
A 

 

WIPO/GRTKF/IC/37/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يونيو  27 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون السابعة الدورة
ىل  27جنيف، من   2018أأغسطس  31اإ

 مواد مشروع: التقليدي الثقايف التعبري أشكال محاية
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

أأعدت جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"(،  .1

ىل  12 املعقودة يف جنيف يف الفرتة من والثالثني الرابعةيف دورهتا  ىل 2017 يونيو 16اإ ، استنادا اإ

 - : مرشوع موادأأشاكل التعبري الثقايف التقليديحامية "، نصا أ خر بعنوان WIPO/GRTKF/IC/34/6 الوثيقة

حاةل ذكل النص اللجنة رتوقرّ  ".( Rev. 2) الثانية املعّدةل النسخة ىل  اإ والثالثني طبقا لوليهتا  الرابعةدورهتا اإ

أأتيح النص لدلورة الرابعة والثالثني للجنة يف و  .2017 وبرانمج معلها لعام 2017-2016 للثنائية

ىل امجلعية العامة لعام WIPO/GRTKF/IC/34/8 الوثيقة من  لثاينايف املرفق  2017 وأأحيل اإ

 .WO/GA/49/11 الوثيقة

، مبا يف ذكل مرفقاهتا، وقّررت أأن اللجنة WO/GA/49/11لام ابلوثيقة ع 2017 وأأحاطت امجلعية العامة للويبو لعام .2

ىل اتفاق حول صك قانوين دويل 2018/2019"س تواصل ]...[، خالل ثنائية املزيانية املقبةل  ، ترسيع معلها هبدف التوصل اإ

خالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ( فامي يتعلق ابمللكية الفكري ة مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل )صكوك قانونية دولية(، دون اإ

للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، و"ستس تخدم]...[ مجيع واثئق معل الويبو، مبا فهيا 
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WIPO/GRTKF/IC/34/4 وWIPO/GRTKF/IC/34/5 وWIPO/GRTKF/IC/34/8 فضال عن أأي ،

]...[ ونتاجئ معل أأي فريق )أأفرقة( خرباء أأنشأأته اللجنة وما يتصل بذكل من أأنشطة مساهامت أأخرى من ادلول الأعضاء، 

طار الربانمج   ".4منجزة يف اإ

 .WO/GA/49/11 من الوثيقة لثايناومعال بذكل القرار، يرد يف مرفق هذه الوثيقة املرفق  .3

ىل اس تعراض الوثيقة  .4 ن اللجنة مدعوة اإ اإ

عداد  الواردة يف املرفق والتعليق علهيا بغرض اإ

 نسخة مراجعة مهنا.

]ييل ذكل املرفق[



WIPO/GRTKF/IC/37/5 
ANNEX 

 املرفق
 

 حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:

 مرشوع مواد
(2017يونيو  Rev. 2( )15نسخة امليرّسين املعّدةل الثانية )
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 ادليباجة/ مقدمة[ ]املبادئ /

قرارًا[/] .1] قمية / املس تفيدين يكتيس  احمللية[ ]والأمم[امجلاعات الأصلية و] [لشعوبالرتاث الثقايف ]ل بأأن  [الإقرار]اإ

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

احمللية[ امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]مبارشة اليت تعرّب عهنا  [والأماين] ابلتطلعات [الاسرتشادو]اسرتشادًا[/] .2
والإسهام يف حتقيق الرخاء والتمنية الاقتصادية ، واحرتام حقوقها يف ظل القانون الوطين وادلويل/ املس تفيدون،  ]والأمم[

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

 [الشعوب]عىل نافع بأأن الثقافات التقليدية والفوللكور تشلك ُأُطرًا لالبتاكر والإبداع تعود مب  [التسلميو]تسلاميً[/] .3
 مجعاء.وعىل البرشية /املس تفيدين،  احمللية[ ]والأمم[امجلاعات ]الأصلية و

قراراً[/]الإقرار[ بأأمهية  .4 امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]كرامة احرتام افات التقليدية والفوللكور و تشجيع احرتام الثقو]اإ
سالمهتا واحرتام الفوللكور وحتافظ علهيا، ذكل أأشاكل التعبري عن تكل الثقافات و تقي اليت احمللية[ ]والأمم[ / املس تفيدين 

 .الفلسفية والفكرية والروحيةوقميها الثقافية 

 داخل بشلك متواصلرها وتبادلها وتناقلها يتخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتطو اس   [احرتامو]احرتامًا لـ[/] .5
 .وفقا للأعراف القامئة  بيهناامجلاعات وفامي

سهامًا[/]الإسهام[ يف تعزيز وحامية تنوع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ]وحقوق املس تفيدين فامي خيص أأشاكل  .6 و]اإ
 التقليدي[.تعبريمه الثقايف 

قراراً[/] .7 ، مبا حُتفظ فهياأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و  فهيا البيئة اليت تنشأأ وصون  بأأمهية حامية ووقاية قرار[الإ و]اإ
 معوما.عىل البرشية /املس تفيدين، و  ]والأمم[ احمللية[امجلاعات ]و [ الأصليةالشعوب]مبارشة عىل  نافعيعود مب 

قراراً[/]الإقرار[  .8 الأصلية  [الشعوب]تعزيز اليقني والشفافية والاحرتام املتبادل والتفامه يف العالقات بني بأأمهية و]اإ
وغريها من أأوساط  علمييةمن هجة، والأوساط الأاكدميية والتجارية واحلكومية والت احمللية[ ]والأمم[ / املس تفيدين امجلاعات ]و

 [رى.مس تخديم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من هجة أأخ

الإسهام يف الهنوض ابلبتاكر ونقل املعارف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ينبغي محلاية ه بأأن [التسلمي]و]تسلاميً[/] .9
ومس تخدمهيا وبطريقة تساعد عىل حتقيق الرفاه  أأشاكل التعبري الثقايف التقليديونرشها مبا يعود ابملنفعة عىل لك من أأحصاب 

رساء توازن بني احلقوق والواجباتالاجامتعي والاقتصادي و   .[اإ

قرارًا[/]الإقرار[  .10 ابلقمية اليت يكتس هيا مكل عام حيوي ومجموعة املعارف املتاحة لالس تخدام من قبل امجليع، واليت ]و]اإ
ىل حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيزه بداع والابتاكر، وابحلاجة اإ  [.تُعد رضورية لالإ

متفق برشوط ]والتبادل الثقايف ]أأو غريها من الأعامل العادةل[ احلرية الفكرية والفنية وأأعامل البحث ]تشجيع/تيسري  .11
قرار ومشاركة من قبل[ ]ا منصفةعادةل و تكون علهيا  الأصلية  [لشعوب]ورهن موافقة حرة ومس بقة ومس تنرية أأو اإ

 و]الأمم/املس تفيدين.[[ احمللية[وامجلاعات ]
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]اليت س بق وأأن اكتس هبا الغري[/]الاعرتاف هبا[ و]تأأمني/كفاةل[ اليقني القانوين ]ومكل عام وافر ]تأأمني[ احلقوق ] .12
 وميرّس[.[

ىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت  [الصك]ليس يف هذا ] .13  [الشعوب] متلكهاما من شأأنه أأن يفرس عىل أأنه يؤدي اإ
 [س هبا يف املس تقبل.حاليا أأو اليت ميكن أأن تكت أأو امجلاعات احمللية الأصلية 
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 1]املادة 

 أأهداف الس ياسة العامة

 1البديل 

ىل ما ييل: هيدف هذا الصكينبغي أأن   اإ

 :الالزمة للقيام مبا ييلتزويد املس تفيدين ابلوسائل  1.1

لأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي وسوء اس تخداهما/اس تخداهما بطريقة مسيئة  منع المتكل غري املرشوع )أأ(
 وضاّرة/اس تخداهما دون ترصحي؛

ومراقبة الطرق اليت تُس تخدم هبا أأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي خارج الس ياق التقليدي والعريف، حسب  )ب(
 الاقتضاء؛

مبوافقة حرة ومس بقة ومس تنرية تشجيع التعويض املنصف/التقامس املنصف للمنافع املتأأتية من اس تخداهما و  )ج(
قرار ومشاركة/التعويض العادل واملنصف، حسب الاقتضاء أأو  ؛اإ

 وتشجيع وحامية النشاط الإبداعي والابتاكري القامئ عىل التقاليد. )د(

 خيار

 وحاميته. تشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري )د(

عاملها املساعدة يف منع منح حقوق امللكية الفكرية و  2.1  .أأشاكل التعبري الثقايف التقليديعن خطأأ محلاية أأو اإ

 2البديل 

ىل ما ييل: هيدف هذا الصكينبغي أأن   اإ

 منع ]سوء اس تخدام[ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمية/]المتكل غري القانوين لها[[؛] )أأ(

 وتشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري؛ )ب(

 ؛والتبادل الثقايف]أأو غريها من الأعامل العادةل[ احلرية الفكرية والفنية وأأعامل البحث وتشجيع/تيسري  )ج(

تأأمني احلقوق اليت س بق وأأن اكتس هبا الغري/الاعرتاف هبا وتأأمني/كفاةل اليقني القانوين ومكل عام وافر و  )د(
 وميرّس؛

عاملها[ املساعدة يف منع منح حقوق امللكية الفكرية ]و  )ه(  .[أأشاكل التعبري الثقايف التقليديعن خطأأ محلاية ]أأو اإ
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 3البديل 

ىل دمع الاس تخدام املناسب لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وحاميهتا مضن نظام امللكية الفكرية، وفقا  هيدف هذا الصك اإ
 عرتاف[ وققوق ]املس تفيدين[ ]]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية[.للقانون الوطين، ]والاعرتاف[ ]ومع الا

 4البديل 

ىل  منع المتكل غري املرشوع لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وسوء اس تخداهما أأو اس تخداهما بطريقة هيدف هذا الصك اإ
 مسيئة وحاميهتا والاعرتاف وققوق ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية.[
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 2ادة ]امل

 اس تخدام املصطلحات

 لأغراض هذا الصك:

أأو ]غريه من التعبري  تعبري ]الفين والأديب[أأشاكل ملموسة أأو غري ملموسة لل  أأيتعين أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
وأأشاكل  ،1الإبداعي والرويح،[ ]أأو التعبري الإبداعي والأديب أأو الفين[ أأو أأي تشكيةل مهنا، مثل أأشاكل التعبري ابحلركة

أأاي اكن الشلك اذلي تعربر فيه أأو تتجىل واملدّون ]وحتويراهتا[،  4، وأأشاكل التعبري اللفظي3، واملوس يقي والصويت2التعبري املادي
د فيه تكون ]اليت ميكن أأن توجد يف أأشاكل مدّونة/مقنّنة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أ خر[، واليت  فيه أأو جتسر

؛ واليت جامعات حمليةأأصلية و ]شعوب[ جامعي، من قبل  يف س ياقافظا علهيا حمعهنا و  معرّباو  [/مس تحدثة[،مس تنبطة]
تكون نتاجا فريدا للهوية الثقافية ]و[/]أأو[ الاجامتعية والرتاث الثقايف ]للشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية و/أأو مرتبطة 

ىل أ خر، سواء بصورة مت  تالية أأم ل. وقد تكون أأشاكل التعبري الثقايف بشلك مبارش هبام؛ واليت تكون منقوةل من جيل اإ
 التقليدي حيوية ومتطورة.

 بديل

خمتلف الأشاكل احليوية املس تنبطة أأو املعرّب عهنا أأو املتجلية يف الثقافات التقليدية  أأشاكل التعبري الثقايف التقليديتشمل 
 واليت متثّل جزءا ل يتجّزأأ من الهوية الثقافية والاجامتعية امجلاعية للجامعات احمللية الأصلية وغريها من املس تفيدين.

ىل مواد املكل العاميشري ] محمية أأو ل جيوز حاميهتا ، بطبيعهتاليست، ملموسة غري ملموسة أأو ، لأغراض هذا الصك، اإ
وققوق امللكية الفكرية املعمول هبا أأو ما يرتبط هبا من أأشاكل امحلاية اليت تنص علهيا ترشيعات البدل اذلي تُس تخدم فيه تكل 

س تفادة من حامية امللكية وقد حيدث ذكل، مثال، يف احلالت اليت ل يس تويف فهيا املوضوع املعين الرشط الأسايس لال املواد.
 الفكرية عىل الصعيد الوطين أأو، حسب احلال، يف احلالت اليت تكون قد انهتت فهيا مدة أأية حامية سابقة.[

 بديل

 يعين املكل العام كام هو معّرف يف القانون الوطين. املكل العام

ة بأأية جامعة لتقليديأأشاكل التعبري الثقايف ا]مكوانت املوضوع[/] متاحة للجمهور]يعين مصطلح ] [ اليت فقدت صلهتا املمزيز
دراك امجلهور ملنش هئا التارخيي.[  أأصلية وأأصبحت ابلتايل عامة أأو ُمخّزنة، عىل الرمغ من اإ

                                         
1

الرايضية التقليدية  مثل الرقصات وأأعامل املهرجان والعروض املرسحية والشعائر والطقوس والطقوس يف أأماكن مقّدسة واملسريات والألعاب والألعاب] 

 .[وعروض ادلىم وغريها من أأوجه الأداء، سواء مثبّتة أأو غري مثبّتة
2

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

 امللموسة والأماكن املقدسة.[
3

 []مثل الأغاين والإيقاعات واملعزوفات املوس يقية والأصوات املعرّبة عن طقوس. 
4

 [.]مثل احلاكايت واملالمح والأساطري واحلاكايت الشعبية والشعر والأحايج وغريها من أأشاكل الرسد؛ واللكامت والإشارات والأسامء والرموز 
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 يعين]]"اس تخدام[/]"اس تعامل"[ 

 يف حال اكن التعبري الثقايف التقليدي مشمول مبنتج: )أأ(

 أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو ختزينه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ تصنيع املنتج أأو اس ترياده "1"

 أأو امتالك املنتج لأغراض عرضه للبيع أأو بيعه أأو اس تخدامه خارج الس ياق التقليدي؛ "2"

 :طريقة صنعمشمول ب التعبري الثقايف التقليدييف حال اكن  )ب(

 اس تعامل طريقة الصنع خارج الس ياق التقليدي؛ "1"

لهيا يف البند الفرعي )أأ( فامي خيص منتج يكون نتيجة مبارشة لس تعامل  "2" أأو مبارشة الأفعال املشار اإ
 طريقة الصنع.

 اس تخدام التعبري الثقايف التقليدي يف أأنشطة البحث والتطوير املروقة أأو لأغراض جتارية.[[ )ج(
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 3املادة ]

 ]الصك[/]امحلاية[[[/]الصون[[/]موضوع امحلاية]معايري أأهلية ]

 1البديل 

 يطبرق هذا الصك عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

 2البديل 

 موضوع ]امحلاية[/]هذا الصك[ هو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:

أأصلية ]شعوب[ جامعي، من قبل  يف س ياقافظا علهيا حممعرّبا عهنا و و  [/مس تحدثة[،مس تنبطة]تكون اليت  )أأ(
 ؛حمليةجامعات و 

واليت تكون نتاجا فريدا للهوية الثقافية ]و[/]أأو[ الاجامتعية والرتاث الثقايف ]للشعوب[ الأصلية وامجلاعات  )ب(
 احمللية، ومرتبطة بشلك مبارش هبام؛

ىل أ خر، سواء بصورة متتالية أأم ل؛ )ج(  واليت تكون منقوةل من جيل اإ

]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[، عىل أأل تقل تكل املدة عن اليت تكون مس تخدمة ملدة ُحّددت من قبل لك و  )د(
 ؛س نة/أأو مخسة أأجيال 50

بداعي وأأديب أأو فين. )ه(  واليت تكون نتيجة نشاط فكري اإ

 3البديل 

يقتيض احلصول عىل امحلاية مبوجب هذا الصك أأن تكون أأشاكل يطبرق هذا الصك عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 
وأأن تكون مس تنبطة  ،4 للمس تفيدين كام مه معرفون يف املادةابلرتاث الثقايف  بوضوحالتقليدي متصةل التعبري الثقايف 

ىل أ خر، وقد تكون أأشاكل التعبري املذكورة  جامعييف س ياق  علهيا ومتقامسة اوحمافظحدثة ومطورة مس تو  ومتوارثة من جيل اإ
 حيوية ومتطورة.[
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 4املادة ]

 الصون[من ]امحلاية[/] املس تفيدون

 1البديل 

املس تفيدون من هذا الصك مه ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية اليت متكل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]احملمية[ 
 وتعرّب عهنا وتس تنبطها وحتافظ علهيا وتس تخدهما وتطورها.

 2البديل 

]و[/]ويف حال عدم وجود مفهوم ]الشعوب[ املس تفيدون من هذا الصك مه ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية 
 الأصلية[، مس تفيدون أ خرون حسب ما حيّدده القانون الوطين.

 3البديل 

 املس تفيدون من هذا الصك مه ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية ومس تفيدون أ خرون حسب ما حيّدده القانون الوطين.

 4البديل 

الأصلية وامجلاعات احمللية ومس تفيدون أ خرون حسب ما حيّدده القانون الوطين املس تفيدون من هذا الصك مه ]الشعوب[ 
 ]ممن ميلكون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]احملمية[ ويعرّبون عهنا ويس تنبطوهنا وحيافظون علهيا ويس تخدموهنا ويطوروهنا[.[
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 5]املادة 

 نطاق ]امحلاية[/]الصون[

 1البديل 

فامي خيص  صون املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدين[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ]ينبغي 1.5
أأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي ]احملمية[، كام يه معّرفة يف هذا ]الصك[، عىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين، 

 وبطريقة معقوةل ومتوازنة.

ىل مبوجب هذا الصك ل متتد امحلاية  2.5 املعروفة أأو املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياإ
احملمية وقق من حقوق  وأأ املوجودة يف املكل العام،  وأأ ]ملدة معقوةل[، ]الصك[،  هذافون يف جامعة املس تفيدين، كام مه معرّ 

 الفكرية. امللكية

 2البديل 

فامي خيص أأشاكل تعبريمه الثقايف  املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدينالأعضاء حامية احلقوق و  ينبغي/يتعني عىل ادلول 1.5
التقليدي الرسية و/أأو املقدسة، كام يه معّرفة يف هذا الصك، عىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين، وحسب 

حديد، ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي ابس تخدام أأشاكل الاقتضاء، وفقا للقوانني العرفية. ويمتتع املس تفيدون، عىل وجه الت
 التعبري الثقايف التقليدي املذكورة.

، يف س ياق جامعي دون ترصحي من املس تفيدينومس تخدمة  وحمافَظا علهيا مملوكة يف حال ظلت مكوانت املوضوع 2.5
دارية و/أأو ترشيعية و/أأو تدابري  توفري ينبغي/يتعني عىل ادلول الأعضاء لحامية من أأي اس تخدام لأشاكل التعبري لس ياس ية، اإ

أأو مرّضا هبا، وتوفري حق الإس ناد، والنص عىل الاس تخدامات املناس بة  المضلّ  للحقيقة أأو اخمالفيكون  الثقايف التقليدي
ىل ذكل، يف حال اكنت أأشاكل التعبري املذكورة متاحة للجمهور دون ترصحي من  لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وابلإضافة اإ

 املس تفيدين واكنت مس تغةل جتاراي، ينبغي/يتعني عىل ادلول الأعضاء بذل لك مساعهيا لتيسري املاكفأأة، حسب الاقتضاء.

، ينبغي/يتعني عىل ادلول الأعضاء بذل لك 2.5أأو الفقرة  1.5يف حال مل تكن مكوانت املوضوع محمية مبوجب الفقرة  3.5
 ت املوضوع ابلتشاور مع املس تفيدين حسب الاقتضاء.مساعهيا محلاية سالمة مكوان

 3البديل 

 1اخليار 

[ ]مملوكة فقط احملمية ]مقدسة[ ]أأو رسية[ أأو ]معروفة بشلك أ خر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدييف حال اكنت  1.5
 الأصلية أأو امجلاعات احمللية، ينبغي/يتعني عىل ادلول الأعضاء [الشعوب]بشلك وثيق[ داخل 

دارية، عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين، تسمح /أأو س ياس ية و/أأو توفري تدابري قانونية و )أأ( ا مبللمس تفيدين اإ
 :ييل

  فهيا وتطويرها؛املذكورة واحملافظة علهيا والتحّك  احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]اس تنباط[  "1"
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وتثبيهتا بدون ترصحي ومنع الرسية احملمية   التقليديأأشاكل التعبري الثقايفالكشف عن  [ منعردع]و "2"
 ؛شلك غري قانوينب  اس تخداهما

ىل  "3" املذكورة  احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]والترصحي أأو رفض الترصحي ابلنفاذ اإ
قرار ومشاركة ورشوط متفق علهيا س تنريةوم س بقة حرة وم  بناء عىل موافقة [اس تعاملها]واس تخداهما/  ؛[أأو اإ

، فامي احملمية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [لخمالف للحقيقة أأو مضلّ ]امحلاية من أأي اس تخدام و  "4"
 ؛يتعلق ابلسلع واخلدمات، مبا يويح بتأأييد من املس تفيدين أأو صةل هبم

أأو يشوهها  احملمية التعبري الثقايف التقليديف أأشاكل الاس تخدام أأو التغيري اذلي حيرّ حظر  [منعو] "5"
 .ينتقص من أأمهيهتا الثقافية دلى املس تفيدين أأو

 تشجيع املس تخدمني ]عىل ما ييل[: )ب(

س ناد  "1" ىل املس تفيدين؛ احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياإ  املذكورة اإ

أأشاكل التعبري الثقايف اس تخدام دلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط وبذل لك اجلهود ل "2"
 ؛احملمية التقليدي

ىل  "3" ضافة اإ واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ
 بأأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنوية املرتبطة  [الطابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم]

 .احملمية

]مملوكة[ ]و[/]أأو[ ]حمافَظا علهيا[ ]و[/]أأو[ مس تخدمة  [احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]يف حال ظلت  2.5
متاحة للجمهور ]ولكهنا غري معروفة عىل نطاق اكنت ]و[/]أأو[ مطورة من طرف ]الشعوب[ الأصلية أأو امجلاعات احمللية و 

ىل نواملس تخدمعىل أأن يسعى تشجيع ال  عىل ادلول الأعضاءواسع وليست ]مقدسة[ ول ]رسية[[، ينبغي/يتعني   توفري[/]اإ
دارية، عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين من أأجل تشجيع املس تخدمني ]عىل ما /أأو س ياس ية و/أأو تدابري قانونية و اإ

 ييل[[:

لاحملمية  لأشاكل التعبري الثقايف التقليديعرتاف ابملس تفيدين مكصدر الا )أأ( س نادها اإ ذا قرّ ، هيمواإ ل اإ ر هؤلء اإ
ىل شعب أأصيل حمدّ احملمية  أأشاكل التعبري الثقايف التقليديخالف ذكل، أأو اكنت  د أأو جامعة حملية غري مس ندة اإ

 ].[دة]؛[حمدّ 

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليديدلخول يف اتفاق مع املس تفيدين لوضع رشوط اس تخدام وبذل لك اجلهود ل )ب(
 احملمية؛

ىل ] )ج( ضافة اإ الطابع غري ]واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ
 ].[[]؛[احملمية بأأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنوية املرتبطة  [القابل للترصف والتقس مي والتقادم

، فامي يتعلق احملمية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي [لخمالف للحقيقة أأو مضلّ ]أأي اس تخدام عن  ]والامتناع )د(
 ؛ابلسلع واخلدمات، مبا يويح بتأأييد من املس تفيدين أأو صةل هبم
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، ومعروفة عىل نطاق واسع ]ويف املكل جمهور]متاحة لل  [احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدييف حال اكنت ] 3.5
تشجيع  محمية مبوجب القانون الوطين، ينبغي/يتعني عىل ادلول الأعضاء[/أأو و][، 2أأو  1العام[[ ]غري مشموةل ابلفقرتني 

 :، طبقا للقانون الوطينيل[ي املذكورة ]عىل ما احملميةأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مس تخديم 

س ناد  )أأ( ىل املس تفيدين؛ احملمية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياإ  املذكورة اإ

ىل الطابع ]واس تخدام/اس تعامل املعارف اس تخداما حيرتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين  )ب( ضافة اإ غري ]اإ
 ؛احملمية بأأشاكل التعبري الثقايف التقليديللحقوق املعنوية املرتبطة  [القابل للترصف والتقس مي والتقادم

فامي يتعلق ابلسلع ، شاكل التعبري الثقايف التقليديلأ  [لخمالف للحقيقة أأو مضلّ ]امحلاية من أأي اس تخدام ]و  )ج(
 ]؛[[واخلدمات، مبا يويح بتأأييد من املس تفيدين أأو صةل هبم

ىل  )د( يداع أأي رمس من رسوم املس تخدمني يف الصندوق اذلي ]و[ السعي، حسب الاقتضاء، اإ تكل  تنش ئهاإ
 [.ادلوةل العضو

 2اخليار 

فامي خيص أأشاكل تعبريمه الثقايف  صون املصاحل املادية واملعنوية للمس تفيدينينبغي/]يتعني عىل ادلول الأعضاء  1.5
 التقليدي احملمية، كام يه معّرفة يف هذا ]الصك[، عىل النحو املناسب ووفقا للقانون الوطين، وبطريقة معقوةل ومتوازنة.

ىل مبوجب هذا الصك ل متتد امحلاية  2.5 عروفة أأو املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج امل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياإ
احملمية وقق من حقوق  وأأ املوجودة يف املكل العام،  وأأ ]ملدة معقوةل[، ]الصك[،  هذافون يف جامعة املس تفيدين، كام مه معرّ 

 الفكرية. امللكية

ىل /الصون مبوجب هذا الصك )الصكوك( ل متتد امحلاية 3.5 اليت يكون  التقليدياس تخدامات أأشاكل التعبري الثقايف اإ
( الإدراج يف احملفوظات، والاس تخدام من قبل املتاحف، واحلفظ، والبحث، والاس تخدام العلمي، 1الغرض مهنا: )

بداعية تكون مس تلهمة من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمية 2والتبادل الثقايف؛ ) ( واس تنباط مصنفات أأدبية وفنية واإ
 حمّورة مهنا.[مس تعارة أأو مش تقة أأو  أأو
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 6]املادة 

دارة ]احلقوق[/]املصاحل[  اإ

 1البديل 

نشاء جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 1.6 دارة خمتصة تعينيأأو  اإ للعمل، ابلتشاور قانون الوطين، لل اوفق ،اإ
دارة احل  ./املصاحل املنصوص علهيا يف هذا الصكقوقالوثيق مع املس تفيدين، حسب الاقتضاء، عىل اإ

خطار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ]]ينبغي[/]يتعني[  2.6 دارة تُنشأأ هباإ مبوجب أأو تُعنّي وية أأية اإ
 .[1 الفقرة

 2البديل 

نشاء  1.6 دارة خمتصة، وفقا للقانون الوطينأأو تعيني جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اإ ومبوافقة  اإ
 .[الصك]لإدارة احلقوق/املصاحل املنصوص علهيا يف هذا ع املس تفيدين، من/ابلشرتاك م رصحية

دارة تُنشأأ  2.6 خطار املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية أأية اإ مبوجب أأو تُعنّي ]]ينبغي[/]يتعني[ اإ
 [.[1 الفقرة

  



WIPO/GRTKF/IC/37/5 
Annex 
14 
 

 7]املادة 

 الاس تثناءات والتقييدات

 1البديل 

املنصوص علهيا يف هذا الصك، جيوز لدلول الأعضاء، يف حالت خاصة، اعامتد اس تثناءات  دلى الامتثال لاللزتامات
رة ولزمة محلاية املصلحة العامة، رشط أأل تتعارض تكل الاس تثناءات والتقييدات بدون مرّبر مع مصاحل  وتقييدات مربر

 ل ختّل بغري حق بتنفيذ هذا الصك.املس تفيدين، ]والقانون العريف ]للشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية[، و

 2البديل 

دلى تنفيذ هذا الصك، جيوز لدلول الأعضاء اعامتد الاس تثناءات والتقييدات احملددة يف الترشيعات الوطنية، مبا يف ذكل 
 القانون العريف.

، والإشارات والرموز يف حدود الأفعال املسموح هبا مبوجب القانون الوطين فامي خيص املصنفات احملمية وقق املؤلف .1
احملمية بقانون العالمات التجارية، أأو موضوع أ خر محمي بقانون امللكية الفكرية، ل ]ينبغي/يتعني[ حظر أأي فعل من تكل 

 الأفعال مبوجب حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

الأفعال التالية، سواء اكن خبصوص ]جيوز[ لدلول الأعضاء وضع اس تثناءات ]من قبيل ما ييل[  عىل[ /يتعنينبغيي ] .2
 :ل أأو 1 الفقرةمسموحا هبا يف 

 والبحث؛التعلمي و تعّّل ال  )أأ(

 الأخرى؛المتثيل يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاحف أأو املؤسسات الثقافية البحث و والعرض و  احلفظ )ب(

بداعية ت )ج( أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو مستندة من  ةكون مس تلهماس تنباط مصنفات أأدبية أأو فنية أأو اإ
لهيا أأو مس تعارة مهنا.  اإ

 .2 جيوز لدلول الأعضاء أأن تنص عىل اس تثناءات وتقييدات غري تكل املسموح هبا مبوجب الفقرة .3

يف حالت الاس تخدام/الاس تعامل/الإدراج ينبغي/يتعني عىل ادلول الأعضاء أأن تنص عىل اس تثناءات وتقييدات  .4
يض لتعبري ثقايف تقليدي ]محمي[ يف مصنف أ خر أأو موضوع أ خر، أأو يف احلالت اليت ل يكون دلى املس تخدم فهيا أأي العر

 عّل، أأو أأية أأس باب اكفية للعّل، بأأن التعبري الثقايف التقليدي محمي.

 3البديل 

دلى ]الامتثال لاللزتامات املنصوص علهيا يف[/]تنفيذ[ هذا الصك، جيوز لدلول الأعضاء، يف حالت خاصة، اعامتد 
مع و اس تثناءات وتقييدات، رشط أأل تلحق تكل الاس تثناءات والتقييدات رضرا بال مرّبر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين، 

 .مراعاة املصاحل املرشوعة للغري
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 4البديل 

 اس تثناءات عامة

دلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب ا] [/]ينبغي[/]يتعني عىل[جيوز]] 1.7
أأشاكل التعبري الثقايف القانون الوطين ]ابلتشاور مع املس تفيدين[ ]مبشاركة املس تفيدين[، رشيطة أأن حيرتم اس تخدام 

 :]احملمية[ ما ييل التقليدي

 ]الاعرتاف ابملس تفيدين، حسب الإماكن؛[ )أأ(

حلاق الرضر هبم؛[ )ب( ىل املس تفيدين أأو اإ  ]وعدم الإساءة اإ

 ؛[العادةل اتاملامرسأأشاكل الاس تخدامات/التعامالت/ ]والتوافق مع  )ج(

 املس تفيدين؛[شاكل التعبري الثقايف التقليدي من قبل عدم التعارض مع الاس تعامل العادي لأ و ] )د(

حلاق رضر بال مرّبر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ومراعاة املصاحل املرشوعة للغري.[[ )ه(  ]وعدم اإ

 البديل

دلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدات واس تثناءات مالمئة مبوجب ا] [/]ينبغي[/يتعني عىل[جيوز]] 1.7
 والاس تثناءات[:رشيطة أأن ]تكون تكل التقييدات  ]، القانون الوطين

 مقترصة عىل بعض احلالت اخلاصة؛ أأ()

 تعبري الثقايف التقليدي من قبل املس تفيدين؛[شاكل ال [ العادي لأ الاس تعامل]ل ]تتعارض[ مع ] )ب(

 ]ل تلحق رضرا بال مرّبر ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين؛[ )ج(

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

ىل املس تفيدين أأو يلحق الرضر هبم؛ل  "1"  ييسء اإ

 ويعرتف ابملس تفيدين، حسب الإماكن؛[ "2"

 .[[[العادةل]ويتوافق مع املامرسة  "3"

 ]هناية البديل[

]املقدسة[  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي]يف حال وجود خش ية معقوةل من وقوع رضر يتعذر تداركه فامي يتعلق ب 2.7
 ]أأل تضع ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اس تثناءات وتقييدات.[ [/]ينبغي[/]يتعني[جيوز]]الرسية[، ]و
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 دةس تثناءات حمدّ ا

ىل،[/1التقييدات املنصوص علهيا يف الفقرة ]رهن ] 3.7 ضافة اإ دلول ا] [/]ينبغي[/]يتعني عىل[جيوز][ ذكل، ]اإ
أأو، حسب الاقتضاء، من  ثناءات مالمئة مبوجب القانون الوطيناس ت أأو الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تعمتد تقييدات 

 قبل ]أأحصاب[/]ماّلك[ املصنف الأصيل:

ىل جين أأرابح  الأنشطة، ابس تثناء والبحث، وفقا للربوتوكولت املوضوعة وطنياالتعلمي و لتعّّل ]ل  )أأ( املؤدية اإ
 [حتقيق أأغراض جتارية؛ أأو

الأخرى المتثيل يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاحف أأو املؤسسات الثقافية البحث و و  [والعرض] حفظل]ل )ب(
 [لأغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو لأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة؛اليت يعرتف هبا القانون الوطين، 

ثقايف التقليدي أأشاكل التعبري ال يكون مس تلهام من ]من مصنفات التأأليف[ مصنف أأصيل  لس تنباط )ج(
لهيا أأو مس تعارا مهنا؛[ أأو  مستندا اإ

 .[[1.5]]ينبغي[/]يتعني[ أأن ل ينطبق هذا احلك عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]احملمية[ املوصوفة يف املادة 

 :أأو ل 1الفقرة السامح ابلأفعال التالية، سواء اكن مسموحا هبا يف  [يتعني]/نبغي[ي ]] 4.7

يف املؤسسات الثقافية املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين املناسب  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياس تخدام ] )أأ(
املتاحف لأغراض غري جتارية متعلقة ابلرتاث الثقايف أأو أأغراض أأخرى ختدم املصلحة العامة، و املكتبات و واحملفوظات 

 [؛المتثيلو  والبحث العرض[و ] فظاحللأغراض مبا يف ذكل 

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يكون مس تلهام من ]من مصنفات التأأليف[ مصنف أأصيل  ]واس تنباط )ب(
لهيا أأو مس تعارا مهنا؛[ أأو  مستندا اإ

 ]واس تخدام/اس تعامل تعبري ثقايف تقليدي مش تق ]قانونيا[ من مصادر غري املس تفيدين؛[ )ج(

 ]واس تخدام/اس تعامل تعبري ثقايف تقليدي معروف ]من خالل طرق قانونية[ خارج جامعة املس تفيدين.[[ )د(

]]ابس تثناء حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية من الكشف[، ويف حدود الأفعال املسموح هبا مبوجب  5.7
حق املؤلف أأو الإشارات والرموز لفكرية ]مبا يف ذكل[[/]حقوق امللكية ااملصنفات احملمية مبوجب  فامي خيص القانون الوطين

، أأو الاخرتاعات احملمية برباءات أأو مناذج املنفعة والتصاممي احملمية وققوق التصاممي الصناعية جتارية اتاحملمية بعالم
 [.[حظر أأي فعل من تكل الأفعال مبوجب حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]يتعني[/]ينبغي[ ل
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 [8]املادة 

 ]مدة ]امحلاية[/]الصون[

 1اخليار 

أأشاكل التعبري الثقايف اية/حقوق رساين امحلاملناس بة ل  املدةجيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ حتديد  1.8
 التقليديأأشاكل التعبري الثقايف دامت  ]اليت جيوز أأن[ ]ينبغي أأن[/]يتعني أأن[ ترسي ما]لهذا ]الصك[/]، وفقا التقليدي

 هذا ]الصك[، وابلتشاور مع املس تفيدين.[[]معايري الأهلية للحصول عىل امحلاية[ وفقا ل  ليبتس تويف/ت

ضد التعبري الثقايف التقليدي لأشاكل  املمنوحةمحلاية أأن تنص عىل أأن ا جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ 2.8
حلاق حتريف أأو تشويه أأو تعديل أأو انهتاك مما يُ أأي  املس تفيدين أأو املنطقة اليت هبا أأو بسمعة أأو صورة  الرضررتكب هبدف اإ

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

 2اخليار 

املوضوع احملّدد يف هذا ]الصك[ طاملا اس متر املس تفيدون من امحلاية يف  ول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ادل] حتمي 1.8
 .3المتتع بنطاق امحلاية املبنّي يف املادة 

 3اخليار 

أأن تنص عىل أأنه ]ينبغي[/]يتعني[، فامي خيص اجلوانب املادية عىل  جيوز ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[] 1.8
 لتقليدي، أأن ترسي امحلاية ملدة حمدودة.[[الأقل لأشاكل التعبري الثقايف ا
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 [9]املادة 

 الرشوط الشلكية

 1اخليار 

 ةحامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لأي]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ ضع أأل ختُ  يتعني/ينبغي]مكبدأأ عام،[  1.9
 رشوط شلكية.

 2اخليار 

 .[أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي[ ]لدلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تفرض رشوطا شلكية محلاية ]جيوز] 1.9

خضاع حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية لأية 1ابلرمغ من الفقرة  2.9 ، ل جيوز ]دلوةل عضو[/]طرف متعاقد[ اإ
 رشوط شلكية.
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 10]املادة 

 [[املصاحل]/[احلقوق]وممارسة  العقوابت واجلزاءات]

 1البديل 

دارية تدابري قانونية و/أأو يتعني عىل ادلول الأعضاء وضع مناس بة وفعاةل ورادعة ومتناس بة من أأجل التصدي حلالت  اإ
 التعدي عىل احلقوق املنصوص علهيا يف هذا الصك.

 2البديل 

دارية تدابري قانونية و/أأو ية،[ وضعيتعني عىل ادلول الأعضاء، ]ابلشرتاك مع ]الشعوب[ الأصل  1.10 ميرّسة ومناس بة  اإ
وفعاةل ]ورادعة[ ومتناس بة من أأجل التصدي حلالت التعدي عىل احلقوق املنصوص علهيا يف هذا الصك. وينبغي أأن تمتتع 

ثبات الرضر امل نفاذ لصاحلهم الشخيص ويتعني أأل يُشرتط مهنم اإ جراء اإ  ادي.]الشعوب[ الأصلية ابحلق يف اس هتالل اإ

ذا ثبت التعدي عىل احلقوق احملمية مبوجب هذا الصك طبقا للفقرة 2.10 نفاذ 1.10 اإ ، يتعني أأن تشمل العقوابت تدابري اإ
مدنية وجنائية حسب الاقتضاء. وجيوز تضمني اجلزاءات تدابري العداةل الإصالحية ]مثل الإعادة[، وفق طبيعة التعدي 

 وأأثره.

 3البديل 

دارية تدابري قانونية و/أأولدلول الأعضاء السعي من أأجل اعامتد  ينبغي مناس بة وفعاةل ومتناس بة، وفقا لأنظمهتا القانونية، من  اإ
 أأجل ضامن تطبيق هذا الصك.

 4البديل 

أأو الإدارية  ينبغي/يتعني عىل ادلول الأعضاء/الأطراف املتعاقدة أأن توفر، وفقا للقانون الوطين، التدابري القانونية أأو الس ياس ية
هامل، مبالالزمة   .[س تفيدينامل صاحل ملنع الإرضار، عن قصد أأو عن اإ
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 [11]املادة 

 ]التدابري الانتقالية

املعايري املنصوص  تس تويفعىل مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ا ]الصك[ ق هذطبر ]ينبغي[/]يتعني[ أأن ي  1.11
 حزي النفاذ.]الصك[  دخولعند  ا ]الصك[علهيا يف هذ

]]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ تأأمني احلقوق اليت اكتس هبا الغري مبوجب  1اخليار  2.11
 القانون الوطين قبل دخول هذا ]الصك[ حزي النفاذ.

دخول هذا ]الصك[ حزي النفاذ  اليت بدأأت قبلخبصوص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الأفعال املس مترة  2اخليار  2.11
ا ]الصك[ لتامتىش مع هذ هاتكييف ]]ينبغي[/]يتعني[  واليت ما اكنت لتكون مباحة أأو اليت ينظمها هذا ]الصك[ بطريقة خمتلفة،

 السامح ابس مترارها[.]]ينبغي[/]يتعني[  [/3لفقرة رهن أأحاكم ايف غضون فرتة معقوةل بعد دخوهل حزي النفاذ، 

ىل املس تفيدينيتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تكتيس أأمهية خاصة  وفامي 3.11 واليت تكون قد  ابلنس بة اإ
احلق يف اسرتجاع تكل  لهؤلء املس تفيدينكون يأأن ]ينبغي[/]يتعني[ ، هؤلء املس تفيدينأأخرزجت عن نطاق حتّك 

 الأشاكل.[
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 [12]املادة 

 رى[]العالقة ابلتفاقات ادلولية ]الأخ

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ تنفيذ هذا ]الصك[ بطريقة ]تكفل ادلمع املتبادل[  1.12
 لالتفاقات ادلولية ]الأخرى[ ]السارية[.[

لغاء للحقوق اليت تمتتع هبا ]الشعوب[ الأصلية أأو امجل 2.12] اعات ليس يف هذا الصك ما ميكن/يتعني تفسريه اكنتقاص أأو اإ
عالن الأمم املتحدة بشأأن  احمللية حاليا أأو قد تكتس هبا يف املس تقبل، وكذكل حقوق ]الشعوب[ الأصلية املنصوص علهيا يف اإ

 حقوق الشعوب الأصلية.

 حال تنازع بني القوانني، تكون الغلبة حلقوق ]الشعوب[ الأصلية املنصوص علهيا يف الإعالن املذكور وينبغي أأن يف 3.12
 تفسري بأأحاكم ذكل الإعالن.[ يسرتشد أأي
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 [13]املادة 

 ]املعامةل الوطنية

املس تفيدين اذلين مه من مواطين ]ادلول عىل ]ينبغي[/]يتعني عىل[ لك ]دوةل عضو[/]طرف متعاقد[ أأن يطبق 
املس تفيدين اذلين مه من مواطنيه الأخرى معامةل ل تقل تفضياًل عن تكل اليت يطبقها عىل  [لأطراف املتعاقدةالأعضاء[/]ا

 محلاية املنصوص علهيا مبوجب هذا ]الصك[.[يتعلق ابفامي 
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 13و 11و 10و 9و 8]بدائل املواد 

 عدم النص عىل تكل الأحاكم[
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 [14]املادة 

 ]التعاون عرب احلدود

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

ذ ، مبشاركة ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية املعنية، حسب الاقتضاء، بغرض تنفيلحدود[ل ]احملمية[ العابرةالتقليدي 
 هذا ]الصك[.[
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 15املادة 

ذاكء الوعي  ]تكوين الكفاءات واإ

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ التعاون عىل تكوين الكفاءات وتعزيز املوارد البرشية،  1.15
 س امي تكل اخلاصة ابملس تفيدين، وتطوير القدرات املؤسس ية، من أأجل تنفيذ ]الصك[ بفعالية. ل

]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ توفري املوارد الالزمة ]للشعوب[ الأصلية وامجلاعات  2.15
احمللية والتعاضد معها من أأجل وضع مرشوعات لتكوين الكفاءات داخل ]الشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية تركّز عىل 

لكرتونية وتعلميية جديدة تكون مالمئة ثقافيا، وُمس تحدثة مبشاركة اتمة وفعاةل تطوير أ ليات ومهنجيات مناس بة، مثل مواد اإ 
 ]للشعوب[ الأصلية وامجلاعات احمللية واملنظامت اليت متثلها.

]يف هذا الس ياق، ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ أأن تنص عىل مشاركة اتمة  3.15
 اب املصاحل، مبا يف ذكل املنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص.[للمس تفيدين و غريمه من أأحص

س امي توعية  ]ينبغي[/]يتعني عىل[ ]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقدة[ اختاذ تدابري لإذاكء الوعي ]ابلصك،[ ل 4.15
 مس تخديم وأأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلزتاماهتم مبوجب هذا الصك.[

 ]هناية املرفق والوثيقة[


