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يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  /ل
بري الفوللكوري  :لتعأشاكل ا

 بادئ املعدةلملاألهداف وا

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

رشة  .1 سة  عيف ادلورة اخلا يديـة والفوللكـورم يـة واملعـارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ث ن ل لللج مللكملع  م
نـــة’( سمرب 11 إىل 7الـــيت انعقـــدت مـــن ) ‘للجا نـــة 2009يـــ د يغة معـــدةل لويقـــة العمـــل "للج، قـــررت ا ثأن تعـــد األمانـــة  ّصـــ ّ

WIPO/GRTKF/IC/9/4 ناير بل هناية  ها  ي وتوز ق ع يقـات املقدمـة 2010ّ تعديالت املقرتحة وا تعل، عىل أن تراعي يف ذكل ا لل
تعلـق هبـذه الويقـة يف هـذه ادلورة ئةل املطروحة فـامي  ثواأل ي ئةل املقدمـة مـن .سـ يقـات واأل تعـديالت وا سجل ا بغـي أن  ســ و تعل ل لتـ ّ ين

نظر فهيا ادلول األعضاء بني يك  تاملرا يغة املعـدةل . ق يـة حـول تـكل ا تا يقات  نة إىل تقدمي  شاركني يف ا تدعو األمانة ا ّو لـص ب ك تعل للج مل سـ
يغة معـدةل أخـر. 2010قبل هناية فرباير  نة األمانة فامي بعد إىل إعداد  صـودعت ا يـة املقدمـة للج تا يقـات ا ّى للويقـة تأخـذ اب ب تعل لكث ل

نة بةل  ها كويقة معل إىل ادلورة ا للجوتوز ملقث  .1"يع

                                                           
رشة  1 سة  عرشوع تقرير ادلورة اخلا  )..WIPO/GRTKF/IC/15/7 Provثالويقة (مم
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ـــــل  .2 ـــــة العم ـــــدةل لويق يغة مع ـــــدت  ـــــىل ذكل، أع ـــــاء ع ن ثو ـــــ ص ـــــرمق WIPO/GRTKF/IC/9/4ب رشت ب ـــــ و ن
WIPO/GRTKF/IC/16/4 Prov. ناير 22 يف يقـاهتم 2010ي  نـة إىل اإلدالء  شاركون يف ا تعل، ودعـي ا للج يـة عـىل بملـ تا با لك

بل  يغة املعدةل  قتكل ا  .2010فرباير  28لص

يغة املعــدةل لويقــة العمــلثويقــة معــل فهيــا ثوهــذه الويقــة يه  .3 ثا  ويه تأخــذ Prov.  WIPO/GRTKF/IC/16/4ّلــص
ية ما بني ادلورات تا يقات ا يه لإلدالء اب سار املدعو إ ية الواردة علهيا خالل هذا ا تا يقات ا باب تعل ل مل ب لكتعل للك يقـات وقـد . ل تعلوردت 

ية تا ية من ادلول األعضاء ا لتا ل ب متـدة : ك يـة ا تا هـات ا رسا، كـام وردت مـن ا هوريـة كـوراي وسو يك و يـا وا ملعالصني وأملا ل ل يـ سـ جلن مج ملكـ
ــــــب ــــــصفة مراق ــــــاين األداء: ب ن ــــــريي  ب ــــــين األ ــــــرييك الالي لفالاحتــــــاد األم ــــــايل . (FILAIE) يت ت ــــــع ا ــــــرد يف املوق لوت

<http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/comments-3.html> ـــــــــــات يق لتعل لك ا
شلك اذلي وردت ية اب تا لا ب  .لك

يهتا بنإعداد هذه الويقة وحتديد   ث

يدية أعدهتا األمانة وفهيـا معلومـات عـن اترخي الويقـة WIPO/GRTKF/IC/9/4ثاكنت الويقة  .4 توي عىل مقدمة  ث  ه ّحت مت
توايهتــا كــام اكنــت يف اترخي إعــد يهتــا و حمو يــه )2006ينــاير (ادها بن رشوع ) أو موضــوع" (جــوهر"ف، وعــىل مرفــق  مــالويقــة، أي  ث

بادئ املعدةل  .ملاألهداف وا

بادئ املذكورة وعىل  .5 توي عىل األهداف وا ملواكن مرفق الويقة  حي يق"ث يـق موضـوعي لـلك ". لتعلا يق عىل  متل ا تعلوا لتعل شـ

يقات ا متل أيضا عىل معلومات عن ا بدأ وا سـهدف وللك  ملتعل ل شـ تكل م شة  نا بدأ وعىل  يغة سابقة للك هدف و لـتلمة حول  ق مص م
سابعة  نـة ا بادئ كام يه واردة يف الويقة اليت اكنت قد أعـدت ألعـامل دورة ا ناد إىل األهداف وا يقات، ابال لـا للج ث مل ّتعل ست ثالويقـة (ل

WIPO/GRTKF/IC/7/3 .( يقات يف الويقة بق أن وردت حفوى تكل ا ثو تعل WIPO/GRTKF/IC/9/4لسـ
2. 

نة و .6 تصار واجلدة يف الويقة، فقد أجري ما ييلممكملراعاة ظروف احلال وضامن أعىل درجة  ثمن الا  :خ

يدية للويقة  )أ( ناء عن املقدمة ا ثمت الا ه لمتتغ يغة املعدةلWIPO/GRTKF/IC/9/4سـ ّ يف هذه ا بـني . لص ّوكام هو  م
بادئ إىل تقيص احلقائق رشوع األهداف وا ند  مليف املقدمة اجلديدة،  م شات ودراسـات إفراديـة يست نا يـل ا قـ و مل حتل

نـذ صـدورها ألول مـرة يف شـلك  نة  شاركون يف ا يقات والاقرتاحات اليت تقدم هبا ا بارشة من ا مويأخذ  للجم مل لتعل
سطس  يقــات . 2004غــســابق يف أ بــادئ، وال ســـامي ا رشوع األهــداف وا تعلولالطــالع عــىل تــأرخي مفــصل  مل لملــ ّ

شأهنا، يرىج زايرة الصفحة  سابقة  با بـادئ . 3اخملصصة ذلكل عـىل اإلنرتنـتل رشوعات األهـداف وا تمكل  ملو مـ تـسـ

                                                           
يق عىل الويقة  2 يقات املدرجة يف ا ثا تعل لتعل شأن الويقة WIPO/GRTKF/IC/9/4ل بق وأن قدمت  يقات  ث يه  ب سـ تعل

WIPO/GRTKF/IC/7/3 سابقة للويقة يغة ا ث أي ا ل ته WIPO/GRTKF/IC/9/4لص يق فامي بني ادلورات اذلي أقا سار ا م، خالل  تعل لم
سابعة يف نومفرب  نة يف دورهتا ا لا يق من نومفرب . 2004للج سار ا متر  تعلوا لم يقات اليت قدمت خالل تكل الفرتة 2005 إىل فرباير 2004سـ لتعل، وا

يغة معدةل للويقة  ثمت إدراهجا مضن  نة يف يويو ث اليت صدرت كويقWIPO/GRTKF/IC/7/3ّص ثا نة ا نة معل دلورة ا ل ثالويقة  (2005مللج
WIPO/GRTKF/IC/8/4 .( ثمث صدرت الويقةWIPO/GRTKF/IC/8/4 ث من جديد كويقةWIPO/GRTKF/IC/9/4 دون أي 

نة يف الويقة . تعديل يف املرفق يقات ا بارة أخرى، فإن ا ثو ب تعل ّبع ي مل ند إعدWIPO/GRTKF/IC/9/4ل بار  ع قد أخذت بعني الا   هذهادعت
 .ثالويقة

 <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_9/wipo_grtkf_ic_9_4.pdf>انظر   3
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تفق علهياخرىأأيضا مبراجع  تخرجات الوقائع عىل قامئة القضااي ا يقات و ثل مجموعات ا مل  سـ متعل ل يـل 4م رشوع  حتل و م
ثغرات تاحة عىل اإلنرتنت. 5لا  ؛6مولك تكل املعلومات 

يق املوضوعي )ب( تفاظ يف املرفق اب لتعلومت الا بدأح ناء عىل املعلومات عن . م عىل لك هدف ولك  سـتغولكن، مت الا
سابقة للويقة  يغة ا شأن ا يقات املقدمة  ثا ل لص ب يقـات الـيت WIPO/GRTKF/IC/9/4لتعل يض عهنا اب تعل وا لتع سـ

رشة سة  ئةل اليت طرحـت يف ادلورة اخلا عـقدمت واأل مـ سـ يـة مـا بـني ادلوراتِّ تا يقـات ا سار ا ب وخـالل  تعل لكمـ . ل
رشةوتفاداي أل سة  سابقة وتكل اليت قدمت يف ادلورة اخلا يقات ا عـي خلط بني ا مـ ل يقـات لتعل سار ا تعل وخـالل  لمـ

ية ما بني ادلورات تا با سابقةلك يقات ا توي عىل إشارات إىل ا لـ، حذفت من هذه الويقة لك احلوايش اليت  تعل حت . لث
شأن الويقة  يقات املقدمة سابقا  ثوتظل ا ب ية"لتعل تاحـة وميكـن الاطـالع WIPO/GRTKF/IC/9/4" صلاأل م 

 ؛7علهيا عىل اإلنرتنت

يفت تعــديالت حمــددة اقرتحهتــا ادلول  )ج( رشة، أ سة  نــة يف دورهتــا اخلا يا والقــرارات الــيت اختــذهتا ا ضــو عــ مــ للج متــشـ
يقـات األعضاء يف تكل ادلورة  سار ا تعلوخـالل  يـةلمـ تا با بـادئ يف املرفـق مـا بـني ادلورات لك . ملإىل األهـداف وا

سطري تعمل ا توا بارات اليت اقرتحت ادلول األعضاء حلسـ يان اإلضافات املقرتحة، أما املفردات أو ا لع  ها فـرتد لب فذ
تـان. مشطوبة تان املا رش تعمل ا ئلو ط ل تـوي املرفـق أيـضا عـىل . ّللفـصل بـني الاقرتاحـات إذا تعـددت/) / (تسـ حيو

رشة  سة  ئةل اليت طرحت يف ادلورة اخلا يقات اليت قدمت واأل عا م سـ ِّتعل سل يـة مـا بـني مـوخال  تا يقـات ا بار ا لكتعل ل
نظـر ادلورات  بني واليت جسلـت يك  ئةل املقدمة من املرا يقات واأل ياغة وا شأن ا تفضال عن الاقرتاحات  سـ تعل لص قب ل

سب القـضااي اخلاصـة هبـا. فهيا ادلول األعضاء ئةل قدر اإلمـاكن  يقات واأل حبـومجعت ا سـ ت ونـاول العديـد مـن .لتعل
سار  يقات الواردة خالل  ما يـة مـا بـني ادلورات الويقـة برمهتـا عامـة وقـد أوردانهـا يف هنايـة لتعل تا يقـات ا ثا ب لكتعل ل

 .ثالويقة

رشوعات األحــاكم  .7 تعراض  نـة مــدعوة إىل مواصــةل ا مــإن ا ســـ للج
ها يغة معدةل وحمدثة  يق علهيا قصد وضع  لالواردة يف املرفق وا َّ ّ ص  .لتعل

 ]ييل ذكل املرفق[

 

                                                           
ية عىل قامئة القضااي" عن WIPO/GRTKF/IC/11/4(a)ثويقة العمل   4 تا يقات ا بمجموعة ا لكتعل ثوالويقة " ل

WIPO/GRTKF/IC/12 (b) مسـتخرجات الوقائع" عن." 
 ..WIPO/GRTKF/IC/13/4 (b)Revثويقة العمل   5
 <http://www.wipo.int/tk/en/igc>انظر   6
 <http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/comments-1.html>انظر   7
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 األحاكم املعدةل
ب يديلتعمحلاية أشاكل ا ثقايف ا تقلري ا بري الفوللكوري/لل  لتعأشاكل ا

ية بادئ األسا ياسة العامة وا سـأهداف ا مل  لسـ

توايت  حملقامئة ا

 هدافاأل :ًأوال

مية "1"  لقإقرار ا
 تشجيع الاحرتام "2"
ية "3" متعات ا ية  ياجات ا حمللية الا لفعل ت للمجب ح  تل
يدي "4" ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا تقلنع ا ل تع لمل ل ل بري الفوللكوري/م  نوسوء الاتفاع هبا لتعأشاكل ا
ية "5" متعات ا حمللمتكني ا  جمل
يةفدمع املامرسات العرية "6" متعات ا حملل وتعاون ا  جمل
يدية "7" ثقافات ا هام يف صون ا تقلاإل لل  س
ية "8" متعات ا تاكر واإلبداع يف ا حملليع الا ب جملشج  ت
بحث وا "9" ية وا تالهنوض ابحلرية الفكرية وا ل لن نصفةلف رشوط  ثقايف  مبادل ا ب  ل
ثقايف "10" نوع ا هام يف ا لاإل لت  س
يـةالهنوض  "11" ية  بتمنيـة لتمناب متعـات األ شعوب وا صـلا يديـة جمللـ يـة ا متعـات ا تقلوا لحملل يـة؛ وغريهـا مـن جمل ثقا متعـات ا فا ل جمل

رشوعة  تجارة ا ملوا يةل متعات ا توى ا حمللعىل  جملسـ  م
ية الفكرية  "12" بعاد حقوق ا مللكا  ّرصح هباغري املست
بادةل "13" ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ف

ي ية العامة ً:اناث تو بادئ ا جهيا ل  مل

ية وأمانهيا )أ (  ية ا متعات ا تطلعات ا تجابة  نبدأ الا حملل ل ملعسـ جمل  م
توازن )ب( لبدأ ا  م
ها )ج( ية والامتيش  معبدأ احرتام الاتفاقات والصكوك ادلوية واإل ميم  قلل
ش )د( لبدأ املرونة وا  مولم
ثقايف وخصائصه )ه( بري ا لبدأ اإلقرار ابلطابع اخلاص  للتع  م
يدية )و( تاكمل مع حامية املعارف ا تقلبدأ ا لل  م
بات إزاء )ز( جبدأ احرتام احلقوق والوا متعات م ية وا متعات األ شعوب وا جمل ا صلجمل ية ل متعـات حمللا يدية وغريها مـن ا جملا لتقل

ية ثقا فا مت ل ية وغريها من ا شعوب األ جملا صل يديةل ية ا تقلعات ا  لحملل
يدي )ح( ثقايف ا بري ا تقلبدأ احرتام عادات الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن ل ها/م  نقلالفوللكوري و
ية تدابري امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ط( نبدأ فعا ل  م
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ث ية ً:الاث  عاألحاكم املوضو

 موضوع امحلاية .1
يدون .2  ملسـتفا
رشوع .3 متكل غري ا ملأفعال ا  )نطاق امحلاية (نوسوء الاتفاع ل
 إدارة احلقوق .4
يدات .5 ناءات وا لتقيالا  سـتث
 مدة امحلاية .6
ية .7 رشوط ا شلكا  لل
 العقوابت واجلزاءات واإلنفاذ وممارسة احلقوق .8
ية .9 تدابري الاتقا لا ن  ل

ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي .10  مللكالعالقة حبامية ا
 قلمييةلامحلاية ادلوية واإل .11
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 هدافاأل :ًأوال

بري الفوللكوري  يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا تعبغي أن هتدف حامية أشاكل ا تقل ل لتع ل ل  : إىل ما ييل1ين

مية  لقإقرار ا

شعوب قراراإل "1"  متعاتل بأن ا ية  جملوا متعـاتصلاأل تـرب أن جملوا يـة  ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا يـة ا تع ا ل تقل فحملل جمل ل
ثقايف ية، للرتاهثا ا مية ذا ت  ميق تصادية ةقمبا فهيا  ية وا ية ورو ية وثقا ق اجامت ح ف ية ع ثقافـات علمو سلمي بـأن ا لوفكرية وجتاريـة وتربويـة، وا لتـ

يدية  ً أطرا توالفوللكور شلكلتقلا ُ يديـة وغريهـا مـن عود ابلفائدة عـىل تبداع اإلبتاكر ولالُ يـة ا متعـات ا ية وا شعوب األ تقلا حملل صـل للـ جمل

ية وعىل ثقا متعات ا فا ل رشيةجمل ها؛لب ا  مجع أ

 تشجيع الاحرتام

بري عـن  "2"  ية اليت تصون أشاكل ا متعات ا شعوب وا يدية والفوللكور وكرامة ا ثقافات ا تعيع احرتام ا حملل ل تقل ل لشج ل جملت

ها ِ ية و ثقا ثقافات وذكل الفوللكور وحتافظ علهيا، وكذا سالمهتا ا يمتكل ا قف ل يةل ية؛و لفلسف ا  حالفكرية والرو

ية ياجات ا لفعلية الا ت حب يةتل متعات ا حملل   للمج

شعوب  "3"  بارشة عن ا تطلعات واألماين الصادرة  لالاسرتشاد اب متعات مل يديـة جملوا يـة ا متعـات ا ية وا تقلاأل حملل لصـل جمل

متعات و يـة جملغريها من ا ثقا فا هـا يف ظـل القـانون الـوطين وادلويل ل تـصادية قواحـرتام حقو يـة الا يـق الرخـاء وا هام يف  قواإل حتق لتمنسـ

ية  ثقا فوا تدامةلبيئية وال ية ا سـوالاجامت تكل املع متعات؛ل  جملشعوب وا  ل

يدي ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا تقلنع ا ل تع لمل ل ل بري الفوللكوري/م  نوسوء الاتفاع هبا لتعأشاكل ا

شعوب  "4"  متعات لتزويد ا ية ابلوسـائل اجملوا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا فاأل ل تقل حملل جملصل نلقانويـة لجمل
تقاهتا،  ثقـايف و بريها ا رشوع ألشاكل  متكل غري ا نع ا ية، مبا فهيا تدابري اإلنفاذ الفعاةل،  شـوا ل تع مل مل مـلعمل بـةل نطـرق الاتفـاع هبـا و قومرا

ية من الاتفاع هبا؛ تأ نافع ا نصف  سام ا يع الا يدي، و ياق العريف وا نخارج ا ت مل للم مل ت شج تقل قسـ ت ل  ل

ية متعات ا حمللمتكني ا  جمل

شعوب  ذكلقحتقي "5"  نصفة وقادرة فعـال عـىل متكـني ا توازنة و لـ بطريقة تكون  ً م متعـات م متعـات جملوا ية وا جملاأل صـل
ية من ممارسة  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا فا ل تقل جملحملل ياتل ها  حاحلقوق والصال ياهتاقحقو بريهـا يف بطريقة فعاةل حوصال تع أشاكل 

يدي ثقايف ا تقلا بريها الفوللكور/لل  ي؛تعأشاكل 

                                                           
بارة   1 تعامل  عيرد ا يدي"سـ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بارة " ل بري الفوللكوري"عو ياان . فتني مكرتاديف هذه األحاكم" لتعأشاكل ا حوقد ترد أ

يدي: "خمترصة عىل الوجه اآليت ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شاركني يف  وال يعين". الفوللكوري/ل بارات أي توافق يف آراء ا تعامل هذه ا ملا لع سـ
نة عىل حصة هذا الاصطالح أو غريه تعامللجاجامتعات ا تعامل اصطالحات أخرى أو حيد من ا ته، وال يؤثر يف ا سـ أو مالء سـ لها يف م

ية ية أو اإل ميالقوانني الو قلن  .ط
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يةفدمع املامرسات العرية متعات ا حملل وتعاون ا  جمل

يــدي "6"  ثقــايف ا بــري ا تقلاحــرتام الاتفــاع بأشــاكل ا ل تع لن هــا /ل هــا ونا بــري الفوللكــوري وتطورهــا وباد قلأشــاكل ا تل ت لتع
ية وفهيا ويهنا، وفقا لألعراف القامئة؛ متعات ا تواصل عىل يد تكل ا ًا ب حملل  جململ

ثقافات ا هام يف صون ا تاإل لل  قليديةس

هام يف صون "7"  شأ فهياساإل ئة اليت  تن ا يـديلبي ثقـايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع بـري الفوللكـوري/ل مترلتعأشـاكل ا  تـسـ و
شعوب  بارشة عىل ا لواحلفاظ علهيا، مبا يعود بفائدة  متعات م يـة جملوا ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا يـة ا متعات ا ية وا فاأل ل تقل حملل جملصل لجمل

رشية عامة؛ومبا يعود ابلفائدة  لب عىل ا

ية متعات ا تاكر واإلبداع يف ا حملليع الا ب جملشج  ت

ته، والماكفأة "8"  يد، وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا ي ا ل ل ب نهسـامي  لن تج  مما  شعوب تن متعـات لـ ا جملوا

يدية و ية ا متعات ا ية وا تقلاأل حملل لصل متعات جمل ية؛جملغريها من ا ثقا فا  ل

نصفةالهنوض ابحلرية ال رشوط  ثقايف  بادل ا بحث وا ية وا مفكرية وا ب ل ت ل لن  لف

شعوب  "9"  نـصفة  رشوط تكـون  ثقـايف  بادل ا بحث وا ية وأعامل ا للـالهنوض ابحلرية الفكرية وا بـ ل ت ل من ل متعـات لف جملوا

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا فاأل ل تقل حملل جملصل  ؛لجمل

ثقايف نوع ا هام يف ا لاإل لت  س

ها "10"  بري ساإل نوع أشاكل ا لتعم يف الهنوض  ثقايفبت ته؛لا  ي ويف حام

يةالهنوض  يـة؛  لتمناب ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا يـة ا متعـات ا ية وا متعـات األ شعوب وا فية ا ل تقل حملل صـل لـ جملمن جمل لجمل تجـارة بت لوا
رشوعة  يةملا متعات ا توى ا حمللعىل  جملسـ  م

ي "11"  ثقايف ا بري ا تقليع الاتفاع بأشاكل ا ل تع ن لشج ل بري الفوللكـوري ألغـراض /ديت توى لتعأشاكل ا يـة عـىل  سـا مـمن لت

متع احمليل يـةجملا ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا يـة ا متعـات ا ية وا متعات األ شعوب وا ية ا ف  ل تقل حملل صل ل جملمن جمل لجمل بـت ،ت متعـات غ مـىت ر جملا

ية شعوب حمللا متلا يدية وغريها مـن ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ جمل وا جمل تقلجمل حملل يـةلصل ثقا فعـات ا ُ إقـرارا بأهنـا مـكل وأفرادهـا يف ذكل، ل ً
ها هبا،  تعرف  ية اليت  نفسمتعات ا سـ تحملل تاكرات القامئة عـىل تسويقلاتعزيز فرص كأن يكون ذكل من خالل للمج ب لإلبداعات والا

يع نطاق تكل الفرص يد وتو تقا سـا ل  ؛ل

ية الفكرية  بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباست

بعاد "12"  بةم ستا ية الفكرية ا ملكتسـنح حقوق ا يدي بدون ترصحيمللك ثقايف ا بري ا تقل يف أشاكل ا ل لتع بري /ل لتعأشاكل ا
تقاهتا، و بعادمشـالفوللكوري و   ممارسـهتا وإنفاذها؛ستا
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بادةل ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ف

يقني  "13"  تفامه يف العالقات بني التعزيز ا بادل وا ية والاحرتام ا شفا لوا ت ملل متعات لشعوب ف يةجملوا متعـات صلاأل جمل وا

يدية  ية ا تقلا تجاريـةلحملل يـة وا ية من هجة، واألوساط األاكد ثقا لوا مي يـةفل تفعـني بأشـاكل  والرتبويـة وغريهـا مـنم واحلكو ملن أوسـاط ا
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  .الفوللكوري من هجة أخرى/ل

يق عىل األهداف[  ]لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

 األهداف

يةمعلوم  سـات أسا

يدي  ثقايف ا بري ا ياسة العامة املقرتحة محلاية أشاكل ا سم عىل أهداف ا تقلتوي هذا ا ل تع سـ لق لحي ل متدة ممـا /ل ملـسـالفوللكوري وا

تعلقـة ابملوضـوع نـصوص القانويـة ا نة ابإلضافة إىل بعـض ا ساهامت وياانت إىل ا ملبق تقدميه من  ن ل للج ب م وابإلمـاكن إدراج هـذه . سـ
باجة   .لقانون أو صك آخرياألهداف يف د

ثقايف  بري ا بغي أن تكون حامية أشاكل ا نة أكرث من مرة، فال  لوكام الحظت ا تع لللج يـدي ين ها، /لتقلا لنفـسالفوللكـوري غايـة 
ية وتطلعاهتا  متعات ا شعوب وا يق أهداف ا نبل أداة  ملعل جمل ميـي لتحق يد الـوطين واإل ياسة العامـة عـىل ا قلوالهنـوض بأهـداف ا لـصع لـسـ

نـهمتـد طريقـة رمس نظـامتعو. وادلويل شودة  بـري عـىل األهـداف ا يهل إىل حــد  م للحاميــة وحتديـد تفا نــ ك ًبـد إذا يف املقــام األول  وال. ملصـ
باط أي  يديسـتنال ثقايف ا بري ا تقلنظام أو مهنج قانوين محلاية أشاكل ا ل لتع ياسة العامة/ل  .لسـالفوللكوري من حتديد أهداف ا

يقات املقدم تعديالت املقرتحة وا تعلا ية ما بني ادلوراتلل تا يقات ا سار ا ئةل املطروحة خالل  بة واأل تعل م لكسـ  ل

يك نة يف األهداف اقرتحهتا ا ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا لص ملكل  .ملبيّ
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يا ًاث ية العامة :ن تو بادئ ا جهيا ل  مل

ية وأمانهيا )أ(  ية ا متعات ا تطلعات ا تجابة  نبدأ الا حملل ل ملعسـ جمل  م

توازن )ب(  لبدأ ا  م

هامبدأ ا )ج(  ية والامتيش  معحرتام الاتفاقات والصكوك ادلوية واإل مي  قلل

شمول )د(  لبدأ املرونة وا  م

ثقايف وخصائصه )ه(  بري ا لبدأ اإلقرار ابلطابع اخلاص  للتع  م

يدية )و(  تاكمل مع حامية املعارف ا تقلبدأ ا لل  م

بات إزاء  )ز(  جبدأ احرتام احلقوق والوا متم ية وا متعات األ شعوب وا جملا صلجمل متعـات ل يدية وغريها مـن ا ية ا جملعات ا تقل لحملل
ية  ثقا فا يديةل ية ا متعات ا ية وغريها من ا شعوب األ تقلا حملل صل لل  جمل

يدي )ح(  ثقايف ا بري ا تقلبدأ احرتام عادات الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن ل ها/م  نقلالفوللكوري و

ية تدابري امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ط(  نبدأ فعا ل  م

 

ي[ ية العامةلتعلييل ذكل ا تو بادئ ا جهيق عىل ا ل  ]مل
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يق  لتعلا

ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  مل

ية  سـمعلومات أسا

شات   نا ندت إلهيـا  يـة العامـة الـيت ا تو بـادئ ا بعض ا سم الالحـق  ية الواردة يف ا قـسرتشد األحاكم املوضو جهي ل مل بـ لقـ ع مت سـت
شا نقاش ادلويل وا ناء ا نة وأ شاء ا نذ إ بري مهنا،  نة يف جزء  ملا ل ث للج ن ك نة، وتضفي هـذه مللج شاء ا بل إ للجورات ادلوية اليت جرت  ن قل

بادئ بغة القانوية عىل تكل ا ملاألحاكم ا ن  .لص

ية وأمانهيا )أ(  ية ا متعات ا تطلعات ا تجابة  نبدأ الا حملل ل ملعسـ جمل  م

يدي  ثقايف ا بري ا سد حامية أشاكل ا بدأ برضورة أن  تقليقر هذا ا ل تع جت لمل ية /ل شعوب األ صلالفوللكوري تطلعات ا متعات ل جملوا

ــة وأمانهيــا ي ثقا متعــات ا ــة وغريهــا مــن ا يدي ــة ا ي فا ل تقل جملحملل ــايف . ل ثق بــري ا ــة أشــاكل ا لويعــين ذكل عــىل وجــه اخلــصوص أن حامي لتع
يدي بـة /لتقلا تدابري امحلاية املو ييل  يق ا ية، وشجع ا شعوب األ يق العرية  بغي أن تقر ابلقوانني واملوا جالفوللكوري  ف لن تمك ب ت صل لل لث لتط ي
ي تطـاول عـىل وجـه اخلـصوص والهنـوض عوادلفا سب واذلم وا نـع أفعـال ا يـة و تـصادية  يـة والا ثقا لة وتقف عىل اجلوانب ا لـ مت من للتل ق ف

يـة  شلك اكمـل وفعـال يف ا شاركة  ية من ا متعات ا نازع ومتكني تكل ا نافس أو ا يهبا ا ية و متعات ا تعاون بني ا مناب بـ مل حملل ت ت حملل لتل جمل لجمل ل جتن
يـــذ أنظمـــة امحلايـــة ب. تنفو ثقـــايف ينو بـــري ا تـــدابري امحلايـــة القانويـــة املكفـــوةل ألشـــاكل ا لغـــي أيـــضا اإلقـــرار ابلطـــابع الطـــوعي  تع ن لل

يدي شلك /لتقلا هـا احلـق دامئـا يف الاعـامتد  بقـى  ية الـيت  متعات ا ية وغريها من ا شعوب األ بـالفوللكوري من وهجة نظر ا ي حملل صل لل جمل

يدية محل يب العرية وا ييل عىل األسا تقلحرصي أو  ل لتمك يديف ثقايف ا بريها ا تقلاية أشاكل  ل تفاع /لتع نالفوللكوري من أي نفاذ إلهيا أو ا
يه بغـي أال تطغـى عـىل . فهبا ال ترغب  رشوعة اليت قد يرتكهبا الغـري  ية من األفعال غري ا نويعين ذكل أن أي حامية قانوية خار يج مل ن

يدها يدية أو العرية أو أن  يق ا تقالقوانني واملامرسات واملوا ف تقل  .لث

توازن )ب(  لبدأ ا  م

يـدي  ثقـايف ا بري ا شات حول امحلاية املعززة ألشاكل ا نا يني يف ا سامهني ا تلف ا تقلثريا ما شدد  ل تع ق مل ن مل خم لك ل ملع الفوللكـوري /ً
توازن نـصف بـني احلقـوق واملـصاحل اخلاصـة مبـن . لعىل احلاجة إىل ا سد امحلايـة احلاجـة إىل تـوازن  بـدأ أن  مويراد مـن هـذا ا جتـ مل

يدييطورون أ ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع يد /ل تفع هبا و تفالفوللكوري وحيافظون علهيا ويدمعوهنا واحلقوق واملصاحل اخلاصة مبن  يـسـن ي
ية حمددة  ياسات العامة واحلاجة إىل تدابري حام تلف الاهامتمات يف ا يق بني  تو ئمهنا، واحلاجة إىل ا سـ خم لل تتناسب وأهداف امحلاية ف

ياجات ا تجربة والا لفوا ت  .عليةحل

ها )ج(  ية والامتيش  معبدأ احرتام الاتفاقات والصكوك ادلوية واإل ميم  قلل

يدي  ثقايف ا بري ا تقلبغي حامية أشاكل ا ل لتع ل ية وتامتىش /ين ية ا نالفوللكوري بطريقة تكفل الاحرتام للصكوك ادلوية واإل مي ملعل قل

بات احملددة يف ما هو قامئ من صـكوك قان جها وال ختل ابحلقوق والوا سانمع نـويـة ملزمـة مبـا فهيـا صـكوك حقـوق اإل بغـي . ن ينوال 
يدي ثقايف ا بري ا سك حبامية أشاكل ا تقلا ل تع لمت ل هـا القـانون ادلويل أو احلـد /ل تعدي عىل حقوق اإلسان الـيت  يكفلالفوللكوري جحة  ن لل

 .من نطاق تكل احلقوق
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شمول )د(  لبدأ املرونة وا  م

بدأ ابحلاجة إىل اإلقرار جبوا  ملتعلق هذا ا يـات القانويـة ي نوعـة مـن اآل بة من خالل مجموعـة  نا نز ضامن امحلاية الفعاةل وا ل ت سـ ممل
نازع مع ما هو قامئ من قوانني محلاية أشـاكل  يد امحلاية الفعاةل و بدأ قد  توى ا ته عىل  يقه أو رصا بالغ يف  توأن أي مهنج  يق م يم مل سـ مض

شاورات مـع أحصـ بق ما يلزم من  يدي، و ثقايف ا بري ا مـا تقل ل يستتع ل يـدي بوجـه خـاصل ثقـايف ا بـري ا تقلاب املـصاحل وأشـاكل ا ل لتع . ل
شودة يـق أهـداف امحلايـة ا يـات القانويـة  تفادة من مجموعة واسعة من اآل بدأ أيضا ابحلاجة إىل الا تعلق هذا ا نـو ن ل سـ مل ملي تحقل وعـىل . ً

يـدي ثقايف ا بري ا تجربة يف جمال حامية أشاكل ا بني من ا تقلوجه اخلصوص، فقد  ل تع ل لت ل وري أن مـن غـري املـرحج إجيـاد أي الفوللكـ/ّ
ناسـب األولـوايت  يدي عىل حنو شامل وبطريقـة  ثقايف ا بري ا بهل اللك محلاية أشاكل ا يع أو  ناسب ا تقالب دويل واحد  تقل ل تع مجل لي ل يق

بدلان يدية يف لك ا ية ا متعات ا ياجات ا ية وا ثقا ية والظروف القانوية وا لالو تقل حملل ت ل ن لن جملط ح تـه وخري ما جاء يف هـذا . ف لالـصدد مـا قا
ية وحاميهتـا  شعوب األ ية موحدة لالعرتاف مبعارف ا بادئ تو باط  ية بأن أي حماوةل ال شعوب األ نظامت ا صـلإحدى  لـ جهي صل مل ن سـتم

تحويهل إىل  نوع الغين يف الفقه القانوين  بمعرض خلطر هدم هذا ا لت ميـه أو " منـوذج"ّ متـع أصـيل أو مفا ناسـب قـمي أي  هواحـد ال  جم ي
نه  .نيقوا

ثقـايف وذلكل  بـري ا رشوع األحاكم واسعا وشامال، جيعل من أوجه متـكل أشـاكل ا يار عىل أن يكون  ل، فقد وقع الا تع م لت ً ً خ
يدي يـة /لتقلا سلطات الو رشوعة من ابب اخلروج عىل القانون عىل أنه يكفـل مرونـة كـربى  نالفوللكوري والاتفاع به غري ا للـ مل طن

يا تحديد اآل ية  متعات ا ية وا لواإل ل حملل جملمي يد الـوطين أو قل يذها عـىل ا يق األحاكم أو  تعانة هبا  لـصعت القانوية اليت ميكن الا سـ نفن تتحق ل
ميي  .قلاإل

يـة   يـة أو عـدم ا بـدأ ا تـصة  تـدابري ا يـارات جتمـع بـني ا ند امحلاية إىل مجموعة واسعة مـن ا يه، جيوز أن  مللكو مللك مبت خمل ل خل تسعل
تعني حبقوق ا ية الفكرية و تسـوتدابري خارج نطاق ا هـذا مللك هـا  يع نطـاق تـكل احلقـوق أو  لية الفكرية القامئة مع إماكية تو يف تكيمللك سـ ن

بـة يـة واملو تـدابري ادلفا يـة الفكريـة، مبـا فهيـا ا يـصا يف جمـال ا جاجملال ابذلات واعامتد تدابري وأنظمة موضوعة  عمللك ل بغـي أن . ًخص ينو
ية وتكف تدابري غري املربطة اب ية اخلاصة ا مللكتمكل حقوق ا تمللك ل هاتسـ يقا  معل توازان د ق ً. 

يات  ثةل من اتفا ية الفكرية، وقد وردت يف واثئق سابقة أ يا يف جمال ا قوهذا املهنج شائع  م مللك ًب ية الفكرية اليت تقمي بعض نس مللك ا
يــذ يف إطــار نوعــا  شا واسـعا و سح ها بـادئ العامــة و تنفا للم ً تً مــ تفــ هــات املوقعــة علهيــامل ّ قـوانني ا مي فهيــا وحـىت يف احلــاالت الــيت تقــ. جل

توى  تقـدير عـىل ا يـات القانويـة  يـار اآل بـول أن يكـون ا ية، مفن ا يا للقوانني الو ية د بات ادلوية معايري موضو سـالوا ب ن ل ت ن ن ع ملـل خط ملق ج
ية. الوطين ثل الاتفا ية،  شعوب األ تعلق اب سد أيضا يف صكوك  قوهذا املهنج  م صل ل ت نظمة العمل ادلوية169 متج ل   .مل

ثقايف وخصائصهمبدأ اإلقرار ابلطابع ا )ه(  بري ا لخلاص   للتع

يـدي  ثقـايف ا بـري ا يـدي ألشـاكل ا تقلبغي أن تراعـي امحلايـة الطـابع ا ل تع لتقل ل ل متعـي /ين هـا امجلـاعي وا جملالفوللكـوري، أي طا بع
ياتـه و تقداتـه وروحا ية و ية والاجامت ثقا ية ا نا ته من ا متع احمليل وسال يال، وعالقهتا هبوية ا ناقل بني األ نوا مع ع ل ل فت ح م جملج قميـه، وكوهنـا مل

متع احمليل مترار داخل ا تطور اب ها ا بري ديين وثقايف، وطا يان أداة  ثري من األ جمليف  سـ مل تع بعك تدابري اخلاصـة للحاميـة . ح بغي أن تقر ا لو ين
يدي ثقايف ا بري ا تقلالقانوية أيضا بأن أشاكل ا ل تع لن ل تكر دامئا يف حدود ما ميكن تعريفه بأنه /ً  ".جممتع حميل"تبالفوللكوري ال 

يـدي  ثقايف ا بري ا ست أشاكل ا تقلو ل تع لي ل ست يف /ل متـزية و يـة ا هويـة ا بـري عـن ا يـالفوللكـوري ابلـرضورة دومـا يه ا حملل لتع مل ل ل ً

تلـف  سه اذلي قـد  شعب  ثقافة الواحدة ومضن ا بادل داخل ا نفوذ وا ثقافات وا بادل يف ا تاج  خيالغالب فريدة حقا، بل يه  نف ل ل ت ل ل ت لن
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ته من جان تلف  يامسه أو  ميـون خـارج أمـاكن . ب أو آخر من احلـدودتسمخت نقلـون و سدها أفـراد  ثقافـة و يقوإن مـن حيمـل ا يت جيـ ل
ها من جديد ثقايف ويواصلون إبدا بري ا هم وأشاكل ا يد  مترون يف ممارسة تقا يامن  عشأهتم  متع لب تع ل لن جم  .يسـ

يدية )و(  تاكمل مع حامية املعارف ا تقلبدأ ا لل  م

بدأ ابلصفة اليت تاكد ت  مليقر هذا ا ثقـايف ُ بـري ا يق وأشـاكل ا ناهـا ا يديـة  لكون دامئا مالزمـة ملـضمون املعـارف ا تع لـض مبع لتقل ل ً

يـة متعات ا بة إىل العديد من ا يدي أو جوهرها اب حمللا سـ جملتقل ن رشوع األحـاكم ابلوسـائل احملـددة للحاميـة القانويـة مـن . لل تعلـق  نو مـ ي
س يـدي، وال  ياق ا تكل املواد خارج ا تفاع الغري  يـسوء ا تقل سـ ب لن يـق لـ رشوع إىل فـرض تعريـف أو فـرز عـىل القـوانني واملوا ثعى ا ملـ

يـة متعـات ا يدية وغريهـا مـن ا ية ا متعات ا ية وا شعوب األ حمللواملامرسات العرية دلى ا تقل حملل صل جملل لجمل وجتـدر اإلشـارة إىل أن املـهنج . ف
ثقـايف ا بـري ا نة والقامئ عىل حبث امحلاية القانوية ألشـاكل ا ته ا لاذلي و لل تع ن للج ناهـا /تقليـديضع يديـة  مبعالفوللكـوري واملعـارف ا لتقل

ثقــايف  بــري ا يــه إىل أشــاكل ا نظــر  ثــريا مــا  يــدي اذلي  ياق ا نفــصةل، إمنــا يــامتىش مــع ا يهنــا وإن  تــوازي  يق اب لا تع ي ك تقل سـ ل للــض ل فلــ م ب
يدي تجزأ/لتقلا يدية كام لو اكنت جزءا ال  يالفوللكوري واملعارف ا بق لتقل تاكمةل، كام  ية  حب من هوية ثقا سـ م  .ثه يف ما مىضف

بات إزاء  )ز(  جبدأ احرتام احلقوق والوا متعـات م يدية وغريها مـن ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا جملا جمل تقلجمل حملل صل لل
ية  ثقا فا يديةل ية ا متعات ا ية وغريها من ا شعوب األ تقلا حملل صل لل  جمل

ثقـايف ا  بـري ا بـدأ أن يكفـل أي نـوع مـن حاميـة أشـاكل ا ليقرتح هذا ا تع بعض احلقـوق /لتقليـديلمل لـالفوللكـوري الاحـرتام 
بات العامة ومراعاهتا، وال ية، وال خيـل بإماكيـة تطـوير تـكل  جوالوا شعوب األ نسـامي حقوق اإلسان ادلوية وأنظمـة حقـوق ا صـل لـ ل ن

بات  .جاحلقوق والوا

يدي )ح(  ثقايف ا بري ا تقلبدأ احرتام عادات الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن ل ها/م  نقلالفوللكوري و

يديين  ثقايف ا بري ا ية يف الاتفاع بأشاكل ا ية ا متعات ا يق امحلاية ا تقلبغي أال  ل تع ن ن حملل لتع ل ملع هـا /جمل لالفوللكـوري وتطويرهـا وباد ت
ــة ي يهنــا وممارســاهتا العر ــا لقوا رشها وفق ــا و ه فونا ن ــقل ن ــايف . ت ثق ــري ا ب شلك مــن أشــاكل ا ــاع عــرصي  تف ــار أي ا ب بغــي ا لوال  تع ــ ب ن لت ع ين

يدي سه بـذكل الفوللكوري داخ/لتقلا تعرف  متـع  شوهيا إذا اكن ذكل ا يه كام لو اكن  متع احمليل اذلي طوره وحافظ  نفـل ا سـ ت يـعل جمل ًجمل

نه عالاتفاع وأي تعديل انمج  بغي الاسرتشاد بأوجه الاتفاع واملامرسات واملعايري العرية يف امحلاية القانوية املكفوةل ألشـاكل . ن نو فن ين
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  . قدر اإلماكنالفوللكوري/ل

ية تدابري امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ط(  نبدأ فعا ل  م

نـة   بة و نا يق أنواع أخرى من امحلايـة فعـاةل و ساب احلقوق وإدارهتا وممارسـهتا وتدابري  ممكبغي أن تكون تدابري ا م ســن ب تطت ك ي
ية وا شعوب األ تــصادي  يايس والا ثقــايف والاجامتعــي وا ياق ا نظــر إىل ا جملاب صــل للــ سـ ل سـ قل لــ يديــة وغريهــا مــن لــ يــة ا تقلمتعــات ا لحملل

ية ثقا متعات ا فا ل  .جمل

ية ما بني ادلورات تا يقات ا سار ا ئةل املطروحة خالل  يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا با تعل م سـ تعل لكل ل  ل

يك ية العامة اقرتحهتا ا تو بادئ ا نة يف ا ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا جهي ل مل لص ملكل  .ملبيّ
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ثا يةاألحاكم املو :لاث  عضو

 :املادة األوىل

 موضوع امحلاية

يدي"تكون  )ألف( ) أ (  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بـري الفوللكـوري"أو /و "ل أي أشـاكل، سـواء اكنـت " لتعأشـاكل ا
يةل مـهنام/ غري ملموسـةأوملموسة  أي أشـاكل، سـواء اكنـت ملموسـة أو غـري ملموسـة أو  // تـشكملموسـة أو غـري ملموسـة أو 

ثقافـة واملعرفـة أو غري ملموسة/وأي أشاكل، ملموسة و// غري ملموسة و أي أشاكل، ملموسة // امتشكيةل مهن ل، يعرب فهيا عـن ا ّ ُ
تجىل، هر فهيا أو  يدية أو  تا تظتقل يل، مبا يف ذكلل يل إىل  ج ونقل من  ج يةل مهنـامثل  توشمل : //ت يـة أو  تا تـشكاألشـاكل ا ل دون  ل

تصار علهيا  :قالا

بري  "1" ـي أوي اللفظلتعأشاكل ا شعر واألحـايج وغريهـا مـن لشفها ثـل احلـاكايت واملـالمح واألسـاطري وا لـ،  م
رسد، واللكامت واإلشارات واألسامء والرموز  ؛وغريها لأشاكل ا

يقي "2" ــري املو ب ســـوأشــاكل ا ــصويتلتع ــاين  أو ال ــل األغ ث ــات م،  يةواإليقاع ــات املو ــرواايت  ســـيقواملعزوف وال
ية  ؛لشعبا

بري ابحلركة "3" شعائر والطقـوس لتعوأشاكل ا ية وا رس ثـل الرقـصات والعـروض ا لـ،  حملـ والرايضـة واأللعـاب م
يدية شعيبوغريها من أوجه األداء  لتقلا رسح ا رسح، مبا يف ذكل عروض ادلىم وا لوا مل  ،مل

ترصة يف شلك مادي أو مل تكن كذكل؛  خمسواء اكنت 

تاج الفين، وال "4" ثل اإل بري امللموس،  نوأشاكل ا متع ية لسـامي الرسوم وا ل مبا فهيا (يتتصاممي واللوحات الز
سم تلوين عىل ا جلا نقوشات ) ل ية ملوا نحواتت خلشبا شب واملعدن واحلىل  والقوالبملوا ساء وا خلوأعامل الفخار واخلزف وا لفسـيف

سالل  رشوابت لوا سجاد واملالبسملواملأكوالت وا يج والزجاج وا لواإلبرة وا ن لنسـ هداايةعقواأل يدوية،  وأعامل احلرف ،ل واللعب وا لا
ية،  نائزي/و وأشاكل الفن املعامري وأعامل احلجر واملعدن والغزلسـيقواألدوات املو  ؛جلأو ا

 :إذا اكنت كام ييل

متع احمليل؛ )أ أ( - يه إبداع الفرد أو ا شاط فكري إبداعي، مبا  جملتاج  ف ن  ن
تأصـةل مـن/ّوداةل عـىل أصـاةل ومن خـصائص )بب ( - ًو يـة  م يـة والاجامت ثقا هويـة ا عا فل  متـع حمـيلجملل

ية  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ فشعوب وا ل تقل حملل صل جمللل جمل ثقايف؛ وتراهثا وتراثهلجمل  لا
تفعا هبا أو مطـورة  )جج ( - ًوحمافظا علهيا أو  متعـات منً ية وا متعـات األ شعوب وا جملعـىل يـد ا صـلجمل لـ

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا فا ل تقل جملحملل متع احمليل ل يفعلـوا ذكل وفقـا جمليف ا ية  سؤو ل أو عىل يد أفراد هلم احلق أو ا ل للنظـام أو ملـ
يــة األرايض القــانون العــريف شأن  ملك  يــة للقــوانني// بــ نظا مللقواعــد واملعــايري ا يديــةاملامرســات  أو و ل توارثــة/لتقلا يــة  ملا لــتكل فالعر

ي ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا تقلا حملل صل لل جمل ية جمل ثقا متعات ا فدية وغريها من ا ل متع احمليلجمل  .جمليف ذكل ا

توى الـوطين  )ابء( )ب(  ية املوضوع احملمي عىل ا يار املصطلحات احملددة  بت يف ا سـبغي ا سم ت ملـل لت خ ميـيوين  قلدون اإل
مييو  .قلاإل

يق عىل املادة األوىل[  ]لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

 موضوع امحلاية: املادة األوىل

ي  ةسـمعلومات أسا

يه األحاكم  سه ) أ( تونص الفقرة. تغطتصف املادة املقرتحة املوضوع اذلي  ثقـايف ("نفعىل وصف للموضوع  بري ا لأشاكل ا لتع
يدي بري الفوللكوري"أو " لتقلا بري األهل للحامية") لتعأشاكل ا ية اليت حتدد مبزيد من ادلقة أشاكل ا تعكام تصف املعايري املوضو . لع

شات ا نا لوقـــد اتـــضح مـــن  قـــ ثقـــايف م بـــري ا يـــق ملعـــامل أشـــاكل ا تحديـــد ادل يـــزي بـــني وصـــف املوضـــوع عامـــة وا لنـــة ا تع ل مت للج ق ل

يدي تـدابري القانويـة/لتقلا نالفوللكوري األهل للحامية يف ظل أي تـدبري حمـدد مـن ا يس مـن املمكـن أن . ل لـوكـام أشـري إىل ذكل، 
ثقايف بري ا بري الفوللكوري أو أشاكل ا ليكون لك شلك من أشاكل ا تع لتع يديـة موضـوع امحلايـة يف إطـار ل يدي واملعـارف ا تقل ا لتقل ل

ية الفكرية  . مللكا

شأن حاميـة أشـاكل   يـة  سكو للقـوانني الو يو بو وا شرتكة بني الو ية ا منوذ ند املادة املقرتحة إىل نص األحاكم ا بـو ن نـ ل ي طمل ج لت تس
نة رشوع واألفعـال الـضارة األخـرى،  تغالل غـري ا بري الفوللكوري من الا سـا ملـ سـ لـتع نة  (1982 ل يـة  منوذ لـسـاألحـاكم ا ج ) 1982ل

نة ثقـايف  بـري ا يديـة وأشـاكل ا شأن حاميـة املعـارف ا هادئ  يط ا ميي جلزر ا سـوإطار العمل اإل ل تع تقل ب لـحمل ل ل ل يط  (2002 قل حملـمنـوذج ا
نة  هادئ  لسـا بـ) 2002ل نص عـىل حاميـة خاصـة بأشـاكل ا يـة الـيت  تعابإلضافة إىل ما هو قامئ من قـوانني حـق املؤلـف الو تـ لن ري ط

يدي ثقايف ا تقلا  .الفوللكوري/لل

 وصف املوضوع

يةل مهنـــا"تـــريم اللكـــامت   ثقـــايف ) أ( يف الفقـــرة" تـــشكأو  بـــري ا يح أن مـــن املمكـــن أن تكـــون أشـــاكل ا لإىل تو تع لضـــ
يدي نرصين امللموس وغري امللموس معا /لتقلا ًالفوللكوري ملموسة وغري ملموسة وحتمل ا تلطة("لع بري ا خملأشاكل ا بق") لتع  ســكـام 
ـي ) أ( وتوحض الفقرة. اقرتاحه بري ا لشفهأيضا أن أشاكل ا بت(لتع متـزي بـه أشـاكل ) ملثغري ا يب ذكل ملـا  تأهل للحامية أيضا و يـسـتج

ـي يدي يف الغالب بطابع  ثقايف ا بري ا شفها تقل ل لتع يت رضوراي إذا لضامن امحلايـة. ل ًويس ا ً ب " أشـاكل الفـن املعـامري"وأمـا حاميـة . لتثل
سامه تذاكرية( يف حامية املواقع املقدسة تمفن شأهنا أن  نصب ا لاكألماكن املقدسة واملقابر وا رشوع أو  ما) ل مـدامت حمل متـكل غـري  ّ

تفاع كام يرد يف هذه األحاكم  .نسوء ا

 معايري امحلاية

نــصوص علهيــا يف الفقــرة  تعلــق ابملعــايري ا مليف مــا  نص عــىل رضورة أن تكــو) ج ج(إىل ) أ أ)(أ( ي ن يــفــإن احلــمك املقــرتح 
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  :الفوللكوري األهل للحامية كام ييل/ل

تايل  "1"  لبغي أن تكون إبداعا فكراي واب ً ً متـع احملـيل"ملكية فكرية"ين يـه إبـداع الفـرد أو ا جمل، مبا  ومـن املمكـن اعـامتد . ف
ب يد بأن أشاكل ا ها  بارة  ياغات أو تعديالت بديةل  تلفة أو  تعنصوص  للع ص لخم تف لس يـدينف ثقايف ا تقلري ا متـزية /لل مالفوللكـوري تكـون 

شمول حبـق املؤلـف إذا اكن (إذا اكنت عىل قدر اكف من اإلبداع  نف ا نف أهال لصفة ا تلفة من ا ملـكأن تكون أشاكل  ملـص ملص خم
 ؛)الواحد مهنا عىل قدر اكف من األصاةل
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يـة والـرتاث  "2"  ية والاجامت ثقا هوية ا بغي أن متت بصةل ما إىل ا عو فل ل متـع احملـيلين ثقـايف  للمجا ّوإن مـا يعـرب عـن تـكل . ل
متع احمليل وتراثـه" اخلصائص"الصةل اصطالح  سد هوية ا بري جيب أن تعرف عامة بأهنا  يان أن أشاكل ا تخدم  جملا جت تع ب لسـ ل ويـراد . مل

هوم " اخلصائص"من اصطالح  بري عن  مفا ية إمنا يه " األصاةل"لتع بري ا حملمأو أن أشاكل ا يةل"لتع متعـا " ختص"أو " صأ ًبا أو  جمً شـع
نه أو يه  ييا  متع احمليل"ويرد لك من . من صفاته" صفة"بعحمل هوم " جملتوافق ا بري " األصاةل"مفو تضاء أن تكون أشاكل ا تعنا اب لمض ق ً

نارص مهنا من  يةل املعروفـة "اخلصائص"عأو  بري األ بح معروفة عامة كخصائص يه أشاكل ا بري اليت  صـ، أي أن أشاكل ا تع تص لتع ل
متع احمليل املعين؛ كذ توافق مضين يف ا جملكل   ب

متع احمليل أو أفراده "3"  متر احلفاظ علهيا أو تطويرها أو الاتفاع هبا عىل يد ا بغي أن  جملو نسـ ي  .ين

هوم   تعامل  مفوقد ورد ا تواصل " الرتاث"سـ يبريا عن املواد امللموسة أو غري امللموسة اليت  سدة ًتع يل إىل آخـر  ها من  ّنا جمـ جت قل
ثقـايفذكل بـري ا يـال ألشـاكل ا ناقل بني األ ل الطابع ا تع لت يـديجمل بـري مـن /لتقل ا ذكل " خـصائص"لتعالفوللكـوري، وجيـب أن يكـون ا

يحظى ابمحلاية يلـني جـزءا مـن . لالرتاث  يـال أو رمبـا  هـا بـني ثالثـة أ ترب اخلرباء املواد اليت أمكن احلفاظ علهيا ونا تاد أن  ًومن ا ج ج قل ت يع ملع
شم". الرتاث" هداتوال  متعات أو هوايت أحدث  بري اليت قد تكون من خصائص  ًل األحاكم أشاكل ا ع جم  .لتع

بدعون األفراد  ملاإلبداع املعارص وا

يا وإمـا مـن خـالل   يال إمـا  ها األ نا بري الفوللكوري  ثه يف بعض الواثئق، فإن العديد من أشاكل ا بق  ًكام  ه تع حب شـفسـ ج قل تت ل
يد نني وا. لتقلا يد أفراد ا مللحوقد  يدون الاتفاع هبا يسـتع بري و ناين األداء مع الزمن تكل أشاكل ا بدعني و ننني وغريمه من ا يع تع مل لملغ ف

ياق جديد بطريقة جديدة ها يف  ها أو  سـأو توز يف يه، ميكن مالحظة تفاعل يح بـني اإلبـداع امجلـاعي واإلبـداع الفـردي، . تكييع علو
نه عدد  تج  ماذلي قد  بري اين نوعة  تعال حيىص من أشاكل  للت يديم تقلثقايف ا متع احمليل والفرد/لل توى ا جملالفوللكوري، عىل   .مسـ

ها مـن جديـد  تـدا يـدي وا ثقـايف ا بـري ا بق أن للفـرد دورا مركـزاي يف تطـوير أشـاكل ا تخلص مما  عو ب تقل ل تع ســ لسـ ل ًي ًوإقـرارا . ً
بري عىل يد األفـراد تد. لتعبذكل، فقد مشل وصف موضوع امحلاية يف املادة األوىل أشاكل ا عي حتديـد مـا هـو شـلك مـن يـسـوال 

بارشة عن امجلاعة أو الفـرد بري صادرا  بري الفوللكوري أن يكون ا يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا مأشاكل ا ً تع تع تقل ل لتع ل ل بـري . ل لتعحفـىت ا
تدعه فرد  يـديو أو أداء معـارصا لرقـصات موجـودة وغـريه مـن أوجـه األداء(يباملعارص اذلي  يلام أو رشيـط  ًكأن يكون  ف  ميكـن) ًفـ

يــدي ثقــايف ا بــري ا ــاره شــالك مــن أشــاكل ا ب تــه اب تقلحام ل تع ت لي ل ــة /ع ي ثقا ــة ا هوي فالفوللكــوري رشيطــة أن يكــون مــن خــصائص ا لل
متـع  يـة ذلكل ا يفعل ذكل وفقا للقوانني واملامرسات العر ية  سؤو نع فرد هل احلق أو ا نه وتراثه ومن  متع حميل  ية  جملوالاجامت فجمل ل ل مل ص ي بعع

تعلق . احمليل مبفويف ما  يدين مـن امحلايـةهـوم ي يدين عـىل ملـسـتفا رشوع هـذه األحـاكم يركـز يف املقـام األول عـىل ا ملـسـتف، فـإن  مـ
ية ويس األفراد متعات ا لتوى ا حملل جملسـ متـع احملـيل . م تكفهل ا نظمي اذلي  تألف من أفراد فإن الرقابة وا ية  متعات ا جملوملا اكنت ا يـجمل ت ت لحملل ّ

ثقايف ا بريه ا تقليف ما خيص بأشاكل  ل متع احمليل /يديلتع تألف مهنم ا جملالفوللكوري يعود ابلفائدة يف هناية املطاف عىل األفراد اذلين  ي
نوان 2 انظر الحقا املادة(املعين  يدون"بع   ").ملسـتفا

يار املصطلحات  ختا

يـة إىل الـزتام املرونـة يف الاصـطالح بوجـه خـاص  هات ا ملعندعت ادلول األعضاء وسائر ا يـل العديـد مـن معـا. جل يري حتو
ية سلطات الو بت يف تكل األمور إىل ا سأةل ا ية الفكرية ادلوية  نا ل ل م طل يه، فإن الفقرة. مللك ّتقر برتك القرارات املفـصةل يف ) ب( علو

ية رشيعات الو ياسات وا ناسب من تطوير وشاور وتطور يف ا سامح مبا  ميي،  يذ الوطين واإل نالاصطالح جملال ا ت سـ ت ي طلل لل قلت نف  .ل
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تعديالت املقرتحة رشة لا سة  ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا يقات املقدمة واأل ع وا م سـ سمرب 11 إىل 7(لتعل سار )2009ي د م وخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

يا  يا وبو رشوع األحاكم اقرتحهتا أنغوال وأسرتا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب يفا لي ل م لص ّل تعددة –دوةل (ملب ياتم  والربازيل ) مالقو
يا وإيران وكولو ند وإندو سلفادور وا سـيا ومرص وا ه ل نيب ل ية–مجهورية (م يك ) م اإلسال بال ويجرياي ملكسـوا نو يداد ني بني وتر ينوا لفل

بويفارية–مجهورية (وتوابغو وفزنويال  ل ا  ).ل

ئةل مطروحة سـيقات مقدمة وأ  َّتعل

ئةل املطروحة اقرتحهتا يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يا والربازيـل والاكمـل سا ل أسـرتا يـا ومـرص وفر نـريون والـصني وكولو يـا مب يـا نوأملا لوإيطا
ية–مجهورية (وإيران  رسا والـوالايت ) م اإلسال سودان وسو يا وا با بـني والاحتـاد الـرويس وإ هوريـة كـوراي وا ياابن و يـوا لـ ن ســ لفل مجل

ية، ابإلضـافة إىل  تحدة األمر يكا نـاين األداءمل بـريي  لفالاحتـاد األمـرييك الاليـين األ يـب  (FILAIE) يت بائـل توال لوجملـس سـآيم و ق
 .وتوابج أمارو

 بنية املادة األوىل 

ية املادة األوىل شأن  يحا  بنطلب أحد الوفود من األمانة تو ب نـة يف الفقـرات . ض رشوط ا يـع ا همـه بـأن  رس عن حصة  يّوا ملبف لـ مج سـتف
ية من  يدي الوارد و) ج ج(إىل ) أ أ(عالفر ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا صفرسي عىل  تقل ل تع مج لت وقـال ". 4"إىل " 1"ها يف الفقرات من ل

نوال تفاداي ألي مغوض نص عىل ذكل ا همه ذاك سلامي فإنه يقرتح تريب ا ملإن اكن  ل ت  .ف

 الاصطالح 

تعاضة عن اللكمة اإلنلكزيية  يـة ”heritage“سـاقرتح أحد الوفود الا يبلكمـة قربـة مـن معـىن اللكمـة ) ب ب)(أ(ع يف الفقرة الفر
ية  با ناإل بارة اإلنلكزيية ال تعـرب عـن الفكـرة الـ. ”patrimonio“سـ بـري لعوقال إن ا باين مـن أن أشـاكل ا نص اإل هـا ا تعيت  ســ للـ ينقل

يوي وتفاعيل سم بطابع  يدي  ثقايف ا حا ّ ت تقل تل  .ل

يدي"تقدمي تعريف أوحض ملصطلح واقرتح أحد الوفود  بـري و). أ(يف الفقـرة " لتقلا هـدف الريـيس مـن حاميـة أشـاكل ا لتعقـال إن ا ئ ل
ثقايف نظـام لا يـث ال تقـع يف نطـاق ا تـع ابمحلايـة  يـة يك  ميـة اك تـوي عـىل  تكل األشـاكل الـيت  يدي هو تـوفري امحلايـة  ل ا حب مت حت لـ تتقل ف ق ل

يدي محلاية حق املؤلف ثقايف"نوأشار إىل إماكية حامية . لتقلا بري ا لأشاكل ا بصورة عامة يف إطار نظام حق املؤلف املعمول به " لتع
تايل  بغي اب يا، و تطحا ل يدي"بيق مصطلح ينل بـري " لتقلا تحديد املوضـوعات األهـل للحاميـة كأشـاكل ا هوم اجلوهري  باره ا تعاب ل لت ملفع

يدي ثقايف ا تقلا يـة . لل عوأقر بـأن الفقـرة الفر بـارة ) ب ب"(4"ّ تعامل  ساعد عـىل تعريـف هـذا املـصطلح اب عميكـن أن  ســ هويـة "تـ لا
ــة ي يــة والاجامت ثقا عا ــارة " فل ب ثقــايف"عو ــرتاث ا بــارام، ولكــهن"لال ــدالناتع  ــاهمي عامــة جــدانّ ت ــص إىل أن مــصطلح .  عــىل مف وخل

يدي" ّيس معرفا تعريفا واحضا" لتقلا  .ل

ية رشح تعـاريف املـصطلحات الر رسد  سـواقرتحت عدة وفود إضافة مادة أو  لـ يـد الاصـطالح  .ئيـم حورأت أن مـن الـرضوري تو
بري ا يث أن وضع تعريف معيل ألشاكل ا تخدم ملفاهمي حمددة  تعا لسـ حمل نقـاشّ نه  يدي هو رشط ال بد  للثقايف ا تقل مل ّ  عـىل ُواقـرتح .ل

يا يف هذا اجملال، مبا يف ذكل تعريف  تعمل حا بان الاصطالح ادلويل ا نة أن تأخذ يف ا لا سـ سـ ملللج ثقـايف غـري املـادي"حل " لالرتاث ا
نة  يوسكو  ية ا سـيف اتفا ن لل شأن 2003ق ثقايف غري املاديصونب   .ل الرتاث ا
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بـري الفوللكـوري عـام والحظ أحد الوفود أن بـارة أشـاكل ا يـدي و ثقـايف ا بـري ا بارة أشاكل ا نة مل حتدد إن اكنت  تع ا ع تقل ل تع ع لللج ل ل
توحة تعارف ال تزال  تان، وأن ا مفباراتن مرتاد لف  .ع

متع"معىن    "جملا

هوم أعضاء  تعلق  ئةل  مبفطرح وفدان أ ت متع"سـ بارة " جملا عوساءال عن تعريف  يدي"ت متع ا لتقلا  ".جمل

متع"حد الوفود أن حيمل مصطلح واقرتح أ هم من مصطلح " جملا شامل ذاته اذلي  ُيفاملعىن العام وا ية"ل متعات ا حمللا بـني " جمل ّكام هـو  م
ية رمق  ية كام ييل: مالحظة من األمانة. [WIPO/GRTKF/IC/9/4ث من مرفق ويقة العمل رمق 23شـيف احلا شـورد نص احلا ّ  :

سعة" سم  بارة اليت  تعامل ا بتقرر ا ت لع ها ومشوها، أي تسـ ل نطا متعـات "ق يديـة وغريهـا مـن ا يـة ا متعـات ا ية وا شعوب األ جملا تقلجمل حملل صل لل
ية ثقا فا يـة"أو جمرد اصطالح " ل متعات ا حمللا رشوع األحـاكم" جمل تعامل الاصـطالحني . مـيف هـذه املـرحةل داخـل  ســوال يـراد مـن ا

نة عىل حصـة الا شاركني يف ا يح إىل أي توافق يف آراء ا للجا مل تعامل لتلم ســصـطالحني أو غـريهام أو مالءمـهتام وال يـؤثر ذكل يف ا
ية وال حيد من ذكل ية أو اإل ميمصطلحات أخرى يف القوانني الو قلن  "].ط

تات متع ا سأةل  شـوطرحت أيضا  لم جم يـدي . ُ ثقـايف ا بـري ا تقلوقال أحـد الوفـود إن أشـاكل ا ل لتع هـا أو ل شعب  هـا إال  حيملال وجـود  بـل
تات عـرب العـاملعندما يعرب عهنا شعب داخل هـا شـعب يف ا نـدما  يـة الـيت تطالـب هبـا أو  ية أو اجلغرا يا نطقة ا شـ ا ع سـ سـ لـمل ميلكل . ف

بـودي أو  يـدي ا ثقايف ا بري ا نة أشاكل ا ية وربام يهتم بقر ياتل األمر نة  بودي مقمي يف مد ثال عن راقص  يق  لمكو تقل ل تع ص سـ ي مك لسـ ل ّ ُ ّ يك ٌم
نطن يوية يف وا ية أ شـعن مجموعة مو ب ث يق عىل هذه املادة[ورأى الوفد . سـيق بارة ] لتعليف ا بري اليت قد تكون مـن أ"عأن  لتعشاكل ا

هدا متعات أو هوايت أحدث  ًخصائص  ع بس" جم  .للحتدث ا

بةا حدىإ تووافق قهات املرا تاتجل متعات ا سأةل  شأن  شـ عىل املالحظة  م لب  .جم

 "خصائص"معىن  

تخدام " اخلصائص"الحظ أحد الوفود أن مفردة  ها تدل بوضوح عىل أن أشـاكل سـذات معىن عام جدا واقرتح ا ّبارة أخرى  جتعل ع
بغي أن تكون  يدي  ثقايف ا بري ا ينا تقل ل لتع ية"ل يةل و حقيقأ  ".ص

ية  تعلق ابلفقرة الفر عوفامي  ية )ب ب)(أ(ي ساءل أحد الوفود معن حيدد ما ه،  ّت  .ويف أية مرحةل يمت حتديدها" اخلصائص"ّ

ية  تعلق ابلفقرة الفر عوفامي  بـةا حـدىإ تال طرحه أحد الوفـود، رأّوردا عىل سؤ) ب ب)(أ(ي قهـات املرا متـع جل شعب أو ا جمل إن ا لـ
بت يف اخلصائص بغي أن  ياألصيل هو اذلي  باس توذكر. ين ثال أن ا يل ا لل عىل  مل ترب مـن أشـاكل لصايماسب يدي ميكن أن  يع ا لتقل

يدي وفقا للامدة  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع شعب 1ل يداي  باسا  ته  لل  تقل ل يـد القـادر عـىل أن حيـدد فعـال  هو لصايما، ولكن لصايمابصف حالو
ثقايف أو ال هوية ا باس يدل عىل ا لإن اكن ا يس بوسع أي خشص آخر غري  قائةلتوأضاف. للل  توأشـار. ّ أن حيدد ذكللصايمال إنه 

يـدي هـو اذل ثقـايف ا بـري ا نـه أشـاكل ا شأ  شعب ذاتـه اذلي  متع أو ا تقلإىل أنه يف معظم احلاالت وكقاعدة عامة فإن ا ل تع ع نـ للـ ل ت ي جمل
يــة أو ال فحيــدد وجــود دالةل ثقا يــة . ّ تعلــق ابلفقــرة الفر عوفــامي  تــايلت، اقرتحــ)ج ج(ي نص ا يــة اب تعاضــة عــن الفقــرة الفر ل الا لــ ع : سـ

متع األصيل" شعب أو ا بة إىل ذكل ا ية اب ثقا متع أصيل نظرا إىل داللهتا ا شعب أو  جملبة  لجم سـ ل ل نسـ لت فن ً  ".م
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يدي  ثقايف ا بري ا تقلتعريف أشاكل ا ل لتع  مغلق/مفتوح: )املوضوعنطاق  (ل

توحــا إلضــافات الحقــة تعريــف  مفرأى وفــدان أن يــرتك ا يف هنايــة الفقــرة " اخل"أو " وغــري ذكل"واقــرتح أحــد الوفــود إضــافة . ل
يدي ثقايف ا بري ا ناك أشاكل أخرى من ا هم أن  ية، يك  تا تقلالا ل تع ه لت ل يف ُح  .ف

بول بصورة عامة ولكن نظرا إىل تعريف  ترب أحد الوفود أن ا مقوا ل ثةل املقدمـة عـىل أهنـا اكمـةل ع تـرب األ بغـي أال  ثقايف  نوع ا مـ ا تعن ل يت ل
 .شامةل

يدي وموضوع تكل امحلاية ثقايف ا بري ا شأن هدف حامية أشاكل ا يح  تو متس أحد الوفود مزيدا من ا تقلوا ل تع ب ض لل ل  .ل

يـدي  ثقـايف ا بـري ا نطـاق موضـوع حاميـة أشـاكل ا تقلواقرتح أحد الوفود وضع تعريف واحض  ل تع لل يف إذل بـريا يف  ن جيـد مغوضـا  تـصك
يدي يف هذه الويقة ثقايف ا بري ا ثأشاكل ا تقل ل لتع يهل. ل  .تفصورأى رضورة معل املزيد من أجل 

بارة  ترب أحد الوفود وضع تعريف معيل  لعوا يـدي"ع ثقـايف ا بـري ا تقلأشاكل ا ل لتع ية" ل شات موضـو نا نـه إلجـراء  عرشطـا ال بـد  قـ م م ّ .
ها كام ورد يف املادة يديفوقال إن تعر ّ األوىل هو تعريف معيل  نـاء . ج تعريـف أ نـة ودعاهـا إىل الرجـوع إىل ذكل ا ثواقرتح عـىل ا ل للج

تـىض األمـر ذكل يـريه إذا ا تعـديهل أو  يـه  نظر  قمفاوضاهتا وا تغف ل ثقـايف "ّوشـدد الوفـد عـىل أن يكـون تعريـف . ل بـري ا لأشـاكل ا لتع
يدي يدي، أي " لتقلا ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا تقلشامال  ل تع لمجل تقدمةل بدلان ا ية ومن ا نا بدلان ا ية من ا تأ ملتكل ا ل ل ل ت  .ممل

يدي   لتقلالعالقة بقانون حق املؤلف ا

تداخل مع حامية حق املؤلف  لالحظ أحد الوفود إماكية ا ساءل ن يـدي و ثقـايف ا بري ا تعديالت ألشاكل ا ياغات أو ا تـيف ا تقل ل تع ل للص ل
نازع ية حل ذكل ا لتعن  نص اذلي مفاده . كيف يد بـأن "لوأشار إىل ا ها  بارة  ياغات أو تعديالت بديةل  تلفة أو  تفنصوص  لس نف للع ص خم

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع متـزية/ل بـري ". مالفوللكوري تكـون  ياغات القامئـة عـىل أشـاكل ا هـم مـن ذكل أن ا تعوقـال إنـه  للـص يف
ية ميكن أيضا حام يدي األ ثقايف ا صلا تقل يدييلل ظ أن ذكل يفيض إىل شـلكني مـن احلقـوق والح. لتقلهتا مبوجب نظام حق املؤلف ا

نازع يف احلقوق  .تعىل موضوع واحد مما يؤدي بدوره إىل 

ية برن  نازع مع أحاكم اتفا قوأشار أحد الوفود إن  شودة يف ) 2املادة (ت يـة بـرن وامحلايـة ا تعاريف والعالقة بـني اتفا تعلق اب نـفامي  ل ملي ق
سأةل عىل نظر فريق من اخل. ثالويقة  .رباءملواقرتح طرح ا

بةا حدىإ تواقرتح قهات املرا نفات الفـن املعـامري "أشاكل الفن املعامري" مراجعة اإلشارة إىل جل بب يف ذكل هـو أن  مـص، وا لس
ية الفكرية ية برن وال مبوجب أي قانون حديث  تع بأية حامية ال مبوجب اتفا للملكال  ق رشوعات والرسـوم  قـائةلت وأضاف.تمت ملـ أمـا ا

تصاممي املعامرية  ية فإهنا قابةل للحاميةلوالامنذج وا ند سـأو ا شلك دامئ يف احلـدائق توأشار. له تة  نفات الفن املعامري  ب إىل أن  ب مثمص
يـة  ها ابجملان عىل لوحات ورسوم وصور فوتوغرا ها و ها وتوز ساحات وغريها من األماكن العامة ومن املمكن  فوالطرقات وا نقل يع نسخ ل

ية برصية يات  مسعو نتوالحظ. معل ت يف ذكل إماكية ا ية برنلن  .قازع مع اتفا

 العالقة ابملكل العام 

يـدي . اقرتح وفدان حبث الوقع عىل املكل العام ثقـايف ا بري ا يزي بني أشاكل ا تخدمة  تقلوساءل أحد الوفود عن املعايري ا ل تع مت سـ لت ل للمل

تع ابمحلاية ية وتكل اليت ال  متا نـني دون. تحملم نقل إىل ألفـراد  يّوالحظ أن بعض تكل األشاكل مل  متـع الـصغري، وأن معت جمل غـريمه يف ا
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تخدم  هـور و يةل واسـعة مـن ا تخدهما  بدل كلك، وحتـافظ علهيـا و شمل ا ياق ثقايف أوسع  نقل يف  سـأشاكال أخرى  سـ ل ي سـ تـت ُتـ مجل تـشك
ياان ألغراض جتارية بارشة عىل حدود املكل العام. حأ سأةل هممة ألهنا تؤثر  موقال إن هذه ا يـق. مل تظـار  بوأضـاف قـائال إنـه يف ا  تطن

يـدي قـد يعـين حتديـد نطـاق مـواد املـكل العـام  ثقـايف ا بـري ا تقلتوى امحلاية عىل املوضوع فإن وضع تعريف عام ألشـاكل ا ل تع لسـ ل م
يا تاحة حا لا  .مل

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

بة إىل الفقرة  بةا حدىإ ت، اقرتح)أ(لنسـاب قهات املرا بارة جل بـارة " بشلك أصـيل"ع إضافة  تجىل"عبعـد  يـار بغيـة و" تـأو  معضـع 
متع معني وحتديد مرجعه ّميكن من تعريف  بارة تواقرتح. جم يديـة الـيت " واملعرفة"ع أيضا حذف  بس مع املعـارف ا تقلتفادي أي  لل ل

نفصل شلك  ناوها  ميمت  بل ية . ت بة إىل الفقرة الفر عواب بارة ت، اقرتح)أ أ)(أ(لنسـ يال سابقة"ع إضافة  ته أ جاذلي أبد بعـد الفاصـةل " ع
ية ال نقوطة  بغا نقاشمل يد ا يق للموضوع  لرتكزي عىل اجلوهر ا ق ثقايف: حلق  .لالرتاث واإلرث ا

بةا حدىإ تّوعلق قهات املرا متـع احملـيل أو عـىل يـد أفـراد هلـم احلـقو" عىل مجةل جل تفعا هبا أو مطـورة يف ا جملحمافظا علهيا أو  ً ..." منً
ثققائةل بري ا بق سوى عىل أشاكل ا تخدمة تويح بأن الصك لن  ل إن اللغة ا تع يط لسـ شعوب مل يدي اليت ال تزال بني يدي ا لـايف ا لتقل

ية بارة  قائةلتوأضاف. صلاأل تفعا هبا أو مطورة"ع إن  َّحمافظا علهيا أو  ً يدي " منً ثقايف ا بري ا تقلتويح بأن أشاكل ا ل لتع ال تزال حتـت ل
ترب شعب األصيل وا متع أو ا عترصف ا ل تجات احلرية اليت رمبا تجمل بق أيضا عىل ا بغي أن  ف أهنا  نن ملتط متـع دون أي ي جملأخرجـت مـن ا ُ

ية. اتفاق تا بارة ا تعاضة عهنا اب لواقرتح الا ل لع متع: "سـ ية دلى ذكل ا ثقا متع أصيل نظرا إىل داللهتا ا شعب أو  جملسوبة  فجم ل ل ًن  ".م

بةا حدىإ تواقرتح قهات املرا تايل للامدة جل نص ا ل ا  :1ل

ية  حملماملواد ا
ثل احلاكايت واألساطري ا )1( ـي،  بري ا بأشاكل ا شعتع لل م شعيب والقـصص واملـالمح واألحـايج وغريهـا لشفه شعر ا لية وا ل

رسد، واللكامت واإلشارات واألسامء والرموز املقدسة؛ ّمن أشاكل ا  ل
يقى  )2( ية ومو ية األ يات املو ثل األغاين واآل يقي،  بري املو سـوأشاكل ا صل ل سـ يقتع سـم نفخل نقر وا لآالت ا  ؛ل
ثل الرقصات والعروض ا )3( بري احلركة،  ملوأشاكل ا متع شعيب؛ل شعائر والطقوس وغريها من أوجه األداء ا ية وا لرس ل  ح
ساء  )4( نحواتت وأعامل الفخـار واخلـزف وا ية وا نون والرسوم واللوحات الز ثل ا بري امللموس،  يفـوأشاكل ا مل سـتع لفل ت لف يم

يدوية؛ يج والزجاج والرصاص واملالبس وأعامل احلرف ا سالل واإلبرة وا شب واحليل وا لوا سـ ل  لنخل
نفات الفن املعامريواآلالت )5( ية وا ملص املو  .سـيق

يل يل إىل  ناقل من  تارخيي وامجلايل واألنرثوبولويج و نظور ا ية من ا مية عا يدية املذكورة  جوتكون للمعارف ا ج تت ل مل مل قتقل  ."ل
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 :2املادة 

يدون  ملسـتفا

يــدي  ثقــايف ا بــري ا تقلبغــي أن تكــون تــدابري حاميــة أشــاكل ا ل لتع ل بــري الفوللكــوري/ين شعوب  الــوطين لتعأشــاكل ا لــلفائــدة ا
متعات  ية جملوا بائـل واألممصلاأل يـة لقواجملموعـات واألرس وا ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا يـة ا متعـات ا فوا ل تقل جملحملل أو  // أو األمـة لجمل

يدي بري ثقايف  تص  بدلان اليت  تقلا تع خت   2:تعبري فوللكوري/بل

نة عىل "1" يدي متاملؤ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ًوفقـا والقامئـة رعايهتـا وصـوهنا، و وامللكفةللكوري الفو/ل

 فاملامرسات العرية؛ أو وللقوانني 

يدي "2" ثقايف ا بري ا تقلواليت حتافظ عىل أشاكل ا ل لتع بـري الفوللكـوري /ل تفـع  تراقهبـاأو لتعأشاكل ا تنأو 
بارها  ية من  من خصائصعتهبا أو تطورها اب ية و حقيقأ ية وصل ية والاجامت ثقا عهويهتا ا ثقايففل  .لتراهثا ا

يق عىل املادة [  ]2لتعلييل ذكل ا

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/6/12ثالويقة  2
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يق  لتعلا

يدون: 2املادة   ملسـتفا

ية  سـمعلومات أسا

يـدي  ثقـايف ا بري ا يني عىل أن أشاكل ا تقلشدد العديد من ا ل تع لن ل شأها /ملع يـث  يـة مـن  تـرب عامـة جام نـالفوللكـوري  ع متع ح
تايل أن تعود أي حقوق أو فوائد يف هذه امل بغي اب يهتا، و لو ن ية ويس األفراديملك متعات ا لواد إىل ا حملل تونص بعض قـوانني حاميـة . جمل

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يـة/ل يـة ا متعـات ا شعوب وا بارشة إىل ا نالفوللكوري عىل حقوق تعود  حملل ملعل جمل ومـن هجـة أخـرى، . م
با ع نص غا ية اب سلطات احلكو ترصف ا ليضع العديد من القوانني األخرى تكل احلقوق  ل ل نح احلقـوق يف مب تأىت مـن  يه ما  مـىل تو يج

يدي ثقايف ا بري ا تقلالاتفاع بأشاكل ا ل تع لن ثقافـة/ل يـة وا تعلقـة ابلـرتاث الـوطين والرعايـة الاجامت لالفوللكـوري حنـو الـربامج ا ع وقـد . مل
يـدي ثقـايف ا بـري ا بـادئ حاميـة أشـاكل ا يـة إىل تـضمني  بدلان األفر تقلدعت مجموعة ا ل تع لل ل م ًا بـدور ادلوةل يف إقـرار"الفوللكـوري /يق

بري الفوللكوري وحاميهتا يدية وأشاكل ا تعاحلفاظ عىل املعارف ا لتقل   3."ل

يدون مـن امحلايـة   يد الوطين، أي أن يكون ا تاز احلمك املقرتح مبا يكفي من املرونة لألخذ بالك املهنجني عىل ا ملسـتفو لصع مي
ية مع إماكية و ية ا متعات ا شعوب وا بارشة ا نمه  ن حملل ملعل جمل يـة أو هجـاز أو م متعـات ا شعوب أو ا ها يف تـرصف ا حمللضع احلقوق  جمللـ نفس

نوان 4 انظر أيضا املادة(مكتب   ").إدارة احلقوق"بع 

ثقـايف 2 وتأخذ املادة  بـريه ا متـع حمـيل واحـد أهـال محلايـة أشـاكل  ل وكذا األحـاكم برمهتـا بإماكيـة أن يكـون أكـرث مـن  تع ًن جم

يدي هذا املوضوع عىل تكل اإلماكيـة، ومهنـا نظـام بـامن . املادة األوىلالفوللكوري وفقا ملعايري /لتقلا ية اخملصصة  نونص القوانني احلا ل لت
يديـة  هـا ا يـة ومعار ثقا ية مـن أجـل حاميـة هوايهتـا ا شعوب األ ية  بق عىل احلقوق امجلا ية الفكرية اخلاص ا تقلشأن ا ل صل لل ع ملط لب ف ف مللك

نة  نة2000لـسـوادلفاع عهنـا،  يـذي  لـسـ ومرسـومه ا نة 4")قـانون بـامن ("2001 لتنف شأن نظـام محلايـة 2002لـسـ وقـانون بـريو  بـ 
ية  يولو تقة من املوارد ا ية ا شعوب األ ية  جاملعارف امجلا ب شـ صل لل لع نة ("مل يص 5").2002لـسـقانون بريو  تعلـق ذكل أيـضا  تخـص و بي

يـ ثقـايف ا بري ا ها أشاكل ا ية اليت  متعات ا تقلاحلقوق أو توزيع الفوائد بني ا ل تع لحملل ل ل شاهبة يف /ديجمل ها أو أشـاكل  متـالفوللكـوري  سنفـ
تلفة  سمى ابصطالح (خمبدلان  ميي"يما  ناول هذا املوضـوع أيـضا املـادة"). قلالفوللكور اإل نـوان 4 تتو  7 واملـادة" إدارة احلقـوق"بع 

ية"بعنوان  رشوط ا شلكا  ".لل

ية"ويراد الصطالح   ثقا ية ا متعات ا فا ل حملل يـه " جمل نطاق مبـا  فأن يكون واسع ا تـه أي ل شمل أيـضا مـواطين بـدل بر مالكفايـة  ً ليـ
يدي" أمة" ثقايف ا بري ا ترب فهيا أشاكل ا تقليف احلاالت اليت  ل تع لتع ثابة /ل شعب " الفوللكـور الـوطين"مبالفوللكوري  متـي إىل لك ا لـو تن

ها تفق  ياسة العامة و تمكل ذكل املامرسات يف جماالت أخرى من ا نه و معيف بدل  ي سـ سـ لي ي نص القـانون  وذلكل مفن املم6.بع يـكن أن 
يدون من امحلاية نني مه ا يع املوا ثال عىل أن  تفالوطين  ملسـم ط  .مج

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/6/12ثالويقة  3
 . من املرسوم5املادة   4
 .10املادة   5
نة   6 يوسكو  ية  نة هوندا الو ثقايف غري امللموس من إعداد  سـانظر معجم الرتاث ا ن لل ن ل جل لل بارة2002ط  ع يف 

(“. . . a nation can be a cultural community”).  
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ية واألفراد متعات ا حمللا  جمل

يـة، حـىت يف   متعـات ا تعلق ابملادة األوىل، فـإن هـذه األحـاكم تـريم يف املقـام األول إىل إفـادة ا ثه يف ما  حمللكام ورد  ي جملحب

بري يديلتعاحلاالت اليت تكون فهيا أشاكل ا ثقايف ا تقل ا متـع حمـيل/لل متـزي بـه . جمالفوللكـوري مـن إبـداع أو تطـوير فـرد يف  يوإن مـا 

يدي"اإلبداع  يـد " لتقلا متـزي هبـا ا نارص الـيت  تكررة أو منط أو غري ذكل من ا توي عىل رسوم  ية أنه  تقلمن خصائص أسا لع حي لسـ ي م
متع احمليل اذلي ال جملأو يعرف هبا وا ها َّ ها وميار سيزال  ياقه و. حيمل يـد يف  ســحىت يف احلاالت اليت يطور فهيا فرد إبداعا قامئا عـىل ا لتقل ً

شاط إبداعي اجامتعي وحميل تاج  متع احمليل  نظور ا تايل من  ترب اب نالعريف، فإنه  ن ل جمليع يس من . م يه، فإن اإلبداع  لو الفرد " مكل"عل
نه يقع حتت  متع احملـيل، وفقـا لألنظمـة القانويـة وامل" رقابة"لكو نا ً يـةجمل ية والعر فامرسـات األ  وهـذا مـا جيعـل مـن ذكل اإلبـداع 7.صـل

ًيداي"  ".تقل

نظام   ية ويس األفراد، وهذا ما ميزي ا متعات ا شودة يف هذه األحاكم تعود إىل ا باب، فإن فوائد امحلاية ا لوهذه األ حملل ن لسـ جملل مل
توحا للفرد الراغب يف  ية الفكرية العادي اذلي يظل  ًاخلاص عن قانون ا مف نه مللك تفادة  مالا تفق هذا املهنج ). 10 انظر املادة(سـ يو

نـة ومفادهـا أن تـريم هـذه األحـاكم إىل ضـامن أنـواع مـن امحلايـة ألشـاكل  شاركني يف ا نظر اليت عرب عهنا بعض ا للجمع وهجة ا مل ّل
يا يا قوانني حق املؤلف العادية واملعمول هبا حا ثقايف واملعارف اليت ال تغطهيا حا بري ا لا ل ل  . لتع

تــألف مــن أفــراد  يــة  متعــات ا تومــع ذكل، فــإن ا حملل ثقــايف . جمل بــري ا ميــه ألشــاكل ا متــع احملــيل و تــايل، فــإن رقابــة ا لواب تع لل نظ تجمل

يدي متـع احملـيل املعـين/لتقلا تألف مـهنم ا يد يف املطاف األخري األفراد اذلين  جملالفوللكوري  ي وعـىل أرض الواقـع، فـإن األفـراد مه . تف
يدون إذا وفقا ًا ً  .ف للقوانني واملامرسات العريةملسـتف

رشة  سة  ئةل املطروحة يف ادلورة اخلا يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا عا م سـ تعل سمرب 11 إىل 7(لل سار )2009ي د م وخالل 
ية ما بني ادلورات تا يقات ا با لكتعل  ل

رشوع األحاكم اقرتحهتا  نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب ما لص ّل يا والربازيلملبي ند لأسرتا سلفادور وا ه وا يك لل واملغرب ملكسـوا
يداد وتوابغو  .ينوتر

ئةل مطروحة سـيقات مقدمة وأ  َّتعل

ئةل املطروحة اقرتحهتا  يقات املقدمة واأل سـا َّتعل يا وإيـران ل ند وإندو سلفادور وا يا والربازيل وا سـأسرتا ه ل نيل ية–مجهوريـة (ل ) م اإلسـال
هورية كوراي  يا بصفة مراقبواملغرب، ابإلضافة إىل مركز قانونمجو نون ألسرتا ل ا  .لف

 الاصطالح 

يقات اليت تقدم هبا يف إطار املادة  ّكرر أحد الوفود ا شأن املقابل اإلنلكزيي للكمة 1لتعل  .”patrimonio“ب 

بة إىل الفقرة  بـ" َّامللكفـة"، قال أحد الوفود إن لكمة "1"لنسـواب تعلـق ابشـرتاط أدةل إل يات قانويـة فـامي  هـا تـدا ثقـد تكـون  ي ن ع ات ل
متع أو ذاكالائامتن والرعاية والصون  جملاليت يلكف هبا هذا ا تعاضة عن لكمة . َّ  ".القامئة"بلكمة " َّامللكفة"سـواقرتح الوفد الا

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/6/3ثانظر عامة الويقة   7
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يدين   ملسـتفنطاق ا

ث"اقرتح أحد الوفود اإلشارة إىل مجموعات أخرى ابإلضافة إىل  متعات ا يدية وغريها من ا متعات ا ية وا شعوب األ لا تقل صل جملل يةلجمل  ".فقا

تعلق ابلفقرة  يدية"، الحظ أحد الوفود أن مصطلح "1"يوفامي  متعات ا لتقلا بغي تعريفه بطريقة أوحض " جمل ينحيمل معىن واسعا جدا و
ها فوللكورها اخلاص، أي الفوللكور لك وقال إن . ّوأدق ثقـايف "الوطين"لأمة  بـري ا ناك أيـة إشـارة ألشـاكل ا ست  ل، ولكن  تع ه لي ل

يدي  تاج إىل امحلاية أيضا" الوطين"للنص عىل أن الفوللكور " 1"واقرتح تعديل الفقرة . "الوطين"لتقلا  .حيلدلول 

ية تا نارص ا يدين أيضا ا شمل تعريف ا لواقرتح أحد الوفود أن  ل لع يدية" 1: "ملسـتفي متعات ا لتقلخالف ا ية كـأطراف معلـت /جمل صلاأل
يـدي ثقـايف ا بري ا تقلعىل احملافظة عىل أشاكل ا ل لتع بغـي للحكومـات أن تـؤدي دورا يف أشـاكل ا/ل ينبـري الفوللكـوري وتطـويره،  لتع

تخدام تـكل األشـاكل  متةل يف ا هـا فوائـد  متعات أخرى قد تكـون  ناك  بريية يف حال اكنت  ســسري حامية تكل األشاكل ا ه تع حمـي لجم ل ت
بريية؛  بغي أن" 2"لتعا بريية،  تعذر فهيا حتديد ماكل تكل األشاكل ا ينويف احلاالت اليت  تع لي ثل ّ يةم تكون احلكومة،  ، حمللاحلكومة ا

بريية يد من حامية تكل األشاكل ا لتعيه ا متـع؛ ملسـتف برييـة خلدمـة صـاحل ا تخدم تـكل األشـاكل ا جمل، و تع لسـ بغـي أن يكـون " 3"ُت ينو
تفادة مـن برييـة اذلي حيـق هل الا يـة هـو مـاكل األشـاكل ا برييـة اذلي حتـدده احلكومـة ا ســماكل تكل األشـاكل ا تع حملل ّتع ل  امحلايـة؛ ّل

يـة الفكريـة احلـايل؛  "4" بريية، مفن املمكن ماكفأته يف إطـار نظـام ا هام الفردي يف تطوير تكل األشاكل ا بة إىل اإل مللكواب تعس لسـ لن
متع مع إماكية متديد "5" يل حامية ا نوميكن لدلوةل أن تؤدي دورا يف  جمله نطاقتس نفعـة عـىل  كصاحب حـق ل ا ملرشيطـة أن يعـود اب

متعات  .جملا

بائل واألمم يه أحصاب احلقوقرتأى أحد الوفود أن وا ية وا متعات ا لقتكون اجملموعات واألرس وا حملل وأشار مع ذكل إىل أن تـكل . جمل
متع ندرج يف إطار حقوق ا جملاحلقوق  بـار. ت رشيع الوطين وعـىل رضورة أخـذه يف الا ية ا تويف هذا الصدد، شدد عىل أ ت عمه ل ّوأكـد . ّ

نح املوافقةجملعىل رضورة احرتام حقوق ا ية وبصورة خاصة تكل اليت متكل احلقوق و متمتعات ا  .حملل

يـدي ثقايف ا بري ا رشوعني من حامية أشاكل ا يدين ا سأةل ا تصدي عىل حنو اكمل  تقلوالحظ أحد الوفود أن املادة ال  ل تع مل مل لت ل . ملسـتف
يدو بري ثقايف  ياان يف أشاكل  شرتك أ تلفة  ية  متعات  تقلأشار إىل أن  تع ت خم ححمل بـري جم هـا أشـاكل  شاهبة أو مامتثةل وقـد تكـون  تعي  لت م

يني أو أحصـاب  رش يدين ا تعرف عىل ا تفعني ا يدي ذات سامت وخصائص مامتثةل، مما جيعل من الصعب عىل ا عثقايف  لـ ل ن ملـسـتفتقل ّ مل
بون يف الاتفاع هبا يدي اليت ير ثقايف ا بري ا ناحلقوق يف أشاكل ا غ تقل ل لتع ياب نطاق حمـدوأضاف قائال إن. ل  ّ تعلـق غ يد بوضـوح فـامي 

يدين،  شار إلهيـا يف املـادة سـيجعل ملسـتفاب يـدي، ا ثقايف ا بري ا يل أشاكل ا سؤوةل عىل  ملـاملاكتب ا تقل ل تع سج لمل ل تواجـه " 4)"ب(7ت
نازعات سوية ا يال يف  ملئا  ت ثقب  .ع

 القانون العريف 

بات القانون العريف املعين اخلاص تعاضـة عـن ثأشار أحد الوفود إىل الصعوابت اليت تطرح يف إ ية، فـاقرتح الا متعات األ سـ اب صـل جمل

 ".1"يف الفقرة " أو"واو العطف حبرف العطف 

تعلق ابلفقرة  بـةا حدىإ ت، اقرتح"1"يوفامي  قهات املرا نـة عـىل أشـاكل جل متعـات أهنـا مؤ بـت ا رشط القـايض بـأن  متَ حـذف ا جمللـ تث
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بـري الفوللكـوري وملكفـة برعايهتـا وصـوهن/ل يـة، وفـضللتعأشـاكل ا يهنـا وممارســهتا العر ّا وفقـا لقوا ف يح تن ج تـر

بري متع األصيل اذلي يدفع بأنه مؤمتن عىل تكل األشاكل ا لتعالافرتاض لصاحل ا ياغة تحواقرت. ية وملكف برعايهتا وصوهناجمل ص إعادة 
تايل نحو ا لالفقرة عىل ا يدي: "ل ثقايف ا بري ا نة عىل أشاكل ا تقلاملؤ ل تع لمت بري الف/ل  أيـضا حـذف اجلـزء تواقرتح". وللكوريلتعأشاكل ا
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نـد جديـد يف هنايـة املـادة كـام يـيل يديـة وغريهـا مـن : "باألخري من امجلةل وإضـافة  متعـات ا ية وا شعوب األ تقليفـرتض أن ا صـل للـ جمل ُ
يدي ثقايف ا بري ا تدابري اخلاصة حبامية أشاكل ا تفادة من ا ية اليت تطالب ابال ثقا متعات ا تقلا ل تع ل سـ لل ل ف بـ/جمل ري الفوللكـوري، لتعأشـاكل ا

بريية وملكفة برعايهتا وصوهنا نة عىل تكل األشاكل ا تععىل أهنا مؤ لمت يـارا آخـر، ولكـن كحـد أدىن، أال وهـو إدخـال تواقرتح". َ  ّ خ
تايل يري ا لا يدي: "لتغ ثقايف ا بري ا نة عىل أشاكل ا تقلاملؤ ل تع لمت يهنـا/ل بري الفوللكوري وامللكفـة برعايهتـا وصـوهنا وفقـا لقوا نأشاكل ا  أو لتع

تابة احلرف األول مـن املقابـل اإلنلكـزيي للكمـة توقال". فممارساهتا العرية ترب أن  يا  ية يف أسرتا شعوب األ ك إن ا تع ل صل ية"ل " صـلاأل
ها، واقرتح يه عدم احرتام  لابخلط الصغري  تـب احلـرف األول مـن لكمـة  تف تـايل أن  يكاب ية"ل نص اإلنلكـزيي ابخلـط " صـلاأل لـيف ا

نص بري يف ا ّا ل يغة اإلنلكزيية إلعالن توقال.  لكهلك بع يف ا لص إن ذكل هو اخلطّ ا ّت شأن مل تحدة  باألمم ا يةمل شعوب األ صلحقوق ا  .ل
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 :3املادة 

رشوع  متكل غري ا ملأفعال ا  )نطاق امحلاية(نوسوء الاتفاع ل

يدي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري /ل سجةل أو حمل إخطارلتعأشاكل ا ّا ّ مي مل ية اخلاصةلقذات ا  مهة أو األ

يـدي )أ(  ثقـايف ا بـري ا بة وفعاةل ألغراض أشاكل ا نا ية  تقلتخذ تدابري قانوية و ل تع سـ معل ن لت ل بـري الفوللكـوري /م لتعأشـاكل ا
نه و متع حميل  بة إىل  ية اب ية أو الرو ثقا ية ا مية أو األ يذات ا سـ ل بعمه جمن للق ح يـه  ف شار إ سجةل أو حمل إخطـار كـام هـو  لاليت تكون  مـ م

متكني 7 دةيف املا شعب أو ل،  متع احمليل لا متع ثقايف جملا يدي وغريه من  متع احمليل ا جماألصيل وا ية الـيت لتقلجمل تا نع األفعال ا لمعين من  ل م
نرية بقة وا ته احلرة وا تنفذ من غري موا ملسـفق سـ ملت ّ: 

يـدي "1"   ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقليف ما  ل تع لي بـري الفوللكـوري خـالف اللكـام/ل ت واإلشـارات لتعأشـاكل ا
 :واألسامء والرموز

يـدي - ثقايف ا بري ا تقلسخ أشاكل ا ل تع لن ل رشها وحتويرهـا /َ تقاهتا و بـري الفوللكـوري أو  نـأشـاكل ا شـ مـتع ل
يهتـا،  هـور و هـا وتأجريهـا وإاتحهتـا  هـور وتوز هـا إىل ا نـا و بوبهثا وأداءهـا  للجم يع مجل تثنقل مبـا يف ذكل (عل

ثابت شميس ا تصوير ا لا ل  ؛)ل

تفاع بأ - يدينوأي ا ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع بـري الفوللكـوري أو /ل هـا ال يقـر عـىل لتعأشاكل ا لحتـوير 
ناسب  يـة محنو  ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا يـة ا متعـات ا ية وا متعات األ فابشعوب وا ل تقل حملل صـل جملل جمل لجمل
متع احمليل تكل األشاكل؛ جملاب  لمصدرا 

شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو فعل آخر ض - يـديتوأي  ثقايف ا بري ا تقلار بأشاكل ا ل لتع أشـاكل /ل
بري الفوللكوري ية لتعا متعات األ شعوب وا متع احمليل أو ا سمعة ا بارش هبدف اإلساءة هبا أو  صل  ل ب جملي جمل

متي إلهيا أو بصورهتا نطقة اليت  تنأو ا  ؛مل

يـدي - ثقـايف ا بـري ا ية الفكريـة أو ممارســهتا يف أشـاكل ا ساب حقوق ا تقلوا ل تع لت ل مللك بـري أشـاك/ك لتعل ا
ها؛  لالفوللكوري أو يف أي حتوير 

ثقـايف  "2"   بـري ا يـل تـكل األشـاكل  تعلق ابللكامت واإلشارات واألسامء والرسوم اليت تكون مـن  ليف ما  تع ب للي ق
يدي يدي/لتقلا ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا بري الفوللكوري، أي ا تقلا ل تع ن لتع ل تقاهتا، أو ا/ل بري الفوللكـوري أو  كأشاكل ا شـ مـتع تـساب ل

يدي ثقايف ا بري ا ية الفكرية أو ممارسـهتا يف أشاكل ا تقلحقوق ا ل لتع ل نال من /مللك تقاهتا،  بري الفوللكوري أو  يأشاكل ا شـ متع شعوب ل لا
ية ية ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ نوا ل تقل حملل ملعصل فل جمل جمل متع احمليل املعـين جمل أو يـويح  منـه مهنـاأو حيـط  جملا

ها  ّيعرضه أو هبا بهعن خطأ بصةل  ضيعر يح؛ّ تحقري أو ا ب   لتقلل

يدي "3"   ثقايف ا بري ا يت ألشاكل ا تقلأي  ل لتع ل تفاع /تثب يل أو رش أو نقل أو ا بري الفوللكوري أو  نأشاكل ا ن ث متتع ل
نطقة اليت  ية أو ا متعات األ شعوب أو ا متع احمليل أو ا ملهبا بأي شلك من األشاكل دون ذكر ا صل جملل  .إلهياتنمتي جمل
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يدي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري األخرى/ل  لتعأشاكل ا

يدي )ب(  ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا تعلق ابال تقليف ما  ل تع ن لي سجةل /ل بري الفوللكوري األخرى اليت ال تكون  مـأشاكل ا لتع
يه يف املادة شار إ لأو حمل إخطار كام هو  تدابري7 م ها، تكون ا تغال ل، أو ا بة وفعاةل لضامن مالسـ نا ية  سـ القانوية وا لعمل  :ييل من

يـة تعريف  "1"   يـة ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا نا ل تقل حملل صل ملعل فل جمل جمل متـع جمل جملا

ها  احمليل املعين بوصفه ثقـصفبو بـري ا متدا من أشاكل ا تاج آخر يكون حتويرا  نف أو إ لمصدر أي  تع ن لمص ً يـديمسـً أشـاكل /لتقلايف ا
بري الفوللكوري؛  لتعا

ــايف  "2"   ثق ــري ا ب ــاكل ا ــس بأش ــر مي ــل آخ ــر أو فع ــديل آخ ــف أو تع شويه أو حتري ــع أي  ن ــة  لوإماكي تع ــ ت لن م
يدي تني؛/لتقلا تا اإلماك ية، أو  نا ية أو  بري الفوللكوري أو إماكية فرض جزاءات مد يأشاكل ا نج لك ئ ن ن  لتع

ياانت أو إدع "3"   نع أي  بوإماكية  يـد من تأ سا أو تكـون مـضلةل، ممـا يـويح  يقة أو حتدث  ياءات خمالفة  ب ًبـ ل للحق
يـةمن  ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا فا ل تقل حملل صل جملل جمل متـع احملـيل لجمل  أو صـةل بـه، يف مـا جملذكل ا

يدي ثقايف ا بري ا شري إىل أشاكل ا سلع أو خدمات  تقلتعلق  ل تع ت ب لي ية تعبري الفوللكوري لأشاكل ا/ل متعـات األ شعوب وا صـلتكل ا ل جملل

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا فوا ل تقل جملحملل متع احمليل لجمل يـة جملذلكل ا ن أو تأخذ أو تذكر هبا، أو إماكيـة فـرض جـزاءات مد ن
تني معا؛ تا اإلماك ية علهيا، أو  نا يأو  نج لك  ئ

تغالل "4"   ســـويف حــال اكن الاتفــاع أو الا سام ن نــصفة أو ا بغــي إقامــة ماكفــأة  يــق رحب مــا،  قتــ بقــصد  م ن يحتق
رشوط حتددها  نافع  بنصف  للم نة م ية ا يَّاإلدارة الو ملعن شار إلهيا يف املادةالواكةلط شاور مـع 4 مل ا ية لتـ اب متعـات األ شعوب وا صـلا جمللـ

ية ية ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا نوا ل تقل ملعحملل فل جمل متع احمل جمل  ؛يل املعينجملا

يدي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رسية/ل بري الفوللكوري ا لأشاكل ا  لتع

متكني  )ج(  بة وفعاةل  نا ية  لتخذ تدابري قانوية و سـ معل ن يديـة وغريهـا مت يـة ا متعـات ا ية وا متعات األ شعوب وا تقلا حملل صل لل جمل جمل

ية ثقا متعات ا فمن ا ل يـة جمل متعات ا حمللا ثقـايف جمل بـري ا شف عـن أشـاكل ا نـع ا يةل  بل والوسـائل ا تفادة مـن ا ل مـن الا تع لكـ مب سـ لســ لكفـلـ
يدي يـة الفكريـة فهيـا وممارسـة /لتقلا ساب حقوق ا رسية بدون ترصحي أو الاتفاع هبا الحقا أو ا بري الفوللكوري ا مللكأشاكل ا ت ن ل كتع ل

 .تكل احلقوق الحقا

يق عىل املادة [  ]3لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

رشوع : 3دة املا متكل غري ا ملأفعال ا  )نطاق امحلاية( نوسوء الاتفاعل

ية  سـمعلومات أسا

يـدي  ثقـايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا نرص مركزي يف امحلاية هو ا رشوع هذه املادة عىل  تقليقف  ل تع مل ع لم ل الفوللكـوري /ل
ها يف لك حاةل تدابري املقرتح  ها األحاكم واحلقوق وسائر ا يقاليت  بشمل تطت  .ل

ثقـايف عوكام شدد   بـري ا نص عـىل أنـواع مـن امحلايـة ألشـاكل ا نة يف هذا احلـال، تـريم املـادة إىل ا شاركون يف ا ليه ا تع لـ للج مل لل
ية الفكرية العادي املرعي حىت اآلن يا قانون ا مللكواملعارف اليت ال يضمهنا حا ً ثقـايف . ل بـري ا لوال ختـل هـذه األحـاكم حباميـة أشـاكل ا لتع

يدي يـة الفكريـة الـراهنالفوللكوري املكفوةل/لتقلا ناء عـىل قـانون ا مللك  تاحـة. ب يـة الفكريـة العاديـة  موبقـى حاميـة ا مللك انظـر يف هـذا . ت
يــق عــىل املــادة نــوان 2 لتعلالــصدد ا يدون"بع  يــة الفكريــة وســائر أنــواع امحلايــة واحملافظــة  "10 واملــادة" ملــسـتفا مللكالعالقــة حباميــة ا

 ".والرتوجي

يـديويراد من احلمك املقرتح الوقو  ثقـايف ا بـري ا تقلف عىل أنواع الاتفاع بأشـاكل ا ل تع لن يـة /ل هـا املربطـة اب مللكالفوللكـوري و تمتلك ّ

ثقـايف  بـري ا نـة عـىل أشـاكل ا هـات املؤ ية وسائر ا ية وا متعات األ يان عىل القلق دلى ا بعث يف أغلب األ لالفكرية واليت  تع مت حملل صل لت جل جملح

يـــدي بـــني أ/لتقلا ثالفوللكـــوري وأحصاهبـــا كـــام  سابقة ّت شاورات ا لـــنـــاء همـــام تقـــيص احلقـــائق وا ث مـــن الويقـــة 53 انظـــر الفقـــرة(ملـــ
WIPO/GRTKF/IC/7/3 .( تلـف سدة يف  متد احلمك مـضمونه مـن مجموعـة واسـعة مـن املقـارابت واآليـات القانويـة ا خمو جملـ ن ل يسـ

ية  ية واإل ميالقوانني الو قلن  ).WIPO/GRTKF/IC/7/3ث من الويقة 56 إىل 54انظر الفقرات من (ط

رشوع احلمك  مملخص 

تصار ثالث   رشوع احلمك اب خيقرتح  ثقـايف " طبقات"م بـري ا تلف أشـاكل ا يفة  لللحامية تريم إىل توفري حامية مرنة و تع لخمل ّ مك
ية تا ية ا تدابري القانوية وا يةل من ا نصفة و ثارية واملاكفأة ا تصةل حباميهتا وجتمع بني احلقوق الا تلف األهداف ا لو ل لعمل ن ل مل مل شكخم تئ  :سـت

نرية"من املقرتح إقامة حق يف  )أ(  بقة وا ملـسـتاملوافقة احلرة وا ملسـ ثقـايف ") املوافقـة" ("ّ بـري ا بة إىل أشـاكل ا لاب تع لسـ لنـ
يدي ياق /لتقلا ثاري يف  به حبـق ا متع احملـيل، تكـون أ بة إىل ا ية اخلاصة اب ية أو الرو ثقا مية ا ســالفوللكوري ذات ا شــ سـ ئل ح ســتف جمل لنلق

يث تك ية الفكرية،  حبا ية الفكرية، والمللك سـامي قوانني حق املؤلف واحلقوق اجملـاورة  مللكون أنواع األفعال اليت تغطهيا عادة قوانني ا
ية حمل  نا تجارية والرسوم والامنذج ا عوالعالمات ا لص متع احمليل املعين" موافقة"ل  .جملا

يل سـابق يف جسـل عـام كـام هـ "1"   بقة مـن امحلايـة حمـل إخطـار أو  سجوتكون هذه ا يـه يف تـلط نـصوص  علو  م
يـة). انظر أدانه (7 املادة يـة ا متعـات ا يـاراي فقـط ورهـن قـرار ا يل أو اإلخطـار ا نويكون ا حملل ت ملعسج جملتـ خ يل أو . ل للتـسجوال حاجـة 

يدي ثقايف ا بري ا تقلاإلخطار يف حاةل أشاكل ا ل لتع نفـصةل يف املـادة/ل رسية ألهنـا حتظـى حباميـة  مالفوللكـوري ا بـق هـذا ). ج(3 لـ يطوال 
نرية لتا بقة وا يـة يف احلـصول عـىل حاميـة مبوجـب املوافقـة ا متعـات ا يـاري إال يف احلـاالت الـيت ترغـب فهيـا ا ملـسـتيل ا سـ حملل خل ملـسج جمل

يدي ثقايف ا بري ا تقلالصارمة ألشاكل ا ل لتع هور/ل تاحة  للجمالفوللكوري اليت تكون معروفة و  .م

نح احلق يف  "2"   ن" املوافقة"َيمو متع احمليل احلق يف  ما يـديجمل ثقـايف ا بـري ا تقلع الاتفاع بأشـاكل ا ل تع لن الفوللكـوري /ل
نـافع سام ا تفق علهيا شمل ا ملأو اترصحي به، وفقا رشوط  تـ ت ل قل يـة " املوافقـة"وبـصفهتا هـذه، تكـون . م ثاري يف ا به حبـق ا مللكأ ســتئ شــ
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يص شلك موجـب. خالفكرية اذلي جيوز، وال جيب، أن يكون حمل تر تخدام تـكل احلقـوق  بـومن املمكن ا  أو رمبـا شـلك دفـاعي ســ
يدي(وهو األرحج  ثقايف ا بري ا تكل األشاكل من ا تفاع  تقلنع أي ا ل تع ب ن لمل يـة الفكريـة /ل ساب حقـوق ا تغالها وا مللكالفوللكوري أو ا تـ كسـ

 ).فهيا

يات، مـن  "3"   يصا محلاية اللكامت واألسامء والرمـوز وغريهـا مـن ا يأة  رشوع احلمك أنواعا  سمويقرتح  خص هم لتـم ً ً

يةويح قانون تحدة األمر ندا والوالايت ا بدلان األندية ويوز شأن يف جامعة ا تدابري اخلاصة املوضوعة هبذا ا يك العالمات وا مل يل ن ل ل  .ل

يـدي "4"   ثقايف ا بري ا ثابة أشاكل  بارها  تعلق بأوجه األداء اليت ميكن ا تقلويف ما  ل تع مب ت لي لل بـق (الفوللكـوري /ع تنطو
بارة  بري ابحلركة"ععلهيا  شددة كام هـو مقـرتح) يف املادة األوىل" لتعأشاكل ا تحظى حبامية  ها أو اإلخطار هبا  ممفن اجلائز أيضا  ل . تسجيل

نـاين األداء، مبـا يف ذكل  سائر  نـصوص علهيـا  سق أنـواع احلقـوق ا ية املقرتحة حقوقـا مـصممة عـىل  نوية واملا فوشمل احلقوق ا لـ مل نـ ل ملع ًت

يل الصويت  شأن األداء وا سجخاصة معاهدة الوبو  ب تاحـة ) معاهدة األداء (1996لسـنة لتي نـوع مـن امحلايـة ابمحلايـة ا ملوال خيل هـذا ا ل
ناء عىل الفقـرة. يف معاهدة األداء ته  يل أو إخطار، مفن املمكن حام بوإذا مل يكن األداء حمل  ي سب ) ج( أو الفقـرة) ب( تسج حـأدانه 

متع احمليل بة ا جملالظروف ور  .غ

ث )ب(  بري ا تعلق بأشاكل ا لويف ما  تع يديلي يل أو إخطار، فإن الاتفاع هبا ال /لتقلقايف ا نالفوللكوري اليت ال تكون حمل  تسج
سحب عىل  بق، بل إن امحلاية  نا ترصحي  نيكون ر سـ ب ته تكل األشاكلالطريقةم ب اليت يمت هبا الاتفاع  نومن املمكن الاتفاع هبـا مـصدرا . ن

بق ثال دون حاجة إىل موافقة أو ترصحي  هام اإلبداعي  مسـلال م ية، وهو هدف رييس كام ذكـر سـتل شاط اإلبداعي واحلرية ا ئ، تعزيزا  ن لفن لل
شاركني يـدي ولكن، ال. ملالعديد من ا ثقـايف ا بـري ا تقلبد من نظمي طريقة الاتفـاع بأشـاكل ا ل تع ن لت الفوللكـوري يف هـذا احلـال ابالعـامتد /ل

رشوعة وابقرتاح جزاءا سة غري ا نا بادئ ا نوية و ملأساسا عىل احلقوق ا ف مل مملع سام ً نصفة أو ا ية ابإلضافة إىل دفع ماكفأة  نا تت مدية و ئ قن م ج
تصة سلطة ا تقدير ا نافع  خملنصف  ل ب للم شار إلهيـا يف املـادة. م ها ا سلطة الواكةل  ملـوقد تكون هذه ا نـوان 4 نفـسل ولعـل ". إدارة احلقـوق"بع 

ــوانني ــيت جنــدها يف الق نــصفة ال ــأة ا ــاري أو املاكف ب يص اإل به ابلرت ــة أ ملهــذه املقارب جشـــ ــايف خــ ثق بــري ا ــة اخملصــصة ألشــاكل ا ي ل الو تع لن ط
يدي يالت صوية8الفوللكوري/لتقلا يهتا يف  بق  ية اليت  نفات املو ت ويف قانون حق املؤلف العادي شأن ا سج سـ ملص تب ب تثيق   9.سـ

يـدي )ج(  ثقـايف ا بـري ا شأن أشـاكل ا تقلوأخريا، فإن احلمك املقرتح  ل تع لبـ ل شوف عهنـا /ً رسية أو غـري ا ملكـالفوللكـوري ا لـ
ثقـايف  بـري ا تعلق بأشاكل ا سحب عىل املوضوع ا شوف عهنا  رسية وغري ا يح أن امحلاية القامئة للمعلومات ا لسعى إىل تو تع مل ن ملك ل ض لي ت

شأن متد مضمونه أيضا من أحاكم احملامك الصادرة يف هذا ا يدي و لا يسـتقل نة 10.ل  عىل وجـه اخلـصوص 1993لسـ ويقر إعالن مااتتوا 
ية احلق يف شعوب األ صلبأن  بة رشهالل ها ومرا ن حامية معار ق   11.ف

يذ القانوية يات ا ناملرونة يف آ  لتنفل

يـار   نـد ا يـة  متعـات ا يـة وا يـة واإل سلطات الو تهذه األحاكم واسعة وشامةل وتريم إىل ضامن املرونة لفائدة ا ع حملل مي ن خل جمل قل ط
ميي يد الوطين أو اإل نفذها عىل ا يات القانوية  قلاآل لصع ت ن  .لل

                                                           
نة  8 ته املعدةل  ية الفكرية  ية  نظمة األفر ثال اتفاق ابنغي  سـانظر  يغ بصللم للملك يق  .1999ًم
نة 13 املادة 9 ية برن  لسـ من اتفا  .1971ق
نة  10 ية فوسرت ضد موتفورد  سـانظر  ن  .(FLR 233 29) 1996لقض
 .1.2املادة  11
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نق  هذه ا يحا  لوتو لض بـدأ املقـرتح ً يـق ا ثال معيل، من املمكن  ملطة  ب يـاانت –تطمب لب وهـو يقـيض بـرضورة تـوفري امحلايـة مـن ا
متع  يد أو اتصاهل بذكل ا تقا ند إىل ا متع احمليل لإلبداع اذلي  تعلق بدمع ا تجارة يف ما  يقة أو املضلةل يف ا جملاخملالفة  لجمل ل ي تل وخري (يسللحق

يدوية  تجات احلرف ا يه هو  لثال  ن معل يل"اليت يرد علهيا ذكر لكمـة م ست كـذكل" هنـدي"أو لكمـة " صـأ  عـىل أرض –) ليـويه 
توى الوطين من خالل  يـةواحد أو أكرثملسـالواقع وعىل ا تا تدابري ا ل من ا ل نيل عالمـة تـصديق والاتفـاع هبـا عـىل يـد  "1: "ل تـسج

يـة؛  ية ا متعات ا نا ملعحملل نـوع "2"جمل يـة أو الك ا نا يـة أو ا لواجلـزاءات املد ئ جل تجاريـة العامـة ن ياق املامرسـات ا تـاح يف  لني ممـا هـو  ســ م
يات؛  ــات وا ــوانني العالم ــسموق ــايف  "3"لت ثق ــري ا ب ــة ألشــاكل ا ــن امحلاي ــوع م ن ــذا ا ــىل ه نص ع ــاص  رشيع خ لوإصــدار  تع ل ــ لل ــ لت

يدي ية والاتفاع هبا؛  "4"الفوللكوري؛ /لتقلا ياانت اجلغرا يل ا نو ب فسج ل ش "5"ت سوابق  سب قـانون ا بل الاتـصاف  بـو لـ حبـ ن أن ســ
متويه" رشوعة" لا سة غري ا نا ملوقوانني مقع ا ف  .مل

تقة نفات ا شـا  ململص

نفات   تحـوير، أي احلـق يف إعـداد  ياسات العامـة حـول حـق ا تعلقة اب سائل ا سائل القانوية وا مـصمتحور بعض ا ل سـ مل مل ن لـمل ت

يدات يف هذا الصدد ناءات و ناسب من ا نص عىل ما  يتقة، وحول ا ي ل تقشـ سـتث  .م

رشوع احلمك   يديمويقرتح  ثقايف ا بري ا تقلحقا يف حتوير أشاكل ا ل لتع ل يـة رشط إجـراء /ً يـة أو الرو ثقا مية ا حالفوللكوري ذات ا ف ل لق

بق سـيل أو إخطار  مسج يدي. ت ثقايف ا بري ا ته هذه إىل سائر أشاكل ا تحوير  تد حق ا تقلومن املقرتح أال  ل تع ل لمي ل الفوللكوري، شأنه /بصف
تقة م نفات ا بدعي ا نع  شـيف ذكل شأن  ململص م نفاهتمم ية الفكرية يف  مصن احلصول عىل حقوق ا نـع أيـضا . مللك تد احلق  ميوال  هـام"لمي " لاإل

بري بحت كام هو احلال يف قانون حق املؤلف اذلي يفصل بني الفكرة وا تعا نفات 12.لل تغالل ا نظـمي أوجـه ا ملـص ومن املقرتح مع ذكل  ســ ت
متدة يف القانون ا باحة وفق املقاربة العامة ا تقة ا ملعا مل نة ملشـ هادئ  يط ا سـمنوذيج  لللمح ل  .2002ل

ية ما بني ادلورات تا يقات ا سار ا ئةل املطروحة خالل  يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا با تعل م سـ تعل لكل ل  ل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  .ملبيّ

ية ما بني ا تا يقات ا سار ا بيقات مقدمة خالل  تعل م لكتعل ل  دلوراتَّ

يقات املقدمة اقرتحهتا َّا  . الصنيلتعل

 إنفاذ احلقوق 

باقرتح أحد الوفود حتديد معايري ديا شأن إنفاذ احلقوق يـث . ن يفاؤهام مـن  بغـي ا يني الذليـن  تا ثال ارشطني ا يل ا حوذكر عىل  ت ن سـب ي لس ل ل مل
يـدي ثقايف ا بري ا تفع بأشاكل ا ندما  يعة احلقوق  بدأ وأاي اكنت  تقلا ل تع ع ب لمل ل بغـي حاميـة أشـاكل "1": يُنط نويـة،  تعلـق ابحلقـوق ا ين فـامي  ملع ي

يدي من ا ثقايف ا بري ا لا تقل ل لتع يدي؛ ل ثقايف ا بري ا تحريف ويان مصدر أشاكل ا تقلشويه وا ل تع ب ل لت بغـي " 2"ل يـة،  تعلـق حبقـوق ا نوفامي  يمللك ي
ية املالمئة  .لتوفري املاكفآت املا

                                                           
نقاش يف الويقة   12 ثانظر ا  .WIPO/GRTKF/IC/6/3ل
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 :4املادة 

 إدارة احلقوق

يـديينبغي احلصول عـىل تـ )أ(  ثقـايف ا بـري ا بق لالتفـاع بأشـاكل ا تقلرصحي  ل تع ن لسـ ل بـري الفوللكـوري يف /مـ لتعأشـاكل ا
بـارشة مـن  يه هـذه األحـاكم، إمـا  ماحلاالت اليت  بائـل واألمم تقتـض ية ولك مـن اجملموعـات واألرس وا متعـات األ شعوب وا لقا صـل جمللـ

ب ية أو ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا لوا ل تقل فحملل جمل متـع احملـيل يف ذكل دلان لجمل متـع احملـيل املعـين إن رغـب ا جملا  وإمـا مـن جمل
نة  ية  يَّإدارة و معن يابة عنواكةلط يـة  لن تعمل اب ثقا متعـات ا يـدي وغـريه مـن ا متـع احملـيل ا متع األصيل أو ا شعب وا فا ل تقل جملل جمل متـع لجمل جملا

متس احمليل شعب ذكل ل مىت ا متع احمليل ذكل  أواألصيل لا ترصحياإلدارة  الواكةلويف حال اكنت . ")ةلالواك("جملا نح ا ليه اليت   :مت

ناسب مع  "1"   شاور ا ترصحي إال اب نح ا بغي  ملال  ت لل م شعب وين متـع لـا متـع جملا يـدياحملـيل جملاألصـيل وا املعـين  لتقلا
ية  ية ا ثقا متعات ا نوغريه من ا ملعل ف نظمي؛اًووفقا إلجراءاهتجمل يدية يف اختاذ القرار وا ت ا لتقل  ل

يل  "2"   بغي أن  حتو نة ين ية ا يَّاإلدارة الو ملعن نهيـا مـن الاتفـاع بأشـاكل الواكةلط ن أي فوائد نقدية أو غري نقديـة  جت
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بارشة إىل /ل بري الفوللكوري  مأشاكل ا شعب لتع متع و األصيل متعجملاولا يـد احمليلجملا وغـريه مـن  املعـين يلتقلا
ية ية ا ثقا متعات ا نا ملعل ف  .جمل

نة ينبغي أن تكون  )ب(  ية ا يَّاإلدارة الو ملعن شورة واإلرشـادالواكةلط يف وإسداء ا ية وا تو ملـ ملكفة عامة بوظائف ا ع . لتثقل
بغي  نة ينو ية ا يَّلإلدارة الو ملعن  : أيضاللواكةلط

يــدي "1"   ثقــايف ا بــري ا تقلأن ترصــد أوجــه الاتفــاع بأشــاكل ا ل تع لن متس/ل بــري الفوللكــوري، مــىت ا لــأشــاكل ا  لتع
شعب و متع لا متع جملا ية احمليل جملاألصيل وا ثقا متعات ا يدي وغريه من ا فا ل جملتقل نـصوص ل ناسـب كـام هـو  تفاع عادل و مذكل، لضامن ا م ن

 ؛)ب(3 عليه يف املادة

ــادة "2"   شار إلهيــا يف امل نــصفة ا ــأة ا ملــوأن حتــدد املاكف شاور مــع ) ب(3 مل ــاب ية لت متعــات األ شعوب وا صــلا ــ جملل

ية متعات ا حمللوا يةجمل ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ف ا ل جملتقل يةل متع احمليل املعين ملعن ا  .جملا

يق عىل املادة [  ]4لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

 إدارة احلقوق: 4املادة 

ية  سـمعلومات أسا

يـدي  ثقـايف ا بـري ا تفـاع بأشـاكل ا تـرصحي ابال تقلناول هذا احلمك طريقة ا ل تع ن لل ل ناطـة هبـا صـال/يت هـة ا ملالفوللكـوري وا حية جل
سائل أخرى ذات صةل هبذا املوضوع ترصحي و ما متعـات . ل يق مـا يـرد يف هـذا احلـمك سـواء اكن صـاحب احلـق هـو ا بغي  جملو تطب ين

ية أو أهجزة اتبعة لدلوةل  نوان 2 انظر املادة(حمللا يدون"بع   ).أعاله" ملسـتفا

يـة ممارسـة احلقـوق   يـة ا متعـات ا تـوىل ا نوتقرتح األحاكم برمهتـا أن  حملل ملعت نـاك حـاالت ال تكـون فهيـا . بنفـسهاجمل هعـىل أن 
بارشة أو ال ترغب يف ذكل ية قادرة عىل ممارسة احلقوق  ية ا متعات ا ما ن ملعحملل رشوع هـذه املـادة يقـرتح إيعـاز دور . جمل مـوذلا، فـإن 

سمى  ية  تئة حكو مي يا" الواكةل"له يـة واب ية ا متعات ا ناء عىل الامتس ا نوترصف يف لك األحوال  ن حملل ب لت ملع بقـى دور هـذه . بـة عهنـاجمل يو
ية يف ذكل" الواكةل" ية ا متعات ا بت ا با إال إذا ر نا بح رضوراي و نياراي ابلاكمل وال  حملل غ سـ ملعيص جمل م  .خ

نة   ية  منوذ يل يف األحاكم ا سـويرد ذكر واكةل تضطلع بدور من ذكل ا لب ج ل شعوب 1982لق شأن حقـوق ا بـني  لـ وقانون ا بـ لفل
نة  ية  سـاأل بــني  (1997لــصــل نة ) 1997لــسـنة لفلقــانون ا هــادئ  يط ا منــوذيج  سـوالقــانون ا لــللمحــ ل  والعديــد مــن القــوانني 2002ل

يـدي ثقـايف ا بـري ا نص عـىل حاميـة خاصـة بأشـاكل ا ية اليت  تقلالو ل تع ت لن ل يـدها . الفوللكـوري/ط يوأعربـت عـدة دول أعـضاء عـن تأ
هوم  تخدام  مفال سلطة"سـ  . يف تكل احلاالت" لا

با   ًوقد تكون الواكةل املقرتحة  يامكت با إ ية أو  نظمة إ ية موجودة كام ميكن أن تكون  ميأو سلطة أو  ت مي قلمجع مكقل وقد أشار . م
ية الفكرية  ية  ية األفر نظمة اإل للملكلك من ا يق مي ثـال إىل إماكيـة إيعـاز ) ياألربو(قلمل يل ا ية الفكرية عىل  ية  نظمة األفر نوا مل بمل للملك سيق
ية تعىن حبامية أشاكل ا نظامت حكو لذكل ادلور  م يديمل ثقايف ا تقلبري ا ل يدية/لتع ومن املمكن أن تـضطلع . لتقلالفوللكوري واملعارف ا
يل إاتوات حق املؤلف بذكل ادلور حتصيات   .مجع

متـد   تدابري  يل تكل ا ها فقط ومن الواحض أن  ية اليت ميكن  بادئ األسا يعوسعى هذا احلمك إىل تعريف بعض ا ل تفص سـ مل تطبيقي
بري عىل العوامل املؤثرة متـع احملـيل املعـينكإىل حد  يد الوطين ويف ا جمل عىل ا نـة . لصع يـارات ا نظـر يف ا ملمكومـن املمكـن إمعـان ا خل ل

ية متعات ا توى ا يد الوطين وعىل  يال عىل ا حمللنص عىل أحاكم أكرث  سـ لصع تفص جمللل نـة . م يـة الرا منوذ توي القوانني واألحـاكم ا هو جحت ل

 .ّعىل أحاكم مفصةل ميكن الاسرتشاد هبا

تعديالت امل ية ما بني ادلوراتلا تا يقات ا سار ا ئةل املطروحة خالل  يقات املقدمة واأل بقرتحة وا تعل م سـ لكتعل ل  ل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  .ملبيّ

ية ما بني ادلورات تا يقات ا سار ا بيقات مقدمة خالل  تعل م لكتعل ل َّ 

يقات املقدمة اقرتهحا َّا ناين األداء الاحتاد األ لتعل بريي  لفمرييك الاليين األ  .، بصفة مراقب)FILAIE(يت



WIPO/GRTKF/IC/16/4 

Annex 

- 30 - 

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

هاتحدإ تاقرتح بجلى ا تعلق ابلفقرة ةق املرا ناطق حدودية )ب(4ي، فامي  يش يف  ية اليت  متعات ا تار ا م، أن  تع حملل داخل  "هتااكلو"جملخت
بدل اذلي ي نةلا يه أكرب عدد من األايم يف ا لسـقضون   .ف
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 :5املادة 

يدات ناءات وا لتقيالا  سـتث

يدي )أ(  ثقايف ا بري ا تقلبغي أال تكون تدابري حامية أشاكل ا ل لتع ل  :الفوللكوري كام ييل/ين

بـري  "1" تطـوير يف جمـال أشـاكل ا بـادل وا نقـل وا يقة ملا هو عادي مـن أوجـه الاتفـاع وا تعيدة أو  ل ت ل ن لمع ل ِّ مق
ث يديلا يدي والعريف عىل يد أفراد من /لتقلقايف ا ياق ا تقلالفوللكوري داخل ا لسـ يـة ل متعـات ا ية وا متعـات األ شعوب وا حمللا صـل جمللـ جمل

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل يةل متع احمليل املعين ملعن ا  ف كام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العرية؛جملا

تد إىل غري أو وأ "2" يدي أو العريف، متأن  ياق ا يدي خارج ا ثقايف ا بري ا تقلجه الاتفاع بأشاكل ا سـ تقل ل تع لن ل ل ل
سب جتاري أو مل يكن كذكل؛  لكسواء اكن ذكل 

يدي "3" ثقايف ا بري ا بق عىل أوجه الاتفاع بأشاكل ا تقلأو  ل تع ن لتط ية/ل تا لالفوللكوري يف احلاالت ا  :ل

تعلمي وادلراسة؛ - يح ألغراض ا تو يل ا لعىل  ض ل  سب
شخيص ألغراض غري جتارية؛أل - توى ا بحث أو ادلراسة عىل ا لغراض ا سـ  ملل
تعراض؛ - نقد أو الا سـوا  ل
بار أو األحداث اجلارية؛ -  خونقل األ
ياق اإلجراءات القانوية؛ - نوالاتفاع يف  سـ  ن
يـدي - ثقـايف ا بـري ا سخ أشـاكل ا يالت أو غـري ذكل مـن  تقلوإعداد  ل تع نـ لسج ل الفوللكـوري ألغـراض /ت
ثقايف؛إدراهجا يف ا ها صون الرتاث ا لحملفوظات أو يف قوامئ اجلرد ألغراض غري جتارية هد  ف

 نوأوجه الاتفاع الطارئ، -

ية نرشط أن يكــون وجــه الاتفــاع يف لك حــاةل يــامتىش مــع املامرســات العاديــة وأن يقــر  متعــات األ شعوب وا صــلاب جمللــ

ــة ا ي ثقا متعــات ا ــة وغريهــا مــن ا يدي ــة ا ي متعــات ا ملوا فل ل تقل جملحملل ــةجمل متــع احملــيل عني ــايف جملاب ثق ــري ا ب ل مــصدرا ألشــاكل ا لتع ً
يدي نا ومل يكن ذكل الوجه من الاتفـاع ضـارا /لتقلا يا و ًالفوللكوري مىت اكن ذكل  ن ًمعل متعـات ممكً شعوب وا جملتكل ا لـ بـ

ثقـا بري ا شوه أشاكل ا ية، ما مل  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا لاأل تع ت ل تقل حملل لصل َّل ف جمل يـديجمل أشـاكل /لتقليف ا
بري  ية أو لتعا متعـات األ شعوب وا متع احملـيل أو ا سمعة ا صـلالفوللكوري أو حترف أو تعدل هبدف اإلساءة هبا أو  لـ جملب جمل َّ َّ

متي إلهيا نطقة اليت  تنا متع احمليل املعين مل  .جملاب

يدي )ب(  ثقايف ا بري ا سمح تدابري حامية أشاكل ا تقلميكن أن  ل تع لت تكل األشـاكل أو الفوللكوري ابال/ل يـد  بـتفـاع غـري ا ملقن
بدل يع مواطين ا متع احمليل، مبن فهيم  يع أفراد ا يدية، عىل يد  بعض مهنا بعد حتديده، وفقا للمامرسات العرية وا لا مج مج تقل جملل ل  .ف

يق عىل املادة [  ]5لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

يدات: 5املادة  ناءات وا لتقيالا  سـتث

ية  سـمعلومات أسا

ية الفكرية حمل شدد العديد من   يدي من نوع ا ثقايف ا بري ا شاركني عىل رضورة أن تكون أي حامية ألشاكل ا مللكا تقل ل تع لمل ل
يدات تفاداي ألي رصامة مفرطة بـت اإلبـداع . لتقيبعض ا بعض إىل أن امحلايـة املفرطـة يف الـرصامة مـن شـأهنا أن  تكوقد أشار ا لـ

يذها  يل  ثقايف  بادل ا ية وا تنفواحلرية ا تحلف ل ت سـن يةفيل ية ا نا بهتا وإنفاذها من ا لعملومرا حل  .ق

يدي  ثقايف ا بري ا نع حامية أشاكل ا بغي أال  تقلوابإلضافة إىل ذكل،  ل تع لمت ل ها من الاتفـاع /ين ية  متعات ا نالفوللكوري ا نفسحملل جمل

يـة أو أن تطورهـا مـن  يديـة والعر يهنـا ابلطـرق ا هـا يف مـا  نا ها أو  باد ثقايف أو  فبأشاكل تراهثا ا ب قل تقلل ت ت ها مـن جديـد لل عخـالل إبـدا
بعض عىل ذكل مترار، كام شدد ا يدها اب لو  .سـتقل

بحث  يدات عىل مائدة ا ناءات وا لويطرح هذا احلمك املقرتح بعض الا لتقي  :سـتث

تواصـل "1")أ( تتكفل الفقرة )أ(  تـدخل يف الاتفـاع ا تعلقـة بعـدم ا يـة العامـة ا تو بـادئ ا يـذ األهـداف وا مل  ن ل مل جهي ل مل بتنف
ثقـ بـري ا لبأشاكل ا يـديلتع ها وتطويرهـا/لتقلايف ا يـة وبـد متعـات ا معالفوللكـوري عـىل يـد ا حملل تؤكـد أن هـذه "2")أ( أمـا الفقـرة. جمل ف 

يدي ثقايف ا بري ا بق إال عىل أوجه الاتفاع بأشاكل ا تقلاألحاكم ال  ل تع ن لتط ياق العـريف /ل ها، أي خـارج ا يا سـالفوللكوري خارج  لـســ ق
يدي سواء اكن ذكل ألغراض جتارية أو مل   يكن؛لتقلأو ا

نة "3")أ( تونص الفقرة )ب(  يـة  منوذ متدة من األحاكم ا ناءات  لـسـ عىل ا ج لث مسـ يط 1982سـت منـوذيج  للمحـ والقـانون ا ل

نة  هادئ  لسـا يقات يف مواطن حمددة ما.  وقوانني حق املؤلف عامة2002ل تعلوشمل بعض ا  :ييل لت

تعلمي يف قوانني حق املؤلف ع "1"   ناءات ألغراض ا يدات والا لترد ا سـتثي يـاان عـىل . ادةلتق تـرص أ ًعـىل أهنـا  ح تق
تعلمي  بارش"لا نة " (ملا هادئ  يط ا سـكام هو احلال أيضا يف منوذج ا لحمل ناءات اخلاصـة ) 2002ل يدات والا ســتثوقد أثريت بعض ا لتقي

شات نا نـاء ا تعلـمي عـن بعـد أ قـأيضا حبق املؤلف واحلقوق اجملـاورة ألغـراض ا مل ث تخدم اصـطالح 13.ل تعلـمي وادلراسـة"ســ وقـد ا  "لا
نص الراهن  .لألغراض ا

سخ  "2"   ها بإعـداد  بات العامة وما  نـوسمح قوانني حق املؤلف يف بعض احلاالت دلور احملفوظات وا ت يشـهبت ملك
هور بري الفوللكوري ألغراض صوهنا دون هدف جتاري وإلاتحهتا  نفات وأشاكل ا للجممن ا تع نـا14لملص ويف . ه وهذا ما هو مقـرتح 

ي بو حا لهذا الصدد، تعمل الو ية الفكريـة وغريهـا مـن األدةل ومـدوانت ي شأن ا بط  ناسب من عقود وقوامئ  مللكا عىل إعداد ما  ب ض ي
ثقايف تصة ابلرتاث ا تاحف ودور احملفوظات واجلرد ا سلوك  لا خمل للم بـات ودور . ل يـدات احملـددة  توقـد أثـري موضـوع بعـض ا للمكي لتق

نقاش أيضا ًاحملفوظات يف قانون حق املؤلف عامة    15.لل

                                                           
ييل  13 يدات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة"بشأن ) SCCR/12/3ثالويقة (شـانظر اقرتاح  ناءات وا يالا لتقت ث بو " سـ نة الو ته  يكام  جل حبث

رشة يف نومفرب ية  ثا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف دورهتا ا عادلامئة ا ن ل ثاين/ملعن لرشين ا  .2004 ت
نة  14 ية والرباءات  نا شأن حق املؤلف والرسوم والامنذج ا تحدة  ثال ذكل قانون اململكة ا سـو ع لص ب لمل  .1-14 ، الفقرة2 ، الفصل1988م
ييل أعاله 15   .شـانظر اقرتاح 
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متـع و "3"   نـال مـن مـصاحل ا نا ألهنـا قـد  بة  نا تعلقة عادة حبق املؤلف  ناءات ا يع الا جملقد ال تكون  ت ه سـ مل ممج سـتث
ية أو  سمح بإعداد صور  تفاع الطارئ اذلي  ناءات اخلاصة ابال ثال الا يل ا سـاحمليل املعين وحقوقه العرية، ومهنا عىل  ي ن مشمل ث ب تف سـس

ي ية من احلرف ا نفات  نحواتت أو  لرسوم عن  ن فمص ها بـأي طريقـة أخـرى مـن م شلك دامئ يف ماكن عام أو  نسخدوية املعروضة  ب
ناءات اليت من شأهنا أن تكون ضارة. غري إذن بعاد الا يار عىل ا ثوذلكل فقد وقع الا تت سـس  .خت

ية ما بني ادلورات تا يقات ا سار ا ئةل املطروحة خالل  يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا با تعل م سـ تعل لكل ل  ل

تعديالت يكلا رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا سـ اخلاصة اب م ملكلص  .ملبيّ

ية ما بني ادلورات تا يقات ا سار ا بيقات مقدمة خالل  تعل م لكتعل ل َّ 

يقات املقدمة اقرتهحا َّا ناين األداء  لتعل بريي  لفالاحتاد األمرييك الاليين األ  .، بصفة مراقب)FILAIE(يت

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

بةا حدىإ تحاقرت قهات املرا ية  جل تعلق ابلفقرة الفر ع، فامي  تفاظ هبا، اقرتح". الطارئ"، حذف مفردة "3)"أ(ي  تحويف حال الا
ثالثتطبيق  ليار اخلطوات ا  .ن عىل تكل األوجه من الاتفاعمع
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 :6املادة 

 مدة امحلاية

يدي  ثقايف ا بري ا متر حامية أشاكل ا تقلبغي أن  ل لتع ل تسـ بري الفوللكـور/ين دامـت تـكل األشـاكل تفـي مبعـايري  ي مـالتعأشاكل ا
نصوص علهيا يف املادة األوىل من هذه األحاكم، ابإلضافة إىل ما  :ييل ملامحلاية ا

يدي "1"  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقليف ما  ل تع لي شار إلهيا يف املادة/ل نـاء عـىل تـكل )أ(3 ملالفوللكوري ا ب، فإن حاميهتا 
متر ما يل أ تسـاملادة  يه يف املادةتسجدامت حمل  شار إ لو إخطار كام هو   ؛7 م

يدي "2"  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقلويف ما  ل تع لي متر حاميهتا بصفهتا هذه ما/ل رسية،  تسـالفوللكوري ا  ؛دامت رسية ل

يدي "3"  ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تقلوامحلاية ا ل تع لملم شويه أو حتريـف أو تعـديل آخـر أو الفوللكوري من /ل ّتعـد تأي 
متـي إلهيـا أو بـصورهتايب نطقـة الـيت  ية أو ا متعات األ شعوب وا متع احمليل أو ا سمعة ا نارش هبدف اإلساءة هبا أو  جمل تجمل مل صـل ل متر ب  ،ّ تـسـ

 ؛ّحمددألجل غري 

يق عىل املادة [  ]6لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

 مدة امحلاية: 6املادة 

ية  سـمعلومات أسا

متعات   ية وا شعوب األ جمليرغب العديد من ا صل بعض اجلوانب عىل األقل من أشـاكل ل ها  يدية يف حامية ال حد  ية ا لا تقل لحملل ل
يدية بري عن ثقافاهتم ا تقلا لتع ثوتربط مطالب امحلاية غري احملدودة ارباطا ويقا ابمحلاية ذات األثر الرجعـي . ل ت نـوان 9 انظـر املـادة(ت بع 

ية" تدابري الاتقا لا ن هة األخرى، فإن وضع حد ز). أدانه" ل تـوازن القـامئ جلومن ا تجـزأ مـن ا تـرب عامـة جـزءا ال  لمين ملـدة امحلايـة  ي يع
نفات يف هناية املطاف مضن  سقط ا ية الفكرية،  ملصداخل نظام ا لت  ". املكل العام"مللك

ثقايف   بري ا تجارية، أي أن أشاكل ا بق يف جمال العالمات ا هوم الاتفاع اجلاري عىل غرار ما  لويأخذ احلمك املقرتح  تع ل يط لن مبف
متع احمليل عن الاتفـاع هبـا أو يـزول وجودهـا لا توقف ا ندما  سقط حاميهتا  نه  متع حميل  نيدي اليت تكون من خصائص  ي ع ت ي جملتقل بعجم

متع املذكور  للمجهوية ممزية  نس(ك تجارية امس  بح العالمة ا ندما  تخيل عن عالمة جتارية أو  جكام هو احلال يف ا ل تص ع ند هـذا ). ل يستو
يـدياملهنج إىل جوهر موضوع  ثقـايف ا بـري ا تقلامحلاية، علام بأن أشـاكل ا ل لتع متـع /ل هـا مـن خـصائص ا جملالفوللكـوري إمنـا يه يف  مصمي

ته  ها ). انظر أعاله(ياحمليل وهو هـا بو يدي هبـذه الـصفة، فإهنـا ختـرج مـن تعر ثقايف ا بري ا بطل مفعول أشاكل ا ندما  صـفو يف تقل ل تع ي لع ل
سق يدي  ثقايف ا بري ا تشالك من أشاكل ا تقل ل فتع ل  .ط امحلاية عهنال

ثقايف   بري ا ئة أشاكل ا تني هام  نصب عىل مدة حامية  نص عىل حمك رصحي  بدأ العام، فإن املادة  لوفضال عن هذا ا تع ئ ي ت لمل ف ف ً
يدي شوف عهنا/لتقلا يل أو إخطار واألشاكل اليت تكون رسية أو غري  مكالفوللكوري اليت تكون حمل   .تسج

يقات املقدم تعديالت املقرتحة وا تعلا ية ما بني ادلوراتلل تا يقات ا سار ا ئةل املطروحة خالل  بة واأل تعل م لكسـ  ل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  .ملبيّ

ية ما بني ادلورات تا يقات ا سار ا بيقات مقدمة خالل  تعل م لكتعل ل َّ 

يقات املقدمة اقرتهحا َّا بريي لتعل يالاحتاد األمرييك الاليين األ ناين األداء ت  .، بصفة مراقب)FILAIE(لف 

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

بةا حدىإ تالحظ قهات املرا ية  أن جل عياغة الفقرة الفر تح اجملا" 2"ص بب رأتفقد  بعض من الغموض وذلكل ا لسل  ن من األسب تل
سا لإضافة نص مفاده أن القواعد القانوية ا ن يع األشاكل األخرى من اريّ تعة عىل  يديلمج ثقايف ا تقلبري ا ها أيضا /لل بغي  يقالفوللكوري  تطبن ي

يدي ثقايف ا بري ا تقلعىل أشاكل ا ل لتع لندما خترج من نطاق ارسيةلالفوللكوري ارسية، /ل  .ع
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 :7املادة 

ية رشوط ا لشلكا  ل

يـدي )أ (   ثقـايف ا بـري ا بغـي أن تكـون حاميـة أشـاكل ا تقلبدأ عـام، ال  ل تع لمك ل بـري الفوللكـوري/ين نـا بـأي لتعأشـاكل ا ه ر
ية يدي. شلكرشوط  ثقايف ا بري ا تقلوحتظى أشاكل ا ل لتع شار إلهيا يف املادة األوىل ابمحلاية من حلظـة /ل بري الفوللكوري ا ملأشاكل ا لتع

ها  .عإبدا

يدي )ب(  ثقايف ا بري ا تيض تدابري حامية أشاكل ا تقلبغي أن  ل لتع ل تق بـري الفوللكـوري احملـددة /ين ميـة أو لتعأشـاكل ا لقذات ا

توىمهاأل يـة اخلاصـة واملطلـوب حاميهتـا عـىل ا تصادية أو الرو ملـسـية الا ح نـصوص ق أن تكـون تـكل ) أ(3 يف املـادةعلهيـا  عليـهمل ا
يل جيريه ا يـتسجألشاكل حمل إخطار أو  ثقا متعـات ا يدي وغريه مـن ا متع احمليل ا متع األصيل وا شعب وا فا ل تقل جملل جمل يـلجمل متـع  ةملعنة ا جملا

شار إلهيا يف املادة أو جتريه الاحمليل املعين نة أو جيريه طرف اثلـث  4 ملواكةل ا ية ا يَّأو جتريه اإلدارة الو ملعن تـرصفط ّتـرصف تالـيت   ي
نه دلى  يابة  متع احمليل واب عناء عىل الامتس ا ن لب نة جمل ية  يَّإدارة و معن تصةط نظمة  تص أو  خمتب  مخم  .مك

يل أو اإلخطـار عـىل  "1"   نطـوي ذكل ا سجما دام مـن اجلـائز أن  يـت آخـر ألشـاكل لتـي تثبيـة تـدوين أو  معل
يـدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع تـدوين أو /ل يـة الفكريـة يف ذكل ا يـة، فـإن أي حقـوق مـن حقـوق ا بـري الفوللكـوري ا لأشـاكل ا ن مللكتع ملع ل

بغي أن تعود إىل  يت  نا يب شعوبلتث يـة الا ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا يـة ا متعـات ا ية وا متعات األ ف وا ل تقل حملل جملصـل جمل متـع  ملعنيـةلجمل جملا

نقل احمليل املعين يهإلهيا ت أو   .لإ

يدي "2"   ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا تقلبغي إاتحة املعلومات ا ل تع لمل ل بـري الفوللكـوري الـيت تكـون /ين لتعأشـاكل ا
يه الـرضورة لـضامن  هـور عـىل األقـل يف حـدود مـا  يـات تـكل األشـاكل  يـل و يل أو إخطـار مـن ذكل ا تـضحمل  جتل ب تقسج للجملق ت

يـدي ثقـايف ا بـري ا يقـني للغـري يك يعـرف أشـاكل ا ية وا شفا تقلا ل تع ل لل ل هـات /ف شلك وا يـة هبـذا ا بـري الفوللكـوري ا جلأشـاكل ا لـ حملم لتع
يدة  .ملسـتفا

يـل مــن ابب اإلعـالن وال يقـمي احلقـوق "3"   يل أو إخطـار مـن ذكل ا بيكـون أي  لقسج ومـن غـري إخــالل . تـ
سجل عىل افرتاض أن  تدوين يف ا لبذكل، يقوم ا بـت خـالف ذكلل يحة مـا مل  يه  ثالوقائع املدونة  يف يـان مـدون . حص ّوال يـؤثر أي  ب

نحو يف حقوق الغري  .لعىل ذكل ا

نة  ينبغيتتوىل  "4"   ية ا يَّاإلدارة الو ملعن سملط نظمة ممن  تتب أو ا يمل سمل  للمك يل أو اإلخطار تتاليت   تبديدلتسجا
بــدد يقــني يأن  تفــاء  لل أي ا سوية أي نــن ساعدة عــىل  تــوا سوي أي نــزاعزاع ملــ شأن تعريــف يــأو  ية بــ  متعــات األ شعوب وا صــلا جمللــ

ية  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا فوا ل تقل جملحملل يةلجمل متعات ا حمللا متعات املوجـودة يف أكـرث مـن بـدل واحـد، الـيت جمل جمل، مبا فهيا ا

يدة مـن امحل هـة ا بغي أن تكون ا يل أو اإلخطار أو  تفتكون أهال  جل ملـسـن يلل يـه يف املـادةتسج شار إ لايـة كـام هـو  تعانة 2 مـ ســ، ابال
ية واإلجراءات ف العرية واإلجراءاتابلقوانني  نظا موالقواعد واملعايري ا يـة القامئـة، ل ثقا نازعـات واملـوارد ا سوية ا بـديةل  بل ا فوا ل مل تـ ل لسـ ل

ثقايف، قدر اإلماكن لثل قوامئ جرد الرتاث ا  .م

يق عىل املادة [  ]7لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

ية: 7املادة  رشوط ا لشلكا  ل

ية  سـمعلومات أسا

ية وال  ية ا نا نا من ا ساب امحلاية واحلفاظ علهيا  بعض أن يكون ا لعملاقرتح ا ل ت حل ًممك يـة  ك متعـات ا حمللسـامي من وهجـة نظـر ا جمل

هام رشفني علهيا أو ما  باء إدارية مفرطة عىل عاتق أحصاب احلقوق أو ا يدية وأال يقمي ذكل أ يشـهبا مل ع يـني وعل. لتقل ملعنق العديد مـن ا
يـدي ثقايف ا بري ا تفعون آخرون بأشاكل ا يون و ثون خار شأن، مهنم اب تقلهبذا ا ل تع ن لل ل م ج يـة /ح سه مـن األ مهالفوللكـوري، القـدر  نفـ

ية متعات ا ية يف عالقاهتم مع ا شفا يقني وا حمللعىل احلاجة إىل ا ل جملل  .ف

نص عىل  وال  ية أو ا يار بني توفري حامية تلقا لبد من الا ئ يلخت  :لتسجنوع من ا

يل، كفـرض حفـص شـلكي أو موضـوعي )أ(  تضاء نـوع مـا مـن ا يار األول عىل ا سجويقوم ا لتـخل نظـام . ق لوقـد يكـون 
نظـام أن يقـمي  يـة، أو مـن املمكـن  بة اب يدا ملطا يل تأ تعان يف هذه احلال اب بحت، عىل أن  يل أثر اإلعالن ا للا ل ي سج سـ ل مللكسج ً ت ي لت ل

لتسولعل نوعا ما من ا. احلقوق يدة ً هـات ا يـة وا نـد حتديـد أنـواع األشـاكل ا يقني  ية وا شفا يد يف ادلقة وا تفيل قد  جل ف ملـسـيف حملم ع ل ل ج
 مهنا؛

بـري  )ب(  بارا من حلظـة إبـداع ا تاح امحلاية ا يث  ية  ية من غري رشوط  تضاء حامية تلقا ثاين ا يار ا تعويف ا ت ت حب شلك ئ ل لخل ع ق
يدي، عىل غرار حق املؤلف ثقايف ا تقلا  .لل

 .املقرتح بني هذين املهنجنيوجيمع احلمك  

يدي) أ( ففي املقام األول، تقرتح الفقرة  ثقايف ا بري ا تقلبدأ عاما مفاده أن حتظى أشاكل ا ل لتع ل ً الفوللكوري ابمحلاية مـن غـري /م
هوةل سعي إىل إاتحة امحلاية بأكرب قدر ممكن من ا بادئ حق املؤلف مع ا سق  ية عىل  سرشوط  لم ل ن  .شلك

ـــ  ـــاين، م ث ـــام ا ـــايف لويف املق ثق ـــري ا ب شأن أشـــاكل ا يل أو اإلخطـــار  ـــن ا ـــا م ـــوع م ـــع ذكل ن ـــرتح م لن املق تع ـــ ب لسج ـــ لت
يدي ناء عىل املادة/لتقلا  ):أ(3 بالفوللكوري اليت حتظى بأشد امحلاية 

ية "1"  ية ا يات ا تخذه ا يا وهو حمل قرار  يس إلزا يل أو اإلخطار  يار ا نو حملل مجلع ت ملعسج ًت م ل يل . لخ لتـسجويعين ذكل أن ا
نـاء عـىل املـادةأو اإلخطا تاحـة  با وبقـى امحلايـة  يس وا بر  مت ج سجةل) ب(3 ل وال حاجـة إىل أن تكـون أشـاكل . ملـلألشـاكل غـري ا

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يـة يف مـادة أخـرى وحـدها يه املـادة/ل يل أو إخطـار ألهنـا  رسية حمـل  محمالفوللكوري ا سج وال ). ج(3 تـلـ
يل إال يف احلــاالت الــيت ترغــب يــار ا سجبــق  لتــيط بقة خ رشوطة ابملوافقــة ا يــة يف احلــصول عــىل حاميــة  متعــات ا سـ فهيــا ا مــ ملــحملل جمل

يدي ثقايف ا بري ا نرية ألشاكل ا تقلوا ل لتع ل هور؛/ملسـت تاحة  للجمالفوللكوري املعروفة وا  مل

يني  "2"  شارات األمـر يـاانت  يل حـق املؤلـف وقاعـدة  بري مبا هو قامئ مـن أنظمـة  يكوسرتشد احلمك إىل حد  بـ ب سج ك لتـي
نة األصا تحدة وقـانون بـامن  سـئل يف الوالايت ا نة 351  وقـرار امجلاعـة األنديـة رمق2000لـمل انظـر عامـة  (2002لـسـ وقـانون بـريو 

نصوصWIPO/GRTKF/IC/7/3ثالويقة  هذه ا ل وواثئق سابقة لالطالع عىل وصف   ؛)ل
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يل أو اإلخطـار "3"  يـة اإلرشاف عـىل نظـام ا نظمـة إ تـوىل  سجومن املمكن تـصور أن  مي لتـت قل يوقـد أشـارت األربـو . م
ية يف هذا اجملال نظامت اإل ثال إىل دور ا ية الفكرية  ية  نظمة األفر ميوا مل قلمل م للملك يق هذه األحـاكم . يق بدء  بولعل من املمكن يف ا تطل

ميـي  سجل اإل يـة أو غريهـا مـن أنظمـة اإلخطـار والاتقـال الحقـا إىل نـوع مـا مـن ا شاء جسـالت و يد الوطين وإ قلعىل ا لـ ن ن ن ًلصع ط
يـة ودويـة للحاميـةوادل شأ من أنظمـة إ ندرج يف ما قد  لويل  مي ن قلي يُ شاء نظـام دويل لإلخطـار أو . ل نـومـن املمكـن الاسرتشـاد يف إ

ثل املادة يل ابألنظمة القامئة،  ما ثا(6 لتسج يه يف املادة) لاث نصوص  يل ا ية ابريس أو نظام ا علمن اتفا مل لتسج بونة 5 ق لـشـ مـن اتفـاق 
ي يل ادلويل  سمشأن ا سج تب لت نة ل شأ  سـات ا لن  ؛1958مل

سوايهتا  "4"  نازعـات  يل أو اإلخطار وحتال إلهيـا ا نظمة اليت جيرى دلهيا ا تب أو ا تـومن املقرتح أال يكون ا مل سج لمل لت ملك
شار إلهيا يف املادة ها الواكةل ا مليه   ؛ 4 نفس

ثقـ "5"  بـري ا متع احمليل اذلي يطالب حبامية شلك ما من أشـاكل ا لومن الواحض أن ا لتع يـديجمل الفوللكـوري هـو /لتقلايف ا
شار إلهيـا يف املـادة شلك أو اإلخطار به، عىل أن جياز ذكل للواكةل ا يل ذكل ا ملـوحده األهل  ل نـاء عـىل 4 لتسج تـرصف  ب والـيت  ت

متع أن يضطلع بذكل؛  يل فهيا عىل ذكل ا ته يف احلاالت اليت  متع احمليل و جملالامتس ا تحجمل  يسـملصلح

سوية  "6"  تعلق  تويف ما  يـة إىل أكـرث مـن بـدل واحـد، فـإن بي متعـات ا يـة، مبـا فهيـا ا متعـات ا نازعـات بـني ا متا حملل ملنمل جمل جمل

سوية  بـديةل  يـة والوسـائل ا يل القـوانني واإلجـراءات العر نظمـة ا يل أو  تـب ا بـق  تـرشوع املادة يقرتح أن  ل سج سج يط لم ف م تـمك لتـ ل
نازعات قدر اإلماكن يق ما ميكن من األ. ملا نازعـات حتقوالغرض من ذكل هو  نـب ا يـة و تعلقة ابلقـوانني العر بادئ ا ملهداف وا جت مل فمل

ية متعات ا حمللبني ا تعانة أيـضا بقـوامئ جـرد . جمل نظمـة الا تـب أو ا بـإماكن ا يـة املوجـودة،  ثقا ســويف ما خيـص مراعـاة املـوارد ا مل ملكل ف ف
سكو لـصون  يو ية ا ثال من قوامئ ومجموعات يف إطار اتفا توفر  ثقايف وما  نـالرتاث ا ل ي قل نة ًم ثقـايف غـري امللمـوس  سـالـرتاث ا . 2003لـل

باط شلك موحد جيمع بني قوامئ اجلرد املوجودة أو املعـدة ألغـراض احلفـاظ  سـتنوشلك عام، لعل من املمكن يف بعض اجملاالت ا ب
ثقايف  شار إلهيا سابقا ادلول األطراف(لعىل الرتاث ا يوسكو ا ية ا سق ما تلزم به اتفا ملعىل  ن ل سجالت أو ) قن أنظمة اإلخطار لونوع ا

نا ثقـايف . هاملقرتح  باط تدابري تضمن إماكية تعزيز قوامئ اجلرد وغريها مـن اجملموعـات اخملصـصة للـرتاث ا لبل من املمكن أيضا ا ن سـتن
يـدي ثقـايف ا بـري ا يـذ األحـاكم اخملصـصة محلايـة أشـاكل ا هل  ها ادلمع و تقلوتكفل  ل لتع ل نف س تل يديـة(الفوللكـوري /ت  16).لتقلواملعـارف ا

نظر يف تكل القضااي؛وتعمل  متني ابألمر عىل إمعان ا يا مع ا بو حا لالو ل  ملهي

يـة  "7"  يـذ إلدراهجـا يف القـوانني الو يل ا نوتفاداي ألي إفراط يف الوصف يف هذه األحاكم، من املمكن تـرك تفا طصـ لتنف ً

ية ية. قلميواإل تخو تدابري اإلدارية ا رشيعات أو اللواحئ أو ا يلومن املمكن الاسرتشاد اب ل ل ثل مالت سائل  م يف  طريقة إعـداد  )أ(:  ييل م
يل؛   سجبات اإلخطار أو ا بـات وأغـراض ذكل  )ب(لتطل يل يف شـأن ا تـب ا لطلوحتديـد نطـاق الفحـص اذلي جيريـه  لتـسج مك

ثقـايف  )ج(الفحص؛   بـري ا يل أو اإلخطـار اذلي تكـون حمـهل أشـاكل ا تفادة مـن ا تـدابري الـيت تـضمن إماكيـة الا لوا تع سج ســ ن لل لتـ
يدي متةل؛  /لتقلا تلكفة  حمالفوللكوري  يل أو إخطـار مـن  )د(ب تعلقة مبا يكون حمل  نفاذ إىل املعلومات ا هور من ا سجومتكني ا مل تـل مجل

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يل أو اإلخطار؛   )ه(الفوللكوري؛  /ل ية  )و(لتسجوالطعن يف ا يل صـال تـب ا حوختويـل  لتـسجمك
تحديد ا تعلقة  نازعات ا جملسوية ا ب مل مل تفادة من حامية شلك من أشـاكل ت بغي أن يكون أهال لال سـمتع احمليل الواحد أو األكرث اذلي  ين

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع متـي إىل أكـرث مـن بـدل واحـد؛  /ل يـة  متعـات  سة الصادرة مـن  نا نالفوللكوري، مبا يف ذكل املطالب ا تجم حمل ف ملت
يل )ز(  .لتسجواألثر القانوين لإلخطار أو ا

                                                           
ثقايف غري امللموس، يف   16 شأن جرد الرتاث ا يوسكو  لانظر اجامتع خرباء ا ب ن  .2005مارس  18 و17ل
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تدوين وا لتا تويقل ثيت وا ل  ثب

يـدي  ثقـايف ا بـري ا شأن أشـاكل ا يـت  تـدوين وا تويق وا ية ا تقلبق حبث أ ل تع بـ ل ث ل مه لسـ ل الفوللكـوري وعالقـة ذكل حباميـة /لتثب
سابقة شورات ا تفاضة يف الواثئق وا ية الفكرية اب لا ن ملسـ تعلقـة 17.مللك شاغل ا تحديد بعض ا شات  نا تصار، فقد مسحت ا مل واب ملـ ب ق مل خ

ي ية الفكريـة يف  ســاب تويـقمللك بـادرات ا ثاق  ل ثـال، فـإن حـق املؤلـف واحلقـوق اجملـاورة يف الواثئـق واملـدوانت . م يل ا ملوعـىل  سـب
يـان  تات ال يعود يف غالـب األ حوا هـا –لتثبي بـارش –لك إن مل يكـن  ها بـل تعـود تـكل احلقـوق إىل مـن  يـة  متعـات ا ي إىل ا نفـسحملل جمل

يت تدوين أو ا تويق أو ا لتثبا ل ث ثاين، فإ. ل تـدوين واللويف املقام ا تويق وا لن أعامل ا ث تاحـة يف شـلك مـرمقن تعـزز  ل مســامي إذا اكنـت 
بة يف حاميهتا ية الرا متعات ا يدي وقد تقوض هجود ا ثقايف ا بري ا نفاذ إىل أشاكل ا غفرص ا حملل تقل ل تع جملل ل باب، فـإن املـادة . ل سـوهذه األ ل

شأن ا يـة الفكريـة  نص عـىل رضورة أن تعـود أي حقـوق يف ا لاملقرتحة  بـ يل إىل مللكت يـصا ألغـراض ا سجتـدوين اذلي يعـد  لتـخص
ية ية ا متعات ا نا ملعحملل يدي. جمل ثقايف ا بري ا يت أشاكل ا تقلوابلفعل، فإن  ل لتع ل الفوللكوري يف دعامة مادية ما اكنت تـكل األشـاكل /تثب

يت ومن املمكن الا ية الفكرية اخلاصة اب بتحظى ابمحلاية لوالها، إمنا يقمي حقوقا جديدة يف ا لتثمللك تكل احلقوق بطريقـة غـري ل بتفاع  ن
يدي ثقايف ا بري ا تقلبارشة محلاية أشاكل ا ل لتع ل ها /م نقش عـىل (نفسالفوللكوري  نون ا ثال محلاية  ية  يق تكل الاسرتا لـوقد مت  يج فب م ت تط

نـارص الـربامج اخمل18).الصخر القدمية نـرص قـمي إن مل يكـن أسـايس مـن  تويـق  تـدوين وا ع ومن الواحض أيضا أن أعـامل ا ع ث ل صـصة ّل
ثقــايف ــرتاث ا ثقــايف . للــصون ال بــري ا تويــق يف جمــال أشــاكل ا تــدوين وا يــا عــىل دراســة جوانــب أعــامل ا بــو حا هر الو لو تع ث ل ل ل لي ً ــس ت

يدي تعاون مع هجات أخـرى/لتقلا ية الفكرية، اب لالفوللكوري وآاثرها يف جمال ا يـة . مللك ثقا شأن احلقـوق ا فوحيـث إعـالن مـااتتوا  ل بـ
شع ية الفكرية  للوحقوق ا نة مللك ية  سـوب األ تفعني من اخلـارج 1993لصل تعني عىل ا ية عىل وضع مدونة سلوك  شعوب األ ن ا ي صل ملل

يدية والعرية  هم ا ند تدوين معار فاحرتاهما  تقلف يا(لع تا يا أو  نا برصاي أو  ًتدو ب ك مسع   19).ي

ية ما تا يقات ا سار ا ئةل املطروحة خالل  يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا با تعل م سـ تعل لكل ل   بني ادلوراتل

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  .ملبيّ

ية ما بني ادلورات تا يقات ا سار ا بيقات مقدمة خالل  تعل م لكتعل ل َّ 

يك هورية كوراي وا يقات املقدمة اقرتحهتا  سـا ملكتعل مجل َّ. 

يدي" خصائص"مبصطلح العالقة   ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

يـدي أحد الوفود وضع اقرتح ثقـايف ا بـري ا نظر يف خصائص أشاكل ا ند ا ية، ال سـامي  تقلإجراءات  ل تع ل ع لشلك يل . ل سـبوأشـار عـىل 
يـه  نـد حتديـد الوقـت اذلي مت  يـدي و بـري ثقـايف  نـد حتديـد وقـت اإلبـداع األصـيل  شأ  ثال إىل الصعوابت اليت قد  فا ع تقل تع ع نـ لمل ت

يا  بريا ثقا ته  بري  تقالاعرتاف اب تع فتع بصف تكل الصفةل ترصحي به  بيداي أو ا ل تني ممـا . ل متـل بـني الـو قوأشار يف هذا الصدد إىل الفراغ ا حمل

يدي ثقايف ا بري ا سأةل األثر الرجعي يف حامية أشاكل ا تقليطرح  ل تع لم يـدي . ل بـري ثقـايف  ترب الوفد أن حاميـة  بب، ا تقلوذلكل ا تع ع لس
ية قـ بارا من وقت إبداعه األصيل دون أية إجراءات  شـلكا تفعـني عت بة إىل أحصـاب احلقـوق وإىل ا بس اب بب يف ا ند  ملسـ لنـ للـ يتـس

يدي أيضا ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع  .ل

                                                           
ثال الواث 17 ًانظر   .WIPO/GRTKF/IC/7/3 وWIPO/GRTKF/IC/6/3 وWIPO/GRTKF/IC/5/3ئق م
ته  18 يه يف هذا املوضوع يف درا به اي ثال ما  سـانظر  نكت كم ًCase Studies on Intellectual Property and : Minding Culture

Traditional Cultural Expressions نة بو  سـ الصادرة عن الو  .2003ي
 .3.1املادة  19
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ية  نظا مالقواعد واملعايري ا  ل

ية"رشح أحد الوفود  نظا مالقواعد واملعايري ا متعـات " ل شعوب وا شمل املعـارف الـيت طورهتـا مجموعـات حمـددة مـن ا جملقائال إهنا  لـ ّتـ ّ
ية وحافظت ع ـيصلاأل شلك  يل  يل إىل  هلهيا وناقلهتا من  ج شفج ب ية . ت نظا موقال إن القواعد واملعايري ا ية ل نظومـة صلاأل مجزء مـن 

يعة ية ومع ا متعات ا بادل القامئة فامي بني ا يدوية وأساطري اخللق وعالقات ا نون واحلرف ا شعيب وا ية مماثةل للطب ا بثقا حملل ت ل لطل جملل لف . ف
نظور أن القواع ترب من هذا ا ملوا ية ع نظا مد واملعايري ا ية ل تـايل أن خلادلا هـا اب بغـي  ية و شعوب األ يدية  لمن بني املعارف ا صل لل لتقل ين ل

متةلتمتتع حبق  ية  نازعات دا سوية أية  ية  نظا تعامل قواعدها ومعايريها ا حما خل ت ل مسـ  .لم
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 :8املادة 

 العقوابت واجلزاءات واإلنفاذ وممارسة احلقوق

يات لإلينبغي إاتحةتتاح  )أ(  بة ل آ نا رسة و نازعات وتدابري حدودية وعقـوابت وجـزاءات تكـون  ســنفاذ وسوية ا يـ مل مت ّ م
يـدي ثقـايف ا بـري ا ية، يف حال خرق امحلايـة املكفـوةل ألشـاكل ا ية واملد نا ية، مبا يف ذكل اجلزاءات ا تقلواك ل تع ن ئ لجل ل بـري /ف لتعأشـاكل ا

 .الفوللكوري

يف  )ب(  تلكبغي  نةين ية ا يَّاإلدارة الو ملعن شار إلهيـا يف املـادةالواكةل ط ساعدة 4 ملـ ا شورة وا ملـ جبمـةل أمـور مهنـا تقـدمي ا ملـ
ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ فشعوب وا ل تقل حملل صل جمللل جمل ية لجمل حمللمتعات ا تعلق بإنفـاذ احلقـوق للمج ي يف ما 

ية وإدارية ابألصاةل عهنا مىت اكن ذكل  نا ية و ئوإقامة دعاوى مد با وناء عىل الامتس مهناجن بنا سـ  .م

يق عىل املادة [  ]8لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

 العقوابت واجلزاءات واإلنفاذ وممارسة احلقوق: 8املادة 

ية  سـمعلومات أسا

نصوص علهيا  ية اليت جيوز إاتحهتا يف حال خرق احلقوق ا نا ية وا ملتعلق هذا احلمك ابلعقوابت واجلزاءات املد ئ جل ن  .ي

بة لـردع وقد أشار بع  نا تاحـة يف القـانون احلـايل قـد ال تكـون  ية وهجات أخرى إىل أن اجلـزاءات ا متعات ا ســض ا مل محملل جمل

ثقــايف وغــري  ناســب وفداحــة الــرضر ا نص عــىل تعويــضات  يني أو ال  نفات أحصــاب حــق املؤلــف األ تعــدايت عــىل  لا تــ صــل مــص تتل
تعدي تصادي اذلي يلحقه فعل ا لالا يذ. ق بعض أيضا إىل  بوأشار ا حتل نازعات يف هذا اجملالً سوية ا بديةل  مله اعامتد الوسائل ا ت  . لل

بة يف جمـال العقـوابت   نا يـة ا تفادة مـن اإلرشـادات واخلـربات ا ســوأشار عدد مـن ادلول األعـضاء إىل رضورة الا مل لعمل ســ
 . واجلزاءات واإلنفاذ

يق سار ا ئةل املطروحة خالل  يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا تعلا م سـ تعل لل ية ما بني ادلوراتل تا بات ا  لك

يك رشوع األحاكم اقرتحهتا ا نة يف  ياغة ا تعديالت اخلاصة اب سـا م لص ملكل  .ملبيّ
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 :9املادة 

ية تدابري الاتقا لا ن  ل

يـدي )أ(  ثقـايف ا بـري ا يـع أشـاكل ا تقلبق هذه األحاكم عىل  ل تع مج لتط بـري الفوللكـوري الـيت تفـي ابملعـايري /ل لتعأشـاكل ا
نصوص علهيا يف امل نفاذملا ند دخول األحاكم حزي ا لادة األوىل   .ع

يـدي )ب(  ثقـايف ا بـري ا مترة خبـصوص أشـاكل ا ترصفات ا يف ا تقلبغي  ل تع ل لي ل ملـسـ تك بـري الفوللكـوري الـيت /ين لتعأشـاكل ا
تـامتىش مـ تلفـة،  باحة أو اليت ترعاها هذه األحاكم بطريقـة  تكون  نفاذ واليت ما اكنت  بل دخول هذه األحاكم حزي ا لبدأت  خم ل مل ع ق

سابق سـهبا الغري يف ا نفاذ ورشط احرتام احلقوق اليت ا لاألحاكم، يف غضون همةل معقوةل بعد دخول هذه األحاكم حزي ا ت  .كل

يق عىل املادة [  ]9لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

ية: 9املادة  تدابري الاتقا لا ن  ل

ية  سـمعلومات أسا

بيل   سأةل إعامل امحلاية بأثر رجعي أو  تقناول هذا احلمك  مسـت م مترا مـن أوجـه  والي نـاول مـا يكـون قامئـا و مـسـسـامي طريقة  ت
يدي ثقايف ا بري ا تقلالاتفاع بأشاكل ا ل تع لن رشوعة يف /ل نفاذ، إذا ما اكنـت أوجـه الاتفـاع  ند دخول األحاكم حزي ا مـالفوللكوري  ن ل ع

 .بدايهتا

بارشة   سأةل تربط  نة، فإن هذه ا شاركني يف ا يه العديد من ا مبفوكام أشار إ م ت مل للج مل وقد أشـارت واثئـق ". املكل العام"هوم ل
ياسات  ناسـب  ند رمس إطار  ياقه وحدوده  هم ادلور اذلي يضطلع به املكل العام و سني  سـسابقة إىل أن من الرضوري  ع سـ لـحت م ف

ية الفكرية يدي مبوجب ا ثقايف ا بري ا مللكحامية أشاكل ا تقل ل لتع هومـ20.ل يس  نة أن املكل العام  شاركني يف ا مف وذكر بعض ا لـ للج ا تقـر مل
يـة الفكريـة وال ميكـن  يـة مبوجـب ا يق مل تكـن إطالقـا  ناهـا ا بـري الفوللكـوري  ية أو أن أشاكل ا شعوب األ مللكبه ا محم لـض مبع تع صل ًل ل

بارها كام لو سقطت يف  تايل ا تاب شعوب ". املكل العام"عل بب اذلي محـل ا يـب أن ذكل هـو ا بائل توال سان  لـوقد جاء عىل  ل سل لـق
بة ية عامة إىل املطا لاأل نظـام الغـريب مـن ابب صل ياق ا ترب يف  ل حبامية املعرفة اليت  ســ تـرب أن تـكل ". املـكل العـام"تع تعوقالـت إهنـا 

ية مبوجـب القـانون العـريف املعرفة اكنت وال بقى مر عتزال و به " املـكل العـام"وأشـارت إىل أن وجـود تـكل املعرفـة يف . ست يـسبمل 
نني عـن اإلقـرار ختلفها عن اختاذ اإلجراءات الرضورية محلاية املعر ناع احلكومات واملـوا ية الفكرية الغريب، بل ا طفة يف نظام ا مت مللك
 21.فابلقوانني العرية اليت ترعاها واحرتام تكل القوانني

نوعة  بدو عىل حلول  نة يف ما  تونص القوانني الرا ي ه  :مت

ب "1"  يع أوجه الاتفاع بأشاكل ا بح  تعاألثر الرجعي للقانون، ويعين ذكل أن  ن مج ية واجلارية لتص يدي املا ثقايف ا ضري ا تقل لل
نظام اجلديد؛ ناء عىل القانون أو ا لواجلديدة حمل ترصحي   ب

نظـام  "2"  بل دخول القـانون أو ا بدأ  لاألثر غري الرجعي، ويعين ذكل أن تكون أوجه الاتفاع اجلديدة فقط واليت مل  ت قن
نظام؛ ية مبوجب ذكل القانون أو ا نفاذ مر لحزي ا ع  ل

نظـام ولكهنـا وحل وس "3"  بح رهـن تـرصحي مبوجـب القـانون أو ا لط، ويقيض بأن يوضع حد ألوجه الاتفاع اليت  تـص ن
بل انقـضاء همـةل حمـددة  نفاذ، عىل أن توقف  نظام حزي ا بل دخول القانون أو ا قبدأت بدون ترصحي  لق تفـع عـىل (ل ملنإذا مل حيـصل ا

تىض سب ا ناء ذكل و تفاع يف أ ملقأي ترصحي ابال ح ث  ).ن

ن  تفـي يف بعـض تتوال  سأةل و ية يف الوقـت احلـايل هـذه ا هذا املوضوع واملر ية اخملصصة  منوذ تكاول األنظمة واألحاكم ا ل ملـج ع ل

بيل نص بأثر  مسـتقاحلاالت بإعامل ا نة . ل هادئ  يط ا سـومع ذكل، فإن منوذج ا لحمل متـد عامـة احلـل الوسـط الـوارد وصـفه 2002ل يع 

 .أعاله

متد يف نة ملعوهذا احلل الوسط هو املهنج ا هادئ  يط ا شلك خاص إىل نص منوذج ا ند  رشوع األحاكم و سـ  حمل ب لم ل  2002يست
ياغة الواردة يف املادة نة 18 لصابإلضافة إىل ا ية  ية وا نفات األد ية برن محلاية ا سـ من اتفا ن ب لملص لف  .1971ق

                                                           
ثثال الويقة مانظر  20 ًWIPO/GRTKF/IC/5/3والواثئق الالحقة . 
تايل  21 تاح أيضا عىل املوقع ا نة وهو  سة  يان املدىل به يف ادلورة اخلا لا للج م ًب م : ل

<http://www.wipo.int/tk/en/igc/ngo/ngopapers.html>.  
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 :10املادة 

ية الفكرية  مللكالعالقة حبامية ا
 وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي

يديال حت  ثقايف ا بري ا تقلل حامية أشاكل ا ل لتع بقـة عـىل /ل هـذه األحـاكم حمـل امحلايـة ا بـري الفوللكـوري وفقـا  ملطأشـاكل ا لتع ً ل
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يـة الفكريـة والقـوانني والـربامج /ل ناء عـىل سـائر قـوانني ا تقاهتا  بري الفوللكوري و مللكأشاكل ا ب شـ متع ل
ثقايف تاحـة محلايـة أشـاكل لاخملصصة لصون الرتاث ا تـدابري القانويـة وغـري القانويـة ا يه والهنوض بـه وغـري ذكل مـن ا مل واحلفاظ  ن ن ل عل

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بري الفوللكوري واحلفاظ علهيا، بل تمكل تكل امحلاية/ل  .لتعأشاكل ا

يق عىل املادة [  ]10لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

ية ال: 10املادة   فكريةمللكالعالقة حبامية ا
 وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي

ية  سـمعلومات أسا

ية الفكرية  مللكالعالقة بقوانني ا

يدي  ثقايف ا بري ا تقلتريم هذه األحاكم إىل إاتحة أنواع من امحلاية ألشاكل ا ل لتع يا يف قوانني /ل تاحة حا ست  ًالفوللكوري  ل مي ل
نة ية الفكرية العادية والرا ها  .مللك

بقت اإلش  يديسـوقد  ثقايف ا بري ا تقلارة إىل أن أي نوع من امحلاية اخلاصة ألشاكل ا ل لتع بغي أن تـامتىش مـع /ل ينالفوللكوري 
يـة الفكريـة تاحـة أيـضا يف قـوانني ا ية الفكرية والـيت قـد تكـون  ساب امحلاية مبوجب ا مللكا م مللك شات . كت نا تـذكري يف ا قـوقـد مت ا مل ل

شاغل اليت  ياجات وا سابقة بأن بعض الا ملا ت يـة حل ثقا متعـات ا يدية وسائر ا ية ا متعات ا ية وا شعوب األ فأعربت عهنا ا ل تقل حملل صل جملل لجمل
يع نطـاق  نة، مبا يف ذكل إماكية تو ية الفكرية الرا يا يف أنظمة ا يهتا حبلول موجودة حا ثرية، ميكن  سـوأفرادها، وإن مل تكن  ن ه ل مللكك ًب تل

ها ثةل ذكل ما. تكييفتكل األنظمة أو   :ييل مومن أ

ياهتـا  )أ(  سابق وجودهـا و ية أن حتمـي حتـويرات املـواد ا نا جتلمن املمكن لقوانني حق املؤلف والرسوم والامنذج ا لـ ع لـص
يدي؛ ياق  تقلحىت إذا اكنت معدة يف   سـ

هوال؛ )ب(  ها  شورة اليت يكون مؤ نفات غري ا جمومن املمكن لقانون حق املؤلف أن حيمي ا لف ن  ململص
ن )ج(  بع ملؤلفي ا ملصوسمح حق ا نفاهتم الالحقة؛لتتي يعات  تصاداي من  تفادة ا ية ابال مصفات ا ب سـ من ًلف  ق
بري الفوللكوري"ومن املمكن حامية أداء  )د(  يل الـصويت " لتعأشاكل ا شأن األداء وا بـو  سجناء عـىل معاهـدة الو بـ ي لتـب
 ؛1996لسـنة 

يدية كام لو اكنت عالما )ه(  يل اإلشارات والرموز وسائر العالمات ا تقلوابإلماكن  لسج  ت جتارية؛ت
ية؛ )و(  ياانت جغرا يدية كام لو اكنت  شأ ا يات ا ية و يل األسامء اجلغرا فوميكن  بف تقل ن سم لسج ت  ملت
يديـة مـن  )ز(  سلع واخلـدمات ا سمعة املـربطني اب متزي وا تقلومن املمكن حامية الطابع ا لـ ت للـ متويـه"مل بنـاء عـىل قـوانني " لا

تفاع بعالما رشوعة أو ابال سة غري ا نا نماكحفة ا مل ف تنيمل تا الو ية أو  تصديق والعالمات امجلا يلت ا بلك ع  .سـل

ية الفكرية ياق ا تدابري خارج  مللكالعالقة اب سـ  ل

ها، مبـا يف   ية أو عـدم  يل ا تضاء مجموعة من األدوات اخلاصة  تفاضة إماكية ا شات أيضا اب نا يلناولت ا مللك تـسجق سجب ن سـ ق مل تت ً

يـة الفكريـة، لـضامن حاميـ تاح خارج نطاق ا مللكذكل ما هو  يـة الفكريـة تـضم . ة شـامةلم ياق ا يـدة خـارج  مللكولعـل املقاربـة ا ســملف
هري، والعقــود  رش، وقــوانني ماكحفــة ا سويق، وقــوانني حاميــة حرمــة األشــخاص وحقــوق ا تجاريــة وقــوانني ا تــشاملامرســات ا ل لل نــ تــ ل

يــ يــق العر ياانتــه، والقــوانني واملوا ثقــايف وقــوامئ جــرده وقواعــد  يص، وجســالت الــرتاث ا فوالرتا ثخــ ب ية، والقــوانني ل شعوب األ صــلة  للــ
يـة يدوية وبرامج ا ناعة ا يع ا ثقايف والهنوض به، و منوالربامج اخملصصة للحفاظ عىل الرتاث ا ل لص شج لتل شاركني يف . ت ملـواقـرتح بعـض ا

نة  ثقايف غري امللموس  شأن صون الرتاث ا يوسكو  ية ا نة بوجه خاص سرب فرص امجلع بني اتفا سـا ل ب ن ل لللج  . وهذه األحاكم2003ق
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ية الفكرية  ياق ا تدابري والربامج خارج  مللكويس الغرض من األحاكم املقرتحة أن تطمس احلاجة إىل تكل ا سـل فاملقـارابت . ل
ها اآلخـر، وبـإماكن لك واحـد مهنـا أن يكـون هل دور  بعد  ند إلهيـا ال  ية الفكرية أو ال  ند إىل ا تدابري اليت  بعـضوا ت ت مللك ست س يـس تـ ت ل

ياق مقاربة شامةل للحاميةيضطلع به ابلعمل مع سائر امل تدابري يف  سـقارابت وا  . ل

هـا  ثقايف غري امللمـوس وصـونه والعمـل  هادفة إىل احلفاظ عىل الرتاث ا تدابري ا تكامل القوانني وا معوتريم األحاكم إىل ا لل ل . سـ
ث تعلقـة ابلـرتاث ا سات وبـرامج  تعانة مبا هو قامئ من تدابري ومؤ لويف بعض احلاالت، من املمكن الا سـ بـادئ مسـ ملقـايف دلمع تـكل ا

هود واملوارد ية ا نب ازدوا جلو ج ّ يـدي . جت ثقـايف ا بـري ا يعـة أشـاكل ا نـا أيـضا  يار اإلجـراءات واملقـارابت ر يكون ا تقلو ل تع ب ه ت لسـ ل بط خ
ياسة العامة  .لسـاملطلوب حاميهتا وما هتدف امحلاية إىل دفعه من أهداف ا
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 :11املادة 

ية ميامحلاية ادلوية واإل  قلل

يديينبغي أن تك  ثقايف ا بري ا ئة من حامية أشاكل ا نا تقلون احلقوق والفوائد ا ل تع شـ لل نـاء عـىل /ل بري الفوللكـوري  بأشاكل ا لتع
نني أو  يدين املـؤهلني، مـن مـوا يـع ا تاحـة  نفذ هـذه األحـاكم ادلويـة،  ية اليت  تدابري أو القوانني الو طا مجل ل ت ن تفل ملـسـم ذوي اإلقامـة ط

نه كام هو حممقميني  العادية بات والالزتامات ادلويةبعييف بدل  لدد مبوجب الوا يدون األجانـب املؤهلـون . ج تـع ا بغي أن  تفو ملـسـن يمت ي
نوحـة رصاحـة مبوجـب  يدون من مواطين بدل امحلاية، ابإلضافة إىل احلقوق والفوائـد ا تع هبا ا ملمابحلقوق والفوائد ذاهتا اليت  ملسـتفمت ي

 .لهذه األحاكم ادلوية

يق عىل املادة [  ]11لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

ية: 11املادة  ميامحلاية ادلوية واإل  قلل

ية  سـمعلومات أسا

ــايف   ثق ــري ا ب ــب يف أشــاكل ا ــوق األجان ــوق أحصــاب احلق ــرار حبق ــة اإلق ــة يه طريق ي سأةل  ــادة  ــذه امل ــاول ه لن تع معل ــ لم تت
يدي ية/لتقلا بارة أخرى، فإن احلمك ي. طنالفوللكوري والفوائد اليت تعود إلهيم يف القوانني الو رشوط والظـروف الـيت بعو لقف عىل ا

تاحة لفائدة أحصاب  بغي أن تكون  توى امحلاية اليت  ية، و نفذ إىل أنظمة امحلاية الو ميكون فهيا ألحصاب احلقوق األجانب  ن يم سـ من ط
شلك أوسع يف الويقة . احلقوق األجانب ناول هذا املوضوع  بق  ثوقد  ب ت نص . WIPO/GRTKF/IC/8/6سـ لـوألغـراض هـذا ا
نا يف  بة  مور ية اذلي جنده يف املـادةغ هوم املعامةل الو ند عامة إىل  نقاش ال أكرث، فقد أوردان حكام  نطلق  نطرح  طلل مف ت  مـن 5 يسم

يل تح بحث وا ند مواصةل ا يه  ند إ ية برن  لاتفا ل ل ع ل تُ  .ليسق

سأةل طريقة اإلقرار ابحلقوق والفوائد ملصلحة أحصاب  سوية  موبوجه عام ويس حرصا عىل اإلطالق، فقد أمكن  ت ً  احلقـوق ل
يدي ثقايف ا بري ا تقلاألجانب يف أشاكل ا ل لتع بدأ /ل ية الفكرية ابإلحاةل إىل  ية من خالل ا مالفوللكوري يف القوانني الو مللك املعـامةل "طن

ية همة" طنالو يدات ا ناءات وا بعض الا نا  بدأ قد يكون ر ملمع العمل بأن هذا ا يث ب ه لتقمل سـت يـة مبـا . ً طنومن املمكن تعريـف املعـامةل الو
هم مب نني، أو  نح امحلاية ذاهتا ألحصاب احلقوق األجانب واملوا نحناه  مم ط سه من امحلايةعىل األقلع نوع  نف ا ونـذكر يف هـذا الـصدد . ل

ثةل عىل ذكل معددا من األ ً: 

ية برن  )أ(  قنص اتفا نف، ابحلقـوق  )1: "(ييل عىل ما) 5 املادة(ت شأ ا ملصتع املؤلفون، يف دول الاحتاد غري دوةل  ن ممت ي

يـة،ال بال لرعاايها ابإلضافة إىل احلقوق املقررة بصفة خاصـة يف هـذه الاتفا يا أو قد ختوها  قيت ختوها قوانني تكل ادلول حا تق ل مسـل " ل
يف رشيع الوطين: "تضو ها ا شأ  تامحلاية يف دوةل ا لن تـع . حيمكمل نف اذلي  شأ ا متومع ذكل إذا اكن املؤلف من غري رعـااي دوةل  ملـص ينـ م

تع يف تكل ادلوةل بذات احلقوق املقررة لرعاايهاعىل أساسه ابمحلاية ية، فإنه  تىض هذه الاتفا يمت  ق  ؛"مبق

نة  )ب(  ية روما  سـونص اتفا لت ناين األداء  عىل ما1961ق يـة، يقـصد ابملعـامةل : "فييل يف ما خيص  قألغراض هذه الاتفا
تعاقـدة الـيت تطلـب  ها القـانون الـوطين لـدلوةل ا ية املعامةل اليت  ملالو مينحن تـايلط هـات ا لفهيـا امحلايـة  فنـاين األداء اذليـن مه  )أ: (للج

بت ألول مرة أو يذاع يف أراضـهيا؛  تعلق بأي أداء جيرى أو  نوها، يف ما  يثموا ي هـا ... ط يـة للحاميـة الـيت  تكفلختـضع املعـامةل الو طن
نص علهيا رصاحة يود اليت  ية، و ترصاحة هذه الاتفا للق  ؛)2 املادة" (ق

نص معاهــدة األ )ج(  نة تــو تعاقــد عــىل مــواطين ســائر األطــراف : "يــيل  عــىل مــا1996لــسـداء  مبــق لك طــرف  يط
هم يف املادة تعاقدة، كام ورد تعر يفا نوحـة رصاحـة يف )2(3 مل ثارية ا تعلق ابحلقوق الا يه فامي  ها عىل موا ملم، املعامةل اليت  ي ئن سـتبق ط يط

يه يف املادة نصوص  علهذه املعاهدة واحلق يف ماكفأة عادةل ا  ."من هذه املعاهدة 15 مل

نني األجانـب يف   يات قانوية دوية أخرى إلقرار حقوق املـوا تعني بآ ها، فقد ا تكامال  ية أو ا طوبدال من املعامةل الو ل ن ل سـ سـ لن ً طً
ية الفكرية بدأ . مللكا مناء عىل  ثل"فب ثل" (ملاملعامةل اب متد عـ)ملأو اإلقرار اب نح امحلاية ملواطين بدل آخر  بدل  يع، فإن قرار ا مب ىل قـرار ل

بدل األول نح امحلاية ملواطين ا بدل اآلخر  لذكل ا مب يعهتـا. ل تحديد مدة امحلايـة أو  بدأ ذاته  يق ا بومن املمكن  ل مل طب بونـاء عـىل هنـج . تط
بادل" بدلين"ملتاإلقرار ا ل، فإن احلق املقرر يف بدل يكون مقررا يف بدل آخر مبوجب اتفاق مربم بني ا يـة أخـرى تكفـل . ً بـق آ لو تط

نفــاذ  نظــام الــوطين ويه لا يه"لإىل ا بدل" لتــشبا تــه يف ا لــابملــواطن املؤهــل بفــضل إقا يــة بــرن . م نص اتفا ثــال،  يل ا قوعــىل  ــب ت مل ســ
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َعىل أن يعامل املؤلفون من غري رعااي إحدى دول الاحتاد اذلين تكون إقامهتم العادية يف إحدى هذه ادلول معـامةل )) 2(3 املادة(
يةاملؤلفني من رعااي تكل ادلوةل ألغر  .قاض الاتفا

بـدأ   يـق  موإحدى الوسائل األخرى لإلقرار حبقـوق أحصـاب احلقـوق األجانـب  نص اتفـاق ". ادلوةل األكـرث رعايـة"تطب يـو
ية الفكرية  مللكتربس خبصوص حامية ا ناءات(ي هـا )سـتثمع بعض الا يـاز أو حـصانة  ية أو ا نح أي مزية أو صال نح، عىل أن  ميح تم مت

ي تجارة العا نظمة ا ملعضو يف  ل رشوط، ملواطين سائر األعضاءم بارش وغري  شلك  مة ملواطين بدل آخر،   .مب

يـة الفكريـة، عـىل أن   سابقة يف جمـال ا تجربة ا ية يف ضوء ا ناسب الانطالق من مهنج املعامةل الو بدو من ا مللكوقد  لـ ل ن مل طي
يدي ثقايف ا بري ا تقليعة أشاكل ا ل تع لب ل ن/ط نـة يالفوللكوري واألنواع اخلاصة من امحلاية اليت  شاركني يف ا للجاشـد هبـا العديـد مـن ا ملـ

ثـل أو  بـادل أو املعـامةل اب ثـل اإلقـرار ا بادئ أخرى  ناءات أو  يدات والا بعض ا ية  تكامل املعامةل الو ملتدفع إىل ا ت ي ب ن ملسـ مط م سـتث لتق
يه، وال يـة لتشبا يهنم العر يدين مـن امحلايـة وقـوا تعلق األمر ابلـصفة القانويـة  ندما  فسـامي  ن للمـسـتف ن ي نص . ع  مـن األحـاكم 2 املـادةتـو

ـــة  ي ـــات الو متع ـــة ا ـــن امحلاي يدون م ـــون ا ـــىل أن يك ثال، ع ـــة،  طناملقرتح جمل تف ـــ ـــسـم ـــايف "مل ثق ـــري ا ب ـــىل أشـــاكل ا ـــة ع ن لاملؤ تع لمت
يدي يـة/لتقلا يـة يف ." فالفوللكوري وامللكفة برعايهتا وصوهنا، وفقـا للقـوانني واملامرسـات العر هـوم املعـامةل الو طنويف حـال األخـذ  مبف

ي نـيب لضنطاقه ا متـع حمـيل أ تقـرر إن اكن  يـة،  يهنـا العر يهنـا، مبـا يف ذكل قوا ية يف بدل امحلايـة بقوا سرتشد احملامك األ جق،  ف ن جمن ل ب جنت سف
يدة يكون هجة  مسـتفنه مؤهال  ل متع احمليل . بعي شلك مرض للحاةل اليت يرغب فهيا ا تصدى ذكل  جملوقد ال  ُ ب هـوم –ي  –مف وهذا أمر 

ي نه العر فيف الرجوع إىل قوا بـل بـأن تكـون . ةني ية يف بدل امحلاية أن  يه بإماكن حممكة أ بادل وا بدأي اإلقرار ا تقويف ظل  ب بم نت جمل لتش
يدي ثقايف ا بري ا شأ ا تقلمتع حميل من بدل  ل تع لن ل م يد"نالفوللكوري صفة قانوية تؤههل لرفع دعوى يف بدل آخر بوصفه /جمل مـن " ملـسـتفا

شأ ته القانوية يف بدل ا نامحلاية بفضل  ملن يـة كقاعـدة عامـة، عـىل أن . صف بـدأ املعـامةل الو يـق  ناسب  يه، فقد يكون من ا نو ب مل طعل متط
تعلقة ابلصفة القانوية تكل ا ناسب يف بعض احلاالت  بدأ ا ثال هو ا بادل  نيكون اإلقرار ا مل ك مل مل مت  .مل

يدي  ثقايف ا بري ا تقلعىل أن حامية أحصاب احلقوق األجانب يف أشاكل ا ل لتع سأةل معق/ل دة كـام أشـار إىل ذكل مالفوللكوري 
نة شاركون يف ا للجا يدي. مل ثقايف ا بري ا سابعة إىل أن أشاكل ا ثال يف ادلورة ا يل ا تقلإذ أشار وفد مرص عىل  ل تع ل لمل ل الفوللكـوري /سب

شرتك لعدة بدلان ثقايف ا با يف الرتاث ا ملندرج غا ل ل سأةل معقـدة . ت ميـي وادلويل  يد اإل تقوهذا ما جيعل من حاميهتا عىل ا مـ تـيض قللصع
ناية فائقة بعناوها  شأن. لت بل اعامتد أي تدابري قانوية يف هذا ا يهنا  شاور يف ما  بدلان إىل ا لودعا الوفد ا ن ت قل ب ً وأشار املغـرب أيـضا 22.ل

يات قانوية للحامية بل وضع آ ية  يع األطراف ا شاورات موسعة تضم  نإىل احلاجة إىل  ل ن مج قم ملع يعـة املعقـدة 23.ّ لطب ونظـرا إىل هـذه ا ً
ية اخلاصة للمسأةل نص القوانني الو ية احملددة، وال  سائل ا يل من اإلرشاد يف ا نة حىت اآلن ا شات ا نا ن فقد أاتحت  ت ن مل لقل للج طق لتق م

ياان مبقاربة جتمع بني املهنجني يدي عىل أي حامية ألحصاب احلقوق األجانب أو يه تأخذ أ ثقايف ا بري ا حبأشاكل ا تقل ل لتع  .ل

ية كام هو وارد يف املادةبوناء عىل ذكل، فإن من املقرتح  بدأ املعامةل الو شلك عام إىل  ند  نا حمك  ن  ب طه م يـة 5 يست ق من اتفا
يهل ثه و حتلبرن عىل أن يواصل   .حب

سرب أنـواع األحــاكم   نـة،  يـه ا سب مـا قـد ترغـب  شأن هـذه األحـاكم،  لـومـن املمكـن حبـث اقرتاحـات أخـرى  للج حــ فبـ
ية الواردة يف صكوك دوية مبزيد من اإلمع لاملوضو شأ ع يه وامحلايـة يف بـدل ا ناد وا تعلق بضوابط اإل ثال أحاكم  نـان، ومهنا  سـ ملت ب لتشم

تقةل سأةل . ملسـوامحلاية ا ميي"مومن املمكن أيضا الوقوف عىل  يـة املقرتحـة " قلالفوللكور اإل بعـد ادلويل واآل يـة بـني ا لوالعالقة ا ل لعمل
سجالت وكام ).  أعاله7 واملادة) أ(3 انظر املادة(للتسجيل واإلخطار  يـا إىل ا يـل حا يق عىل هـذه املـواد، فإهنـا  لـورد يف ا ل حت لتعل

                                                           
 .69، الفقرة .WIPO/GRTKF/IC/7/15 Provثالويقة  22
 .85، الفقرة .WIPO/GRTKF/IC/7/15 Provثالويقة  23
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ثال إىل  ناد  نـوعني معـا ابال يـة أو ادلويـة أو ا سجالت اإل ية، عىل أن من املمكن حبث إماكية اعامتد نوع ما مـن ا مـالو سـت ل ل مي لـ ن قلن ط
ثا(6 املادة يـه يف املـادة) لاث نـصوص  يل ا ية ابريس أو نظام ا علمن اتفا مل لتـسج يات  مـن ا5 ق يل ادلويل  بونة  سمتفـاق  سج تـشـ تـ للـ لل

نة  شأ  سـا لن  .1958مل

ية ما بني ادلورات تا يقات ا سار ا ئةل املطروحة خالل  يقات املقدمة واأل تعديالت املقرتحة وا با تعل م سـ تعل لكل ل  ل

تعديل بني اخلاصلا ياغة ا ّ اب مل تهلص رشوع األحاكم اقرت ح يف  يكم  .ملكسـ ا
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 ة عاماتتعليق

يقات املقدمة ع ية ما بني ادلوراتProv4 /16/IC/GRTKF/WIPO.ثىل ويقة العمل لتعلا تا يقات ا سار ا ب خالل  تعل لكم  ل

يا  يقات املقدمة اقرتحهتا أملا نا َّتعل  .يوسورسال

بل فقـط عـىل ويقـة العمـل  نـة يف ا ند معل ا ثرأى أحد الوفود أال  تقللج ملـسـت ّاملعـدةل فـامي بعـد  (WIPO/GRTKF/IC/9/4يس
بعاد أيــة ). WIPO/GRTKF/IC/16/4ثابلويقـة  نــة دون ا شات إىل لك العمـل اذلي أجنزتــه ا نا ند ا تواقــرتح أن  ســت للجس قــ مل تــ

يهنا أو واثئق برمهتا ّويقة  بع ثـال ال احلـرص إىل الويقـة . ث يل ا ثوأشار الوفد عـىل  مل  عـن WIPO/GRTKF/IC/13/4(b)رمق سـب
يمة عن اخلصائص العامرشوع  توي عىل معلومات  ثغرات اليت  ّيل ا ق حت ل يديحتل ثقايف ا بري ا تقلمة ألشاكل ا ل لتع ند . ل تـستواقرتح أن 

ثقـايف  بـري ا هدف من حامية أشاكل ا نة حول ا شرتك يف ا ثانوية إىل تفامه لني و شأن القضااي ذات األولوية ا شات  نا لأية  تع للج م ل ب لق ل ّم
يـدي ها يف املــادة األوىل . لتقلا شأن هـدف امحلايــة وموضـو يحا  عوطلــب الوفـد يف هــذا الـصدد تو بــ تقــدم ضــ تفظ ابحلــق يف ا لوا حـ

ية يحات شا ية أخرى بعد الاسـامتع إىل تو ية حول أحاكم موضو فيقات إضا ضف ع واسـرتدك الوفـد قـائال إن ذكل ال يعـين أنـه . بتعل
بةل شات  نا يد  ية الواردة يف مرفق هذه الويقة بصفهتا األساس الو مقيوافق عىل األحاكم املوضو قح مل ث  .ع

ثالث يف لك دورات واقرتح أحد الوفود معامةل القضا تـايل القـضااي ا ساواة، وأن تطـرح اب ثالث معا عىل قـدم ا ية ا لـاي املوضو ل ملـ ل ُع
ـــامتم ـــت والاه ـــن الوق سه م ـــدر  ـــا ابلق ه ـــة وأن حتظـــى  ن ـــا نف ـــل رمق . لكللج ـــة العم شري إىل ويق ـــة اجملـــددة  ـــال إن الوالي ثوق ـــ ت ّ

WIPO/GRTKF/IC/9/4ها تـرص يف نقا تـايل أال  نـة اب بغـي  شـ برمهتا و تق لن للج ي نـاول أيـضا ّ ثالث مهنـا بـل أن  تت عـىل اجلـزء ا لـ
ثاين من مرفق تكل الويقة، يف مواصةل مفاوضاهتا ثاجلزأين األول وا ّياب األقـواس املربعـة مـن ّيوحض بأن وحرص الوفد عىل أن . ل غ

ّالويقة املعدةل  شأن أي أجزاء من نص.WIPO/GRTKF/IC/16/4 Provث نة  ّ ال يعين وجود توافق لآلراء يف ا ب  .ث الويقةللج
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