأغاين والإيقاعات واملعزوفات املوس يقية والأصوات املعرّبة عن طقوس 
3

عاب والألعاب الرايضية التقليدية والعروض املرسحية والشعائر والطقوس والطقوس يف أأماكن مقّدسة واملسريات والألوأأعامل املهرجان ]مثل الرقصات  
 [.وعروض ادلىم وغريها من أأوجه الأداء، سواء مثبّتة أأو غري مثبّتة

4
والسجاد املصنوع يدواي والهندسة املعامرية والأشاكل الروحية اخلاصة ابلعروض والأقنعة أأو الأزايء ]مثل أأشاكل التعبري املادي للفنون والصناعات احلرفية  

 [.كن املقدسةامللموسة والأما
5

 "املشرتكة بني الأجيال" تشمل النقل من جيل اإىل جيل أأو فامي بني الأجيال. 
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 [2املادة ]

 من امحلاية املس تفيدون

 2اخليار 

 و/أأو حتافظ عىل و/أأو تس تخدم و/أأو تطّور ]متكل]أأو الأمم[ اليت  الأصلية[ امجلاعات احمللية[ أأو ]الأصلية الشعوب]] .2
كجزء من ثقافهتا امجلاعية أأو هويهتا الاجامتعية[ مه املس تفيدون من امحلاية فامي يتعلق بأأشاكل الثقايف التقليدي  هاأأشاكل تعبري 

 [.[ينس تفيدامل أأو هيئة يعّرفها التشيع الوطين عىل أأهنا من ] 2كام يه معّرفة يف املادة التعبري الثقايف التقليدي املذكورة و 

ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اكنت ]يف حال  .2  [أأصيلالـ/] [شعب]الـ/أأو غري مقترصة عىل غري منسوبة ابلتحديد اإ
]الشعب[  [حتديد]اس تحال ]و/أأو[  ها و/أأو حتافظ علهىا و/أأو تس تخدهما و/أأو تطّورها[]متلك اليت  [حمليةالـ/جامعة ]الـ/أأو 

نه جيوز ]لدلول الأعضاء[/]للأطراف  ]الأصيل[ أأو ]امجلاعية احمللية الأصلية[ اليت متلكها أأو تس تخدهما أأو تطّورها، فاإ
 املتعاقدة[ أأن تعّرف ]أأية[ هيئة وطنية بصفهتا مس تفيدا مبوجب التشيع الوطين.[

 

 2اخليار 

مه ]الشعوب[ ]الأصلية[ ]واجلمتعات  2تعبري الثقايف التقليدي كام يه معّرفة يف املادة املس تفيدون من حامية أأشاكل ال  .2
 احمللية[، أأو حسب ما حيّدده القانون الوطين.

ىل  2أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي كام يه معّرفة يف املادة اكنت ]يف حال  .2 أأو غري مقترصة غري منسوبة ابلتحديد اإ
]الشعب[ ]الأصيل[ أأو امجلاعية اليت اس تحدثهتا، اس تحال حتديد [، أأو حمليةالـ/جامعة ]الـ/أأو  [أأصيل]الـ/ [شعبعىل ]الـ/

نه جيوز للأطراف املتعاقدة أأن حتّدد أأية هيئة وطنية يعّرفها التشيع الوطين عىل أأهنا مس تفيد.  [فاإ
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 [2املادة ]

 نطاق امحلاية

 2اخليار ]

عىل حنو ما ورد يف الثقايف التقليدي،  مهواملعنوية للمس تفيدين فامي يتعلق بأأشاكل تعبري املصاحل املادية ينبغي أأن تكونيتعني/
 [.حسب ما يكون مناس با وطبقا للقانون الوطين ، مصانة بطريقة معقوةل ومتوازنة2و 2 تنياملاد

 2اخليار ]

اتحة تدابري قانونية أأو يتعني دارية اإ مبا يف  املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدينمن أأجل صون مناس بة وفعاةل أأو س ياس ية  اإ
 :ذكل ما ييل ودون الاقتصار عىل ذكل

أأشاكل تعبريمه الثقايف  6للغري ومنعهم من اس تخدامابحلقوق امجلاعية الاس تئثارية والثابتة يف الترصحي المتتع  )أأ(
 اس تغاللها؛ومن  التقليدي

 ؛[الرسية] لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي منع أأي كشف أأو تثبيت أأو اس تغالل أ خر دون ترصحي )ب(

ذا اس تحال ذكل؛مكصدر لأ  الاعرتاف ابملس تفيدين )ج( ل اإ  شاكل التعبري الثقايف التقليدي اإ

لهيا أأو يرض هبا  أأو يشوهها أأشاكل التعبري الثقايف التقليديمنع الاس تخدام أأو التغيري ايذي حيرف  )د( أأو ييسء اإ
 ؛املس تفيدينأأو ينتقص من أأمهيهتا الثقافية دلى 

، فامي يتعلق ابلسلع شاكل التعبري الثقايف التقليديخمالف للحقيقة أأو مضلل لأ  اس تخدامأأي امحلاية من  )ه(
 .[هبم صةلأأو املس تفيدين بتأأييد من يويح واخلدمات، مبا 

 

                                                
6

ىل امجلهور والرتمجة أأو التحوير والأداء العلين والنسخ التثبيتيشمل الاس تخدام ما ييل:   وأأي اس تخدام لأغراض جتارية خالف  والتوزيع والإاتحة أأو النقل اإ
 حقوق امللكية الفكرية أأو ممارس هتا. واكتساب اس تخداهما التقليدي
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 4املادة ]

دارة   /املصاحلحلقوقااإ

 )دمج اخليارات املوجودة( 2اخليار

 املس تفيدين، جيوزبناء عىل طلب من  .2

قلميية أأو وطنية أأو حملية(: 2البديل   لإدارة خمتصة )اإ
 لإدارة وطنية خمتصة: 2البديل 

 يف حدود ما يرصح به املس تفيدون ووفقا:

 لإجراءات املس تفيدين التقليدية يف اختاذ القرار والتنظمي :2البديل 
 لمواثيق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العرفيةل :2 البديل

 للقانون الوطين :2البديل 
 الوطنية تالإجراءال :4البديل 
 للقانون ادلويل :1البديل 

 أأن تضطلع ابملهام التالية )دون الاقتصار علهيا(:

سداء املشورة والإرشاد أأداء همام )أأ(  ؛التوعية والتثقيف واإ

 ناسب؛امل عادل و اس تخداهما اللضامن  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياس تخدام رصد أأوجه و  )ب(

 ومنح الرتاخيص؛ )ج(

اتحهتاّصةل من اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و احملنقدية ال نقدية أأو غري ال فوائد المجع و  )د( لمس تفيدين ل  اإ
 [؛أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]للحفاظ عىل 

 تحديد أأية منافع نقدية أأو غري نقدية؛ووضع معايري ل  )ه(

 وتقدمي املساعدة يف أأية مفاوضات بشأأن اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ويف تكوين الكفاءات؛ )و(

دارة، اب )ز( ذا نص القانون الوطين عىل ذكل، جيوز لالإ دارة لتشاور مع ]واإ املس تفيدين ومبوافقهتم حيامث أأمكن، اإ
ىل  منسواب وليس 2يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف املادة  عبري ثقايف تقليديت احلقوق املتعلقة ب  ابلتحديد اإ

 ما[ جامعة

ن  .2] دارة اجلوانب املالية للحقوق للشفافية فامي يتعلق مبصادر املبالغ احملصةل وقدرها والنفقات، اإ يتعني/ينبغي أأن ختضع اإ
 الية عىل املس تفيدين[.وجدت، الالزمة لإدارة احلقوق وتوزيع املبالغ امل

 )خيار خمترص( 2اخليار

املس تفيدين، جيوز لإدارة خمتصة، يف حدود ما يرصح به املس تفيدون ومبا يعود علهيم مبنفعة مبارشة، أأن بناء عىل طلب من 
دارة حقوق/مصاحل املس تفيدين مبوجب هذا ]الصك[.[  تساعد عىل اإ
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 [1املادة ]

 الاس تثناءات والتقييدات

بداع واس تخدام مقيِّدة  ينبغي أأل تكون تدابري حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدييتعني/ .2 ملا يقوم به املس تفيدون من اإ
الس ياق التقليدي والعريف امجلاعات وفامي بيهنا يف ونقل وتبادل وتطوير يف جمال أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي داخل عريف 

]مبا يامتىش والقوانني الوطنية للأطراف املتعاقدة/ادلول الأعضاء/الأعضاء  رسات العرفيةكام هو حمدد مبوجب القوانني واملام
 حسب الاقتضاء[.

ىل أأوجه التقييدات عىل امحلاية فقط أأن متتد ويتعني/ينبغي  .2 خارج عضوية  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياس تخدام اإ
 .لثقايفا [أأو]خارج الس ياق التقليدي امجلاعة املس تفيدة أأو 

طراف املتعاقدة/ادلول الأعضاء/الأعضاء أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة وفقا للقانون الوطين .2  جيوز للأ
 :]تكون تكل التقييدات والاس تثناءات[رشيطة أأن  ،]

 عىل بعض احلالت اخلاصة؛ مقترصة )أأ(

 [من قبل املس تفيدين؛ العادي للتعبري الثقايف التقليدي [الاس تخدام]مع  [تتعارض]]ل  )ب(

 ؛[ر ابملصاحل املشوعة للمس تفيدينبال مربّ  ارض  لحقل ت] (ج)

 تضمن أأن ]اس تخدام[ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:] )د(

ىل املس تفيدين أأو ل ييسء  "2"  الرضر هبم؛يلحق اإ
 [ابملس تفيدين، حسب الإماكن؛ويعرتف  "2"
 [[[مع املامرسة املنصفة.ويتوافق ] "2"

ّل ابملوافقة املس بقة احلرة 2)1ل يتعني/ينبغي السامح ابلأفعال التالية، سواء اكن مسموحا هبا يف املادة  .4 ( أأو ل، ]اإ
 واملس تنرية للمس تفيدين[:

 املؤسسات الثقافية وأأو املكتبات أأو املتاحف أأ  التعبري الثقايف التقليدي يف احملفوظاتأأشاكل  اس تخدام )أأ(
 ، مبا يف ذكل لأغراض الصون والعرض والبحث والمتثيل والتثقيف؛هدفها صون الرتاث الثقايف لأغراض غري جتارية

بداع مصنف أأصيل يكون مس تلهام أأو مس تعارا من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[. )ب(  ]واإ

موح هبا مبوجب ]]ابس تثناء حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية من الكشف[، ويف حدود الأفعال املس .1
القانون الوطين بشأأن املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف أأو الإشارات والرموز احملمية مبوجب قانون العالمات التجارية، ل 

 يتعني/ينبغي حظر أأي فعل من تكل الأفعال مبوجب حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[.



WIPO/GRTKF/IC/27/5 
Annex 
9 

 

 6املادة 

 مدة امحلاية

 :2اخليار 

يتعني/ينبغي أأن تس متر حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ما دامت تكل الأشاكل تفي مبعايري امحلاية املنصوص  .2
 ؛من هذه الأحاكم 2علهيا يف املادة 

أ خر أأو تعّد يبارش هبدف  تغيريأأو  شويهأأو ت  حتريفوامحلاية املمنوحة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأي  .2
لهيا أأو بصورهتا، املس تفيدينالإساءة هبا أأو بسمعة   تس متّر لأجل غري حمّدد. يتعني/ينبغي أأن أأو املنطقة اليت تنمتي اإ

 :2اخليار 

ة فامي يتعلق ابجلوانب املادية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل الأقل، يتعني/ينبغي أأن تدوم حاميهتا لفرتة زمني .2
 حمدودة.



WIPO/GRTKF/IC/27/5 
Annex 
10 

 

 7املادة 

 الشوط الشلكية

 ي رشوط شلكية.لأ حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  يتعني/ينبغي أأّل ختضع، [مكبدأأ عام]
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 8املادة ]

 /املصاحلوممارسة احلقوق واجلزاءاتالعقوابت 

اتحة التدابري املناس بة وفقا للقانون الوطين لضامن تطب 2)اخليار  .2 يق هذا الصك، مبا يف ذكل تدابري (: يتعني/ينبغي اإ
هامل، ابملصاحل املادية و/أأو املعنوية للمس تفيدين دارية ملنع الإضار، عن قصد أأو عن اإ عىل أأن  ،قانونية أأو س ياس ية أأو اإ

 تكون اكفية لتشلك وس يةل للردع.

نفاذ وتسوية املنازعات 2)اخليار  .2 اتحة أ ليات لالإ وجزاءات، ومهنا وعقوابت  [وتدابري حدودية](: يتعني/ينبغي اإ
 يف حال خرق امحلاية املكفوةل لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. تكون ميرّسة ومناس بة واكفية ،اجلنائية واملدنية اجلزاءات

يتعني/ينبغي أأن ختضع س بل الانتصاف لصون امحلاية املمنوحة بناء عىل هذا الصّك للقانون الوطين للبدل ايذي  .2
 محلاية.يطال ب فيه اب

]يف حال نشأأت منازعة فامي بني املس تفيدين أأو بني املس تفيدين ومس تخديم تعبري ثقايف تقليدي، يتعني/ينبغي أأن حيق  .2
ىل أ لية بديةل مس تقةل لتسوية املنازعات تكون معرتفا هبا يف القانون ادلويل و/أأو الوطين. للك طرف أأن حييل القضية اإ

7
]] 

                                                
7

 مثل مركز الويبو للتحكمي والوساطة. 
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 9املادة ]

 ليةالتدابري الانتقا

عند  2تطبق هذه الأحاكم عىل مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تفي ابملعايري املنصوص علهيا يف املادة  .2
 دخول الأحاكم حزي النفاذ.

 2اخليار 

 يتعني/ينبغي لدلوةل أأن تضمن التدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين واليت س بق أأن .2
 اكتس هبا الغري.

 2اخليار 

يتعني/ينبغي تكييف الأفعال املس مترة خبصوص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت بدأأت قبل دخول هذه الأحاكم  .2
معقوةل  فرتةالأحاكم بطريقة خمتلفة، لتامتىش مع الأحاكم، يف غضون تنظمها حزي النفاذ واليت ما اكنت لتكون مباحة أأو اليت 

 .2احرتام احلقوق اليت س بق أأن اكتس هبا الغري املؤهلني وفقا للفقرة  ةطيرش  ،حزي النفاذ هابعد دخول 

فامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكتيس أأمهية خاصة للجامعات املعنية اليت دلهيا حقوق فهيا واليت و  .2
 [ون لتكل امجلاعات احلق يف اسرتجاع تكل الأشاكل.يكيتعني/ينبغي أأن تكون قد أأخرِجت عن نطاق حتّّك تكل امجلاعات، 
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 20املادة ]

 الامتيش مع الإطار القانوين العام

 (2و 2خيار مفتوح )دمج اخليارين 

والرتاث  امللكية الفكرية ومهنا تكل اليت تتناول، الأخرى الصكوك ادلولية أأن تراعي امحلاية مبوجب هذا الصك يتعني/ينبغي
 [ها.ابلتوافق مع تعمل أأن و  الثقايف،
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 22املادة ]

 املعامةل الوطنية

التدابري أأو القوانني الوطنية  مبوجبحامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  من املتأأتية واملنافعيتعني/ينبغي أأن تكون احلقوق 
/طرف متعاقد/دوةل يف بدل متاحة مجليع املس تفيدين املؤهلني، من مواطنني أأو مقميني حمل نفاذ هذه الأحاكم ادلولية تضعاليت 

 الأهلبعينه كام هو حمدد مبوجب الواجبات أأو الالزتامات ادلولية. ويتعني/ينبغي أأن يمتتع املس تفيدون الأجانب  عضو/عضو
 /الطرف املتعاقد/ادلوةل العضو/العضو ايذي تتاح فيهبدلال اليت يمتتع هبا املس تفيدون من مواطين  نفسها نافعابحلقوق وامل 

 [مبوجب هذه الأحاكم ادلولية. خصيصااملمنوحة  واملنافعاحلقوق  وكذكل امحلاية،
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  22املادة ]

 التعاون عرب احلدود

 يتعني/ينبغي ،خمتلفة/أأعضاء دول أأعضاء/يف احلالت اليت تقع فهيا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف أأقالمي أأطراف متعاقدة
عىل معاجلة حالت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تقع /الأعضاء عضاءالأ ادلول /أأن تتعاون تكل الأطراف املتعاقدة

 .[خارج احلدود

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


