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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 سبمترب 27: لا

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

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

  الدورات الفريق العامل األول ما بني مداوالتحمضر 
  األمانةإعدادمن ثويقة 

 

 مقدمة

، طلب إىل 2010ل يويو 23 إىل 19خالل اجامتع الفريق العامل األول ما بني ادلورات اذلي عقد يف الفرتة من  .1
 (WIPO/GRTKF/IWG/1/4)حمرضا ملداوالت الفريق العامل األول ما بني ادلورات "األمانة أن تعد 

يقاتضمني شأن لتعل اكفة ا بت والاقرتاحات اليت قدمت خالل اجامتع الفريق العامل األول ما بني ادلورات 
يةاألهداف و ية العامة واألحاكم املوضو تو بادئ ا عا جهي ل تطاع  نسبتسـو. مل يقات والاقرتاحات ملسـقدر ا لتعلا

تدرج . لشخصيةبصفهتم ااخلرباء من قدهما من إىل جامتع الاخالل املقدمة  يق الاقسـو رتاحات املقدمة لتعليف ا
نظر فهيا ادلول األعضاءاخلرباء من  ياغة يك  شأن ا بني  تاملرا لص ب  ".ق

يكون حمرض املداوالت هذا أن " ما بني ادلورات وطلب الفريق العامل األول .2
"(WIPO/GRTKF/IWG/1/4) نة تاحا يف هذه ادلورة  للج  ية الفكرية م ية اب ية ادلوية ا مللكاحلكو نم ملعل

يدية والفوللكورواملوار ية واملعارف ا تقلد الورا ية ادلوية (لث نة احلكو لا  .)مللج

يه،  .3 حتوي املداوالات اليت  اليت WIPO/GRTKF/IWG/1/4ثالويقة يتضمن ثمرفق هذه الويقة فإن علو
يل . خالل اجامتع الفريق العامل ما بني ادلوراتعقدت  بارشة  املداوالت يف شلك تعديالتتكلتسجوقد مت  م 

نقاش خالل اجامتع الفريق األول ما بني ادلورات  نص اذلي اكن حمل ا لأدخلت عىل ا  ثالويقة(ل
WIPO/GRTKF/IC/17/4/Prov. (يقات و ئةلتعلوكذكل يف شلك  يقاتسـأ . لتعل وردت يف ابب ا

ياغة يف  شأن ا بني  لصوأدرجت الاقرتاحات املقدمة من املرا ب  .لتعليقاتاجلزء اخلاص ابق

A 
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 من أجل احلفاظ عىل حمرض مداوالت الفريق العامل األول ما بني ادلوراتو .4
(WIPO/GRTKF/IWG/1/4)يا يف الوقت ذاته با بقدر اإلماكن مع كونه وا ف   :مقتض

تضمن  )أ( اليت متت خالل اجامتع الفريق العامل األول ما بني لتعليقات سوى املداخالت اجلزء اخلاص ابيال 
 ادلورات،

رشة اإلبقاء عىل  متو )ب( سادسة  رشة وا سة  تعديالت اليت اقرتحهتا ادلول األعضاء يف ادلورتني اخلا عا ل ع م ل
ية ادلوية  لنة احلكو نصمللج تعديالت . ليف ا بارشة ا بت  لو م  يف اليت اقرتهحا خرباء من ادلول األعضاءنس

ية، حىت ميكن  بصفهتم إىل من قدهما من اخلرباءاجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلورات  لشخصا
يهن يزي  با رشة المت سادسة  رشة وا سة  تعديالت اليت اقرتحهتا ادلول األعضاء يف ادلورتني اخلا ع وبني ا ل ع م ل

 .للجنة

سطري اإلضافات املقرتحة، برازوإل )ج( تعديالت املقرتحة، مت  ت ا بارات اليت اقرتحت ل لعأما املفردات أو ا
ها من ادلول األعضاء اء أو اقرتح أحد اخلربادلول األعضاء إحدى  شأهنا  الكهامأاثرأو فحذ ساؤالت  ب  ت

ياغة. ّمربعنيفرتد بني قوسني  شأن ا يارات املطروحة  تان للفصل بني ا تان املا رش تعمل ا لصو ب خل ئل ط ل . تسـ
بري اذلي قدم الاقرتاح مويقرتن بلك من الاقرتاحات املقد شري إىل الوفد أو ا ية  ياغة حا شأن ا خلة  ت شـ لص ب

ند الاو عشري  يه الاقرتاح أو من وافق عىلقتضاء إىل ت  من الوفود أو من اخلرباء، علمن مل يوافق 
سجل و. حسب لك حاةل توى الاقرتاح،  سريا  يلو قدم أحد الوفود أو اخلرباء  حمل سري يف ذكلتف لتف ا

ية سريية الواردة يف احلوايش صادرا عن األمانة، . شـاحلا نصوص ا تفوال يكون أي من ا شارلل ا مما مل يكن 
هذه الويقة. إىل غري ذكل يغ اللغوية  تلف ا تلف ترقمي احلوايش يف  ثومن املمكن أن  لص خم سجل . لخي يكام 

نظر فهيا ادلول األعضاء سـهبا إلهيم يك  ياغة و شأن ا بني  ثلني للمرا تاملرفق اقرتاحات اخلرباء ا ن لص ب يملم  .ق

ئةللتعليقات، اجلزء اخلاص ابويف  )د( يقات واأل سـمجعت ا تعلقة هبا، ماكن، قدر اإللتعل سائل ا ملسب ا مل  ،حب
شات اليت أجريت خالل اجامتع الفريق العامل األول ما بني ادلورات نا قوفقا  الوقوف ومن أجل . للم

شات اليت دارت خالل عىل نا ق جوهر ا شات اليت دارت الاجامتعمل نا با  ق، أضافت األمانة موجزا  للم مقتض
يه ابما وهو (مادة من املواد بشأن لك  لشار إ شاتنظرة عامة حول: "آليتي نا ق ا لويس القصد من "). مل

ساطة هوهذه امللخصات أن تكون شامةل ولكن ساعدة بب القصد مهنا  ية ادلوية م  نة احلكو لا عىل مللج
تعديالت اليت اقرتحوها اخلرباء قدهما وضع الاقرتاحات اليت  الفريق العامل األول ما بني يف اجامتع لوا

هاادلورات يف  قيا ي سـ سريهاح لصحا  .تفو

بارشا هبذه الويقة .5 نة تربط ارباطا  تاحة أيضا يف هذه ادلورة  ية ا تا ثوالواثئق ا ت ت للج مل ل  :مل

شاركني يف اجملخص للتقرير  )أ( شمل قامئة اب ملفريق العامل األول ما بني ادلورات  الفريق امتع ي
(WIPO/GRTKF/IC/17/8)، 

يدي أحاميةشأن باملواد مرشوع أحاكم  )ب( ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع بري / ل  اليت يالفوللكورلتعأشاكل ا
 .(WIPO/GRTKF/IC/17/9)الفريق العامل األول ما بني ادلورات يف أعدت 

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام إن  .6 مبحرض للجا
 اجامتع الفريق العامل األول ما بني ادلورات مداوالت

 .الوارد يف املرفق

 ]ملرفقييل ذكل ا[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي مترب 20: لا  2010سب 

  الفريق العامل األول ما بني الدوراتمداوالت حمضر 

  يالفولكلورالتعبري أشكال / التقليديماية أشكال التعبري الثقايفحلاألحكام املعدلة 

  أهداف السياسة العامة واملبادئ األساسية

 توايتحملقامئة 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  1نوسوء الاتفاع هبالتعأشاكل ا
ية "5" متعات ا حمللمتكني ا  جمل
يةفلعريةدمع املامرسات ا "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
نصفة "9" رشوط  ثقايف  بادل ا بحث وا ية وا مالهنوض ابحلرية الفكرية وا ب ل ت ل لن  لف
ثقايف "10" نوع ا هام يف ا لاإل لت  س
ية الهنوض  "11" توى ا[لتمناب جملعىل  يةمسـ ية  بتمنية ]حمللمتعات ا شعوب األ صلا شعوبل يةلوا متعات  2صل غري األ جملوا

ية متعات[ 3حمللا يةجملوا يدية  حملل ا يةلتقلا ثقا متعات ا فوغريها من ا ل شطة و؛ 5]4جمل رشوعة نأ تجارة ا ملا  ل

                                                           

يك1  .ملكسـ وفد ا
تا ابب شايفر 2 ناطقة ابللغة اإلنلكزيية، ال توجد . ليكور ييل لكري باليم عىل املالحظة، موحضة أن يف عدد من أقالمي الاكرييب ا لووافقت  شعوب "ل

ية رسا". صلأ قساكن هذه ادلول قدموا إلهيا طوعا أو  هؤالء األشخاص اذلين مل يكون. ف بح  لومع مرور الزمن، أ يق ص يني، ابملعىن ادل قوا ساكان أ صل
متزية يدين، ثقافات وممارسات  بارمه  بغي ا ملللكمة، وإن اكن  تف مسـن ت  .عي

تخدم يف األنظمة ادلوية ويف املفاوضات اجلارية  3 نادا إىل ما هو  ساقا، ا تعامل املصطلح أكرث ا لقالت سوزاان شانغ إهنا تود أن يكون ا سـ س ت مسـ ت
تحدة بارة . ملاألخرى يف إطار األمم ا متعات"عورأت أن  يدية وغريها من ا متعات ا جملا ئةل" لتقلجمل ثري العديد من األ سـمهبمة وأهنا ميكن أن  وقالت إهنا . ت

ية [ يةالصفحة يف شـاتبع احلا تا لا  ]ل

A 
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ية الفكرية  "12" بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباست
ثقة ا "13" ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  بادةلف

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
شمول )د( لبدأ املرونة وا  م
ثقا )ه( بري ا لبدأ اإلقرار ابلطابع اخلاص  للتع  يف وخصائصهم
يدية )و( تاكمل مع حامية املعارف ا تقلبدأ ا لل  م
ية )ز( شعوب األ بات إزاء ا صلبدأ احرتام احلقوق والوا ل ج يةو م شعوب غري األ صلا يةو 6ل متعات ا حمللا وغريها من [ 7جمل

متعات  يديةجملا متعات [ ]لتقلا يةجملا يةحمللا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ف ا ل جملتقل  9]8ل
يديمبدأ احرتا )ح( ثقايف ا بري ا تقلم عادات الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن ها/ل  نقلالفوللكوري و
ية تدابري امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ط( نبدأ فعا ل  م

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

نص بأمكهل إىل  تواصل يف ا شلك  شار  لتفضل أن  ب ية"مي متعات ا يني وا ساكن األ حمللا صل يع " جملل يغطي اهامتمات ا ية  بري شامل بدرجة اك مجلفذكل ا ل فتع ل
هوم ابل يين مولر عىل املالحظة. فعل إىل حد مامفو  .بووافق 

يك 4  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 5
تا ابب شايفر 6  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 7
يك 8  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 9
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ث ية ً:الاث  عاألحاكم املوضو
 موضوع امحلاية .1
يدون .2  ملسـتفا
رشوع  .3 متكل غري ا ملأفعال ا  )نطاق امحلاية (10نوسوء الاتفاعل
 إدارة احلقوق .4
يداتالا .5 لتقيناءات وا  سـتث
 مدة امحلاية .6
ية .7 رشوط ا شلكا  لل
 العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق .8
ية .9 تدابري الاتقا لا ن  ل

ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي .10  مللكالعالقة حبامية ا
ية .11 ميامحلاية ادلوية واإل  قلل

                                                           

يك 10  .ملكسـوفد ا
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 هدافاأل :ًأوال

بري الفوللكوريينبغي أن هتدف حامية  يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا تع أشاكل ا تقل ل لتع ل  : إىل ما ييل11ل

مية  لقإقرار ا
ية [ بأن قراراإل "1" شعوب األ صلا يةل شعوب غري األ صلوا ية 12ل متعات ا حمللوا متعاتو[ 13جمل ية  جملا يدية وحمللا غريها لتقلا

ية ثقا متعات ا فمن ا ل ية أو15 ]14]جمل ثقا متعات ا ف وا ل متعات  جمل ثقايفماليك وأحصاب/16املصدرجملا بري ا ل أشاكل ا  لتع
يدي ثقايفلرتاهثم/ أن لرتاهثايعتربون/تعترب[ 17لتقلا يةل ا مية ذا ت  مي18]ق ية ةق، مبا فهيا  ية ورو ية وثقا ح اجامت ف ع

تصادية  ية قوا سلمي[و وتربوية، 19]وجتارية[وفكرية علمو ثقافات[ 21قميةبقرار اإل 20]بأن لتا يدية  ]لا أشاكل لتقلا
بري يديلتعا ثقايف ا تقل ا ية الفكريةاليت والفوللكور  22لل نفات ميكن حاميهتا مبوجب ا مللكتج  مصن ًأطرا شلك ت[ 23ت ُ ُ

ية [عود ابلفائدة عىل تبداع اإلبتاكر ولال شعوب األ صلا يةل شعوب غري األ صلوا ية 24ل متعات ا حمللوا متعات[ 25جمل  جملوا
ية  يةحمللا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل هاىل وع27] 26]ل رشية أ مجع ا  ؛28]لب

هوية تشجيع الاحرتام  29لواحلفاظ عىل ا
ثقافات[تشجيع احرتام  "2" يدية ] لا يديلتقلا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعبريا عن اإلبداع  تاليت شلك والفوللكور 30ل

ية هوةل وامجلا نفات ا بة  عاب للمص جملسـ متعات[كرامة احرتام  و،31 عىل حد سواءلن شعوب وا جملا صون أشاكل  اليت ت32]ل
                                                           

تعامل : مالحظة من األمانة11 يدي"عبارة سـيرد ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بارة " ل بري الفوللكوري"عو تنييف هذه األحاكم" لتعأشاكل ا وقد . ف مكرتاد
ترصة عىل الوجه اآليت ياان  خمترد أ يدي: "ح 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

ية جنة عىل حصة هذا الاصطالح أو غريهللاجامتعات ا ها يف القوانني الو تعام تعامل اصطالحات أخرى أو حيد من ا ته، وال يؤثر يف ا ن أو مالء سـ طسـ ل م
ية  .قلميأو اإل

تا ابب شايفر 12  .2انظر املالحظة . ليكور
يك 13  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 14
نايرت15 بريات الواردة يف لتع وضع اكفة اسلي اقرتحت اناتشا  بري يف ا نوع ا يط الضوء عىل ا متعات بني أقواس  شري إىل ا تعبريات اليت  ت سل لت ل لكت ل جمل

نص  .لا
 . مرياندا ريزانغ أيو16
يال مؤيدا القرتاح قدمه إميانويل سايك17  .هينغاسرتاينو ما
يدي اب 18 ثقايف ا بري ا مية أشاكل ا يع اإلقرار  يين مولر إن عىل ا تقال  تقل ل تع عمجل ل ل بق مية ب ها  نا  متعا  تفاء ابإلقرار بأن  قبارها كذكل وعدم الا مينحجم ي معك

يال أوما عىل املالحظة. معينة  . يسـووافقت مار
نة 19 ية خبصائص  متعات ا تجارية اثنوية وإهنا ذكرت نظرا السام بعض ا ية ا يقالت زيلونني لوان روز إن األ حملل ت ل معمه هم، . جمل فوقد يؤدي ذكل إىل سوء 

يع ثقافهتاوال سـامي بني ت متعات أخرى تعارض  متعات و بكل ا جم سم هبا " قمية جتارية"وقد أشار الاصطالح  .جمل نة  ثانوية خلصائص  ية ا تإىل األ ي ل تمه مع
متعات  شعوب وا هم بني تكل ا بب يف سوء  متعات وقد  بة للعديد من ا متعات، وقد يكون ذكل الاصطالح حمفوفا ابخملاطر اب جملبعض ا جمل لجمل فسـ يتس لن

ية يع ثقافهتاصلاأل  .ب اليت تعارض 
تعاضة عن 20 توريو راغونزيي الا سـ اقرتح  سلمي بأن"في مية"بتعبري " لتا   ".بقاإلقرار 
 .20انظر املالحظة . فيتوريو راغونزيي 21
تعاضة عن لكمة 22 توريو راغونزيي الا سـ اقرتح  ثقايف"بعبارة " ثقافات"في بري ا لأشاكل ا   ".لتع
 .فيتوريو راغونزيي 23
تا اب 24  .2انظر املالحظة . ب شايفرليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 25
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 26
نايرتس 27  .15انظر املالحظة . لياناتشا 

 
  .20انظر املالحظة . فيتوريو راغونزيي28
 .ال أوماييسـووافقت عىل املالحظة مار. طوييس سعد 29
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ثقافات وذكل الفوللكور  بري عن تكل ا لا يةلتع ثقا فوهويهتا ا ية  33ل ثقا فوحتافظ علهيا، وكذا سالمهتا ا ها ل يةقميو  لفلسفا
ية؛و  حالفكرية والرو

ية [ ياجات ا لفعلية الا ت حب ية[تل حمللمتعات ا  34]للمج
نحو الواجب]  بالاسرتشاد[ "3" بار عىل ا لاألخذ يف الا تطلعات واألماين 35عت  عن 36]مبارشة[ الصادرة لا

ية [ شعوب األ صلا يةول شعوب غري األ صلا ية و37ل متعات ا حمللا متعات 39 38جمل يةجملوا يدية و حملل ا غريها من لتقلا
متعات  يةجملا ثقا فا ها [و 40]ل يةقاحرتام حقو يق الرخاء  42] يف ظل القانون الوطين وادلويل41عامجلا هام يف  حتقواإل س

ية  ثقا تصادية وا ية الا فوا لق تدامةبيئية لوالتمن ية ا سـوالاجامت تكل ملع متعاتا[ل  جملشعوب وا  44] ؛43]ل

رشوع[منع [ متكل غري ا ملا يديب 46نإلاتحة الاتفاع املالمئ 45نوسوء الاتفاع ]ل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع أشاكل /ل
بري الفوللكوري يديأحصابحامية حقوق  ]لتعا ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل  47لتعأشاكل ا

ية [تزويد  "4" شعوب األ صلا يةل شعوب غري األ صلوا ية 48ل متعات ا حمللوا متعات [ 50 49جمل ية جملوا يدية وغريها من حمللا لتقلا
ية ثقا متعات ا فا ل ثقايف أحصاب/52 ]51]جمل بري ا لأشاكل ا بري الفوللكوري/لتع ية، 53لتعأشاكل ا لعمل ابلوسائل القانوية وا ن

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

 .22انظر املالحظة . فيتوريو راغونزيي30
 .22انظر املالحظة . وريو راغونزييفيت31
نايرتس 32  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
 .29انظر املالحظة . طوييسسعد  33
نايرتس 34  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
ية، فإهنا ال ميكن أن تكون العامل 35 شعوب األ تطلعات واألماين اليت تعرب عهنا ا ية ا سامن إنه عىل الرمغ من أ صلقال جوان أ ل ل مه يد يف ك ح احلامس الو

متلني. حتديد نطاق امحلاية تفعني ا هور وا بار أيضا مصاحل عامة ا حملوقال إن من الرضوري أن تؤخذ يف الا ن ملت ياال أوما عىل .مجلع يسـ ووافقت مار
 .املالحظة

 . واحضة" مبارشة"مل تكن لكمة . يوسف بن براهمي 36
تا ابب شايفر 37  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . غسوزاان شان 38
يك 39  .ملكسـوفد ا
نايرتس 40  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
ست الفردية للحقوق 41 ية و يعة امجلا نان عىل ا يشدد غوابالكر ع ب لشـ لط  .ووافقت زيلونني لوان روز عىل املالحظة. ي
نان 42 شلك واحض ألغراض ا. يشـغوابالكر بغي حتديد الصكوك ادلوية  سامن إنه  بوقال جوان أ ل ي  .ليقني القانويننك
نايرتس 43  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
ية الفكرية44 ناول ا توريو راغونزيي إن تكل األهداف ال  مللك قال  تت يل. 78انظر أيضا مداخةل آن يل مورفان، املالحظة . في لكري -شـووجدت را

بدأ  هدف تكرارا  للمأواكين هذا ا هدف حذفهواقرتحت ) أ(ل  ".1"ل أو جعهل ا
 .سـيكملكوفد ا 45
 .لأوسوادلو ركزي أويفروس 46
بارة  47 تعاضة عن  نايرتس الا عاقرتحت اناتشا  سـ ثقايف "لي بري ا رشوع وسوء الاتفاع إلاتحة الاتفاع املالمئ بأشاكل ا متكل غري ا لنع ا تع ن ن لمل ل م

يدي بارة /لتقلا بري الفوللكوري  بعأشاكل ا يديأحصابحامية حقوق "لتع ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوريأشاكل /ل  .لتعا
تا ابب شايفر 48  .2انظر املالحظة . ليكور
  .3انظر املالحظة .  سوزاان شانغ49
يك 50  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 51
نايرتس 52  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
نايرتس 53  .لياناتشا 
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تداب ]اإلنفاذ الفعاةل[  تدابريمبا فهيا ها، 54الالزمةري لا هم/قمن أجل حامية حقو تعلق بأشاكل قحقو ي فامي 
يديتعبريمه/تعبريها ثقايف ا تقل ا بريها/لل تلضامن حامية احلقوق املربطة بأشاكل  / 55 الفوللكوريتعبريمه/تعأشاكل 

ثقايف بري ا لا بريها[ 56لتع رشوع ألشاكل  متكل غري ا تعنع ا مل ثقايف وتعبريمه/لمل بة[ و57اوحتويراهت، ]مشـتقاهتا[ل ا  58]قمرا
يدي،  طرق ياق العريف وا تقلالاتفاع هبا خارج ا سـ لن ية من الاتفاع  59]و[ل تأ نافع ا نصف  سام ا نيع الا ت مل للم مل ت قشج ت

بريها هبا نع الاتفاع بأشاكل  تعو ن ثقايف  تعبريمه/م يدي اليت لا متعاتلتقلا يدية  للمجسئ إىل احلقوق ا تقل يةلت  60حملل ا
 62]]؛61ترض مبصاحل أحصاب احلقوققد اليت 

ية[متكني  متعات ا حمللا  63]جمل
نصفة وقادرة فعال عىل متكني  ذكلحتقيق "5" توازنة و ً بطريقة تكون  م ية [م شعوب األ صلا يةول شعوب غري األ صلا  64ل

يةو متعات ا حمللا متعاتو[ 66 65جمل ية  جملا يدية وحمللا يةلتقلا ثقا متعات ا فغريها من ا ل  69هاقحقو من ممارسة 68 ]67]جمل
ية ياهت 70عامجلا يدي يفبطريقة فعاةلا حوصال ثقايف ا بريها ا تقل أشاكل  ل بريها الفوللكوري؛/لتع  تعأشاكل 

ية 71األنظمة ]ملامرساتا[دمع [ ية[ وتعاون فالعر متعات ا حمللا  72]جمل
سرياحرتام  "6" ية دلمع 73تيو تواصل نالاتفاع  74معلواختاذ تدابري  يديملا ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع بري /[ ل لتعأشاكل ا

يةو 75]وريالفوللك حها الرو تواصل عىل يد تكل  و76قمي ها ا ها ونا ملتطورها وباد ت قلت ية[ل متعات ا حمللا ب وفهيا ويهنا، 77]جمل
 78]؛ ]ًوفقا لألعراف القامئة

                                                           

بارة  54 تعاضة عن  نايرتس الا عاقرتحت اناتشا  سـ  ".الالزمة"لكمة ب" اإلنفاذ الفعال"لي
نايرت 55  .سلياناتشا 
 .فيتوريو راغونزيي 56
ية57 تحدة األمر يك وفد الوالايت ا وبدال من حذف اللكمة، اقرتح الوفد . عند تكرارها يف لك مرة بني قوسني" مشـتقاهتا"اقرتح الوفد وضع لكمة . مل

تعاضة عن لكمة  نحو اذلي مل ير" مشـتقات"مففهوم ". حتويراهتا"بلكمة " مشـتقاهتا"سـالا ية الفكرية عىل ا تعلقة اب ية ا نصوص ادلوية احلا لد يف ا مل ل ل مللكل
يه يف املادة ". حتويرات"وردت به لكمة  نصوص  تحوير هو حق معروف و علحفق ا ية برن14 واملادة 14مل تحداث . ق مكرر من اتفا سـأما احلق يف ا

ية يه يف بعض القوانني الو نصوص  هو  تقة  ننفات  عل شـ طمص مم هوم يف حتومن أجل . ف ملفيق الاساق، وإذا اكن من الرضوري اإلبقاء عىل هذا ا تق
تخدام لكمة  نص، مفن األفضل ا سـا هذا الاقرتاح". حتويرات"ل ته  يا عن معار نوب أفر لوأعرب وفد  يق تحدة طوييسوأيد سعد . ضج مل اقرتاح الوالايت ا

تني  تا ا تخدام  نه اقرتح ا ية  للكماألمر لك سـ لك  ".حتويرات"و" مشـتقات"يك
يك 58  .ملكسـوفد ا
يال أوما 59  .يسـمار
 .هنغ يج لمي 60
يال أوما 61  .يسـمار
 .56انظر املالحظة . فيتوريو راغونزيي 62
نايرتس 63  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
تا ابب شايفر 64  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 65
يك 66  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 67
نايرتسان 68  .15انظر املالحظة . لياتشا 
يك 69  .ملكسـوفد ا
نان 70  .41انظر املالحظة . يشـغوابالكر
 .زيلونني لوان روز 71
نايرتس 72  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
يدية 73 ناول املعارف ا تامتىش مع الويقة اليت  يين مولر هذه اإلضافة  تقلاقرتح  ت ث لل ت  . ب
سيل مالزييرأيد نورمان بومان الاقرتاح املقدم 74  .لي من روبرت 
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يديةا[ ثقافات ا هام يف صون ا تقلإل لل  س
هام يف صون "7" شأ فهياساإل ئة اليت  تن ا يديلبي ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع بري الفول/ل واحلفاظ [ لكوريلتعأشاكل ا

بارشة  بارشةمعلهيا، مبا يعود بفائدة  ية [عىل  79موغري  شعوب األ صلا يةل شعوب غري األ صلوا ية 80ل متعات ا حمللوا  81جمل
متعات [82 يةجملوا يةا حملل ا ثقا متعات ا فيدية وغريها من ا ل جملتقل رشية عامة،84]83]ل  86]85]؛لب ومبا يعود ابلفائدة عىل ا

تاكر واإلبد 87تعزيز] تشجيع[ ية[اع يف بالا متعات ا حمللا  88]جمل
ته، وال وماكفأة89تشجيع "8" يد، وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا ي ا ل ل ب نهسـامي  لن تج  مما  شعوب  [تن لا

ية  يةصلاأل شعوب غري األ صلوا ية 90ل متعات ا حمللوا متعاتو [92 91جمل يةجملا يدية حملل ا متعات لتقلا جمل وغريها من ا
ية ثقا فا  ؛94 ]93]ل

نصفةالهنوض اب رشوط  ثقايف  بادل ا بحث وا ية وا محلرية الفكرية وا ب ل ت ل لن  لف
نصفة  "9" رشوط تكون  ثقايف  بادل ا بحث وا ية وأعامل ا مالهنوض ابحلرية الفكرية وا ب ل ت ل لن ية ل[لف صلشعوب األ ل

ية شعوب غري األ صلوا يةو 95ل متعات ا حمللا متعاتو [97 96جمل يةجملا يدية حملل ا متعات لتقلا ثقاجمل وغريها من ا فا  ؛99 ]98]يةل

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

 .زيلونني لوان روز 75
يد  76  . الاقرتاح املقدم من الزارو ابريطوييسسعأيد 
نايرتس 77  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
ناول جماالت قد يكون من  78 يدي و ثقايف ا بري ا نة، أي حامية أشاكل ا تجاوز نطاق معل ا هدف  تقالت آن يل مورفان إن ذكل ا يل تقل ل تع للج لي ل
ياق آخراأل ناوها يف  سـفضل  يان. لت نايرتس عىل هذا ا توريو راغونزيي و اناتشا  بووافق الك من  ي لي ل  . ف
 .طوييسسعد  79
تا ابب شايفر 80  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 81
يك 82  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 83
نايرتس 84  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
بارة  85 ند  هدف  ـي ذكل ا توريو راغونزيي أن  عاقرتح  ع ي لي نهت  ". تنشأ"ف
نايرتس عىل املالحظة. 78 انظر مداخةل آن يل مورفان، املالحظة 86  .ليووافقت اناتشا 
ست ريوس دي دافزي 87  .سـيليلوز 
نايرتس 88  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
تامتىش مع الويقة 89 يين مولر هذه اإلضافة  ثاقرتح  ل يديةب ناول املعارف ا تقل اليت  لت  .ت
تا ابب شايفر 90  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 91
يك 92  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 93
نايرتس 94  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
تا ابب شايفر 95  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 96
يك 97  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 98
نايرتس 99  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
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ثقايف[ نوع ا هام يف ا لاإل لت  س
بري  "10" نوع أشاكل ا هام يف الهنوض  لتعاإل ت ثقايفبس تهلا متراريهتا ي ويف حام  101]؛100سـوضامن اإلبقاء علهيا وا

ية[ تمنيةلابالهنوض [ متعات ا توى ا حمللعىل  جملسـ ية لا[بتمنية  102]م يةصلشعوب األ شعوب غري األ صلوا  103ل
ية متعات ا حمللوا متع[ 104جمل يةاتجملوا ية حملل ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل تجاريةو؛ 106]]105ل لاألشطة ا  ن

رشوعة  ملا
يدي "11" ثقايف ا بري ا تقليع الاتفاع بأشاكل ا ل تع ن لشج ل بري الفوللكوري /ت توى [ 107تمنيةل األغراضلتعأشاكل ا مسـعىل 

متع احمليل ية ا]جملا يةلتمن  متعات ا ية وا حمللشعوب األ متعات[ 108جملصل متعات  حمللية اجملوا يدية وغريها من ا جملا لتقل
ية ثقا فا بت ،111 ]110]109ل ية[غ مىت ر حمللمتعات ا ية[ 112]جمل شعوب غري األ ية وا شعوب األ صلا ل صل متعات 113ل جمل وا
ية متعات [ 114حمللا ية جملوا يةحمللا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل ُ إقرارا بأهنا مكل  وأفرادها يف ذكل،116 ]115]ل ً

ي[ حمللمتعات ا ها هبا، 117]ةللمج تعرف  نفس اليت  تاملربطة  تسويقلاتعزيز فرص كأن يكون ذكل من خالل تسـ
ثقافة والفوللكور يع نطاق تكل الفرصلتسويق ا 118لاب يد وتو تقا تاكرات القامئة عىل ا سـإلبداعات والا ل ل  119]؛ب

ية الفكرية [ بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباست
بعاد "12" ية الفكرية استا نح حقوق ا مللك  يدي بدون ترصحيملكتسـبةم ثقايف ا بري ا تقل يف أشاكل ا ل لتع بري /ل لتعأشاكل ا

تقاهتا[الفوللكوري  بعاد، و120]حتويراهتا[ ]مشـو  121] ممارسـهتا وإنفاذها؛ستا

                                                           

 .طوييسسعد  100
نايرتس عىل املالحظة. 78انظر مداخةل آن يل مورفان، املالحظة  101  .ليووافقت اناتشا 
نايرتس 102  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
تا ابب شايفر 103  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . ان شانغسوزا 104
يك 105  .ملكسـوفد ا
نايرتس 106  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
نايرتس 107  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 108
يك 109  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 110
نايرتس 111  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
نايرتس 112  .15ملالحظة انظر ا. لياناتشا 
تا ابب شايفر 113  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 114
يك 115  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 116
نايرتس 117  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
يل 118 هدف . لكري أواكين-شـرا تعلق اب نقطة فامي  لوقد أثريت نفس ا ي  .5ل
 .44الحظة انظر امل. فيتوريو راغونزيي 119
ية 120 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .57انظر املالحظة . مل
يدي  121 ثقايف ا بري ا نا احلصول عىل حق املؤلف يف حتويرات أشاكل ا هدف لو اكن يعين أنه لن يكون  سامن حذف ذكل ا تقلاقرتح جوان أ ل تع لك ل ممك ل

 .اليت توجد يف املكل العام
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بادةل[ ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ف
يقني  "12" تفامه يف العالقات بني لتعزيز ا بادل وا ية والاحرتام ا شفا لوا ت ملل شعوب ا[ف يةلا شعوب غري صلأل ل وا

ية ية122صلاأل متعات ا حملل وا متعات[ 124 123جمل ية  جملوا يدية حمللا يةولتقلا ثقا متعات ا فا ل من هجة، واألوساط  126 ]125]جمل
تجارية ية وا لاألاكد يةمي يدي والرتبوية وغريها منم واحلكو ثقايف ا بري ا تفعني بأشاكل ا تقل أوساط ا ل تع لن ل  أشاكل /مل

بري   127 ].رىالفوللكوري من هجة أخلتعا

تعاون يف إطارهااحرتام الصكوك و "13" ية وا رشوعات ا لا ن  128.ملعمل

يق عىل األهداف[  ]لتعلييل ذكل ا

 

                                                           

تا ابب شايفر 122  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 123
يك 124  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 125
نايرتس 126  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
نايرتس عىل املالحظة. 78انظر مداخةل آن يل مورفان، املالحظة  127  .ليووافقت اناتشا 
هدف لال 128 يين مولر إضافة هذا ا لاقرتح  ثل اب ية  معرتاف ابلصكوك احلا نة ل يوسكو  يات ا سـتفا ن لل نة 2003ق شاريع 2005لسـ و م وكذكل للربط بني 

يدية تعلقة ابملعارف ا يدي وتكل ا ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا تقلاألحاكم ا مل تقل ل تع لمل ل  .ل
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يق  لتعلا

 األهداف

يقات ئةل و املقدمةلتعلا بل سـاأل   اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقاملطروحة من 

ست يحا لييل لكري باليم  لمتا تعاملبشأن روز من زيلونني لوان ضتو يةجممتعات "عبارة سـا  ."حمل 

ية "اصطالحاتوقالت زيلونني لوان روز إن تعريفات  شعوب األ صلا ية"و" ل متعات األ صلا متعات"و" جمل يةجملا . خمتلفة" حملل ا
بارة نظومة من  وفه.  أوسع نطاقا من األرسةتنظمي" يلاحمل متعجملا "عفاملقصود من  مبارة عن  نظاميتع ية ولتا يا سـ ا ية لسـ ثقا فا ل

ية  ية وادل ينوالاجامت شرتكة جتاليت ع ية  يهنا سامت ثقا ممع  ف متدتب هويةعا يزي ا ل  متع بوجود . لمت  حدده، واآلخرجملوقد أقر ا
ساتهووضعت سلطاته متعس ومؤ ية حدودا  ثقا ية وا يا ية وا للمج الاجامت ف ل سـ سـ يف هذا الصدد قالت إن من اجلدير و. لع

تعريف اذلي عرف به ااإلشارة  لإىل ا يكس فلوريربتو دايز، أحد ل ميد  سابقنيسـ يني ا لالقادة واملفكرين األ بارة صل ع، 
ية" هوم جديد " حمللامجلاعة ا تعلق  مبففامي  متع احمليل، وهوممكل جلي ثل يف اآليتجملوهر ا ية عن " :يمت  بادئ حمللتعرب امجلاعة ا ملا

ية  تعلق ابملواحلقائق العا ها و صيلجملمتع األتاليت  بغي  هماليت  فن بدايةمي متع لنذ ا تلفة عن ا تعارضة مع بل  بارها  يس اب جمل،  خم مت عل
بار ويه. الغريب بغي وضع بعض املفاهمي يف الا ية،  نارص امجلاعة ا نرص من  هم لك  توحىت ميكن  حملل ع عع ن نرص : يف متعي لعا جملا

نرص و تاكمل وعنرص امجلاعي ولعا نرص ودون مراعاة معىن . الاكامتلعنرص لا  للك من األجزاء كامتلعنرص الاامجلاعي ولعا
نا دوما حمدودة تكون معر سريها،  ها و سعى  تاليت  سـ تف فن نطاق اذلي أضافت أن و" .لفهم متع األصيل هو ا لا  بداخهل تتكونجمل

ية  هوية األ صلا نظورل متع أن كام. يةقلمياإلمفهوم العالقة ادلامئة مع األرض ومنظور أي :  ما هو مقدس ومملوكممن  جمل ا
يا تقنكاألصيل  يةلمسـ  يارية اخلاصة به إلقامة عداةل  ته اا متع حتمكه أ ملع متع أصيل ومن  .جمنظم متون  جمليدركون أهنم  يتقامسون ين

بدائل اللغوية  ية وواحدة أو أكرث من ا ئة ا لاألرض وا لطبيع ية أو البي ملتاأل مك احلعارف واملشخصية ولاعالقات وال كيفةصل
ية و تار يات ا خيا ل يس األشاعر وملاات وهارملاقمي والفاكر واألوخللف يل وتاليت سحا يال بعد  يال  جتوارهثا األ ج  أشاكل تكونج

ثقايف اليت  بري ا لا ثقايفتراهثم جزءا من تشلكلتع ية أكرث من مليكون من املمكن أن قالت إن  و.ل ا شعوب األ صلهوم ا ل ف
ية ابآليت. مضمون شعوب األ صلمفن املمكن تعريف ا ية اليت مجعت عددا" :ل ساب قلميالوحدات اإل متعات أو األ ن من ا اليت جمل

ها بإقلمي ما أو بطريقة تفكري من خالل  مجموعة لغوية وتكوين حتددت من خالل يارية تر ية أو تعايش أنظمة  بطسامت ثقا معف
ية  شعب األصيل تطلب تعريف يو." متوارثة عن األجدادعجام باره دوةللا إقلمي واسع وتعايش مجموعات لغوية " وجود عتاب

ت خموهجات  يارية وأفراد ل يني، يلقبون معلفة وأنظمة  هم ابأل صلأ نارص تكون معافنفس يالعلك هذه ا نوعا ثقا ف  دمع ظهر ي و."ت
نوع يف صورة  ية سامتلتهذا ا ية أ بارها لغات و يك اب تخدام لغاهتم اخلاصة هبم اليت أقرهتا ا شرتكة يف ا صل  ن ت سـ سـ طم ع ملك

شعور ابال متنح تكل قاميلا يمتنامتء مجلاعات  يارية وثقافات وأنظمة ع اجامت ية و يا معة و سـ ياهتا حمددة سـ حنظمت يف إطارها 
هوم آخر من وقالت إن . واختذت قراراهتا ناك  مفاملمكن أن يكون  ية لله نظام وهوصلشعوب األ تقد ا ل امجلاعات اليت  تف

يدي لكهنا  متعي ا لتقلا ها شعوابجمل نفسسمي  يةت ية تهنت اامجلاعويه -صل أ هدت أراضهيا األ صلاليت  يات ش لعملب وتعرضت 
يان  سلمي أراضهيا  هدت  رسي و لكرشيد  تش ق بلت ترب من  قمل يكن  نات يع تو هجرة واإلقامة يف  متعا واضطرت  ط  مسـ لل جم

يةهاشلك واليت يف إطار -جديدة ها لقب شعوب أ ميي اجلديد تعطي  صل ا لنفس يو أدامو يوري . لتنظ  عىلفوقد وافق شا
ثقايف  بري ا لالرأي القائل بأن أشاكل ا يديةلتع تقلتربط ارباطا ويقا ابملعارف ا ث ت  . لت

بارة  تخدام  عواقرتحت مرياندا ريزانغ أيو ا ثقايف"سـ متع ا لا متع املصدر"أو " جمل تخدام لغة عامة ومرنةو" جملا كام . سـأيدت ا
يده العامتد هنج شامل   الاقرتاح املقدم من وأيدهذه املالحظة ووافق بول كوروك عىل. يأعرب محمد احملمدي عن تأ

نص إىل -إميانويل سايك  شري ا تعاريف، وميكن أيضا أن  سم  ناك  لرشط أن يكون  ي لل ق ية وغريه"ه شعوب األ صلا  من ال
ثقايف بري ا لماليك وأحصاب أشاكل ا يديلتع شائر واألساب، ألنه من املمكن أن يكون  أيضااقرتحو." لتقل ا ن الاعرتاف اب لع
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تعلق تلفة فامي  يةل قواعد  يشائر يف نفس ا خم ب ثقايفلقللع بري ا ل ابحلقوق يف أشاكل ا يديلتع يد أضاف أنه  ولتقل ا تأ كال ميكن ا ل
ية يف حتديد قاعدة امحلايةرضورة  عىل كبريبشلك   .ملعنمراعاة جحم امجلاعة ا

ية" عىل ابدلرجة األوىلواقرتح نورمان بومان أن يركز الصك  شعوب األ صلا ية والعديد من مث" ل متعات ا حملل عىل ا جمل
تخذها األشاكل اليت متعاتتكلت ميكن أن  نغ يج لمي عىل . جمل ا شأن املالحظةهووافق  توصل إىل اتفاق  ب واقرتح ا ل

تخدامهاملصطلح املالمئ اذلي تعني ا سـ  ثقايف نورمان بومانواقرتح. ي بري ا ية ألشاكل ا ل ثالث خصائص ر تع لسـ يديئي  لتقل ا
نفا)1(: ويه ناننيتملص أن تكون ا بب قدهما أو ألن ا هوةل  لف  س هم بجم يلون إىل تعريف أ نفات  نفس اذلين يؤلفون ا مي ملص

متع أو  ثلني  بارمه  جملاب مم بدعني،ما قلمي إلعت نانني فرادى أو  بارمه  مويس اب ف ثقايفأن تكون  )2(عتل بري ا لأشاكل ا يديلتع  لتقل ا
بري الفين شالكأن تكون )3(دية، ليتق يدقال إن و. لتع من أشاكل ا نرص ا نرص الرييس هو ا تقلا لع للع بري ئ لتعي يف أشاكل ا

ثقايف يديلا ثل يف تعريف أضاف أن و. لتقل ا شمل " تقليدي"تمتأحد الهنج  بريا  باره  ياب تع شعوب عت لالطقوس املعرية ألحد ا ف
ية، املعرتف هبا يف إطار  شعبالقانون العريفصلاأل هذا ا ل واملامرسات العرية  ل ووافق الك من سوزاان شانغ وجوسنت . ف

 .املالحظةهيوز عىل 

متعاتو نان عىل العالقة بني ا جملشدد غوابالكر يةيشـ ثقايفحملل ا بري ا ل وأشاكل ا يديلتع  .لتقل ا

متعات"  حميلجممتع "إصطالحوأكد محمد احملمدي من جديد عىل رضورة تعريف  ئات من ا تضمن ثالث  رسد  جمليف  ف ي أوال . م
ية "متتكل متعات األ صلا هتتوىلممارسات وقوانني وأعراف و" جمل ثقايفنفس تطوير  بريها ا يدية وأشاكل  ها ا لا وحتمي معار تع لتقل  ف

يدي يا، . لتقلا ثري، " للمجمتع الوطين"يكون ناث ثقايفإذ أنبكنطاق أوسع  بري ا ية محلاية أشاكل ا ل دليه قوانني و تع لن ثا، . ط لاث
ميي"من الرضوري إدراج  متع اإل قلا تجاوز حدود دوةل واحدة" جمل ثقافات اليت  تملراعاة ا ي. ل ثال، يف شامل سبفعىل  ملل ا

يا،  يةثالثة بدلانتتقامس يقأفر ثقافة األند سـ ا يح ممارسة حقوق يقتيض ، مما لل ميي  يتوضع صك حميل وإ متعذكلقل ووافق . جمل ا
 .املالحظةيوسف بن برهمي عىل 

هدف من  توريو راغونزيي بأن ا لوذكر  ية، هذافي شأن ا من الصك، وفقا لألهداف احملددة يف جدول األعامل   توفري وهلتب
متعات األ شعوب أو ا بارشة  جملامحلاية غري ا لل تجه ويس و، صليةمل نفاهتا وما  لبري آخر، توفري امحلاية  تن ملص للمجمتع يف حد بتع

متع أو . ذاته ها  هم فرادى أوأ ها أشخاص ال ميكن تعر هوةل اليت أ نفات ا نح  جموقال إن امحلاية  تج يف تج نجمل ن للمص تجهتا مت مجموعة نأ
ية برنوأ. من األشخاص ثل اتفا يد ادلويل  يا عىل ا قوحض رضورة أن تامتىش امحلاية مع الصكوك القانوية املوجودة حا م لصع ل . ن

بارات عامة أم " :توساءل أيضا عن الوضع القانوين لألهداف قائال يارية؟أنعتهل يه ا مية  ها  مع  ق  "ل

ناقض بني رشط أن تكون أشاكل ا ناك  لوساءل داين إدواردز عام إذا اكن  ت ه ثقايف ت لبري ا يدي تع يال بعد لتقلا جتوارثة  م
ية بنيجيل و ثقايف  بري ا يقة أن أشاكل ا محم  ل لتع هاحق عنذ إبدا بوم ووافقت . 7، وفقا للامدة م  .املالحظةعىل ننمارغريت جرو

بنيمقدمة قرتاحات ا ياغة قمن مرا شأن ا لص   الفريق العامل األول ما بني ادلورات اجامتع يف ب

تون هارداقرتح  يبر تايل  سونيسـ هدف ا لإضافة ا ية الفكريةنستامحلاية من ا"ل " مللكفاد احلقوق أو فقداهنا من خالل نظام ا
يغة موحدة  هاثيف الويقةنوعا ما صوأيد أيضا الاقرتاح املقدم من سوزاان شانغ برضورة اعامتد   .مكل بأ

بارة  تخدام  يدين اب عواقرتح إميانويل سايك حتديد ا سـ ثقايف وأحصاب أشاكماليك"ملسـتف بري ا لل ا يديلتع  علوضوذكل " لتقل ا
نايرت. حد للخالفات يت فريافوراويت وكذكل املالحظة عىل سليووافقت اناتشا  يال ففريا وداين  هينغواسرتاينو إميانويل ما

نوسونت ماوير ومار بوم وا سـإدواردز ومارغريت جرو يي سامنينن يو أدامو يوري وجوان أ كال أوما وشا تون . ف يسـلكن بر
سو  .بعينهقد تعين فردا " صاحب" ألن لكمة املالحظةن مل يوافق عىل يهارد
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يل  نه هبدف حذفمواقرتح يزن اب تعاضة  تاسع والا هدف ا نص احلايل  ع ا سـ ل احلفاظ عىل حامية حقوق "عنوانه يكون للل
ثني وغريمه من األفراد" : اكآليتصيغتهو" ناإلسان با بدعني واملدرسني وا حصون وحامية حقوق اإلسان  ل للم  داخل وخارج ن

ية متعات األ صلا  ."جمل

سيل مالزييروأشار  ثقايفليروبرت  بريها ا متعات عىل احلفاظ عىل أشاكل  ناول قدرة ا ل إىل أنه ال يوجد هدف  تع جمل  يت
يدي هدف وقال . لتقلا سري:""6"لإنه من املمكن إضافة اآليت يف ا ية دلتياحرتام و لمع الاتفاع وامعل واختاذ تدابري  طور تن

 ."وما إىل ذكل تواصلملا

تعريف امل تخدام صكوك دوية أخرى مكصادر  لواقرتح الزارو ابري ا ل يةصطلحاتسـ وقال أيضا إنه من املالمئ . ئيسـ الر
ته شئ غري احملمي أو الالزم حام يتعريف ا ثوأضاف أن الويقة أغفلت الزتامات ادلول، أي دور ادلوةل يف صون املعارف . ل

يدية تارخيي:" ة هدف يكون اكآليتصياغواقرتح .  وحاميهتالتقلا بعد ا ية وا مية اذلا لإقرار ا ل ت مية هو ." لق هوم ا لقوأوحض أن  مف
تغالل مية لال ية و باد مية  تصادي وهو  سـهوم ا ل قت ق ق بري . مف نطوي أشاكل ا ية، ال  شعوب األ بة  تعوأشار إىل أنه اب ت صل لل لسـ لن

ثقايف يديلا سب بل لتقل ا مية مادية  حف عىل  بل لكق نطوي أيضا و قإهنا  شع شئ عىل ت ية ويه ذاكرة ا لمية رو ح واقرتح . وبق
تكون امجلةل" مادية"إدراج صفة  ية  ية وثقا لبعد اجامت ية: "فع ية ومادية ورو ية وثقا حمية اجامت ف ع بارة ..." ق " عواقرتح إضافة 

متعات" تعود ابلفائدة ينبغي أن تعود ابلفائدة أو ية وا شعوب األ جملعىل ا صل يةل يدية وغريها م حملل ا يةلتقلا ثقا متعات ا فن ا ل " جمل
ثقايف "كام اقرتح إضافة مجةل ". بداعاإل"بعد لكمة  بريها ا يدية وأشاكل  ها ا ية مبعار متعات األ شعوب وا لسامهت ا تع تقل صل لل ف جمل

ية نيف تقدم اإلسا ية." ن تا لوقدم أيضا الاقرتاحات ا يع : ل تعاضة عن  شجالا وإضافة . تعزيز احلقوقعبارة ب) الاحرتام(تسـ
ت" يدية والفلحامية ا متر ألنظمة املعارف ا لتقلطور ا متر " لتكون امجلةل" للكور واحلفاظ علهياوملسـ تطور ا ملسـيع وحامية ا ل تشج

يدية و بارة" علهياحتافظ "تطور بعد " ، وإضافة لكمة" واحلفاظ علهياالفوللكورلتقلألنظمة املعارف ا ها احرتام "عو قحقو
ية ية" فالعر ثقا متعات ا بارة ا فبعد  ل ية واق. جملع با تعاضة عن اللكمة اإل نرتح أيضا الا سـ بلكمة " duraderos "سـ

sustentables) تدامة ابللغة اإلنلكزيية تعاضة عن لكمة ) ملسـأي ا تكون امجلةل" منع"سـوالا متكل :"لبلكمة حظر،  لحظر ا
يدي ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا تقلغري ا ل تع لمل ية وقال إنه يود". الفوللكوري/ ل تا يغة ا لوضع ا ل شعوب قدرةضامن " :لص ل ا

متعات ية وا جملاأل يةصل يدية حملل ا هامن ) بدال من تزويدها ابلقدرة عىل(لتقل ا ن داخل أطر قانوية وممارسات بنفسإدارة شؤوهنا 
ية ية "فعر با تعاضة عن اللكمة اإل ن، والا سـ رشوع ابللغة اإلنلكزيية(ilícita  بلكمة  indebidaسـ ألن لكمة ) مأي غري 

indebida  ست ية، وإلغاء لكمة ذالي  سؤو نطوي عىل  لت طابع إلزايم وال  م تعاضة عن ". مشـتقات"ت سـكام طلب الا
متعات"بعبارة " متكني"لكمة  يةجملتعزيز أو زايدة قدرة ا ية قال إنه يودوأخريا، " حملل ا تا يغة ا ل وضع ا ل احرتام احلق العريف "لص

بري يدية وأشاكل  ها ا ياء معار ية يف إ تعمتعات األ تقل لصل ف ح بةل للمج ية وا يال احلا ها إىل األ ملقها الفوللكوري والاتفاع هبا و ج لنقل ن
يغةو" من خالل وفامي بني أحصاهبا يةلصا تا ل ا ته "ل شاط اإلبداعي وحام ييمي وماكفأة ا لن  ....".تق

ية توقال ية والاعرتاف ابألنظمة األ مية اذلا ها ا صل دبرا هاري إن من الرضوري أن حتمي األهداف يف  ت لق  تقوم اليت المجمل
ية الفكرية عىل يات توأضاف. تدمع امحلاية ادلامئةواليت اكنت موجودة ومللك ا بحث رمغ ذكل عن آ ية  شعوب األ ل أن ا ت صل ل

يعة  بتحمي ا يديةلطل ية وادلامئة ألنظمة املعارف ا ترصف وامجلا شموية وغري القابةل  تقلا ع لل ل يةلل ساعا صل األ ت ألغراض أكرث ا
يق الرحب حتقتجاوز  ثقايف إتوقال. ت بري ا لن أشاكل ا يديلتع بل لك شئلتقل ا ق شلك أوال و  القانون العريف مضمون ت

ية مبوجب حقوق اإلسان ادلوية ية ويه  لشعوب األ ن محم صل ناك . لل  ابلفعل خرباء حقوق ا أجنزهأعامال هممةهوأوحضت أن 
نون ماناإلسان، وال سـامي  ية محلاية ا"ملع أجنزته املقررة اخلاصة ايرياك دايز يف تقريرها ا تو بادئ ا جهيبادئ وا ل مل  تراثمل

ية شعوب األ صلا هدف وقالت إهنا تود ."ل ن"12"ل اإلبقاء عىل ا يه، صل يف ا نظر  ف ملواصةل ا نع توفري ل مألن من الرضوري 
ية الفكرية عن  ثقايفطريق اخلمللكامحلاية مبوجب ا بري ا لطأ ألشاكل ا يديلتع رشوع واملأخوذة لتقل ا شلك غري  تلكة  م ا ب ملم

رشوع وسوء الاتفاع. ون موافقةد متكل غري ا نع ا ية هو  بار أن أحد األهداف الر ناب مل سـ لت م ي  .ئع
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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
ية[مبدأ احرتام  )ج( ميالاتفاقات والصكوك ادلوية واإل ها وال129]قلل  معامتيش 
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
ية [ )ز( شعوب األ بات إزاء ا صلبدأ احرتام احلقوق والوا ل ج يةم شعوب غري األ صلوا متعاتغريها من [و130 ل ية  جملا حمللا

يدية مت131]لتقلا يةعاتجمل ا متعاتو[ 132حملل ا ية  جملا يدية وغريها من حمللا متعاتلتقلا يةجملا ثقا ف ا   135 ]134]133ل
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

 

ية ال[ تو بادئ ا يق عىل ا جهيييل ذكل ا ل مل  ]عامةلتعل

                                                           

نان 129 يقني القانوين. يشـغوابالكر شلك واحض ألغراض ا بغي حتديد الصكوك ادلوية  سامن إنه  لوقال جوان أ ب ل ي  .نك
تا ابب 130  .2انظر املالحظة .  شايفرليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 131
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 132
يك 133  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 134
بدأ  135 بدأ يعد تكرارا  تقاده بأن هذا ا سامن عن ا للمأعرب جوان أ مل ع  ).ج(ك
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 تعليقلا

ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  مل

بل اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلورات ئةل املطروحة من  يقات املقدمة واأل قا سـ  لتعل

يه  يد ياقرتحت  يد بوجه خاص ن تأ كييب ا ل باجة يفس متعي للحقوقعىلي ادل ية . جمل اإلطار امجلاعي أو ا مهكام شددت عىل أ
تعلق ثقايفملاجلانب ا بري ا سأةل أنه يمت احلفاظ عىل أشاكل ا يال وعىل  ل ابلعالقات بني األ تع لم يديج ياللتقل ا ها بني األ ج و . نقل

ثقايفالقامئة ثكام أكدت عىل العالقة الويقة  بري ا لبني أشاكل ا يديلتع شعوبلتقل ا  .ل وهوية ا

متعات  ية  ية معاجلة  نودريه عن  جموساءل أرجون  قض ي كيفت تات، هؤالءف بدلان مع  الشـا لذلين عربوا احلدود ونقلوا بني ا ت
 .مرور الزمن

ست  ست ريوس دي دافزي للمتوا يحاتسـيليوز  بدأ ضتو تاكمل الوارد يف ا بدأ ا شأن  مل  ل ووافقت آن يل مورفان ). و(مب
 .عىل املالحظة

شفوي والقانون العريفاإلشارة إىل طوييس واقرتح سعد  تارخي ا لا شعيبب واقرتح أيضا اإلشارة إىل الط. ل  .لا

بني  قاقرتاحات مقدمة من املرا

بدأ  ية إىل ا تا بارة ا يل إضافة ا ملاقرتح يزن اب ل ل لع ية):"ب(م متعات األ شعوب وا صلبني مصاحل ا ن وحقوق اإلسان ،جملل
 ." واملصلحة العامة،للمبدعني

هدف  ية ) ي(لواقرتح رواندل ابرنز إضافة هدف جديد، هو ا باتقوق ولحللمن أجل معاجلة الانهتااكت احلا ل ادلوية جالوا
يةإزاء ا صلشعوب األ  .ل
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ثا ية :لاث  عاألحاكم املوضو

 :املادة األوىل
  امحلاية136 ومعايريموضوع

يدي"[ ]تكون[ .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري"أو  139]138/و[ 137]"ل أي أشاكل،  140و" لتعأشاكل ا
ثقافة 145146تنشأ، 144يةل مهنامتشك أو  غري ملموسة143 أو]142أو/و[ ]و[ ملموسة 141]سواء اكنت[ ل فهيا ا
يدية  ]147واملعرفة[ تفع هبالتقلا تجىل]149تظهر فهيا[عهنا فهيا  ويعرب 148ينوحيافظ علهيا و  و 151]:توشمل[ 150ت أو 
يل[ 154]153نقلت[ 152]تنقل[ يل إىل  جمن  ية ابملعىن الوارد يف املادة  ،156]155ج نفات  نوشلك  مص  من 2فت

ية برن يةاألشاكل مثل [ /158:، مبا يف ذكل157قاتفا تا لا بريل يةل مهنلتع من أشاكل ا تصار اتشك أو  ق دون الا
تصار /160]159علهيا  :161عىل ذكلق مبا يف ذكل ودون الا

                                                           

نوان اجلد 136 هدف من هذا ا يو أدامو يوري أن ا لعأوحض شا ل نواهنا ف ية لفقرة جديدة  بري عن إضافة مجموعة اخلرباء األفر عيد هو ا يقتع  ".معايري امحلاية"ل
بارة  137 يال إنه يفضل  عقال اسرتاينو ما بري الفوللكوري"هينغ بارة " لتعأشاكل ا يدي"ععىل  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ".ل
يك وفزنويال  138 بويفارية-مجهورية (ملكسـوفدا ا ل ا  ).ل
يف حذف حرف اقرتح ان 139 ييغ ايزا هر الحقا" و"ت  .يظألنه مل 
يجرياي 140  .نوفد 
بال ويجرياي 141 ند و يا وا نوفود أسرتا ن ه يل  .ل
يجرياي 142 تعاضة عن احلرف . نوفد   "أو/و"بعبارة " و"سـاقرتح الوفد الا
ند 143 يا وا هوفدا أسرتا تعاضة عن احلرف . لل  ".أو"ابحلرف " و"سـاقرتح الوفدان الا
ية–ية مجهور(وفدا إيران  144 يك) ماإلسال  .ملكسـوا
يوز 145  .147انظر املالحظة . هجوسنت 
نان 146 ييب وغوابالكر يه  يد شـوافق عىل املالحظة الك من  ي ين  .س
يوز إلغاء اإلشارة إىل املعرفة 147 يال وداين إدواردز . هاقرتح جوسنت  سامن واسرتاينو إميانويل ما نغووافق عىل املالحظة لك من جوان أ هيك

بوم توريو راغونزييننومارغريت جرو نايرتس و ي واناتشا  في نان إىل تويخ احلذر واقرتح عدم حذف لكمة . ل ناك عالقة " املعرفة"يشـودعا غوابالكر هألن 
بري تعويقة بني املعرفة وأشاكل ا يت . لث يه ماريو بونس وفريا فووافق عىل املالحظة لك من شارييت موايب سالزيين ومرياندا ريزانغ أيو وخو سـ

 . فريافوراويت
ية 148 يار األ نان امجلع بني وصف املوضوع و هلاقرتح غوابالكر مع  .يشـ
يف 149 يغ ايزا يان  .ت
يوز 150  .147انظر املالحظة . هجوسنت 
يا ومرص وإيران  151 ية-مجهورية(مبوفود كولو بني وفزنويال ) ماإلسال يك وا لفلوا بويفارية-مجهورية(ملكسـ لا  ).ل
يوز 152  .هجوسنت 
تقال أش 153 يوز رضورة ا نأوحض جوسنت  يل يك تكون مؤهةله يل إىل  يدي من  ثقايف ا بري ا جاكل ا ج تقل ل لتع . ووافق نورمان بومان عىل املالحظة. ل

 .152انظر املالحظة 
يال أوما اإلبقاء عىل فعل  154  ".نقلت"بدال من الفعل " تنقل"يسـاقرتحت مار
يك 155  .ملكسـوفد ا
 .فيتوريو راغونزيي 156
 .فيتوريو راغونزيي 157
يك 158  .ملكسـوفد ا
يا ومرص وإيران وفود  159 ية-مجهورية(مبكولو بني وفزنويال ) ماإلسال بويفارية-مجهورية(لفلوا لا تعريف ). ل بغي ترك ا بني إنه  لقال وفدا مرص وا ي نلفل

يدي أخرى" وما إىل ذكل"واقرتح وفد مرص إضافة . مفتوحا إلضافات أخرى بري ثقايف  باجة، لإلشارة إىل وجود أشاكل  تقليف هناية فقرة ادل تع . ي
ية-مجهورية(أى وفد إيران ور تعريف ) ماإلسال ثةل الواردة يف ا بار قامئة األ بغي ا ثقايف، ال  نوع ا شلك عام، لكن نظرا  بول  تعريف  لأن ا ت ي ل ت ب مل ن عمق لل

 .اكمةل
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بري [ )أ( ـي163]162اللفظي أولتعأشاكل ا شفويأو [ لشفه ا  احلاكايت واملالمح واألساطري :مثل[، 165]164لا
رسد شعر واألحايج وغريها من أشاكل ا لوا  168]األسامءو[ 167اللغوية  واإلشارات،166]اللكامتو[ ؛ل

بريووالرموز  شفويلتعأشاكل ا يةو ؛169وغريها ل ا  171]170لشعبالرواايت ا
يقي )ب( بري املو سـوأشاكل ا ية و 173]و[واإليقاعات مثل األغاين [، 172 أو الصويتلتع الرتانمي سـيقاملعزوفات املو

شعائرية ية[ 174لا  177 ]؛176]175لشعبوالرواايت ا
بري ابحلركة،  )ج( شعائر والطقوس مثل الرقصات والعرو[لتعوأشاكل ا ية وا رس لض ا والرايضة واأللعاب [حمل

يدية شعيب وغريها من أوجه األداء 179]178لتقلا رسح ا رسح، مبا يف ذكل عروض ادلىم وا لوا مل  180مل
بري الفين  ،182]181لتعوأشاكل ا

ترصة يف شلك مادي أو مل تكن كذكل[  ؛183]خمسواء اكنت 

ثل [ )د( بري امللموس،  موأشاكل ا تاج الفينلتع بري الفينوأشاك 184]ناإل تاج الفين /185لتعل ا سـامي   وال186ناإل
تصاممي  ية 187الصخريةواللوحات لالرسوم وا سم(يت الز تلوين عىل ا جلمبا فهيا ا نقوشات ) ل يةملوا  188خلشبا

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

يوز 160  .هجوسنت 
يوز 161  .160 املالحظةانظر . هجوسنت 
يك 162  .ملكسـوفد ا
ميونوفا 163  .سـالريزا 
نادا إىل اق 164 يه ماريو بونس، ا ستخو  .رتاح مقدم من توماس أالركونسـ
ميونوفا 165  .سـالريزا 
ميونوفا 166  .سـالريزا 
ميونوفا 167  .سـالريزا 
 .نورمان بومان 168
 .وفد مرص 169
تو 170 يزيي أو سـما  .غك
ثةل 171 يع اإلشارات إىل األ يوز حذف  ماقرتح جوسنت  مج ثةل يف . ه مومل يوافق أمحد مريس عىل املالحظة، وقال إن من الرضوري اإلبقاء عىل األ

ست جامعة مانعة هوما أن القامئة  نص، عىل أن يكون  يا لل  . مف
يك 172  .ملكسـوفد ا
يك 173  .ملكسـوفد ا
يه ماريو بونس، عقب اقرتاح مقدم من توماس أالركون 174  .سـخو
يك 175  .ملكسـوفد ا
يوز 176 ييب. هجوسنت  يه  يد سووافقت عىل املالحظة  ي  .ن
يوز 177  .هجوسنت 
يا  178 يات-دوةل(ليفوفود بو متعددة القو يداد وتوابغوملوا) م ينيك وتر  .كسـ
 .فيتوريو راغونزيي 179
يا 180  .نيسـوفد إندو
يوز 181  .هجوسنت 
يوز 182  .هجوسنت 
بارة  183 تقادها بأن ذكل تكرار  يال أوما عن ا لعأعربت مار ع  ".ملموسة أو غري ملموسة"يسـ
يوز 184  .هجوسنت 
يوز 185  .184انظر املالحظة . هجوسنت 
يه ماريو بونس 186  .سـخو
تو 187 يزيي أو سـما  .غك
يك 188  .ملكسـوفد ا
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نحواتت  برييةوملوا نارص ا تعا شب واملعدن 190القوالب يف 189للع ساء وا خل وأعامل الفخار واخلزف وا لفسـيف
سالل  رش[لواحلىل وا سجاد واملالبس 192]191وابتملواملأكوالت وا يج والزجاج وا ل واإلبرة وا لنسـ

نعة هدااي193قواأل ية،  194؛ ول واللعب وا يدوية، واألدوات املو سـيقأعامل احلرف ا وأعامل احلجر واملعدن ل
نائزي/و وأشاكل الفن املعامري 195والغزل شارات 198]،197األماكن املقدسة[، 196جلأو ا والعالمات  199لوا

نفات  يةملصوالرموز وا يد الباألد تقا لقامئة عىل ا  ]؛200ل

ثقايف .2 بري ا لبغي أن تكفل امحلاية القانوية امحلاية من أي تعد عىل أشاكل ا تع لن يديين بري أشاكل /لتقل ا لتعا
 201.الفوللكوري ألغراض جتارية

 202معايري امحلاية

توى الوطين ودون اإل ية املوضوع احملمي عىل ا يار املصطلحات احملددة  بت يف ا قبغي ا سـ سم ت ملل لت خ ميي ين قلميي واإل ل
 203.واحمليل

سع نطاق امحلاية [ .2 لبغي أن  تي يديثقايفلاتعبري لل ]أشاكل["شلك  204أي ] األشاكلتكل[شمل يين أو " لتقل ا
 : كام ييل ]تكون [ويه ]اليت[" فوللكوريالتعبري لل ]أشاكل["شلك "

شاط  عنانجتة )أ( شطة/[ن   207]الفردي[ ، مبا يف ذكل اإلبداع[ 206]فكري[ 205ترامكيو إبداعي] نأ
متعي[ و208امجلاعي   ؛210] 209]جملا

                                                           

يوز 189  .184انظر املالحظة . هجوسنت 
يك 190 ند وا سـوفدا ا ملكه  .ل
يك 191  .ملكسـوفد ا
 .ووافق عىل املالحظة داين إدواردز. نورمان بومان 192
يداد وتوابغو 193 يك وتر ينوفدا ا  .ملكسـ
يك 194  .ملكسـوفد ا
يك 195  .ملكسـوفد ا
يك 196  .ملكسـوفد ا
باس ابغربور أرداكينووافق عىل املالحظة الك م. زيلونني لوان روز 197 يه ماريو بونس و عن خو  .سـ
رشوع عىل . نورمان بومان 198 متكل غري ا شاط اإلبداعي وا بق مفاهمي ا ميونوفا، خاصة وأنه ال ميكن أن  ملووافقت عىل املالحظة الريزا  ن لنط لسـ ت

 .األماكن املقدسة
يه ماريو بونس، عقب اقرتاح مقدم من توماس أالركون 199  .سـخو
يه ماريو بونسو. عيىس ماهاما 200  .سـوافق عىل املالحظة خو
يف 201 يغ ايزا يان  .ت
تو 202 يزيي أو سـما يل. غك  .لكري أواكين عىل املالحظة-شـووافقت را
تو 203 يزيي أو سـما  .غك
يوز 204 سوبة إىل أحد: مالحظة من األمانة. هجوسنت  ست  يريات الالحقة ألغراض حنوية ويه  نمت إدخال ا ي متغ ل  .ل
تو 205 يزيي أو سـما يو . غك  .أدامو يوري عىل املالحظةفووافق شا
يو أدامو يوري عىل املالحظة. هنغ يج لمي 206  .فووافق شا
ية الفكرية 207 شمول ابلفعل حبقوق ا بوم حذف اإلشارة إىل اإلبداع الفردي، ألنه  مللكاقرتحت مارغريت جرو من يوز عىل . ن هووافق جوسنت 

 . ومل توافق علهيا مرياندا ريزانغ أيو. املالحظة
ست  208 تو عىل املالحظة. ريوس دي دافزيسـيليلوز  يزيي أو سـووافق ما  .غك
ية ارباط مصطلح  209 بوم عن  تساءلت مارغريت جرو ن يفت ية برن" جممتعي"كن تخدم يف اتفا هوم ا قاب نايرتس عىل املالحظة. ملسـملف ومل . ليووافقت اناتشا 

يو أدامو يوري  .فيوافق الك من مرياندا ريزانغ أيو وشا
يوز 210  هجوسنت 
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تأصةل/ّوداةل عىل أصاةل] خصائص[ومن  )ب( ًو ية 212هويةلا  من211م ية والاجامت ثقا عهوية ا  213]جملمتع حميل[ فل
ية صلشعوب األ يةلل شعوب غري األ صل وا ية214ل متعات ا حملل وا متعات[ 215جمل يةجملوا يدية وغريها من  حملل ا لتقلا
ية ثقا متعات ا فا ل ثقايف217]تراهثا/تراثه[و 216جمل  ؛218]ل ا

تجات اليت )  ّنص بديل)(ب( ية وتكون داةل عىل يملنمن ا متعات ا ية أو ا شعوب األ حمللتفرد هبا أحد ا صل جملل
متع هذا ا شعب أو  هذا ا ثقايف أو الاجامتعي  جملالرتاث ا ل لل  219؛ل

تفعا هبا أو مطورة  )ج( ًوحمافظا علهيا أو  ثقايف ، وعىل يد أحصاب أش220ادلولاألمم و عىل يدمنً بري ا لاكل ا لتع
يدي ية /221لتقلا شعوب األ صلا يةل شعوب غري األ صلوا ية و222ل متعات ا حمللا متعات [ 223جمل ية جملوا حمللا

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل متع احمليل[، 225]224ل أو عىل يد أفراد هلم احلق أو  226]جمليف ا
يفعلوا ذكل  ية  سؤو لا ل يةوفقا مل ثقا يهتا ا فأل ل ي229]228اننيللقو[وفقا [ /227مه نظم توزيع موارد  ةف العر تاليت 

ياه نظام أو القانون 230ملا ية األرايضلل، ووفقا  ملكشأن  ية/  231ب نظا مللقواعد واملعايري ا  234أو ]و[ 233 232ل
يديةاملامرسات  توارثة/لتقلا متع احمليللهذا[، 235ملا ية  ]جمل ا شعوب األ صلتكل ا ل يةل شعوب غري األ صلوا  236ل

                                                           

يكوفدا الرب 211 تعاضة عن لكمة . ملكسـازيل وا شري بوضوح باليت تعد عامة للغاية " خصائص"سـاقرتح وفد الربازيل الا تيغة أخرى من املمكن أن  ص
يدي  ثقايف ا بري ا تقلإىل رضورة أن تكون أشاكل ا ل لتع ي"ل تأصةلةلصأ  ". م و

تو 212 يزيي أو سـما  .غك
نايرتس 213  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
تا ابب شاي 214  .2انظر املالحظة . فرليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 215
يك 216  .ملكسـوفد ا
تعاضة عن لكمة . وفد الربازيل 217 ية " تراث"سـاقرتح الوفد الا با نيف اللغة اإلنلكزيية بلكمة أقرب يف املعىن من اللكمة اإل ألن  ". patrimonio"سـ

ي يغة اإلنلكزيية ال تعرب عن نفس الفكرة الواردة يف ا لصا يةلص يوية وتفا يعة  سم  يدي  ثقايف ا بري ا ية ويه أن أشاكل ا با علغة اإل ب ت تقل ل تع ن حسـ بط ل  . تل
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 218
متع معني يه وحدها اليت  219 نفرد مع شعب أو  شلك  يدي اليت ميكن حرصها أو حتديدها  ثقايف ا بري ا يوز أن أشاكل ا جمأوحض جوسنت  م ب تقل ل تع له ل

 .  ميكن حاميهتا
توم 220 يزيي أو سـا  .غك
نايرتس 221  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
تا ابب شايفر 222  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 223
يك 224  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 225
نايرتس 226  .15انظر املالحظة . لياناتشا 
نايرتس 227  .لياناتشا 
بون لكمة  228 يغة امجلع" نالقانو"متوضع إدوارد   .صيف 
بال 229 يك و سلفادور وا نيوفود ا سـ  .ملكل
 .طوييسسعد  230
بال 231  .نيوفد 
تو 232 يزيي أو سـما  .غك
يك 233 سلفادور وا سـوفدا ا  .ملكل
يك 234 يا وا سـوفدا أسرتا  .ملكل
يك 235 نص. ملكسـوفدا أنغوال وا شات حول دور القانون العريف يف ا نا يو أدامو يوري صوته إىل ا لومض شا ق مل تضمن قمي فهذا القانو. ف ين هو اذلي 

يه ياة  يب ا نظمة ألسا متع والقواعد ا فا حل ل مل بدل ما أو الاتفاع . جمل يدي  ثقايف ا بري ا تفادة من أشاكل ا بغي للك من يرغب يف الا نواقرتح أنه  ل تقل ل تع سـ لي ل ن
 .فهبا اإلملام ابلقواعد أو القوانني العرية اليت حتمك تكل األشاكل

تا ابب شايفر 236  .2حظة انظر املال. ليكور
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ية متعات ا حمللوا متعا[ 237جمل يةتجملوا ية حملل ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل متع   ]239 ]238ل متي  جملأو من  ين
ية متعات األ صلمن ا ية/ جمل يدية ا حمللا  243] 242]241]240لتقل

توى [ .3 ية املوضوع احملمي عىل ا يار املصطلحات احملددة  بت يف ا سـبغي ا سم ت ملل لت خ مييالوطين ين  244قلودون اإل
ميي   246 ].245واحمليلقلواإل

تعاقدة أن حتدد   )ةلفقرة بدي( .3 ية املوضوع احملمي، عىل ملميكن لألطراف ا تقاة  سماملصطلحات ا تن تولمل  الوطين ىملسـا
ميي واحمليل ميي واإل قلودون اإل  247 .قل

يه يف هذه املادة، ال يكون  .4 شار إ لوكام هو  تداعم ثقايفبا بري ا ل أشاكل ا يديلتع بري الفوللكوري لتقل ا لتع أو أشاكل ا
بري الفوللكوري اجلديدة يمتاملاكن، إذ ون اابلزماحملمي حمدودا  يدي وأشاكل ا ثقايف ا بري ا تع إدارج أشاكل ا تقل ل لتع ل ل

هااليت يمت ا عتدا ية ب  248.نتكون حاميهتا القانوية دامئةوحملم يف قامئة األشاكل ا

يق عىل املادة األوىل[  ]لتعلييل ذكل ا

                                                           

 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 237
يك 238  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 239
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 240
يجرياي 241  .نوفد 
سامن إهنام يودان حذف اإلشارة إىل القانون العريف 242 توريو راغونزيي وجوان أ كقال  زانغ أيو ومل يوافق عىل هذه املالحظة لك من مرياندا ري. في

نغ يج لمي  .وأمحد مريس.هو
نان إنه يود حذف الفقرة 243 يدي للحامية عن طريق فرض رشوط غري ) 2(يشـ قال غوابالكر ثقايف ا بري ا تقلألهنا حتد من إماكية تأهل أشاكل ا ل تع لن ل

بارها من ا. رضورية ناوها اب بعد العديد من األشاكل من امحلاية و ثالثة  ية ا رشوط الرتا تفا ت س ل مك عل لت ت يح اكف . ملكل العامت ضوأشار إىل عدم وجود تو
ية  ية الفكرية الر بارش عىل معايري ا شلك غري  نطوي  رشوط  مسهوم، ألن ا ب ت مللكل م تأهل ) مثل األصاةل واجلدة(للمف لوألهنا أكرث رصامة من رشوط ا

ية مسية الفكرية الر ية . للملك نرص اإلبداع ونص عىل أن حي) أ(عوقال إن الفقرة الفر تتضمن  ع متع احمليل ت نطوي -"اإلبداع الفكري"جملقق ا يوهو ما 
هويم  بارش عىل  مفشلك غري  م نفصل"اجلدة"و" األصاةل"ب تحداث إطار  بذوةل ال هود ا بب يف ا يقه يه ا م، موحضا أن صعوبة  جل س سـحتق مل وقال إن . ل

يقه إلجياد املوضوع) 1(الفقرة  بار املطلوب  بتغطي الا تطت رش. خ نه يفي  بري  بوأوحض أن ا ع يقهلتع ية يف  شاركة ا حتقط ا متع وقال إن من شأن أي . جململ
هوم  بار إضايف أن يدرج  مفا ثقايف " املكل العام"خت بري ا تحديد موضوع أشاكل ا سلمي  بدأ ا شلك ا ية الفكرية الرمسي اذلي ال  ليف نظام ا تع ل ل مل لي مللك

يدي تخدم فهيا مصطلح . لتقلا ية الفكرية" لفكرياإلبداع ا"يسـوأشار إىل أهنا املرة األوىل اليت  تعلق اب مللكيف قانون  يس عدال وأنه من . م لورأى أنه 
يدي ثقايف ا بري ا بة ألشاكل ا يه اب يد  تأ هوم ا يث ا تقلاخلطأ من  ل تع سـ عل ك لل ل لن ملف يار اإلبداع. ح سأةل األصعب يه وضع  معوا ألن ذكل من شأنه أن . مل

يق اإلبداع الفكري يف "امت واإلشارات واألسامء وما إىل ذكلاللك"مثل ) أ) (1(يستبعد أيضا بعض األشاكل احملددة يف الفقرة  يل  حتق، مفن ا ملسـتح
ية . مثل هذه احلاالت ترب أيضا أن الفقرة الفر عوا شلكة) ب(ع مثري  متع -ت يدي وا ثقايف ا بري ا جمل رمغ تقديره لرضورة إجياد عالقة بني أشاكل ا تقل ل لتع ل

ثل وأ). 1( وهو ما تضعه عىل احملك الفقرة -احمليل تخدام مصطلحات  مشار إىل أن ا تأصةل"أو" خصائص"سـ يةل و مأ يعد حماوةل " فريدة"أو " ص
تأهل للحامية يدي من ا ثقايف ا بري ا بعاد العديد من أشاكل ا لال تقل ل تع لس ل يل إىل . ت تقل من  يدي  ثقايف ا بري ا جوقال إن اإلفادة بأن أشاكل ا تن تقل ل لتع ل

تفع  ية ما تزال  متعات ا نيل وأن ا تج حملل ية"هبا توحض جمل ية والاجامت ثقا عهويهتا ا يا" فل ية . هيوهو ما يعد أمرا بد عوقال إن من الرضوري إدراج الفقرة الفر
يدي-)ج( ثقايف ا بري ا ية حىت يف الوقت الراهن بأشاكل ا متعات ا تفاع ا تعلق اب تقل فامي  ل تع حملل ن لي ل وطاملا أن أشاكل ). 1(واقرتح إدراهجا يف الفقرة . جمل

ثق بري ا لا يل إىل لتع تقل من  ية وأهنا  ثقا شلك جزءا من أشاكل املعارف ا بت أهنا  تداوةل، مفن الرضوري حاميهتا ما إن  يدي ماتزال  جايف ا ن ف ث تم ل ت يتقل ل
 .جيل
يك 244  .ملكسـوفد ا
نان 245  .يشـغوابالكر
نان 246  .يشـغوابالكر
نان 247  .يشـغوابالكر
يف 248 يغ ايزا يان  .ت
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 تعليق

 موضوع امحلاية: األوىلاملادة 

شةنظرة عامة حول  نا قا  مل

يغت األوىلانقش اخلرباء املادة   .WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provث الويقة يفص كام 

يغة املادة األوىل،  تعلق  بصوفامي  سمي ترب بعض اخلرباء، . اخلرباء اذلين أخذوا اللكمة إىل فريقنيبوجه عام  نقا عمفن هجة، ا
يغة  بني، أن ا يهنم معظم املرا لصومن  ق ثةل إضورأت قةل مهنم أن. مالمئةب ية عن املوضوع احملمي م من الرضوري إدراج أ فا

شموية يق ا للضامن  ل يدية واألغاين املقدسة. حتق  . لتقلوأشري يف هذا الصدد إىل األماكن املقدسة والعقاقري ا

تضااب ترب بعض اخلرباء أنه اكن من األفضل أن تصاغ املادة يف شلك أكرث ا قمن هجة أخرى، ا يلورأى . ع   مهنم أنهقلعدد 
يق ذكل عن طريق حذف  ثةلاكفةحتقمن املمكن  يدية والرتاث . م األ لتقلواقرتح آخرون حذف اإلشارات إىل املعارف ا

تعلق هبا تجارية) مثل األماكن املقدسة (ملا تعلقة ابلعالمات ا ثةل ا لواأل مل يةل أخرى واقرتحت . م قلئة   )2(و) 1(دمج الفقرتني ف
يا ألنه قد يكون من األفضل لكجزيا أو  تني ئ ناول الفقرتني الفر ي  يف إطار الفقرة األوىل ألهنام ) ج) (2(و) ب) (2(عت
يني من املادة نرصين أسا سـشالكن  ع ية ،ي بدو تكرار) أ) (2(ع أو ألن الفقرة الفر بة للفقرة األوىلات   .لنسـ اب

ية  ثقايف) ج) (2(عوانقش اخلرباء الفقرة الفر بري ا سم به أشاكل ا ناول ما  لاليت  تع لت ت بوةل من /قليديلت اتت ملقالفوللكوري ا
يدي  يالأو تقلطابع  جناقهل األ شلك عام يف هذا الصدد إىل ثالث مجموعات. تت سم اخلرباء  بوا  .نق

ثقايفأيد بعض اخلرباء اإلبقاء عىل الفقرة كام يه  بري ا للضامن أن تغطي امحلاية أشاكل ا يديلتع الفوللكوري اليت مت / لتقل ا
بري ثقايفناحلفاظ علهيا والاتفاع هب بارها أشاكل  ية اب متعات ا تعا وتطويرها عىل يد ا ت عن ملع ورأى بعض ". حية"فوللكوري / جمل

يال  ناقهل األ يدي أو اذلي  يط الضوء عىل الطابع ا جاخلرباء رضورة  تت تقل لسل بعبارة أخرى اليت (تتسم به تكل األشاكل وت
يل" يل إىل  جنقلت من  يل من اخلرباء أن يكون "). ج ية قلورأى عدد  متعات ا تدعه ا يقي اذلي  تاج الفين ا حمللاإل جملن ب تحلق

تاجا معارصا هو وحده أهال للحامية باره إ ناب  .عت

ية  تعلق ابلفقرة الفر عوفامي  ثقايف)أ) (2(ي بري ا شري إىل أشاكل ا ل، اليت  تع يديلت بارها/ لتقل ا ية اب تالفوللكوري ا انجتة " عحملم
شاط إبداعيعن متع احمليلإبداع ا مبا يف ذكل ،فكريو ن  يةل من اخلرباء أنه من الرضوري أن تكون "جمللفرد وا ئة  قل، رأت  ف

ية" اإلبداع الفردي"اإلشارة إىل  هلنرصا همام من معايري األ ثري من اخلرباء ممن أخذوا اللكمة وقال. ع الرتكزي إهنم يفضلون ك 
ثقايف بري ا لعىل أشاكل ا يدي لتع بري الفوللكوري /لتقل ا شاط إبداعي جامعي، أو يف  اباألهللتعأشاكل ا نبارها انجتة عن  عت

ثقايف بري ا لبعض احلاالت عىل أشاكل ا بريأشاكل/لتع هوةل" الفوللكوري لتع ا  ".جملا

ية، أشار اكفة اخلرباء إىل رضورة إدراج تعريفات تعريف املوضوع، وكذكل مبصطلحات أخرى ر تعلق  سـوفامي  ب مرسد /ئيي
ية للمصطلحات متدوائيسـ الر نص وا عيف ا ية ل تقرير املوجز الصادر عن الفريق العامل للص يف هذا الصدد تو لنة تضمهنا ا ج

تاح يف الويقة )  (WIPO/GRTKF/IWG/1/2ث من الويقة 6الفقرة (األول ما بني ادلورات  ثا مل
WIPO/GRTKF/IC/17/8. 
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بل اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل م ئةل املطروحة من  يقات املقدمة واأل قا سـ  ا بني ادلوراتلتعل

يدي  ثقايف ا بري ا تقلتعريف أشاكل ا ل لتع  مغلق/مفتوح): نطاق املوضوع(ل

يل زميان اقرتح  ية من حذففاب ثةل) د(إىل ) أ(ع الفقرات الفر منب تقدمي قامئة طويةل ومفصةل لأل ووافقت عىل . لتج
ي وعباس ابغربور أرداكين لك من مل يوافق علهياو. سلينايرت اناتشا املالحظة  . وريغان أزغارايلو أدامو يوريفشا

تعريف تقاده بأن ا يين مولر عن ا لوأعرب  ع يزي بني ما هو ملموس وما هو غري  الوارد يف املادة ب متعام وساءل عن جدوى ا لت
يزي مل يرد يف املادة   .3لمتملموس، خاصة وأن هذا ا

ست ريوس دي دافزي وقالت ت تود اإهن سـيليلوز  سأةل املوضوع احملمي  مفترك  وقال . مسـتوفاةوحة وعدم إعداد قامئة غري م
يد الوطين ناوها عىل ا سأةل  بغي ترك هذه ا لصعأمحد مريس إنه  ت لمل لن بغي توقال. ي  يف بعض اخلصائصتتوفر أن ين إنه 

ثقايف بري ا لأشاكل ا تكل اليت حددها ألتع توك  نة غسـو نذ  سـ راؤول كوراتزار  بري 1942م بغي أن تكون أشاكل ا تع،  لن في
ثقايف  :لا

يث : قليديةت • ية،  حأي أهنا صاحلة للك زمان ويه مثار عادات وأحداث اتر يل،أهناخي يل إىل  تقل من  ج  ج  تن

ياته: شعبية • شعب ويه جزء من  حأي أن مصدرها ا  ،ل

ياة،: جمهوةل • ها غري معروف ويه جزء من أسلوب  بد حأي أن  ع  م

ية • مت: عجام ية أفراد ا تقامسه غا تج  متي جملموعة ويه  جملأي أهنا  بن ت لن م  ع،ت

ية • يل،: يبجتر يل إىل  تقل من  ية و تلقا سم اب ـي  ية،  جأي أهنا غري مؤ ج ن ته ئف ل ت تسـ  س

ية: معلية • ية،: لتلبأي أهنا تعمل عىل أرض الواقع  ية وجام ية أو اجامت ياجات مادية ورو عا ع حت  ح

تجددة،: حيوية • نارص ترثهيا، مبعىن أهنا فعاةل و شمل  مأي أهنا  ع  ت

هدت تغريات،مأي أنه قد مت احلفاظ علهيا : صاحلة •  شنذ زمن طويل للغاية وحىت اآلن، رمغ أهنا 

ية أو دوية: جممتعية • ية أو و لأي أهنا إ ن طمي  .قل

يوسكو بو وا تعمةل ابلفعل يف الو تعامل املصطلحات ا نواقرتح أمحد مريس ا ل ي سـ تخداموقال إن من املمكن . ملسـ  سـا
شأهتا ادلول األعضاء احملفوظات ياانت العامة اليت أ ل وقواعد ا ن ثقايفلب بري ا لتحديد أشاكل ا يديلتع وأضاف أن حامية . لتقل ا

ثقايف بري ا لأشاكل ا يديلتع ست غاية يف حد ذاهتا، لكهنلتقل ا ية هممةا تضطلع بلي  تصادية وثقا ية وا يفة اجامت فو ق ع وأوحض . ظ
ثقايفأن لل بري ا يدية وأشاكل ا لمعارف ا تع لتقل يديل بق أيضا  لتقل ا ية واحدة وهو ما  نطية اتر يخي يةخلف  ،ثعىل املوارد الورا

ثقايفمشريا إىل رضورة بري ا يل أشاكل ا ل مراعاة ذكل دلى  تع لسج هات يدي وتو ثيق ا  .لتقل

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا لالعالقة بني املعارف ا تع لتقل يديل  لتقل ا

ثقايف بري ا يدية تربط ارباطا ويقا بأشاكل ا لقالت زيلونني لوان روز إن املعارف ا تع ث ت ت لتقل يديل ـي لتقل ا تنهت وإن هذه العالقة 
ثقايف بري ا بح أشاكل ا لحني ال  تع يديلتص يدية لتقل ا ناه معيل توتحول إىل شئلتقل جزءا من املعارف ا . معجترد من 

يدية األوية يه أوحضت أن و لهذه املعارف ا نحلتقل ثقايفمتاليت  بري ا يعة أشاكل ا ل  تع لب يديط وقالت إنه يوجد بوجه . لتقل ا
ثقايفت ارباط بني املععام بري ا يولويج وبني أشاكل ا نوع ا يدية وا لارف ا تع ب ت لتقل ل ل يديل نع شعب . لتقل ا ثال،  يل ا يصفعىل  مل سب

تيوشول(فيكسارياك  يك) ه يدية، مسـتخدما ملكسـيف ا نادا إىل للبيعسلعا  شعائرية وكذكل سلعالتقل معارفه ا تجارب لاست، ا
سـهبا ياء عن طريق نقل أو كتاليت ا ية األساطري  حإ يث اليت،عن األجداد، وملوروثة اصلاأل ية من  ح بفضل مزاايها اإلبدا ع

تخدمة تربملسـاألصاةل وأنواع املواد ا يةتع،  شعائرية توضع يف األماكن املقدسة ا سلع ا ية، وأوحضت أن ا يع أعامال  ل ل لطبن  وأهنا ف
هلوسة وابملوارد ا بااتت ا يعتربط يف بعض احلاالت ابسـهتالك  ن لطبت يع احلارل نا ثل ا بية  لي تاللم لكن وحىت إن اكن األمر . لة وا
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باع سلع اليت  تكذكل، حتمل أيضا ا يدية املربطة هبال ت معارف األساطري واملعارف ا يةسل وي،لتقل ثل ،لشخص املعارف ا م 
شعائرية ثقايف.لتصوير األساطري واحلاكايت ا بري ا يدية يه اليت تعطي طابعا ألشاكل ا ل وهذه املعارف ا تع لتقل يديل . لتقل ا

سارياك أيضا، سفعىل  ثال، يف ثقافة  يكيل ا فمل ناعة نول ب يه اكفة أو بعض معوجصحتمل  نطوي  عل إشارة إىل املعىن اذلي  ت
تصوير اإليقونوغرايف  ثل لك خرزة الفرد ذاته ويروي ا يث  سة يف األساطري املوروثة عن األجداد،  لاألماكن املقدسة ا مت حمخل

ية أو  متع اأسطورة خشصأسطورة  ثقايف. حمليلجملمن أساطري ا بري ا لوأضافت أيضا أن حامية أشاكل ا يديلتع نح لتقل ا مت ال 
يدية  يةلتقلابلرضورة امحلاية للمعارف ا يعة احملاطة . سـاألسا ثقايف واب نوع ا يدية تربط اب بوأوحضت أن املعارف ا ل ت ت لطتقل ل ل

يدين من  يديةتكلملسـتفاب ثقايفأن وهذا ال يعين . لتقل املعارف ا بري ا لأشاكل ا يدي لتع ت شلك وحدها املعارف لتقلا
يدية ثقايف. لتقلا بري ا بح شالك من أشاكل ا يدية و ها املعارف ا تدع من خال ية اليت  نظر يف ا لوجيدر أيضا ا تع تص تقل لعمل لل ل ل  تب

تج ماليديقلتا بريا عن  ن ويس  متع  .ل

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

كام قال إنه يفضل اإلبقاء عىل اإلشارة إىل . من املادة األوىل) د) (1(يف الفقرة " أدوات"رواندل ابرنز إضافة لكمة اقرتح 
يدية مع اإلشارة إىل  بة " تطوير"لتقلاملعارف ا يدي وإىل مرا ثقايف ا بري ا قأشاكل ا تقل ل لتع تطويرذكلل ووافقت دبرا هاري . ل ا

يات" واقرتحت أيضا إضافة لكمة املالحظةعىل  جنولو  ادلويل يف سـتوىملة إشارة إىل اواقرتح رواندل ابرنز إضاف". تك
ية ). 3(الفقرة  يري الفقرة الفر عواقرتح أيضا  يغهتا) أ) (2(تغ صتكون  ، "مبا يف ذكل اإلبداع الفردي وامجلاعي:" اكآليتل

متعي" لكمة حذفو تعاضة عهنا بلكمة " جملا بارة ". امجلاعي"سـواإل بت يف "بعد لكمة " وفقا للقانون ادلويل"عواقرتح إضافة  لا
توى واقرتح إضافة إشارة إىل املالحظةتوماس أالركون عىل ووافق . من املادة األوىل) 3(يف الفقرة " تيارخا  ملسـا
 ".ادلويل"

باريت واقرتح  شعائرية"عتوماس أالركون إضافة  شارات والرموز"و" لاألغاين ا ية " لا واقرتح أيضا إعادة ). د(عيف الفقرة الفر
ي، )أ) (2(صياغة الفقرة  صتكون  ية]....[ ،:"اكآليتغهتا ل شعوب األ متع والفرد وإبداع ا صل مبا يف ذكل إبداع ا ل ، ووافق "جمل

 .املالحظةساوداات أبوبكرين ورواندل ابرنز عىل الك من 

يل برييز سويس أن يضاف يف الفقرة  لواقرتح  ثقايف من املادة األوىل رشط ) 1(ميغ بري ا ليقيض بأن يعرب عن أشاكل ا لتع
يدي أو  تا تجىل يف لتقل يدي أو  ثقايف ا بري ا تهر أشاكل ا تقل ل لتع ل بارة ". شلكها األصيل"ظ " توشمل"عواقرتح أيضا حذف 

بارة  تصار  "عوكذكل  نرص فين أو إبداعي يف .لتجنب اخللط" علهياقمبا يف ذكل ودون الا ع واقرتح أيضا إضافة إشارة إىل 
ية فقال ثال إدراج أعامل الفخاحبيث ال  ،)د(عرة الفر شب  وأر ميمت  يدوية عامة وأخلا  .لأعامل احلرف ا

ياغة املادة األوىل،  هيدف هذا الاتفاق أو هذه املعاهدة إىل حامية أشاكل :" اكآليتلتكونصواقرتح الزارو ابري إعادة 
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يع  ول بري الفوللكوري يف  مجأشاكل ا هالتع رب فهيا  سواء اكنت ملموسة أو غري ملموسة، اليت يع،لأشاك

يل عرب الزمان واملاكن يل إىل  تقل من  ثقايف واليت  تجىل يف املرياث ا هر فهيا أو  جعهنا أو  ج ن تتظ ل واقرتح إعداد قامئة ." ت
نص، تكون كام ييل يا يف ا ثةل الواردة حا لابأل ل يدي من هذه امحل:" م ثقايف ا بري ا تقلاية القانوية ألشاكل ا ل تع لن اكفة أوجه ل

رشوع، ملالاتفاع غري ا بق بوجه خاص عىل ما ييلن نصوص علهيا يف املادة األوىل،  نط ا  :تمل

ثل احلاكايت و )1( ـي،  بري اللفظي أو ا مأشاكل ا لشفه يةلتع ية األساطرياملالمح و ولشعباحلاكايت ا لشعب ا
شعيب  شعر ا لوقصائد ا رسد، واإلشاراتل املقدسة  واألسامء والرموز ،لواألحايج وغريها من أشاكل ا

 وغريها؛

ية وأ )2( ثل األغاين واإليقاعات واملعزوفات املو يقي أو الصويت،  بري املو يقشاكل ا سـم سـ يةلتع  ؛صلاأل
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ثل الرقصات والعروض  )3( بري ابحلركة،  موأشاكل ا شعائروالطقوس  الفوللكوريةلتع يديةاأللعاب  ويةلا  لتقلا
رسح شعيب،و...ملوغريها من أوجه األداء وا رسح ا لا  مل

بري امللمو )4( تاج الفين، واللتعوأشاكل ا ثل اإل نس،  نحواتت وأعامل  م ية وا ملسـامي الرسوم واللوحات الز يت
نائزي شب واحلىل وأشاكل الفن املعامري وا ساء وا جلالفخار واخلزف وا خل  ."لفسـيف

نص عىل اآليتإىل مادة قامئة بذاهتا) 2(واقرتح حتويل الفقرة  يدي يه :"ت  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شاط إبداعيل نتاج   ن
رشي إبداع وخباصة، فكريو ية لبالعقل ا تار متعات ا خيوا ل  ."جمل
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 :2املادة 

يدون   249من امحلايةملسـتفا

يدي250تطبق ثقايف ا بري ا تقل تدابري حامية أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري /ل  ]ينبغي أن تكون [:/252]251الوطين[لتعأشاكل ا
شعوب[ 255هوايت لفائدة 254تكون ]253تكون[ يةلا شعوب غري األ[ صل األ صوا متعات  و ]256ليةل ية[جملا أو  258 257]حمللا

شرتكة بري ثقايف  ها أشاكل  بدلان اليت  ممتعات ا تع لل بري واليت تقر  259جم نة يف أشاكل ا يدية الاك ثقافة واملعرفة ا تعية ا تقل لل مل مبلك
يدي ثقايف ا تقلا بري الفوللكوري/لل يهنا وممارساهتا العرية لتعأشاكل ا فواباللزتام ابحلفاظ علهيا وفقا لقوا  261اليت تصدر عهنا /260ن

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل بائل 262]واألرس[  الفرديةاجملموعات /لتعأشاكل ا  264]263واألمم[لق وا
متعات[ ية  جملوا يةحمللا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل ناطق و267]266أو األمة[ 265]ل تص / 268ملاألقالمي وا بدلان اليت  ختأو ا ل

                                                           

 .يوسف بن براهمي 249
ييب 250 يه  سيد ي  .ن
ثقايف"الوطين"قال الوفد إن للك أمة الفوللكور اخلاص هبا وهو الفوللكور . بوفد املغر 251 بري ا ل، لكن مل تذكر أشاكل ا يدي/لتع الفوللكوري /لتقلا
ية"  ."طنالو

باس ابغربور أرداكين. ووافق نورمان بومان عىل املالحظة. فيتوريو راغونزيي 252  .عومل يوافق علهيا 
تا ابب شايفر 253  .2ظة انظر املالح. ليكور
يل 254  .لكري أواكين-شـرا
 .زيلونني لوان روز 255
تا ابب شايفر 256 شمل لكمة . 2انظر املالحظة . ليكور ييل لكري باليم إن من املمكن أن  تقالت  نا " أمة"ل تعملت  هلو ا متني إىل "سـ ملناألشخاص ا

ية صلمتعات غري أ  ".جم
 .نورمان بومان 257
يك 258  .ملكسـوفد ا
 زيلونني لوان روز 259
 .ماننورمان بو 260
 .فيتوريو راغونزيي 261
بوم 262  .ننمارغريت جرو
ية-مجهورية(وفد إيران  263 متع). ماإلسال ندرج يف إطار حقوق ا تقاده بأن حقوق األحصاب  جملأعرب الوفد عن ا ت تيس . ع تكويف هذا الصدد، 

ها ية وال ميكن جتا ية أ رشيعات الو هلا مه ن طت ية اليت تعد أحصاب . ل متعات ا حمللوأشار إىل حقوق ا بغي بوجه خاص احرتام موافقهتاجمل يني  نحقوق  ييق  .حق
 .فيتوريو راغونزيي 264
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 265
يدية"قال الوفد إن مصطلح . وفد املغرب 266 متعات ا لتقلا شريا إىل رضورة تعريفه بطريقة أكرث وضوحا وأكرث دقة" جمل انظر . مفضفاض للغاية، 

 .251املالحظة 
 .فيتوريو راغونزيي 267
نان 268  .يشـغوابالكر
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يد تقلبري ثقايف  يدي[/  271] 270: 269تعبري فوللكوري/يبتع ثقايف ا بري ا تقلماليك أو أحصاب أشاكل ا ل لتع كام هو / ]272ل
ثقايف رشيع ا يه يف ا لنصوص  ت لعل   273. للك بدل املالمئم

يدي ثقايف ا بري ا يدون من حامية أشاكل ا تقلويكون ا ل لتع ل بري الفوللكوري مبوجب هذه املادة مه أحصاب /ملسـتف لتعأشاكل ا
متعات لونشمياذلين احلقوق  ية واجملموعات الفردية وا متعات ا ية وا شعوب األ جمل األمم وادلول وا حمللجمل صل ية ل يدية حمللا لتقلا

ية  ثقا متعات ا فوغريها من ا ل يديجمل بري ثقايف  تص  تقلاليت  تع  :274تعبري فوللكوري/بخت

يدي  برعاية]ةامللكف[ )أ( ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بتكل  أهنا تقوم واملفرتض هيا واحلفاظ علوصوهنا الفوللكوري/ل
هام يدهاًوفقا [ 275ملا لتقا ي[  /276 ول يديةممارساهتا  279]278أو ]و[ 277هنانقوا ية 280و لتقلا وأنظمهتا فالعر

يارية  ]284أو[ ]و[ ؛283 وما إىل ذكل،282]281ملعا

يدي )ب( ثقايف ا بري ا تقلواليت حتافظ عىل أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري /ل ه 286]285تراقهبا[و ألتعأشاكل ا أو  287امتتلكأو 
بارها 288و ]أو[تنتفع هبا  ية[ ]289خصائص[ من عتتطورها اب ية و حقيقأ  293ئجزيةعنارص / 292داةل 291]290صل

ية ]عىل[ 294 هباختتص ية والاجامت ثقا ع هويهتا ا ثقايف 295]أو[ ]و[فل  296أو؛ لتراهثا ا

                                                           

يك 269  .ملكسـوفد ا
ها ومشوها، أي : مالحظة من األمانة 270 سعة نطا سم  بارة اليت  تعامل ا لتقرر ا ق ب ت لع يدية وغريها من "تسـ ية ا متعات ا ية وا شعوب األ تقلا حملل صل لل جمل

ية ثقا متعات ا فا ل ية"أو جمرد اصطالح " جمل متعات ا حمللا رشوع األحاكم" جمل يح إىل أي وال. ميف هذه املرحةل داخل  تعامل الاصطالحني ا تلم يراد من ا لسـ
ية  تعامل مصطلحات أخرى يف القوانني الو نة عىل حصة الاصطالحني أو غريهام أو مالءمهتام وال يؤثر ذكل يف ا شاركني يف ا نتوافق يف آراء ا سـ للج طمل

ية وال حيد من ذكل  .قلميأو اإل
تا ابب شايفر 271  .2انظر املالحظة . ليكور
يال، مؤيدا الاقرتاح املقدم من إميانويل سايكاسرتاينو م 272  .هينغا
 .اكرلوس رسابس 273
تو 274 يزيي أو سـما يل. غك يغة تكون . لكري أواكين عىل املالحظة-شـووافق الك من يوسف بن براهمي و را بون عىل  صووافق إدوارد  مت

ية ولك مجموعة من ه:"اكآليت متعات األ شعوب وا يدون وأحصاب احلقوق مه ا صلا جملل بائل واألممملسـتف  ."لقذه اجملموعات، األرس وا
ند 275 تعلق ابشرتاط تقدمي أدةل عىل همام الرعاية والصون " امللكفة"قال الوفد إنه من املمكن أن يرتتب عىل مصطلح . لهوفد ا يآاثر قانوية فامي  ن

متع معني هد هبا  جملواحلفاظ اليت   . يع
 .يوسف بن براهمي 276
بون 277 توريو راغونزييووافق عىل املال. متإدواردو   .فيحظة 
يا 278 ية. لوفد أسرتا متعات األ بة  بات القوانني العرية اب يكون من الصعب إ صلقال الوفد إنه  سـ ث للمجسـ لن  .ف
نايرتس 279  .ومل توافق عىل املالحظة مرياندا ريزانغ أيو. لياناتشا 
تو 280 يزيي أو سـما  .غك
نان 281 بون. يشـغوابالكر  .متومل يوافق عىل املالحظة إدواردو 
 .يتوريو راغونزييف 282
 .زيلونني لوان روز 283
نان 284  .يشـغوابالكر
يداد وتوابغو 285  .ينوفد تر
نغ يج لمي أن إدارج لكمة  286 هم" تراقب"هأوحض  بة حبقو تحقني اذلين قد ال يكونون قادرين عىل املطا يدين ا ققد يرض يف الواقع اب لتف ملسـ ذكل . ملسـ

بدو أن لكمة  نه " تراقب"يألنه  متعا  بعيتعين أن  يقة، جم يدي، رمغ أنه يف ا ثقايف ا بريمه ا حلقميارس الرقابة الاكمةل والفعاةل عىل الاتفاع بأشاكل  تقل ل تع لن
شأن صكوك  شات  نا ها، وهو ما دعا إىل إاثرة  تغال يدي وا ثقايف ا بري ا بة الاتفاع بأشاكل ا ست قادرة عىل مرا متعات  بمعظم ا ق سـ تقل ل تع ن مي ل لق ل ل جمل

ثري م. خاصة متكن ا يه، لن  لكو ت بةعل بب عدم ممارسـهتا املرا يدين  متعات من احلصول عىل صفة  قن ا س بتف مسـ باس . جمل عووافق الك من أمحد مريس و 
 .ابغربور أرداكين عىل املالحظة

تو 287 يزيي أو سـما  .غك
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يدي[  )ج( ثقايف ا بري ا تقليف حاةل أشاكل ا ل لتع تص هبا إقلمي أ/ل بري الفوللكوري اليت  خيأشاكل ا نطقة لتع تص هبا  مو  خت
 297]. كام حيددها القانون الوطيناإلدارةأو أمة، تكون 

ية اليت و )د( ثقا ئات ا سات أو ا فبغي للمؤ لن ي لهس ية ووثقهتا حافظت عىلي سابقة واحلا يدي ا ثقايف ا بري ا ل أشاكل ا ل تقل ل لتع ل
ية اليت حتافظ عيل ثقافات ا سجالت مربطة اب حلواليت مازالت فهيا هذه ا ل ت متل تفع هبا عاتجمل نفس ا تن وتراقهبا و

يدي وإعادهتا إىل وتطورها بطريقة ما ثقايف ا بري ا ثة للحفاظ عىل أشاكل ا يات حد تخدم آ تقل، أن  ل تع ي ل لسـ ل ت
متعات  تصوير (جملا سلعاإليقونوغرايف واملعارف ولا يديو، وما لا يقى ورشائط ا يات واملو نولو شعائرية وا لف ا ج سـتك لل
تاح هذه األشاكل )إىل ذكل يث  ل،  ت هوايت حب يق فوائد مهنا، من أجل تعزيز ا بارشين  ليدين ا تحق لتف ملسـ لم

ية  298.حمللا

يدي واحلفاظ علهياتسامه أيضا تدابري امحلاية يف  ثقايف ا بري ا تقلصون أشاكل ا ل لتع  299.ل

يدي ثقايف ا بري ا تقليف احلاالت اليت تكون فهيا أشاكل ا ل لتع ش/ل شرتكة بني مجموعة من ا بري الفوللكوري  لأشاكل ا م عوب لتع
ساوية، بغض  ية  متعات حقوق  رشة يف أكرث من دوةل، يكون لاكفة هذه ا ية ا ثقا ية أو ا متعات األ تأو ا ت ل مصل ملكن جملف ملجمل

ية يا نظر عن احلدود ا سـا سـ  300.لل

 )نص بديل (2املادة 

ثقايف بري ا يدون من أشاكل ا لا لتع يديملسـتف بري الفوللكوري مه/لتقل ا  :لتعأشاكل ا
متعات األ )1( شعوب وا جملا  صليةل
 اجملموعاتو )2(

 األرسو )3(

بائلو )4(  لقا

 األممو )5(

متعات و )6( ية جملا يحمللا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل يةل  طنة أو الو

ية يف لك بدلو )7( ثقا نص علهيا املعايري القانوية وا يفات األخرى اليت  فا ل ن ت  .لتصن

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

 زيلونني لوان روز 288
ييب 289 يه  سيد ي باس ابغربور أرداكين. ن  .عومل يوافق عىل املالحظة 
يقا. وفد الربازيل 290 ية تعلكرر الوفد  با تعلق ابملقابل اإلنلكزيي لللكمة اإل شأن املادة األوىل فامي  نته اليت قدهما  سـ ي انظر املالحظة ". patrimonio "ب

217 . 
نان 291 باس ابغربور أرداكين. يشـغوابالكر  .عووافق عىل املالحظة 
نان 292 باس ابغربور أرداكين. يشـغوابالكر  .عووافق عىل املالحظة 
 .أمحد مريس 293
 .ان روززيلونني لو 294
نان 295  .يشـغوابالكر
نان 296  .يشـغوابالكر
نان 297 شريا إىل أنه قد يكون من األفضل إضافة هذه الفقرة إىل املادة . يشـغوابالكر بون عىل املالحظة،  مومل يوافق إدواردو   .4مت
 .زيلونني لوان روز 298
 .اندية موراكين 299
 .طوييسسعد  300
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بت فهيا أن هؤالء بق ذكل فقط عىل احلاالت اليت  يثو تولون رعاية أشاكلينط يدين  ي ا ثقايف  املسـتف لبري ا لتع
يدي بري /لتقلا يهنم وممارساهتم العرية وأهنم يديرون ويطورون أشاكل ا بري الفوللكوري وفقا لقوا تعأشاكل ا لتع فل ن

ثقايف يةل و/لا بارها أ بري الفوللكوري اب صأشاكل ا ت عتع  301.حقيقيةل

يار األول  ) ب(و) أ(دمج الفقرتني : خلا

يدي برعايةلكفاليت ت )أ( ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع بري ،  واحلفاظ علهياالفوللكوري وصوهنا/ل تفع بأشاكل ا لتعواليت  تن
يدي ثقايف ا تقلا ثقايف/لل ية وتراهثا ا ية والاجامت ثقا بارها من خصائص هويهتا ا لالفوللكوري اب ع ل فت  .ع

ثاين يار ا لا  ) ب(و) أ(دمج الفقرتني : خل

بت أن اجملموعا )ب( يدييثحني  ثقايف ا بري ا توىل رعاية أشاكل ا تقلت املذكورة آنفا  ل تع لت  وفقا االفوللكوري وصوهن/ل
يةل و بارها أ ية وحتافظ علهيا وتطورها اب يهنا وممارسـهتا العر صلقوا عت ف  302.حقيقيةن

يق عىل املادة [  ]2لتعلييل ذكل ا

                                                           

 .اكرلوس رسابس 301
 .فيتوريو راغونزيي 302
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يق  لتعلا

يدون: 2املادة   ملسـتفا

شة نا قنظرة عامة حول ا  مل

شات  نا مسـدارت  ق نادا إىل املادة م هم، ا تخدمة لو يدين واملصطلحات ا شأن حتديد ا تيضة  صف تف ستف سـ ملب ث من الويقة 2ملسـ
WIPO/GRTKF/IC/17/4 Prov. 

ناك توافق  نصاللكمة يف اآلراء بني اخلرباء اذلين أخذوا كبري هواكن  تخدام نفس املصطلحات يف ا لحول رضورة ا  بأمكهل سـ
نظر يف املصطلحات الواردة يف صك نوع .  ذات صةللوك دوية أخرىلوا توأكد العديد من اخلرباء عىل رضورة مراعاة 

ند اعامتد  تحيل ابملرونة  تايل ا سائدة يف لك بدل، واب ية والقانوية ا عاألوضاع الاجامت ل ل ل ن  . املصطلحاتتكلع

ت بغي ا شأن املصطلحات احملددة اليت  تلفوا  سـغري أن اخلرباء ا نب هايخ  .لعام

ثقايفماليك"عبارة ورأى بعض اخلرباء أن  بري ا ل وأحصاب أشاكل ا يادية " الفوللكوري/لتع تجني اب حليه األسب،  حم ن
بني املصطلحات الواردة يف املادة . واملرونة يهنم العديد من املرا قوأيد خرباء آخرون ومن  ث من الويقة 2ب

WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provية:" ويه متعات ا ية وا شعوب األ حمللا صل تخدام تعريف ، ألهنم يفضلو"جملل سـن ا
بدو، وفقا للخرباء، ع ييدين ال  شعوب األاللمسـتف شأن حقوق ا تحدة  سق مع إعالن األمم ا لما ومهبام أو غري  ب مل ية لعام صلمت

يدين ابآليت. 2007 يدية وغريها من :"ملسـتفواقرتح خرباء آخرون وصف ا ية وا ثقا ية وا ية واإل متعات الو تقلا ل مي لن فط قل جمل
متعات وكذكل  رضورة اإلشارة إىل األوضاع اليت ال يكون فهيا ابلرضورة أحصاب احلقوق تجني بحم، "اجملموعات فرادىجملا

ثقايف بري ا شاطرون أشاكل ا ية، لكهنم قد  ية أو ا متعات األ لمن ا تع ت حملل لصل ي الفوللكوري مع أحصاب حقوق آخرين يف بدل /جمل
بدل(واحد  يع مواطين هذا ا لورمبا مع  بدل) مج وقدمت قةل من اخلرباء اقرتاحات بديةل إلدراج ادلول . انلأو يف العديد من ا

يدين وأ بائل أو األرس مضن ا تفا  .ملسـلق

تعريف من زاوية أخرى، سواء  سأةل ا يل من اخلرباء طرح  لواقرتح عدد  م نظر يف قل بغي ترك تعريف مسأةل لاب ينأنه 
تعني  بدأ  بار ذكل  ية اب سلطات الو يدين يف حاالت حمددة  يا ت ن ملل عتف ط  2 املادة من) ج (، الفقرةإدراجه يف فقرة جديدةملسـ

تع ابمحلايةال، أو ابعامتد تعريف حيدد األفراد واجملموعات اليت )4نمع إماكية أن يرتتب عىل ذكل تعديل يف املادة ( . تمت 
نظر فهيا فامي بعدو توحة  سأةل  نة إىل ترك ا للطرح بعض اخلرباء إماكية دعوة ا مل للج  .مفن

تعر تعلق  بوفامي  ية أخرى، ي يدين وكذكل تعريف مصطلحات ر ئيسـيف ا  اخلرباء ابإلجامع إىل رضورة إدراج خلصسـتفمل
ية /تعريفات متدوا تو نص وا ية يف ا صرسد للمصطلحات الر ل سـ عم تقرير املوجز للفريق األول العامل ما ئي لنة، وردت يف ا للج

تاح يف )WIPO/GRTKF/IWG/1/2ث من الويقة 6الفقرة (بني ادلورات  ثالويقة مل، ا
WIPO/GRTKF/IC/17/8. 

ية]و[القوانني " وركزوا عىل اإلشارة املقرتحة إىل 2من املادة ) أ(وانقش اخلرباء أيضا الفقرة  بار" ف أو املامرسات العر  هاعتاب
ية احلقوق عىل احملكاذلي سـياق لا يه  ملكبغي أن توضع  ف  .ين

يدمه بني، عن تأ يهنم معظم املرا يوأعرب بعض اخلرباء، ومن  ق ثقايف تكلل ب بري ا تجني بأن أشاكل ا ل اإلشارة،  تع لحم
يدي ية بدور حامس، /لتقلا يث تضطلع القوانني واملامرسات العر ياق معيل وخاص  فالفوللكوري شلك جزءا من  ح سـ ت

يدين الوطين وادلويل، لكن دون أن خت تايل مصدرا للقوانني عىل ا ها أن تكون اب بغي  يث  لصعو ل ل ن هريم ليح ل ابلرتيب ا ت
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 اإلشارة تكلبغية جعل " أنظمة أخرى للقواعد واملعايري"واقرتح أحد اخلرباء إضافة . ايري بني القانون العام واألعرافللمع
 .أكرث مشوال

يني  اإلشارة، تكلوفضل خرباء آخرون حذف  رش تفعني اآلخرين ا يات حامية ا يقني القانوين واحلفاظ عىل آ علضامن ا ل ن ل ملل
تعلق ابو ييق الاساق فامي  ت يدين الوطين وادلويلحتق هريم للمعايري عىل ا لصعلرتيب ا ل  .ت

ئةلوأشار العديد من اخلرباء إىل أن مواد أخرى أاثرت  تعلق بدور القوانني واملامرسات العرية وسـأ ف مماثةل فامي  سواي  ذلكل لمتا
نص بأمكهل سق يف ا لاعامتد هنج   .مت

ية املوحضة يف الفقرة كام  شت معايري األ هلنو يامن. 2ادة من امل) ب(ق شلك بو نص كام هو  ب أيد بعض اخلرباء اإلبقاء عىل ا ل
هم من  ية" املعايري اليت وصفوها بأهنا تكل تؤديأن فعام، أعرب آخرون عن خماو يق " عنو نصوص تضيإىل  ملنطاق امحلاية ا

شلك أكرب2 و1علهيا يف املادتني  شلك خاص . ب  تقد بعض هؤالء اخلرباء  بوا يعة ن ية/صيةلاخلاصة أو األلطبا  اليت حلقيقا
ثقايفتتسم بري ا ل أشاكل ا تأهةل/لتع بارها جزءا من هويهتم   هباملالفوللكوري ا بغي ألحصاب احلقوق احلفاظ علهيا اب عتواليت  ين

يدين بارمه  مسـتفوتراهثم، حيت يمت الاعرتاف هبم اب بار ورأى هؤالء اخلرباء أن . عت ختثل هذا الا ياانت م بيعين صدور 
مية وأشاروا يه قذات  نصوصا  يس  عل إىل أن ذكل  م تلزم أن كام . نظام حق املؤلفيف ل رشط اذلي  ترب ا سـا ل " يراقب"يع

يدي ثقايف ا بري ا يدون أشاكل ا تقلا ل لتع ل يداي بدون مربراملؤهةلالفوللكوري /ملسـتف  .تقي للحامية 

نصوص علهيا يف الفقرتني  بار املعايري ا باه إىل إماكية ا ملولفت أحد اخلرباء الا ت عن يارا بديال 2من املادة ) ب(و) أ(نت وهو (خ 
يار  برياملخلا بارهاأو) خلفضل دلى ا يةعت ا  . مك ترا

نظر يف املادتني  بغي ا لوأقر معظم اخلرباء بأنه  يدين أن يكونوا مه من مفرتضني أيضا معا، 4 و2ين بغي  تف أنه ال  للمسـن ي
سلط. يديرون احلقوق يهنم وبني ا يا وبوضوح  بد يزي  بغي ا لإذ  ئ بمت م لن  .ة اإلداريةي

بل اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلورات ئةل املطروحة من  يقات املقدمة واأل قا سـ  لتعل

يدين  ملسـتفنطاق ا

نودري يدينهفياقرتح أرجون  ندرج مضن ا متعات اليت لن  نظر يف ا نفي، أي اب يغة ا سأةل  ملسـتف طرح هذه ا ت ل ل بص  .جململ

ياسات العامة يه ملوقالت زيلونني لوان روز إن ا تعلق اب ية املطروحة فامي  سـشلكة الر ي لسـ مية ئي لقإقرار الاحرتام وحامية ا
متعات ودمع أنظمة وضع املعايري والقواعد و رشوع ومتكني ا متكل غري ا نع ا ية و ياجات ا ية الا جملو ملل ت مب حلقيق ح هامتل  يف ساإل

نص عىل لك ذكل. امحلاية وما إىل ذكل بدلانيف اأضافت أن و. تواألهداف  شلكة حتديدا يه، للعديد من ا ية ملتكون ا كيف 
ية  يدي تكوينكيفتعريف املوضوع و ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع يل هارات ا لعملمن الفكر وا رشية، مل بري امجلاعات ا بة وأشاكل  لتع

بريةيؤدي تعريف املوضوع موحضة أن  ية  ناطق ثقا بدل ما أو  ثقايف  نوع ا كإىل الاعرتاف اب مل ل ل فت ية ذلا،. ل لك تسم من املالمئ 
بائل واألصول "ابمسه أي ية وا ثقا متعات ا ية وا متعات األ ية وا شعوب األ لقا ف ل صل صل جملل . لتفادي الافرتاضات"  وما إىل ذكلجمل

يقين يضمن معتوساءلت  نرصا ما  حقأن  ية اليت . ع ية امجلا ناك سوى ا عيس  مللكه ند مقارنهتا تواجهفل تالف  ع اإلقرار ابال خ
بغي . بعنارص أخرى يدياإلشارة ينواراتت أنه  ثقايف ا بري ا ية ألشاكل ا ثقا ناطق ا تقلإىل ا ل تع ل لمل ل بارة ف بارمه "لع حني ترد ا عتاب

شاطرون . 2يف املادة " مسـتفيدين من الفوللكور الوطين يك اذلين  ثاال عىل ذكل شعوب شامل ا توأعطت  يسـ ملك م
ية  شام ية ا ية األمر ية ا ثقافات نصف الو لا ل ن يكل ملكسـيك ياي أالكواكاب قافات شعوب ثمثل ط اذلين وميوتوهون أودهام أو كو

شعائر ونفس األماكن املقدسة لشاطرون نفس ا شون يف ،يف توهون أودهام" بيكيتا" ومن ذكل طقوس ،يت يعي واذلين 
يني ماكان شام يني ا يون من األمر نة، يزور ساكن أ ية، ففي لك  تحدة األمر لالوالايت ا ل صل سـ يكمل  يف حصراء ا مقدسيك



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/7 

Annex 

30 

WIPO/GRTKF/IWG/1/4 

30 

نني و. توفاككي بحوا موا سابقني لغواتاميال اذلين أ ساكن ا ثاال  طكام أعطت  ص ل لل نة نفوام بب احلرب يف غواتاميال يف  سـ  بس
يك1980 بون لك يوم مبزيد من . ملكسـ وعاشوا يف ا ثقافاهتم ويطا بدل  ية، فإهنم يرثون ا للكن رمغ أحواهلم ا ب ل ملعيشـ

  .الاعرتاف هبم

ت يان  ميون موكوموف يف  كوساءل  ب تكل نت يدياحلقوق يفميايب معن  ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع بغي أن يكون . ل ينوقال إنه 
بار أي خشص صاحب بل لك شئ هو ادلوةل ذاهتا، وإن من الرضوري ا يدي  ثقايف ا بري ا ت احلقوق يف أشاكل ا تقل ل عتع ل قل

هاما فكراي  يع مجموعة ما(سآخر قدم إ يه ال احلقوقصاحب) بتجمجسل أو قام  سا ع يف   العديد من أشار إىل أنو. فكريةم
ئةل  شعوب وامجلاعتثار سـاأل يش البني ا ية اليت  تعت العر متي الفوللكوريف اجلوارق ية حتديد ملن  ين حول  وأوحض أنه يف . كيف

ية احلاالت، يوجد  يش يف دول جماورةلبغا شعوب اليت  يد وأعراف ا شابه بني تقا تعالعديد من أوجه ا ل ل تعلق اوهذ. لت ي 
متي حتديد رضورة ببوجه خاص   .لفوللكوراينملن 

شعوب متعات وا يدون مه ا يالسكزي إنه يوافق عىل رضورة أن يكون ا ياغو  لوقال  جمل تف ف ملسـت يةسـن تصدر عهنا  اليت حملل ا
ثقايف بري ا لأشاكل ا يديلتع يدين وأحصاب احلقوق. لتقل ا يزي بني ا بغي مواصةل ا تفلكن،  ملسـن لمت تلف يف الرأي مع . ي خوا

تو متإدواردو  يزيي أو سـبون ما يدين، . نورمان بومانوغك متعات لك احلق يف أن تكون من ا شعوب وا ملسـتفوقال إن  جمل لل
شلك جزءا من تراث ثقايف ذكل لكن  بول أن تكون أشاكل .  لك دوةليف بدوره متأصليما زال  ملقوأوحض أنه من غري ا

ثقايف بري ا لا يديلتع ية ذاهتا وابدلوةل أيضا قذكل ما، فموعة ملاك مبحض الصدفة جمللتقل ا شعوب األ صلد يرض اب  . ل

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

هوم  شأن  مفاكن دلى توماس أالركون حتفظ   ".الفوللكور الوطين"ب

بارة " أمة" حذف لكمة الزارو ابريواقرتح  ية"عو ثقا متعات ا فا ل  من األسايسينبغي أن يكون الغرض :"واقرتح ما ييل". جمل
ثقايفامحلاية القا بري ا لنوية ألشاكل ا تع يديلن يق الفائدة ألحصاب احلقوق لتقل ا ية هو  ية والعا بري الو حتق وأشاكل ا مل ن طتع ل

ية و متعات األ شعوب وا ثلني يف ا صلا ل جملمت ية داخل األمماجملموعاتمل ية ."ع الاجامت تعلق ابلفقرة الفر ع وفامي   :"، اقرتح اآليت)أ(ي
ية امللكفة برعاية أشاك شعوب األ صلا يديل ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع  ًالفوللكوري وصوهنا واحلفاظ علهيا، وفقا للقوانني/ل

ية والقانون ادلويلوا  : ما ييلاقرتحكام ." فملامرسات العر

يدون: 2املادة "  ملسـتفا

ثقايف بري ا هدف األسايس من تدابري امحلاية القانوية ألشاكل ا لا تع لن يديل ية /لتقل ا ية والعا ملالفوللكوري الو يق هو طن حتقضامن 
ية  ية واجملموعات الاجامت متعات األ شعوب وا عفوائد  صل نص(جمللل بقي من ا لوحيذف اجلزء ا  ):ملت

 ...امللكفة برعاية "1"
يدي "2" ثقايف ا بري ا تقلواليت حتافظ عىل أشاكل ا ل لتع تفع هبا أو تطورها ) أو تراقهبا؟(الفوللكوري / ل تنأو 

بارها  ية من هوعنارص عتاب ية و حقيقأ ثقايفصل ية وتراهثا ا ية والاجامت ثقا ليهتا ا ع  ."فل

ليل برييز سويسواقرتح  ية ميغ بق واملالمئ): "أ(ع إضافة اآليت يف الفقرة الفر شاور ا سـإال اب ملت واقرتح إضافة اآليت يف ". ل
ية  ها):"ب(عالفقرة الفر ية ". جتميعمل يمت  يغهتا ، )ج(عواقرتح أيضا إضافة فقرة فر للشعوب ينبغي :" اكآليتصتكون 

متعات ناطق احلدودية أن توحض لإلدارة املذكورة يف الفقرة  املذكورة آنفاجملوا يش يف ا مل اليت  يش يف أغلب ) 1(تع تعأين 
 ."الوقت
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شأن املادة  سيل مالزيير  بواقرتح روبرت  ية عىل امحلاية من ": ، اآليت2لي متعات ا ية وا شعوب األ حمللبغي أن حتصل ا صل جملل ين
يح  ثقايف أوتتخالل تدابري  بريها ا لها احلفاظ عىل أشاكل  تع بهتا أورعايهتا أو ل ومن . أو تطويرهانالاتفاع هبا  صوهنا أو قمرا

تدابري من خالل نظام خاص، أو من خالل قانون تكل اذاملمكن اخت توافق يامتىش نظايم ل ا بات يو شعوب تكلمتطلمع  ل ا
متعات، لو أ ستجملوا شعوب.  ذكللمتا بغي أن تزود ا لكام  ية ين ثقا ساهتا ا ية عن طريق مؤ متعات ا ية وا ف األ ل س حملل جملصل

تقل،  نصف و نفاذ إىل نظام حتكمي عادل و ها ا تاح  ية وأن  متعاهتا ا سوية الزناعات داخل  سـابلوسائل الالزمة  ل ي حملل مت م ل جم ل
ي متعات ا ية وا شعوب األ يد واألنظمة القانوية  تقا نحو الواجب األعراف وا حملليراعي عىل ا صل لل ن ل ل شب رصاع أو جملل ينة، حني 

ثقايفأو مصاحل أخرى نزاع مع أطرف  بري ا ية يف أشاكل ا ها امجلا لشأن حقو تع ع لب يديق ووافقت دبرا هاري عىل ." لتقل ا
 . املالحظة

سطر األول من املادة " الوطين" حبذف لكمة وأوىص رواندل ابرنز يدين 2ليف ا ملسـتف، ألهنا ال تامتىش مع معىن وية ا ن
تعاضة عهن  ".ويلادل"ا بلكمة سـوالا

مجموعة من األشخاص هلم اترخي واحد وأصل عريق واحد " وهو" جممتع حميل"واقرتح ماركوس غوف تعريفا ملصطلح 
متون إىل موقع جغرايف واحد أو ثقافة واحدة نحدرون من سالةل واحدة وهلم هوية لغوية واحدة و ينو كام قال إنه يود أن ." ي

متعات ا حملتركز الويقة عىل ا يديجملث ثقايف ا بري ا تقلية، وأن تقر بأن األمم أو ادلول يه أيضا من أحصاب أشاكل ا ل تع لل يف و. ل
ية دبرا هاري بأن  ية والفقرة 2من املادة " 1" الفقرة تركزصهذا الصدد، وافق عىل تو متعات ا حملل عىل ا  2من املادة ) 2(جمل
يدي الوطين ثقايف ا بري ا تقلعىل أشاكل ا ل لتع تعلق . ل بارة 2 من املادة )أ (2ابلفقرة يوفامي  اليت من و"لع، اقرتح إضافة ا

هامبيعهد إلهيا املفرتض أهنا   يف "أو"، مع اإلبقاء عىل احلرف "تراقهبا"نه من املمكن اإلبقاء عىل لكمة أوارتأى ". ملتكل ا
تعامل لكمة . 2من املادة ) ب(2الفقرة  يده ال سـوأعرب أيضا عن تأ تعلق ابلفقرة وفامي". داةل"أو " خصائص"ي  من )ج (2ي 
ياغهتا اكآليت2املادة  يديال توجدحني  :"بص، أوىص  بري ثقايف  تقل أشاكل  تعرف علهيا مع فوللكوري / تع أصيل جممتع لميكن ا

نة،  معني أو ية  يمتعات أ معصل ئذ جم حينبغي   ." يف القانون الوطيناإلدارة حتديدين
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 :3املادة [

رشوع [ متكل غري ا ملأفعال ا  304 ])نطاق امحلاية( 303نتفاعوسوء الال

نوحة ونطاق امحلاية  305ملماحلقوق ا

نوع [ هام يف الهنوض  تاإل ثقايفبس بري ا لأشاكل ا  306.ا ويف حاميهتلتع

ية و شعوب األ نصفة  رشوط تكون  ثقايف  بادل ا بحث وا ية وأعامل ا صلالهنوض ابحلرية الفكرية وا لل ب ل ت ل من ل شعوب غري لف لا
ية متعات[ و307صلاأل ية  جملا يةقليدية لتاحمللا ثقا متعات ا فوغريها من ا ل متعات308]جمل ية309جمل وا للمنتفعني بأشاكل كذكل  و 310حملل ا

ثقايف بري ا لا يديلتع متع بوجه عاموتراعيالفوللكوري، /لتقل ا  311.جمل مصاحل ا

بري عن ت ية اليت تصون أشاكل ا متعات ا شعوب وا يدية والفوللكور وكرامة ا ثقافات ا تعيع احرتام ا حملل ل تقل ل لشج ل ثقافات جملت لكل ا
ها ِ ية و ثقا يَموذكل الفوللكور وحتافظ علهيا، وكذا سالمهتا ا قف ية ول يةلفلسف ا  312.حالفكرية والرو

شعوب نصفة وقادرة فعال عىل متكني ا توازنة و ليق ذكل بطريقة تكون  ً م م يةحتق ية صل األ شعوب غري األ صلوا متعات 313ل جمل وا
ية متعات[ 314حمللا يةجملوا يدية وغريها من حملل ا يةلتقلا ثقا متعات ا ف ا ل ياهتا بطريقة فعاةل يف 315]جمل ها وصال ح من ممارسة حقو ق

يدي ثقايف ا بريها ا تقلأشاكل  ل بريها الفوللكوري/لتع  316 .تعأشاكل 

يدي"  ثقايف ا بري ا تقلاحرتام الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن تواصل عىل يد /ل ها ا ها ونا بري الفوللكوري وتطورها وباد ملأشاكل ا ت ت قلتع ل ل
متعات ا حملا ًية وفهيا ويهنا، وفقا لألعراف القامئةجمل ب  318 ]317.ل

                                                           

 .سـيكملكوفد ا 303
 .عيىس ماهاما 304
 .عيىس ماهاما 305
ندا 306 ثالثة من الويقة . لهذه املادة" جزء اسـهتاليل"اقرتح الوفد إضافة . كوفد  بني املواد األهداف، نظرا ألن األجزاء ا هم أن  ثوقال إن من ا ل ت مل

ناول لك مهنا عىل حدة يهنا وال ميكن  تمرتابطة فامي  ب. ب ية  رشوع األحاكم املوضو يوأوحض أن  ع نة اختاذ قرارات أفضل م يح  للجدو أكرث مشوية و ي تل
توى املواد تعلق  نرية فامي  مبحو ي يدي. مسـت ثقايف ا بري ا باجة لصك دويل عن أشاكل ا تخدام اجلزء الاسـهتاليل كد تقلوأشار إىل أنه من املمكن ا ل تع ي لسـ . ل

هدف اجلزء وقال إن هذا  متكل غري . 9لهو ا سأةل ا ناول  ند  هم  لوأضاف أن من ا م ت ع تعمل مل منو عن طريق ا ثقافات  بار أن ا رشوع، األخذ يف الا لا ل ت تمل ع
ثقافات لثال من غريها من ا  .م

تا ابب شايفر 307  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 308
ندا 309 هدف . 306انظر املالحظة . كوفد   .9لوهذا هو ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 310
ندا 311 هدف . 306الحظة انظر امل. كوفد  نص إىل ا لمن املقرتح إضافة هذا ا  .9ل
يا312 هم اإلشارة إىل األهداف . ل وفد أسرتا  .7 و5 و3ملقال إن من ا
تا ابب شايفر 313  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 314
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 315
يا 316  .312 املالحظةانظر . لوفد أسرتا
ياوفد أس 317  .312 املالحظةانظر . لرتا
ييب حذف اإلشارة إىل تكل األهداف 318 يه  يد ساقرتحت  ي  .ن
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يدي[ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري /ل ية اخلاصة[لتعأشاكل ا مية أو األ مهذات ا سجةل أو حمل إخطار ]لق ّا ّ   319مل

يدي .1 ثقايف ا بري ا بة وفعاةل ألغراض أشاكل ا نا ية  تقلتخذ تدابري قانوية و ل تع سـ معل ن لت ل بري ال/م فوللكوري لتعأشاكل 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 سجةل أو حمل [ 320]ف ماليت تكون 

يه يف املادة شار إ لإخطار كام هو  متكني ،1322واليت تفي مبعايري املادة  ،321]7 م متع[ل   323]عين امل احمليلجملا
يدين اذلين قد  بيشلكونملسـتفا ياشع أمة أو  ياجممتع أو اصل أ متعاصل أ  غري بشعب أصيل وشع/324 آخراجم أو 

متع ثقايف حميلجممتع[ أو 325أصيل يدي وغريه من  جم  متع حميل]326تقل نع 328 327جم  ية 329وقف أو ممن  تا ل األفعال ا ل
نفذ  ته [تاليت  نريةموافقهتم/فقمن غري موا بقة وا ملسـت احلرة وا ملسـ ّ[330: 

يدي )أ( ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقليف ما  ل تع لي بري الفوللكوري /ل خالف اللكامت واإلشارات [لتعأشاكل ا
 :331]واألسامء والرموز

يدي "1" ثقايف ا بري ا تقلسخ أشاكل ا ل تع لن ل بري الفوللكوري أو /َ  332]حتويراهتا[ ]مشـتقاهتا[لتعأشاكل ا
هور  ها وتأجريها وإاتحهتا  هور وتوز ها إىل ا نا و للجمورشها وحتويرها وبهثا وأداءها  يع مجل نقل عل ن

يهت ثابت(ا، تثبو شميس ا تصوير ا لمبا يف ذكل ا ل  ؛)ل

يدي "2" ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا تقلوأي ا ل تع لن بري الفوللكوري أو /ل ها ال يقر عىل لتعأشاكل ا لحتوير 
ناسب  متع احمليل[محنو  يةلابشعوب ]جملاب شعوب غري األ ية وا صل األ ل متعات[ و333صل يةجملا  حملل ا

ثقا متعات ا يدية وغريها من ا لا جملتقل ية334]فيةل متعات ا حملل وا باره 337 أو األمة336 335جمل بارها /عتاب عتاب
يه طريقة الاتفاع، لتكل األشاكل 338مالكة/مالاكأو مصدرا  نإال إذا اكن إغفال ذكل   ؛339متل

                                                           

يك 319  .ملكسـوفد ا
يك 320  .ملكسـوفد ا
يا 321 يل دلى احلكومة. لوفد أسرتا تحدد وفقا  تحدد يف هذا احلمك أو  نوية  تصادية وا سجساءل الوفد عام إذا اكنت احلقوق الا سـ سـ ملع للتت وارتأى . ق

ها، أو الوفد رضورة ترك هذا ئة أخرى تعمل اب ية أو من خالل  ها من خالل سلطة و ية من ممارسة حقو متعات ا متكني ا توحا  يار  مس ا ق يمف ن حملل هخل ط جمل ل
متعاهتا ها داخل  ها  جممن ممارسة حقو س  . بنفق

بوم 322  . ننمارغريت جرو
يك واملغرب 323 تح. اقرتح الك الوفدين نصا بديال. ملكسـوفدا ا ية ملكام اقرتح وفد الوالايت ا تا بارة ا تعامل ا ية ا لدة األمر ل لع سـ متع احمليل املعين"يك يف " جملا

ها مكلالويقة بأ بارة عىل حنو أفضل يف املادة . ث ثل. 2لعوقال إن من املمكن تعريف هذه ا بارات الطويةل  مأما ا متع األصيل املعين :"لع شعب أو ا جملا ل
متع ثقايف يدي وغريه من  متع احمليل ا جموا يق " لتقلجمل تعـي  نصهف يري واقرتح اإلبقاء عىل . لوضوح ا هذا ا ته  يا عن معار نوب أفر تغوأعرب وفد  لض ل يق ج

متع ثقايف"عبارة  يدي وغريه من  متع حميل  متع أصيل معين و جمشعب أو  جم  ".تقلجم
يدين. وفد املغرب 324  .ملسـتفاقرتحت هذه اللغة لضامن أن تكون األمة مضن ا
تا ابب شايفر 325  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 326
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 327
يك 328  .ملكسـوفد ا
هدف من هذه اإلضافة هو اإلشارة إىل أوضاع حيدث فهيا ذكل. وفد اجلزائر 329  .لا
ند 330 نص. لهوفد ا يري واقرتح اإلبقاء عىل امجلةل يف ا هذا ا ته  يا عن معار نوب أفر لوأعرب وفد  تغ لض ل يق  .ج
نوب أ 331 ياجوفد   .يقفر
ية 332 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .57انظر املالحظة . مل
تا ابب شايفر 333  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 334
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 335



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/7 

Annex 

34 

WIPO/GRTKF/IWG/1/4 

34 

ثقايف  "3" بري ا شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو فعل آخر ضار بأشاكل ا لوأي  تع لت
يدي بري الفوللكوري /لتقلا أي فعل من شأنه أن  أو 340]ف اإلساءة هبايبارش هبد[لتعأشاكل ا
يه تطاول عىل اميس هب متع احمليل فويكون  ميه342 أو األمة341جملمسعة ا هاق أو  ية أو قمي أو  ف العر ُ
ته ية أوهويهتا/يهو ثقا ف ا ته ل هاسالمهتا/مسال متع احمليل بيرض  أو /، هل/ل أو رضر  جملسمعة ا

شعوبو يةلا شعوب غري األ ية وا صل األ ل متعا343صل يةت جمل وا نطقة 344حمللا اليت  345أو األمةمل أو ا
يهتنمتي   بصورهتا؛/بصورته أو 346إلهيا/ل إ

يدي[ "4" ثقايف ا بري ا ية الفكرية أو ممارسـهتا يف أشاكل ا ساب حقوق ا تقلوا ل تع لت ل مللك بري /ك لتعأشاكل ا
ها يةأ غري عادةل بإجراءات لالفوللكوري أو يف أي حتوير   ؛348 ]347تعسفو

تعلق ابللكامت )ب( ثقايف ييف ما  بري ا يل تكل األشاكل  ل واإلشارات واألسامء والرسوم اليت تكون من  تع للب ق
يدي بري الفوللكوري، /لتقلا يدي[لتعا ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا تقلأي ا ل تع لن بري الفوللكوري /ل لتعأشاكل ا

تقاهتا[ يدي ،349]حتويراهتا[ ]مشـأو  شلك  تقلألغراض جتارية أو ألغراض غري الاتفاع  ب   أو،350 هبان
يدي ثقايف ا بري ا ية الفكرية أو ممارسـهتا يف أشاكل ا ساب حقوق ا تقلا ل تع لت ل مللك بري /ك لتعأشاكل ا

تقاهتا[الفوللكوري  يع عرض ، 352 ]351]حتويراهتا[ ]مشـأو  بيع أو  بري سلع ب بارها زورا من أشاكل ا تعاب لت ع

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

يك 336  .ملكسـوفد ا
سجام ا. وفد مرص 337 متع واحد، ألن الا بدلان، ال يوجد سوى  نقال الوفد إنه يف بعض ا سودجمل يثقايف  وثقافهتا . فتارخي مرص يعود ألقدم العصور. ل

ناغام سا و تجا يا  يجا ثقا نوعة خلقت  تالعريقة والرثية وا ن سـ مت م ف ن بب، قال الوفد إنه يود إدراج مصطلح . مل ند اإلشارة إىل " األمة"لسذلكل ا عيف الويقة،  ث
ية متعات األ شعوب وا صلا  . ووافق وفد املغرب عىل املالحظة. جملل

ياوفد 338 نفات، نظرا للمعىن اخلاص اذلي حيمهل مصطلح . مب زا متعات كأحصاب  مصاقرتح الوفد الاعرتاف أيضا اب يث " ملكية"جمل حيف القانون، 
ية. ينطوي عىل حق إجيايب بني حقوق ا مللكوهو ما   .ي

ية 339 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا متل احلمك عىل مجةل مأخوذة من املادة . مل يل من  5يشـأوىص الوفد بأن  شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب لتي
يه طريقة الاتفاع:" ويهالصويت ن إال إذا اكن إغفال ذكل  نا أو مالمئا ذكر املصدر يف الواقع العميلو". متل  . ممكأوحض الوفد أنه ال يكون دوما 

 .يوسف بن براهمي 340
يا 341  .إضافة مقرتحة. مبوفد زا
 . املالحظة وفد املغربووافق عىل. 337انظر املالحظة . وفد مرص 342
تا ابب شايفر 343  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 344
 .ووافق عىل املالحظة وفد املغرب. 337انظر املالحظة . وفد مرص 345
يك 346  .ملكسـوفد ا
يا 347 يني من احلصول عىل حق املؤلف. لوفد أسرتا بدعني األ نع فرادي ا صلقال الوفد إن احلمك  مل احلقوق اجملاورة ومن ممارسة تكل احلقوق من /مي

ثال يص  نح الرتا مخالل  خ يني. م نانني أو املؤلفني األ تاحا  يارا  صلوأضاف أن من الرضوري أن يظل ذكل  للف م نظر يف األهداف . خ بغي ا لوقال إنه  ني
بدع األصيل يف أعامهل وحقو شأن العالقة بني احلقوق الفردية  ياسات العامة  ية  للماألسا ب سـ متع فهياللسـ  .جملق ا

يا 348  .347انظر املالحظة . لوفد أسرتا
ية 349 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .57انظر املالحظة . مل
 .وفد املغرب 350
ية 351 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .57انظر املالحظة . مل
يا 352 بارة . لوفد أسرتا تعاضة عن  عاقرتح الوفد الا ي"سـ ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا تقلأي ا ل تع لن بري الفوللكوري/ديل تقاهتا[... لتعأشاكل ا  ]مشـأو 

يدي"بعبارة " حتويراهتا ثقايف ا بري ا بارها زورا من أشاكل ا يع سلع اب يع أو  تقل عرض  ل تع ت ب لب ل شعب أصيل/ع بري الفوللكوري  لأشاكل ا واقرتح الوفد ". لتع
رشوع متكل غري ا تحديد ا تغطي اب بديةل  يغة ا ملهذه ا ل ل ل ساعد عىل. للص بار تكل سيوقال إنه  بغي ا شات ملعرفة ما إذا اكن  نا ت إجراء املزيد من ا ي ق عمل ن

رشوع متكل غري ا يل ا ملاألفعال من  لب  . ق
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يدي ثقايف ا تقلا بري الفوللكوري/لل ية،353لشعب أصيل لتعأشاكل ا متع [ ال منين[ 354صل وشعوب غري أ جملا
يدين، اذلين قد  ]احمليل املعين متعا آخريشلكونملسـتفا يا أو  متعا أ با أو  جم أمة أو  صلجم شعوب /355شع لا

يةاأل شعوب غري األ صلية وا ل ية356صل متعات ا حملل وا متعات[ 357جمل يةجملوا متعات لا حملل ا جمليدية وغريها من ا تقل
ية ثقا فا ية359]358ل متع احمليل امل[ أو ،ملعن ا  هبم/ به أو يويح عن خطأ بصةل360مهنم حيط ]عينجملحيط من ا

متع احمليل املعين[أو  هم]جمليعرض ا يح ض يعر بتحقري أو ا  ؛361]لتقلل

يدي )ج( ثقايف ا بري ا يت ألشاكل ا تقلأي  ل لتع ل تفاع /تثب رش أو نقل أو ا يل أو  بري الفوللكوري أو  نأشاكل ا ن ث متتع ل
متع احمليل أو  شعوبجملهبا بأي شلك من األشاكل دون ذكر ا يةلا شعوب غري األ ية وا صل األ ل  أو 362صل

متعات  يةجملا نطقة 363حمللا متي إلهيا 364أو األمةمل أو ا يا وال يعكس / 365تناليت  يحةعال يكون رش  حصبصورة 
متي إلهيا نطقة اليت  تنا متعات، تكل 366مل يه طريقة الاتفاعجمل ا نإال إذا اكن إغفال ذكل   368  ]367.متل

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري األخرىأش/ل  لتعاكل ا

يدي .2 ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا تعلق ابال تقليف ما  ل تع ن لي سجةل /ل بري الفوللكوري األخرى اليت ال تكون  مأشاكل ا لتع
يه يف املادة شار إ لأو حمل إخطار كام هو  ها، 7 م تغال ل، أو ا ناك[سـ بة وفعاةل هتكون  نا ية  سـ تدابري قانوية و معل من

 :370تعمتد ادلول ما ييل/ ييل ما ]369لكفاةل ]لضامن[

متع[ 371تعريف )أ( شعوب املعين ]جملا يةلا شعوب غري وصل األ يةل ا ية372صل األ متعات ا حملل وا متعات [ 373جمل جملوا
ية  يةحمللا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل ية 375 أو األمة374]ل نف /بوصفه ملعنا ها مصدر أي  مصبو صف

                                                           

يا 353  .352انظر املالحظة . لوفد أسرتا
تا ابب شايفر 354  .2انظر املالحظة . ليكور
 .324انظر املالحظة . وفد املغرب 355
تا ابب شايفر 356  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 357
يك 358  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 359
يك 360  .ملكسـوفد ا
بويفارية-مجهورية(وفد فزنويال  361 لا رشوطة). ل ست  بغي أن تكون احلقوق اكمةل و مقال الوفد إنه  ي لي  .ن
تا ابب شايفر 362  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 363
 .ووافق عىل املالحظة وفد املغرب. 337ظر املالحظة ان. وفد مرص 364
يك 365  .ملكسـوفد ا
 .وفد املغرب 366
ية 367 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .339انظر املالحظة . مل
يل حبذف الفقرة  368 يوز الاقرتاح املقدم من يزن اب مأيد جوسنت   .1ه
 .وفد اجلزائر 369
 .بيين مولر 370
يك 371  .ملكسـوفد ا
تا ابب شايفر 372  .2نظر املالحظة ا. ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 373
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 374
 .ووافق عىل املالحظة وفد املغرب. 337انظر املالحظة . وفد مرص 375
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متدا  تاج آخر يكون حتويرا  ًأو إ مسـً يدين ثقايف ا بري ا تقلمن أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل  أو لتعأشاكل ا
يه طريقة الاتفاع، 376مالكة هل/مالاك نإال إذا اكن إغفال ذكل   ؛377متل

نع  )ب( موإماكية  ثقايف 378أو وقفن بري ا شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو فعل آخر ميس بأشاكل ا ل أي  تع لت
يدي بري الفوللكوري /لتقلا تفاع هباأو سلتعأشاكل ا ية أو [نأو إماكية فرض /و[ 379نوء ا نجزاءات مد

ية ئنا ية أو] [ج ئنا ية380]ج  ؛382]381ن مد

نع  )ج( موإماكية  سا أو تكون مضلةل، يف ما  383أو وقفن يقة أو حتدث  ياانت أو إدعاءات خمالفة  ًأي  ب لب للحق
يدي ثقايف ا بري ا شري إىل أشاكل ا سلع أو خدمات  تقلتعلق  ل تع ت ب لي بري الفول/ل جملمتع [لكوري لتعأشاكل ا

يةشعوبلل ]حميل شعوب غري األ ية وا صل األ ل متعات384صل ية جمل وا متعات[ 385حمللا يةجملوا يدية  حملل ا لتقلا
ية ثقا متعات ا فوغريها من ا ل يد من أو تأخذ أو تذكر هبا،  ما، 388أو ألمة 387]386جمل تأ يمما يويح  ذكل [ب

يةاتكل  ]جملمتعا متعات ا ية وا حمللشعوب األ صل متعات [ 389جملل ية جملوا متعات حمللا يدية وغريها من ا جملا لتقل
ية ثقا فا ية[نأو إماكية فرض /و[،392هبا ]جملمتعبذكل ا[ أو صةل مهنا ]391]390ل نا ية أو  ئجزاءات مد ] جن

ية أو[ ئنا ية ]393ج   ؛394نمد

                                                           

يا 376  .338انظر املالحظة . مبوفد زا
ية 377 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .339انظر املالحظة . مل
 .329انظر املالحظة . وفد اجلزائر 378
ست ريوس دي دافزي 379  .سـيليلوز 
 .داين إدواردز 380
بويفارية-مجهورية(وفد فزنويال  381 لا ية). ل ية يعين عدم إماكية فرض جزاءات مد نا بة بفرض جزاءات  نأوحض الوفد أن جمرد املطا ن ئ وارتأى أن . جل

ية واإلجراءات امل نا يار بني اإلجراءات ا بغي الا يغة غري واحضة، مبا أنه  ئا جل ت ي خلص يةن يق اجلزاءات . ند بل  ية  نا يق اجلزاءات ا بغي  بوقال إنه  ئ جل ب تطي قتط ن
ية  .ناملد
يوز 382  .هجوسنت 
 .329انظر املالحظة . وفد اجلزائر 383
تا ابب شايفر 384  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 385
يك 386  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 387
 .ووافق عىل املالحظة وفد املغرب. 337الحظة انظر امل. وفد مرص 388
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 389
يك 390 بارة . ملكسـوفد ا تعاضة عن  عاقرتح الوفد الا متع"سـ يدية وغريها من "بعبارة " جملذكل ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا تقلتكل ا حملل صل لل جمل جمل

ية ثقا متعات ا فا ل  ."جمل
 .3 الحظةاملانظر . سوزاان شانغ 391
بارة حبريف اجلر  392 تعاضة عن ا لعاقرتح وفد الا  ".هبا"و" مهنا"سـ
 .داين إدواردز 393
بويفارية-مجهورية(وفد فزنويال  394 لا  .381انظر املالحظة ). ل
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 خياران )د(

يار أ يق رحب ما[: خلا تغالل بقصد  حتقويف حال اكن الاتفاع أو الا سـ ماكفأة [إقامة  396يمت ]ينبغي[ 395]،ن
رشوط حتددها 397] أوةمنصف نافع  نصف  سام  ب ا للم مت ية[ 398اإلدارة ]الواكةل[ق نة  399]طنالو شار ملعيَّا ملا

شاور مع4 إلهيا يف املادة متع احمليل املعين[ لت اب يةاتكل  ]جملا شعوب غري األ ية وا صلشعوب األ ل صل  400ل
ية متعات ا حمللوا متعات[ 401جمل يةجملوا ثقا حملل ا متعات ا يدية وغريها من ا لا جملتقل ية404األمة أو 403]402فيةل  ؛ملعن ا

يار ب يق رحب ما[ :405خلا تغالل بقصد  حتقويف حال اكن الاتفاع أو الا سـ  إقامة 407يمت ]ينبغي[، 406]ن
نصفة أو[ رشوط حيددها 408]مماكفأة  نافع  نصف  سام  ب ا للم مت متع احمليل املعين[ق لشعوب ا حتددها ]جملا

ية شعوب غري األ ية وا صلاأل ل ية409 صل متعات ا حمللوا ية 411 مةأو األ 410جمل شاور مع ملعنا  ]الواكةل[لت، اب
ية[ 412اإلدارة نة 413]طنالو شار إلهيا يف املادةملعيَّ ا  ؛414]4 ملا

                                                           

بويفارية-مجهورية(وفد فزنويال  395 لا رشوط). ل تغالل ال ميكن أن خيضع  لقال الوفد إن الاتفاع أو الا سـ نن الاتفاع أو مفن الواحض أن الغرض م. ن
يق الرحب، ألنه نظرا للمعىن القوي اذلي حتمهل لكمة  تغالل هو  حتقالا تغالل"سـ يق الرحب"سـا يام بذكل هو  نا بأن الغرض من ا حتق، فإهنا تويح  لق . مض

يا عىل املالحظة نوب أفر يقووافق وفد   . ج
ند 396 ية. لهوفد ا تا باب ا يري رضوراي لأل ترب الوفد ذكل ا لا ل سـ تغ متعات  رضورة ا-1: لع ية  ثارية اإلجيا ية وابحلقوق الا ية امجلا للمجإلقرار اب ب ت ئع سـمللك

نع،  ية ويس فقط حبقوق ا ملا بدأ املوافقة احلرة -2لحملل نادا إىل  نح تكل احلقوق من خالل إبرام اتفاقات ويس فقط ا م رضورة اإلقرار حبق  ت ل سم
نرية،  بقة وا ملسـتوا نصفة -3ملسـ ل األنظمة امللكفة بإقامة ماكفأة  يديم ثقايف ا بري ا بة ألي نوع من أشاكل ا بوةل اب تقلست  ل تع سـ لي ل لن الفوللكوري /مق

متع احمليل،  ثاراي  شلك حقا ا يدي، ألن ذكل  للمجا تئ ي سـتقل يدي-4ل ثقايف ا بري ا تد الاتفاع بأشاكل ا تقل إذا ا ل تع لن ل ها أو /م شمل أمة بأ مكلالفوللكوري  لي
بغي أن نه،  متع  نحرص يف  ينبدل بأمكهل، ومل  ي بعي يةجم نافع إىل قرار اإلدارة الو سام ا ند ا ن  مل ت طس قي  . ت

ند 397 ية عىل املالحظة. 396انظر املالحظة . لهوفد ا تحدة األمر يا والوالايت ا نوب أفر يكووافق الك من وفدي  يق  .ملج
يك 398  .ملكسـوفد ا
ية 399 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا يدي. مل متع أصيل أو  تار  تقلقال الوفد إنه من املمكن أن  نظمة جمخي ثل ا ية أو دوية  مل يف بعض الظروف إدارة إ ل ممي قل

تكون يه ية الفكرية  ميي األفريقي  تب اإل ية الفكرية أو ا ية  لاألفر للملك ملك للملك نةوكون هيل/ قليق  .ملعي اإلدارة ا
تا ابب شايفر 400  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 401
يك 402  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 403
 .ووافق عىل املالحظة وفد املغرب. 337انظر املالحظة . وفد مرص 404
ية 405 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا نة. مل ية  بات إدارة و باهتا ويس عىل ر ية وعىل ر متعات األ شعوب وا شديد عىل ا بغي ا يقال إنه  ن غ غ صل ل ت معي ط ل جملن  .ل
بويفارية-مجهورية(وفد فزنويال  406 لا رشوطقال الوف). ل تغالل ال ميكن أن خيضع  لد إن الاتفاع أو الا سـ نمفن الواحض أن الغرض من الاتفاع أو . ن

يق الرحب، ألنه نظرا للمعىن القوي اذلي حتمهل لكمة  تغالل هو  حتقالا تغالل"سـ يق الرحب"سـا يام بذكل هو  نا بأن الغرض من ا حتق، فإهنا تويح  لق . مض
يا عىل املالحظة نوب أفر يقووافق وفد   .ج

ند 407 ية. لهوفد ا تا باب ا يري رضوراي لأل ترب الوفد ذكل ا لا ل سـ تغ متعات -1: لع ية  ثارية اإلجيا ية وابحلقوق الا ية امجلا للمج رضورة اإلقرار اب ب ت ئع سـمللك
نع،  ملويس فقط حبقوق ا بقة وا-2ل بدأ املوافقة احلرة وا نادا إىل  نح تكل احلقوق من خالل إبرام اتفاقات ويس فقط ا سـ رضورة  ملس م ت ل  -3ملسـتنرية، م

يدي ثقايف ا بري ا بة ألي نوع من أشاكل ا بوةل اب ست  نصفة  تقلاألنظمة امللكفة بإقامة ماكفأة  ل تع سـ لي ل لن مق شلك /لم يدي، ألن ذكل  يالفوللكوري ا لتقل
متع احمليل،  ثاراي  للمجحقا ا يدي-4سـتئ ثقايف ا بري ا تد الاتفاع بأشاكل ا تقل إذا ا ل تع لن ل ها/م شمل أمة بأ مكلالفوللكوري  نحرص يف لي ي أو بدل بأمكهل، ومل 

ية نافع إىل قرار اإلدارة الو سام ا ند ا بغي أن  نه،  نمتع  مل ت س ي طي ي قبع ت ن  .جم
ند 408 ية عىل املالحظة. 396انظر املالحظة . لهوفد ا تحدة األمر يا والوالايت ا نوب أفر يكووافق الك من وفدي  يق  .ملج
تا ابب شايفر 409  .2انظر املالحظة . ليكور
يك 410  .ملكسـوفد ا
 .ووافق عىل املالحظة وفد املغرب. 337انظر املالحظة . وفد مرص 411
يك 412  .ملكسـوفد ا
ية 413 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .399انظر املالحظة . مل
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يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رسية/ل بري الفوللكوري ا لأشاكل ا  لتع

ناك .3 متكني 415تعمتد ادلول/هتكون  بة وفعاةل  نا ية  ل تدابري قانوية و سـ معل ية[من متعات ا حمللا شعوب األ ]جمل  صليةلا
ية شعوب غري األ صلوا متعات 416ل ية جملوا متعات [  417حمللا ية جملوا يةحمللا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل  419]418ل

يدي 420األمةأو  ثقايف ا بري ا شف عن أشاكل ا نع ا يةل  بل ا تفادة من ا تقلمن الا ل تع لك مب سـ لسـ ل بري /لكفل لتعأشاكل ا
رسية بدون ترصحي أو الاتفاع هبا ال نالفوللكوري ا ية الفكرية فهيا وممارسة تكل ل ساب حقوق ا مللكحقا أو ا كت

 421 ].احلقوق الحقا

 )نص بديل (3املادة 

نوحة ونطاق امحلاية  ملماحلقوق ا

بة وفعاةل تتخذ نا ية  سـ تدابري قانوية و معل رشوع وسوء الاتفاع ملنع من متكل غري ا ناكفة أفعال ا مل رشوع ول تغالل غري ا ملالا سـ
ثاري يدين سـتئومحلاية احلقوق الا يديللمسـتفة  ثقايف ا بري ا تقلمن أشاكل ا ل لتع ه/ل  من 2 يف املادة ميفالفوللكوري، كام ورد تعر

تكل األشاكلمن أجل هذه األحاكم،  بة الاتفاع  بمرا ن ترصحي به أو حظره، و ق نهلا تفادة  موالا ية سـ تا ليف احلاالت ا  :ل

بة وفعاةل ألغراض أشاكل ا )أ( نا ية  تتخذ تدابري قانوية و سـ معل ن لت يديم ثقايف ا تقلبري ا ل بري /لع لتعأشاكل ا
شار إلهيالفوللكوري كام يه متكني7  يف املادةام  يدين اذلين قد ل،  متعا يشلكونملسـتف ا با أو  جم أمة أو  شع

متع متع األصيل وا شعب أو ا متعا آخر أو ا يا أو  جملأ جمل لجم يدي  احمليلصل متع ثقايف معين من لتقل ا جموغريه من 
ية  تا لنع األفعال ا ل نفذ من غري ن أنمم نريةموافقهتمت  بقة وا ملسـت احلرة وا ملسـ ّ: 

يدي "1" ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقليف ما  ل تع لي بري الفوللكوري خالف اللكامت /ل لتعأشاكل ا
 :واإلشارات واألسامء والرموز

يدي - ثقايف ا بري ا تقلسخ أشاكل ا ل تع لن ل تقاهتا /َ بري الفوللكوري أو  شـأشاكل ا متع ) ااهتحتوير(ل
هور و ها وتأجريها وإاتحهتا  هور وتوز ها إىل ا نا و للجمرشها وحتويرها وبهثا وأداءها  يع مجل نقل عل ن

يهتا،  ثابت(تثبو شميس ا تصوير ا لمبا يف ذكل ا ل  ؛)ل

يدي - ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا تقلوأي ا ل تع لن بري الفوللكوري أو /ل ها ال لتعأشاكل ا لحتوير 
متعات ناسب ابشعوب وا جمليقر عىل حنو  ل يدية وغريها من م ية ا متعات ا ية وا تقل األ حملل لصل جمل
تكل األشاكل؛ ية مصدرا  ثقا متعات ا لا فل  جمل

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

يل حبذف الفقرة  414 يوز اقرتاح يزن اب مأيد جوسنت  ساطة ابلفقرة 2ه تفاء  ب وابال سائل همم3من املادة ) 3(بك ثري  يغت،  م، ألن املادة، كام  ت ميام ص فة 
رش بري وحرية ا تعلق حبرية ا نتعلق حبقوق اإلسان، وال سـامي فامي  تع ي ن لي تون . ووافق ماساهريو أويج عىل املالحظة. ل يسـومل يوافق علهيا بر

سون ييب نقل الفقرة إىل املادة . يهارد يه  يد سواقرتحت  ي  .4ن
 .بيين مولر 415
تا ابب شايفر 416  .2انظر املالحظة . ليكور
 .3نظر املالحظة ا. سوزاان شانغ 417
يك 418  .ملكسـوفد ا
 .3انظر املالحظة . سوزاان شانغ 419
 .ووافق عىل املالحظة وفد املغرب. 337انظر املالحظة . وفد مرص 420
ست واحضة 421 ها، ألهنا  ياغة املادة بأ يتوريو راغونزيي اقرتح إعادة  ص لي  .مكلف
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ثقايف  - بري ا شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو فعل آخر ضار بأشاكل ا لوأي  تع لت
يدي بارش هبدف اإلساءة هبا /لتقلا بري الفوللكوري  يأشاكل ا  من شأنه أن أي فعلأو (لتع

بري  متع احمليل أو ينال من أو أن لتعميس أشاكل ا ية أو جملمسعة ا ثقا ته ا ية أو هو فميه العر لف ي ق
ية أو يرض هبا ثقا ته ا فسال متع احمليل و) لم سمعة ا جملأو  ية أو ب متعات األ شعوب وا صلا جملل

متي إلهيا أو بصورهتا؛ نطقة اليت  تنا  مل

ثقايف - بري ا ية الفكرية أو ممارسـهتا يف أشاكل ا ساب حقوق ا لوا تع لت مللك يديك أشاكل /لتقل ا
بري الفوللكوري أو يف   ؛حتويراهتالتعا

بري  "2" يل تكل األشاكل  تعلق ابللكامت واإلشارات واألسامء والرسوم اليت تكون من  تعيف ما  ب للي ق
يدي ثقايف ا تقلا يدي/لل ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا بري الفوللكوري، أي ا تقلا ل تع ن لتع ل بري /ل لتعأشاكل ا
بري شـتقامبالفوللكوري أو  ية الفكرية أو ممارسـهتا يف أشاكل ا ساب حقوق ا تعهتا، أو ا لت مللك ك
يدي ثقايف ا تقلا بري الفوللكوري أو /لل متعات يف لتعأشاكل ا شعوب وا نال من ا جملتقاهتا،  ل ي مشـ

ية أو حيط مهنا أو يويح  ية ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا ناأل ل تقل حملل ملعصل فل جمل جمل
يح؛عن خطأ بصةل هب تحقري أو ا ها  با أو يعر لتقلل  ض

يدي "3" ثقايف ا بري ا يت ألشاكل ا تقلأي  ل لتع ل رش أو نقل /تثب يل أو  بري الفوللكوري أو  نأشاكل ا ث متتع ل
ية أو  متعات األ شعوب أو ا متع احمليل أو ا تفاع هبا بأي شلك من األشاكل دون ذكر ا صلأو ا ل جملن جمل

متي إلهيا  نطقة اليت  تنا يه طريقة الاتفاعإال إذا اكن إغفمل نال ذكل   ؛متل

يد من  "4" تأ سا أو تكون مضلةل، مما يويح  يقة أو حتدث  ياانت أو إدعاءات خمالفة  يأي  ب ب ًب ل للحق
ية أو صةل هبا،  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا فا ل تقل حملل صل جملل جمل لجمل

شري إىل أشاكل ا سلع أو خدمات  تعلق  ليف ما  ت ب يديي ثقايف ا تقلبري ا ل بري /لتع لتعأشاكل ا
متعات  يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا تكل ا جملالفوللكوري  جمل تقلجمل حملل صل ل لل

ية أو تأخذ أو تذكر هبا، و ثقا فا ية علهيا؛/ل نا ية أو  ئأو إماكية فرض جزاءات مد ن  جن

تغالل  "5" سـويف حال اكن الاتفاع أو الا نافع بتكل املعارف ن سام ا بغي ا يق رحب ما،  ملبقصد  قت ن يحتق
نصف  شار ومعىل حنو  نة ا ية ا شاور مع اإلدارة الو ية اب متعات ا ملرشوط حتددها ا ي ن ت ن َّب ملع ط لملع جمل

ية؛4 إلهيا يف املادة ية ا متعات األ شعوب وا شاور مع ا ن واب صل ل ملعت جمل  ل

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رس/ل بري الفوللكوري ا لأشاكل ا  يةلتع

يدية  )ب( ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا متكني ا بة وفعاةل  نا ية  تقلتخذ تدابري قانوية و حملل صل ل سـ معل ن لت جمل جمل ل م
ي ثقا متعات ا فوغريها من ا ل شف عن أشاكل ة جمل نع ا يةل  بل والوسائل ا تفادة من ا لكمن الا مب سـ لكفسـ ل

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع رسية ب/ل بري الفوللكوري ا لأشاكل ا ندون ترصحي أو الاتفاع هبا الحقا أو لتع
ية الفكرية فهيا وممارسة تكل احلقوق الحقا ساب حقوق ا مللكا  422.كت

يق عىل املادة [  ]3لتعلييل ذكل ا

                                                           

تو 422 يزيي أو سـما  .غك
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 تعليق

رشوع : 3املادة  متكل غري ا ملأفعال ا  423نوسوء الاتفاعل
 )نطاق امحلاية(

شة نا قنظرة عامة حول ا  مل

يضة بني اخلرباء  شات  نا تفدارت  مسـم يغت يف الويقة 3املادة أن بشق ث كام  ، .WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provص
ثقايف بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا ناول أفعال ا لويه  تع لمل ل يدي تت نالفوللكوري وسوء الاتفاع هبا وكذكل احلقوق /لتقلا

 .واجلزاءات ذات الصةل

يدا وأقل  تضااب وأقل  ياغة مادة أكرث ا تفصوأشري تكرارا إىل رضورة  تعقص نارص الرضوريةيال ق كام . لعوأكرث تركزيا عىل ا
تضح الغرض مهنا عىل حنو أدق تواها حىت  يغهتا و نوان املادة و بعض رضورة تعديل  يارتأى ا حم ص ع  . ل

شأن  ناك توافق يف اآلراء  بومل يكن  توايتال اإلبقاء أو عدم اإلبقاء عىله تعدد ا ملسـهنج  انظر أيضا يف هذا الصدد . (م
يقات املقدمة شأن املادة لتعلا نص، ). 7ب  تصار ا للكن قدمت العديد من الاقرتاحات ال عن طريق حذف األهداف خ

نص إىل ثالث مواد جديدة. العامة أو نقل بعض األحاكم إىل مواد أخرى سـمي ا لكام اقرتح  وأعرب بعض اخلرباء عن . تق
تصادي نوية أو ا تقادمه برضورة حتديد وتعريف أنواع احلقوق، سواء أاكنت  قا مع شلك أوحضع يل من .بة،  قل واقرتح عدد 

تنيتناول الك اخلرباء   .منفصةل من احلقوق يف مواد لفئا

نوان،  تعلق اب لعوفامي  يةل من اخلرباء اإلشارة إىل ي ئة  تربت  قلا رشوع"فع متكل غري ا ملأفعال ا . تقييدية للغاية أو غري واحضة" ل
ناوين بديةلعليه، و يل من هؤالء اخلرباء  عاقرتح عدد  تقرير، قل  .لكام يوحض هذا ا

تعلق مبضمون املادة،  بعض رأى يوفامي  شرتكة لا شلك أكرب وتعزيز األسس ا بادئ  يح األهداف وا ملأن من شأن تو ب مل ض
سائل العامة تلف ا ملشأن  خم تعلقة ابمحلايةب شاتمل ا نا ساعدا عىل امليض قدما اب ق أن  مل يد عىل . ي تأ كومت ا سل ل ية وجود  سلأ تمه

تلزم  حتنطقي مما  تيق الاساق بني يسـم ساق بني أحد اخلرباء وطرح . 7 و5 و2 و1 واملواد 3املادة ق تما بدا من عدم ا
ية    .3من املادة " 3"و" 2) "أ) (1(و" 1) "أ) (1(عالفقرات الفر

ترب يل من اخلرباء عوا نونة قل عدد  ملعالويقة ا ثغرات"ث ليل ا نصا ) .WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Revثالويقة " ( حتل
يا  تعريف ادلور اذلي ميكن أن تضطلع به املادة جعمر ية3لهمام  ثغرات يف صكوك امحلاية احلا ل يف سد ا شلك أفضلل ورمغ  .ب 

ثقايف اأيد  العديد من اخلرباء أن بري ا ترضورة وضع أحاكم خمصصة محلاية أشاكل ا ل لتع الفوللكوري، أعرب بعض /ليديقل
باخلرباء  سأةل إىل أي مدى  تلفة حول  ينعن آراء  م شودة األحاكمتعكسغي أن خم تدرهجا يف  أنظمة امحلاية القامئة أو ملن ا
هم مهناإطارها  .تسـتل أو تدرج فهيا أو 

ياق،  همأعرب بعض اخلرباء عن لسـويف هذا ا نع األفعال اليت وصفت بأهنا غري قانوية يف املادة فخماو ن ألن  يؤدي  قد 3م
بري حل مربرمن هجة إىل انهتاك غري  تفعني اآلخرين، ومن هجة أخرى اد إجيوإىل لتعرية ا ملنعدم توازن بني أحصاب احلقوق وا

يل من اخلرباء ذكل الرأي. إىل اإلرضار دون وجه حق ابملكل العام اذلي وضع حدوده نظام حق املؤلف تلف . قلوأيد  خوا
ثقايف امبا فهيم املخرباء آخرون،  بري ا تربوا أن حامية أشاكل ا بون، مع ذكل الرأي وا لرا تع لع الفوللكوري من سوء /لتقليديق

ثة تفاع أطراف اث تعلق اب نحو الواجب فامي  بري عىل ا لالاتفاع تربر حتديد حرية ا ن ي ل تع ثقايف  هبالن بري ا ل، ألن أشاكل ا لتع

                                                           

يك 423  .ملكسـوفد ا



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/7 

Annex 

41 

WIPO/GRTKF/IWG/1/4 

41 

يدي تحق أن حتظى /لتقلا يني و ية ألحصاب احلقوق ا ثقا ية وا هوية الاجامت ية يف ا نارص أسا سـالفوللكوري شلك  ن ل ع سـ ع تت ملع ف ل
شلك احلفاظ عىل املكل العام مبوجب . برعاية خاصة يل من اخلرباء بأنه ال ميكن أن  يوذكر عدد  حق املؤلف هدفا نظام قل

يدي ثقايف ا بري ا تقليف حد ذاته وبأنه يطغي عىل رضورة ضامن امحلاية الفعاةل ألشاكل ا ل لتع  .الفوللكوري/ل

يقه م ناول نطاق امحلاية الواجب  بورأى بعض اخلرباء أنه مل يمت  يديتطت ثقايف ا بري ا تقلن هجة عىل أشاكل ا ل لتع الفوللكوري /ل
تقاهتا وحتويراهتا  ومن هجة أخرى ثقايف .  اكفبشلكمشـعىل  بري ا لوأشار بعض اخلرباء يف هذا الصدد إىل أن أشاكل ا لتع

يدي تقات /لتقلا ندرج حتت ا شـالفوللكوري اليت   دخلت اأهال للحامية مبوجب حق املؤلف أو أهنمن املمكن أن تكون ملت
تقات  .عن حق يف نطاق املكل العام ياق، . تعريفا واحضاكذكل ملشـوقالوا إن من الرضوري تعريف تكل ا لسـويف نفس ا

يدي ثقايف ا بري ا يل من اخلرباء إىل أن سوء متكل أشاكل ا تقلأشار  ل تع لقل نوان كام هو /ل لعالفوللكوري وحذف ذكل يف ا
ية  عتوقع ويف الفقرة الفر نص أن من شأهنام) أ) (1(م ليا طابعا عاما للغاية عىل ا بوا مبزيد من. يضف يح لوطا تو ض ا ملراعاة ل

بدعني وأحصاب األداء من هجة أخرى، سواء يف داخل أو خارج  ية من هجة وحقوق فرادى ا متعات ا ملحقوق ا حملل جمل
ياق العريف  .لسـا

يقات، قدمت العديد من الاقرتا تقرير عن الاقرتاحات وا بني هذا ا تعلوكام  ل نة يفلي با يحات املفصةل، ألغراض    األذهانمت
يانيف  ها هو مقصد آخرين. حبعض األ يع نطا بعض، اكن تو يص نطاق امحلاية هو هدف ا قففي حني اكن  سـ ل ترب . تقل عوا

نص عىلبعض اخلرباء أن ية "ي نظام حق املؤلف ال  نا ئاجلزاءات ا وأن من  3من املادة ) أ) (2(كام اقرتحت يف الفقرة " جل
هاالرضوري  نص الفقرة .فحذ نع األفعال غري القانوية كام  يس من املمكن حرص  تورأى آخرون أنه  ن م يةل " 3) "أ) (2 (ع الفر

تعاضة عن الفعل واقرتح أحد اخلرباء إلزام ادلول . يف األفعال اليت ترض معدا ها"سـعن طريق الا لبغي   يف بصيغة ملزمة" ين
ها3املادة   .مكل بأ

يقات ئةلاملقدمة لتعلا بل سـ واأل   اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقاملطروحة من 

 الاصطالح

ميونوفاقالت  هم الفقرة سـالريزا  نص " بياانت"مفوقع لكمة . 3من املادة ) ج) (2(ف إن من الصعب  من الصعب عل جيليف ا
 .فهم املادة

بوم عن الفرق بني لكمة توساءلت   ".قاتمشـت"و" حتويرات"ننمارغريت جرو

 نطاق امحلاية

بب تساءل  سيين مولر عن  سامح بإجراء ب ثقايف لعدم ا بري ا لتعديالت يف أشاكل ا يدي لتع من ) ب) (2(يف الفقرة لتقلا
 .3املادة 

ية حذف اإلشارة إىل تمي روبرتسواقرتح  نا ية ا سؤو ئا جل ل   .مل

يةاكل أش سوى شلك واحد منتبني ال 3من املادة ) 1(دبرا هاري إن الفقرة وقالت  ورأت أنه من . ع امحلاية ادلفا
توسع يف هذ يص جزء  قامئة لعرضمن خالل  اجلزء الالرضوري ا ية أو  ية واإلجيا نة للحامية ادلفا ختصاكفة األشاكل ا ب ع ملمك
سأةل  ناول تكل ا ملآخر  نفصللت مشلك  ية يف متكل أنظمة كام أوحضت أنه من الرضوري اإلشارة إىل . ب شعوب األ صلحق ا ل

ية وفعاةل للحاميةا،خلاصة هبامحلاية ا بارها أشاكال رش ع اب  .عت
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تلزم  ية اليت  سؤو ناجه قواعد ا يام مراعاة  سـواقرتح ثريو ابالسوبراما ل مل تن بري إقامةم سويق أحد أشاكل ا تع ماكفأة حني يمت  لت
ية،  ثاري ودون وذكل حملما بري يف أعامل مت توزفرضسـتئدون إجياد حق ا تفع بأشاكل ا لتع ماكفأة حني  يعها أو أداؤها ين

ثل أوجه الاتفاع يف أال تقدم املاكفأة إالنوأشار أيضا إىل إماكية . جماان تجاري  تغالل ا ن يف بعض حاالت الا ل  وأاألفالم مسـ
سجةل يقى ا ملاملو بب وراء . اإليرادات حني يدر العمل ما يزيد عىل احلد األدىن من ،سـ  أن الاقرتاحات هو تكللسوا

ية عىل ية فكرية محلاية ختصيص ئيسـالاعرتاضات الر يدي، ملك حق  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شواغل -1: تشمل اآليتل ل ا
يابشأن تأثري هذ نفات جديدة وفل احلق اجلديد يف حرية تأ هذ-2مص  متل  سليب ا تأثري ا ل ا حمل ل ن احلق يف أوجه الاتفاع غري ال

تج ية يرالا نفاتهبنة واجملا سامح حبرية الاتقال إن و. ملصذه ا نا يدي يف ل ثقايف ا بري ا تقلفاع بأشاكل ا ل لتع ماكفأة حاةل تقدمي ل
توزيع أحد حني تجاري، أو حني يقرتن الاتفاع  تغالل ا بعض الا يدي ابلفعل عرضة  ثقايف ا بري ا ب تكون أشاكل ا ن ل سـ ل تقل ل لتع ل

تفاع هبااألعامل جماان نظام اخلاص عىل نطاق أوسعن أو ابال بول هذا ا ل، يؤدي إىل   هيمتبعض احلاالت، قد  يف وأضاف أن .ق
متع اذلي  ثقايفيعرف بأنه ماكلجملا بري ا ل ألشاكل ا يديلتع ثقايفمب أو حارس علهيا لتقل ا بري ا بة الاتفاع بأشاكل ا لرا تع لن  ق

يدي سأةل لتقلا نظر عن  ميه، بغض ا م أو  ل نظمي . اكفأةاملإقامة تنظ بار  ثل هذه احلاالت، ا بغي ابلرضورة، حىت يف  توال  عت م ين
ية الفكريةاتفاع حقن الاوجهأ هري . مللك من حقوق ا ثال، يعد القذف وا يل ا شفعىل  لتب مل همة اليت تفرض س يدات ا ملمن ا لتقي

ية الفكرية نظر عن حقوق ا مللكشلك اتم عىل احلديث بغض ا ل نوية األخرى . ب سائل ا ملعوميكن أن تقرتن بعض أنواع ا مل
نسـثل حق املؤلف يف  يه ابحلق يف املاكفأةبم نف إ لة ا نفاتملص تفاع جماان اب ملص أو حىت ابال  .ن

 بنية املادة

سـمي املادة  يوز  تقاقرتح جوسنت   . إىل ثالث مواد3ه

سـمي املادة واقرتح بول كوروك  .العقوابتاحلقوق و:  إىل جزئني هام3تق 

تقةل  مسـمادة 

يل يال وتعرف نطاق امحل-شـاقرتحت را ناول احلقوق  تفصلكري أواكين تقدمي مادة  بل تقدميتت ن مادة عن سوء الاتفاع قاية 
رشوع متكل غري ا ملوا ييب عىل املالحظة. ل يه  يد سوواقفت  ي  .ن

نايرت يص مادة واحدة سليواقرتحت اناتشا  ل  نويةتناول اختص  .ملعحلقوق ا

ست ريوس دي دافزي رشوع وسوء 3 إجراء مراجعة اكمةل للامدة سـيليواقرتحت لوز  متكل غري ا يف أنواع ا مل و لن لتص
ئا فالاتفاع إىل  ثال كام أهنا. 8، وفقا للامدة العقوابتاحملظورات بل وأيضا مبا يف ذكل ت، ن باع عىل " املوال"م أعطت  تاليت 

بارة  بدل وحتمل  عحدود ا متع املصدر " صنع يف هذا اإلقلمي"ل وقالت إن ذكل أشاع ). جممتع الكوان(جملدون اإلشارة إىل امس ا
مل توافق عىل إماكية ترك العديد من اوأوحضت أهنا.  املعينتنمتي إىل اإلقلمي" املوال"فكرة زائفة ويه أن  ها ن لتحسمسائل 

هذا ية، ألنه من غري املمكن إدارج اكفة األشاكل واإلجراءات يف صك دويل  رشيعات الو كا ن طت يل وقالت إن. ل سب بامن عىل 
يق  ثال صارمة يف  با شعوب األالعقوابتتطمل ية  تعدايت عىل احلقوق امجلا صل وإزاء ا لل ع نفهتالعقوابتفقد أدرجت . يةل  اص و

نص عىليف قانون العقوابت  نوات للك منياذلي  سجن من أربع إىل ست  سـ عقوبة ا ساخ أو سخ أو  " يقومل ناب سـتن
نف محمي مبوجب احلق يوقمصتعديل  تخزين أو توزيع أو ةع امجلا شلك اكمل أو جزيئ، ولك من يقوم  ية  شعوب األ ب  ب صل لل

يع أو تريب أو كتصدير أو  يع أو تأجري جتم يع أو توريد أو  ب  رش بأي طريقة أخرى تصن نف نأو  رشوعة من  مصسخة غري  م ن
يوقمحمي مبوجب احلق يةةع امجلا شعوب األ صل  يا لل نفا  رشوع  متكل عىل حنو غري  محم ولك من  مص م يوقاحلقمبوجب ي  ةع امجلا
ية صلشعوب األ نوات عىل لك من يقوم . لل ست  سجن من أربع  بكام تفرض عقوبة ا سـ ل رش ل سويق أو  يع أو  نيع أو  ت جتم تصن

يوقمنتج محمي مبوجب احلق يةةع امجلا شعوب األ صل  ها يف لل يدية، دون موافقة أحصاب احلققوحقو ها ا لتقل معار ."  وغريمهوقف
نني 26519العدد ( يوم اإل ية،  ية الر ث من اجلريدة الر ل مس  ).2010 أبريل 26مق
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ية شعوب األ صلمصاحل ا  ل

متع  إنزيلونني لوان روزقالت  ية  يدي إىل املصاحل األسا ثقايف ا بري ا ند حامية أشاكل ا للمج من الرضوري أن  سـ تقل ل لتع ل تست
شع/و بغي أن تقرر إذا .  األصيلبلأو ا متعات يه اليت  شعوب أو ا ينوقالت إن هذه ا جمل تجاوز نطاق اكن ل يمن املمكن أن 

ساع يات أخرى  ية وإذا اكنت تريد آ للمامحلاية حدود امحلاية ادلا ل يةخل بري . جدة اخلار شلكة أشاكل ا تعوأوحضت أن  لم
متي جملموعة  يدي تمكن يف أهنا  ثقايف ا تنا تقل متعي هو أساس الل جملبغي أن يكون فهيا توافق اآلراء ا بة يف ين ياء وتطوير غلر حإ

يل ثقايفتسجو بري ا ل أشاكل ا بارها جزءا من تراهثا (لتع ثقايف اب بري ا تالاعرتاف بأشاكل ا ل عتع ية الفكرية وقالت إن .)ل مللك ا
بغي حتديد تنمتي يف لك األحوال  شعب األصيل، لكن  ينمتع أو ا ل متع اليت تكلللمج هوية ا ية املمزية  ثقا سامت ا جمل ا ل ف ل  جتعلل

يةإطار أعامهل ممزية يف  ثقافة ا نا متعات أخرىملعل تكرر يف  جم واليت ال  تضاء، حينئذ، . ت سب الا قيكون من الرضوري،  ح
شاء نوع  نظر يف إ نا ميي من امحلايةل  .قلإ

نرية بقة ا ملسـتاملوافقة ا   احلرةملسـ

بب، " احلرة" إن املوافقة زيلونني لوان روزقالت  ستعين إعطاء املوافقة دون إكراه أو هتديد، وهذا ا  سـتعمل هذا املصطلحالل
ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  تلف مواد إعالن األمم ا صليف  ل ب مل تعلق حبق املؤأوحضت أنه و. خم بغي للجامعة يفامي  ينلف، 

ثال ملا  تلزم . يرتتب عىل حق املؤلفسـمتأو للفرد املوافقة عىل الا يدية وأشاكل اإلعالن عن يسـوهذا  لتقلوجود املعارف ا
يدي يف حد ذاهتا ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بة أضافت أنه و. ل سأةل حق املؤلف اب تعلق  سـمن الرضوري معل املزيد فامي  مب لني

ية حقوقلل ثقا لل ا تفعون شعوفل يدي، اذلين  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا بارها حراس املعارف ا ية، اب ينب األ تقل ل تع تقل ت لصل ل ل ع
ية  ثقا فتكل احلقوق ا ل يةتاملربطة ابب عية امجلا يلوذكرت . مللك ثالسبعىل  يك مل ا نا من اذلرة اليت اكنت ملكسـ ا يتكل نوعا  معمت

توارثة بعون . ملا ية  شعوب األ ساكن من ا يتوظل ا صل ل ينظال بفضل ممارسة خلط بعض األنواع املزروعة " حصيا "ائما غذا
يات ( يل ) لوالفاصويا والكوسة واذلرةلقطيفا ية وعىل حما ثريين مهنم عىل احلفاظ عىل اذلرة ا صوبفضل إرصار ا يك ملكسـلك

ية املوروثة وبرؤيهتم للعامل ها عالقة ويقة بأحد األنظمة الغذا ية أخرى خملوطة  ئزرا ث  بعض احلاالت، مل وأوحضت أنه يف. لع
تطوير اليت ختضع  يا وال برامج ا لية تعديل اذلرة ورا ث ية  وغريتظهرت معل متعات األ صلاألشطة املوروثة  للمشاورات للمجن

متعات تكلاحلرة مع  ية وغريها(جمل ا هروما نامج وسدود الطاقة ا تعلق اب ئكام حدث فامي  مل مما اكن هل تأثريه، يف هذه ). لكي
يدية و املعااحلاالت، يف يعة يف لتقلرف ا نرصان مرتابطانلطبا شلك عوهام  يهنب  بويق فامي   .امث

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

رشوع وسوء ": اكآليتيغته صكون تل 3عنوان املادة تعديل :  كام ييل3 تعديل املادة اقرتح الزارو ابري متكل غري ا ملأفعال ا ل
رشوع والاتفاع غري/نالاتفاع متكل غري ا نا مل رشوعل تعلق ابلفقرة ". نطاق امحلاية/مل ا تعاضة عن لكمة 1يوفامي  سـ، اقرتح الا

ية :"اكآليت) أ(ة قرالفصيغة تعديل واقرتح ". حظر"بلكمة " منع" تا نع عىل األفعال غري القانوية ا لبق احلظر أو ا ل ن مل يط
يدي:  يف هذه املادةددةواحمل ثقايف ا بري ا تقلسخ أشاكل ا ل تع لن ل بري /َ نالفوللكوري ورشها وحتويرها وبهثا وأداءها لتعأشاكل ا

يهتا،  هور و ها وتأجريها وإاتحهتا  هور وتوز ها إىل ا بنا و للجم يع مجل تثنقل ثابت(عل شميس ا تصوير ا لمبا يف ذكل ا ل ، دون املوافقة )ل
نرية  بقة ا ملسـتا بري:"اكآليت" 2" واقرتح تعديل الفقرة ."ألحصاب احلقوقاحلرة ملسـ تفاع بأشاكل ا تع وأي ا ثقايف لن ل ا

يدي بري الفوللكوري أو /لتقلا ية لتعأشاكل ا متعات ا ية وا متعات األ ناسب ابشعوب وا ها ال يقر عىل حنو  حمللحتوير  صل جملل جمل م ل
ية أو غريها من األمم  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل ثقايفمكل يني ذلكل الرتاث ا لالك رش وقال إن من الرضوري حذف ." ع

ية لك ما ييل ذكل فامي بري " :"3"ع عدا الفقرة الفر شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو فعل آخر ضار بأشاكل ا تع وأي  لت
يدي ثقايف ا تقلا بري أو /لل بارش هبدف اإلساءة هبا، أو أي فعل من شأنه أن ميس أشاكل ا بري الفوللكوري  تعأشاكل ا ي لتع ل

ميه العرية أو يه أو  متي إ متع اذلي  نال من مسعة ا فأن  ق ن لجمل ية أو يرض هباتي ثقا ته ا ية أو سال ثقا ته ا ف هو م لف ل واقرتح تعديل ." ي
يدي:"كام ييل" 4"الفقرة  ثقايف ا بري ا ية الفكرية يف أشاكل ا ساب حقوق ا تقل وا ل تع لت ل مللك بري الفوللكوري /ك لتعأشاكل ا
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يةبإجراءات ية ) أ) (2(وقال إن الفقرة ." تعسف غري عادةل و متعات األ شعوب وا صلتقر بأن  متعاتجمللل يةجملوا يدية حملل ا لتقل ا
ية الفكرية   الفقرة وأشار إىل رضورة حذف هذه امجلةل فامي عدا. أعامل امللموسة وغري ملموسةأي يف مللكحق ا

ية يدي":ب"عالفر بري ثقايف  شويه أو حتريف أو تعديل آخر ألشاكل  تقل وأي  تع بري فوللكوري، /ت  ارتكب مؤلفوهاتعأشاكل 
يبةعقوسـيلقى تكل اجلرامئ  نا ئ  يغة اقرتح أن و .ة صارمةج ثل، سوف تفرض :  اكآليت)ج(الفقرة صتكون   عقوابتملواب

سا أو تكون مضلةل، بغرض  يقة أو حتدث  ياانت أو إدعاءات خمالفة  ية عىل أي  ًنا ب ب لئ للحق تخدام ج بري سـا لتعأشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا بري الفوللكوري /لل نريةأحصاب احلقوق قة ، بدون موافخدماتوسلع يف جتارة لتعأشاكل ا بقة ا ملسـتا  ملسـ

 .احلرة

 : واقرتح اآليت

رشوع " متكل غري ا ملأفعال ا تعاضة عن لكمة " نسوء الاتفاع"حذف (ل سخة ”ilícita“ بلكمة ”indebida“سـوالا لن يف ا
ية با ناإل  424.)سـ

ست أحاكما قانوية وال يعة الفقرات امخلس العامة واخلربية ونظرا ألهنا  نوقال إنه نظرا  ي لب شأن حامية لط ب معايري ملزمة 
بادئ ها وإدراهجا يف الفصل اخملصص  يدي، فإنه يويص  ثقايف ا بري ا للمأشاكل ا تقل ل بنقلتع ل  .يف هذا الصك  واألهداف العامةل

بة وفعاةل حلظر 1الفقرة خيص وفامي  نا يات قانوية  تعلقة برضورة اختاذ تدابري وآ سـ ا ن ل متكل غري ") منع"بدال من (ممل لا
رشوع يدية، دون موافقهتا  عنملا متعات ا ية أو ا شعوب األ يدي  ثقايف ا بري ا يال ألشاكل ا تقل طريق الا صل لل تقل ل تع لت ل جملل ح

نرية،  بقة وا ملسـتاحلرة وا  ملسـ

ملبق احلظر عىل األفعال غري ا  ) أ( نصوص علهيا يف هذه املادةرشينط ية ا تا ملوعة ا ل  :ل

يدي "1" ثقايف ا بري ا تقلسخ أشاكل ا ل تع لن ل بري ا/َ نلفوللكوري ورشها وحتويرها وبهثا وأداءها لتعأشاكل ا
تصوير  يهتا اب ها وتأجريها وإاتحهتا يف املكل العام، مبا يف ذكل  هور وتوز ها إىل ا لنا و بعل يع مجل تثنقل

ثابت شميس ا لا نرية) ل بقة ا ملسـتدون موافقة أحصاهبا ا  ؛ احلرةملسـ

يدي "2" ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا تقلوأي ا ل تع لن بري ا/ل ساب لفوللكوري أو لتعأشاكل ا ها عىل  ححتوير  ل
ية  شعوب األ صلمصلحة ا يدية  وأل متعات ا لتقلا ثقايف املالك تاليت شلك جمل هذا الرتاث ا يني  لارش ع لل

 ؛) "...إال إذا اكن إغفال"عبارة حتذف (

شويه أو حتريف أو تعديل أو فعل ضار  "3" يديتوأي  ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع بري /ل لتعأشاكل ا
شعوب تبارشأفعال وأي  وريالفوللك متع احمليل أو هبوية ا سمعة ا ية هبدف اإلساءة  سوء  ل  ب ن جملب

ية  متعات  وأصلاأل ية جملا يل مهنا أو اإلرضار هبا، بغض حمللا ية، أو ا ثقا يدية وسالمهتا ا نا ل لتقل فل
يش فهي نطقة اليت  نظر عن ا تعا مل متعاتتكل ال شعوب وا جمل ا  ؛ل

ي "4" ساب حقوق ا مللكأي فعل ال يديكت ثقايف ا بري ا تقلة الفكرية يف أشاكل ا ل لتع الفوللكوري عن /ل
نف يال أو اللجوء إىل ا لعطريق الا  .حت

                                                           

هذ: مالحظة من األمانة 424 ليس  يري املقرتح ا ل ية بشأن لتغا با سخة اإل نا سـ سخة اإلنلكزييةأي تأثري لن  .لنعىل ا
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 2الفقرة 

متعات  ) أ( ية وا شعوب األ ية الفكرية  جمليعرتف حبقوق ا صل لل يةمللك نفات امللموسة وغري حملل ا يدية يف ا ملص ا لتقل
بارة (امللموسة   ؛... ")إال إذا اكن إغفال"عحتذف 

يديحيظر  )ب( ثقايف ا بري ا شويه أو حتريف أو تعديل آخر ألشاكل ا تقلأي  ل تع لت بري الفوللكوري /ل لتعأشاكل ا
ية؛ نا ية و ئويعاقب لك من يرتكب تكل األفعال بعقوابت مد  جن

تخدام ختضع  )ج( سا أو تكون مضلةل وهتدف إىل ا يقة أو حتدث  ياانت أو إدعاءات خمالفة  سـأي  ب ًب ل للحق
ثقايف ا بري ا لأشاكل ا نريةكعالمة لتقليدي لتع بقة ا ملسـتيف جتارة سلع أو خدمات، دون موافقة أحصاهبا ا  ملسـ

ية؛احلرة نا ية وا ئ، للعقوبة املد جل  ن

بارة لسويس  ميغيل برييزومل يوافق  رشوع"ععىل  متكل غري ا ملا بغي" ل ية ينألنه  وعالقة جتارية مع تبع وجود صةل أو عالقة 
شخص اذلي يرتكب اجلرمية متع كلفقد يكون ذ. لا متع أصيل، مل حيصل عىل ترصحي من ذكل ا ثال عضوا يف  شخص  جمل ا جم م ل

ننقل أو سخ أي نوع من األعامل دون احلصول عىل املوافقة عىل ذكل نوان املادة . ب يري  عوقال إن من الرضوري   3تغ
تفاع:"اكآليت بغي إضافة ". نتعدايت وسوء ا ية مبوافقهت"ينورأى أنه  تا ترصحي ابألفعال ا لا ل نرية ال بقة وا ملسـتاحلرة وا يف " ملسـ

بل األخري  سطر  قا ـي كام ييل) 1(يف الفقرة ل متعات :"ينهتاذلي  ية أو ا شعوب األ جملمتكني ا صلل ية ل يدية أو غريها من حمللا لتقلا
ية ثقا متعات ا فا ل بارة ". جمل نفصل واقرتح إضافة ." اإلشارات واألسامء والرموزخالف اللكامت و"عواقرتح أيضا حذف  مجزء 

ية لمتكن إلشارة إىل ال ية، الواردة يف الفقرة الفر تا نع األفعال ا عمن  ل ل  وأخريا اقرتح حذف اجلزء األخري من الفقرة". 2"م
ية يار ". 3 "عالفر يارين، قال إنه يفضل ا تعلق اب خلوفامي  خل  ).ب(ي



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/7 

Annex 

46 

WIPO/GRTKF/IWG/1/4 

46 

 :4املادة 
 إدارة احلقوق

بق[ينبغي احلصول عىل  .1 ية 425]مسـترصحي  للقيام  ]نلالتفاع[ ]427مسـتنريةمسـبقة موافقة [ 426عموافقة موضو
ية شعوب غري األ ية وا شعوب األ صلبأفعال يف إطار حقوق ا ل صل يدي429يف 428ل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع أشاكل /ل

تضهي بري الفوللكوري يف احلاالت اليت  تقا بارشة منالتع يةو، األمةو ادلوةل م هذه األحاكم، إما  شعوب األ صلا  430ل
ية شعوب غري األ صلوا متع احمليل املعين لو[شعوب لاو 431ل متع احمليل يف ذكل جملا متعاتو ]جملرغب ا ية جملا  432حمللا

يدية ]434واألرس[ 433لك من اجملموعاتو متعات ا بائل واألمم وا لتقلوا جمل ية أو [ لق ثقا متعات ا فوغريها من ا ل جمل
بدلا ية[ 438إدارة ]واكةل[ 437من خالل ]من[وإما  436]435نلا نة439]طنو يابة عنوبناء عىل طلب  تعمل معيَّ   لناب

متع احمليل [ يه (جملا شار إ لا ية ])"ابلواكةل"هنا مل شعوب األ صلوا ية ل شعوب غري األ صلوا متع 440ل  441احمليل جملوا
ية أو األمم ثقا متعات ا يدية وغريها من ا متعات ا فأوا ل جملتقل نح 443اإلدارة ]الواكةل[ يف حال اكنت. 442لجمل مت يه اليت 

ترصحي  :لا

ترصحي إال )أ( نح ا بغي  لال  م ناسب مع ين شاور ا مل اب يةلت شعوب األ صلا ية ل شعوب غري األ صلوا ية444ل  ملعن ا
متع 445و يدية [ املعين 446احمليلجملا متعات ا لتقلوا يةهاوغريجمل ية ا ثقا متعات ا ن من ا ملعل ف ً ووفقا ،448]447جمل

نظمي؛ يدية يف اختاذ القرار وا تإلجراءاهتا ا لتقل  ل
                                                           

 .فيتوريو راغونزيي 425
 .مرياندا ريزانغ أيو 426
 .سوزاان شانغ 427
تا ابب شايفر 428  .2 املالحظةانظر . ليكور
يا 429 نة ألحصاب احلقوق. لوفد أسرتا ية لسطر األول منوقال إن ا. ميقال الوفد إن من الرضوري وضع تعريفات واحضة وأ  املادة من) أ(ع الفقرة الفر
بدو أنه جيمع بني 4 ثقايف اذلي  بري ا ناول الاتفاع بأشاكل ا ي  ل تع ن لي يةت نة اجلديدةللملكاحلقوق الفردية  ية ا ملمك واحلقوق امجلا ثري . ع يوقال إن ذكل 

يح تو شة وا نا تلزم املزيد من ا ضسائل هممة  ل ق مل سـ ية وأشار بوجه خاص إىل حقوق فراد. تم بة ممارسة حقوق ا يني يف مرا مللكى املؤلفني األ ق اخلاصة صل
نظر يف ذكل بإمعانا، موحضهبم يف إبداعاهتم ها دون ا ل أنه ال ميكن حذ يا، توجد ابلفعل إجراءات . ف بدلان، مبا فهيا أسرتا لوأضاف الوفد أن يف بعض ا ل

ية يح الاتفاع حبق أحد املؤلفني ألغراض عامة للحقوقعإدارة جام ن  تعلميتت تعمل أو ا ثل ا نة  ل  ل مي تخفافجتاوز تكلوال ميكن . مع . سـ اإلجراءات اب
يح أن إدارة احلقوق  يري من أجل تو ضواقرتح الوفد إجراء  بدعنيتتغ شعوب ويس إدارة حقوق فرادى ا ية  ملعين إدارة احلقوق امجلا لل  . لع

تو 430 يزيي أو سـما  .غك
تا ابب شايفر 431  .2 املالحظةانظر . ليكور
 .3 املالحظةانظر . انغسوزاان ش 432
تو 433 يزيي أو سـما  .غك
بوم 434  .262انظر املالحظة . ننمارغريت جرو
يك 435  .ملكسـوفد ا
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 436
 . سوزاان شانغ 437
يك 438  .ملكسـوفد ا
ية 439 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .399انظر املالحظة . مل
تا ابب شايفر 440  .2 املالحظةانظر . ليكور
 .3 املالحظةانظر .  شانغسوزاان 441
يك 442  .ملكسـوفد ا
يك 443  .ملكسـوفد ا
تا ابب شايفر 444  .2 املالحظةانظر . ليكور
يك 445  .ملكسـوفد ا
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 446
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بغي  )ب( ية[ 449دارةلإلينو نة450]طنالو بارشة[أن  ]الواكةل[ ملعيَّ ا ميل  أي فوائد نقدية أو  إحاةل 451تيرس ]حت
يدي ثقايف ا بري ا نهيا من الاتفاع بأشاكل ا تقلغري نقدية  ل تع ن لجت بري الفوللكوري إىل /ل شعوب لتعأشاكل ا لا

ية ية صلاأل شعوب غري األ صلوا ية 452ل مت453وملعن ا متعات[ املعين 454احمليل عجملا يةجملوا يدية وغريها حملل ا لتقل ا
متعا يةجملمن ا ثقا فت ا ية456]455ل ثقايف  تكل الفوائدتسهمينبغي أن أو ، ملعن ا بري ا ل يف صون أشاكل ا لتع

يدي واحلفاظ علهيا  457.لتقلا

ية[ 458إلدارةاينبغي أن تكون  .2 نة]459طنالو ية ]الواكةل[ ملعيَّ ا تو عملكفة عامة بوظائف ا تطوير ل لوناء القدرات وا  460ب
شورة واإلرشادو يف وإسداء ا ملا س، لتثق يةأحد ت لمتمىت ا شعوب األ صلا يةأ ل شعوب غري األ صلوا متس أو 461ل  لا

متع  ست [ 462احمليلجملا متعاتلمت وا يةجملا يةحملل ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ف ا ل جملتقل بغي . ذكل464]463ل  465لإلدارةين و
ية[ نة466]طنالو  :أيضا ]الواكةل[ ملعيَّ ا

يدي )أ( ثقايف ا بري ا تقلأن ترصد أوجه الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن بري الفوللكوري، أش/ل س[لتعاكل ا  تلمتمىت ا
يةأحد  شعوب األ صلا يةأ ل شعوب غري األ صلوا متع  468و 467ل متس ا جملا ست و[ 469احمليلل متعاتلمتا يةجملا  حملل ا

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل يه  ذكل]471]470ل نصوص  ناسب كام هو  تفاع عادل و عل، لضامن ا من م
 ؛3 من املادة )2(الفقرةيف 

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

يك 447  .ملكسـوفد ا
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 448
يك 449  .ملكسـوفد ا
ية 450 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .399انظر املالحظة . مل
 .سوزاان شانغ 451
تا ابب شايفر 452  .2 املالحظةانظر . ليكور
يك 453  .ملكسـوفد ا
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 454
يك 455  .ملكسـوفد ا
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 456
 .اندية موراكين 457
يك 458  .ملكسـوفد ا
ية 459 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .399انظر املالحظة . مل
 .سوزاان شانغ 460
تا اب 461  .2 املالحظةانظر . ب شايفرليكور
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 462
ية 463 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية. مل تا لاقرتح الوفد بدء املادة ابمجلةل ا يدية وغريها من :"ل ية ا متعات ا ية وا شعوب األ ست أحد ا تقلمىت ا حملل صل ل لمت جمل ل

ية ثقا متعات ا فا ل بب حيول دون أن خي"جمل شعوب س، موحضا أنه ما من  بة ا ها لر توى الفقرة بأ لضع  غ ية وأمكلحم متعات األ صلا وقال إنه يف الواقع قد . جمل
شعوب  ثقايف وألتفضل ا بري ا ية فامي خيص أشاكل ا متعات األ لا تع لصل يديجمل ية هبالتقل ا تو نة إجراءات  تخذ اإلدارة ا رسية أال  ع ا لل ي ت  .ملعل

 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 464
يك 465  .ملكسـوفد ا
ية 466 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .399انظر املالحظة . مل
تا ابب شايفر 467  .2 املالحظةانظر . ليكور
يك 468  .ملكسـوفد ا
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 469
يك 470  .ملكسـوفد ا
ية 471 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .463انظر املالحظة . مل
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نصفة[ عتضوأن  )ب( شار إلهيا يف 472]ملاملاكفأة ا شاور مع  3من املادة ) 2(الفقرةمل ا متع [لتاب  ]احمليل املعينجملا
ية شعوب األ صلا ية ل شعوب غري األ صلوا متعات  473ل ية جملوا يدية وغريها من [ 474حمللا متعات ا لتقلوا جمل
ية ثقا متعات ا فا ل ية 476]475جمل  .ملعنا

يدي بكفاءة تنشئ ادلول األعضاء آ): بديلنص  (4املادة  ثقايف ا بري ا بة إلدارة حقوق أحصاب أشاكل ا نا تقلية  ل تع سـ لل ل م
بري شاور مع أحصاب أشاكل ا ية واب تعوفعا ت لل  477.ل

 

يق عىل املادة [  ]4لتعلييل ذكل ا

                                                           

 .آن يل مورفان 472
تا ابب شايفر 473  .2 املالحظةانظر . ليكور
 .3املالحظة انظر . سوزاان شانغ 474
يك 475  .ملكسـوفد ا
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 476
يت فريافوراويت 477  .ففريا
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يق  لتعلا

 إدارة احلقوق: 4املادة 

شةعامة نظرة  نا قحول ا  مل

شأن املادة  يضة  شات  نا بدارت  تفق ناول إدارة احلقوق4مسـم ث يف الويقة ت، كام وردتت اليت 
WIPO/GRTKF/IC/17/4 Prov.. 

شأن املادة كررو ناوهلم للامدة 3ب اخلرباء اآلراء اليت اكنوا قد أعربوا عهنا  ند  نطاق امحلاية  تعلق  ت فامي  ع ب معظم وأشار . 4ي
بار املادة  وقال بعض اخلرباء . امئة بذاهتا مادة ق4عتاخلرباء إىل أن نطاق امحلاية يؤثر بوضوح يف إدارة احلقوق وأنه ال ميكن ا

ية إدارهتاإنه من الرضوري  مثرة حول  شات  نا بل إجراء أي  يفحتديد نطاق هذه احلقوق أوال  م كق م بب وضعت . ق سوهذا ا لل
نص بني أقواس  .لبعض أجزاء من ا

ية مع املادة مبا فهيم املوأعرب خرباء آخرون،  تربوها مامت يدمه للامدة اليت ا بون، عن تأ شـرا ع ي وقدم العديد من هؤالء . 3ق
ها ملزمة بقدر أكربمبا فهيم املاخلرباء،  ها أو  بون، اقرتاحات من أجل جعل املادة أكرث دقة أو تعديل تو جعلرا هج  تكلوترد . ق

تقرير  .لالاقرتاحات يف هذا ا

تص بإدارة احلقوق يان ا شأن ا ساؤالت  خملوأثريت  ب ئة . لكت يهنا مئة بذاهتاقاهيويف حني أيد معظم اخلرباء رضورة وجود  يع 
يابة عن أحصاب احلقوق،  يون علنلك بدل لالضطالع هبذا ادلور اب يون ىلصلأرص خرباء أ ملعن أن يدير أحصاب احلقوق ا

متس أحصاب احلقوق ذكل يد من ادلول، لو ا تأ يارا بديال، رمبا  بار ذكل  لبارشة تكل احلقوق، اب ي ب خت  .عم

بري مراقب أن تدير احلقوق إدارة دو شعوب خواقرتح  ناول حقوق ا تجا بأن اإلدارة ادلوية يه وحدها القادرة عىل  لية،  ت ل حم ل
يدي ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلاأل ل تع لصل ية /ل شرتكة وأطنالفوللكوري عرب الو  .ملا

نادا إىل أساس أوسع نطاقا مما  ية اإلدارة ا ية آ سؤو ستكام قدم اقرتاح بديل مفاده أن يرتك للك دوةل  ل ل يه يف هذهم  علهو 
 .املادة

نة  ية تعامل اإلدارة ا ساؤالت أخرى عن  يوأثريت  ملعت ية ") الواكةل("كيف تعلق ابلفقرة الفر عمع أحصاب احلقوق، والسـامي فامي  ي
يدي) أ) (1( بري ثقايف  تفاع بأشاكل  ثة ابال ترصحي ألطراف اث ناول ا تقلاليت  تع ن ل ل يةفوللكوري/تت بغي  ورأى. محم  يناخلرباء أنه 

شاور مع أحصاب احلقوق، كام هو للواكةل أن تعمل  بون آخرون عىل . الراهنيف الوقت مقرتح لتاب قومل يوافق خرباء مرا
ية مع صكوك دوية أخرى ية اإلدارة مامت لذكل واقرتحوا أن تكون آ شـ يةل شأمعن  تحدة  ب وال سـامي إعالن األمم ا ن حقوق مل

ية لعام  شعوب األ صلا تصارحي المما يعين رضورة أن، 2007ل بقة ل ختضع ا ها الواكةل ملوافقة أحصاب احلقوق ا ملسـيت  متنح
نرية بارة . ملسـتا تعاضة عن  عكام اقرتح الا بق"سـ ترصحي ا سـا نرية"بعبارة " ملل بقة ا ملسـتاملوافقة ا يف اجلزء الاسـهتاليل " ملسـ

 ).1(للفقرة 

سامهة واقرتح ا). ب) (1(طرق توزيع الفوائد عىل أحصاب احلقوق مبوجب الفقرة وانقش أيضا اخلرباء  للمتخدام الفوائد  سـ
يدييف احلفاظ عىل  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شاء . الفوللكوري/ل شأن إ يقات  نوقدمت  ب تصة تعل ية ا خملاإلدارة الو طن

يديسجالت ول ثقايف ا بري ا ية ألشاكل ا تقلجسالت واث ل لتع ل يق . الفوللكوري/ئق حتقوشدد بعض اخلرباء عىل رضورة 
ية  تعلق  ية فامي  شفا بعملا ي ساب وتوزيع الفوائدفل ها، وال سـامي طرق  حاإلدارة بأ بري مراقب اقرتاح. مكل  يف هذا اخوقدم 

 .الصدد
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يقات ئةل  املقدمةلتعلا بلسـ واأل   اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقاملطروحة من 

 ال يوجد

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

بغي الاقال  شاور"سـتعاضة عن لكمة ينرواندل ابرنز إنه  سات "املوافقة"بلكمة " لتا بة للعديد من املؤ شاور اب س، ألن ا سـ لنت ل
ية أو ادلول  بري عن اآلراءيطنالو ساطة ا تععين  لب نه ووافق . ب بغي تعديل أضاف لكماركوس غوف عىل املالحظة  ينأنه 

نص اكآليتصيغة  شاورات اكمةل وفعاةل:"لا تعاضة ." مبإجراء  ية"عن صفة  سـواقرتح أيضا الا ية"يف اإلدارة " طنالو " طنالو
 ".لادلوية"بصفة 

بارة واقرتح  تعاضة عن  عماركوس غوف الا بق"سـ ترصحي ا سـا نرية"بعبارة " ملل بقة ا ملسـتاملوافقة ا  ".ملسـ

بارة دبرا هاريواقرتحت  نرية"ع إضافة  بقة ا ملسـتواملوافقة ا  .4من املادة ) أ) (1(يف الفقرة " لترصحيا"لكمة بعد " ملسـ
بارة " مع"احلرف وحذف  ناسب مع"عيف  شاور ا ملاب بارة اكآليت..." لت يغة ا لعتكون  ص بة :"ل نا شاورات  سـإال من خالل  مم

يات ملامرسة . ..."جترهيا شاء آ ية يف إ شعوب األ تضمن املادة حكام حمددا يقر حبق ا لواقرتحت أيضا أن  ن صل ل  .احلقوقتكل ت

يامواقرتح  يغهتا، تكون4دة إىل املادة  إضافة فقرة واحنثريو ابالسوبراما ية :" اكآليتص  لبغي أن ختضع إدارة اجلوانب املا ين
تعلق مبصادر بدأ املللحقوق  ية فامي  يشفا متةل فل نفقات ا بالغ املال اجملموع واب حملو ل توزيع املال عىل والالزمة إلدارة احلقوق وم

يدين  ."ملسـتفا

ية للامدة الزارو ابريواقرتح  تا ياغة ا ل ا ل  :4لص

 تطبيق احلقوق: 4دة املا"

يدييمت ثقايف ا بري ا بق لالتفاع بأشاكل ا تقل احلصول عىل ترصحي  ل تع ن لسـ ل توافق مع أحاكم /م بري الفوللكوري مبا  يأشاكل ا لتع
ية  متعات األ شعوب وا بارشة من ا صلهذا الصك، إما  جملل ية(...) م متعات األ شعوب وا يهنا ا ية  صلوإما من إدارة و ل تع جملن  ط

 ."ذاهتا

سيل مالزييررواقرتح  ية للامدة ليوبرت  تا يغة ا ل ا ل  :4لص

بق  .1" مسـبغي احلصول عىل ترصحي  ية يف  ]نلالتفاع[ين شعوب األ صليام بأفعال يف إطار حقوق ا ل بري للق لتعأشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا بري الفوللكوري/لل تضهي ،لتعأشاكل ا بارشة من اتقيف احلاالت اليت  ية م هذه األحاكم، إما  شعوب األ صلا و أل
ية  متعات ا حمللا يةجمل نةملا هتاإدار[ من وأ ملعنا ترصحي ]الواكةل[ اإلدارةيف حال اكنت . عيَّ نح ا ليه اليت   :مت

ترصحي إال  )أ( نح ا بغي  لال  م نريةين بقة  ية موافقة  متعات ا ية أو ا شعوب األ مسـتمبوافقة ا سـ حملل صل مل  جمل
تخدام نظمي؛ سـواب يدية يف اختاذ القرار وا تإجراءاهتا ا لتقل  ل

يل  )ب( بغي أن  حتو ية[اإلدارة ين نة]طنالو نهيا من الاتفاع  ]الواكةل[ ملعيَّ ا نأي فوائد نقدية أو غري نقدية  جت
يدي ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع بارشة إىل /ل بري الفوللكوري  مأشاكل ا ية أو يف إطار لتع شعوب األ صلا ل
شعوب  متعات لإجراءات ترصح هبا ا ية جملوا متعاتصلاأل يدية  ليةحمل اجملوا ية لتقلا ثقا متعات ا فوغريها من ا ل جمل

ية  .ملعنا
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شورة واإلرشاد ]...[ أن تكون اإلدارة ميكن .2 يف وإسداء ا ية وا تو نة ملكفة عامة بوظائف ا ملا ع ل لتثقي َّ ، مىت ملع
شعب متس ا لا متعل متعجمل وا ية احمليلجمل األصيل وا ثقا متعات ا يدي وغريه من ا ف ا ل جملتقل بغي . ذكلل  ]...[ لإلدارةين و

نة   : أيضاملعيَّا

يةأن [ )أ( فتكل القدرات الاك يدي لمت ثقايف ا بري ا تقلرصد أوجه الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن بري /ل لتعأشاكل ا
س[الفوللكوري،  شعوب  تلمتمىت ا متعاتلا ية و جملوا متعاتصلاأل يةجملا متعات  حملل ا يدية وغريها من ا جملا لتقل

ية ثقا فا ناس]ل تفاع عادل و م ذكل، لضامن ا  ؛)بن

نصفة حتددوأن  )ب( ها إىلمل املاكفأة ا جهيتو متع احمليل[ ل ية املعين ]جملا متعات ا ية وا شعوب األ حمللا صل يةجملل  ."ملعن ا
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 :5املادة 
يدات ناءات وا لتقيالا  سـتث

يدي 478ال تكون ]أال تكون ينبغي[ .1 ثقايف ا بري ا تقلتدابري حامية أشاكل ا ل لتع  :الفوللكوري كام ييل/ل

ِّيدة أو )أ( يقة ملا هو عادي من أوجه مق تطوير يف جمال أشاكل  و479اإلبداعمع  بادل وا نقل وا لالاتفاع وا ت ل لن
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يدي والعريف عىل يد أفراد من /ل ياق ا تقلالفوللكوري داخل ا لسـ متع احمليل [ل جملا

ية و ]املعين شعوب األ صلا يةل شعوب غري األ صلا ية و480ل متعات ا حمللا متعا[ 481جمل ية ت جملوا يدية حمللا لتقلا
ية ثقا متعات ا فوغريها من ا ل ية؛483]482جمل  ف كام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العر

تدة )ب( ّأو  يدي مم ثقايف ا بري ا تقلإىل غري أوجه الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن بري الفوللكوري/ل  خارج لتعأشاكل ا
سب جتاري أو مل يك يدي أو العريف، سواء اكن ذكل  ياق ا لكا تقل لسـ  ن كذكل؛ل

يديمطّبقة أو  )ج( ثقايف ا بري ا تقلعىل أوجه الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن ناء [ الفوللكوري/ل ندرج مضن ا سـتثاليت  ت
يدي ثقايف ا بري ا تقلمن قانون حق املؤلف، لو اكنت أشاكل ا ل لتع ية مبوجب قانون حق /ل محمالفوللكوري 

ية[ ]484املؤلف تا ليف احلاالت ا  :]ل

يح ألغراض "1" تو يل ا ضعىل  ل تعلمي وادلراسة؛سب  ل ا
شخيص ألغراض غري جتارية؛ "2" توى ا بحث أو ادلراسة عىل ا لألغراض ا سـ  ملل
باس "3" تعراض و485قتوالا نقد أو الا سـا  ؛486املوضوعي ل
بار أو األحداث اجلارية؛ "4"  خونقل األ
ياق اإلجراءات القانوية؛ "5" نوالاتفاع يف  سـ  ن
يالت أو غري ذكل من سخ أشاكل ا "6" لوإعداد  نت يديسج ثقايف ا تقلبري ا ل الفوللكوري ألغراض /لتع

ها  488تعمميهاأو  يف قوامئ اجلرد 487]أو[ ،إدراهجا يف احملفوظات صون [فألغراض غري جتارية هد
ثقايف  ؛489]لالرتاث ا

 نوأوجه الاتفاع الطارئ، "7"
ية و "8" شار إلهيا يف الفقرة الفر يالت ا عبث ا مل ها " 6"لتسج بغرض احلفاظ عىل اللغات تعمميو

يةا  490صلأل
شخيص ألغراض غري جتارية491نالاتفاعو "9" توى ا ل عىل ا  ،492ملسـ

                                                           

سامن. بيين مولر 478  .كومل يوافق عىل املالحظة الك من آن يل مورفان وجوان أ
يغاان عىل املالحظة أنطويتووافق. بيين مولر 479 بداي. ت أور  .ة توماس أالركونلوهذا الاقرتاح تقدم به يف ا
تا ابب شايفر 480  .2 املالحظةانظر . ليكور
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 481
يك 482  .ملكسـوفد ا
 .3املالحظة انظر . سوزاان شانغ 483
يوز 484 ييب. ووافق عىل املالحظة داين إدواردز. هجوسنت  يه  سومل يوافق عىل املالحظة الك من يوسف بن براهمي وزيلونني لوان روز ويد ي  .ن
تو 485 يزيي أو سـما  .غك
 .طوييسسعد  486
 .زيلونني لوان روز 487
 .زيلونني لوان روز 488
 .زيلونني لوان روز 489
يغاانأنطوي 490  .ت أور
بوم 491 سامن. ننمارغريت جرو  .كووافق عىل املالحظة جوان أ
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برص "10" يفي ا لولفائدة األشخاص   ،493ضع
شخيص "11" تخدام ا تقاط صور لال لوال سـ  ،494ل
هزيةاحملااكة "ويف [ "12" لا  496]495"ل
يديلألخذ منو[ "13" ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع نف أصيل ملؤلف الفوللكوري /ل تحداث  مصال سـ

  498]497 لعدة مؤلفنيواحد أو

جملمتع احمليل اب[نرشط أن يكون وجه الاتفاع يف لك حاةل يامتىش مع املامرسات العادية وأن يقر 
ية اب]املعين شعوب غري األ ية وا صلشعوب األ ل صل ية499ل متعات ا حملل وا متعات [ 500جمل ية جملوا حمللا

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل ية501]ل بار ملعن ا ثقايف ًمصدرا 502هاعتاب بري ا ل ألشاكل ا لتع
يدي نا ومل يكن ذكل الوجه من الاتفاع ضارا /لتقلا يا و ًالفوللكوري مىت اكن ذكل  ن ًمعل بذكل [ممكً

متع احمليل املعين شعوب بتكل  ]جملا متعاتولا يةجملا يةحملل ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ف ا ل جملتقل ما [ ،ل
يدي ثقايف ا بري ا شوه أشاكل ا تقلمل  ل تع لت ل بري الفوللكوري أو حترف أو تعدل هبدف أشاك/َّ َّل ا َّ لتع
متع احمليل أو  سمعة ا جملاإلساءة هبا أو  يةب شعوب غري األ ية وا شعوب األ صلا ل صل متعات 503ل جمل وا

ية  متي إلهياحمللا نطقة اليت  تنأو ا  505 ]504.مل

يدي .2 ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا سامح ابال ية اب رشيعات الو تقلتص ا ل تع ن ل ن ت لخت ل ط ية وري الفوللك/ل يف بعض حملما
تعارض ذكل شعب ن الاتفاع معياحلاالت اخلاصة، رشط أال  تكل األشاكل اذلي ميارسه ا ل الاتفاع العادي  ل ن

متع احمليل بال األصيل شعب األصيل أو ا رشوعة ذلكل ا متع احمليل املعين وأال يلحق الرضر ابملصاحل ا جمل أو ا لجمل مل
 506.مربر

سمح تدابري حامية  .3 يديتميكن أن  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تكل األشاكل أو /ل يد  تفاع غري ا بالفوللكوري ابال ملقن
يع  متع احمليل، مبن فهيم  يع أفراد ا يدية، عىل يد  بعض مهنا بعد حتديده، وفقا للمامرسات العرية وا مجا مج تقل جملل ل ف

بدل  .507تقليديلاسـياق لايف  لمواطين ا

ناءات عىلينبغي  .4 بق الا سـتثأال  يدي أشاكتط ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع رسيةالفوللكوري /ل 508.لا
 

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

تو 492 يزيي أو سـما  .غك
يه . داين إدواردز 493 بوم وألفريدو خو سـووافق عىل املالحظة الك من مارغريت جرو  .ساكفايتنن
 .داين إدواردز 494
بوم 495 سامن. ننمارغريت جرو  .كووافق عىل املالحظة جوان أ
يت فريافوراويت 496  .ففريا
سامن 497  .كجوان أ
 .يوسف بن براهمي 498
تا ابب شايفر 499  .2 املالحظةانظر . ليكور
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 500
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 501
يك 502  .ملكسـوفد ا
 .2 املالحظةانظر . يتا ابب شايفرلكور 503
يك 504  .ملكسـوفد ا
يوز 505  .484انظر املالحظة . هجوسنت 
يوز 506  .هجوسنت 
 .آن يل مورفان 507
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 )نص بديل (5املادة 

يدي ثقايف ا بري ا تفاع عادي بأشاكل ا تقلسمح بأي ا ل تع ن لي بري /ل تغالل أو لتعأشاكل ا سـالفوللكوري، ما مل يكن لغرض الا
يدي ثقايف ا بري ا مية أحصاب احلقوق يف أشاكل ا تقلميس كرامة و ل لتع ل بري /ق  509.للكوريالفولتع أشاكل ا

 

يق عىل املادة [  ]5لتعلييل ذكل ا

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

 .هنغ يج لمي 508
يت فريافوراويت 509  .ففريا
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يق  لتعلا

يدات :5املادة  ناءات وا لتقيالا  سـتث

شة نا قنظرة عامة حول ا  مل

شأن . WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provث كام وردت يف الويقة 5نظر اخلرباء يف املادة  تحدثني  بواتفقت آراء ا مل
تخذ اإلجراءات املقررة محلاية أشاكل ا تعرضورة ضامن أن  يديلت ثقايف ا تقلبري ا عىل متاما الفوللكوري مبا يراعي احلفاظ /لل

يدياملصلحة العامة  ثقايف ا بريها ا ية حبرية الاتفاع بأشاكل  متعات ا تفظ ا تقلوأن  ل تع ن حملل لحت الفوللكوري وتطويرها يف /جمل
يدي تقلياق  ناءات. سـ يدات والا نظر يف ا بغي ا يه،  ثو تن سـي ي ل  .لتقعل

سموا إىل ف شأن جدوى إعداد قامئة مفصةل نقلكن اخلرباء ا ناءاتاببريقني   .سـتثال

يحددها لك بدل5ورأى بعض اخلرباء رضورة أن تركز املادة  يل  تفا بادئ العامة وأن ترتك ا ل عىل ا ص ل تعاضة . مل سـواقرتح الا
يدي5عن املادة  ثقايف ا بري ا تفاع العادي بأشاكل ا سمح ابال يغة  تقل  ل تع ن ت لبص تغالل أو ما مل يكن لغرض"الفوللكوري /ل سـ الا

يدي ثقايف ا بري ا تقلميس كرامة وقمي أحصاب احلقوق يف أشاكل ا ل لتع من هجة أخرى، اقرتح إضافة الفقرة . "الفوللكوري/ل
ية بإاتحة الاتفاع 3اجلديدة  سلطات الو سامح  ن  ن لل يديطلل ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع يةالفوللكوري/ل يف بعض  "حملم ا

 ".]...[احلاالت اخلاصة

يد ادلويلوجودخرباء آخرون إن من الرضوري ورأى  يقني القانوين عىل ا لصع قامئة مفصةل من أجل ضامن ا لكن هؤالء . ل
ياغهتا ناءات و صاخلرباء مل يوافقوا عىل مضمون تكل الا  . سـتث

، مع .WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provثقال بعض اخلرباء أهنم يودون اإلبقاء عىل القامئة كام وردت يف الويقة و
يديإدخ ثقايف ا بري ا سامت اخلاصة ألشاكل ا يريات، مبا يامتىش مع ا يفة أو دون  يريات  تقلال  ل تع ل تغ لتغ ل الفوللكوري /طف

شلك إجيايب  يه بويوحض  يدييعنما قد  ثقايف ا بري ا تقلالاتفاع العادل بأشاكل ا ل تع لن بري مراقب عىل . الفوللكوري/ل خوشدد 
توافق مع ناءات، مبا  يد تكل الا يرضورة  سـتثي يديتق ثقايف ا بري ا تقل القمي احملددة اليت تربط بأشاكل ا ل تع لت  .الفوللكوري/ل

توازن إهنم يفضلون خرباء آخرون وقال  ناءات ا لأن تعكس قامئة الا  يف إطار نظام حق املؤلف بني اذلي حتققسـتث
س. أحصاب احلقوق واملصلحة العامة ناءات املضمون ا لومن مث، رأوا رضورة أن حتوي قامئة الا تطور سـتث ملابق وا

نظام ناءات اليت اكنت أو اليت قد شلك جزءا من من ذكل ا للال ت يل من اخلرباء إدراج . سـتث ية قلواقرتح عدد  لهتمكاحملااكة ا
ناءا، وكذكل إدراج  بارها ا سـتثيف القامئة اب يدي"عت ثقايف ا بري ا تقلاألخذ من أشاكل ا ل لتع نف /ل تحداث  مصالفوللكوري ال سـ

بني، عىل هذين ". ة مؤلفنيأصيل ملؤلف واحد أو لعد يهنم بعض املرا يةل أخرى من اخلرباء، من  ئة  قومل توافق  ب قلف
تحديد بريان . لالاقرتاحني اب ناءات  حرصخواقرتح  به حق املؤلف يف سـتثالا شاكل اليت قد تكون فهيا أاالت احلتشـاليت 

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  .محمية مبوجب حق املؤلفالفوللكوري /ل

ئةوأشارت يةل من اخلرباء ف  ناءات عىل إىلقل  شلك رصحي عىل عدم فرض أي نوع من الا نص املادة  سـتث رضورة أن  ب ت
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رسية/ل  .لالفوللكوري ا

يه يف الفقرة  نصوص  يد ا تعلق اب علوفامي  مل ي يع نطاقه بإضافة )أ) (1(لتقي يل من اخلرباء تو سـ، اقرتح عدد  " اإلبداع العادي"قل
يديأل ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع يدي، لو /ل ياق  تقلالفوللكوري يف  سموحا بهسـ هاموأعرب . ماكن ذكل  فبريان عن خماو  خ

ية  سمح مبعام) أ) (1(عمن أن الفقرة الفر يزيية بني ةلتقد  ننيمت  يني وغري طاملوا شلك يف  طناملوا يد  تأ بيذها، لو مل يمت ا ك ل تنف
يدينالاتفاع داخ "اإلشارة إىلاكف عىل  ياق  تقلل  تعلق ابلفقرة خماوفوأعرب آخرون عن ". سـ   ).2(ي مماثةل فامي 
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يقات ئةل  املقدمة لتعلا بلسـواأل   اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقاملطروحة من 

يقفيتوريو راغونزيي قال  نني دلى  نني وغري املوا يزي يف املعامةل بني املوا ناك خطر ا بإن  ط ط مت تطه ناءاتل وشاطرته . سـتث الا
 .نفس اخملاوفآن يل مورفان 

يغا وقالت  تأنطويا أور نقل واإلبداع )أ) (1(إنه مبوجب الفقرة ن يدة ألوجه الاتفاع وا ل، لن تكون تدابري امحلاية  ن وما إىل مق
يديذكل  ثقايف ا بري ا تقليف جمال أشاكل ا ل لتع يدي والعريف، /ل ياق ا تقلالفوللكوري داخل ا لسـ دد مبوجب القوانني كام هو حمل

يحدث، لو تويل شعب أصيل إدارة ها دعاوهو ما. فواملامرسات العرية ساؤل عام  سـ إىل ا ثقايف لت بريه ا لأشاكل  تع
يدي بارش/لتقلا شلك  مالفوللكوري، وال سـامي األشاكل امللموسة،  ثال، . ب يل ا ملفعيل  ية يف يتشجيمت سب متعات األ صلع ا جمل

تغالل بعض من أشاكبريو ع بريهاسـىل ا بارشتعل  شلك  ثل األعامل احلرية  م،  ف بار . بم عتوسألت عام إذا اكن من املمكن ا
يدي ياق ا تقلتكل املامرسات تدخل يف إطار ا لسـ  . ل

بوةلماركوس غوف عن قلقه إزاء إدراج وأعرب  تفاع غري  ناءات ألهنا قد تؤدي إىل أوجه ا ية مضن الا مقاحملااكة ا نث . سـتلهتمك
ي يةحوأعرب أيضا عن قلقه  تا ناءات ا لال إدراج الا ل شخيص ألغراض " "األخذ عن: "سـتث توى ا تخدام عىل ا لالا سـ ملسـ

شخيص"و" غري جتارية تخدام ا تقاط صور لال لا سـ بقة 5 املادة اإلشارة يفوقال إن من الرضوري ". ل ملسـ إىل املوافقة ا
نرية  . ملسـتا

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

يل برييز سويس إنه يود لقال  شار يف الفقرة ميغ  .إىل الهنج ثاليث املعايري" نأوجه الاتفاع العارضة"عن ) ز) (1(ي أن 

يوزومل يوافق  ناء الفقرة . هبول كوروك عىل الاقرتاح املقدم من جوسنت  ناول 5من املادة ) ج) (1(سـتثوأضاف أنه اب تت، 
ثقايف امجيع األجزاء األخرى من املادة احلقوق يف بري ا تقل أشاكل ا ل لتع . تكل احلقوقاملفروضة عىل تقييدات لال ويس يديل

متي تكل األحاكم إىل املادة  يه، ال  تنو متي . 5عل سبتنمفن الواحض أهنا  سعى إىل حتديد حقوق إىل  نعىل حنو أ تلفة  تمادة  خم
يدي ثقايف ا بري ا متعات يف أشاكل ا ية وغريها من ا شعوب األ تقلا ل تع صل لل ل ) ب(-)أ) (1( اقرتح حذف الفقرتني ومن مث،. جمل

بغي حاميهتا مبوجب الصك مكرسة حرصا، يك تكون 3 وإدراهجا يف املادة 5من املادة ) 2(والفقرة  نطاق احلقوق اليت  ين  ل
يدي ثقايف ا بري ا تقلاملعين بأشاكل ا ل لتع ياغة املادة . ل  : كام ييل5صواقرتح أيضا 

سمح رصاحة بأوجه الات2طبقا ألحاكم الفقرة  .1" ن من هذه املادة،  يدي اليت تامتىش ي ثقايف ا بري ا تقلفاع بأشاكل ا ل لتع ل
تصار  اآليت مع املامرسات العادةل، مبا يف ذكل شخيص وألغراض غري جتارية عليهقودون الا توى ا ل أوجه الاتفاع عىل ا سـ ملن

نقد  تقارير وا تقدمي ا لوتربوية وأوجه الاتفاع الطارئ وأوجه الاتفاع املربط  ل ب ت ن بارها اواحلفظن سـتث، اب ناءات مرصح عت
يدي وأحصاهبا ثقايف ا بري ا ية أو ماليك أشاكل ا شعوب األ تقلها عىل حقوق ا ل تع صل لل ل  .3نصوص علهيا يف املادة مل ابتطبيق

ترب يف الفقرة  .2 يدي اليت  ثقايف ا بري ا بة للك وجه من أوجه الاتفاع بأشاكل ا تعاب تقل ل تع ن لسـ ل  من 5من املادة ) 1(لن
سموح به،  ينأوجه الاتفاع ا مل ية أو ماليك ن ية ا شعوب األ تفع أن يعمل عىل أن حيرتم ذكل الاتفاع حقوق ا نبغي  صل ل ن ملعن للم

ية أو مباليك وأحصاب أشاكل " 1"وأحصاب تكل األشاكل وذكل من خالل  ية ا شعوب األ شلك مالمئ اب ناإلقرار  صل ل ملعب
يدلتعا ثقايف ا تقلبري ا نا، ويلل يا و ممك، مىت اكن ذكل  يدي للمعامةل الضارة عدم تعريض أشاك" 2"معل ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع ل

 ."10احملظورة يف املادة 

ناءا جديدا واقرتح  يل ا ثيزن اب يدي:"آليتيصاغ اكسـتم ثقايف ا بري ا بق تدابري حامية أشاكل ا تقلال  ل تع لتط الفوللكوري يف /ل
نفات حق املؤ3من املادة ) 2(و) 1( يف الفقرتني الواردةاحلاةل  تجارية أو أي حقوق ملص، حني تأخذ أحد ا للف أو العالمة ا
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شلك قانوين  ية الفكرية اليت مت احلصول علهيا  بمن حقوق ا هامن صاحب احلقوق مللك بق تدابري . تعطلأو  بغي أن  تطوال  ين
يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع املوافقة يف حاةل ، 3من املادة ) 3(الفوللكوري يف احلاةل الواردة يف الفقرة /ل

 ."تنريةملسـا

تعلق ابلفقرات  يام، اقرتح 5من املادة ) ب(و) ج(و) أ) (1(يوفامي  تجارية:"اآليت نثريو ابالسوبراما لألوجه الاتفاع غري ا " ن
بحث "بدال من  شخيص ألغراض غري جتارية لألغراض ا توى ا لأو ادلراسة عىل ا ، )و(واقرتح أيضا فقرة بديةل ". ملسـ

يغهتا اكآليت نوي إيراداتع حني تكون نأوجه الاتفا:"صتكون  سـ الاتفاع أقل من ادلخل ا هري(لن  ."لشخص مقمي) لشا

رسية وتمي روبرتسدبرا هاري من ورأى لك يدي ا ثقايف ا بري ا ناءات عىل أشاكل ا ل رضورة عدم فرض أي ا تقل ل لتع ل . سـتث
يغهتا اكآليت ناءات املدرجة يف الفقرة :"صواقرتحا فقرة جديدة، تكون  بق الا سـتثال  ثقايف  عىل 1تط بري ا لأشاكل ا لتع

رسية يف نطاق يدي ا لا يقلتقل  ".3من املادة ) 3( الفقرة تطب 
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 :6املادة 
 مدة امحلاية

يدي 511تسـمتر ] أنينبغي[ 510 و ألجل غري حمددتسـمتر ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري /ل لتعأشاكل ا
نصوص علهيا ما  :ييل  يف املادة األوىل من هذه األحاكم، ابإلضافة إىل ماملدامت تكل األشاكل تفي مبعايري امحلاية ا

يدي[ )أ( ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقليف ما  ل تع لي شار إلهيا يف املادة/ل ناء عىل )1(3 ملالفوللكوري ا ب، فإن حاميهتا 
متر ما متع احمليل أودامت  تسـتكل املادة  ية يف ا جملاب يه يف 512ق شار إ يل أو إخطار كام هو  لحمل  م  ؛7  املادةتسج

 514] 513]و[

يدي[ )ج( ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تقلوامحلاية ا ل تع لملم بري /ل شويه أو حتريف أو الفوللكوري من لتعأشاكل ا تأي 
ية[ ّتعدأو  تعديل آخر شعوب األ متع احمليل أو ا سمعة ا صلبارش هبدف اإلساءة هبا أو  ل ب شعوب غري جملي ل وا

ية ية 515صلاأل متعات ا حملل وا نطقجمل متي إلهيا أو بصورهتاملأو ا متر ألجل غري حمدد516]تنة اليت   ،ّ ّ  518 ]517.تسـ

يدي[ )ب( ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقلويف ما  ل تع لي رسية/ل متر حاميهتا بصفهتا هذه 519واملقدسة لالفوللكوري ا تسـ، 
بب إفصاح غري مازالت  تكل األشاكل  أنيفرتض 521]520 ودامت رسية؛ ما رسية  نرص ا بسرسية، إذا فقد  ل ع

 522. بهمرصح

تعلق ابجلوانب [ يةيفامي  يدي لاملا ثقايف ا بري ا تقلألشاكل ا ل لتع بغي أن تكون حاميهتا حمدودة 523الفوللكوري عىل األقل/ل ين، 
يا   ]524.منز

 525.تكون امحلاية ألجل غري حمدود): بديلنص  (6املادة 

يق عىل املادة [  ]6لتعلييل ذكل ا

                                                           

ست ريوس دي دافزي 510 باس ابغربور أرداكين ومريالك من ووافق عىل املالحظة . سـيليلوز  هدي و عيفور غومياريس ومحمد ا  .ندا ريزانغ أيومللك
تو 511 يزيي أو سـما يللك من ووافق عىل املالحظة . غك شـيىس ماهاما ورا ست ريوس -ع يو أدامو يوري ولوز  سـيليلكري أواكين وأمادو اتنكوانو وشا ف

 .دي دافزي
 .مرياندا ريزانغ أيو 512
يك 513  .ملكسـوفد ا
يللك من ووافق عىل املالحظة . سوزاان شانغ 514 شـيىس ماهاما ورا يو أدامو يوريلكري أواك-ع  .فين وأمادو اتنكوانو وشا
تا ابب شايفر 515  .2 املالحظةانظر . ليكور
يف. يوسف بن براهمي 516 يغ ايزا يووافق عىل املالحظة ان  .ت
يك 517  .ملكسـوفد ا
يوز. أمحد مريس 518  .هووافق عىل املالحظة جوسنت 
يين 519  .سشارييت مواب ساال
يك 520  .ملكسـوفد ا
 .سوزاان شانغ 521
يللك من وافق عىل املالحظة و. هنغ يج لمي 522 يىس ماهاما ورا تو و يزيي أو شـما سـ عك يو أدامو يوري-غ  .فلكري أواكين وأمادو اتنكوانو وشا
سامن 523  .كجوان أ
نايرت 524 يل زميان وآن يل مورفان ولك من ووافق عىل املالحظة . سلياناتشا  سامنفاب توريو راغونزيي . كجوان أ فيووافق عىل املالحظة أيضا 

بت يف ذكلستشلك حدا أدىنثملدة احملددة يف الويقة موحضا أن ا  .غ وأنه ميكن لدلول أن حتدد مدة أطول، مىت ر
يغي 525 نناكيش  يو أدامو يوري وسوزاان شانغلك من ووافق عىل املالحظة . مي يف وشا يغ ايزا ييل ابالشاندرا وان نا فاكماال را ي ت سـ  .ت
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يق  لتعلا

 مدة امحلاية :6املادة 

شةنظرة عامة حول ا قنا  مل

يغت يف الويقة 6نظر اخلرباء يف املادة  ناول مدة امحلاية، كام  ث اليت  ص  .WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provتت

يدي ثقايف ا بري ا متر حامية أشاكل ا بدأ القائل برضورة أن  تقلومل يعارض أحد من اخلرباء رصاحة عىل ا ل تع لمل ل الفوللكوري /تسـ
نوية ألجل غري حمدو تعلق ابحلقوق ا ملعفامي  ياغة للفقرة ). ج(د، كام ورد يف الفقرة ي يع ) ج(صواقرتح أحد اخلرباء  سـيح تو تت

يدي ثقايف ا بري ا شمل أشاكل ا ها  تقلنطا ل تع لت ل ل متعات /ق يةللمجالفوللكوري  يل آخر من اخلرباء عىل . خملتفا قلومل يوافق عدد 
ية رشيعات الو تحددها ا سأةل  نتكل املالحظة واقرتح آخرون ترك هذه ا ت ل طمل بريان عىل و. ل تكون أن رضورة خمل يوافق 

ية أو هبدف إحلاق الرضرلمتحمدودة ملدة امحلاية   . بننع األفعال اليت ترتكب 

تعلق مبدة حامية احلقوق  يةيويف ما  سم اخلرباء إىل فريقنيلاملا متر فقد . نق، ا تسـوافق العديد من اخلرباء عىل رضورة أن 
يديلامحلاية ألجل غري حمدد ما دامت أشاكل ا ثقايف ا تقلبري ا ل ية الفوللكوري/لتع يةحملم ا يل من . هلتفي مبعايري األ قلوأيد 

نص يف هذا الصدد يط ا شأن  لاخلرباء اقرتاحني آخرين  سـ  .تبب

يةويف املقابل، رأى خرباء آخرون رضورة أن تكون مدة حامية احلقوق  يالاملا يط . من حمدودة ز بري واحد  تبسـواقرتح  خ
بارها احلد األدىنخاملادة، يف حني اقرتح  ية احملدودة اب شار إىل املدة الز تبري آخر أن  ن عي يل من اخلرباء برضورة . م قلودفع 
يةأن تعكس مدة امحلاية  يديلاملا ثقايف ا بري ا تقل ألشاكل ا ل لتع ية وددالفوللكوري امل/ل ياانت اجلغرا تعلق اب بقة فامي  ف ا ب ي أو /لملط

توصل إىل  تجارية، لكن مل يمت ا لالعالمات ا شأنل  .لتوافق يف اآلراء هبذا ا

يدي ثقايف ا بري ا تعلق مبدة حامية أشاكل ا تقلوفامي  ل تع لي رسية كام وردت يف الفقرة /ل ، أكد أحد اخلرباء )ب(لالفوللكوري ا
نطقي  بدو من غري ا ملعىل أنه  يديي ثقايف ا بري ا تقلضامن حامية أشاكل ا ل لتع رسية من اإلفصاح غري املرصح به /ل لالفوللكوري ا

ناقضعبارةواقرتح أحد اخلرباء إضافة . ا أهنا مازالت رسيةطامل  . لت هبدف إزاةل ذكل ا

يقات ئةل  املقدمةلتعلا بلسـ واأل   اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقاملطروحة من 

توايت الوارد يف املادة هنغ يج لمياقرتح  نظام ثاليث ا سـ اإلبقاء عىل ا مبا يعكس ) ج(و) ب(الفقرتني واقرتح قلب . 6ملل
تعلق ابلفقرة . 3مفهوم املادة  ية يف ما  تا سأةل ا يوأاثر ا ل ل ثقايف ) ب(مل بري ا شري إىل أن أشاكل ا لويه أهنا  تع لت

يدي يحدث/لتقلا بني ما اذلي  تع حبامية غري حمددة األجل طاملا أهنا مازالت رسية، لكهنا مل  رسية  سـالفوللكوري ا ت مت ، إذا تل
يا عىل اإلطالق؟ واقرتح إضافة اآليت. إفصاح غري مرصح بهوقع عن معد  رس مل يعد  محمهل ذكل يعين أن ا ل تظل تكل :"ف

بب إفصاح غري مرصح به رسية  نرص ا بساألشاكل رسية ويفرتض أهنا مازالت رسية، إذا فقد  ل ية حاميهتا من "ع بغ، وذكل 
تعمد بري ا. مأي إفصاح  ية حامية أشاكل ا تعوساءل أيضا عن  لت يديكيف تقلثقايف ا ها/لل واقرتح . تسجيلالفوللكوري اليت توقف 

يدي  ثقايف ا بري ا ياة أشاكل ا تد مدة حامية  تقلأن  ل تع لمت ل نة بعد انقضا50ا يزيد عىل ملح ياهتاسـ   .حء 

نص العام للامدة وقالت  ية عن ا ست ريوس دي دافزي إهنا را للوز  ض شري إىل 6سـيلي أشاكل ي، لكهنا جتده مكررا حني 
بري  يديلتعا ثقايف ا تقلا ية . الفوللكوري/لل ها إزاء الفقرة الفر عوأعربت عن  ثقايف )أ(قلق بري ا ل، ألن اإلشارة إىل أشاكل ا لتع

يدي شري ، غري واحضة 3من املادة ) 1(الفوللكوري الواردة يف الفقرة /لتقلا يك ألنه ، 7إىل املادة أيضا توقالت إن الفقرة 
يدي ثقايف ا بري ا تقلتظل أشاكل ا ل لتع ية، /ل بغي أن يواصل  معينبغي احلفاظ عىل العالقة محمالفوللكوري  يدية و بغة ا ينا تقل للص

يدي ثقايف ا بري ا متع احمليل الاتفاع بأشاكل ا تقلا ل تع لن ل ثال، قالت إنه و. الفوللكوري/جمل يل ا ملعىل  حيدث ما  ذكل هو ليسسب
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نفاذ تبب ا سس بب حتول املادةب نة أو  بس اخلام يف حاةل  سويةعي إىل نوع آخر من  احلق امجلامعي تعلق . لتإجراءات ا يوفامي 
ية  يديديد، قالت إن من املمكن حت)ب(عابلفقرة الفر ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع رسية، لكن من املعروف /ل لالفوللكوري ا

يوي ية الفكرية  حأن أي حق من حقوق ا بغي اختاذ تدابري تامتىش مع تكل . مللك ية، ينوليك تظل تكل األشاكل رسية،  صاخلا
بل  بغي اعامتد ما يكفي من ا لسـوذلكل،  يد وأين نفاذ ا رسية وا ملقاألنظمة للحفاظ عىل ا ل يد عىل ذكل، . ل تأ كومن الرضوري ا ل

هرألن  بل واألنظمة ال  تظتكل ا بب يف ذكل  يف جمال امحلاية لسـ سجةلهوحتديدا لسوا ست  م أن األشاكل  وأضافت أنه . لي
يات للحفاظ عىل تكل  لبغي وضع آ رسية، موحضة أن الفقرة ين ية قادرة عىل ) ج(لا رشيعات الو نشلك حاةل خاصة وأن ا ت طت ل

تعامل مع ذكل تظل ملا شلك عام  سـ، ألن مدة امحلاية   . يف املادةوحضةب

تعلقة مبدة امحلاية هممة للغاية، وقال  سائل ا تايب إن ا يان  ملميون موكوموف يف  مل ك ب يةن تعلقة اب سائل ا مللكنظرا ألن اكفة ا مل  مل
نة ها مدة حامية  معيالفكرية  تارخي سخه. ل بري  تحديد مدة حامية الفوللكور، إيالء اهامتم  نوأضاف أن من الرضوري،  ل ك . ل

تعلق مبدة حق املؤلفورأى أن ية برن، فامي  تخدام أحاكم اتفا ي من املالمئ ا هذا الغرضقسـ  .ل، 

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

ياماقرتح  يل أنثريو ابالسوبراما ية عن احلقوق وإنفاذها بإجراءات ا سؤو سجن تربط ا ل مل يةلتت فذكل من شأنه أن حيد . لشلك ا
تعدي عىلمن خماطر  نظام لا هذا ل ا يل احلقوق . اجملاللاخملصص  ية أيضا حتديد مدة احلقوق يتيحتسجعالوة عىل أن   .لاملا

ية للامدة واقرتح  تا يغة ا لالزارو ابري ا ل  :6لص

نوحة مبامحلاية " يديوجب هذا الصكملما ثقايف ا بري ا تقل ألشاكل ا ل لتع ية أو /ل شعوب األ ياة ا صلالفوللكوري تغطي  ل ح
يدية متعات ا لتقلا يه يف املادة األوىلجمل نصوص  عل، كام هو   .م

يدي )أ( ثقايف ا بري ا تقلتغطي حامية أشاكل ا ل لتع ياة /ل  فهيا مل يكنالفرتة اليت خالل و أحصاهباحالفوللكوري 
ثق تاحا يف املكل العاملذكل الرتاث ا  ،مايف 

يدي )ب( ثقايف ا بري ا تقلمتر حامية أشاكل ا ل لتع ل نفة /تسـ ية أو مقدسة ما عىل أهنا ملصالفوللكوري ا حرسية أو رو
يةاذلاكرةدامت   .ح 

نوحة  )ج( يديملمامحلاية ا ثقايف ا بري ا تقلألشاكل ا ل لتع شويه أو حتريف أو تعديل آخر من  الفوللكوري/ل تأي 
ها وصورهتا تدمريا اكمال أو جزيا يف املاكن تد يبارش هبدف ية واتر متعات األ شعوب وا ئمري ذاكرة ا صل خيل جمل

متر ألجل غري حمدد يه،  يش  تسـوالزمان اذلي  ف  ."تع

تفاظ ابلفقرة تمي روبرتسوقال  ية 6من املادة ) ج(ح إنه من أجل الا تا ل، مع حذف اللكامت ا يبارش هبدف اإلساءة  "...ل
بغي حذف..."هبا نص ذا معىنين،  بري ) ج:"(واقرتح اآليت. ل املزيد من اللكامت يك يكون ا نوحة ألشاكل ا تعوامحلاية ا لملم

يدي ثقايف ا تقلا شويه أو حتريف أو تعديل آخر الفوللكوري من /لل سمعة [ّتعد أو لها تأي  ببارش هبدف اإلساءة هبا أو  ي
نطقة ال ية أو ا متعات األ شعوب وا متع احمليل أو ا ملا صل جملل متي إلهيا أو بصورهتاجمل متر ألجل غري حمدد]،تنيت   ّ ّ  ".تسـ
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 :7املادة 
ية رشوط ا لشلكا  ل

يديينبغي أال ختضع ثقايف ا بري ا تقل حامية أشاكل ا ل لتع يةالفوللكوري /ل  526.شلكألي رشوط 

سك جسالت أو حمارض أخرى  ية أن  ية ا سلطات الو تْمجيوز  ن ن َلل ملع يديط ثقايف ا بري ا تقلألشاكل ا ل لتع ، وريالفوللك/ل
يقني واحلفاظ عىل  ية وا شفا لألغراض ا بريفل يديلتعأشاكل ا ثقايف ا تقل ا بري الفوللكوري/لل با  لتعأشاكل ا نا سـ، لكام اكن ذكل  م

ياجات أحصاب [ ية وا ياسات والقوانني واإلجراءات ا تورشط مراعاة ا ن حسـ ملع بريل بري الفوللكوري/لتعأشاكل ا  لتعأشاكل ا
 528 527 ].وتطلعاهتم

يديمكبدأ عام، ال .1 ثقايف ا بري ا بغي أن تكون حامية أشاكل ا تقل  ل لتع ل نا بأي /ين بري الفوللكوري ر هأشاكل ا لتع
ية يدي[. شلكرشوط  ثقايف ا بري ا تقلوحتظى أشاكل ا ل لتع شار إلهيا يف املادة األوىل /ل بري الفوللكوري ا ملأشاكل ا لتع

ها  529 ].عابمحلاية من حلظة إبدا

تيض ] أنينبغي[ .2 يديتدا ]530تقتيض[تق أن  ثقايف ا بري ا تقلبري حامية أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري /ل لتعأشاكل ا
ية [احملددة  مية أو األ مهذات ا يةلق ثقا فا ية اخلاصة واملطلوب حاميهتال نصوص  531]ح أو الرو توى ا ملعىل ا عليه يف ملسـ

يل ) 1(3 املادة متع احمليل املعين أو[ جيريهتسجأن تكون تكل األشاكل حمل إخطار أو  شعوب ريه جت ]جملا لا
ية  يةوصلاأل شعوب غري األ صلا ية532ل متعاتو ملعن ا يةجملا ية [ حملل ا متعات ا حمللا متعات جمل يدية وغريها من ا جملا لتقل
ية ثقا فا شار إلهيا يف املادة [أو جتريه ، 534]533ل ية[اإلدارة أو جتريه  ]4ملالواكةل ا نة535]طنالو أو جيريه طرف  ملعيَّ ا
ناء عىل الامتس ا536اثلث ترصف  جمل  ب نه دلى ّي يابة  عمتع احمليل واب تصة[لن نظمة  تص أو  خمتب  مخم  537 إدارة]مك

ية[ نة538]طنو  . معيَّ 

يت آخر ألشاكل  )أ( ية تدوين أو  يل أو اإلخطار عىل  نطوي ذكل ا تثبما دام من اجلائز أن  معل سج لتي
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية، فإن أي حقوق من حقوق ا/ل بري الفوللكوري ا مللأشاكل ا ن ملعتع كية الفكرية يف ل

يت  تدوين أو ا لتثبذكل ا متع[إىل  ]539تعود[ تعود ]أن ينبغي[ل ية  ] املعين احمليلجملا شعوب األ صلا ل
ية شعوب غري األ صلوا ية540ل متعات ا حملل وا متعات[ جمل يةجملأو ا يدية حملل ا متعات لتقل ا جملوغريها من ا

ية ثقا فا ية542]541ل نقلملعن ا يهت أو   .إلهيا/ل إ
                                                           

تو 526 يزيي أو سـما يو أدامو ي. غك  .وريفووافق عىل املالحظة شا
يوز حذف اجلزء الوارد بني قوسني 527  .هاقرتح جوسنت 
تو إضافة فقرتني للامدة  528 يزيي أو سـاقرتح ما يو أدامو يوري. 7غك  .فووافق عىل املالحظة شا
يوز 529 توريو راغونزيي. هجوسنت   .فيووافق عىل املالحظة 
سامن. بيين مولر 530  .كومل يوافق عىل املالحظة الك من آن يل مورفان وجوان أ
يك 531  .ملكسـوفد ا
تا ابب شايفر 532  .2 املالحظةانظر . ليكور
يك 533  .ملكسـوفد ا
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 534
ية 535 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .399انظر املالحظة . مل
يك 536  .ملكسـوفد ا
يك 537  .ملكسـوفد ا
ية 538 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .399انظر املالحظة . مل
سامنومل يوا. بيين مولر 539  .كفق عىل املالحظة الك من آن يل مورفان وجوان أ
تا ابب شايفر 540  .2 املالحظةانظر . ليكور
يك 541  .ملكسـوفد ا
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يدي]543تتاح[ ]ينبغي إاتحة[ )ب( ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا تقل املعلومات ا ل تع لمل بري الفوللكوري /ل لتعأشاكل ا
هور عىل األقل يف  يات تكل األشاكل  يل و يل أو إخطار من ذكل ا للجماليت تكون حمل  جتل ب لقسج ت

ثقايف  بري ا يقني للغري يك يعرف أشاكل ا ية وا شفا يه الرضورة لضامن ا لحدود ما  تع ل ل لتض ف تق
يد يدة/يلتقلا هات ا شلك وا ية هبذا ا بري الفوللكوري ا تفأشاكل ا ملسـجل ل حملم  .لتع

يل من ابب اإلعالن وال يقمي احلقوق )ج( يل أو إخطار من ذكل ا بيكون أي  لقسج ومن غري إخالل . ت
بت خالف ذكل يحة ما مل  يه  سجل عىل افرتاض أن الوقائع املدونة  تدوين يف ا ثبذكل، يقوم ا يف حص ل وال . ل

يا نحو يف حقوق الغريبيؤثر أي  لن مدون عىل ذكل ا ّ. 

توىلينبغي أن[ )د( توىل]يتوىل/ت  ية[ 545اإلدارة 544يتوىل/ت  نة546]طنالو نظمة[ ملعيَّ ا تب أو ا ملا اليت  ]ملك
سمل /تتسمل بديديتاذلي  يل أو اإلخطار  تا يقني لتسج تفاء  للأي ا سوية  ]تسوية أي نزاع[ ن ساعدة عىل  توا مل

شأن تعريف 547أي نزاع متعا[ب  يةجملا ية  ]حمللت ا شعوب األ صلا يةل شعوب غري األ صلوا متعات و[ 548ل جملا
ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا فا ل تقل جملحملل متعات املوجودة يف أكرث من بدل واحد، 550]549ل جمل، مبا فهيا ا

يه  شار إ يدة من امحلاية كام هو  هة ا بغي أن تكون ا يل أو اإلخطار أو  لاليت تكون أهال  م تفسج جل ملسـن يلل ت
ية 2  املادةيف تعانة ابلقوانني العر ف، ابال يةسـ نظا موالقواعد واملعايري ا بديةل 551ل بل ا ل واإلجراءات وا لسـ

ثقايف، قدر اإلماكن ثل قوامئ جرد الرتاث ا ية القامئة،  ثقا نازعات واملوارد ا لسوية ا ل مل مت ف  .ل

يق عىل املادة [  ]7لتعلييل ذكل ا

                                                            

سابقة[ ية من الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 542
سامن. بيين مولر 543  .كومل يوافق عىل املالحظة الك من آن يل مورفان وجوان أ
يك 544  .ملكسـوفد ا
يك 545  .ملكسـوفد ا
تحد 546 يةملوفد الوالايت ا  .399انظر املالحظة . يكة األمر
يك 547  .ملكسـوفد ا
تا ابب شايفر 548  .2 املالحظةانظر . ليكور
يك 549  .ملكسـوفد ا
 .3 املالحظةانظر . سوزاان شانغ 550
يك 551 يك . ملكسـوفد ا ية" قائال إنملكسـرشح وفد ا نظا مالقواعد واملعايري ا شعوب وا"ل شمل املعارف اليت طورهتا مجموعات حمـددة مـن ا جمل  لـ ّت متعـات ّ

ـي شلك  يل  يل إىل  ية وحافظت علهيا وناقلهتا من  هاأل ج شفج ب ت يـة ممـاثةل للطـب . صل نظومـة ثقا ية جزء من  ية األ نظا فوقال إن القواعد واملعايري ا م صلم ل
يعة ية ومع ا متعات ا بادل القامئة فامي بني ا يدوية وأساطري اخللق وعالقات ا نون واحلرف ا شعيب وا با حملل ت ل لطل جملل تـرب مـ. لف نظـور أن القواعـد عوا ملن هـذا ا

بغـي  ية و شعوب األ يديـة  ية من بني املعارف ا ية ادلا نظا لـواملعايري ا ي صـل للـ تقل خل نل شعوبلم تعامل قواعـدها ومعايريهـا لـتكل ا تـع حبـق ا تـايل أن  ســ اب مت تل
متةل ية  نازعات دا سوية أية  ية  نظا حما خل ت مل  .لم
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يق  لتعلا

ية :7املادة  رشوط ا لشلكا  ل

شةنظرة عامة نا ق حول ا  مل

يغت يف الويقة 7نظر اخلرباء يف املادة  ية، كام  رشوط ا ناول ا ث اليت  ص شلك لل  . .WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provتت

ثارة يف املادتني زأكد بعض اخلرباء عىل أن هذا اجلو سائل ا بعض ا ملء يربط ارباطا ويقا  مل ب ث ت  وال سـامي ابملهنج ثاليث 4 و3ت
توايت يري يف املادة ورأوا أن من الرضو. ملسـا ها 7تغري أن يامتىش أي  يريات املقابةل هل اليت يمت إدخا ل مع ا  يفلتغ

 .4و 3 املادتني

يا  شاريع األحاكم رشطا  ترب يف  يل  تذكري بأن ا شلكوقالوا إن من الرضوري ا م يع سج يالتل ية من مإلزا متعات ا متكني ا حملل  جمل ل
ثقايف بريها ا ثارية يف أشاكل  ها الا لممارسة حقو تع ئ مية من هويهتا /سـتق سجةل اليت شلك بوجه خاص أجزاء  قالفوللكوري ا ت مل

ية ثقا فا  . ل

سأةل إىل فريقني سم اخلرباء اذلين حتدثوا عن تكل ا ملوا  .نق

نص املادة  يدي7تواقرتح أحد اخلرباء أن  ثقايف ا بري ا تقل عىل أال ختضع حامية أشاكل ا ل لتع ية /ل شلكالفوللكوري ألية رشوط 
يل  ترب ا سجوأن  يقني واحلفاظ عىل لتيع ية وا شفا يه ألغراض ا يارا ميكن اللجوء إ تصة  ية ا لاذلي جترية اإلدارات الو ل ل خمل فن خ ط

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بدو(الفوللكوري /ل يا كام  يوأال يكون ابلرضورة رشطا   ).شلك

يةل أخرى من اخلرباء ويف املقابل،  ئة  قلرأت  بدأ عام، أن ختضع حاميةف بغي  مكأنه  ثقايف ين بري ا ل أشاكل ا لتع
يدي ثقايف /لتقلا بري ا بعض أشاكل ا مية املفرتضة  نظر عن ا يا، بغض ا باره رشطا  يل اب لالفوللكوري  تع ل ل شلك ت لسج ع لقت لل
يدي  .الفوللكوري، مقارنة بأشاكل أخرى/لتقلا

تلف، كام توحض ثهل نظام حامية  يقني اذلي قد  هم إزاء عدم ا يل من اخلرباء عن  خموأعرب  مي ل بة 7 و3 املاداتن قلققل لنسـ، اب
يط هاتني املادتني سـتفعني اآلخرين وأشاروا إىل رضورة  بن  .تللم

يدي ثقايف ا بري ا يل أشاكل ا ية  شأن بعض اجلوانب القانوية وا شات  نا تقلكام دارت  ل تع سج لعمل ن ب لق ل لت  .الفوللكوري/م

تضاابوأيد بعض اخلرباء إعداد مادة  ية قأكرث ا يل اإلجراءات ا شلك وترك تفا يةلص توساءل أحد اخلرباء عن . طنلإلدرات الو
يدي ثقايف ا بري ا يل أشاكل ا تقلية  ل تع لسج ل ت شرتكة/كيف توىل . ملالفوللكوري ا بني عىل رضورة أن  توأرص بعض اخلرباء املرا ق

بة  ية إدارة ومرا ست اإلدارات الو ية و متعات األ قا ن ي طصل ل يديتسجيل جمل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ت/ل جني حمالفوللكوري، 
يدي ثقايف ا بري ا نطوي عىل إفصاح عام غري مرصح به ألشاكل ا يل قد  تقلبأن ا ل تع ي لسج ل يت ال مربر هل /لت تثبالفوللكوري أو 

شفوية يد ا لتقا ل نع . لل ية و شعوب األ يل لضامن حقوق ا توىل إدارة دوية إدارة ا بري مراقب رضورة أن  مورأى  صلخ ل سج ل لتت
بب أشاكل ا شب  تالزناعات اليت قد  لن بس يديت ثقايف ا تقلبري ا ل شرتكة/لع  .ملالفوللكوري ا

يقات  ئةل املقدمة لتعلا  اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقبل  من املطروحةسـواأل

يو أدامو يوريقال  يديفشا ثقايف ا بري ا تدابري الالزمة محلاية أشاكل ا تقل إن من الرضوري أال هتدف ا ل تع لل الفوللكوري إىل /ل
بة . أو اعامتد قوانني أو قواعد حق املؤلف نقل ثة  بهتا سابقا أطراف اث سـمفن الرضوري أن تكون احلقوق اليت ا مكتل كتس
شلك رشعي، وأن يكون ذكل واحضاعن  ية أي  بسن  ن بغي لدلول أن . ح تدابري الالزمة لضامن ينوأضاف أنه  لتكفل ا
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متعاهتا يابة عن  ثة اب بهتا أطراف اث جماحلقوق اليت ا ن لل يدي. كتس ثقايف ا بري ا تقلوأوحض أن حامية أشاكل ا ل لتع الفوللكوري يه /ل
ية الفكرية وبغريها من أشاكل امحلاية ما تزال  يعهتا وأن عالقهتا اب مللكحامية خاصة  تاكملبطب  .لقامئة عىل ا

يدي إ زيلونني لوان روزوقالت  ثقايف ا بري ا ياانت ألشاكل ا شاء قاعدة  هم تصممي وإ تقلن من ا ل تع ب لن ل رشط أال يمت ذكل إال مل
نرية بقة  ية موافقة  شعوب األ متعات وا مسـتابحلصول عىل موافقة ا سـ صل مل شعوب  حرةجمل متعات وا ل، ألن بعض تكل ا ال جمل

متع غري األصيل"تعىن بإطالع  ية، حىت " جملا ها األكرث خصو صعىل مزيد من املعلومات عن معار  تكل املعارف حني تكونف
ية ن ورأت أن من األفضل أ. همددة ثقا سات ا ثقايف للمؤ ياء الرتاث ا سات املكرسة إل ساعدة املؤ يل  فيمت ا لح س ل س مب لتسج

يدي، وذكل عن طريق إصدار إعالن وإرساء أسس واحضة  ثقايف ا بري ا شاركة أحصاب أشاكل ا ته،  ية وحام تقلاأل ل تع مب ي لصل ل
يل وا لنطاق ا سج تعزيز تكل تنفيذ خطةمن  أيضا أحصاب احلقوق كنوقالت إن ذكل مي. صنيفتلتل ل إدارة أو خطة 

سأةل برمهتا يف واثئق العملاوأض. األشاكل  .ملفت أن من الرضوري إدارج تكل ا

نايرتتوساءلت  يل اذلي يمت يف بدل واحد يف بدلان أخرى وما اذلي حيدث حني يمت سلياناتشا  بق ا يف  سج قائةل  يط لتك
تلفةنفس تسجيل  يدي يف بدلان  ثقايف ا بري ا خمأشاكل ا تقل ل لتع  .ل

سجةل وحدها ابمحلالكرا فارغاسواقرتحت  يدي ا ثقايف ا بري ا تع أشاكل ا مل أن  تقل ل تع لمت ل  .ايةت

سجالتتوماس أالركونتوساءل  شفوية يف ا يد ا تقا يل ا ية  ل عن  ل ل ل تسج  .كيف

ها من عن دبرا هاريوأعربت  سجةلفخماو يدي ا ثقايف ا بري ا مل اإلفصاح العام ألشاكل ا تقل ل لتع  .ل

يامثريو ابالسواقرتح و يةنبراما يل ا ية عن احلقوق ويربط إنفاذها بإجراءات ا سؤو شلك أن تربط ا سج ت ل مل لت فذكل من شأنه . لت
هذا اجملال نظام اخملصص  تعدي عىل ا لأن حيد من خماطر ا ل يح أيضا . ل يل احلقوق  يتوأوحض أن   مدة احلقوق حتديدتسج

ية  .لاملا
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 :8املادة 
 وقالعقوابت واجلزاءات واإلنفاذ وممارسة احلق

نازعات[ 554نقانوية وإدارية 553]إنفاذ[  تدابري552تتاح ]ينبغي إاتحة[ [ .1 سوية ا يات  ملوآ ت حدودية  وتدابري 555]لل
ية،  بة واك نا رسة و فوعقوابت وجزاءات تكون  سـم ّي ية[مبا يف ذكل اجلزاءات [م نا ئا ية 557أو/ و556]جل ، يف 558]ناملد

يدي ثقايف ا بري ا تقلحال خرق امحلاية املكفوةل ألشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل  .لتعأشاكل ا

ية إال يف حال ارتاكب خرق  .2 نا تاح اإلجراءات واجلزاءات ا ئال  جل بري متعمد للجتاري ت لتعحامية املكفوةل ألشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا بري الفوللكوري/لل  559.لتعأشاكل ا

يف .3 تلكبغي  ية[ 560اإلدارة ]الواكةل[ ين نة561]طنالو شار إلهيا يف املادةملعيَّ ا شورة 4 مل ا مل جبمةل أمور مهنا تقدمي ا
ساعدة ية[ ملوا حمللمتعات ا شعوب غريللشعوب ]للمج ية وا ل األ يةصل يدية وغريها [ 562صل األ ية ا متعات ا تقلوا لحملل جمل

ية ثقا متعات ا فمن ا ل ية [ 564]563جمل تعلق بإنفاذ احلقوق وإقامة دعاوى مد نيف ما  ية[ي نا ئو  وإدارية ابألصاةل 565]ج
نا566]عهنا سـ مىت اكن ذكل   567 ].ببا وناء عىل الامتس مهنام

بل الاتصاف ينبغي  .4 نأن تكون  نوحة مبوجب هذا الصك سـ رشيع الوطين ملمالالزمة لصون امحلاية ا للتخاضعة 
 568.تلمتس امحلايةحيث 

يا(8الفقرة   )ناث

نازعات ملسوية ا  570)ضامنالمبدأ مبا يف ذكل  (569ت

يق عىل املادة [  ]8لتعلييل ذكل ا

                                                           

يك 552  .ملكسـوفد ا
تو 553 يزيي أو سـما  .غك
تو 554 يزيي أو سـما  .غك
توم 555 يزيي أو سـا  .غك
 .داين إدواردز 556
يت فريافوراويت 557  .ففريا
يوز 558 ياغة أخرى ترد اآلن يف الفقرة . هجوسنت  يت فريافوراويت عىل املالحظة وأيد الزتام املرونة. 2صعوضا عن احلذف، اقرتح   .فومل يوافق فريا
يوز 559  .هجوسنت 
يك 560  .ملكسـوفد ا
ية 561 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .399الحظة انظر امل. مل
تا ابب شايفر 562  .2املالحظة انظر . ليكور
يك 563  .ملكسـوفد ا
ية . سوزاان شانغ 564  .3شـانظر احلا
 .داين إدواردز 565
تورية 566 بب األحاكم ادل سـقال اكرلوس رسابس إنه  ية يفبس سلطة القضا ية يه ا ية أو املد نا ناول ادلعاوى ا تصة  ئة ا سلفادور، تكون ا ئ ا ل ن ئ جل ب خمل ي تل  . له
نايرتاناتشا 567  .سلي 
نايرت 568  .سلياناتشا 
نايرت 569  .سلياناتشا 
بوم 570  . تفادي املفاضةلوقالت إهنا توديومل توافق جوزفني رنانت عىل املالحظة، . ننمارغريت جرو
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يق   لتعلا

 لعقوابت واجلزاءات واإلنفاذ وممارسة احلقوقا :8املادة 

شة نا قنظرة عامة حول ا  مل

ها  بغي  يقنظر اخلرباء يف العقوابت واجلزاءات اليت  تطبن تعدي عىل احلقتيف حاالي  وكذكل يف طرق ممارسة حقوق وقل ا
 .WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provثيف الويقة  8امحلاية، كام وردت يف املادة 

يد عىل  تأ كومت ا  .6 و4 و3 بني هذه املادة واملواد قةالعالل

شأن الفقرتني  يقات واقرتاحات  بوقدم بعض اخلرباء  ها يف هذه الويه  و8 من املادة) 2(و) 1(تعل ثترد   .يقةمجيع

شأن الفقرة  تدابري اليت ) 1(بواكن مفاد أحد الاقرتاحات  ية ا شمل نو لهو إدخال مصطلح عام  ع تلزتم ادلول ابختاذها سـي
تعد  .يليف حال ا

ية يف الفقرتني  نا ئوأاثر إدراج جزاءات  واقرتح أحد اخلرباء حرص إاتحة اجلزاءات .  بعض اخملاوف3من املادة ) 2(و) 1(ج
ية يف ح نا ئا تجاري تاالجل تعمد"ل اخلرق ا يدي محلاية "ملا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع الفوللكوري، كام ورد يف الفقرة اجلديدة /ل

)2.( 

هدف من  ية من احلصولقرتاحاتأحد الالواكن ا شعوب غري األ صل هو ضامن متكني ا ساعدة من اإلدارة  عىلل شورة وا مل ا مل
نة يف الفقرة  ية ا يالو ملعن  ).2(ط

نص عىل رضورة أن حيمك ) 4(كام اقرتح إضافة فقرة  بدلتجديدة  لرشيع ا يه امحلاية ت متس  ف اذلي  نبل الاتصافتل بقةسـ  .ملط ا

بريان إضافة املادة  ياغهتا الحقا– مكرر 8خكام اقرتح  ناول -صعىل أن تمت  نازعات"ما وصف ابحلاجة إىل لت  ملسوية ا " ت
 ".مبدأ الضامن"و

يقات ئةل  املقدمةلتعلا بلسـ واأل   اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقاملطروحة من 

نظمة العمل اكرلوس رسابس اإلشارة إىل قرتح ا ية  ثل اتفا مصكوك دوية  ق م  وكذكل إىل بعض األحاكم 169لادلوية رمق ل
شاريع األحاكم ها تأثري يف  سلفادوري واليت ميكن أن يكون  تور ا ثل تكل اليت ترد يف ادل تورية  مادل ل سـ لسـ كام قال إنه يود . م

ية متعات ا تخدمة يف ا نازعات عىل أساس اإلجراءات ا سوية ا حملمطرح إماكية وضع إجراءات  سـ مل ت جملن مل د وأضاف أنه يو.  ل
يدية  متعات ا ية وا شعوب األ تقلأن يضمن، يف حال حدوث تعد، أن يكون بإماكن ا صل لل يةأوجمل ثقا متعات ا ف ا ل يةجمل  ملعن ا

بادئ  يق نفس ا نازعات عن طريق  ملسوية أي  ب تطت ية م تخدمهتا دوما إلقامة العدلسـاألسا ناك . سـاليت ا هوحني تكون 
ي ية، يكون من الرضوري  ية  ثة خار بأطراف اث ن بطل مع توى عة احلال ج بق عىل  بة من القانون ا نا سـيق األحاكم ا ملط سـ مل مب تط

نازعات ادلوةل،  شب  مأما حني  يةتن متعات ا حمللبني أعضاء ا سويهتا جمل بغي  ت، فإنه  يةين  . جملمتععىل أساس اإلجراءات ا

تقادها بأن املادتني  نارا اككن عن ا عوأعربت  تكرار، ألن بعض العقواب6 و8جل تواين عىل بعض ا ل  تا حي لكت ذكرت يف 
يوز عن وأعرب . املادتني ته يف هجوسنت  شة حول غبر نا قإجراء   وضع عقوابت دون مراعاة العقوابت اليت مالمئةمدى م

ية متعات ا ية أو ا شعوب األ ها ا حمللقد تفر صل جملل هاض وأعرب عن خماوفه من أن تكون العقوابت أشد من تكل اليت . نفس 
ها يف ح تفر ية  شعوب األ ضاكنت ا ل صل  .ال حدوث انهتاكل
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ست ريوس دي دافزي  بو، مع نإماكية سـيليواقرتحت لوز  توى ادلويل يف الو شب عىل ا نازعات اليت  يأن تعاجل ا سـ ن ململ ت
ية رشيعات الو توى الوطين، يف إطار ا ية عىل ا نازعات اإل نإماكية معاجلة ا ت سـ مي مل طن لمل  .قل

ية إلعادة امحلواقرتح توماس أالركون تعلق . اية اليت انهتكتل اإلشارة رصاحة إىل آ سأةل ال  تفا تطبيق العقوبة عىل بفقط مل
يهأيضا بالرضر اذلي وقع ولكن   .علإصالح الرضر وإعادة األحوال إىل ما اكنت 

يق ا باه إىل إماكية  يام الا تولفت ثريو ابالسوبراما سـن ب ن تطن تعلق بإنفاذ احلقوق، تكون ت يناءات فامي  قامئة بذاهتا وممكةل ث
ناءات ا ثل سـتثلال مبقة عىل احلقوق ذاهتا،  بار ثاليث 44.2 يف املادة تكل الواردةملط تعلق ابال ت من اتفاق تربس فامي  خي ي

 .املعايري

بغي وجود وقالت دبرا هاري ية،  نا تعلق ابلعقوابت ا ين إنه فامي  ئ جل بارإنفاذ قانوين ما ي رشوع اب تمتكل غري ا عمل حامية ذات ه لل
ية ما لإلنفاذ القانوين هذاض أننظرا ألنه من املفرتو. طبيعة خاصة . ل الصك فريد من نوعه، مفن الرضوري وجود آ

ثقايف أو  يهنا اخلاصة هبا اليت حتمي مبوجهبا تراهثا ا ية قوا تحدة األمر ية يف الوالايت ا لوأشارت إىل أن للحكومات ا مل نبل يك لق
ية وأهنا متارس  ثقا فتلاكهتا ا ل متمم ية ضد األفراد خارج ا جملسلطهتا املد متعات ن ية، إذا انهتكوا القوانني يف أرايض ا جملعات ا حملل

ية بدل. حمللا لوأضافت أن تكل القرارات تراعي األنظمة القانوية األخرى يف ا  .ن

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

سيل مالزيير يغهتا اكآليت8 إضافة فقرة جديدة للامدة لياقرتح روبرت  ية إات:"ص، تكون  سؤو لتحمل األطراف  م حة حصول ت
ية  متعات األ شعوب وا صلا ية عىلجملل ية وا ساعدة املا ن ا ل ية  ذات الصةللتقمل ثغرات الاجامت با بعض ا عحني تؤثر  ل سل

تصادية  يوب  وأقالا ها يف احلفاظ عىل األخرى لعا يديقيف حقو ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ." وتعزيزهاالفوللكوري/ل

تلفة للامدة واقرتح  يغة  خمالزارو ابري  يديخرق ليف حا:" تكون اكآليت8ص ثقايف ا بري ا تقل حامية أشاكل ا ل لتع الفوللكوري، /ل
نازعات سوية ا يات  يات إنفاذ وآ ملتوضع آ ت ل نفصةل." لل ية يف فقرة  نا ناول العقوابت ا مواقرتح  ئ جل رواندل ابرنز عىل ووافق . ت

 .املالحظة

بارة  ن"عومل يؤيد رواندل ابرنز إدراج  يةجلمبا يف ذكل اجلزاءات ا ية واملد نا تخدام الفعل "ئ بدال " تتاح"سـ وقال إنه يفضل ا
تاح"من  تبغي أن  ية"ورأى رضورة أن تراعي ". ين ية واملد نا ناجلزاءات ا ئ ثة9املادة " جل ثا تعلق حبقوق األطراف ا ل فامي  ل . ي

ند اإلشارة إىل ية[ اإلدارة ]الواكةل[ تستوقال إن من الرضوري أن  نة ]طنالو شار إلهيا ملعي ا ذات  إىل إدارة 4املادة يف ملا
ئة طبيعة خاصة نظام اذلي يعمل  ي وإىل ا ية ادلوية إزاء العوة ولدلكهل يا لرصد ميكهنا مراعاة الالزتامات القانوية ا سـ سـ لن

ية  شعوب ا نا تعلقملعل ية الواردة يف املادة  ابيوفامي  شلكرشوط ا  . لكفاةل مراعاة األوضاع اخلاصة7لل

يغهتا اكآليتواقرتح بول كوروك فقرة جديدة تعاقدة اب:"ص، تكون  تجابة لطلبمتلزتم لك دوةل  تعاقدة أخرى سـال م دوةل 
شأن  ية  يذ الفعال للقوانني الو بسري ا ن طي تنف لت بة الطلب عن طريق اعامتد ل يدي لدلوةل صا ثقايف ا بري ا حأشاكل ا تقل ل لتع ل

ية  توفري اخلدمة القانوية أو إنفاذ القرارات القضا بة  نا تدابري ا ئا ن ل سـ مل تعاقدة ل مية يف ادلوةل ا ملضد طرف مقمي أو أطراف  مق
  ."اليت قدم إلهيا الطلب
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 :9املادة 
ية تدابري الاتقا لا ن  ل

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
ند دخول األحاكم حزي نصوص علهيا يف املادة األوىل  عا نفاذمل  .ل ا

يدي[ .2 ثقايف ا بري ا مترة خبصوص أشاكل ا ترصفات ا يف ا تقلبغي  ل تع ل لي ل ملسـ تك بري الفوللكوري اليت /ين لتعأشاكل ا
نفاذ بل دخول هذه األحاكم حزي ا لبدأت  نوات ق ية ... لسـخالل ا باحة أو اليت 571ضاملا تكون  م واليت ما اكنت  ل

تامتىش مع األ تلفة،  لترعاها هذه األحاكم بطريقة  حاكم، يف غضون همةل معقوةل بعد دخول هذه األحاكم حزي خم
سابق سـهبا الغري يف ا نفاذ ورشط احرتام احلقوق اليت ا لا ت تفاع  كل يةسابق عن نمن خالل ا نسن  ينبغي و  572].ح

تدابري الالزمة لضامن احلقوق اليت أقرها القانون الوطين،اذ اختللدلو سـهباسـبق أن واليت  573ل ا  574.الغري كتا

نف يعحني  .3 يدون ا ملصترب ا تدابري الالزمة بأرسع ما ميكنمسيئاملسـتف بغي اختاذ ا ل أو ضارا،   575.ين

يق عىل املادة [  ]9لتعلييل ذكل ا

                                                           

نوات 571 ييل لكري باليم عدد ا سـمل حتدد   . لل
 .ال أوماييسـمار 572
سامن 573  .ووافقت أيضا عىل املالحظة آن يل مورفان. كجوان أ
يس بوراس.  مورفانآن يل 574 توريو راغونزيي وراؤول رودر يغووافق عىل املالحظة الك من  نغ يج لمي عام إذا اكن من الرضوري . في هوساءل  ت

سـهبا   .الغريكتحتديد احلقوق اليت ا
 .هنغ يج لمي 575
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يق  لتعلا

ية :9املادة  تدابري الاتقا لا ن  ل

شة نا قنظرة عامة حول ا  مل

ية كام وردت يف الويقة 9نظر اخلرباء يف املادة  تدابري الاتقا ناول ا ث اليت  ل ن ل  .WIPO/GRTKF/IC/17/4 Provتت

شلك أدق) 2(وركز معظم اخلرباء عىل الفقرة  ياغهتا  نص عىل أن للحامية أثر رجعي ورأوا رضورة  باليت  ص وقدموا . ت
باب ذلكل  . سـالعديد من األ

يل من اخلرباء بونمبن فهيم اخلرباء امل ،قلورأى عدد  ب ،قرا نوع أشاكل ا ية األثر وفقا  يح املقصود بر تعرضورة تو ل جع ري لض
يدي ثقايف ا تقلا نفاذ/لل بل دخول األحاكم حزي ا تفع هبا  لالفوللكوري اليت ا يف الاتفاع . قن بغي  نوأشري إىل أنه ال  تكي ين

يدي ثقايف ا بري ا سابق غري املرصح به بأشاكل ا تقلا ل تع لل نفاذ /ل سجل بعد دخول األحاكم حزي ا ية اليت مل  لالفوللكوري ا ت حملم
ي ينفس الطريقة اليت يمت هبا  يديتكب ثقايف ا بري ا سابق غري املرصح به بأشاكل ا تقلف الاتفاع ا ل تع ل لن الفوللكوري اليت قد /ل

 .تسجل ألغراض امحلاية

ية املعقوةل"حتديدا عىل واقرتح آخرون فرض رشوط أكرث  تفعني اآلخرين" مناملدة الز نوحة  ية ا نالاتقا ملم ل ووفقا ألحد . للمن
بغي أن  بة نالفرتة الاتقتكون ينالاقرتاحات،  ية أقرص اب سـا يدون لنل تربه ا سابق غري املرصح به اذلي ا ملسـتفلالتفاع ا ع ل ن

 ." وضارامسيئا"

يل و هم إزاء تأثري املادة آخر قلمن هجة أخرى، أعرب عدد   يف املكل العام وكذكل يف احلقوق اليت 9فمن اخلرباء عن خماو
سـهبا  نفاذالغري كتا بل دخول األحاكم حزي ا لابلفعل   .ق

يةيقيض بكفاةل أنح وقدم اقرتا بة ابلفعل اليت تقرها القوانني الو تدابري الالزمة لضامن احلقوق ا تخذ ادلول ا ن  سـ ل طت . ملكت
بري مراقب اقرتاح ثقايف ا خمالفاخوقدم  بري ا تعادة أشاكل ا ية احلق يف ا متعات ا نح ا ل مفاده أن  تع سـ ن لمت ملع جمل

يدي ية خاص/لتقلا ها أ بة  تيس اب مهالفوللكوري اليت  لسـ بوا حقوقا يف لنتك تفعني اذلين ا سـة مقابل دفع تعويض معقول  تن كللم
بري فقرة جديدة  نفاذ، واقرتح ا بل دخول األحاكم حزي ا خلتكل األشاكل  ل  .تعرب عن ذكلق

ثل  بو  بان بعض واثئق الو يل من اخلرباء رضورة أن تأخذ يف ا مورأى عدد  ي سـ ية حلقل شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب لتي
نونة  ملعوالويقة ا تجرى عن املكل العامث ثغرات وادلراسة اليت  سـيل ا ل يةحتل تدابري الاتقا نظر يف ا ند ا ل  ن ل ل  .ع

يقات ئةل  املقدمة لتعلا بلسـواأل   اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقاملطروحة من 

يامقال  ية،  إنه نثريو ابالسوبراما بق اكفة األحاكم املوضو عبغي أن  تط تعلقين تدعت بعد دخول يفامي  نفات اليت ا ب اب ملص
نفاذ تطلع حنو احلق . لالصك حزي ا نفاذ، مفن الرضوري ا بل دخول الصك حزي ا تدعت  نفات اليت ا تعلق اب لأما فامي  ل ب ملص قي

نفات اليت جتاوزت املايل بة حدا أدىن إيراداهتاملص وحرصه فقط يف تكل ا متةل اب يا ا تلف احلدود ادل سـ، مبا يف ذكل  ن لنخم حمل
نفاتخمل ئات ا ملصتلف   .ف

بني   قاقرتاحات من مرا

". 3 الفقرة تبنيكام " ":الغري "لكمة، بعد 9من املادة ) 2(بول كوروك إدراج اآليت بعد امجلةل األخرية من الفقرة اقرتح 
ية خاصة اب:"واقرتح أيضا إضافة فقرة جديدة يه تيس أ يدي اليت  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا سـفامي  مه تقل ل تع ني ل لل بة تك
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ية للمجمتعات يةحملل ا بة احلق فهيا، ملعنا متعات ح صا متعات، يكون  يطرة تكل ا ها عن نطاق  للمجواليت خرجت أشاك جمل سـ ل
تعادة تكل األشاكل مق ية احلق يف ا سـا ند دخول هذه احملل تكل تكل األشاكل  عبل دفع تعويض معقول لألطراف اليت  مت

ية[ نفاذ]قالاتفا  ."ل حزي ا
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 :10املادة 
ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجيالعالقة   مللكحبامية ا

يدي[ ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع هذه األحاكم /ل بري الفوللكوري وفقا  لأشاكل ا ً  577]تمكل[ 576]ال حتل حمل و[لتع
يدي ثقايف ا بري ا بقة عىل أشاكل ا تقلامحلاية ا ل تع لملط بري الفوللكوري /ل تقاهتا[لتعأشاكل ا وفقا للقانون  578]حتويراهتا[ ]مشـو

ية الفكرية  579ادلويل مللكناء عىل سائر قوانني ا ثقايف 580نالصكوك القانوية ]والقوانني[ب ل والربامج اخملصصة لصون الرتاث ا
يه والهنوض به  ثقايفوعلواحلفاظ  بري ا لنوع أشاكل ا تع لت تاحة محلاية  و581ل تدابري القانوية وغري القانوية ا ملغري ذكل من ا ن ن ل

يديأشاك ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع بري الفوللكوري واحلفاظ علهيا/ل  582].لتعأشاكل ا

ناء عىل ينبغي أن  نوحة  ببقي امحلاية ا ملم ية الفكريةَ حامية هذا الصكُت ها وال تؤثر فهيا بأي شلك من مللكحقوق ا ل عىل حا
سري أي حمك من أحاكم . األشاكل يه، ال جيوز  تفو تكل امحلاهذا الصكعل  583يةب مبا خيل 

تايم خنص حلمك  ّ: 

يدي ثقايف ا بري ا بعد حامية أشاكل ا تقلال  ل لتع ل يق جزاءات من خالل أ/تست واع أخرى نتطبالفوللكوري مبوجب هذه األحاكم 
 584.نمن امحلاية القانوية

تعاون عرب احلدود  يا(10ّنص للامدة (لا  ))ناث

يديقع يف احلاالت اليت ت ثقايف ا بري ا تقلفهيا أشاكل ا ل لتع بدلان وتدمع، الفوللك/ل تعاون تكل ا لوري يف أرايض بدلان جماورة،  ت
يذ هذا الصك بأن تضمن أن  تضاء،  نفسب الا تق تدابريح تخذة لا هاتدمع مل ا تعارض  معأهداف الصك وال   .ت

تلفة  ية  ية أو  متعات أ تلفة أو  تقامس بدلان  خمحني  حمل صل خم تلفةجمت ية  خميف والايت قضا ثقايف ئ بري ا ل نفس أشاكل ا لتع
شاركهتا، /يديلتقلا متةل و ية ا ية وا متعات األ شاور الويق مع ا بدلان اب تعاون تكل ا مبالفوللكوري،  حملل صل ث ت ل حملت جمل يف ممارسة ل

 585.تنفيذ أهداف هذا الصك

 

يق عىل املادة [  ]10لتعلييل ذكل ا

                                                           

 .عباس ابغربور أرداكين 576
بوم 577  .ننمارغريت جرو
ية 578 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .57انظر املالحظة . مل
 .عباس ابغربور أرداكين 579
 .بيين مولر 580
 .بيين مولر 581
نايرت 582  .سلياناتشا 
نايرت 583  .سلياناتشا 
يل. أمادو اتنكوانو 584 تو ورا يزيي أو شـووافق عىل املالحظة الك من ما سـ  .لكري أواكين-غك
تو 585 يزيي أو سـما  .غك
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يق  لتعلا

ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي: 10املادة   مللكالعالقة حبامية ا

شة نا قنظرة عامة حول ا  مل

ناولهت ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي كام  تنظر اخلرباء يف عالقة األحاكم حبامية ا ث يف الويقة 10 املادة امللك
WIPO/GRTKF/IC/17/4 Prov. 

ياغة حول العالقة بني األحاكم و شأن ا يقات والاقرتاحات  لصوتركزت معظم ا ب ها القوانني األخرى وال ااية امحللتعل تكفلليت 
ية الفكرية أل يديمللكسـامي قوانني ا ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل  .لتعأشاكل ا

سب طريقة لوصف تكل العالقة اليت  ساؤالت حول أ نوأثريت  يث ال حتل األحاكم ت ية  يا بأهنا عالقة تاك حتوصف حا مل ل
يقات و. حمل تكل القوانني شلك تعلكام أشارت  بار  تؤخذ يف الا باقرتاحات أخرى إىل رضورة حتديد القوانني اليت  ت عسـ

 . أوحض

شموية عن طريق إدارج  لوقدم اقرتاح ابلعمل لضامن ا ثقايف"وبرامج تركز عىل " نصكوك قانوية"ل بري ا لنوع أشاكل ا تع " لت
تاح محلاية  بديةل اليت  ستيف قامئة اجلزاءات ا يديل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل .  أو احلفاظ علهيالتعأشاكل ا

بري مراقب عن  خوساءل  تعاضة عن املادة . فإدراج القوانني واملامرسات العرية يف القامئةت  10سـوقدم اقرتاح آخر ابال
تاكمل بني األحاكم وغريها من  شديد عىل ا ليغة عامة  ت بقة من خالل أنواع أخرى من امحلاية القان"للبص  ."نويةملطاجلزاءات ا

شأن  يقات واقرتاحات أخرى عن خماوف  بوعربت  متل بني القواننينازعلتاتعل  .حمل ا

تأثرة ابألحاكم" تتوافق مع القانون ادلويل"ضامن أن تظل القوانني اليت ابلعمل ل اقرتاح آخر وقدم كام اقرتح . موحدها غري 
يغة واحضة لضامن أن تطغى األحاكم املقررة عىل األنظم صبري مراقب  ثقايف نة القانوية اليت ال حتمي خ بري ا لأشاكل ا لتع

يدي يدي/لتقلا ثقايف ا بري ا بري الفوللكوري أو اليت قد حتمي أشاكل ا تقلأشاكل ا ل تع لتع ل بري الفوللكوري من /ل لتعأشاكل ا
ية حمدودة فقط ية الفكرية لفرتة ز منخالل قوانني ا  .مللك

شب بني لتوأدى ا ية الفكرية" اقرتاح بديل مفاده أن القوانني إىل تقدمييننازع اذلي قد  تأثرة " مللكتظل حامية حقوق ا مغري 
بال ها الصك  تقابمحلاية اليت  سـنح ممي شديد عىل . سـ شأن املادة العالقة ابلتومت ا بيقات والاقرتاحات املقدمة  تعلق 9لتعل ي فامي 

ية تدابري الاتقا لاب ن  .ل

بري ورأى بة رضورة خ  بارة توحض ما إذا اكنت ا لغلإدراج  نازع ع ية الفكرية، يف حال ا تتكون للصك أم لقوانني ا لسـ بني مللك
 . الصك وتكل القوانني

ناءات  متل بني الا نازع ا سـتثوأشري إىل ا حمل يوسكو 5 املادة من) 1( الفقرة  يفكام وردتلت ية ا ن واتفا ل تدابري ق تعلقة اب لا مل
تلاكت ا ية ا ترياد وتصدير ونقل  نع ا لالواجب اختاذها حلظر و ملم ملكسـ رشوعةم ية بطرق غري  مثقا  .ف

تعاون عرب احلدود بني ادلول  تعلق اب ناول اجلوانب اليت  ناسب  بري مراقب، أن من ا يهنم  لكام رأى بعض اخلرباء، من  ت ت مل خ ب
نظر يف هذه املادة لند ا  . مكرر10إدخال مادة جديدة يه املادة اقرتاح مفاده أن يمت  يف هذا الصدد قدمو. ع
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يقات بلسـئةل  واأل املقدمةلتعلا   اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقاملطروحة من 

يق بني الالزتتساءل  تو يف ميكن لدلول ا نودريه قائال  فأرجون  ل ك  وتكل الواردة يف 5من املادة ) 1(امات الواردة يف الفقرة في
يوسكو  ية ا ثل اتفا نمعاهدات  ل ق تدابري الواجب اختاذها حلظرم تعلقة اب لا تلاكت مل ية ا ترياد وتصدير ونقل  نع ا ملم و ملكسـ م

رشوعة ية بطرق غري  ثقا ما يهنافل نازع  شوب  ب، يف حال  ت  .ن

بارة ما واقرتح  يغي إدارج  عناكيش  ن نازع مي ية الفكرية، يف حال ا تكون للصك أم لقوانني ا بة  تتوحض ما إذا اكنت ا سـ للغل مللك
تون هارد الك من فقووا. بني الصك وتكل القوانني يبر  عىل املالحظة وقاال إهنام يودان تعريف سون وتوماس أالركونيسـ

بري  هريم محلاية أشاكل ا لتعالرتيب ا ل يديت ثقايف ا تقلا بري الفوللكوري/لل ية الفكريةلتعأشاكل ا  .مللك وحامية ا

تعلقة حبامية نميون موكوموفوقال  ية وادلوية ا سائل العا تايب، إن من الرضوري مراعاة ا يان  مل، يف  ل مل مل ك الفوللكور يف ب
ية رشيعات الو سائل اخلاصة يف ا نالقوانني ادلوية، وا ت مل طل ليد امحلاية ادلوية واخلاصة ا احلفاظ عىل تقسيمتوهبذه الطريقة، . ل ل

 .حلق املؤلف

يغ عىل الاقرتاح املقدم من  نايرتنغومل يوافق غريغ اي ية مدرجة.سلياناتشا  ف وساءل أيضا عام إذا اكنت القوانني العر   مضنت
شار إلهيا  تدابري ا ملا يةل تا ليف امجلةل ا ثقايف :"ل بري ا تاحة محلاية أشاكل ا تدابري القانوية وغري القانوية ا ل وغري ذكل من ا تع مل ن ن لل

يدي بري الفوللكوري واحلفاظ علهيا/لتقلا  عىل املالحظة وأضافت أن من الرضوري أيضا دبرا هاريووافقت " .لتعأشاكل ا
سلطات القااإلشارة إىل  بل لا ية القدرة عىل كفاةل  شعوب األ ية، لضامن أن يكون دلي ا شعوب األ سـنوية  صل ل صل لل ن

ها يذ العقوابت  سالاتصاف و نفنف بت  .ن

نايرتومل يوافق  نه هو اإلشارة إىل أن القوانني القامئة  سليرواندل ابرنز عىل الاقرتاح املقدم من اناتشا  مإذا اكن الغرض 
شع يزي ضد ا نص عىل ا سارية  لوا مت ت ية أو دويةلل ية، سواء اكنت تكل القوانني و لوب األ ن  .طصل

ياغة شأن ا بني يف الفريق العامل األول ما بني ادلورات  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

يغهتا اكآليت اقرتح  تعاقدة :"صبول كوروك إضافة فقرة، تكون  بات متلزتم لك دوةل  تجابة  لطلابال تعاقدة أخرى سـ مدوةل 
يذ الفعال  تنفسري ا لت ية، مبا يف ذكلنلقوايل يةخدمة إهناء اإلجراءات طنيهنا الو تصار ئ أو إنفاذ القرارات القضا ق، ودون الا

 ."عىل ذكل

يل اإلشارة إىل واقرتحت  يث ر يشـإلزيا ثقايف"ب نوع ا لا تدامة"وإىل " لت ية ا سـا ملمن  ".لت

تايل نص ا سون ا تون هارد لواقرتح بر ل ي يديحني تكون :"يسـ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوريأشاك/ل محمية  لتعل ا
يا ية الفكرية لحا يديملدد امحلاية غري احملدودة أل، تكون األولوية ملدد حمدودةمللك بقوانني ا ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع أشاكل /ل

بري الفوللكوري يديتكون وحني ال . لتعا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل يا وتفي مبلتعأشاكل ا ية حا ل  عايري محم
نظاماألوىلاملادة مبوجب امحلاية   ."ل، حتصل عىل امحلاية يف إطار ذكل ا
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 :11املادة 
ية ميامحلاية ادلوية واإل  قلل

يدي ثقايف ا بري ا ئة من حامية أشاكل ا نا تقلبغي أن تكون احلقوق والفوائد ا ل تع شـ لل ل ناء عىل /ين بري الفوللكوري  بأشاكل ا لتع
ية ال تدابري أو القوانني الو نا يدين املؤهلنيطل يع ا تاحة  نفذ هذه األحاكم ادلوية،  تفيت  ملسـم مجل ل  سواء 2،586 املادة تنصكام ، ت

ننياكنوا  بات والالزتامات ادلوية587]العادية[ أو من ذوي اإلقامة طموا نه كام هو حمدد مبوجب الوا ل يف بدل  جي بغي . بع ينو
يدون األجانب املؤهلون  تع ا ملسـتفأن  بادليمت تشلك  يدون من مواطين بدل ابحلقوق و588 مب تع هبا ا ملسـتفالفوائد ذاهتا اليت  يمت

نوحة رصاحة مبوجب هذه األحاكم ادلوية لامحلاية، ابإلضافة إىل احلقوق والفوائد ا  .ملم

يق عىل املادة [  ]11لتعلييل ذكل ا

                                                           

شاميخ 586 ليس ا  .مخ
يك 587 شاميخ. ملكسـوفد ا يس ا لووافق عىل املالحظة   .مخ
 .رييت موايب سالزيينشا 588
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يق  لتعلا

ية: 11املادة  ميامحلاية ادلوية واإل  قلل

شة نا قنظرة عامة حول ا  مل

سأةل 11ة نظر اخلرباء يف املاد ناول  م اليت  بري اإلقرار حبقوق ومصاحل أحصاب احلقوق األجانب يف كيفية تت لتعأشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا ية، كام /لل بري الفوللكوري يف القوانني الو نأشاكل ا طتع ث الويقة  يفوردتل

WIPO/GRTKF/IC/17/4 Prov. 

تعلق ابمل ية، قدمت ثالثة اقرتاحات عامةليوفامي  نصإضفا هبدفطن الو بعض بإدراج و. لء املزيد من ادلقة عىل ا لطالب ا
ية"القانون العريف يف  تدابري أو القوانني الو نا ها" طل يهنا، أو جبعهل ممكال  ميني يف دوةل  نني أو ا بقة عىل اكفة املوا لا بع ط . ملقملط

ية للطعنتوساءل أحد اخلرباء عام إذا اكن القانون العريف تضمن آ ل  تربه ي بع وهو ما ا كشلكة  بري مراقب . ريةم خواقرتح 
بقة  تكل ا ية  ملطإضافة تدابري أو قوانني إ ل نادا إىلقلمي يةستا  .طن املعامةل الو

نح امحلاية ادلوية يارا  باره  ثل اب بدأ املعامةل اب نظر يف  لواقرتح أحد اخلرباء ا مل ت مل خل يل من اخلرباء عىل . عم قلكام أكد عدد 
سأةل حامية أشاكل رضورة  مناول  ثت بري ا لا يديلتع بري الفوللكوري/لتقلقايف ا متعات موزعة عىل لتعأشاكل ا شرتكة بني  جم ا مل

ثقايف  بري ا تلفة، ودفعوا بأن أشاكل ا لبدلان  تع بري الفوللكوري/لخم شرتكة لتعأشاكل ا يات تعاون ملا تيض وجود آ ل قد  تق
ية تلف عن املعامةل الو نخاصة فامي بني ادلول  تذكري بأنه اكن قد اقرتح . طخت بومت ا ية يه 10شأن املادة ل ف إدخال مادة إضا

 . مكرر10املادة 

تعلق  ية قد تكون غري مالمئة فامي  بري مراقب أن املعامةل الو يورأى  طن ثقايف لابمحلاية ادلوية ألشاكلخ بري ا ل ا لتع
يدي بري الفوللكوري/لتقلا ناول تكل األشاكل ابلتعأشاكل ا تاته وأن من الرضوري  متع مصدر و شرتكة بني  ت ا شـ عتبارها جممل

 .مسأةل خاصة

يقات ئةل  املقدمةلتعلا بل سـ واأل  اخلرباء يف اجامتع الفريق األول العامل ما بني ادلوراتقاملطروحة من 

نودريتساءل  شلكة  هفيأرجون  بب ذكل  يات للطعن يف القانون العريف، ألن من املمكن أن  ناك آ معام إذا اكنت  ل يسه
 .كبرية

ناول 11 يف املادة  ماعبارة إنه يود إدارج هنغ يج لميوقال  شرتك"تت   ".ملالفوللكور ا

ست ريوس دي دافزيواقرتحت  ثل، كام هو احلال يف بامن، سـيليلوز  بدأ املعامةل اب مل جعل امحلاية قامئة عىل  وذكل م
ية الفكرية  تسويقنألغراض امحلاية والاتفاع و بري الفين ومللكحقوق ا ية وأشاكل ا شعوب األ ية  تعامجلا صل لل  قليديلتالع

بدلان األخرى ية  للاأل نح للك مهنام امحلاية. صل متحفني تكون دوتان طرفني يف معاهدة ما،  ية . ل بدو أن هنج املعامةل الو نو طي
بادئ يه  بغي أن تضاف إ بة، لكن  نا شلك نقطة انطالق  ية الفكرية  ميف جمال ا ن م لمللك سـ ثل، يي بدأ املعامةل اب ثل  مل أخرى  م م

يدين من امحلايةخاصة لو اكن ذكل حيافظ عىل  تفوجود صةل ابألوضاع القانوية والقوانني العرية  للمسـف  .ن

ياغة شأن ا بني يف الفريق العامل األول ما بني ادلورات  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

يت أبوبكرين إضافة إشارة إىل األحاكم  ية"لاقرتحت ساوداات فا  .رواندل ابرنزووافق عىل املالحظة ". قلمياإل

 ]ثلويقةهناية املرفق وا[


