
 

WIPO/GRTKF/IC/45/5 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022سبتمير  29التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون الخامسةالدورة 
 2022 مير سدي 9إىل  5جنيف، من 

وع مواد ي التقليدي: مشر
 
 حماية أشكال التعبير الثقاف

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي دورتها  .1
ي عقدت من الرابعة و ف 

، أعدت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية 2022سبتمير  16إىل  12األربعير  الت 
، نصا آخر WIPO/GRTKF/IC/44/5الوثيقة الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )"اللجنة"(، استنادا إىل 

وع مواد  لة –بعنوان "حماية المعارف التقليدية: مشر
ر
ين المعد ي ختام البند قررت اللجنة و . (".Rev) نسخة الميشر

إحالة هذا النص، ف 
ي من جدول األعمال "المعارف التقليدية/أشكال التعبير الثق 5

ي التقليدي" ف 
 
، إىل الدورة الخامسة واألربعير  للجنة، 2022سبتمير  16اف

ا لوالية اللجنة ل
ً
 . 2022وبرنامج العمل لعام  2023-2022لثنائية وفق

 بالقرار، أرفق .2
ً
لة )حماية ت الوثيقة "وعمال

ر
وع مواد، النسخة المعد  هذه الوثيقة. ب "(.REVالمعارف التقليدية: مشر

إن اللجنة مدعوة إىل استعراض الوثيقة  .3
ي المرفق

بغرض إعداد نسخة  والتعليق عليها  الواردة ف 
 مراَجعة منها. 

المرفق[ ]يلي ذلك
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ز
وع مواد حماية أشكال التعبي  الثقاف  مشر

لةنسخة ال
ّ
 (2022سبتمير  Rev.( )16) المعد
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 الديباجة/مقدمة

1 .  
ً
افا ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية ، وبتطلعات بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية اعي 

نة  فيه[؛ ]المبير

 بأن ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية لها الحق[ اإلقرار بحقوق ]الشعوب[ األصلية ومصالح الجماعات  . 2
ً
]إقرارا

ها الثقا ي ذلك أشكال تعبير
 
، بما ف ي

 
اثها الثقاف ي الحفاظ عل ملكيتها الفكرية المرتبطة بي 

 
ي التقليدي، والتحكم فيها المحلية[ ف

 
ف

 وحمايتها وتنميتها؛[

ي مراعاة داللة  . 3
 بأن وضع ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية يختلف من منطقة ألخرى ومن بلد آلخر وأنه ينبغ 

ً
إقرارا

 الخصائص الوطنية واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية؛

 بأن أشكال التعبير الثق . 4
ً
ي ذلك قيمة إقرارا

 
ي التقليدي ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية لها قيمة ]ذاتية[، بما ف

 
اف

 اجتماعية وثقافية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وتجارية وتربوية؛

ي التقليدي . 5
 بأن أشكال التعبير الثقاف 

ً
افا  لما يجري من نشاط  اعي 

ً
را
ُ
ط
ُ
ة، بإويتواصل من حياة فكرية  إبداعي تكفل أ ر  داعية متمير

 ؛لجماعات األصلية والمحليةوا ]للشعوب[ بالنسبة]جوهرية[ تكتسي مكانة 

ي التقليدي وتنميتها وتبادلها ونقلها بشكل متواصل؛ . 6
ي ألشكال التعبير الثقاف 

 لالستخدام العرف 
ً
اما  احي 

ام  إذكاءً  . 7 ي التقليديالحي 
ي التقليديأشكال التعبير وكرامة أصحاب  أشكال التعبير الثقاف 

أشكال  يحافظون علالذين  الثقاف 

 ة؛، وكذا سالمتهم الثقافية وقيمهم الروحيالتعبير تلك

 بأن  . 8
ً
افا ي التقليديحماية اعي 

ي أن تسهم أشكال التعبير الثقاف 
ي النهوض  ينبغ 

ي االبتكار ونقل باإلبداع و ف 
أشكال التعبير الثقاف 

ها بما يعود بالمنفعة عل كل من أصحاب  التقليدي ومستخدميها وبطريقة تساعد عل تحقيق الرفاه  أشكال التعبير تلكونشر

 . االجتماعي واالقتصادي وإرساء توازن بير  الحقوق والواجبات

 ل] . 9
ً
ها من الممارسات العادلة لحرية الفكرية والفنية وأعمال البحث تشجيعا ي بشر أو غير

متفق عليها، بما وط والتبادل الثقاف 

ي ذلك التقاسم العادل وال
ة وإقرار ومشاركة من قبل ]ا منصفف  األصلية  [لشعوبللمنافع ورهن موافقة حرة ومسبقة ومستنير

 و]األمم/المستفيدين.[؛[ المحلية[والجماعات ]

 للدعم المتبادل مع االتفاقات الدولية المتعلقة بحماية  . 10
ً
ي ]ضمانا

وصونها، وتلك المتعلقة  التقليدي أشكال التعبير الثقاف 

 بالملكية الفكرية؛[

ي النهوض باالبتكار واإلبداع ونقل  . 11
 بالدور الذي يؤديه نظام الملكية الفكرية ف 

ً
ي التقليديإقرارا

ها  أشكال التعبير الثقاف  ونشر

دي  ي التنمية االقتصادية بما يخدم أصحاب المصلحة ومورر
ي التقليوف 

 لذلك الدور من  ديأشكال التعبير الثقاف 
ً
ومستخدميها، وتأكيدا

 جديد؛

12 .  
ً
ي يكتسيها ملك عام حيوي ومجموعة  إقرارا

ي التقليديبالقيمة الت 
المتاحة لالستخدام من قبل الجميع،  أشكال التعبير الثقاف 

ورية لإلبداع واالبتكار، [ و] عد ض 
ُ
ي ت
 [. وبالحاجة إىل حماية الملك العام والحفاظ عليه]الت 
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 بالحاجة  . 13
ً
بأشكال إىل قواعد وضوابط جديدة فيما يخص توفير الوسائل الفعالة والمناسبة إلنفاذ الحقوق المتعلقة ]إقرارا

ي التقليدي
 
 ، مع مراعاة االختالفات القائمة بير  األنظمة القانونية الوطنية؛التعبير الثقاف

ه كانتقاص أو إلغاء للحقوق]ليس  . 14 ي هذا الصك ما يمكن تفسير
 
ي تتمتع بها ]الشعوب[ األصلية أو الجماعات المحلية  ف

الت 

 
ً
ي المستقبل.  حاليا

 
 [أو قد تكتسبها ف
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 1]المادة 

 استخدام المصطلحات

 ألغراض هذا الصك: 

ي التقليدي 
ز
بدى[ ]نتيجة نشاط فكريأشكال التعبي  الثقاف

ُ
ر فيها عن الممارسات والمعارف التقليدية، ]تظهر أو ت  هي أية أشكال ُيعير

ي سياق تقليدي أو انطالقا 
 
هم من المستفيدين[ ف [ من قبل ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية و/أو ]غير

أو تجارب أو تبّصر

ي  [هي ]/ [قد تكون]من ذلك السياق، و
ة وشاملة ألشكال التعبير اللفظ  ي 1حيوية ومتغير

، وأشكال التعبير 2، وأشكال التعبير الموسيق 

 وغير الملموسة، أو أي تشكيلة منها.  4وسة، وأشكال التعبير الملم3بالحركة

ي مصطلح ]
ي التقليدي]مكونات الموضوع[/] متاحة للجمهور]يعت 

 
ي أشكال التعبير الثقاف

ة بأية جماعة ][ الت  فقدت صلتها المميرِ 

.[ [بالتاىلي ]وأصبحت  [أصلية ي
نة، عل الرغم من إدراك الجمهور لمنشئها التاريخ   عامة أو ُمخزر

 بديل]

ي مصطلح 
ي التقليدي المستخدمة خارج ممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات  متاحة للجمهوريعت 

أشكال التعبير الثقاف 

ي نشأت فيها 
 للجمهور.[المحلية الت 

ً
ي قد يكون معروفا

 ، عل الرغم من أن أصلها التاريخ 

ي ستخدام[/]"استعمال"[ ]]"ا
 يعت 

ي التقليدي مشموال بمنتج:  )أ(
ي حال كان التعبير الثقاف 

 ف 

اده أو عرضه للبيع أو بيعه أو تخزينه أو  "1"  ؛[خارج السياق التقليدي] [استخدامه]تصنيع المنتج أو استير

 . [خارج السياق التقليدي] [استخدامه]أو امتالك المنتج ألغراض عرضه للبيع أو بيعه أو  "2"

ي حال كان  )ب(
ي التقليديف 

 : طريقة صنعمشموال ب التعبير الثقاف 

 استعمال طريقة الصنع خارج السياق التقليدي؛ "1"

ة الستعمال طريقة  "2" ي البند الفرعي )أ( فيما يخص منتج يكون نتيجة مباشر
ة األفعال المشار إليها ف  أو مباشر

 الصنع. 

                                                
ها من  1 ي وغير  [أشكال الشد؛ والكلمات واإلشارات واألسماء والرموز. ]مثل الحكايات والمالحم واألساطير والحكايات الشعبية والشعر واألحاجر
ة عن طقوس.  2 ي واإليقاعات والمعزوفات الموسيقية واألصوات المعيرر

 []مثل األغان 
ات واأللعاب واأللعاب الرياضية ال] 3 سة والمسير

ر
ي أماكن مقد

 
ليدية تقمثل الرقصات وأعمال المهرجان والعروض المشحية والشعائر والطقوس والطقوس ف

تة تة أو غير مثبر
ها من أوجه األداء، سواء مثبر  .[وعروض الدىم وغير

واألشكال الروحية  مثل أشكال التعبير المادي للفنون والصناعات الحرفية واألقنعة أو األزياء الخاصة بالعروض والسجاد المصنوع يدويا والهندسة المعمارية] 4
 الملموسة واألماكن المقدسة.[
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ي  )ج(
 
ي التقليدي ف

 
 أنشطة البحث والتطوير المربحة أو ألغراض تجارية.[[استخدام التعبير الثقاف

 يشينمالل يدب

ي ]]"استخدام[/]"استعمال"[ 
 يعت 

ي  (أ)
 
ي التقليدي  حال كانف

 
ال استنادا إىل ، بمنتج مشموال التعبير الثقاف ي حال كان منتج ُمستحدثا أو ُمحصر

 
ي تعبير أو ف

 
ثقاف

اده أو عرضه للبيع أو بيعه أو تخزينه أو استخدامه، تقليدي  . تصنيع المنتج أو استير

ي حال كان (ب)
 
ي التقليدي  ف

 
لة ]أو[  طريقة صنعب مشموال التعبير الثقاف ي حال كانت طريقة صنع ُمستحدثة أو ُمحصر

 
ف

ي تعبير استنادا إىل 
 
ة األفعال  استعمال طريقة الصنع؛ : تقليديثقاف ي البند الفرعي )أ( فيما يخص منتج  المشار أو مباشر

 
إليها ف

ة الستعمال طريقة الصنع  ؛يكون نتيجة مباشر

ي حال كان (ج)
 
ي التقليدي  ف

 
ي أنش شموال مالتعبير الثقاف

 
 . غير التجاريةأو طة البحث والتطوير التجارية ف
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 2]المادة 

 هدافاأل

 بديل الميشين

 : إىل يهدف هذا الصك

ي التقليديأل توفير حماية فعالة ومالئمة  (أ)
 
 ؛شكال التعبير الثقاف

ي التقليديأل عن خطأ حقوق الملكية الفكرية ع منح ومن (ب)
 
 ؛شكال التعبير الثقاف

اف بالشعوب األصلية والمجتمعات و  (ج) ي التقليدأل المحلية كأصحاب االعي 
 
 ي. شكال التعبير الثقاف

 

 1البديل ]

 : توفير حماية فعالة ومتوازنة ومالئمة فيما يخص الملكية الفكرية لمنع ما يلي إىل  يهدف هذا الصك

ي التقليدي استخدام )أ(
 ؛6و/أو بدون مقابل 5بدون تّصي    ح أشكال التعبير الثقاف 

ي التقليدي، ومنح حقوق )ب(
 الملكية الفكرية عن خطأ لحماية أشكال التعبير الثقاف 

ي التقليدي[.[
 ]مع دعم االستخدام المناسب ألشكال التعبير الثقاف 

 2]البديل 

ي التقليدي ضمن نظام 
يهدف هذا الصك إىل دعم االستخدام المناسب والحماية الفعالة والمتوازنة والمالئمة ألشكال التعبير الثقاف 

اف بحقوق ]]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية[ ]المستفيدين[.[الم ، ومع االعي  ي
 للقانون الوطت 

ً
 لكية الفكرية، وفقا

 3]البديل 

 
ً
ي التقليدي وحمايتها ضمن نظام الملكية الفكرية، وفقا

يهدف هذا الصك إىل دعم االستخدام المناسب ألشكال التعبير الثقاف 

ا ، ومع احي  ي
 م مصالح الشعوب األصلية والجماعات المحلية من أجل: للقانون الوطت 

ي التقليدي وسوء استخدامها واستخدامها بدون تّصي    ح )أ(
هم الثقاف  وع ألشكال تعبير ]، منع التملك غير المشر

 ؛مع تحقيق أقىص استفادة من نظام الملكية الفكرية القائم[

ي وتشجيع النشاط اإلبداعي واالبتكاري وحمايته بغض  )ب(
النظر عن االنتفاع التجاري به؛ مع اإلقرار بالقيمة الت 

ورة حماية الملك العام والحفاظ عليه وتعزيزه؛  يكتسيها الملك العام وض 

ي التقليدي )ج(
 ؛ومنع منح حقوق الملكية الفكرية أو إعمالها عن خطأ لحماية أشكال التعبير الثقاف 

                                                
. يشمل االستخ 5 ي

ي التقليدي وسوء استخدامها واستخدام بشكل غير قانون 
 
وع ألشكال التعبير الثقاف  دام بدون تّصي    ح جملة أمور منها التملك غير المشر

 يشمل االستخدام بدون مقابل عدم توفير استحقاقات مالية أو غير مالية.  6
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ي التقليدي ألغراض التنمية المجتمعية المستدامة حيثما وتعزيز االستخدام المناسب ألشكال التعبير  )د(
 
الثقاف

ي ذلك.[[
 
 أبدت الشعوب األصلية والجماعات المحلية رغبتها ف
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 3المادة ]

 معايير الحماية/معايير األهلية

 بديل الميشين

ي التقليديتشمل الحماية بموجب هذا الصك  1.3
 
ي  ،أشكال التعبير الثقاف

 : الت 

]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية، وتطورها وتمتلكها  تكشف عنها  تتلقاها أوتبدعها أو تستنبطها أو  (أ)
 لقوانينها وبروتوكوالتها العرفية[؛

ً
ي سياق جماعي ]وفقا

 
 وتستخدمها وتحافظ عليها ف

اث التقليدي للشعوب األصلية والجماعات المحلية واالجتماعيةوترتبط بالهوية الثقافية  (ب)  ال ي، والي 
ً
عد جزءا

ُ
تجزأ وت

اث؛  من تلك الهوية وذلك الي 

 . جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال  منتتوارث عير األجيال أو ]يمكن أن[ و (ج)

2.3  ، ي
ف بيجوز للدول األعضاء، بموجب قانونها الوطت  موضوعات ذات اآلخرين الذين أبدعوا مستفيدين للالحماية أن تعي 

 . صلة

 1]البديل 

: 2.3مع مراعاة المادة  1.3 ي
ي التقليدي الت 

 ، تشمل الحماية بموجب هذا الصك أشكال التعبير الثقاف 

هم من المستفيدين[ أو تستنبطها أو تتلقاها أو )أ( تكشف  تبدعها ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية و/أو ]غير

 لقوانينها وبروتوكوالتها العرفية[؛
ً
ي سياق جماعي ]وفقا

 عنها، وتطورها وتمتلكها وتستخدمها وتحافظ عليها ف 

اث ال )ب( هم من وترتبط بالهوية الثقافية واالجتماعية والي  تقليدي ]للشعوب[ األصلية والجماعات المحلية و/أو ]غير

اث؛  ال يتجزأ من تلك الهوية وذلك الي 
ً
عد جزءا

ُ
 المستفيدين[، وت

 وتتوارث عير األجيال أو من جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال؛ )ج(

ي  2.3
ط وجود مسبق ألشكال يجوز للدول األعضاء/األطراف المتعاقدة أن تقوم، بموجب قانونها الوطت  ، بتقييد الحماية بشر

ي التقليدي طوال مدة معقولة تحددها الدول األعضاء/األطراف المتعاقدة.[
 التعبير الثقاف 

 2]البديل 

 : ي
ي التقليدي الت 

ي أن تشمل الحماية بموجب هذا الصك أشكال التعبير الثقاف 
 ينبغ 

هم من المستفيدين[ أو تستنبطها أو تتلقاها أوتبدعها ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية و/أ )أ( تكشف  و ]غير

 لقوانينها وبروتوكوالتها العرفية[؛
ً
ي سياق جماعي ]وفقا

 عنها، وتطورها وتمتلكها وتستخدمها وتحافظ عليها ف 

اث التقليدي ]للشعوب[ األصلية والجماعات المحلية و/أو ]غير  )ب(
هم من وترتبط بالهوية الثقافية واالجتماعية والي 

اث وترتبط بهما بوضوح؛  ال يتجزأ من تلك الهوية وذلك الي 
ً
عد جزءا

ُ
 المستفيدين[، وت

 عن خمسير  سنة أو )ج(
خمسة  وتتوارث عير األجيال أو من جيل إىل آخر، سواء بصورة متتالية أم ال، لمدة ال تقلر

  أجيال.[[
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 4المادة ]

 المستفيدون

 1]البديل 

هم من المستفيدين،المحلية  جماعاتلالشعوب األصلية واهم  هذا الصكالمستفيدون من  ي  7وغير
ي القانون الوطت 

 
دين ف

ر
 .[المحد

 2]البديل 

ي  المستفيدون من
 
ي تملك أشكال التعبير الثقاف

الحماية بموجب هذا الصك هم ]الشعوب[ األصلية والجماعات المحلية الت 

 ليها وتستخدمها وتطورها.[التقليدي ]المحمية[ وتعيرر عنها وتستنبطها وتحافظ ع

 3]البديل 

هم من المستفيدين، ]مثل الدول ]و/أو األمم[[،  المستفيدون من هذا الصك هم ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية وغير

]]. ي
ي القانون الوطت 

دين ف 
ر
 المحد

 

 بديل الميشين

 : هم بموجب هذا الصكالمستفيدون 

 ،والمحلية جماعاتلوااألصلية الشعوب  (أ)

.[و  (ب) ي
 عند االقتضاء، كيانات أخرى، عل النحو المحدد بموجب القانون الوطت 

 

  

                                                
هم من المستفيدين" الدول أو األمم.  7  قد يشمل مصطلح "غير
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 5]المادة 

 نطاق ]الحماية[/]الصون[

 1]البديل 

[/]يتعير  عل[ ]الدول األع 1.5 ي
فيما يخص  صون المصالح المادية والمعنوية للمستفيدينضاء[/]األطراف المتعاقدة[ ]ينبغ 

ي ]
ي هذا ]الصك[، عل النحو المناسب ووفقا للقانون الوطت 

 
فة ف ي التقليدي ]المحمية[، كما هي معرر

 
هم الثقاف مع مراعاة و أشكال تعبير

ي المادة
 
فة ف  [ وبطريقة معقولة ومتوازنة. 7 االستثناءات والتقييدات، كما هي معرر

ي التقليديإىل بموجب هذا الصك ال تمتد الحماية  2.5
 
المعروفة أو المستخدمة عل نطاق واسع خارج  أشكال التعبير الثقاف

ي جماعة المستفيدين، كما هم معرر 
 
ي الملك العام،  و أ]لمدة معقولة[، ]الصك[،  هذا فون ف

 
المحمية بحق من حقوق  و أالموجودة ف

 الفكرية.[ ملكيةال

 2]البديل 

يعية و/أو إدارية و/أو سياسية،  1.5 [ أن تتخذ الدول األعضاء تدابير تشر /يتعير  ي
ي  عل النحو المناسب]ينبغ 

ووفقا للقانون الوطت 

: 14وبطريقة معقولة ومتوازنة وبطريقة ومتوافقة مع المادة   ، لضمان ما يلي

ي حال كانت القوانير  والممارسات العرفي )أ(
ة ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية/المستفيدين تشير إىل نفاذ ف 

د إىل  ي التقليديمقير
ي ذلك عندما تكون أشكال التعبير الثقاف 

ي التقليدي، بما ف 
 شية أو مقدسة:  أشكال التعبير الثقاف 

ي الحفاظ عل  "1"
ي اتمتع المستفيدين بالحق االستئثاري والجماعي ف 

 لتقليدي الخاصة بهمأشكال التعبير الثقاف 

والتحكم فيها واستخدامها وتنميتها والسماح بالنفاذ إليها واستخدامها/استعمالها أو منعهما؛ والحصول عل نصيب 

 عادل ومنصف من المنافع المتأتية من استخدامها. 

ي إسناد  "2"
ي التقليدي الخاصة بهمتمتع المستفيدين بالحق المعنوي ف 

ي وال أشكال التعبير الثقاف 
حق ف 

م سالمة  ي التقليدي المذكورةاستخدامها استخداما يحي 
 . أشكال التعبير الثقاف 

ي حال كانت القوانير  والممارسات العرفية ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية/المستفيدين تشير إىل  )ب(
 أنف 

ي التقليدي
 تحت التحكم الحّصي للمستفيدين ولكنها  أشكال التعبير الثقاف 

ر
 بالهوية لم تعد

ً
 واضحا

ً
تظل مرتبطة ارتباطا

 الثقافية للمستفيدين: 

 حصول المستفيدين عل نصيب عادل ومنصف من المنافع المتأتية من استخدامها؛ "1"

ي التقليدي الخاصة به "2"
ي إسناد أشكال التعبير الثقاف 

ي  متمتع المستفيدين بالحق المعنوي ف 
والحق ف 

م سالمة  ي التقليدي المذكورةاستخدامها استخداما يحي 
 . أشكال التعبير الثقاف 

ة و/أو المستعملة  2.5 ي التقليدي المستعملة دون الحصول عل الموافقة المسبقة المستنير
]فيما يخص أشكال التعبير الثقاف 

، يجوز ]للشعوب[ والجماعات القوانير  والممارسات العرفية ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحليةبطريقة ال تتوافق مع 

هم من المستفيدين، حسب االقتضاء، االلتماس من السلطات الوطنية المعنية الحماية المنصوص عليها  األصلية والمحلية أو غير
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ي الفقرة 
 
دولية مع مراعاة كل الظروف الوجيهة، مثل الوقائع التاريخية والقوانير  األصلية والعرفية والقوانير  الوطنية وال)أ(، 1.5ف

ي يمكن أن تنجم عن ذلك 
ار الثقافية الت  ح به االستعمالواألدلة عل األض   .[[غير المّصر

 3]البديل 

ي حال كانت  1.5
 
ي التقليديف

 
[ ]مملوكة بشكل فقط ]مقدسة[ ]أو شية[ أو ]معروفة بشكل آخر  [المحمية] أشكال التعبير الثقاف

/يتعير  عل الدول األعضاءاألصلية أو الجماعات المحل [الشعوب]وثيق[ داخل  ي
 ية، ينبغ 

، تسمح أو / سياسية و أو / توفير تدابير قانونية و  )أ( ي
 : ما يلي بللمستفيدين إدارية، عند االقتضاء ووفقا للقانون الوطت 

ي التقليدي]استنباط[  "1"
 
  [المحمية] أشكال التعبير الثقاف

 
 م فيها وتطويرها؛المذكورة والمحافظة عليها والتحك

ي التقليديالكشف عن  [ منعردع]و "2"
 
وتثبيتها بدون تّصي    ح ومنع  [المحمية]الشية  أشكال التعبير الثقاف

ي ب استخدامها 
 ؛شكل غير قانون 

ي التقليدي]والتّصي    ح أو رفض التّصي    ح بالنفاذ إىل  "3"
المذكورة  [المحمية] أشكال التعبير الثقاف 

ةومقة سبحرة وم بناء عل موافقة [استعمالها]واستخدامها/  وط متفق عليها  ستنير  ؛[أو إقرار ومشاركة وشر

 ]الحماية من أي استخدام و  "4"
 
ي التقليدي [لمخالف للحقيقة أو مضل

، فيما ]المحمية[ ألشكال التعبير الثقاف 

 ؛يتعلق بالسلع والخدمات، بما يوجي بتأييد من المستفيدين أو صلة بهم

ي التقليديرر االستخدام أو التغيير الذي يححظر  [منعو] "5"
أو يشوهها  ]المحمية[ ف أشكال التعبير الثقاف 

 . ينتقص من أهميتها الثقافية لدى المستفيدين أو

[:  )ب(  ]عل ما يلي
 تشجيع المستخدمير 

ي التقليديإسناد  "1"
 المذكورة إىل المستفيدين؛ [المحمية] أشكال التعبير الثقاف 

وط استخدام وبذل كل الجهود ل "2" ي اتفاق مع المستفيدين لوضع شر
ي التقليديلدخول ف 

 أشكال التعبير الثقاف 

 ؛[المحمية]

م القواعد والممارسات الثقافية للمستفيدين إضافة إىل  "3" واستخدام/استعمال المعارف استخداما يحي 

ي التقليديبأشكللحقوق المعنوية المرتبطة  [الطابع غير القابل للتّصف والتقسيم والتقادم]
 ال التعبير الثقاف 

 . [المحمية]

ي حال ظلت  2.5
ي التقليدي]ف 

ظا عليها[ ]و[/]أو[ مستخدمة ]و[/]أو[  [[المحمية] أشكال التعبير الثقاف 
َ
]مملوكة[ ]و[/]أو[ ]محاف

اسع وليست متاحة للجمهور ]ولكنها غير معروفة عل نطاق و كانت مطورة من طرف ]الشعوب[ األصلية أو الجماعات المحلية و 

/يتعير  عل الدول األعضاء ي
أو / تدابير قانونية و  توفير [/]إىل نو المستخدمعل أن يسغ تشجيع ال ]مقدسة[ وال ]شية[[، ينبغ 

[[: أو / سياسية و   ]عل ما يلي
ي من أجل تشجيع المستخدمير 

 إدارية، عند االقتضاء ووفقا للقانون الوطت 

اف بالمستفيدين كمصدر اال  )أ( ي التقليديألشكال عي 
ر هؤالء خالف إال إذا قرر ، وإسنادها إليهم [المحمية] التعبير الثقاف 

ي التقليديذلك، أو كانت 
  [المحمية] أشكال التعبير الثقاف 

ر
 غير مسندة إىل شعب أصلي محد

ر
 ].[دة]؛[د أو جماعة محلية محد
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وط استخدام وبذل كل الجهود ل )ب( ي اتفاق مع المستفيدين لوضع شر
 
ي التقليديأشكلدخول ف

 
 ال التعبير الثقاف

 ؛[المحمية]

م القواعد والممارسات الثقافية للمستفيدين إضافة إىل ] )ج( الطابع غير ]واستخدام/استعمال المعارف استخداما يحي 

ي التقليديللحقوق المعنوية المرتبطة  [القابل للتّصف والتقسيم والتقادم
 
 ].[[]؛[[المحمية] بأشكال التعبير الثقاف

 ]أي استخدام عن  ]واالمتناع )د(
 
ي التقليدي [لمخالف للحقيقة أو مضل

 
، فيما يتعلق ]المحمية[ ألشكال التعبير الثقاف

 ؛بالسلع والخدمات، بما يوجي بتأييد من المستفيدين أو صلة بهم

ي حال كانت ] 3.5
 
ي التقليديف

 
ي الملك العام[[ ، ومعروفة عل نطاق و جمهور ]متاحة لل [[المحمية] أشكال التعبير الثقاف

 
اسع ]وف

/يتعير  عل الدول األعضاء[/أو و][، 2أو  1]غير مشمولة بالفقرتير   ي
، ينبغ  ي

تشجيع مستخدىمي  محمية بموجب القانون الوطت 

ي التقليدي ]
 
[ي المذكورة ]عل ما  المحمية[أشكال التعبير الثقاف ي لي

 : ، طبقا للقانون الوطت 

ي التقليإسناد  )أ(
 
 المذكورة إىل المستفيدين؛ [المحمية] ديأشكال التعبير الثقاف

م القواعد والممارسات الثقافية للمستفيدين  )ب( غير ]إضافة إىل الطابع ]واستخدام/استعمال المعارف استخداما يحي 

ي التقليديللحقوق المعنوية المرتبطة  [القابل للتّصف والتقسيم والتقادم
 ؛[المحمية] بأشكال التعبير الثقاف 

 ]الحماية من أي استخدام ]و  )ج(
 
ي التقليدي [لمخالف للحقيقة أو مضل

فيما يتعلق بالسلع ، ألشكال التعبير الثقاف 

 ]؛[[والخدمات، بما يوجي بتأييد من المستفيدين أو صلة بهم

، حسب االقتضاء، إىل  )د( ي الصندوق الذي ]و[ السغي
تلك الدولة  تنشئهإيداع أي رسم من رسوم المستخدمير  ف 

 [. العضو 
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 6]المادة 

 إدارة ]الحقوق[/]المصالح[

 1]البديل 

، لل ا وفق ،إدارة مختصة تعيير  أو  إنشاء يجوز ]للدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ 1.6 ي
للعمل، بالتشاور الوثيق قانون الوطت 

ي هذا الصك/ حقوقمع المستفيدين، حسب االقتضاء، عل إدارة ال
 
 . المصالح المنصوص عليها ف

2.6  ] [/]يتعير  ي
نشأ بإخطار المكتب الدوىلي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ]]ينبغ 

ُ
عيرر  هوية أية إدارة ت

ُ
 .[[1 بموجب الفقرةأو ت

 2]البديل 

ي أو تعيير  يجوز ]للدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ إنشاء  1.6
وبموافقة  إدارة مختصة، وفقا للقانون الوطت 

اك مع ال ضيحة ي هذا مستفيدين، من/باالشي 
 
 . [الصك]إلدارة الحقوق/المصالح المنصوص عليها ف

نشأ  2.6
ُ
[ إخطار المكتب الدوىلي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بهوية أية إدارة ت [/]يتعير  ي

عيرر  ]]ينبغ 
ُ
بموجب أو ت

 [[.[1 الفقرة
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 7]المادة 

 االستثناءات والتقييدات

 1]البديل 

امات  [ للدول األعضاء اعتماد استثناءات لدى االمتثال لاللي   ي
ي حاالت خاصة،[ ]ينبغ 

 
ي هذا الصك، ]يجوز، ف

 
المنصوص عليها ف

ط أال تتعارض تلك االستثناءات  رة والزمة لحماية المصلحة العامة بالتشاور مع المستفيدين عند االقتضاء، شر َّ وتقييدات مير

ر مع حقوق المستفيدين، ]والقانون ا ر  بغير حق والتقييدات بدون مير
ي ]للشعوب[ األصلية والجماعات المحلية[، وال تخلر

 
لعرف

 بتنفيذ هذا الصك.[

 2]البديل 

ي ذلك 
 
يعات الوطنية، بما ف ي التشر

 
[ للدول األعضاء اعتماد االستثناءات والتقييدات المحددة ف ي

لدى تنفيذ هذا الصك، ]يجوز[ ]ينبغ 

 . ي
 
 القانون العرف

ي حدود األفعال المسموح بها ب . 1
ي فيما يخص المصنفات المحمية بحق المؤلف، واإلشارات والرموز ف 

موجب القانون الوطت 

[ حظر أي فعل من تلك األفعال  /يتعير  ي
المحمية بقانون العالمات التجارية، أو موضوع آخر محمي بقانون الملكية الفكرية، ال ]ينبغ 

ي التقليدي. 
 بموجب حماية أشكال التعبير الثقاف 

ي ي] . 2
[ بخصوص  ل[ع يتعير  / نبغ  األفعال التالية، سواء كان مسموحا ]يجوز[ للدول األعضاء وضع استثناءات ]من قبيل ما يلي

ي 
 : ال  أو 1 الفقرةبها ف 

م ال )أ(
 
 والبحث؛التعليم و تعل

ي المحفوظات أو المكتبات أو المتاحف أو المؤسسات الثقافية البحث و والعرض و  الحفظ )ب(
 األخرى؛التمثيل ف 

ي التقليدي أو مستندة إليها أو من  ةكون مستلهممصنفات أدبية أو فنية أو إبداعية ت استنباط )ج(
أشكال التعبير الثقاف 

 مستعارة منها. 

 . 2 يجوز للدول األعضاء أن تنص عل استثناءات وتقييدات ]غير تلك[ ]باإلضافة إىل[ المسموح بها بموجب الفقرة . 3

/يتعير  عل الدول األعضاء أن تن . 4 ي
ي ص عل استثناءات وتقييدات ينبغ 

ي حاالت االستخدام/االستعمال/اإلدراج العرض 
ف 

ي ال يكون لدى المستخدم فيها أي علم، أو أية 
ي الحاالت الت 

ي مصنف آخر أو موضوع آخر، أو ف 
[ ف  ي تقليدي ]محمي

لتعبير ثقاف 

]. ي التقليدي محمي
 أسباب كافية للعلم، بأن التعبير الثقاف 

 3]البديل 

 عامة استثناءات

[/]يتعير  عل[يجوز]] 1.7 ي
لدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ أن تعتمد تقييدات واستثناءات مالئمة بموجب ا] [/]ينبغ 

م استخدام  يطة أن يحي  ي ]بالتشاور مع المستفيدين[ ]بمشاركة المستفيدين[، شر
ي التقليديالقانون الوطت 

 أشكال التعبير الثقاف 

 :  ]المحمية[ ما يلي
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اف بالمستفيدين، حسب اإلمكان؛[]اال  )أ(  عي 

ر بهم؛[ )ب(  ]وعدم اإلساءة إىل المستفيدين أو إلحاق الّص 

 ؛[العادلة اتالممارسأشكال االستخدامات/التعامالت/ ]والتوافق مع  )ج(

.[[ )د( وعة للغير وعة للمستفيدين ومراعاة المصالح المشر ر بالمصالح المشر ر ر بال مير  ]وعدم إلحاق ض 

ي  2.7
 
ر يتعذر تداركه فيما يتعلق ب]ف ي التقليديحال وجود خشية معقولة من وقوع ض 

 
]المقدسة[  أشكال التعبير الثقاف

[يجوز]]الشية[، ]و [/]يتعير  ي
 ]أال تضع ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ استثناءات وتقييدات.[ [/]ينبغ 

 ا
ر
 دةستثناءات محد

ي ال]رهن ] 3.7
 
[/]يتعير  عل[يجوز][ ذلك، ]إضافة إىل،[/ 1فقرة التقييدات المنصوص عليها ف ي

لدول ا] [/]ينبغ 

ي أو األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ أن تعتمد تقييدات 
أو، حسب االقتضاء، من قبل  استثناءات مالئمة بموجب القانون الوطت 

 : ك[ المصنف األصلي
ر
 ]أصحاب[/]مّل

م ]ل )أ(
 
وتوكوالت الموضالتعليم و لتعل ي أرباح  األنشطة، باستثناء وعة وطنيا والبحث، وفقا للير

المؤدية إىل جت 

 [تحقيق أغراض تجارية؛ أو

ي المحفوظات أو المكتبات أو المتاحف أو المؤسسات الثقافية البحث و و  [والعرض] حفظل]ل )ب(
ي التمثيل ف 

األخرى الت 

 ، ي
ف بها القانون الوطت  ي أو ألغراض يعي 

اث الثقاف   [أخرى تخدم المصلحة العامة؛ألغراض غير تجارية متعلقة بالي 

ي التقليدي أويكون مستلهما من ]من مصنفات التأليف[ مصنف أصلي  الستنباط )ج(
مستندا إليها  أشكال التعبير الثقاف 

 أو مستعارا منها؛[

ي المادة 
ي التقليدي ]المحمية[ الموصوفة ف 

[ أن ال ينطبق هذا الحكم عل أشكال التعبير الثقاف  [/]يتعير  ي
 .[[1.5]]ينبغ 

[ي]] 4.7 ي
ي  [يتعير  ]/ نبغ 

 : أو ال  1الفقرة السماح باألفعال التالية، سواء كان مسموحا بها ف 

ي التقليدياستخدام ] )أ(
ي المناسب  أشكال التعبير الثقاف 

ف بها بموجب القانون الوطت  ي المؤسسات الثقافية المعي 
ف 

ي أو أغراض أخرى تخدم المصلحة العامة، المتاحف ألغراض غير تجارية متعلقة بالي  و المكتبات و والمحفوظات 
اث الثقاف 

ي ذلك 
 [؛التمثيلو  والبحث العرض[و ] حفظالألغراض بما ف 

ي التقليدي أويكون مستلهما من ]من مصنفات التأليف[ مصنف أصلي  ]واستنباط )ب(
مستندا إليها  أشكال التعبير الثقاف 

 أو مستعارا منها؛[

ي  )ج(
 تقليدي مشتق ]قانونيا[ من مصادر غير المستفيدين؛[]واستخدام/استعمال تعبير ثقاف 

ي تقليدي معروف ]من خالل طرق قانونية[ خارج جماعة المستفيدين.[[ )د(
 ]واستخدام/استعمال تعبير ثقاف 
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ي حدود األفعال المسموح بها بموجب القانون 5.7
 
ي التقليدي الشية من الكشف[، وف

 
 ]]باستثناء حماية أشكال التعبير الثقاف

ي 
ي ذلك[[/]المصنفات المحمية بموجب  فيما يخص الوطت 

 
حق المؤلف أو اإلشارات والرموز المحمية حقوق الملكية الفكرية ]بما ف

اءات أو نماذج المنفعة والتصاميم المحمية بحقوق التصاميم الصناعية تجارية اتبعالم اعات المحمية بير
، أو االخي 

[ ال ي
[/ ]ينبغ  ي التقليديحظر أي فعل من تلك  ]يتعير 

 
 [.[[األفعال بموجب حماية أشكال التعبير الثقاف
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 [8]المادة 

 ]مدة ]الحماية[/]الصون[

 1]الخيار 

ي التقليديحماية/حقوق شيان الالمناسبة ل المدةيجوز ]للدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ تحديد  1.8
 
، أشكال التعبير الثقاف

ي أن[/]يتعير  أن[ تشي ما]لهذا ]الصك[/]وفقا 
ي يجوز أن[ ]ينبغ 

ي التقليديدامت  ]الت 
 
/ت أشكال التعبير الثقاف ي

 
ي تستوف ]معايير  لتر

 هذا ]الصك[، وبالتشاور مع المستفيدين.[[األهلية للحصول عل الحماية[ وفقا ل

ي التقليدي  ألشكال الممنوحةلحماية أن تنص عل أن ا يجوز ]للدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ 2.8
 
ضد أي التعبير الثقاف

ر رتكب بهدف إلحاق تحريف أو تشويه أو تعديل أو انتهاك مما يُ  ي ينتمون بها أو بسمعة أو صورة  الّص 
المستفيدين أو المنطقة الت 

دة.[
ر
[ أن تشي لمدة غير محد [/]يتعير  ي

 إليها، ]ينبغ 

 2]الخيار 

ي الم دول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ال] تحمي  1.8
ي هذا ]الصك[ طالما استمر المستفيدون من الحماية ف 

د ف 
ر
وضوع المحد

ي المادة 
 .[3التمتع بنطاق الحماية المبيرر  ف 

 3]الخيار 

[، فيما يخص الجوانب المادية عل األقل  يجوز ]للدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[] 1.8 [/]يتعير  ي
أن تنص عل أنه ]ينبغ 

ي الت
 قليدي، أن تشي الحماية لمدة محدودة.[[[ألشكال التعبير الثقاف 
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 [9]المادة 

وط الشكلية  الشر

 1]الخيار 

ي ]كمبدأ عام،[  1.9
  يتعير  / ينبغ 

ُ
ي التقليدي ألي]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ خضع أال ت

 
 ةحماية أشكال التعبير الثقاف

وط شكلية.   [شر

 2]الخيار 

وطا شكلية لحماية ]يجوز[ ]للدول األعضاء[/ ] 1.9 ي التقليدي]األطراف المتعاقدة[ أن تفرض شر
 
 .[أشكال التعبير الثقاف

ي التقليدي الشية ألية 1بالرغم من الفقرة  2.9
 
، ال يجوز ]لدولة عضو[/]طرف متعاقد[ إخضاع حماية أشكال التعبير الثقاف

وط شكلية.[  شر
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 10]المادة 

 [[المصالح]/ [الحقوق]العقوبات والجزاءات وممارسة ]

 1]البديل 

مناسبة وفعالة ورادعة ومتناسبة من أجل التصدي لحاالت التعدي عل  إدارية تدابير قانونية و/أو  يتعير  عل الدول األعضاء وضع

ي هذا الصك.[
 
 الحقوق المنصوص عليها ف

 2]البديل 

اك مع ]الشعوب[ األصلية،[ وضع 1.10 ة ومناسبة وفعالة  إدارية تدابير قانونية و/أو  يتعير  عل الدول األعضاء، ]باالشي  ميشر

ي أن تتمتع ]الشعوب[ 
ي هذا الصك. وينبغ 

 
]ورادعة[ ومتناسبة من أجل التصدي لحاالت التعدي عل الحقوق المنصوص عليها ف

ر المادي.  ط منهم إثبات الّص  ي استهالل إجراء إنفاذ لصالحهم الشخىصي ويتعير  أال ُيشي 
 
 األصلية بالحق ف

، يتعير  أن تشمل العقوبات تدابير إنفاذ 1.10 إذا ثبت التعدي عل الحقوق المحمية بموجب هذا الصك طبقا للفقرة 2.10

 مدنية وجنائية حسب االقتضاء. ويجوز تضمير  الجزاءات تدابير العدالة اإلصالحية ]مثل اإلعادة[، وفق طبيعة التعدي وأثره.[

 3]البديل 

ي للدول األعضاء السغي 
مناسبة وفعالة ومتناسبة، وفقا ألنظمتها القانونية، من أجل  إدارية تدابير قانونية و/أو من أجل اعتماد ينبغ 

 ضمان تطبيق هذا الصك.[

 4]البديل 

، التدابير القانونية أو السياسية أو اإلدارية الال ي
/يتعير  عل الدول األعضاء/األطراف المتعاقدة أن توفر، وفقا للقانون الوطت  ي

ة زمينبغ 

ار، عن قصد أو عن إهمال، ب  .[[مستفيدينالصالح ملمنع اإلض 

  



WIPO/GRTKF/IC/45/5 
Annex 
20 
 

 [11]المادة 

 ]التدابير االنتقالية

[ أن ي 1.11 [/]يتعير  ي
ي ا ]الصك[ ق هذطبَّ ]ينبغ 

ي التقليدي الت 
 
ي عل جميع أشكال التعبير الثقاف

 
ي  تستوف

 
المعايير المنصوص عليها ف

 حير  النفاذ. ]الصك[  دخولعند  ا ]الصك[هذ

ي اكتسبها الغير بموجب القانون  1الخيار  2.11]
[/]يتعير  عل[ ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ تأمير  الحقوق الت  ي

]]ينبغ 

ي قبل دخول هذا ]الصك[ حير  النفاذ[.[
 الوطت 

ي التقليدي األفعال المستمرة  2الخيار  2.11]
 
ي بدأت قبل دخول هذا ]الصك[ حير  بخصوص أشكال التعبير الثقاف

ي ما  الت 
النفاذ والت 

ي ينظمها هذا ]الصك[ بطريقة مختلفة،
[  كانت لتكون مباحة أو الت  [/]يتعير  ي

ة ا ]الصك[ لتتماشر مع هذ ها تكييف]]ينبغ  ي غضون في 
 
ف

[  [/ 3لفقرة رهن أحكام امعقولة بعد دخوله حير  النفاذ،  [/]يتعير  ي
 [السماح باستمرارها[. ]]ينبغ 

ي تكتسي أهمية خاصة وفيما يتعلق بأشكال التعبير ا 3.11
ي التقليدي الت 

 
ي تكون قد أخِرجت عن  بالنسبة إىل المستفيدينلثقاف

والت 

م 
 
[ ، هؤالء المستفيديننطاق تحك [/]يتعير  ي

جاع تلك األشكال.[ لهؤالء المستفيدينكون يأن ]ينبغ  ي اسي 
 الحق ف 
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 [12]المادة 

 ]العالقة باالتفاقات الدولية ]األخرى[

[/]يتعير   1.12 ي
عل[ ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ تنفيذ هذا ]الصك[ بطريقة ]تكفل الدعم المتبادل[ لالتفاقات  ]ينبغ 

 الدولية ]األخرى[ ]السارية[.[

ي تتمتع بها ]الشعوب[ األصلية أو الجماعات  2.12]
ه كانتقاص أو إلغاء للحقوق الت  ي هذا الصك ما يمكن/يتعير  تفسير

 
ليس ف

ي إعالن األمم المتحدة بشأن المحلية حاليا أو 
 
ي المستقبل، وكذلك حقوق ]الشعوب[ األصلية المنصوص عليها ف

 
قد تكتسبها ف

 حقوق الشعوب األصلية. 

ي  3.12
 
ي أن ف

ي اإلعالن المذكور وينبغ 
 
، تكون الغلبة لحقوق ]الشعوب[ األصلية المنصوص عليها ف  حال تنازع بير  القوانير 

شد أي تفسير بأحكام ذلك اإلع 
 الن.[يسي 
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 [13]المادة 

 ]المعاملة الوطنية

[/]يتعير  عل[ كل ]دولة عضو[/]طرف متعاقد[ أن يطبق  ي
ي ]الدول األعضاء[/]اعل ]ينبغ 

ألطراف المستفيدين الذين هم من مواطت 

ي يطبقها عل  [المتعاقدة
 عن تلك الت 

ً
الحماية ب يتعلقالمستفيدين الذين هم من مواطنيه فيما األخرى معاملة ال تقل تفضيال

 المنصوص عليها بموجب هذا ]الصك[.[
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 13و 11و 10و 9و 8]بدائل المواد 

 عدم النص عل تلك األحكام[
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 [14]المادة 

 ]التعاون عير الحدود

ي التقليدي 
 
ي تقع فيها أشكال التعبير الثقاف

ي الحاالت الت 
 
ي أقاليم ]المحمية[ ف

 
مختلفة، [ أطراف متعاقدة]دول أعضاء[/]ف

] ي
ي التقليدي  ]يتعير  عل[ تلك ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[/ ]ينبغ 

 
أن تتعاون عل معالجة حاالت أشكال التعبير الثقاف

، بمشاركة ]الشعوب[ األصلية والجماعات المحلية المعنية، حسب االقتضاء، بغرض تنفيذ هذا لحدود[ل ]المحمية[ العابرة

 ]الصك[.[
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 15المادة 

 وإذكاء الوعي ]تكوين الكفاءات 

ية، ال 1.15 [/]يتعير  عل[ ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ التعاون عل تكوين الكفاءات وتعزيز الموارد البشر ي
سيما  ]ينبغ 

 تلك الخاصة بالمستفيدين، وتطوير القدرات المؤسسية، من أجل تنفيذ ]الصك[ بفعالية. 

[/]يتعير  عل[ ]الدول  2.15 ي
األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ توفير الموارد الالزمة ]للشعوب[ األصلية والجماعات المحلية ]ينبغ 

ز عل تطوير آليات 
 
وعات لتكوين الكفاءات داخل ]الشعوب[ األصلية والجماعات المحلية ترك والتعاضد معها من أجل وضع مشر

ونية وتعليمية جديدة تكون مال  ئمة ثقافيا، وُمستحدثة بمشاركة تامة وفعالة ]للشعوب[ األصلية ومنهجيات مناسبة، مثل مواد إلكي 

ي تمثلها. 
 والجماعات المحلية والمنظمات الت 

[/]يتعير  عل[ ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ أن تنص عل مشاركة تامة للمستفيدين و  3.15 ي
ي هذا السياق، ]ينبغ 

 
]ف

ي ذلك المنظمات
 
هم من أصحاب المصالح، بما ف  غير الحكومية والقطاع الخاص.[ غير

[/]يتعير  عل[ ]الدول األعضاء[/]األطراف المتعاقدة[ اتخاذ تدابير إلذكاء الوعي ]بالصك،[ ال 4.15 ي
سيما توعية مستخدىمي  ]ينبغ 

اماتهم بموجب هذا الصك.[ ي التقليدي بالي  
 وأصحاب أشكال التعبير الثقاف 

 الوثيقة[ ]نهاية


