مذكرة إعالمية



ألغرإض إدلورة إلثالثة وإلثالثني للجنة إملعارف إلتقليدية
من إعدإد إاين غوس ،رئيس جلنة إملعارف إلتقليدية
مقدمة
ّمرت ثالث س نوإت تقريبا منذ أأن تناولت جلنة إملعارف إلتقليدية (إللجنة) موضوع أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،إذ عُقد
أخر إجامتع رمسي حول أأشاكل إلتعبري إلثقايف (إدلورة إلسابعة وإلعرشون للجنة) يف مارس /أأبريل  .2014ويشمل إلربانمج
إحلايل للجنة دورتني بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي :إدلوراتن إلثالثة وإلثالثون وإلرإبعة وإلثالثون .وملساعدة إدلول
إ ألعضاء عىل إلعدإد لدلورة إلثالثة وإلثالثني للجنة  ،أأ ُ
عددت هذه إملذكرة إلعالمية إلقصرية ،إليت تشمل ما ييل:


تذكرة ابلعمل إذلي ُ
إضطلع به دوليا من زإوية إمللكية إلفكرية يف إلسابق بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي؛



وملخص عن إلعمل إذلي قامت به إللجنة يف جمال أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي منذ بدء إملفاوضات إملستندة إىل
إلنصوص يف عام 2010؛



وإلعنارص إلرئيس ية لولية إللجنة يف إلثنائية 2017-2016؛



وملخص عن إلقضااي إجلوهرية إليت أأرى أأنه ينبغي أأن تنظر فهيا إدلول إ ألعضاء خالل إدلورة إلثالثة وإلثالثني
للجنة؛



وملخص عن إلقضااي إ ألخرى إليت ينبغي أأيضا أأن تنظر فهيا إللجنة يف دورهتا إلثالثة وإلثالثني ،علام بأأن معاجلة تكل
إلقضااي تُعترب ،يف نظري ،اثنوية مقارنة ابلقضااي إجلوهرية.



وعدد من إملوإرد إملفيدة حول أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

وتناولت إدلوراتن إلسابقتان إللتان عقدهتام إللجنة ،أأي إدلورتني إحلادية وإلثالثني وإلثانية وإلثالثني ،موضوع إملعارف
إلتقليدية .غري أأنه نوقش عدد من إلقضااي إملرتبطة بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي خالل هاتني إدلورتني .وقد أأ ُ
درجت ،يف
إملرفق ،جدول أأعددتُه يعرض يف معودين موإزيني نيص مرشوع إملوإد بشأأن إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي ،حسب لك قضية ،لتيسري مقارنهتام .و أأمتىن أأن يكون ذكل إجلدول أأدإة مفيدة تساعد إلوفود عىل مقارنة إلنصني
وحتديد إجملالت إليت ميكن أأن يعود فهيا إلتقدم إحملرز يف إملعارف إلتقليدية بفائدة أأيضا عىل نص أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي .وميكن أأن يشمل ذكل ،مثال ،صياغة حمدّدة أأو أأسلوب لغوي حمدّد.
وهذه إملذكرة عبارة عن وثيقة إعالمية ليس لها أأية طبيعة رمسية مع ّينة .وأأؤ ِّكّد عىل أأن لك إلرإء إليت قد تُبدى يف
هذه إملذكرة يه أرإيئ إخلاصة ول خت ّل مبوإقف أأي من إدلول إ ألعضاء خبصوص إلقضااي إملطروحة للنقاش.
إلعمل إذلي ُ
إضطلع به دوليا من زإوية إمللكية إلفكرية يف إلسابق بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
ُ
إضطلع بعمل كبري دوليا من زإوية إمللكية إلفكرية يف إلسابق بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي .ومنه ،عىل سبيل إملثال،
ما ييل:
 مالحظة من أأمانة إلويبو :أأع ّد رئيس جلنة إملعارف إلتقليدية ،إلس يد إاين غوس ،هذه إملذكرة إلعالمية ملساعدة إدلول إ ألعضاء عىل إلعدإد لدلورة إلثالثة
وإلثالثني للجنة.
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 إملادة  4.15من إتفاقية برن لعام  ،1967إليت تتناول حامية إملصنفات غري إملنشورة وإجملهوةل إملؤلف ،وإليت اكنإلغرض مهنا متكني حامية " أأشاكل إلتعبري إلفوللكوري"؛
 قانون تونس إلمنوذيج بشأأن حق إملؤلف لعام  ،1976إذلي حيتوي عىل أأحاكم خاصة للحامية إلقانونية ألشاكل إلتعبريإلثقايف إلتقليدي؛
 أأحاكم عام  1982إلمنوذجية إملشرتكة بني إلويبو وإليونسكو للقوإنني إلوطنية بشأأن حامية أأشاكل إلتعبري إلفوللكوريمن الاس تغالل غري إملرشوع وإ ألفعال إلضارة إ ألخرى ،إليت تنص عىل منوذج حامية خاص ألشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي؛
 معاهدة إلويبو بشأأن إ ألدإء وإلتسجيل إلصويت لعام  1996ومعاهدة بيجني لعام  ،2012إللتان تنصان عىل حق فناينأأدإء أأشاكل إلتعبري إلفوللكوري يف إلمتتع ابحلقوق إملعنوية والاقتصادية ذإهتا إليت يمتتع هبا غريمه من فناين إ ألدإء.
وإجلدير إذلكر أأن حامية إمللكية إلفكرية ت ّمتّي عن مفاهمي "حفظ" إلرتإث إلثقايف و"صونه" و"إلهنوض به" ،ويه مفاهمي تشري
معوما إىل حتديد إلرتإث إلثقايف إملادي وغري إملادي وتوثيقه ونقهل وإحيائه لضامن صيانته وإس مترإريته.
ويف هذإ إلس ياق ،يتناول عدد من إلعالانت وإلتفاقات إدلولية إلصادرة خارج نطاق إلويبو وإمللكية إلفكرية إجلوإنب إملتعلقة
حبفظ أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وصوهنا وإلهنوض هبا مضن س ياقاهتا إلس ياس ية إحملدّدة .ومهنا ما ييل:
-

توصية إليونسكو بشأأن صون إلثقافة إلتقليدية وإلفوللكور1989 ،؛

-

وإتفاقية إليونسكو بشأأن حامية إلرتإث إلثقايف غري إملادي2003 ،؛

-

وإتفاقية إليونسكو محلاية وتعزيز تنوع أأشاكل إلتعبري إلثقايف.2005 ،

ودلى إلنظر يف إلعمل إذلي ُ
إضطلع به دوليا من زإوية إمللكية إلفكرية يف إلسابق بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،
جتدر إلشارة إىل عدد من إلواثئق إلسابقة للجنة .وتشمل تكل إلواثئق حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي :مرشوع حتليل
إلثغرإت ( إلوثيقة  ،1)WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev.وإلتقرير إلهنايئ عن إلتجارب إلوطنية يف توفري إمحلاية
إلقانونية ألشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي (إلوثيقة  ،)WIPO/GRTKF/IC/3/10وإلتحليل إملوحد للحامية إلقانونية
ألشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي (إلوثيقة .2)WIPO/GRTKF/IC/5/3
إملفاوضات إملستندة إىل إلنصوص حول أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
أأجرت إللجنة إحلكومية إدلولية ،منذ عام  ،2010مفاوضات مستندة إىل إلنصوص بغرض إلتوصل إىل إتفاق بشأأن نص
صك قانوين دويل (نصوص صكوك قانونية دولية) يضمن إمحلاية إلفعاةل للمعارف إلتقليدية (وكذكل للموإرد إلورإثية و أأشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي).
وإستند معل إللجنة إحلكومية يف إلثنائية  ،2011/2010بدءإ بدورهتا  ،16إىل إلعمل إذلي أأجنزته ح ى ذكل إلوقت 3.ومشل
برانمج إلعمل لتكل إلثنائية فريقا عامال ما بني إدلورإت يُعىن بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عقد إجامتعه يف يوليو 2010
 1حدّ د "حتليل إلثغرإت" ،إذلي أأجري ألغرإض إللجنة يف عام  ،2008إلثغرإت إلاكمنة عىل إملس توى إدلويل فامي يتعلق حبامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي؛
وطرح الاعتبارإت إلكفيةل ّ
ابلبت يف إحلاجة إىل إلتصدي لتكل إلثغرإت؛ ووصف إخليارإت إملوجودة أأو إليت ميكن إجيادها بغرض إلتصدي ألية ثغرإت حمدّ دة.
وتضمنت إلوثيقة أأيضا حتليال ملفهوم "إمحلاية".
 2إس تعرض "إلتحليل إملوحد" إلطار إلس يايس محلاية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،وإس تقىص ما هو متاح من أأنوإع حامية إمللكية إلفكرية ألغرإض أأشاكل
موسعة للملكية إلفكرية ،ومن خالل أأنظمة أأو قوإنني
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،من خالل أأنظمة تقليدية أأو عامة للملكية إلفكرية  ،ومن خالل أأنظمة مكيّفة أأو ّ
3خاصة جديدة.
ّ
شلكت إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/9/4أأساس ذكل إلعمل.
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ووضع إلطار إلالزم للمناقشات إخلاصة بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي .وإس ُتعرضت حصائل ذكل إلعمل وعُ ّدلت يف
إجامتعي إللجنة إحلكومية إدلولية إلالحقني (إدلورإت إلسابعة عرشة وإلثامنة عرشة وإلتاسعة عرشة).
ومشلت إلثنائية  2013/2012دورتني موضوعيتني عن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي :إدلوراتن إلثانية وإلعرشون وإخلامسة
وإلعرشون للجنة .وطبقا للولية إحملدّدة يف ذكل إلوقت ،ركّزت إدلوراتن إملذكوراتن عىل أأربع موإد رئيس ية :موضوع إمحلاية،
4
وإملس تفيدون ،ونطاق إمحلاية ،وإلتقييدإت والاس تثناءإت.
ومشلت إلثنائية  2015/2014إجامتعا عىل مس توى إلسفرإء/كبار مسؤويل إلعوإمص بغرض تبادل إلرإء حول قضااي إلس ياسة
إلعامة إلرئيس ية إملرتبطة ابملفاوضات وذكل من أأجل زايدة ترش يد/توجيه إملسار .كام مشلت إلثنائية دورإت شامةل ركّزت
عىل إلقضااي إلرئيس ية إملتعلقة بلك إملوضوعات إلثالثة ،ودورة تقيميية ودورة وإحدة ،ويه إدلورة إلسابعة وإلعرشون ،تناول
5
إلشطر إلثاين مهنا حتديدإ أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
إلولية إحملدّدة للثنائية 2017/2016
دلى إلنظر يف حمور تركّي معلنا يف إدلورة إلقادمة ،ينبغي ل ألعضاء إلحاطة علام ابلعنارص إلرئيس ية إلتالية إلوإردة يف إلولية
إحلالية للجنة:


"إلرتكّي عىل تضييق إلفجوإت إلقامئة"؛



و"هبدف إلتوصل إىل إتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) ]...[.فامي يتعلق ابمللكية إلفكرية
ويضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل [ ]...و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي"؛



و"إلرتكّي إلرئييس عىل إلتوصل إىل تفامه مشرتك للقضااي إجلوهرية ،مبا يف ذكل تعريف إلمتكل غري إملرشوع
وإملس تفيدين وموضوع إمحلاية و أأهدإف إمحلاية ونوع إمحلاية إليت حيق توفريها للمعارف إلتقليدية/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
عىل إلصعيد إدلويل ،مبا يف ذكل إلنظر يف الاس تثناءإت وإلتقييدإت وإلعالقة ابملكل إلعام"؛



و"ابس تعامل مهنج قا م عىل إ ألدةل"؛



و"ندوإت وحلقات معل يف فرتة ما بني إدلورإت من أأجل إذاكء إملعارف عىل إلصعيدين إلقلميي وإ ألقالميي وبلوغ
توإفق يف إلرإء بشأأن إلقضااي إملتعلقة ابمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي ،مع إلرتكّي عىل إلقضااي إلعالقة".

وس تكون إدلورة إلثالثة وإلثالثون للجنة إ ألوىل من مضن دورتني تُعقدإن يف هذه إلثنائية حول أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي .وكام ورد تفصيهل يف برانمج إلعمل ،ينبغي أأن تسعى إللجنة يف دورهتا إلثالثة وإلثالثني إىل:


إجرإء مفاوضات بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي مع إلرتكّي عىل معاجلة إلقضااي إلعالقة وإلنظر يف إخليارإت
إملتاحة لوضع مرشوع صك قانوين؛



وإعدإد قامئة إرشادية ابلقضااي إلعالقة إليت ينبغي معاجلهتا/حلّها يف إدلورة إلتالية إملعنية بأأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي.

ّ 4
شلكت إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/19/4أأساس ذكل إلعمل.
ّ 5
شلكت إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/25/4أأساس ذكل إلعمل.
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إلقضااي إجلوهرية
إستنادإ إىل إلقضااي إجلوهرية إحملدّدة يف إلولية ،وإىل إملناقشات إليت جرت يف دوريت إلعام إملايض إخلاصتني ابملعارف
إلتقليدية (إدلوراتن إحلادية وإلثالثون وإلثانية وإلثالثون للجنة) وإىل إلعمل إلسابق ،أأقرتح منح إ ألولوية للقضااي إلتالية يك
تُناقش يف إدلورة إلثالثة وإلثالثني للجنة :إ ألهدإف ،وإملوضوع ،وإملس تفيدون ،ونطاق إمحلاية ،والاس تثناءإت وإلتقييدإت،
وإلعالقة ابملكل إلعام ،وتعريف إلمتكل غري إملرشوع.
بعض إملالحظات إلعامة
إقرتإحات ّممّية يف
إلبدإئل

ألغرإض إلتوضيح ميكن ،كام يف نص إملعارف إلتقليدية ،عرض إقرتإحات ّممّية ابعتبارها بدإئل منفصةل.

إلصعيد إدلويل مقابل
إلصعيد إلوطين

تُش ّجع إدلول إ ألعضاء عىل إلتفكري ،حسب الاقتضاء ،بشأأن ما إذإ اكن ينبغي ،فامي خيص بعض إملفاهمي ،أأن
يقترص إلصك إدلويل عىل توفري إطار س يايس أأو أأدىن معايري ممكنة وترك تفاصيل تكل إملفاهمي وقضااي إلتنفيذ
ل ُتحدّد عىل إلصعيد إلوطين.

إ ألهدإف
إلغرض

تكتيس إ ألهدإف أأمهية أأساس ية يف إعدإد إلنص إلنافذ ألي صك ألهنا ّتبني تفاصيل إلغرض إملنشود من إلصك.
وميكن أأن يؤدي ذكل إىل صياغة بس يطة ومبارشة وفعاةل ويضمن وضوح إلنص.

إ ألهدإف إملتعلقة
ابمللكية إلفكرية فقط

دلى إس تعرإض إ ألهدإف ،ينبغي إيالء الاعتبار ل ألهدإف إليت جيب تناولها يف عىل إلصعيد إدلويل يف إلويبو
من مضن إ ألهدإف إملتعلقة ابمللكية إلفكرية ،علام بأأن إلولية إحملدّدة للجنة يه "إلتوصل إىل إتفاق حول صك
قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) ]...[.فامي يتعلق ابمللكية إلفكرية ويضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل []...
و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي".
ودلى حتديد إ ألهدإف إملتعلقة ابمللكية إلفكرية ،ميكن لدلول إ ألعضاء أأن تنظر وتفكّر يف نوع إلرضر (إ ألرضإر)
إذلي سيسعى صك من صكوك إمللكية إلفكرية بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلتصدي هل ،ويف
إلفجوإت إليت قد تكون قامئة يف إلوقت إحلايل وإليت ّ
يتعني ،من منظور إلس ياس ية إلعامة ،تضييقها.

إ ألهدإف مقابل
إ ألحاكم إملوضوعية

دلى حتديد إ ألهدإف ،ينبغي أأيضا تويخ إلعناية إلوإجبة للمتيّي بني إ ألهدإف وإلصيغة إلنافذة (إلليات مقابل
إ ألهدإف) ،مما ينبغي تناوهل يف أأحاكم إلنص إملوضوعية .وعالوة عىل ذكل ،ينبغي أأن تكون هناك صةل مبارشة
بني إ ألهدإف و أأحاكم إلصك إملوضوعية ،إذ ينبغي أأن يكون ل ألهدإف إحمل ّددة أأحاكم تنفيذية مقابةل يف إ ألحاكم
إملوضوعية.

حالت إلتكرإر

أألحظ أأن هناك عددإ من حالت إلتكرإر بني إملبادئ/إدليباجة/مقدمة وإ ألهدإف ألن بعض إلنصوص ترد يف
لك من تكل إ ألجزإء.
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إملوضوع (إجلزء إخلاص ابس تخدإم إملصطلحات وإملادة )1
موضع إلتعريف

ينبغي إلشارة إىل أأنه يف حني تنص إملادة  1عىل أأن إملوضوع هو أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،فان تعريف
ذكل إملصطلح يرد يف إجلزء إخلاص ابس تخدإم إملصطلحات ،كام يف نص إملعارف إلتقليدية.

معايري إ ألهلية

تضع إملادة  1معايري إ ألهلية إملوضوعية إليت حتدّد أأي شلك من أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي قابل للحامية من
مضن إ ألشاكل إملندرجة مضن إلتعريف إلوإرد يف إجلزء إخلاص ابس تخدإم إملصطلحات .وهذإ يعين أأنه لن يس تفيد
من إمحلاية مبوجب هذإ إلصك سوى أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت تس تويف معايري إ ألهلية.
ول يزإل هناك تضارب يف إلرإء حول عدد من إلقضااي ،ومهنا حتديدإ ما ييل:
إس تخدإم لكامت "نتاجا فريدإ لـ" ،و"مرتبطة" ،و"بشلك مبارش""/متصةل بوضوح" إلوإردة يف
إلفقرة (ب)؛
وإلشارة إىل مدة زمنية ل بد أأن تكون أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي قد إس ُتخدمت فهيا لتكون قابةل
للحامية ،يف إملادة (د)؛
وإس تخدإم لكميت "نشاط فكري إبدإعي" و"نشاط إبدإعي للفكر" يف إلفقرة (ه) ألن بعض إلوفود
تبدي ختوفا من أأل تس تويف لك أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي معيار إلنشاط إلفكري ومن إحامتل صعوبة
إثبات إستيفاهئا ذلكل إملعيار.
وقد ترغب إللجنة يف إلنظر يف أأساليب أأخرى للتفكري يف إملفاهمي ّ
إملعرب عهنا يف معايري إ ألهلية مبا يزيل اخاوف
مؤيدي ومعاريض صياغة حمدّدة.

مدى رضورة معايري
إ ألهلية

هناك تساؤل أأيضا حول ما إذإ اكنت معايري إ ألهلية رضورية أأصال يف إملادة  ،1إذ ترى بعض إلوفود أأن ّه ميكن،
عند وضع إحلقوق ،ترك مسأأةل حتديد ما جيب حاميته يف أخر إملطاف لنطاق إمحلاية والاس تثناءإت وإلتقييدإت.

إملس تفيدون (إملادة )2
نظرت إللجنة ،يف إدلورإت إلسابقة ،يف تعريف "إملس تفيدين" .غري أأهنا مل تتوصل إىل إتفاق بشأأن مدى جتاوز
إملس تفيدون خارج
نطاق إلشعوب إ ألصلية إلصك لنطاق إلشعوب إ ألصلية وإمجلاعات إحمللية ليشمل إدلول .وهناك أأيضا إشارإت إىل إلدإرة إلوطنية إليت
تؤدي دور إلهيئة إملؤمتن لها.
وإمجلاعات إحمللية

إلدإرة إخملتصة

كام أأشري إليه يف إدلورإت إلسابقة ،ينبغي إلمتيّي بني مسأأةل حتديد إملس تفيدين ومسأأةل ما إذإ اكن ميكن ،مبوجب
إلقانون إلوطين ،تلكيف هيئة ،مثل "إدإرة اختصة" ،مبامرسة إحلقوق يف إحلالت إليت ل ميكن فهيا حتديد
إملس تفيدين .وميكن أأيضا أأن تؤدي "إلدإرة إخملتصة" دورإ يف حال إلمتس إملس تفيدون إملساعدة يف إدإرة حقوقهم
وإعاملها .وإجلدير ابذلكر أأن مسأأةل "إلدإرإت إخملتصة" تتناولها إملادة  4إليت تعاجل إدإرة إحلقوق/إملصاحل .وقد
ترغب إدلول إ ألعضاء يف إلنظر فامي إذإ اكن ينبغي تناول مسأأةل "إلدإرة إخملتصة" مضن إملادة  4بدل من تناولها
مضن إملادة .2
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إلشارة إىل معايري
إ ألهلية

أألحظ أأن إملادة  1.2تشري إىل عنارص متكّن أأيضا من تأأهيل إملس تفيدين ("[إليت [تس تنبط] [مكوانت
إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] و [/أأو] ّ
تعرب عهنا و [/أأو] حتافظ علهيا و [/أأو] تس تخدهما و [/أأو]
تطورها] [كجزء من ثقافهتا إمجلاعية أأو هويهتا الاجامتعية]]") وتشري إىل معايري إ ألهلية .و أأقرتح أأن يمت ،كام يف
نص إملعارف إلتقليدية ،إلبقاء قدر إلماكن عىل إلطابع إلبس يط وإملبارش للنص وتاليف إلشارة إىل عنارص
مؤهةل أأخرى وإىل معايري إ ألهلية .ويُقرتح ،بدل من ذكل ،أأن تُتناول تكل إملعايري مضن إملادة  1بغرض جتنّب
الازدوإجية وإلتكرإر وإحامتلت إلتناقض.

نطاق إمحلاية (إملادة )3
إخليارإت إحلالية

تُدرج إملادة  3حاليا خيارين إثنني .وحيتوي إخليار  1عىل إلهنج إملتعدد إملس توايت ،إذلي ي ُسمى أأيضا ابمحلاية
إملتباينة.
أأما إخليار  2فيتيح لدلول أأقىص قدر من إملرونة لتحديد نطاق إمحلاية .وفامي خيص هذإ إخليار ،أألحظ أأن
إلفقرة  2متث ّل إس تثناء ابلفعل و أأدعو مؤيدي هذإ الاقرتإح إىل نقلها إىل إملادة  5بشأأن الاس تثناءإت وإلتقييدإت.

إلهنج إملتعدد
إملس توايت أأو إمحلاية
إملتباينة

طرحت إللجنة للنقاش يف دورهتا إلسابعة وإلعرشين هنجا متعدد إملس توايت إزإء نطاق إمحلاية تُتاح مبوجبه أأنوإع
أأو مس توايت اختلفة من إحلقوق أأو إلتدإبري ألحصاب إحلقوق حسب طبيعة إملوضوع وخصائصه ،ومس توى
ّ
إلتحّك إذلي حيتفظ به إملس تفيدون ودرجة إنتشاره.
ويقرتح إلهنج إملتعدد إملس توايت حامية متباينة حسب نوع أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،إنطالقا من أأشاكل
إلتعبري إملتاحة للجمهور ووصول إىل أأشاكل إلتعبري إلرسية أأو إملقدسة أأو غري إملعروفة خارج جامعة إملس تفيدين
6
وإليت ّ
يتحّك فهيا إملس تفيدون.
ويشري هذإ إلهنج إىل إماكنية تناسب إحلقوق الاقتصادية الاس تئثارية مع بعض أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
(مثل أأشاكل إلتعبري إلرسية وإملقدسة) ،بيامن ميكن أأن يتناسب إلمنوذج إملستند إىل إحلقوق إملعنوية ،مثال ،مع
أأشاكل إلتعبري إملتاحة للجمهور أأو إملعروفة عىل نطاق وإسع ابلرمغ من كوهنا منسوبة إىل شعوب أأصلية وجامعات
حملية حمدّدة.
ومع أأن إلقرإر يعود إىل إللجنة ،فانين أأرى أأن إمحلاية إملتباينة إلاكمنة يف إلهنج إملتعدد إملس توايت تتيح فرصة
للتفكري يف إلتوإزن إملشار إليه يف ولية إللجنة وإلعالقة ابملكل إلعام ،فضال عن حقوق ومصاحل إملالكني
وإملس تخدمني.

 6يف هذإ إلس ياق ،جيدر إلتذكري بتعليقني وإردين يف إلورقة غري إلرمسية إليت أأعدها رئيس إللجنة أنذإك ألغرإض إدلورة إلسابعة وإلعرشين للجنة:
خصائص إملعارف إلتقليدية (و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي) تتباين من ماكن إىل أخر تباين ًا عظاميً ،وهذإ منبع أأمهية حتديد تكل إلصفات إجلامعة عىل

أ
إملس توى إلعىل إليت جيدر وضعها يف صك دويل.
وبصورة أأ ّمع ،يشري أأحد إلرإء إملطروحة إىل لزوم أأن يكون إلتعريف وإسعا مبا يكفي ليغطي لك أأنوإع إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف

أ
أ
أ
أ
أ
إلتقليدي ،بيامن يشري رأي أخر إىل رضورة أن يكون إلتعريف دقيقا وحمدودإ لغرإض إلوضوح وإلشفافية .فاذإ اكن إلتعريف وإسعا ،مفن شأن عنارص أخرى،
مثل معايري إ ألهلية و /أأو الاس تثناءإت وإلتقييدإت ،أأن تؤدي دور إملصفاة ،وإلّ س يؤثّر ذكل عىل نطاق إمحلاية (نطاق إحلقوق) ،إليت قد يلزم إحل ّد مهنا ،من
إلتوصل إىل إتفاق .ابلتايل هناك تفاعل بني إلقضااي إلرئيس ية إملمتث ّةل يف تعريف إملوضوع ،ونطاق إحلقوق ،والاس تثناءإت وإلتقييدإت .وقد يكون ذكل
أأجل ّ
إلتفاعل مرتبطا كذكل ابلتوإزن إذلي يمكن يف لك أأنوإع إ ألنظمة إخلاصة حبامية إمللكية إلفكرية (وإذلي تقوم عليه لك إلقضااي إملتدإخةل إ ألربع) ،أأي إلتوإزن بني
إحلقوق إخلاصة وإملصاحل إلعامة.
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حتديد إملس توايت عىل حتدّد أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إملس توايت وفق نوعية ومس توى ّ
إلتحّك و ،كام يف نص إملعارف إلتقليدية،
وفق درجة إنتشار أأشاكل إلتعبري إملذكورة .وينبغي أأن ّ
تتبني إللجنة بدقة إملعايري إملناس بة إليت ينبغي إس تخدإهما
إلنحو إملناسب
يف س ياق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،من أأجل حتديد إملس توايت .وللقيام بذكل ،ينبغي مرإعاة إخلصائص
إلعملية وإلاثر إلقانونية للمس توايت إملقرتحة .كام جتدر إلشارة إىل أأن إملعايري إليت قد تكون وجهية يف س ياق
إملعارف إلتقليدية لن تنطبق ابلرضورة يف س ياق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
وجيدر إلتذكري ب أأن إلهنج إملتعدد إملس توايت إتُبع يف نُسخ سابقة من نص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،ومهنا
إلوثيقة إملعنونة "حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي /أأشاكل إلتعبري إلفوللكوري :إ ألهدإف وإملبادئ إملع ّدةل"
( .)WIPO/GRTKF/IC/9/4واكنت فئات أأشاكل إلتعبري إحملدّدة يف تكل إلوثيقة كام ييل :أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي ذإت إلقمية أأو إ ألمهية إلروحية أأو إلثقافية إخلاصة؛ و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إ ألخرى
(فئة مقابةل للفئة إ ألوىل ،إن حص إ لتعبري) ،و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية .و أأ ّ
حث إدلول إ ألعضاء عىل
الاطالع عىل تكل إلوثيقة ألهنا حتتوي أأيضا عىل تعليق يرشح إلهنج إملقرتح بشأأن مسأأةل إملس توايت.
وإذإ إتُفق عىل هنج متعدد إملس توايت ،أأرى أأنه ينبغي للجنة إلترسيع ابجياد توإفق حول إلعنارص إ ألساس ية إليت
تعرف لك مس توى.
س ّ

الاس تثناءإت وإلتقييدإت (إملادة )5
إلبنية

تنقسم إملادة  5إىل إس تثناءإت عامة وإس تثناءإت حمدّدة.

الاس تثناءإت إلعامة

مضن الاس تثناءإت إلعامة ،يعرض إلنص إختبارإ (رشوط جيب إستيفاؤها) ينطبق عىل إلصعيد إلوطين عند
وضع تقييدإت وإس تثناءإت .ويبدو أأن هناك تفاهام عىل إماكنية إش امتل الاختبار عىل عنارص إختبار إخلطوإت
إلثالث "إلتقليدي" وعنارص إحلقوق إملعنوية (مفاهمي الاعرتإف وعدم إساءة الاس تخدإم وإلتوإفق مع إملامرسة
إملنصفة).
يضم الكهام ومجوعة من إلرشوط ،و أأقرتح أأن جتري إللجنة مناقشات مر ّكزة بغرض
ويتضمن إلنص حاليا بديلني ّ
إلتوفيق بني الك إلبديلني.

الاس تثناءإت إحملدّدة

تغطي الاس تثناءإت إحملدّدة الاس تثناءإت وإلتقييدإت إليت ينبغي إدرإهجا/إلسامح هبا .ويش متل هذإ إجلزء عىل
عدد من حالت إلتكرإر ،ول س امي يف إلفقرتني  3.5و ،4.5وميكن للجنة أأن تسعى بعناية إىل درإس هتام
وتبس يطهام.

هنج متعدد إملس توايت إستنادإ إىل إماكنية إ ألخذ بهنج متعدد إملس توايت لتحديد نطاق إمحلاية ،تساءلت بعض إلوفود عام إذإ اكن ميكن
إتباع ذكل إلهنج أأيضا يف إ ألحاكم إملتعلقة ابلس تثناءإت وإلتقييدإت ،أأي إماكنية إلتوفيق بني مس توايت اختلفة
إزإء الاس تثناءإت؟
من إ ألعامل إملس تثناة وبني أأنوإع اختلفة من إملوضوعات وإحلقوق إملتعددة إملس توايت إملُطبقة علهيا.

الاس تخدإم إلعريض

يف إدلورة إلسابعة وإلعرشين للجنةُ ،طرح أأيضا مفهوم "الاس تخدإم إلعريض" يف إحلّك إملتعلق ابلعقوابت
(إملادة  .)8و ألنه ميكن إعتبار أأن ذكل يندرج مضن الاس تثناءإت و إلتقييدإت ،أأقرتح أأن تنظر إللجنة يف نقهل
إىل إملادة إملتعلقة ابلس تثناءإت وإلتقييدإت.
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إلعالقة ابملكل إلعام
مفهوم إملكل إلعام

أأدرجت إدلورة إلسابعة وإلعرشون للجنة يف نص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي تعريفا ملصطلح "إملكل إلعام".
ويكتيس هذإ إملفهوم أأمهية أأساس ية ابلنس بة للتوإزن إلاكمن يف نظام إمللكية إلفكرية .فذكل إلنظام يسعى إىل
ضامن توإزن بني إحلقوق الاس تئثارية وبني مصاحل إملس تخدمني وعامة إمجلهور ،مبا يف ذكل إ ألطرإف إ ألخرى
إملبدعة ،بغرض تعزيز وحتفّي وماكفأأة الابتاكر وإلبدإع .وهذإ إملفهوم مرتبط مبدى إستيعاب إملفهوم إملتصل به
وهو "متاح للجمهور" ،7.إملذكور يف إملادة  3إملتعلقة ابلنطاق.

"متاح للجمهور" يف
س ياق أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي

يرد تعريف مصطلح "متاح للجمهور" يف إجلزء إخلاص ابس تخدإم إملصطلحات .وميكن للجنة إلتفكري يف مدى
وجاهة هذإ إلتعريف يف س ياق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

إلتحدايت إملطروحة
دلى حماوةل تعريف
"إملكل إلعام"

عىل إلرمغ من أأمهية مفهوم "إملكل إلعام" يف فهم إلعالقة بني إمللكية إلفكرية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
ويف تصممي نظام متوإزن وفعال مياثل نظام إمللكية إلفكرية ويكفل إمحلاية ألشاكل إلتعبري إملذكورة ،فان إملزإاي
إملتأأتية من وضع تعريف حمدّد للمكل إلعام وإدرإجه يف إلصك إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي تظ ّل
ومتفرعة
غامضة .فتعريف مصطلح "إملكل إلعام" ينطوي ،يف ر أأيي ،عىل حتدايت عديدة لها أاثر س ياس ية كبرية ّ
تتجاوز نطاق إللجنة.

تعريف "إلمتكل غري إملرشوع"
تعريف إل متكل غري
إملرشوع يف إجلزء
إخلاص ابس تخدإم
إملصطلحات

تدعو ولية إللجنة إىل إعامتد فهم مشرتك لتعريف إلمتكل غري إملرشوع .ويف حني يشري نص أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي إىل مفهوم "إلمتكل غري إملرشوع" ،فانه ل يورد ،عىل عكس نيص إملعارف إلتقليدية وإملوإرد
إلورإثية ،أأي تعريف ذلكل إملصطلح يف إجلزء إخلاص ابس تخدإم إملصطلحات .وميكن للجنة إلتفكري حول مدى
رضورة ذكل إلتعريف يف نص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي أأو إلنظر يف إماكنية توفري تعريف مناسب ذلكل
إملصطلح يف إجلزء إملذكور.

إلقضااي إ ألخرى
إدليباجة/مقدمة
طبيعة إحلّك

ل تدخل إدليباجة مضن إلنص إمللزم قانوان أأو إلنص إلنافذ لصك متعدد إ ألطرإف ،ولو أأهنا تساعد عىل تفسري
إ ألحاكم إلنافذة بتوفري س ياق للصك وبيان إلغرض إملنشود لوإضعي إلنص .ويرد إلنص عادة يف شلك مبادئ
سوإء اكن إلصك تفسرياي أأو ملزما قانوان.

 7ترد مناقشة هذإ إملفهوم حتديدإ يف إلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8مذكرة عن معاين مصطلح "إملكل إلعام" يف نظام إمللكية إلفكرية مع إشارة
خاصة إىل حامية إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/إلفوللكور) .إنظر كذكل إلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/33/INF/7مرسد
ابملصطلحات إلرئيس ية إملتعلقة ابمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي).
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إلوجاهة وحالت
إلتكرإر

تش متل إدليباجة عىل  13فقرة .وميكن للجنة إلتحقق من مدى وجاهة لك مهنا وإلتفكري يف إملفاهمي أإلكرث إرتباطا
ابمللكية إلفكرية من بني إملفاهمي إملبيّنة مضن إدليباجة/مقدمة ،ذكل أأن ولية إللجنة يه إلتوصل إىل إتفاق حول
صك قانوين دويل فامي يتعلق ابمللكية إلفكرية ويضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل ألشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
وينبغي أأن حتاول إللجنة أأيضا تفادي حالت إلتكرإر ،ل س امي يف إجلزء إخلاص اب ألهدإف ،كام ُذكر أأعاله.

إس تخدإم إملصطلحات
مالحظة عامة

جيب إعادة إلنظر يف إلتعاريف إلوإردة يف هذإ إجلزء .و أأرى أأنه ميكن لدلورة إلثالثة وإلثالثني للجنة تناول
إملصطلحني إلتاليني بسهوةل :أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وإس تخدإم/إس تعامل.

إس تخدإم/إس تعامل

يش متل نص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل تعريفني اختلفني ملصطلح الاس تخدإم .أأحدهام يف إجلزء إخلاص
ابس تخدإم إملصطلحات وإلخر يف إحلاش ية  .5وإق ُتبس إلتعريف إلوإرد يف إجلزء إخلاص ابس تخدإم إملصطلحات
من نص إملعارف إلتقليدية ومن غري إلوإحض ما إذإ اكن ميكن تطبيقه فعال عىل أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
وقد ترغب إللجنة يف إلنظر يف اختلف إلتعاريف إليت يش متل علهيا نص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي و ّ
إلبت
يف إلتعريف إ ألنسب ألشاكل إلتعبري إملذكورة.

إدإرة إحلقوق/إملصاحل (إملادة )4
إلبدإئل إحلالية

ل تتناول إملادة " 4إملس تفيدين" ،ولكن تتناول حتديد إلفئة إليت ينبغي أأن تدير إحلقوق أأو إملصاحل وإلكيفية إليت
ينبغي أأن تُدإر هبا تكل إحلقوق أأو إملصاحل (إنظر إملناقشة إلوإردة أأعاله مضن إملادة  2بشأأن إلمتيّي بني
"إملس تفيدين" و"إلدإرة إخملتصة") .ويه تش متل حاليا عىل ثالثة بدإئل .ول يبدو أأن مثة إتفاقا عىل مدى
مشاركة أأحصاب أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف إنشاء/تعيني إلدإرة وعىل ما إذإ اكن إنشاء إدإرة اختصة أأمرإ
إجباراي أأم ل.

إملرونة عىل إلصعيد
إلوطين

إلس بل إليت ميكن أأن تنظر فهيا إدلول إ ألعضاء للميض قدما يف هذإ إلصدد ترك إملرونة عىل إلصعيد إلوطين
من ُ
لتنفيذ إلرتتيبات إملتعلقة ابلدإرإت إخملتصة ،بدل من حماوةل تقدمي حل يناسب مجيع إحلالت.

مدة إمحلاية (إملادة )6
إخليارإت إحلالية

حتتوي إملادة  6عىل ثالثة خيارإت .وينص إخليار  1عىل مدة حامية مرتبطة مبعايري إ ألهلية إلوإردة يف إملادة 1
وعىل مدة غري حمدّدة خبصوص إحلقوق إملعنوية .ويربط إخليار  2مدة إمحلاية ابس مترإر إلمتتع بنطاق إمحلاية .أأما
إخليار  3فال يتناول سوى مدة حامية إجلوإنب إملادية من أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،إليت تُعد حمدودة
زمنيا.

إلسبيل إملقرتح للميض
قدما

ميكن للجنة إلتفكري يف إماكنية دمج إخليارإت وإماكنية فرض حدود زمنية عىل مدد إمحلاية إخلاصة ابجلوإنب
إملادية من أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
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إلرشوط إلشلكية
إخليارإت إحلالية

حتتوي إملادة  7عىل خيارين .وينص إخليار  1عىل رضورة عدم إخضاع إمحلاية ألية رشوط شلكية .ويف هذإ
إخليار ،توجد أأقوإس مربّعة حول إلعبارة الافتتاحية "مكبد أأ عام" .ويف هذإ إلس ياق ،إس ُتخدمت تكل إلعبارة
لتغطية إحلاةل إليت تكون فهيا إلرشوط إلشلكية رشطا إختياراي ،ولكهنا ل تعرقل إمحلاية إملمنوحة .ويتيح إخليار 2
لدلول إ ألعضاء إماكنية فرض رشوط شلكية ،فامي عدإ ما خيص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية.

إلصةل ابلنطاق

دلى مناقشة إلرشوط إلشلكية ،ميكن للجنة إلنظر يف كيفية تأأثري إلهنج إملتعدد إملس توايت إملنصوص عليه يف
إملادة  3عىل إلرشوط إلشلكية إحملمتةل .فميكن ،مثال ،تويخ عدم فرض رشوط شلكية سوى عىل بعض من
أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي .وميكن أأيضا أأن ختتلف تكل إلرشوط وفق نوع إحلقوق إملزمع منحها.

إلعقوابت وإجلزإءإت وممارسة إحلقوق (إملادة )8
إخليارإت إحلالية

حتتوي إملادة إخلاصة ابلعقوابت ،حاليا ،عىل خيارين .ويتيح إخليار  1لدلول إملرونة إلالزمة لتحديد إلعقوابت
إملناس بة ابلستناد إىل إلقانون إلوطين .أأما إخليار  2فهو أأكرث تقييدإ وينص عىل عقوابت يف حاةل إنهتاك للحامية
إملمنوحة ألشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

إلهنج إملقرتح

ميكن للجنة إلتفكري يف إلس بل إملمكنة دلمج إخليارين  1و .2وميكن ،رمبا ،أأن توفر إملادة إطارإ عاما عىل إلصعيد
إدلويل ،وترتك إلتفاصيل للترشيع إلوطين .و أأرى أأنه من إجلدير إلنظر يف هذإ إلهنج.

إللية إلبديةل لتسوية
إملنازعات

ميكن لدلول إ ألعضاء أأن حتاول إلتوصل إىل إتفاق حول ما إذإ اكن يلزم لدلول أأن توفر ل ألطرإف يف منازعة
إماكنية إللجوء إىل أليات بديةل لتسوية إملنازعات (إملادة .)2.8

إلتدإبري الانتقالية (إملادة )9
نطاق إلتطبيق

يبدو أأن هناك توإفقا بشأأن رضورة تطبيق إلصك عىل مجيع أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت تس تويف ،عند
دخول إلصك حّي إلنفاذ ،لك معايري إمحلاية (إلفقرة .)1

إحلقوق إليت إكتس هبا
إلغري

يوجد ،يف إلفقرة  ،2خالف حول إلطريقة إليت ينبغي أأن تُعامل هبا إحلقوق إليت إكتس هبا إلغري قبل دخول إلصك
حّي إلنفاذ .فاخليار  1حيمي حقوق إلغري إلقامئة ،يف حني ينص إخليار  2عىل رضورة تكييف إس تخدإمات إلغري
إملس مترة لتامتىش مع أأحاكم إلصك .وجيب إجرإء إملزيد من إملناقشات حول إلفقرة  2للتوفيق بني اختلف إلرإء.

إسرتجاع أأشاكل إلتعبري تتناول إلفقرة  3مسأأةل إسرتجاع أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي .وليس من إلوإحض ما إذإ اكن هذإ إحلّك
يس هتدف إسرتجاع إحلقوق إملرتبطة بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي أأو إسرتجاع أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
إلثقايف إلتقليدي
نفسها ابعتبارها عنارص من إمللكية إلثقافية ل تندرج ابلتايل يف نطاق معل إللجنة بشأأن إمللكية إلفكرية ،وقد
تتعارض مع إلصكوك إدلولية إ ألخرى ،ل س امي إتفاقية إليونسكو لعام  1970بشأأن إلوسائل إليت تس تخدم حلظر
ومنع إس تريإد وتصدير ونقل ملكية إملمتلاكت إلثقافية بطرق غري مرشوعة .ول بد أأن ّ
توحض إللجنة هذه إلنقطة.
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إلعالقة ابلتفاقيات إدلولية إ ألخرى (إملادة )10
بند عدم الانتقاص

حتتوي إلفقرة  2عىل بند بشأأن عدم الانتقاص .وهناك أأيضا بند مماثل لهذإ إلبند يف إلفقرة  13من إدليباجة.
و أألحظ أأيضا أأن نص إملعارف إلتقليدية يش متل إلن عىل مادة منفصةل بشأأن عدم إلعفاء (إملادة  .)14وميكن
للجنة إلنظر يف إملوضع إملناسب لبند من هذإ إلقبيل ،عىل ضوء إلعمل إملُنجز يف نص إملعارف إلتقليدية وهبدف
تاليف الازدوإجية وحالت إلتكرإر.

إملعامةل إلوطنية (إملادة )11
إلصةل بوضع إلصك

مضمون هذه إملادة مرتبط بوضع إلصك وإخليارإت إملتاحة ملعاجلة إلقضااي إملتعلقة بقابلية إلنفاذ عىل إلصعيد
إدلويل .ول بد للجنة من تناول هذه إملسائل.

إلتعاون عرب إحلدود (إملادة )12
إلشارة إىل إلقوإنني
وإملوإثيق إلعرفية

تتناول إملادة  12قضية ابلغة إ ألمهية ويه أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إملشرتكة عرب إحلدود .و أألحظ أأن نص
إملوإرد إلورإثية يشري إىل إلقوإنني وإملوإثيق إلعرفية .وميكن أأن تفكّر إللجنة فامي إذإ اكنت تكل إلشارة مناس بة
أأو مفيدة يف س ياق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
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موإرد مفيدة أأخرى
أألحظ وجود بعض إملوإرد إملفيدة إملتاحة عىل موقع إلويبو إللكرتوين وإليت قد ترغب إدلول إ ألعضاء يف إس تخدإهما مكوإد
مرجعية يف إلعدإد لدلورة إلثالثة وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية ،ومهنا ما ييل:


إلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8مذكرة عن معاين مصطلح "إملكل إلعام" يف نظام إمللكية إلفكرية
مع إشارة خاصة إىل حامية إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/إلفوللكور،
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213؛
إلتجارب إلقلميية وإلوطنية وإحمللية وإجملمتعية،
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html؛



حمارضإت وعروض بشأأن موإضيع اختارة،
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4



o

عروض بشأأن إلترشيعات أأو إ ألطر إلقانونية محلاية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،

o

عروض بشأأن إس تخدإمات أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،

o

عروض بشأأن إملكل إلعام،

o

عروض بشأأن إمحلاية عرب إحلدود،

o

عروض بشأأن إملعارف إلتقليدية إلعابرة للحدود (إملشرتكة).
[ييل ذكل إملرفق]

ANNEX

إملرفق
حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي :مرشوع موإد

حامية إملعارف إلتقليدية :مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/33/4
إ ألهدإف

إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
[إملادة  - 1أأهدإف إلس ياسة إلعامة

 .1تزويد [إلشعوب] إ ألصلية و[إمجلاعات إحمللية] [وإ أل ]] /
[إملس تفيدين] ابلوسائل [إلترشيعية [و] [/أأو] إلس ياس ية [و] [/أأو]
ينبغي أأن هيدف هذإ إلصك إىل ما ييل:
إلدإرية][/وإلعملية/إملناس بة][ ،مبا فهيا تدإبري إلنفاذ إلفعاةل
إمليرسة/إلعقوابت وإجلزإءإت وممارسة إحلقوق] ،بغرض:
و ّ
 .1تزويد إملس تفيدين ابلوسائل إلالزمة للقيام مبا ييل:
( أأ) [منع] [إلمتكل غري إملرشوع] ألشاكل تعبريمه
( أأ) منع [إلمتكل غري إملرشوع/إلمتكل غري
إلثقايف إلتقليدي [ وحتويرإهتا] [وسوء
إلقانوين] ملعارفهم إلتقليدية [وسوء
وضارة]؛
إس تخدإهما/إس تخدإهما بطريقة مسيئة ّ
إس تخدإهما/إس تخدإهما بدون ترصحي]؛
(ب) [ومرإقبة إلطرق إليت تُس تخدم هبا أأشاكل تعبريمه
(ب) [ومرإقبة إلطرق إليت تُس تخدم هبا معارفهم
إلثقايف إلتقليدي [وحتويرإهتا] خارج إلس ياق إلتقليدي
إلتقليدية خارج إلس ياق إلتقليدي]؛
وإلعريف [وتشجيع إلتقامس إملنصف للمنافع إملتأأتية من
(ج) وحتقيق إلتقامس إملنصف وإلعادل للمنافع
إس تخدإهما] ،حسب الاقتضاء؛]
إملتأأتية من إس تخدإم معارفهم إلتقليدية مبوإفقة
(ج) [وتشجيع [إلتعويض إملنصف][/تقامس إملنافع]
مس بقة مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة ،مع مرإعاة
إملتأأتية من إس تخدإهما مبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر
إلقانون إلعريف حسب الاقتضاء؛
ومشاركة][/إلتعويض إلعادل وإملنصف] ،حسب
(د) وتشجيع إلنشاط إلبدإعي والابتاكري
الاقتضاء؛]
إلقا م عىل إلتقاليد وحاميته بغض إلنظر عن
(د) وتشجيع [وحامية] إلنشاط إلبدإعي [والابتاكري]
الانتفاع إلتجاري به.
[إلقا م عىل إلتقاليد].
بديل
[[ .2منع/إستبعاد] [منح] حقوق إمللكية إلفكرية [إملكتس بة
(د) وتشجيع إلنشاط إلبدإعي والابتاكري
بدون ترصحي /بطريقة غري مناس بة] فامي خيص أأشاكل إلتعبري إلثقايف
وحاميته بغض إلنظر عن الانتفاع إلتجاري به.
إلتقليدي[وحتويرإهتا] ،و[منع/إستبعاد] ممارس هتا و[إنفاذها]].
إلبديل 1

[ .3تشجيع/تيسري إحلرية إلفكرية وإلفنية و أأعامل إلبحث [ أأو
غريها من إ ألعامل إلعادةل] وإلتبادل إلثقايف [برشوط متفق علهيا
تكون عادةل ومنصفة [ورهن موإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر
ومشاركة من قبل] [إلشعوب] إ ألصلية [وإمجلاعات إحمللية]
و[إ أل ]/إملس تفيدين]].

إلبديل 2

[[ .4تأأمني] إحلقوق [إليت س بق و أأن إكتس هبا
إلغري][/الاعرتإف هبا] و[تأأمني/كفاةل] إليقني إلقانوين [ومكل عام
وميرس]].
وإفر ّ

ينبغي أأن هيدف هذإ إلصك إىل منع [سوء إس تخدإم] إملعارف
إلتقليدية إحملمية [ أأو إلمتكل غري إلقانوين لها] و أأن يشجع إلبدإع
والابتاكر.

[ .2وإملساعدة يف منع منح حقوق إمللكية إلفكرية[/حقوق
إلربإءإت] عن خطأأ محلاية [إملعارف إلتقليدية و[[إملعارف إلتقليدية]
إملرتبطة [بـ] إملوإرد إلورإثية]].
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حامية إملعارف إلتقليدية :مرشوع موإد
إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
إلبديل 3
هيدف هذإ إلصك إىل [ضامن] [دمع] [الاس تخدإم إملناسب]
[حامية] إملعارف إلتقليدية مضن نظام إمللكية إلفكرية ،وفقا للقانون
إلوطين ،ومع الاعرتإف حبقوق [ أأحصاب إملعارف إلتقليدية]
[إملس تفيدين].
إلبديل 4
يسعى هذإ إلصك إىل حتقيق إ ألهدإف إلتالية:
( أأ) إملسامهة يف حامية الابتاكر ويف نقل
إملعرفة ونرشها مبا يعود ابلنفع إملتبادل عىل أأحصاب
إملعارف إلتقليدية إحملمية ومس تخدمهيا ويؤدي إىل
إلرفاه الاجامتعي والاقتصادي وموإزنة إحلقوق
وإلوإجبات؛
(ب) وإلقرإر ابلقمية إليت يكتس هيا مكل عام
حيوي ،أأي ومجوعة إملعارف إملتاحة لس تخدإم
إمجليع ،وإليت تُعد رضورية لالبدإع والابتاكر،
وبرضورة حامية إملكل إلعام وإحلفاظ عليه وتعزيزه؛
(ج) ومنع منح حقوق إمللكية إلفكرية عن خطأأ
[محلاية إملعارف إلتقليدية وإملعارف إلتقليدية
إملرتبطة بـاملوإرد إلورإثية] [ابلستناد مبارشة إىل
إملعارف إلتقليدية إحملمية إليت مت إحلصول علهيا عن
طريق إلمتكل غري إلقانوين].
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نسخة ّ
إملادة  – 2إس تخدإم إملصطلحات

ألغرإض هذإ إلصك:

ألغرإض هذإ إلصك:

أأشاكل إلتعبري إلثقايف [إلتقليدي] تعين أأي أأشاكل ملموسة أأو غري
ملموسة للتعبري [إلفين وإ ألديب] أأو [وإلبدإعي أأو غريه من إلتعبري
إلرويح] ،أأو أأي تشكيةل مهنا ،مثل أأشاكل إلتعبري ابحلركة،
و أأشاكل إلتعبري إملادي ،وإملوس يقي وإلصويت ،و أأشاكل إلتعبري
إملدون [وحتويرإهتا] ،أأاي اكن إلشلك إذلي ر
تعرب فيه أأو
إللفظي و ّ
جتسد فيه [إليت ميكن أأن توجد يف أأشاكل
تتجىل فيه أأو ر
مدونة/مقنّنة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أخر].
ّ

[إلمتكل غري إملرشوع يعين:
إلبديل 1
أأي نفاذ إىل [مكوانت إملوضوع][/إملعارف إلتقليدية] أأو إس تخدإهما
بدون موإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة وكذكل ،عند
الاقتضاء ،بدون رشوط متفق علهيا ،أأاي اكن إلغرض من ذكل
(جتاري أأو حبيث أأو أأاكدميي أأو نقل للتكنولوجيا).

[يشري إملكل إلعام ،ألغرإض هذإ إلصك ،إىل موإد ملموسة أأو غري إلبديل 2
ملموسة ليست ،بطبيعهتا ،محمية أأو ل جيوز حاميهتا حبقوق إمللكية
إس تخدإم معارف تقليدية محمية متلكها هجة أأخرى عندما حيصل
إلفكرية إملعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل إمحلاية إليت تنص
إملس تخدم عىل [مكوانت إملوضوع][/إملعارف إلتقليدية] من صاحهبا
علهيا ترشيعات إلبدل إذلي تُس تخدم فيه تكل إملوإد .وقد حيدث
ذكل ،مثال ،يف إحلالت إليت ل يس تويف فهيا إملوضوع إملعين إلرشط عرب وسائل غري سلمية أأو إخالل ابلثقة ممّا يؤدي إىل إنهتاك إلقانون
إ ألسايس لالس تفادة من حامية إمللكية إلفكرية عىل إلصعيد إلوطين إلوطين يف بدل إملورد ،مع الاعرتإف بأأن إكتساب معارف تقليدية
أأو ،حسب إحلال ،يف إحلالت إليت تكون قد إنهتت فهيا مدة أأية عرب وسائل قانونية ،مثل [الاكتشاف أأو إلبدإع إملس تقل ،أأو]
قرإءة إلكتب ،أأو إحلصول علهيا من مصادر خارج إمجلاعات إلتقليدية
حامية سابقة].
إ ألصلية ،وإلهندسة إلعكس ية ،وإلكشف غري إملقصود نتيجة إخفاق
[[يعين مصطلح متاحة للجمهور [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل
أأحصاب إملعارف إلتقليدية يف إختاذ إجرإءإت وقائية معقوةل ،ل يع ّد
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] إليت فقدت صلهتا ِّ
إملمّية بأأية جامعة أأصلية [متلاك غري مرشوع/سوء إس تخدإم/إس تخدإما بدون
خزنة ،عىل إلرمغ من إدرإك إمجلهور
و أأصبحت ابلتايل عامة أأو ُم ّ
ترصحي/إس تخدإما بطرق غري عادية وغري منصفة].
ملنش هئا إلتارخيي].
إلبديل 3
[["إس تخدإم]"[/إس تعامل"] يعين
أأي نفاذ إىل إملعارف إلتقليدية إخلاصة ابملس تفيدين أأو إس تخدإم لها
( أأ) يف حال اكن إلتعبري إلثقايف إلتقليدي مشمول
ينهتك إلقانون إلعريف وإملامرسات إملعمتدة يف إدإرة إلنفاذ إىل تكل
مبنتج:
إملعارف إلتقليدية وإس تخدإهما.
" "1تصنيع إملنتج أأو إس تريإده أأو عرضه للبيع إلبديل 4
أأو بيعه أأو ختزينه أأو إس تخدإمه خارج إلس ياق
أأي نفاذ إىل إملعارف إلتقليدية إخلاصة [ابلشعوب] إ ألصلية أأو
إلتقليدي؛
إمجلاعات إحمللية [إملس تفيدة] أأو إس تخدإهما بدون موإفقة حرة
" "2أأو إمتالك إملنتج ألغرإض عرضه للبيع أأو ومس بقة مس تنرية أأو رشوط متفق علهيا ،إنهتااك للقانون إلعريف
بيعه أأو إس تخدإمه خارج إلس ياق إلتقليدي؛
وإملامرسات إملعمتدة يف إدإرة إلنفاذ إىل تكل إملعارف إلتقليدية
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(ب) يف حال اكن إلتعبري إلثقايف إلتقليدي مشمول
بطريقة صنع:
" "1إس تعامل طريقة إلصنع خارج إلس ياق
إلتقليدي؛
" "2أأو مبارشة إ ألفعال إملشار إلهيا يف إلبند
إلفرعي ( أأ) فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة
لس تعامل طريقة إلصنع.
(ج) إس تخدإم إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف أأنشطة
إلبحث وإلتطوير إملرحبة أأو ألغرإض جتارية؛

حامية إملعارف إلتقليدية :مرشوع موإد
إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
وإس تخدإهما.
[قد حيدث سوء إس تخدإم يف حال إس تخدإم إملعارف إلتقليدية إليت
ميلكها مس تفيد من قبل إملس تخدم بطريقة تؤدي إىل إنهتاك للقانون
إلوطين أأو إلتدإبري إليت أأ ّقرهتا إلسلطة إلترشيعية يف إلبدل إليت تمت
فهيا معلية الاس تخدإم؛ وقد تتخذ طبيعة حامية إملعارف إلتقليدية أأو
طبيعة صوهنا عىل إلصعيد إحمليل أأشاكل اختلفة مثل أأنوإع جديدة
من حامية إمللكية إلفكرية ،أأو حامية عىل أأساس مبادئ إملنافسة غري
إلعادةل ،أأو هنج قا م عىل إلتدإبري ،أأو توليفة تشمل لك تكل
إ ألشاكل].
[إملعارف إلتقليدية إحملمية يه معارف تقليدية تس تويف رشوط
إ ألهلية إملنصوص علهيا يف إملادة  1و أأحاكم إملادة  3إخلاصة بنطاق
إمحلاية ورشوطها].
[يشري إملكل إلعام ،ألغرإض هذإ إلصك ،إىل موإد غري ملموسة
بطبيعهتا ليست محمية أأو ل جيوز حاميهتا حبقوق إمللكية إلفكرية
إملعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل إمحلاية إليت تنص علهيا
ترشيعات إلبدل إذلي تُس تخدم فيه تكل إملوإد .وقد حيدث ذكل،
مثال ،يف إحلالت إليت ل يس تويف فهيا إملوضوع إملعين إلرشط
إ ألسايس لالس تفادة من حامية إمللكية إلفكرية عىل إلصعيد إلوطين
أأو ،حسب إحلال ،يف إحلالت إليت تكون قد إنهتت فهيا مدة أأية
حامية سابقة].
[يعين مصطلح متاحة للجمهور [مكوانت إملوضوع][/إملعارف
إملمّية بأأية جامعة أأصلية و أأصبحت
إلتقليدية] إليت فقدت صلهتا ِّ
خزنة ،عىل إلرمغ من إدرإك إمجلهور ملنش هئا
ابلتايل عامة أأو ُم ّ
إلتارخيي].
[إلبديل 1
إملعارف إلتقليدية تعين ،ألغرإض هذإ إلصك ،إملعارف إليت
تس تنبطها [إلشعوب] وإمجلاعات إ ألصلية إحمللية [وإ أل ]/إدلول]
وحتافظ علهيا وتمنهيا وإليت ترتبط ابلهوية إلوطنية أأو الاجامتعية و /أأو
إلرتإث إلثقايف [للشعوب] وإمجلاعات إ ألصلية إحمللية [وإ أل ]/إدلول]
أأو تع ّد عنرصإ ل ينفصم عن تكل إلهوية؛ وإليت تتوإرث عرب إ ألجيال
أأو من جيل إىل أخر ،سوإء بصورة متتالية أأم ل؛ وإليت توجد يف
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إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أخر؛ وإليت قد تكون
حيوية ومتغرية؛ وإليت قد تتخذ شلك درإية معلية أأو همارإت أأو
إبتاكرإت أأو ممارسات أأو أأنشطة تعلمي و ّ
تعل].
[إلبديل 2
إملعارف إلتقليدية تعين ،ألغرإض هذإ إلصك ،إملعارف إليت
تس تنبطها [إلشعوب] وإمجلاعات إ ألصلية إحمللية [وإ أل ]] وحتافظ
علهيا وتتحّك فهيا وحتمهيا وتمنهيا وإليت ترتبط إرتباطا مبارشإ ابلهوية
الاجامتعية و /أأو إلرتإث إلثقايف [للشعوب] وإمجلاعات إ ألصلية
وإحمللية؛ وإليت تتوإرث من جيل إىل أخر ،سوإء بصورة متتالية أأم
ل؛ وإليت توجد يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك
أخر؛ وإليت قد تكون حيوية ومتغرية؛ وإليت قد تتخذ شلك درإية
معلية أأو همارإت أأو إبتاكرإت أأو ممارسات أأو أأنشطة تعلمي و ّ
تعل].
[إملعارف إلتقليدية إلرسية يه إملعارف إلتقليدية إليت ميتلكها
إملس تفيدون ابختاذ تدإبري للحفاظ عىل رسيهتا وفقا للقانون إلعريف
وعىل أأساس أأن تكل إملعارف إلتقليدية ل تُنرش ول تُس تخدم إل
دإخل ومجوعة معينة].
[إملعارف إلتقليدية إملقدسة يه معارف تقليدية قد تكون رسية أأو
منترشة عىل نطاق ضيق أأو وإسع ولكهنا تع ّد جزءإ من إلهوية
إلروحية للمس تفيدين].
[إملعارف إلتقليدية إملنترشة عىل نطاق ضيق يه إملعارف إلتقليدية
إليت ميتلكها إملس تفيدون بدون إختاذ تدإبري للحفاظ عىل رسيهتا
ولكن ل يسهل إلنفاذ إلهيا لغري أأعضاء إجملموعة].
[إملعارف إلتقليدية إملنترشة عىل نطاق وإسع يه إملعارف إلتقليدية
إليت يتيرس نفاذ إمجلهور إلهيا ولكهنا تظل مرتبطة إرتباطا ثقافيا
ابلهوية الاجامتعية للمس تفيدين].
[إلمتكل غري إلقانوين هو إس تخدإم إملعارف إلتقليدية إحملمية وإليت
حصل علهيا مس تخدم من صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أأو إخالل
ابلثقة ممّا يؤدي إىل إنهتاك إلقانون إلوطين يف بدل صاحب تكل
إملعارف إلتقليدية .وإن إس تخدإم معارف تقليدية محمية مكتس بة عرب
وسائل قانونية مثل الاس تكشاف أأو إلبدإع إملس تقل ،وقرإءة

Annex
6

حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي :مرشوع موإد

حامية إملعارف إلتقليدية :مرشوع موإد

WIPO/GRTKF/IC/33/4

إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
إملنشورإت ،وإلهندسة إلعكس ية ،وإلكشف غري إملقصود أأو إملتعمد
نتيجة إخفاق أأحصاب إملعارف إلتقليدية يف إختاذ إجرإءإت وقائية
معقوةل ل يع ّد متلاك غري قانوين].
[إس تخدإم بدون ترصحي هو إس تخدإم إملعارف إلتقليدية إحملمية
دون إذن صاحب إحلق].
[["إس تخدإم]"[/إس تعامل"] يعين
( أأ) يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية مشموةل مبنتج
حصال إستنادإ إىل
[ أأو] يف حال اكن منتج ُمس تحداث أأو ُم ّ
معارف تقليدية:
" "1تصنيع إملنتج أأو إس تريإده أأو عرضه للبيع
أأو بيعه أأو ختزينه أأو إس تخدإمه خارج إلس ياق
إلتقليدي؛
" "2أأو إمتالك إملنتج ألغرإض عرضه للبيع أأو
بيعه أأو إس تخدإمه خارج إلس ياق إلتقليدي؛
(ب) يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية مشموةل بطريقة
حصةل
صنع [ أأو] يف حال اكنت طريقة صنع ُمس تحدثة أأو ُم ّ
إستنادإ إىل معارف تقليدية:
" "1إس تعامل طريقة إلصنع خارج إلس ياق
إلتقليدي؛
" "2أأو مبارشة إ ألفعال إملشار إلهيا يف إلبند
إلفرعي ( أأ) فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة
لس تعامل طريقة إلصنع.
(ج) إس تخدإم إملعارف إلتقليدية يف أأنشطة إلبحث
وإلتطوير غري إلتجارية؛
(د) أأو إس تخدإم إملعارف إلتقليدية يف أأنشطة إلبحث
وإلتطوير إلتجارية].
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[إملادة 3

[ أأهلية][/معايري أأهلية] موضوع [إمحلاية][/إلصون]

موضوع إلصك

موضوع [إمحلاية][/هذإ إلصك] هو أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي :إلبديل 1
( أأ) إليت تكون [مس تنبطة]/مس تحدثة] ،و ّ
معربإ عهنا
وحمافظا علهيا يف س ياق جامعي ،من قبل [شعوب] أأصلية
وجامعات حملية [ أأو أأ ]][ ،سوإء اكنت منترشة عىل نطاق
وإسع أأم ل]؛

يط ربق هذإ إلصك عىل إملعارف إلتقليدية.
إلبديل 2

موضوع هذإ إلصك هو إملعارف إلتقليدية إليت تكون مس تنبطة
وحمافظا علهيا يف س ياق جامعي؛ وإليت تكون مرتبطة بشلك مبارش
(ب) [و] [/أأو] إليت تكون [نتاجا فريدإ لـ] [مرتبطة]
[بشلك مبارش][/متصةل بوضوح] ابلهوية إلثقافية [و] [/أأو] ابلهوية الاجامتعية و[ /أأو] إلرتإث إلثقايف [للشعوب] وإمجلاعات
الاجامتعية وإلرتإث إلثقايف [للشعوب] إ ألصلية وإمجلاعات إ ألصلية وإحمللية [وإ أل ]]؛ وإليت تتوإرث عرب إ ألجيال أأو من جيل
إىل أخر ،سوإء بصورة متتالية أأم ل؛ وإليت توجد يف أأنظمة معرفية
إحمللية [ أأو إ أل ]]؛
مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أخر.
(ج) [و] [/أأو] إليت تكون منقوةل من جيل إىل أخر،
إلبديل 3
سوإء بصورة متتالية أأم ل؛
(د) [[و] [/أأو] إليت تكون مس تخدمة ملدة ُحدّدت من يط ربق هذإ إلصك عىل إملعارف إلتقليدية.
قبل لك [دوةل عضو][/طرف متعاقد] [عىل أأل تقل تكل معايري إ ألهلية
إملدة عن  50س نة]؛
يقتيض إحلصول عىل إمحلاية مبوجب هذإ إلصك أأن تكون إملعارف
(ه) [[و] [/أأو] إليت تكون نتيجة [نشاط فكري
إلتقليدية متصةل بوضوح ابلرتإث إلثقايف للمس تفيدين كام مه معرفون
إبدإعي][/نشاط إبدإعي للفكر]]؛
يف إملادة  ،4و أأن تكون مبدعة ومس تنبطة ومطورة وحمافظا علهيا
(ه) [و] [/أأو] إليت تكون/قد تكون حيوية ومتطورة ].ومتقامسة يف س ياق جامعي ومتوإرثة من جيل إىل أخر ملدة ُحدّدت
من قبل لك دوةل عضو ،عىل أأل تقل تكل إملدة عن  50س نة أأو
مخسة أأجيال.
إلبديل 4
يط ربق هذإ إلصك عىل إملعارف إلتقليدية .ويقتيض إحلصول عىل
إمحلاية مبوجب هذإ إلصك أأن تكون إملعارف إلتقليدية متصةل
بوضوح ابلرتإث إلثقايف للمس تفيدين كام مه معرفون يف إملادة  ،4و أأن
تكون مبدعة ومس تنبطة ومطورة وحمافظا علهيا ومتقامسة يف س ياق
جامعي ومتوإرثة من جيل إىل أخر].
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[إملادة 4

إملس تفيدون من [إمحلاية][/إلصون]

إملس تفيدون من إمحلاية

 1.2إملس تفيدون من [إمحلاية] مه [إلشعوب] إ ألصلية وإمجلاعات إلبديل 1
إحمللية [و /أأو إ أل ]] [وإ أل ] إملؤمتنة عىل إملس تفيدين كام هو منصوص
عليه يف إلفقرة [ ]3إليت [تس تنبط] [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل إملس تفيدون من هذإ إلصك مه [إلشعوب] وإمجلاعات إ ألصلية
وإحمللية إليت متكل معارف تقليدية محمية.
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] و [/أأو] ّ
تعرب عهنا و [/أأو] حتافظ علهيا
و [/أأو] تس تخدهما و [/أأو] تطورها] [كجزء من ثقافهتا إمجلاعية أأو إلبديل 2
معرفة يف هذإ
هويهتا الاجامتعية]] [وتس تويف معايري إ ألهلية كام يه ّ
إملس تفيدون من هذإ إلصك مه [إلشعوب] وإمجلاعات إ ألصلية
[إلصك] ،أأو حسب ما حيدّده إلقانون إلوطين].
وإحمللية وغريمه من إملس تفيدين[ ،مثل إدلول [و /أأو إ أل ]]]،
إلبديل
إحملددين يف إلقانون إلوطين].
[ 1.2إملس تفيدون من [إمحلاية] مه [إلشعوب] إ ألصلية
وإمجلاعات إحمللية ،أأو حسب ما حيدّ ده إلقانون إلوطين].

[هناية إلبديل]
[ 2.2ابلرمغ من إلفقرة  ،1جيوز [لدلوةل إلعضو][/إلطرف
إملتعاقد] أأن يؤدي ،خدمة ملصاحل جامعة أأصلية أأو حملية ،دور
إملس تفيد فامي خيص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إملوجودة
[حرصإ] يف أأرإيض تكل [إدلول إلعضو]/ذكل [إلطرف إملتعاقد]،
رشط أأن يكون ذكل منصوصا عليه يف إدلس تور أأو إلقانون إلوطين
لتكل [إدلوةل إلعضو][/إلطرف إملتعاقد].
[ 3.2يف حال اكنت [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي] [غري ُمس ندة ابلتحديد إىل [شعوب] أأصلية أأو جامعات
حملية ابلرمغ من بذل هجود معقوةل من قبل إدلوةل إلعضو للكشف
عهنا] جاز أأن حت ّدد [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] إدإرة
وطنية مكؤمتن عىل [إملنافع إملتأأتية][/إملس تفيدين] [من إمحلاية
مبوجب هذإ إلصك] يف حال اكنت [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] [ أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت
معرفة يف
تس تويف معايري إ ألهلية إلوإردة يف هذإ [إلصك]] كام يه ّ
هذإ [إلصك]:
( أأ)

ّ
معربإ عهنا من قبل جامعة يف أأرإض [تكون
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(ب) [ أأو ليست مقترصة ابلتحديد عىل [شعب] أأصيل
أأو جامعة حملية؛
(ج) أأو ليست منسوبة ابلتحديد إىل [شعب] أأصيل أأو
جامعة حملية].
[[ 4.2ينبغي][/يتعني ] إخطار أأمانة إملنظمة إلعاملية للملكية
إلفكرية هبوية إلدإرة أأو إلدإرإت إلوطنية أأو إلقلميية [إخملتصة]].
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[إملادة 5

[معايري إ ألهلية]/نطاق [إمحلاية][/إلصون]

نطاق إمحلاية [ورشوطها]

إخليار 1

[إلبديل 1

[نطاق إمحلاية

[ينبغي/يتعني] أأن حتمي إدلول إ ألعضاء إملصاحل الاقتصادية وإملعنوية
عرفت يف هذإ
للمس تفيدين من إملعارف إلتقليدية [إحملمية] كام ّ ِّ
إلصك ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين وبطريقة معقوةل
ومتوإزنة].

 1.3يف حال اكنت [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية] [مقدسة] [ أأو
رسية] أأو [معروفة بشلك أخر فقط] [مملوكة بشلك وثيق] دإخل
[إلشعوب] إ ألصلية أأو إمجلاعات إحمللية[ ،ينبغي][/يتعني عىل]
[إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة]:
( أأ) [ضامن أأن يكون للمس تفيدين إحلق الاس تئثاري
وإمجلاعي يف][/توفري تدإبري قانونية و /أأو س ياس ية و /أأو
إدإرية ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين ،تسمح
للمس تفيدين مبا ييل]:
"[ "1إس تنباط] [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي إحملمية] إملذكورة وإحملافظة علهيا و ّ
إلتحّك
فهيا وتطويرها؛
" "2و[ردع] منع إلكشف عن أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي [إلرسية] [إحملمية] وتثبيهتا
وإس تخدإهما بدون ترصحي؛
"[ "3وإلترصحي أأو رفض إلترصحي ابلنفاذ إىل
[مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية]
إملذكورة وإس تخدإهما/إس تعاملها بناء عىل موإفقة
مس بقة مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة ورشوط متفق
علهيا؛]
" "4وإمحلاية من أأي إس تخدإم [اخالف للحقيقة
أأو مضل ّل] ألشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
[إحملمية] ،فامي يتعلق ابلسلع وإخلدمات ،مبا يويح

[إلبديل 2
[ينبغي/يتعني] أأن حتمي إدلول إ ألعضاء إملصاحل الاقتصادية وإملعنوية
عرفت يف هذإ إلصك ،عند
للمس تفيدين من إملعارف إلتقليدية كام ّ ِّ
الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين وبطريقة معقوةل ومتوإزنة ومتوإفقة مع
إملادة  ،14ل س امي ما ييل:
( أأ)

يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية رسية ،سوإء
أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة[ ،ينبغي/يتعني] أأن
تتخذ إدلول إ ألعضاء تدإبري ترشيعية و /أأو إدإرية
و /أأو س ياس ية ،حسب الاقتضاء ،لضامن ما ييل:
" "1متتع إملس تفيدين ابحلق الاس تئثاري
وإمجلاعي يف إحلفاظ عىل معارفهم إلتقليدية وإلتحّك
فهيا وإس تخدإهما وتمنيهتا وإلسامح ابلنفاذ إلهيا
وإس تخدإهما/إس تعاملها أأو منعهام؛ وإحلصول عىل
نصيب عادل ومنصف من إملنافع إملتأأتية من
إس تخدإهما.
" "2متتع إملس تفيدين ابحلق إملعنوي يف إس ناد
معارفهم إلتقليدية وإحلق يف إس تخدإهما إس تخدإما
حيرتم سالمة تكل إملعارف إلتقليدية.

(ب) يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية منترشة عىل نطاق
ضيق ،سوإء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة،
[ينبغي/يتعني] أأن تتخذ إدلول إ ألعضاء تدإبري
ترشيعية و /أأو إدإرية و /أأو س ياس ية ،حسب
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الاقتضاء ،لضامن ما ييل:

" "5و[منع] حظر الاس تخدإم أأو إلتغيري إذلي
حيرف أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي [إحملمية] أأو
ّ
يشوهها أأو ييسء إلهيا أأو يرض هبا أأو ينتقص من
أأمهيهتا إلثقافية دلى إملس تفيدين.

" "1حصول إملس تفيدين عىل نصيب عادل
ومنصف من إملنافع إملتأأتية من إس تخدإهما؛
" "2متتع إملس تفيدين ابحلق إملعنوي يف إس ناد
معارفهم إلتقليدية وإحلق يف إس تخدإهما إس تخدإما
حيرتم سالمة تكل إملعارف إلتقليدية.

(ب) [ضامن أأن][/تشجيع] إملس تخدمني [عىل ما ييل]:
" "1إس ناد [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي إحملمية] إملذكورة إىل إملس تفيدين؛

(ج) ويف حال مل تكن إملعارف إلتقليدية محمية مبوجبة
إلفقرة ( أأ) أأو (ب)[ ،ينبغي/يتعني] أأن تبذل إدلول
إ ألعضاء لك مساعهيا من أأجل حامية سالمة
إملعارف إلتقليدية ،ابلتشاور مع إملس تفيدين عند
الاقتضاء.

"[ "2منح إملس تفيدين [نصيبا عادل ومنصفا
من إملنافع][/ماكفأأة عادةل ومنصفة] إملتأأتية من
إس تخدإم/إس تعامل [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل [إلبديل 3
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي إحملمية] إملذكورة بناء عىل موإفقة مس بقة  1.5يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية إحملمية رسية ،سوإء أأاكنت
مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة ورشوط متفق علهيا؛] مقدسة أأم غري مقدسة[ ،ينبغي/يتعني] أأن تكفل إدلول إ ألعضاء ما
ييل:

إلبديل

( أأ)
" "2إدلخول يف إتفاق مع إملس تفيدين لوضع
رشوط إس تخدإم [إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
إحملمية] مبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة؛

[هناية إلبديل]
" "3وإس تخدإم/إس تعامل إملعارف إس تخدإما
حيرتم إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للمس تفيدين
إضافة إىل [إلطابع غري إلقابل للترصف وإلتقس مي
وإلتقادم] للحقوق إملعنوية إملرتبطة
[ابملوضوع][/بأأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي][/بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
إحملمية].
[ 2.3يف حال ظلت [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف

متتع إملس تفيدين ابحلق الاس تئثاري وإمجلاعي يف
إحلفاظ عىل معارفهم إلتقليدية وإلتحّك فهيا
وإس تخدإهما وتمنيهتا وإلسامح ابلنفاذ إلهيا
وإس تخدإهما/إس تعاملها أأو منعهام؛ وإحلصول عىل
نصيب عادل ومنصف من إملنافع إملتأأتية من
إس تخدإهما.

(ب) إس ناد إملس تخدمني تكل إملعارف إلتقليدية إحملمية
إىل إملس تفيدين وإس تخدإهمم إملعارف إس تخدإما
حيرتم إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للمس تفيدين
إضافة إىل إلطابع غري إلقابل للترصف وإلتقس مي
وإلتقادم للحقوق إملعنوية إملرتبطة ابملعارف
إلتقليدية.
 2.5يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية إحملمية منترشة عىل نطاق
ضيق ،سوإء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة[ ،ينبغي/يتعني] أأن
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إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية] [مملوكة]
[و] [/أأو] [حمافَظا علهيا] [و] [/أأو] مس تخدمة [و] [/أأو] مطورة
من طرف [إلشعوب] إ ألصلية أأو إمجلاعات إحمللية واكنت متاحة
للجمهور [ولكهنا غري معروفة عىل نطاق وإسع وليست [مقدسة]
ول [رسية]][ ،ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إملتعاقدة] [ضامن أأن][/تشجيع] بأأن إملس تخدمني][/توفري تدإبري
قانونية وس ياس ية وإدإرية ،عند الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين من
أأجل [ضامن] [تشجيع] إملس تخدمني [عىل ما ييل]]:

حامية إملعارف إلتقليدية :مرشوع موإد
إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
تكفل إدلول إ ألعضاء ما ييل:
( أأ)

حصول إملس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من
إملنافع إملتأأتية من إس تخدإهما؛

(ب) وحتديد إملس تخدمني ،بشلك وإحض ل لبس فيه،
أأحصاب إملعارف إلتقليدية عند إس تخدإم تكل
إملعارف إلتقليدية ،وإس تخدإهمم إملعارف إس تخدإما
حيرتم إملعايري وإملامرسات إلثقافية للمس تفيدين
إضافة إىل إلطابع غري إلقابل للترصف وإلتقس مي
وإلتقادم للحقوق إملعنوية إملرتبطة ابملعارف
إلتقليدية.

( أأ) الاعرتإف ابملس تفيدين مكصدر [ملكوانت
إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي إحملمية] وإس نادها إلهيم [إل إذإ ّقرر هؤلء
خالف ذكل] ،أأو اكنت [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل
 3.5وينبغي لدلول إ ألعضاء أأن تبذل لك مساعهيا [ ،ابلتشاور
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي مع إمجلاعات إ ألصلية وإحمللية ]،من أأجل حامية سالمة إملعارف
إحملمية] غري مس ندة إىل [شعب] أأصيل حم ّدد أأو جامعة
إلتقليدية إحملمية إملنترشة عىل نطاق وإسع [وإملقدسة]]].
حملية حم ّددة[؛][].
(ب) [ومنح إملس تفيدين [نصيبا عادل ومنصفا من
إملنافع][/ماكفأأة عادةل ومنصفة] إملتأأتية من
إس تخدإم/إس تعامل [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية]
إملذكورة بناء عىل موإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر
ومشاركة ورشوط متفق علهيا؛]

إلبديل
(ب) [وإدلخول يف إتفاق مع إملس تفيدين لوضع رشوط
إس تخدإم [إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية] مبوإفقة
مس بقة مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة؛

[هناية إلبديل]
(ج) [وإس تخدإم/إس تعامل إملعارف إس تخدإما حيرتم
إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للمس تفيدين إضافة إىل [إلطابع
غري إلقابل للترصف وإلتقس مي وإلتقادم] للحقوق إملعنوية
إملرتبطة [ابملوضوع][/بأأشاكل إلتعبري إلثقايف
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إلتقليدي][/بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية][؛][].
(د) [والامتناع عن أأي إس تخدإم [اخالف للحقيقة أأو
مضل ّل] ألشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي [إحملمية] ،فامي
يتعلق ابلسلع وإخلدمات ،مبا يويح بتأأييد من إملس تفيدين
أأو صةل هبم؛
[ 3.3يف حال اكنت [مكوانت إملوضوع] [ /أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية] [متاحة
للعموم ،ومعروفة عىل نطاق وإسع [ويف إملكل إلعام]] [غري مشموةل
ابلفقرتني  1أأو [ ،]2و] /أأو محمية مبوجب إلقانون إلوطين،
[ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] [ضامن
أأن][/تشجيع] مس تخديم [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي] إملذكورة [عىل ما ييل] ،طبقا للقانون إلوطين:
( أأ) إس ناد [مكوانت إملوضوع] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي] [/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية]
إملذكورة إىل إملس تفيدين؛
(ب) وإس تخدإم/إس تعامل إملعارف إس تخدإما حيرتم
إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للمس تفيدين [إضافة إىل إلطابع
[غري إلقابل للترصف وإلتقس مي وإلتقادم] للحقوق إملعنوية
إملرتبطة [ابملوضوع][/بأأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي][/بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية]]؛
(ج) [وإمحلاية من أأي إس تخدإم [اخالف للحقيقة أأو
مضل ّل] ألشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،فامي يتعلق ابلسلع
وإخلدمات ،مبا يويح بتأأييد من إملس تفيدين أأو صةل
هبم[؛]]
(د) [و] إلسعي ،حسب الاقتضاء ،إىل إيدإع أأي
رمس من رسوم إملس تخدمني يف إلصندوق إذلي تنش ئه
تكل [إدلوةل إلعضو] /ينش ئه ذكل [إلطرف إملتعاقد]].

إخليار 2
[[ 1.3ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إملتعاقدة] صون إملصاحل إملادية وإملعنوية للمس تفيدين فامي خيص

حامية إملعارف إلتقليدية :مرشوع موإد
إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
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معرفة يف هذإ
أأشاكل تعبريمه إلثقافية إلتقليدية [إحملمية] ،كام يه ّ
[إلصك] ،عىل إلنحو إملناسب ووفقا للقانون إلوطين ،وبطريقة
معقوةل ومتوإزنة].
[ 2.3ل متتد إمحلاية مبوجب هذإ إلصك إىل أأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي إملعروفة أأو إملس تخدمة عىل نطاق وإسع خارج
معرفون يف هذإ [إلصك][ ،ملدة
جامعة إملس تفيدين ،كام مه ّ
معقوةل] ،أأو إملوجودة يف إملكل إلعام ،أأو إحملمية حبق من حقوق
إمللكية إلفكرية]].

حامية إملعارف إلتقليدية :مرشوع موإد
إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
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WIPO/GRTKF/IC/33/4
[إملادة ]4

إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
[إملادة 8

إدإرة [إحلقوق][/إملصاحل]

إدإرة [إحلقوق][ /إملصاحل]

[ 1.4جيوز][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إملتعاقدة][ ،مبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة من قبل]
[ ابلتشاور مع] [ أأحصاب][/م ّالك] أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،
وفق قانوهنا إلوطين[ ،إنشاء][/تعيني] إدإرة أأو إدإرإت اختصة
[ودون إلخالل حبق [ أأحصاب][/م ّالك] أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي يف إدإرة [حقوقهم][/مصاحلهم] وفقا ملوإثيقهم ومفاهميهم
وقوإنيهنم وممارساهتم إلعرفية].

إلبديل 1
[ 1.4بناء عىل طلب من إملس تفيدين ،جيوز لدإرة اختصة ،يف
يرصح به إملس تفيدون ومبا يعود علهيم مبنفعة مبارشة ،أأن
حدود ما ّ
تساعد عىل إدإرة حقوق[/مصاحل] إملس تفيدين مبوجب هذإ
[إلصك]].

إلبديل 1
[جيوز][/يتعني] عىل [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة]،
[مبشاركة مبارشة وإقرإر من] [مبوإفقة حرة ومس بقة ومس تنرية من]
[ ،ابلتشاور مع] [إملس تفيدين] [ أأحصاب إملعارف إلتقليدية] ،وفق
قانوهنا إلوطين[ ،إنشاء][/تعيني] إدإرة أأو إدإرإت اختصة [لدإرة
إحلقوق/إملصاحل إملنصوص علهيا يف هذإ إلصك] [ودون إلخالل
حبق [إملس تفيدين] [ أأحصاب إملعارف إلتقليدية] يف إدإرة
حقوقهم/مصاحلهم وفقا ملوإثيقهم ومفاهميهم وقوإنيهنم وممارساهتم
إلعرفية].
إلبديل 2

جيوز [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] إنشاء أأو تعيني ،إدإرة
أأو إدإرإت اختصة ،وفقا للقانون إلوطين ،لدإرة إحلقوق/إملصاحل
[هناية إلبديل  ]1إملنصوص علهيا يف هذإ [إلصك].

إلبديل 2

إلبديل 3

 1.4جيوز [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] إنشاء إدإرة جيوز لدلول إ ألعضاء إنشاء إدإرإت اختصة ،وفقا للقانون إلوطين
اختصة ،وفقا للقانون إلوطين ،لدإرة [إحلقوق][/إملصاحل] إملنصوص وإلقانون إلعريف ،تكون مسؤوةل عن قوإعد إلبياانت إلوطنية إخلاصة
ابملعارف إلتقليدية وإملنصوص علهيا يف [هذإ إلصك] .وجيوز أأن
علهيا [مبوجب] [يف] هذإ [إلصك].
تشمل إملسؤوليات تلقي إملعلومات إملرتبطة ابملعارف إلتقليدية
[هناية إلبديل  ]2وتوثيقها وختزيهنا ونرشها إلكرتونيا.
[[ 2.4ينبغي][/يتعني] إخطار إملكتب إدلويل للمنظمة إلعاملية
للملكية إلفكرية بـ [هوية] أأية إدإرة تُنشأأ مبوجب إلفقرة ].1
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WIPO/GRTKF/IC/33/4
[إملادة ]5

إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
[إملادة 9

الاس تثناءإت وإلتقييدإت

الاس تثناءإت وإلتقييدإت

إس تثناءإت عامة

إلبديل 1

دلى الامتثال لاللزتإمات إملنصوص عليه يف هذإ إلصك ،جيوز
[[ 1.5جيوز][/ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول
لدلول إ ألعضاء ،يف حالت خاصة ،إعامتد إس تثناءإت وتقييدإت
إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تعمتد تقييدإت وإس تثناءإت
مربرة ولزمة محلاية إملصلحة إلعامة ،رشط أأل تتعارض تكل
مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين [مبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر
ّ
مربر مع مصاحل إملس تخدمني ول
ومشاركة من قبل إملس تفيدين] [ابلتشاور مع إملس تفيدين] [مبشاركة الاس تثناءإت وإلتقييدإت بدون ّ
خت ّل بغري حق بتنفيذ هذإ إلصك.
إملس تفيدين] ،رشيطة أأن حيرتم إس تخدإم أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي [إحملمية] ما ييل:
إلبديل 2
( أأ) [الاعرتإف ابملس تفيدين ،حسب إلماكن؛]
إس تثناءإت عامة
(ب) [وعدم إلساءة إىل إملس تفيدين أأو إحلاق إلرضر
 1.9جيوز [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تعمتد
هبم؛]
تقييدإت وإس تثناءإت مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين [مع إملوإفقة
(ج) [وإلتوإفق مع أأشاكل الاس تخدإمات/إلتعامالت /إملس بقة وإملس تنرية أأو إلقرإر وإملشاركة للمس تفيدين] [ابلتشاور مع
إملس تفيدين] [مبشاركة إملس تفيدين] [ ،رشيطة أأن حيرتم إس تخدإم
إملامرسات إلعادةل؛]
إملعارف إلتقليدية [إحملمية] ما ييل:
(د) [وعدم إلتعارض مع الاس تعامل إلعادي ألشاكل
( أأ) [الاعرتإف ابملس تفيدين ،حسب إلماكن؛]
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من قبل إملس تفيدين؛]
مربر ابملصاحل إملرشوعة
(ه) [وعدم إحلاق رضر بال ّ
للمس تفيدين ومرإعاة إملصاحل إملرشوعة للغري]].

إلبديل

(ب) [وعدم إلساءة إىل إملس تفيدين أأو إحلاق إلرضر
هبم؛]
(ج) [وإلتوإفق مع إملامرسة إملنصفة؛]

(د) [عدم إلتعارض مع الاس تعامل إلعادي للمعارف
[[ 1.5جيوز][/ينبغي]/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إلتقليدية عىل يد إملس تفيدين؛]
إملتعاقدة] أأن تعمتد تقييدإت وإس تثناءإت مالمئة مبوجب إلقانون
إلوطين [ ،رشيطة أأن [تكون تكل إلتقييدإت والاس تثناءإت]:
مربر ابملصاحل إملرشوعة
(ه) [وعدم إحلاق رضر بال ّ
للمس تفيدين ومرإعاة إملصاحل إملرشوعة للغري]].
( أأ) مقترصة عىل بعض إحلالت إخلاصة؛
(ب) [ل [تتعارض] مع [الاس تعامل] إلعادي ألشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من قبل إملس تفيدين؛]
مربر ابملصاحل إملرشوعة
(ج) [ل تلحق رضرإ بال ّ

[ 2.9يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر
تدإركه فامي يتعلق ابملعارف إلتقليدية [إملقدسة] [وإلرسية]،
[جيوز][/يتعني][/ينبغي] أأل تضع [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
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للمس تفيدين؛]

إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
إملتعاقدة] إس تثناءإت وتقييدإت].

(د) [تضمن أأن [إس تخدإم] أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي:

إس تثناءإت حمددة

""1
هبم؛
""2
""3

[[ 3.9إضافة إىل الاس تثناءإت وإلتقييدإت إملنصوص علهيا يف
ل ييسء إىل إملس تفيدين أأو يلحق إلرضر إلفقرة  ]،1جيوز [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تعمتد
تقييدإت أأو إس تثناءإت مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين ل ألغرإض
إلتالية:
ويعرتف ابملس تفيدين ،حسب إلماكن؛]
( أأ) أأنشطة إلتعلمي و ّ
إلتعل ،ابس تثناء إ ألحباث إملؤدية
[ويتوإفق مع إملامرسة إلعادةل]]].
إىل جين أأرابح أأو حتقيق أأغرإض جتارية؛

[هناية إلبديل]
[ 2.5يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر
تدإركه فامي يتعلق بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي [إملقدسة]
و[إلرسية][[ ،جيوز][/ينبغي][/يتعني] [ أأل تضع [إدلول
إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] إس تثناءإت وتقييدإت].
إس تثناءإت حم ّددة
[[ 3.5رهن إلتقييدإت إملنصوص علهيا يف إلفقرة [/]،1إضافة
إىل[ ]،جيوز][/ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إملتعاقدة] أأن تعمتد تقييدإت أأو إس تثناءإت مالمئة مبوجب إلقانون
إلوطين [ومبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة من قبل
ّ
حصاب][/مالك]
إملس تفيدين] أأو ،حسب الاقتضاء ،من قبل [ أأ
إملصنف إ ألصيل:
( أأ) [ل ّ
لتعل وإلتعلمي وإلبحث ،وفقا للربوتوكولت
إملوضوعة وطنيا ،ابس تثناء إ ألنشطة إملؤدية إىل جين أأرابح
أأو حتقيق أأغرإض جتارية؛]
(ب) [للحفظ [وإلعرض] وإلبحث وإلمتثيل يف
إحملفوظات أأو إملكتبات أأو إملتاحف أأو إملؤسسات إلثقافية
إ ألخرى إليت يعرتف هبا إلقانون إلوطين ،ألغرإض غري
جتارية متعلقة ابلرتإث إلثقايف أأو ألغرإض أأخرى ختدم
إملصلحة إلعامة؛]
(ج) لبدإع مصنف أأصيل [من مصنفات إلتأأليف]

(ب) وإلصون وإلعرض و إلبحث وإلمتثيل يف إحملفوظات
أأو إملكتبات أأو إملتاحف أأو إملؤسسات إلثقافية ألغرإض
غري جتارية متعلقة ابلرتإث إلثقايف أأو ألغرإض أأخرى
للمصلحة إلعامة؛
(ج) ويف حاةل طوإرئ وطنية أأو حالت طوإرئ قصوى
أأخرى ،محلاية إلصحة إلعامة أأو إلبيئة [ أأو يف حالت
الاس تخدإم غري إلتجاري ألغرإض عامة]؛
(د) [وإبدإع مصنف أأصيل يكون مس تلهام من إملعارف
إلتقليدية]؛
(ه) وإس تثناء من إمحلاية أأساليب إلتشخيص وإلعالج
وإجلرإحة ملعاجلة إلنسان أأو إحليوإن.
[ينبغي][/يتعني] أألّ ينطبق هذإ إحلّك ،ابس تثناء إلفقرة
إلفرعية (ج) ،عىل إملعارف إلتقليدية إلوإردة يف
إملادة  (5أأ)].1.5/
 4.9برصف إلنظر ّمعا إذإ اكنت تكل إ ألفعال مسموحا هبا
مبوجب إلفقرة ّ ،1
يتعني إلسامح مبا ييل:
( أأ) إس تخدإم إملعارف إلتقليدية يف إملؤسسات إلثقافية
إملعرتف هبا مبوجب إلقانون إلوطين إملناسب وإحملفوظات
وإملكتبات وإملتاحف ألغرإض غري جتارية متعلقة ابلرتإث
إلثقايف أأو ألغرإض أأخرى ختدم إملصلحة إلعامة ،مبا يف ذكل
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نسخة ّ
ألغرإض إلصون وإلعرض وإلبحث وإلمتثيل ينبغي أأن يكون
مسموحا به؛

[[ينبغي][/يتعني] أأن ل ينطبق هذإ إحلّك عىل أأشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي [إحملمية] إملوصوفة يف إملادة ]].1.3

(ب) وإبدإع مصنف أأصيل يكون مس تلهام من إملعارف
إلتقليدية].

[ 4.5ينبغي][/يتعني] إلسامح اب ألفعال إلتالية ،سوإء اكن
مسموحا هبا يف إلفقرة  1أأو ل:
( أأ) [إس تخدإم أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف
إملؤسسات إلثقافية إملعرتف هبا مبوجب إلقانون إلوطين
إملناسب وإحملفوظات وإملكتبات وإملتاحف ألغرإض غري
جتارية متعلقة ابلرتإث إلثقايف أأو أأغرإض أأخرى ختدم
إملصلحة إلعامة ،مبا يف ذكل ألغرإض إحلفظ [وإلعرض]
وإلبحث وإلمتثيل؛]
(ب) [وإبدإع مصنف أأصيل [من مصنفات إلتأأليف]
يكون مس تلهام من أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي أأو
مستندإ إلهيا أأو مس تعارإ مهنا ،مبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو
ّ
حصاب][/مالك] إملصنف
إقرإر ومشاركة من قبل [ أأ
إ ألصيل؛]
(ج) [وإس تخدإم/إس تعامل تعبري ثقايف تقليدي مش تق
[قانونيا] من مصادر غري إملس تفيدين؛]
(د) [وإس تخدإم/إس تعامل تعبري ثقايف تقليدي معروف
[من خالل طرق قانونية] خارج جامعة إملس تفيدين]].
[[ 5.5ابس تثناء حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية
من إلكشف] ،ويف حدود إ ألفعال إملسموح هبا مبوجب إلقانون
إلوطين ،ومبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة من قبل
إملس تفيدين ،فامي خيص إملصنفات إحملمية مبوجب حقوق إمللكية
إلفكرية [مبا يف ذكل]][/حق إملؤلف أأو إلشارإت وإلرموز إحملمية
بعالمات جتارية أأو الاخرتإعات إحملمية بربإءإت أأو مناذج إملنفعة
وإلتصاممي إحملمية حبقوق إلتصاممي إلصناعية ،ل [ينبغي][/يتعني]
حظر أأي فعل من تكل إ ألفعال مبوجب حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي].

[[ 5.9ل يُمنح أأي حق [يُقيص إلخرين] من إس تخدإم
معارف[/]:ل تنطبق أأحاكم إملادة  5عىل أأي إس تخدإم ملعارف]:
( أأ) مس تنبطة بشلك مس تقل [خارج جامعة
إملس تفيدين]؛
(ب) أأو مش تقة [قانونيا] من مصادر من غري
إملس تفيدين؛
(ج) أأو معروفة [من خالل طرق قانونية] خارج جامعة
إملس تفيدين].
[ 6.9ل تعترب إملعارف إلتقليدية إحملمية معارف ممتلكة متلاك غري
مرشوع أأو مس تخدمة إس تخدإما سيئا إذإ:
( أأ)

اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛

حمصةل من صاحهبا أأو أأحصاهبا مبوإفقهتم إملس بقة
(ب) أأو ّ
إملس تنرية أأو إقرإرمه ومشاركهتم؛
(ج) أأو إذإ إنطبقت عىل إملعارف إلتقليدية إحملمية
إحملصل علهيا إلرشوط إملتفق علهيا بشأأن [إلنفاذ وتقامس
ّ
إملنافع][/ماكفأأة منصفة وعادةل] ووإفق علهيا إملنسق
إلوطين]].
ّ [ 7.9
يتعني أأن تس تثين إلدإرإت إلوطنية من إمحلاية إملعارف
إلتقليدية إليت تكون متاحة دون قيود لعامة إمجلهور].
إلبديل 3
دلى الامتثال لاللزتإمات إملنصوص عليه يف هذإ إلصك ،جيوز
لدلول إ ألعضاء إعامتد الاس تثناءإت وإلتقييدإت إحملددة يف إلقانون
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إلوطين وإلقانون إلعريف].
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نسخة ّ
إملادة 10

[مدة [إمحلاية][/إلصون]

مدة إمحلاية/إحلقوق

إخليار 1
 1.6جيوز [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] حتديد إملدة
إملناس بة لرساين إمحلاية/حقوق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،
وفقا [لهذإ [إلصك][[/إليت جيوز أأن] [ينبغي أأن][/يتعني أأن]
ترسي ما دإمت أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي تس تويف/تليب
[معايري إ ألهلية للحصول عىل إمحلاية] وفقا لهذإ [إلصك]،
وابلتشاور مع إملس تفيدين].
 2.6جيوز [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تنص عىل
أأن إمحلاية إملمنوحة ألشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ضد أأي حتريف
أأو تشويه أأو تعديل أأو إنهتاك مما يُرتكب هبدف إحلاق إلرضر هبا أأو
بسمعة أأو صورة إملس تفيدين أأو إملنطقة إليت ينمتون إلهيا،
ّ
[ينبغي][/تعني] أأن ترسي ملدة غري حمدّدة.

إخليار 2
 1.6حتمي [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] إملوضوع إحملدّد
يف هذإ [إلصك] طاملا إس متر إملس تفيدون من إمحلاية يف إلمتتع بنطاق
إمحلاية ّ
إملبني يف إملادة .3

إخليار 3
[ 1.6جيوز [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تنص عىل
أأنه [ينبغي][/يتعني] ،فامي خيص إجلوإنب إملادية عىل إ ألقل ألشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،أأن ترسي إمحلاية ملدة حمدودة]].

جيوز [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] حتديد مدة
إمحلاية/إحلقوق إملناس بة فامي خيص إملعارف إلتقليدية ،وفقا [للامدة ،5
[[إليت جيوز أأن] [ينبغي أأن][/يتعني أأن] ترسي ما دإمت إملعارف
إلتقليدية تس تويف/تفي [مبعايري إ ألهلية للحصول عىل إمحلاية] وفقا
للامدة []].]5[/]3
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[إملادة ]7

إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
إملادة 11

إلرشوط إلشلكية

إلرشوط إلشلكية

إخليار 1

إلبديل 1

[ 1.7مكبد أأ عام ]،ينبغي/يتعني أألّ ُختضع [إدلول
إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي ألية رشوط شلكية.

[ينبغي][/يتعني] أأل ختضع [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة]
حامية إملعارف إلتقليدية ألي رشوط شلكية.

إخليار 2

إلبديل 2

[[جيوز] [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تفرض رشوطا
[[ 1.7جيوز] [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تفرض شلكية محلاية إملعارف إلتقليدية].
رشوطا شلكية محلاية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي].
إلبديل 3
 2.7ابلرمغ من إلفقرة  ،1ل جيوز [دلوةل عضو][/طرف متعاقد]
إخضاع حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية ألية رشوط [[ينبغي][/يتعني] أأل ختضع حامية إملعارف إلتقليدية مبوجب إملادة 5
ألي رشوط شلكية .ولكن ،حرصا عىل إلشفافية وإليقني وإحلفاظ
شلكية
عىل إملعارف إلتقليدية ،جيوز لالدإرة ( أأو إلدإرإت) إلوطنية إملعنية
أأو إلدإرة ( أأو إلدإرإت) إحلكومية إدلولية إلقلميية أأن متسك
جسالت أأو حمارض أأخرى للمعارف إلتقليدية لتسهيل إمحلاية مبوجب
إملادة ].5
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[إملادة ]8

إمليرسين إملعدةل إلثانية ) 2( (Rev. 2ديسمرب )2016
نسخة ّ
[إملادة 6

[إلعقوابت وإجلزإءإت وممارسة [إحلقوق][/إملصاحل]

إلعقوابت وإجلزإءإت وممارسة/تطبيق إحلقوق

 1.8إخليار [[ 1ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول
إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] توفري تدإبري قانونية و /أأو س ياس ية
و /أأو إدإرية و /أأو تدإبري أأخرى مناس بة ،وفقا للقانون إلوطين،
لضامن تطبيق هذإ إلصك].

إلبديل 1
يتعني عىل إ ألطرإف إختاذ تدإبري قانونية و /أأو إدإرية مناس بة وفعاةل
ورإدعة ومتاكفئة ملوإهجة إنهتااكت إحلقوق إملنصوص علهيا يف هذإ
إلصك.

 2.8إخليار [[ 2ينبغي][/يتعني عىل][إدلول
إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] ،وفقا لقانوهنا إلوطين ،توفري إلتدإبري إلبديل 2
إلقانونية أأو إلس ياس ية أأو إلدإرية إلالزمة ملنع إلرضإر ،عن قصد أأو [ 1.6ينبغي][/يتعني] أأن تكفل إدلول إ ألعضاء مبوجب قوإنيهنا
عن إهامل ،ابملصاحل إملادية و /أأو إملعنوية للمس تفيدين ،وتوفري أليات إاتحة إجرإءإت إنفاذ [جنائية أأو مدنية [و] أأو إدإرية] [ميرسة
لالنفاذ وتسوية إملنازعات [وتدإبري حدودية] وعقوابت وجزإءإت ،ومناس بة ووإفية] [ ،وأليات لتسوية إملنازعات] [ ،وعقوابت]
ميرسة ومناس بة واكفية،
مهنا إجلزإءإت إجلنائية وإملدنية ،تكون ّ
[وجزإءإت] ملاكحفة إملساس [إلعمد أأو إملهمل] ابملصاحل الاقتصادية
لضامن تطبيق هذإ إلصك.
و /أأو إملعنوية]] [إلتعدي عىل إمحلاية إملمنوحة للمعارف إلتقليدية
مبوجب هذإ إلصك] [[إلمتكل غري إملرشوع للمعارف إلتقليدية/سوء
[ 2.8يف حال نشأأت منازعة فامي بني إملس تفيدين أأو بني
إس تخدإهما/إس تخدإهما دون ترصحي/إس تخدإهما بشلك غري منصف
إملس تفيدين ومس تخديم أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،
وغري عادل] أأو سوء إس تخدإم إملعارف إلتقليدية] تكون اكفية لردع
[[جيوز][/حيق] للك طرف] جيوز ل ألطرإف إلتفاق عىل إحاةل
إلقضية إىل ألية بديةل [مس تقةل] لتسوية إملنازعات يكون معرتفا هبا مزيد من إلتعدايت].
قل
يف إلقانون إدلويل أأو إل ميي أأو معرتفا هبا [ ،إذإ اكن الك إلطرفني  2.6ينبغي أأن تكون إلجرإءإت إملذكورة يف إلفقرة  1ميرسة
من إلبدل نفسه] يف إلقانون إلوطين [ ،وتكون إكرث مالءمة ألحصاب وفعاةل ومنصفة وعادةل ووإفية [مالمئة] و أأل تكون ثقال عىل عاتق
أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي]].
[ أأحصاب][/م ّالك] إملعارف إلتقليدية إحملمية[ .وينبغي أأيضا أأن توفر
تكل إلجرإءإت ضامانت ملصاحل إلغري إملرشوعة وإملصاحل إلعامة].
[ 3.8ينبغي/يتعني أأن ختضع س بل الانتصاف لصون إمحلاية
َ
إملمنوحة بناء عىل هذإ إلصك للقانون إلوطين للبدل إذلي يطالب فيه [[ 3.6ينبغي][/يتعني] أأن يمتتع إملس تفيدون حبق إختاذ إجرإءإت
ابمحلاية].
قانونية يف حاةل إلتعدي عىل حقوقهم إملنصوص علهيا يف إلفقرتني 1
و 2أأو يف حاةل عدم الامتثال لها].
[[ 4.8ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إملتعاقدة] ،يف حال إكتساب إلغري حلقوق إمللكية إلفكرية إملرتبطة [ 4.6عند الاقتضاء ،ينبغي للعقوابت وإجلزإءإت أأن ّ
تعرب عن
ّ
بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي بطرق مضلةل أأو غري عادةل ودون إلعقوابت وإجلزإءإت إليت اكن س يلج أأ إلهيا إلشعب إ ألصيل
موإفقة مس بقة مس تنرية من قبل إملس تفيدين ،أأن تنص عىل إلغاء وإمجلاعات إحمللية].
حقوق إمللكية إلفكرية إملذكورة].
[ 5.6يف حال نشأأت منازعة بني إملس تفيدين من إملعارف
[[ 5.8ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
حيق] للك
إلتقليدية أأو بني إملس تفيدين مهنا ومس تخدمهيا [جيوز]ّ [/
إملتعاقدة] [ أأل تفرض عقوابت [ أأو تنص عىل جزإءإت]] يف حالت طرف أأن حييل إلقضية إىل ألية [مس تقةل] بديةل لتسوية إملنازعات
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[محمي] يف مصنف أخر أأو موضوع أخر ،أأو يف إحلالت إليت ل
يكون دلى إملس تخدم فهيا أأي عل ،أأو أأية أأس باب اكفية للعل ،بأأن
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي محمي]].
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تكون معرتفا هبا يف إلقانون إدلويل أأو إلقلميي أأو معرتفا هبا يف
إلقانون إلوطين [ ،إذإ اكن إلطرفان من نفس إلبدل] [وتكون أأكرث
مالءمة ألحصاب إملعارف إلتقليدية]].
[ 6.6يف حال ّتبني ،مبوجب إلقانون إلوطين إملنطبق ،أأن
الانتشار [إملقصود] عىل نطاق وإسع [للموضوع إحملمي][/إملعارف
إلتقليدية إحملمية] خارج جامعة ممارسة ميكن متيّيها هو نتيجة [متكل
غري مرشوع/سوء إس تخدإم/إس تخدإم دون ترصحي/إس تخدإم
بشلك غري منصف وغري عادل] أأو أأي إنهتاك أخر للقانون إلوطين،
حيق للمس تفيدين إحلصول عىل ماكفأأة/إاتوإت منصفة وعادةل].
 7.6إذإ ثبت إلتعدي عىل إحلقوق إحملمية مبوجب هذإ إلصك يف
إلجرإءإت إملنصوص علهيا يف إلفقرة  ،1.6جيوز إلنظر يف تضمني
إلعقوابت تدإبري إلعدإةل إلصالحية ،وفق طبيعة إلتعدي و أأثره].
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إملادة 12

[إلتدإبري الانتقالية

إلتدإبري الانتقالية

[ 1.9ينبغي][/يتعني] أأن يطبق هذإ [إلصك] عىل مجيع أأشاكل [ 1.12ينبغي][/يتعني] أأن تنطبق هذه إ ألحاكم عىل مجيع
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت تس تويف إملعايري إملنصوص علهيا يف هذإ إملعارف إلتقليدية إليت تفي ابملعايري إملنصوص علهيا يف
إملادة [ ]5[/]3عند دخول إ ألحاكم حّي إلنفاذ.
[إلصك] عند دخول [إلصك] حّي إلنفاذ.
 2.9إخليار [[ 1ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول
إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] تأأمني إحلقوق إليت إكتس هبا إلغري
مبوجب إلقانون إلوطين قبل دخول هذإ [إلصك] حّي إلنفاذ.

إضافة إختيارية
[ 2.12ينبغي [لدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تضمن
[إلتدإبري إلالزمة إليت تكفل] عدم إملساس ابحلقوق [إملعرتف هبا
مبوجب إلقانون إلوطين] وإليت س بق أأن إكتس هبا إلغري وفق قانوهنا
إلوطين وإلزتإماهتا إلقانونية إدلولية].

 2.9إخليار  2إ ألفعال إملس مترة خبصوص أأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي إليت بد أأت قبل دخول هذإ [إلصك] حّي إلنفاذ وإليت ما
اكنت لتكون مباحة أأو إليت ينظمها هذإ [إلصك] بطريقة اختلفة،
[[ينبغي][/يتعني] تكييفها لتامتىش مع هذإ [إلصك] يف غضون فرتة بديل
معقوةل بعد دخوهل حّي إلنفاذ ،رهن أأحاكم إلفقرة /]3
[[ 2.12ينبغي][/يتعني] عىل [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
[[ينبغي][/يتعني] إلسامح ابس مترإرها].
إملتعاقدة] أأن تنص عىل أأن إ ألفعال إملس مترة خبصوص إملعارف
 3.9وفامي يتعلق بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت تكتيس إلتقليدية إليت بد أأت قبل دخول هذإ [إلصك] حّي إلنفاذ وإليت ما
أأمهية خاصة ابلنس بة إىل إملس تفيدين وإليت تكون قد أأخ ِّرجت عن اكن ي ُسمح هبا أأو اكن ينظمها هذإ [إلصك] بطريقة اختلفة[ ،ينبغي
حتّك هؤلء إملس تفيدين[ ،ينبغي][/يتعني] أأن يكون لهؤلء تكييفها لتامتىش مع هذه إ ألحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل
نطاق ّ
حّي إلنفاذ [ ،رشيطة إحرتإم إحلقوق إليت س بق أأن إكتس هبا إلغري
إملس تفيدين إحلق يف إسرتجاع تكل إ ألشاكل].
عن حسن نية]/ينبغي إلسامح ابس مترإرها].

بديل
[ 2.12عىل إلرمغ من أأحاكم إلفقرة [ ،1ينبغي][/يتعني] عىل
[إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تنص عىل ما ييل:
( أأ) جيوز ألي خشص بد أأ ابس تعامل إملعارف إلتقليدية
إليت اكن إلنفاذ إلهيا قانونيا ،قبل اترخي دخول هذإ إلصك
حّي إلنفاذ ،أأن يس متر يف ذكل الاس تعامل للمعارف
إلتقليدية[ ،رهنا حبق إملاكفأأة]؛
(ب) يمتتع بذكل إحلق يف الاس تعامل أأيضا ،وفقا
للرشوط نفسها ،أأي خشص قام ابس تعدإدإت جدية
لس تعامل إملعارف إلتقليدية؛
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(ج) ل ختول هذه إ ألحاكم أأي حق يف إس تعامل إملعارف
إلتقليدية إس تعامل منافيا لرشوط إلنفاذ إذلي قد يضعها
إملس تفيد].
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[إملادة 13

[إلعالقة ابلتفاقيات إدلولية [إ ألخرى]

إلعالقة ابلتفاقات إدلولية إ ألخرى

[ 1.10ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إملتعاقدة] تنفيذ هذإ [إلصك] بطريقة [تكفل إدلمع إملتبادل]
لالتفاقيات إدلولية [إ ألخرى] [إلسارية].

[ 1.13ينبغي][/يتعني] أأن يضع هذإ إلصك عالقة دمع
متبادل [بني حقوق [إمللكية إلفكرية [إلربإءإت] إليت [تستند بشلك
مبارش إىل] [تنطوي عىل] [إس تعامل] إملعارف إلتقليدية ومع
إلتفاقات وإملعاهدإت إدلولية إملعنية [إلسارية].

 2.10ليس يف هذإ [إلصك] ما من شأأنه أأن يفرس عىل أأنه يؤدي
فرس أأي حّك من أأحاكم هذإ إلصك بأأنه
إىل إنتقاص أأو تاليش إحلقوق إليت متلكها [إلشعوب] إ ألصلية أأو
[ 2.13ل ينبغي أأن ي ُ ّ
يرض حبقوق [إلشعوب] إ ألصلية إملنصوص علهيا يف إعالن
إمجلاعات إحمللية حاليا أأو إليت ميكن أأن تكتس هبا يف إملس تقبل].
خي ّل أأو ّ
إ أل ] إملتحدة بشأأن حقوق إلشعوب إ ألصلية].
[ 3.13يف حال تنازع بني إلقوإنني ،تكون إلغلبة حلقوق
[إلشعوب] إ ألصلية إملنصوص علهيا يف إلعالن إملذكور وينبغي أأن
يسرتشد أأي تفسري بأأحاكم ذكل إلعالن].

إملادة 14
عدم إلعفاء
ليس يف هذإ [إلصك] ما ميكن تفسريه اكنتقاص أأو إلغاء للحقوق
إليت تمتتع هبا [إلشعوب] إ ألصلية أأو إمجلاعات إحمللية حاليا أأو قد
تكتس هبا يف إملس تقبل.
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[إملادة 15

[إملعامةل إلوطنية

إملعامةل إلوطنية

[ينبغي][/يتعني عىل] لك [دوةل عضو][/طرف متعاقد] أأن يطبق [[ينبغي][/يتعني] أأن تكون إحلقوق وإملنافع إملتأأتية من حامية
عىل إملس تفيدين إذلين مه من موإطين [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملعارف إلتقليدية مبوجب إلتدإبري أأو إلقوإنني إلوطنية/إدلإخلية إليت
إملتعاقدة] إ ألخرى معامةل ل تقل تفضي ًال عن تكل إليت يطبقها عىل تضع هذه إ ألحاكم إدلولية حمل نفاذ متاحة مجليع إملس تفيدين إملؤهلني
إملس تفيدين إذلين مه من موإطنيه فامي يتعلق ابمحلاية إملنصوص علهيا من موإطنني أأو مقميني يف [دوةل عضو][/طرف متعاقد] [بدل
بعينه] كام هو حمدد مبوجب الالزتإمات أأو إلتعهدإت إدلولية.
مبوجب هذإ [إلصك]].
[وينبغي][/يتعني] أأن يمتتع إملس تفيدون إ ألجانب إملؤهلون ابحلقوق
وإملنافع نفسها إليت يمتتع هبا إملس تفيدون موإطنو بدل إمحلاية ،وكذكل
ابحلقوق وإملنافع إملمنوحة خصيصا مبوجب هذه إ ألحاكم إدلولية].

بديل
[ل ميكن [ملوإطين [دول أأعضاء] [/أأطرإف متعاقدة] أأن يتوقعوإ
إحلصول سوى عىل حامية مماثةل لتكل إملنصوص علهيا يف هذإ إلصك
يف إقلمي [دول أأعضاء] [/أأطرإف متعاقدة] أأخرى ح ى إن اكنت
تكل [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] إ ألخرى تتيح حامية
أأوسع نطاقا ملوإطنهيا].

[هناية إلبديل]
بديل
[[ينبغي][/يتعني] عىل لك [دوةل عضو][/طرف متعاقد] ،فامي
خيص إملعارف إلتقليدية إليت تفي ابملعايري إملنصوص علهيا يف
إملادة  ،3أأن يتيح دإخل إقلميه للمس تفيدين من إمحلاية ،كام مه
معرفون يف إملادة  ،4وإذلين مه أأساسا من موإطين أأي من [إدلول
إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] إ ألخرى أأو من إملقميني فهيا ،إملعامةل
نفسها إليت يتيحها ملوإطنيه إملس تفيدين].

[هناية إلبديل]
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[إملادة 16

[إلتعاون عرب إحلدود

إلتعاون عرب إحلدود

يف إحلالت إليت تقع فهيا أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي [إحملمية] يف يف إحلالت إليت تقع فهيا نفس إملعارف إلتقليدية [إحملمية] [مبوجب
إملادة  ]5يف إقلمي أأكرث من [دوةل عضو][/طرف متعاقد] وإحد ،أأو
أأقالمي [دول أأعضاء] [/أأطرإف متعاقدة] اختلفة[ ،ينبغي][/يتعني
عىل] تكل [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تتعاون عىل تكون مشرتكة بني جامعة أأصلية أأو حملية وإحدة أأو أأكرث يف إقلمي
عدد من [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة][ ،ينبغي][/يتعني]
معاجلة حالت أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي [إحملمية] إلعابرة
أأن تسعى تكل [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] إىل إلتعاون،
للحدود] ،مبشاركة [إلشعوب] إ ألصلية وإمجلاعات إحمللية إملعنية،
حسب الاقتضاء ،مبشاركة إمجلاعات إ ألصلية وإحمللية إملعنية من
حسب الاقتضاء ،بغرض تنفيذ هذإ [إلصك]].
أأجل تنفيذ أأهدإف هذإ [إلصك]].
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[تكوين إلكفاءإت وإذاكء إلوعي
[ 1.13ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إملتعاقدة] إلتعاون عىل تكوين إلكفاءإت وتعزيز إملوإرد إلبرشية ،ل
س امي تكل إخلاصة ابملس تفيدين ،وتطوير إلقدرإت إملؤسس ية ،من
أأجل تنفيذ [إلصك] بفعالية.
[ 2.13ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إملتعاقدة] توفري إملوإرد إلالزمة [للشعوب] إ ألصلية وإمجلاعات إحمللية
وإلتعاضد معها من أأجل وضع مرشوعات لتكوين إلكفاءإت دإخل
[إلشعوب] إ ألصلية وإمجلاعات إحمللية تر ّكز عىل تطوير أليات
ومهنجيات مناس بة ،مثل موإد إلكرتونية وتعلميية جديدة تكون
مالمئة ثقافيا ،و ُمس تحدثة مبشاركة اتمة وفعاةل للشعوب إ ألصلية
وإمجلاعات إحمللية وإملنظامت إليت متثلها.
[ 3.13يف هذإ إلس ياق[ ،ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول
إ ألعضاء][/إ ألطرإف إملتعاقدة] أأن تنص عىل مشاركة اتمة
للمس تفيدين و غريمه من أأحصاب إملصاحل ،مبا يف ذكل إملنظامت غري
إحلكومية وإلقطاع إخلاص].
[ 4.13ينبغي][/يتعني عىل] [إدلول إ ألعضاء][/إ ألطرإف
إملتعاقدة] إختاذ تدإبري لذاكء إلوعي [ابلصك ]،ل س امي توعية
مس تخديم و أأحصاب أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ابلزتإماهتم
مبوجب هذإ إلصك].

[هناية إملرفق وإلوثيقة]

