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مشروع بند إضايف من املقرتح إضافته إىل الديباجة 
  15 و2 و1ومشروعات بيانات متفق عليها بشأن املواد 
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باجة ته إىل ادل يند إضايف من املقرتح إضا  فب

ية، وال سـامي تكل املدرجة ّوإذ تذك" بو يف جدول أعامل ا متدهتا ادلول األعضاء يف الو يات امخلس واألربعني اليت ا تو منر اب ي ص لتل ع
ياسة شأن وضع القواعد واملعايري ومواطن املرونة وا ئة ابء،  سـمضن ا لب  ". العامة واملكل العاملف

 

شأن املادة  يه  تفق  يان  برشوع  عل ّب م  فنان األداء: تعريفات): أ(2م

برصية ألوجه األداء" ية ا تات ا يع ا نان األداء هو تعريف جامع ويغطي  هوم أن تعريف  لمن ا سمع ي لمج لتثب ف  ".ملف

 

شأن املادة  يه  تفق  يان  برشوع  عل ّب م  يالعالقة ابتفاق تربس: 1م

تجارة، وال سـامي األحاكم ّتؤكد األطرا" تصةل اب ية الفكرية ا تعاقدة من جديد الزتاماهتا مبوجب اتفاق جوانب حقوق ا لف ا مل مللكمل
ياسة العامة بادئ واألهداف وا سـشأن ا مل  ".لب

 

شأن املادة  يه  تفق  يان  برشوع  عل ّب م يل الصويت: 1م شأن األداء وا بو  سجالعالقة مبعاهدة الو ب  لتي

هوم أن الفقرة " شأن األداء 3ملفمن ا بو  ست أطرافا يف معاهدة الو تعاقدة اليت  بة إىل األطراف ا شئ أي الزتام اب ب ال  ي ي مل سـ لن لنت
يفاء أي حمك من أحاكهما ها ابالنضامم إىل تكل املعاهدة أو اب يل الصويت وال أي الزتام  ّوا ت سل  ."لتسج

 

شأن املادة  يه  تفق  يان  برشوع  عل ّب م يةتدابري: 15م نولو ج امحلاية ا  لتك

تعاقدة من اعامتد " نع األطراف ا بقة عىل أداء مسعي برصي معني ال  ية ا نولو تدابري ا هوم أن امحلاية املالمئة  ملمن ا مت ملط ّلل ج تك لملف
ناءات وفقا للامدة  يدات والا بة والفعاةل الالزمة لضامن ممارسة ا نا تدابري ا سـتثا ي سـ مل نفاذ إىل 13لتقل األداء ل عىل ذكل األداء وا

 ".يف املكل العام
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