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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

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

كال أش/ محاية أشكال التعبري الثقايف التقليدي
األهداف واملبادئ املعدلة: التعبري الفولكلوري

ّ
  

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة
رشة  .1 سادسة  عيف ادلورة ا يدية ل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلنة احلكو ث ن ل لللج مللكملع م

نة’ (والفوللكور نة ، 2010 مايو 7 إىل 3اليت انعقدت من ) ‘للجا يغة معدةل للويقة "أن للجقررت ا ثتعد  ّص ّ
WIPO/GRTKF/IC/16/4ها إىل ادلورة األوىل للفريق العامل ما بني ادلورات بغي لألمانة أن . تتيح و ينو
يغة اجلديدة حبلول  لصيح تكل ا يغة اجلديدة بوضوح الاقرتاحات . 2010ن يويو 19تت بني ا بغي أن  لصو ّت ين

ياغة ال يقات اخلاصة اب لصوا رشة والاقرتاحات لتعل سادسة  نة خالل ادلورة ا شاركون يف ا عيت قدهما ا ل للج مل
بل  تابة  يقات املقدمة إىل األمانة  قوا ً ك بغي أن يذكر يف احلوايش مصدر الاقرتاحات . 2010 مايو 14لتعل ُو ين

ياغة يق داخل الويقة مع ذكر مصدرها. لصاخلاصة اب يقات املقدمة يف ا بغي إدراج ا ثو تعل لتعل ل ب. ين تغي أن رشح ينو
يقات تعديالت وا بعة إلدراج اقرتاحات اإلضافة أو احلذف وغريها من ا يغة اجلديدة بوضوح الطريقة ا تعلا ل ت للص . ّمل

نظر فهيا ادلول األعضاء ياغة يك  شأن ا بني  يق الاقرتاحات املقدمة من املرا بغي أن تدرج يف ا تو لص ب قتعل لن  1".ي

يغة املعثوهذه الويقة يه   .2 تعديالت املقرتحة  ويه تأخذ WIPO/GRTKF/IC/16/4ثلويقة العمل ّدةل لصا لاب
رشة واب سادسة  نة ا يقات املقدمة خالل دورة ا عوا ل للج ّتعل يقات ل سار ا ية الواردة علهيا خالل  تا تعليقات ا م ب لتعل لكل

ية ما بني ادلورات تا با رشةلك سادسة  يه يف قرارات ادلورة ا شار إ ع ا ل ل يقات . مل كوقد وردت  ية من ادلول تعل بتا
يةاألعضاء  تا لا ياابن: ل متدة بصفة مراقبلا ية ا تا هات ا ملع، كام وردت من ا ل ل تاحف: جل  للماجمللس ادلويل 
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(ICOM) .تايل شلك اذلي وردتلوترد يف املوقع ا تابة اب يقات ا ل لك ا لكتعل : ل
<http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/comments-3.html>. 

يهتا بنإعداد هذه الويقة وحتديد   ث

تصار واجلدة يف الويقة، فقد أجري ما ييل .3 نة من الا ثلضامن أعىل درجة  خ  :ممك

بدأ من الويقة  )أ( يق املوضوعي األصيل عىل لك هدف ولك  تفاظ يف املرفق اب ثمت الا متعل لح
WIPO/GRTKF/IC/9/4 نوان ية"ع وأدرج حتت  توي ". سـمعلومات أسا يق أيضا حيو عىل لتعلا

سارات  رشة وخالل ا سة  ئةل اليت طرحت يف ادلورة اخلا يقات اليت قدمت واأل ملا ع م سـ ّتعل لها املقابةل ل
ية ما بني ادلورات تا بيقات ا لكتعل شأن الويقة . لل يقات املقدمة سابقا  ثوتظل ا ب لتعل

WIPO/GRTKF/IC/9/4تاحة وميكن الاطالع علهيا عىل اإلنرتنت؛  2م 

يا و )ب( نة يف دورتمتشـو رشةهيللجالقرارات اليت اختذهتا ا سة  عا اخلا رشةم سادسة  ع وا يفت تعديالت حمددة ل ض، أ
سارتنياقرتحهتا ادلول األعضاء يف تكل ادلور ية ما بني ادلورات إىل األهداف اتم وخالل  تا يقات ا ب ا لكتعل ل

بادئ يف املرفق يان اإلضافات املقرتحة، أما املفر. ملوا سطري  تعمل ا بوا ت لسـ بارات اليت اقرتحت ل لعدات أو ا
ها لساءلت حوها وأ فادلول األعضاء حذ تعمل . ّبني قوسني مربعني فرتد ت رشطة املائةل تسـو للفصل بني (/) لا

ياغة اقرتاحات  ية يذكر فهيا الوفد اذلي تقدم . ّإذا تعددتلصا ياغة مصحواب حبا شأن ا ّويرد لك اقرتاح  شـ لص ب
سب احلالإىل الوفود اليتابالقرتاح ابإلضافة  يه إن وجدت و ح أيدت الاقرتاح أو اعرتضت  عل  ويف حال .ّ

ية رشح يضاف إىل احلا شـقدم الوفد رشحا القرتاحه، فإن ذكل ا ل توي احلوايش عىل أي نص .ّ ّ وال  حت
بني خالف ذكل يحي من األمانة، ما مل  ّتو ي تلف  .ض تلف ترقمي احلوايش يف بعض احلاالت بني  خمو خي

هذه هام ملزيد . ث الويقةلاإلصدارات اللغوية  يدهام و ها داخل املواد فقد مت تو يحأما تصممي الفقرات وتر ح تصحمي ق
توي املرفق أيضا عىل  .من الوضوح يقات اليت قدسائر حيو ِّا ئةل اليت طرحت يف ادلورتنيلتعل  سـمت واأل

رشة  سة  عاخلا رشة م سادسة  عوا سارلوخالل ية ما بني ادلورات فضال عن الااتم  تا يقات ا ب ا لكتعل قرتاحات ل
بني ئةل املقدمة من املرا يقات واأل ياغة وا قشأن ا سـ تعل لص ها،لب يان مر جع، مع  نظر فهيا ادلول وقد  ب تجسلت يك 

سب القضااي اخلاصة هبا. األعضاء ئةل قدر اإلماكن  يقات واأل حبومجعت ا سـ يقات أما . لتعل تعلق لتعلا تاليت 
 .ثقد أوردانها يف هناية الويقةفثلويقة برمهتا معوما اب

تعراض  .4 نة مدعوة إىل مواصةل ا سـإن ا للج
يق علهيا قصد  تعلرشوعات األحاكم الواردة يف املرفق وا لم

ها يغة معدةل وحمدثة  لوضع  َّ ّ  .ص

 ]ييل ذكل املرفق[
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 األحاكم املعدةل
يدي ثقايف ا بري ا تقلمحلاية أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل  لتعأشاكل ا

ياسة العامة وا ملأهداف ا يةلسـ  سـبادئ األسا

توايت  حملقامئة ا

 هدافاأل :ًأوال

مية "1"  لقإقرار ا
 تشجيع الاحرتام "2"
ية "3" متعات ا ية  ياجات ا حمللية الا لفعل ت للمجب ح  تل
يدي "4" ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا تقلنع ا ل تع لمل ل ل بري الفوللكوري/م  1نوسوء الاتفاع هبا لتعأشاكل ا
متعات ا "5" حملمتكني ا  ليةجمل
يةفدمع املامرسات العرية "6" متعات ا حملل وتعاون ا  جمل
يدية "7" ثقافات ا هام يف صون ا تقلاإل لل  س
ية "8" متعات ا تاكر واإلبداع يف ا حملليع الا ب جملشج  ت
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" ية بتمنية ]لتمناب ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا فا ل تقل حملل صل جملل جمل  ؛2لجمل

رشوعة  تجارة ا ملوا ية[ل متعات ا توى ا حمللعىل  جملسـ  ]م
ية الفكرية  "12" بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباست
بادةل "13" ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ف

ي ية العامةا ً:اناث تو جهيبادئ ا 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
ثقايف وخصائصه )ه( بري ا لبدأ اإلقرار ابلطابع اخلاص  للتع  م
يدية )و( تاكمل مع حامية املعارف ا تقلبدأ ا لل  م
بات إزاء )ز( جبدأ احرتام احلقوق والوا يدية[ م ية ا متعات ا ية وغريها من ا شعوب األ تقلا حملل صل لل متعات  ]جمل شعوب وا جملا ل

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا فاأل ل تقل حملل جملصل  3لجمل
نبدأ احرتام عادات الاتفاع بأشاكل  )ح( يديم ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ها/ل  نقلالفوللكوري و
ية تدابري امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ط( نبدأ فعا ل  م

                                                           

يك 1  .ملكسـوفد ا
يك 2  .ملكسـوفد ا
يك 3  .ملكسـوفد ا
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ث ية ً:الاث  عاألحاكم املوضو

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

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

                                                           

يك 4  .ملكسـوفد ا
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 هدافاأل :ًأوال

بري   لتعبغي أن هتدف حامية أشاكل ا بري الفوللكوريين يدي أو أشاكل ا ثقايف ا تعا تقل لل  : إىل ما ييل5ل

مية  لقإقرار ا
شعوب قراراإل "1" متعاتل بأن ا تـرب أن لرتاهثـا  6جملوا يـة  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا تعاأل ل تقل حملل فصل جمل لجمل

ثقايف ميلا ية، مبا فهيا  مية ذا ق  تصاديةةتق ية وا ية ورو ية وثقا ق اجامت ح ف ية  ع سلمي بـأن علمو لتـوفكرية وجتارية وتربويـة، وا
يدية  ثقافات ا تقلا ً أطرا توالفوللكور شلكلل ُ ية عود ابلفائدة عىل تبداع اإلبتاكر ولالُ متعات ا ية وا شعوب األ حمللا صل جملل

ية وعىل ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل ها؛ل رشية أ مجع ا  لب

 تشجيع الاحرتام
ثقاف "2" ليع احرتام ا بـري عـن تشج يـة الـيت تـصون أشـاكل ا متعـات ا شعوب وا يدية والفوللكور وكرامة ا تعات ا حملل ل لتقل جملل

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

ية متعات ا ية  ياجات ا حمللية الا لفعل ت للمجب ح  تل
تطلعات واألم "3" شعوب لالاسرتشاد اب بـارشة عـن ا لـاين الـصادرة  متعـاتم يديـة  7جملوا يـة ا متعـات ا ية وا تقلاأل حملل لصـل جمل

متعات و ية جملغريها من ا ثقا فا ها يف ظل القانون الوطين وادلويل ل يـة قواحرتام حقو يـق الرخـاء وا هام يف  لتمنواإل حتق سـ
ية  ثقا تصادية وا فالا ية لق تدامةلبيئوا ية ا سـوالاجامت تكل املع متل  جملشعوب وا  عات؛ل

يدي ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا تقلنع ا ل تع لمل ل ل بري الفوللكوري/م  8نوسوء الاتفاع هبا لتعأشاكل ا
شعوب  "4" متعاتلتزويد ا يـة ابلوسـائل القانويـة  9جملوا ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا ية ا متعات ا ية وا ناأل ل تقل حملل فصل جمل لجمل

ية، مبا فهيا تدابري اإلنفاذ الفع ثقـايف لعملوا بريهـا ا رشوع ألشـاكل  متكل غري ا نع ا لاةل،  تع مل تقاهتا[لمل وأي حتـوير ] مـشـو
بة[، 10لها نـافع و 11]قومرا نـصف  سام ا يع الا يـدي، و ياق العـريف وا للمطرق الاتفـاع هبـا خـارج ا مل تـ شج تقل سـ قن تـ ل لـ

ية من الاتفاع هبا؛ تأ نا ت  مل

 

                                                           

بارة : مالحظة من األمانة 5 تعامل  عيرد ا يدي"سـ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بارة " ل بري الفوللكور"عو تنييف هذه األحاكم" يلتعأشاكل ا وقد . ف مكرتاد
ترصة عىل الوجه اآليت ياان  خمترد أ يدي: "ح ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شاركني  وال يعين". الفوللكوري/ل بارات أي توافق يف آراء ا تعامل هذه ا ملا لع سـ

نة عىل حصة هذا الاصطالح أو غريه تعامل اصطالللجيف اجامتعات ا ته، وال يؤثر يف ا سـ أو مالء ها يف القوانني م تعام لحات أخرى أو حيد من ا سـ
ية ية أو اإل ميالو قلن  .ط

يك 6  .ملكسـوفد ا
يك 7  .ملكسـوفد ا
يك 8  .ملكسـوفد ا
يك 9  .ملكسـوفد ا
ية 10 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا نص" مشـتقاهتا"اقرتح الوفد وضع . مل يامث وردت يف ا ّبني قوسني مربعني  ل ح يار بديل للحذف، اقرتح الوفد . ّ كخو

ها"تعامل سـا لأي حتوير  هوم ". مشـتقاهتا"عوض " ّ تقات"مفوأشار إىل أن  ية الفكرية ابلطري" ملشـا شأن ا نصوص ادلوية  مللكال يرد يف ا ب ل قة اليت ل
هوم  تحوير"مفيرد هبا  تحوير هو حق معروف جدا يف املادة ". لا ّورأى أن حق ا يا(14 واملادة 14ل ية برن) ناث  وقال إن بعض القوانني. قمن اتفا

تقة نفات ا نص عىل احلق يف ا ية  شـالو ملص ت ملن تعامل لكمة عنوأعرب . ّط يهل ال سـ  تحوير"تفض نص" لا هوم يف ا ّإذا تقرر احلفاظ عىل هذا ا ل ملف ّ .
يا وأعرب  نوب أفر يقوفد   .اعرتاضه عىل هذا الاقرتاحعن ج

يك 11  .ملكسـوفد ا
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ية متعات ا حمللمتكني ا  جمل
توازنة و ذكلحتقيق "5" شعوب م بطريقة تكون  لنصفة وقادرة فعال عىل متكني ا ً متعاتم ية  12جملوا متعات ا ية وا حمللاأل جملصل

ية من ممارسة  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل يات[ل ها  ]حاحلقوق والصال ياهتاقحقو  يف 13بطريقـة فعـاةل حوصـال
يدي ثقايف ا بريها ا تقلأشاكل  ل بريها الفوللكوري؛/لتع  تعأشاكل 

ي يةةفدمع املامرسات العر متعات ا حملل وتعاون ا  جمل
يدي "6" ثقايف ا بري ا تقلاحرتام الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن تواصـل /ل هـا ا هـا ونا بري الفوللكوري وتطورهـا وباد ملأشاكل ا ت ت قلتع ل ل

ية وفهيا ويهنا، وفقا لألعراف القامئة؛ متعات ا ًعىل يد تكل ا ب حملل  جمل

يدية ثقافات ا هام يف صون ا تقلاإل لل  س
هام يف صـو "7" شأ فهيـانساإل ئـة الـيت  تنـ ا يـديلبي ثقـايف ا بـري ا تقل أشـاكل ا ل لتع بـري الفوللكـوري/ل مترلتعأشـاكل ا  تـسـ و

شعوب  بارشة عىل ا لواحلفاظ علهيا، مبا يعود بفائدة  متعاتم يديـة وغريهـا مـن  14جملوا يـة ا متعـات ا ية وا تقلاأل حملل لصل جمل
رشية عامة؛ ية ومبا يعود ابلفائدة عىل ا ثقا متعات ا با لل ف  جمل

يةتشجيع متعات ا تاكر واإلبداع يف ا حملل الا  جملب
ته، والماكفأة "8" يد، وحام تقا تاكري القامئ عىل ا شاط اإلبداعي والا ي ا ل ل ب نـهســامي  لن تج  ممـا  شعوب تنـ متعـاتلـ ا  15جملوا

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

بحث وا ية وا لالهنوض ابحلرية الفكرية وا ل نصفةلفن رشوط  ثقايف  مبادل ا ب ل  ت
شعوب  "9" نـصفة  رشوط تكـون  ثقـايف  بـادل ا بحـث وا يـة وأعـامل ا للـالهنوض ابحلرية الفكرية وا بـ ل ت ل من ل متعـاتلف  16جملوا

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

ثقايف نوع ا هام يف ا لاإل لت  س
نوع أشاكل ا "10" هام يف الهنوض  تاإل ثقايفلتعبري بس ته؛لا  ي ويف حام

ية[الهنوض  يـة ]لتمناب ثقا متعـات ا يديـة وغريهـا مـن ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا فية ا ل تقل حملل صل ل جملمن جمل لجمل  ؛17بت
رشوعة  تجارة ا ملوا ية[ل متعات ا توى ا حمللعىل  جملسـ  ]م

يدي "11" ثقايف ا بري ا تقليع الاتفاع بأشاكل ا ل تع ن لشج ل بري الفو/ت متع [للكوري ألغراض لتعأشاكل ا توى ا ية عىل  جملا سـ ممن لت
يـة ]احمليل ثقا متعـات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا فية ا ل تقل حملل صل ل جملمن جمل لجمل بـت ،18ت غ مـىت ر

ية[ متعات ا حمللا شعوب ]جمل يةلا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ ف وا ل تقل حملل جملصل جمل أفرادهـا و 19لجمل
ها هبا، يف ذكل، تعرف  ية اليت  متعات ا نفس إقرارا بأهنا مكل  سـ تحملل للمج ُ تعزيـز فـرص كـأن يكـون ذكل مـن خـالل ً

يع نطاق تكل الفرصتسويقلا يد وتو تقا تاكرات القامئة عىل ا سـ لإلبداعات والا ل ل  ؛ب

                                                           

يك 12  .ملكسـوفد ا
يك 13  .ملكسـوفد ا
يك 14  .ملكسـوفد ا
يك 15  .ملكسـوفد ا
يك 16  .ملكسـوفد ا
يك 17  .ملكسـوفد ا
يك 18  .ملكسـوفد ا
يك 19  .ملكسـوفد ا
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ية الفكرية  بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباست
بعاد "12" ية ستا نح حقوق ا مللك  بةم يـدي بدون تـرصحيملكتسـالفكرية ا ثقـايف ا بـري ا تقل يف أشـاكل ا ل لتع بـري /ل لتعأشـاكل ا

تقاهتا[الفوللكوري  بعاد، و20هالأي حتوير و] مشـو   ممارسـهتا وإنفاذها؛ستا

بادةل ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ف
يقني  "13" تفامه يف العالقات بـني التعزيز ا بادل وا ية والاحرتام ا شفا لوا ت ملل متعـاتلـشعوب ف ية 21جملوا متعـات صـلاأل جمل وا

يدية  ية ا تقلا تجاريـةلحملل يـة وا يـة مـن هجـة، واألوسـاط األاكد ثقا لوا مي يـةفل  أوسـاط  والرتبويـة وغريهـا مـنم واحلكو
يدي ثقايف ا بري ا تفعني بأشاكل ا تقلا ل تع لن ل  .الفوللكوري من هجة أخرى/مل

يق عىل األهداف[  ]لتعلييل ذكل ا

                                                           

ية 20 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا يةانظر . مل  .10 شـاحلا
يك 21  .ملكسـوفد ا
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يق  لتعلا
 األهداف

يةمعلو  سـمات أسا

يـدي ثقـايف ا بري ا ياسة العامة املقرتحة محلاية أشاكل ا سم عىل أهداف ا تقلتوي هذا ا ل تع سـ لق لحي ل متدة ممـا /ل ملـسـالفوللكـوري وا
تعلقـة ابملوضـوع نصوص القانويـة ا نة ابإلضافة إىل بعض ا ساهامت وياانت إىل ا ملبق تقدميه من  ن ل للج ب م وابإلمـاكن إدراج . سـ

باجة   .لقانون أو صك آخريهذه األهداف يف د

ثقايف بري ا بغي أن تكون حامية أشاكل ا نة أكرث من مرة، فال  لوكام الحظت ا تع لللج يدي ين ها، بـل /لتقلا لنفسالفوللكوري غاية 
ية وتطلعاهتا  متعات ا شعوب وا يق أهداف ا نأداة  ملعل جمل ميـي لتحق يد الـوطين واإل ياسة العامة عىل ا قلوالهنوض بأهداف ا لـصع لسـ

مت. وادلويل نـهد طريقة رمس نظامتعو شودة  بري عىل األهداف ا يهل إىل حد  م للحامية وحتديد تفا ن ك ًبـد إذا يف املقـام األول  وال. ملص
باط أي  يديسـتنال ثقايف ا بري ا تقلنظام أو مهنج قانوين محلاية أشاكل ا ل لتع ياسة العامة/ل  .لسـالفوللكوري من حتديد أهداف ا

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

بـدو عـىل ق بادئ ال تركز فامي  يه، إن بعض األهداف وا تحداث ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يا،  با يال وفد إ مل ن ّسـ ف م
بو بل عىل والايت حمافل دويل أخرى يدية والاحـرتام فـامي . يوالية الو متعات ا ثقافات أو ا ثل صون ا تقلوقال إن قضااي  لل جمل م

ية تقع حتت م متعات ا حمللبني ا  .ظةل حمافل أخرىجمل
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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
ها )ج( ية والامتيش  معبدأ احرتام الاتفاقات والصكوك ادلوية واإل ميم  قلل
شمول )د( لبدأ املرونة وا  م
للتبدأ اإلقرار ابلطابع اخلاص  )ه( ثقايف وخصائصهم لبري ا  ع
يدية )و( تاكمل مع حامية املعارف ا تقلبدأ ا لل  م
بات إزاء )ز( جبدأ احرتام احلقوق والوا يدية[ م ية ا متعات ا ية وغريها من ا شعوب األ تقلا حملل صل لل متعات  ]جمل شعوب وا جملا ل

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا فاأل ل تقل حملل جملصل   22لجمل
يديمبدأ احرت )ح( ثقايف ا بري ا تقلام عادات الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن ها/ل  نقلالفوللكوري و
ية تدابري امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ط( نبدأ فعا ل  م
 

 

ية العامة[ تو بادئ ا يق عىل ا جهيييل ذكل ا ل مل  ]لتعل

                                                           

يك 22  .ملكسـوفد ا
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يق  لتعلا

ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  مل

ية  سـمعلومات أسا

ية الواردة يف  عسرتشد األحاكم املوضو ندت إلهيا ت ية العامة اليت ا تو بادئ ا بعض ا سم الالحق  ستا جهي ل مل ب لق
بل  شاورات ادلوية اليت جرت  نقاش ادلويل وا ناء ا نة وأ شاء ا نذ إ بري مهنا،  نة يف جزء  شات ا قنا م لم مل ل ث للج ن ك للج ق

بادئ بغة القانوية عىل تكل ا نة، وتضفي هذه األحاكم ا شاء ا ملإ ن لص للج  .ن

تطلعات )أ( تجابة  لبدأ الا سـ ية وأمانهيام ية ا متعات ا ن ا ملعحملل  جمل

يدي ثقايف ا بري ا سد حامية أشاكل ا بدأ برضورة أن  تقليقر هذا ا ل تع جت لمل ية /ل شعوب األ صلالفوللكوري تطلعات ا ل
ية وأمانهيا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا فوا ل تقل جملحملل ويعين ذكل عىل وجه اخلصوص أن حامية أشاكل . لجمل

ثق بري ا لا يديلتع يق /لتقلايف ا ية، وشجع ا شعوب األ يق العرية  بغي أن تقر ابلقوانني واملوا بالفوللكوري  ت صل لل لتطث ف ين
سب  نع أفعال ا ية و تصادية  ية والا ثقا ية وتقف عىل اجلوانب ا بة وادلفا تدابري امحلاية املو ييل  لا مت من ل ع ل للتتمك ق ف ج ل

تعاون بني ا تطاول عىل وجه اخلصوص والهنوض اب جملواذلم وا ل نازع ومتكني ل نافس أو ا يهبا ا ية و تمتعات ا ت لحملل ل جتن
يذ أنظمة امحلاية ية و شلك اكمل وفعال يف ا شاركة  ية من ا متعات ا تنفتكل ا من ب مل لتحملل بغي أيضا اإلقرار ابلطابع . جمل ينو

يدي ثقايف ا بري ا تدابري امحلاية القانوية املكفوةل ألشاكل ا تقلالطوعي  ل تع ن لل شعوب الفوللكوري من وهجة نظر/ل ل ا
يب  ييل عىل األسا شلك حرصي أو  ها احلق دامئا يف الاعامتد  بقى  ية اليت  متعات ا ية وغريها من ا لاأل تمك ب ي حملل لصل جمل

يدي ثقايف ا بريها ا يدية محلاية أشاكل  ية وا تقلالعر ل تع لتقل ل يه/ف تفاع هبا ال ترغب  فالفوللكوري من أي نفاذ إلهيا أو ا . ن
بغي أال تطغى عىل نويعين ذكل أن أي حامية قانوية  رشوعة اليت قد يرتكهبا الغري  ية من األفعال غري ا نخار يج مل

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

توازن )ب( لبدأ ا  م

ثقايف  بري ا شات حول امحلاية املعززة ألشاكل ا نا يني يف ا سامهني ا تلف ا لثريا ما شدد  تع ق مل ن مل خم لك ملع ً
يد توازن/يلتقلا نصف . لالفوللكوري عىل احلاجة إىل ا سد امحلاية احلاجة إىل توازن  بدأ أن  مويراد من هذا ا جت مل

يدي ثقايف ا بري ا تقلبني احلقوق واملصاحل اخلاصة مبن يطورون أشاكل ا ل لتع الفوللكوري وحيافظون علهيا ويدمعوهنا /ل
يد مهنا، واحل تفع هبا و تفواحلقوق واملصاحل اخلاصة مبن  يسـن تلف الاهامتمات يف ي يق بني  تو خماجة إىل ا فل

ية حمددة  ياسات العامة واحلاجة إىل تدابري حام ئا يةلسـ ياجات ا تجربة والا لفعلناسب وأهداف امحلاية وا ت حل  .تت

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

يدي ثقايف ا بري ا تقلبغي حامية أشاكل ا ل لتع ل ية الفوللك/ين ية ا نوري بطريقة تكفل الاحرتام للصكوك ادلوية واإل مي ملعل قل
بات احملددة يف ما هو قامئ من صكوك قانوية ملزمة مبا فهيا صكوك حقوق  ها وال ختل ابحلقوق والوا نوتامتىش  ج مع

يدي. ناإلسان ثقايف ا بري ا سك حبامية أشاكل ا بغي ا تقلوال  ل تع لمت ل ل تعدي عىل حقوق/ين ن اإلسان للالفوللكوري جحة 
ها القانون ادلويل أو احلد من نطاق تكل احلقوق  .يكفلاليت 

شمول )د( لبدأ املرونة وا  م

يات  نوعة من اآل بة من خالل مجموعة  نا بدأ ابحلاجة إىل اإلقرار جبواز ضامن امحلاية الفعاةل وا لتعلق هذا ا ت سـ مل مل مي
ب توى ا ته عىل  يقه أو رصا بالغ يف  ملالقانوية وأن أي مهنج  سـ ض من م نازع مع ما هو قامئ م يد امحلاية الفعاةل و تدأ قد  ييق



WIPO/GRTKF/IC/17/4 Prov. 

Annex 

9  

شاورات مع أحصاب املصاحل وأشاكل  بق ما يلزم من  يدي، و ثقايف ا بري ا ممن قوانني محلاية أشاكل ا تقل ل يستتع ل ل
يدي بوجه خاص ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع تفادة من مجموعة واسعة من . ل بدأ أيضا ابحلاجة إىل الا تعلق هذا ا سـو مل ًي

يات  شودةلاآل يق أهداف امحلاية ا نالقانوية  ملن تجربة يف جمال حامية . تحقل بني من ا لوعىل وجه اخلصوص، فقد  ّت
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يع أو /ل ناسب ا مجلالفوللكوري أن من غري املرحج إجياد أي قالب دويل واحد  ي

يدي عىل حنو شامل وب ثقايف ا بري ا تقلبهل اللك محلاية أشاكل ا ل لتع ل ية والظروف يق ناسب األولوايت الو نطريقة  طت
بدلان يدية يف لك ا ية ا متعات ا ياجات ا ية وا ثقا لالقانوية وا تقل حملل ت ل لن جمل ح ته . ف لوخري ما جاء يف هذا الصدد ما قا

شعوب  ية موحدة لالعرتاف مبعارف ا بادئ تو باط  ية بأن أي حماوةل ال شعوب األ نظامت ا لإحدى  جهي صل مل ن سـتم
ية وحاميهتا م تحويهل إىل صلاأل نوع الغين يف الفقه القانوين  بعرض خلطر هدم هذا ا لت ناسب قمي " منوذج"ّ يواحد ال 

نه ميه أو قوا متع أصيل أو مفا نيأي  ه  .جم

بري  رشوع األحاكم واسعا وشامال، جيعل من أوجه متكل أشاكل ا يار عىل أن يكون  تعوذلكل، فقد وقع الا م لت ً ً خ
يدي ثقايف ا تقلا رشوعة من ابب اخلروج عىل القانون عىل أنه يكفل مرونة نالفوللكوري والات/لل ملفاع به غري ا

يق  تعانة هبا  يات القانوية اليت ميكن الا تحديد اآل ية  متعات ا ية وا ية واإل سلطات الو لتحقكربى  سـ ن ل ل حملل مي ن جمللل قل ط
ميي يد الوطين أو اإل يذها عىل ا قلاألحاكم أو  لصع  .تنف

ند امحلاية إىل مجم يه، جيوز أن  تستو ية أو عدم عل بدأ ا تصة  تدابري ا يارات جتمع بني ا مللكوعة واسعة من ا مب خمل ل خل
يع نطاق تكل  ية الفكرية القامئة مع إماكية تو تعني حبقوق ا ية الفكرية و ية وتدابري خارج نطاق ا سـا ن مللكسـ مللك تمللك

يصا يف جما هذا اجملال ابذلات واعامتد تدابري وأنظمة موضوعة  ها  ًاحلقوق أو  خص ل ية الفكرية، مبا فهيا تكييف مللكل ا
بة ية واملو تدابري ادلفا جا ع ية وتكفل توازان . ل تدابري غري املربطة اب ية اخلاصة ا تمكل حقوق ا بغي أن  ًو مللك مللك تن ل تسـ ي

ها يقا  معد  .ق

يات ثةل من اتفا ية الفكرية، وقد وردت يف واثئق سابقة أ يا يف جمال ا قوهذا املهنج شائع  م مللك ًب ية الفكريةنس  اليت مللك ا
يذ يف إطار نوعا  شا واسعا و سح ها بادئ العامة و تنفتقمي بعض ا للم ً تً م تف هات املوقعة علهيامل ّ قوانني ا وحىت يف . جل

يار  بول أن يكون ا ية، مفن ا يا للقوانني الو ية د بات ادلوية معايري موضو تاحلاالت اليت تقمي فهيا الوا ن ن ع خل ملق طج
توى ال تقدير عىل ا يات القانوية  سـاآل ب ن ية، . وطينملل شعوب األ تعلق اب سد أيضا يف صكوك  صلوهذا املهنج  ل ت متج

ية قثل الاتفا نظمة العمل ادلوية169 م ل   .مل

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

يدي ثقايف ا بري ا يدي ألشاكل ا تقلبغي أن تراعي امحلاية الطابع ا ل تع لتقل ل ل ها امجلاعي /ين بعالفوللكوري، أي طا
تقداته  ية و ية والاجامت ثقا ية ا نا ته من ا متع احمليل وسال يال، وعالقهتا هبوية ا ناقل بني األ متعي وا معوا ع ل ل فت ح م جملج ملجمل

متع  مترار داخل ا تطور اب ها ا بري ديين وثقايف، وطا يان أداة  ثري من األ ميه، وكوهنا يف  ياته و جملوروحا سـ ملق تع ك بعن ح
تدابري اخلاصة. احمليل بغي أن تقر ا لو يديين ثقايف ا بري ا تقل للحامية القانوية أيضا بأن أشاكل ا ل تع لن ل الفوللكوري ال /ً

 ".جممتع حميل"تبتكر دامئا يف حدود ما ميكن تعريفه بأنه 

يدي ثقايف ا بري ا ست أشاكل ا تقلو ل تع لي ل ست /ل متزية و ية ا هوية ا بري عن ا يالفوللكوري ابلرضورة دوما يه ا حملل لتع مل ل ل ً
شعب يف الغالب فريدة حقا،  ثقافة الواحدة ومضن ا بادل داخل ا نفوذ وا ثقافات وا بادل يف ا تاج  لبل يه  ل ت ل ل ت لن

ته من جانب أو آخر من احلدود تلف  تلف امسه أو  يسه اذلي قد  خت خي سدها . تسمنف ثقافة و جيوإن من حيمل ا ل
هم وأشاك يد  مترون يف ممارسة تقا يامن  شأهتم  ميون خارج أماكن  نقلون و متعأفراد  ب جمت ل سـن ييق ثقايف ي بري ا لل ا لتع

ها من جديد  .عويواصلون إبدا
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يدية )و( تاكمل مع حامية املعارف ا تقلبدأ ا لل  م

بري  يق وأشاكل ا ناها ا يدية  بدأ ابلصفة اليت تاكد تكون دامئا مالزمة ملضمون املعارف ا تعيقر هذا ا لض مبع تقل لمل ل ً ُ
متعات ا بة إىل العديد من ا يدي أو جوهرها اب ثقايف ا حملا سـ تقل جملل ن رشوع األحاكم ابلوسائل احملددة . ليةلل تعلق  مو ي

رشوع إىل فرض تعريف  سعى ا يدي، وال  ياق ا تكل املواد خارج ا تفاع الغري  ملللحامية القانوية من سوء ا ي تقل سـ ب ن لن ل
يدية وغريها من  ية ا متعات ا ية وا شعوب األ يق واملامرسات العرية دلى ا تقلأو فرز عىل القوانني واملوا حملل صل ل لث جمل ف

يةجملا نة والقامئ عىل حبث امحلاية القانوية ألشاكل . حمللمتعات ا ته ا نوجتدر اإلشارة إىل أن املهنج اذلي و للج ضع
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع نفصةل، إمنا يامتىش مع /ل يهنا وإن  توازي  يق اب ناها ا يدية  مالفوللكوري واملعارف ا ب ل لض مبع لتقل

يه إىل نظر  ثريا ما  يدي اذلي  ياق ا فا ي ك تقل لسـ يديل ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع يدية كام /ل لتقلالفوللكوري واملعارف ا
تجزأ ثه يف ما مىضيلو اكنت جزءا ال  بق  تاكمةل، كام  ية  حب من هوية ثقا سـ م  .ف

بات إزاء  )ز( جبدأ احرتام احلقوق والوا يدية[م ية ا متعات ا ية وغريها من ا شعوب األ تقلا حملل صل لل متعات  ]جمل شعوب وا جملا ل
ية  يةصلاأل ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا فوا ل تقل جملحملل   23لجمل

يدي ثقايف ا بري ا بدأ أن يكفل أي نوع من حامية أشاكل ا تقليقرتح هذا ا ل تع لمل بعض /ل لالفوللكوري الاحرتام 
بات العامة ومراعاهتا، وال ية، وال خي جاحلقوق والوا شعوب األ صلسـامي حقوق اإلسان ادلوية وأنظمة حقوق ا ل ل ل ن
بات جبإماكية تطوير تكل احلقوق والوا  .ن

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

يدي ثقايف ا بري ا ية يف الاتفاع بأشاكل ا ية ا متعات ا يق امحلاية ا تقلبغي أال  ل تع ن ن حملل لتع ل ملع جمل الفوللكوري وتطويرها /ين
ها ورشه ها ونا نوباد ت قلت يةل يهنا وممارساهتا العر فا وفقا لقوا شلك من أشاكل . ن تفاع عرصي  بار أي ا بغي ا بوال  ن عت ين

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع شوهيا إذا اكن ذكل /ل يه كام لو اكن  متع احمليل اذلي طوره وحافظ  ًالفوللكوري داخل ا ت عل جمل
نه سه بذكل الاتفاع وأي تعديل انمج  تعرف  متع  عا ن نف يسـ بغي الاس. جمل نرتشاد بأوجه الاتفاع واملامرسات ينو

يدي ثقايف ا بري ا تقلواملعايري العرية يف امحلاية القانوية املكفوةل ألشاكل ا ل تع لن ل  .الفوللكوري قدر اإلماكن/ف

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

يق ساب احلقوق وإدارهتا وممارسـهتا وتدابري  ببغي أن تكون تدابري ا تطت ك بة ين نا سـ أنواع أخرى من امحلاية فعاةل و م
ية  متعات ا ية وا شعوب األ تصادي  يايس والا ثقايف والاجامتعي وا ياق ا نظر إىل ا نة اب حمللو صل لل سـ ل سـ جملل ق لممك ل

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل  .ل

                                                           

يك 23  .ملكسـوفد ا
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ثا ية :لاث  عاألحاكم املوضو

 :املادة األوىل

 موضوع امحلاية

بــري ا "]تكــون[ .1 يــديلتعأشــاكل ا تقلثقــايف ا بــري الفوللكــوري"أو  24/و "لل ســواء [أي أشــاكل،  25و" لتعأشــاكل ا
يةل مهنام غري ملموسة28أو ]27أو/و] [و [ ملموسة26]اكنت يديـة أو 29تشك أو  ثقافـة واملعرفـة ا تقل، يعرب فهيا عـن ا لل ّ ُ

تجىل تهر فهيا أو  يل، مبـا يف ذكل30]:توشمل [،تظ يل إىل  ج ونقل من  ج تمثـل  / 31:ت يةل لاألشـاكل ا يـة أو  تـشكا ل
تصار علهيا مهنا  :32قدون الا

بري  )أ( ـي 33أواللفظي لتعأشاكل ا شعر واألحـايج وغريهـا مـن لشفها ثل احلاكايت واملالمح واألسـاطري وا لـ،  م
رسد، واللكامت واإلشارات واألسامء والرموز  ؛34وغريها لأشاكل ا

يقي )ب( بـري املو ســوأشاكل ا ثـل األغـاين 35 أو الـصويتلتع ية 36واإليقاعـاتم،  والـرواايت  ســيقواملعزوفـات املو
ية  ؛37لشعبا

شعائر والطقـوس  )ج( ية وا رس ثـل الرقـصات والعـروض ا بري ابحلركة،  لـوأشاكل ا ملـ حتع م والرايضـة واأللعـاب ل
يدية شعيب وغريها من أوجه األداء 38لتقلا رسح ا رسح، مبا يف ذكل عروض ادلىم وا لوا مل  ،39مل

ترصة يف شلك مادي أو مل تكن    كذكل؛خمسواء اكنت 

تـاج الفـين، وال )د( ثـل اإل بري امللمـوس،  نوأشاكل ا متع يـة  ل تـصاممي واللوحـات الز يتســامي الرسـوم وا مبـا فهيـا (ل
سم تلوين عىل ا جلا نقوشات ) ل يةملوا نحواتت  40خلشبا ساء  41والقوالبملوا لفسـيفـوأعامل الفخار واخلـزف وا

                                                           

يك وفزنويال  24 ب–مجهورية (ملكسـوفدا ا  ).لويفاريةل ا
يجرياي 25  .نوفد 
بال ويجرياي 26 ند و يا وا نوفود أسرتا ن ه يل  .ل
يجرياي 27 تعاضة عن حرف العطف . نوفد   ".أو/و"حبريف العطف " و"سـاقرتح الوفد الا
ند 28 يا وا هوفدا أسرتا تعاضة عن حرف العطف . لل  ".أو"حبرف العطف " و"سـاقرتح الوفدان الا
ية–مجهورية (وفدا إيران  29 يك) م اإلسال  .ملكسـوا
يا ومرص وإيران  30 ية–مجهورية (مبوفود كولو بني وفزنويال ملوا) م اإلسال لفليك وا بويفارية–مجهورية (كسـ ل ا  ).ل
يك 31  .ملكسـوفد ا
يا ومرص وإيران  32 ية–مجهورية (مبوفود كولو بني وفزنويال ) م اإلسال بويفارية–مجهورية (لفلوا ل ا تعريف . )ل بني أن يرتك ا لوارتأى وفدا مرص وا لفل

ثقايف يف هناي "وغريها"واقرتح وفد مرص إضافة . مفتوحا إلضافات أخرى بري ا باجة، لدلالةل عىل وجود أشاكل أخرى أيضا من ا لة فقرة ادل تع لي
يدي ية–مجهورية (ورأى وفد إيران . لتقلا تعريف عىل أهنا شامةل نظرا ) م اإلسال ثةل الواردة يف ا ترب األ بول معوما رشيطة أال  تعريف  لأن ا تع مل مق

ثقايف نوع ا لإىل ا  .لت
يك 33  .ملكسـوفد ا
 .وفد مرص 34
 .كسـيكملوفد ا 35
يك 36  .ملكسـوفد ا
يك 37  .ملكسـوفد ا
يا  38 يات–دوةل (ليفوفود بو تعددة القو م  يداد وتوابغو) م يك وتر ينوا  .ملكسـ
يا 39  .نيسـوفد إندو
يك 40  .ملكسـوفد ا
يك 41 ند وا سـوفدا ا ملكه  .ل
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سالل  شب واملعــدن واحلــىل وا ــوا ل رشوابتخلــ ــأكوالت وا ــوامل ــ 42مل سجاد واإلب يج والزجــاج وا ــرة وا ل ــسـ لن
نعـة واملالبس هـدااي 43قواأل ية، ،44لواللعـب وا يدويـة، واألدوات املو ســيق وأعـامل احلـرف ا وأعـامل احلجـر ل

نائزي/و وأشاكل الفن املعامري 45واملعدن والغزل  ؛46جلأو ا

ّتد امحلاية إىل  .2 يدي"مت ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري"أو " ل  :كام ييلاليت تكون " لتعأشاكل ا

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

تأصةل من/ّوداةل عىل أصاةل ]ومن خصائص[ )ب( ًو يـة 47م ية والاجامت ثقا هوية ا عا فل ثقـايف48]والـرتاث [ل جملمتـع [ ل ا
ي] حميل ية ا متعات ا ية وا متعات األ تقلشعوب وا حملل صل للل جمل يدية وغريها منجمل ثقا متعات ا ف ا ل  ؛49ةجمل

تفعا هبا أو مطورة  )ج( ًوحمافظا علهيا أو  متع احمليل[منً متعـات ] جمليف ا ية وا متعـات األ شعوب وا جملعىل يـد ا صـلجمل لـ
ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا فا ل تقل جملحملل يفعلـوا ذكل وفقـا  50،ل ية  سؤو لأو عىل يد أفراد هلم احلق أو ا ل مل

يـة األرايضللنظا 51] العريفللقانون[ شأن  ملكم أو القانون العريف  يـة/  52بـ نظا مللقواعـد واملعـايري ا  ]و[ 53ل
يديـةاملامرسات  54أو توارثـة/لتقلا يـة  55ملا متـع احملـيل[فالعر ية  ]جمليف ذكل ا متعـات األ شعوب وا صـلتكل ا لـ جمللـ

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا فوا ل تقل جملحملل متع أصيل، 56لجمل بة إىل  جمأو   57.تقليدي/منتسـ

توى الــوطين  .3 ية املوضــوع احملمــي عــىل ا يــار املــصطلحات احملــددة  بــت يف ا سـبغــي ا سم ت ملــل لتــ خ ميــيين  58قلودون اإل
مييو  .قلاإل

يق عىل املادة األوىل[  ]لتعلييل ذكل ا

                                                           

يك 42  .ملكسـوفد ا
يداد وتوابغو 43 يك وتر ينوفدا ا  .ملكسـ
يك 44  .ملكسـوفد ا
يك 45  .ملكسـوفد ا
يك 46  .ملكسـوفد ا
يك 47 تخدام لكمة . ملكسـوفدا الربازيل وا بارة أخرى تكون قادرة عىل " اخلصائص"سـاقرتح وفد الربازيل عدم ا عألهنا ذات معىن عام جدا وفضل  ّ

يدي  ثقايف ا بري ا تقلأن تعرب بوضوح عىل أن أشاكل ا ل لتع ل تأصةل"ّ يةل و ّأ م  ".ص
تعاضة عن اللكمة اإلنلكزيية اقرتح الوفد . وفد الربازيل 48 ية ”heritage“سـالا با ن بلكمة قربة من معىن اللكمة اإل سـ وقال إن . ”patrimonio“ي

يوي وتفاعيل سم بطابع  يدي  ثقايف ا بري ا باين من أن أشاكل ا نص اإل ها ا بارة اإلنلكزيية ال تعرب عن الفكرة اليت  حا ّنقل ت تقل ل تع سـ ل تلع لي  .ل
يك 49  ملكسـوفد ا
يك 50  .ملكسـوفد ا
بال 51 يك و سفادور وا نيوفود ا سـ  .ملكل
بال 52  .نيوفد 
يك 53 سلفادور وا سـوفدا ا  .ملكل
يك 54 يا وا سـوفدا أسرتا  .ملكل
يك 55  .ملكسـوفدا أنغوال وا
يك 56  .ملكسـوفد ا
يجرياي 57  .نوفد 
يك 58  .ملكسـوفد ا
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يق  لتعلا

 موضوع امحلاية: املادة األوىل

ية  سـمعلومات أسا

يه األحاكم سه ) 1( تنص الفقرةو. تغطتصف املادة املقرتحة املوضوع اذلي  ثقـايف ("نفعىل وصف للموضوع  بـري ا لأشاكل ا لتع
يدي بري الفوللكوري"أو " لتقلا بـري األهـل ") لتعأشاكل ا ية اليت حتدد مبزيد من ادلقة أشـاكل ا تعكام تصف املعايري املوضو لع

يـق مل. للحامية تحديـد ادل يزي بني وصـف املوضـوع عامـة وا نة ا شات ا نا قوقد اتضح من  لم مت للج ثقـايف لق بـري ا لعـامل أشـاكل ا لتع
يدي تدابري القانوية/لتقلا نالفوللكوري األهل للحامية يف ظل أي تدبري حمدد من ا يس مـن املمكـن . ل لـوكـام أشـري إىل ذكل، 

يديـة موضـوع امحلايـة  يدي واملعـارف ا ثقايف ا بري ا بري الفوللكوري أو أشاكل ا تقلأن يكون لك شلك من أشاكل ا تقل ل تع لتع ل ل ل
 . مللكية الفكريةيف إطار ا

شأن حاميـة أشـاكل  يـة  سكو للقـوانني الو يو بـو وا شرتكة بـني الو ية ا منوذ ند املادة املقرتحة إىل نص األحاكم ا بـو ن نـ ل ي طملـ ج لت تس
نة رشوع واألفعـال الـضارة األخـرى،  تغالل غـري ا بري الفوللكـوري مـن الا سـا ملـ ســ لـتع نة  (1982 ل يـة  منوذ لـسـاألحـاكم ا ج ل

مي) 1982 نةقلوإطار العمل اإل ثقـايف  بـري ا يديـة وأشـاكل ا شأن حاميـة املعـارف ا هادئ  يط ا سـي جلزر ا ل تع تقل بـ لـحمل ل ل  2002 ل
نة ( هادئ  يط ا سـمنوذج ا لحمل نص عىل حاميـة خاصـة ) 2002ل ية اليت  تابإلضافة إىل ما هو قامئ من قوانني حق املؤلف الو طن

يدي ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع  .الفوللكوري/ل

 وصف املوضوع

يةل مهنـــا"امت تـــريم اللكـــ ـــشكأو  ثقـــايف ) 1( يف الفقـــرة" ت بـــري ا يح أن مـــن املمكـــن أن تكـــون أشـــاكل ا لإىل تو تع لضـــ
يدي نرصين امللموس وغري امللموس معا /لتقلا ًالفوللكوري ملموسة وغري ملموسة وحتمل ا تلطـة("لع بري ا خملأشاكل ا كـام ") لتع

بري ا) 1( وتوحض الفقرة. سـبق اقرتاحه لـشفهأيضا أن أشاكل ا بـت(ـي لتع يب ذكل ملـا ) ملثغـري ا يـسـتجأهـل للحاميـة أيـضا و
ـي يدي يف الغالـب بطـابع  ثقايف ا بري ا شـفهمتزي به أشاكل ا تقل ل لتع ل يـت رضوراي إذا لـضامن امحلايـة. ت يس ا ًو ً ب وأمـا حاميـة . لتثلـ

سامه يف حاميـة املواقـع املقدسـة " أشاكل الفـن املعـامري" تذاكريـةاكألمـاكن املقدسـة واملقـابر و(تـمفـن شـأهنا أن  نـصب ا لا ) ل
تفاع كام يرد يف هذه األحاكم ما رشوع أو سوء ا ندامت حمل متكل غري  م ّ. 

 معايري امحلاية

نصوص علهيا يف الفقـرة تعلق ابملعايري ا مليف ما  نص عـىل رضورة أن تكـون أشـاكل ) ج(إىل ) أ)(2( ي يـفـإن احلـمك املقـرتح 
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  :ام ييلالفوللكوري األهل للحامية ك/ل

تايل  "1" لبغي أن تكون إبداعا فكراي واب ً ً متـع احملـيل"ملكية فكرية"ين يـه إبـداع الفـرد أو ا جمل، مبا  ومـن املمكـن اعـامتد . ف
ثقـــايف  بـــري ا يـــد بـــأن أشـــاكل ا ها  بـــارة  ياغات أو تعـــديالت بـــديةل  تلفـــة أو  لنـــصوص  تع للع صـــ لخم تف لس نفـــ

يدي متزية إذا اكنت عىل قدر /لتقلا نف (اكف من اإلبداع مالفوللكوري تكون  تلفة مـن ا ملـصكأن تكون أشاكل  خم
شمول حبق املؤلف إذا اكن الواحد مهنا عىل قدر اكف من األصاةل نف ا ملأهال لصفة ا  ؛)ملص

متـع احملـيل "2" ثقـايف  يـة والـرتاث ا ية والاجامت ثقا هوية ا بغي أن متت بصةل ما إىل ا للمجو ل ع فل ل ّوإن مـا يعـرب عـن تـكل . ين
متـع " صائصاخل"الصةل اصطالح  سد هويـة ا بري جيـب أن تعـرف عامـة بأهنـا  يان أن أشاكل ا تخدم  جملا جتـ تع ب لسـ ل مل

هوم " اخلصائص"ويراد من اصطالح . احمليل وتراثه بري عن  مفا يـة إمنـا يه " األصاةل"لتع بـري ا حملمأو أن أشاكل ا لتع
يةل" نه أو يه " ختص"أو " صأ يا  متعا  يبا أو  حمل بعشع ً متـع احملـيل"لك مـن ويـرد . مـن صـفاته" صـفة"جمً " جملتوافـق ا

هوم  نارص مهنا من " األصاةل"مفو بري أو  تضاء أن تكون أشاكل ا عنا اب تع لمض ق بري "اخلصائص"ً لتع، أي أن أشاكل ا



WIPO/GRTKF/IC/17/4 Prov. 

Annex 

14  

توافـق يةل املعروفـة كـذكل  بـري األ بح معروفة عامة كخصائص يه أشـاكل ا باليت  صـ تع متـع احملـيل لتص جمل مضـين يف ا
 املعين؛

متر  "3" بغي أن  يسـو متع احمليل أو أفرادهين جملاحلفاظ علهيا أو تطويرها أو الاتفاع هبا عىل يد ا  .ن

هوم  تعامل  مفوقد ورد ا تواصل " الرتاث"سـ يبريا عن املواد امللموسة أو غري امللموسة اليت  يل إىل آخـر ًتع ها من  جنا قل ت
ثقايف بري ا يال ألشاكل ا ناقل بني األ لسدة ذكل الطابع ا تع ت لجم جمل يديّ بري من الف/لتقل ا لتعوللكوري، وجيب أن يكون ا

يحظى ابمحلاية" خصائص" ها بني ثالثـة . لذكل الرتاث  ترب اخلرباء املواد اليت أمكن احلفاظ علهيا ونا تاد أن  قلومن ا ت يع ملع
يلني جزءا من  يال أو رمبا  ًأ ج متعـات ". الرتاث"ج بري اليت قد تكون مـن خـصائص  شمل األحاكم أشاكل ا جموال  تع لت

هداأو هوايت أ ًحدث   .ع

بدعون األفراد  ملاإلبداع املعارص وا

يا وإمـا مـن خـالل  يـال إمـا  هـا األ نا بري الفوللكـوري  ثه يف بعض الواثئق، فإن العديد من أشاكل ا بق  ًكام  ه تع حب شـفسـ ج قل تت ل
يد بـري. لتقلا نـاين األداء مـع الـزمن تـكل أشـاكل ا بـدعني و نني وغريمه مـن ا نني وا يد أفراد ا تعوقد  مل ملغ مللح لتع فسـ يـدون ي يع و

ياق جديد بطريقة جديدة ها يف  ها أو  سـالاتفاع هبا أو توز يفن يه، ميكن مالحظة تفاعـل يح بـني اإلبـداع امجلـاعي . تكييع علو
نه عدد  تج  مواإلبداع الفردي، اذلي قد  يـديين ثقايف ا بري ا نوعة  تقلال حيىص من أشاكل  ل تع لت لل توى /م مـسـالفوللكـوري، عـىل 

متع احمليل والفرد  .جملا

ت ها من جديديسـو تدا يدي وا ثقايف ا بري ا بق أن للفرد دورا مركزاي يف تطوير أشاكل ا عخلص مما  ب تقل ل تع لسـ ل ً ًوإقـرارا بـذكل، . ً
بري عـىل يـد األفـراد تدعي حتديـد مـا هـو شـلك مـن . لتعفقد مشل وصف موضوع امحلاية يف املادة األوىل أشاكل ا يـسـوال 

يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا تعأشاكل ا تقل ل لتع ل بـارشة عـن امجلاعـة أو الفـردل بري صادرا  مبري الفوللكوري أن يكون ا ً حفـىت . لتع
تدعه فرد  بري املعارص اذلي  يبا يـديو أو أداء معـارصا لرقـصات موجـودة وغـريه مـن أوجـه (لتع يلام أو رشيـط  ًكأن يكون  ف ًفـ

يدي) األداء ثقايف ا بري ا باره شالك من أشاكل ا ته اب تقلميكن حام ل تع ت لي ل هويـة الفوللكوري/ع ل رشيطة أن يكون من خصائص ا
يفعـل ذكل وفقـا للقـوانني واملامرسـات  ية  سؤو نع فـرد هل احلـق أو ا نه وتراثـه ومـن  متع حميل  ية  ية والاجامت ثقا لا ل ملـ صـ ي ع بعل جمل ف

متع احمليل جملالعرية ذلكل ا هوم . ف تعلق  مبفويف ما  يدين من امحلايـةي رشوع هـذه األحـاكم يركـز يف املقـام األملسـتفا ول مـ، فـإن 
يس األفـراد يـة و متعات ا توى ا يدين عىل  لـعىل ا حمللتف جملسـ م تـألف مـن أفـراد فـإن الرقابـة . ملسـ يـة  متعـات ا توملـا اكنـت ا حملل جمل ّ

يدي ثقايف ا بريه ا متع احمليل يف ما خيص بأشاكل  تكفهل ا نظمي اذلي  تقلوا ل تع ي لت الفوللكوري يعـود ابلفائـدة يف هنايـة املطـاف /جملل
تأ متع احمليل املعين يعىل األفراد اذلين  نوان 2 انظر الحقا املادة(جمللف مهنم ا يدون"بع   ").ملسـتفا

يار املصطلحات  ختا

ية إىل الزتام املرونة يف الاصطالح بوجه خاص هات ا ملعندعت ادلول األعضاء وسائر ا ية . جل يل العديد من معايري ا مللكو حت
سلطات ال بت يف تكل األمور إىل ا سأةل ا لالفكرية ادلوية  ل م يةل يه، فإن الفقرة. طنو ّتقـر بـرتك القـرارات املفـصةل يف ) 3( علو

رشيعات  ياسات وا شاور وتطـور يف ا ناسـب مـن تطـوير و سامح مبـا  ميـي،  يذ الوطين واإل تـالاصطالح جملال ا سـ تـ ي لللـ لـت قل نف ل
ية  .طنالو

ئةل املطروحةلتعا سـيقات املقدمة واأل  ل

 بنية املادة األوىل

ييوفد سورسا طلب  ية املادة األوىلضمن األمانة تو شأن  بنحا  همـه بـأن. ب رس عـن حصـة  فوا نـة يف سـتف رشوط ا يـع ا  ّ ملبي لـ مج
ية ها يف الفقـرات مـن ) ج(إىل ) أ(2 عالفقرات الفر يدي الوارد و ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا صفرسي عىل  تقل ل تع مج لت  إىل )أ)(1(ل
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نوا. )د( نص عىل ذكل ا همه ذاك سلامي فإنه يقرتح تريب ا ملوقال إن اكن  ل ت مت : مالحظة مـن األمانـة [.ل تفاداي ألي مغوضف
سار هذا الا تجابة  تفيري الرتقمي ا سـ سـتغ  ].ل

 الاصطالح

هورية كوراي اقرتح  يـدي"تقـدمي تعريـف أوحض ملـصطلح مجوفد  هـدف الريـيس مـن حاميـة ). 1(يف الفقـرة " لتقلا ئوقـال إن ا ل
تكل األشاكل  يدي هو توفري امحلاية  ثقايف ا بري ا لأشاكل ا تقل ل لتع يـث ال تقـع يف ل تع ابمحلاية  ية يك  مية اك توي عىل  حباليت  مت تحت ف ق

يدي محلاية حق املؤلف نظام ا تقلنطاق ا ثقـايف"نوأشار إىل إماكية حامية . لل بـري ا لأشاكل ا بـصورة عامـة يف إطـار نظـام " لتع
يق مصطلح  تايل  بغي اب يا، و بحق املؤلف املعمول به حا ل تطل يـدي"ين هـوم اجلـ" لتقلا بـاره ا ملفاب تحديـد املوضـوعات عت لوهري 

يـدي ثقـايف ا بـري ا تقلاألهل للحامية كأشـاكل ا ل لتع يـة . ل عوأقـر بـأن الفقـرة الفر ساعد عـىل تعريـف هـذا ) ب()2(ّ تـميكـن أن 
بارة  تعامل  عاملصطلح اب ية"سـ ية والاجامت ثقا هوية ا عا فل بارة " ل ثقايف"عو باراتن تـدالن عـىل مفـاهمي عامـة "لالرتاث ا ّ، ولكهنام  ع

يدي"إىل أن مصطلح وخلص . جدا ّيس معرفا تعريفا واحضا" لتقلا  .ل

ياابن معا ميكن أن يقع يف نطاق  ّوساءل وفد ا ل يدي"ت ناقل عربهـا ". لتقلا يال يلزم أن  ثال مك من األ يل ا توساءل عىل  ج تب ملس ت
بح  بري يك  تصأشاكل ا هـا"تقليدية"لتع نا بـري و تقامس أشـاكل ا متع احمليل اذلي  بغي  قل؟ وهل  ت ين تعي لي تويف رشوطـا للمج يـسـ أن 

ترب  يعنة يك  ّي بري "تقليداي"مع ترب أشاكل ا ثال أن  تع؟ وهل ميكن  لتع بدل باكمهل؟" تقليدية"م ناقل يف ا سم و لإذا اكنت  تتت  تق

رسا واقرتحت وفود  سودان وسو يا وا با يا والاحتاد الرويس وإ يـاكمريون والصني وكولو لـ ن ســ رشح مب رسد  لـإضـافة مـادة أو  مـ
يــث أن وضــع . يــسـيةئتعـاريف املــصطلحات الر تخدم ملفــاهمي حمــددة  يــد الاصـطالح ا حورأت أن مــن الــرضوري تو ّح ملــسـ

نقاش نه  يدي هو رشط ال بد  ثقايف ا بري ا للتعريف معيل ألشاكل ا تقل ل متع ّ ل رسا . ل نـة أن تأخـذ يف يـواقرتح وفـد سو للجعـىل ا
يا يف هذا اجملـال، مبـا يف ذكل تعريـف  تعمل حا بان الاصطالح ادلويل ا لا سـ ملسـ ثقـايف غـري املـادي"حل يـة " لالـرتاث ا قيف اتفا

نة  يوسكو  سـا ن ثقايف غري املادي2003لل شأن صون الرتاث ا ل   .ب

ية والحظ وفد  تحدة األمر يكالوالايت ا بـارة أشـاكل مل يـدي و ثقايف ا بري ا بارة أشاكل ا نة مل حتدد إن اكنت  عأن ا تقل ل تع ع لللج ل
تع تان، وأن ا باراتن مرتاد بري الفوللكوري عام  لا ع فتع توحةيارل  .مفف ال تزال 

بري  تعريف ألن بعض أشاكل ا يه، عن قلقه إزاء ا تحداث ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يا،  با تعوأعرب وفد إ ل ن لسـ ف م
يـة الفكريـة يـا مبوجـب حقـوق ا يـة حا ية قد تكون  ياغة احلا شموةل يف ا يدي ا ثقايف ا مللكا ل محم ل لص مل تقل وأشـار إىل أن اعـامتد . لل

توح توى الـوطين أو مفتعريف  يـار املـصطلحات عـىل ا نـد حتديـد ا ية  شفا يق وا سـ قد يؤدي إىل عرقةل هجود ا ت ع لـ ملـسـ خن ف لت
ميي ميي أو دون اإل قلاإل بـري . قل ناءات، علـام بـأن بعـض أشـاكل ا تعريـف بعـض الا تعوأكد أيضا عـىل رضورة تـضمني ا لل ســتث ّ

ترب أشاكال شموةل ابملادة األوىل قد ال  تعا ثقايف امل بري ا ل  سري بعـض .لتقليديللتع رسد  تـام الاعـامتد عـىل ا تفـ واقـرتح يف ا ملـ لخل
يضمن قدرا من الاساق تاملصطلحات ألن ذكل   .سـ

متع"معىن   "جملا

ية تحدة األمر يا والوالايت ا يكطرح وفدا أسرتا مل هـوم أعـضاء ل تعلـق  ئةل  مبف أ ت متـع"سـ بـارة " جملا ساءال عـن تعريـف  عو متـع "تـ جملا
يدي  ".لتقلا

متع"ن حيمل مصطلح أيوفد سورسا واقرتح  هم مـن مـصطلح " جملا شامل ذاته اذلي  ُيفاملعىن العام وا يـة"ل متعـات ا حمللا كـام " جمل
ية رمق  بني يف احلا شـهو  ّ ّورد نـص : مالحظة من األمانـة. [WIPO/GRTKF/IC/9/4ث من مرفق ويقة العمل رمق 23م

ية كـام يـيل هـا ومش:  "شـاحلا سعة نطا سم  بـارة الـيت  تعامل ا قتقـرر ا بـ تـ لع يـة "لوهـا، أي تســ متعـات ا ية وا شعوب األ حمللا صـل جمللـ
ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل ية"أو جمرد اصطالح " ل متعات ا حمللا رشوع األحـاكم" جمل وال . مـيف هذه املـرحةل داخـل 

نة عىل حصة الاصـطالحني أو  شاركني يف ا يح إىل أي توافق يف آراء ا تعامل الاصطالحني ا للجيراد من ا مل تلم غـريهام أو لسـ
ية وال حيد من ذكل ية أو اإل تعامل مصطلحات أخرى يف القوانني الو ميمالءمهتام وال يؤثر ذكل يف ا ن قلسـ  "].ط
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تات متع ا سأةل  شـوطرحت أيضا  لم جم ية وقال . ُ تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ها مل يدي ال وجود  ثقايف ا بري ا لإن أشاكل ا تقل ل لتع ل
ندما يعرب عهنا ها أو  شعب  عإال  هـا شـعب حيملب ندما  ية اليت تطالب هبا أو  ية أو اجلغرا يا نطقة ا ميلك شعب داخل ا عف سـ سـ لمل

تات عرب العامل ثالوس. لشـيف ا بـري ماق  نة أشـاكل ا يـة وربـام يـهتم بقر ياتل األمر نـة  بـودي مقـمي يف مد تع راقـص  صـ ســ ي لمك ّ ُ ّ يك
نطن يويـة يف وا ية أ بودي أو عن مجموعـة مو يدي ا ثقايف ا شــا ب ث لمك تقل ســيقل يـق عـىل هـذه املـادة[لوفـد ورأى ا. ل أن ] لتعليف ا

هداأ"عبارة  متعات أو هوايت أحدث  بري اليت قد تكون من خصائص  ًشاكل ا ع جم بس" لتع  .للحتدث ا

يب  ووافق بائل توال لثل  تاتقمم متعات ا سأةل  شأن  شـعىل املالحظة  م لب  .جم

 "خصائص"معىن 

تعلق ابلفقرة  ساءل )ب)(2(يفامي  ينوفد فرسا ت،  همعن حيدد ما ّ  .ويف أية مرحةل يمت حتديدها" اخلصائص"ة ّ

تعلق ابلفقرة  متـع األصـيل ممثل اجمللـس الـصايم  نوفد فرسا، رأىّوردا عىل سؤال طرحه ) ب)(2(يوفامي  شعب أو ا جملإن ا لـ
بت يف اخلصائصهو اذل بغي أن  يي  تـرب مـن أشـاكل وذكر. ين يـدي ميكـن أن  بـاس الـصايم ا ثـال أن ا يل ا يع عىل  تقل لل لمل سـب
بري يدي وفقا للامدة لتعا ثقايف ا تقل ا يـد القـادر عـىل أن األوىللل شعب الصايم، ولكن الـصايم هـو الو يداي  باسا  ته  ح  للبصف تقل ل

باس يدل  ثقايف أو الللحيدد فعال إن اكن ا هوية ا لعىل ا يس بوسـع أي خشـص آخـروأضاف قـائال. ل  غـري الـصايم أن لـ إنـه 
بـري  إىل أنه يف معظم احلـاالت وكقوأشار. ّحيدد ذكل نـه أشـاكل ا شأ  شعب ذاتـه اذلي  متـع أو ا تعاعـدة عامـة فـإن ا ع نـ للـ ت جمل

ية أو ال يدي هو اذلي حيدد وجود دالةل ثقا ثقايف ا فا ّ تقل تعلق ابلفقرة . لل نص )ج(2يوفامي  تعاضـة عـن الفقـرة اب لـ، اقرتح الا سـ
تايل بة إىل ذكل : "لا ية اب ثقا متع أصيل نظرا إىل داللهتا ا شعب أو  سـبة  ل ل نسـ لت فن جم ً متع األصيلم شعب أو ا جملا  ".ل

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

متس  يا لا يدي وموضوع تكل امحلايةنوفد أملا ثقايف ا بري ا شأن هدف حامية أشاكل ا يح  تو تقلمزيدا من ا ل تع ب ض لل  .ل

بري اوفد الصني واقرتح  نطاق موضوع حامية أشاكل ا تعوضع تعريف واحض  يف لل بريا يف  يدي إذ جيد مغوضا  نثقايف ا ك تقل تصل ل
يدي يف هذه الويقة ثقايف ا بري ا ثأشاكل ا تقل ل لتع يهل. ل  .تفصورأى رضورة معل املزيد من أجل 

ترب  رسا عوا بـارة يـوفد سو يـدي"لعوضـع تعريـف معـيل  ثقـايف ا بـري ا تقلأشـاكل ا ل لتع شات " ل نا نـه إلجـراء  قـرشطـا ال بـد  م م ّ
ية ها. عموضو يـديفوقال إن تعر ّ كام ورد يف املادة األوىل هـو تعريـف معـيل  نـة ودعاهـا إىل الرجـوع إىل . ج للجواقـرتح عـىل ا

تـىض األمـر ذكل يـريه إذا ا تعـديهل أو  يه  نظر  ناء مفاوضاهتا وا تعريف أ قذكل ا تغف ل ل ث ّوشـدد الوفـد عـىل أن يكـون تعريـف . ل
يدي" ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ث" ل بري ا يع أشاكل ا لشامال  تع يـة ومـن لمجل نا بدلان ا يـة مـن ا تأ يدي، أي تكل ا مقايف ا ل لـ ت مل لتقل

تقدمة بدلان ا ملا  .ل

ـــة ن مين أن ا ـــد ا للجوالحـــظ وف ـــ ـــاهمي وحتـــاول إجيـــادل ـــف مف ثقـــايف  حتـــاول تعري بـــري ا يف أشـــاكل ا بل  ل ا تع نـــص لسـ ت ـــ لل
يدي ئات/لتقلا تعريف. فالفوللكوري مضن  بقة ا تعامل مفاهمي  لوارتأى معل ذكل اب سـ سـمي ال. مسـ فوللكور معومـا إىل تقواقرتح 

ئات يه ثـال واألقـوال ) 1: (فأربع  شعيب واملـالمح واأل شعر ا يه احلاكايت واألسـاطري والـرواايت وا شعيب، مبا  ماألدب ا لـف لـ ل
باس، وغريها؛ ) 2(واألحايج؛  تصاممي والزي وا للواملعامر وا تان ومـرامس الـوالدة ) 3(ّل ثل ا شعائر  يد واألعراف وا تقا خلوا ل ل مل

بري؛ أو املرامس ادل لتعية وغريها من أشاكل ا ية وادليـن والطـرب و) 4(ين نـاء والـصو رسح وا ثـل ا فواألداء الفـين  لغم بـري ملـ لتعا
يقة. احلريك  .قوأشار إىل احلاجة إىل وضع تعاريف د

يـدي ثقايف ا بري ا ية حتديد نطاق أشاكل ا ياابن عن  تقلوساءل وفد ا ل تع ل لت ل توقـيالفوللكـور/كيف يـة ا ّ احملـددة لـضامن قا ل بل ع مـن َّ
بريية ومن جانب الغري أيضا تخديم هذه األشاكل ا تعجانب  لسـ  .م
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يدي  لتقلالعالقة بقانون حق املؤلف ا

هورية كوراي الحظ  ثقـايف مجوفد  بـري ا تعـديالت ألشـاكل ا ياغات أو ا تـداخل مـع حاميـة حـق املؤلـف يف ا لإماكية ا تع ل لـص ل لن
نـازع ية حل ذكل ا يدي وساءل عن  تا ت لتقل ن. كيفل ياغات أو تعـديالت "ص اذلي مفـاده لـوأشـار إىل ا تلفـة أو  صـنـصوص  خم

يـدي ثقـايف ا بـري ا يد بـأن أشـاكل ا ها  بارة  تقلبديةل  ل تع لللع ل تف لس متـزية/نف هـم مـن ذكل أن ". مالفوللكـوري تكـون  يفوقـال إنـه 
ية ميكـن أيـضا حاميهتـا مبوجـب نظـام حـق املؤلـف  يـدي األ ثقايف ا بري ا ياغات القامئة عىل أشاكل ا صـلا تقل ل تع للص يـديل . لتقلا

نازع يف احلقوق  .توالحظ أن ذكل يفيض إىل شلكني من احلقوق عىل موضوع واحد مما يؤدي بدوره إىل 

يا إىل وأشار  يـة بـرن لوفد إيطا قنـازع مـع أحـاكم اتفا يـة بـرن وامحلايـة ) 2املـادة (ت تعـاريف والعالقـة بـني اتفا تعلـق اب قفـامي  ل ي
شودة يف الويقة ثا سأةل عىل. ملن  . نظر فريق من اخلرباءملواقرتح طرح ا

ثل  نـاين األداء ممواقرتح  بـريي  لفالاحتاد األمرييك الاليـين األ ، "أشـاكل الفـن املعـامري" مراجعـة اإلشـارة إىل )FILAIE(يت
يـة بـرن وال مبوجـب أي قـا تع بأية حامية ال مبوجـب اتفا نفات الفن املعامري ال  بب يف ذكل هو أن  قوا متس تمص نون حـديث ل

ية فإهنا قـابةل للحاميـة قائالوأضاف. للملكية الفكرية ند تصاممي املعامرية أو ا رشوعات والرسوم والامنذج وا سـ أما ا ه ل وأشـار . لمل
ساحات وغريها من األماكن العامـة ومـن املمكـن  شلك دامئ يف احلدائق والطرقات وا تة  نفات الفن املعامري  لإىل أن  ب ب مثمص

ها ابجملان عىل لوحـات ورسـ ها و نقلها وتوز يع يـة بـرصيةوم وصـور فوتوغرنسخ يـات  يـة و مسعا معل ن يف ذكل إماكيـة والحـظ. ف
ية برن نازع مع اتفا قا  .لت

 العالقة ابملكل العام

ياابن  اقرتح وفدا يا وا لأسرتا يـاابن توساءل . حبث الوقع عىل املكل العامل يـزي بـني أشـاكل لوفد ا تخدمة  متعـن املعـايري ا للسـ ملـ
ية وت يدي ا ثقايف ا بري ا حملما تقل ل لتع تع ابمحلايةل نـني دون . تمتكل اليت ال  نقـل إىل ألفـراد  يّوالحظ أن بعض تكل األشاكل مل  معت

تخدهما  بدل كـلك، وحتـافظ علهيـا و شمل ا ياق ثقـايف أوسـع  نقـل يف  متع الصغري، وأن أشـاكال أخـرى  سـغريمه يف ا لـ يـ ســ تـت جمل
ياان ألغراض جتاريـة تخدم أ هور و حيةل واسعة من ا مجل تُسـشك بـارشة عـىل حـدود ملـوقـال إن هـذه ا. ت مسأةل هممـة ألهنـا تـؤثر 

ثقـايف . املكل العام بـري ا توى امحلاية عىل املوضوع فإن وضع تعريف عام ألشاكل ا يق  تظار  لوأضاف قائال إنه يف ا تع سـ ب لن م تط
يا تاحة حا يدي قد يعين حتديد نطاق مواد املكل العام ا لا مل تعامـل مـع أشـاكل ا.لتقل ل وساءل الوفد أيضا عن طريقـة ا ل تعبـري ت

ياق ية تعريف املكل العام يف هذا ا لسـاليت آلت إىل املكل العام و  .كيف

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

بة إىل الفقرة  ثل ، )1(لنسـاب نـاين األداء مماقرتح  بـريي  لفالاحتـاد األمـرييك الاليـين األ بـارة  )FILAIE(يت بـشلك "عإضـافة 
بارة " أصيل تجىل"عبعد  يار" تأو  معية وضع  بـارة واقـرتح. ّمتـع معـني وحتديـد مرجعـهجم ميكن من تعريف بغ ع أيـضا حـذف 

نفـصل" واملعرفة" شلك  ناوهـا  يديـة الـيت يـمت  بس مع املعارف ا متفادي أي  ل بـل ت تقل يـة . لل بة إىل الفقـرة الفر عواب ، )أ)(2(لنـسـ
بارة  يـال سـابقة"عاقرتح إضافة  ته أ جاذلي أبد يـة الرتكـزي عـىل " ع نقوطـة  بغبعـد الفاصـةل ا يـد مل يـق للموضـوع  قاجلـوهر ا حلق

نقاش ثقايف: لا  .لالرتاث واإلرث ا

متع احمليل أو عىل يـد أفـراد هلـم احلـقو"عىل مجةل ممثل اجمللس الصايم  ّوعلق تفعا هبا أو مطورة يف ا جملحمافظا علهيا أو  ً ..." منً
ثقايف اقائال بري ا بق سوى عىل أشاكل ا تخدمة تويح بأن الصك لن  ل إن اللغة ا تع يط لسـ ل بـني يـدي لتقليـدي الـيت ال تـزامل

ية شعوب األ صـلا بـارة  قـائالوأضـاف. ل تفعـا هبـا أو مطـورة"ع إن  َّحمافظـا علهيـا أو  ً ثقـايف " منً بـري ا لتـويح بـأن أشـاكل ا لتع
يدي ال تزال حتت ترصف تربلتقلا شعب األصيل وا متع أو ا ع ا ل يـة الـيت رمبـا جمل تجـات احلر بق أيضا عـىل ا بغي أن  ف أهنا  نن ملتط ي

متع دون أي اتفاقُأخرج يـة. جملت من ا تا بـارة ا تعاضـة عهنـا اب لواقـرتح الا ل لع متـع أصـيل نظـرا إىل : "سـ شعب أو  جمسوبة  لـ ًنـ م
متع ية دلى ذكل ا ثقا جملداللهتا ا ف  ".ل
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تايل للامدة ممثل توابج أمارو واقرتح نص ا ل ا  :األوىلل

 املادة األوىل"
ية  حملماملواد ا

ثل احلاكاي )1( ـي،  بري ا مأشاكل ا لشفه شعيب والقصص واملالمح واألحايج وغريهـا لتع شعر ا ية وا لت واألساطري ا ل لشعب
رسد، واللكامت واإلشارات واألسامء والرموز املقدسة؛ ّمن أشاكل ا  ل

نفخ؛ )2( نقر وا يقى آالت ا ية ومو ية األ يات املو ثل األغاين واآل يقي،  بري املو لوأشاكل ا ل سـ صل ل سـ يقتع سـم  ل

ثل ا )3( بري احلركة،  موأشاكل ا شعيب؛لتع شعائر والطقوس وغريها من أوجه األداء ا ية وا رس للرقصات والعروض ا ل  حمل

ساء  )4( نحواتت وأعامل الفخار واخلزف وا ية وا نون والرسوم واللوحات الز ثل ا بري امللموس،  يفوأشاكل ا مل سـتع لفل ت لف يم
يج والزجاج والرصاص واملالبس وأعامل احلرف ا سالل واإلبرة وا شب واحليل وا لوا سـ ل  يدوية؛لنخل

نفات الفن املعامري )5( ية وا ملصواآلالت املو  .سـيق

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

يدون  ملسـتفا

يدي ثقايف ا بري ا تقلبغي أن تكون تدابري حامية أشاكل ا ل لتع ل شعوب  59الوطينلتعبري الفوللكوري أشاكل ا/ين للفائدة ا
متعات ية  60جملوا بائل واألممصلاأل ية 61لقواجملموعات واألرس وا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا فوا ل تقل جملحملل  62أو األمة لجمل

يدي/  بري ثقايف  تص  بدلان اليت  تقلأو ا تع خت  63:64تعبري فوللكوري/بل

نة عىل )أ( بري ا متاملؤ يديلتعأشاكل ا تقلثقايف ا  ]و[ًوفقا للقوانني  65والقامئةرعايهتا وصوهنا، و ]وامللكفة[الفوللكوري /لل
 فاملامرسات العرية؛ 66أو

يدي )ب( ثقايف ا بري ا تقلواليت حتافظ عىل أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري /ل تفع هبا أو تطورها  67أو تراقهبالتعأشاكل ا تنأو 
بارها  ية  ]من خصائص[عتاب تأصةل صلأ ثقايفهويهتا 68منمو ية وتراهثا ا ية والاجامت ثقا ل ا ع  .فل

يق عىل املادة [  ]2لتعلييل ذكل ا

                                                           

ها فوللكورها، أي فوللكور . وفد املغرب 59 ثقايف ا"وطين"لقال الوفد إن األمة  بري ا تقل؛ ولكن ال ترد أية إشارة إىل أشاكل ا ل لتع  ".الوطين"يدي ل
يك 60  .ملكسـوفد ا
ية–مجهورية (وفد إيران  61 متع). م اإلسال نظر إلهيا يف إطار حقوق ا تقد أن احلقوق  جملقال الوفد إنه  يُ رشيع . يع ية ا توأكد يف هذا الصدد عىل أ لمه ّ

ية واليت وأشار . إغفاهلالوطين اذلي ال ميكن  متعات ا حمللإىل رضورة إيالء احرتام خاص حلقوق ا يقي واحلرص عىل موافقهتاجمل  .حلقيه املاكل ا
يدية"قال الوفد إن مصطلح . وفد املغرب 62 متعات ا لتقلا شلك أوحض وأدق" جمل بغي تعريفه  ّذي معىن عام جدا و ب ية . ني  .59شـانظر احلا
يك 63  .ملكسـوفد ا
ية كام ييل: مالحظة من األمانة 64 شـورد نص احلا متع"عبارة تسـتعمل : ّ ية وا شعوب األ جملا صل يةل ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا فات ا ل تقل جملحملل أو " ل

ية"خمترصها  متعات ا حمللا بارة و،مرشوع األحاكميف يف هذه املرحةل " جمل ها ومشوهاعيه  سعة نطا لسم  ق ب تعامل الاصطالحني . تت سـوال يراد من ا
نة عىل حصة الاصطالحني أو غريه شاركني يف ا يح إىل أي توافق يف آراء ا للجا مل تعامل مصطلحات أخرى لتلم سـام أو مالءمهتام وال يؤثر ذكل يف ا

ية وال حيد من ذكل ية أو اإل مييف القوانني الو قلن  .ط
ند 65 تامئن والرعاية والصون " امللكفة"قال الوفد إن مصطلح . لهوفد ا يل عىل الا تعلق ابشرتاط ادل يات القانوية فامي  تدا سقد تكون هل بعض ا ل ي ن ع ل

 .يل أو ذاكاحملمتع جملااليت يؤمتن علهيا هذا 
يا 66 تطرح يف توفري القانو. لوفد أسرتا ُأشار الوفد إىل الصعوابت اليت  يةسـ شعوب األ صلن العريف املعين   .لل
يداد وتوابغو 67  .ينوفد تر
تعلق ابملقابل اإلنلكزيي للمصطلح اإل. وفد الربازيل 68 شأن املادة األوىل فامي  يقاهتا اليت قدهما  سـكرر الوفد  ي ب ّتعل . ”patrimonio“باين ّ

ية انظر  .48 شـاحلا
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يق  لتعلا

يدون: 2املادة   ملسـتفا

ية  سـمعلومات أسا

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

يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع يـة/ل يـة ا متعـات ا شعوب وا بـارشة إىل ا نالفوللكوري عىل حقوق تعـود  حملل ملعلـ جمل ومـن . م
ترصف ا تـأىت بهجة أخرى، يضع العديد من القوانني األخرى تكل احلقوق  يـه مـا  با عـىل تو نص غا ية اب يسلطات احلكو ل ل جل م

يـدي ثقايف ا بري ا نح احلقوق يف الاتفاع بأشاكل ا تقلمن  ل تع لن ل تعلقـة ابلـرتاث الـوطين والرعايـة /م ملالفوللكـوري حنـو الـربامج ا
ـــة ثقاف ـــة وا ي لالاجامت ـــا. ع ثق ـــري ا ب ـــة أشـــاكل ا ـــادئ حامي ب ـــضمني  ـــة إىل ت ي بدلان األفر ـــة ا ـــت مجموع ـــد دع لوق تع ـــ لل م يف يق

يدي بري الفوللكوري وحاميهتا"الفوللكوري /لتقلا يدية وأشاكل ا تعإقرارا بدور ادلوةل يف احلفاظ عىل املعارف ا لتقل ل ً".69  

سم  ّو يدون مـن امحلايـة يت يد الوطين، أي أن يكون ا ملـسـتفاحلمك املقرتح مبا يكفي من املرونة لألخذ بالك املهنجني عىل ا لصع
متعات  شعوب وا بارشة ا جملمه  ل يـة أو م متعـات ا شعوب أو ا ها يف تـرصف ا ية مـع إماكيـة وضـع احلقـوق  ية ا حمللا لـ ن ن جملحملل نفـس ملع

تب  نوان 4 انظر أيضا املادة(مكهجاز أو   ").إدارة احلقوق"بع 

ثقــايف 2 وتأخــذ املــادة بــريه ا متــع حمــيل واحــد أهــال محلايــة أشــاكل  ل وكــذا األحــاكم برمهتــا بإماكيــة أن يكــون أكــرث مــن  تع ًن جم
ي هـذا املوضـوع عـىل تـكل اإلماكيـة، ومهنـا . الفوللكوري وفقا ملعايري املادة األوىل/ديلتقلا يـة اخملصـصة  نونص القوانني احلا ل لت

يـة  ثقا ية مـن أجـل حاميـة هوايهتـا ا شعوب األ يـة  بـق عـىل احلقـوق امجلا ية الفكرية اخلاص ا شأن ا فنظام بامن  لمللك صـل للـ ع ملط ب
نة يدية وادلفاع عهنا،  ها ا سـومعار لتقل ل نة 2000 ف يذي  لسـ ومرسومه ا نة 70")قانون بامن ("2001لتنف  2002لـسـ وقانون بريو 

يـة  يولو تقة مـن املـوارد ا ية ا شعوب األ يـة  جشأن نظام محلاية املعـارف امجلا ب شـ صـل للـ ع لب نة ("ملـ  71").2002لـسـقـانون بـريو 
هـــا أ يـــة الـــيت  متعـــات ا ـــد بـــني ا يص احلقـــوق أو توزيـــع الفوائ تعلـــق ذكل أيـــضا  لو حملل تخـــص جملي ثقـــايف ب بـــري ا لشـــاكل ا لتع

يدي تلفة /لتقلا شاهبة يف بدلان  ها أو أشاكل  خمالفوللكوري  مت سمى ابصطالح (سنف ميي"يما  نـاول هـذا "). قلالفوللكور اإل تتو
نوان 4 املوضوع أيضا املادة نوان 7 واملادة" إدارة احلقوق"بع  ية"بع  رشوط ا شلكا  ".لل

ية"ويراد الصطالح  ثقا ية ا متعات ا فا ل حملل تـه أي أن" جمل شمل أيـضا مـواطين بـدل بر يـه الكفايـة  نطـاق مبـا  م يكون واسـع ا ًف يـ لل
يـدي" أمة" ثقـايف ا بـري ا ترب فهيا أشاكل ا تقليف احلاالت اليت  ل تع لتع ثابـة /ل متـي إىل لك " الفوللكـور الـوطين"مبالفوللكـوري  تنو

ياسة العامـة و تمكل ذكل املامرسات يف جماالت أخرى من ا نه و شعب يف بدل  سـا سـ ي لل ي هـابع معتفـق   وذلكل مفـن املمكـن 72.ي
يدون من امحلاية نني مه ا يع املوا ثال عىل أن  نص القانون الوطين  تفأن  ملسـم ط مج  .ي

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/6/12ثالويقة  69
 . من املرسوم5املادة  70
 .10املادة  71
نة  72 يوسكو  ية  نة هوندا الو ثقايف غري امللموس من إعداد  سـانظر معجم الرتاث ا ن لل ن ل جل لل بارة2002ط يا "ع يف  متعا ثقا فميكن لألمة أن تكون   "جم

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

يـة، حـىت يف  متعـات ا تعلـق ابملـادة األوىل، فـإن هـذه األحـاكم تـريم يف املقـام األول إىل إفـادة ا ثه يف مـا  حمللكام ورد  ي جملحب
يدياحلاالت ال ثقايف ا بري ا تقليت تكون فهيا أشاكل ا ل لتع متـع حمـيل/ل متـزي . جمالفوللكوري من إبداع أو تطوير فرد يف  يوإن مـا 
يدي"به اإلبداع  متزي هبـا " لتقلا نارص اليت  تكررة أو منط أو غري ذكل من ا توي عىل رسوم  ية أنه  يمن خصائص أسا لع حي مسـ

متع احمليل اذلي  يد أو يعرف هبا وا جملا َّ ها اللتقل ها وميار سيزال  ًوحـىت يف احلـاالت الـيت يطـور فهيـا فـرد إبـداعا قامئـا عـىل . حيمل
شاط إبـداعي اجامتعـي وحمـيل تـاج  متـع احملـيل  نظـور ا تـايل مـن  ترب اب ياقه العريف، فإنه  يد يف  نـا ن ل يع سـ جملتقل م يـه، فـإن . ل علو

يس من  نه يقع حتت " مكل"لاإلبداع  متع احمليل، وف" رقابة"لكالفرد و يـةجملا ية والعر فقا لألنظمة القانوية واملامرسات األ صل ن ً.73 
ًيداي"وهذا ما جيعل من ذكل اإلبداع   ".تقل

نظـام  ية ويس األفراد، وهذا مـا ميـزي ا متعات ا شودة يف هذه األحاكم تعود إىل ا باب، فإن فوائد امحلاية ا لوهذه األ حملل ن لسـ جملل مل
ية الفكرية العادي اذلي يظل نـه مللكاخلاص عن قانون ا تفادة  توحا للفـرد الراغـب يف الا م  ســمف تفـق ). 10 انظـر املـادة(ً يو

نة ومفادهـا أن تـريم هـذه األحـاكم إىل ضـامن أنـواع مـن  شاركني يف ا نظر اليت عرب عهنا بعض ا للجهذا املهنج مع وهجة ا مل ّل
يا قوانني حق املؤلف العاد ثقايف واملعارف اليت ال تغطهيا حا بري ا لامحلاية ألشاكل ا ل يالتع  . لية واملعمول هبا حا

تذكري بأن ، ولكن لال بد من ا تألف من أفرادّ ية  متعات ا تا حملل بـري . جمل ميـه ألشـاكل ا متـع احملـيل و تايل، فـإن رقابـة ا تعواب لل نظ تجمل
يدي ثقايف ا تقلا متع احمليل املعين/لل تألف مهنم ا يد يف املطاف األخري األفراد اذلين  جملالفوللكوري  ي ع، فـإن وعىل أرض الواقـ. تف

يدون إذا وفقا للقوانني واملامرسات العرية فاألفراد مه ا ًتف ً  .ملسـ

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

يدين  ملسـتفنطاق ا

سلفادور اقــرتح  يديــة وغريهــا مــن "اإلشــارة إىل مجموعــات أخــرى ابإلضــافة إىل لــوفــد ا متعــات ا ية وا شعوب األ تقلا صــل للــ جمل
ية ثقا متعات ا فا ل  ".جمل

يا وفــواقــرتح  يــةنيــسـد إندو تا نــارص ا يدين أيــضا ا شمل تعريــف ا لأن  ل لع يديــة" 1: "ملــسـتفيــ متعــات ا لتقلخــالف ا ية /جمل صــلاأل
يدي ثقايف ا بري ا تقلكأطراف معلت عىل احملافظة عىل أشاكل ا ل لتع بغـي للحكومـات /ل بري الفوللكوري وتطويره،  ينأشاكل ا لتع

بريية يف سري حامية تكل األشاكل ا تعأن تؤدي دورا يف  لي متةل يف ت هـا فوائـد  متعات أخـرى قـد تكـون  ناك  حمـ حال اكنت  لجم ه
بريية؛  تخدام تكل األشاكل ا تعا بغـي أن تكـون " 2"لسـ بريية،  تعذر فهيا حتديد ماكل تكل األشاكل ا ينويف احلاالت اليت  تع لي ّ

تخدم تـكل  بريية، و يد من حامية تكل األشاكل ا ية، يه ا ثل احلكومة ا سـاحلكومة،  تع ُحملل ت ل تف برييـة خلدمـة ملسـم لتعاألشـاكل ا
متع؛  برييـة " 3"جملصاحل ا ية هـو مـاكل األشـاكل ا بريية اذلي حتدده احلكومة ا بغي أن يكون ماكل تكل األشاكل ا تعو حملل لتع ّل ين

تفادة من امحلاية؛  سـاذلي حيق هل الا برييـة، مفـن املمكـن  "4"ّ هام الفـردي يف تطـوير تـكل األشـاكل ا بة إىل اإل تعواب لسـ سـن ل
ية الفكرية احلايل؛ ماكفأته  متـع مـع إماكيـة متديـد "5"مللكيف إطار نظام ا يل حاميـة ا نوميكن لدلوةل أن تؤدي دورا يف  جمله  تـس
نطاق متعات كصاحب حق لا نفعة عىل ا جملرشيطة أن يعود اب  .مل

هورية كوراي والحظ  رشوعني مـن حاميـة أشـمجوفد  يدين ا سأةل ا تصدي عىل حنو اكمل  ملـأن املادة ال  ملـ بـري ملـسـتفت لتعاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا شاهبة أو مـامتثةل وقـد . لل يـدي  بري ثقايف  ياان يف أشاكل  شرتك أ تلفة  ية  متعات  تـوأشار إىل أن  تقل تع ت خم محمل ح جم

تعـرف عـىل  تفعـني ا يدي ذات سامت وخـصائص مـامتثةل، ممـا جيعـل مـن الـصعب عـىل ا بري ثقايف  ها أشاكل  ّتكون  ل ن تقل ملتع ل
يني أو أحص رش يدين ا عا ل بون يف الاتفـاع هبـاملسـتف يدي اليت ير ثقايف ا بري ا ناب احلقوق يف أشاكل ا غ تقل ل لتع وأضـاف قـائال . ل

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/6/3ثانظر عامة الويقة  73
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ثقـايف  بـري ا يل أشـاكل ا سؤوةل عـىل  يجعل املاكتـب ا يدين،  تعلق اب ياب نطاق حمدد بوضوح فامي  لإن  تع سج ملـ ســ ي لغ تـ ملـسـتف ّ
يدي، ا سوية)د()2(7ملشار إلهيا يف املادة لتقلا يال يف  ئا  ت تواجه  ثقب نازعاتع  .مل ا

يـدي ثقـايف ا بـري ا يدين مـن أشـاكل حمـددة مـن ا يـة رمس حـدود ا ياابن عن  رس وفد ا تقلوا ل تع ل لتف ل ّسـ تف سـيف . الفوللكـوري/ملـك
توقـع  يـة ضـامن القـدرة عـىل ا برييـة احملـددة وعـن  يدين مـن تـكل األشـاكل ا ية  رشوط املوضو لوساءل عن ا تع ع ل يفت كتف ّسـ ل للم

يدين بة إىل أوئك ا ملسـتفاب لل  .نسـ

 نون العريفالقا

تعلق ابلفقرة  يا)أ(يفامي  نون ألسرتا ثةل مركز قانون ا ل، اقرتحت  نـة لفمم متعـات أهنـا مؤ بـت ا رشط القـايض بـأن  متَ حذف ا جمللـ تث
يدي ثقايف ا بري ا تقلعىل أشاكل ا ل لتع يـة، /ل يهنـا وممارســهتا العر بري الفوللكـوري وملكفـة برعايهتـا وصـوهنا وفقـا لقوا فأشاكل ا ن لتع

يح الاتّوفضل بريية وملكف برعايهتا وصـوهناج تر متع األصيل اذلي يدفع بأنه مؤمتن عىل تكل األشاكل ا لتعفرتاض لصاحل ا . جمل
تايل نحو ا ياغة الفقرة عىل ا لواقرتحت إعادة  ل يدي: "ص ثقايف ا بري ا نة عىل أشاكل ا تقلاملؤ ل تع لمت بري الفوللكـوري/ل ". لتعأشاكل ا
ند جديـد يف هنايـة املـادة كـام يـيلواقرتحت أيضا حذف اجلزء األخري من امجلةل  ية : "بوإضافة  شعوب األ صـليفـرتض أن ا لـ ُ

ثقـايف  بـري ا تدابري اخلاصـة حباميـة أشـاكل ا تفادة من ا ية اليت تطالب ابال ثقا متعات ا يدية وغريها من ا متعات ا لوا تع ل سـ ل لتقل فل جمل جمل
يدي نـة عـىل تـكل األشـاكل ا/لتقلا بري الفوللكوري، عىل أهنـا مؤ متَأشاكل ا واقرتحـت ". لتعبرييـة وملكفـة برعايهتـا وصـوهنالتع

تايل يري ا ليارا آخر، ولكن كحد أدىن، أال وهو إدخال ا لتغ ّ يـدي: "خ ثقايف ا بري ا نة عىل أشاكل ا تقلاملؤ ل تع لمت بـري /ل لتعأشـاكل ا
ية يهنا أو ممارساهتا العر فالفوللكوري وامللكفة برعايهتا وصوهنا وفقا لقوا ية ". ن شعوب األ صـلوقالـت إن ا تـرب أن لـ يا  تعيف أسـرتا ل

ية"كتابة احلرف األول من املقابل اإلنلكزيي للكمة  تـب " صلاأل تـايل أن  ها، واقرتحـت اب يه عدم احرتام  يكابخلط الصغري  ل لف
ية"احلرف األول من لكمة  نص لكـه" صلاأل بـري يف ا نص اإلنلكزيي ابخلـط ا ّيف ا لـ بـع يف . لكل ملتّوقالـت إن ذكل هـو اخلـطّ ا

يغة اإلنلكزي يةلصا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلية إلعالن األمم ا ل ب  .مل

يةممثل توابجواقرتح  تا ل أمارو إمتام املادة ابمجلةل ا شعوب : "ل نرية  بقة ا بال فعاةل لـضامن املوافقـة ا للـمتد ادلول  سـ ملـسـتسـ ملـ سـتع
ية  يدي وحاميهتا القانويةملعنا ثقايف ا بري ا نمن أجل ضامن احرتام أشاكل ا تقل ل لتع  ".ل
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 :3املادة 
رشوع  متكل غري ا ملأفعال ا  )نطاق امحلاية( 74نوسوء الاتفاعل

هام يف  تهالهنوض ساإل ثقايف وحام بري ا ينوع أشاكل ا ل لتع  75.بت

ية و متعات األ شعوب وا نصفة  رشوط تكون  ثقايف  بادل ا بحث وا ية وأعامل ا صلالهنوض ابحلرية الفكرية وا لل ب ل ت ل جملن م ل لف
يدية وغريها م ية ا متعات ا تقلوا لحملل يةجمل ثقا متعات ا فن ا ل يدي76جمل ثقايف ا بري ا تخديم أشاكل ا تقل، و ل تع لسـ ل الفوللكوري، مما /مل

متع للمجسد الصاحل العام  ّ  77.جي

بري عن تكل الهنوض ابو ية اليت تصون أشاكل ا متعات ا شعوب وا يدية والفوللكور وكرامة ا ثقافات ا تعحرتام ا حملل ل تقل لل جملل
ثقافات وذكل الفوللكور وحتافظ علهيا، ية لا ثقا ف وكذا سالمهتا ا هال يةقميو ية والفكرية والرو ح ا  78.لفلسف

يدية و ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا نصفة وقادرة فعال عىل متكني ا توازنة و تقليق ذكل بطريقة تكون  حملل صل لل جمل جمل ً م م حتق
ياهتا بطريقة فعاةل يف أشاكل  ها وصال ية من ممارسة حقو ثقا متعات ا تعوغريها من ا حل ق ف يديجمل ثقايف ا تقلبريها ا أشاكل /لل

 79.تعبريها الفوللكوري

يديو 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
ية وفهيا ويهنا، وفقا لألعراف القامئة متعات ا ًتكل ا ب حملل  80.جمل

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 ّ  81مل

تعلق ب يف .1 يدييما  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري /ل ية أو [لتعأشاكل ا ثقا ية ا مية أو األ فذات ا ل مه لق
نه و متع حميل  بة إىل  ية اب يالرو بعسـ جمن ل سجةل أو حمل إخط[ 82]ح يه يف ماليت تكون  شار إ لار كام هو  م

متكني  ،83]7 املادة بة وفعاةل  نا ية  لتخذ تدابري قانوية و سـ معل ن متع احمليل املعين[مت يدين، من أمة أو  84]جملا ملسـتفا

                                                           

يك 74  .ملكسـوفد ا
ندا 75 هذه املادةفقراتاقرتح الوفد إضافة . كوفد  ية  تا ل ا ح ثالثة مرتابطة . فت بري عن األهداف يف املواد سـامي وأن أجزاء الويقة ا ية ا لوأكد عىل أ ث تع لمه ّ

تعامل ابجلزء الواحد مبعزل عن نة من اختاذ .  اآلخرينلوال ميكن ا متكن ا بح أكرث مشوية و ية  رشوع األحاكم املوضو للجوقال إن  ل تص ع سـم سـ
تعلق مبضمون املواد نارة فامي  سن وأكرث ا يقرارات أ س شأن أشاكل . تح باجة لصك دويل  ية كد تا تخدام الفقرات الا بوقال إن من املمكن ا ي ت حسـ ف

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع تاسع. ل هدف ا لوقال إنه ا ند .ل ية مراعاة ذكل  ثال من ثقافات أخرى، وشدد عىل أ تعلمه  منو مبا  ثقافات  ع وقال إن ا مه ت ّل م ت
رشوع متكل غري ا سأةل ا نظر يف  ملا م  .لل

ندا 76 ية. كوفد  هدف العارش. 75 شـانظر احلا  .لهذا هو ا
ندا 77 ية انظر احل. كوفد  هدف العارش. 75شـا ته إىل ا نص املقرتح إضا لهذا هو ا ف  .ل
سابع. لياوفد أسرتا 78 ثالث واخلامس وا هدف ا ية اإلحاةل إىل ا لأكد الوفد عىل أ ل لمه ّ. 
يا 79 ية . لوفد أسرتا  .78شـانظر احلا
يا 80 ية . لوفد أسرتا  .78شـانظر احلا
يك 81  .ملكسـوفد ا
يك 82  .ملكسـوفد ا
يا 83 متد ع. لوفد أسرتا تخضع ألحاكم املادة أو  نوية  ية وا سـتعساءل الوفد إن اكنت احلقوق املا سـ ملع ل يل احلكويمت يار . لتسجىل ا خلوارتأى أن يرتك ا

ها  يابة عهنا أو ممارسة حقو ية أو من خالل إدارة من نوع آخر تعمل اب ئة و ها من خالل  بت يف ممارسة حقو ية  متعات ا قتوحا  ق نمف ن ي لل لحملل ط ه للمج
يهنا  .بمبعرفهتا وفامي 

يك واملغرب 84 بارة واقرتح . اقرتح لك من الوفدين نصا بديال. ملكسـوفدا ا تعامل  ية أيضا ا تحدة األمر عوفد الوالايت ا سـ متع احمليل املعين"يكمل يف " جملا
ها لكالويقة  بارة يف املادة . ث ثل . 2لعورأى أن من األفضل تعريف ا بارات الطويةل ال تأيت بأي وضوح  ترب أن ا موا لع شعب "ع متع لا األصيل جملأو ا

متع ثقااملعين  يدي أو غريه من  متع ا جمأو ا بارة ".يفلتقلجمل تفاظ  يري واقرتح الا يا عىل هذا ا نوب أفر بع واعرتض وفد  حتغ يق شعب "لج متع لا جملأو ا
متع ثقايفاملعين األصيل  يدي أو غريه من  متع ا جمأو ا  ".لتقلجمل
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متعات، متع أصيل أو غريه من ا جملشعب أو  شعب  / 85جم متع احمليل أواألصيل لا يدي جمل ا متع  وألتقلا جمغريه من 
نع  86ثقايف نفذ األف 87أو وقفممن  ية اليت  تا تعال ا ل نرية[ل بقة وا ته احلرة وا تمن غري موا ملسـفق ملسـ ّ[88: 

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

يدي "1" ثقايف ا بري ا تقلسخ أشاكل ا ل تع لن ل بري الفوللكوري أو /َ ها] تقاهتامشـ[لتعأشاكل ا  90لأي حتوير 
هور  ها وتأجريها وإاتحهتا  هور وتوز ها إىل ا نا و للجمورشها وحتويرها وبهثا وأداءها  يع مجل نقل عل ن

يهتا،  ثابت(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 حنو متع احمليل[م  يدية وغريها من  ]جملاب ية ا متعات ا ية وا متعات األ تقلابشعوب وا حملل صل لل جمل جمل

ية ثقا متعات ا فا ل يدي 93أو مالاكمصدرا  92أو ابألمة 91جمل ثقايف ا بري ا تقلألشاكل ا ل لتع بري /ل لتعأشاكل ا
ناع إال الفوللكوري،   ؛94نالاتفاعمتليه طريقة متيف احلاالت اليت يكون فهيا الا

ثقايف  "3" بري ا شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو فعل آخر ضار بأشاكل ا لوأي  تع لت
يدي بري الفوللكوري/لتقلا بارش هبدف اإلساءة هبا لتعأشاكل ا ّقد ميس بأشاكل أي فعل أو ي 

ية أو  ثقا هوية ا مية العرية أو ا سمعة أو ا بري، ومن شأنه أن يلحق األذى أو الرضر اب فا ل لف ل لقتع ل
سالمة ا متع احمليللا ية  للمجثقا ف ية /  96 أو األمة95ل متعات األ شعوب وا متع احمليل أو ا صلسمعة ا ل جملب جمل
نطقة  متي إلهيا أو بصورهتا 97أو األمةملأو ا  ؛98تناليت 

                                                           

يان أن . وفد املغرب 85 ياغة حرصا عىل  باقرتحت هذه ا لص يدوُ ًن أمةملسـتفمن املمكن أن يكون ا ّ. 
يك 86  .ملكسـوفد ا
بري عن احلاالت اليت يمت فهيا الفعل. زائروفد اجل 87 هدف من هذه اإلضافة ا لتعا  .ل
ند 88 نص. لهوفد ا بارة الواردة يف ا تفاظ اب يري واقرتح الا يا عىل هذا ا نوب أفر ّاعرتض وفد  ل لع حتغ يق  .لج
يا 89 نوب أفر يقوفد   .ج
ية 90 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .10شـانظر احلا
يك 91  .ملكسـوفد ا
ناك بدلاان. وفد مرص 92 سود فهياهقال الوفد إن  ثقايف اذلي  تآلف ا متع واحد بفضل ا يس فهيا إال  ي  ل ل جم نوات . ل سـوقال إن اترخي مرص يعود إىل 

سجام تآلفا و يا  يجا ثقا تجت  نوعة أ ية و بدل ثقافة عريقة و نثرية، و سـ ن ت ن لل مك مم ف ن يف يف الويقة مصطلح . غ بب يف أن  ثوقال إنه يرغب ذلكل ا يض لس
ية"األمة" متعات األ شعوب وا ند اإلشارة إىل ا صل  ل يده ذلكل. جملع  .يوأعرب وفد املغرب عن تأ
يا 93 نظر إىل املعىن اخلاص ملصطلح . مبوفد زا نفات اب ية أيضا كامليك ا متعات ا لمن املقرتح الاعرتاف اب ملص حملل ية"جمل نطوي " مللكا ييف القانون، واذلي 

سد حقوق ا. عىل حق إجيايب ملوقال إن ذكل  ّ  .لكيةجي
ية 94 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا سة من املادة . مل بارة  تضمني هذا احلمك  بأوىص الوفد  ع يل الصويت5مقتب شأن األداء وا بو  سج من معاهدة الو ب : لتي

ناع " نيه طريقة الاتفاع... متإال يف احلاالت اليت يكون فهيا الا ية ال". متل شريا إىل بعض احلاالت الوا قعوأوحض الوفد ذكل  يت يكون فهيا من م
ناسب تقدمي تكل املعلومات يل أو من غري ا ملا  .ملسـتح

يا 95  .إضافة مقرتحة. مبوفد زا
يةانظر . وفد مرص 96 يده ذلكل. 92 شـاحلا  .يوأعرب وفد املغرب عن تأ
يةانظر . وفد مرص 97 يده ذلكل. 92 شـاحلا  .يوأعرب وفد املغرب عن تأ
يك 98  .ملكسـوفد ا
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ية الفكرية أو ممارسـهتا [ "4" ساب حقوق ا مللكوا بري  99 مفرطةمنصفة أوبأفعال غري كت لتعيف أشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا بري/لل هاي الفوللكوري أو يف ألتعأشاكل ا  ؛100]ل حتوير 

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

ه101حتوير أي] مشـتقاهتا[أو  يديا ل  ها ا تعام تقلألغراض جتارية أو أغراض غري ا لسـ ساب 102ل كت، أو ا
يدي ثقايف ا بري ا ية الفكرية أو ممارسـهتا يف أشاكل ا تقلحقوق ا ل لتع ل بري الفوللكوري أو /مللك لتعأشاكل ا

ها103أي حتوير] مشـتقاهتا[ يع مواد تعرض عن غري صدق عىل أهنا من أشاكل ، 104]ل  يع أو  بالعرض  للب
ثقايف بري ا لا يديلتع ية،/ لتقل ا نع شعوب أ صلالفوللكوري ومن  متع احمليل املعين[من ينال  [105ص ] جملا

متعات، متع أصيل أو غريه من ا يدين من أمة أو شعب أو  جملا جم ية  / 106ملسـتف متعات األ شعوب وا صلا جملل
ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا فوا ل تقل جملحملل ية107لجمل يح عن خطأ مهنا أو يو] منه[ أو حيط ملعن ا

متع[ أو هبا] به[ بصةل جمليعرض ا ها ]ّ ضيعر ّ
يح 108 بتحقري أو ا  ؛109]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
ية أو متعات األ شعوب أو ا متع احمليل أو ا صلهبا بأي شلك من األشاكل دون ذكر ا جملل نطقة جمل أو مل ا

متي إلهيا 110األمة متعات /111تناليت  متي إلهيا هذه ا نطقة اليت  جملغري رشعي وال يعرب بصدق عن ا تن مل إال ، 112ّ
يه طريقة الاتفاع ناع  نيف احلاالت اليت يكون فهيا الا متل  113.مت

                                                           

يا 99 شعب األصيل أن حيصل عىل حق املؤلفى الوفد أ رأ.لوفد أسرتا بدع من ا سمح  لن احلمك ال  للم احلقوق اجملاورة وأن ميارس تكل احلقوق من /ي
ثال يص  مخالل الرت شعب األصيل. خ نان أو املؤلف من ا يار  لواقرتح أن يرتك ذكل ا ية . للفخل ياسة العامة األسا نظر يف أهداف ا سـودعا إىل ا سـ لل

تعلقة بشأن العالقة بني احلقوق الفر متع احمليل ا نف وحقوق ا شعب األصيل يف ا بدع من ا ملدية  ملص ل نفجملللم  .ملصبذكل ا
يا 100 يةانظر . لوفد أسرتا  .99 شـاحلا
ية 101 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا يةانظر . مل  .10 شـاحلا
 .وفد املغرب 102
ية 103 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا يةانظر . مل  .10 شـاحلا
يا 104 بارة اقرتح الوفد. لوفد أسرتا تعاضة عن  ع الا يدي"سـ ثقايف ا بري ا تفاع بأشاكل ا تقلأي ا ل تع لن بري الفوللكوري /ل أي ] مشـتقاهتا[أو ... لتعأشاكل ا

يدي"بعبارة " لهاحتوير  ثقايف ا بري ا يع مواد تعرض عن غري صدق عىل أهنا من أشاكل ا يع أو  تقلالعرض  ل تع ب لب ل نع شعوب / لل صالفوللكوري ومن 
ية رشوع بصورة خاصةوقال الوفد إ". صلأ متكل غري ا بارة اليت يقرتهحا تغطي ا ملن هذه ا بحث مدى . للع نقاش  ساعدة يف مزيد من ا لواقرتح ا ل مل

رشوع بار تكل األفعال عىل أهنا متكل غري  ما ّت  .ع
يا 105 ية . لوفد أسرتا  .104شـانظر احلا
ية . وفد املغرب 106  .85شـانظر احلا
يك 107  .ملكسـوفد ا
يك 108  .ملكسـوفد ا
بويفارية–مجهورية (يال وفد فزنو 109 ل ا بغي أن تكون حقوقا اكمةل ). ل  .مرشوطةال ينقال الوفد إن احلقوق 
ية . وفد مرص 110 يده ذلكل. 92شـانظر احلا  .يوأعرب وفد املغرب عن تأ
يك 111  .ملكسـوفد ا
 . وفد املغرب 112
ية 113 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .94شـانظر احلا
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يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري األخرى/ل  لتعأشاكل ا

تفاع  .2 تعلق ابال نيف ما  يديي ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع سجةل /ل بري الفوللكوري األخرى اليت ال تكون  مأشاكل ا لتع
يه يف املادة شار إ لأو حمل إخطار كام هو  بة وفعاةل 7 م نا ية  تدابري القانوية وا ها، تكون ا تغال سـ، أو ا لعمل ن ل مسـ ل

 :ييل  ما114لضامن] للحرص عىل[

متع احمليل[تعريف  )أ( متع] جملا شعوب وا جملا ية ل ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا فات األ ل تقل حملل جملصل لجمل
ية  115أو األمة هاملعنا متدا من  117أو ماكلمصدر  116صفبو تاج آخر يكون حتويرا  نف أو إ ًأي  مسـً ن مص

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل يه ، لتعأشاكل ا ناع  متلإال يف احلاالت اليت يكون فهيا الا مت
 ؛118نطريقة الاتفاع

نع  )ب( موإماكية  ثقايف  119أو وقفن بري ا شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو فعل آخر ميس بأشاكل ا لأي  تع لت
يدي بري الفوللكوري أو إماكية فرض جزاءات /لتقلا نأشاكل ا ية[لتع نا ية أو  ئمد ية] جن ية أو مد ننا ئ ، 120ج

تني؛ تا اإلماك نيأو   لك

ياانت أو إد )ج( نع أي  بوإماكية  سا أو تكون مضلةل،من يقة أو حتدث  ًعاءات خمالفة  لب سلع  للحق تعلق  بيف ما  ي
يدي ثقايف ا بري ا شري إىل أشاكل ا تقلأو خدمات  ل تع لت بري الفوللكوري/ل  أو تأخذ أو تذكر هبا لتعأشاكل ا

ثقا ]جملمتع حميل[ متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ فشعوب وا ل تقل حملل صل جمللل جمل  أو 121يةلجمل
يد من ،122ّألمة تأ ي مما يويح  متع احمليل[ب ية تكل ] [جملذكل ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا حمللا صل جملل جمل

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل ها، هبا أو صةل به 124]123ل فرض جزاءات نإماكية  أو 125قفأو و
ية[ نا ية أو  ئمد ية] جن ية أو مد ننا ئ تني 126ج تا اإلماك ني علهيا، أو   معا؛لك

نان )د( ثياران ا  خ

يار ألف  يق رحب ما،[: خلا تغالل بقصد  حتقويف حال اكن الاتفاع أو الا سـ  ]ينبغي[ 127]ن

                                                           

 .وفد اجلزائر 114
ية ان. وفد مرص 115 يده ذلكل. 92شـظر احلا  .يوأعرب وفد املغرب عن تأ
يك 116  .ملكسـوفد ا
يا117 ية . مب وفد زا  .93شـانظر احلا
ية 118 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .94شـانظر احلا
ية . وفد اجلزائر 119  .87شـانظر احلا
بويفارية–مجهورية (وفد فزنويال  120 ل ا يةافرتض الوفد أنه ال ميكن فرض أية جزاءات م). ل نا ية بعد طلب فرض اجلزاءات ا ئد جل ياغة . ن لصوقال إن ا

نظام املدين نايئ وا نظام ا يار بني ا بغي ا لغامضة ألنه  جل ل ت خي بل احلصول عىل جزاءات . ن ية  نا قوأضاف قائال إنه جيب احلصول عىل جزاءات  ئج
ية  .نمد

يك 121  .ملكسـوفد ا
ية . وفد مرص 122 يده ذل. 92شـانظر احلا  .كليوأعرب وفد املغرب عن تأ
يك 123 تعاضة عن . ملكسـوفد ا متع احمليل"سـاقرتح الوفد الا 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
تصل 124 ها ابلضمري ا بارة  تعاضة عن ا ملاقرتح أحد الوفود الا لع  ".ها"لكسـ
ية. وفد اجلزائر 125  .87 شـانظر احلا
بويفارية–مجهورية (وفد فزنويال  126 ل ا ية ). ل  .120شـانظر احلا
بويفارية–مجهورية (وفد فزنويال  127 ل ا تغالل).ل سـ قال الوفد إنه ال ميكن فرض أية رشوط عىل الاتفاع أو الا ـي أن الاتفاع . ن بد نورأى أن من ا هيل

يق الرحب، إذ أن  تغالل هيدفان إىل  حتقأو الا تغالل"سـ يا إىل معل هدفلكمة قو" سـالا يق الرحبهمضنية جدا وتويح  نوب . حتق  جوأعرب وفد 
يده ذلكل يا عن تأ يأفر  .يق
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ّتعني نصفة أو[ إقامة 128ي رشوط حتددها 129]مماكفأة  نافع  نصف  سام  ب ا للم مت اإلدارة ] الواكةل[ق
ية[ نة130]طنالو ملعيَّ ا

شار إلهيا يف املادة 131 شاور مع 4 ملا متع احمليل[لت اب متعات ]  املعينجملا شعوب وا جملا ل
ية ية ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا ناأل ل تقل حملل ملعصل فل جمل  ؛133أو األمة  132جمل

يار ابء  يق رحب ما،[: 134خلا تغالل بقصد  حتقويف حال اكن الاتفاع أو الا سـ ّتعني ]ينبغي[ 135]ن إقامة  136ي
نصفة أو[ رشوط حتدد137]مماكفأة  نافع  نصف  سام  ب ا للم مت متع احمليل املعين[ها ق ية ] جملا شعوب األ صلا ل

ية متعات ا حمللوا شاور مع 139أو األمة 138جمل ية[اإلدارة ] الواكةل[لت اب نة140]طنالو ملعيَّ ا
شار إلهيا يف  141 ملا

 ؛4 املادة
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رسية/ل بري الفوللكوري ا لأشاكل ا  لتع

بة وفعاةل )3( نا ية  سـتخذ تدابري قانوية و معل ن متكني مت ية[ل  متعات ا حمللا ية ] جمل متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا حمللا صل جملل جمل
ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا فا ل جملتقل شف  143أو األمة 142ل نع ا يةل  بل والوسائل ا تفادة من ا لكمن الا مب سـ لكفسـ ل
يدي ثقايف ا بري ا تقلعن أشاكل ا ل لتع رسية بدون ترصحي أو الا/ل بري الفوللكوري ا لأشاكل ا نتفاع هبا الحقا أو لتع

ية الفكرية فهيا وممارسة تكل احلقوق الحقا ساب حقوق ا مللكا  .كت
يق عىل املادة [  ]3لتعلييل ذكل ا

                                                           

ند 128 ية. لهوفد ا تا باب ا يري رضوري لأل لقال الوفد إن هذا ا ل سـ متعات ) 1: (لتغ ية  ثارية إجيا ية حبقوق ا ية امجلا للمجاحلاجة إىل الاعرتاف اب ب ت ئع سـمللك
ية ويس ابحلقوق املانعة فقط؛  لا بدأ ) 2(حملل ناد إىل  يني تكل احلقوق مبوجب اتفاقات، ويس فقط ابال مورضورة الاعرتاف ابحلق يف  ت سل تع
بقة؛  نرية احلرة وا ملسـاملوافقة ا يدي )3(ملسـت ثقايف ا بري ا نصفة ألي نوع من أشاكل ا تقلوأنظمة املاكفأة ا ل تع لمل بوةل، بل يه يالفوللكور/ل مق غري 

متع األصيل؛  ثاري  للمجاحلق الا يدي) 4(سـتئ ثقايف ا بري ا شار الاتفاع بأشاكل ا تقلويف حال ا ل تع ن لت ل بدل كلك، /ن يد األمة أو ا لالفوللكوري عىل  صع
ية نافع قامئا عىل قرار اإلدارة الو نه، فال بد من أن يكون تقامس ا متع حميل  ها  ندون أن يمت ر مل طي ّبع ّ مبج  .بط

ند 129 ية . لهوفد ا يا و. 128شـانظر احلا نوب أفر يقوأعرب وفدا  يدهام ذلكلج ية عن تأ تحدة األمر يالوالايت ا  .يكمل
ية 130 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية أو دوية . مل يدي إدارة إ متع األصيل أو ا تار فهيا ا نة اليت  لأشار الوفد إىل بعض احلاالت ا مي تقل قلخي ل جمل مثل (ملمك

نظمة األربو ية الفكرية أو  ية  نظمة األفر يا ممل للملك نةيك تعمل معل اإلدارة) يق  .ملعيّ ا
يك 131  .ملكسـوفد ا
يك 132  .ملكسـوفد ا
ية . وفد مرص 133 يده ذلكل. 92شـانظر احلا  .يوأعرب وفد املغرب عن تأ
ية 134 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا بات اإلدارة . مل باهتام ويس عىل ر متع األصيل وعىل ر شعب أو ا بغي أن يكون عىل ا تويد  غقال الوفد إن ا غ ل ي ك لل جملن

نة ية ا يّالو ملعن  .ط
بويفارية–مجهورية (وفد فزنويال  135 ل ا تغالل ).ل سـقال الوفد إنه ال ميكن فرض أية رشوط عىل الاتفاع أو الا ـي أن الاتفاع . ن بد نورأى أن من ا هيل

يق الرحب، إذ أن  تغالل هيدفان إىل  حتقأو الا تغالل"سـ يق الرحب" سـالا يا إىل معل هدفه  حتقلكمة قوية جدا وتويح  نوب . مضن جوأعرب وفد 
يده ذلكليأفر ييا عن تأ  .ق

ند 136 يري رضوريقال الوفد إن هذا . لهوفد ا يةلتغا تا باب ا ل لأل ل متعات ) 1: (سـ ية  ثارية إجيا ية حبقوق ا ية امجلا للمجاحلاجة إىل الاعرتاف اب ب ت ئع سـمللك
ية ويس ابحلقوق املانعة فقط؛  لا يني تكل احلقوق مبوجب اتفاقات، ويس) 2(حملل لورضورة الاعرتاف ابحلق يف  بدأ تع ناد إىل  م فقط ابال ست
بقة؛  نرية احلرة وا ملسـاملوافقة ا يدي )3(ملسـت ثقايف ا بري ا نصفة ألي نوع من أشاكل ا تقلوأنظمة املاكفأة ا ل تع لمل بوةل، بل يه يالفوللكور/ل مق غري 

متع األصيل؛  ثاري  للمجاحلق الا يدي) 4(سـتئ ثقايف ا بري ا شار الاتفاع بأشاكل ا تقلويف حال ا ل تع ن لت ل بدل كلك، الفوللك/ن يد األمة أو ا لوري عىل  صع
ية نافع قامئا عىل قرار اإلدارة الو نه، فال بد من أن يكون تقامس ا متع حميل  ها  ندون أن يمت ر مل طي ّبع ّ مبج  .بط

ند 137 ية . لهوفد ا يدهام ذلكل. 128شـانظر احلا ية عن تأ تحدة األمر يا والوالايت ا نوب أفر يوأعرب وفدا  يكمل يق  .ج
يك 138  .ملكسـوفد ا
ية . د مرصوف 139 يده ذلكل. 92شـانظر احلا  .يوأعرب وفد املغرب عن تأ
ية 140 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية انظر احل. مل  .130شـا
يك 141  .ملكسـوفد ا
يك 142  .ملكسـوفد ا
ية . وفد مرص 143 يده ذلكل. 92شـانظر احلا  .يوأعرب وفد املغرب عن تأ
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يق  لتعلا

رشوع : 3املادة  متكل غري ا ملأفعال ا  144نوسوء الاتفاعل
 )نطاق امحلاية(

ية  سـمعلومات أسا

متكل  نرص مركزي يف امحلاية هو ا رشوع هذه املادة عىل  ليقف  ع يـديم ثقـايف ا بـري ا رشوع ألشـاكل ا تقلغري ا ل تع لملـ الفوللكـوري /ل
ها يف لك حاةل تدابري املقرتح  ها األحاكم واحلقوق وسائر ا يقاليت  بشمل تطت  .ل

ثقـايف  بـري ا نص عـىل أنـواع مـن امحلايـة ألشـاكل ا نـة يف هـذا احلـال، تـريم املـادة إىل ا شاركون يف ا يه ا لوكام شدد  تع لـ للج ملـ لعل
ية الفكرية العادي املرعـي حـىت اآلنواملعارف اليت ال  يا قانون ا مللكيضمهنا حا ً بـري . ل لتعوال ختـل هـذه األحـاكم حباميـة أشـاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا ية الفكرية الراهن/لل ناء عىل قانون ا مللكالفوللكوري املكفوةل  تاحـة. ب ية الفكريـة العاديـة  موبقى حامية ا مللك انظـر . ت

يق عىل املادة نـوان 2 لتعليف هذا الصدد ا يدون"بع  يـة الفكريـة وسـائر أنـواع امحلايـة  "10 واملـادة" ملـسـتفا مللكالعالقـة حباميـة ا
 ".واحملافظة والرتوجي

يـدي ثقـايف ا بـري ا تقلويراد من احلمك املقرتح الوقوف عـىل أنـواع الاتفـاع بأشـاكل ا ل تع لن يـة /ل هـا املربطـة اب مللكالفوللكـوري و تمتلك ّ
بعث يف أغلب األ بـري تالفكرية واليت  نـة عـىل أشـاكل ا هـات املؤ يـة وسـائر ا ية وا متعات األ تعيان عىل القلق دلى ا مت حملل لصل جل جملح

يدي ثقايف ا تقلا سابقة /لل شاورات ا نـاء همـام تقـيص احلقـائق وا بني أ لـالفوللكوري وأحصاهبا كام  ملـ ث ث مـن الويقـة 53 انظـر الفقـرة(ّت
WIPO/GRTKF/IC/7/3 .(متد احلــمك مــضمونه مــن مجموعــة واســ سدة يف يــسـو يــات القانويــة ا جملــعة مــن املقــارابت واآل ن ل

ية  ية واإل ميتلف القوانني الو ن قلخم  ).WIPO/GRTKF/IC/7/3ث من الويقة 56 إىل 54انظر الفقرات من (ط

رشوع احلمك  مملخص 

تصار ثالث  رشوع احلمك اب خيقرتح  بـري" طبقات"م تلـف أشـاكل ا يفـة  تعللحامية تريم إىل توفري حامية مرنـة و لخمل ّ ثقـايف مك ل ا
يـة  تـدابري القانويـة وا يةل مـن ا نصفة و ثارية واملاكفأة ا تصةل حباميهتا وجتمع بني احلقوق الا تلف األهداف ا لعملو ن ل مل مل شكخم تـئ سـت

ية تا لا  :ل

ــق يف  ــة ح ــرتح إقام ــن املق نرية"م بقة وا ــرة وا ــة احل ــسـتاملوافق مل ــسـ مل ــة" ("ّ ــايف ") املوافق ثق ــري ا ب ــاكل ا بة إىل أش لاب تع لسـ ــ لن
يدي ثاري يف الف/لتقلا به حبـق ا متـع احملـيل، تكـون أ بة إىل ا ية اخلاصة اب ية أو الرو ثقا مية ا ئوللكوري ذات ا ح ســتف شــ سـ جملل لنـلق

يـة الفكريـة، وال يث تكون أنواع األفعال اليت تغطهيا عادة قـوانني ا ية الفكرية،  مللكياق ا حبمللك ســامي قـوانني حـق املؤلـف  سـ
تجارية والرسوم ية حمل لواحلقوق اجملاورة والعالمات ا نا ع والامنذج ا متع احمليل املعين" موافقة"لص  .جملا

يـه يف املـادة نـصوص  يل سابق يف جسل عام كـام هـو  بقة من امحلاية حمل إخطار أو  علوتكون هذه ا سج ملط ). انظـر أدانه (7 ت
يـة يـة ا متعـات ا ياراي فقط ورهن قـرار ا يل أو اإلخطار ا نويكون ا حملل ت ملعسج جملت خ يل أو. ل  اإلخطـار يف حـاةل للتـسجوال حاجـة 

يـدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نفـصةل يف املـادة/ل رسية ألهنـا حتظـى حباميـة  مالفوللكـوري ا يل ). 3(3 لـ بـق هـذا ا سجوال  لتـيط
نرية الـصارمة  بقة وا ية يف احلصول عىل حاميـة مبوجـب املوافقـة ا متعات ا ياري إال يف احلاالت اليت ترغب فهيا ا ملـسـتا سـ حملل ملـخل جمل

يديلتألشاكل ا ثقايف ا تقلبري ا ل هور/لع تاحة  للجمالفوللكوري اليت تكون معروفة و  .م

نح احلق يف  يـدي" املوافقة"َيمو ثقـايف ا بـري ا نع الاتفـاع بأشـاكل ا متع احمليل احلق يف  تقلا ل تع لن ل م تـرصحي بـه، /جمل لالفوللكـوري أو ا
نافع سام ا تفق علهيا شمل ا ملوفقا رشوط  ت ت قل يـة الفكريـة اذلي " املوافقة"وبصفهتا هذه، تكون . م ثاري يف ا به حبـق ا مللكأ ســتئ شـ

                                                           

يك 144  .ملكسـوفد ا
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يص شلك موجـب أو رمبـا شـلك دفـاعي وهـو . خجيوز، وال جيب، أن يكون حمل تر تخدام تـكل احلقـوق  بـومـن املمكـن ا ســ
يدي(األرحج  ثقايف ا بري ا تكل األشاكل من ا تفاع  تقلنع أي ا ل تع ب ن لمل يـة الفكريـة /ل ساب حقوق ا تغالها وا مللكالفوللكوري أو ا ت كسـ

 ).فهيا

يات، مـن ويح قـانون  يـصا محلايـة اللكـامت واألسـامء والرمـوز وغريهـا مـن ا يـأة  رشوع احلـمك أنواعـا  سمويقرتح  خص هم لتـمـ ً ً
ية تحدة األمر ندا والوالايت ا بدلان األندية ويوز شأن يف جامعة ا تدابري اخلاصة املوضوعة هبذا ا يكالعالمات وا مل يل ن ل ل  .ل

تعلـق بأوجـه األداء الـيت مي يـدييويف ما  ثقـايف ا بـري ا ثابـة أشـاكل  بارهـا  تقلكـن ا ل تع مب لت لل بـارة (الفوللكـوري /ع بـق علهيـا  عو تنط
بري ابحلركة" شددة كـام هـو مقـرتح) يف املادة األوىل" لتعأشاكل ا تحظـى حباميـة  ها أو اإلخطـار هبـا  مـمفن اجلائز أيضا  ل . تـسجيل

سق  ية املقرتحة حقوقا مصممة عـىل  نوية واملا نـوشمل احلقوق ا ل ملع نـاين األداء، مبـا يف ًت سائر  نـصوص علهيـا  فأنـواع احلقـوق ا لـ مل
نة  يل الـصويت  شأن األداء وا سـذكل خاصة معاهدة الوبو  سج بـ لـي نـوع مـن امحلايـة ) معاهـدة األداء (1996لتـ لوال خيـل هـذا ا

تاحة يف معاهدة األداء نـاء. ملابمحلاية ا تـه  يل أو إخطـار، مفـن املمكـن حام بوإذا مل يكـن األداء حمـل  ي أو ) 2(  عـىل الفقـرةتـسج
متع احمليل) 3( الفقرة بة ا سب الظروف ور جملأدانه  غ  .ح

يدي ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقلويف ما  ل تع لي يل أو إخطـار، فـإن الاتفـاع هبـا ال يكـون /ل نالفوللكوري اليت ال تكون حمل  تسج
سحب عىل  بق، بل إن امحلاية  نا ترصحي  نر سـ ب ته ب اليت يمت هبا الاتفاع الطريقةم نومن املمكن الاتفاع هبا مـصدرا . تكل األشاكلن

ية، وهـو هـدف ريـيس  شاط اإلبداعي واحلرية ا بق، تعزيزا  ثال دون حاجة إىل موافقة أو ترصحي  هام اإلبداعي  ئلال م نتل ن لفسـ لل مسـ
شاركني يدي ولكن، ال. ملكام ذكر العديد من ا ثقايف ا بري ا تقلبد من نظمي طريقة الاتفاع بأشاكل ا ل تع ن لت للكوري يف هذا احلال الفو/ل

يـة ابإلضـافة إىل دفـع ماكفـأة  نا رشوعة وابقرتاح جزاءات مدية و سة غري ا نا بادئ ا نوية و ئابالعامتد أساسا عىل احلقوق ا ن مل ف مل جملع م ً
تصة سلطة ا تقدير ا نافع  نصف  سام  خملنصفة أو ا ل ب للم مت شار إلهيـا يف املـادة. قم ها ا سلطة الواكةل  ملـوقد تكون هذه ا نـوا4 نفسل ن بع 

يـة اخملصـصة ". إدارة احلقوق" نـصفة الـيت جنـدها يف القـوانني الو بـاري أو املاكفـأة ا يص اإل به ابلرت نولعل هذه املقاربـة أ مل طشــ ج خـ
ثقايف  بري ا لألشاكل ا يديلتع يهتـا يف 145الفوللكوري/لتقلا بق  ية اليت  نفات املو ب ويف قانون حق املؤلف العادي شأن ا تثيق سـ ملص سـب

تيالت صوية   146.تسج

يـديًوأخريا ثقـايف ا بري ا شأن أشاكل ا تقل، فإن احلمك املقرتح  ل تع لب سعى إىل /ل شوف عهنـا  رسية أو غـري ا يـالفوللكـوري ا ملكـ لـ
ثقـايف  بـري ا تعلـق بأشـاكل ا سحب عـىل املوضـوع ا شوف عهنـا  رسية وغري ا يح أن امحلاية القامئة للمعلومات ا لتو تع مل نـ ملكـ ل لض ت

متد مضمونه أيضا من أحاكم احملامك يدي و يسـا شأنلتقل نة 147.لـ الصادرة يف هذا ا  عـىل وجـه 1993لـسـ ويقـر إعـالن مـااتتوا 
بة رشها ها ومرا ية احلق يف حامية معار شعوب األ ناخلصوص بأن  صل قلل   148.ف

يذ القانوية يات ا ناملرونة يف آ  لتنفل

متعـات ا يـة وا يـة واإل سلطات الو جملهذه األحاكم واسعة وشامةل وتريم إىل ضامن املرونة لفائـدة ا مي ن قللـ يـار ط نـد ا تيـة  ع خحملل
ميي يد الوطين أو اإل نفذها عىل ا يات القانوية  قلاآل لصع ت ن  .لل

بدأ املقرتح  يق ا ثال معيل، من املمكن  نقطة  هذه ا يحا  ملوتو ب مب ل تطض ل ياانت اخملالفـة –ً لب وهو يقيض برضورة توفري امحلاية من ا
متع احمليل لإل تعلق بدمع ا تجارة يف ما  جمليقة أو املضلةل يف ا ي ل متع للحق يد أو اتصاهل بذكل ا تقا ند إىل ا جملبداع اذلي  ل ل وخـري (يست
يدوية اليت يرد علهيا ذكر لكمة  تجات احلرف ا يه هو  لثال  ن معل يل"م ست كـذكل" هنـدي"أو لكمـة " صـأ  عـىل –) ليـويه 

                                                           

ي 145 نظمة األفر ثال اتفاق ابنغي  يقانظر  للمم نة ً ته املعدةل  ية الفكرية  سـة  بصيغ  .1999للملك
نة 13 املادة 146 ية برن  لسـ من اتفا  .1971ق
نة  147 ية فوسرت ضد موتفورد  سـانظر  ن  .(FLR 233 29) 1996لقض
 .1.2املادة  148
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توى الوطين من خالل  يةواحد أو أكرثملسـأرض الواقع وعىل ا تا تدابري ا ل من ا ل نالاتفاع هبا تسجيل عالمة تصديق و "1: "ل
يـة؛  يـة ا متعـات ا نعىل يـد ا ملعحملل ياق املامرسـات  "2"جمل تـاح يف  نـوعني ممـا هـو  يـة أو الك ا نا يـة أو ا ســواجلـزاءات املد ل ئ جل من

يات؛  تجارية العامة وقوانني العالمات وا سما بـري  "3"لتل نوع من امحلاية ألشاكل ا نص عىل هذا ا تعوإصدار رشيع خاص  ل لل لت
يدي ثقايف ا تقلا يـة والاتفـاع هبـا؛  "4"وللكوري؛ الف/لل يـاانت اجلغرا يل ا نو ب فسج ل سب قـانون  "5"تـ بل الاتـصاف  حبـو ن ســ
شأن  سوابق  با متويه"ل رشوعة" لا سة غري ا نا ملوقوانني مقع ا ف  .مل

تقة نفات ا شـا  ململص

تحـوير، أي احلـق يف إعـداد  ياسات العامـة حـول حـق ا تعلقـة اب سائل ا سائل القانوية وا مـمتحور بعض ا ل سـ مل ملـ ن لـمل صنفات ت
يدات يف هذا الصدد ناءات و ناسب من ا نص عىل ما  يتقة، وحول ا ي ل تقشـ سـتث  .م

يـدي ثقايف ا بري ا رشوع احلمك حقا يف حتوير أشاكل ا تقلويقرتح  ل تع لم ل يـة رشط إجـراء /ً يـة أو الرو ثقا ميـة ا حالفوللكـوري ذات ا ف ل لق
بق سـيل أو إخطـــار  ـــسج م ـــ ـــذه إىل ســـ. ت ته ه تحـــوير  ـــد حـــق ا ت ـــرتح أال  ـــن املق ـــصفوم ب ل ـــايف مي ثق ـــري ا ب لائر أشـــاكل ا لتع

يدي نفاهتم/لتقلا ية الفكرية يف  تقة من احلصول عىل حقوق ا نفات ا بدعي ا نع  مصالفوللكوري، شأنه يف ذكل شأن  شـ مللكملص م . ملم
نع أيضا  تد احلق  ميوال  هام"لمي بـري" لاإل بحت كام هو احلال يف قانون حق املؤلف اذلي يفصل بني الفكرة وا تعا  ومـن املقـرتح 149.لل

نة م هـادئ  يط ا منوذيج  متدة يف القانون ا باحة وفق املقاربة العامة ا تقة ا نفات ا تغالل ا نظمي أوجه ا سـع ذكل  للمحـ مل شـ ملص سـ لـت لمل ل ملع
2002. 

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

 إنفاذ احلقوق

بحتديد معايري ديا شأن إنفاذ احلقوقوفد الصني اقرتح  ثال ارشطني ا. ن يل ا لوذكر عىل  مل يفاؤهام مـن سب بغـي ا يني الذليـن  تتـا سـن ي ل ل
يدي ثقايف ا بري ا تفع بأشاكل ا ندما  يعة احلقوق  بدأ وأاي اكنت  تقليث ا ل تع ع ب لمل ل نط بغي حامية " 1: "يُح نوية،  تعلق ابحلقوق ا ينفامي  ملع ي

يـدي؛  ثقـايف ا بري ا تحريف ويان مصدر أشاكل ا شويه وا يدي من ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل تع ب ل ت تقل ل لتع ل ل تعلـق حبقـوق " 2"لل يوفـامي 
ية املالمئة بغي توفري املاكفآت املا ية،  لا ن  .يمللك

يل  لتسجا

ياسة العامة  ندا إىل هدف ا يوز سـأشار وفد  يل بادةل "اذلي يريم إىل " 13"لن ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  3وقال إن املادة ". ف
شفا سأةل ا تعامل مع  فحتاول ا ل م يل هوم ا يق  سجية من خالل  تب لتط با مف نا يارا  يل  ســل، وقال إنه من غري املؤكد أن يكون ا مسج خ لت

تويـق يـه مـن خمـاطر ا نطـوي  يل ومـا  ية إزاء أنظمة ا شعوب األ شغاالت ا نظر إىل ا ثال سـامي اب ل عل ت سج صل ل ن نظـر . لتـل يواقـرتح أن 
سأةل نطـاق امحلايـة يف إطـار املـادة ما بني ادلورات الفريق العامل  نـد حبـث  تني  تني ا سأ مـيف  ع ل بل ) 1 (:3ثنم بحـث يف ا سـا لـل

ية هبا؛  تو رشوع األحاكم أو ا ية يف  شفا هدف ا تصدي  بديةل اليت ميكن من خالها ا صا ل م ل ل فل ل يل اليت ) 2(ل نظر يف بدائل ا سجوا لتل
يل ثل أنظمة ا لتسجتقلل من اخملاطر،  م يهنـا عـىل مـضمون  اليتّ ية مـن الاتفـاق فـامي  شعوب األ تيض أي حفص ومتكن ا ب ال  صلتق ل

يل  .لتسجا

ّتقاتملا  شـ

منـوذيج  ياغة الـواردة يف القـانون ا ية العودة إىل ا تحدة األمر ياغة املقدمة، اقرتح وفد الوالايت ا لكحل بديل القرتاحات ا لـص مل يكلص
يـدي ال 1982لعام  ثقـايف ا بري ا تقات وإمنا حيرص عىل أن احلقوق يف أشاكل ا تحويرات وا بة عىل ا يح املرا تقل اذلي ال  ل تع شـ لل ل مل ق يت

ّتد إىل  نف أصيل ملؤلف أو مؤلفنيمت بري الفوللكوري إلبداع  تعارة أشاكل ا مصا تع  .لسـ

                                                           

نقاش يف الويقة   149 ثانظر ا  .WIPO/GRTKF/IC/6/3ل
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تفاظ بلكمة  يا الا نوب أفر حواقرتح وفد  يق تقات"ج نص" ملشـا  .ليف ا

يدي ثقايف ا بري ا تقلئات أشاكل ا ل لتع ل  ف

ثالث  ئات ا تعاضة عن ا ند الا لاقرتح وفد ا سـ لفه يدي) 1(ل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يـة الفوللكوري ذات ا/ل ثقا ية ا فمية أو األ ل مه لق
يــة اخلاصــة،  يــدي) 2(حأو الرو ثقــايف ا بــري ا تقلوأشــاكل ا ل لتع يــدي) 3(الفوللكــوري األخــرى، /ل ثقــايف ا بــري ا تقلوأشــاكل ا ل لتع / ل

تني هام تني ا رسية،  ثنالفوللكوري ا ئبف يدي: ل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رسية/ل  .لالفوللكوري املعروفة وا

رشوع متكل غري ا ملا ّ  ل

متكل غري ق يدي وأفعال ا ثقايف ا بري ا توازن الالزم بني حامية أشاكل ا تحدايت املطروحة هو إجياد ا ندا إن أحد ا ّال وفد  ل تقل ل تع ل ل لك ل
ثقايف نوع ا هم يف ا رشوع اليت  لا ت لمل بغي للفريق العامل . تس ية اليت  تا ئةل ا ينوطرح األ ل ل هاما بني ادلورات سـ تصدي  لا يكون : ل سـمن 

نح ا لسؤوال عن  نفـاذ؟ ومـا اذلي حيـدث إذا اكنـت تـكل األشـاكل دلى مم لنفاذ إىل تكل املعارف ومن حيق هل اترصحي بـذكل ا ل
هم مـن تـكل األشـاكل أو تـرصف فهيـا؟  شمل امحلاية األعـامل الـيت  متع حميل، من يقرر ومن يفصل؟ وهل  ّأكرث من  ت سـتلت تـس ّ جم

نوحة مبوجب قوانني  تؤثر هذه امحلاية يف امحلاية ا ملمويف  سـ ها؟ ويف يكون ك تداخل  تفاعل أو  ية الفكرية القامئة ويف  كا ت معك ت سمللك
توى من امحلاية، اب تني؟دبإلضافة إىل اقرتاحات امحلاية األملسـهذا ا يا مع املطالب مبكل عام  هذه األشاكل،  مية   ممتشـل

تحريف القامئة شويه أو ا يا إعداد دراسات عن أنواع ا لواقرتح وفد زا ت لب  .م

  العامواملكل ور ادلولد

بحث الفريق العام يا عىل رضورة أن  يشدد وفد أسرتا ل نـد لّ ية واملـكل العـام  شعوب األ ع ما بني ادلورات األثر يف لك من ا صـل ل
ندة يدي غري ا ثقايف ا بري ا ية عىل أشاكل ا سـحبث الظروف اليت ميكن لدلول أن متارس فهيا حقوق ا تقل ل ملتع ل ل  .مللك

 الاصطالح

 .غري واحض) ج)(2(3يف املادة " بياانتلا"معىن قال وفد الاحتاد الرويس إن 

ناقش الفريق العام يا أن  نوب أفر يواقرتح وفد  يق تعاريف، ال سـامي تعريف مـصطلح لج متعـات"ل ما بني ادلورات ا وقـال إنـه ". جملا
ية"يفضل مصطلح  متعات ا ية وا شعوب األ حمللا صل يـده ذلكل". جملل ية عن تأ تحدة األمر يوأعرب وفد الوالايت ا ، واقـرتح إدراج يكمل

تعريف يف املادة  متع املعين"ّوقال إنه يفضل مصطلح . 2لا ته أيضا". صاحب احلق"أو " جملا يا عن موا فقوأعرب وفد أسرتا  .ل

بارة  بائل تواليب إنه ال يوافق عىل  ثل  عوقال  ل متع املعين"قمم  ."عامة جدا"ألهنا " جملا

 نطاق امحلاية

تعلـق ابخلـصائص الالزمـة  تلـف فـامي  نظـور  يه، اعـامتد  تحداث ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يا،  با يارتأى وفد إ خم ن مسـ ف م
نطاق امحلاية مبوجب حق املؤلف ها  يدي، يف حال ر ثقايف ا بري ا نطاق املطلوب محلاية أشاكل ا بوا تقل ل تع بطل ل  .ل

نفردة  ممادة 

يا إضافة مادة  تاقرتح وفد زا تع هباتمب ّناول فقط احلقوق اليت ميكن ا  .لمت
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متع جملثل ا   احمليلمم

يـة واحضـة الختـاذ  بقة دون آ نرية ا نح املوافقـة ا ناسب القادر عـىل  ياابن عن إماكية حتديد اشخص ا لساءل وفد ا سـ مل ل ن ل ملـت ت ملـسـمـ
متع احمليل يل  للمجالقرار أو   .متث

ياغة بني شأن ا لصاقرتاحات من املرا ب  ق

ثل اجمللس ية ورموزهـا مـن هجـة والعالمـات ) ب)(1(3 الصايم حذف املادة مماقرتح  شعوب األ صـلألن الفرق بني إشـارات ا لـ
تجارية من هج تجاريـةة أخرى لا هـا حاميـة عـىل غـرار حاميـة العالمـات ا سمح  لبري جدا وال  يـ بـارة . مبنحك لعواقـرتح أيـضا حـذف ا

يـة )أ()1(3من املادة " خالف اللكامت واإلشارات واألسامء والرموز" بح الفقرة الفر ع، و شمل أي ) أ(تص تـايل أوسـع نطاقـا  تـاب لل
يـة خاصـة يـة أو رو ميـة ثقا ترص فقط عـىل األشـاكل ذات  يدي وال  ثقايف ا بري ا حشلك من أشاكل ا ف قتق تقل ل لتع وقـال إن امحلايـة . ل

تكل األشـاكل يـة  يـة أو الرو ثقا ميـة ا نظـر عـن ا نح بـرصف ا لـمبوجب حق املؤلف جيـب أن  ل ل حمتـ ف افـق عـىل أن يكـون ومل يو. لق
يا يل إلزا ما يديـة، و6وأشار أيضا إىل املادة . لتسج شأن املعـارف ا رشوع األحـاكم  تقل من  بـ نـافعلمـ سأةل تقـامس ا نـاول  ملالـيت  مـ . تت

هام به ياق . سـتلواقرتح اعامتد املهنج ذاته والا نافع فقط يف  ناول تقامس ا ثال  ـي  نطاق  يقة ا سـوذكر اثية أن املادة  مل ل ض تن م ته أشاكل "ف
يدي األخرىا ثقايف ا تقلبري ا ل لتع شود"ل هـدف ا يـد عـن ا يـة، وقـل إن ذكل  يـة أو رو ية ثقا ها أ ست  نـ، أي تكل اليت  بع مه ملي لل ح ف . ل

يـع أشـاكل  رسي عـىل  نفردة يك  تصدي هل أيضا يف إطار مادة  بدأ عام ميكن ا نافع  تقامس ا مجوأشار إىل رضورة الاعرتاف  يـ ل مك مل مب
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يديـة، مـع مـا يلـزم مـن تعـديل، مضـن 6 إدراج املادة واقرتح. ل شأن املعـارف ا بـادئ  رشوع ا تقل من  بـ مل لم

نـافع كـلك هـوم تقـامس ا يقـه عـىل  سمح ابعـامتد مـهنج عـام و يدي، مما  ثقايف ا بري ا ملرشوع األحاكم شأن أشاكل ا ب ي تقل ل تع ب مفم تط ل . ل
تات األيويب األفريقي عن ت ية الحتاد ا ثل جملس األ ثوأعرب  شـ لمم يده لف  .لالقرتاحنييأ

ثــل  نــاين األداء مموأدىل  بــريي  لفالاحتــاد األمــرييك الاليــين األ يــاانت حــول املــادة  )FILAIE(يت بثالثــة  وقــال إن لكمــة . 3ب
يا للحـق . واحضة عىل اإلطالقغري " املعين" يـدا  شلك تأ نـع  يـة ألغـراض ا متعـات ا نوحة  ية ا بوقال إن الصال ك تـ مل حملل سـلملم ّ للمج ح

نحوه، أل متكل أو سوء الاتفاعُماذلي  تيض وجود فعل سابق هو فعل ا نع  نن القدرة عىل ا ّمل ل شار إىل الاتفـاع . تق نوطالب بـأن  يـ
يـة يف الاعـرتاض عـىل هـذا الفعـل أو ذاك يس فقـط كأ ية و نص بطريقة إجيا ية يف ا متعات ا نوح  حقّابحلق ا لـ ب ل حملل واقـرتح . للمجملم

يحّيعرض أو ...ن خطأ بصةل  أو يويح ع...أو حيط ... ينال من "حذف امجلةل  تحقري أو ا ب  حـذف امجلـةل واقـرتح أيـضا ". لتقلل
ية  تا لا يق رحب ما"ل تغالل بقصد  حتقيف حال اكن الاتفاع أو الا سـ بارة )د)(2(3من املادة " ن تعاضة عهنا  بع والا  "نالاتفـاع هبـا"سـ

يا"يف حال"بعد  تعمةل حا ياغة ا ل بدال من ا سـ ن .مللص ية، يف شلك ماكفأة عادية، مموالحظ أنه رمغ وجود حق  شعوب األ صلوح  لل
بغي أن يؤدي إىل احلق يف تعـويض تفاع الغري يف حد ذاته  ينفإن ا ّ نوقـال إنـه مـن غـري الـرضوري حتديـد أن الاتـافع مت بقـصد . ن

نظمهيـا مـن عـدميي األخـالقحتقيق الرحب،  تعملوا معلام بأن بعض األعامل اخلريية يف ظاهرها عـادت مباكسـب عـىل   تـكل ســإذ ا
يـة الفكريـة تدوا بذكل عـىل حقـوق ا متعات أو غريها وا شعوب أو ا تكرمي بعض ا ية  مللكالاسرتا ع ل ب جمليج تـايل إىل أن . ت لوخلـص اب

بغي أن يكون مصحواب مباكفـأة ينالاتفاع أاي اكن  يـة" 3)"أ)(1(3وأشـار إىل املـادة  .ن تا ياغة ا هـا ا لواقـرتح  ل لـص شويه أو : "ل تـوأي 
يديحتريف أو فعل آخر ضار ب ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ل  ومل ير أية حاجة إىل إضافة امجلـةل الـيت ."لتعأشاكل ا

يده ذلكل. تلهيا نظمة األربو عن تأ ثل  يوأعرب  ي ية . ممم بة إىل الفقرة الفر عواب توقـف يف تـكل )ب)(1(لنسـ ثـل الاحتـاد ا ل، اقرتح  مم
ند  ية  عالفقرة الفر بل الغري"عبارة لوإضافة ا" مشـتقاهتا"... ع يـة" قمن  بقى مـن نـص الفقـرة الفر عوحذف ما  بب . يت لـسوقـال إن ا

سري معقد  ية الفكرية دون أن خيضع  متد من ا ية كام هو  متعات ا يد اإلجيايب عىل حق ا تأ ّوراء ذكل الاقرتاح هو ا تف حملل ك لل مللك سـ مجمل
ثاري اذلي من ا هوم احلق الا ية إذ جيب أن يأخذ  ئللضوابط األخال مبف يـاسـتق ته  لكلرضوري ومن املمكن ممار وقـال إن حتديـد . ســ

نوية سري إضايف شأن أية تعويضات أو أرضار  يدين يغين عن أي  معا ب تف ياغة الفقـرة تطـرح عراقـل .ملسـتف صـ والحـظ أن طريقـة 
ترصف يف الفوللكور ند ا ناين األداء واملؤلفني  ّأمام ممارسة حقوق  ل ع بة إىل الفقرة . ف امجلةل اليت ترد فهيـا قرتح تعديل ، ا)3(لنسـواب

بل والوسائل "عبارة  تفادة من ا سـالا ية واقرتح حذف لكمـة ". لسـ با يغة اإل نوأشار إىل ا سـ بـارة ”necesarios“لص لع مـن تـكل ا
نص الفقرة  تعاضة عهنا  ّوالا ب ية املادة كام يه) ج)(2(سـ تفاظ  بقأعاله، والا  .بح
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نص مـن صـكوك األ هم ا بـذا لـو ا ثل توابج أمارو  لـوقال  تلمم ســح تحـدةّ ثـريةملمم ا تحـدة حلقـوق لك ا مل وخـص ابذلكـر إعـالن األمم ا ّ
ية شعوب األ صلا بغي أن يكون ملزما قـانوان. ل به و ثري من جوا ية يف  يس ابلقوة الاك نص  نوقال إن ا ف يل ن ك  الـيت 3وقـال إن املـادة . ل

بغي أن حتدد ية األخرى  ثقا متعات ا ية وغريها من ا متعات األ شعوب وا نحتدد ا يف ل صل جملل جمل وقـال .  أيضا حقـوق األطـراف والزتاماهتـاّ
ية وحاميهتـا، لكـن ال يـرد يف نـص املـادة متعـات األ شعوب وا صـلإن دور ادلوةل هو ادلفاع عن حقـوق ا تعلـق ابملـادة . جمللـ يوفـامي 

تعاضة عن )ب)(2(3 يـة واملد" حظر"بفعل " منع"سـ، دعا إىل الا نا تاحة يف لك مـن احملـامك ا ئوإىل أن تكون اجلزاءات  جل  .نيـةم
ية  بارة )د)(2(عويف الفقرة الفر نة"لع، اقرتح أيضا أن تضاف بعد ا ية ا يّاإلدارة الو ملعن ية" ط تا بارة ا لا ل متعـات : "لع بل ا نة من  جملا ق ملعيّ

شار إلهيا يف املادة  ية ا ملاأل ية4صل ية ا متعات األ شعوب وا شاور مع ا ن اب صل ل ملعت جمل ية"وقال إن مصطلح ". ل ثقا متعات ا فا ل غـامض " جمل
نه مبصطلح ا تعاضة  بغي الا عملعىن و سـ متعات "ين توارثةجملا ية أو ا ملاأل بـارة ". صل نيف حـال اكن الاتفـاع أو "لعواقرتح أيضا حـذف ا

يق رحب ما تغالل بقصد  حتقالا  ".سـ

ية  شعوب األ ثل اجمللس الرئايس  صـلوساءل  للـ مم يلوكونو(ت ثقـايف) ثيـشـاب بـري ا تعامـل مـع أشـاكل ا يـة ا يا عـن  لسانت لو تع ل ســ للـ  كيف
يدي اليت تعرب احلدود يف ادلول الصغرية يـة. لتقلا ناوهـا القـوانني الو سأةل يك  نواقرتح أن ترتك هذه ا طمل ل وأضـاف قـائال إن تـرك . تت

يا يار ال يعكس جتربة بدلان الاكرييب أو سانت لو ية يك حتددها هو  نافع لإلدارة الو سـتقامس ا ن خمل ّ  .ط

نوية إ ندي ألمرياك ا ثل اجمللس ا بوقال  جل ه شعوب ) أ)(2(3يف املادة " املعين"ة من لكلمم لـال تؤدي معىن حمددا وال بني مـن يه ا ّت ّ
ية متعات األ صلوا تعمل يف املادة . جمل ية3تسـواقرتح أن  تا ياغة ا ل ا ل ية: "لص ية ا يدية واأل متعات ا شعوب وا نا صل تقل ملعل ل ودعا أيـضا ". جمل

شعوب حـىت  يإىل وضع إجراء ميكن من تعريف مـن يه ا لـ هـاسـىن للـوتـّ تعامـل  شعوب أن  تكل ا بة  نا معاكةل أو اإلدارة ا ت لـ لـ ســ . مل
بارة اقرتح و يه يف املادة "عوضع  شار إ لكام هو   .ّبني قوسني مربعني" 7م

 

 



WIPO/GRTKF/IC/17/4 Prov. 

Annex 

34  

 :4املادة 

 إدارة احلقوق

بق  .1 مسـبغي احلصول عىل ترصحي  ية يف أشـاكل]  بأشاكلنلالتفاع[ين شعوب األ صـلألداء أفعال مضن حقـوق ا  150لـ
ثقايف بري ا لا يديلتع بارشة من /لتقل ا يه هذه األحاكم، إما  بري الفوللكوري يف احلاالت اليت  مأشاكل ا تض تقتع متع [ل جملا

متع احملـيل يف ذكل بائـل  ]جملاحمليل املعين إن رغب ا ية ولك مـن اجملموعـات واألرس وا متعـات األ شعوب وا لقا صـل جمللـ
ث متعـات ا يدية وغريها مـن ا ية ا متعات ا لواألمم وا تقل جملحملل يـة أو لجمل بدلانفقا يـة[إدارة ] واكةل[ مـن وإمـا 151لـا  152]طنو

معيَّنة
متع احمليل [ بطلب منتعمل  153 متـع ") ] الواكةل"مشار إلهيا فامي ييل بلكمة (جملا متـع األصـيل أو ا شعب وا جملا جمل ل

ية  ثقا متعات ا يدي وغريه من ا فاحمليل ا ل جملتقل يابة 154أو األممل  155اإلدارة ]الـواكةل[ويف حـال اكنـت . عهنـا] عنـه[لن واب
ترصحي نح ا ليه اليت   :مت

ناسب مع  )أ( شاور ا ترصحي إال اب نح ا بغي  ملال  ت لل م شعب وين متع لا متع 156األصيلجملا يـدياحملـيل جمل وا املعـين  لتقلا
ية ية ا ثقا متعات ا نوغريه من ا ملعل ف نظمي؛اًووفقا إلجراءاهت 157جمل يدية يف اختاذ القرار وا ت ا لتقل  ل

يل  )ب( بغي أن  حتو ية[اإلدارة ] الواكةل[ين نة158]طنالو ملعيَّ ا
نهيا مـن الاتفـاع  159 نأي فوائد نقدية أو غري نقدية  جت

يدي ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع بارشة إىل /ل بري الفوللكوري  مأشاكل ا شعب لتع متعلا متع  و160 األصيلجملوا جملا
يد احمليل ية املعين يلتقلا ية ا ثقا متعات ا نوغريه من ا ملعل ف  .161جمل

                                                           

يا 150 تة أل. لوفد أسرتا سطر األول من . حصاب احلقوقبأشار الوفد إىل رضورة وضع تعاريف واحضة واث ية لوقال إن ا  4من املادة ) أ(عالفقرة الفر
ية الفكرية  بدو بني حقوق ا يدي اليت جتمع عىل ما  ثقايف ا بري ا سأةل الاتفاع بأشاكل ا مللكناول  يت تقل ل تع ن م لي ية اجلديدة الفردية ل عواحلقوق امجلا

نة بح. ملمكا تيض مزيدا من ا سائل هممة  لوقال إهنا تطرح  يحتقم تو ضث وا ية يف . ل شعوب األ يني من ا صلوأشار بصورة خاصة إىل حقوق املؤ ل لف
يق نقيض دون حبث د تاكراهتم واليت ال ميكن أن  ية فردية يف ا تحمك يف ممارسة ما دلهيم من حقوق  قا تملك ب ثل . ل بدلان،  موأضاف قائال إن بعض ا ل

تفاع حب سمح ابال ية  بات لإلدارة امجلا يا، دلهيا تر نأسرتا ت ع ت تعلمييل ثل الرتبة وا لقوق املؤلف الفردية ألغراض عامة حمددة  ي م ّوأكد الوفد عىل رضورة . ّ
بات بل إحداث أي تداخل مع تكل الرت تفكري بعمق  يا تق شعوب . ل بني بوضوح أن إدارة احلقوق يه إدارة حقوق ا يري يك  لواقرتح هذا ا ّتغ يت ل

ست إدارة  ية و يامجلا بدعنيقوق احللع  .للمالفردية 
يكوفد  151  .ملكسـا
ية 152 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .130شـانظر احلا
يك 153  .ملكسـوفد ا
يك 154  .ملكسـوفد ا
يك 155  .ملكسـوفد ا
يك 156  .ملكسـوفد ا
يك 157  .ملكسـوفد ا
ية 158 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .130شـانظر احلا
يك 159  .ملكسـوفد ا
يك 160  .ملكسـوفد ا
يك 161  .ملكسـوفد ا
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يةبناء عىل طلب  .2 ثقا متعات ا يدي وغريه من ا متع  متع أصيل و فمن شعب و ل جملتقل جم ] الـواكةل[ينبغـي أن تكـون  ،162جم
ية[اإلدارة  نة163]طنالو ملعيَّ ا

شورة واإلرشاد 164 يف وإسداء ا ية وا تو ململكفة عامة بوظائف ا ع بغي . لتثقل ] للواكةل[ينو
ية[لإلدارة  نة165]طنالو ملعيَّ ا

 :أيضا 166

يـدينأن ترصد أوجـه الاتفـاع  )أ( ثقـايف ا بـري ا تقلبأشـاكل ا ل لتع بـري الفوللكـوري، /ل متس [لتعأشـاكل ا لـمـىت ا
شعب متع  و167لا متع جملا يـة احمليل جملاألصيل وا ثقا متعات ا يدي وغريه من ا فا ل جملتقل تفـاع 169]168ذكلل ن، لـضامن ا

يه يف املادة نصوص  ناسب كام هو  علعادل و م  ؛)2(3 م

شار إلهيــا يف )ب( نــصفة ا ملــوأن حتــدد املاكفــأة ا شاور مــع ) 2(3  املــادةمل متــع احملــيل املعــين[لتــاب شعوب ] جملا لــا
ية ية ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ نوا ل تقل حملل ملعصل فل جمل جمل  .170جمل

يق عىل املادة [  ]4لتعلييل ذكل ا

                                                           

تحدة  162 يةملوفد الوالايت ا بارة اقرتح الوفد اسـهت. يكاألمر متع "لعالل هذه الفقرة اب متع أصيل و تقلناء عىل طلب من شعب و جمب يدي وغريه من جم
ية ثقا متعات ا فا ل متع األصيل"جمل شعب أو ا ها لطلب يقدمه ا بب لعدم إخضاع الفقرة  جمل وقال إنه ال يرى أي  ل ّ لك شعب أو .س ل وأضاف قائال إن ا

متع األصيل قد يفض ّا رسيةجمل يدي ا ثقايف ا بري ا ية يف حاةل أشاكل ا تو شطة  نة يف أية أ لل أال ختوض اإلدارة ا تقل ل تع ع لل ن لي ل  .ّملع
ية 163 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .130شـانظر احلا
يك 164  .ملكسـوفد ا
ية 165 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .130شـانظر احلا
يك 166  .ملكسـوفد ا
يك 167  .ملكسـوفد ا
 .يكملكسـوفد ا 168
ية 169 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .162شـانظر احلا
يك 170  .ملكسـوفد ا
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يق  لتعلا

 إدارة احلقوق: 4املادة 

ية  سـمعلومات أسا

تـرصحي ابال لناول هـذا احلـمك طريقـة ا يـدييت ثقـايف ا بـري ا تقلتفـاع بأشـاكل ا ل تع لن ية /ل ناطـة هبـا صـال هـة ا حالفوللكـوري وا ملجل
سائل أخـرى ذات صـةل هبـذا املوضـوع ترصحي و ما يـق مـا يـرد يف هـذا احلـمك سـواء اكن صـاحب احلـق هـو . ل بغـي  تطبو ين

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

ها ية ممارسة احلقوق  ية ا متعات ا توىل ا بنفسوتقرتح األحاكم برمهتا أن  ن حملل ملعت متعـات . جمل ناك حاالت ال تكون فهيا ا جملعىل أن  ه
بارشة أو ال ترغب يف ذكل ية قادرة عىل ممارسة احلقوق  ية ا ما ن ئـة . ملعحملل رشوع هذه املادة يقرتح إيعاز دور  يوذلا، فإن  لهم

سمى  ية  تحكو يابة عهنـا"الواكةل"م ية واب ية ا متعات ا ناء عىل الامتس ا ن وترصف يف لك األحوال  ن حملل ب لت ملع بقـى دور هـذه . جمل يو
ية يف ذكل" الواكةل" ية ا متعات ا بت ا با إال إذا ر نا بح رضوراي و نياراي ابلاكمل وال  حملل غ سـ ملعيص جمل م  .خ

نة  يـة  منوذ يل يف األحاكم ا سـويرد ذكر واكةل تضطلع بدور من ذكل ا لـب ج ل شعوب 1982لق شأن حقـوق ا بـني  لـ وقـانون ا بـ لفل
نة  ية  سـاأل نة  (1997لصل بني  سـقانون ا نة ) 1997للفل هادئ  يط ا منوذيج  سـوالقانون ا لللمح ل  والعديـد مـن القـوانني 2002ل

يدي ثقايف ا بري ا نص عىل حامية خاصة بأشاكل ا ية اليت  تقلالو ل تع ت لن ل يـدها . الفوللكوري/ط يوأعربت عدة دول أعـضاء عـن تأ
تخ هوم سـال سلطة"مفدام   . يف تكل احلاالت" لا

يـا با إ ية أو  نظمة إ ية موجودة كام ميكن أن تكون  با أو سلطة أو  ميوقد تكون الواكةل املقرتحة  ت مي مجع قلت مكقل ممك وقـد أشـار . ً
ية الفكرية  ية  ية األفر نظمة اإل للملكلك من ا يق مي يل ا) ياألربو(قلمل ية الفكرية عىل  ية  نظمة األفر بوا للملك سيق نثال إىل إماكيـة مل مل

يـدي ثقـايف ا بـري ا يـة تعـىن حباميـة أشـاكل ا نظامت حكو تقلإيعاز ذكل ادلور  ل تع لملـ ل يديـة/م ومـن . لتقلالفوللكـوري واملعـارف ا
يل إاتوات حق املؤلف بذكل ادلور يات  حتصاملمكن أن تضطلع   .مجع

ها فقط وم ية اليت ميكن  بادئ األسا تطبيقوسعى هذا احلمك إىل تعريف بعض ا سـ مل متـد ي تـدابري  يل تـكل ا يعن الواحض أن  ل تفـص
متـع احملـيل املعـين يد الـوطين ويف ا بري عىل العوامل املؤثرة عـىل ا جملإىل حد  لـصع يـارات . ك نظـر يف ا خلومـن املمكـن إمعـان ا ل

يـة متعـات ا توى ا يد الـوطين وعـىل  يال عىل ا نص عىل أحاكم أكرث  نة  حمللا سـ لصع تفص جمللل مـ تـوي القـوانني واألحـاكم. ملمك  حتو
نة عىل أحاكم مفصةل ميكن الاسرتشاد هبا ية الرا منوذ ّا ه ج  .ل

ئةل املطروحةلتا سـيقات املقدمة واأل  عل

هــدف مــن حاميــة  يــاابن إن ا لقــال وفــد ا يــديل ثقــايف ا بــري ا تقلأشــاكل ا ل لتع يــة الفوللكــوري /ل تفــاوت يف ا منهــو إصــالح ا لتل
ت ية  متعات ا بعض ا تدمية  ية ا تصادية وضامن ا بالا حملل ل سـ جملمن مل لت بـت ق ية جديدة، لكن ال يوجـد مـا  يثوفري موراد ما حـىت اآلن ل

هدف يق ذكل ا بة  نا يةل  تكل األشاكل هو و نح حق  لأن  تحق م لم سـ سـ نـافع، الـيت . ل يـف ميكـن توزيـع ا ملوساءل الوفد أيضا  ك ت
بني بطريقة عادةل نا يدين ا يع ا بريية، عىل  تكل األشاكل ا تفعون  ها ا سـتقا مل مج تع ب ن تفي ملسـمس ل  .مل

ياغةاقرتاحات من  شأن ا بني  لصمرا ب  ق

ناين األداء  اقرتح بريي  لفالاحتاد األمرييك الاليين األ تعلق ابلفقرة )FILAIE(يت ية اليت )2(4ي، فامي  متعات ا تار ا حملل، أن  جملخت
ناطق حدودية  ميش يف  نة" واكلهتا"تع يه أكرب عدد من األايم يف ا بدل اذلي يقضون  سـداخل ا لل  .ف
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 :5املادة 

ناءات وا لتالا  قييداتسـتث

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

ثقايف  )أ( بري ا تطوير يف جمال أشاكل ا بادل وا نقل وا يقة ملا هو عادي من أوجه الاتفاع وا ليدة أو  تع ل ت ل ن لمع ل ِّ مق
يدي يدي والعريف عىل يد أفراد /لتقلا ياق ا تقلالفوللكوري داخل ا لسـ متع احمليل املعين[من ل شعوب ] جملا لا

ية ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ فوا ل تقل حملل جملصل جمل يةلجمل كام هو حمدد مبوجب  171ملعن ا
ية؛  فالقوانني واملامرسات العر

يدي وأ )ب( ياق ا يدي خارج ا ثقايف ا بري ا تد إىل غري أوجه الاتفاع بأشاكل ا تقلأن  سـ تقل ل تع ن لمت ل ل  أو العريف، ل
سب جتاري أو مل يكن كذكل؛  لكسواء اكن ذكل 

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

تعلمي وادلراسة؛ )أ يح ألغراض ا تو يل ا لعىل  ض ل  سب
شخيص ألغراض غري جتارية؛ )ب توى ا بحث أو ادلراسة عىل ا لألغراض ا سـ  ملل
تعراض؛ )ج نقد أو الا سـوا  ل
بار أو األحداث اجلارية؛ )د  خونقل األ
ياق اإلجراءات القانوية؛ )ه نوالاتفاع يف  سـ  ن
يدي )و ثقايف ا بري ا سخ أشاكل ا يالت أو غري ذكل من  تقلوإعداد  ل تع ن لسج ل الفوللكوري ألغراض /ت

ها صون الرت ثقايف؛فإدراهجا يف احملفوظات أو يف قوامئ اجلرد ألغراض غري جتارية هد  لاث ا
 نوأوجه الاتفاع الطارئ، )ح

متع احمليل [نرشط أن يكون وجه الاتفاع يف لك حاةل يامتىش مع املامرسات العادية وأن يقر  ]جملاب
ية ية ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا ناب ل تقل حملل صل ملعل فل جمل جمل  172جمل

ثقايف ا بري ا تمصدرا ألشاكل ا ل لتع ل نا ومل يكن ذكل /قليديً يا و ًالفوللكوري مىت اكن ذكل  ممكً معل
ًالوجه من الاتفاع ضارا  متع احمليل املعين[ن متعات ] جملاب ية وا متعات األ شعوب وا جملتكل ا صلجمل ل ب

يدي ثقايف ا بري ا شوه أشاكل ا ية، ما مل  ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا تقلا ل تع ت ل تقل لحملل ل َّل ف أشاكل /جمل
بري الف شعوب لتعا متع احمليل أو ا سمعة ا لوللكوري أو حترف أو تعدل هبدف اإلساءة هبا أو  جملب َّ َّ

متي إلهيا نطقة اليت  ية أو ا متعات األ نوا تجمل مل  .173صل

يدي .2 ثقايف ا بري ا سمح تدابري حامية أشاكل ا تقلميكن أن  ل تع لت تكل األشاكل أو /ل يد  تفاع غري ا بالفوللكوري ابال ملقن
بعض مهنا بعد حتديد يع لا متع احمليل، مبن فهيم  يع أفراد ا يدية، عىل يد  مجه، وفقا للمامرسات العرية وا مج جملتقل ل ف

بدل  .لمواطين ا

يق عىل املادة [  ]5لتعلييل ذكل ا

                                                           

يك 171  .ملكسـوفد ا
يك 172  .ملكسـوفد ا
يك 173  .ملكسـوفد ا
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يق  لتعلا

يدات: 5املادة  ناءات وا لتقيالا  سـتث

ية  سـمعلومات أسا

بري ا شاركني عىل رضورة أن تكون أي حامية ألشاكل ا لشدد العديد من ا تع يـة الفكريـة حمـل لمل يدي من نوع ا مللكثقايف ا لتقل
يدات تفاداي ألي رصامـة مفرطـة بـت . لتقيبعض ا بعض إىل أن امحلايـة املفرطـة يف الـرصامة مـن شـأهنا أن  تكوقـد أشـار ا لـ

ية ية ا نا بهتا وإنفاذها من ا يذها ومرا يل  ثقايف  بادل ا ية وا لعملاإلبداع واحلرية ا ل تح ل ت حن ق تنف سـلف  .فيل

يديوابإلضافة إىل ذ ثقايف ا بري ا نع حامية أشاكل ا بغي أال  تقلكل،  ل تع لمت ل ها مـن الاتفـاع /ين يـة  متعات ا نالفوللكوري ا نفـسحملل جمل
ها مـن جديـد  يدية والعرية أو أن تطورها من خالل إبدا يهنا ابلطرق ا ها يف ما  نا ها أو  باد ثقايف أو  عبأشاكل تراهثا ا ف ب قل تقلل ت ت لل

بعض ع مترار، كام شدد ا يدها اب لو  .ىل ذكلسـتقل

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

تواصـل )أ()1( تتكفل الفقـرة )أ( تـدخل يف الاتفـاع ا تعلقـة بعـدم ا يـة العامـة ا تو بـادئ ا يـذ األهـداف وا مل  ن ل مل جهي ل مل بتنف
يدي ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع يـة وبـد/ل متعـات ا معالفوللكـوري عـىل يـد ا حملل  )ب()1( أمـا الفقـرة. ها وتطويرهـاجمل

يـدي ثقـايف ا بـري ا بـق إال عـىل أوجـه الاتفـاع بأشـاكل ا تقلتؤكد أن هذه األحاكم ال  ل تع ن لتط ل الفوللكـوري خـارج /ف
يدي سواء اكن ذكل ألغراض جتارية أو مل يكن؛ ياق العريف أو ا ها، أي خارج ا تقليا سـ لسـ ل  ق

متدة من)ج()1( تونص الفقرة )ب( ناءات  مسـ عىل ا نة سـتث ية  منوذ لـسـ األحاكم ا ج يط 1982ل منـوذيج  للمحـ والقـانون ا ل
نة  هادئ  لسـا يقات يف مواطن حمددة ما.  وقوانني حق املؤلف عامة2002ل تعلوشمل بعض ا  :ييل لت

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

شات نا نـاء ا تعلمي عن بعـد أ ناءات اخلاصة أيضا حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ألغراض ا قـوالا مل ث ل  174.سـتث
تخدم اصطالح  تعلمي وادلراسة"سـوقد ا نص الراهن" لا  .لألغراض ا

سخ توسمح قوانني حق املؤلف يف  "2" ها بإعـداد  بات العامة وما  نـبعض احلاالت دلور احملفوظات وا يشـهبت ملك
هـور بـري الفوللكـوري ألغـراض صـوهنا دون هـدف جتـاري وإلاتحهتـا  نفات وأشـاكل ا للجممن ا تع  175لملص

نا ناسـب مـن عقـود وقـوامئ . هوهذا ما هو مقرتح  يـا عـىل إعـداد مـا  بـو حا يويف هذا الصدد، تعمل الو ل ي
يـة  شأن ا مللكبط  بـ تـاحف ودور احملفوظـات واجلـرد ض سلوك  للمالفكريـة وغريهـا مـن األدةل ومـدوانت ا لـ
ثقايف تصة ابلرتاث ا لا بـات ودور احملفوظـات يف قـانون . خمل يدات احملـددة  توقد أثري موضوع بعض ا للمكي لتق

نقاش أيضا ًحق املؤلف عامة    176.لل
ن "3" تعلقة عادة حبق املؤلف  ناءات ا يع الا موقد ال تكون  ملث متـع سـتمج نـال مـن مـصاحل ا نا ألهنـا قـد  بة  جملا ت ه سـ

سمح  تفاع الطارئ اذلي  ناءات اخلاصة ابال ثال الا يل ا يـاحمليل املعين وحقوقه العرية، ومهنا عىل  ن ثمل ب تف سـس
شلك دامئ  يدوية املعروضة  ية من احلرف ا نفات  نحواتت أو  ية أو رسوم عن  بـبإعداد صور  ل ن مص فسـ م مش

                                                           

174

ييل   يدات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة"بشأن ) SCCR/12/3ثالويقة (شـانظر اقرتاح  ناءات وا يالا لتقت ث بو ادلامئة " سـ نة الو ته  يكام  جل حبث
ية حب رشة يف نومفربملعنا ية  ثا عق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف دورهتا ا ن ثاين /ل لرشين ا  .2004ت

نة  175 ية والرباءات  نا شأن حق املؤلف والرسوم والامنذج ا تحدة  ثال ذكل قانون اململكة ا سـو ع لص ب لمل  .1.14 ، الفقرة2 ، الفصل1988م
ييل أعاله 176  .شـانظر اقرتاح 
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ها بــأي طريقــة  بعاد . أخــرى مــن غــري إذننــسخيف مــاكن عــام أو  يــار عــىل ا ســتوذلكل فقــد وقــع الا خت
ناءات اليت من شأهنا أن تكون ضارة  .سـتثالا

ئةل املطروحة يقات املقدمة واأل سـا  لتعل

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

ناين األداء  اقرتح بريي  لفالاحتاد األمرييك الاليين األ ية )FILAIE(يت تعلق ابلفقرة الفر ع، فامي  ، حذف مفردة "7")ج()1(ي
تفاظ هبا، اقرتحويف حال ". الطارئ" ثالث عىل تكل األوجه من الاتفاعحالا يار اخلطوات ا يق  ن  ل مع  .تطب

تاحف  ثل اجمللس ادلويل  للمواقرتح  تايل  إضافة (ICOM)مم نص ا كا ل ند األخري يف املادة ّل بل ا بند  لب احملافظة ): "ج)(1(5ق
ية عنارص لاعىل  ثقا فا ناجتة، بطريل يديلا ثقايف ا بري ا بارشة، عن أشاكل ا بارشة أو غري  تقلقة  ل لتع ل م تا/م ف حملالفوللكوري يف ا

سعى الرحب ية اليت ال  ية ا ثقا سات ا تأو غريها من املؤ ن ل ملعس سعى هذه احملافظة إىل احلفاظ عىل الرتاث العاملي . ف بغي أن  تو ين
ت بل واملادي وغري املادي وموا ثقايف احلارض وا يعي وا صلا ل ملقب تعلمي لط هور ألغراض ا متع وعرضه عىل ا له ونقهل إىل ا مجل جمل

بحث والرتيه فوا يع احلاالت لقواعد الاتف.ل ها خاضعة يف  بغي أن تكون احملافظة املذكورة أعاله وأهدا ن و مج ف نصفاين  ."ملع ا
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 :6املادة 

 مدة امحلاية

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

يدي )أ( ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقليف ما  ل تع لي شار إلهيا يف املادةالفول/ل ناء عـىل تـكل )1(3 مللكوري ا ب، فإن حاميهتا 
متر ما يه يف املادةدامت حمل  تسـاملادة  شار إ ليل أو إخطار كام هو  م  ؛7 تسج

يدي 177]و[ )ب( ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقليف ما  ل تع لي متر حاميهتـا بـصفهتا هـذه مـا/ل رسية،  تسـالفوللكوري ا دامـت  ل
 ؛رسية

يدي 178و )ج( ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تقلامحلاية ا ل تع لملم شويه أو حتريـف أو تعـديل آخـرالفوللكوري مـن /ل  أو تـأي 
متـي إلهيـا أو ّتعد  نطقة اليت  ية أو ا متعات األ شعوب وا متع احمليل أو ا سمعة ا نبارش هبدف اإلساءة هبا أو  جمل تجمل مل صل ل ب ي

متر ألجل غري بصورهتا  ،ّ  179.ّحمددتسـ

يق عىل املادة [  ]6لتعلييل ذكل ا

                                                           

يك 177  .ملكسـوفد ا
يك 178  .ملكسـوفد ا
يكوف 179  .ملكسـد ا
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يق  لتعلا

 مدة امحلاية: 6املادة 

ية  سـمعلومات أسا

ية  شعوب األ صليرغب العديد من ا بعض اجلوانب عىل األقـل مـن أشـاكل ل ها  يدية يف حامية ال حد  ية ا متعات ا لوا تقل لحملل ل جمل
يدية بري عن ثقافاهتم ا تقلا لتع ثوتربط مطالب امحلاية غري احملدودة ارباطا ويقـا ابمحلايـة ذات األثـر الرجعـي . ل ت  9 انظـر املـادة(ت

ية"بعنوان  تدابري الاتقا لا ن هة األخرى، ف). أدانه" ل تجـزأ مـن جلومن ا تـرب عامـة جـزءا ال  يإن وضع حـد زمـين ملـدة امحلايـة  يع
نفات يف هناية املطاف مضن  سقط ا ية الفكرية،  توازن القامئ داخل نظام ا ملصا ت لل  ". املكل العام"مللك

بـري  تجارية، أي أن أشـاكل ا بق يف جمال العالمات ا هوم الاتفاع اجلاري عىل غرار ما  تعويأخذ احلمك املقرتح  ل يط لن ثقـايف مبف لا
متـع احملـيل عـن الاتفـاع هبـا أو يـزول  توقـف ا نـدما  سقط حاميهتا  نه  متع حميل  يدي اليت تكون من خصائص  نا ي ع ت ي جملتقل بعجم ل

متع املذكور  هوية ممزية  للمجوجودها  تجاريـة امس (ك بح العالمـة ا نـدما  تخيل عـن عالمـة جتاريـة أو  لكـام هـو احلـال يف ا تـص ع لـ
ند هذا املهنج إىل ج). جنس يـدييستو ثقـايف ا بـري ا تقلوهر موضوع امحلاية، علام بـأن أشـاكل ا ل لتع الفوللكـوري إمنـا يه يف /ل

ته  متع احمليل وهو يها من خصائص ا جمل يدي هبـذه الـصفة، ). انظر أعاله(مصمي ثقايف ا بري ا بطل مفعول أشاكل ا ندما  تقلو ل تع ي لع ل
ثقايف ا بري ا ها شالك من أشاكل ا ها بو تفإهنا خترج من تعر ل لتع ل صف سقط امحلاية عهنايف تيدي   .فقل

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

ئةل  يقات املقدمة واأل سـا  املطروحةلتعل

ياابن إنقال ّ وفد ا يديل ثقايف ا بري ا تقل حامية أشاكل ا ل لتع زيد من اإلبداع يف الفوللكوري إن اكنت تعين توفري احلوافز مل/ل
ترب أن امحلاية  ية، فإنه  بل الغري من خالل الاتفاع ابملواد ا ية من  نا ية وا ثقا ية ا بري مما قد يؤدي إىل ا يعا حملم ن ع لص ل من قتع ف لت ل

تكل هورلاألبدية  توازن بني مصاحل أحصاب احلقوق وا نظر إىل ا بة اب نا بريات لن تكون  مجل ا لم ل سـ  .لتع

ياغة شأن ا بني  لصاقرتاحات من مرا ب  ق

ثل  ناين األداء ممالحظ  بريي  لفالاحتاد األمرييك الاليين األ ية )FILAIE(يت ياغة الفقرة الفر ع أن  تح اجملال)ب(ص بعض تف قد  ل 
بب رأى  يع األشاكل األخرى من من لسمن الغموض وذلكل ا سارية عىل  مجاألسب إضافة نص مفاده أن القواعد القانوية ا ل ن ّن

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يدي/ل ثقايف ا بري ا ها أيضا عىل أشاكل ا بغي  تقلالفوللكوري  ل لتع ل يق تطبن ندما خترج /ي رسية،  عالفوللكوري ا ل
رسية  .لمن نطاق ا
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 :7املادة 

ية رشوط ا لشلكا  ل

يـديمكبدأ عـام، .1 ثقـايف ا بـري ا بغـي أن تكـون حاميـة أشـاكل ا تقل ال  ل لتع ل نـا بـأي /ين بـري الفوللكـوري ر هأشـاكل ا لتع
ية يدي. شلكرشوط  ثقايف ا بري ا تقلوحتظى أشاكل ا ل لتع شار إلهيـا يف املـادة األوىل /ل بري الفوللكـوري ا ملـأشاكل ا لتع

ها  .عابمحلاية من حلظة إبدا

تيض تدابري حامية أشاكل  .2 تقبغي أن  يديين ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بري الفوللكـوري احملـددة /ل ميـة أو [لتعأشاكل ا لقذات ا
توى ية اخلاصة واملطلوب حاميهتا عـىل ا تصادية أو الرو ية الا سـاأل ملـمه ح يـهق نـصوص  عل ا نـصوص علهيـا  180]مل يف ملا

يل أن تكــون تــكل ا) 1(3 املــادة تــصة[دلى تــسجألشــاكل حمــل إخطــار أو  نظمــة  تص أو  خمتــب  مخمــ رة إدا] مك
ية[ نة181]طنو معيَّ 

متع احمليل املعـين[جيريه .182 يـدي وغـريه مـن ]  أوجملا متـع احملـيل ا متـع األصـيل وا شعب وا تقلا للـ جمل جمل
ية ية ا ثقا متعات ا نا ملعل ف شار إلهيا يف املادة[أو جتريه  183جمل ية[اإلدارة  ]4 ملالواكةل ا نـة أو جيريـه طـرف 184]طنالو ملعيَّ ا

ترصف[ 185اثلث ّترصف ]تاليت  نهىل الامتبناء ع ي يابة  متع احمليل واب عس ا لن  .جمل

يـت آخـر ألشـاكل  )أ( يـة تـدوين أو  يل أو اإلخطـار عـىل  نطـوي ذكل ا تثبما دام مـن اجلـائز أن  معل سج لتـي
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية الفكرية يف /ل ية، فإن أي حقوق من حقوق ا بري الفوللكوري ا مللكأشاكل ا ن ملعتع ل

بغي  يت  تدوين أو ا نذكل ا يب لتث متع احمليل املعين[أن تعود إىل ل شعوب] جملا متعـات لا ية وا متعات األ جمل وا صـلجمل
ية ية ا ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا نا ل تقل ملعحملل فل نقل  186جمل يه[تأو   .إلهيا] لإ

يدي )ب( ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا تقلبغي إاتحة املعلومات ا ل تع لمل ل بـري الفوللكـوري الـيت تكـون /ين لتعأشـاكل ا
يه حمل هور عىل األقل يف حدود ما  يات تكل األشاكل  يل و يل أو إخطار من ذكل ا تـض  جتل ب تقسج للجملق ت

يــدي ثقــايف ا بــري ا يقــني للغــري يك يعــرف أشــاكل ا ية وا شفا ــضامن ا تقلالــرضورة ل ل تع ل ــ لل ل بــري /ف لتعأشــاكل ا
يدة هات ا شلك وا ية هبذا ا تفالفوللكوري ا ملسـجل ل  .حملم

يل أو إخطــار مـن ذ )ج( يــل مـن ابب اإلعـالن وال يقــمي احلقـوقتـسجيكـون أي  ومــن غـري إخــالل . لقبكل ا
بت خـالف ذكل يحة ما مل  يه  سجل عىل افرتاض أن الوقائع املدونة  تدوين يف ا ثبذكل، يقوم ا يف حص ل وال . ل

نحو يف حقوق الغري يان مدون عىل ذكل ا ليؤثر أي   .ّب

سمل[ ]ينبغي[ )د( نظمة ممن  تتب أو ا يمل ية[اإلدارة  ]للمك نة187]طنالو ملعيَّ ا
سمل 188 يل أو اإلخطار تت اليت  لتسجا

يقني  تبديد 189تتوىل تفاء  للأي ا سوي أي نزاع[ن سوية أي نـزاع ]يأو  ساعدة عـىل  تـوا بـشأن تعريـف  190ملـ
                                                           

يك 180  .ملكسـوفد ا
ية 181 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .130شـانظر احلا
يك 182  .ملكسـوفد ا
يك 183  .ملكسـوفد ا
ية 184 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .130شـانظر احلا
يك 185  .ملكسـوفد ا
يك 186  .ملكسـوفد ا
ية 187 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .130شبانظر احلا
يك 188  .ملكسـوفد ا
يك 189  .ملكسـوفد ا
يك 190  .ملكسـوفد ا
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ــة[ ي ــات ا متع حمللا ــات ] جمل متع ــن ا ــا م ــة وغريه يدي ــة ا ي ــات ا متع ية وا ــات األ متع شعوب وا جملا جمل تقلجمل حملل ــل ص ــ لل
ية ثقا فا متعات 191ل يل أو اإلخطـار أو جمل، مبا فهيا ا للتـسجاملوجودة يف أكرث من بدل واحد، اليت تكون أهـال 

يـه يف املـادة شار إ يدة من امحلاية كام هو  هة ا لبغي أن تكون ا مـ تف جل ملسـن يـة 2 ي تعانة ابلقـوانني العر ف، ابال ســ
ية نظا موالقواعد واملعايري ا ية واإلجراءات 192ل ثقا نازعات واملوارد ا سوية ا بديةل  بل ا فوا ل مل ت ل لسـ ثـل ل م القامئة، 

ثقايف، قدر اإلماكن  .لقوامئ جرد الرتاث ا

يق عىل املادة [  ]7لتعلييل ذكل ا

                                                           

يك 191  ملكسـوفد ا
يك 192 ية"رشح الوفد . ملكسـوفد ا نظا مالقواعد واملعايري ا ية قائال " ل متعات األ شعوب وا شمل املعارف اليت طورهتا مجموعات حمددة من ا صلإهنا  ل جملت ّ ّ

ـي شلك  يل  يل إىل  هوحافظت علهيا وناقلهتا من  ج شفج ب ية مماثةل للطب وقال إن القواعد واملعايري . ت نظومة ثقا ية جزء من  ية األ نظا فا 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 نظور أن . لف ترب من هذا ا ملوا ع

شعوب األ يدية  ية من بني املعارف ا ية ادلا نظا صلالقواعد واملعايري ا لل تقل خل لل تعامل قواعدها ومعايريها م تع حبق ا تايل أن  ها اب بغي  سـية و مت ل تي ل ن
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

ية  سـمعلومات أسا

يـة وال ية ا نا نا من ا ساب امحلاية واحلفاظ علهيا  بعض أن يكون ا لعملاقرتح ا ل ت حل ًممك يـة  ك متعـات ا حمللســامي مـن وهجـة نظـر ا جمل
يدية هاملتقلا رشفني علهيا أو ما  باء إدارية مفرطة عىل عاتق أحصاب احلقوق أو ا يـشـهب وأال يقمي ذكل أ مل وعلـق العديـد مـن . ع

يدي ثقايف ا بري ا تفعون آخرون بأشاكل ا يون و ثون خار شأن، مهنم اب يني هبذا ا تقلا ل تع ن ل لن ل مملع ج سه /ح نفالفوللكوري، القدر 
ي شفا يقني وا ية عىل احلاجة إىل ا فمن األ ل ل يةمه متعات ا حمللة يف عالقاهتم مع ا  .جمل

يل وال نص عىل نوع من ا ية أو ا يار بني توفري حامية تلقا سجبد من الا ل ئ لتت  :خ

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

نـد حتديـد أنـواع . للنظام أن يقـمي احلقـوق يقـني  ية وا شفا يـد يف ادلقـة وا يل قـد  عولعـل نوعـا مـا مـن ا ل لـ فسج يف لتـ ً
يدة مهنا؛ هات ا ية وا تفاألشاكل ا ملسـجل  حملم

تاح  )ب( يث  ية  ية من غري رشوط  تضاء حامية تلقا ثاين ا يار ا تويف ا حب شلك ئ ل بـري قخل بارا من حلظـة إبـداع ا تعامحلاية ا لت ع
يدي، عىل غرار حق املؤلف ثقايف ا تقلا  .لل

 .وجيمع احلمك املقرتح بني هذين املهنجني

يدي) 1( ففي املقام األول، تقرتح الفقرة ثقايف ا بري ا تقلبدأ عاما مفاده أن حتظى أشاكل ا ل لتع ل ً الفوللكوري ابمحلايـة /م
باد سق  ية عىل  ممن غري رشوط  ن هوةلشلك سعي إىل إاتحة امحلاية بأكرب قدر ممكن من ا لسئ حق املؤلف مع ا  .ل

ــايف  ثق ــري ا ب شأن أشــاكل ا يل أو اإلخطــار  ــن ا ــا م ــوع م ــع ذكل ن ــرتح م ــن املق ــاين، م ث ــام ا لويف املق تع ــ ب سج لل ــ لت
يدي ناء عىل املادةالفوللكوري اليت حتظى /لتقلا  ):1(3 ببأشد امحلاية 

يس "1" يل أو اإلخطار  يار ا لو يـةلتسجخ يـة ا يـات ا تخـذه ا يا وهو حمل قرار  ن إلزا حملل مجلع ملعت ً ويعـين ذكل أن . م
ناء عىل املـادة تاحة  با وبقى امحلاية  يس وا يل أو اإلخطار  با ت مسج ج ل سجةل) 2(3 لت وال . ملـلألشـاكل غـري ا

يدي ثقايف ا بري ا تقلحاجة إىل أن تكون أشاكل ا ل لتع يل أو إخطـار ألهنـا /ل رسية حمـل  سجالفوللكـوري ا تـلـ
يل إال يف احلاالت الـيت ترغـب فهيـا ). 3(3 يف مادة أخرى وحدها يه املادةية محم يار ا بق  سجوال  لتيط خ

ثقـايف  بـري ا نرية ألشـاكل ا بقة وا رشوطة ابملوافقـة ا ية يف احلصول عـىل حاميـة  متعات ا لا تع سـ مـ لحملل ملـسـتملـ جمل
يدي هور؛/لتقلا تاحة  للجمالفوللكوري املعروفة وا  مل

شارات يوسرتشد احلـمك إىل "2" يـاانت  يل حـق املؤلـف وقاعـدة  بـري مبـا هـو قـامئ مـن أنظمـة  بـ حـد  ب سج لتـك
نة  تحدة وقانون بامن  يني األصائل يف الوالايت ا سـاألمر لمل  وقـانون 351  وقرار امجلاعـة األنديـة رمق2000يك

نة   وواثئــق ســابقة لالطــالع عــىل WIPO/GRTKF/IC/7/3ثانظــر عامــة الويقــة  (2002لــسـبــريو 
نص هذه ا لوصف   ؛)وصل

يل أو اإلخطـار "3" يـة اإلرشاف عـىل نظـام ا نظمـة إ تـوىل  سجومن املمكن تـصور أن  مي لتـت قل وقـد أشـارت . م
يـة يف هـذا اجملـال نظامت اإل ثال إىل دور ا يـة الفكريـة  يـة  نظمـة األفر مياألربـو وا ملـ مل قلي مـ للملك ولعـل مــن . يق

شاء جسـال يد الوطين وإ يق هذه األحاكم عىل ا بدء  ناملمكن يف ا لصع ب يـة أو غريهـا مـن أنظمـة تطل طنت و
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شأ مـن أنظمـة  نـدرج يف مـا قـد  ميـي وادلويل  سجل اإل نـاإلخطار والاتقال الحقا إىل نوع مـا مـن ا ي لـ يُن ل قل ً
ية ودوية للحاميـة لإ يل ابألنظمـة . قلمي شاء نظـام دويل لإلخطـار أو ا سجومـن املمكـن الاسرتشـاد يف إ لتـنـ

ثل املادة ثا(6 مالقامئة،  ية ابريـس) لاث يـه يف املـادةقمن اتفا نـصوص  يل ا عل أو نظـام ا مل  مـن اتفـاق 5 لتـسج
نة  شأ  يات ا يل ادلويل  شأن ا سـبونة  ن سم سج ب لشـ ت ت ملل ل  ؛1958ل

نازعـات  "4" يل أو اإلخطـار وحتـال إلهيـا ا نظمة اليت جيرى دلهيـا ا تب أو ا ملومن املقرتح أال يكون ا سج لتـمل ملك
شار إلهيا يف املادة ها الواكةل ا ملسوايهتا يه  نفست   ؛4 ل

ثقــــايف  "5" بــــري ا متــــع احملــــيل اذلي يطالــــب حباميــــة شــــلك مــــا مــــن أشــــاكل ا لومــــن الــــواحض أن ا لتع جمل
يدي شلك أو اإلخطار به، عىل أن جيـاز ذكل للـواكةل /لتقلا يل ذكل ا لالفوللكوري هو وحده األهل  لتسج

شار إلهيا يف املادة ته يف ا4 ملا متع احمليل و ناء عىل الامتس ا ترصف  ملـصلح واليت  ب يل جملت يـسـتححلـاالت الـيت 
متع أن يضطلع بذكل؛   جملفهيا عىل ذكل ا

ية إىل أكرث من بدل واحد، فإن  "6" متعات ا ية، مبا فهيا ا متعات ا نازعات بني ا سوية ا تعلق  متويف ما  حملل مل ت ملني جمل جمل ب
يــة  يل القــوانني واإلجــراءات العر نظمــة ا يل أو  تــب ا بــق  فرشوع املــادة يقــرتح أن  م سجمك سج يط تــمــ لتــ ل

نازعات قدر اإلماكنوالو سوية ا بديةل  ملسائل ا ت يـق مـا ميكـن مـن األهـداف . لل حتقوالغرض مـن ذكل هـو 
يـة متعـات ا نازعـات بـني ا نـب ا يـة و تعلقة ابلقوانني العر بادئ ا حمللوا مل جت مل جململ ويف مـا خيـص مراعـاة املـوارد . ف
تعانة أيضا بقوامئ جرد نظمة الا تب أو ا بإماكن ا ية املوجودة،  ثقا سـا مل ملكل ف ثال ف تـوفر  ثقايف وما  ً الرتاث ا مـ ي ل

نة  ثقايف غري امللموس  يوسكو لصون الرتاث ا ية ا سـمن قوامئ ومجموعات يف إطار اتفا ل ن لـل شلك . 2003ق بـو
باط شلك موحد جيمع بـني قـوامئ اجلـرد املوجـودة أو املعـدة  سـتنعام، لعل من املمكن يف بعض اجملاالت ا

ثقايف  س(لألغراض احلفاظ عىل الرتاث ا شار إلهيـا سـابقا ادلول نـعىل  سكو ا يو يـة ا ملـق مـا تلـزم بـه اتفا نـ ل ق
نا) األطراف سجالت أو أنظمة اإلخطار املقرتح  هونوع ا باط تـدابري تـضمن . ل ســتنبل من املمكـن أيـضا ا

يـذ  هل  هـا ادلمع و ثقـايف وتكفـل  نفإماكية تعزيز قوامئ اجلرد وغريها من اجملموعات اخملصـصة للـرتاث ا س تل تـ ل ن
يـدياألحاكم اخملصص ثقـايف ا بـري ا تقلة محلاية أشـاكل ا ل لتع يديـة(الفوللكـوري /ل  وتعمـل 193).لتقلواملعـارف ا

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

يـذ إلدراهجـا يف القـوانني  "7" يل ا لتنفوتفاداي ألي إفراط يف الوصف يف هذه األحاكم، مـن املمكـن تـرك تفا صـ ً
يــة واإل قلالو يــة يف . مييــةطن تخو تــدابري اإلداريــة ا رشيعات أو اللــواحئ أو ا يلومــن املمكــن الاسرتشــاد اب ل ل لتــ

ثل ما مسائل  يل؛   )أ(:  ييل م بـات اإلخطـار أو ا سجطريقـة إعـداد  وحتديـد نطـاق الفحـص  )ب(لتـطل
بــات وأغـراض ذكل الفحــص؛   يل يف شــأن ا تــب ا لطلاذلي جيريـه  لتــسج تــدابري الــيت تــضمن  )ج(مك لوا

ــــة ي ــــايف نإماك ثق ــــري ا ب يل أو اإلخطــــار اذلي تكــــون حمــــهل أشــــاكل ا ــــن ا تفادة م ل الا تع سج لســـــ ــــ لت
يدي متةل؛  /لتقلا تلكفة  حمالفوللكوري  تعلقة مبا يكـون حمـل  )د(ب نفاذ إىل املعلومات ا هور من ا ملومتكني ا ل مجل

يــدي ثقـايف ا بــري ا تقليل أو إخطــار مــن أشــاكل ا ل تع لسج ل يل أ )ه(الفوللكــوري؛  /تـ و لتــسجوالطعــن يف ا
متـع احملـيل الواحـد  )و(اإلخطار؛   تحديد ا تعلقة  نازعات ا سوية ا ية  يل صال تب ا جملوختويل  ب مل مل ت حسج لتمك

ثقــايف  بــري ا تفادة مــن حاميــة شــلك مــن أشــاكل ا بغــي أن يكــون أهــال لال لأو األكــرث اذلي  تع لســـ ين
يدي ية /لتقلا متعات  سة الصادرة من  نا نالفوللكوري، مبا يف ذكل املطالب ا تجم حمل ف متـي إىل أكـرث مـن بـدل ملت
يل )ز(واحد؛    .لتسجواألثر القانوين لإلخطار أو ا

                                                           

ثقايف غري  193 شأن جرد الرتاث ا يوسكو  لانظر اجامتع خرباء ا ب ن  .2005مارس  18 و17، يف املاديل
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تويق يت وا تدوين وا ثا ل  لتثبل

يدي ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا يت  تدوين وا تويق وا ية ا تقلبق حبث أ ل تع ب ل ث ل مه لسـ ل يـة /لتثب مللكالفوللكوري وعالقة ذكل حبامية ا
سابقة شورات ا تفاضة يف الواثئق وا لالفكرية اب ن تعلقـة  و194.ملسـ شاغل ا تحديد بعض ا شات  نا تصار، فقد مسحت ا ملاب ملـ ب ق مل خ

تويق بادرات ا ياق  ية الفكرية يف  ثاب ل مسـ ثال، فإن حق املؤلف واحلقوق اجملـاورة يف الواثئـق واملـدوانت . مللك يل ا ملوعىل  سب
يان  تات ال يعود يف غالب األ حوا ها –لتثبي ها بل تعو–لك إن مل يكن  ية  متعات ا نفس إىل ا حملل بـارش جمل يد تكل احلقوق إىل مـن 

يت تدوين أو ا تويق أو ا لتثبا ل ث تدوين وال. ل تويق وا ثاين، فإن أعامل ا لويف املقام ا ث ل تاحـة يف شـلك مـرمقن  ل مســامي إذا اكنـت 
بــة يف حاميهتــا يــة الرا متعــات ا يــدي وقــد تقــوض هجــود ا ثقــايف ا بــري ا نفــاذ إىل أشــاكل ا غتعــزز فــرص ا حملل تقل ل تع جملل ل لوهــذه . ل

باب يـصا سـاأل تـدوين اذلي يعـد  شأن ا ية الفكرية  نص عىل رضورة أن تعود أي حقوق يف ا خص، فإن املادة املقرتحة  ل ب مللكت
ية ية ا متعات ا يل إىل ا نألغراض ا حملل ملعسج جملت يدي. ل ثقايف ا بري ا يت أشاكل ا تقلوابلفعل، فإن  ل لتع ل الفوللكوري يف دعامـة /تثب
تحظـى ابمحلايـة  يـت ومـن لمادية ما اكنت تكل األشاكل  يـة الفكريـة اخلاصـة اب بلوالهـا، إمنـا يقـمي حقوقـا جديـدة يف ا لتثمللك

يدي ثقايف ا بري ا بارشة محلاية أشاكل ا تكل احلقوق بطريقة غري  تقلاملمكن الاتفاع  ل تع ب لن ل ها /م يـق (نفسالفوللكوري  تطبوقد مت 
نقش عىل الصخر القدمية نون ا ثال محلاية  ية  لتكل الاسرتا فيج م نـرص  ومن الواحض 195).ت تويـق  تـدوين وا عأيضا أن أعـامل ا ث ل ل

ثقايف نارص الربامج اخملصصة لصون الرتاث ا لقمي إن مل يكن أسايس من  ع يـا عـىل دراسـة جوانـب أعـامل . ّ بو حا هر الو ًو ل ي تس
يدي ثقايف ا بري ا تويق يف جمال أشاكل ا تدوين وا تقلا ل تع ث ل لل تعاون مع/ل ية الفكرية، اب لالفوللكوري وآاثرها يف جمال ا  هجـات مللك

نة . أخرى ية  شعوب األ يـة الفكريـة  يـة وحقـوق ا ثقا شأن احلقـوق ا سـوحيث إعـالن مـااتتوا  صـل للـ ل لـبـ مللك شعوب 1993ف لـ ا
يـة  يديـة والعر هم ا نـد تـدوين معـار تفعني من اخلـارج احرتاهمـا  تعني عىل ا ية عىل وضع مدونة سلوك  فاأل تقلف ع ن ي لصل نا (مل يتـدو

يا تا يا أو  ًبرصاي أو  ب ك   196).مسع

يقات ئةل املطروحةلتعلا  سـ املقدمة واأل

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

هورية كوراي اقرتح  يـديمجوفد  ثقايف ا بري ا نظر يف خصائص أشاكل ا ند ا ية، ال سـامي  تقلوضع إجراءات  ل تع ل ع لشلك وأشـار . ل
ند حتديد وقت اإلبداع األ شأ  ثال إىل الصعوابت اليت قد  يل ا ععىل  ن تمل نـد حتديـد الوقـت سب يـدي و بري ثقايف  عصيل  تقل لتع

تكل الـصفة تـرصحي بـه  يداي أو ا يا  بريا ثقا ته  بري  يه الاعرتاف اب بـاذلي مت  ل تقل تع فتع بصف وأشـار يف هـذا الـصدد إىل الفـراغ . لف
يـدي ثقـايف ا بـري ا سأةل األثر الرجعي يف حامية أشاكل ا تني مما يطرح  متل بني الو تقلا ل تع لم ل ق بب،. حمل تـرب الوفـد لـسوذلكل ا ع ا

بة إىل  بس اب بب يف ا ية قد  بارا من وقت إبداعه األصيل دون أية إجراءات  يدي ا بري ثقايف  سـأن حامية  شلك ت تقل نـتع لع لل يتس
يدي أيضا ثقايف ا بري ا تفعني بأشاكل ا تقلأحصاب احلقوق وإىل ا ل تع لن ل  .مل

ياابنوأشار  ث لوفد ا بـري ا لإىل احلاجة إىل وضع تعـاريف واحضـة ألشـاكل ا يـديلتع يدين/لتقلقـايف ا  مـن ملـسـتفالفوللكـوري وا
يـدي ثقـايف ا بـري ا نحـت امحلايـة ألشـاكل ا تفعـني، ال ســامي إذا  توقع  تقلأجل ضامن إماكية ا ل تع ن ل لن ل مللم الفوللكـوري دون أيـة /ّ

ية  .شلكإجراءات 

                                                           

ثال الواثئق  194 ًانظر   .WIPO/GRTKF/IC/7/3 وWIPO/GRTKF/IC/6/3 وWIPO/GRTKF/IC/5/3م
ته  195 به اينك يف هذا املوضوع يف درا ثال ما  سـانظر  كت ً Case Studies on Intellectual Property and : Minding Cultureم

Traditional Cultural Expressions نة بو  سـ الصادرة عن الو  .2003ي
 .3.1املادة  196
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 :8املادة 

 العقوابت واجلزاءات واإلنفاذ وممارسة احلقوق

يـات لإلنفـا 197تتـاح ]ينبغي إاتحـة[ .1 رسة لآ نازعـات وتـدابري حدوديـة وعقـوابت وجـزاءات تكـون  سوية ا ّذ و يـ مل متـ
ثقـايف  بـري ا ية، يف حـال خـرق امحلايـة املكفـوةل ألشـاكل ا ية واملد نا ية، مبا يف ذكل اجلزاءات ا بة واك نا لو تع ن ئ جل لسـ ف م

يدي بري الفوللكوري/لتقلا  .لتعأشاكل ا

يف  .2 تلكبغي  يـة[اإلدارة ] الواكةل[ين نـة198]طنالو ملعيَّ ا
شار إلهيـا يف املـادة 199 شورة 4 ملـا ملـ جبمـةل أمـور مهنـا تقـدمي ا

ساعدة  يـة[ملوا حمللمتعـات ا متعـات  ]للمج يديـة وغريهـا مـن ا يـة ا متعـات ا ية وا متعـات األ جملشعوب وا جمل تقلجمل حملل صـل لللـ
ية ثقا فا ية وإداريـة ابألصـاةل عهنـا مـىت اكن ذ 200ل نا ية و تعلق بإنفاذ احلقوق وإقامة دعاوى مد ئيف ما  ن با جي نا ســكل  م

 .بوناء عىل الامتس مهنا

يق عىل املادة [  ]8لتعلييل ذكل ا

                                                           

يك 197  .ملكسـوفد ا
ية 198 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا  .130ية شـانظر احلا. مل
يك 199  .ملكسـوفد ا
يك 200  .ملكسـوفد ا
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يق  لتعلا

 العقوابت واجلزاءات واإلنفاذ وممارسة احلقوق: 8املادة 

ية  سـمعلومات أسا

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

بة لـردع وقد أشار ب نا تاحـة يف القـانون احلـايل قـد ال تكـون  يـة وهجـات أخـرى إىل أن اجلـزاءات ا متعات ا ســعض ا مل محملل جمل
ثقـايف وغـري  ناسـب وفداحـة الـرضر ا نص عـىل تعويـضات  يني أو ال  نفات أحصاب حق املؤلف األ تعدايت عىل  لا ت صل مص تتل

تعدي تصادي اذلي يلحقه فعل ا لالا يـ. ق بعض أيـضا إىل  بوأشار ا حتل نازعـات يف هـذا ً سوية ا بـديةل  ملذه اعـامتد الوسـائل ا تـ لل
 . اجملال

بة يف جمـال العقـوابت واجلـزاءات توأشار نا يـة ا تفادة مـن اإلرشـادات واخلـربات ا ســ دول أعـضاء إىل رضورة الا مل لعمل ســ
 . واإلنفاذ
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 :9املادة 

ية تدابري الاتقا لا ن  ل

ثقـايف .1 بـري ا يـع أشـاكل ا لبق هذه األحاكم عىل  تع مج يـديلتط بـري الفوللكـوري الـيت تفـي ابملعـايري /لتقل ا لتعأشـاكل ا
نفاذ ند دخول األحاكم حزي ا نصوص علهيا يف املادة األوىل  لا ع  .مل

يـدي .2 ثقـايف ا بـري ا مترة خبـصوص أشـاكل ا ترصفات ا يف ا تقلبغي  ل تع ل لي ل ملـسـ تك بـري الفوللكـوري الـيت /ين لتعأشـاكل ا
نفاذ واليت بل دخول هذه األحاكم حزي ا لبدأت  باحـة أو الـيت ترعاهـا هـذه األحـاكم بطريقـة ق تكـون  م مـا اكنـت  ل

نفـاذ ورشط احـرتام احلقـوق  تامتىش مع األحاكم، يف غضون همةل معقوةل بعد دخول هذه األحاكم حزي ا لتلفة،  ل خم
سابق سـهبا الغري يف ا لاليت ا  .كت

يق عىل املادة [  ]9لتعلييل ذكل ا
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يق  لتعلا

ية: 9املادة  تدابري الاتقا لا ن  ل

يةمع  سـلومات أسا

بيل وال سأةل إعامل امحلاية بأثر رجعي أو  تقناول هذا احلمك  مـسـت م مترا مـن أوجـه  ي نـاول مـا يكـون قامئـا و مـسـســامي طريقـة  ت
يـدي ثقـايف ا بـري ا تقلالاتفـاع بأشـاكل ا ل تع لن نفـاذ، إذا مـا اكنـت أوجـه الاتفــاع /ل نـد دخـول األحـاكم حـزي ا نالفوللكـوري  ل ع

 .مرشوعة يف بدايهتا

هوم وكام أشا بارشة  سأةل تربط  نة، فإن هذه ا شاركني يف ا يه العديد من ا مبفر إ م ت مل للج مل وقـد أشـارت واثئـق ". املكل العـام"ل
ناسـب  نـد رمس إطـار  ياقه وحـدوده  هـم ادلور اذلي يـضطلع بـه املـكل العـام و سني  مسابقة إىل أن من الرضوري  عف ســ حت

يدي مبوجـب ا ثقايف ا بري ا تقلياسات حامية أشاكل ا ل تع لسـ ل نـة أن املـكل 201.مللكيـة الفكريـةل شاركني يف ا للج وذكـر بعـض ا ملـ
يـة مبوجـب  يق مل تكـن إطالقـا  ناها ا بري الفوللكوري  ية أو أن أشاكل ا شعوب األ هوما تقر به ا يس  محمالعام  لـض مبع تع صل ًل ل مف ل

بارها كام لو سقطت يف  تايل ا ية الفكرية وال ميكن اب تا عل سان ". املكل العام"مللك قوقد جاء عىل  يب أن ذكل هـو ل لبائل توال
نظـام الغـريب مـن ابب  ياق ا ترب يف  بة حبامية املعرفة اليت  ية عامة إىل املطا شعوب األ بب اذلي محل ا لا ســ تع ل صل ل املـكل "لس

ترب أن تكل املعرفة اكنت وال". العام ية مبوجب القانون العريف تعوقالت إهنا  بقى مر عتزال و وأشارت إىل أن وجود تـكل . ست
يـة الفكريـة الغـريب، بـل " املكل العام"املعرفة يف  ها عن اختاذ اإلجراءات الرضورية محلاية املعرفة يف نظام ا به  مللكمل  ختلف يسب

نني عن اإلقرار ابلقوانني العرية اليت ترعاها واحرتام تكل القوانني ناع احلكومات واملوا فا ط  202.مت

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

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

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

نظـام ولكهنـا  "3" بح رهـن تـرصحي مبوجـب القـانون أو ا لوحل وسط، ويقيض بأن يوضع حد ألوجه الاتفاع اليت  تـص ن
بـل انقـضاء همـةل حمـددة  نفـاذ، عـىل أن توقـف  نظـام حـزي ا بل دخول القـانون أو ا قبدأت بدون ترصحي  لق إذا مل (ل

تىضحيصل ا سب ا ناء ذكل و تفاع يف أ ملقتفع عىل أي ترصحي ابال ح ث ن  ).ملن

تفـي يف بعـض  سأةل و يـة يف الوقـت احلـايل هـذه ا هـذا املوضـوع واملر ية اخملصصة  منوذ ناول األنظمة واألحاكم ا تكوال  ل ج ملـت ع ل ت
بيل نص بأثر  مسـتقاحلاالت بإعامل ا نة . ل هادئ  يط ا سـومع ذكل، فإن منوذج ا لـحمل متـد عامـة 2002ل احلـل الوسـط الـوارد يع 

 .وصفه أعاله

نة  هادئ  يط ا شلك خاص إىل نص منوذج ا ند  رشوع األحاكم و متد يف  سـوهذا احلل الوسط هو املهنج ا حمل ب لم ل يست ملع
ياغة الواردة يف املادة2002 نة 18 لص ابإلضافة إىل ا ية  ية وا نفات األد ية برن محلاية ا سـ من اتفا ن ب لملص لف  .1971ق

                                                           

ثال الويقة  201 ثانظر  ً  . والواثئق الالحقةWIPO/GRTKF/IC/5/3م
تايل 202 تاح أيضا عىل املوقع ا نة وهو  سة  يان املدىل به يف ادلورة اخلا لا للج م ًب م : ل

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

ية الفكريةالعالقة حب  وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي مللكامية ا

يـدي ثقـايف ا بري ا تقلال حتل حامية أشاكل ا ل لتع بقـة عـىل /ل هـذه األحـاكم حمـل امحلايـة ا بـري الفوللكـوري وفقـا  ملطأشـاكل ا لتع ً ل
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري /ل تقاهتا[لتعأشاكل ا هـا] مشـو يـة ب 203لوأي حتوير  مللكنـاء عـىل سـائر قـوانني ا

تـدابري القانويـة وغـري  يه والهنوض به وغـري ذكل مـن ا ثقايف واحلفاظ  نالفكرية والقوانني والربامج اخملصصة لصون الرتاث ا ل عل ل
يدي ثقايف ا بري ا تاحة محلاية أشاكل ا تقلالقانوية ا ل تع مل لن بري الفوللكوري واحلفاظ علهيا، بل تمكل تكل امحلا/ل  .يةلتعأشاكل ا

يق عىل املادة [  ]10لتعلييل ذكل ا

                                                           

ية 203 تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ية . مل  .10شـانظر احلا
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يق  لتعلا

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

ية  سـمعلومات أسا

ية الفكرية  مللكالعالقة بقوانني ا

يدي ثقايف ا بري ا تقلتريم هذه األحاكم إىل إاتحة أنواع من امحلاية ألشاكل ا ل لتع يـا يف قـوانني الفوللك/ل تاحـة حا ست  ًوري  ل مي ل
نة ية الفكرية العادية والرا ها  .مللك

يـدي ثقايف ا بري ا بقت اإلشارة إىل أن أي نوع من امحلاية اخلاصة ألشاكل ا تقلوقد  ل تع لسـ بغـي أن تـامتىش مـع /ل ينالفوللكـوري 
يــة تاحــة أيــضا يف قــوانني ا يــة الفكريــة والــيت قــد تكــون  ساب امحلايــة مبوجــب ا مللكا م مللك تــذكري يف .  الفكريــةكتــ لوقــد مت ا

يدية وسـائر  ية ا متعات ا ية وا شعوب األ شاغل اليت أعربت عهنا ا ياجات وا سابقة بأن بعض الا شات ا نا تقلا حملل صل ل مل ت ل ق لمل جمل ح
نـة، مبـ يـة الفكريـة الرا يا يف أنظمـة ا يهتا حبلول موجودة حا ثرية، ميكن  ية وأفرادها، وإن مل تكن  ثقا متعات ا ها ل ك مللكل ب ًف تل ا يف جمل

ها يع نطاق تكل األنظمة أو  تكييفذكل إماكية تو سـ ثةل ذكل ما. ن  :ييل مومن أ

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

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

 ؛1996لسـنة 
يدية كام لو اكنت عالمات جتارية؛و )ه( يل اإلشارات والرموز وسائر العالمات ا تقلابإلماكن  لسج  ت
ية؛ )و( ياانت جغرا يدية كام لو اكنت  شأ ا يات ا ية و يل األسامء اجلغرا فوميكن  بف تقل ن سم لسج ت  ملت
يديـة مـن  )ز( سلع واخلـدمات ا سمعة املـربطني اب متزي وا تقلومن املمكن حامية الطابع ا لـ ت للـ بنـاء عـىل قـوانني " لمتويـها"مل

تني تا الو ية أو  تصديق والعالمات امجلا تفاع بعالمات ا رشوعة أو ابال سة غري ا نا يلماكحفة ا بلك ع ل ن مل ف  .سـمل

ية الفكرية ياق ا تدابري خارج  مللكالعالقة اب سـ  ل

يـة أو عـ يل ا تضاء مجموعة من األدوات اخلاصـة  تفاضة إماكية ا شات أيضا اب نا مللكناولت ا سجق ن سـ ق مل بتـت ها، مبـا يف ً تـسجيلدم 
ية الفكرية، لضامن حامية شامةل تاح خارج نطاق ا مللكذكل ما هو  ية الفكريـة تـضم . م ياق ا يدة خارج  مللكولعل املقاربة ا سـملف

هري، والعقـود  رش، وقـوانني ماكحفـة ا سويق، وقوانني حامية حرمة األشـخاص وحقـوق ا تجارية وقوانني ا تـشاملامرسات ا ل لل نـ ت ل
يص، وجسال ية، والقـوانني خوالرتا شعوب األ يـة  يق العر ياانته، والقوانني واملوا ثقايف وقوامئ جرده وقواعد  صـلت الرتاث ا للـ ث ب فل

يــة يدويــة وبــرامج ا ناعة ا يع ا ثقــايف والهنــوض بــه، و منوالــربامج اخملصــصة للحفــاظ عــىل الــرتاث ا ل لــص شج لتل واقــرتح بعــض . تــ
نة بوجه خاص سرب فرص امجلع بني اتفا شاركني يف ا قا للج نة مل ثقـايف غـري امللمـوس  شأن صـون الـرتاث ا سكو  يو سـية ا ل بـ نـ لـل

 . وهذه األحاكم2003

يـة الفكريـة ياق ا تدابري والربامج خارج  مللكويس الغرض من األحاكم املقرتحة أن تطمس احلاجة إىل تكل ا ســل فاملقـارابت . ل
ها بعد  ند إلهيا ال  ية الفكرية أو ال  ند إىل ا تدابري اليت  بعـضوا ت ت مللك ست س يـس ت ت  اآلخـر، وبـإماكن لك واحـد مهنـا أن يكـون هل ل

ياق مقاربة شامةل للحامية تدابري يف  سـدور يضطلع به ابلعمل مع سائر املقارابت وا  . ل
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هـا ثقـايف غـري امللمـوس وصـونه والعمـل  هادفة إىل احلفاظ عىل الرتاث ا تدابري ا تكامل القوانني وا معوتريم األحاكم إىل ا لل ل . سـ
ثقـايف دلمع تـكل ويف بعض احلاالت، من امل تعلقـة ابلـرتاث ا سات وبـرامج  تعانة مبا هـو قـامئ مـن تـدابري ومؤ لمكن الا سـ مسـ

هود واملوارد ية ا نب ازدوا بادئ و جلا ج ّ جت ثقـايف . مل بري ا يعة أشاكل ا نا أيضا  يار اإلجراءات واملقارابت ر يكون ا لو تع ب ه ت لسـ بط خ
يدي املطلوب حاميهتا وما هتدف امحلاية إىل دفعه من أهدا ياسة العامةلتقلا  .لسـف ا
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 :11املادة 

ية ميامحلاية ادلوية واإل  قلل

يـدي ثقايف ا بري ا ئة من حامية أشاكل ا نا تقلبغي أن تكون احلقوق والفوائد ا ل تع شـ لل ل نـاء عـىل /ين بـري الفوللكـوري  بأشـاكل ا لتع
يدين املـؤ يـع ا تاحـة  نفذ هـذه األحـاكم ادلويـة،  ية اليت  تدابري أو القوانني الو تفا ملـسـم مجل ل ت ن نني أو طل ذوي [طهلني، مـن مـوا

بـات والالزتامـات ادلويـةمقميني  204]اإلقامة العادية نه كام هو حمدد مبوجب الوا ليف بدل  جي يدون . بع تـع ا بغـي أن  تفو ملـسـن يمت ي
يدون من مواطين بدل امحلايـة، ابإلضـافة إىل احلقـوق والفوائـد  تع هبا ا ملسـتفاألجانب املؤهلون ابحلقوق والفوائد ذاهتا اليت  يمت

نوحة رصاحة مبوجب هذه األحاكم ادلوية لا  .ملم

يق عىل املادة [  ]11لتعلييل ذكل ا

                                                           

يك 204  .ملكسـوفد ا
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يق  لتعلا

ية: 11املادة  ميامحلاية ادلوية واإل  قلل

ية  سـمعلومات أسا

ثقــايف  بــري ا يــة يه طريقــة اإلقــرار حبقــوق أحصــاب احلقــوق األجانــب يف أشــاكل ا سأةل  لنــاول هــذه املــادة  تع معل لمــ تت
يــدي يــةالفوللكــوري و/لتقلا رشوط . طنالفوائــد الــيت تعــود إلــهيم يف القــوانني الو بــارة أخــرى، فــإن احلــمك يقــف عــىل ا لــو بع

بغـي أن  توى امحلايـة الـيت  يـة، و نفـذ إىل أنظمـة امحلايـة الو نوالظروف اليت يكون فهيا ألحصاب احلقـوق األجانـب  يم سـ مـن ط
ـــب ـــوق األجان ـــدة أحصـــاب احلق ـــة لفائ تاح ـــون  ـــذا املوضـــوع . متك ـــاول ه ن بق  ـــد  توق ــــ ـــة س ـــع يف الويق ثشلك أوس ـــ ب

WIPO/GRTKF/IC/8/6 . نقـاش ال أكـرث، فقـد أوردان حكـام نطلـق  نـا يف طـرح  بـة  نص ور للوألغراض هذا ا غ ملـ م
ية اذلي جنده يف املادة هوم املعامةل الو طنند عامة إىل  مف يل5 يست تح بحث وا ند مواصةل ا يه  ند إ ية برن  ل من اتفا ل ل ع ل تُ  .ليسق

ًوبوجه عام ويس حرصا عىل اإلط سأةل طريقة اإلقرار ابحلقوق والفوائد ملـصلحة أحصـاب احلقـوق ل سوية  مالق، فقد أمكن  ت
يدي ثقايف ا بري ا تقلاألجانب يف أشاكل ا ل لتع بـدأ /ل يـة الفكريـة ابإلحـاةل إىل  ية من خـالل ا مالفوللكوري يف القوانني الو مللك طن

ية" بعض الا" طناملعامةل الو نـا  بدأ قد يكـون ر بـمع العمل بأن هذا ا ه همـةًمل يـدات ا ملناءات وا لتقيث ومـن املمكـن تعريـف . ســت
هم  نني، أو  نح امحلاية ذاهتا ألحصاب احلقـوق األجانـب واملـوا ناه  ية مبا  نحاملعامةل الو مـم ط مبع سه مـن عـىل األقـلطن نـوع  نفـ ا ل

ثةل عىل ذكل. امحلاية مونذكر يف هذا الصدد عددا من األ ً: 

ية برن  )أ( قنص اتفا نف، ابحلقـوق  )1"(: ييل عىل ما) 5 املادة(ت شأ ا ملصتع املؤلفون، يف دول الاحتاد غري دوةل  ن ممت ي
بال لرعاايها ابإلضـافة إىل احلقـوق املقـررة بـصفة خاصـة يف  يا أو قد ختوها  تقاليت ختوها قوانني تكل ادلول حا ل مسـل ل

ية، يف" قهذه الاتفا رشيع الوطين: "تضو ها ا شأ  تامحلاية يف دوةل ا لن ن املؤلف من غـري رعـااي ومع ذكل إذا اك. حيمكمل
تع يف تكل ادلوةل بذات احلقـوق  ية، فإنه  تىض هذه الاتفا تع عىل أساسه ابمحلاية  نف اذلي  شأ ا متدوةل  مت ملص ين قي مبق م

 ؛"املقررة لرعاايها

نة  )ب( ية روما  سـونص اتفا لت ناين األداء  عىل ما1961ق يـة، يقـصد ابملعـامةل : "فييل يف ما خيص  قألغراض هذه الاتفا
تايلطالو هات ا تعاقدة اليت تطلب فهيا امحلاية  ها القانون الوطين لدلوةل ا لية املعامةل اليت  مل للجن فناين األداء  )أ: (مينح

بـت ألول مـرة أو يـذاع يف أراضـهيا؛  تعلـق بـأي أداء جيـرى أو  نوها، يف مـا  يثاذلين مه موا ي ختـضع املعـامةل ... ط
ها رصاحة هذه الاتفا ية للحامية اليت  تكفلالو نص علهيا رصاحةطن يود اليت  تية، و للق  ؛)2 املادة" (ق

نة  )ج( نص معاهــدة األداء  سـو ــتــ تعاقــد عــىل مــواطين ســائر األطــراف : "يــيل  عــىل مــا1996ل مبــق لك طــرف  يط
هم يف املادة تعاقدة، كام ورد تعر يفا ثارية )2(3 مل تعلـق ابحلقـوق الا يـه فـامي  هـا عـىل موا ئ، املعـامةل الـيت  ســتبق ي طن يط

نوحة رصاح يه يف املادةملما نصوص  علة يف هذه املعاهدة واحلق يف ماكفأة عادةل ا  ." من هذه املعاهدة15 مل

نني األجانـب يف  يات قانوية دوية أخرى إلقـرار حقـوق املـوا تعني بآ ها، فقد ا تكامال  ية أو ا طوبدال من املعامةل الو ل ن ل سـ سـ لن ً طً
ية الفكرية بدأ . مللكا مناء عىل  ثل"فب ثلأو اإل" (ملاملعامةل اب متـد )ملقرار اب نح امحلايـة ملـواطين بـدل آخـر  بدل  يع، فإن قرار ا مبـ لـ

بدل األول نح امحلاية ملواطين ا بدل اآلخر  لعىل قرار ذكل ا مب يعهتـا. ل تحديد مـدة امحلايـة أو  بدأ ذاته  يق ا بومن املمكن  ل مل طب . تط
بادل"بوناء عىل هنج  بدلينً، فإن احلـق املقـرر يف بـدل يكـون مقـررا يف بـ"ملتاإلقرار ا . لـدل آخـر مبوجـب اتفـاق مـربم بـني ا

نظام الوطين ويه  نفاذ إىل ا ية أخرى تكفل ا بق آ لو ل ل يه"تط بدل" لتشبا تـه يف ا لـابملواطن املؤهـل بفـضل إقا يل . م سـبوعـىل 
ية برن  نص اتفا ثال،  قا ت َعىل أن يعامـل املؤلفـون مـن غـري رعـااي إحـدى دول الاحتـاد اذليـن تكـون إقـامهتم )) 2(3 املادة(مل

يةا  .قلعادية يف إحدى هذه ادلول معامةل املؤلفني من رعااي تكل ادلوةل ألغراض الاتفا
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بدأ  يق  موإحدى الوسائل األخرى لإلقرار حبقوق أحصاب احلقوق األجانب  يونص اتفاق تـربس ". ادلوةل األكرث رعاية"تطب ي
ية الفكرية  ناءات(مللكخبصوص حامية ا نح أي مـزية )سـتثمع بعض الا هـا مت، عىل أن  يـاز أو حـصانة  ية أو ا نحأو صـال ميح تم

رشوط، ملواطين سائر األعضاء بارش وغري  شلك  ية ملواطين بدل آخر،  تجارة العا نظمة ا معضو يف  ب مل مل  .م

يـة الفكريـة، عـىل أن  سابقة يف جمـال ا تجربـة ا يـة يف ضـوء ا ناسب الانطالق من مهنج املعامةل الو بدو من ا مللكوقد  لـ ل ن مل طي
بري تعيعة أشاكل ا لب يديط ثقايف ا تقل ا شاركني يف /لل ناشـد هبـا العديـد مـن ا ملـالفوللكوري واألنواع اخلاصة من امحلايـة الـيت  ي

بـادل أو  ثـل اإلقـرار ا بـادئ أخـرى  ناءات أو  يـدات والا بعض ا يـة  تكامل املعـامةل الو نة تدفع إىل ا تا ي بـ ن ســ ملللج مط م ســتث لتق
يه، وال ثل أو ا لتشباملعامةل اب تعلق األمر  مل ندما  يسـامي  يـةع يهنم العر يدين مـن امحلايـة وقـوا فابلصفة القانويـة  ن للمـسـتف نص . ن تـو

ية 2 املادة متعات الو يدون من امحلاية ا ثال، عىل أن يكون ا طن من األحاكم املقرتحة،  جمل تف بـري "ملسـم نة عـىل أشـاكل ا تعاملؤ لمت
يدي ثقايف ا تقلا يـةالفوللكوري وامللكفة برعايهتا وصوهنا، وفقا للقوانني واملامرسـا/لل هـوم املعـامةل ." فت العر مبفويف حـال األخـذ 

تقـرر إن اكن  يـة،  يهنـا العر يهنـا، مبـا يف ذكل قوا يـة يف بـدل امحلايـة بقوا سرتشد احملامك األ يق،  ية يف نطاقه ا لالو ب ت لض فن ن ن ن جط سف
يدة يكون هجة  نه مؤهال  نيب  تفمتع حميل أ مـسـج ل بعي شلك مـرض للحـاةل الـيت يرغـب فهيـا. جم تـصدى ذكل  ُوقـد ال  بـ متـع ي جمل ا

هـوم –احمليل  يـة–مف وهذا أمـر  نـه العر ف يف الرجـوع إىل قوا يه بـإماكن حممكـة . ني بـادل وا بـدأي اإلقـرار ا بويف ظـل  لتـشم ملت
يدي ثقايف ا بري ا شأ ا متع حميل من بدل  بل بأن تكون  ية يف بدل امحلاية أن  تقلأ ل تع ن لب ل من جمل تق نالفوللكـوري صـفة قانويـة تـؤههل /ج

يد"بوصفه لرفع دعوى يف بدل آخر  شأ" ملسـتفا ته القانوية يف بدل ا نمن امحلاية بفضل  ملن ناسـب . صف يه، فقد يكون من ا ملو عل
تكل  ناسب يف بعض احلـاالت  بدأ ا ثال هو ا بادل  ية كقاعدة عامة، عىل أن يكون اإلقرار ا بدأ املعامةل الو كـيق  مل مل ت ن مب ملم ط تط

تعلقة ابلصفة القانوية نا  .مل

يديعىل أن حامية أحصاب احلقوق  ثقايف ا بري ا تقلاألجانب يف أشاكل ا ل لتع سأةل معقـدة كـام أشـار إىل ذكل /ل مـالفوللكـوري 
نـــة شاركون يف ا للجا ثقـــايف . ملـــ بـــري ا سابعة إىل أن أشـــاكل ا ثـــال يف ادلورة ا يل ا لإذ أشـــار وفـــد مـــرص عـــىل  تع لـــ لمل ســـب

يدي شرتك لعدة بدلان/لتقلا ثقايف ا با يف الرتاث ا ندرج غا ملالفوللكوري  ل ل ميـي وهذا. ت يد اإل قل ما جيعل مـن حاميهتـا عـىل ا لـصع
ناية فائقة ناوها  تيض  سأةل معقدة  بعوادلويل  ت لم بل اعامتد أي تدابري قانوية يف . تق يهنا  شاور يف ما  بدلان إىل ا نودعا الوفد ا ت قل ب ل

شأن بل وضع205.لهذا ا ية  يع األطراف ا شاورات موسعة تضم  ق وأشار املغرب أيضا إىل احلاجة إىل  ن مج ملعم ّ يـات قانويـة ً ن آ ل
سائل 206.للحامية يل من اإلرشـاد يف ا نة حىت اآلن ا شات ا نا سأةل فقد أاتحت  يعة املعقدة  ملـ ونظرا إىل هذه ا لقل للج ق للم مب لط ً

يــدي عــىل أي حاميــة ألحصــاب احلقــوق  ثقــايف ا بــري ا يــة اخلاصــة بأشــاكل ا نص القــوانني الو يــة احملــددة، وال  تقلا ل تع ن تــ لن ل ط لتق
 .ياان مبقاربة جتمع بني املهنجنيحاألجانب أو يه تأخذ أ

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

سرب  نة،  يه ا سب ما قد ترغب  شأن هذه األحاكم،  لومن املمكن حبث اقرتاحات أخرى  للج ح ية فب عأنواع األحاكم املوضـو
شأ  يه وامحلايـة يف بـدل ا ناد وا تعلـق بـضوابط اإل ثال أحـاكم  نـالواردة يف صكوك دوية مبزيد من اإلمعـان، ومهنـا  ســ ت ملل ب لتـشمـ

تقةل سأةل . ملسـوامحلاية ا ميـي"مـومن املمكن أيضا الوقوف عىل  يـة " قلالفوللكـور اإل بعـد ادلويل واآل يـة بـني ا لوالعالقـة ا ل لعمل
يل واإلخطار املقرتح يـا ).  أعاله7 واملادة) أ(3 انظر املادة(للتسجة  يـل حا يق عـىل هـذه املـواد، فإهنـا  لوكام ورد يف ا حت لتعل

نـوعني معـا  يـة أو ادلويـة أو ا سجالت اإل ية، عىل أن من املمكن حبث إماكية اعامتد نوع ما من ا سجالت الو لإىل ا ل مي ل ن ن قلل ط
ثال إىل املـادة ناد  مابال ثـا(6 ست يـه يف املـادةمـن) لاث نـصوص  يل ا يـة ابريـس أو نظـام ا عل اتفا مل لتـسج بونة 5 ق لـشـ مـن اتفـاق 

نة  شأ  يات ا سـيل ادلويل  ن سم لسج ت ملت ل  .1958لل

                                                           

 .69، الفقرة .WIPO/GRTKF/IC/7/15 Provثالويقة  205
 .85، الفقرة .WIPO/GRTKF/IC/7/15 Provثالويقة  206
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 ة عاماتتعليق

يا رأى  بل فقط عىل ويقة العمل نوفد أملا نة يف ا ند معل ا ثأال  تقللج ملسـت ّاملعدةل فامي بعـد  (WIPO/GRTKF/IC/9/4يس
بعاد ). WIPO/GRTKF/IC/16/4ثابلويقة  نـة دون ا شات إىل لك العمـل اذلي أجنزتـه ا نا ند ا تواقرتح أن  سـت للجس ق مل ت

يهنـــــا أو واثئـــــق برمهتـــــا ّأيـــــة ويقـــــة  بع ثـــــال ال احلـــــرص إىل الويقـــــة رمق . ث يل ا ثوأشـــــار الوفـــــد عـــــىل  مل ســـــب
WIPO/GRTKF/IC/13/4(b)يمـة عـن اخلـصائص العامـة توي عىل معلومـات  ثغرات اليت  يل ا رشوع  ّ عن  ق حت ل حتل  م

يــدي ثقــايف ا بــري ا تقلألشــاكل ا ل لتع ثانويــة إىل تفــامه لــني . ل شأن القــضااي ذات األولويــة ا شات  نا ند أيــة  ّواقــرتح أن  ل بــ قــ م تــست
يدي ثقايف ا بري ا هدف من حامية أشاكل ا نة حول ا شرتك يف ا تقلو ل تع للج لم ل شأن . ل يحا  بـوطلب الوفـد يف هـذا الـصدد تو ضـ

ها يف املادة األوىل وا ية أخـرى بعـد عهدف امحلاية وموضو ية حـول أحـاكم موضـو يقـات إضـا تقدم  عتفظ ابحلق يف ا تعل فل بح
ية يحات شا فالاسـامتع إىل تو ية الواردة يف مرفـق . ض عواسرتدك الوفد قائال إن ذكل ال يعين أنه يوافق عىل األحاكم املوضو

بةل شات  نا يد  مقهذه الويقة بصفهتا األساس الو قح مل  .ث

ثالث يف لك معامةل القضااييوفد سورسا واقرتح  تـايل القـضااي ا ساواة، وأن تطـرح اب ثالث معا عىل قـدم ا ية ا لـ املوضو ل ملـ ل ُع
سه مـن الوقـت والاهـامتم ها ابلقـدر  نة وأن حتظى  نفـدورات ا شري إىل ويقـة العمـل رمق . لكللج ثوقـال إن الواليـة اجملـددة  تـ ّ

WIPO/GRTKF/IC/9/4ها ع ترص يف نقا تايل أال  نة اب بغي  ش برمهتا و تق لن للج ي نـاول أيـضا ّ ثالث مهنا بل أن  تتىل اجلزء ا ل
ثاين من مرفق تكل الويقـة، يف مواصـةل مفاوضـاهتا ثاجلزأين األول وا يـاب األقـواس . ل غوحـرص الوفـد عـىل أن يـوحض بـأن  ّ

ّاملربعة من الويقة املعدةل  ث ّWIPO/GRTKF/IC/16/4 Prov. شأن أي أجـزاء نة  ب ال يعين وجود توافق لآلراء يف ا للج
 .ثلويقةّمن نص ا

شأن املرونـة  يـة العامـة  تو بـادئ ا ية، إىل رضورة الالـزتام اب شة األحاكم املوضـو نا تعلق  ياابن، فامي  بـوأشار وفد ا جهي ل مل ع ق مب ي ل
ياغة لك مادة شموية واحلرص عىل إدراهجا يف  صوا ل  .ل

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


