
عالميةمذك  1رة إ 

 للجنة إملعارف إلتقليدية وإلثالثني إلرإبعة إدلورة لأغرإض

اين غوس، رئيس  عدإد إ   جلنة إملعارف إلتقليديةمن إ 

 مقدمة

إلثالثة  اتنإدلورهام  أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي دورتني بشأأن للجنة إملعارف إلتقليدية عمل إحلايلإليشمل برانمج 
ىل  27من  للجنة إملعارف إلتقليدية نووإلثالثإدلورة إلثالثة ت ُعقد وقدن. ووإلرإبعة وإلثالثن ووإلثالث مارس  3فربإير إ 
عدد  يفحرز تقدم جيد ، أ  قرإبة ثالث س نوإت حول موضوع أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إنقطاع إملناقشاتوبعد . 2017

ضافة إ ىل ذكل، و . إدلورة تكلخالل  من إملسائل يف  ابلقضااي إلعالقة إليت ينبغي معاجلهتا/حلّهاية رشادقامئة إ   إللجنة أأعدتإ 
 (.WIPO/GRTKF/IC/34/7إلوثيقة ) للجنة إملعارف إلتقليديةإدلورة إلرإبعة وإلثالثني 

، أأعددُت هذه إملذكرة إل عالمية للجنة إملعارف إلتقليديةوإلثالثني  إلرإبعةوملساعدة إدلول إلأعضاء عىل إل عدإد لدلورة 
 إلقصرية، إليت تشمل ما ييل:

  ؛لعمل إدلويل إلساب  إملتعل  بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من زإوية إملليية إلكيريةابتذكرة 
 ىل وملخص عن إلعمل إذلي قا مت به إللجنة يف جمال أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي منذ بدء إملكاوضات إملستندة إ 

 ؛2010 إلنصوص يف عام
  ؛2017-2016 إللجنة يف إلثنائية لوليةإلعنارص إلرئيس ية و 
 وإلثالثني إلرإبعة وملخص عن إلقضااي إجلوهرية إليت أأرى أأنه ينبغي أأن تنظر فهيا إدلول إلأعضاء خالل إدلورة 

 ؛إملعارف إلتقليدية للجنة
  وإلثالثني إلرإبعة يف دورهتا إملعارف إلتقليدية جلنةوملخص عن إلقضااي إلأخرى إليت ينبغي أأيضا أأن تنظر فهيا ،

 ؛بأأن معاجلة تكل إلقضااي تُعترب، يف نظري، اثنوية مقارنة ابلقضااي إجلوهرية علام
  إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.وعدد من إملوإرد إملكيدة حول أأشاكل 

يعرض يف معودين موإزيني نيص مرشوع إملوإد بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف وقد أأدرجُت، يف إملرف ، جدول أأعددتُه 
، حسب (WIPO/GRTKF/IC/34/5وإملعارف إلتقليدية )إلوثيقة  (WIPO/GRTKF/IC/34/6 )إلوثيقة إلتقليدي

لهي لك قضية، لتيسري نهتام. وأأمتىن أأن ييون ذكل إجلدول أأدإة مكيدة تساعد إلوفود عىل مقارنة إلنصني وحتديد مقار و  امإلرجوع إ 
 أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.نص ارف إلتقليدية بكائدة أأيضا عىل إجملالت إليت ميين أأن يعود فهيا إلتقدم إحملرز يف إملع

عالمية ليس لها أأية طبيعة رس  إملذكرة يه  وأأؤكِّّد أأن لك إلآرإء إليت قد تُبدى يف هذهية معّينة. وهذه إملذكرة عبارة عن وثيقة إ 
آرإيئ إخلاصة ول ختّل مبوإقف أأي من إدلول إلأعضاء خبصوص إلقضااي إملطروحة للنقاش.  أ

                                                 
1
إلرإبعة  ، هذه إملذكرة إل عالمية ملساعدة إدلول إلأعضاء عىل إل عدإد لدلورةإ اين غوسمالحظة من أأمانة إلويبو: أأعّد رئيس جلنة إملعارف إلتقليدية، إلس يد  

 وإلثالثني للجنة.
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 من زإوية إملليية إلكيريةأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إملتعل  ب إدلويل إلساب عمل إل

. من زإوية إملليية إلكيرية بعمل كبري بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدييف إلساب ، عىل إلصعيد إدلويل، إضُطلع 
 ييل: عىل سبيل إملثال، ما ومنه،

وإجملهوةل إملؤلف، ملصنكات غري إملنشورة إ، إليت تتناول حامية 1967 من إتكاقية برن لعام 4.15 إملادة -
  حامية أأأشاكل إلتعبري إلكولولوريأ؛اكن إلغرض مهنا متيني وإليت

، إذلي حيتوي عىل أأحاكم خاصة للحامية إلقانونية لأشاكل 1976 قانون تونس إلمنوذيج بشأأن ح  إملؤلف لعام -
 إلتعبري إلثقايف إلتقليدي؛

بري إلمنوذجية إملشرتكة بني إلويبو وإليونسيو للقوإنني إلوطنية بشأأن حامية أأشاكل إلتع  1982أأحاكم عام  -
إلكولولوري من الاس تغالل غري إملرشوع وإلأفعال إلضارة إلأخرى، إليت تنص عىل منوذج حامية خاص 

 لأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي؛

، إللتان تنصان عىل 2012 ومعاهدة بيجني لعام 1996 عاميبو بشأأن إلأدإء وإلتسجيل إلصويت لعاهدة إلو م -
إلكولولوري يف إلمتتع ابحلقوق إملعنوية والاقتصادية ذإهتا إليت يمتتع هبا غريمه من ح  فناين أأدإء أأشاكل إلتعبري 

 فناين إلأدإء.

حامية إملليية إلكيرية تمتّّي عن مكاهمي أحكظأ إلرتإث إلثقايف وأصونهأ وأإلهنوض بهأ، ويه مكاهمي ذلكر أأن ابإجلدير من و 
حيائه إملاديوغري  إملاديإلرتإث إلثقايف  حتديدتشري معوما إ ىل   لضامن صيانته وإس مترإريته. وتوثيقه ونقهل وإ 

ويف هذإ إلس ياق، يتناول عدد من إل عالانت وإلتكاقات إدلولية إلصادرة خارج نطاق إلويبو وإملليية إلكيرية إجلوإنب إملتعلقة 
 دة. ومهنا ما ييل:حبكظ أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وصوهنا وإلهنوض هبا مضن س ياقاهتا إلس ياس ية إحملدّ 

 ؛1989 ،توصية إليونسيو بشأأن صون إلثقافة إلتقليدية وإلكولولور -
 ؛2003 ،وإتكاقية إليونسيو بشأأن حامية إلرتإث إلثقايف غري إملادي -
 .2005وإتكاقية إليونسيو محلاية وتعزيز تنوع أأشاكل إلتعبري إلثقايف،  -

ىل من زإوية إملليية إلكيرية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديب إملتعل  إدلويل إلساب  ودلى إلنظر يف إلعمل ، جتدر إل شارة إ 
 امية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي: مرشوع حتليل إلثغرإتحعدد من إلواثئ  إلسابقة للجنة. وتشمل تكل إلواثئ  

 توفري إمحلاية إلقانونية ، وإلتقرير إلهنايئ عن إلتجارب إلوطنية يف2(.WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev إلوثيقة)
(، وإلتحليل إملوحد للحامية إلقانونية لأشاكل إلتعبري WIPO/GRTKF/IC/3/10 شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي )إلوثيقةلأ 

 .3(WIPO/GRTKF/IC/5/3 إلثقايف إلتقليدي )إلوثيقة

                                                 
2
 ؛قايف إلتقليدي، إلثغرإت إلاكمنة عىل إملس توى إدلويل فامي يتعل  حبامية أأشاكل إلتعبري إلث2008 إللجنة يف عام غرإضأأجري لأ  ي، إذلأإلثغرإت حتليلأحّدد  

دة. حمدّ  ثغرإتإلتصدي لأية إملوجودة أأو إليت ميين إ جيادها بغرض يارإت إخل ووصف  ؛إحلاجة إ ىل إلتصدي لتكل إلثغرإت الاعتبارإت إليكيةل ابلبّت يف وطرح
 وتضمنت إلوثيقة أأيضا حتليال ملكهوم أإمحلايةأ.

3
ية لأغرإض أأشاكل إس تعرض أإلتحليل إملوحدأ إل طار إلس يايس محلاية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، وإس تقىص ما هو متاح من أأنوإع حامية إملليية إلكير  

إلكيرية، ومن خالل أأنظمة مييّكة أأو موّسعة للمليية إلكيرية، ومن خالل أأنظمة أأو قوإنني  إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، من خالل أأنظمة تقليدية أأو عامة للمليية
 خاصة جديدة.
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 إملكاوضات إملستندة إ ىل إلنصوص حول أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

ىل إلنصوص 2010 ، منذ عامإملعارف إلتقليدية نةجل جرت أأ  ىل إتكاق بشأأن نص  من أأجل، مكاوضات مستندة إ  إلتوصل إ 
)وكذكل للموإرد لتعبري إلثقايف إلتقليدي لأشاكل إصك قانوين دويل )نصوص صيوك قانونية دولية( يضمن إمحلاية إلكعاةل 

 (.ملعارف إلتقليديةوإإلورإثية 

ىل إلسادسة عرشة ، بدءإ بدورهتا2010/2011 يف إلثنائية إملعارف إلتقليدية جلنةوإستند معل  إلعمل إذلي أأجنزته حىت ، إ 
عقد  بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديومشل برانمج إلعمل لتكل إلثنائية فريقا عامال ما بني إدلورإت يُعىن  4.ذكل إلوقت
. وإس ُتعرضت حصائل ذكل أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديات إخلاصة بناقشووضع إل طار إلالزم للم  2010 يوليوإجامتعه يف 

 (.إلتاسعة عرشةو  إلثامنة عرشةو  إلسابعة عرشة إدلورإت) إلالحقة إملعارف إلتقليدية جلنة إجامتعاتإلعمل وعُّدلت يف 

 إلثانية وإلعرشون إدلوراتنهام  دورتني موضوعيتني عن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 2012/2013 ومشلت إلثنائية
موضوع يه  ذكوراتن عىل أأربع موإد رئيس ية، ركّزت إدلوراتن إمليف ذكل إلوقتإحملّددة للولية وطبقا . وإخلامسة وإلعرشون
 5ن، ونطاق إمحلاية، وإلتقييدإت والاس تثناءإت.إمحلاية، وإملس تكيدو 

تبادل إلآرإء حول قضااي إلس ياسة إلعامة ل مسؤويل إلعوإمص  إجامتعا عىل مس توى إلسكرإء/كبار 2014/2015 مشلت إلثنائيةو 
مشلت إلثنائية دورإت شامةل ركّزت  وفضال عن ذكل،إلرئيس ية إملرتبطة ابملكاوضات من أأجل زايدة ترش يد/توجيه إملسار. 

ن، تناول وعة وإلعرش إلساب إحدة، ويه إدلورةعىل إلقضااي إلرئيس ية إملتعلقة ابملوضوعات إلثالثة، ودورة تقيميية ودورة و 
 6.أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديمهنا حتديدإ  إلثاينإلشطر 

 2016/2017 إحملّددة للثنائية إلولية

إلولية  إلرئيس ية إلتالية إلوإردة يف لأعضاء إل حاطة علام ابلعنارصيف إدلورة إلقادمة، ينبغي لدلى إلنظر يف حمور تركّي معلنا 
 :لجنةل  إحلالية

 أ؛إلرتكّي عىل تضيي  إلكجوإت إلقامئةأ 
 ىل إتكاق حول صك قانوين دويل )صيوك قانونية دولية(وأ فامي يتعل  ابملليية إلكيرية ]...[  هبدف إلتوصل إ 

 ؛وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديأ]...[ ويضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلكعاةل 
 ىل تكامه مشرتك للقضوأ  غري إملرشوع كلااي إجلوهرية، مبا يف ذكل تعريف إلمتإلرتكّي إلرئييس عىل إلتوصل إ 

وإملس تكيدين وموضوع إمحلاية وأأهدإف إمحلاية ونوع إمحلاية إليت حي  توفريها للمعارف إلتقليدية/أأشاكل إلتعبري إلثقايف 
 أ؛عىل إلصعيد إدلويل، مبا يف ذكل إلنظر يف الاس تثناءإت وإلتقييدإت وإلعالقة ابملكل إلعام

 أ؛س تعامل مهنج قا م عىل إلأدةلوأاب 
 ذاكء إملعارف عىل إلصعيدين إل قلميي وإلأقالميي وبلوغ وأ ندوإت وحلقات معل يف فرتة ما بني إدلورإت من أأجل إ 

توإف  يف إلآرإء بشأأن إلقضااي إملتعلقة ابملليية إلكيرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف 
 .أ، مع إلرتكّي عىل إلقضااي إلعالقةإلتقليدي

                                                 
4
 أأساس ذكل إلعمل.  WIPO/GRTKF/IC/9/4 شوّلت إلوثيقة 
5
 أأساس ذكل إلعمل.  WIPO/GRTKF/IC/19/4 شوّلت إلوثيقة 
6
 أأساس ذكل إلعمل. WIPO/GRTKF/IC/25/4شوّلت إلوثيقة  
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أأشاكل إلتعبري إلثقايف  حول يف هذه إلثنائيةمن مضن دورتني تُعقدإن  إلثانيةوإلثالثون للجنة  إلرإبعةوس تيون إدلورة 
ىل: وإلثالثني إلرإبعة. وكام ورد تكصيهل يف برانمج إلعمل، ينبغي أأن تسعى إللجنة يف دورهتا إلتقليدي  إ 

  جرإء مكاوضات بشأأن مع إلرتكّي عىل معاجلة إلقضااي إلعالقة وإلنظر يف إخليارإت  أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديإ 
 ؛إملتاحة لوضع مرشوع صك قانوين

  جرإء و  .تقيمي وتقدمي توصيةإ 

 إلقضااي إجلوهرية

ىل إلقضااي إجلوهرية إحملّددة يف  قامئة إلقضااي و ورة إلثالثة وإلثالثني للجنة، إدليف  ، وإملناقشات إليت جرتإلوليةإستنادإ إ 
وإلثالثني  إلرإبعةوإلعمل إلساب ، أأقرتح منح إلأولوية للقضااي إلتالية يك تُناقش يف إدلورة ، إلعالقة إليت ينبغي معاجلهتا/حلّها

عالقة ابملكل إلعام، ، وإملوضوع، وإملس تكيدون، ونطاق إمحلاية، والاس تثناءإت وإلتقييدإت، وإلأأهدإف إلس ياسةللجنة: 
 وتعريف إلمتكل غري إملرشوع.

 بعض إملالحظات إلعامة

إلبدإئل إقرتإحات 

 منكصةل

. إقرتإحات منكصةل يه إليت نوقشت يف إدلورة إلثالثة وإلثالثني للجنةإلبدإئل إلوإردة يف إملوإد  أألحظ أأن

 إدلورة.أأويص ابتباع هذه إملامرسة خالل هذه ذلكل و ،إلنص وضوح ذكل ويضمن

إدلويل مقابل  إلصعيد
 إلوطين إلصعيد

ذإ اكن ينبغي، فامي خيص بعض إملكاهمي، أأن  تُشّجع إدلول إلأعضاء عىل إلتكيري، حسب الاقتضاء، بشأأن ما إ 

طار س يايس أأو أأدىن معايري ممينة وترك  وقضااي إلتنكيذ تكل إملكاهمي  تكاصيليقترص إلصك إدلويل عىل توفري إ 

 إلصعيد إلوطين.عىل حّدد لتُ 

 (1)إملادة  إلس ياسة أأهدإف

عدإد إلنص إلنافذ لأي صك لأهنا تبنّي تكاصيل إلغرض إملنشود من إلصك.ت  إلغرض  يتيس إلأهدإف أأمهية أأساس ية يف إ 

 وضوح إلنص.تضمن إ ىل صياغة بس يطة ومبارشة وفعاةل أأن يؤدي ذكل وميين 

إملتعلقة إلأهدإف 

 ابملليية إلكيرية فقط

يالء الاعتبار للأهدإف إليت جيب تناولها يف عىل إلصعيد إدلويل يف إلويبو  دلى إس تعرإض إلأهدإف، ينبغي إ 

ىل إتكاق حول صك إحملّددة للجنة يه أإلولية من مضن إلأهدإف إملتعلقة ابملليية إلكيرية، علام بأأن  إلتوصل إ 

]...[ فامي يتعل  ابملليية إلكيرية ويضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلكعاةل ]...[  قانوين دويل )صيوك قانونية دولية(

 .وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديأ

ودلى حتديد إلأهدإف إملتعلقة ابملليية إلكيرية، ميين لدلول إلأعضاء أأن تنظر وتكيّر يف نوع إلرضر )إلأرضإر( 

ىل عبري إلثقايف إلتقليديإذلي سيسعى صك من صيوك إملليية إلكيرية بشأأن أأشاكل إلت  إلتصدي هل،  إ 

 .تضييقهاإلعامة،  ليت يتعنّي، من منظور إلس ياسةإلكجوإت إليت قد تيون قامئة يف إلوقت إحلايل وإ ويف

إلأهدإف مقابل 

 إملوضوعية إلأحاكم

دلى حتديد إلأهدإف، ينبغي أأيضا تويخ إلعناية إلوإجبة للمتيّي بني إلأهدإف وإلصيغة إلنافذة )إلآليات مقابل 

صةل مبارشة بني  توجدذكل، ينبغي أأن  وفضال عنإلأهدإف(، مما ينبغي تناوهل يف أأحاكم إلنص إملوضوعية. 

ذ ينبغي أأن ييون للأهدإف إحمل ّددة أأحاكم تنكيذية مقابةل يف إلأهدإف وأأحاكم إلصك إملوضوعية، إ 

 إملوضوعية. إلأحاكم

مقدمة وإلأهدإف لأن بعض إلنصوص ترد يف إلتيرإر بني إملبادئ/إدليباجة/ عدد من حالت وجودأألحظ  حالت إلتيرإر

 إملبادئ/إدليباجة/مقدمة(.من جزء  12)د(، وإلكقرة  2، وإلبديل 1)إنظر عىل سبيل إملثال إملادة لكهيام ين أأ إجلز 



5 
 

 (3و 2 نإملوضوع )إملادات

ىل أأنه يف حني تنص إملادة موضع إلتعريف إلتقليدي إلصك ينطب  عىل أأشاكل إلتعبري إلثقايف عىل أأن  3 ينبغي إل شارة إ 

ن تعريف ذكل إملصطلح يرد يف إلصك هو أأشاكل إلتعبري إلثقايف موضوع أأن أأو إجلزء إخلاص من  2إملادة ، فا 

 ابس تخدإم إملصطلحات، كام يف نص إملعارف إلتقليدية.

معايري إلأهلية إملوضوعية إليت حتّدد أأي شلك من أأشاكل إلتعبري إلثقايف  3إملادة من  3و 2إلبديالن ضع ي معايري إلأهلية

إملصطلحات. إلتقليدي قابل للحامية من مضن إلأشاكل إملندرجة مضن إلتعريف إلوإرد يف إجلزء إخلاص ابس تخدإم 

أأنه لن يس تكيد من إمحلاية مبوجب هذإ إلصك سوى أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت تس تويف  ذكل ويعين

 .معايري إلأهلية

إملعايري  تكلأأنصار قد يرغب و  ،أأن تيون عليه معايري إلأهلية إملوضوعية ينبغيرإء متباينة بشأأن ما إلآ ول تزإل 

كيري يف إملكاهمي إملعرّب عهنا يف معايري إلأهلية مبا يزيل خماوف مؤيدي ومعاريض يف إلنظر يف أأساليب أأخرى للت

 .صياغة حمّددة

معايري  مدى رضورة

هلية  إلأ

ذ ترى بعض إلوفود أأنّه ميين، عند وضع إحلقوق، ترك  رضورةتساؤل حول  3 يف إملادة ُطرح معايري إلأهلية، إ 

آخر إملطاف لنطاق إمحلاية والاس تثناءإت وإلتقييدإت.  مسأأةل حتديد ما جيب حاميته يف أ

 (4 )إملادة إملس تكيدون

عىل أأن إملس تكيدين من إلصك مه إلشعوب إلأصلية وإجملمتعات إحمللية.  4تنص إلبدإئل إلثالثة مبوجب إملادة  وإف عنارص إلت

ماكنية حتديد مس تكيدين أآخرين مبوجب إلقانون إلوطين. 3و 2 إلبديالن وينص  أأيضا عىل إ 

خارج إملس تكيدون 

إلشعوب إلأصلية  نطاق

 وإجملمتعات إحمللية

متديد يف دورإت سابقة يف تعريف أإملس تكيدينأ. غري أأنه ل يوجد إتكاق بشأأن  إملعارف إلتقليدية جلنةنظرت 

 أآخرين. وإجملمتعات إحمللية، حبيث يشمل مس تكيدين إلشعوب إلأصلية خارج نطاقإلصك 

 (5 )إملادة نطاق إمحلاية

إمحلاية  أأو وايتإملتعدد إملس تا يسمى إلهنج عنارص مم إلبدإئلبعض هذه ويتضمن . أأربع بدإئلحاليا  5 تُدرج إملادة إحلالية إلبدإئل

 موجز للعنارص إلرئيس ية للبدإئل: فامي ييل. ويرد إملتباينة

أأشاكل  صخيعىل وجوب صون إملصاحل الاقتصادية وإلأخالقية للمس تكيدين فامي  1إلبديل ينص  -

إملعروفة . ول ينبغي أأن تشمل إمحلاية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية

 .حقوق إملليية إلكيرية إحملمية مبوجبيف إملكل إلعام أأو  أأو إملندرجة عىل نطاق وإسع

  خيصللمس تكيدين فامي وإملعنويةعىل وجوب حامية إحلقوق وإملصاحل الاقتصادية  2إلبديل ينص و  -

حل  الاس تثااري يف ابن و ملس تكيدإ يمتتع، وأأن أأو إملقدسة/وتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية أأشاكل إل 

إحل   أأيضا مينح إملس تكيدينو أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. ما خيصهم من ابس تخدإم  إلسامح للغري

أأي وأأن يعرتضوإ عىل  إملعنيةيف أأن يعرفوإ بأأهنم أأحصاب أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 

 .قد ميس بسالمهتا تعديلتشويه//حتريف
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  خيصعىل رضورة حامية إحلقوق وإملصاحل الاقتصادية وإملعنوية للمس تكيدين فامي 3إلبديل ينص و  -

، وأأن يمتتع إملس تكيدون ابحل  الاس تثااري يف /أأو إملقدسةوأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية 

ل تزإل فهيا أأشاكل . ويف إحلالت إليت إخلاصة هبم إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ابس تخدإم أأشاكل إلترصحي

ماكنية معيف س ياق جامعي،  مس تخدمةحمكوظة//مملوكةإلتعبري إلثقايف إلتقليدي  لهيا رإمجلهو وصول  إ   إ 

ذن  ضامنل، إملرضةأأو إملضلةل أأو  إخملالكة للحقيقة، ينبغي إختاذ تدإبري للحامية من الاس تخدإمات دون إ 

شاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. ويف حاةل الاس تغالل إلتجاري لأ الاس تخدإم إملناسب و س نادإل  ح  

 عندما أأفضل إملساعي لتيسري إملاكفأأة. وأأخريإ، ينبغي إللجوء إ ىلشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، لأ 

/حمكوظة/مس تخدمة يف س ياق مملوكة عدّ تمل أأو  مقدسةرسية/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  نوتي ل

ىل تعنَي ، جامعي  .سالمهتاأأفضل إملساعي محلاية  إللجوء إ 

 :خيارين 4 إلبديليضم و  -

بشلك  مملوكة/مقدسة/رسيةعىل أأنه عندما تيون أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  1إخليار ينص 

 وإلتحمك فهياأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وإحلكاظ علهيا  لس تنباط، ينبغي إختاذ تدإبري وثي 

لأشاكل  إلقانوينفضال عن الاس تخدإم غري  بدون ترصحي اتثبيهتو  عهنا وتطويرها، ومنع إليشف

لهيإلترصحي أأو رفض إلترصحي ابلنكاذ عبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية، و إلت  س تخدإهما عىل أأساس وإ اإ 

أأو إملضلةل، ومنع  إخملالكة للحقيقة، وإمحلاية من الاس تخدإمات موإفقة مس بقة مس تنرية

. إلثقافية أأمهيهتاأأو تقلل من أأو تشوهها  أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي حترفالاس تخدإمات إليت 

ضافة إ ىل ذكل، ىل  وإ  س ناد أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إ  ينبغي تشجيع إملس تخدمني عىل إ 

برإمل إجلهود أأفض وبذلإملس تكيدين،  إملس تكيدين لتحديد رشوط الاس تخدإم،  مع إتكاق ل 

. ويف إحلالت إليت ل تزإل فهيا أأشاكل إلتعبري إلثقايف قامئة عىل الاحرتإمبطريقة  إملعارفوإس تخدإم 

، ينبغي تشجيع إملس تخدمني هورمتاحة للجم مطورة و /مس تخدمة/حمتكظ هبا/مملوكة إحملمية إلتقليدي

أأفضل إجلهود  وبذلابملس تكيدين مكصدر،  الاعرتإف/ إختاذ تدإبري لتشجيع إملس تخدمني عىل  عىل

برإم ، قامئة عىل الاحرتإمبطريقة  إملعارفتحديد رشوط الاس تخدإم، وإس تخدإم ل إتكاق  ل 

أأشاكل  فهيا تيون ويف إحلالت إليتأأو إملضلةل.  إخملالكة للحقيقةوالامتناع عن الاس تخدإمات 

، يف إملكل إلعاممندرجة // معروفة عىل نطاق وإسعرمتاحة للجمهو ي إحملمية إلتعبري إلثقايف إلتقليد

ىل إملس تكيدين، وإس تخدإم  س ناد أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إ  ينبغي تشجيع إملس تخدمني عىل إ 

أأو إملضلةل،  للحقيقة إخملالكة، والامتناع عن الاس تخدإمات قامئة عىل الاحرتإمبطريقة  إملعارف

ذإ يدإع أأي رسوم  وإ   .إملس تخدم يف صندوق حمصةل منإقتىض إحلال إ 

بأأشاكل للمس تكيدين فامي يتعل   وإملعنويةعىل وجوب حامية إملصاحل الاقتصادية  2إخليار وينص 

إلتقليدي إملعروفة ول ينبغي أأن تشمل إمحلاية أأشاكل إلتعبري إلثقايف  .إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية

ضافة إ ىل حقوق إملليية إلكيري إحملمية مبوجبيف إملكل إلعام أأو  أأو إملندرجة عىل نطاق وإسع ة. وإ 

ىل إس تخدإم أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية لأغرإض  ذكل، ينبغي أأل متتد إمحلاية إ 

وإلتبادلت  ،إلعلميةإلبحثية و ، والاس تخدإمات وإحلكظإملتاحف،  اتإحملكوظات، وإس تخدإم

بدإعية أأعامل أأدبية/فنية/ ل عدإدس تخدإمات إلثقافية، والا مقتبسة من أأشاكل س تعارة/م مس توحاة/إ 

 إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية.

ىل إملادة و تشلك إس تثناء ابلكعل،  4من إلبديل  2من إخليار  3أألحظ أأن إلكقرة  ىل نقلها إ   7أأدعو إملؤيدين إ 

 الاس تثناءإت وإلتقييدإت.بشأأن 
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إلهنج إملتعدد 

إملس توايت أأو إمحلاية 

 إملتباينة

زإء نطاق إمحلاية تُتاح مبوجبه أأنوإع  طرحت إللجنة للنقاش يف دورهتا إلسابعة وإلعرشين هنجا متعدد إملس توايت إ 

مس توى إملوضوع وخصائصه، و تدإبري لأحصاب إحلقوق حسب طبيعة مس توايت خمتلكة من إحلقوق أأو إل  أأو

 إلتحمّك إذلي حيتكظ به إملس تكيدون ودرجة إنتشاره.

أأشاكل ، إنطالقا من أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديحسب نوع  حامية متباينة إملتعدد إملس توايتويقرتح إلهنج 

ىل  إملتاحة للجمهور إلتعبري غري إملعروفة خارج جامعة إملس تكيدين  أأو إملقدسة أأو إلرسية أأشاكل إلتعبريووصول إ 

 7وإليت يتحمّك فهيا إملس تكيدون.

ماكنية تناسب إحلقوق الاقتصادية و  ىل إ   أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديمع بعض الاس تثاارية يشري هذإ إلهنج إ 

ىل إحلقوق إ يف حني(، وإملقدسة إلرسية أأشاكل إلتعبري)مال  ملعنوية، ماال، ميين أأن يتناسب إلمنوذج إملستند إ 

إ ىل شعوب أأصلية  منسوبة ابلرمغ من كوهناأأو إملعروفة عىل نطاق وإسع إملتاحة للجمهور  أأشاكل إلتعبريمع 

 وجامعات حملية حمّددة.

ىل إللجنة نين أأرى أأن إمحلاية إملتباينة إلاكمنة يف إلهنج إملتعدد إملس توايت تتيح فرصة ومع أأن إلقرإر يعود إ  ، فا 

ليه يف  وإلعالقة ابملكل إلعام، فضال عن حقوق ومصاحل  إللجنةولية للتكيري يف إلتوإزن إملشار إ 

 وإملس تخدمني. إملاليني

حتديد إملس توايت عىل 

 إلنحو إملناسب

درجة إنتشار أأشاكل إلتعبري أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إملس توايت وف  نوعية ومس توى إلتحمّك و  حيدد نص

. وينبغي أأن تتبنّي إللجنة بدقة إملعايري إملناس بة إليت ينبغي إس تخدإهما يف إملذكورة، كام يف نص إملعارف إلتقليدية

س توايت. وللقيام بذكل، ينبغي مرإعاة إخلصائص س ياق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، من أأجل حتديد إمل 

ىل أأن إملعايري إليت قد تيون وجهية يف س ياق و إلعملية وإلآاثر إلقانونية للمس توايت إملقرتحة.  جتدر إل شارة إ 

 إملعارف إلتقليدية لن تنطب  ابلرضورة يف س ياق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

ومهنا ملس توايت إتُبع يف نُسخ سابقة من نص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، وجيدر إلتذكري بأأن إلهنج إملتعدد إ

أحامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/أأشاكل إلتعبري إلكولولوري: إلأهدإف وإملبادئ إملعّدةلأ إملعنونة إلوثيقة 

(WIPO/GRTKF/IC/9/4واكنت فئات أأشاكل إلتعبري إحملّددة يف تكل إلوثيقة كام ي .) :أأشاكل إلتعبري يل

اكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلأخرى أأشو ؛ إخلاصة إلثقافيةأأو  إلروحيةذإت إلقمية أأو إلأمهية  إلثقايف إلتقليدي

وأأحّث إدلول إلأعضاء عىل لتعبري(، وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية. إللكئة إلأوىل، إ ن حص  مقابةل)فئة 

 لأهنا حتتوي أأيضا عىل تعلي  يرشح إلهنج إملقرتح بشأأن مسأأةل إملس توايت.الاطالع عىل تكل إلوثيقة 

جياد توإف  حول إلعنارص إلأساس ية إليت  ذإ إتُك  عىل هنج متعدد إملس توايت، أأرى أأنه ينبغي للجنة إلترسيع اب  وإ 

 س تعّرف لك مس توى.

                                                 
7
آنذإك لأغرإض إدلورة إلسابعة وإلعرشين لل  يف   جنة:هذإ إلس ياق، جيدر إلتذكري بتعليقني وإردين يف إلورقة غري إلرسية إليت أأعدها رئيس إللجنة أ
  صكات إجلامعة عىل تتباين من ماكن إ ىل أآخر تباينًا عظاميً، وهذإ منبع أأمهية حتديد تكل إل (وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)خصائص إملعارف إلتقليدية

 إملس توى إلأعىل إليت جيدر وضعها يف صك دويل.
 إلثقايف إلتقليدي،  وبصورة أأمّع، يشري أأحد إلآرإء إملطروحة إ ىل لزوم أأن ييون إلتعريف وإسعا مبا ييكي ليغطي لك أأنوإع إملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري

ذإ اكن إلتعريف وإسعا، مفن شأأن عنارص أأخرى، مال معايري  حمدودإ لأغرإض إلوضوح وإلشكافية.بيامن يشري رأأي أآخر إ ىل رضورة أأن ييون إلتعريف دقيقا و  فا 
لّ س يؤثّر ذكل عىل نطاق إمحلاية )نطاق إحلقوق(، إليت قد يلزم إحلدّ  مهنا، من أأجل إلتوّصل  إلأهلية و/أأو الاس تثناءإت وإلتقييدإت، أأن تؤدي دور إملصكاة، وإ 

وقد ييون ذكل إلتكاعل مرتبطا  ، ونطاق إحلقوق، والاس تثناءإت وإلتقييدإت.ةل يف تعريف إملوضوعك تكاعل بني إلقضااي إلرئيس ية إملمتثّ ابلتايل هنا إ ىل إتكاق.
بني إحلقوق إخلاصة لتوإزن كذكل ابلتوإزن إذلي يمكن يف لك أأنوإع إلأنظمة إخلاصة حبامية إملليية إلكيرية )وإذلي تقوم عليه لك إلقضااي إملتدإخةل إلأربع(، أأي إ

 وإملصاحل إلعامة.
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 (7 الاس تثناءإت وإلتقييدإت )إملادة

 :لبدإئليت تتضمهنا إلإموجز للعنارص إلرئيس ية  فامي ييلحاليا ثالثة بدإئل. ويرد  7تتضمن إملادة  إلبدإئل إحلالية

اصة إعامتد إس تثناءإت وتقييدإت مربرة إخل التإحلعىل أأنه جيوز لدلول إلأعضاء يف  1إلبديل ينص  -

 . معقولرضورية محلاية إملصلحة إلعامة، رشيطة أأل تتعارض مع مصاحل إملس تكيدين بشلك غري

. وينبغي بوجه معينة عىل أأنه جيوز لدلول إلأعضاء أأن تعمتد إس تثناءإت وتقييدإت 2إلبديل وينص  -

خاص أأل حتظر إلأفعال إحملمية مبوجب قانون إملليية إلكيرية حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. 

ضافة إ ىل ذكل  /بحثإل /عرضإل/ظكإحلإلبحث، و ، ينبغي تقدمي إس تثناءإت للتع/م/إلتدريس/وإ 

أأو فنية  أأعامل أأدبية وتأأليفيف إحملكوظات أأو إمليتبات أأو إملتاحف أأو إملؤسسات إلثقافية،  إل ظهار

بدإعية مس توحاة من ىل/مس تعارة من/أأو إ   .أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي مستندة إ 

ىل إس تثناءإت عامة وإس تثناءإت  3إلبديل وينقسم  -  :حمددةإ 

، يعرض إلنص إختبارإ )رشوط جيب إستيكاؤها( ينطب  عىل إلصعيد إلعامةالاس تثناءإت مضن 

ماكنية إش امتل الاختبار عىل  عند وضع تقييدإت وإس تثناءإت. إلوطين ويبدو أأن هناك تكاهام عىل إ 

عنارص إختبار إخلطوإت إلثالث أإلتقليديأ وعنارص إحلقوق إملعنوية )مكاهمي الاعرتإف وعدم 

ساءة الاس تخدإم وإلت ويتضمن إلنص حاليا بديلني يضّم الكهام مجموعة (. وإف  مع إملامرسة إملنصكةإ 

ىل إلتوفي  بني إلرأأيني من إلرشوط،  .وأأقرتح أأن يسعى إملؤيدون إ 

درإهجا/إلسامح هبا. ويش متل هذإ  الاس تثناءإت إحملّددةتغطي و  الاس تثناءإت وإلتقييدإت إليت ينبغي إ 

 يسعوإأأن  للمؤيدين، وميين 4.7و 3.7ل س امي يف إلكقرتني إجلزء عىل عدد من حالت إلتيرإر، و

ىل درإس هتام وتبس يطهام.  بعناية إ 

هنج متعدد إملس توايت 

زإء الاس تثناءإت؟  إ 

ماكنية إلأخذ بهنج متعدد إملس توايت لتحديد نطاق إمحلاية ذإ 5يف إملادة  إستنادإ إ ىل إ  ، تساءلت بعض إلوفود عام إ 

ماكنية إلتوفي  بني مس توايت اكن ميين إتباع ذكل إلهنج  أأيضا يف إلأحاكم إملتعلقة ابلس تثناءإت وإلتقييدإت، أأي إ 

 خمتلكة من إلأعامل إملس تثناة وبني أأنوإع خمتلكة من إملوضوعات وإحلقوق إملتعددة إملس توايت إملُطبقة علهيا.

 لعقوابتإحلمك إملتعل  ابدإم إلعريضأ يف أالاس تخمكهوم  للجنة، ُطرح أأيضايف إدلورة إلسابعة وإلعرشين  الاس تخدإم إلعريض

جنة يف نقهل أأن تنظر إلل  أأقرتح إلتقييدإت،درج مضن الاس تثناءإت و نميين إعتبار أأن ذكل ي ولأنه  .(10 )إملادة

ىل إملادة   إملتعلقة ابلس تثناءإت وإلتقييدإت.إ 
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 إلعالقة ابملكل إلعام

إلبديل إلأول تعريكا  يقرتح. ويف حني 2يوجد حاليا بديالن يتعلقان ابس تخدإم مصطلح أإملكل إلعامأ يف إملادة  إلبدإئل إحلالية

ىل معىن إملصطلح عىل إلنحو إذلي حيدده إلقانون إلوطين. إلبديلملصطلح أإملكل إلعامأ، يشري   إلثاين إ 

تعريكا ملصطلح أإملكل إلعامأ.  أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديأأدرجت إدلورة إلسابعة وإلعرشون للجنة يف نص  مكهوم إملكل إلعام

ىل  وييتيس هذإ إملكهوم أأمهية أأساس ية ابلنس بة للتوإزن إلاكمن يف نظام إملليية إلكيرية. فذكل إلنظام يسعى إ 

مبا يف ذكل إلأطرإف إلأخرى  ني وعامة إمجلهور،ضامن توإزن بني إحلقوق الاس تثاارية وبني مصاحل إملس تخدم

أمتاح  كهومأأيضا مبدى إستيعاب م هوم هذإ إملك يرتبط و  بغرض تعزيز وحتكّي وماكفأأة الابتاكر وإل بدإع. إملبدعة،

للجمهورأ
8
ليهإملتصل به،    .بنطاق إمحلايةإملتعلقة  5 يف إملادة وإملشار إ 

أمتاح للجمهورأ يف 

س ياق أأشاكل إلتعبري 

 إلثقايف إلتقليدي

يرد تعريف مصطلح أمتاح للجمهورأ يف إجلزء إخلاص ابس تخدإم إملصطلحات. وميين للجنة إلتكيري يف مدى 

 وجاهة هذإ إلتعريف يف س ياق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

إلتحدايت إملطروحة 

حماوةل تعريف  دلى

 أإملكل إلعامأ

 أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديليية إلكيرية و يف فهم إلعالقة بني إمل  أإملكل إلعامأمكهوم عىل إلرمغ من أأمهية 

إملزإاي ، فا ن شاكل إلتعبري إملذكورةوييكل إمحلاية لأ مياثل نظام إملليية إلكيرية وفعال ويف تصممي نظام متوإزن 

درإجه  تظّل  يف إلتقليدييف إلصك إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقاإملتأأتية من وضع تعريف حمّدد للمكل إلعام وإ 

آاثر أإملكل إلعامأ ينطوي، يف رأأيي، تعريف مصطلح غامضة. ف  كبرية ومتكّرعة ية ات س ياسعىل حتدايت عديدة لها أ

 تتجاوز نطاق إللجنة.

 تعريف أإلمتكل غري إملرشوعأ

تعريف إلمتكل غري 

إملرشوع يف إجلزء 

إخلاص ابس تخدإم 

 إملصطلحات

ىل  إللجنةولية  تدعو أأشاكل إلتعبري يف حني يشري نص مشرتك لتعريف إلمتكل غري إملرشوع. و فهمإعامتد إ 

ىل مكهوم  نه ل يورد، أإلمتكل غري إملرشوعأ، إلثقايف إلتقليدي إ  عيس نيص إملعارف إلتقليدية وإملوإرد عىل فا 

مدى  أأي تعريف ذلكل إملصطلح يف إجلزء إخلاص ابس تخدإم إملصطلحات. وميين للجنة إلتكيري حولإلورإثية، 

ماكنية توفري تعريف مناسب ورة ذكل إلتعريف يف نص رض  للمتكل أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي أأو إلنظر يف إ 

 .س تخدإم إملصطلحاتإخلاص اب زءإجلغري إملرشوع يف 

                                                 
8
مذكرة عن معاين مصطلح أإملكل إلعامأ يف نظام إملليية إلكيرية مع إ شارة ) WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8ترد مناقشة هذإ إملكهوم حتديدإ يف إلوثيقة  

مرسد ) WIPO/GRTKF/IC/33/INF/7 إلوثيقة (. إنظر كذكلخاصة إ ىل حامية إملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/إلكولولور
 (.ابملصطلحات إلرئيس ية إملتعلقة ابملليية إلكيرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
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 إلقضااي إلأخرى

 إدليباجة/مقدمةإملبادئ/

صك متعدد إلأطرإف، ولو أأهنا تساعد عىل تكسري إلنافذ ل إلنصقانوان أأو  إمللزم مضن إلنصإدليباجة  ل تدخل طبيعة إحلمك

وإضعي إلنص. ويرد إلنص عادة يف شلك مبادئ ياق للصك وبيان إلغرض إملنشود لإلأحاكم إلنافذة بتوفري س  

 ملزما قانوان. سوإء اكن إلصك تكسرياي أأو

إلوجاهة وحالت 

 إلتيرإر

يف وإلتكيري وميين للجنة إلتحق  من مدى وجاهة لك مهنا فقرة.  13عىل  /مقدمةإدليباجةجزء إملبادئ/ ش متلي 

ن، هذإ إجلزءإملكاهمي إلأكرث إرتباطا ابملليية إلكيرية من بني إملكاهمي إملبيّنة مضن  ذ إ  إلتوصل يه إللجنة  ولية إ 

ىل إتكاق حول صك قانوين دويل شاكل إلتعبري وإزنة وإلكعاةل لأ فامي يتعل  ابملليية إلكيرية ويضمن إمحلاية إملت إ 

س امي يف إجلزء إخلاص ابلأهدإف،  حالت إلتيرإر، لتكادي وينبغي أأن حتاول إللجنة أأيضا  .إلثقايف إلتقليدي

آنكاُذكر  كام  .أ

 (2)إملادة  إس تخدإم إملصطلحات

عادة إلنظر يف إلتعاريف إلوإردة يف هذإ إجلزء. وأأرى أأنه ميين لدلورة  مالحظة عامة للجنة تناول وإلثالثني  إلرإبعةجيب إ 

آنكاوكام ذكر  س تعامل.س تخدإم/الاوالا أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديإملصطلحني إلتاليني بسهوةل:  ، ميين للجنة أ

 تعريف أمتاح للجمهورأ يف س ياق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. يف وجاهة إلتكيري

دإرة إحلقوق/إملصاحل )إملادة  (6 إ 

ولين تتناول حتديد إلكئة إليت ينبغي أأن تدير إحلقوق أأو إملصاحل وإلييكية إليت ، أإملس تكيدينأ 6 ل تتناول إملادة إلبدإئل إحلالية

دإرة حقوق  ينبغي أأن تُدإر هبا تكل إحلقوق أأو إملصاحل. وميين أأن يشمل ذكل، عىل سبيل إملثال، إملساعدة يف إ 

نكاذها إملس تكيدين أأشاكل إتكاق عىل مدى مشاركة أأحصاب  منول يبدو حاليا عىل بديلني  6دة اوتش متل إمل .وإ 

دإرة إلتعبري إلثقايف إلتقليدي نشاء/تعيني إل   .يف إ 

إملرونة عىل إلصعيد 

 إلوطين

بل إليت ميين أأن تنظر فهيا إدلول إلأعضاء للميض قدما يف هذإ إلصدد رونة عىل إلصعيد إلوطين إمل ترك من إلس ُ

دإرإت إخملتصة، بدل من حمالتنكيذ   .وةل تقدمي حل يناسب مجيع إحلالتإلرتتيبات إملتعلقة ابل 
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 (8 مدة إمحلاية )إملادة

 عىل ثالثة خيارإت: 8 حتتوي إملادة إخليارإت إحلالية

وعىل مدة غري حمّددة خبصوص  3 عىل مدة حامية مرتبطة مبعايري إلأهلية إلوإردة يف إملادة 1 إخليارينص   -

 إحلقوق إملعنوية.

 مدة إمحلاية ابس مترإر إلمتتع بنطاق إمحلاية.  2 إخليارويربط   -

سوى مدة حامية إجلوإنب إملادية من أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، إليت تُعد  3 إخليارول يتناول  -

 حمدودة زمنيا.

إلسبيل إملقرتح للميض 

 قدما

ماكنية فرض حدود زمنية عىل مدد إمحلاية إخلاصة ابجلوإنب ميين للجنة  ماكنية دمج إخليارإت وإ  إلتكيري يف إ 

 إملادية من أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

 (9)إملادة  إلرشوط إلشولية

 عىل خيارين: 9 حتتوي إملادة إخليارإت إحلالية

خضاع إمحلاية لأية رشوط شولية. ويف هذإ إخليار، توجد أأقوإس  1 إخليارينص   - عىل رضورة عدم إ 

مربّعة حول إلعبارة الافتتاحية أمكبدأأ عامأ. ويف هذإ إلس ياق، إس ُتخدمت تكل إلعبارة لتغطية إحلاةل 

  إليت تيون فهيا إلرشوط إلشولية رشطا إختياراي، وليهنا ل تعرقل إمحلاية إملمنوحة.

ماكنية فرض رشوط شولية، فامي عدإ ما خيص أأشاكل إلتعبري إلثقايف  2 يارإخل ويتيح  - لدلول إلأعضاء إ 

 إلتقليدي إلرسية.

دلى مناقشة إلرشوط إلشولية، ميين للجنة إلنظر يف كيكية تأأثري إلهنج إملتعدد إملس توايت إملنصوص عليه يف  إلصةل ابلنطاق

عىل إلرشوط إلشولية إحملمتةل. فميين، ماال، تويخ عدم فرض رشوط شولية سوى عىل بعض من  5 إملادة

 أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. وميين أأيضا أأن ختتلف تكل إلرشوط وف  نوع إحلقوق إملزمع منحها.

 (10 إلعقوابت وإجلزإءإت وممارسة إحلقوق )إملادة

 صة ابلعقوابت، حاليا، عىل خيارين:حتتوي إملادة إخلا إخليارإت إحلالية

ىل إلقانون إلوطين.  1 إخلياريتيح  -  لدلول إملرونة إلالزمة لتحديد إلعقوابت إملناس بة ابلستناد إ 

يف حاةل إنهتاك للحامية إملمنوحة لأشاكل إلتعبري إلثقايف كرث تقييدإ عىل عقوابت إلأ  2 إخلياروينص  -

 إلتقليدي.

طارإ عاما عىل إلصعيد 2و 1 إلتكيري يف إلس بل إملمينة دلمج إخليارينميين للجنة  إلهنج إملقرتح . وميين، رمبا، أأن توفر إملادة إ 

 إدلويل، وترتك إلتكاصيل للترشيع إلوطين. وأأرى أأنه من إجلدير إلنظر يف هذإ إلهنج.

إلآلية إلبديةل لتسوية 

 إملنازعات

ىل إتكاق حول م ذإ اكن يلزم لدلول أأن توفر للأطرإف يف منازعة ميين لدلول إلأعضاء أأن حتاول إلتوصل إ  ا إ 

آليات بديةل لتسوية إملنازعات )إملادة ىل أ ماكنية إللجوء إ   (.2.10 إ 
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 (11 إلتدإبري الانتقالية )إملادة

يبدو أأن هناك توإفقا بشأأن رضورة تطبي  إلصك عىل مجيع أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت تس تويف،  نطاق إلتطبي 

 (.1 دخول إلصك حّي إلنكاذ، لك معايري إمحلاية )إلكقرة عند

إحلقوق إليت إكتس هبا 
 إلغري

، خالف حول إلطريقة إليت ينبغي أأن تُعامل هبا إحلقوق إليت إكتس هبا إلغري قبل دخول إلصك 2 يوجد، يف إلكقرة

تيييف إس تخدإمات إلغري  عىل رضورة 2 حيمي حقوق إلغري إلقامئة، يف حني ينص إخليار 1 حّي إلنكاذ. فاخليار

جرإء إملزيد من إملناقشات حول إلكقرة  بني خمتلف إلآرإء. للتوفي  2 إملس مترة لتامتىش مع أأحاكم إلصك. وجيب إ 

إسرتجاع أأشاكل إلتعبري 

 إلثقايف إلتقليدي

ذإ اكن هذإ إحلمك ما ليس من إلوإحض و مسأأةل إسرتجاع أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.  3 تتناول إلكقرة إ 

إسرتجاع أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  وشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي أأ أأ ب إملرتبطةإسرتجاع إحلقوق  يس هتدف

يف نطاق معل إللجنة بشأأن إملليية إلكيرية، وقد  ابلتايلمن إملليية إلثقافية ل تندرج  عنارصنكسها ابعتبارها 

حلظر  إلوسائل إليت تس تخدمبشأأن  1970 س امي إتكاقية إليونسيو لعام لرى، ة إلأختتعارض مع إلصيوك إدلولي

 ول بد أأن توحّض إللجنة هذه إلنقطة. ومنع إس تريإد وتصدير ونقل مليية إملمتلاكت إلثقافية بطرق غري مرشوعة.

 (12 إلعالقة ابلتكاقيات إدلولية إلأخرى )إملادة

عن إلعالقة  مادةإملعارف إلتقليدية وإملوإرد إلورإثية،  نيص كاميتضمن نص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي،  عامة مالحظات

 إملعارف إلتقليدية جلنةابلتكاقات إدلولية. وأألحظ أأن هذه إملادة ل تزإل حتتوي عىل عدد من إلأقوإس وأأدعو 

ىل إلتكيري يف س بل إلت ىل إ   .بشأأن هذه إملادة توإف وصل إ 

 (13 إملعامةل إلوطنية )إملادة

نكاذ عىل إلصعيد  إلصةل بوضع إلصك مضمون هذه إملادة مرتبط بوضع إلصك وإخليارإت إملتاحة ملعاجلة إلقضااي إملتعلقة بقابلية إل 

 إدلويل. ول بد للجنة من تناول هذه إملسائل.

 (14 إلتعاون عرب إحلدود )إملادة

ىل إلقوإنني  إل شارة إ 

 إلعرفية وإملوإثي 

عرب إحلدود. وأألحظ أأن نص إملشرتكة عبري إلثقايف إلتقليدي أأشاكل إلت قضية ابلغة إلأمهية ويه  14 تتناول إملادة

ذإ اكنت تكل إل شارة مناس بة  ىل إلقوإنني وإملوإثي  إلعرفية. وميين أأن تكيّر إللجنة فامي إ  إملوإرد إلورإثية يشري إ 

 إلثقايف إلتقليدي.مكيدة يف س ياق أأشاكل إلتعبري  أأو

ذاكء إلوعي  (15)إملادة  تيوين إليكاءإت وإ 

ىل   مالحظات عامة ىل إلتكيري يف س بل إلتوصل إ   بني إلعنارص إلوإردة بني قوسني يف هذه إملادة. إلتوإف إللجنة مدعوة إ 

 (16)إملادة  عدم قابلية إلتقييد

ن  إملادة إجلديدة  للجنة إملعارف إلتقليديةلثالثني إدلورة إلثالثة وإ وقد نُقل يفجديدة. مادة إلتقيد  قابلية بشأأن عدم 16إملادة إ 
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ىل مادة قامئة بذإهتا،  بشأأنمن إملادة  2إلتقيد من إلكقرة  قابلية رشط عدم إلعالقة مع إلتكاقات إدلولية إلأخرى إ 

 كام هو إحلال يف نص إملعارف إلتقليدية.

مقدمة. وأأدعو إللجنة دليباجة/إإملبادئ/ جزءمن  13يضا يف إلكقرة إلتقيد موجود أأ قابلية أأن رشط عدم  أألحظ حالت إلتيرإر

زإلته ىل إلنظر يف إ   لتكادي الازدوإجية وإلتيرإر. إجلزءمن هذإ  إ 

 موإرد مكيدة أأخرى

أألحظ وجود بعض إملوإرد إملكيدة إملتاحة عىل موقع إلويبو إل ليرتوين وإليت قد ترغب إدلول إلأعضاء يف إس تخدإهما مكوإد 
 ، ومهنا ما ييل:للجنة إملعارف إلتقليديةوإلثالثني  إلرإبعةمرجعية يف إل عدإد لدلورة 

 إلوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 ،لعامأ يف نظام إملليية إلكيرية مذكرة عن معاين مصطلح أإملكل إ
شارة خاصة إ ىل حامية إملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/إلكولولور ، مع إ 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213؛ 

  ،قلميية وإلوطنية وإحمللية وإجملمتعية إلتجارب إل 
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html؛ 

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

o قانونية محلاية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديعروض بشأأن إلترشيعات أأو إلأطر إل، 
o أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، عروض بشأأن إس تخدإمات 
o ،عروض بشأأن إملكل إلعام 
o إمحلاية عرب إحلدود، عروض بشأأن 
o  ليدية إلعابرة للحدود )إملشرتكة(.عروض بشأأن إملعارف إلتق 

]ييل ذكل إملرف [

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213؛
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html؛
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4
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 1]إملادة 

 أأهدإف إلس ياسة إلعامة

 1إلبديل 

ىل ما ييل  :ينبغي أأن هيدف هذإ إلصك إ 

 :تزويد إملس تكيدين ابلوسائل إلالزمة للقيام مبا ييل .1

منع إلمتكل غري إملرشوع لأشاكل تعبريمه إلثقايف  )أأ(

إلتقليدي وسوء إس تخدإهما/إس تخدإهما بطريقة 

 وضاّرة؛مسيئة 

ومرإقبة إلطرق إليت تُس تخدم هبا أأشاكل تعبريمه  )ب(

إلثقايف إلتقليدي خارج إلس ياق إلتقليدي 

 وإلعريف، حسب الاقتضاء؛

وتشجيع إلتعويض إملنصف/إلتقامس إملنصف  )ج(

للمنافع إملتأأتية من إس تخدإهما مبوإفقة حرة 

قرإر ومشاركة/إلتعويض  ومس بقة ومس تنرية أأو إ 

 ، حسب الاقتضاء؛إلعادل وإملنصف

بدإعي والابتاكري  )د( وتشجيع وحامية إلنشاط إل 

 إلقا م عىل إلتقاليد.

 خيار

بدإعي والابتاكري وحاميته. )د(  تشجيع إلنشاط إل 

وإملساعدة يف منع منح حقوق إملليية إلكيرية عن خطأأ  .2

 محلاية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

 1]إملادة 

 أأهدإف إلس ياسة إلعامة

 1إلبديل 

ىل ما ييل:  ينبغي أأن هيدف هذإ إلصك إ 

 تزويد إملس تكيدين ابلوسائل إلالزمة للقيام مبا ييل: .1

[ غري إلقانوينمنع ]إلمتكل غري إملرشوع/إلمتكل  )أأ(

ملعارفهم إلتقليدية ]وسوء إس تخدإهما/إس تخدإهما 

 بدون ترصحي[؛

]ومرإقبة إلطرق إليت تُس تخدم هبا معارفهم  )ب(

 ة خارج إلس ياق إلتقليدي[؛إلتقليدي

وحتقي  إلتقامس إملنصف وإلعادل للمنافع إملتأأتية  )ج(

من إس تخدإم معارفهم إلتقليدية مبوإفقة مس بقة 

قرإر ومشاركة، مع مرإعاة   إلقانونمس تنرية أأو إ 

 إلعريف حسب الاقتضاء؛

بدإعي والابتاكري إلقا م عىل  )د( وتشجيع إلنشاط إل 

إلنظر عن الانتكاع إلتقاليد وحاميته بغض 

 به. إلتجاري

 بديل

بدإعي والابتاكري وحاميته  )د( وتشجيع إلنشاط إل 

 بغض إلنظر عن الانتكاع إلتجاري به.

وإملساعدة يف منع منح حقوق إملليية إلكيرية/]حقوق  .2]

إلربإءإت[ عن خطأأ محلاية ]إملعارف إلتقليدية و]]إملعارف 

 ورإثية[.[إلتقليدية[ إملرتبطة ]بـ[ إملوإرد إل
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 2إلبديل 

ىل ما ييل  :ينبغي أأن هيدف هذإ إلصك إ 

]منع ]سوء إس تخدإم[ أأشاكل إلتعبري إلثقايف  )أأ(

 إلتقليدي إحملمية/]إلمتكل غري إلقانوين لها[[؛

بدإعي والابتاكري؛ )ب(  وتشجيع إلنشاط إل 

وتشجيع/تيسري إحلرية إلكيرية وإلكنية وأأعامل  )ج(

إلأعامل إلعادةل[ وإلتبادل إلبحث ]أأو غريها من 

 إلثقايف؛

وتأأمني إحلقوق إليت س ب  وأأن إكتس هبا  )د(

إلغري/الاعرتإف هبا وتأأمني/ككاةل إليقني إلقانوين 

 ومكل عام وإفر وميرّس.

 3إلبديل 

دف هذإ إلصك إ ىل دمع الاس تخدإم إملناسب لأشاكل إلتعبري هي

إلكيرية، وفقا للقانون إلثقايف إلتقليدي وحاميهتا مضن نظام إملليية 

إلوطين، ومع الاعرتإف حبقوق ]إملس تكيدين[ ]إلشعوب إلأصلية 

 وإمجلاعات إحمللية[.[

 2إلبديل 

ىل منع ]سوء إس تخدإم[ إملعارف  ينبغي أأن هيدف هذإ إلصك إ 

بدإع  إلتقليدية إحملمية ]أأو إلمتكل غري إلقانوين لها[ وأأن يشجع إل 

 والابتاكر.

 3إلبديل 

صك إ ىل ]ضامن[ ]دمع[ ]الاس تخدإم إملناسب[ هيدف هذإ إل

]حامية[ إملعارف إلتقليدية مضن نظام إملليية إلكيرية، وفقا للقانون 

إلوطين، ومع الاعرتإف حبقوق ]أأحصاب إملعارف إلتقليدية[ 

 ]إملس تكيدين[.

 4إلبديل 

 يسعى هذإ إلصك إ ىل حتقي  إلأهدإف إلتالية:

نقل إملعرفة  إملسامهة يف حامية الابتاكر ويف )أأ(

ونرشها مبا يعود ابلنكع إملتبادل عىل أأحصاب 

ىل  إملعارف إلتقليدية إحملمية ومس تخدمهيا ويؤدي إ 

إلرفاه الاجامتعي والاقتصادي وموإزنة إحلقوق 

 وإلوإجبات؛

وإل قرإر ابلقمية إليت ييتس هيا مكل عام حيوي،  )ب(

أأي مجموعة إملعارف إملتاحة لس تخدإم إمجليع، 

بدإع والابتاكر، وبرضورة وإليت تُع د رضورية لال 

 حامية إملكل إلعام وإحلكاظ عليه وتعزيزه؛

ومنع منح حقوق إملليية إلكيرية عن خطأأ ]محلاية  )ج(

إملعارف إلتقليدية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة 

ىل إملعارف  بـاملوإرد إلورإثية[ ]ابلستناد مبارشة إ 

هيا عن طري  إلتقليدية إحملمية إليت مت إحلصول عل

 إلمتكل غري إلقانوين[.
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 2]إملادة 

 إس تخدإم إملصطلحات

 لأغرإض هذإ إلصك:

تعين أأي أأشاكل ملموسة أأو غري أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 

بدإعي  ملموسة للتعبري ]إلكين وإلأديب[ أأو ]غريه من إلتعبري إل 

بدإعي وإلأديب أأو إلكين[ أأو أأي تش  ييةل وإلرويح،[ ]أأو إلتعبري إل 

، 2، وأأشاكل إلتعبري إملادي1مهنا، مال أأشاكل إلتعبري ابحلركة

وإملدّون  4، وأأشاكل إلتعبري إللكظي3وإملوس يقي وإلصويت

]وحتويرإهتا[، أأاي اكن إلشلك إذلي تعرَب فيه أأو تتجىل فيه أأو 

جتَسد فيه ]إليت ميين أأن توجد يف أأشاكل مدّونة/مقنّنة أأو شكهية 

وإليت تيون ]مس تنبطة[/مس تحدثة[، أأو يف أأي شلك أآخر[، 

ومعرّبإ عهنا وحمافظا علهيا يف س ياق جامعي، من قبل ]شعوب[ 

أأصلية وجامعات حملية؛ وإليت تيون نتاجا فريدإ للهوية إلثقافية 

]و[/]أأو[ الاجامتعية وإلرتإث إلثقايف ]للشعوب[ إلأصلية 

ن وإمجلاعات إحمللية و/أأو مرتبطة بشلك مبارش هبام؛ وإليت تيو

ىل أآخر، سوإء بصورة متتالية أأم ل. وقد تيون  منقوةل من جيل إ 

 أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي حيوية ومتطورة.

 بديل

خمتلف إلأشاكل إحليوية  أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديتشمل 

إملس تنبطة أأو إملعرّب عهنا أأو إملتجلية يف إلثقافات إلتقليدية وإليت 

متثّل جزءإ ل يتجّزأأ من إلهوية إلثقافية والاجامتعية إمجلاعية 

 للجامعات إحمللية إلأصلية وغريها من إملس تكيدين.

 2إملادة 

 إس تخدإم إملصطلحات

 لأغرإض هذإ إلصك:

 يعين: إملرشوعإلمتكل غري ]

 1إلبديل 

ىل ]ميوانت إملوضوع[/]إملعارف إلتقليدية[ أأو  أأي نكاذ إ 

قرإر ومشاركة  إس تخدإهما بدون موإفقة مس بقة مس تنرية أأو إ 

وكذكل، عند الاقتضاء، بدون رشوط متك  علهيا، أأاي اكن 

 إلغرض من ذكل )جتاري أأو حبيث أأو أأاكدميي أأو نقل للتينولوجيا(.

 2إلبديل 

عندما حيصل معارف تقليدية محمية متليها هجة أأخرى س تخدإم إ

من  ]ميوانت إملوضوع[/]إملعارف إلتقليدية[إملس تخدم عىل 

ىل إنهتاك ممّا إ خالل ابلثقة  صاحهبا عرب وسائل غري سلمية أأو يؤدي إ 

معارف  ، مع الاعرتإف بأأن إكتسابإلقانون إلوطين يف بدل إملورد

أأو إل بدإع شاف ت ك الا]مال  ،تقليدية عرب وسائل قانونية

 أأو إحلصول علهيا من مصادر خارج ،إليتبقرإءة أأو[  ،إملس تقل

، وإلهندسة إلعيس ية، وإليشف غري إمجلاعات إلتقليدية إلأصلية

جرإءإت  إملعارف إلتقليديةنتيجة إخكاق أأحصاب  إملقصود يف إختاذ إ 

/سوء غري مرشوع ]متلاكل يعّد  ،وقائية معقوةل

بدون ترصحي/إس تخدإما بطرق غري عادية إس تخدإم/إس تخدإما 

 وغري منصكة.[

                                                 
1
إلرايضية إلتقليدية وإلألعاب لألعاب يف أأماكن مقّدسة وإملسريإت وإ وإلطقوس ]مال إلرقصات وأأعامل إملهرجان وإلعروض إملرسحية وإلشعائر وإلطقوس 

 وعروض إدلىم وغريها من أأوجه إلأدإء، سوإء مابّتة أأو غري مابّتة.[
2
ة وإلأشاكل إلروحية ]مال أأشاكل إلتعبري إملادي للكنون وإلصناعات إحلرفية وإلأقنعة أأو إلأزايء إخلاصة ابلعروض وإلسجاد إملصنوع يدواي وإلهندسة إملعامري 

 ماكن إملقدسة.[إمللموسة وإلأ 
3
 ]مال إلأغاين وإل يقاعات وإملعزوفات إملوس يقية وإلأصوإت إملعرّبة عن طقوس.[ 
4
 .[]مال إحلاكايت وإملالمح وإلأساطري وإحلاكايت إلشعبية وإلشعر وإلأحايج وغريها من أأشاكل إلرسد؛ وإلولامت وإل شارإت وإلأسامء وإلرموز 
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 3إلبديل  

ىل  إملعارف إلتقليدية إخلاصة ابملس تكيدين أأو إس تخدإم لها أأي نكاذ إ 

ىل تكل  دإرة إلنكاذ إ  ينهتك إلقانون إلعريف وإملامرسات إملعمتدة يف إ 

 إملعارف إلتقليدية وإس تخدإهما.

 4إلبديل 

ىل إملعارف إلتقليدية إخلاصة ]ابلشعوب[ إلأصلية أأو  أأي نكاذ إ 

حرة بدون موإفقة إمجلاعات إحمللية ]إملس تكيدة[ أأو إس تخدإهما 

أأو رشوط متك  علهيا، إنهتااك للقانون إلعريف مس بقة مس تنرية و 

ىل تكل إملعارف إلتقليدية  دإرة إلنكاذ إ  وإملامرسات إملعمتدة يف إ 

 وإس تخدإهما.

يف حال إس تخدإم إملعارف إلتقليدية  سوء إس تخدإم ]قد حيدث

ىل إنهتاك  إليت ميليها مس تكيد من قبل إملس تخدم بطريقة تؤدي إ 

للقانون إلوطين أأو إلتدإبري إليت أأقّرهتا إلسلطة إلترشيعية يف إلبدل 

إليت تمت فهيا معلية الاس تخدإم؛ وقد تتخذ طبيعة حامية إملعارف 

يل أأشاكل خمتلكة مال إلتقليدية أأو طبيعة صوهنا عىل إلصعيد إحمل

أأنوإع جديدة من حامية إملليية إلكيرية، أأو حامية عىل أأساس 

مبادئ إملنافسة غري إلعادةل، أأو هنج قا م عىل إلتدإبري، أأو توليكة 

 تشمل لك تكل إلأشاكل.[

يه معارف تقليدية تس تويف رشوط  إملعارف إلتقليدية إحملمية]

إخلاصة بنطاق  3أأحاكم إملادة و  1إلأهلية إملنصوص علهيا يف إملادة 

 إمحلاية ورشوطها.[
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ىل موإد إملكل إلعاميشري ] غري ملموسة أأو ، لأغرإض هذإ إلصك، إ 

محمية أأو ل جيوز حاميهتا حبقوق إملليية ، بطبيعهتاليست، ملموسة 

إلكيرية إملعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل إمحلاية إليت تنص 

وقد حيدث  س تخدم فيه تكل إملوإد.علهيا ترشيعات إلبدل إذلي تُ 

ذكل، ماال، يف إحلالت إليت ل يس تويف فهيا إملوضوع إملعين 

إلرشط إلأسايس لالس تكادة من حامية إملليية إلكيرية عىل إلصعيد 

إلوطين أأو، حسب إحلال، يف إحلالت إليت تيون قد إنهتت فهيا 

 مدة أأية حامية سابقة.[

 بديل

 إلعام كام هو معّرف يف إلقانون إلوطين.يعين إملكل  إملكل إلعام

أأشاكل ]ميوانت إملوضوع[/] متاحة للجمهور]يعين مصطلح ]

ة بأأية جامعة إلتعبري إلثقايف إلتقليدي [ إليت فقدت صلهتا إملمّيِّ

درإك  أأصلية وأأصبحت ابلتايل عامة أأو ُمخّزنة، عىل إلرمغ من إ 

 إمجلهور ملنش هئا إلتارخيي.[

ىل موإد غري ملموسة ، إملكل إلعام]يشري  لأغرإض هذإ إلصك، إ 

بطبيعهتا ليست محمية أأو ل جيوز حاميهتا حبقوق إملليية إلكيرية 

إملعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل إمحلاية إليت تنص علهيا 

ترشيعات إلبدل إذلي تُس تخدم فيه تكل إملوإد. وقد حيدث ذكل، 

ضوع إملعين إلرشط ماال، يف إحلالت إليت ل يس تويف فهيا إملو 

إلأسايس لالس تكادة من حامية إملليية إلكيرية عىل إلصعيد إلوطين 

أأو، حسب إحلال، يف إحلالت إليت تيون قد إنهتت فهيا مدة أأية 

 حامية سابقة.[

]ميوانت إملوضوع[/]إملعارف  متاحة للجمهور]يعين مصطلح 

ة بأأية جامعة أأصلية و  أأصبحت إلتقليدية[ إليت فقدت صلهتا إملمّيِّ

درإك إمجلهور ملنش هئا  ابلتايل عامة أأو ُمخّزنة، عىل إلرمغ من إ 

 إلتارخيي.[

 1]إلبديل 

تعين، لأغرإض هذإ إلصك، إملعارف إليت  إملعارف إلتقليدية

تس تنبطها ]إلشعوب[ وإمجلاعات إلأصلية إحمللية ]وإلأمم/إدلول[ 

وحتافظ علهيا وتمنهيا وإليت ترتبط ابلهوية إلوطنية أأو الاجامتعية 

و/أأو إلرتإث إلثقايف ]للشعوب[ وإمجلاعات إلأصلية إحمللية 

كل إلهوية؛ وإليت ]وإلأمم/إدلول[ أأو تعّد عنرصإ ل ينكصم عن ت

ىل أآخر، سوإء بصورة متتالية  تتوإرث عرب إلأجيال أأو من جيل إ 

يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شكهية أأو يف أأي أأم ل؛ وإليت توجد 

؛ وإليت قد تيون حيوية ومتغرية؛ وإليت قد تتخذ شلك شلك أآخر

أأنشطة تعلمي  وأأ ممارسات  وأأ إبتاكرإت  وأأ همارإت أأو درإية معلية 

 .[وتع/مّ 
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 2]إلبديل  

إملعارف إليت تعين، لأغرإض هذإ إلصك،  إملعارف إلتقليدية

[ وحتافظ وإلأممإلأصلية إحمللية ] اعاتإمجل]إلشعوب[ و  تس تنبطها

ابلهوية  إرتباطا مبارشإ وتمنهيا وإليت ترتبط وتتحمك فهيا وحتمهيا علهيا

إلأصلية  اعاتمجل]للشعوب[ وإ الاجامتعية و/أأو إلرتإث إلثقايف

ىل أآخر، سوإء بصورة متتالية أأم وإليت تتوإرث  ؛وإحمللية من جيل إ 

يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شكهية أأو يف أأي شلك وإليت توجد ؛ ل

تتخذ شلك درإية  ؛ وإليت قد؛ وإليت قد تيون حيوية ومتغريةأآخر

 معلية أأو همارإت أأو إبتاكرإت أأو ممارسات أأو أأنشطة تعلمي وتع/ّم.[

يه إملعارف إلتقليدية إليت ميتليها  رف إلتقليدية إلرسية]إملعا

إملس تكيدون ابختاذ تدإبري للحكاظ عىل رسيهتا وفقا للقانون إلعريف 

ل  وعىل أأساس أأن تكل إملعارف إلتقليدية ل تُنرش ول تُس تخدم إ 

 دإخل مجموعة معينة.[

 يه معارف تقليدية قد تيون رسية أأو ]إملعارف إلتقليدية إملقدسة

منترشة عىل نطاق ضي  أأو وإسع وليهنا تعّد جزءإ من إلهوية 

 إلروحية للمس تكيدين.[

يه إملعارف إلتقليدية ]إملعارف إلتقليدية إملنترشة عىل نطاق ضي  

إليت ميتليها إملس تكيدون بدون إختاذ تدإبري للحكاظ عىل رسيهتا 

لهيا لغري أأعضاء إجملموعة.[  ولين ل يسهل إلنكاذ إ 

يه إملعارف إلتقليدية  إلتقليدية إملنترشة عىل نطاق وإسع]إملعارف 

لهيا وليهنا تظل مرتبطة إرتباطا ثقافيا  إليت يتيرس نكاذ إمجلهور إ 

 ابلهوية الاجامتعية للمس تكيدين.[
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هو إس تخدإم إملعارف إلتقليدية إحملمية وإليت  ]إلمتكل غري إلقانوين 

سلمية أأو عرب وسائل غري حصل علهيا مس تخدم من صاحهبا 

ىل إنهتاك إلقانون إلوطين يف بدل  صاحب إ خالل ابلثقة ممّا يؤدي إ 

ن إس تخدإم معارف تقليدية محمية  .تكل إملعارف إلتقليدية وإ 

بدإع الاس تيشاف ميتس بة عرب وسائل قانونية مال  أأو إل 

إملس تقل، وقرإءة إملنشورإت، وإلهندسة إلعيس ية، وإليشف غري 

خكاق أأحصاب إملعارف إلتقليدية يف إملقصود أأو إملتعمد نتيجة  إ 

جرإءإت وقائية معقوةل ل يعّد متلاك غري قانوين.[  إختاذ إ 

هو إس تخدإم إملعارف إلتقليدية إحملمية  ]إس تخدإم بدون ترصحي

ذن صاحب إحل .[  دون إ 

 يعين]]أإس تخدإم[/]أإس تعاملأ[ 

يف حال اكن إلتعبري إلثقايف إلتقليدي مشمول  )أأ(

 مبنتج:

تصنيع إملنتج أأو إس تريإده أأو عرضه للبيع  أ1أ

أأو بيعه أأو ختزينه أأو إس تخدإمه خارج 

 إلس ياق إلتقليدي؛

أأو إمتالك إملنتج لأغرإض عرضه للبيع أأو  أ2أ

بيعه أأو إس تخدإمه خارج إلس ياق 

 إلتقليدي؛

مشمول  إلتعبري إلثقايف إلتقليدييف حال اكن  )ب(

 :طريقة صنعب

ارج إلس ياق إس تعامل طريقة إلصنع خ أ1أ

 إلتقليدي؛

 يعين]]أإس تخدإم[/]أإس تعاملأ[ 

يف حال اكنت إملعارف إلتقليدية مشموةل مبنتج  )أأ(

]أأو[ يف حال اكن منتج ُمس تحداث أأو ُمحّصال 

ىل معارف تقليدية:  إستنادإ إ 

تصنيع إملنتج أأو إس تريإده أأو عرضه للبيع  أ1أ

أأو بيعه أأو ختزينه أأو إس تخدإمه خارج 

 دي؛إلس ياق إلتقلي

أأو إمتالك إملنتج لأغرإض عرضه للبيع أأو  أ2أ

بيعه أأو إس تخدإمه خارج إلس ياق 

 إلتقليدي؛

طريقة مشموةل بيف حال اكنت إملعارف إلتقليدية  )ب(

]أأو[ يف حال اكنت طريقة صنع ُمس تحدثة  صنع

ىل معارف تقليدية  :أأو ُمحّصةل إستنادإ إ 

إس تعامل طريقة إلصنع خارج إلس ياق  أ1أ

 إلتقليدي؛
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لهيا يف إلبند  أ2أ أأو مبارشة إلأفعال إملشار إ 

إلكرعي )أأ( فامي خيص منتج ييون نتيجة 

 مبارشة لس تعامل طريقة إلصنع.

إس تخدإم إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف أأنشطة  )ج(

 إلبحث وإلتطوير إملرحبة أأو لأغرإض جتارية.[[

لهيا يف إلبند  أ2أ أأو مبارشة إلأفعال إملشار إ 

فامي خيص منتج ييون نتيجة إلكرعي )أأ( 

 مبارشة لس تعامل طريقة إلصنع.

إس تخدإم إملعارف إلتقليدية يف أأنشطة إلبحث  )ج(

 وإلتطوير غري إلتجارية؛

أأو إس تخدإم إملعارف إلتقليدية يف أأنشطة إلبحث  )د(

 وإلتطوير إلتجارية.[
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 3إملادة ]

 كمعايري أأهلية ]إمحلاية[/]إلصون[/موضوع إلص

 1إلبديل 

 .يطَب  هذإ إلصك عىل أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

 2إلبديل 

موضوع ]إمحلاية[/]هذإ إلصك[ هو أأشاكل إلتعبري إلثقايف 

 إلتقليدي:

إليت تيون ]مس تنبطة[/مس تحدثة[، ومعرّبإ عهنا  )أأ(

وحمافظا علهيا يف س ياق جامعي، من قبل 

 ؛]شعوب[ أأصلية وجامعات حملية

ريدإ للهوية إلثقافية ]و[/]أأو[ وإليت تيون نتاجا ف )ب(

الاجامتعية وإلرتإث إلثقايف ]للشعوب[ إلأصلية 

 ؛وإمجلاعات إحمللية، ومرتبطة بشلك مبارش هبام

ىل أآخر، سوإء  )ج( وإليت تيون منقوةل من جيل إ 

 ؛بصورة متتالية أأم ل

وإليت تيون مس تخدمة ملدة ُحّددت من قبل لك  )د(

أأل تقل تكل ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[، عىل 

 ؛س نة/أأو مخسة أأجيال 50إملدة عن 

بدإعي وأأديب  )ه( وإليت تيون نتيجة نشاط فيري إ 

 .فين أأو

 3إملادة ]

 إلصكموضوع 

 1إلبديل 

 يطَب  هذإ إلصك عىل إملعارف إلتقليدية.

 2إلبديل 

تيون مس تنبطة إليت موضوع هذإ إلصك هو إملعارف إلتقليدية 

جامعي؛ وإليت تيون مرتبطة بشلك مبارش  يف س ياقافظا علهيا وحم

ابلهوية الاجامتعية و]/أأو[ إلرتإث إلثقايف ]للشعوب[ وإمجلاعات 

من جيل  إلأصلية وإحمللية ]وإلأمم[؛ وإليت تتوإرث عرب إلأجيال أأو

ىل أآخر، سوإء بصورة متتالية أأم ل؛ وإليت توجد يف أأنظمة معرفية  إ 

آخر.  مقننة أأو شكهية أأو يف أأي شلك أ

 3بديل إل 

 يطَب  هذإ إلصك عىل إملعارف إلتقليدية.

 معايري إلأهلية

إملعارف يقتيض إحلصول عىل إمحلاية مبوجب هذإ إلصك أأن تيون 

للمس تكيدين كام مه ابلرتإث إلثقايف  بوضوحمتصةل  إلتقليدية

ومطورة مس تنبطة وأأن تيون مبدعة و  ،4 معرفون يف إملادة

ىل  جامعييف س ياق  علهيا ومتقاسة اوحمافظ ومتوإرثة من جيل إ 

أآخر ملدة ُحّددت من قبل لك دوةل عضو، عىل أأل تقل تكل إملدة 

 س نة أأو مخسة أأجيال. 50عن 
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 3إلبديل 

يطَب  هذإ إلصك عىل أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. ويقتيض 

إحلصول عىل إمحلاية مبوجب هذإ إلصك أأن تيون أأشاكل إلتعبري 

بوضوح ابلرتإث إلثقايف للمس تكيدين كام مه  إلثقايف إلتقليدي متصةل

، وأأن تيون مس تنبطة ومس تحدثة ومطورة 4 معرفون يف إملادة

ىل  وحمافظا علهيا ومتقاسة يف س ياق جامعي ومتوإرثة من جيل إ 

 [.أآخر، وقد تيون أأشاكل إلتعبري إملذكورة حيوية ومتطورة

 4إلبديل 

يض إحلصول عىل يقتيطَب  هذإ إلصك عىل إملعارف إلتقليدية. و 

متصةل  إملعارف إلتقليديةإمحلاية مبوجب هذإ إلصك أأن تيون 

 ،4 للمس تكيدين كام مه معرفون يف إملادةابلرتإث إلثقايف  بوضوح

يف  علهيا ومتقاسة اوحمافظومطورة مس تنبطة وأأن تيون مبدعة و 

آخر.[ جامعيس ياق  ىل أ  ومتوإرثة من جيل إ 
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 4إملادة ]

 من ]إمحلاية[/]إلصون[ إملس تكيدون

 1إلبديل 

إملس تكيدون من هذإ إلصك مه ]إلشعوب[ إلأصلية وإمجلاعات 

إحمللية إليت متكل أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وتعرّب عهنا 

 .وتس تنبطها وحتافظ علهيا وتس تخدهما وتطورها

 2إلبديل 

إملس تكيدون من هذإ إلصك مه إلشعوب إلأصلية وإمجلاعات إحمللية 

]و[/]ويف حال عدم وجود مكهوم إلشعوب إلأصلية[، مس تكيدون 

 .أآخرون حسب ما حيّدده إلقانون إلوطين

 3إلبديل 

إملس تكيدون من هذإ إلصك مه إلشعوب إلأصلية وإمجلاعات إحمللية 

 [.ومس تكيدون أآخرون حسب ما حيّدده إلقانون إلوطين

 4إملادة ]

 إملس تكيدون من إمحلاية

 1إلبديل 

إلأصلية  اعاتمجل]إلشعوب[ وإمه  هذإ إلصكإملس تكيدون من 

 معارف تقليدية محمية. وإحمللية إليت متكل

 2إلبديل 

إملس تكيدون من هذإ إلصك مه ]إلشعوب[ وإمجلاعات إلأصلية 

وإحمللية وغريمه من إملس تكيدين، ]مال إدلول ]و/أأو إلأمم[[، 

 إحملددين يف إلقانون إلوطين.[
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 5]إملادة 

 []إمحلاية[/]إلصون نطاق

 1إلبديل 

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف  1.5

إملتعاقدة[ صون إملصاحل إملادية وإملعنوية للمس تكيدين فامي خيص 

أأشاكل تعبريمه إلثقايف إلتقليدي ]إحملمية[، كام يه معّرفة يف هذإ 

 ]إلصك[، عىل إلنحو إملناسب ووفقا للقانون إلوطين، وبطريقة

 .معقوةل ومتوإزنة

ىل أأشاكل إلتعبري  2.5 ل متتد إمحلاية مبوجب هذإ إلصك إ 

إلثقايف إلتقليدي إملعروفة أأو إملس تخدمة عىل نطاق وإسع خارج 

جامعة إملس تكيدين، كام مه معّرفون يف هذإ ]إلصك[، ]ملدة 

معقوةل[، أأو إملوجودة يف إملكل إلعام، أأو إحملمية حب  من حقوق 

 [.يةإملليية إلكير 

 2إلبديل 

ينبغي/يتعني عىل إدلول إلأعضاء حامية إحلقوق وإملصاحل  1.5

إملادية وإملعنوية للمس تكيدين فامي خيص أأشاكل تعبريمه إلثقايف 

إلتقليدي إلرسية و/أأو إملقدسة، كام يه معّرفة يف هذإ إلصك، 

عىل إلنحو إملناسب ووفقا للقانون إلوطين، وحسب الاقتضاء، 

 .إلعرفية وابلتشاور مع إملس تكيدينوفقا للقوإنني 

يمتتع إملس تكيدون ابحل  الاس تثااري وإمجلاعي يف إلترصحي  2.5

للغري ابس تخدإم أأشاكل معارفهم إلتقليدية برشوط حيّددها إلقانون 

 .إلوطين وحتّددها، حسب الاقتضاء، إلقوإنني إلعرفية

ومبعزل عن إحلقوق إملادية وحىت بعد نقل تكل إحلقوق،  3.5

يون للمس تكيدين، فامي خيص أأشاكل تعبريمه إلثقايف إلتقليدي، ي

إحل  يف أأن حُيَددوإ مكاّلك لأشاكل إلتعبري إملذكورة ويعرتضوإ عىل 

حلاق إلرضر  آخر لها من شأأنه إ  أأي حتريف أأو تشويه أأو أأي تعديل أ

 .بسالمهتا

 5إملادة ]

 ]ورشوطها[ نطاق إمحلاية

 1]إلبديل 

دلول إلأعضاء إملصاحل الاقتصادية ]ينبغي/يتعني[ أأن حتمي إ

وإملعنوية للمس تكيدين من إملعارف إلتقليدية ]إحملمية[ كام عّرِّفت 

يف هذإ إلصك، عند الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين وبطريقة 

 معقوةل ومتوإزنة.[
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 3إلبديل 

ينبغي/يتعني عىل إدلول إلأعضاء حامية إحلقوق وإملصاحل  1.5

للمس تكيدين فامي خيص أأشاكل تعبريمه إلثقايف إملادية وإملعنوية 

إلتقليدي إلرسية و/أأو إملقدسة، كام يه معّرفة يف هذإ إلصك، 

عىل إلنحو إملناسب ووفقا للقانون إلوطين، وإلقوإنني إلعرفية 

حسب الاقتضاء. ويمتتع إملس تكيدون، عىل وجه إلتحديد، ابحل  

 إلثقايف الاس تثااري يف إلترصحي ابس تخدإم أأشاكل إلتعبري

 .إلتقليدي إملذكورة

يف حال ظلت ميوانت إملوضوع مملوكة وحمافَظا علهيا  2.5

ومس تخدمة يف س ياق جامعي دون ترصحي من إملس تكيدين، 

دإرية و/أأو ترشيعية  ينبغي/يتعني عىل إدلول إلأعضاء توفري تدإبري إ 

و/أأو س ياس ية، للحامية من أأي إس تخدإم لأشاكل إلتعبري إلثقايف 

دي ييون خمالكا للحقيقة أأو مضلاّل أأو مرّضإ هبا، وتوفري ح  إلتقلي

إل س ناد، وإلنص عىل الاس تخدإمات إملناس بة لأشاكل إلتعبري 

إلثقايف إلتقليدي. وابل ضافة إ ىل ذكل، يف حال اكنت أأشاكل 

إلتعبري إملذكورة متاحة للجمهور دون ترصحي من إملس تكيدين 

ىل إدلول إلأعضاء بذل لك واكنت مس تغةل جتاراي، ينبغي/يتعني ع

 .مساعهيا لتيسري إملاكفأأة، حسب الاقتضاء

 1.5يف حال مل تين ميوانت إملوضوع محمية مبوجب إلكقرة  3.5

، ينبغي/يتعني عىل إدلول إلأعضاء بذل لك مساعهيا 2.5أأو إلكقرة 

محلاية سالمة ميوانت إملوضوع ابلتشاور مع إملس تكيدين حسب 

 .الاقتضاء

 2]إلبديل 

نبغي/يتعني[ أأن حتمي إدلول إلأعضاء إملصاحل الاقتصادية ]ي 

وإملعنوية للمس تكيدين من إملعارف إلتقليدية كام عّرِّفت يف هذإ 

إلصك، عند الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين وبطريقة معقوةل 

 س امي ما ييل: ، ل14ومتوإزنة ومتوإفقة مع إملادة 

سوإء إملعارف إلتقليدية رسية،  يف حال اكنت )أأ(

أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة، ]ينبغي/يتعني[ أأن 

دإرية  تتخذ إدلول إلأعضاء تدإبري ترشيعية و/أأو إ 

و/أأو س ياس ية، حسب الاقتضاء، لضامن 

 ييل: ما

متتع إملس تكيدين ابحل  الاس تثااري  أ1أ

وإمجلاعي يف إحلكاظ عىل معارفهم 

إلتقليدية وإلتحمك فهيا وإس تخدإهما وتمنيهتا 

لهيا وإلسامح اب لنكاذ إ 

وإس تخدإهما/إس تعاملها أأو منعهام؛ 

وإحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من 

 إملنافع إملتأأتية من إس تخدإهما.

س ناد  أ2أ متتع إملس تكيدين ابحل  إملعنوي يف إ 

معارفهم إلتقليدية وإحل  يف إس تخدإهما 

إس تخدإما حيرتم سالمة تكل إملعارف 

 إلتقليدية.
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 4إلبديل 

 1إخليار 

حال اكنت أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية[ يف  1.5

]مقدسة[ ]أأو رسية[ أأو ]معروفة بشلك أآخر فقط[ ]مملوكة 

بشلك وثي [ دإخل إلشعوب إلأصلية أأو إمجلاعات إحمللية، 

 :]ينبغي[/]يتعني عىل[ إدلول إلأعضاء

دإرية،  )أأ( توفري تدإبري قانونية و/أأو س ياس ية و/أأو إ 

للقانون إلوطين، تسمح عند الاقتضاء ووفقا 

 :للمس تكيدين مبا ييل

]إس تنباط[ أأشاكل إلتعبري إلثقايف  "1"

إلتقليدي إحملمية إملذكورة وإحملافظة علهيا 

 وإلتحمّك فهيا وتطويرها؛

و]ردع[ منع إليشف عن أأشاكل إلتعبري  "2"

إلثقايف إلتقليدي إلرسية إحملمية وتثبيهتا 

بدون ترصحي ومنع إس تخدإهما بشلك 

 قانوين؛ غري

ىل ] "3" وإلترصحي أأو رفض إلترصحي ابلنكاذ إ 

أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية 

إملذكورة وإس تخدإهما/]إس تعاملها[ بناء 

قرإر  عىل موإفقة مس بقة مس تنرية أأو إ 

 [ومشاركة ورشوط متك  علهيا؛

وإمحلاية من أأي إس تخدإم ]خمالف  "4"

للحقيقة أأو مضلّل[ لأشاكل إلتعبري 

إلثقايف إلتقليدي إحملمية، فامي يتعل  

ابلسلع وإخلدمات، مبا يويح بتأأييد من 

 إملس تكيدين أأو صةل هبم؛

إملعارف إلتقليدية منترشة عىل  اكنت يف حال )ب(

نطاق ضي ، سوإء أأاكنت مقدسة أأم غري 

مقدسة، ]ينبغي/يتعني[ أأن تتخذ إدلول إلأعضاء 

دإرية و/أأو  س ياس ية، تدإبري ترشيعية و/أأو إ 

 ييل: حسب الاقتضاء، لضامن ما

حصول إملس تكيدين عىل نصيب عادل  أ1أ

ومنصف من إملنافع إملتأأتية من 

 إس تخدإهما؛

س ناد  أ2أ متتع إملس تكيدين ابحل  إملعنوي يف إ 

معارفهم إلتقليدية وإحل  يف إس تخدإهما 

إس تخدإما حيرتم سالمة تكل إملعارف 

 إلتقليدية.

ويف حال مل تين إملعارف إلتقليدية محمية مبوجبة  )ج(

أأن تبذل ]ينبغي/يتعني[ إلكقرة )أأ( أأو )ب(، 

إدلول إلأعضاء لك مساعهيا من أأجل حامية 

سالمة إملعارف إلتقليدية، ابلتشاور مع 

 إملس تكيدين عند الاقتضاء.
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و]منع[ حظر الاس تخدإم أأو إلتغيري  "5"

 إذلي حيّرف أأشاكل إلتعبري إلثقايف

ينتقص  إلتقليدي إحملمية أأو يشوهها أأو

 .من أأمهيهتا إلثقافية دلى إملس تكيدين

 :تشجيع إملس تخدمني ]عىل ما ييل[ )ب(

س ناد أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي  "1" إ 

ىل إملس تكيدين؛  إحملمية إملذكورة إ 

وبذل لك إجلهود لدلخول يف إتكاق مع  "2"

إملس تكيدين لوضع رشوط إس تخدإم 

 إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية؛أأشاكل 

وإس تخدإم/إس تعامل إملعارف إس تخدإما  "3"

حيرتم إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية 

ىل ]إلطابع غري  ضافة إ  للمس تكيدين إ 

إلقابل للترصف وإلتقس مي وإلتقادم[ 

للحقوق إملعنوية إملرتبطة بأأشاكل إلتعبري 

 .إلثقايف إلتقليدي إحملمية

 3]إلبديل 

إملعارف إلتقليدية إحملمية رسية، سوإء  حال اكنتيف  1.5

أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة، ]ينبغي/يتعني[ أأن تيكل إدلول 

 إلأعضاء ما ييل:

متتع إملس تكيدين ابحل  الاس تثااري وإمجلاعي يف  )أأ(

إحلكاظ عىل معارفهم إلتقليدية وإلتحمك فهيا 

لهيا  وإس تخدإهما وتمنيهتا وإلسامح ابلنكاذ إ 

هما/إس تعاملها أأو منعهام؛ وإحلصول عىل وإس تخدإ

نصيب عادل ومنصف من إملنافع إملتأأتية من 

 إس تخدإهما.

س ناد إملس تخدمني  )ب( تكل إملعارف إلتقليدية إحملمية إ 

ىل إملس تكيدين وإس تخدإهمم  إملعارف إس تخدإما إ 

 ينحيرتم إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للمس تكيد

ىل إلطابع غري إلقابل لل  ضافة إ  ترصف وإلتقس مي إ 

ابملعارف وإلتقادم للحقوق إملعنوية إملرتبطة 

 إلتقليدية.
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]يف حال ظلت أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية[  2.5

]مملوكة[ ]و[/]أأو[ ]حمافَظا علهيا[ ]و[/]أأو[ مس تخدمة ]و[/]أأو[ 

مطورة من طرف ]إلشعوب[ إلأصلية أأو إمجلاعات إحمللية واكنت 

وليهنا غري معروفة عىل نطاق وإسع وليست متاحة للجمهور ]

]مقدسة[ ول ]رسية[[، ينبغي/يتعني عىل إدلول إلأعضاء إلتشجيع 

ىل[/]توفري تدإبري قانونية و/أأو  عىل أأن يسعى إملس تخدمون إ 

دإرية، عند الاقتضاء ووفقا للقانون إلوطين من  س ياس ية و/أأو إ 

 :[[أأجل تشجيع إملس تخدمني ]عىل ما ييل

الاعرتإف ابملس تكيدين مكصدر لأشاكل إلتعبري  )أأ(

ذإ  ل إ  لهيم، إ  س نادها إ  إلثقايف إلتقليدي إحملمية وإ 

قّرر هؤلء خالف ذكل، أأو اكنت أأشاكل إلتعبري 

ىل شعب  إلثقايف إلتقليدي إحملمية غري مس ندة إ 

 [.]أأصيل حمّدد أأو جامعة حملية حمّددة]؛[

س تكيدين وبذل لك إجلهود لدلخول يف إتكاق مع إمل  )ب(

لوضع رشوط إس تخدإم أأشاكل إلتعبري إلثقايف 

 إلتقليدي إحملمية؛

]وإس تخدإم/إس تعامل إملعارف إس تخدإما حيرتم  )ج(

ضافة  إلقوإعد وإملامرسات إلثقافية للمس تكيدين إ 

ىل ]إلطابع غري إلقابل للترصف وإلتقس مي  إ 

وإلتقادم[ للحقوق إملعنوية إملرتبطة بأأشاكل إلتعبري 

 [.]تقليدي إحملمية[]؛[إلثقايف إل 

]والامتناع عن أأي إس تخدإم ]خمالف للحقيقة أأو  )د(

مضلّل[ لأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية، 

فامي يتعل  ابلسلع وإخلدمات، مبا يويح بتأأييد من 

 إملس تكيدين أأو صةل هبم؛

إملعارف إلتقليدية إحملمية منترشة عىل نطاق  اكنت يف حال 2.5

اكنت مقدسة أأم غري مقدسة، ]ينبغي/يتعني[ أأن ضي ، سوإء أأ 

 تيكل إدلول إلأعضاء ما ييل:

حصول إملس تكيدين عىل نصيب عادل ومنصف  )أأ(

 من إملنافع إملتأأتية من إس تخدإهما؛

وحتديد إملس تخدمني، بشلك وإحض ل لبس فيه،  )ب(

تكل أأحصاب إملعارف إلتقليدية عند إس تخدإم 

إملعارف م إملعارف إلتقليدية، وإس تخدإهم

إملعايري وإملامرسات إلثقافية إس تخدإما حيرتم 

ىل إلطابع غريللمس تكيدين  ضافة إ  إلقابل للترصف  إ 

وإلتقس مي وإلتقادم للحقوق إملعنوية إملرتبطة 

 ابملعارف إلتقليدية.

وينبغي لدلول إلأعضاء أأن تبذل لك مساعهيا ]، ابلتشاور  3.5

حامية سالمة إملعارف  مع إمجلاعات إلأصلية وإحمللية،[ من أأجل

 إلتقليدية إحملمية إملنترشة عىل نطاق وإسع ]وإملقدسة[.[[
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]يف حال اكنت أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية[  3.5

]متاحة للجمهور، ومعروفة عىل نطاق وإسع ]ويف إملكل إلعام[[ 

[، ]و[/أأو محمية مبوجب إلقانون 2أأو  1]غري مشموةل ابلكقرتني 

ينبغي/يتعني عىل إدلول إلأعضاء تشجيع مس تخديم  إلوطين،

أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية إملذكورة ]عىل ما ييل[، 

 :طبقا للقانون إلوطين

س ناد أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية  )أأ( إ 

ىل إملس تكيدين؛  إملذكورة إ 

وإس تخدإم/إس تعامل إملعارف إس تخدإما حيرتم  )ب(

ضافة إلقوإعد  وإملامرسات إلثقافية للمس تكيدين ]إ 

ىل إلطابع ]غري إلقابل للترصف وإلتقس مي  إ 

وإلتقادم[ للحقوق إملعنوية إملرتبطة بأأشاكل إلتعبري 

 إلثقايف إلتقليدي إحملمية؛

]وإمحلاية من أأي إس تخدإم ]خمالف للحقيقة أأو  )ج(

مضلّل[ لأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، فامي 

وإخلدمات، مبا يويح بتأأييد من  يتعل  ابلسلع

 إملس تكيدين أأو صةل هبم]؛[[

يدإع أأي  )د( ىل إ  ]و[ إلسعي، حسب الاقتضاء، إ 

رمس من رسوم إملس تخدمني يف إلصندوق إذلي 

 [.تنش ئه تكل إدلوةل إلعضو
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 2إخليار 

ينبغي/]يتعني عىل إدلول إلأعضاء صون إملصاحل إملادية  1.5

خيص أأشاكل تعبريمه إلثقايف إلتقليدي وإملعنوية للمس تكيدين فامي 

إحملمية، كام يه معّرفة يف هذإ ]إلصك[، عىل إلنحو إملناسب 

 .ووفقا للقانون إلوطين، وبطريقة معقوةل ومتوإزنة

ىل أأشاكل إلتعبري  5.2 ل متتد إمحلاية مبوجب هذإ إلصك إ 

إلثقايف إلتقليدي إملعروفة أأو إملس تخدمة عىل نطاق وإسع خارج 

ملس تكيدين، كام مه معّرفون يف هذإ ]إلصك[، ]ملدة جامعة إ

معقوةل[، أأو إملوجودة يف إملكل إلعام، أأو إحملمية حب  من حقوق 

 .إملليية إلكيرية

ىل  3.5 ل متتد إمحلاية/إلصون مبوجب هذإ إلصك )إلصيوك( إ 

إس تخدإمات أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت ييون إلغرض 

إحملكوظات، والاس تخدإم من قبل إملتاحف، ( إل درإج يف 1مهنا: )

( 2وإحلكظ، وإلبحث، والاس تخدإم إلعلمي، وإلتبادل إلثقايف؛ )

بدإعية تيون مس تلهمة من  وإس تنباط مصنكات أأدبية وفنية وإ 

أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية أأو مس تعارة أأو مش تقة 

 .[حمّورة مهنا أأو
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 6]إملادة 

دإرة   ]إحلقوق[/]إملصاحل[إ 

 1إلبديل 

دإرة  [/]إلأطرإف إملتعاقدة[لدلول إلأعضاء]جيوز  نشاء أأو تعيني إ  إ 

دإرإت خمتصة، وفقا للقانون إلوطين، ل دإرة إحلقوق إملنصوص  أأو إ 

 .علهيا يف هذإ إلصك

 2إلبديل 

نشاء أأو  1.6 جيوز ]لدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ إ 

دإرة خمتصة، وفقا  للقانون إلوطين ومبوإفقة رصحية من تعيني إ 

إملس تكيدين، ل دإرة إحلقوق/إملصاحل إملنصوص علهيا يف 

 .[إلصك] هذإ

خطار إمليتب إدلويل للمنظمة إلعاملية  2.6 ]]ينبغي[/]يتعني[ إ 

دإرة تُنشأأ مبوجب إلكقرة   .[[1للمليية إلكيرية بـ ]هوية[ أأية إ 

 8إملادة ]

دإرة   [/ ]إملصاحل[إحلقوق]إ 

 1 إلبديل

[، ةتعاقدإمل ف إطر إلأ ]اء[/عضإلأ  ول[ عىل ]إدليتعني]جيوز[/]

قرإر من[ ]  [مبوإفقة حرة ومس بقة ومس تنرية من]مبشاركة مبارشة وإ 

وف   [،إملعارف إلتقليدية ]أأحصاب]إملس تكيدين[ ]، ابلتشاور مع[ 

نشاء[/]قانوهنا إلوطين،  دإرة أأو [نييتع ]إ  دإرإت إ  خمتصة ]ل دإرة  إ 

إحلقوق/إملصاحل إملنصوص علهيا يف هذإ إلصك[ ]ودون إل خالل 

دإرة  [إملعارف إلتقليدية ]أأحصاب]إملس تكيدين[ حب   يف إ 

وفقا ملوإثيقهم ومكاهميهم وقوإنيهنم  /مصاحلهمحقوقهم

 [.إلعرفية وممارساهتم

 2إلبديل 

دإرة  [ةتعاقدإمل ف إطر إلأ ]اء[/عضإلأ  ولجيوز ]لدل نشاء أأو تعيني، إ  إ 

دإرإت خمتصة، وفقا للقانون إلوطين، ل دإرة إحلقوق/إملصاحل  أأو إ 

 إملنصوص علهيا يف هذإ ]إلصك[.

 3إلبديل 

دإرإت خمتصة، وفقا للقانون إلوطين  نشاء إ  جيوز لدلول إلأعضاء إ 

وإلقانون إلعريف، تيون مسؤوةل عن قوإعد إلبياانت إلوطنية 

يدية وإملنصوص علهيا يف ]هذإ إلصك[. إخلاصة ابملعارف إلتقل 

وجيوز أأن تشمل إملسؤوليات تلقي إملعلومات إملرتبطة ابملعارف 

ليرتونيا.  إلتقليدية وتوثيقها وختزيهنا ونرشها إ 
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 7]إملادة 

 الاس تثناءإت وإلتقييدإت

 1إلبديل 

دلى الامتثال لاللزتإمات إملنصوص علهيا يف هذإ إلصك، جيوز 

حالت خاصة، إعامتد إس تثناءإت وتقييدإت لدلول إلأعضاء، يف 

مرَبرة ولزمة محلاية إملصلحة إلعامة، رشط أأل تتعارض تكل 

الاس تثناءإت وإلتقييدإت بدون مرّبر مع مصاحل إملس تكيدين، 

]وإلقانون إلعريف للشعوب إلأصلية وإمجلاعات إحمللية[، ول ختّل 

 .بغري ح  بتنكيذ هذإ إلصك

 2إلبديل 

الامتثال لأحاكم هذإ إلصك، جيوز لدلول إلأعضاء دلى  1.7

إعامتد الاس تثناءإت وإلتقييدإت إحملددة يف إلترشيعات إلوطنية، مبا 

 .يف ذكل إلقانون إلعريف

يف حدود إلأفعال إملسموح هبا مبوجب إلقانون إلوطين فامي  2.7

خيص إملصنكات إحملمية حب  إملؤلف، وإل شارإت وإلرموز إحملمية 

إلعالمات إلتجارية، أأو موضوع أآخر محمي بقانون إملليية بقانون 

إلكيرية، ل ]ينبغي/يتعني[ حظر أأي فعل من تكل إلأفعال مبوجب 

 .حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

]ينبغي/يتعني عىل[ إدلول إلأعضاء وضع إس تثناءإت  3.7

 :ل أأو 1 خبصوص إلأفعال إلتالية، سوإء اكن مسموحا هبا يف إلكقرة

 إلتع/ّم وإلتعلمي وإلبحث؛ )أأ(

إحلكظ وإلعرض وإلبحث وإلمتثيل يف إحملكوظات  )ب(

أأو إمليتبات أأو إملتاحف أأو إملؤسسات إلثقافية 

 إلأخرى؛

بدإعية  )ج( إس تنباط مصنكات أأدبية أأو فنية أأو إ 

تيون مس تلهمة من أأشاكل إلتعبري إلثقايف 

لهيا أأو مس تعارة مهنا  .إلتقليدي أأو مستندة إ 

 9إملادة ]

 الاس تثناءإت وإلتقييدإت

 1إلبديل 

دلى الامتثال لاللزتإمات إملنصوص عليه يف هذإ إلصك، جيوز 

لدلول إلأعضاء، يف حالت خاصة، إعامتد إس تثناءإت وتقييدإت 

مرّبرة ولزمة محلاية إملصلحة إلعامة، رشط أأل تتعارض تكل 

إملس تخدمني ول الاس تثناءإت وإلتقييدإت بدون مرّبر مع مصاحل 

 ختّل بغري ح  بتنكيذ هذإ إلصك.
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 3إلبديل 

 إس تثناءإت عامة

]]جيوز[/]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول  1.7

إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدإت وإس تثناءإت 

مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين ]ابلتشاور مع إملس تكيدين[ ]مبشاركة 

إس تخدإم أأشاكل إلتعبري إلثقايف إملس تكيدين[، رشيطة أأن حيرتم 

 إلتقليدي ]إحملمية[ ما ييل:

 ]الاعرتإف ابملس تكيدين، حسب إل ماكن؛[ )أأ(

حلاق إلرضر  )ب( ىل إملس تكيدين أأو إ  ]وعدم إل ساءة إ 

 هبم؛[

]وإلتوإف  مع أأشاكل الاس تخدإمات/إلتعامالت/  )ج(

 إملامرسات إلعادةل؛[

لأشاكل ]وعدم إلتعارض مع الاس تعامل إلعادي  )د(

 إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من قبل إملس تكيدين؛[

حلاق رضر بال مرّبر ابملصاحل إملرشوعة  )ه( ]وعدم إ 

 [[.للمس تكيدين ومرإعاة إملصاحل إملرشوعة للغري

 2إلبديل 

 إس تثناءإت عامة

أأن تعمتد  [/]إلأطرإف إملتعاقدة[لدلول إلأعضاء]جيوز  1.9

إملوإفقة  مع] تقييدإت وإس تثناءإت مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين

[ ]ابلتشاور للمس تكيدينأأو إل قرإر وإملشاركة إملس بقة وإملس تنرية 

رشيطة أأن حيرتم  ،مع إملس تكيدين[ ]مبشاركة إملس تكيدين[ ]

 ما ييل: ]إحملمية[ إس تخدإم إملعارف إلتقليدية

 [حسب إل ماكن؛ الاعرتإف ابملس تكيدين،] )أأ(

حلاق ] )ب( ىل إملس تكيدين أأو إ  وعدم إل ساءة إ 

 [هبم؛ إلرضر

 ؛[وإلتوإف  مع إملامرسة إملنصكة] )ج(

دم إلتعارض مع الاس تعامل إلعادي للمعارف ]ع )د(

 [إملس تكيدين؛ عىل يدإلتقليدية 

حلاق رضر بال مرّبر ابملصاحل إملرشوعة ] )ه( وعدم إ 

 [[ملرشوعة للغري.للمس تكيدين ومرإعاة إملصاحل إ

رضر يتعذر وقوع من  عقوةلخش ية م]يف حال وجود  2.9

فامي يتعل  ابملعارف إلتقليدية ]إملقدسة[ ]وإلرسية[،  تدإركه

]جيوز[/]يتعني[/]ينبغي[ أأل تضع ]إدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف 

 .[إس تثناءإت وتقييدإتإملتعاقدة[ 
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 إلبديل

]]جيوز[/]ينبغي[/يتعني عىل[ ]إدلول  1.7

إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدإت وإس تثناءإت 

مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين ]، رشيطة أأن ]تيون تكل 

 :[إلتقييدإت والاس تثناءإت

 مقترصة عىل بعض إحلالت إخلاصة؛ )أأ(

]ل ]تتعارض[ مع ]الاس تعامل[ إلعادي لأشاكل  )ب(

 إملس تكيدين؛[إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من قبل 

]ل تلح  رضرإ بال مرّبر ابملصاحل إملرشوعة  )ج(

 للمس تكيدين؛[

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

 :إلتقليدي

ىل إملس تكيدين أأو يلح   أ1أ ل ييسء إ 

 إلرضر هبم؛

 [ويعرتف ابملس تكيدين، حسب إل ماكن؛ أ2أ

 ]ويتوإف  مع إملامرسة إلعادةل.[[[ أ3أ

 إلبديل[]هناية 

]يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر  2.7

تدإركه فامي يتعل  بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ]إملقدسة[ 

و]إلرسية[، ]]جيوز[/]ينبغي[/]يتعني[ ]أأل تضع ]إدلول 

 [.إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ إس تثناءإت وتقييدإت
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 إس تثناءإت حمّددة

ضافة 1إملنصوص علهيا يف إلكقرة ]]رهن إلتقييدإت  3.7 ،[/]إ 

إ ىل ذكل،[ ]جيوز[/]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول 

إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدإت أأو إس تثناءإت 

مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين أأو، حسب الاقتضاء، من قبل 

 :]أأحصاب[/]ماّلك[ إملصنف إلأصيل

للربوتوكولت  ]للتع/ّم وإلتعلمي وإلبحث، وفقا )أأ(

ىل  إملوضوعة وطنيا، ابس تثناء إلأنشطة إملؤدية إ 

 حتقي  أأغرإض جتارية؛[ جين أأرابح أأو

]للحكظ ]وإلعرض[ وإلبحث وإلمتثيل يف  )ب(

إحملكوظات أأو إمليتبات أأو إملتاحف أأو 

إملؤسسات إلثقافية إلأخرى إليت يعرتف هبا 

إلقانون إلوطين، لأغرإض غري جتارية متعلقة 

إلثقايف أأو لأغرإض أأخرى ختدم  ابلرتإث

 إلعامة؛[ إملصلحة

لس تنباط مصنف أأصيل ]من مصنكات إلتأأليف[  )ج(

ييون مس تلهام من أأشاكل إلتعبري إلثقايف 

لهيا أأو مس تعارإ مهنا؛[ إلتقليدي أأو  مستندإ إ 

]]ينبغي[/]يتعني[ أأن ل ينطب  هذإ إحلمك عىل أأشاكل إلتعبري 

 [[.1.5إملوصوفة يف إملادة إلثقايف إلتقليدي ]إحملمية[ 

 إس تثناءإت حمددة

ىل  3.9 ضافة إ  إملنصوص علهيا يف  الاس تثناءإت وإلتقييدإت]]إ 

جيوز ]لدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ أأن تعمتد ،[ 1 إلكقرة

تقييدإت أأو إس تثناءإت مالمئة مبوجب إلقانون إلوطين للأغرإض 

 :إلتالية

تثناء إلأحباث إملؤدية أأنشطة إلتعلمي وإلتع/ّم، ابس   )أأ(

 إ ىل جين أأرابح أأو حتقي  أأغرإض جتارية؛

متثيل يف إلبحث وإل  عرض وإلو وإلصون  )ب(

إحملكوظات أأو إمليتبات أأو إملتاحف أأو 

إملؤسسات إلثقافية لأغرإض غري جتارية متعلقة 

أأو لأغرإض أأخرى للمصلحة  ابلرتإث إلثقايف

 إلعامة؛

طوإرئ  يف حاةل طوإرئ وطنية أأو حالتو )ج(

 ، محلاية إلصحة إلعامة أأو إلبيئةقصوى أأخرى

يف حالت الاس تخدإم غري إلتجاري  أأو]

 [؛عامة لأغرإض

بدإع مصنف أأصيل ييون مس تلهام من ]و  )د( إ 

 [؛إملعارف إلتقليدية

أأساليب إلتشخيص وإلعالج وإس تثناء من إمحلاية  )ه(

 وإجلرإحة ملعاجلة إل نسان أأو إحليوإن.

أألّ ينطب  هذإ إحلمك، ابس تثناء إلكقرة ]ينبغي[/]يتعني[ 

 .[1.5)أأ(/5 إلكرعية )ج(، عىل إملعارف إلتقليدية إلوإردة يف إملادة
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]ينبغي[/]يتعني[ إلسامح ابلأفعال إلتالية، سوإء اكن  4.7

 :أأو ل 1مسموحا هبا يف إلكقرة 

]إس تخدإم أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف  )أأ(

إملعرتف هبا مبوجب إلقانون إملؤسسات إلثقافية 

إلوطين إملناسب وإحملكوظات وإمليتبات 

وإملتاحف لأغرإض غري جتارية متعلقة ابلرتإث 

إلثقايف أأو أأغرإض أأخرى ختدم إملصلحة إلعامة، 

مبا يف ذكل لأغرإض إحلكظ ]وإلعرض[ وإلبحث 

 وإلمتثيل؛[

]وإس تنباط مصنف أأصيل ]من مصنكات  )ب(

ن أأشاكل إلتعبري إلتأأليف[ ييون مس تلهام م

لهيا أأو مس تعارإ  إلثقايف إلتقليدي أأو مستندإ إ 

 مهنا؛[

]وإس تخدإم/إس تعامل تعبري ثقايف تقليدي مش ت   )ج(

 ]قانونيا[ من مصادر غري إملس تكيدين؛[

]وإس تخدإم/إس تعامل تعبري ثقايف تقليدي معروف  )د(

]من خالل طرق قانونية[ خارج جامعة 

 إملس تكيدين.[[

ذإ اكنت تكل إلأفعال مسموحبرصف  4.9 هبا  اإلنظر مّعا إ 

 ، يتعنّي إلسامح مبا ييل:1مبوجب إلكقرة 

إس تخدإم إملعارف إلتقليدية يف إملؤسسات  )أأ(

إلثقافية إملعرتف هبا مبوجب إلقانون إلوطين 

إملناسب وإحملكوظات وإمليتبات وإملتاحف 

لأغرإض غري جتارية متعلقة ابلرتإث إلثقايف أأو 

خرى ختدم إملصلحة إلعامة، مبا يف ذكل لأغرإض أأ 

لأغرإض إلصون وإلعرض وإلبحث وإلمتثيل ينبغي 

 أأن ييون مسموحا به؛

بدإع مصنف أأصيل  )ب( ييون مس تلهام من إملعارف وإ 

 .[إلتقليدية

من إس تخدإم  [يُقيص إلآخرين]ل يُمنح أأي ح  ]] 5.9

 [عىل أأي إس تخدإم ملعارف: 5ل تنطب  أأحاكم إملادة [/]معارف:

]خارج  مس تنبطة بشلك مس تقل (أأ )

 ؛إملس تكيدين[ جامعة

من مصادر من غري  ]قانونيا[ أأو مش تقة )ب(

 إملس تكيدين؛

أأو معروفة ]من خالل طرق قانونية[ خارج  )ج(

 جامعة إملس تكيدين.[
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]]ابس تثناء حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية  5.7

يف حدود إلأفعال إملسموح هبا مبوجب إلقانون من إليشف[، و

إلوطين فامي خيص إملصنكات إحملمية مبوجب حقوق إملليية إلكيرية 

]مبا يف ذكل[[/]ح  إملؤلف أأو إل شارإت وإلرموز إحملمية بعالمات 

جتارية أأو الاخرتإعات إحملمية بربإءإت أأو مناذج إملنكعة وإلتصاممي 

]ينبغي[/]يتعني[ حظر أأي  ية، لإحملمية حبقوق إلتصاممي إلصناع 

فعل من تكل إلأفعال مبوجب حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف 

 إلتقليدي[.[

]ل تعترب إملعارف إلتقليدية إحملمية معارف ممتلية متلاك غري  6.9

ذإ:  مرشوع أأو مس تخدمة إس تخدإما سيئا إ 

 اكنت مقتبسة من منشور مطبوع؛ )أأ(

اهبا مبوإفقهتم إملس بقة أأو حمّصةل من صاحهبا أأو أأحص )ب(

قرإرمه ومشاركهتم؛  إملس تنرية أأو إ 

ذإ إنطبقت عىل إملعارف إلتقليدية إحملمية  )ج( أأو إ 

إحملّصل علهيا إلرشوط إملتك  علهيا بشأأن ]إلنكاذ 

وتقامس إملنافع[/]ماكفأأة منصكة وعادةل[ ووإف  

 علهيا إملنس  إلوطين.[[

تس تثين إل دإرإت إلوطنية من إمحلاية إملعارف يتعنّي أأن ] 7.9

 متاحة دون قيود لعامة إمجلهور.[إليت تيون إلتقليدية 

 3إلبديل 

دلى الامتثال لاللزتإمات إملنصوص عليه يف هذإ إلصك، جيوز 

لدلول إلأعضاء إعامتد الاس تثناءإت وإلتقييدإت إحملددة يف إلقانون 

 إلوطين وإلقانون إلعريف.[
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 [8]إملادة 

 ]مدة ]إمحلاية[/]إلصون[

 1إخليار 

 إملدةجيوز ]لدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ حتديد  1.8

، أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدياية/حقوق رساين إمحلإملناس بة ل 

]إليت جيوز أأن[ ]ينبغي أأن[/]يتعني أأن[ ]لهذإ ]إلصك[/]وفقا 

 ليبتس تويف/ت أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديدإمت  ترسي ما

هذإ ]إلصك[، ]معايري إلأهلية للحصول عىل إمحلاية[ وفقا ل 

 وابلتشاور مع إملس تكيدين.[[

أأن تنص  جيوز ]لدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ 2.8

ضد أأي إلتعبري إلثقايف إلتقليدي لأشاكل  إملمنوحةمحلاية عىل أأن إ

حلاق رتيب هبدحتريف أأو تشويه أأو تعديل أأو إنهتاك مما يُ  ف إ 

إملس تكيدين أأو إملنطقة إليت ينمتون هبا أأو بسمعة أأو صورة  إلرضر

لهيا، ]ينبغي[/]يتعني[ أأن ترسي ملدة غري حمّددة.  إ 

 2إخليار 

إملوضوع  ول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[إدل] حتمي 1.8

إحملّدد يف هذإ ]إلصك[ طاملا إس متر إملس تكيدون من إمحلاية يف 

 .3ية إملبنّي يف إملادة إلمتتع بنطاق إمحلا

 3إخليار 

أأن تنص  جيوز ]لدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[] 1.8

عىل أأنه ]ينبغي[/]يتعني[، فامي خيص إجلوإنب إملادية عىل إلأقل 

 لأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، أأن ترسي إمحلاية ملدة حمدودة.[[

 10إملادة 

 /إحلقوقمدة إمحلاية

جيوز ]لدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ حتديد مدة 

إمحلاية/إحلقوق إملناس بة فامي خيص إملعارف إلتقليدية، وفقا ]للامدة 

دإمت  ترسي ما، ]]إليت جيوز أأن[ ]ينبغي أأن[/]يتعني أأن[ 5

مبعايري إلأهلية للحصول عىل ]تكي تس تويف/إملعارف إلتقليدية 

 [[[.5[/]3]وفقا للامدة  [إمحلاية
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 [9]إملادة 

 إلرشوط إلشولية

 1إخليار 

]إدلول ضع خُت  أأل يتعني/ينبغي]مكبدأأ عام،[  1.9

حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ 

 رشوط شولية. ةإلتقليدي لأي

 2إخليار 

]جيوز[ ]لدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ أأن ] 1.9

 .[أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديتكرض رشوطا شولية محلاية 

، ل جيوز ]دلوةل عضو[/]طرف 1ابلرمغ من إلكقرة  2.9

خضاع حامية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية لأية  متعاقد[ إ 

 رشوط شولية.

 11إملادة 

 إلرشوط إلشولية

 1إلبديل 

]إدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[  ختضع]يتعني[ أأل [/ينبغي]

 حامية إملعارف إلتقليدية لأي رشوط شولية.

 2إلبديل 

 ارشوط ]]جيوز[ ]لدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ أأن تكرض

 .[اية إملعارف إلتقليديةمحلشولية 

 3إلبديل 

مبوجب إملادة ]]ينبغي[/]يتعني[ أأل ختضع حامية إملعارف إلتقليدية 

وإليقني لأي رشوط شولية. ولين، حرصا عىل إلشكافية  5

دإرإت(  دإرة )أأو إل  وإحلكاظ عىل إملعارف إلتقليدية، جيوز لال 

قلميية  دإرإت( إحليومية إدلولية إل  إلوطنية إملعنية أأو إل دإرة )أأو إل 

لتسهيل  إلتقليدية ارفأأن متسك جسالت أأو حمارض أأخرى للمع

 [.5إمحلاية مبوجب إملادة 
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 [10]إملادة 

 [إملصاحل]/[إحلقوق]إلعقوابت وإجلزإءإت وممارسة ]

]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول  1إخليار  1.10

توفري تدإبري قانونية و/أأو س ياس ية إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ 

دإرية و/أأو و/أأو تدإبري أأخرى مناس بة، وفقا للقانون إلوطين،  إ 

 لضامن تطبي  هذإ إلصك.[

]]ينبغي[/]يتعني عىل[]إدلول  2إخليار  1.10

 توفريإلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[، وفقا لقانوهنا إلوطين، 

دإرية إلالزمة  ملنع إل رضإر، إلتدإبري إلقانونية أأو إلس ياس ية أأو إل 

هامل، ابملصاحل إملادية و/أأو إملعنوية  عن قصد أأو عن إ 

نكاذ وتسوية إملنازعات ]وتد، وتوفري للمس تكيدين آليات لال  إبري أ

حدودية[ وعقوابت وجزإءإت، مهنا إجلزإءإت إجلنائية وإملدنية، 

 لضامن تطبي  هذإ إلصك. ،تيون ميرّسة ومناس بة واكفية

يف حال نشأأت منازعة فامي بني إملس تكيدين أأو بني ] 2.10

تقليدي، إل ثقايف إل تعبري أأشاكل إل إملس تكيدين ومس تخديم 

حاةل جيوز للأطرإف إل [للك طرف]]جيوز[/]حي [  تكاق عىل إ 

آلية بديةل  ىل أ ييون معرتفا هبا لتسوية إملنازعات  [مس تقةل]إلقضية إ 

ذإ اكن الك إلطرفني إلقانون إدلويل يف  قلميي أأو معرتفا هبا ]، إ  أأو إل 

من إلبدل نكسه[ يف إلقانون إلوطين ]، وتيون إكرث مالءمة 

 [لأحصاب أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي[.

أأن ختضع س بل الانتصاف لصون إمحلاية  نييتع/]ينبغي 3.10

إملمنوحة بناء عىل هذإ إلصك للقانون إلوطين للبدل إذلي يطالَب 

 [فيه ابمحلاية.

 6إملادة ]

 إحلقوق /تطبي وممارسة وإجلزإءإت إلعقوابت

 1إلبديل 

دإرية مناس بة وفعاةل  يتعني عىل إلأطرإف إختاذ تدإبري قانونية و/أأو إ 

ملوإهجة إنهتااكت إحلقوق إملنصوص علهيا يف هذإ ورإدعة ومتاكفئة 

 إلصك.

 2إلبديل 

مبوجب قوإنيهنا  إلأعضاءأأن تيكل إدلول  ]ينبغي[/]يتعني[ 1.6

نكاذ جرإءإت إ  اتحة إ  دإرية[ ]ميرسة  إ  ]جنائية أأو مدنية ]و[ أأو إ 

آليات لتسوية إملنازعات[ ]، وعقوابت[  ومناس بة ووإفية[ ]، وأ

ابملصاحل  ]إلعمد أأو إملهمل[ إملساس ملاكحفة]وجزإءإت[ 

إلتعدي عىل إمحلاية إملمنوحة للمعارف ] الاقتصادية و/أأو إملعنوية[[

[ ]]إلمتكل غري إملرشوع للمعارف إلتقليدية مبوجب هذإ إلصك

إلتقليدية/سوء إس تخدإهما/إس تخدإهما دون ترصحي/إس تخدإهما 

بشلك غري منصف وغري عادل[ أأو سوء إس تخدإم إملعارف 

 [تيون اكفية لردع مزيد من إلتعدايت.ية[ إلتقليد

ميرسة  1ينبغي أأن تيون إل جرإءإت إملذكورة يف إلكقرة  2.6

]مالمئة[ وأأل تيون ثقال عىل عات  وإفية وفعاةل ومنصكة وعادةل و 

]أأحصاب[/]ماّلك[ إملعارف إلتقليدية إحملمية. ]وينبغي أأيضا أأن 

إملرشوعة وإملصاحل إلغري ضامانت ملصاحل تكل إل جرإءإت توفر 

 إلعامة.[

]ينبغي[/]يتعني[ أأن يمتتع إملس تكيدون حب  إختاذ ] 3.6

جرإءإت قانونية يف حاةل إلتعدي عىل حقوق  إملنصوص علهيا  همإ 

 [أأو يف حاةل عدم الامتثال لها. 2و 1 إلكقرتني يف
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]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف  4.10

اب إلغري حلقوق إملليية إلكيرية إملرتبطة إملتعاقدة[، يف حال إكتس

بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي بطرق مضلةّل أأو غري عادةل ودون 

لغاء  موإفقة مس بقة مس تنرية من قبل إملس تكيدين، أأن تنص عىل إ 

 حقوق إملليية إلكيرية إملذكورة.[

]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف  5.10

 تكرض عقوابت ]أأو تنص عىل جزإءإت[[ يف إملتعاقدة[ ]أأل

حالت الاس تخدإم/الاس تعامل/إل درإج إلعريض لتعبري ثقايف 

آخر أأو موضوع أآخر، أأو يف إحلالت  تقليدي ]محمي[ يف مصنف أ

إليت ل ييون دلى إملس تخدم فهيا أأي ع/م، أأو أأية أأس باب اكفية 

 للع/م، بأأن إلتعبري إلثقايف إلتقليدي محمي.[[

أأن تعرّب عن  وإجلزإءإتالاقتضاء، ينبغي للعقوابت  عند] 4.6

لهيا إلشعب إلأصيل  إجلزإءإتإلعقوابت و  إليت اكن س يلجأأ إ 

 [وإمجلاعات إحمللية.

منازعة بني إملس تكيدين من إملعارف  أأتنش ]يف حال 5.6

للك  [حيّ  ]جيوز[/]إلتقليدية أأو بني إملس تكيدين مهنا ومس تخدمهيا 

آلية ]مس تقةل[ بديةل لتسوية إملنازعات  ىل أ طرف أأن حييل إلقضية إ 

قلميي أأو امعرتفتيون  معرتفا هبا يف  هبا يف إلقانون إدلويل أأو إل 

ذإ اكن إلطرفان من نكس إلبدل[ ]وتيون أأكرث  إلوطينإلقانون  ]، إ 

 [.[حصاب إملعارف إلتقليديةمالءمة لأ 

إلوطين إملنطب ، أأن ]يف حال تبنّي، مبوجب إلقانون  6.6

[/]إملعارف إحملمي لموضوعل]الانتشار ]إملقصود[ عىل نطاق وإسع 

خارج جامعة ممارسة ميين متيّيها هو نتيجة ]متكل  [إحملمية إلتقليدية

غري مرشوع/سوء إس تخدإم/إس تخدإم دون ترصحي/إس تخدإم 

آخر للقانون  بشلك غري منصف وغري عادل[ أأو أأي إنهتاك أ

اتوإت منصكة إلوطين، حي  للم  س تكيدين إحلصول عىل ماكفأأة/إ 

 وعادةل.[

ذإ ثبت إلتعدي عىل إحلقوق إحملمية مبوجب هذإ إلصك  7.6 إ 

، جيوز إلنظر يف 1.6يف إل جرإءإت إملنصوص علهيا يف إلكقرة 

تضمني إلعقوابت تدإبري إلعدإةل إل صالحية، وف  طبيعة إلتعدي 

 وأأثره.[
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 [11]إملادة 

 ]إلتدإبري الانتقالية

عىل مجيع إ ]إلصك[ هذ ]ينبغي[/]يتعني[ أأن يطَب  1.11

إملعايري إملنصوص  تس تويفأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت 

 حّي إلنكاذ.]إلصك[  دخولعند  إ ]إلصك[علهيا يف هذ

]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول  1إخليار  2.11

إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ تأأمني إحلقوق إليت إكتس هبا إلغري 

 مبوجب إلقانون إلوطين قبل دخول هذإ ]إلصك[ حّي إلنكاذ.

خبصوص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلأفعال إملس مترة  2إخليار  2.11

 ما إليت بدأأت قبل دخول هذإ ]إلصك[ حّي إلنكاذ وإليتإلتقليدي 

 اكنت لتيون مباحة أأو إليت ينظمها هذإ ]إلصك[ بطريقة خمتلكة،

يف غضون إ ]إلصك[ لتامتىش مع هذ هاتيييك ]]ينبغي[/]يتعني[ 

 [/3لكقرة رهن أأحاكم إفرتة معقوةل بعد دخوهل حّي إلنكاذ، 

 إلسامح ابس مترإرها[.]]ينبغي[/]يتعني[ 

دي إليت تيتيس وفامي يتعل  بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقلي 3.11

ىل إملس تكيدينأأمهية خاصة  وإليت تيون قد أأخرِّجت عن  ابلنس بة إ 

لهؤلء يون يأأن ]ينبغي[/]يتعني[ ، هؤلء إملس تكيديننطاق حتمّك 

 إحل  يف إسرتجاع تكل إلأشاكل.[ إملس تكيدين

 12إملادة 

 إلتدإبري الانتقالية

تنطب  هذه إلأحاكم عىل مجيع ]ينبغي[/]يتعني[ أأن  1.12

إملعارف إلتقليدية إليت تكي ابملعايري إملنصوص علهيا يف 

 عند دخول إلأحاكم حّي إلنكاذ.[ 5[/]3] إملادة

ضافة إختيارية  إ 

أأن تضمن  إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ لدلول]ينبغي ] 2.12

حلقوق ]إملعرتف هبا عدم إملساس اب [إلتدإبري إلالزمة إليت تيكل]

 س ب  أأن إكتس هبا إلغري وف  قانوهنا مبوجب إلقانون إلوطين[ وإليت

 [إلوطين وإلزتإماهتا إلقانونية إدلولية.

 بديل

إلأعضاء[/]إلأطرإف  ولعىل ]إدل [/]يتعني[ينبغي]] 2.12

إلأفعال إملس مترة خبصوص إملعارف أأن تنص عىل أأن  إملتعاقدة[

حّي إلنكاذ وإليت ما  إ ]إلصك[إلتقليدية إليت بدأأت قبل دخول هذ

]ينبغي بطريقة خمتلكة،  ]إلصك[ إنظمها هذي  اكنأأو  هبايُسمح اكن 

لتامتىش مع هذه إلأحاكم يف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل تيييكها 

حّي إلنكاذ ]، رشيطة إحرتإم إحلقوق إليت س ب  أأن إكتس هبا إلغري 

 /ينبغي إلسامح ابس مترإرها[.عن حسن نية[
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 بديل 

عىل  ]ينبغي[/]يتعني[، 1 ]عىل إلرمغ من أأحاكم إلكقرة 2.12

 أأن تنص عىل ما ييل: دلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[إ]

جيوز لأي خشص بدأأ ابس تعامل إملعارف إلتقليدية  )أأ(

لهيا قانونيا، قبل اترخي دخول هذإ إلصك  إليت اكن إلنكاذ إ 

حّي إلنكاذ، أأن يس متر يف ذكل الاس تعامل للمعارف 

 إلتقليدية]، رهنا حب  إملاكفأأة[؛

يمتتع بذكل إحل  يف الاس تعامل أأيضا، وفقا  )ب(

للرشوط نكسها، أأي خشص قام ابس تعدإدإت جدية 

 لس تعامل إملعارف إلتقليدية؛

ل ختول هذه إلأحاكم أأي ح  يف إس تعامل  )ج(

إملعارف إلتقليدية إس تعامل منافيا لرشوط إلنكاذ إذلي قد 

 يضعها إملس تكيد.[
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 [12]إملادة 

 ات إدلولية ]إلأخرى[]إلعالقة ابلتكاق

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف  1.12

إملتعاقدة[ تنكيذ هذإ ]إلصك[ بطريقة ]تيكل إدلمع إملتبادل[ 

 لالتكاقات إدلولية ]إلأخرى[ ]إلسارية[.[

 13إملادة ]

 إلأخرى إلعالقة ابلتكاقات إدلولية

أأن يضع هذإ إلصك عالقة دمع  [/]يتعني[نبغي]ي  1.13

إلربإءإت[ إليت ]تستند ] متبادل ]بني حقوق ]إملليية إلكيرية

ىل[ ]تنطوي عىل[ ]إس تعامل[ إملعارف إلتقليدية  بشلك مبارش إ 

 ]إلسارية[.إملعنية ومع إلتكاقات وإملعاهدإت إدلولية 

ل ينبغي أأن يُكرّس أأي حمك من أأحاكم هذإ إلصك بأأنه  2.13]

عالن خيّل أأو ي رّض حبقوق ]إلشعوب[ إلأصلية إملنصوص علهيا يف إ 

 .[إلأمم إملتحدة بشأأن حقوق إلشعوب إلأصلية

يف حال تنازع بني إلقوإنني، تيون إلغلبة حلقوق  3.13]

]إلشعوب[ إلأصلية إملنصوص علهيا يف إل عالن إملذكور وينبغي أأن 

 يسرتشد أأي تكسري بأأحاكم ذكل إل عالن.[
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 [13]إملادة 

 عامةل إلوطنية]إمل

]ينبغي[/]يتعني عىل[ لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ أأن يطب  

إملس تكيدين إذلين مه من موإطين ]إدلول عىل 

إلأخرى معامةل ل تقل تكضياًل عن  [لأطرإف إملتعاقدةإلأعضاء[/]إ

يتعل  إملس تكيدين إذلين مه من موإطنيه فامي تكل إليت يطبقها عىل 

 مبوجب هذإ ]إلصك[.[محلاية إملنصوص علهيا اب

 15إملادة ]

 إملعامةل إلوطنية

حامية  منأأن تيون إحلقوق وإملنافع إملتأأتية  ]]ينبغي[/]يتعني[

إملعارف إلتقليدية مبوجب إلتدإبري أأو إلقوإنني إلوطنية/إدلإخلية 

إليت تضع هذه إلأحاكم إدلولية حمل نكاذ متاحة مجليع إملس تكيدين 

 و[/]طرف متعاقد[دوةل عض]ني يف من موإطنني أأو مقمي إملؤهلني

[ كام هو حمدد مبوجب الالزتإمات أأو إلتعهدإت إدلولية. بعينه]بدل 

ابحلقوق  إملؤهلونأأن يمتتع إملس تكيدون إلأجانب  [/]يتعني[وينبغي]

وإملنافع نكسها إليت يمتتع هبا إملس تكيدون موإطنو بدل إمحلاية، 

جب هذه إلأحاكم إملمنوحة خصيصا مبو وإملنافع حلقوق ابوكذكل 

 إدلولية.[

 بديل

]ل ميين ]ملوإطين ]دول أأعضاء[/]أأطرإف متعاقدة[ أأن يتوقعوإ 

إحلصول سوى عىل حامية مماثةل لتكل إملنصوص علهيا يف هذإ 

ن  قلمي ]دول أأعضاء[/]أأطرإف متعاقدة[ أأخرى حىت إ  إلصك يف إ 

اكنت تكل ]إدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ إلأخرى تتيح 

 حامية أأوسع نطاقا ملوإطنهيا.[

 ]هناية إلبديل[

 بديل

]]ينبغي[/]يتعني[ عىل لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[، فامي 

خيص إملعارف إلتقليدية إليت تكي ابملعايري إملنصوص علهيا يف 

قلميه للمس تكيدين من إمحلاية، كام مه 3 إملادة ، أأن يتيح دإخل إ 

من موإطين أأي من ]إدلول  ، وإذلين مه أأساسا4 معرفون يف إملادة

إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ إلأخرى أأو من إملقميني فهيا، 

 .[نإملعامةل نكسها إليت يتيحها ملوإطنيه إملس تكيدي

 []هناية إلبديل[
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 [14]إملادة 

 ]إلتعاون عرب إحلدود

]إحملمية[ يف إحلالت إليت تقع فهيا أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 

]ينبغي[/]يتعني خمتلكة، [ أأطرإف متعاقدة]دول أأعضاء[/]يف أأقالمي 

أأن تتعاون عىل  عىل[ تكل ]إدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[

 ]إحملمية[ إلعابرةمعاجلة حالت أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 

، مبشاركة ]إلشعوب[ إلأصلية وإمجلاعات إحمللية إملعنية، لحدود[ل

 ذ هذإ ]إلصك[.[حسب الاقتضاء، بغرض تنكي

 16إملادة ]

 إلتعاون عرب إحلدود

]مبوجب  ]إحملمية[ إملعارف إلتقليديةنكس يف إحلالت إليت تقع فهيا 

وإحد،  ]طرف متعاقد[و[/عض دوةلأأكرث من ] قلميإ  يف [ 5إملادة 

يف أأو تيون مشرتكة بني جامعة أأصلية أأو حملية وإحدة أأو أأكرث 

، [ةتعاقدإمل ف إطر إلأ ]اء[/عضإلأ  ولعدد من ]إدل قلميإ  

طرإف إلأ ][/عضاءإلأ  ول]إدلتكل تسعى ]يتعني[ أأن [/ينبغي]

ىل إلتعاون، حسب الاقتضاء، مبشاركة إمجلاعات تعاقدة[ إمل  إ 

 إلأصلية وإحمللية إملعنية من أأجل تنكيذ أأهدإف هذإ ]إلصك[.[
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 15إملادة 

ذاكء إلوعي  ]تيوين إليكاءإت وإ 

إلأعضاء[/]إلأطرإف ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول  1.15

إملتعاقدة[ إلتعاون عىل تيوين إليكاءإت وتعزيز إملوإرد إلبرشية، 

س امي تكل إخلاصة ابملس تكيدين، وتطوير إلقدرإت إملؤسس ية،  ل

 من أأجل تنكيذ ]إلصك[ بكعالية.

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول إلأعضاء[/]إلأطرإف  2.15

[ إلأصلية وإمجلاعات إملتعاقدة[ توفري إملوإرد إلالزمة ]للشعوب

إحمللية وإلتعاضد معها من أأجل وضع مرشوعات لتيوين إليكاءإت 

دإخل ]إلشعوب[ إلأصلية وإمجلاعات إحمللية تركّز عىل تطوير 

ليرتونية وتعلميية جديدة  آليات ومهنجيات مناس بة، مال موإد إ  أ

تيون مالمئة ثقافيا، وُمس تحدثة مبشاركة اتمة وفعاةل للشعوب 

 إمجلاعات إحمللية وإملنظامت إليت متثلها.إلأصلية و 

]يف هذإ إلس ياق، ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلول  3.15

إلأعضاء[/]إلأطرإف إملتعاقدة[ أأن تنص عىل مشاركة اتمة 

للمس تكيدين و غريمه من أأحصاب إملصاحل، مبا يف ذكل إملنظامت 

 غري إحليومية وإلقطاع إخلاص.[

ل إلأعضاء[/]إلأطرإف ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]إدلو  4.15

س امي توعية  إملتعاقدة[ إختاذ تدإبري ل ذاكء إلوعي ]ابلصك،[ ل

مس تخديم وأأحصاب أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ابلزتإماهتم 

 مبوجب هذإ إلصك.[
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 16]إملادة 

 عدم قابلية إلتقييد

لغاء للحقوق  ليس يف هذإ إلصك ما ميين تكسريه اكنتقاص أأو إ 

إلشعوب إلأصلية أأو إمجلاعات إحمللية حاليا أأو قد  إليت تمتتع هبا

 تيتس هبا يف إملس تقبل.[

 14إملادة 

 عدم قابلية إلتقييد

لغاء للحقوق  ليس يف هذإ ]إلصك[ ما ميين تكسريه اكنتقاص أأو إ 

إليت تمتتع هبا ]إلشعوب[ إلأصلية أأو إمجلاعات إحمللية حاليا أأو قد 

 .تيتس هبا يف إملس تقبل

 

 وإلوثيقة[ ]هناية إملرف 


