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 املقدمة

، معلت ست 2010ل يويو 23 إىل 19خالل اجامتع الفريق العامل األول ما بني ادلورات اذلي انعقد من  .1
يدي ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا رشوع مواد  توحة العضوية عىل إعداد  ية و ياغة غري ر تقلمجموعات  ل تع ب م مس لص ل . مف

رشوع  ته العامة يوم موعلق الفريق العامل املذكور عىل  يارات يف  سـاملواد وأضاف إلهيا بعض ا ليويو  23جلخل
2010. 

رشوع املواد اليت أعدت  .2 تضمن  ند طلب الفريق العامل األول ما بني ادلورات، أعدت األمانة ويقة  ُونزوال  م ت ث ع
يحت تكل الويقة يف شلك الويقة  ياق هذا الفريق العامل، وأ ثيف  ث ت ة يف ادلور WIPO/GRTKF/IC/17/9ُسـ

نة، اليت عقدت من  رشة  سابعة  للجا ع سمرب 10 إىل 6ل رشوع . 2010ي د موتضمن الويقة املذكورة إىل جانب  ث ت
ها ما ييل ية؛ ) مقرري(مقدمة مقرر " 1: "نفساملواد  ياغة ا نمجموعات ا يقات عىل املواد اليت اقرتهحا " 2"ملعلص تعلو

سة العامة للفريق العامل األول ما بني ادل بديةل اليت " 3"؛ 2010ل يويو 23ورات يف جللاخلرباء يف ا يارات ا لوا خل
سه يوم  نفتقدم هبا اخلرباء يف ا  .ل

رشوع املواد الواردة يف الويقة  .3 ية ادلوية، نوقش  نة احلكو رشة  سابعة  ثويف ادلورة ا م ل للج ع ُل م
WIPO/GRTKF/IC/17/9 تواصل توحة العضوية  ية  ياغة غري ر نة مجموعة  ل، وشلكت هذه ا مس ص مفللج

يد نه  . املوادحتو سخة  بت إضافة  ياغة، و رشوع املواد اذلي أعدته مجموعة ا نص  نة علام  موأحاطت ا ن طل لص م ب للج
نة رشة  سابعة  للجإىل تقرير ادلورة ا ع نص كويقة معل لدلورة . ل تاح ا نة أيضا أن  بت ا ثو ل ي للج رشة طل نة  ثا عا مل

ية ادلوية  لنة احلكو نعقدة من (مللج  .WIPO/GRTKF/IC/18/4/Revبرمق ) 2011 مايو 13 إىل 9ملا

رشة أل .4 نة  ثا ّويف ادلورة ا ع ية مل ياغة غري ر نة مجموعة  مسفت ا ص نصوللج يد ا تواصل تو لتوحة العضوية  حل . مف
تاح  بت أن  ياغة و رشوع املواد اذلي أعدته مجموعة ا نص  نة علام  يوأحاطت ا طل لص م ب نص كويقة معل هذا للج ثا ل

ية  .للدلورة احلا

يهتا بنإعداد هذه الويقة و ث
 

يا إىل ضامن أعىل قدر يف .5 تعديالت اليت اقرتحهتا ادلول األعضاء  نص ا سع مرفق هذه الويقة، أدخلت عىل ا ل ل ث
رشة نة  ثا نة يف دورهتا ا عممكن من اإلجياز والوضوح يف هذه الويقة، وفقا للقرارات اليت خرجت هبا ا ل للج وترد . مث

سطرة، أما اللكامت أو ا نص  بارات املقرتحة املدرجة يف ا ما ل ها أو رأت لع فبارات اليت اقرتحت دوةل عضو حذ لع
يت . ّفهيا إشاكال فرتد بني قوسني مربعني بون و ياغة اليت تقدم هبا املرا تعلقة اب لقوأدرجت أيضا الاقرتاحات ا ق لص مل

ياغة. دمع ادلول األعضاء يارات ا لصوتفصل رشطات مائةل بني  نصوص الواردة يف . خ لومل يصدر أي من ا
 .ةاحلوايش عن األمان

 

تعراض .6 نة مدعوة إىل ا سـإن ا  الواردة  املوادللج
يغة معدةل  يق علهيا قصد وضع  ّيف املرفق وا ص لتعل

ها لوحمدثة  َّ. 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 )تناقش الحقا (هدافاأل

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

مية  لقإقرار ا
شعوب وامجلاعات اقراراإل "1" تـرب أن لرتاهثـا ل بأن ا ية  ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا تعأل ل تقل فصل ل

ثقايف ميـلا يـة، مبـا فهيـا  مية ذا ق  تـصادية ةتق يـة وا يـة ورو يـة وثقا ق اجامت ح ف يـة ع وفكريـة وجتاريـة وتربويـة، علمو
يدية  ثقافات ا سلمي بأن ا تقلوا ل لت ً أطـرا توالفوللكور شلكل ُ شعوب دة عـىل عـود ابلفائـتبـداع اإلبـتاكر ولالُ لـا

ية وعىل ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا فاأل ل تقل ها؛لصل رشية أ مجع ا  لب

 تشجيع الاحرتام
شعوب  "2" يدية والفوللكور وكرامة ا ثقافات ا ليع احرتام ا تقل ل لشج بـري عـن وامجلاعاتت لتع الـيت تـصون أشـاكل ا

ثقافات وذكل الفوللكور وحتافظ علهيا، وكذا سالمهت هالتكل ا ِ ية و ثقا يما ا قف يةل ية؛و لفلسف ا  حالفكرية والرو

ية  ياجات ا لفعلية الا ت حب  للجامعاتتل
شعوب  "3" بـارشة عـن ا تطلعات واألماين الـصادرة  لـالاسرتشاد اب ية وامجلاعـات مل يديـة وامجلاعـاتصـلاأل لتقل ا

ية غريها من امجلاعات و ثقا فا ها يف ظل القانون الـوطين وادلويل ل هقواحرتام حقو يـق الرخـاء سـواإل حتقام يف 
ية  ثقا تصادية وا ية الا فوا لق ية لتمن تدامةلبيئوا ية ا سـوالاجامت تكل املع  ؛وامجلاعاتلشعوب ل 

تخداهما يدي وسوء ا ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا سـنع ا تقل ل تع لمل ل ل  م
يـة  "4" ثقا يدية وغريهـا مـن امجلاعـات ا ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ فتزويد ا ل تقل صل نابلوسـائل القانويـة لل

ثقايف  بريها ا رشوع ألشاكل  متكل غري ا نع ا ية، مبا فهيا تدابري اإلنفاذ الفعاةل،  لوا تع مل مل تقاهتا[للعمل وأي ] [مشـو
ها بة[، ]لحتوير  نـصف ] قومرا تقـامس ا يع ا يـدي، و ياق العـريف وا تخداهما خـارج ا ملوطرق ا ل شج تقل سـ تـسـ ل لـ

تخداهما؛ ية من ا تأ سـنافع ا ت مل  للم

 اعاتامجلمتكني 
شعوب ذكلحتقيق "5" نصفة وقادرة فعال عىل متكني ا توازنة و ل بطريقة تكون  ً م ية  وامجلاعات م  وامجلاعاتصلاأل

يدية وغريها من  ية مـن ممارسـةامجلاعاتلتقلا ثقا ف ا ياهتا بطريقـة فعـاةل يفل هـا وصـال ح حقو بريهـا ق تع أشـاكل 
يدي؛ ثقايف ا تقلا  لل

ية   وتعاون امجلاعاتفدمع املامرسات العر
تخداماحــرتام  "6" تواصــل عــىل يــد تــكل ســـا هــا ا هــا ونا يــدي وتطورهــا وباد ثقــايف ا بــري ا مل أشــاكل ا ت ت تقل ل قلتع ل ل ل

ً وفهيا ويهنا، وفقا لألعراف القامئة؛امجلاعات  ب

يدية ثقافات ا هام يف صون ا تقلاإل لل  س
هام يف صون "7" شأ فهياساإل ئة اليت  تن ا يـديلبي ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع مترل احلفـاظ علهيـا، مبـا يعـود  وتـسـ و

شعوب  بارشة عىل ا لبفائدة  ية وامجلاعات م يدية وغريها من وامجلاعاتصلاأل ية ومبا يعـود امجلاعاتلتقل ا ثقا ف ا ل
رشية عامة؛  لبابلفائدة عىل ا

تاكر واإلبداع يف  بيع الا  امجلاعاتتشج
تــه، وماكفــأة "8" يــد، وحام تقا تاكري القــامئ عــىل ا شاط اإلبــداعي والا ي ا ل ل بــ نــهســـامي  اللنــ تج  ممــا  شعوب تنــ لــ ا

ية وامجلاعات  يدية ووامجلاعاتصلاأل ية؛غريها من امجلاعات لتقل ا ثقا فا  ل
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نصفة "9" رشوط  ثقايف  بادل ا بحث وا ية وا مالهنوض ابحلرية الفكرية وا ب ل ت ل لن  لف
شعوب  "10" ــصفة  ن رشوط تكــون  ــايف  ثق ــادل ا ب بحــث وا ــة وأعــامل ا ي ــة وا ــة الفكري ــالهنــوض ابحلري لل ــ ب ل ت ل من ل لف

يةو ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا فامجلاعات األ ل تقل  ؛لصل

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

يـة؛ الهنوض  ثقا يدية وغريها من امجلاعـات ا ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ فية ا ل تقل صل ل لمن رشبت تجـارة ا ملـوا وعة ل
توى [  ]امجلاعةمسـعىل 
تخدامتشجيع  "12" يدي ألغراض سـا ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع توى [ل ية عىل  سـا ممن شعوب ] امجلاعـةلت لـيـة ا تمن

يـة ثقا يدية وغريها من امجلاعـات ا ية وامجلاعات ا فوامجلاعات األ ل تقل بـت ،لصل شعوب ] امجلاعـات[غ مـىت ر لـا
يدية و ية وامجلاعات ا تقلوامجلاعات األ ية وأفرادهـا يف ذكل،لصل ثقا فغريها من امجلاعات ا ُ إقـرارا بأهنـا مـكل ل ً

ها هبــا، للجامعــات تعرف  نفــس الــيت   لإلبــداعات تــسويقلاتعزيــز فــرص كــأن يكــون ذكل مــن خــالل تــسـ
يع نطاق تكل الفرص يد وتو تقا تاكرات القامئة عىل ا سـوالا ل ل  ؛ب

ية الفكرية  بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباست
بعا "31" بةدســتا ــة ا ــة الفكري ي ــوق ا نح حق ــسـ  ملكت مللك ــ ــرصحيم ــدون ت ــدي  ب ي ــايف ا ثق ــري ا ب تقل يف أشــاكل ا ل لتع ل

تقاهتا[ ها] [مشـو بعاد، و]لوأي حتوير    ممارسـهتا وإنفاذها؛ستا

بادةل ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ف
يقــني  "41" شعوبلتعزيــز ا تفــامه يف العالقــات بــني ا بــادل وا ية والاحــرتام ا شفا لــوا ل ت مللــ يةوامجلاعــات  ف  صــلاأل

يدية وامجلاعات تجاريـةلتقل ا ية وا ية من هجة، واألوساط األاكد ثقا لوا مي يـةفل   والرتبويـة وغريهـا مـنم واحلكو
يدي من هجة أخرىمسـتخديمأوساط  ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع  .ل

ية العامة تو بادئ ا جهيا ل  )تناقش الحقا (مل
ية و ) أ ( تطلعات امجلاعات ا تجابة  نالا ل  أمانهياملعسـ
توازن )ب(  لا
ها )ج( ية والامتيش  معاحرتام الاتفاقات والصكوك ادلوية واإل مي  قلل
شمول )د(  لاملرونة وا
ثقايف وخصائصه )ه( بري ا لاإلقرار ابلطابع اخلاص   للتع
يدية )و( تاكمل مع حامية املعارف ا تقلا  لل
بات إزاء  )ز( ية وغريها مـن امجلاعـ[جاحرتام احلقوق والوا شعوب األ صلا يديـةل ية ] لتقلات ا شعوب وامجلاعـات األ صـلا لـ

ية ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا فوامجلاعات ا ل  لتقل
تخدام احرتام عادات  )ح( هاسـا يدي و ثقايف ا بري ا نقلأشاكل ا تقل ل لتع  ل
ية تدابري امحلاية وإماكية احلصول علهيا )ط( نفعا  ل
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 األوىلاملادة 

 موضوع امحلاية

ثقايف ا" .1 بري ا تأشاكل ا ل لتع يةل مهنا، يه أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة1"قليديل ّ يعرب فهيا عن تشك، أو أية 
يدية ونقل  ثقافة واملعرفة ا تا تقل يل[لل يل إىل  جمن  يدين / ، ]ج ملسـتفأشاكل ملموسة أو غري ملموسة من إبداع ا

هم يف املادة  تصار عىل ذكل2يفكام ورد تعر ثل ما ييل دون الا ق   :م

بري ا )أ( شعر واألحايج وغريها من لتعأشاكل ا ثل احلاكايت واملالمح واألساطري وا ـي،  لللفظي أو ا م لشفه
رسد  ؛]والرموز[واألسامء ] واإلشارات[ واللكامت ؛لأشاكل ا

ثل األغاين  )ب( يقي أو الصويت،  بري املو موأشاكل ا سـ ية ] واإليقاعات[لتع ّاملعربة واألصوات سـيقواملعزوفات املو
 ؛عن طقوس

شعائر والطقوس لتعوأشاكل ا )ج( ية وا رس ثل الرقصات والعروض ا لبري ابحلركة،  حمل والطقوس يف أماكن م
سريات ملمقدسة وا ية[ ّ يدية [ضواأللعاب الراي  وعروض ادلىم وغريها من أوجه األداء، واأللعاب]] لتقلوا

تة تة أو غري  ّسواء  بّ ثب مث  ؛م

نون )د( بري املادي  ثل أشاكل ا بري امللموس،  للفوأشاكل ا تعم لتع ناعات احلرية [ل فوا نعة] [لص ندسة ] [قواأل لهوا
ية] [املعامرية  .واألماكن املقدسة امللموسة] حواألشاكل الرو

تد] متتد[ .2 متبغي أن  تاجا  ين يدي يكون  بري ثقايف  نامحلاية إىل أي  تقل لشعب أو جامعة،  ّممزيا / دالا عىل] / فريدا[تع
ية مبا يف ذكل  يةوجامعات ثقحملشعب أصيل أو جامعة  متي[ 2 ّكام يه معرفة يف املادة أممأو  فا ]  ذلكلينو

بل ذكل  تخدم أو يطور من  قو َّ شعب أو تكل امجلاعة يُسـ ية أو من [لا ية أو الاجامت ثقا عكجزء من هويهتام ا فل
ية]. تراهثام يدي ا ثقايف ا بري ا تعني أن تكون أشاكل ا حملمو تقل ل تع لي  :ل

يه إبداع] نشاط فكري إبداعي،[نتاج  )أ(   امجلاعة؛فمبا 

تأصةل من / أصاةل[ّوداةل عىل  )ب( ًو شعوب ]م ثقايف  ية والرتاث ا ية والاجامت ثقا هوية ا لل ا ل ع فل وامجلاعات ل
ية  يدية وغريها من وامجلاعات صلاأل ية ا تقلا يةامجلاعات لحملل ثقا فا  ؛ل

شعوب األمم وادلول وأو مطورة عىل يد مسـتخدمة  علهيا أو وحمافظا )ج( يةوامجلاعات لا وامجلاعات  صلاأل
يدية وغريها من  نظام امجلاعات لتقلا يفعلوا ذكل وفقا  ية  سؤو ية، أو عىل يد أفراد هلم احلق أو ا ثقا للا ل ل مل فل

ية األرايض  شأن  ملكأو القانون العريف  ية/ ب نظا مللقواعد واملعايري ا يديةل توارثة  / لتقل أو املامرسات ا ملا
شعوب  لتكل ا ية وامجلاعات ل بة إىل امجلاعات قليدية وغريها من لتاوامجلاعات صلاأل ية، أو  ثقا سـا منتل ف

يجامعة   .ةتقليدي /ة صلأ

توى الوطين  .3 ية املوضوع احملمي عىل ا يار املصطلحات احملددة  بت يف ا سـبغي ا سم ت ملل لت خ ميي ين ودون قلواإل
ميي  .قلاإل

                                                           

يديأشاك"اصطالح  1 ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع بري الفوللكوري" واصطالح" ل نص" لتعأشاكل ا  .لمرتادفان ألغراض هذا ا
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 2املادة 

يدون ملسـتفا
 

ثقايفتكون / ينبغي أن تكون بري ا ل تدابري حامية أشاكل ا يدي لفائدةلتع  :لتقل ا

يار  ية :1خلا شعوب األ صل ا ية وامجلاعات واألمم 2وامجلاعاتل ثقا ية وامجلاعات ا ف ا ل  ]وأفراد تكل امجلاعات[حملل

يار  شعوب وامجلاعات، :2خلا ية مبا يف ذكل ] مثل[ل ا شعوب األ صلا ية وامجلاعات وامجلاعاتل يةحملل وامجلاعات ا ثقا فا أو / ول
يات واجملموعات واألرساألمم   .قلواأل

يدي [[ ثقايف ا بري ا نة عىل أشاكل ا تقلاملؤ ل تع لمت ها] عىل يدهابصوهنا أو القامئة ] وامللكفة[ل  : وفقا]تلكيفاملزعوم 

يار  [ يةأو املامرسات /للقوانني و :1خلا ية طنالو   ملعنا

يار  يهنا و:2خلا يق امجلاعاتأو ممارساهتا، /ن لقوا ثمبا يف ذكل القوانني العرية وموا  ]ف

يدي  اليتأو] واليت[[ ثقايف ا بري ا تقل حتافظ عىل أشاكل ا ل لتع تحمك فهيا ل تخدهما تأو  بارها تسـأو  من [عتأو تطورها اب
ثقايفداةل عىل تعبريات  ]خصائص ية وتراهثا ا ية والاجامت ثقا لهويهتا ا ع يال هلام [فل بريا أ صأو  ثقايف و]. تع بري ا ليف حال اكن ا لتع

يهنا، اإل يدي خاصا بأمة  بعا  ]ّ يه حمددة مبوجب القانون الوطيندارة كاملتقل

                                                           

تلف رشاحئ امجلاعات 2 ية رشح  خمحا ت  .شـ
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 3املادة 

 نطاق امحلاية

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

ية، واليت حيافظ عىل رسيهتا  يدي ا ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا حملمفامي  تقل ل تع لي يدون ل شعب األصيل / ملسـتفا امجلاعة ] أو[لا
ية  يةحمللا ثقا فأو ا شعب ينبغي أن تكون / ، تكون أو األمة ل تكل[لذلكل ا تدابري أو األمة امجلاعة ] لأو  لوسائل من خالل ا

ية[ لعملالقانوية وا بة والفعاةل ] ن نا سـا تغالل آخر دون ترصحيواملالمئة مل تخدام أو ا شف أو ا يت أو  سـنع أي  سـ ك  .تثبمل

بديل   1لا
 املادة ابء

يدي  ثقايف ا بري ا تقلحقوق مضمونة ألشاكل ا ل لتع ية[ل  األخرى] حملما

يدي  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقلفامي  ل تع لي ية[ل تع ]حملما بة وفعاةل لضامن  نا ية  تخذ تدابري قانوية و  ،ّ متّ سـ معل ن يدين مت ملسـتفا
يني  شار إلهيم يف املادة ملعنا ية [2ملا ية ا شعب األصيل املعين أو امجلاعة ا نا حملل ثابت يف امجلاعي ابحلق ] ملعل ثاري وا لالا سـتئ

 :وحظرهترصحي مبا ييل لا

يدي خالف اللكامت واإلشارات واألسامء والرموز )أ( ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقلفامي  ل تع لي  :ل

يت "1"  ؛لتثبا
سخ "2"  ؛لنوا
 ؛واألداء العلين "3"
تحوير "4"  ؛لوالرتمجة أو ا
هور "5" نقل إىل ا مجلواإلاتحة أو ا  ؛ل
توزيع "6"  .لوا

بوف )ب( تعلق بأشاكل ا تعامي  تقاهتالي يدي اليت تكون لكامت وإشارات وأسامء ورموز، مبا يف ذكل  ثقايف ا شـري ا تقل مل  :ل

يدي؛ "1" تخداهما ا تخدام ألغراض جتارية، خالف ا تقلأي ا سـ  لسـ
ية الفكرية وممارسـهتا؛و "2" ساب حقوق ا مللكا  كت
يدي  "3" بري ثقايف  ها مع الادعاء الزائف بأهنا أشاكل  يع أو  تقلوعرض مواد  تع بيعب يدين كام لل نع ا ملسـتفمن  ص

 ؛2ّمه معرفون يف املادة 
يدين كام مه معرفون يف املادة  "4" نال من ا تخدام  ّوأي ا ملسـتف ي يه إحاةل زائفة إىل صةل 2سـ ف أو حيطّ مهنم أو 

يح تحقري أو ا هم  بهبم أو يعر لتقلل ض ّ. 

يدي احملمي هجودا [ ثقايف ا بري ا تخدم غري املرصح هل  تقليف حال بذل ا ل تع لسـ لل ية[مل سن  نية و حب لتحديد ّمؤكدة ] حقيق
نافع، مع  يد احلصول فقط عىل ماكفأة عادةل أو تقامس عادل  يد من تكل احلقوق ومل يوفق يف ذكل، حيق  للما تف سـتف للمسـ مل

متر [ابءمراعاة أحاكم املادة  تخدام ا ترصحي ابال تخدام اذلي حصل واب ملسـلقاء الا سـ ل  ].]سـ

 املادة جمي
سالمة سمعة وا ناد وا لاإل ل  سـ

ية ] أو[للشعب األصيل  / للمسـتفيدينيكون  ته  أو األمةحمللامجلاعة ا بصفاحلق يف أن يعرتف به  َ مصدر هبم بصفهتم / ُ
يدي احملمي،  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ناع ل تخدام، طريقة انجتا عن متإال يف احلاالت اليت يكون فهيا الا ويف الاعرتاض عىل سـالا

يدي أو أي فعل آخر يرض به، أي حتريف  ثقايف ا بري ا يري آخر ذلكل ا شويه أو أي  ّأو  تقل ل تع تغ لت ياانت مبا يف ذكل ل بأي 
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سلع أو خدمات تعلق  سا أو تكون مضلةل يف ما  يقة أو حتدث  بأو إدعاءات خمالفة  ي ًب ل يد من للحق تأ يمما يويح   تكل ب
ية واألمم، ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل سمعة ويكون من شأ / ل ساس  بنه ا يدين مل شعب األصيل / ملسـتفا امجلاعة ] أو[لا

ية   .أو سالمهتم] أو األمة[حمللا

بديل   2لا
 املادة ابء

يدي، كام مه ] تكون[] ينبغي أن تكون[ ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا يدين فامي  نوية  تقلاملصاحل املادية وا ل تع ي لملع ل للمسـتف
ية، مص ثا نمعرفون يف املادتني األوىل وا ل توازنةّ  .مانة بطريقة معقوةل و

يدي  ثقايف ا بري ا يدون ابحلق يف أن يعرتف هبم بصفهتم مصدر ا تع ا بغي أن  نوية،  تعلق ابملصاحل ا تقلفامي  ل تع مت ملع لي ل َ ُ تف ملسـن ي إال ي
تحال ذكل تخدام  /سـإذا ا ناع انجتا عن طريقة الا سـ إال يف احلاالت اليت يكون فهيا الا ف ويف أن يعرتضوا عىل أي حتريمت

سمعة  ساس  يدي أو أي فعل آخر يرض به ويكون من شأنه ا ثقايف ا بري ا يري آخر ذلكل ا شويه أو أي  بأو  مل تقل ل تع تغ ّت ل ل
ته يدي أو سال ثقايف ا بري ا ما تقل ل لتع  .ل

 

بديل   3لا

ية[ينبغي إاتحة تدابري  معلقانوية أو  بة وفعاةل ملا ييل] ن سـنا  :م

شف أ[أي منع  )1( كيت أو  تغوتثب تخدام أو ا سـ ا يدي كشف] الل آخر دون ترصحيسـ ثقايف ا بري ا تقل ألشاكل ا ل لتع ل
رسية؛  لا

يدينالاعرتاف  )2( تحال ذكل ملسـتفاب  ؛سـإال إذا ا

يدي  )3( ثقايف ا بري ا تخدام امليسء ألشاكل ا تقلامحلاية من الا ل تع لسـ يدين أو ل سمعة ا ساس  ملسـتفاذلي من شأنه ا ب مل
يدي؛ ثقايف ا بري ا تقلسالمة أشاكل ا ل لتع  ل

يدي امحل )4( ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا تقلاية من ا ل تع لسـ يةلل ها صغري األ تجارة مما يويح بصةل ال وجود  ل يف ا ل
يدين؛  ملسـتفاب

يدين، )5( ناسب [للمسـتفإاتحة ماكفأة عادةل  مسب ما هو  يدين ] للمتكني من[[، ]ح تع ا ملسـتفلضامن  ّ  وقحبقمت
ي ثاريةعجام تةسـتئ ا ترصحيةب واث تخد ]ل يف ا يديسـبأوجه الا ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا ية فامي  تا تقلام ا ل تع ي ل لل  :ل

يت؛ "1"  لتثبا
سخ؛ "2"  لنوا
 واألداء العلين؛ "3"
تحوير؛ "4"  لوالرتمجة أو ا
هور "5" نقل إىل ا مجلواإلاتحة أو ا  .ل
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 4املادة 
ية دارة اإل  لحقوقلعامجلا

ية تعود اإلدارة  .1 نصوص علهيا يف املادة عامجلا يدين كام مه معرفون يف املادة  إىل 3ملللحقوق ا ّا جيوز و [.2ملسـتف
ترصحي ليدين ا ية إدارة ] أو إىل []للمسـتف ثال] [(معيَّنة[خمتصة طنو ية  ية أو  ية أو و مإ حمل ن طمي ناء عىل )] [قل بتعمل 

يابة عهنم يدين واب لنطلب ا يدية يف اختاذ القرار/ ، وفقا للقانون الوطين ]ملسـتف نظمي لتقلإلجراءاهتم ا لقانون ل / لتوا
تصة[اكنت حال ويف . ادلويل تصة ]خملاإلدارة ا نح[ نحمت خمإدارة  ترصحيات] [متيه اليت  ترصحي] لا جاز لإلدارة ، لا

تصة ما ييل  :خملا

يص منحعدم  )أ( ناسب مع بعد إال خ الرتا شاور ا ملا نرية أو مبوافقهتم لت بقة ا يدين ومبوافقهتم ا تا سـتف ملسـ ملسـمل
شاركهتم  نظمي؛ل ام إلجراءاهتوفقامو تيدية يف اختاذ القرار وا  لتقل

تعني عىل )ب( ّو تصة أن جتمع أي فوائد نقدية أو غري نقدية حمصةل /ي ّبغي لإلدارة ا خمل تخدام من ين أشاكل سـا
يدي  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ها ل نفعهتم؛إىل تتيحو بارشة أو أن سخرها  يني  يدين ا ملا ت ّن م ملعتف  ملسـ

تعني[ )ج( ّو بغي أن /ي ترصحيات ُتمنح تكل] ال[ينو بل اإلدارة ل ا قتخدم من  تصةللمسـ نةخملا بعد ] إال [ملعيّ ا
يدين  ناسب مع ا شاور ا سـتفا ملل مل نريةملسـومبوافقهتم ات شاركهتم  ملسـتبقة ا إلجراءاهتم وفقا مأو مبوافقهتم و

ية ية طنالو هم العر فوحقو نظمي [ق يدية يف اختاذ القرار وا تإلجراءاهتم ا لتقل  ؛]ل

تعني )د( ّو بغي أن /ي تصة ينو خمليل اإلدارة ا نة حت تخدام و] أو[أي فوائد نقدية ملعيَّا ها من ا سـغري نقدية  ّحتصل
بارشة أو أن سخرها  يني  يدين ا يدي إىل ا ثقايف ا بري ا ّأشاكل ا م تتف ن تقل ل ملعتع ل بارشة ] ملنفعهتم[ملسـل ملنفعة ا للم

يني ملعنيدين ا يدي للمسـتف ثقايف ا بري ا تقلووقاية أشاكل ا ل لتع  .]ل

هم طلب من بناء عىل .2 شاور  يدين واب معا لتتف تصة [جيوز، ملسـ تصة] خمللإلدارة ا  :ييل  معل ماخمإلدارة 

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

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

نافع نقدي )ج(  ة أو غري نقدية؛مووضع معايري أية 

يدي )د( ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا شأن ا ساعدة يف أية مفاوضات  تقلوتقدمي ا ل تع سـ ب لمل  .ل

تخدام أشاكل [ .3 ية من ا تأ نافع ا بو لك عام بطريقة شفافة حول توزيع ا تصة تقريرا إىل الو سـتعد اإلدارة ا ت مل مل ي خمل ّ
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  .]ل

نفقات، إن ينبغي أن ختضع إدارة اجل .4 بالغ احملصةل وقدرها وا تعلق مبصادر ا ية فامي  شفا ية للحقوق  لوانب املا مل ي لل فل
يدين ية عىل ا بالغ املا ملسـتفوجدت، الالزمة إلدارة احلقوق وتوزيع ا ل  .مل
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 5املادة 
يدات ناءات وا لتقيالا  سـتث

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

ِّيدة ألوجه  )أ( تخدام اإلبداع ومق نقل العريفسـالا بادل لوا تطوير[لت وا ثقايف ]لوا بري ا ل يف جمال أشاكل ا لتع
يدي داخل  يهنالتقلا يدي والعريف عىل يد  [يف بامجلاعات وفامي  ياق ا تقلا لسـ يدين ل كام هو حمدد [ملسـتفا

ي] فمبوجب القوانني واملامرسات العرية  ؛ة لدلول األعضاءخلمبا يامتىش والقوانني ادلا

تد و )ب( تخدام إىل أوجه فقط متأن  يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يدة أو [ل ] ملسـتفخارج عضوية امجلاعة ا
يدي أو العريف ياق ا تقلخارج ا لسـ  .ل

ّبت [ .2 ناءات  الوطين القانوني شأن حق املؤلف يف إاتحة ا بو  ية برن ومعاهدة الو ثوفقا التفا سـتق ب يدات ي يف وتقيو
سام تخداملا يدي أشاكلسـح اب ثقايف ا بري ا تقل ا ل لتع يةل تعارض ذكل حملم ا ي يف بعض احلاالت اخلاصة، رشيطة أال 

تخدام  يدي وأال يرض بال مربر مع سـالا ثقايف ا بري ا تخدام العادي  ّالا تقل ل تع لسـ رشوعة[لل ] ملابملصاحل ا
 .]للمسـتفيدين

ناءات مالمئة بديل.2 يدات وا متد  سـتثجيوز لألطراف أن  تقي ثقايف تع بري ا تخدام أشاكل ا ل، رشيطة أن يكون ا تع لسـ
يه  سب اإلماكن، وأال تكون  ية،  ية أو ا نصفة وأن يعرتف ابمجلاعة األ توافقا مع املامرسة ا يدي  فا حم حملل صل مل لتقل

ية ية أو ا حمللإساءة للجامعة األ  .صل

ثقايف .3 بري ا ناء حامية أشاكل ا لاب لتع يديسـتث شف، ويف حدولتقل ا رسية من ا لك ا سموح هبا مبوجب ل ملد األفعال ا
ية مبوجب قانون  القانون الوطين ية مبوجب حق املؤلف أو اإلشارات والرموز ا نفات ا حملمشأن ا حملم ملص ب

يدي  ثقايف ا بري ا تجارية، ال جيوز حظر أي فعل من تكل األفعال مبوجب حامية أشاكل ا تقلالعالمات ا ل تع لل ، [ل
ناءات ترصة عيداتلتقي واسـتثرشيطة أن تكون تكل الا يدي  ثقايف ا بري ا بقة عىل حامية أشاكل ا مق ا تقل ل تع لملط ىل ل
تعارض مع  نة ال  تحاالت خاصة  ّي يدين وال مع يدي عىل يد ا ثقايف ا بري ا تخدام العادي ألشاكل ا ملسـتفالا تقل ل تع لسـ ل

يدين رشوعة  للمسـتفترض بال مربر ابملصاحل ا مل ّ ّ.[ 

ية سواء اكن [ .4 تا سامح ابألفعال ا لبغي ا ل ل  : أو ال2وحا هبا يف الفقرة ممسين

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

يدين أو عىل ي أصيل مصنف وإبداع )ب( ساب إلهيمملسـتفد ا هام  نتابال مسـتعارا من أشاكل / مسـتليكون 
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  .]ل
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 6املادة 
 مدة امحلاية

يار   :1خلا
نصوص علهيا  .1 يدي ما دامت تكل األشاكل تفي مبعايري امحلاية ا ثقايف ا بري ا متر حامية أشاكل ا ملبغي أن  تقل ل لتع ل تسـ ين

 ؛يف املادة األوىل من هذه األحاكم

نوحة وامحل .2 يديملماية ا ثقايف ا بري ا تقلألشاكل ا ل لتع بارش هبدف ل شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو تعد  ي من أي  ّت
سمعة  شعوب امجلاعةباإلساءة هبا أو  متر ألجل وامجلاعاتل أو ا متي إلهيا أو بصورهتا،  نطقة اليت  ية أو ا ّ األ سـ تن ت مل صل

 .ّغري حمدد

يدو .3 ثقايف ا بري ا تقلتظل أشاكل ا ل لتع شوف ل يدي ا ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تع ابمحلاية ا رسية  ملكي ا تقل ل تع ملم مت لل ل ت
نصوص علهيا يف املادة األوىل  .ملعهنا ما دامت تفي مبعايري امحلاية ا

يار   :2خلا
ية  .1 بغي أن تدوم حاميهتا لفرتة ز يدي عىل األقل،  ثقايف ا بري ا تعلق ابجلوانب املادية ألشاكل ا نفامي  تقل ل تع مي ين ل ل

 .حمدودة
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 7املادة 
ية رشوط ا لشلكا  ل

ية نا بأي رشوط  يدي ر ثقايف ا بري ا شلكبدأ عام، ال تكون حامية أشاكل ا ه تقل ل تع لمك  .ل
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 8املادة 
 العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق

يار   1خلا

تعاقدة،  .1 ملهد األطراف ا ّ ناسب وتتع مسب ما هو  تدابري ح لوفقا ألنظمهتا القانوية، ابعامتد ا لضامن ] زمةالال[ن
 .تطبيق هذا الصك

تعدي العمد أو  .2 تعاقدة تدابري ضد ا لتخذ األطراف ا ّمل ّ همل عىل است ية وملا يدين/لملصاحل املا نوية  للمسـتفأو ا  ملع
تعدايت ية لردع مزيد من ا لتكون اك  .ف

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

يار   2خلا

ية،  .1 بة واك نا رسة و نازعات وتدابري حدودية وعقوابت وجزاءات تكون  يات لإلنفاذ وسوية ا فبغي إاتحة آ م سـن ي مل ت ّل م ي
يدي ثقايف ا بري ا ية، يف حال خرق امحلاية املكفوةل ألشاكل ا ية واملد نا تقلمبا يف ذكل اجلزاءات ا ل تع ن ئ لجل  .ل

نةإدارة[ِّإذا حددت  .2 تصة  يَّ  همة 4لامدة وفقا ل] معخم ها أيضا  مب، جاز  ساعدة تلكيف شورة وا ملتقدمي ا للمسـتفيدين مل
شار إلهيم يف املادة  تعلق 2ملا با وناء إيقاع جزاءات مبوجب هذه املادة بإنفاذ احلقوق وي فامي  نا بمىت اكن ذكل  سـ م

يدينعىل الامتس   .ملسـتفمن ا

بل الاتصاف لصون  .3 نبغي أن ختضع  سـ يه ين بدل اذلي يطالب  رشيع ا ناء عىل هذا الصك  نوحة  فامحلاية ا َ ل ت ب لملم ّ
 .ابمحلاية

تلفة أو شعوب  .4 شرتكة فامي بني بدلان  يدي  ثقايف ا بري ا خميف حال اكنت أشاكل ا م تقل ل لتع ية يف عدة وجامعات ل صلأ
ية ساعدة من أجل ئوالايت قضا تعاون وا تعاقدة اب تقدم األطراف ا بغي أن  ي،  مل ل مل تت ّ يذ تدابري اإلنفاذ ين تنفسري 

نصوص علهيا يف هذا الصك ّا  .مل

يا(8اقرتاح املادة  نازعات) ناث سوية ا بديةل  بل ا ملشأن ا ت ل سـ لب  ل

يل  يدي، حيق للك طرف أن  بري ثقايف  تخديم  يدين و يدين أو بني ا نازعة بني ا شأت  حييف حال  تقل تع سـ ّن م تف تف سـم ملسـ مل
نا سوية ا تقةل وبديةل  ية  ية إىل آ ملا ت سـ ل للقض  3.أو الوطين/معرتف هبا يف القانون ادلويل ووزعات م

 

 

 

 

 

 

                                                           

تحكمي والوساطة 3 بو  للثل مركز الو ي  .م
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 9املادة 

ية تدابري الاتقا لا ن  ل

نصوص علهيا يف املادة األوىل  .1 يدي اليت تفي ابملعايري ا ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا ملبق هذه األحاكم عىل  تقل ل تع مج لتط ل
نفاذ لند دخول األحاكم حزي ا  .ع

يار   1خلا

بق أن ينبغي لدلوةل أن تضمن ا .2 سـتدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين واليت  ل
سـهبا الغري  .كتا

يار   2خلا

يف  .2 تكيبغي  بل دخول هذه األحاكم األفعال ين يدي اليت بدأت  ثقايف ا بري ا مترة خبصوص أشاكل ا قا تقل ل لتع ل ملسـ
باحة أو اليت ترعاها ه تكون  نفاذ واليت ما اكنت  محزي ا ل تامتىش مع األحاكم، يف ل تلفة،  لذه األحاكم بطريقة  خم

نفاذ ورشط احرتام احلقوق اليت  سـهبا الغري سـبق أن لغضون همةل معقوةل بعد دخول هذه األحاكم حزي ا كتا
 .3املؤهلني وفقا للفقرة 

ية اليت .3 ية خاصة للجامعات ا تيس أ يدي اليت  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا نفامي  مه تقل ل تع ملعي ل  دلهيا حقوق فهيا واليت تكل
تكل امجلاعات احلق يف اسرتجاع تكل األشاكل لتكون قد أخرجت عن نطاق حتمك تكل امجلاعات، يكون  ّ ِ. 
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 10املادة 
ية الفكرية وسائر أنواع امحلاية واحملافظة والرتوجي  مللكالعالقة حبامية ا

يار   1خلا

يدي  ّتمكل ]ال حتل[ ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ّهذا الصك  ]لهذه األحاكم[ًوفقا ل تدابري امحلاية]حمل[ل بقة عىل ل وا ملط ا
تقاهتا يدي و ثقايف ا بري ا شـأشاكل ا تقل ل متع ل ها /ل ية الفكرية ادلوية بناء عىل وفقا للقانون ادلويل ل وأي حتوير  لصكوك ا مللك

ية نالصكوك القانوية وسائر  ثقايف لثقايف  اخملصصة لصون الرتاث اوخطط العمل] الربامج[وملعنا بري ا لونوع أشاكل ا تع لت
 .]، بل تمكل تكل امحلاية[هبام  والهنوض امواحلفاظ علهي

ّنص ا ممعىل رمغ  ياري خليه هذا ا يد  / عل ية دون  يدي  ثقايف ا بري ا بغي أن تكون أشاكل ا قلك ما خيالف ذكل،  محمن تقل ل لتع ل ي
ثقايف  صشعوب األامللموس وغري امللموس لزمين لصون الرتاث ا  .ليةلل

 

يار   2خلا

بقي  ُبغي أن  ت ناء عىل هذه املعاهدة ين ية اية امحلبامحلاية  شأن حقوق ا نصوص علهيا يف الصكوك القانوية ادلوية  مللكا ب ل ن مل
ها وال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكلالفكرية  سري أي حمك من أحاكم . لعىل حا يه، ال جيوز  تفو مبا خيل ّهذا الصك عل

 .بتكل امحلاية
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 11 املادة

ية  طناملعامةل الو

ئة  نا شـبغي أن تكون احلقوق والفوائد ا ل ية عين تدابري أو القوانني الو ناء عىل ا يدي  ثقايف ا بري ا نن حامية أشاكل ا ل ب تقل ل طتع ل ل
نه كام هو حمدد  ميني يف بدل  نني أو  يدين املؤهلني، من موا يع ا تاحة  نفذ هذه األحاكم ادلوية،  ياليت  ط مجل ل بعت مق تف ملسـم

بات مبوجب الو تع . لالالزتامات ادلوية وأجا يدون األجانب املؤهلون ابحلقوق والفوائد ذاهتا اليت  تع ا بغي أن  متو يمت تفي ملسـن ي
نوحة رصاحة مبوجب هذه األحاكم ادلوية يدون من مواطين بدل امحلاية، ابإلضافة إىل احلقوق والفوائد ا لهبا ا ملم  .ملسـتف

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


