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 مقدمة

ية ادلوية  نة احلكو رشين  ية وا ثا تام ادلورة ا ند ا تاجئ احملققة  نص ا ليعرض هذا ا للج ن ل ت ع ن مل لع خ نة(ل ية ) للجا مجلعوفقا لوالية ا
بو  سائل ال يزال العمل علهيا). WO/GA/40/7ثالواردة يف الويقة (يالعامة للو  . جارايمويقدم 

رس ّمالحظات ا ملي
 

رس نص من إعداد ا مليهذا ا ية عىل املواد . ل شاورات أجراها فريق اخلرباء5 و2 و1فوقد أدخلت تعديالت إضا وأما . م عقب 
سة العامة ناء ا شات اليت دارت أ نا نادا إىل ا رس ا ـي فقط من معل ا ية  جللاملواد ا ث ق مل ت ه سبق مليف  9 و8 و4ووضعت املواد . ملت

تاج قوسني بني  12 و11 و10و رس يف تكل املواد أو أهنا  شغاالت إزاء ما اقرتحه ا حتيان أن بعض الوفود أعربت عن ا ن مليب ل
شأهنا تفكري  بإىل مزيد من ا  .ل

نص يط ا يارات و يص عدد ا هدف هو  لوا سـ خل تبتقل هدف وأخذ بعني . ل نه ذكل ا رس نصب  نص، وضع ا ند إعداد ا لو ي ل عع ملي
ن بار الاقرتاحات املقدمة أ ثالا سة العامة األوىل ويف إطار فريق اخلرباء عت شات ا نا جللاء  ق ها (م تكل املواد اليت ان بة  قشاب ل لنسـ

ية). الفريق ثا سة العامة ا شات ا نا ياغة بعد  رس إعادة ا سن  نومل  ل جلل ق لص مت للمي  .ي

يري مقرتح وحيدد عددا من القضااي العالقة رس لك  يق عىل لك مادة  تغوأعد  يفتعل ّ ُ. 

يار تخدام ا ند ا خلو سـ نص بني ع بدائل ال يوضع ا لات أو ا ياب توافق اآلراء داخل قوسولكن يوضع ال. نيقوسل غان يف حال 
يارات  .خلا

بارة  تعاضة عن  عواجلدير ابذلكر أنه مت الا سـ بارة " يتعني"ّ يع أجزاء الويقة" ينبغي/يتعني"بعبارة " ينبغي"عأو  ثيف   .مج

بادئ ا ناول أهداف و متكن من  نة مل  سـومبا أن ا ت لللج م ناقش الحقات سخة أهنا  ستياسة العامة، فقد ورد يف هذه ا  .لن
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 )تناقش الحقا (هدافاأل

يدي إىل ما ييل ثقايف ا بري ا تقلبغي أن هتدف حامية أشاكل ا ل لتع ل  :ين

مية  لقإقرار ا

تـرب أن قراراإل "1" يـة  ثقا يديـة وغريهـا مـن امجلاعـات ا ية وامجلاعـات ا شعوب وامجلاعـات األ تع بأن ا ل تقل صـل فل ل
ثقايفلرتاهث ميـلا ا ية، مبـا فهيـا  مية ذا ق  تـصادية ةتق يـة وا يـة ورو يـة وثقا ق اجامت ح ف يـة ع وفكريـة وجتاريـة وتربويـة، علمو

يدية  ثقافات ا سلمي بأن ا تقلوا ل لت ً أطرا توالفوللكور شلكل ُ ية عود ابلفائدة عـىل تبداع اإلبتاكر ولالُ شعوب األ صـلا لـ
ية ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا فوامجلاعات ا ل ها؛ وعىللتقل رشية أ مجع ا  لب

 تشجيع الاحرتام

شعوب  "2" يدية والفوللكور وكرامة ا ثقافات ا ليع احرتام ا تقل ل لشج بري عـن وامجلاعاتت لتع اليت تصون أشاكل ا
ها ية و ثقا ثقافات وذكل الفوللكور وحتافظ علهيا، وكذا سالمهتا ا يمتكل ا ِف ق ل يةل ية؛و لفلسف ا  حالفكرية والرو

ياجات ا لفعية الا ت حب  للجامعاتلية تل

شعوب  "3" بارشة عن ا تطلعات واألماين الصادرة  لالاسرتشاد اب ية وامجلاعـات مل يديـة وامجلاعـاتصـلاأل لتقل ا
ية غريها من امجلاعات و ثقا فا ها يف ظل القانون الوطين وادلويل ل يـة قواحرتام حقو يق الرخاء وا هام يف  لتمنواإل حتق س

ية  ثقا تصادية وا فالا ية لق يةلبيئوا تدامةعوالاجامت تكل املسـ ا  ؛وامجلاعاتلشعوب ل 

تخداهما يدي وسوء ا ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا سـنع ا تقل ل لتع ل مل ل  م

يـة ابلوسـائل القانويـة  "4" ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ نتزويد ا ل تقل صل فل ل
نـع ا ية، مبا فهيا تدابري اإلنفاذ الفعـاةل،  لـوا مل ثقـايف لعمل بريهـا ا رشوع ألشـاكل  لمتكل غـري ا تع تقاهتا[ملـ وأي ] [مـشـو

ها بة[، ]لحتوير  نـافع ] قومرا نـصف  تقـامس ا يع ا يـدي، و ياق العريف وا تخداهما خارج ا للموطرق ا مل ل شج تقل سـ تـسـ ل ل
تخداهما؛ ية من ا تأ سـا ت  مل

 امجلاعاتمتكني 

نــصفة وقــادرة فعــال عــىل متكــني  ذكلحتقيــق "5" توازنــة و ً بطريقــة تكــون  م شعوبم ية  وامجلاعــات لــا صــلاأل
يدية وغريها من وامجلاعات ية من ممارسةامجلاعاتلتقل ا ثقا ف ا ياهتا بطريقة فعاةل يفل ها وصال ح حقو بريها ق تع أشاكل 

يدي؛ ثقايف ا تقلا  لل

ية   وتعاون امجلاعاتفدمع املامرسات العر

تخداماحرتام  "6" هـا وسـا يـدي وتطورهـا وباد ثقـايف ا بـري ا ت أشـاكل ا ت تقل ل لتع ل تواصـل عـىل يـد تـكل ل هـا ا ملنا قل
ً وفهيا ويهنا، وفقا لألعراف القامئة؛امجلاعات  ب
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يدية ثقافات ا هام يف صون ا تقلاإل لل  س

هام يف صون "7" شأ فهياساإل ئة اليت  تن ا يديلبي ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع مترل  واحلفاظ علهيـا، مبـا يعـود تسـ و
شعوب  بارشة عىل ا لبفائدة  ية وامجلاعـات م يديـة وغريهـا مـن مجلاعـاتواصـلاأل يـة ومبـا يعـود امجلاعـاتلتقل ا ثقا ف ا ل

رشية عامة؛  لبابلفائدة عىل ا

تاكر واإلبداع يف  بيع الا  امجلاعاتتشج

تـه، والماكفأة "8" يـد، وحام تقا تاكري القـامئ عـىل ا شاط اإلبداعي والا ي ا ل ل ب نـهســامي  لن تج  ممـا  شعوب تنـ لـ ا
ية وامجلاعات  يدية ووامجلاعاتصلاأل ية؛ها من امجلاعات غريلتقل ا ثقا فا  ل

نصفة "9" رشوط  ثقايف  بادل ا بحث وا ية وا مالهنوض ابحلرية الفكرية وا ب ل ت ل لن  لف

شعوب  "10" نــصفة  رشوط تكــون  ثقــايف  بــادل ا بحــث وا يــة وأعــامل ا للــالهنــوض ابحلريــة الفكريــة وا ل ت ل من بــ ل لف
ية ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا فوامجلاعات األ ل تقل  ؛لصل

ثقايفاإل نوع ا لهام يف ا لت  س

بري  "11" نوع أشاكل ا هام يف الهنوض  لتعاإل ت ثقايفبس ته؛لا  ي ويف حام

ية؛ الهنوض  ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ فية ا ل تقل صل ل لمن رشوعة بت تجـارة ا ملـوا عـىل [ل
 ]امجلاعةمسـتوى 

تخدامتــشجيع  "21" ثقــايف اســـا بــري ا ل أشــاكل ا لل توى [تقليــدي ألغــراض تع يــة عــىل  سـا مــمن تمنيــة ] امجلاعــةلت
يــة ثقا يديــة وغريهــا مــن امجلاعــات ا ية وامجلاعــات ا شعوب وامجلاعــات األ فا ل تقل صــل بــت ،للــ ] امجلاعــات[غ مــىت ر

يـة وأفرادهـا يف ذكل، ثقا يدية وغريهـا مـن امجلاعـات ا ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ فا ل تقل صل ً إقـرارا بأهنـا لل
ها هبــا، عــاتللجامُمــكل  تعرف  نفــس الــيت   لإلبــداعات تــسويقلاتعزيــز فــرص كــأن يكــون ذكل مــن خــالل تــسـ

يع نطاق تكل الفرص يد وتو تقا تاكرات القامئة عىل ا سـوالا ل ل  ؛ب

ية الفكرية  بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباست

بعاد "31" بةســتا يــة الفكريــة ا نح حقــوق ا ملكتــسـ  مللك ثقــ بــدون تــرصحيمــ بــري ا ل يف أشــاكل ا يــدي لتع لتقلايف ا
تقاهتا[ ها] [مشـو بعاد، و]لوأي حتوير    ممارسـهتا وإنفاذها؛ستا

بادةل ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ف

شعوب  "41" تفــامه يف العالقــات بــني ا بــادل وا ية والاحــرتام ا شفا يقــني وا لــتعزيــز ا ل ت لــ ملل ية وامجلاعــات ف صــلاأل
ية من هجة، واألوساط األوامجلاعات ثقا يدية وا ف ا ل تجاريةلتقل ية وا لاكد يـةمي  والرتبويـة وغريهـا مـن أوسـاط م واحلكو

يدي من هجة أخرىمسـتخديم ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع  .ل
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ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  )تناقش الحقا (مل

ية وأمانهيا ) أ ( تطلعات امجلاعات ا تجابة  نالا ل  ملعسـ

توازن )ب(  لا

ية )ج( مياحرتام الاتفاقات والصكوك ادلوية واإل هاقلل  مع والامتيش 

شمول )د(  لاملرونة وا

ثقايف وخصائصه )ه( بري ا لاإلقرار ابلطابع اخلاص   للتع

يدية )و( تاكمل مع حامية املعارف ا تقلا  لل

ية  )ز( شعوب وامجلاعــات األ بــات إزاء ا صــلاحــرتام احلقــوق والوا لــ يديــة[ج وامجلاعــات ] لتقلوغريهــا مــن امجلاعــات ا
ثق يدية وغريها من امجلاعات ا لا يةلتقل  فا

ها )ح( يدي و ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا نقلاحرتام عادات ا تقل ل تع لسـ  ل

ية تدابري امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ط( نفعا  ل
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 1املادة 

 موضوع امحلاية

يديتعريف  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

يدي يه أي أشاكل ملموسة و .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري شكيةل مهناتأو أية أو غري ملموسة، /ل الفين [للتع، 
 ،]واألديب

بديل  ثقافة : 1لا ليعرب فهيا عن ا يدية]واملعرفة[ّ  لتقل ا
بديل  ثقافة :2لا يدية]واملعرفة[ل تدل عىل ا  لتقل ا

يل[ يل إىل  جونقل من  ج يالت تصار عىل ذكل]ج وفامي بني األ ثل ما ييل دون الا ق   :م

ـي،  )أ (  بري اللفظي أو ا لشفهأشاكل ا يةاكايت واملالمح واألساطريمثل احل[لتع شعر واألحايج لشعب واحلاكايت ا ل وا
رسد؛ واللكامت  ؛]واإلشارات واألسامء والرموز لوغريها من أشاكل ا

يقي أو الصويت،  )ب( بري املو سـوأشاكل ا ية واألصوات املعربة عن [لتع ّثل األغاين واإليقاعات واملعزوفات املو يق سـم
 ؛]طقوس

بري ابحل )ج( نعةمثل الرقصات[ركة؛ لتعوأشاكل ا شعائر والطقوس والطقوس يف أماكن ق واأل ية وا رس ل والعروض ا ح مل
سريات ملمقدسة وا تة أو غري واأللعاب واأللعاب  ّ يدية وعروض ادلىم وغريها من أوجه األداء، سواء  ية ا بّالراي تقل ثض مل

 ؛]مثبّتة

بري امللموس،  )د( بري املادي[لتعوأشاكل ا لتعثل أشاكل ا ية[ للفنون] م ناعات احلر فوا نوع يدوايلص سجاد ا ملص وا  ل
ية امللموسة واألماكن املقدسة ندسة املعامرية واألشاكل الرو حوا  ؛]له

ئات أعاله[ )ه( شار إلهيا يف ا بري ا لفوحتويرات ألشاكل ا مل  ].لتع

ية  هلمعايري األ

يدي يكون .2 بري ثقايف  تقلتد امحلاية إىل أي  تع  :مت

شاط الفكري ا[ )أ (  نتاج ا  ؛2للمسـتفيدين كام مه معرفون يف املادة ] إلبداعيلن

يةهتملهويممزيا ] [أو/و[ )ب( ية والاجامت ثقا ع ا هانتاجا فريدا أو فل  ؛]تمربطا هبا]/[ل 

يه أو َحمأو  ]ِملاك هلم] [أو/و[ )ج( ية أو ] أو تراهثم[مه كجزء من هويهتم  عىل يداأو مطورمسـتخدما علافظا  ثقا فا ل
ية  .عالاجامت

تخدمة املصطلحات حتديد ينبغي/يتعني .3 ية املوضوع احملميملسـا ند لتسم  ميي  ع وفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون اإل قل
تضاء  .قالا
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 2املادة 

يدون   من امحلايةملسـتفا

يدون من امحل شعوب[  مهايةملسـتفا ية[أو ] لا ية] حمللامجلاعات ا  أو مبوجب  مبوجب القانون الوطينةّ حمددكام يهأو   [صلاأل
يدي ] اليت متكل] [معاهدة ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع أو تسـتخدهما  وأ هياحتافظ علأو [ 1ّحمددة يف املادة /ّكام يه معرفةل

 ] هاتطور



 

8 

 

 3املادة 

 نطاق امحلاية

يار   1خلا

بري ينبغي أن تكون/يتعني تعلق بأشاكل  يدين فامي  نوية  تعاملصاحل املادية وا ي يدي،مهللمسـتفملع ثقايف ا تقل ا عىل حنو ما ورد يف  لل
توازنة2 و1 تنياملاد بقا للقانون الوطينم، مصانة بطريقة معقوةل و با و نا سب ما يكون  ط  سـ  .مح

يار   2خلا

نبغي إاتحة تدابري قانوية أو/يتعني ية   إداريةين يا سـأو  بة وفعاةل سـ سـنا يدينصون [من أجل م نوية  للمسـتفاملصاحل املادية وا  ملع
يل ا ملمن خالل ما ييل عىل   ]:ثال ال احلرصسب

يدي  )أ( ثقايف ا بري ا تغالل آخر دون ترصحي ألشاكل ا يت أو ا شف أو  تقلنع أي  ل تع سـ لك ل ب رسية[تثم  ؛]لا

يدينو )ب( تحال ذكل؛ مكصدر ألملسـتفالاعرتاف اب يدي إال إذا ا ثقايف ا بري ا سـشاكل ا تقل ل لتع  ل

يري اذلي حيرف  )ج( تخدام أو ا نع الا تغو لسـ ثقايف ام بري ا تقأشاكل ا ل لتع هاليديل شو ه أو  أو ييسء إلهيا أو يرض هبا  ي
ية دلى  ثقا يهتا ا تقص من أ فأو  لن مه يديني  ؛ملسـتفا

تخدامأي امحلاية من و )د( يقة أو مضلل ألسـا يديللحق خمالف  ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع سلع ل تعلق اب ل، فامي  ي
يد من يويح واخلدمات، مبا  يتأ يدين ب  ؛ هبمصةلأو ملسـتفا

ياران اب[ ناك  سـو لنه تجاري) ه(بة للفقرة خ تغالل ا ناول الا لاليت  سـ  ]تت

بديل  )ه( تجاري أل: 1لا تغالل ا ترصحي لآلخرين ابال سب اإلماكن، من ا يدين،  لمتكني ا سـ ل ح بري ملسـتف لتعشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا  .لل

بديل  )ه( يدين : 2لا تع ا ملسـتفضامن  ّ يوقحلقابمت ثاريةع امجلا ت[ ةسـتئ الا ثا بوا ترصحي مبا ييل ]ةل فامي  وحظرهل يف ا
بري تعتعلق بأشاكل  يديمهي ثقايف ا تقل ا  :لل

يت "1"   ؛لتثبا

سخ "2"  ؛لنوا

 ؛واألداء العلين "3"

تحوير "4"  ؛لوالرتمجة أو ا

هور "5" نقل إىل ا مجلواإلاتحة أو ا  ؛ل

توزيع؛ "6"  لوا

يدي؛ "7" تخداهما ا تخدام ألغراض جتارية خالف ا تقلوأي ا سـ  لسـ

ية الفكري "8" ساب حقوق ا مللكوا  .ة أو ممارسـهتاكت
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 4املادة 

 املصاحل/حلقوقاإدارة 

يار يارات املوجودة (1خلا  )خلدمج ا

يدين، جيوزبناء عىل طلب من  .1  ملسـتفا

بديل  تصة : 1لا ية(خمإلدارة  ية أو  ية أو و حملإ ن طمي  )قل
بديل  تصة: 2لا ية  خمإلدارة و  طن

يدون ووفقا  :ملسـتفيف حدود ما يرصح به ا

بديل  نظميملسـتف إلجراءات ا:1لا يدية يف اختاذ القرار وا تيدين ا لتقل  ل
بديل  ية ل:2لا يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العر فلموا  ث
بديل    للقانون الوطين:3لا
بديل  يةتإلجراءا ل:4لا  طن الو
بديل    للقانون ادلويل:5لا

ية  تا هام ا لأن تضطلع اب ل تصار علهيا(مل  ):قدون الا

يف وإأداء همام )أ( ية وا تو لتثق ا ع شورة واإلرشادل  ؛ملسداء ا

تخدام رصد أوجه و )ب( يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تخداهما اللضامن  ل  ناسب؛ملاعادل وسـا

يص؛ )ج( نح الرتا خو  م

يدي واحملنقدية لانقدية أو غري لافوائد المجع و )د( ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا تقلصةل من ا ل تع لسـ ل لمسـتفيدين ل إاتحهتاّ
يديأشاكلللحفاظ عىل [ ثقايف ا بري ا تقل ا ل لتع  ؛]ل

نافع نقدية أو غري نقدية؛ )ه( تحديد أية  مووضع معايري   ل

يدي ويف تكوين الكفاءات؛ )و( ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا شأن ا ساعدة يف أية مفاوضات  تقلوتقدمي ا ل تع سـ ب لمل  ل

يدين ومبلتشاور مع وإذا نص القانون الوطين عىل ذكل، جيوز لإلدارة، اب[ )ز( يامث أمكن، إدارة ملسـتفا حوافقهتم 
تعلقة  باحلقوق ا يديمل تقلبري ثقايف  نصوص علهيا يف املادة تع تويف املعايري ا مل  سوابل ويس1يسـ تحديد إىل جامعةمن   ] مال اب

نفقات، إن /يتعني .2[ بالغ احملصةل وقدرها وا تعلق مبصادر ا ية فامي  شفا ية للحقوق  لبغي أن ختضع إدارة اجلوانب املا مل ي لل فل ين
يدين ية عىل ا بالغ املا ملسـتفوجدت، الالزمة إلدارة احلقوق وتوزيع ا ل  ].مل

يار ترص (2خلا خميار   )خ

بارشة، أن بناء عىل طلب من  نفعة  يدون ومبا يعود علهيم  تصة، يف حدود ما يرصح به ا يدين، جيوز إلدارة  ما تف مبتف سـخم ملسـ مل
يدين مبوجب هذا /تساعد عىل إدارة حقوق  ].]الصك[ملسـتفمصاحل ا
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 5املادة 

يدات ناءات وا يالا لتقت ث  سـ

يدي/يتعني .1 ثقايف ا بري ا تقلبغي أال تكون تدابري حامية أشاكل ا ل لتع ل ِّيدة  ين تخدام مق يدون من إبداع وا سـملا يقوم به ا ملسـتف
يدي داخل عريف  ثقايف ا بري ا تقلونقل وبادل وتطوير يف جمال أشاكل ا ل تع لت يهنا يف ل يبامجلاعات وفامي  ياق ا تقلا لسـ دي والعريف ل

تعاقدة [فكام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العرية ية لألطراف ا ملمبا يامتىش والقوانني الو األعضاء /ادلول األعضاء/طن
تضاء قسب الا  ].ح

تعني .2 تد ينبغي /يو يدات عىل امحلاية فقط متأن  تخدام إىل أوجه لتقيا يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  خارج عضوية ل
يدة أو امجلا يدي أو العريفملسـتفعة ا ياق ا تقلخارج ا لسـ  .ل

تعاقدة .3 ناءات مالمئة وفقا للقانون الوطين، رشيطة /ادلول األعضاء/ملجيوز لألطراف ا يدات وا متد  سـتثاألعضاء أن  تقي تع
يدي ما ييل ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا تقلأن حيرتم ا ل تع لسـ  :ل

بديل   :1لا

سب اإل )أ( يدين،  حالاعرتاف اب  ماكن؛ملسـتف

 ؛ أو إحلاق الرضر هبمملسـتفيدينإىل اوعدم اإلساءة  )ب(

نصفة )ج( توافق مع املامرسة ا ملوا  .ل

بديل   :2لا

تصار عىل بعض احلاالت اخلاصة؛ )أ(  قالا

يديلا عدم )ب( ثقايف ا بري ا تخدام العادي  تقلتعارض مع الا ل تع لسـ يدين؛لل بل ا تف من   ملسـق

يدينّ بال مربر ابملصاحلررضإحلاق  وعدم )ب( رشوعة  للمسـتف ا  .مل

تعني .4 سموحا هبا يف املادة /يال  ية، سواء اكن  تا سامح ابألفعال ا مبغي ا ل ل ل بقة احلرة [أو ال، ) 3(5ين ملسـإال ابملوافقة ا ّ
يدين نرية  تفوا سـت للمسـ  ]:مل

تخدام )أ( يدي يف احملفوظاتأشاكل  سـا ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع تاحف أل بات أو ا مل أو ا ثوملكت سات ا ل املؤ يةس  فقا
ثقايف ها صون الرتاث ا لألغراض غري جتارية هد يف؛ف يل وا بحث وا لتثق، مبا يف ذكل ألغراض الصون والعرض وا ث  لمتل

يدي[ )ب( ثقايف ا بري ا تعارا من أشاكل ا هام أو  نف أصيل يكون  تقلوإبداع  ل تع سـ لمص ل م  ].مسـتل

شف[[ .5 رسية من ا يدي ا ثقايف ا بري ا ناء حامية أشاكل ا لكاب تقل ل لتع ل ل سموح هبا مبوجب ]سـتث مل، ويف حدود األفعال ا
تجارية، ال  ية مبوجب قانون العالمات ا ية مبوجب حق املؤلف أو اإلشارات والرموز ا نفات ا شأن ا لالقانون الوطين  حملم حملم ملص ب

يدي/يتعني ثقايف ا بري ا تقلبغي حظر أي فعل من تكل األفعال مبوجب حامية أشاكل ا ل لتع ل  ].ين
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 6املادة 

 مدة امحلاية

يار   :1خلا

نصوص علهيا /يتعني .1 يدي ما دامت تكل األشاكل تفي مبعايري امحلاية ا ثقايف ا بري ا متر حامية أشاكل ا ملبغي أن  تقل ل لتع ل تسـ ين
 ؛ من هذه األحاكم1يف املادة 

يدي من أي  .2 ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تقلوامحلاية ا ل تع لملم بارش هبتغيري أو شويهت أو حتريفل ي آخر أو تعد  دف ّ
سمعة  يدينباإلساءة هبا أو  متي إلهيا أو بصورهتا،ملسـتفا نطقة اليت  تن أو ا تعنيمل متر ألجل غري حمددينبغي أن/ي   ّ ّ  .تسـ

يار   :2خلا

تعني .1 يدي عىل األقل،  ثقايف ا بري ا تعلق ابجلوانب املادية ألشاكل ا يفامي  تقل ل تع لي ية /ل منبغي أن تدوم حاميهتا لفرتة ز ين
 .حمدودة
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 7املادة 

ية رشوط ا شلكا  لل

ّبغي أال ختضع/يتعني، ]مكبدأ عام[ يدي ين ثقايف ا بري ا تقل حامية أشاكل ا ل لتع يةألل  .شلكي رشوط 
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 8املادة [

 املصاحل/ وممارسة احلقوقواجلزاءاتالعقوابت 

يار ( .1 يق هذا الصك، مبا يف /يتعني): 1خلا بة وفقا للقانون الوطين لضامن  نا تدابري ا ببغي إاتحة ا سـ مل تطل ذكل تدابري ين
نع اإلرضار، عن قصد أو عن إهامل، ابملصاحل املادية و ية أو إدارية  يا ملقانوية أو  سـ سـ يدين/ن نوية  للمسـتفأو ا عىل أن  ،ملع

يةل للردع شلك و ية  سـتكون اك لت  .ف

يار ( .1 نازعات /يتعني): 2خلا يات لإلنفاذ وسوية ا ملبغي إاتحة آ ت ل  وجزاءات، ومهنا وعقوابت ]وتدابري حدودية[ين
يةاجلزاءات ية واملد نا ن ا ئ ية،جل بة واك نا رسة و ف تكون  سـم ّ يدي مي ثقايف ا بري ا تقليف حال خرق امحلاية املكفوةل ألشاكل ا ل لتع  .ل

بدل اذلي /يتعني .2 ناء عىل هذا الصك للقانون الوطين  نوحة  بل الاتصاف لصون امحلاية ا للبغي أن ختضع  ب ملم ن ّسـ ين
يه ابمحلاية فيطالب  َ. 

شأت[ .3 تعنينيف حال  يدي،  بري ثقايف  تخديم  يدين و يدين أو بني ا نازعة فامي بني ا ي  تقل تع مسـ تف تف سـم ملسـ ينبغي أن حيق /مل
نازعات تكون معرتفا هبا يف القانون ادلويل و سوية ا تقةل  ية بديةل  ية إىل آ يل ا ملللك طرف أن  ت سـ ل لقض لحي  ]]1.أو الوطين/م

                                                 

تحكمي والوساطة 1 بو  للثل مركز الو ي  .م
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 9املادة [

ية تدابري الاتقا لا ن  ل

نصوص علهيا يف املادة تطبق هذه األحاكم .1 يدي اليت تفي ابملعايري ا ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا مل عىل  تقل ل تع لمج ند دخول 1ل ع 
نفاذ  .لاألحاكم حزي ا

يار   1خلا

بق أن /يتعني .2 تدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين واليت  سـبغي لدلوةل أن تضمن ا ل ين
سـهبا الغري  .كتا

يار   2خلا

بل دخول هذه األحاكم /يتعني .2 يدي اليت بدأت  ثقايف ا بري ا مترة خبصوص أشاكل ا يف األفعال ا قبغي  تقلن ل تع لي ل ملسـ تك ي
باحة أو اليت  تكون  نفاذ واليت ما اكنت  محزي ا ل تامتىش مع األحاكم، يف غضون تنظمها ل تلفة،  لاألحاكم بطريقة   معقوةل فرتةخم

نفاذها لبعد دخو سـهبا الغري املؤهلني وفقا للفقرة  احرتةطي رش،لحزي ا بق أن ا تام احلقوق اليت   .3كسـ

ية اليت دلهيا حقوق فهيا واليت و .3 ية خاصة للجامعات ا تيس أ يدي اليت  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا نفامي  مه تقل ل تع ملعي ل تكل
ّتكون قد أخرجت عن نطاق حتمك تكل امجلاعات،  تكل امجلاعات احلق يفينبغي أن /يتعنيِ  ]. اسرتجاع تكل األشاكلليكون 
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 10املادة 

 الامتيش مع اإلطار القانوين العام

توح  مفيار  يارين (خ  )2 و1خلدمج ا

ناول،  األخرىلالصكوك ادلوية  أن تراعي امحلاية مبوجب هذا الصكينبغي/يتعني ية الفكريةتتومهنا تكل اليت   والرتاث مللك ا
ثقايف، توافق أن  ولا معتعمل اب  ].هال
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 11املادة [

ية  طناملعامةل الو

نافعينبغي أن تكون احلقوق /يتعني ية ملوا تأ تا يدي من مل ثقايف ا بري ا تقل حامية أشاكل ا ل لتع ية مبوجبل تدابري أو القوانني الو ن ا طل
ميني يف بدل حمل نفاذل هذه األحاكم ادلويةتضعاليت  نني أو  يدين املؤهلني، من موا يع ا تاحة  مق  ط تفمجل تعاقد/ملسـم دوةل /مطرف 
بات أو الالزتامات ادلويةعضو/وعض نه كام هو حمدد مبوجب الوا ل  جي تعني. بع يدون األجانب /يو تع ا تفبغي أن  ملسـن يمت  األهلي

يدون من مواطين نفسها نافعملابحلقوق وا تع هبا ا ملسـتف اليت  تعاقد/بدللايمت يه/ادلوةل العضو/ملالطرف ا تاح  فالعضو اذلي   ت
نافع احلقوق وكذكلامحلاية،   ].ل مبوجب هذه األحاكم ادلويةخصيصامنوحة مل املوا
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  12املادة [

تعاون عرب احلدود  لا

تعاقدة يدي يف أقالمي أطراف  ثقايف ا بري ا ميف احلاالت اليت تقع فهيا أشاكل ا تقل ل لتع  ينبغي/يتعني ،خمتلفةأعضاء /دول أعضاء/ل
تعاقدة تعاون تكل األطراف ا ملأن  يدي اليت تقع خارج عىل معاجلة حااألعضاء /عضاءاألادلول /ت ثقايف ا بري ا تقلالت أشاكل ا ل لتع ل

 .]احلدود
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رس ّيقات ا ي  ملتعل

 1تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

يان وهام .1 نواانن فر يف  عأ ع يديتعريف : ض ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يوي مع ل ناسق  يق  ية من أجل  ن ومعايري األ بحتق ت هل
يديةمنص   .لتقلرشوع مواد املعارف ا

تالف أهداف  .2 تالف أو ا يار واحد مع إبراز نقاط الا يارين أدجما يف  شرتكة بني ا نقاط ا خوملا تعددت ا خ خ خل مل ل
تعامل القوسني امل ياسة العامة اب سـا بدائلّربعلسـ تخدام ا لني أو اب توافق . سـ شلك أفضل نقاط ا نا هذا الهنج أن حندد  لو ب ميكّن

تال  .فخونقاط الا

يديويف تعريف  "1" ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعريف هو نص ل يه فا ية، و ل مت الاتفاق عىل األشاكل األسا عل سـ ّ
ثةل بني "منقح" ثةل أو عدم إدراهجا وهذا فقد وضعت األ شأن إدراج األ تلف  م، ولكن  ل م ب  ني؛قوسخن

ياران  "2" يدية، مجع ا بع يف نص املعارف ا يا مع الهنج ا خلومتا تقل ت لشـ ية يف قامئة واحدة، مما ميكن مل ّشأن رشوط األ هل ب
ية اليت ميكن الاتفاق علهيا هل رشوط األ شلك أ نة من أن حتدد  هلا ب واجلدير ابملالحظة أيضا أن عددا من . سللج

يدين يف املادة  نت إشارة إىل تعريف ا ية  ملسـتفمعايري األ تضم هر تكل اإلشارة يف بداية القامئة. 2هل تكرار  تظوتفادي ا ل  .ل

نة موضوع نقل  .3 رشة  تاسعة  نص املعروض عىل ادلورة ا للجوناول ا ل ل يديعت ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يل إىل ل ج من 
تلفني سب هنجني  خميل  ح ثاين. ج ية وفقا للهنج ا تعريف، فامي أدرج يف معايري األ لوأدرج املوضوع، وفقا للهنج األول، يف ا هل ُل ُ .

سخة، أدرج املوضوع يف ا ُويف هذه ا يديةلن بع يف نص املعارف ا يا مع الهنج ا تقلتعريف، وذكل متا ت شـ لل ويالحظ أن وفدا . مل
سة العامة األوىل، وذلا فقد وضعت امجلةل بني  هوم يف ا جللوحدا اعرتض عىل هذا ا  .نيقوسملف

نارص أخرى إىل تعريف  .4 سة العامة األوىل إلضافة  ناء ا هامات أ عوقدم عدد من اإل جلل ث س بري اُ لثقايف لتعأشاكل ا
يدي نصلتقلا ية عىل ا تا يريات ا يه فقد أجريت ا ل، وناء  ل ل تغ عل  :لب

ثال  )أ( نعة"منقلت  ئة " قاأل نعة قد تكون إما ملموسة أو غري ملموسة؛) ج(لفإىل ا هار أن األ قإل  ظ

ئة  )ب( نوع يدواي إىل ا سجاد ا ثال ا يف  لفوأ ملصم ل بد مؤيدو هنج القامئ). د(ض ناء اجامتع فريق اخلرباء مل  يوأ ة أي ث
 اعرتاض عىل ذكل؛

بارة  )ج( يض عن  عوا يدية"سـتع ية وا تقلاأللعاب الراي يدية"بعبارة "  واأللعابلض ية ا تقلاأللعاب واأللعاب الراي  ؛"لض

هوم  )د( يفت إىل  مفوأ يل"ض يل إىل  جمن  يال"عبارة " ج يديألن " جوفامي بني األ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  قد ل
يال؛ جتقل فامي بني األ  تن

بارة  )ه( يص من  تا ا ناء اجامتع فريق اخلرباء، أزيلت عال عوأ نص لتث يةل مهنا"م يان أنه 1يف الفقرة " تشكأو أية  لب 
ئات ناك ثالث  فميكن أن تكون  يدي: ه ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يدي امللموسة، ول ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  غري ل

يديامللموسة، و ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نارص غري امللموسة  اليت ل نارص امللموسة وا يةل من ا لعيه  لع مثل (تشك
نعة  ).قاأل
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ئة من  .5 تعلق بلك  تحويرات فامي  شأن اإلشارة إىل ا سة العامة األوىل  ناء ا فوقدم اقرتاح أ ي ل ب جلل ثقايف ث بري ا لأشاكل ا لتع
يدي ية اجلديدة لتقلا يس ملوانقش فريق اخلرباء هذه ا). ه(ع، وأدرج ذكل يف الفقرة الفر لسأةل ورأي أعضاؤه بوجه عام أنه 

سأةل تغري  تحديد ألن  تحويرات اب ممن الرضوري اإلشارة إىل ا ل يديل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  عىل مر الزمن مذكورة يف ل
ية  هليار األ شري إىل تطوير ) ج(مع يديياذلي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تحوي. ل هوم ا ناك أيضا إماكية اخللط مع  لو ن ر مفه

نظر يف إماكية إضافهتا يف ماكن آخر. 3 املذكور يف املادة تحويرات ا نوطلب من الوفد اذلي اقرتح إضافة ا ل  .ل

تعلقان ابلفقرة  .6 تخدمة لوصف 3ملودمج الاقرتاحان ا ياغة ا يد احمليل يف ا نص عىل املرونة عىل ا سـ اليت  لص لصع أشاكل ملت
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ناك فرقان بني الاقرتاحني.  يف القانون الوطينل  :هواكن 

يار إىل  "1" ٌأشار ا يار اآلخر إىل " املصطلحات"خت يار احملدد للمصطلحات"ختفامي أشار الا تخدم ". ختالا سـوا
رس بديل  ّا بدو أكرث وضوحا؛" املصطلحات"ملي  يألنه 

توى الوطين أو إىل "2" ثاين ابإلشارة إىل ا تعلق الفرق ا سـو ل مييملي ميي ودون اإل توى الوطين واإل قل ا قل . ملسـ
بارة  نص  تخدم هذا ا عو ل تضاء"يسـ ند الا ميي  قوفقا للقانون الوطين ووفقا للقانون اإل ع وأضاف فريق اخلرباء ". قل

شمل احلمك حاةل الاحتاد األورويب  ميي  لياإلشارة إىل القانون اإل تحديد ما إذا (قل تطلب األمر مزيدا من العمل  لوقد  ي
سب ذلكل أو الاكن ا ميي احلل األ نلقانون اإل تخدم مصطلح ). قل ألن مصطلح " (ترشيع"ألنه أوسع من " قانون"سـوا

ية، إىل غري ذكل ية واللواحئ ا رشيع واألحاكم القضا شمل ا ميالقانون  ئ لتنظي ية) لت يدرا شمل األنظمة ا لوميكن أن   .لفي

 :قضااي عالقة

متكن ا .1 تعريف، مل  تيف امجلةل األوىل من ا بعض من اذلين اقرتحوها ". فين"للجنة من الاتفاق عىل إدراج لكمة ل لوقال ا
تفريق بني  يديلإنه من الرضوري ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ية احملضة، وأما املعارضون لللكمة فأشاروا ل ظيف من األشاكل الو

يديإىل أن  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ية وقالوا إهنا غري ل يس ابلرضورة  فن  تعريفل يد ا ية و لموضو ّع وحبث فريق اخلرباء، . تق
 .يريض الطرفني" فين"دون جدوى، عىل بديل للكمة 

بديلني الواردين يف تعريف  .2 يديلويف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بارة ل تخدام  ناك اتفاق عىل ا ع، مل يكن  سـ يعرب فهيا "ه
يدية ثقافة واملعرفة ا تقلعن ا بارة " لل ثقاف"عأو  يدية ة واملعرفةلتدل عىل ا يل فريق اخلرباء إىل بديل ". لتقلا نه " يعرب فهيا"ميو لكو

توصل إىل توافق اآلراء متكن من ا لمل  بديل . ي ناول العالقة " تدل عىل"لوقال املؤيدون  نظر يف لغة بديةل  تعدون  تتإهنم  لل مسـ
يديمع  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  .ل

ية األخرى امل .3 بديلني الواردين يف تعريف عومن بني القضااي املوضو يديلطروحة يف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ُ اإلشارة ل
يدية ألن ". املعرفة"إىل  يدي، يف نظر أي شعب أصيل، ويقة الصةل ابملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ث تقل ل لتع ل بري ُل لتعأشاكل ا

يدي ثقايف ا تقلا هرها، مما يعين أنهلل يدية و سد املعارف ا تظ  تقل يدية يف تعريف لجت هم أن ترد إشارة إىل املعارف ا لتقل من ا مل
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تاحة . ل ية امحلاية ا ها من ذكل ألنه قد يؤدي إىل ازدوا ملغري أن بعض الوفود أبدت  ج قلق

رشوعي املواد يدية يف  مللمعارف ا ية مع . لتقل شلكة الازدوا جوحاول فريق اخلرباء،دون جدوى، معاجلة  اإلبقاء عىل إشارة م
يدية يف تعريف  يديلتقلإىل املعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ياران وهام. ل ية أو حتويل اإلشارة إىل : خونوقش  شـإضافة حا

ية  .هلاملعارف إىل معايري األ

ناد تعريف  .4 شأن ا تالف قامئا  تويظل الا سخ يديب ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تضل ئات عامة أو أن  ي إىل  من قامئة ف
ثةل نا أكرب بأن موضوع امحلاية املعين محمي. مابأل ية فقط وأهنا توفر  ثةل إن القامئة تو يويقول مؤيدو إدراج األ يقيح ض فامي يرى . م

يؤدي إىل  ثةل  ها يف قامئة، وأن إدراج بعض األ تطلب ابلرضورة و ثةل ال  ثةل أن حامية تكل األ سـاملعارضون إلدراج األ مي ضع م م
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نارص وت نارص أخرى دون قصدعإدراج  ثةل . عرك  يان األ ية  ية تو بحث يف إضافة حا موأبدى بعض اخلرباء اهامتهمم اب ب يح شـ لل ض
يح. يف القامئة تو يد إىل ا يل الو تخدام القامئة ا ضومن أبرز القضااي املطروحة ما إذا اكن ا ل حسـ  .لسب

ية .5 ية عالقة فامي خيص قامئة معايري األ تا هلوال تزال القضااي ا ل  :ل

بار ظ )أ( تالف حول ا عتهر ا شاط الفكري اإلبداعي"خ نتاج ا ند . معيارا من املعايري) أ(2يف الفقرة " لن ستوقد ا
بو وأضافوا صفة  ية الو هوم إىل اتفا يمؤيدو هذا ا ق شاط الفكري، إذ ال ميكهنم تصور حاالت ال " اإلبداعي"ملف لنإىل ا

شاط فكري يدي من  بري ثقايف  نتأىت فهيا  تقل تع يع وأعرب آخرو. ي شغاهلم بأن  مجن عن ا ثقايف ن بري ا لأشاكل ا لتع
يدي شاطا فكراي لتقلا بارها  ن ال ميكن ا يار) مثل الطقوس(عت تدالل عىل هذا ا ية الا ملعوسألوا عن  سـ ناك . كيفت ههل 

بدد قلق املعارضني هل؟ هوم مبا  يد هذا ا ييل آخر  ملفسـ لتجب  س

تعامل امجلةل ) ب(2ويف الفقرة  )ب( تالف حول ا سـناك ا ها...زيا مم"خه تاجا فريدا  ل أو  بارة  " ن ". تمربطا هبا"عأو 
بارة  شغاهل بأن  عوأعرب وفد عن ا بعاد " تمربطا هبا"ن ية ال تغري اك يديسف ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يةل ل ص غري األ

شة حول املوضوع؛ نا تفكري وا قواقرتح مزيدا من ا مل  ل

ناك تكرارا بدون داع لإل2ويف الفقرة  )ج( بدو أن  ه،  ية أو ] أو تراهثم[كجزء من هويهتم "شارة إىل مجةل ي ثقا فا ل
ية سأةل). ج(و) ب(يف الفقرتني " عالاجامت نظر يف ا مترار يف ا ملوميكن الا ل  .سـ

 2تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

يارين  .1 يض عن ا خلا رش2 و 1سـتع تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا ع يف ا ل نة بفقرة واحدةل  يه كام"وأشري إىل مجةل . للجة 
شأن "  مبوجب القانون الوطينةّحمدد ها  نا نة  بملعاجلة القضااي اليت ظلت ا ت شعوب"واإلشارة إىل ". األمم"قشللج امجلاعات  أو لا
ية ية حمللا تخدام مصطلح " صلاأل ية"سـيه حماوةل ملراعاة اعرتاضات بعض الوفود عىل ا شعوب األ صلا  أن احملاوةل مل ومبا". ل

شعوب"تنجح فقد وضع امس بة ملصطلح قوسبني " لا ية"لنسـني كام هو احلال اب بعض عن قلقه " حمللامجلاعات ا لبعد أن أعرب ا
ناسب شلك  ممن أن املصطلح غري حمدد  بني " هاتطورأو تسـتخدهما  وأ هياحتافظ علأو ...اليت متكل "ووضعت امجلةل . ب

تظار إجراء بعض القوس بحث حول عالقهتا ابمجلةل الواردة يف املادة نني يف ا  .1لوفود ملزيد من ا

بس" معاهدة"وأدى إدراج مصطلح  .2 واملراد ابملصطلح هو اإلشارة إىل . للإىل جانب القانون الوطين إىل نوع من ا
تحدة بائل يف الوالايت ا ملالاتفاقات مع ا ية دوية. لق ياق، فاملعاهدة ال تعين اتفا لويف هذا ا قسـ أشار الوفد اذلي اقرتح إدراج و. ل

هوم القانون " املعاهدة" مصطلح  شاورات لريى هل من املمكن إدراج تكل املعاهدات مضن  يجري مزيدا من ا مفإىل أنه  مل سـ
 .الوطين

يار  .3  . ألنه مل حيظ ابدلمع3خلوحذف ا

 3تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

رشةمل يطر .1 تاسعة  نة يف دورهتا ا نهتجة اليت حددهتا ا ية ا بادئ األسا يري عىل ا عأ  ل للج مل سـ مل  :تغ

يار  )أ( نهتج يف ا بدأ ا خلوا مل تحديد نطاق امحلاية؛1مل تع ادلول بأقىص قدر ممكن من املرونة  ل هو رضورة أن   تمت
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يار )ب( نهتج يف ا بدأ ا خلومتزي ا مل مل تض2ي يل والرصامة و ي بدرجة أكرب من ا تغالل لتفص ية الا سـمن هنجني خبصوص  قض
ها  بغي  شطة اليت  تجاري أحدهام هنج يصف نوع األ ميا تنظن ي ن نظمي(ٌل  .واآلخر هنج قامئ عىل احلقوق) لتهنج ا

بديلني يف الفقرة  .2 تحديد ا يفة  ية  يريات  لوأدخلت  ل شلك يار ) ه(طفتغ شلك أوحض2خليف ا  .ب 

يار  .3 يدين "ُ غريت اإلشارة إىل 1خلويف ا يديمن ملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعلق ا"بعبارة " ل ييدين فامي  ملسـتف
بري يديمهتعبأشاكل  ثقايف ا تقل ا هار العالقة بني املصاحل و" لل يديظمن أجل إ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شلك أفضلل وهذا . ب 

ندا ياغة من اقرتاح وفد  يري يف ا كا لص  .لتغ

يار .4 يفت مجةل يف بداية فا2خلويف ا تايل ض، أ نحو ا سة العامة عىل ا لحتة الفقرة كام هو مقرتح يف ا ل ينبغي /يتعني"جلل
ية   إداريةنإاتحة تدابري قانوية أو ياسا تأو  بة وفعاةل سـ سـنا يدينمن أجل صون م نوية  للمسـتفاملصاحل املادية وا  من خالل ملع

ثال ال احلرص ما يل ا ملييل عىل  رس مل يكقوسوترد امجلةل بني ". سب تحظى به من مليني ألن ا تأكدا من درجة ادلمع اذلي  سـن  م
يار   .2للخدلن املؤيدين اآلخرين 

بديل  .5 يار ) ه( من الفقرة 2لوخبصوص ا تخدام صفة 2خلمن ا تة"سـ، أعرب وفد عن قلقه من ا ثا با اليت وضعت بني " ل
 .نيقوس

نحو ذاته، أعرب وفد عن قلقه إزاء اإلشارة إىل  .6 ثقايف لوعىل ا بري ا لأشاكل ا يديلتع بديل لتقلا رسية فقط يف ا ل ا  من 2ل
ية  رسية"ووضعت صفة ). أ(عالفقرة الفر شـهتاقوسبني " لا نا تذكري الوفود  قني  مب شري إىل . ل ية  رس إن الفقرة الفر توقال ا ع ملي

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شف عهنا بعدل يدة اليت مل  رسية ألن هذه األخرية يه األشاكل الو ُ ا يك ح  .ل

ب .7 ناول موضوع امل)ه( من الفقرة 2ديل لوحذف ا ثاري (عادةلالاكفأة ت، اذلي  سـتئبديل حلق ا رس مل ) ك مليوذكل ألن ا
بديل هذا ا لتلق دعام   .لي

 4تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

رس عىل املادة : مالحظة .1  .4مليهذه يه املرة األوىل اليت يعمل فهيا ا

يار أ .2 نة يف ا رشة  تاسعة  يارات املعروضة عىل ادلورة ا خلدجمت ا للج ل  اجلديد ونقحت من أجل حتديد املفاهمي 1عخل
تكرار ية بصورة أوحض وحذف ا لاألسا ية احملددة يه اكآليت. سـ  :سـواملفاهمي األسا

يدين  )أ( هوم يف الفقرة (ملسـتفإدارة احلقوق بأمر من ا هذا ا يغ  ملفناك عدد من ا ل لص لنص املقدم إىل ادلورة  من ا1ه
ثل  نة  رشة  تاسعة  ما للج ية للحقوق"عل يدين...عتعود اإلدارة امجلا ترصحيات/متنح"... ، و"ملسـتفإىل ا نح ا ليه اليت  " مت

ناء عىل طلب"و همبناء عىل طلب من "و..." بتعمل  شاور  يدين واب معا لتتف نرية "و" ملسـ بقة ا ملسـتمبوافقهتم ا ملسـ
شاركهتم شطة اليت يقرتح أن تضطلع هبا اإلدارة، وتكر")مومبوافقهتم و هوم أيضا يف األ نر هذا ا نقح، . ملف نص ا ملويف ا ل
تخدمت امجلةل  يدين، جيوزبناء عىل طلب من "سـا يدون... ملسـتفا يد " ملسـتفيف حدود ما يرصح به ا جتسـمن أجل 

ياغة األكرث وضوحا ومشوية هوم ألهنا يه ا لا لص هوم يف قامئ. ملف ملفويس رضوراي تكرار ا هامل  .ملة ا

يارات فامي ييل )ب( ثل ا نظام ما،  خلوخبصوص معل اإلدارة وفقا  مت  :تل
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نظمي  "1" يدية يف اختاذ القرار وا تاإلجراءات ا لتقل شطة اليت يقرتح أن تضطلع هبا (ل هوم يف األ نتكرر هذا ا ملف
نة وردت لكم: مالحظة). اإلدارة رشة  تاسعة  نص اإلنلكزيي املقدم إىل ادلورة ا للجيف ا ل " governance" ةعل

بعي؛. يف ماكن آخر" government"يف ماكن ولكمة  يل إن اللكمة األخرية يه خطأ  مطو  ق

نقح(والقانون العريف  "2" نص ا ملتخدم ا ل يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العرية"... امجلةل ) يسـ فللموا " ث
يدية يا مع نص املعارف ا تقلمتا  ؛)لشـ

 والقانون الوطين؛ "3"

ية؛واإل "4"  طنجراءات الو

 .والقانون ادلويل "5"

هام لإلدارة  )ج( يارات(ملومجموعة من ا خلناك مجموعة من ا ترص اإلدارة عىل ). ه هوم أال  نقح  نص ا يف إىل ا تقوأ ّمف مل ل ض
يدية نة املأخوذة من نص املعارف ا هام ا لتقلقامئة ا ملمك هام يف الفقرتني . مل ف  يف قامئة واحدة وحذ2 و 1ملومجعت قامئتا ا

تكرار نة، وذلكل مل توضع . لا هام  ناك دمع  نة ما إذا اكن  رشة  تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا بني من ا يومل  ه للج ل معل مل عت ي
هام بني  ناء امجلةل قوسملا يديللحفاظ عىل "سـتثني يف هذه املرحةل اب ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ألهنا ) د(يف الفقرة " ل

بريإضافة إىل الاقرتاح املقدم إىل ا بدو، بدمع  نة ومل حتظ، عىل ما  رشة  تاسعة  كدلورة ا ي للج  .عل

ية وصف اإلدارة وهام )د( يان فامي خيص  بدآن أسا يفوانهتج  كم سـ سأةل تعود أساسا إىل ) 1: (ُ مأن إدارة احلقوق يه 
ية،  ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل ية) 2(ل تدخل احلكومة عرب إدارة و نوأنه من الرضوري أن   1لبديل وهيدف ا. طت

نة  تصة ا يع أنواع اإلدارات ا ية  ملمكإىل  خمل مج ية(تغط ية أو  ية أو إ حملو مي قلن بديل ). ط ية 2لوأما ا شري إىل إدارة و ن  طي ف
بديل . خمتصة لهل حنذف ا بديل 2ف نة؟1ل إذا غطى ا يع احلاالت ا ملمك   مج

يار  .3 ية جديدة 1خلويف ا يفت فقرة فر ع اجلديد، أ يار. لهندإلدخال اقرتاح من وفد ا) ز(ض يف 1خلونقح ا شلك  طف  ب
يدي بري ثقايف  يدي بدال من حقوق  بري ثقايف  تعلقة  تقلشري إىل احلقوق ا تع تقل تع مل ٍي ب ها قوسوترد بني . ل نا قشني فكرة جديدة مل  ت

نة بعد ُا  .للج

تان  .4 تضمن الفقراتن األ ية،  يوإىل جانب املوضوعات الر ت صلسـ شأن تقدمي تقارير إىل الو3 و2ئي يبو واإلدارة ب اقرتاحني 
ية ها3وحذفت الفقرة . لاملا بري حلذ بو بعد إبداء دمع  تقارير إىل الو شأن تقدمي ا ف  ك ي ل ني ألن قوس بني 2وترد الفقرة اجلديدة . ب

 .بعض الوفود اعرتضت علهيا

بح  .5 نوان  يصوغري ا للع ّ يدية" إدارة احلقوق"ُ يا مع نص املعارف ا تقلمتا بارة واقرتحت بعض الوفود اإلبقاء عىل. لشـ ع 
يعة الصك" املصاحل/احلقوق" يقن أكرث من . طبإىل حني معرفة  ندما  ية الحقا  نوان ا يعة ا ناول  ناك من اقرتح  نتو ع لفعل لع ب ت طه

ناول هبا الصك احلقوق أو املصاحل ية اليت  تا ييف  .سـلك

يار  .6 يف ا خلوأ يار أقل طوال وذكل معال ابقرتاحات عدد من الوفود2ض يار يه أن إدارة وفكرة هذا. خ اجلديد وهو  خل ا
ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللاحلقوق تعود أساسا إىل ا صل يه فال داعي إىل أن يكون صارما)إىل غري ذكل(ل ند . عل، و عو

تني هام يعود إىل امجلاعة واحلكومة ا ساعدة احلكومة، فإن حتديد ا يطلب  ملعنمل توحاة من اقرتايح . م ياغة  سـوا جملس ملص
شعب الصايم يار الطويل والاحتالا ياغة مأخوذة من بداية ا خلد األورويب، ولكن ا بارة . لص تخدمت  عوا " املصاحل/احلقوق"سـ

نقطة، ووضعت أيضا لكمة  شأن هذه ا تخذ بعد أي قرار  لبديد قلق بعض الوفود اليت أشارت إىل أنه مل  ب ن بني " صك"لت
يعة الصكقوس  .طبني ألنه مل نقرر بعد 
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نقاش  :للالقضااي املطروحة 

يار هل .1 يار الطويل؟2خل ا تلفة يف ا تقريب وهجات نظران ا يد  يار  يار القصري،  خل، أي ا خمل ل مفخل  خ

بدائل يف الفقرة  .2 يع ا تاج إىل  لهل  مج يار 1حن ية والقانون 1خل من ا تاج إىل اإلجراءات الو ثال هل  يل ا ن؟ فعىل  حن طمل سب
نظميإج"كالوطين؟ ويف ميكن أن يكون القانون ادلويل وجهيا؟ وهل تدخل  يدية يف اختاذ القرار وا يدين ا تراءات ا لتقل ل " ملسـتف

يةا"مضن  يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العر فملوا تخدام مصطلح واحد فقط من هذه املصطلحات؟"ث  سـ؟ وهل ميكن ا

 5تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

يارين  .1 تلفان2 و1خلمبا أن ا ية 5 و4 يف الفقرتني خي  ياران ووضعت الفقرة الفر ع فقد أدمج ا  بني 5والفقرة ) ب(4خل
سموح هبا مبوجب قانون قوس تقل واألفعال ا بارية لإلبداع ا ناءات اإل تلف علهيا فامي خيص الا نقاط ا يح ا تو ملني  سـ خمل ل ض ملل ج سـتث

تجارية  .لحق املؤلف وقانون العالمات ا

ثالث يف الفقرة بوناء عىل طلب وفد الربازيل، .2 بار اخلطوات ا تكامل ا ثة ال يفت خطوة اث ل أ ت سـ ل واخلطوة . 3خض
ية يه   ".بعض احلاالت اخلاصة"فاإلضا

بعاد  .3 ها إزاء ا شغا توأعربت بعض الوفود عن ا سل يدين ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رسية يف الفقرة ل يه فقد وضع 5ل ا عل، و
شاورات حول املوضوعوقالت تكل ال. نيقوسجزء من هذه الفقرة بني  تجري مزيدا من ا ملوفود إهنا   .سـ

تني  .4 يفة عىل الفقرتني الفر يريات ا يوأدخلت بعض ا عتغ يف"لإلشارة إىل لكمة ) ب(4و) أ(4لطفل بارة " لتثقا عو
ياب أي خالف حوهلامقوسومل يوضع هذان الاقرتاحان بني ". مسـتعارا من"  .لغني يف هذه املرحةل 

ثل ، أيد و4ويف الفقرة  .5 يا اقرتاح  ممفد أسرتا ية وساكن اجلزرل شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا صلمؤ ل ل  )FAIRA( س
نرية بقة ا ملسـتإضافة اإلشارة إىل املوافقة ا يفت تكل اإلشارة بني . ملسـ  .ني النعدام توافق آراء عىل الفكرةقوسضوأ

 :قضااي عالقة

بديلني يف الفقرة  .1 تفق عىل أحد ا لهل ميكن أن  بدو أن 3ن بديل ي؟ و بديل 2لالوفود تدمع ا وإن مل . 1ل أكرث من ا
يهنام؟ هل جنمع  ناءات يف القانون الوطين،  تحديد الا تني  يار إحدى ا بتطع ا ف سـتث ل يغ ت لصسـ  خن

ناءات يف مادة نطاق امحلاية  .2 يلكة بعض الا رس اهامتمه بفكرة إعادة  سـتثوأبدى ا ه سائل املطروحة يف  وال(ملي ملسـامي ا
ية  نطاق امحلاية )5 والفقرة )ب(4عالفقرة الفر ية  سأةل ألن القضااي الر ناول هذه ا متكن فريق اخلرباء من  ل، وهمام يكن مل  سـ مل ئيت ي
 .ال تزال عالقة

 6تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

يار 3حذفت الفقرة  يف 1خل من ا ثري من الوفود إىل أهنا ال  ش بعد أن أشار ا تض بق عىل 1يئا إىل الفقرة لك أشاكل ستنط اليت 
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع نحو ذاتهل رسية عىل ا رسية وغري ا ل ا ل  .ل
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 7تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

ية  تا حاقرتح أحد الوفود وضع امجلةل الا يات قوسبني " مكبدأ عام"فت شة تدا نا سن  عني، ولكن مل  ق مت رس إن . ذكلي مليوقال ا
ياراي ولكهنا ال تعرقل امحلاية  ية رشطا ا رشوط ا ية احلاالت اليت قد تكون فهيا ا ياغة هو  هدف من هذه ا تا شلك تغط خلص ل ل ل

نوحة  .ملما

 8تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

بادئ . 8رس عىل املادة مليهذه يه املرة األوىل اليت يعمل فهيا ا: مالحظة .1 تلف ا بع هو حتديد أوحض  ملوالهنج ا خمل ملت
نص  نهتجة يف ا لا تالف)الهنج املرن مقابل الهنج الصارم(مل توافق والا خ، ونقاط ا  .ل

توى الوطين  .2 بغي أن حتدد عىل ا بل الاتصاف  توافق فكرة أن  سـومن بني نقاط ا ن سـ ملل نص (ين ياري ا لورد ذكل يف  خ
نةاملقدم إىل ادلورة ا رشة  للجتاسعة  رشيع ابإلشارة ). عل تعاضة عن اإلشارة إىل لكمة ا لتوناء عىل اقرتاح أحد الوفود، مت الا سـ ّب

يا مع إشارات أخرى يف الويقة بارة القانون الوطين وذكل متا ثإىل  شـ  .2يوشلك ذكل اآلن الفقرة . ع

سوية الزناعات، وم .3 ية بديةل  هوم آ ناك توافق آراء عىل  تومل يكن  ل له نه ميكن أن قوسن مثة فقد وضع ذكل بني مف لكني و
يار  يار 1خليدرج يف ا  .3يوشلك ذكل اآلن الفقرة . 2خل أو ا

ياران يف الفقرة  .4 ناك  خو يار صارم (1ه خيار مرن و يار ). خ  : نالحظ ما ييل1 يف الفقرة 1خلوفامي خيص ا

يار 2 و1أدجمت الفقراتن  )أ( ياغة؛1خل من ا يد ا تو لص األصيل   حل

يار 2أشارت الفقرة  )ب( تدابري" القدمي إىل 1خل من ا ية أو "ُوأخذت امجلةل . فقط" لا يا سـتدابري قانوية أو  سـ ن
نصني؛" إدارية ناسق بني ا يدية خللق نوع من ا لمن نص املعارف ا ت لتقل  ل

بارة  )ج( تعاقدة"عوحذفت  يار " ملاألطراف ا بدأ ا خلو بدأ هب1ي ها اليت  ي يف الفقرة اجلديدة ابلطريقة  يارنفس  2 خلا ا
ياري الفقرة  ناسق بني  تحقق بذكل نوع من ا خمن نفس الفقرة،  ت لي بارة 1ل ع وهذا يعين أنه ال داعي إىل إدراج 

تعاقدة" بارة " ملاألطراف ا ناول . يف الفقرة" ادلول األعضاء"عو تطرق إىل هذا املوضوع يف املرحةل اليت  سـتتوميكن ا ل
يعة الصك نة  بفهيا ا  .طللج

يار  .5 بارة 1 من الفقرة 2خلويف ا ني ألن أحد املؤيدين للهنج األكرث دقة أبدى قوسبني " وتدابري حدودية"ع، وضعت 
 . يف الفقرةاقلقه من إدراهج

يار  .6 ناوها أو ميكن 2خلوحذفت فقراتن من ا ناوالن قضااي مت  نة ألهنام  رشة  تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا ل من ا تت للج ل ّل ت ع
لناوها يف مواد أخرى،   :وهامت

تصة يف املادة : 2الفقرة  )أ( هام اليت ميكن أن تضطلع هبا اإلدارة ا خملوردت ا شأن إدارة احلقوق4مل وإذا رأت . ب 
سأةل يف إطار املادة  ناول هذه ا ية، مفن املقرتح  همة ذات أ تعلق  ملالوفود أن األمر  ت مه  4 ُمل تضف بعد إىل املادة (4مبي

يح األول  ).لتنقيف ا
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سأةل يف مادة : 4الفقرة  )ب( ناول هذه ا يدية، من املقرتح  ناسق أكرب مع نص املعارف ا يق  ملمن أجل  ت تقل لت حتق
شأن  تعاون عرب احلدود"بجديدة   ".لا

يفت لكمة  .7 ضوناء عىل اقرتاح بعض الوفود، أ تفق بعد عىل نطاق " حقوق"إىل لكمة " مصاحل"ب نوان ألنه مل  ُيف ا ن لع
 .امحلاية

 :قضية عالقة

تفق الو تعاون عرب احلدود يف مواد أخرى؟تهل  تصة وا هام إدارة  تعلقة  سائل ا ناول ا سن  لفود عىل أنه من األ خم مل مل ت  مبح

 9تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

بارة اإلنلكزيية  .1 شأن ا لعقدم بعض الوفود اقرتاحات  بار". coming into force"ب ناك من قال إن  عو  ةه
"coming into effect "نفاذ تحدث عن األحاكم اليت دخلت حزي ا بغي أن  يوعا، أو أنه  لأكرث  ن  .ينشـ

بارة  .2 لعأدرجت ا  .ُردا عىل قلق بعض الوفود من أنه مل حندد بعد نطاق امحلاية" املصاحل/احلقوق"ُ

 10تعليقات عىل املادة 

يح األول ية ألغراض ا تا يريات ا لتنقأدخلت ا ل ل  :لتغ

يطسـُتا .1 ناسق وا يدية ألغراض ا ها يف نص املعارف ا نوان املادة املقابةل  نوان املادة  سـيض عن  ت تقل بع ع بع ل لتل  .ل

يار 2وحذفت الفقرة  .2 ناوها املادة 1خل من ا شأن مدة امحلاية اليت  ل ألهنا حمك  تت  .6ب

ياران  .3 خلووحد ا ياغة 2 و 1ّ توح"لص  مفيار  نص املوحد إىل إرساء توازن". خ لوسعى ا  بني اإلشارة إىل الصكوك ي
ثقايف ناول الرتاث ا ية الفكرية والصكوك اليت  ناول ا لالقانوية ادلوية اليت  ل تن مللك تت سطة. ت نص املوحد  ياغة يف ا بحت ا بوأ ل لص . مص

توافق أن و... تراعيأن ("ُوأخذت امجلةل  معتعمل اب ناسق بني ") هال تخدمت خللق نوع من ا يدية وا تمن نص املعارف ا سـ لتقل ُل
 .نصنيلا

يارات عوضا عن  .4 يص عدد ا رس طمح إىل  يد أن ا سة العامة،  ناء ا يدة أ خلوقدمت بعض الاقرتاحات ا تقل ب جلل مليث ملف
ندا اكآليت. زايدته  :كواكن اقرتاح وفد 

ثق من أي من الاتفاقات ادلوية القا أينبغي/يتعني .1 لال تؤثر أحاكم هذا الصك يف حقوق أية دوةل والزتاماهتا اليت  تنب . مئةّ
ية بني هذا الصك والصكوك ادلوية األخرى هدف من هذه الفقرة خلق هر لويس ا م ل  .ل

يذها رشيطة أن ليس يف هذا الصك ما  .2 تنفنع ادلول من وضع اتفاقات دوية أخرى و ل تدمع أهداف هذا الصك وال مي
ها معتعارض   .ت

 :قضااي عالقة

توح حل ممكن للميض إىل األمام؟ .1 يار ا ملفهل ا  خل
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توافق مع سـا .2 بدأ ا يد  يدية  ية ويف نص املعارف ا يارات احلا ياغة يف ا لتخدمت ثالثة أشاكل من ا سـ تقل ل خل ملص تج لل
ياغة اليت تامتىش ونص . لالالزتامات ادلوية القامئة تخدام ا بت يف ا يهنا وا تالفات  شة الا نا يد  يكون من ا لصو سـ ل ق بسـ خ م ملف

يدية ثالثة يه. لتقلاملعارف ا يارات ا لوا  :خل

توافق أن و... تراعيأن " )أ( معتعمل اب يدية" (هال  ؛)لتقلنص املعارف ا

يار " (بل تمكل... ال حتل" )ب( نة1خلا رشة  تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا للج من ا ل  )عل

بقي" )ج( ُأن  يار " (وال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكل... ت رشة 2خلا تاسعة  نص املقدم إىل ادلورة ا ع من ا ل ل
 )للجنة

 11املادة تعليقات عىل 

يح األول يريات ألغراض ا لتنقمل جتر أي  تغ َ. 

 :قضااي عالقة

يارات  .1 ية عن ا ية وا يا شات  نا نا مل جنر بعد  يعة الصك، وأل بق  تحديد  خلمبا أن هذه القضااي مربطة  سـ سـ ق ن ب سـ ب فت م ُ لط م
يذ  تعلقة بإماكية ا تلفة ملعاجلة القضااي ا لتنفا ن مل ثل(خمل ية، واملعامةل اب ملاملعامةل الو بادل، طن ثل، والاعرتاف ا ت، واملعامةل املادية اب ململ

ية)إىل غري ذكل شأن املعامةل الو ياغة احلمك  رس مل يعمل عىل إعادة  ن، فإن ا ب طص بل يف . ملي سامه األمانة يف ا ملسـتقوميكن أن  ت
ية  ناريوهات اخلا نقاش عرب إعداد مجموعة من ا لهذا ا بدل ابء، إىل غري ذكل(لسيل بدل ألف وا لا بني األثر الفعيل اليت) ل سـت 

يارات خلتلف ا  .خمل

نظر  .2 بغي ا بديل اذلي  تفكري ا شاهبة ا بدلان ا يكون نص ا ية،  شأن املعامةل الو نة قرارا  تخذ ا لوإن مل  ل ل ت ل سـ ن ب للج ينت مل ف ط
 .فيه

 12تعليقات عىل املادة 

 :قضية عالقة

تضمن نص  يدييال  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعاون عربل شأن ا يا مادة  ل حا ب ناسق مع نص .  احلدودل يق نوع من ا ية  تو لبغ حتق
تعاون عرب احلدود إىل نص  شأن ا نة إضافة مادة  يدية، هل تود ا لاملعارف ا ب للج يديلتقل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ؟ وقد ل

شـهتا نا يدية  نص املعارف ا سطة  سخة  قأدرجت  مل تقل ل ب لن م تفك. ُ شاهبة ا بدلان ا رس أيضا إىل أن نص ا لوشري ا ت ل ملي تضمن ملي يري 
تعاون عرب احلدود شأن ا لمادة   .ب

 

 

 


