
 ورقة غير رسمية
 

ي التقليدي
 
ي دولي بشأن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية/أشكال التعبير الثقاف

 
وع صك قانون  نص الرئيسة الخاص بمشر

 
 من إعداد رئيسة لجنة المعارف، السيدة ليليكلير بيالمي 

 
 المسودة األول

اير  21  2023فير
 
 

 مقدمة
 
بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف(  تجري اللجنة الحكومية الدولية المعنية .1

ي مناسب لحماية 
ي التقليدي من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن صك قانون 

 
مفاوضات بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 . 1لملكية الفكريةالمعارف وأشكال التعبير المذكورة عىل الصعيد الدوىلي من منظور ا

 بإعداد نص الرئيسة بشأن المعارف  .2
ُ
مت ي الدورة الرابعة واألربعير  للجنة المعارف، وبعد مشاورات غير رسمية، الي  

 
وف

ي التقليدي، بناء عىل مشورة هيئة استشارية غير رسمية. 
 
 التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

وع نص صك قا .3  المسودة صفر من مشر
ُ
 لذلك، أعددت

ً
ي دوىلي بشأن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال ووفقا

نون 
ي التقليدي ألغراض الدورة 

ي  45التعبير الثقاف 
للجنة المعارف. ومع مراعاة التعليقات الواردة من الهيئة االستشارية والمشاركير  ف 

ي الدورة 
ي دارت ف 

ة األوىل. وتجدر اإلشارة إىل أنه ليس للجنة المعارف، أعددت هذه المسود 45لجنة المعارف، والمناقشة الت 
م تحقيق التوازن بير  حقوق ومصالح جميع أصحاب المصلحة.   

ي النص، إذ أعي 
 بوسعي إدراج كل تعليق فردي ف 

جرى بشأن المعارف  .4
ُ
ي ت
ي المفاوضات الت 

ي الخاصة فقط كإسهام ف 
وع النصي تحت مسؤوليت   هذا المشر

ُ
وقد أعددت

ي 
وع النصي بمواقف أي من الدول األعضاء وهو التقليدية/أشكال لتعبير الثقاف  ي لجنة المعارف. وال يخّل هذا المشر

 التقليدي ف 
ي الرئيسة وأعضاء الهيئة االستشارية عىل ما قدموه من مشورة قيمة حت  اآلن، وكذلك  ي الخاصة فحسب. وأشكر نائت 

يعكس آران 
 منها المشورة. 

ُ
ي التمست

 الجهات األخرى الت 

 من .5
ً
ي التقليدي، ورأيت  وقد راجعت كال

وع المواد بشأن أشكال التعبير الثقاف  وع المواد بشأن المعارف التقليدية ومشر مشر
ي التقليدي. ومرة أخرى، 

. ولذلك، أعددت وثيقة واحدة تغطي المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف  التشابه بير  هاتير  الوثيقتير 
ي الخاصة فحسب. ال تخل هذه المسودة بمواقف أي من الدول األ 

 عضاء وهي تعكس آران 

ن للجنة المعارف من معالجة العديد من القضايا الشاملة المتعلقة بالمعارف التقليدية وأشكال  45وقد تمكنت الدورة  .6
ي دوىلي بشأن المعارف 

ي المستقبل. وأرى أن أي صك قانون 
ي التقليدي، رغم استمرار الحاجة إىل تطويرها ف 

التعبير الثقاف 
 التقليد

ً
 بشكل مفرط. وتسع المسودة إىل تقليل التفاصيل بدال

ً
 أو ملزما

ً
ي أال يكون مفصال

ي التقليدي ينبع 
ية/أشكال التعبير الثقاف 

 زيادتها.  من

 أو غير  .7
ً
ي الدوىلي ملزما

ي أن يكون هذا الصك القانون 
وباإلضافة إىل ذلك، وبما أنه ال يوجد اتفاق بعد بشأن ما إذا كان ينبع 

ي ل
 ملزم، فإنت 

ُ
حت بعض الدول األعضاء، ولم أدرج األحكام النهائية. وقد أدرجت م أستخدم مصطلح "مادة" أو "بند" كما اقي 

 مالحظات توضيحية لتوفير مزيد من المعلومات األساسية والتوضيحات. 

ي هذه ا .8
ي لجنة المعارف إىل النظر ف 

وع النصي هو عمل قابل للتطوير. وأدعو جميع المشاركير  ف  لمسودة األوىل وهذا المشر
ي بأي تعليقات عليها بحلول 

وع النصي وموافان  ي 2023أبريل  21من المشر
ون  ي اإللكي 

. ويمكن إرسال التعليقات إىل عنوان 

Chairigclilyclaire@gmail.com . 

  

                                                
ي "تحليل الثغرات" ال 1

 
ي الوثيقتير  لهذا الغرض، تجدر اإلشارة إىل المعلومات المبّينة ف

 
 . /7/46WIPO/GRTKF/ICو /6/46WIPO/GRTKF/ICوارد ف

د "تحليال الثغرات" الثغرات القائمة عىل الو 
ّ
ي التقليدي؛ وطرحا االعتبارات مستوى الدوىلي فيما يتعلق بحماية حد

 
المعارف التقليدية وأشكال اللجنة التعبير الثقاف

ي الحاجة إىل التصدي لتلك 
 
 ف

ّ
ي يمكن إيجادها بغرضالوجيهة من حيث البت

دة.  الثغرات؛ ووصفا الخيارات الموجودة أو الت 
ّ
 التصدي ألية ثغرات محد

 
لت وحل

 اية" من منظور الملكية الفكرية. الوثيقتان المذكورتان أيضا مفهوم "الحم

mailto:Chairigclilyclaire@gmail.com
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 الديباجة

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

 فيه[؛

 بأن ]الشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية .2
ً
ي التقليدي، بوصفها ]إقرارا

 
 ،أصحاب المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

،  لها الحق ي
 
اثها الثقاف ي الحفاظ عىل ملكيتها الفكرية المرتبطة بي 

 
ي ذلك ف

 
ي التقليدي، معارفها التقليدية و بما ف

 
ها الثقاف أشكال تعبير

 والتحكم فيها وحمايتها وتنميتها؛

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

ً
إقرارا

 والثقافية؛ الخصائص الوطنية واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية

 بأن  .4
ً
ي التقليدي ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية لها قيمة ]ذاتية[، المعارف التقليدية و إقرارا

 
أشكال التعبير الثقاف

ي ذلك قيمة اجتماعية وثقافية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وتجارية وتربوية؛
 
 بما ف

 بأن أنظمة المعارف التقليدية  .5
ً
افا ي التقليدي هي أطر لالبتكار المتأشكال التو اعي 

 
والحياة الفكرية واإلبداعية واصل عبير الثقاف

ي تكتسي مكانة 
ة الت   بالنسبة ]للشعوب[ والجماعات األصلية والمحلية؛هامة الممير 

ي للمعارف التقليدية  .6
 
 لالستخدام العرف

ً
اما ي التقليدي وتنميتها وتبادلها ونقلها بشكل مو احي 

 
داخل  تواصلأشكال التعبير الثقاف

 الجماعات وفيما بينها؛

ام أنظمة المعارف التقليدية .7 ي التقليديو  إذكاًء الحي 
أشكال التعبير و  كرامة أصحاب المعارف التقليديةو  ،أشكال التعبير الثقاف 

ي التقليدي
 الذين يصونون تلك األنظمة ويحافظون عليها، وكذا سالمتهم الثقافية وقيمهم الروحية؛ الثقاف 

 ب .8
ً
ي نظام الملكية الفكرية دور إقرارا

وع ف  ي منع التملك غير المشر
ي و لتقليدية ا لمعارفلالمساهمة ف 

أشكال التعبير الثقاف 
 ؛التقليدي

 للدعم المتبادل مع االتفاقات الدولية المتعلقة بحماية المعارف التقليدية  .9
ً
ي التقليدي وصونها، و ضمانا

أشكال التعبير الثقاف 
 فكرية؛وتلك المتعلقة بالملكية ال
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 : مالحظات توضيحية
 

ي أنها تساعد  معال تشكل الديباجة جزًءا من النص النافذ لصك متعدد األطراف، 
 
تفسير األحكام النافذة بتوفير سياق للصك وبيان ف

ي شكل مبادئ سواء ك. الغرض المنشود لواضعي النص
 
يا أو ملزما قانونا ويرد النص عادة ف ي تل ل ان الصك تفسير

عليه  صادقطراف الت 
 نضم إليه. تأو 
 
ا بالملكية الفكرية ألن والية لجنة المو  ً ا مباشر

ً
ي ترتبط ارتباط

ي إتمامعارف ُينصح باالحتفاظ بالمفاهيم الت 
 
اتفاق بشأن صك  تتمثل ف

ي دوىلي واحد 
ي التقليدييكفل الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعب (أو أكي  )قانون 

 
 . ير الثقاف
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 استخدام المصطلحات

 ألغراض هذا الصك: 
 

ي "استخدام/"استعمال" 
 يعت 

ي حال   (أ)
 
ي التقليدي ف

 
ي حال كان منتج ُمستحدثا أو ، بمنتج ةمشمولكانت المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 
أو ف

ي أشكال تعبير  و أ معارف تقليديةُمحّصال استنادا إىل 
 
اده أو عرضه للبيع أو بيعه أو ، تقليديثقاف تصنيع المنتج أو استير

 ؛تخزينه أو استخدامه

ي حال   (ب)
 
ي التقليدي ف

 
ي حال كانت طريقة  ،طريقة صنعبة مشمولكانت المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 
أو ف

ة األ استعمال طريقة الصنع؛ : معارف تقليديةصنع ُمستحدثة أو ُمحّصلة استنادا إىل  ي البند  المشار فعال أو مباشر
 
إليها ف

ة الستعمال طريقة الصنع  ؛الفرعي )أ( فيما يخص منتج يكون نتيجة مباشر

ي حال كان (ج)
 
ي التقليدي  تقليديةالمعارف ت الف

 
ي أنشطة البحث والتطوير التجارية  ةشمولموأشكال التعبير الثقاف

 
أو ف

 . غير التجارية
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 األهداف

 :  يرمي هذا الصك إىل تحقيق ما يىلي
 

ي التقليدياحماية  )أ(
 
 ؛ومتوازن فعال ومالئمبشكل  لمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 
ي التقليدي إعمالها أو  ومنع منح حقوق الملكية الفكرية )ب(

 
 . عن خطأ للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف
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 مالحظات توضيحية: 
 

ي القوانير  والصكوك ال
 
ذكر األهداف ف

ُ
ا ما ت  كثير

ً
كا  مشي 

ً
، وتوفر توجها ي

ح سياق السياسة العامة والسياق القانون 
ّ
قانونية، وتوض

كة المعي ّ عنها داخل 
وع أهداف السياسة العامة إىل األهداف المشي  . ويستند مشر ي

ي الصك القانون 
 
للحماية المنصوص عليها ف

 اللجنة. 
 

ي التوصل إىل اتفاق مناسب شبيه ب
 
ل والية لجنة المعارف ف

ّ
اتفاقات الملكية الفكرية لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير وتتمث

ي ترشيد النص وإعادة تنظيمه لتفادي حاالت التكرار 
 
. وعليه، يمكن للجنة المعارف النظر ف ي التقليدي عىل الصعيد الدوىلي

 
الثقاف

ي مجال الملكية ال
 
كة والموجزة ف كير  عىل المبادئ واألهداف األساسية المشي 

 فكرية ألغراض الصك. والي 
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 الموضوع

ي ذلك الدراية العملية أو المهارات أو االبتكارات أو  ،ألغراض هذا الصك . 1
 
تشير المعارف التقليدية إىل المعارف، بما ف

م
 
ها من المجاالت ال الممارسات أو التعليم أو التعل  . مرتبطة بالصحة واألرض والبيئة وغير

 
ّ فيها عن  ،ألغراض هذا الصك . 2 ي التقليدي هي أية أشكال ُيعي 

 
ي ذلك الثقافة أشكال التعبير الثقاف

 
والمعارف التقليدية، بما ف

ي 
ي  1أشكال التعبير اللفط 

أو غير الملموسة، أو أي  4أو أشكال التعبير الملموسة 3أو أشكال التعبير بالحركة 2أو أشكال التعبير الموسيق 
 تشكيلة منها. 

 
: تشمل الحماية  . 3 ي

ي التقليدي، الت 
 
 بموجب هذا الصك المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 
 تحافظ عليها؛ و أتستخدمها  و أتمتلكها  و أتستنبطها  و أتطورها أو تبدعها ]الشعوب[ األصلية والجماعات المحلية،  )أ(

 
اث التقليدي للشعوب األصلية وا )ب(  ال يتجزأ وترتبط بالهوية الثقافية واالجتماعية والي 

ً
عد جزءا

ُ
لجماعات المحلية، وت

اث؛  من تلك الهوية وذلك الي 
 

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

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

 ]مثل األغان 
ات واأللعاب واأللعاب الرياضية ا 3 سة والمسير

ّ
ي أماكن مقد

 
لتقليدية ]مثل الرقصات وأعمال المهرجان والعروض المشحية والشعائر والطقوس والطقوس ف

ها من أوجه األداء، سواء مثّبتة أو غير مثّبتة.[وعروض ا  لدم وغير
ة واألشكال الروحية ]مثل أشكال التعبير المادي للفنون والصناعات الحرفية واألقنعة أو األزياء الخاصة بالعروض والسجاد المصنوع يدويا والهندسة المعماري 4

 الملموسة واألماكن المقدسة.[
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 مالحظات توضيحية: 
 

ي 
ي التقليدي ألغراض هذا الصك القانون 

 
 للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

ً
 عاما

ً
ي الفقرتير   يقدم هذا الحكم وصفا

 
( 2و 1)ف

ي الفقرة 
 
ي المعارف التقليدية وأشكال 3ويضع الحدود المناسبة لنطاق الموضوع القابل للحماية )ف

(. ونقلت لجنة المعارف تعريق 
ي التقليدي إىل قسم "استخدام المصطلحات"، وأبقت عىل حكم بشأن معايير األهلية. وأرى أن هذين العنرصين 

 
التعبير الثقاف

ابطان  . مي 
ً
ح وضعهما معا  وأقي 

 
ي جميع أنحاء العالم؛ وعليه، من المهم 

 
ي التقليدي ف

 
وهناك اختالف كبير بير  خصائص المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 . ي صك دوىلي
 
ي إدراجها ف

ي ينبع 
 تحديد الخصائص الرفيعة المستوى والعالمية الت 

 
 بير  القضايا ا

ً
 التأكيد عىل أن هناك تفاعال

ّ
ي تعريف الموضوع، ونطاق الحقوق، واالستثناءات والتقييدات. وأود

 
لة ف

ّ
لرئيسية المتمث

ي كل أنواع األنظمة الخاصة بحماية الملكية الفكرية، أي التوازن بير  
 
 كذلك بالتوازن الذي يكمن ف

ً
وقد يكون ذلك التفاعل مرتبطا

 الحقوق الخاصة والمصالح العامة. 
 

. ويمكن أن  وعادة ما تحيل المعايير الدولية ي مهمة تحديد النطاق الدقيق للموضوع المحمي
للملكية الفكرية إىل المستوى الوطت 

اوح المستوى الدوىلي بير  وصف عام للموضوع المؤهل، أو مجموعة من معايير الموضوع المؤهل، أو عدم وجود تعريف عىل 
يي 

ية من شأنه أن يعّرف عىل نحو أفضل الموضوع القابل اإلطالق. وأرى أن الجمع بير  وصف للموضوع ومجموعة من معايير األهل
 للحماية. 

 
ي التقليدي، ترى بعض الوفود أن القائمة التوضيحية للمثلة من شأنها أن توفر اليقير  

وفيما يتعلق بتعريف أشكال التعبير الثقاف 
ن كل 

 
 يمك

ً
 واسعا

ً
ي أن يوفر إطارا

ي حير  يعتقد البعض اآلخر أن الصك ينبع 
ي التقليدي والوضوح، ف 

بلد من تحديد أشكال التعبير الثقاف 
ي 
ي الحواشر

دة ف 
ّ
ي عىل أمثلة محد

وع، سأبق  ي حمايتها من ضمن ما يملكه من أشكال التعبير المذكورة. وبالنسبة إىل هذا المشر
ي ينبع 

الت 
وعات المقبلة.  ي المشر

 لمواصلة النظر فيها، ولكن أميل إىل حذف تلك التفاصيل ف 
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 المستفيدون

 المستفيدون من هذا الصك هم ]الشعوب[ األصلية والجماعات المحلية.  . 1
 
ف للمستفيدين اآلخرين . 2 ، أن تعي  ي

المعارف التقليدية أو أشكال التعبير  بحماية يجوز للدول األعضاء، بموجب قانونها الوطت 
ي هذا الصك. 

 
ي التقليدي عىل النحو المشار إليه ف

 
 الثقاف
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 مالحظات توضيحية: 
 

االتفاق عىل أن الشعوب األصلية والجماعات المحلية هي الجهات المستفيدة، وتشير إىل أنه ال تزال هناك  1الفقرة تعكس 
 اختالفات قائمة بشأن استخدام مصطلح "الشعوب". 

 
. وال يوجد بعد اتفاق بشأن تمديد الصك خارج نطاق الشعوب األصلية والجماعات المحلية ليشمل مستفيدين محتملير  آخرين

ك الفقرة  ي المستفيدين اآلخرين.  2ولذلك، تي 
 
ي خيار النظر ف

ي    ع الوطت   للتشر
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 نطاق الحماية

ي 
 للقانون الوطت 

ً
يعية و/أو إدارية و/أو سياسية، عىل النحو المناسب ووفقا ومع اإلشارة إىل يتعير  أن تتخذ الدول األعضاء تدابير تشر

وبطريقة ]متوافقة مع حكم يتناول التعاون عي  الحدود[،  ،والجماعات المحلية القوانير  والممارسات العرفية ]للشعوب[ األصلية
: وب  هدف   ضمان ما يىلي

 
ي حال كان  )أ(

 
ي التقليديالف

 
  نفاذ إىل المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

ً
ي ذلك عندما تكون المعارف مقّيدا

 
، بما ف

ي التقليدي شية أو 
 
 : الحرصية التاليةجماعية الحقوق المقدسة، يتمتع المستفيدون ب التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 
ي  "1"

 
ي التقليدي الخاصة بهم والتحكم الحق االقتصادي ف

 
الحفاظ عىل المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

ب عادل فيها واستخدامها وتنميتها والسماح بالنفاذ إليها واستخدامها/استعمالها أو منعهما؛ والحصول عىل نصي
 ومنصف من المنافع المتأتية من استخدامها؛

 
ي و  "2"

 
ي التقليدي والحق الحق المعنوي ف

 
ي المعنوي إسناد المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 
ف

ي التقليدي. 
 
م سالمة تلك المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 استخدامها بطريقة تحي 
 

ي حال   )ب(
 
ي التقليدي كان النفاذ إىل ف

 
ي الفقرة المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقاف

 
غير مقيد عىل النحو المذكور ف

ي جماعية الحقوق اليتمتع المستفيدون ب)أ(، 
 
 : ف

 
 المنافع المتأتية من استخدامها؛تقاسم الحصول عىل نصيب عادل ومنصف من  "1"

 
ي  "2"

م سالمة تلك المعارف  وإسناد المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف  التقليدي واستخدامها بطريقة تحي 
ي التقليدي. 

 التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 
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 مالحظات توضيحية: 
 

تاح بموجبه أنواع أو مستويات مختلفة من الحقوق أو 
ُ
 متعدد المستويات ت

ً
ين نهجا ي دورتها السابعة والعشر

 
طرحت اللجنة للنقاش ف
حسب طبيعة الموضوع وخصائصه وبناء عىل كيفية استخدامه وهوية المستخدم وسبب االستخدام  التدابير ألصحاب الحقوق

 ومكانه. 
 

ي ذلك المعارف
 
ي التقليدي المقّيدة، بما ف

 
ح النهج المتعدد المستويات حماية متباينة للمعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقاف

 ويقي 
ي التق

 
ي لم تعد التقليدية أو أشكال التعبير الثقاف

ي التقليدي الت 
 
ليدي الشية أو المقدسة، والمعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقاف

 مقّيدة. 
 

من القضايا األكي  صعوبة، ال سيما  ا بعضويمكن أن يحل المصالح والتنازالت، مختلف وأرى ن النهج المتعدد المستويات يوازن بير  
ي التقليدي المطالب بها والنفاذ الحاىلي إليها. تلك المتعلقة بطبيعة المعارف التقليدية/أ

 
 شكال التعبير الثقاف

 
أفهم أن هناك مخاوف بشأن النهج القائم عىل الحق والنهج القائم عىل القياس. وقد قدمت الوثيقة و 

WIPO/GRTKF/IC/46/10  . ح لهذين النهجير  ا من الشر
ً
 مزيد
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 االستثناءات والتقييدات

امات  ي حاالت خاصة، اعتماد استثناءات وتقييدات لدى االمتثال لاللي  
 
ي هذا الصك، يجوز للدول األعضاء، ف

 
المنصوص عليها ف

ر مع حقوق  ّ ط أال تتعارض تلك االستثناءات والتقييدات بدون مي  رة والزمة لحماية المصلحة العامة، عند االقتضاء، شر َّ مي 
  تخّل بغير حق بتنفيذ هذا الصك. المستخدمير  وال 
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 توضيحية:  مالحظات
 

ورة توفير إطار  ي لتنظيم االستثناءات والتقييدات، عىل الرغم من ض 
تاح للدول األعضاء مرونة عىل الصعيد الوطت 

ُ
ي أن ت

أرى أنه ينبع 
 .  عىل المستوى الدوىلي
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 العقوبات والجزاءات

ي قد تشمل إجراءات بديلة لتسوية ، كافئةيتعير  عىل الدول األعضاء اتخاذ تدابير قانونية و/أو إدارية مناسبة وفعالة ورادعة ومت
والت 

ي هذا الصك. المنازعات، 
 
 لمواجهة انتهاكات الحقوق المنصوص عليها ف
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 مالحظات توضيحية: 
 

ك التفاصيل لكل دولة عضو لتحديد تدابير قانونية و/أو إدارية مناسبة وفعالة 
، ويي   عىل الصعيد الدوىلي

ً
 عاما

ً
يوفر هذا الحكم إطارا

. ورادعة و  ي
 متناسبة عىل الصعيد الوطت 
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ة  الحماية في 

ةتستمر  ي التقليدي تمتثل ] في 
 
 لحكم الذي يتناول الموضوع[. لالحماية طالما أن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف
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 مالحظات توضيحية: 
 

ي أي تدبير حماية هو مدة الحقوق أو المستحقات. أحد 
 
ي  كانت حمايةوقد  العناض المهمة ف

 
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

ت معظم حقوق الملكية الفكرية التقليدية غير مناسبة لهذا المجال ألنها ت ة حدد التقليدي عنرًصا صعًبا بشكل خاص واعتي  في 
ي الأشكال استخدمت األنظمة الفريدة القائمة للمعارف التقليدية و/أو حماية و حماية محدودة. 

 
تقليدي مجموعة من التعبير الثقاف

ة حماية واحدة محدودة؛  ؛ أو  اتفي  الخيارات لتحديد مدة الحماية: في  ة محدودة قابلة للتجديد عىل التواىلي حماية غير في 
 محدودة. 

 
ة ينص هذا الحكم عىل و  ة محددة، وينص عىل أن مدة حماية ال تقترص عىل في  ي أن الحماية في 

تستمر ما دامت "المعارف ينبع 
ي التقليدي" تتوافق مع الحكم الذي يتناول الموضوع. أشكال ية" أو "التقليد

 
 التعبير الثقاف
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وط الشكلية  الشر

وطا شكلية لحماية المعارف التقليدية للدول األعضاء يجوز  ي التقليديوأشكال  أن تفرض شر
 
دون المساس بأي حقوق ، التعبير الثقاف

 لشعوب[ األصلية والمجتمعات المحلية. ل]قائمة 
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 مالحظات توضيحية: 
 

المخاوف هذا الحكم ينص هذا الحكم عىل أن الدول األعضاء ستتمتع بالمرونة التخاذ قرار بشأن اإلجراءات الشكلية. ويعكس 
ي أعربت عنها بعض البلدان والمجتمعات بشأن استخدام أنظمة التسجيل وقواعد البيانات. 

 والشكوك الت 
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 الحقوقإدارة 

ي يجوز للدول األعضا 
 للقانون الوطت 

ً
، إدارة أو إدارات مختصة، وفقا ، ء إنشاء أو تعيير  ي

 
المنصوص  إلدارة الحقوقو/أو القانون العرف

ي هذا الصك
 
 . عليها ف
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 مالحظات توضيحية: 
 

 الذي يجب أن يديرها. الطرف إدارة الحقوق تتناول كيفية إدارة حقوق أو مصالح المستفيدين و 
 

ي 
تيبات المتعلقة باإلدارات المختصة، بدال من محاولة تقديم حل هذا الحكم المرونة عويضق  ي لتنفيذ الي 

يناسب "ىل الصعيد الوطت 
.  "جميع الحاالت   عىل الصعيد الدوىلي
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ط الكشف  شر

ي تم تطو  1
الشعوب[ األصلية ]رها باستخدام المعارف التقليدية معلومات عن ييتعير  أن تشتمل طلبات الملكية الفكرية الت 

ويتعير  أيضا أن يوضح الطلب الحصول عىل ة. والمجتمعات المحلية أو المستفيدين اآلخرين الذين يقدمون هذه المعارف التقليدي
ة أو اإلقرار والمشاركة للنفاذ واالستخدام من عدمه.   الموافقة الحرة والمسبقة والمستنير

 
ي الفقرة  2

 
يه أن يذكر المصدر المباشر الذي جمع المودع أو تلق  منه ، فعل1وإذا كان المودع يجهل المعلومات المذكورة ف

 . المعارف التقليدية
 
ي الفقرتير  إو  3

 
وط. 2و 1ن لم يمتثل المودع للحكام المنصوص عليها ف ستوف الشر

ُ
 ، ال ُيعالج الطلب ما لم ت

 
ي حال وجود نية ل نصتأن دولة عضو يجوز لكل و  4

 
فرض بعد المنح ف

ُ
ا  لتحايلعىل عقوبات أو جزاءات ت

ً
ي هذا الصدد، وفق

 
ف

 . ي
 لقانونها الوطت 
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 مالحظات توضيحية: 
 

 . ي
ط كشف فيما يتعلق بالمعارف التقليدية لضمان اليقير  القانون  ط للكشف إىل فرض و يوفر هذا الحكم شر ي أن يؤدي أي شر

ال ينبع 
امات عىل مودعي طلبات الملكية الفكرية ال يمكن الوفاء بها أو ال يمكن الوف  بتخصيص أطر زمنية وجهود غير معقولة، الي  

ّ
اء بها إال

ي عرقلة االبتكار القائم عىل المعارف التقليدية. ذلك حت  ال يتسّبب 
 
 ف

 
ي حال وجود نية للتحايل 4توفر الفقرة و 

 
فرض بعد المنح ف

ُ
 . المرونة للدول األعضاء التخاذ قرار بشأن عقوبات أو جزاءات ت

 
ي التقليدي. يغطي هذا الحكم المعارف معارف ش من قبل لجنة البما أن متطلبات الكشف لم تناقو 

 
ي سياق أشكال التعبير الثقاف

 
ف

ي هذه المرحلة. 
 
 التقليدية فقط ف
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 قواعد البيانات

شجع الدول األعضاء 
ُ
، وبمراعاة ظروفها عت ىل إنشاء قواعد بيانات للمعارف التقليدية، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيير 

ي أن تكون قواعد و  الوطنية. 
 ألغراض مكاتب الملكية الفكريةقبل  للنفاذ منالمزّودة بضمانات مناسبة، متاحة  هذه،بيانات الينبع 

 منع منح حقوق الملكية الفكرية عن خطأ. 
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 مالحظات توضيحية: 
 

ا تكميليا ذلك عتي  ييتناول هذا الحكم إمكانية إنشاء قواعد بيانات للمعارف التقليدية، و   ا لحماية المعارف التقليدية. يودفاع تدبير
 
 إليها من قبل مكاتب الملكية الفكرية. نفاذ هذا الحكم المرونة للدول األعضاء التخاذ قرار بشأن إنشاء قواعد البيانات واليح يتو 
 
 يؤكد هذا الحكم عىل أهمية التشاور مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عند إنشاء قواعد البيانات. و 
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 انتفاء األثر الرجعي 

دة بموجب هذا الصك فيما يتعلق بطلبات الدول األعضاء يتعير  أال تفرض ال
ّ
امات المحد ي أودعت قبل ملكية الفكرية االلي  

الت 
إليه، مع مراعاة القوانير  الوطنية الموجودة قبل ذلك التصديق  ا عىل هذا الصك أو انضمامهدولة العضو المعنية تصديق ال

 االنضمام.  أو
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 العالقة باالتفاقات الدولية األخرى

 . األخرى الدولية الوجيهةوالمعاهدات ُينفذ هذا الصك عىل نحو يكفل الدعم المتبادل مع االتفاقات 
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 ديعدم قابلية التقي

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

 
 أو قد ليس ف

ً
ة حاليا

ي المستقبل
 
 . تكتسبها ف

 
  



ي التقليديالمسودة األوىل
 
 : نص الرئيسة بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

30 
 

 المعاملة الوطنية

ي الدول األعضاء األخرى معاتأن  يتعير  عىل كل دولة عضو 
 عن تلك طبق عىل المستفيدين الذين هم من مواطت 

ً
ملة ال تقل تفضيال

ي 
 . فيما يتعلق بالحماية المنصوص عليها بموجب هذا الصك ا طبقها عىل المستفيدين الذين هم من مواطنيهتالت 
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 مالحظات توضيحية: 
 

ي التقليدي األجأشكال صحاب المعارف التقليدية أو أل "المعاملة الوطنية" هي مبدأ يمنح فيه البلد المضيف 
 
نب االتعبير الثقاف

 عن معاملة 
ً
ي تمنحها ال تقل تفضيال

ي التقليدي  أشكال التقليدية أو لمعارف اصحاب أل المعاملة الت 
 
ي ظروف الوطنيير  التعبير الثقاف

 
ف

المعارف التقليدية أو أصحاب مماثلة. وب  هذه الطريقة، تسع معايير المعاملة الوطنية إىل ضمان درجة من المساواة القانونية بير  
ي التقليديأشكال 

 
. و نب والوطنيااألج التعبير الثقاف ي يعتمد محتواه عىل  أن جدير االنتباه إىلمن الير  المعاملة الوطنية هي معيار نست 

ي التقليديأشكال الحالة األساسية لمعاملة أصحاب المعارف التقليدية أو 
 
 . المحليير   التعبير الثقاف
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 التعاون عي  الحدود

ي تقع فيها نفس المعارف التقليدية أو 
ي الحاالت الت 

 
ي إقليم أكي  أشكال ف

 
ي التقليدي ف

 
، أو تكون ةمن دولة عضو واحد التعبير الثقاف

كة بير  واحد أو أكي  من ]
ي عدد من الدول األعضاء، يتعير  المجتمعات الصلية و األ شعوب[ المشي 

 
الدول أن تسع تلك  محلية ف

المعنية من أجل تنفيذ أهداف هذا محلية المجتمعات الصلية و األ شعوب[ ]الاألعضاء إىل التعاون، حسب االقتضاء، بمشاركة 
 . الصك
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 مالحظات توضيحية: 
 

ي التقليدي عي  الحدود الوطنيةبشأن لمهمة المسألة ايتناول هذا الحكم 
 
 . تقاسم المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

 
 يتيح هذا الحكم المرونة للدول األعضاء المعنية للتعاون حسب االقتضاء. و 
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 االستعراض

م ال ي أجل ال يتجاوز باستعراض نطاق هذا العضاء دول األ تلي  
 
صك ومحتواه، ومعالجة قضايا وجيهة لتطبيق هذا الصك، وذلك ف

 أرب  ع سنوات بعد دخول هذا الصك حير  النفاذ. 
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 مالحظات توضيحية: 
 
ي محدد مسبق لمعالجة قضايا استعراض هذا الحكم آلية رج يد

 إضافية ضمن إطار زمت 
ً
 . ا

 
___________ 


