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  مشروع مواد: تقليديمحاية أشكال التعبري الثقايف ال
 من إعداد األمانة

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

نعقد (خالل اج6ع الفريق العامل األول ما بني ا.ورات  .1 ياغة أعدت ،)2010 ل يويو23 إىل 19 نممل ا ص مجموعات 
شأن رشوع مواد  توحة العضوية  ية و بغري ر ممس يديمف ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع رشوعُ وقدمل سة العامة للفريق إىل مل ا جلل ا

يه يق  علالعامل املذكور  متس .للتعل رشوع املواد إعداد األمانة من  الفريق العامل لوا تضمن  مويقة  ت ث
ها إىل ) WIPO/GRTKF/IC/17/9 ثالويقة( رشة ميوتقد سابعة  عا.ورة ا ية ا.ويةل لنة احلكو نة (مللج نعقدة () للجا ملا

سمرب 10  إىل6 من هاو). 2010 يد رشوع املواد  نفسإىل جانب  مة مقرر مقد" 1: "ث الويقة املذكورة ما ييلتتضمن، م
ياغة) مقرري( يقات " 2"؛ لصمجموعات ا سة العامةعىل املواد اخلرباء تعلو بدي� اليت قد�" 3"؛ جلليف ا يارات ا لوا  .ا اخلرباءخل

رشوع املواد .2 نة، نوقش  رشة  سابعة  مويف ا.ورة ا ُع للج توحة العضوية تو وواصلت ل ية  ياغة غري ر مفمجموعة  مس حيد ص
نة . املوادت�  بت ا للجو نة إ�حةطل رشة  نة  ثا نص كويقة معل ل�ورة ا للج ا ل ث عل نعقدة من(م حتت ) 2011  مايو13  إىل9 ملا
 WIPO/GRTKF/IC/18/4/Rev.. الرمز

رشة .3 نة  ثا عويف ا.ورة ا م نة، ل نصللج  يد ا تواصل تو توحة العضوية  ية و ياغة غري ر نة مجموعة  لألفت ا ل مس ص حللج مف ّ .
بت ا للو نص كويقة معل .ورإ�حةجنة طل ث ا تاسعة هتال رشةلا نعقدة من( ع  حتت ) 2011 نيويو 22  إىل18 ملا

  WIPO/GRTKF/IC/19/4 الرمز

تاسعةويف ا.ورة  .4 رشةلا نة، ع  رسة للج  مليدعا الريس ا يدة كمي كونويل ئ تون–لسـا ندا (سـ  يليوز شاورات  )ن مإىل إجراء 
يد نصوص املواد حتو تون–كونويل سـيدة لوقدمت ا. 5 و3 و2 و1 ل تعلق سـ  يقات بذ�ي املواد املعد� وما  تعل من 
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يق علهيا نة  سة العامة  ياسة العامة إىل ا بارات ا تعلوا للج جلل سـ للت ل نة بعد ذ� إحا� . ع بت ا للجو طل
يدي ("WIPO/GRTKF/IC/19/4 ثالويقة ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  هتابصيغهتا املعد� يف دور") مرشوع مواد: ل

رشة كويقة معل إىل  تاسعة  ثا رشينا.عل ية وا ثا لعورة ا ن ند ذ� الطلب. ل عوتأيت هذه الويقة نزوال  ثووردت الويقة كذ� . ث
نة بو  ية العامة للو نة إىل ا سـكجزء من تقرير ا ي مجلع نعقدة من (2011 لللج مترب إىل 26 ملا توبر5 سب    ).2011 ك أ

يهتا بنإعداد هذه الويقة و  ث

رسة5 و3 و2 و1 مرشوع املوادإن  .5 رشوع املواد. ملي يه املواد اليت أعدهتا وقدمهتا ا  11 و10 و9 و8 و7 و6 و4 مو
تعديالت اليت اقرتحهتا ا.ول  ،ثيف مرفق الويقة و.WIPO/GRTKF/IC/19/4 ثمأخوذة من الويقة نص ا لأدخلت عىل ا ل

سطرة، أما اللكامت أو فاتاإلضاترد و. ضامن أعىل قدر ممكن من اإلجياز والوضوح وذ� من أجل األعضاء م املقرتحة 
ها أو  بارات اليت اقرتحت دو� عضو حذ فا ساؤالت لع شأهنا  تطرحت  نصوأدرجت. ةع مربساقوأفرتد بني ب  أيضا ل يف ا

ياغة اليت قد� يت دمع ا.ول األعضاءلصاقرتاحات ا بون و لقا املرا ياغة. ق يارات ا لصوتفصل رشطات مائ� بني  يع . خ مجو
نصوص الوارد  .األمانةليست نصوص ة يف احلوايش لا

تعراض املواد  .6 نة مدعوة إىل ا سـإن ا للج
يغة  يق علهيا قصد وضع  صالواردة يف املرفق وا لتعل

ها لمعد� وحمدثة  Ã ّ. 

 ]ييل ذ� املرفق[
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 املرفق
 )تناقش الحقا (هدافاأل

يدي إىل ما ييل ثقايف ا بري ا تقلبغي أن هتدف حامية أشاكل ا ل تع لي ل  :ن

مية  لقإقرار ا

تـرب أن قراراإل "1" يـة  ثقا يديـة وغريهـا مـن امجلاعـات ا ية وامجلاعـات ا شعوب وامجلاعـات األ تع بأن ا ل تقل صـل فل ل
ثقايف ميـللرتاÌا ا ية، مبـا فهيـا  مية ذا ق  تـصادية ةتق يـة وا يـة ورو يـة وثقا ق اج6 ح ف يـة ع وفكريـة وجتاريـة وتربويـة، علمو

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

 تشجيع Òحرتام

شعوب  "2" يدية والفوللكور وكرامة ا ثقافات ا ليع احرتام ا تقل ل لشج بري عـن وامجلاعاتت لتع اليت تصون أشاكل ا
ثقافات وذ� الفوللك هالت� ا ِ ية و ثقا يمور وحتافظ علهيا، وكذا سالمهتا ا قف يةل ية؛و لفلسف ا  حالفكرية والرو

ية  ياجات ا Ò لفعلية ت حب  للجامعاتتل

شعوب  "3" بارشة عن ا تطلعات واألماين الصادرة  لÒسرتشاد  ية وامجلاعـات مل يديـة وامجلاعـاتصـلاأل لتقل ا
ية غريها من امجلاعات و ثقا فا ها يف ظل ال ية لقانون الوطين وا.ويل قواحرتام حقو يق الرخاء وا هام يف  لتمنواإل حتق س

ية  ثقا تصادية وا Òف ية لق تدامةلبيئوا ية ا سـوÒج6 ت� املع  ؛وامجلاعاتلشعوب ل 

تخدا�ا يدي وسوء ا ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا مت� غري ا سـنع ا تقل ل لتع ل مل ل  م

يدية  "4" ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ تقلتزويد ا صل ية لوسـائل القانويـة لل ثقا نوغريها من امجلاعات ا فل
ثقـايف  بريهـا ا رشوع ألشـاكل  مت� غـري ا نـع ا ية، مبا فهيا تدابري اإلنفاذ الفعـا�،  لوا تع مل ملـلعمل تقاهتا[لـ وأي ] [مـشـو

ها بة[، ]لحتوير  نـافع ] قومرا نـصف  تقـامس ا يع ا يدي، و ياق العريف وا تخدا�ا خارج ا للموطرق ا مل ل شج تقل سـ تـسـ ل ل
تأ تخدا�ا؛ملا سـية من ا  ت

 امجلاعاتمتكني 

شعوب ذ�حتقيــق "5" نــصفة وقــادرة فعــال عــىل متكــني ا توازنــة و لــ بطريقــة تكــون  ً م ية  وامجلاعــات م صــلاأل
يدية وغريها من وامجلاعات ية من ممارسةامجلاعاتلتقل ا ثقا ف ا ياهتا بطريقة فعا� يفل ها وصال ح حقو بريها ق تع أشاكل 

يدي؛ ثقايف ا تقلا  لل

  وتعاون امجلاعاتفسات العريةدمع املامر

تخداماحرتام  "6" تواصـل عـىل يـد تـ� سـا هـا ا هـا ونا يـدي وتطورهـا وباد ثقـايف ا بـري ا مل أشاكل ا ت ت تقل ل قلتع ل ل ل
ً وفهيا ويهنا، وفقا لألعراف القامئة؛امجلاعات  ب
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يدية ثقافات ا هام يف صون ا تقلاإل لل  س

هام يف صون "7" شأ فهياساإل ئة اليت  ن ا تب ي يديلتع أشاكل ال ثقايف ا تقلبري ا مترلل  واحلفاظ علهيا، مبـا يعـود تسـ و
شعوب  بارشة عىل ا لبفائدة  ية وامجلاعـات م يديـة وغريهـا مـن وامجلاعـاتصـلاأل يـة ومبـا يعـود امجلاعـاتلتقل ا ثقا ف ا ل

رشية عامة؛  لبلفائدة عىل ا

تاكر واإلبداع يف  Ò بيع  امجلاعاتتشج

تاكري الماكفأة "8" Òشاط اإلبداعي و ب ا تـه، واللن يـد، وحام تقا يقـامئ عـىل ا ل نـهســæ  ل تج  ممـا  شعوب تنـ لـ ا
ية وامجلاعات  يدية ووامجلاعاتصلاأل ية؛غريها من امجلاعات لتقل ا ثقا فا  ل

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

ثقــ "10" بــادل ا بحــث وا يــة وأعــامل ا لالهنــوض حلريــة الفكريــة وا ت ل لن شعوب لف نــصفة  رشوط تكــون  للــايف  م بــ
ية ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا ية وامجلاعات ا فوامجلاعات األ ل تقل  ؛لصل

ثقايف نوع ا هام يف ا لاإل لت  س

بري  "11" نوع أشاكل ا هام يف الهنوض  تعاإل لب ت ثقايفس ته؛لا  ي ويف حام

يدية وغريها من امجلالهنوض  ية وامجلاعات ا شعوب وامجلاعات األ تقلية ا صل ل لمن ية؛ بت ثقا فاعات ا رشوعة ل تجارة ا ملـوا عـىل [ل
 ]امجلاعةمسـتوى 

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

شعوب وامجلاعات  يـة وأفرادهـا يف ذ�،لا ثقا يدية وغريهـا مـن امجلاعـات ا ية وامجلاعات ا فاأل ل تقل ً إقـرارا بأهنـا لصل
ها هبــا، للجامعــاتُمــ�  تعرف  نفــس الــيت   لإلبــداعات تــسويقلاتعزيــز فــرص كــأن يكــون ذ� مــن خــالل تــسـ

يع نطاق ت� الفرص يد وتو تقا تاكرات القامئة عىل ا Òسـو ل ل  ؛ب

ية الفكري بعاد حقوق ا مللكا  ّغري املرصح هباة ست

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

باد� ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  ف

بــادل وا "41" ية وÒحــرتام ا شفا يقــني وا تتعزيــز ا لــ ملل شعوب ف لــتفــامه يف العالقــات بــني ا ية وامجلاعــات ل صــلاأل
تجاريةوامجلاعات ية وا ية من õة، واألوساط األاكد ثقا يدية وا ل ا مي ل فتقل يةل  والرتبويـة وغريهـا مـن أوسـاط م واحلكو

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

تج ) أ ( Òية وأمانهياسـ تطلعات امجلاعات ا نابة   ملعل

توازن )ب(  لا

ها )ج( ية وال6يش  معاحرتام Òتفاقات والصكوك ا.وية واإل مي  قلل

شمول )د(  لاملرونة وا

ثقايف وخصائصه )ه( بري ا لاإلقرار لطابع اخلاص   للتع

يدية )و( تاكمل مع حامية املعارف ا تقلا  لل

بــات إزاء ا )ز( لــاحــرتام احلقــوق والوا ية  وامجلاعــاتشعوبج يديــة[صــل األ وامجلاعــات ] لتقلوغريهــا مــن امجلاعــات ا
ية ثقا يدية وغريها من امجلاعات ا فا ل  لتقل

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

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

 موضوع امحلاية

يار   1خلا

ثقافة أشاكل ا .1 يدي يه أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة يعرب فهيا عن ا ثقايف ا لبري ا تقل ل ّتع ل ثل ] واملعرفة[ل يدية  ما لتقل
تصار عىل ذ� Ò قما ييل دون: 

ـي؛ ) أ ( بري اللفظي أو ا شفهأشاكل ا لتع  ل

يقي أو الصويت؛ )ب( بري املو سـوأشاكل ا  لتع

بري حلركة؛  )ج(  لتعوأشاكل ا

بري )د(  . امللموسلتعوأشاكل ا

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

شاط فكري إبداعي؛ ) أ ( نتاج   ن

يل؛ )ب( يل إىل  نقوال من  جو ج  م

ثقايفلوممزيا  )ج( ية والرتاث ا ية وÒج6 ثقا لهوية ا ع فل ها؛نتاجا فريدا أو ل  ل 

يه أو َوحم )د( ن عىل يداأو مطورمسـتخدما علافظا  يدين كام هو  م ا يه يف املادة ملسـتف  .2علصوص 

ميي .3 ميي ودون اإل توى الوطين واإل ية املوضوع احملمي عىل ا يار املصطلحات احملددة  بت يف ا قلبغي ا قل سـ سم ت ل ملي لت خ  .ن

يار   2خلا

يدي .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ي� مهنا،  ل ثقافة تدل عىل تشكيه أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة، أو أية  لا
يلتونقل ليدية لتقواملعرفة ا يل إىل  جمن  ثج تصار عىل ذ�م  Ò قل ما ييل دون: 

شعر واألحا� وغريها من أشاكل  )أ( ثل احلاك�ت واملالمح واألساطري وا ـي،  بري اللفظي أو ا لأشاكل ا شف متع ه ل ل
رسد؛ واللكامت واإلشارات واألسامء والرموز؛  لا

ثل األغاين و )ب( يقي أو الصويت،  بري املو موأشاكل ا سـ ية واألصوات املعربة عن لتع ّاإليقاعات واملعزوفات املو سـيق
 طقوس؛

شعائر والطقوس والطقوس يف أماكن مقدسة  )ج( ية وا رس ثل الرقصات والعروض ا بري حلركة،  ّوأشاكل ا لمل حتع م ل
يدية ية وا سريات واأللعاب الر� تقلوا ض تة أو غري لمل تة؛مثبّواأللعاب وعروض ا.ىم وغريها من أوجه األداء، سواء   مثبّ 

ندسة املعامرية  )د( نعة وا ية واأل ناعات احلر نون وا بري املادي  ثل أشاكل ا بري امللموس،  هوأشاكل ا لص تع لتع ق ف للف لم ل
ية امللموسة واألماكن املقدسة  .حواألشاكل الرو
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يدي يكون .2 بري ثقايف  تد امحلاية إىل أي  تقلبغي أن  تع مت ية ني ية وÒج6 ثقا هوية ا للمسـ مربطا  ع ل فت  ونّ معرفمه كام تفيدينل
يدون2يف املادة  تخدمه ا ملسـتف و يه أو  أو يسـ ية أو من تراÌمه ونÃيطورعلحيافظوا  ية أو Òج6 ثقا عكجزء من هويهتم ا بقا فل ط 

ية  .فللقانون الوطين واملامرسات العر

رشيع الوطينينبغي  .3 بت ا لتأن  ية املوضوع احملميي يار املصطلحات احملددة  سم يف ا لتت  .خ
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يق رس  كام لتعلا  مليأعده ا

يارين نهتجة يف ا بادئ ا خلا مل  مل

رس املادة  تلفني فæ خيص موضوع امحلاية1ملينقح ا بدأين  شلك أوحض انهتاج  سد  خم يك  ب يارين عىل . مجي بدءان يف  سد ا خو مل يتج
تايل نحو ا لا  : ل

نهتج  • بدأ ا ملإن ا يار مل سط  هو تقدمي 1خليف ا بري األ  ممكنتعريفبأ لشاكل ا ية،لتع يدي ومعايري األ هلثقايف ا  لتقل
تسمح  نقاش حول مضمون بي لنب ا بادئ ملا الوطين أو القانونرتك مرونة يف يسمح ب، وهالقامئة وطوالج

ية لا بة يف ذ�جهيتو ناك ر نة عىل القامئة إذا اكنت  ث�  غإلدراج أ ه معي  . م

نهتج • بدأ ا ملوا يار مل يال ألشاكل اميقدت هو 2خل يف ا ت تعريف أكرث  ية لتفص يدي ومعايري األ ثقايف ا هلبري ا تقل ل  يتيحلع
نود  تعلق   æيقني ف ببقدرا أكرب من ا ي ية عرب ل حملماملوضوع املعني ا ث�ّ  .مرسد األ

رس ملييقات ا  تعل

نص وسط يف  ّنقح ا ب ل يارينُ  : من أجل ما ييلخل� ا

يار • تكرار يف  خإزا� ا ياغةيل  ؛لص ا

يدينرضورة جتنب و • يدين يف املادة إلحا� عرب ا (ملسـتفتكرار قامئة ا   ).2ملسـتفإىل تعريف ا

يار  رس ما ييل1خلوفæ خيص ا  : ملي الحظ ا

بع يف نص  • يط واألخذ لهنج ا تمن أجل ا ملسـ يديةلتب يار لتقلاملعارف ا يا أل1خل، يقدم ا شاكل سـ أوال وصفا أسا
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية مث ل  . هلمعايري األ

سأ� تعدد املصطلحومن أجل  • ثل محل  نصيأخذ، "دال"و" ممزي" و "فريد"مات   الهنج ا�ي اقرتحه  منل ا
يدية، ها...] للهوية[ممزيا " :  ونصه كام ييللتقلوفد الرنوجي يف نص املعارف ا تاجا فريدا  لأو  يح " ن  اخياريتوهذا 

ية طنرشيعات الو يار و. تلل بارة 2خليف ا تخدمت  عا  ". تدل عىل "ُسـ

يار 1ويف الفقرة  • بارة ، وض1خل من ا يدية"ععت  يح أن بعض الوفود " لتقلاملعرفة ا تو ضبني قوسني مربعني  ل
يدية تضمن املعارف ا يدي  ثقايف ا بري ا هم تعريف ألشاكل ا تقلوجدت صعوبة يف  ي تقل ل لتع ل ل وميكن حل هذه . ف

نة ب�  سأ� يف دورة  للجا  .مقمل

يار  يع األقواس املربعة من القوامئيلتزُأ، 2خليف ا ب�يف دورة" القامئة"هنج وضع وميكن ملؤيدي . مج  نة مق  بري عنللج   لتعا
هموافقم سائل املدرجةعىل  فضهتم أو ر مليع ا  . مج

ساءلت بعض الوفود عام ييل ية،  شاورات غري ر توخالل  مس يدي: م ثقايف ا بري ا بغي إدراج أشاكل ا تقلهل  ل تع لي ل  املوجودة يف ن
ية الفكرية أو ا ية حبقوق ا تامل� العام أو ا ملحملم ية الفكريةمللك نف محمي حبقوق ا مللكنة يف  مص  ا�ي  مضن نطاق الصكّضم

بال مسـتقيوضع  نة مزيدا من ا.راسة؟سـ سأ� من ا تطلب ا للج وقد  مل  .ت
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 2املادة 

يدون  ملسـتفا

يار   1خلا

يدون من  يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع شعوب، مه1، كام يه معرفة يف املادة ل ية/ل ا وامجلاعات  صلامجلاعات األ
ية تخد�ا  تطور اليت حمللا يدي و ثقايف ا بري ا سـأشاكل ا تقل ل تتع ل ها ول   .هياحتافظ علمتلكو

يار   2خلا

يدون من  يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ثقايف ، مه أحصاب 1، كام يه معرفة يف املادة ل بري ا لأشاكل ا لتع
يدي شمل ذ� ما ييللتقلا  : ي، وجيوز أن 

ية؛ا ) أ (   صلمجلاعات األ

ية؛ )ب(   حمللوامجلاعات ا

يدية؛ )ج(   لتقلوامجلاعات ا

ية؛ )د(  ثقا فوامجلاعات ا  ل

 واألرس؛ )ه( 

 واألمم؛ ) و( 

ئات املذكورة أعاله؛ )ز(   لف واألفراد داخل ا

يان وطين حيدده القانون ا.اخيل إذا اكنت  )ح(  يديكوأي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع سوبة ل لتحديد إىل من غري 
بطهتا تحال حتديد امجلاعة اليت ا ترصة علهيا أو إذا ا ية أو غري  ية أو  نجامعة أ تمق سـ حمل  .سـصل

يار   3خلا

يدون من  يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ية 1، كام مه معرفون يف املادة ل ية وامجلاعات ا شعوب األ حملل، مه ا صل ل
يدية، مبا يف ذ� ا.ول اجلزرية  . الصغريةلتقلوا
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يق  رس كام لتعلا  مليأعده ا

يارات نهتجة يف ا بادئ ا خلا مل  مل

يدين نهتجة فæ خيص ا بادئ ا تلف ا سد بصورة أوحض  رس أن  سـتفحاول ا ملي مل مل خم جي ثالثة . مل يارات ا بادئ يف ا لوترد هذه ا خل مل
ية تا لا  :   ل

نهتج  • بدأ ا ملا يار مل يدين من امحلاية مه1خليف ا شعوب األملسـتف هو أن ا يةوامجلاعاتصلية ل ا انظر  (حملل ا
تعلقة إلشارة إىل  ياغة ا شأن ا ملاملالحظات أد%ه  لص شعوب"ب ية" لا  ).صلاأل

يار  • نهتج يف ا بدأ ا خلوا مل ية2مل ية وامجلاعات ا شعوب األ تجاوز ا بغي أن  حملل هو أن امحلاية  صل ل ت ناك . ني هواكن 
يدي لألمم) 1: (شاغالن ثقايف ا بري ا تقلإدراج أشاكل ا ل لتع بارمه ) 2(، ل عتوإدراج األفراد أو األرس، 

يدي ثقايف ا بري ا تقلاألشخاص احملافظني عىل أشاكل ا ل لتع  .ل

يار  • يار". ألمما" شاغل ةعاجل حماو� مل3خلوا يد هذا ا تاح حتديد درجة تأ سن مضن الوقت ا خلومل  ي مل  .يت

سري مليقات ا  تعل

ناء رسثوأ ية اليت عقدها ا شاورات غري الر ملي ا مس ثل  من أشار إىل رضورة وضع تعاريفهناك ،مل  امجلاعة"م واحضة ملصطلحات 
ي يدياعةامجل" و"ةحمللا ثقااعة امجل" و"ةلتقل ا فا تاتجامعات مسأ�  عاجلي أن هميكن األمر وهذا" (يةل ح يضووت". األمة"و) لشـا

تعاريف شم( يقلل من قد   أكرثلهذه ا شواغل إزاء ما  يا هال نة عىل املوافققنطا للج وساعد ا يديني ومل  .للمسـتفة عىل تعريف 
ملمتكن ا ياغة يرسي تاح *، من  ص، مضن الوقت ا نظر يف مل رسدلاقرتاحات أو ا سأ� ملتعاريف املصطلحات يف ا مل، ولكن هذه ا

ناوها  لميكن  سةت ب�جليف   . لجنةل مق 

بارة  بري لإلشارة إىل  يد ا تأ عونظرا  ي رسرى، يف املواد األخ" 2ّكام مه معرفون يف املادة " لكلل تعمل ا مليا يارات  سـ يع ا خليف  مج
يد "عبارةببدأ تغة اصي  ". متتد امحلاية إىل"عوضا عن " ...ن من حاميةوملسـتفا

يار  رس ما ييل1خلوخبصوص ا  :ملي، الحظ ا

يار  • يدين الوارد يف ا يق نطاقا  تعريف األ تلف مؤيدو ا خلا ض تفل ية " حول اإلشارة إىل1للمسـخ شعوب األ صلا " ل
رس إىل ."يةصل األامجلاعات"أو  شعوب" مليوأشار ا يةامجلاعات/لا يار" صل األ سأ� 1خليف ا ي ألهنا  ها م حلتطلب 

 .  من العملامزيد

تلفت اآل • يدية"أيضا حول اإلشارة كذ� إىل امجلاعات راء خوا ي"أو" لتقلا ثقا فا رس وحذف". ةل بارتني من ملي ا لعا
بار أن ، عىل مرشوع املادة تطلب مزيدتعريف املصطلحعتا رسي عىل العمل، ا من يني  سه  يواليشء  نف

يةامجلاعات"مصطلح  شم("حملل ا  . ي وما 

يار  • بارة 1خلويف ا سن . 1ألن ذ� مذكور يف املادة ..." اليت تطور" ع اكن إلماكن حذف اإلشارة إىل  يتومل 
يت هذه  نقطة و�� فقد  شأن هذه ا شاورات  تكامل ا بقرس ا ل ب مل سـ ياغةللمي رشوع امللصا  .ادةم كام يه يف 

يار و رس األفراد،  أدرج 2خليف ا بداية قد حرص ذ� فæ يكونمليا يد"لواكن يف ا ومل حتظ  ."اعةامجل  أفرادلوفقا لعادات وتقا
يد الوفود اليت  تأ ياغة  يهذه ا ب بلص يدين"األفراد"ت يف إدراج غر نظر يف هذاللجنة وا، ملسـتف يف ا هوملبإماكهنا إعادة ا  . ملف ا
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 3املادة 

 ايةنطاق امحل

يار   1خلا

يدي،  تكون/ينبغي أن تكون ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا  æيدين ف نوية  تقلاملصاحل املادية وا ل تع ي لملع ل عىل حنو ما ورد يف للمسـتف
توازنة2 و1 تنياملاد بقا للقانون الوطينم، مصانة بطريقة معقو� و با و نا سب ما يكون  ط  سـ  .مح

يار   2خلا

نبغي إ�حة تدابري قانوية أو ية   إداريةني ياسا تأو  بة وفعا� ملا ييلسـ سـنا  :م

رسية؛ )أ( يدي ا ثقايف ا بري ا تغالل آخر دون ترصحي ألشاكل ا يت أو ا شف أو  لنع أي  تقل ل تع سـ ث لك ل بت  م

يدينو )ب( تحال ذ�؛ مكصدر ألملسـتفÒعرتاف  يدي إال إذا ا ثقايف ا بري ا سـشاكل ا تقل ل لتع  ل

تخدام ا�ي حيرف  )ج( Ò نع سـو بم يديلتعأشاكل ا ثقايف ا تقلري ا هالل شو ه أو  تقص  ي ينأو ييسء إلهيا أو يرض هبا أو 
ية .ى  ثقا يهتا ا فمن أ ل يدينمه  ؛ملسـتفا

تخدامأي امحلاية من و )د( يقة أو مضلل ألسـا يديللحق خمالف  ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع سلع ل تعلق   æل، ف ي
يد من يو6 واخلدمات، مبا  يتأ يدين ب  ؛ هبمص�أو ملسـتفا

بة للفقرة و[ )ه( تجاري،)ه(لنسـ تغالل ا Ò ناول ل اليت  سـ يارات مهنا األكرث مرونة واألكرث هناك تت خ ثالثة 
ية  ] صفو

بديل  تجاري أل  :1لا تغالل ا ترصحي لآلخرين ال سب اإلماكن، من ا يدين،  لمتكني ا سـ ل ح ثقايف ملسـتف بري ا لشاكل ا لتع
يدي  .لتقلا

بديل  بة :2لا ية  مقابل أوجه Òفيدينللمسـتاكفأة عاد� مب ل املطا تا لتخدام ا ل يديألسـ ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع  :ل

يت "1"  ؛لتثبا

سخ "2"  ؛لنوا

 ؛واألداء العلين "3"

تحوير "4"  ؛لوالرتمجة أو ا

هور "5" نقل إىل ا مجلواإل�حة أو ا  ؛ل

توزيع "6"  .لوا

بديل  يدين   :3لا تع ا ملسـتفضامن  ّ يوقحلقمت ثاريةع امجلا Ò تةسـتئ ثا ب وا ترصحي مبا ييل وحظرهةل تعلق بأشاكل  ل يف ا  æيف
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  :ل
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يت "1"   ؛لتثبا

سخ "2"  ؛لنوا

 ؛واألداء العلين "3"

تحوير "4"  ؛لوالرتمجة أو ا

هور "5" نقل إىل ا مجلواإل�حة أو ا  ؛ل

توزيع "6"  ؛لوا

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

سا "8" ية الفكرية أو ممارسـهتاكتوا   .مللكب حقوق ا
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يق رس  كاملتعلا  ملي أعده ا

يارين نهتجة يف ا بادئ ا خلا مل  مل

تخلص رس أن  يسـحياول ا سأ� نطاق امحلايةربح أكووض بيمل تعلق   æنهتجني ف بدأين األساسني ا مب ا ي مل  : مل

نهتج  • بدأ ا ملا يار مل بغي أن يكون ل هو أن1خليف ا  . ن املرونة يف حتديد نطاق امحلايةمأكرب قدر ممكن �ول ينه 

نهتج  • بدأ ا ملوا ياريف مل نص قدرا أكرب من ا2خلا تضمن ا ل هو أن  ل  وحيدد. خيارينويضم صف، الوصيل واتفي
بغيهامأحد ين أنواع األشطة اليت  تاح املن شأهنا عىل أن  ت وضع قواعد  هذا فæ خيص رونة ب ياسة العامة  لتدابري ا لسـ

 .  عىل احلقوقاقامئ ااآلخر هنجحيدد الغرض، و

رس ملييقات ا  تعل

يار  رس ما ييل2خلخبصوص ا  :ملي، الحظ ا

ياغات اهناك  • :عدد من ا تعلقة لتلفة لص ملنارص ا رسيوا إلساءةلع يدية ا لملعارف ا حاول و. مضن مج� أمور ةلتقل
ية مهن تخالص املفاهمي األسا رس ا سـا سـ تخدام و. املي ياغةسـمل يكن من املمكن ا مجيع يت اقرتحهتا القيقة ا. لصا

رسالوفود ولكن  نظر يف . مجيع املفاهميجتسـيد  مليحاول ا نة أن  توميكن  ب�للج يقة يف دورة  ياغة ا. مقا ق  . لص

ياغة • ند  صو بديل بني جزأييرس ملمجع ا، )ه(لفقرة ا خياري ع بديل اجلديد ا�ي  (ا، املادة ء سابق1ل ا لوا
يا  شاهبة نيسـقدمه وفد إندو ب�ان  تمس ا  والرموز وغريها، لإلشارات ةواحد (تني وجود قامئلتفادي، )تفكريلامل

يدي وأخرى أل ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع يب تكرار تفادي و) خالف اإلشاراتل تعلقةلأسا تخدام ملامحلاية ا سـ ال
يقة امليسء يل ا:الف  للحقوا ية فتيضوأ. لمتث ثا ئة ا تان من ا تان ا سأ ن ا ل ي ل لفمل ض جتارية سـتخدام ألغرا Ò-ملتبق

ساب  ية الفكريةكتوا ثاريةالقامئة األوىل من احلقوق  إىل - مللكحقوق ا Òسـتئ.  

تعلق و  æيفتضمن البديل  تذكر عاد�، الملاكفأة يا�ي  رس يال  يه رمغ أنه ورد يف مليا نص علأن أي وفد قد أرص  سابقلا . لا
 .للجنةمقب� يف دورة وميكن حذفه 
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 4املادة 
يةدارة اإل  لحقوقل عامجلا

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

يابة عهنم يدين و لنا يدية يف اختاذ القرار/ فقا للقانون الوطين ، و]ملسـتف نظمي لتقلإلجراءاهتم ا ويف حال . للقانون ا.ويل / لتوا
تصة[اكنت  تصة] :اإلدارة ا نح [نحمت خمإدارة  ترصحيات] [متيه اليت  ترصحي] لا تصة ما ييل، لا  ::جاز لإلدارة ا

يص منحعدم  )أ( ناسب مع بعد إال خ الرتا شاور ا ملا يدين لت نرية أو مبوافقهتم ملسـتفا بقة ا ملسـتومبوافقهتم ا ملسـ
شاركهتم  نظمي؛موفقا إلجراءاهتمو يدية يف اختاذ القرار وا ت ا لتقل  ل

تعني عىل )ب( ّو تصة أن جتمع أي فوائد نقدية أو غري نقدية حمص� /ي ّبغي لإلدارة ا : تخدام من ني بري سـا لتعأشاكل ا
يدي  ثقايف ا تقلا ها لل يإىل تتيحو يدين ا ملعنا نفعهتم؛ملسـتف سخرها  بارشة أو أن  ملني  ّت  م

تعني[ )ج( ّو بغي أن /ي ترصحيات ] ال[ينو لنح ت� ا نةُتم تصة ا بل اإلدارة ا ّيتخدم من  : ملعسـ شاور ] إال [قللم لتبعد ا
يدين  ناسب مع ا ملسـتفا نريةمل بقة ا ملسـتومبوافقهتم ا شاركهتم  ملسـ يةوفقا مأو مبوافقهتم و ية طنإلجراءاهتم الو هم العر فوحقو  ق

نظمي[ يدية يف اختاذ القرار وا تإلجراءاهتم ا لتقل  ؛]ل

تعني )د( ّو تصة /ي يل اإلدارة ا بغي أن  :و حت نة ني تخدام أشاكل و] أو[أي فوائد نقدية ملعيÃا ها من ا سـغري نقدية  ّحتصل
سخرها  بارشة أو أن  يني  يدين ا يدي إىل ا ثقايف ا بري ا ّا م تتف ن تقل ل ملعتع ل بارشة ] ملنفعهتم[ملسـل لنفعة ا مل لمسـتفيدين للم

يني يدي ملعنا ثقايف ا بري ا تقلووقاية أشاكل ا ل لتع  .]ل

هم، بناء عىل طلب من  .2 شاور  يدين و معا لتتف تصة [جيوزملسـ تصة] :لإلدارة ا  :ييل  معل ماخمإلدارة 

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

تخدام رصد أوجه و )ب( ثقايف اسـا بري ا لأشاكل ا لل تخدام اللضامن  تقليديتع Òناسب؛ملاعادل وسـ 

نافع نقدية أو غري نقدية؛ )ج(  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

ية [ .3 تأ نافع ا بو لك عام بطريقة شفافة حول توزيع ا تصة تقريرا إىل الو تتعد اإلدارة ا مل مل ي : بري ّ تخدام أشاكل ا تعمن ا لسـ
يدي ثقايف ا تقلا  .]لل

نفقات، إن وجدت،  .4 بالغ احملص� وقدرها وا تعلق مبصادر ا  æية ف شفا ية للحقوق  لبغي أن ختضع إدارة اجلوانب املا مل ي لل ل في ن
يدين ية عىل ا بالغ املا ملسـتفالالزمة إلدارة احلقوق وتوزيع ا ل  .مل
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 5املادة 

يدات ناءات وا Òلتقي  سـتث

 1يار خلا

يدي .1 ثقايف ا بري ا تقلبغي أال تكون تدابري حامية أشاكل ا ل تع لي ل Cيدة ألوجه  ن تخدام العريف مق Òنقل سـاإلبداع و لوا
يدي داخل  ثقايف ا بري ا تطوير يف جمال أشاكل ا بادل وا تقلوا ل تع ل لت ل يهنا يف ل  æيدي والعريف عىل يد بامجلاعات وف ياق ا تقلا لسـ ل

يدين  يةكام هو حمدد مبملسـتفا ية ل�ول األعضاء [فوجب القوانني واملامرسات العر  ؛]خلمبا ي6ىش والقوانني ا.ا

بغي  .2 تد ينو يدات عىل امحلاية فقط متأن  تخدام إىل أوجه لتقيا يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  خارج عضوية امجلاعة ل
يدة أو  يدي أو العريفملسـتفا ياق ا تقلخارج ا لسـ  .ل

ناءات مالمئة وفقا للقانون جيوز ل�ول األعضا .3 يدات وا متد  تثء أن  سـي تق تخدام أشاكل الوطينتع سـ، رشيطة أن حيرتم ا
يدي ما ييل ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  :ل

بديل   :1لا

سب اإلماكن؛ )أ(  يدين،  حÒعرتاف   ملسـتف

 ؛ أو إحلاق الرضر هبمملسـتفيدينإىل اوعدم اإلساءة  )ب( 

نصفة )ج(  توافق مع املامرسة ا ملوا  ،ل

بديل   :2لا

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

يدينررضإحلاق  وعدم )ب(  رشوعة  سـتف بال مربر ملصاحل ا للممل ّ. 

سموحا هبا يف املادة  .4 ية سواء اكن  تا سامح ألفعال ا مبغي ا ل ل ل  :أو ال) 3(5ني

تخدام ثقايفأشاكل  سـا بري ا لا يدي يف احملفوظاتلتع تاحف ألتقل ا بات أو ا مل أو ا يةوملكت ثقا سات ا ف املؤ ل  ألغراض غري جتارية س
ثقايف؛ ها صون الرتاث ا لهد ها؛ف بحث فهيا و ها وا يل مبا يف ذ� صوهنا وعر متثض  ل

يار   2خلا

يدي .1 ثقايف ا بري ا تقلبغي أال تكون تدابري حامية أشاكل ا ل تع لي ل Cيدة ألوجه  ن نقل تخدام العريف سـاإلبداع وÒمق لوا
يدي داخل  ثقايف ا بري ا تطوير يف جمال أشاكل ا بادل وا تقلوا ل تع ل لت ل يهنا يف ل  æيدي والعريف عىل يد بامجلاعات وف ياق ا تقلا لسـ ل

يدين  يةملسـتفا ية ل�ول األعضاء [فكام هو حمدد مبوجب القوانني واملامرسات العر  ؛]خلمبا ي6ىش والقوانني ا.ا

بغي  .2 يدات عىل امحلاية فقط تد متأن ينو تخدام إىل أوجه لتقيا يديسـا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  خارج عضوية امجلاعة ل
يدة أو  يدي أو العريفملسـتفا ياق ا تقلخارج ا لسـ  .ل
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تخدام أشاكل  .3 ناءات مالمئة وفقا للقانون ا.اخيل، رشيطة أن حيرتم ا يدات وا متد  سـجيوز ل�ول األعضاء أن  ت ثي سـ تق تع
بري يدي ما ييللتعا ثقايف ا تقل ا  :لل

بديل   :1لا

سب اإلماكن؛ )أ(  يدين،  حÒعرتاف   ملسـتف

 ؛ أو إحلاق الرضر هبمملسـتفيدينإىل اوعدم اإلساءة  )ب( 

نصفة، )ج(  توافق مع املامرسة ا ملوا  ل

بديل   :2لا

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

يدينررضإحلاق  وعدم )ب(  رشوعة  سـتف بال مربر ملصاحل ا للممل ّ. 

سموحا هبا يف املادة  .4 ية سواء اكن  تا سامح ألفعال ا مبغي ا ل ل ل  :أو ال) 3(5ني

تخدام )أ(  يدي يف احملفوظاتأشاكل  سـا ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع تاحف أل بات أو ا مل أو ا يةوملكت ثقا سات ا ف املؤ ل  س
ثقايف؛فألغراض غري جتارية هد ها؛لها صون الرتاث ا بحث فهيا و ها وا يل مبا يف ذ� صوهنا وعر متثض  ل

يديو )ب(  ثقايف ا بري ا هام من أشاكل ا نف أصيل يكون  تقلإبداع  ل تع لمص ل  .مسـتل

سموح هبا مبوجب القانون  .5 شف، ويف حدود األفعال ا رسية من ا يدي ا ثقايف ا بري ا ناء حامية أشاكل ا مل لك تقل ل تع لت ل ل ثسـ
تجارية، ال جيوز بالوطين  ية مبوجب قانون العالمات ا ية مبوجب حق املؤلف أو اإلشارات والرموز ا نفات ا لشأن ا حملم حملم ملص

يدي ثقايف ا بري ا تقلحظر أي فعل من ت� األفعال مبوجب حامية أشاكل ا ل لتع  .ل
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يق رس  كام لتعلا  مليأعده ا

يارين نهتجة يف ا بادئ ا خلا مل  مل

تخلص ب رس أن  يسـحياول ا سأ� ربح أكووضيمل تعلق   æنهتجني ف بدأين األساسني ا مب ا ي مل يداتمل ناءات وا Òي لتقت ث ناك . سـ هو
  :خياران وهام

يار  • خلسمح ا يار أقل من سـتثناءات  1ي ألشاكل  أكرب يوفر حامية شام� 3ملادة اقرتانه عند ف�� و، 2خلا
يدي  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يار أكرث ل  . 2خلمن ا

يار يوسمح  • يار أكرث سـتثناءات  2خلا فر حامية شام� أقل من يو 3ملادة  اقرتانهعند ف� �، و1خلمن ا
يار   .1خلا

رس ملييقات ا  تعل

ناك اتفاق هبدو أن  نارص نص عىل  ا واسعاي يد : سـæ سـتثناءات، والÒعبعض  تخدامتقيعدم  Òمعايري  ووضع،  العريفسـ
ناءاتالع6د  يةوجو،  وفقا للقانون ا.اخيلسـتثا ثقا سات ا ناء للمؤ Ò فود نوع من لث س اليت مل حيصل أي اتفاق املعايري و. سـت

تجاريةبشأهنا يه  ناءات القامئة يف إطار حق املؤلف وقانون العالمات ا Òتقة و نفات ا لا ت شـ ثملص سـ  . مل

تعلق بوضعفæو ناءاتمعايري الع6د  ي  رس يف ،  وفقا للقانون ا.اخيلسـتثا يارمليدمج ا بداية ا خلا نص األصيل، الواردين يف ين ل لا
 . بديلنيإىل  املعايري  ففرقذ� مل تدمع ولكن بعض الوفود

رس ووضع . 1 يف الفقرة ا.اخيل القانون العريف أو  األخرى اكنت جدوى ذكرنقطة اخلالفو تا اإلشارة إىل مليا القانون قمؤ
يعكس  بني قوسني مربعنيالوطين سأ�عىل تفاق عدم Òل  تذكري يف األخري بأن مجموعة ث وأ.ملهذه ا سة العامة، جرى ا لناء ا جلل

تعامل مصطلح  نة اتفقت عىل ا رشة  نة  ثا ياغة يف ا.ور ا سـا للج ل علص بل "وطين"م سري ذ� يف اج6ع  مق، و�� ميكن  تف
  .للجنة

ناءات النسـبة و ية، سـتثال ثقا سات ا فملؤ ل رس اكن س بداية قد مليا ثلو  ا:اوف اللتبديدلعدل الفقرة يف ا مميت أعرب عهنا 
ية  شعوب األ صلا بغي بل ية ال  ثقا سات ا نأن املؤ يف ل يديأن تقوم مبا يرض بس ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع هذه ا:اوف تلق مل و. ل

يد تعديل، فألغي ا واسعايتأ نظر يف هذا الكن ولل ا نة بإماكهنا ا لا  . اهنج الحقللج

بة تقة اتسـتثناءال لنسـو نفات ا شـا نُقدم ، ململص شاوراتثأ هاملاء ا رس اقرتاح نظم اليت  يام مبزيد من العمل دعا إىل ملي ا لقا
سأ� ملشأن هذه ا ساعدو ". منمسـتلهام "عبارةب املقصود بشأنو ب ناء عىل حنو عىل   ذ�يميكن أن  Ò ثياس نطاق سـتق

 .أفضل
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 6املادة 

 مدة امحلاية

يار   :1خلا

ثقايف ا .1 بري ا متر حامية أشاكل ا لبغي أن  تع لي تسـ نصوص علهيا يف ن مليدي ما دامت ت� األشاكل تفي مبعايري امحلاية ا لتقل
 ؛ من هذه األحاكم1املادة 

بارش هبدف  .2 شويه أو حتريف أو تعديل آخر أو تعد  يدي من أي  ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا يوامحلاية ا ت تقل ل تع ّملم ل ل
سمعة  شعوب امجلاعةباإلساءة هبا أو  ية أو وامجلاعاتل أو ا متر ألجل غري حمددصل األ متي إلهيا أو بصورهتا،  نطقة اليت  ّا ّ سـ تن ت  .مل

شوف عهنا و .3 يدي ا ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تع محلاية ا رسية  يدي ا ثقايف ا بري ا ملكتظل أشاكل ا تقل ل تع ملم مت تقل ل لتع ل ل تل ل
نصوص علهيا يف املادة  ما  .1ملدامت تفي مبعايري امحلاية ا

يار   :2خلا

1. تعلق   æية حمدودةيف بغي أن تدوم حاميهتا لفرتة ز يدي عىل األقل،  ثقايف ا بري ا نجلوانب املادية ألشاكل ا ي تقل ل متع ن ل  .ل
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 7املادة 

ية رشوط ا شلكا  لل

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 

 العقوت واجلزاءات وممارسة احلقوق

يار   1خلا

تعاقدة،  .1 ملهد األطراف ا ّ ناسب وتعت مسب ما هو  تدابري ح لوفقا ألنظمهتا القانوية، ع6د ا يق هذا ] الالزمة[ن تطبلضامن 
 .الصك

ية و .2 همل عىل املصاحل املا تعدي العمد أو ا تعاقدة تدابري ضد ا لتخذ األطراف ا ل مل ملس ّت يدين/ّ نوية  للمسـتفأو ا تكون  ملع
تعد� ية لردع مزيد من ا لاك  .تف

ب� ا�ي  .3 رشيع ا ناء عىل هذا الصك  نوحة  بل Òتصاف لصون امحلاية ا لبغي أن ختضع  ب ملم ن سـ لتي ّ يه محلايةَيطالبن  .ف 

يار   2خلا

ية، مبا  .1 بة واك نا رسة و نازعات وتدابري حدودية وعقوت وجزاءات تكون  يات لإلنفاذ وسوية ا فبغي إ�حة آ م سـن مل ت ل ّي مي
ية نا ئيف ذ� اجلزاءات ا يديجل ثقايف ا بري ا ية، يف حال خرق امحلاية املكفو� ألشاكل ا تقل واملد ل تع لن  .ل

نة[Cإذا حددت  .2 تصة  يÃإدارة  همة 4لامدة وفقا ل] معخم ها أيضا  مب، جاز  ساعدة تلكيف شورة وا ملتقدمي ا شار مل مليدين ا للمسـتف
تعلق 2إلهيم يف املادة   æبا وناء عىل ال6س ملادة إيقاع جزاءات مبوجب هذه ابإنفاذ احلقوق وي ف نا بمىت اكن ذ�  سـ من م

يدين  .ملسـتفا

يه محلاية .3 ب� ا�ي يطالب  رشيع ا ناء عىل هذا الصك  نوحة  بل Òتصاف لصون امحلاية ا فبغي أن ختضع  َن ل ب ملم ن سـ لتي ّ. 

تلفة أو شعوب وجامعا .4 شرتكة فæ بني ب�ان  يدي  ثقايف ا بري ا خميف حال اكنت أشاكل ا م تقل ل لتع ية يف عدة ل صلت أ
ية نصوص علهيا يف ئوال�ت قضا يذ تدابري اإلنفاذ ا سري  ساعدة من أجل  تعاون وا تعاقدة  تقدم األطراف ا بغي أن  مل،  ي مل ل مل ت نفي تن ت ّ
 .ّهذا الصك

يا(8اقرتاح املادة  Fنازعات) ن سوية ا بدي�  بل ا ملشأن ا ت ل سـ لب  ل

يدين  يدين أو بني ا نازعة بني ا شأت  تفيف حال  تف سـم ملسـ مل ية ن يل ا يدي، حيق للك طرف أن  بري ثقايف  تخديم  لقضو حي تقل تع ّسـ م
نازعات ومعرتف هبا يف القانون ا.ويل و سوية ا تق� وبدي�  ية  ملإىل آ ت سـ لل  1.أو الوطين/م

                                                
تحكمي والوساطة 1 للثل مركز الوبو  ي  .م
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 9املادة 

ية تدابري Òتقا لا ن  ل

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

يار   1خلا

سـهبا  .2 بق أن ا تدابري الالزمة اليت تكفل احلقوق املعرتف هبا مبوجب القانون الوطين واليت  تبغي ل�و� أن تضمن ا سـ ل كي ن
 .الغري

يار   2خلا

يدي ال .2 ثقايف ا بري ا مترة خبصوص أشاكل ا يف األفعال ا تقلبغي  ل تع ي لي ل ملسـ تك بل دخول هذه األحاكم حزي ن قيت بدأت 
ت6ىش مع األحاكم، يف غضون �� معقو�  تلفة،  باحة أو اليت ترعاها هذه األحاكم بطريقة  تكون  نفاذ واليت ما اكنت  لا خم ل مل

سـهبا الغري املؤهلني وفقا للفقرة  بق أن ا نفاذ ورشط احرتام احلقوق اليت  تبعد دخول هذه األحاكم حزي ا سـ  .3كل

ية اليت .هيا حقوق فهيا واليت فæو .3 ية خاصة للجامعات ا تيس أ يدي اليت  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا ن  مه تقل ل تع ملعي ل تكل
ت� امجلاعات احلق يف اسرتجاع ت� األشاكل لتكون قد أخرجت عن نطاق حتمك ت� امجلاعات، يكون  ّ ِ. 
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 10املادة 

ية الفكرية وسائر أنواع امحلا  ية واحملافظة والرتوجيمللكالعالقة حبامية ا

يار   1خلا

يدي وفقا ّتمكل  ]ال حتل[ ثقايف ا بري ا ًحامية أشاكل ا تقل ل لتع ّهذا الصك  ]لهذه األحاكم[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 الفكريةبناء عىل وفقا للقانون ا.ويل ل وأي حتوير  وسائر ل ا.وية مللكصكوك ا

يةنالصكوك القانوية  ثقايف وخطط العمل] والربامج[ ملعنا ثقايف ل ا:صصة لصون الرتاث ا بري ا لونوع أشاكل ا تع  امواحلفاظ علهيلت
 .]، بل تمكل ت� امحلاية[هبام والهنوض 

يار يه هذا ا نص  خلعىل رمغ مما  عل ثقا / ّي بري ا بغي أن تكون أشاكل ا للك ما خيالف ذ�،  تع لي يد ن ية دون  يدي  قيف ا محم لتقل
ية شعوب األ ثقايف امللموس وغري امللموس  صلزمين لصون الرتاث ا لل  .ل

 

يار   2خلا

بقي  ُبغي أن  ت ناء عىل هذه املعاهدة ني ية الفكرية اية امحلبامحلاية  شأن حقوق ا نصوص علهيا يف الصكوك القانوية ا.وية  مللكا ب ل ن مل
ها وال تؤثر فهيا بأي شلك من األ سري أي حمك من أحاكم . شاكللعىل حا يه، ال جيوز  تفو ت� امحلايةّهذا الصك عل  .بمبا خيل 
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 11املادة 

ية  طناملعام� الو

ية اليت  تدابري أو القوانني الو ناء عىل ا يدي  ثقايف ا بري ا ئة عن حامية أشاكل ا نا نبغي أن تكون احلقوق والفوائد ا ل ب تقل ل تع شـ ل طي ل ل ن
تاحة منفذ هذه األحاكم ا.وية،  ل نه كام هو حمدد مبوجب ت ميني يف ب�  نني أو  يدين املؤهلني، من موا يع ا ي  ط بعمجل مق ملسـتف
بات أو Òلزتامات ا.وية لالوا تع هبا . ج يدون األجانب املؤهلون حلقوق والفوائد ذاهتا اليت  تع ا بغي أن  متو مت يي تفي ملسـن

يدون من مواطين ب� امحلاية، إلضافة إىل احلقوق والفوائد نوحة رصاحة مبوجب هذه األحاكم ا.ويةملسـتفا ل ا  .ملم

 ]ثهناية املرفق والويقة[


