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 ابإلنلكزيية: األصل
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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

أشكال / لثقايف التقليدي املواد بشأن محاية أشكال التعبري احكامأمشروع 
التعبري الفولكلور التي أعدت يف الفريق العامل األول ما بني الدورات

ّ
  

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة
متع الفريق العامل األول ما بني ادلورات  .1 شة موضوع 2010ل يويو 23 إىل 19من ) الفريق العامل األول(جا نا ق  مل

يد ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعلق ابلويقة وفامي. يل ث   أشاكل حامية (".WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provي
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بري الفوللكوري/ ل بادئ املعدةل: لتعأشاكل ا ّاألهداف وا  انقش الفريق العامل األول ،")مل

تايل نحو ا لما بني ادلورات القضااي واملواد الواردة يف تكل الويقة عىل ا ل تو: ث بادئ ا جاألهداف وا ل هيية العامة، مل
يدون)األوىلاملادة (وموضوع امحلاية  رشوع)4 و2املاداتن (إدارة احلقوق  /ملسـتف، وا متكل غري ا مل، وا  /ل

يدات ناءات وا لتقيالا ية / سـتث رشوط ا شلكا ية / ، ومدة امحلاية)7 و5 و3املواد (لل تدابري الاتقا لا ن ل
ية الفكرية وسائر )8ادة امل(وممارسة احلقوق اجلزاءات / ، والعقوابت)9و 6 املاداتن( مللك، والعالقة حبامية ا

ية )10املادة (والرتوجي امحلاية واحملافظة  أنواع مي، وامحلاية ادلوية واإل  ).11املادة (قلل

تاجئ اجامتع الفريق العامل األول  .2 تقرير امللخص"يف نويرد تقرير عن   (WIPO/GRTKF/IC/WG/1/2)" لا
تاح يف ادلورة احلا لا نة احليمل يدية للجة  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلكو ث ن لل مللكملع م

ية ادلوية(والفوللكور  نة احلكو لا ثفة . WIPO/GRTKF/IC/17/8ثيف الويقة ) مللج ملكوبعد املداوالت ا
توحة  ية و ياغة غري ر ئت ست مجموعات  سة العامة للفريق العامل األول، أ مفواملفصةل يف ا مسش ص ّجلل العضوية ن

تضمن  سة العامة واقرتاح نص موحد،  نظر املعرب عهنا يف ا تلف وهجات ا يد  ينقاش وبادل اآلراء وتو جلل ل خم ت ّلل ّ َّ ح
ئات القضااي يارات أيضا، حول لك واحدة من  فقامئة اب ية . خل ياغة غري الر مسوتوىل املقررون عن مجموعات ا لص ِّ ّ

يع ا يد أعامل اجملموعات وتقدمهيا إىل  مجتو سة العامة للفريق العامل األول يوم ح ، 2010ليويو  23جللخلرباء يف ا

A 
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ية ادلوية نة احلكو شورة إىل ا ند الطلب اذلي قدم إىل الفريق العامل األول بإسداء ا لنزوال  للج مل ّوعلق اخلرباء . مع
ي سة العامة للفريق العامل األول فضال عن ا رشوعات نصوص األحاكم املوحدة يف ا خلعىل  جلل ت اجلديدة اراّم

هم ها  بعضاليت أضا متد وإمنا أحاط هبا . ف ياغة فمل  تعلقة اب يارات األخرى ا يقات وا ُتعأما الاقرتاحات وا لص مل خل لتعل
شاركون علام فقط  .ملا

رشوعات  .3 توي عىل  ية ادلوية ويقة  نة احلكو متس الفريق العامل األول من األمانة أن تعد ألغراض ا موا حت ث ل مللج ّ ل
ية اليت تقدم هبا نصوص املواد اليت أع يارات اإلضا يقات وا ية ابإلضافة إىل ا ياغة غري الر ّدهتا مجموعات ا فّ خل تعل مس للص

ته العامة يو بق ذكره أ2010ل يويو 23م جلسـالفريق العامل األول يف  ية ذلكل . الهعسـ، كام  بوتأيت هذه الويقة  تلث
 .الطلب

يهتا بنإعداد هذه الويقة وحتديد  ث
 

وللك واحدة من تكل املواد يرد ما . ثيف اجامتع الفريق العامل األول يف مرفق هذه الويقةّترد املواد اليت أعدت  .4
ية؛ " 1: "ييل ياغة ا نمقدمة من املقرر أو املقررين عن مجموعة ا ملعلص ّ ّ يقات اليت تقدم هبا اخلرباء عن " 2"ّ لتعلوا

سة العامة للفريق العامل األول يوم  يارات بديةل اقرتهحا " 3"؛ 2010ل يويو 23جللاملواد املقرتحة يف ا خوأية 
يوم يارات بديةل عن املواد . لاخلرباء يف ذكل ا خوقد قدمت   .8 و3 و1ِّ

 واثئق ذات الصةل ابملوضوع

بارشة ابلويق .5 تعلقان  تان  تان ا تا تان ا ية ادلوية الو نة احلكو ية  ثتاح يف ادلورة احلا ت لل ي ل ل للج ل مت يق لم يةةث  :ل احلا

شاركني يف اجامتع الفريق " األول ما بني ادلوراتتقرير ملخص للفريق العامل" توي أيضا عىل قامئة اب مل،  حي
 ،)WIPO/GRTKF/IC/17/8ثالويقة (العامل األول 

 ).WIPO/GRTKF/IC/17/INF/7ثالويقة " (جسل حمارض الفريق العامل األول ما بني ادلورات"

 

تعراض  .6 نة مدعوة إىل ا سـإن ا املواد نصوص للج
ليق علهيا قصد وضع لتعالواردة يف املرفق وا

ها ليغة معدةل وحمدثة  َّ َّ  .ص

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 املرفق 

 املادة األوىل

 موضوع امحلاية

يدي" .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري"أو /و" ل يه أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة " لتعأشاكل ا
ثقافة  ليعرب فهيا عن ا ي] واملعرفة[ّ يل إىل  يدية ونقل من  جا ج ت تصار عىل ذكللتقل ثل ما ييل دون الا قل،   :م

شعر واألحايج وغريها من  )أ( ثل احلاكايت واملالمح واألساطري وا ـي،  بري اللفظي أو ا لأشاكل ا متع لشفه ل
رسد، واللك  امت واإلشارات واألسامء والرموز؛لأشاكل ا

ثل األغاين واإليقاعات واملعزوفات امل )ب( يقي أو الصويت،  بري املو موأشاكل ا سـ ية؛لتع  سـيقو

شعائر والطقوس واأللعاب وعروض  )ج( ية وا رس ثل الرقصات والعروض ا بري ابحلركة،  لوأشاكل ا مل حتع م ل
 ادلىم وغريها من أوجه األداء؛

ثل  )د( بري امللموس،  موأشاكل ا بري امللتع ندسة املعامرية لتعأشاكل ا ية وا ناعات احلر نون وا هادي  للص ف للف
ية  .حواألشاكل الرو

متع حميل فوللكوري تعبري أو تقليدي ثقايف تعبري  إىل أي متتد امحلاية .2 شعب أصيل أو  تاجا فريدا  جميكون  ل متي ن ينو
ية أو من تراثه ية أو الاجامت ثقا ته ا متع كجزء من هو شعب أو ا عذلكل ا ل ي فل  .جمل

ية املوضوع احملمي عىل ا .3 يار املصطلحات احملددة  بت يف ا ملبغي ا سمت ت لل خ ميي ين قلتوى الوطين ودون اإل سـ
ميي  .قلواإل

 

يق عىل املادة األوىل[  ]لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ِّمقدمة املقرر

شأن املادة األوىلاسنت هوغزجعرض  ياغة  يةل معل مجموعة ا ب  لص نان وروشك. حص ويراويت يشـ الك من غوابالكر
نيسيطو وسعد ويراووراويت يال وتاشا  ي وإسرتاينو إمانويل ما ن لنغ برت، بصفة مراقب، ويين مولر ونورمان ابومان اهي

ية نظامت غري احلكو موالعديد من اخلرباء من ا نص قدر اإلماكن . مل يد ا هدف الرييس جملموعة العمل تو لوقال إن ا ح ئ ل
ية ادلوية نة احلكو ية اليت أرادهتا ادلول األعضاء يف ا لواحلرص يف الوقت ذاته عىل ضامن ا للج متغط  .ل

نص القوسني اوقال إن  بري ]" واملعرفة"[لملربعني يف ا بة  ياغة وإمنا انجامن عن ر تالف يف مجموعة ا خال يعربان عن ا غخ لص ّ
شأن املعارف يف ا) مبوافقة من اآلخرين(واحد عىل األقل  نص أو الصك الهنايئ  يحه ا ية اذلي  بنظر يف نطاق ا ل تغط سـيتل ل

ية  يدية ا تأكد من أن املعارف ا يدية من أجل ا متا ن تقل ل تتقل ملع ل نص املوازيل مية من خالل ذكل ا ية ا لتع اب لسلتغط رشح  و.ل
تربوا أن املعرفة بعبارة أخرىذكل  ّال بد أن تكون مدرجة يف ذكل ع قائال إن ذكل ال يعين أن بعض أعضاء اجملموعة ا

يدية نص أو الصك اخلاص ابملعارف ا نطاق، وإمنا فضلوا الاتظار إىل حني حتديد موضوع امحلاية يف ا تقلا ل ن توا لل بل أن  ب  يق
يدي ثقايف ا بري ا يدية يف الصك اخلاص بأشاكل ا ية يف حذف أية إشارة إىل املعارف ا تقلبصفة هنا ل تع تقل لئ ل  .ل

ية  يري يف الفقرة الفر عوقال إن ا ية ) أ(1لتغ عيف؛ ويف الفقرة الفر ياغة اإلشارة إىل ) ب(1طف الرواايت "لصحذفت مجموعة ا
ية شموةل عىل حنو سلمي" لشعبا شعر" مضن مألهنا  رسد واحلاكايت واملالمح واألساطري وا لأشاكل ا ية" ل ). أ( عيف الفقرة الفر

ية  شعيب"، قال إن اجملموعة حذفت )ج(عوعن الفقرة الفر رسح ا لا ندرج مضن " مل شعائر والطقوس والعروض "يألنه  لا
ية رس حا شموةل عىل حنو سلمي مضن " الرايضة"، وحذفت أيضا "مل  ".األلعاب"مألهنا 

يط إن قال و يري للقامئة ابحلذف وا سـأمه  لتبتغ ية  دقّ نارص ) د(1عأدخل عىل الفقرة الفر ياغة أغلب ا لعإذ حذفت مجموعة ا لص
ناعات احلرية"املذكورة وفضلت  نون وا فا شرتكة بني ". لصلف ية ا منوذ ية اكنت مأخوذة من األحاكم ا ملوأقر بأن القامئة األ جصل ل ّ

بو  يوسكو لعام ويالو نا ّبحت طويةل إىل حد غري سلمي ولكهنا أ1982ل نارص األخرى املذكورة . ص لعوالحظ أن لك ا
نحواتت والقوالب وأعامل الفخار واخلزف (" ية وا نقوشات ا ملا سجاد ... خلشبمل تندرج يف ") واللعب... لوالزجاج وا
نون" ناعات احلرية"أو " لفا فا سأةل . أو فهيام معا" لص نائزي"موعن  سأةل " جلأشاكل الفن ا ، قال من "ماكن املقدسةاأل"مو

ية" مضن اماملمكن إدراهج هوم و". حاألشاكل الرو ترب أن  مفا يةاألشاك"ع بدل أن يعرت" حل الرو لليح   يف قانونه الوطين فسـيت
بار املاكن املقدس عىل أنه  تبإماكية ا سأةلثقايف تعبري عن ياب أي اتفاق دويل حول ا مليدي رمغ  غ بارة أخرى، وفامي.تقل  بع و

برية فامي بني اخلرباء "ّالرايضة واألماكن املقدسة"يتعلق بلك من  تالفات  ية بوجود ا ك، أقرت مجموعة العمل غري الر خمس ّ
يذها محلاية بدل بإضافة تكل اجملاالت يف  سمح  ثت عن املفاهمي اليت  تنفو لل ت يديحب ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع دون أن  ل

لتتذهب إىل حد اشرتاط ذكل ا  .فيذنّ

بة إىل الفقرة  نارص فهيا تكرار )2(لنسـواب لع، قال املقرر إن مجموعة العمل خلصت إىل أن بعض ا رشوط ابيق نص املادة لِّ
تيض بأن .  أيضا2األوىل ويف املادة  يد املفاهمي اليت  تقوقال إن اجملموعة سعت إىل تو يدي كون يح ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع نتاج "ل

 وأوحض ذكل ".متأصال"كون يوأن "  عىل أصاةلدالا"كون يوأن " جممتع حميل... خصائص "ومن " نشاط فكري إبداعي
متي إىل  يدي يه تكل اليت  ثقايف ا بري ا ها حرصا عىل أن تكون أشاكل ا يةل قد مت  تنقائال إن اخلصائص األ تقل ل تع لص ل تقليص

تفردا هبا، أي شعب  متع أو ا متع حميل أو أن يكون ذكل ا مشعب أصيل أو  ل جمل ثقايف جم بري ا تلفة عن أشاكل ا ل أن تكون  تع لخم
متعات أخرى يدي  جملا تني . لتقل يع رشوط الفقرتني الفر يوقال إن مجموعة العمل سعت إىل إدماج  مضن ) ج(و )ب)(2(1عمج

بريمتتع ي، مبعىن أنه يك )2(1صياغة املادة  يدي ابمحلاية اللتعا ثقايف ا تقل ا  للمجموعة "نتاجا فريدا"كون ي أن ّد هلب لل
يدة وأن  يدة" نمتيي"ملسـتفا  .ملسـتفإىل تكل اجملموعة ا

بة إىل الفقرة  وقال إن مجموعة العمل مل تأخذ ابالقرتاح . ِّ، قال املقرر إهنا مل ختضع ألي تعديل عىل اإلطالق)3(لنسـواب
 .فهيا" ادلويل"الرايم إىل إضافة 
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بارة  تعملت  عوقال إن اجملموعة ا متع حم"سـ تعمةل يف املادة " يلجمشعب أصيل أو  وقال إهنا وإن اكنت . 2مسـعىل عمل بأهنا 
بارة  تعملت  عقد ا متع حميل"سـ يدين " جمشعب أصيل أو  ئة ا يدي أو  ثقايف ا بري ا تفلوصف أحصاب أشاكل ا ملسـف تقل ل لتع ل

بة ( يةإلنسـاب يدي ا ثقايف ا بري ا حملمىل أشاكل ا تقل ل لتع ي)ل ئة ا تف، فإهنا تقر بأن الاصطالح اخلاص  ملسـف َّدين سوف يوحد يف ّ
يد ا ها2ملادة حلك املواد فور الفراغ من تو تقرار عىل نص  ل والا ّ  .سـ

يال أوما إىل مقدمة املقرر أن اجملموعة حذفت  ِّوأضافت مار ترصة يف شلك مادي أو مل تكن كذكل"يسـ  "خمسواء اكنت 
 ).1(يف الفقرة " ملموسة أو غري ملموسة"ألهنا زائدة عن احلاجة بعد ذكر 

 قات اخلرباءتعلي
شغاهل إزاء اإلشارة إىل القانون الوطين وإىل  بري عن ا تفظ رواندل ابرنز حبقه يف ا نا لتع  ".األماكن املقدسة"ح

شل إضافة  نوعات"يتواقرتحت إلزيبت ر ناق). د(ية عإىل قامئة الفقرة الفر" ملصاألدوات وا توساءلت عن وجود أي   يف ضت
ية"ذكر   ".عبري امللموستلاأشاكل "حتت " حاألشاكل الرو

بب إدراج وتوساءل وويراويت ويراو ـي"حتت " اإلشارات والرموز"سراويت عن  بري اللفظي أو ا لشفهأشاكل ا ، ألهنا "لتع
بارة عن رسوم  .عيف رأيه 

بارة  تفاظ  بب حمدد لال نغ غي لمي عن وجود أي  بعوساءل  ي حت ّس بري الفوللكوري"ه أشاكل "ابإلضافة إىل " لتعأشاكل ا
ث بري ا لا يديلتع  ".لتقلقايف ا

تفاظ ابإلشارة إىل  ته يف الا حوأعرب ريغان أسغارايل عن ر نعة"غب  ".قاأل

رست و ية"خيلونني لوان رويس عن اإلشارة إىل سـتفا ثقا متعات ا ية وا متعات ا ية وا شعوب األ فا ل حملل صل جملل تربت أن " جمل عوا
ية ثقا متعات ا بة إىل ا ناء اب فناك ا لث سـ جمله لن ها حلذف. سـت  ".األماكن املقدسة "سفوأعربت عن أ

يل شـوساءلت را تفاظ هبام معا" الرايضة واأللعاب"لكري أواكين هل -ت بغي الا تان أو هل  حمرتاد ن  .يف

هدف من الفقرة  يوسيك إن اكن ا يكل فون  لوساءلت  ن ل سـ يدي ) 2(ت ثقايف ا بري ا بعاد أشاكل ا ية ا تقلياغهتا احلا ل تع ل لبص ل ست
ية متعات  حملاليت شرتك فهيا عدة  يدي فريدة وقال. جمت ثقايف ا بري ا سه سواء اكنت أشاكل ا تقلت إن مغزى امحلاية هو  ل تع لنف ل

متعات نه أو شرتك فهيا عدة  جممتع  تجمل ها ماركوس غوف الرأي. بعي رست أيضا . فقووا رشط اذلي اكن عن سـتفوا لحذف ا
يدي بيقيض  ثقايف ا بري ا تقلأن تكون أشاكل ا ل لتع تفعا هبا أو مطورة ع"ل ًحمافظا علهيا أو  متعات منً شعوب وا جملىل يد ا ل

يدية ية ا متعات ا ية وا تقلاأل حملل لصل بة ابمحلاية، ألنه رشط هل فائدته "جمل  .ليف املطا

يار امحلاية يف الفقرة  سامن عن بعض القلق إزاء  معوأعرب يوهان أ تايل). 2(ك نحو ا نص بأمكهل عىل ا لواقرتح تعديهل يف ا ل : ل
تد/جيب أن" ّبغي أن  مت واقرتح إضافة ". املعرفة"يو بونيس إسقاط القوسني املربعني من حول لكمة واقرتح خويس مار ".ين
شعائرية" يد ا لاألان  ".ّاألماكن املقدسة"ّوأيد إضافة " شـ

نويل سايك بأن  موذكر إ متعات"عبارة ّ ية وا شعوب األ جملا صل يةل تفق علهيا بعد"حملل ا ّ مل   .يُ
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 خيارات بديةل من اخلرباء
تو نص ييس أغو سـاقرتح ما  :ا بديال للامدة األوىلكي

 معايري امحلاية"

يدي ثقايف ا بري ا تقلتعني أن تكون أشاكل ا ل تع لي ية أشاكل /ل بري الفوللكوري ا حملما  :لتع

متع؛ )أ( يه إبداع ا شاط فكري إبداعي، مبا  جملتاج  ف ن  ن

شعوب وا /ّوداةل عىل أصاةل )ب( ثقايف  ية والرتاث ا ية والاجامت ثقا هوية ا تأصةل من ا للو ل ع فل ل ية ًم صلمتعات األ جمل
ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا فوا ل تقل جملحملل  ؛لجمل

تفعا هبا أو مطورة عىل يد  )ج( ًوحمافظا علهيا أو  ية األمم وادلول ومنً متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا حمللا صل جملل جمل
ية، أو عىل يد أفراد هلم احلق أو ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ملا ل فتقل جمل نظام ل يفعلوا ذكل وفقا  ية  للسؤو ل ل

ية األرايض  شأن  ملكأو القانون العريف  يديةأو ب ية أو املامرسات ا نظا تقلللقواعد واملعايري ا لل توارثة /م ملا
بة  ية، أو  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا سـتكل ا ل تقل حملل صل ل تل منل ف جمل جمل جمل

متع أصيل  ".تقليدي/جمإىل 
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 2املادة 

يدون ملسـتفا
 

يدي ثقايف ا بري ا تقلبغي أن تكون تدابري حامية أشاكل ا ل لتع ل بري الفوللكوري لفائدة/ين  :لتعأشاكل ا

يار  ية:1خلا ثقا متعات ا ية وا متعات ا ية وا شعوب األ ف ا ل حملل صل جملل  جمل

يار  متعات ا:2خلا ية وا متعات ا ية وا شعوب األ ثل ا متعات،  شعوب وا ل ا جمل جمل حمللجمل صل ل  أو األمم/تقليدية ومل

يدي ثقايف ا بري ا نة عىل أشاكل ا تقلاملؤ ل تع لمت  وري وامللكفة بصوهنا أو القامئة وفقاالفوللك/ل

يار  ية أو املامرسات /للقوانني و :1خلا  )ُترتك حتت القانون الوطين: للنظر(ملعنا

يار  يهنا و:2خلا تحدة: للنظر(أو ممارساهتا /ن لقوا يةملاإلشارة إىل إعالن األمم ا شعوب األ شأن حقوق ا صل  ل  )ب

يدي ثقايف ا بري ا تقلواليت حتافظ عىل أشاكل ا ل لتع بارها من /ل تفع هبا أو تطورها اب بري الفوللكوري أو  تأشاكل ا عتع تنل
ثقايف ية وتراهثا ا ية والاجامت ثقا لخصائص هويهتا ا ع يال هلفل بريا أ ص أو   .امتع

 

يق عىل املادة [  ]2لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ةِّملقررمقدمة ا
تا اببسيتقدمت مرياندا ر شكر إىل نورمان ابومان وكور بارات ا يانغ أيو  ل توريو رغونزيي -لبع بصفة مراقب فيشافر و

يلكري باليم وسعد بوم بصفة مراقب وجوزفني رنانت طوييس ليلو نغ غي لمي وماغريت غرو يال أوما و ي ومار ي ننسـ ه ي
نظامتوسوزاان ندا وإلزيبث رشل وديربا م شونغ، ابإلضافة إىل عدة خرباء من  ية، مهنم رواندل ابرنز وآان رو ي غري حكو لي م

سن يهاري وبرسنت هارد  .ي

يارات اليت تقدمت هبا اجملموعة ية من ا ثا خلوعلقت أوال عىل اجملموعة ا ن ل ية/ملامرسات وا"عبارة وقالت إن . ّ " ملعنأو القوانني ا
بارة  يذ للقانون الوطين أما  عناها أن يرتك ا لتنفمع يهنا و"ُ شأن حقوق " أو ممارساهتا/نقوا تحدة  بـي إشارة إىل إعالن األمم ا مل فه

ية شعوب األ صلا  .ل

بت يف يارات، قالت املقررة إن اجملموعة ر غوعن اجملموعة األوىل من ا ية" اإلشارة إىل ِّخل شعوب األ صلا ألن املصطلح " ل
يد من نظام للحامي يات ادلوية و تفتخدم يف العديد من الاتفا يسـق ل ية"وقالت إن . ةمسـ متعات ا حمللا مصطلح قامئ عىل " جمل

يدي أو ثقايف وإمنا عىل مزجي من  متع عىل أساس  متعات اليت ال  تجمعات أو ا تقلهوم اإلقلمي أو األرايض وشري إىل ا ل جتي جمل مف
بارة . ثالانني معا تعلق  بعأما فامي  ية"ي ثقا متعات ا فا ل يدين ن، فقالت إهنا تغطي لك الاشغاالت املقرتنة"جمل ملسـتف مبصطلحات ا

ثل  ية،  شعوب األ مغري ا صل  ".األمة"ل

هوما نظراي أكرث وهو  تخدمت اجملموعة  شابه لألول إذ ا ثاين وقالت إنه  يار ا مفوتطرقت فامي بعد إىل ا سـ م ل شعوب "خل لا
متعات يه  وقالت إن اجملموعة نظرت يف ".مثل"دت بعده لكمة روأو" جملوا تخدام حرف ا لتشبا عضاء ، لكن أحد أ"كـ"سـ

تربت أدق" مثل"اجملموعة اقرتح لكمة  ّاليت ا ُ شري إىل . ع نص باكمهل  يوقالت إن ا يدين"سل  .فقط" ملسـتفا

 تعليقات اخلرباء
ته يف إضافة إشارة إىل  نويل سايك عن ر غبأعرب إ يدية"م متعات ا لتقلا  ".جمل

ن تاشا  يوأبدت  ياراتالن تحفظات عىل اجملموعة األوىل من ا خلرت بعض ا يارات، لنأما اب. ل ية من ا ثا خلبة إىل اجملموعة ا ن ل سـ
يار األول يل زميان. خلفقالت إهنا تفضل ا ها الرأي اب فووا  .فق

شارييت سالساين إهن تخدام  تفضل اتوقالت  يل"عىل " خصائص"مصطلح سـا  .واقرتحت حذف هذا األخري" صأ

بح املادة األ يث  ية،  ثا يد املادتني األوىل وا تصواقرتح يوسف بن براهمي تو حب ن ل تاجا فريدا : "... وىل كام ييلح ناذلي يكون 
 ".2للمسـتفيدين املذكورين يف املادة 

ية  نادها إىل مهوأشار ماركس غوف إىل أ ها أو إ يدي اليت ال ميكن تعر ثقايف ا بري ا بق عىل أشاكل ا سـإيراد حمك  تقل ل تع يفيط ل ل َّ
نه، واقرتح يف تكل احلاةل اإلشارة إىل  متع  بعيأي   ".فوللكور ادلوةل"جم
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 3املادة 

 نطاق امحلاية

 املادة ألف
رسية يدي ا ثقايف ا بري ا لأشاكل ا تقل ل لتع  ل

يدي ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقلفامي  ل تع لي متع احمليل، /ل شعب األصيل أو ا ية، واليت حيافظ عىل رسيهتا ا جملالفوللكوري ا ل حملم
تدابري القانوية وا متع وسائل من خالل ا شعب أو ا لعتكون ذلكل ا ن ل بة والفعاةلجملل نا سـية ا مل نمل شف أو عمل  يت أو  ك أي  تثب

تغالل  تفاع أو ا سـا  . دون ترصحيخرآن

بديل   1لا
 املادة ابء

ية األخرى يدي ا ثقايف ا بري ا حملمحقوق مضمونة ألشاكل ا تقل ل لتع  ل

يدي ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقلفامي  ل تع لي نا/ل ية  تخذ تدابري قانوية و ية،  سـالفوللكوري ا معل ن ت محملم تع ّ ّبة وفعاةل لضامن  مت
ترصحي مبا ييل ثابت يف ا ثاري وا متع احمليل املعين ابحلق الا شعب األصيل أو ا لا ل سـتئل  :جمل

يت +  لتثبا
سخ +  لنوا
 األداء العلينو +
تحوير +  لوالرتمجة أو ا
هور + نقل إىل ا مجلواإلاتحة أو ا  ل

تخدم غري املرصح هل  ليف حال بذل ا ثقايف سـمل لبري ا يديلتع تحديد حقيقية و هجودا الفوللكوري احملمي/لتقلا ية  لسن  ن حب
نافع، مع  يد احلصول فقط عىل ماكفأة عادةل أو تقامس عادل  يد من تكل احلقوق ومل يوفق يف ذكل، حيق  للما تف سـتف للمسـ مل

 .مراعاة أحاكم املادة جمي

 املادة جمي
سالمة سمعة وا ناد وا لاإل ل  سـ

متع ا شعب األصيل أو ا جمليكون  َحمليل احلق يف أن يعرتف لل تههبُ يديمصدر  بصف  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع الفوللكوري احملمي /ل
يري آخر  شويه أو أي  تغويف أن يعرتض عىل أي حتريف أو  يديكل ذلت ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع الفوللكوري أو أي فعل آخر /ل

سمعة  ويكون من شأنه بهّيرض  ساس  با شعب األصيل مل متع احمليللا تهجملأو ا  .م أو سال

بديل   2لا
 املادة ابء

ن ملعبغي أن تكون املصاحل املادية وا يدي، كام مه معرفون يف املادتني للمسـتفيدين من /ية ألحصابوين ثقايف ا بري ا ّا تقل ل لتع ل
توازنة ية، مصانة بطريقة معقوةل و ثا ماألوىل وا ن  .ل

بغي أن  نوية،  تعلق ابملصاحل ا متفامي  ملع يي يدون من /تع أحصابين بري ملسـتفا يدي لتعا ثقايف ا تقلا َابحلق يف أن يعرتف هبم لل ُ
يديبصفهتم مصدر  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يري آخر /ل شويه أو أي  تغالفوللكوري ويف أن يعرتضوا عىل أي حتريف أو  كل ذلت
ثقايف بري ا لا يدي أو أي فعل آخر يرض بهلتع ّ ا سلتقل ساس  ب ويكون من شأنه ا تهلتامعة مل يدي أو سال ثقايف ا مبري ا تقل ل  .لع

يق عىل املادة [  ]3لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ِّمقدمة املقرر

يةل مع يغي ونورمن ل اجملموعة املؤلفة من جاسنت هوغزحصعرض ويراويت ويراووراويت  ناكيش  يال أوما و ن ومار ي مسـ ي
نويل ما سامن ويين مولر وإسرتاينو إ نابومان ويوهان أ مي هك يةب نظامت غري حكو ميال وآخرين، ابإلضافة إىل خرباء من  م  .ج

بح  نوان املادة اذلي أ يري  صوأشار إىل  ع يقني واملرونة" نطاق امحلاية"تغ ليا لضامن ا تفاظ مبهنج ثاليث . سع حوذكر أيضا الا
توايت توايت قائال إن األول خيص . ملسـا رسيةعلتأشاكل ا"ملسـورشح تكل ا يدي ا ثقايف ا لبري ا تقل  هو مذكور يف امك" لل

ثاين خيص  ية األخرى"لاملادة ألف؛ وا يدي ا ثقايف ا بري ا حملماحلقوق املضمونة ألشاكل ا تقل ل لتع ثالث خيص " ل ّيف املادة ابء؛ وا ل
سالمة" سمعة وا ناد وا لاإل ل  .يف املادة جمي" سـ

ثقاِّ إىل مقدمة املقررزغوأضاف جاسنت هو بري ا ل أن اجملموعة ارتأت أن حامية أشاكل ا شغل لتع رسية يه ا يدي ا ليف ا ل لتقل
بب نقلت إىل بداية املادة شاغل وذلكل ا لسا يت"وقال إن . ل يت" لتثبا ّوشدد عىل رضورة حامية أشاكل . تثبيعين أي 

تغالل غري مرصح به،  رسية من أي ا يدي ا ثقايف ا بري ا ّا سـ ل تقل ل لتع  .ّأاي اكنل

ناء جدا حول ِّاملقرر قالو ية األخرىاحلق"ب إن اجملموعة أجرت نقاشا  يدي ا ثقايف ا بري ا حملموق املضمونة ألشاكل ا تقل ل لتع ، "ل
يدي  ثقايف ا بري ا سأةل اإلشارة إىل أشاكل ا تقلوخص ابذلكر  ل تع لم ل سجةل"ّ ّا سجةل"أو " مل ّغري ا سائل اليت " مل ملويه من ا

ية ادلوية بصورة عامة نة احلكو نقاش يف أعامل ا ثريا من ا لأاثرت  للج ل يزي غري إن العديد يف وقال. مك تقدون أن ا متاجملموعة   ليع
يداي عن  يا  بريا ثقا تخدم  بة من ا تقلممكن أو ربام يفضلون اعامتد نظام موحد، ولكهنم حريصون عىل عدم معا تع فسـ ق ّ أو سهو ّ

سعاه يد مهنا، ومل يفلح يف  يدية أو ا ية إلجياد صاحب املعارف ا سن  مبذل هجدا  تقل ن ملسـتفحب نا تمكن فائدة نظام . ل هوقال 
يدي: سجيللتا ثقايف ا بري ا يد من ا ثور عىل ا تقلا ل تع للع ل  .ملسـتف

بديل  رشط من  1لوقال إن املادة ابء يف ا ها  يل لكهنا ال شرتط إقامهتا وال  يع عىل وضع أنظمة ا كحتاول ا ت سج تضعشج ت لت ل
تدابري ية يف مأمن من ا سن  يدي عن  ثقايف ا بري ا تخدم أشاكل ا لرشوط امحلاية، ويه تضع من  ن ح تقل ل تع لسـ ل  القاهرة إذا مل ي

يد ثور عىل ا ملسـتفيفلح يف ا هر. لع يد إذا  تاحة  ظوأكدت عىل أن املاكفأة العادةل  تف للمسـم مسائل  عنوفصلت ذكل . ّ
سالمة  سمعة وا ناد وا لاإل ل بديلسـ بديل1 لاليت مجعت معا يف ا  . أيضا2 ل ويف ا

توصل إىل توافق يفحتدثت و ياان عن الصعوابت الكربى يف ا يال أوما  لمار ب وقالت إن .  اآلراء حول مضمون املادةيسـ
ته حتديدا مبوجب أحاكم هذه املادة، أي  بغي حام هم املوضوع اذلي  ياجملموعة حاولت أن  ن رشوع وسوء "يتف متكل غري ا ملا ل

ية".نالاتفاع نوان بآخر أكرث إجيا يري  ب وقالت إن من بني األمور اليت برزت جبالء يه رضورة  ع وقالت اكن من الالزم . تغ
يداتأن ناءات وا تعامل مع قضااي الا هل ا نح احلقوق يك  نص املادة عىل  ي  ل تقت لي ث س وأضافت قائةل إن اجملموعة حاولت . سـتم

تلف أفاكر اخلرب سمح برتك مبخاألخذ  توصل إىل ويقة  تاء وا ث  وقالت إن اجملموعة حرصت .لقانون الوطينيف إطار ا ّحزيل
نفصةل يه املادة جمي اليت عىل ضامن الوضوح ففصلت احلقوق املادية عن احل بب وضعت مادة  نوية وذلكل ا مقوق ا لس ملع

سالمة سمعة وا ناد وا لناول اإل ل سـ  .تت

 تعليقات اخلرباء
بديل تعلقة مبوضوع امحلاية يف املادة األوىل، وذلكل قال إنه ال يوافق عىل ا سأةل ا سامن عن قلقه إزاء ا لأعرب يوهان أ مل مل  .1 ك

ها  شغا لوأبدت سوزاان شونغ ا ثل شملتإذ ال ن ية  نقاط الر بديةل العديد من ا يارات ا م ا سـ ل ل بقة "ئيخل سـسائل املوافقة ا ملم
نافع العادل و نرية وتقامس ا ملا ياانت ملسـت يقة لبا تقةللحقاخملالفة  نفات ا بس واملضلةل وا شـواحملدثة  ململص ثريا ". لل كوالحظت أيضا 

تحديد"عبارة من الغموض يف  ية  سن  ية و لهجودا  ن حب توازنة"عبارة و" حقيق ّوفضلت الرجوع إىل ". مومصانة بطريقة معقوةل و
شاغل شمل العديد من تكل ا نص األصيل اذلي اكن  ملا ي ها الرأي لك من ديربا هاري واكرلوس سريابس ورواندل . ل ّووا فق

 .وقال إنه ال يوافق عىل ذكل" وقف"حذف فعل إىل وأشار رواندل ابرنز أيضا . ابرنز
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نغ غي لمي  هيوذكر  ياغة برضّ ياغة هذه املادة وفقا  لصورة  رضورية لضامن الوضوح يف " األخرى"وقال إن مكةل . 2ملادة اص
بديل  نوان املادة املذكورة1لامجلةل األوىل من املادة ابء من ا ية و ع حىت تكون  ياغة الفقرة . ممتشـ صوالحظ أيضا ضعف 

تعاضة عن  ية واقرتح الا ثا سـا ن  ". تطع حتديدهيسـومل "بعبارة " ومل يوفق يف ذكل"ل

رسية"ّقد حذفت وذكرت بأن لكمة " املقدسة"والحظت ديربا هاري أن لكمة  نص " املقدسة"ولكمة " لا لرضورتان يف ا ي
يدي املقدسة وابحلفاظ عىل رسيهتا أيضا ثقايف ا بري ا متة حبامية أشاكل ا ية  شعوب األ ّألن ا تقل ل تع صل لل ل وأعربت عن . هم

بد ها إزاء املادة ابء يف ا شغا لا نافع اليت قد حيق 1يل لن تعلق بأنواع املاكفأة أو تقامس ا ّ اليت تضع حدودا ال حاجة إلهيا فامي  مل ي
بارة .احلصول علهياللمسـتفيدين  ية"ع وقالت إن  سن  ية  نهجودا  حب ية بعبء " حقيق شعوب األ صلغامضة وثقل اكهل ا ل ت

ب. ملكف ية بعبء إ شعوب األ ثقل أيضا اكهل ا ثوقالت إن املادة جمي  صل ل سمعهتا أو سالمهتا من ت بات الرضر اذلي حلق 
يدي ثقايف ا بريها ا تقلجراء سوء الاتفاع بأشاكل  ل تع بارة إ وأشارت أيضا إىل احلاجة إىل .لن ية "عضافة  شعوب األ صلقمي ا ل

ية متعات ا حمللوا يع نطاق سوء الاتفاع" جمل نمن أجل تو تام، .سـ نع مالحظت أن املغزى األصيل من املادة اذلي هو خل ويف ا
بارة  رشوع مل يعد حيظى ابلرتكزي األول كام أن  متكل غري ا عا مل رشوع"ل متكل غري ا ملا  .مل تعد واردة يف نص املادة" ل

تحول اذلي حصل من احلق يف املوافقة ا يوسيك إىل ا يكل فون  سـوأشارت  ل ن ل ية الفكرية ملسـ نرية إىل حق ا مللكبقة ا ملسـت
ترصحي بأوجه الا يدي يف ا ثاري ا لالا لتقل ها الرأي رواندل ابرنز وخويس ماريو بونيس.نتفاعسـتئ  وأراد بونيس إضافة .فق ووا

تدابري اإلدارية" ية"إىل " لا تدابري القانوية وا لعملا ن  ".ل

نارت  تاشا  يوأبدت  تحفظات إزاء املادة برمهتالن  .لبعض ا

يغة اإل يري ا نوان املادة واقرتحت  يس عىل  سـيت ريوس دي دا سـوعلقت لوس  لص تغ ع في سـيل ية من ّ  (alance)" نطاق"نبا
 . امحلاية(ámbito)" فضاء"امحلاية إىل 

تصار عىل اإلشارة إىل  سيل مالزيير الا قوارتأى روبري  يدين"لي نني" ملسـتفا يدين ا ملمكدون ذكر لك ا وأعرب أيضا . ملسـتف
تخدام لكمة  شغاهل إزاء ا سـعن ا شعب"ن يغة امجلع، " لا تخدام  يغة املفرد وقال إنه يفضل ا صيف  سـ شعوب"أي ص وقال ". لا

بارة  توازنة"عإن  يزي" مبطريقة معقوةل و املاكفأة "وأبدى أيضا قلقه من اإلشارة إىل . لمتغامضة وقد تؤدي إىل نوع من ا
 ".العادةل

 خيارات بديةل من اخلرباء
تايل بديال للامدة  نص ا تو ا ييس أغو لاقرتح ما ل سـ  :3كي

بة وفعاةل لصو" نا ية  سـتاح تدابري قانوية و معل ن ثقايف مت بري ا يدين من أشاكل ا ثارية  لن احلقوق الا لتع تف للمسـئ سـت
يدي بري الفوللكوري كام مه معرفون يف املادة /لتقلا ّأشاكل ا بري 2لتع بة الاتفاع بأشاكل ذكل ا تع من هذه األحاكم، يف مرا لن ق

يدي ثقايف ا تقلا تقاهتا وحتويراته/لل ترصحي به والاتفاع به و بري الفوللكوري وا شـا ن ل مبتع  .ل

بري ت يدين من أشاكل ا نرية من ا بقة ا بة وفعاةل للحصول عىل املوافقة ا نا ية  تعتخذ تدابري قانوية و سـ سـ معل لن تفمل ت سـم ملسـ مل ّ
نع ما ييل تقاته وحتويراته لضامن  يدي و ثقايف ا ما شـ تقل مل  :ل

تأجري واإلاتحة  - توزيع وا هور وا نقل إىل ا بث واألداء العلين وا تحوير وا رش وا سخ وا لا لمجل ل ل ل ل ن لن لجمهور ل
يت  ثابت(لتثبوا شميس ا تصوير ا لمبا يف ذكل ا ل  ؛)ل

تخدام  - ية سـوأي ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية وا متعات ا ية وا شعوب األ فال يعرتف  ل تقل حملل صل جمللل لجمل
يدي ثقايف ا بري ا تقلاألخرى بصفهتا مصدر أشاكل ا ل لتع بري الفوللكور/ل  ، عىل حنو سلمي؛يلتعا

شويه أو  - يدي أو أي فعل آخر يرض هبا أو من توأي حتريف أو  ثقايف ا بري ا ّيري آخر ألشاكل ا تقل ل تع لتغ ل
سمعة ساس  تقاهتا أو من شأنه ا تحويراهتا أو  ساس هبا أو  بشأنه ا مل شـ ب ية أو هوممل ميه العر متع أو  ي ا ف ق  تهجمل

ية أو  ثقا فا ته؛ل  مسال
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سا أو تكون مضلةل،و - يقة أو حتدث  ياانت أو إدعاءات خمالفة  ًأي  ب لب سلع أو خدمات للحق تعلق  ب يف ما  ي
يدي ثقايف ا بري ا تقلشري إىل أشاكل ا ل تع لت بري الفوللكوري أو تأخذ/ل ويه تعود هبا  أو تذكر هبا لتعأشاكل ا

يدية وغريها ل ية ا متعات ا ية وا متعات األ تقلشعوب وا حملل صل لل جمل يةجمل ثقا متعات ا فمن ا ل يد من جمل تأ ي، مما يويح  ب
متعات ية وا متعات األ شعوب وا جملتكل ا صلجمل ية أو ل ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا ف ا ل تقل جملحملل صةل هبا، بل

ها و ية علهياأو /قفميكن و نا ية أو  ئفرض جزاءات مد  ؛جن

نافع يف حال  نصف والعادل  تقامس ا للمبق ا مل ل يدي ناكن الاتفاع ّيط ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع تغالل لأو ا أو حتويراهتا أو  هاسـ
يق رحب مامشـتقاهتا  رشوط . حتقبقصد  َوحتدد ا ل متعاتِّ ُا شار إلهيا يف جمل نة ا ية ا شاور مع اإلدارة الو ية اب مل ا ي ن ت َّحملل ملع ط ل

 ."4 املادة
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 4املادة 
 إدارة احلقوق

نصوص علهيا يف املادة  .1 يدين كام مه معرفون يف املادة 3ملتعود إدارة احلقوق ا ّ إىل ا تصة 2ملسـتف خمل، أو إىل اإلدارة ا
نة  ية(ملعيَّا يقلميإ يابة عهن) مثالة يلحم أو ةطن أو و يدين واب ناء عىل طلب ا ناليت تعمل  لب ويف حال اكنت . مملسـتف

ترصحيات نح ا تصة يه اليت  لاإلدارة ا مت  :خمل

نح )أ( نح/ُيمال  بغي  مال  ترصحي إال  ين ناسب مع بعد لا شاور ا ملا نرية لت بقة ا يدين ومبوافقهتم ا تا سـتف ملسـ ًوفقا ملسـمل
يدية  نظمي؛لتقلإلجراءاهتا ا  لتيف اختاذ القرار وا

يل اإلدارة نبغي يو/ّتعنييو )ب( تصةحتأن  ّا بري ّحتصلها  أي فوائد نقدية أو غري نقدية خمل تعمن الاتفاع بأشاكل ا لن
يدي ثقايف ا تقلا بري الفوللكوري إىل /لل نفعهتملتعأشاكل ا سخرها  بارشة أو أن  يني  يدين ا ملا ت ّن م ملعتف  .ملسـ

يبناء عىل طلب من  .2 همملسـتفا شاور  معدين واب تصة معل ما ييل، لت خملبغي لإلدارة ا  :ين

شورة واإلرشادأداء  )أ( يف وإسداء ا ية وا تو ملوظائف ا ع  ؛لتثقل

يديو )ب( ثقايف ا بري ا تقلرصد أوجه الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن بري الفوللكوري/ل عادل النتفاع الالضامن  لتعأشاكل ا
 ؛ناسبملاو

نافع نقدية أ )ج(  و غري نقدية؛مووضع معايري أية 

يدي )د( ثقايف ا بري ا شأن الاتفاع بأشاكل ا ساعدة يف أية مفاوضات  تقلوتقدمي ا ل تع ن ب لمل بري /ل لتعأشاكل ا
 .الفوللكوري

 

يق عىل املادة [  ]4لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ةِّمقدمة املقرر

باب اليت سيأفصحت مرياندا ر سـانغ أيو عن تعدد األ يلكة هّ وذكرت أوال إدراك . ذه املادةهدفعت اجملموعة إىل إعادة 
ية إضافة  نرية"مهاجملموعة أل بقة ا ملسـتاملوافقة ا ها ووضعت توأضاف". ملسـ ية املادة أيضا  يط قائةل إن اجملموعة غريت  لتبسـن بّ

بات رشوط وا ية اب تطلفهيا قامئة ترا ل ست صاحب احلق األصيل يف هذا الصدد بل ميكن . ملمك تصة  يوقالت إن اإلدارة ا لخمل
يدأن تعمل تعرف عىل ا ملسـتف معل الويل امللكف أو مدير احلقوق يف حال تعذر ا ّ ل ّك سحاب . ّ نوأشارت أيضا إىل إماكية ا ن

يد تعرف عىل ا تصة فور ا ملسـتفاإلدارة ا ّ ل  .ّخمل

ية  يا إن اجملموعة نظرت إىل احلقوق عىل أهنا حقوق ثقا فوقالت اث ية وقالت إن دور احلكومة يف هذا املضامر هو ن بإجيا
هم وجب عىل احلكومة مسا تطاعوا إدارة حقو ساعدة أما إذا ا تاجوا إىل ا يدين أو أحصاب احلقوق إذا ما ا قعدة ا ح سـتف مل ملسـ

هم يديروا ذكل احلق ّأن ترت مزجي بني احلق يف تقرير املصري وسلطة ادلوةل أو احلكومة وأوحضت ذكل قائةل إن ذكل هو . ك
تصة أخرى ية وسلطات وأضافت قائةل إن ا. خمأو أية إدارة  نظامت غري احلكو ية وا نظامت احلكو مجملموعة أرادت ختويل ا ملم مل

ساع ِادلوةل ا تصة يك تدير احلقوقمل يه طلب إىل اإلدارة ا ميي، إماكية تو توى الوطين أو اإل خملدة، عىل ا ن جسـ قل وقالت إن . مل
يد الوطين يحدد عىل ا توحا  يرتك  يار  لصعا ل سـ َّخل  .مف

 تعليقات اخلرباء
متل بني أشارت سوزاان  بس ا حملشونغ إىل ا تخدمون إىل و. احلقوق" إدارة"احلقوق وبني " ملكية"لل ملسـارتأت أال يلجأ ا

بارشة دون أن يكون للحكومات دور يف ذكل ية  متعات ا ما حملل تعاضة عن . جمل ترصحي"سـواقرتحت أيضا الا بعبارة " لا
نرية" بقة ا ملسـتاملوافقة ا نقطة األخرية ". ملسـ عووافق عىل ا خيلونني لوان رويس، واقرتحا ابإلضافة إىل ذكل ويىس ماهام ل

ية. ووافق عىل ذكل رواندل ابرنز. 3ربط هذه املادة ابملادة  تصة دوية ويس و نواقرتح أيضا أن تكون اإلدارة ا ل طخمل  .ل

تعاضة عن واقرتح  سـنغ غي لمي الا ية " ملنفعهتم"هي يملنفعة "بعبارة ) ب(1عيف هناية الفقرة الفر ينيملسـتفا ، حرصا "ملعندين ا
تصةدعىل أن تعو يدين ويس لإلدارة ا نافع  خمل ا لمل ته الرأي مرياندا ر. للمسـتف يووا  .انغ أيوسفق

نارتوأبدت  يتاشا  تحفظات حول هذه املادة لن  .لبعض ا

تصة يفة اإلدارة ا يدين وبني و يزي بوضوح بني حقوق ا سيل مالزيير ا خملواقرتح روبري  ظ مت سـتفي ملل  .ل
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 5املادة 
يدات ناءات وا لتقيالا  سـتث

يدي .1 ثقايف ا بري ا تقلبغي أال تكون تدابري حامية أشاكل ا ل لتع ل  :الفوللكوري كام ييل/ين

ثقايف  )أ( بري ا تطوير يف جمال أشاكل ا بادل وا نقل وا ليدة ملا هو عادي من أوجه الاتفاع وا تع ل ت ل لن ل ِّ مق
يدي يدي والعريف عىل /لتقلا ياق ا تقلالفوللكوري داخل ا لسـ شعوب ل ية ليد أفراد من ا متعات صلاأل جملوا

ية كام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العرية؛ فا  حملل

يدي )ب( ثقايف ا بري ا تد إىل غري أوجه الاتفاع بأشاكل ا تقلأو أن  ل تع ن لمت متع /ل جملالفوللكوري خارج عضوية ا
يد أو  يدي أو العريف؛ملسـتفا ياق ا تقلخارج ا لسـ  ل

رشيع الوط .2 لتبت ا ّ يديي ثقايف ا بري ا تفاع اب سامح ابال تقلين يف ا ل تع ن لل الفوللكوري يف بعض احلاالت اخلاصة، /ل
يدي ثقايف ا بري ا تخدام العادي  تعارض ذكل الاتفاع ابال تقلرشيطة أال  ل تع سـ ن لي ّالفوللكوري وأال يرض بال مربر /لل

يدين رشوعة  للمسـتفابملصاحل ا  .مل

 :إضافة مقرتحة

سامح ابألفعال ا .3 لبغي ا سوحا هبا يف املادة ين ية سواء اكن  متا ل  : أو ال2ل

يدي )أ( ثقايف ا بري ا يالت أو غري ذكل من سخ ا تقلإعداد  ل تع ن لسج ل الفوللكوري ألغراض إدراجه يف /ت
ميه احملفوظات أو يف قوامئ اجلرد  ثقايف؛تعمو ها صون الرتاث ا لألغراض غري جتارية هد ن وأوجه الاتفاع ف

 الطارئ؛

نف أصيل  )ب( مسـتلو يدي /هممص ثقايف ا بري ا تقلتعار من أشاكل ا ل تع لسـ ل  .الفوللكوري/م

 

يق عىل املادة [  ]5لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ِّمقدمة املقرر

يطهقال  نص و يح ا سـويراويت ويراووراويت إن اجملموعة حاولت  تبل نوان . تنق يري  عوذكر أن بعض أعضاء اجملموعة أرادوا  تغ
تفاظ  حاملادة، وتقرر يف الهناية الا يا وسائر الصكوك ادلويةّ نوان األصيل حىت يكون  لاب شـ  .ممتلع

تني ) 1(وقال إن الفقرة  يتضمن معاين الفقرتني الفر نص األصيل) ب(1و) أ(1عت رشوع ا لمن  تشمل ) 2(وقال إن الفقرة . م
ية  ية األ صلتلف احلاالت اخلاصة املذكورة يف الفقرة الفر ع يفت ل) 3(وأضاف قائال إن الفقرة ). ج(1خم ألخذ بوهجات ضأ

نظر تك احلاالت اخلاصة) 2( بأن الفقرة  القائةللا ية  لال تكفي   .لتغط

بارة  يده من جديد عىل أن  عوأضاف جاسنت هوغز إىل مقدمة املقرر تأ ك ِّ يدي"ّ ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع " يالفوللكور/ل
نص كوعاء  تخدمت يف ا لا بارة ظري نسـ تخدمت  عثا ا سـ متع احمليل"مثل شعب األصيل وا جملا يمت الاتفاق عىل إىل أن " ل

تخدم سلمي  سـالاصطالح ا بادئ والقواعد واملعايري ويس عىل الاصطالح . فيُل ية وا تايل الرتكزي عىل ا لوطلب اب ملن لبل
تخدم يارين بديلني. ملسـا توي عىل  خوقال إن املادة  ) 2(و) 1(وإما امجلع بني الفقرات ) 2(و) 1(إما امجلع بني الفقرتني : حت

هدف من). 3(و ية لوقال إن ا منوذ سدة يف األحاكم ا يدات كام يه  ناءات وا بري عن الا ثاين هو ا يار ا ج ا لث ّ جم ي تع ل لتقخل سـت ل
بو لعام  يوسكو والو شرتكة بني ا يا ن ل  .ووافقه الرأي داين إيدوردز. 1982مل

 تعليقات اخلرباء
تعداد ية ا لحذرت سوزاان شونغ من الوقوع من جديد يف  معل ها )2(و) 1(توأبدت ارياهحا للفقرتني . ّ قلق، لكهنا أعربت عن 

هويم  هم"مفإزاء  تعار من/ملسـتلا ياب اإلشارة إىل " ملسـا بقة "غألهنام يف نظرها غاميض املعىن، كام أهنا قلقة إزاء  ملسـاملوافقة ا
نرية تايل عدم إدراج هذه الفقرة". ملسـتا يىس هماما و. لواقرتحت اب يرتسن هاردسن وديربا هاري و ها الرأي  عووا خيلونني بفق

نغ غري لنيلو  .هيان رويس و

يل تخدام مكةل -شـوأعربت را ها من ا سـلكري أواكين عن  بارة ". خارج"قلق عوساءلت أيضا عن املقصود من  بعض احلاالت "ت
بارة عىل أهنا ". اخلاصة  ".غامضة"لعووافقهتا الرأي ديربا هاري واصفة ا

تايل نص ا لواقرتح بول كوروك إضافة ا  :ل

ثقا" بري ا تفاع اب لللك ا تع تخدم احلرص عىل أن لن سموح هبا، حيب عىل ا ترب من أوجه الاتفاع ا يدي اذلي  سـيف ا مل ن يع ملتقل ل
يني يدي وأحصاهبا ا ثقايف ا بري ا ية أو ماليك أشاكل ا ية ا شعوب األ نيكون ذكل الاتفاع حمرتما حلقوق ا تقل ل تع ن صل ل ملعن ل ل  ملع

ية أو ماليك )1( ية ا شعوب األ ناسب اب نمن خالل الاعرتاف ا صل ل يدي ملعمل ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع ل
نا؛ يا و يني إن اكن ذكل  ممكوأحصاهبا ا معل  ملعن

يدي للمعامةل املرضة احملظورة يف املادة  )2( ثقايف ا بري ا ّوبعدم إخضاع ا تقل ل لتع  ."2ل

بول كوروك حتفظات أيضا عىل الفقرة الفرعني  ية الفك) ب(3لواكنت  ساب حقوق ا سامح اب مللكاليت من آاثرها ا ت رية يف كل
شود من هذه املادة يدي، دون أن يكون ذكل هو الغرض ا ثقايف ا بري ا نأشاكل ا تقل ل ملتع ل سن . ل يووافقه الرأي برسنت هارد ي

يىس ماهام  .عو

تصةو نظوره إزاء الطابع ادلويل لإلدارة ا خملأفصح روانرد ابرنز من جديد عن  تعلق ابلفقرة وأبدى . م تحفظات فامي  يبعض ا ل
ية   .)أ)(3(عالفر

سن عن الفائدة من إدراج الفقرة  يوساءل برسنت هارد ي توي عىل مصطلحات غامضة) 2(ت والحظ حذف . حتوقال إهنا 
نص األصيل يدات بعد أن اكنت واردة يف ا ناءات وا ها الا بق يف  رشوط اليت ميكن أن  لا ي تط لتقل ث  .سـتظل
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نغ غري لمي  ثقاهيوأبدى  بري ا شأن أشاكل ا ياب ضامانت  لقلقه من  تع ب يةلغ رسية يف إطار الفقرة الفر يدي ا عيف ا ل ). أ(3 لتقل
شـهتا نا بقت  سأةل قد  شريا إىل أن ا قووافقه الرأي جاسنت هوغز  سـ مل هام الرأي ويراويت ويراووراويت. مم  .فقووا

ية  نة) ب(1عوقال أمدو اتنكوانو إن الفقرة الفر يع القر شود من املواد وسوف تؤدي إىل  هدف ا صتعارض وا شج ن تت مل  .ل

نوحة رمغ أهنا مل تعرف بعد بوضوحواقرتح يدات ابحلقوق ا ناءات وا ّت آن لو مورفان ربط الا ملم لتقي واقرتحت أيضا . سـتث
يدات ناءات وا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت تعمل أيضا عىل موضوع الا بو ادلامئة ا نة الو يمراعاة معل  ن ي لتقجل سـتث . ملع

يس بوراس ها الرأي راوول رودر يغووا  .فق

ياغة املادة واق ياغة هذه املادة وفقا  يد  يلونني لوان رويس تو لصرتحت  ص ح تعامل مع القانون العريف4خ ند ا ل، وحتديدا  . ع
هوم  تحفظات إزاء  مفوأبدت أيضا بعض ا  ".العضوية"ل

تخدام أشاكل ا) 2(وقالت دبريا هاري إن الفقرة  ترصحيات اب نح ا يدة  ية الو ية الصال تختول للحكومات الو سـ ل مل لن حط عبري ح
يدي ثقايف ا تقلا بل توقال. لل نرية احلرة من  بقة ا ية اختاذ القرار واحلق يف املوافقة ا ق إن عىل املادة أن تعرب عن  ملسـت سـ ملمعل ّ

تخدام تحديد أي وجه من أوجه الا يدين ذاهتم  سـا ل تني وقالت إهنا ال توافق ع. ملسـتف  ألهنام )ب(و) أ(3عيىل الفقرتني الفر
رش متكل غري ا ملهّالن ا ل نرية احلرةتس بقة ا بدأ املوافقة ا توع وتغفالن  ملسـم نطاق . ملسـ ناءا واسع ا لوقالت إن املادة تعطي ا سـتث

رشوع متكل غري ا ية اليت أدت يف املايض إىل حاالت ا تجارية أو األاكد ملألوجه الاتفاع غري ا مي ل  .لن

سن إذا افرتض أن القوانني ) 2(وقال ويراويت ويراووراويت إنه يوافق عىل الفقرة  تصاغ عىل أساس  ية  حالو سـ تدبري طن لا
متة شاركة األطراف ا ملهو  .مب
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 6املادة 
 مدة امحلاية

يار   :1خلا
نص املقرتح يف الويقة  ثا  . .WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provل

يار   :2خلا
يدي .1 ثقايف ا بري ا متر حامية أشاكل ا تقلبغي أن  ل لتع ل تسـ بري الفوللكوري ما دامت تكل األشاكل ت/ين في لتعأشاكل ا

نصوص علهيا يف املادة األوىل من هذه األحاكم  ؛ملمبعايري امحلاية ا

يدي .2 ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تقلوامحلاية ا ل تع لملم شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو تعد /ل ّالفوللكوري من أي  ت
نط ية أو ا متعات األ شعوب وا متع احمليل أو ا سمعة ا ملبارش هبدف اإلساءة هبا أو  صل ل ب جملي متي إلهيا أو جمل تنقة اليت 

متر ألجل غري حمدد ّبصورهتا،  ّ  .تسـ

يار   :3خلا
يدي .1 ثقايف ا بري ا متر حامية أشاكل ا تقلبغي أن  ل لتع ل تسـ بري الفوللكوري ما دامت تكل األشاكل تفي /ين لتعأشاكل ا

نصوص علهيا يف املادة األوىل من هذه األحاكم  ؛ملمبعايري امحلاية ا

تعلق ابجلوانب  .2 يدييوفامي  ثقايف ا بري ا تقلاملادية ألشاكل ا ل لتع بغي أن تدوم حاميهتا لفرتة /ل ينالفوللكوري عىل األقل، 
ية حمدودة  .منز

سؤال   :1لا
يدي ثقايف ا بري ا نح امحلاية  هدف اذلي من أجهل  بغي أن تراعي مدة امحلاية ا تقلهل  ل تع لمت لل ل أي احلقوق (الفوللكوري /ين

نوية ية وا ملعاملادية والاجامت  ؟)ع

 :2لسؤال ا
تلف مجموعات أحصاب املصاحل؟ يكون وقع األحاكم عىل  خميف  سـ  ك

سؤال   :3لا
بري  بة والفعاةل ألشاكل ا نا يق بني امحلاية بأثر رجعي واألبدية أو غري احملدودة يف مقابل امحلاية ا تو تعيف ميكن ا سـ مل ل لك ف

يدي ثقايف ا تقلا بري واإلبداع؟/لل  لتعالفوللكوري وبني املطالب حبرية ا

س  :4ؤال لا

ته نظاما غريا؟ هوم املكل العام  نظر يف  بهل ميكن ا بصفل  مف

سؤال   :5لا
بغي أن   ؟هتايف مدتأثري نطاق امحلاية ليكون ينهل 

سؤال   :6لا
رسية؟ يدي ا ثقايف ا بري ا بغي أن تذكر رصاحة أشاكل ا لهل  تقل ل للع  ين

سؤال   :7لا
نرصا ذا أولوية يف تصادية  بارات الا بغي أن تكون الا عهل  قت عن يديي ثقايف ا بري ا تقل حتديد مدة حامية ا ل لتع  الفوللكوري؟/ل

سؤال   :8لا
يدي ثقايف ا بري ا نظر طول مدة امحلاية يف أشاكل ا بغي أن  تقلهل  ل تع لي ل ية مقارنة ابلفردية؟/ين  عالفوللكوري امجلا

يق عىل املادة [  ]6لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ِّمقدمة املقرر

نودراي قال  نقاش اكن مفيأرجون  نظرلإن ا توافق رمغ تعدد وهجات ا يوية وا لفعام اب ل وقال إن اجملموعة وضعت عددا من . ّحل
ئةل املربطة هبا يارات واأل تا سـ يل. خل نارت ورا تاشا  شـواكنت اجملموعة مؤلفة من  ي نس -لن نودراي و غيلكري أوماين وأرجون  يف

يو أدامو يوري وأمدو تواكوا ابإلضافة إىل آ يلوين لوان رويس وشا تومر و فا خ ندا وغريغ يونغني وتمي روبرتز وبول سـ يان لور
 .كوروك

ثالثة اليت وضعهتا اجملموعةقوتطر يارات ا ل املقرر إىل ا خل نص األصيل كام ورد يف . ّ تفاظ اب يار األول هو الا لوقال إن ا حخل
ين، أل.WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provثالويقة  ثقايف ا بري ا نص رصاحة أشاكل ا هم أن يغطي ا تقل من ا ل تع لل ل ّ دي مل

سجةل  سجةل وغري ا ّا ملّ رسية(مل سط). لأي ا نه أ شابه لألول  ثاين  يار ا بوقال إن ا م ل سأةل . لكخل ثالث يطرح  يار ا موقال إن ا ل خل
يدي ثقايف ا بري ا تصادية يف إطار حامية أشاكل ا نظر يف القضااي الا تقلا ل تع لل ل تام، قال إن اجملموعة حددت قضااي . ق ّويف ا خل

ياسة العا ثالثلسـتطرح يف حوار ا يارات ا ية ا لمة عىل  خل ئةلخلف  .سـة يف شلك قامئة ابأل

 تعليقات اخلرباء
ها من أن تكون مدة امحلاية حمدودة ها الرأي داين .قلقأعربت آن لومورفان من جديد عن  ثالث، ووا يار ا فق وفضلت ا ل خل ّ

نص. إيدواردز ئةل الواردة يف ا لوساءلت أيضا عن وضع األ سـ ّوساءل اكرلوس سريابس مع. ت ئةل ت يب عىل األ سـن  سـيج
ية أيضا لوعن وضع الويقة احلا  .ث

ها الرأ. محلاية غري حمدودةواقرتحت سوزاان شونغ أن تكون مدة ا  ورواندل ابرنز ويراويت ويراووراويت من لك يفقووا
يال أوما تجاوز نطاق هذه املادة. يسـومار ئةل املطروحة  توقالت إن األ سن ومريا. سـ يرتسن هارد ها الرأي  يووا ب  غيسانرندا فق

يار أيو وقاال خل إهنام يفضالن ا ّ2. 

يوسيك ربط هذه املادة ابملادة األوىل ومعايري امحلاية يكل فون  نواقرتحت  ل سـيت ريوس دي وكذكل قالت . سـ سـيليلوس 
توفاة  .مسـدافس اليت تريد أن تكون امحلاية غري حمدودة مادامت معايري امحلاية 

نغ غي ل هيوحذرت  يق اميّ خل من صعوبة  بري 3يار تطب تص به أشاكل ا بب احامتل تعارض أحاكمه مع الطابع اذلي  تع  لخت بس
يال يدي اليت شرتك فهيا عدة أ ثقايف ا جا ت تقل وأشار ووافق عىل ذكل أمدو اتناكوار . يووافقهتا الرأي مرياندا رسانغ أيو .لل

تعلق ابحلقوق ند حتديد مدة امحلاية فامي  يأيضا إىل الصعوابت اليت قد تطرح  يةع ووافقه الرأي خويس ماريو بونيس . ع امجلا
يىس هماما  .عوالزارو ابري و

بات "  يبارش هبدف اإلساءة"واقرتح يوسف بن براهمي حذف اإلشارة إىل  يدين إل ثألهنا تضع عبءا بال مربر عىل ا ملسـتف ّ
 .العمد الفعل

يار  نغ ا خلوفضل غريغ يو ي بارة 2نغّ  .غري واحض" اجلوانب املادية"بع وقال إن املقصود 

يار  يلوين لوان رويس ا خلوفضلت   .وأشارت أيضا إىل رضورة مراعاة األهداف. 1خّ

تايل نص ا لواقرتح الزارو ابري إضافة ا يدي: "ل ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تقلوامحلاية ا ل تع لملم شلك من الفوللكوري من أي /ل
بارش هبدتحريف لا أو هتشويلأشاكل ا يفيأو أي تعديل آخر  شعوب لك القضاء  ية وا متعات األ لا أو جزيا عىل ذاكرة ا صل جملئ

متر ألجل غري حمدد يش أو يف أي ماكن آخر،  يث  ها وصورهتا عرب الزمن و ّوعىل اتر ّ تسـ تع ح  ".خي
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 7املادة 
ية رشوط ا لشلكا  ل

يدي ثقايف ا بري ا بغي أن تكون حامية أشاكل ا تقلبدأ عام، ال  ل تع لمك ل نا بأي /ين بري الفوللكوري ر هأشاكل ا يةلتع . شلكرشوط 
يدي ثقايف ا بري ا سك جسالت أو مدوانت ألشاكل ا ية أن  سلطات الو تقلوجيوز  ل تع مت ن للل ل  .الفوللكوري/ط

 

يق عىل املادة [  ]7لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ِّمقدمة املقرر

يةويراويت ويراووراويتقال   .شلك إن اجملموعة توصلت إىل اتفاق عام عىل عدم وضع أية رشوط 

 اءتعليقات اخلرب
بدلان اليت  تجارب اليت مرت هبا بعض ا لاقرتح داين إدواردز الاطالع عىل ا شأت جسالتسـبق أن ل  .نأ

شلكة ية تطرح  ثا سيل مالزير إن امجلةل ا موقال روبري  ن ل تصدي إوقال . ووافقه الرأي يوسف بن براهمي. لي لن من األفضل ا
يرتسن هاردسن ومرياند.4لها يف إطار املادة  ووافقهتم الرأي ديربا هاري أيضا وأضافت قائةل . يا رسانغ أيوب ووافقه الرأي 

بغي إيراد إشارة حمددة مفادها  بغي أال ختضع أبدا ألي رشط شلكي، وذلكل  رسية  يدي ا ثقايف ا بري ا ّإن أشاكل ا ن ين ي ل تقل ل لتع ل
ناة من ذكلأن  رسية أو املقدسة يه  يدي ا ثقايف ا بري ا مسـتثأشاكل ا ل تقل ل لتع شلك ورشحت ذكل قا. ل يل  ّئةل إن ا ي لتسج

تايل أال يكون رشطا من رشوط امحلاية بغي اب يدين و لعبءا ال مربر هل عىل ا ن يتف ملسـ ّ. 

ية"واقرتح إمانويل سايك إضافة  نصوص علهيا يف بروتوكول " قلميواإل ية ا ية حىت يراعي ذكل اآل سلطات الو ملإىل ا ل ن طل
 .هراري

 .نند للحامية القانويةكسـودعا يوسف بن براهمي إىل وضع تدابري إدارية 
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 8املادة 
 العقوابت واجلزاءات واإلنفاذ وممارسة احلقوق

يار [  ]مسايرة الصكوك األخرى – 1خلا

يق هذا الصك .1 تدابري الالزمة لضامن  تعاقدة، وفقا ألنظمهتا القانوية، ابعامتد ا بهد األطراف ا ل ن تطمل ّ  .تتع

يار [ ية اجلزاءامع حدود عىل أكرث وضع رشوط – 2خلا نا ئت ا  ]جل

رشوع وفقا للامدة  .1 متكل غري ا مليف حال ا سوية 3ل يات  بة ومالمئة، مبا فهيا آ نا رسة و بغي إاتحة تدابري  ت،  ل سـ مي ّن م ي
تدابري احلدودية والعقوابت، وإاتحة  ية وا نازعات واجلزاءات املد لا ن متكل زاءات جمل ية عىل األقل يف حاالت ا لنا ئ ج

تعمد عىل نطاق جت رشوع وا ملغري ا  .اريمل

يار [ با – 3خلا نا سب ما تراه  ية  ية ومد نا سـمراعاة األطراف اليت قد ترغب يف إاتحة جزاءات  ح ن مئ  ]ج

ية،  .1 بة واك نا رسة و نازعات وتدابري حدودية وعقوابت وجزاءات تكون  يات لإلنفاذ وسوية ا فبغي إاتحة آ م سـن ي مل ت ّل م ي
ية، يف حال خرق امحلا ية واملد نا نمبا يف ذكل اجلزاءات ا ئ يديجل ثقايف ا بري ا تقلية املكفوةل ألشاكل ا ل لتع أشاكل /ل

بري الفوللكوري  .لتعا

نة[ِّحددت إذا  .2 تصة  يَّإدارة  همة ، 4لامدة وفقا ل] معخم ها أيضا  مبجاز  ساعدة تلكيف شورة وا ملتقدمي ا للمسـتفيدين مل
شار إلهيم يف املادة  تعلق 2ملا با وناء دة مبوجب هذه املايقاع جزاءات إبإنفاذ احلقوق وي فامي  نا بمىت اكن ذكل  سـ م

يدينعىل الامتس   .ملسـتفمن ا

بدل اذلي  .3 رشيع ا ناء عىل هذا الصك  نوحة  بل الاتصاف لصون امحلاية ا لبغي أن ختضع  ت ب ملم ن لسـ ّ فيه َيطالب ين
 .ابمحلاية

يذ تدابري اإلنفاذ ا .4 سري  ساعدة من أجل  تعاون وا تعاقدة اب تقدم األطراف ا ملبغي أن  ي مل ل مل نفت تن ت ّ نصوص علهيا يف هذا ي
يدي ثقايف ا بري ا تقلالصك، وال سـامي يف حال اكنت أشاكل ا ل لتع ل الفوللكوري واقعة يف أرايض بدلان جماورة أو /ّ

ية متعات يف عدة والايت قضا ية و تلفة أو شعوب أ شرتكة فامي بني بدلان  ئاكنت تكل األشاكل  صل خم  .جمم

 

يق عىل املادة [  ]8لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ةِّمة املقررمقد

يةل اجملموعة كام ييليرعرضت فالداي بو سيك : تشكسوفا  ميونوفا وداريوس أوراب ننورمان ابومان وآن لو مورفان ولرسا  سـي
يىس هماما وخرباء آخرون ياغة اقرتحت ثالثو. عو تعلق ةلصقالت إن مجموعة ا يارات فامي  ي  ورشحت ذكل . )1(ابلفقرة خ

يار  ي1خلقائةل إن ا شدد عىل أ مه  سايرة الصكوك األخرى ويقر بوهجات نظر العديد من اخلرباء اذلين يقولون ابحلاجة ّي ّة  م
ية وال سـامي أنظمهتا ية وا شعوب األ يهنا ممارسات ا حمللإىل وضع جزاءات تراعي العديد من العوامل من  صل ل وقالت إن . ب

ية نا نه يضع حدودا عىل اجلزاءات ا نص عىل رشوط أكرث  ثاين  يار ا ئا جل ي ل يق  .لكخل نص املقرتح يراعي ا تعلوقالت إن ا لل
ية نا شأن اجلزاءات ا يه يف اتفاق تربس  نصوص  تعلق ابحلمك ا ئاذلي تقدم به جاسنت هوغز فامي  جل ب عل مل وأضافت قائةل إن . يي

يار  تعدي3خلا با يف حاالت ا نا تربه  ية ملا  ية ومد نا بة األطراف يف إاتحة جزاءات  شأن ر نظور اخلرباء  ل يأخذ  سـ تع ن ئ غ ب ممب  ج
يدي ثقايف ا بري ا تقلعىل حامية أشاكل ا ل لتع تعلق ابلفقرة . الفوللكوري/ل نقح )2(يوفامي  نص  ّ، قالت إن اجملموعة تقدمت  م ب

سة العامة نقاش اذلي دار يف ا جللندة يف ذكل إىل ا ل  .مست

 تعليقات اخلرباء
يار  نغ غي لمي إنه يفضل ا خلقال  ّ تداخل ) 2(واقرتح أيضا حذف الفقرة . 3هي واقرتح نقل اجلزء األخري . 4مع املادة تألهنا 

با وناء عىل الامتس مبوجب هذه املادة يقاع جزاءات إو"من الفقرة  نا بمىت اكن ذكل  سـ يدينم ) 2(4إىل املادة " ملسـتفمن ا
ية جديدة حبرف   ).ه(عكفقرة فر

يار  يت إهنا تؤيد ا خلوقالت مارا روز  .1نبل

ت شأن ا لوقال بول كوروك إنه يود أن يرى حكام  شأن اإلنفاذ واخلدمات واإلجراءاتب  .بعاون بني ادلول 

يار  سن إنه يؤيد ا خلوقال برسنت هارد ي تحفظات3ي ته الرأي سوزاان شونغ. ل مع بعض ا ) 3(وأضافت قائةل إن الفقرة . فقووا
بت  ياغة طلغري واحضة و بارة لصمن مجموعة ا شأن  يحات  عتو ب يه ابمحلاية"ض فاذلي يطالب  بهتا ". َ يف إبقاء غوأعربت عن ر

 .11حتت املادة ) 4(الفقرة 

تصة إدارة دوية ًورأى رواندل ابرنز أن تكون اإلدارة ا ل  .ًخمل

 خيارات بديةل من اخلرباء
ها  تايل كامدة جديدة ر بديل ا نص ا يىس هماما ا مقاقرتح  لع ل تعاضة هبا عن املادة 12ل  ):4(8سـ والا

تعاون فامي وراء احلدود"  لا

يدييف احلاالت اليت تكون فهيا  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعني /ل يالفوللكوري واقعة يف أرايض بدلان جماورة، 
تدابري  يذ هذا الصك بضامن أن تكون ا تعاون وأن تدمع  ناسب، أن  سب ما هو  بدلان،  لعىل تكل ا ت ح ّل نف تم

تخذة دامعة ألهدافه  هاملا تعارضة  معغري   .م

يدي ثقايف ا بري ا تقليف حال اكنت أشاكل ا ل لتع ية للكالفو/ل متعات أ تلقة أو  شرتكة فامي بني بدلان  صلوري ذاهتا  خم جمم
ية يف ع شاور دحملو تعاون اب بدلان أن  تعني عىل تكل ا ية،  تة والايت قضا ت ل ي متعات لئ شارك الويق مع ا جملوا ث لت

ية، إن وجدت ية وا حمللاأل يذ أهداف هذا الصكصل ية  تنف، يف   ."معل
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 9املادة 

ية تدابري الاتقا لا ن  ل
يار   :1خلا

يدي .1 ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا تقلبق هذه األحاكم عىل  ل تع مج لتط بري الفوللكوري اليت تفي ابملعايري /ل لتعأشاكل ا
نفاذ ند دخول األحاكم حزي ا نصوص علهيا يف املادة األوىل  لا ع  .مل

يف  .2 تكيبغي  يدياألفعال ين ثقايف ا بري ا مترة خبصوص أشاكل ا تقلا ل لتع ل بري الفوللكو/ملسـ ري اليت بدأت لتعأشاكل ا
تلفة،  باحة أو اليت ترعاها هذه األحاكم بطريقة  تكون  نفاذ واليت ما اكنت  خمبل دخول هذه األحاكم حزي ا ل مل ق
نفاذ ورشط احرتام احلقوق اليت  لتامتىش مع األحاكم، يف غضون همةل معقوةل بعد دخول هذه األحاكم حزي ا ل

سابق سـهبا الغري يف ا لا سابكت تخدام ا ل من خالل الا يةسـ سن  نق   .حب

يار   :2خلا
يدي .1 ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا تقلبق هذه األحاكم عىل  ل تع مج لتط بري الفوللكوري اليت تفي ابملعايري /ل لتعأشاكل ا

نفاذ ند دخول األحاكم حزي ا نصوص علهيا يف املادة األوىل  لا ع  .مل

تدابري الالزمة اليت تكفل .2 سـهبا  احلقوق املعرتف هبا مبوجب القلتضمن ادلوةل ا بق أن ا تانون الوطين واليت  كسـ
 .الغري

يار   :3خلا
يدي .1 ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا تقلبق هذه األحاكم عىل  ل تع مج لتط بري الفوللكوري اليت تفي ابملعايري /ل لتعأشاكل ا

نفاذ ند دخول األحاكم حزي ا نصوص علهيا يف املادة األوىل  لا ع  .مل

يف  .2 تكيبغي  مترة خبصوص أشاكاألفعال ين يديملسـا ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع بري الفوللكوري اليت بدأت /ل لتعأشاكل ا
تلفة،  باحة أو اليت ترعاها هذه األحاكم بطريقة  تكون  نفاذ واليت ما اكنت  خمبل دخول هذه األحاكم حزي ا ل مل ق

نفاذ ورشط احرتام احلقوق اليت لتامتىش مع األحاكم، يف غضون همةل معقوةل بعد دخول هذه األحاكم حزي ا  ل
سـهبا الغري سـبق أن   .3املؤهلني وفقا للفقرة كتا

يدي .3 ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقلفامي  ل تع لي ية اليت دلهيا /ل متعات ا ية خاصة  تيس أ نالفوللكوري اليت  ملعمه للمج تك
متعات احلق يف اسرتجاع تكل نطاق ِقد أخرجت عن اليت تكون حقوق فهيا و تكل ا متعات، يكون  جملحتمك تكل ا لجمل ّ

 .ألشاكلا

سؤال   :1لا
ي سات حا لهل تعمل املؤ يةاس سن  ن   .حب

سؤال   :2لا
رشوعة؟ بت حقوق الغري بطريقة  مهل ا  كتس

سؤال   :3لا
ئة عن نظام خاص أن تؤثر يف األنظمة القانوية األخرى؟ نا نيف ميكن للقضااي ا شـ ل  ك

سؤال   :4لا
ثقايف ا بري ا متعات أن تدفع ماكفأة ألطراف أشاكل ا بغي  تهل  ل لتع ل للمج سرت/قليديين جعها من األطراف تالفوللكوري يك 

 ؟االيت يه حبوزهت
سؤال   :5لا

ثقايف  بري ا يابة عن أحصاب أشاكل ا سـهبا الغري اب بق أن ا بغي لدلوةل أن تضمن احلقوق اليت  لهل  تع ن ت لسـ ل ك ين
يدي  الفوللكوري؟/لتقلا

يق عىل املادة [  ]9لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ِّمقدمة املقرر

نودرا ياغة املادة فيقال أرجون  ية  بصي إن اجملموعة ا ياغة املادة 9ملعن ّوقال إن اجملموعة حددت عددا . 6ص يه اليت تولت 
شت سد القضااي اليت نو يارات اليت مل حتظ ابلرضورة بأي اتفاق وإمنا  قمن ا جت  .ّخل

شابه  يار األول  موقال إن ا ثنص الويقة خل شرتط  .WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provّل يه حمك  يف إ يوأ ل يف احلقوق ض
سـهبا الغري أن  تخدام كون تيكتاليت  سابقسـمن خالل الا يةلا سن  ن  يف حكام يقيض بأن . حب ثاين  يار ا يضوقال إن ا ل خل

تدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا يف القانون الوطين  سـهبا الغريسـبق أن اليت ولتضمن ادلوةل ا وقال إن . كتا
يف حكام  ثالث واألخري  يار ا ميا يض ل ية خل تيس أ يدي اليت  ثقايف ا بري ا متعات احلق يف اسرتجاع أشاكل ا مهنح  تقل ل تكتع ل ل للمج

هاخاصة واليت  حتّمكتكون قد أخرجت عن نطاق  تاج . ِ ئةل تعرب عن نقاط احلوار اليت  حتوقال إن األ  من ىل مزيدإّسـ
ش نا قا  .اتمل

 تعليقات اخلرباء
يار  نغ غي لمي إنه يفضل ا خلقال  تعامل مع وأعرب عن حتفظّ عام. 1هي شأن ا ياب أي حمك  ثة وهو  ثا يارات ا شأن ا ل  ب غ ل ل خل ب

ئة نة أو ا نفات ا ملسيا ي  .ملهملص

يار   .2خلوقال راوول رودريغس بوراس إنه يؤيد ا

يار تشونغ إهنا  وقالت سوزاان سؤال . 1خلؤيد ا لوارتأت أال يطرح ا ها الرأي مرياندا رسانغ أيو .  يف هذه املرحةل4ُ يووا فق
بريها وخويس ماريو بونيس ية يف اسرتجاع أشاكل  شعوب األ سن اذلي أشار أيضا إىل حقوق ا تع وكذا برسنت هارد صل ل ي

بب الرضر الوخمي اذلي تعرضت هل يدي  ثقايف ا بسا تقل ته الرأي ديربا هاري. لل  .فقووا

ها من الفقرة  يار ) 2(قلقوأعربت دبريا هاري عن  يدي املع1خلمن ا ثقايف ا بري ا سأةل أشاكل ا تقل و ل تع لم متكل غري ل للرضة  ّ
رشوع ية"والحظت أن فكرة . ملا نسن ا ثل " لح ها يف ذكل  ية جدا  مسأةل ذا مثل ت ية اخلاصة"م يري ". مهاأل لتغواقرتحت ا

ياغة تايل يف ا لصا نرية من : "ل بقة ا سابق بطريقة قانوية وابملوافقة ا سـهبا الغري يف ا سـتورشط احرتام احلقوق اليت ا ملك سـ ن ل ملت
مت ية وا شعوب األ جملا صل يةل يدي ". حمللعات ا ثقايف ا بري ا ية اإلشارة إىل احلق يف اسرتجاع أشاكل ا تقلوأشارت إىل أ ل تع لمه ل

رشوع وشددت عىل رضورة إيرادها متكل غري ا ّاليت تعرضت  مل لل ها الرأي رواندل ابرنز وخويس ماريو بونيس. ّ  .فقووا

بارة  شغاهل إزاء  يو أدامو ايوري ا عوأبدى شا ن سـهبا"ف متد يف الواقع عىل الطريقة اليت "  الغريكتاحلقوق اليت ا سأةل  تعألن ا مل
ها تكل احلقوقكتُسبت ا يار . لمن خال نويل سايك وقال إنه يفضل ا خلووافقه الرأي إ وأشار أيضا إىل املادة األوىل . 1مي

يل. ومعايري امحلاية يىس هماما ورا شـووافقه الرأي أمدو اتناكنوا و  .لكري أواكين-ع

نغ  يار نغيوقال غريغ يو ياغة لّاملادة املقرتحة ال تعرب عن مجموالحظ أن . 1خلإنه يؤيد ا شات اليت أجرهتا مجموعة ا نا لص ا ق مل
ياغة ية ا بني يف  شأن وضع املرا يحات  لصوطلب تو معل ب  .ووافقه الرأي رواندل ابرنز. قض

تعلق ابلفقرة  سأةل واحدة  توأعرب جاسنت هوغز عن قلقه إزاء  يار ) 3(م ن1خلمن ا ياء تت واليت  شـاول إماكية إعادة األ ن
يوسكو بو وتدخل يف إطار عدد من صكوك ا سأةل خارجة عن نطاق معل الو ها، وقال إهنا  ناملادية أو اسرتجا ل ي م  .ع

يار  يوسكو ال تغطي احلاالت الواقعة داخل احلدود 3 وال سـامي الفقرة 3خلوقال بول كوروك إنه يؤيد ا نه ألن صكوك ا ن  ل م
بق عىل  ية وال  نطالو تن نفاذط ية حزي ا بل دخول الاتفا بت  ياء اليت  لاأل سل قشـ ق ُ. 
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 10املادة 
ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي  مللكالعالقة حبامية ا

يار [ ية – 1خلا ية مبوجب الصكوك القانوية ادلوية ا نيؤكد عىل امحلاية ا ل ن ملعيل لتمك ّ[ 

يدي ثقايف ا بري ا تقلال حتل حامية أشاكل ا ل لتع بقة عىل أ/ل هذه األحاكم حمل امحلاية ا بري الفوللكوري وفقا  ملطشاكل ا لتع ً ل
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تقاهتا/ل بري الفوللكوري و شـأشاكل ا متع ناء عىل /ل ها  ب وأي حتوير  ية الفكرية ل مللكصكوك ا

ثقايف نوالصكوك القانوية لادلوية  تونوع أشاكل الوالربامج اخملصصة لصون الرتاث ا ثقايف لت لبري ا  والهنوض امواحلفاظ علهيع
 .، بل تمكل تكل امحلايةهبام

يار [ يل الصويتأرسـهتا يتبع سابقة  – 2خلا شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب ية الفكرية/ لتي مترارية حقوق ا مللكيؤكد ا سـ ّ[ 

ناء عىل هذه املعاهدة تُبقي  نصوص علهيا يف الصكوك القانوية ادلواية امحلبامحلاية  نا ية الفكرية مل شأن حقوق ا مللكية  ب عىل ل
ها وال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكل سري أي حمك من أحاكم . لحا يه، ال جيوز  تفو تكل امحلايةّهذا الصك عل  .بمبا خيل 

يار [ يدي ملدة غري حمددة – 3خلا ثقايف ا بري ا مترار حامية أشاكل ا ّيؤكد عىل ا تقل ل لتع ل سـ ّ[ 

تعلق ثب يفامي  بري ا لأشاكل ا يديلتع ية /لتقلقايف ا يا حملمالفوللكوري ا ية الفكرية ملدة حمددة، تكون لحا ّمبوجب قوانني ا مللك
يةا نصوص علهيا يف هذا الصك سـبقأل  .ملللحامية ا

 

يق عىل املادة [  ]10لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا
 ِّمقدمة املقرر

يار بني اذلين تقدموا  خبحتدث نورمان ابومان ابمس مجموعة اخلرباء واملرا ّ نص املادة ق ناول 10وقال إن املادة . 10لات  تت 
ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي ثرية للجدل. مللكالعالقة حبامية ا ست  موقال إن املادة  ناول . لي تتوقال إهنا 

يني هام تني ر سـسأ ل ت: ئيم ية الفكرية واب يدي بقانون ا ثقايف ا بري ا لعالقة حامية أشاكل ا تقل ل مللكتع ل دابري األخرى غري تدابري ل
ية الفكرية بني بوضوح . مللكا ية  شأن الويقة األ يق املقدم  ية الفكرية، الحظ املقرر أن ا ّوعن العالقة بقوانني ا ي صل ث ب لتعل ِّ مللك

ها يف إطار قوانني ثغرات يف امحلاية املقدمة  تدراك ا يدي هو ا ثقايف ا بري ا هدف من توفري امحلاية ألشاكل ا لأن ا لل سـ تقل ل لتع  ل
ية الفكرية  سارية مللكا يالا هدف هو عدم انقطاع .لحا يق يوحض أيضا أن ا ل وأضاف قائال إن ا ّ نسائر أنواع امحلاية القانوية لتعل

يق أهداف عامة أخرى يدي قصد  ثقايف ا بري ا بقة عىل أشاكل ا تدابري ا حتقوسائر ا تقل ل تع ملط لل يار .ل ند إىل 1خل وقال إن ا يست 
بري إىل نص الويقة ا ثحد  ك يةّ يارين اآلخر. صلأل سة نعّين يعربان خلوقال إن ا نظر اليت أعرب عهنا اخلرباء يف ا جلل وهجات ا ل

يار . العامة ية 1خلوقال إن ا يد عىل امحلاية ا تأ يد ا يل  ك لتمكل يةيف نللصكوك القانوية ادلوية ا ل يار . ملعن  2خلوأضاف قائال إن ا
ية الفك مترارية حقوق ا يد عىل ا تأ مللكيريم إىل ا سـ ك يار . ريةل ياغة ا خلوقال إن  يد عىل 3ص تأ يفت  ك أ لل ية مدة امحلاية غري ض مهأ

يدي مبوجب هذا الصك ثقايف ا بري ا ّاحملددة اليت ميكن إاتحهتا ألشاكل ا تقل ل لتع ل ّ. 

 تعليقات اخلرباء
يار  خلقالت سوزاان شونغ إهنا تفضل ا ية الفكر1ّ يارين اآلخرين يؤداين إىل تداخل مع حقوق ا مللك ألن ا ووافقهتا . ية القامئةخل

 .يالرأي مرياندا رسانغ أيو

يل شـوحذرت را شاؤه-ّ نظام اخلاص اجلاري إ ية الفكرية اب نلكري أواكين من مقابةل نظام ا ل ها الرأي رواندل ابرنز. مللك . فقووا
بح 11 ابملادة 10واقرتحت إبدال املادة  نواهنا يك  يري  يص و ع ية"تغ تا مأحاكم  بح " خ ها يك  يري  يصو بعد امحلاية ال"نّصتغ تست 

تخدام تدابري امحلاية القانوية األخرى نمن خالل هذا الصك ا سـ ّ." 

يهلوأعرب  يل زميان عن  تفضاب يار ف شدد  للخ ا  .2ّمل

يار  نغ غي لمي إنه يفضل ا خلوقال  بارة 3هي يةاتكون "لع رشيطة تقدمي رشح واحض  يارين ". سـبقأل  2 و 1خلوالحظ أن ا
يب واحد هو كام ييل عشوهبام  ها يف الوقت ذاته احرتام أية ست :ي بغي  يدي ابمحلاية ولكن  ثقايف ا بري ا لتع أشاكل ا ين تقل ل تع لمت ل

بري  ثال عىل ذكل اإلشارة أو الرمز اذلي يكون جزءا من ا نحت ألفراد، وذكر  ية الفكرية اليت تكون قد  تعحقوق  لمك م للملك
يدي أو  ثقايف ا تقلا يقيلل نف املو سـا تايل. ملص سؤال ا لوطرح ا يا مبوجب حق املؤلف أو إذا اك: ل يقي  نف املو محمن ذكل ا سـ ملص

تخدام تكل  نع ا سجةل حيق هل  تجارية ا هل يعين أن ماكل تكل العالمة ا سجةل كعالمة جتارية،  سـاكنت تكل اإلشارة  مل ل مم ف
يدي؟ وقال إن مفردة  ثقايف ا بريه ا تعلق بلك أشاكل  يد فامي  بل ا تقلاإلشارة أو ذكل الرمز من  ل تع لي تف يةا"ملسـق يف " سـبقأل

يار  تني3خلا تني ا ن تغطي إماك ثي تواصل املدة أو امحلاية ألشاكل األوىل يه املدة أي : ن ية الفكرية  تفور انقضاء حق ا مللك
ية يه  ثا يدي؛ وا ثقايف ا بري ا نا ل تقل ل لتع ية ال هم من ذكل أن سـبقأل ثارية، أي من املمكن أن  يفعىل ممارسة احلقوق الا سـتئ

ن تخدام أشعماملاكل حيق هل  ية الفكرية قامئةسـ ا شعب األصيل مادامت حقوق ا بل ا يدي من  ثقايف ا بري ا مللكاكل ا لق تقل ل لتع  .ل
شموال يس  موالحظ أن ذكل   .ّ بصورة حمددةل

ياغهتا عىل  رشط أن تعاد  تفاظ هبا معا، لكن  تاكمةل وميكن الا ثالثة  يارات ا يلونني لوان رويس إن ا صوقالت  ب ل حخل م خ
سلمي نحو ا لا ها الرأي ج. ل يارين .اسنت هوغز والزارو ابريفقووا خل وقالت إهنا تؤيد ا  .3 و1ّ

يار  يزيا بني 3خلوقال جاسنت هوغز إن ا ها حامية مت خيلق  يدي يف عالقهتا حبق املؤلف واليت  ثقايف ا بري ا لأشاكل ا تقل ل لتع ل
ست ك تجارية اليت  يدي يف عالقهتا ابلعالمات ا ثقايف ا بري ا يحمدودة املدة، وأشاكل ا ل تقل ل لتع ل ّوقال إن ذكل خيل . ذكلل

ية الفكرية ذات مدة امحلاية  ست من أنواع ا تجارية  ثالثة ألن العالمات ا ية الفكرية ا توازن فامي بني أنواع ا مللكاب يمللك ل ل لل
 .احملدودة
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يارين  ية الفكرية األولوية عىل القانون العريف، 2 و1خلوالحظت ديربا هاري أن ا يان ا مللك   سّهالن يف الواقع حقيفيعط
يدي ثقايف ا بري ا ساب أشاكل ا تقلاملؤلف عىل  ل تع لح شموةل . ل ست  هدف هو حامية املوضوعات اليت  موقالت إن ا لي ل

ية الفكرية يار . مللكاب  .ّ اذلي يؤكد عىل مدة امحلاية غري احملدودة3خلوقالت إهنا تؤيد ا
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 11املادة 

يةملعامةل ا  طنالو

نا لبغي أن تكون احلقوق والفوائد ا يديين ثقايف ا بري ا تقلئة من حامية أشاكل ا ل تع لشـ ناء عىل /ل بري الفوللكوري  بأشاكل ا لتع
ميني يف  نني أو  يدين املؤهلني، من موا يع ا تاحة  نفذ هذه األحاكم ادلوية،  ية اليت  تدابري أو القوانني الو مقا ط مجل ل ت ن تفل ملسـم ط

بات والالزتامات ادلوية نه كام هو حمدد مبوجب الوا لبدل  جي يدون األجانب املؤهلون ابحلقوق ينو. بع تع ا ملسـتفبغي أن  يمت
نوحة رصاحة مبوجب  يدون من مواطين بدل امحلاية، ابإلضافة إىل احلقوق والفوائد ا تع هبا ا ملموالفوائد ذاهتا اليت  ملسـتفمت ي

 .لهذه األحاكم ادلوية

يق عىل املادة [  ]11لتعلييل ذكل ا
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يق لتعلا
 

 ةِّمقدمة املقرر
ي يلسقالت اندايي  يت أبوبكرين ورا شـيب إن اجملموعة معلت بدمع من ساوداتة وا وقالت إن اجملموعة . لكري أواكين وآخرين-ل

متعات اليت يه من مواطين دوةل طرف ومن  هدف من هذا احلمك هو ضامن امحلاية القانوية  نوان املادة ألن ا للمجغريت  ن لع ّ
ميني يف دوةل طرف أخرى تايل. ملقا سؤال ا لوطرحت ا تخدمة يف دوةل يف : ل يدي  ثقايف ا بري ا سـحال اكنت أشاكل ا تقل ل متع ل ل

سوية ذكل يف إطار امحلاية مبوجب نظام خاص؟  يف ميكن  يون من دوةل غري طرف،  يدون األ تطرف واكن ا فكصل ملسـتف
بو لعام : لوقالت إن اجملموعة نظرت يف لك الصكوك ادلوية القامئة ية برن واتفاق تربس ومعاهدات الو ياتفا ي وقالت . 1996ق

سأةل  ها ختص  مإهنا  ّ ية"لك سأةل " طناملعامةل الو ية دلهيا ". ادلوةل األكرث رعاية"مو تجاوز احلدود الو نوقالت إن امحلاية اليت  طت
نني ثيارين ا ية. مع نوقالت إن امحلاية ادلوية هممة يف القوانني الو بة يف إقامة نظام خاص للحامية دفع . طل غوقالت إن الر
ميي أو رضورة وضع رشوط أو أحاكم لاجملموعة إىل ا يد اإل بان عىل ا قلساؤل حول احلاجة إىل أخذ امحلاية يف ا لصع سـ حلت

ميي نظام اإل ية مالمئة يف لك جزء من ا قلرش ل يع وأضافت قائةل إن اجملموعة . وقالت إن اجملموعة حافظت عىل املادة كام يه. ت
نه ال متع يف دوةل  يش فهيا ا شت احلاالت اليت  لكان جمليع تألف من مواطين تكل ادلوةلق ند . ي  تكل احلاالت  يكون  بوقالت  ل سـ

ية واحلرص عىل أن  ثل لضامن املعامةل الو نشأن املعامةل اب مل متعطب بدل األصيل  بقة يف ا ثل  للمجتكون املعامةل اب ل مط  .ّمل

بوين إن اجملموعة اسرتشدت ابلصكوك ادلوي لوقال إدواردو  يزيةتمي بدأ عدم ا لمت األخرى و نهيا وقال. م نحت دوةل ملوا ط إذا  م
يزي سواء دون أي نوع من ا تدابري القانوية لألجانب عىل ا نداهتا، وجب إاتحة تكل ا مترارية  متحقوقا اب ل ن ل لسـ وقال إن . سـ

ثال يف  متعات  ية واإلقامة ادلامئة ويراعي احلاةل اليت تكون فهيا ا ية قامئ عىل ا مبدأ املعامةل الو جملم سـ نن من أرايض أكرث جلط
 .ّتكون من الرحلدوةل أو 

 تعليقات اخلرباء
شأن معىن  يحات  يوت تو تا بريا ببت  ض سـ ي سنيفيطل متد ". املقمي"ومعىن " املواطن"ج يق تكل املادة  سـيعوقالت أيضا إن  تطب

نص الهنايئ يعة ا لعىل   .طب

تووأشار  ييس أغو سـما شأن مادة كي ي. 8ُ جديدة اذلي ذكر يف املادة 12ب إىل الاقرتاح  . و أدامو ايوريفووافقه الرأي شا
تدابري للحدود اجملاورة لوساءل أيضا عن ا  .ت

نغ غي لمي عن حصة اجلزء األخري من املادة  ّوساءل  ي نوحة رصاحة مبوجب هذه إابإلضافة "هت ملمىل احلقوق والفوائد ا
تايل". لاألحاكم ادلوية سؤال ا لوطرح ا بدل ألف اذلي ال : "ل شخص احلصول عىل امحلاية من ا ميإذا حاول ا ل نح امحلاية كام ل

بدل ألف حيق هل اإلرصار عىل  نيب اذلي يطالب ابحلقوق يف ا هل يعين ذكل أن مودع الطلب األ ها هذا الصك،  لشرت جي ف ّط
يري  بدل ألف؟ وساءل عن إماكية  تاحة ملواطين ا ية اليت يه يف الواقع غري  بدل ألف هذه احلقوق اإلضا يح هل ا تغأن  ن ت ل مل ف يت

بح  يصنوان املادة يك  ية وأكرثا"ع  ".طنملعامةل الو

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 

 


