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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرونوالثانية الدورة 

    2012201220122012لللليويو يويو يويو يويو     13131313 إىل  إىل  إىل  إىل 9999ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

 عن املسائل األساسية العالقة منذ فرتة السنتني ب ريتشارد أوادسعادة السفري فيليتقرير من 
2010-2011  

شارد أواد من إعداد يب ر سفري  تسعادة ا يل يل  ف

نة  .1 رشة  تاسعة  للجيف ا9ورة ا يدية والفوللكورعل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا9وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع  م
ية ا9وية"( نة احلكو لا نة لفرتة 2011ل يويو 22 إىل 18 اليت عقدت من )"مللج للج، أشار، ريس ا سعادة ، 2011-2010ئ

شارد أواد يب ر سفري  تا يل يل ية اليت رأى أنه ال بد ملخصا، إىل أنه قد يعد ف سائل األسا بعض ا سـ  مل بان يف أن تؤخذل حلسـ يف ا
aب  .ملقجوd املفاوضات ا

تقرير وقدمه .2 سفري أواد هذا ا لوقد أعد سعادة ا  . إىل األمانةل

تضمن  .3 يومرفق هذه الويقة  يديمن  ّشقلاث ثقايف ا بري ا ناول أشاكل ا تقرير اpي  تقلهذا ا ل تع ي لل ل  .ت

نة احلكومة ا9وية مدعوة إىل  .4 لوإن ا للج
ها فقاإلحاطة علام هبذه الويقة ومبر  .ث

]yاملرفقييل ذ [   
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 مقدمة

ية تلقد رشفت برئاسة  .1 ية ا9وية ا نة احلكو نا ل ملعللج يدية والفوللكورم ية واملعارف ا تقلية الفكرية واملوارد الورا لث  مللك
ية ا9وية(" نة احلكو لا بري يف وضع . 2011 و2010يف ") مللج نة إحراز تقدم  تطاعت ا تني هذه، ا كوخالل فرتة ا للج سـ لسـن

ية يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ثنصوص خاصة بأشاكل ا تقل تقل ل لتع ل ية ما غري أن ب. ل يا سائل ا سـعض ا سـ لمل
يادة الريس اجلديد،  ها،  ية ا9وية تدخل والية جديدة ومرحa جديدة يف  نة احلكو سومة وما دامت ا ئزالت غري  بق معل لم للج حم

نة، وال سـ�  يع ا شأن لك موضوع من موا ية كام أراها  سائل األسا يص ا للجأظن أنه قد يكون جمد� لو أنين حاولت  ض ب سـ مل تلخ
بري يةلتعأشاكل ا يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا ث ا تقل تقل لل  .ل

يع وسلمهتا إىل األمانة  .2 سم اخلاص . ضوyp أعددت مالحظات عن ثالثة موا يت األمانة تعل�ت بإ�حة ا لقوأ عط
aب يدي ل�ورة ا ثقايف ا بري ا ملقبأشاكل ا تقل ل لتع ية يف ا9ورة ا. ل سم اخلاص ملوارد الورا يح ا لوقد أ ث لق نة ت للجرشين   14من (ع

رشين ) 2012 فرباير 22إىل  يدية يف ا9ورة احلادية وا سم اخلاص ملعارف ا لعوا تقل  ).2012 أبريل 20 إىل 16من (للق

ية  .3 نة احلكو بدو يل أهنا األمه يف مفاوضات ا ية اليت  يا سائل ا موهذه املالحظات ما يه إال حماوd لإلملام  للج ي سـ سـ لمل
لا9وية وتحديد بعض اآل شأهنال ية  براء الر ساعد هذه اوميكن . ئيسـ مترة تأن  نة ا شات ا نا ملسـملالحظات يف وضع إطار  للج ق مل

يه تركزيها تخدا®ا، لكين آمل أن تكون . جوتو باع هذه املالحظات أو ا ها اجلديد  نة وال لر بعا ما من إلزام  سـو ت للج ئيسط
 .مفيدة

ند إعداد هذه املالحظات،  .4 ية إىل أحدث الو±ئق وارجعتعو سـتقارير الر ية  ئيل نة احلكو ماليت أعدت من أجل ا للج
سا نت ر ندما  تلف املالحظات اليت أعددهتا  يا9وية وإىل  ك ع خم  .ئل

يدي ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا ية ا سائل األسا شأن ا تقلمالحظات  ل تع مل سـ مل لب  ل

    موضوع امحلاية موضوع امحلاية موضوع امحلاية موضوع امحلاية     ----    1111    املادةاملادةاملادةاملادة

ية للحامية، )2(ع امحلاية،  وصف أسايس ملوضو)1(:  مكونة من ثالثة أجزاء1املادة  .1 يار )3(هل ومعايري األ خت وا
 .املصطلحات

تني1املادة  .2 يا يارين يعربان عن مقارتني  تضمن  ي  سـخ سـ ب  :ت

يار  - ية اليت ترتك جماال للمرونة يف 1خلا يدي ومعايري األ ثقايف ا بري ا سط ألشاكل ا نص عىل تعريف  هل  تقل ل تع ب لي ل م
ية لوضع  بادئ تو جهيالقانون الوطين أو  يديم ثقايف ا بري ا ثa حمددة ألشاكل ا تقلقامئة بأ ل لتع ل  .م

يار  - ية اليت تقدم قدرا أكرب من 2خلا يدي ومعايري األ ثقايف ا بري ا نص عىل تعريف مفصل ألشاكل ا هل  تقل ل تع لي ل
ثa يف قامئة شأن موضوع امحلاية من خالل تعداد األ يقني  ما ب  .ل

ثa يف الفقرة  .3 يارين 1موإن قامئة األ شأن إدراج القامئة . جدل وضوعمخل لÃ ا يار (بوما من اتفاق  ساطة ) 2خلا ببأو 
ئات  يديةلفا يار  (لمتها يوفر إطارا واسعا، مما ).1خلا سـ والفكرة العامة اليت أعربت عهنا عدة وفود يه أن وجود صك دويل 

ته ية ميكن حام ثقا نارصها ا نرص من  يميكن لك دوd من حتديد أي  ل ع فع نا وقالت وفود أخرى إن. سـ ثa توفر  يقي قامئة األ م
نةووضوحا وتضمن حامية نارص  ي   . معع
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يار  .4 ترص القامئة عىل1خلويف ا يدية تق،  ئات ا لمتهعالمات ا ثa مفرطة يف . لف ئات واحضة، لكن األ موجاء يف اجلدل أن ا لف
بس يل وبعث عىل ا تفا للا ت ص ثa يف . ل هر قامئة األ موإحدى اإلماكيات يه أن  تظ تو"ن ياملالحظات ا يث ميكن امل" حيةضل حاكن 

نارص الحقا  .عإضافة 

بارة وال وجو .5 شأن  عد ألي توافق يف اآلراء  يa مهن"ب بارة "اتشك أو أية  ، 1 يف الفقرة "ملموسة أو غري ملموسة"ع بعد 
يار  هر إال يف ا بارة ال  خلوا يت. 2تظلع نظر أيضا يف وضع إشارة إىل رشط ا نة  ثبوما زالت ا ت يار . لتللج يا ا خلوحا يد  هو2ل ح الو

شري إىل  تة"ياpي  تة أو غري  ّسواء  بّ ثب مث  ".م

بة إىل الفقرة  .6 يدية1لنسـولكن  بول إدراج إشارة فهيا إىل املعارف ا تعدة  تقل، بعض الوفود غري  لسـ تضمن . لقم  ،ypي
رشوع يف الفقرة  بارة مربعني قوسني 1ملا يدية"ع حول   ".لتقلاملعارف ا

نصوص علهيابصيغهتا " تعبري"تخدمة مع مسـكام يه " فين"وجند خالفا حول صفة  .7 يار ملا  .1خل يف ا

ية2وتضع الفقرة  .8 ية املوضو ع معايري األ يدي قابل محلاية هل ثقايف ا بري ا تقلاليت حتدد أي شلك من أشاكل ا ل لتع وما من . ل
تخدام املفضل ملصطلحات  Ø يار ". فريد"أو " دال عىل"أو " ممزي"سـتوافق يف اآلراء حول ياغة الفقرة ، ترت1خلويف ا صك 

ية  رشيع الوطين) ج( 2عالفر يار  Øت للخ يار . ت بارة 2خلوا تخدم  ع   ".مقرتن"يسـ

يدون    ----    2222    املادةاملادةاملادةاملادة يدونا يدونا يدونا     ململململسـسـسـسـتفتفتفتفا

ية العالقة .9 ية الر يا سائل ا يدين من ا سـنطاق ا سـ سـ يمل ئل يه الصك . سـتفمل تد إ بغي أن  نطاق اpي  لوما من اتفاق حول ا مي ي نل
ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللخارج ا صل نطاق الصك كلكويرل يدين ارباطا ويقا  ببط حتديد ا ث ت  .ملسـتفت

تخدم  .10 يد بأن املواد األخرى يف الصك  ية ا9وية عىل نطاق واسع املقاربة اليت  نة احلكو سـوقد أيدت ا ل ستللج تف م
يدون"ببساطة مصطلح  تعريف الوارد يف املادة "ملسـتفا  .2ل، يف إشارة إىل ا

يارات .11 خوتضمن املادة ثالثة   : ت

يار - ية فقط1 خلا ية وامجلاعات ا شعوب األ يدون مه ا حملل، ا صل ل  .ملسـتف

يار  - متلني آخرين2خلا يدين  تد إىل مدى أبعد وشمل  حم، امحلاية  مسـتف ت سائل.مت تني من ا مل وجند مجمو : ع
 ".األرس"أو " األفراد"وإدراج " 2" "األمم"إدراج  "1"

يار  - سأd 3خلا تعامل مع  سعى إىل ا م  ل ي". األمم"ي شعوب خلوهذا ا يدي  ثقايف ا بري ا ناول أشاكل ا للار  تقل ل تع لي ل ت
ية ية أو جامعات  ست شعو أ يدين، لكهنا  بغي أن تكون عن حق من ا حملاحملددة واليت  صل ي لي تفسـ  . ملن

يار  .12 ية عىل نطاق لا  يقرص1خلا شعوب األ صلا يةل  مهنم من: وتظل خالفات ف� خيص املصطلحات. حمللوامجلاعات ا
ية، " شعوب"يفضل  تب مصطلح ". امجلاعات" يفضل ومهنم منصلأ ية"يكوطرحت اقرتاحات بأن  ية " صلأ تينألحرف الال

نص لكه برية يف ا لا  .لك

يار  .13 تاج مصطلحات جامعة 2خلويف ا ية"و" تقليدية"و" حملية"حت  يات" (فثقا " األمم"و) لمبا يف ذy امجلاعات يف اجلا
نة عىل ا ساعدة ا يح للحد من اäاوف و لإىل تو للج مل يدينض شأن تعريف ا ملسـتفتوصل إىل Øتفاق   .ب
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نظر يف 2 و1 بني املادتني كبريةوجند روابط  .14 نة ا ل وميكن  تكرار للج ية وا نب Øزدوا لمقارنة املراجع  جتج كام يف مجa (ل
ها وحتافظ علهيا" تخد®ا و يدي و ثقايف ا بري ا متلكاليت تطور أشاكل ا سـ تقل ل تتع ل يار " ل  ).1خليف ا

شأن إدراج مصطلح وال وجود ألي اتفاق .15 يدين") دوd"وإىل حد ما " (أمة"ب  نة أن متزي . ملسـتفيف تعريف ا للجوميكن 
ها بعض ا9ول عىل أهنا إشارة إىل –" أمة"بني  ية" و–" دوd"تفهمكام  تخدام ". صلأمة أ هم إن ا سـويقول  فيه " أمة"بعض

ناوè الو ثقايف، وهذا ما ال  ية للرتاث ا تتيح إىل امحلاية الو ل ن بدال . يبوطتلم متعات"مبصطلح " األمم"ستواقرتح أحد الوفود ا " êا
ية ا9وية نة احلكو يه ا نظر  يار ميكن أن  لوهذا ا للج ت مخل  .ف

شأن  .16 بار األفراد، داخل نإماكيةبعالوة عىل ذy، ال وجود ألي توافق يف اآلراء   .سـتفيدينملمن ا، جممتع ماعت ا
نص عىل هذه ا يدية  شأن املعارف ا نص  يوا تقل ب يار لل نص ا  yخلحلاالت وكذ  .2ي

نظر  .17 نة ترغب يف ا لز�دة عىل ذy، لعل ا ثقايف أكرث من جامعة واحدة تأهل  نيف إماكيةللج بري ا لللحامية ألشاكل ا لتع
شاهبة ها أو ا يدي  ملا نفستقل ب�ان. ل تلف ا نافع بني امجلاعات يف  نح احلقوق وتوزيع ا لوهذا ميس  خم مل  .م

تخدام  .18 سأd األخرى يه ا سـوا شعب األصيل"مل يغة امجلع " لا  ،yها، وقد اقرتح ذ بصيغة املفرد اليت ميكن و ضعبص
شعوب" نص لكه من أجل Øساق مع " لا تيف ا يةل شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب  . مل

    نطاق امحلايةنطاق امحلايةنطاق امحلايةنطاق امحلاية    ----    3333املادة املادة املادة املادة 

مت3املادة  .19 ل تعرف نطاق امحلاية من حاالت سوء Øتفاع وا يدي، ن ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا تقلí غري ا ل لتع ل  يمكل ممامل
ية الفكرية العادي القامئ يا مبوجب قانون ا تاحة حا يات امحلاية ا مللكآ ل مل  :ل

يار  - تحديد نطاق امحلاية1خليف ا  .ل، ل�ول أقىص قدر من املرونة 

يار  - يال وشددا 2خلوا تأكرث  تنيتفص تضمن مقارتني  خمتلف و ب ها لكهنا ترتك واحدة تف. ي بغي  ميرض األعامل اليت  تنظن ي
يذها بغي  تدابري اليت  شأن أنواع ا نفساحة مرونة  تن ي ل ب ية تفرض مقاربة قامئة عىل احلقوق. ٍم ثا نوا  .ل

يار  .20 ناول ا خلو تلفة للحامية2تي نارص  ية والفعاd ويعرب عن أربعة  تدابري الاك خم ا ع ثقايف . فل بري ا لأوال، حامية أشاكل ا لتع
يدي  يا، لتقلا رسية، و± نا تØعرتافل شويه وا سفي وا تخدام ا Ø ،ثا ل، و± ت تع سـ لل ياغة (حريف ل تفق عىل  نة أن  صبغي  ت للج ني

يقة تخدام )قد Ø نع سـ، ورابعا،  سلع واخلدماتم يدي وا ثقايف ا بري ا لاملضلل ألشاكل ا تقل ل لتع  .ل

ية  .21 تجاري من أكرث) ه(عوالفقرة الفر تغالل ا Ø ناول لتعدد ثالثة بدائل  سـ شدداتت بديل . تها مرونة إىل أكرثها   1لويف ا
تجاري وحتدد تغالل ا Ø نص عىل لجيوز ل�ول أن  سـ بديل .  إجراءاتهت ناو2لوا نصفة يت  به إذا(ملل املاكفأة ا  مل حيظ شطميكن 

يد بديل ). يبأي تأ ناول أقوى أشاكل امحلاية3لوا ثارية : يت  Ø ترصفسـتئاحلقوق  aللغري القاب. 

     احلقوق احلقوق احلقوق احلقوقإدارةإدارةإدارةإدارة    ----    4444املادة املادة املادة املادة 

يابة عهنم1تنص الفقرة  .22 ترصف  تصة  يدين اpين قد يرخصون إلدارة  ية للحقوق يه  ن عىل أن اإلدارة امجلا ل خم . للمسـتفع
يص  نح ترا خوهذه اإلدارة قد  نرية(مت بقة ا يدين واحلصول عىل موافقهتم ا شاورة مالمئة مع ا تبعد  سـتف ملسـ سـمل نافع) ملم  .ملومجع ا

توي الفقرة  .23 ثل  بأدوارعىل قامئة 2 حتو ساعدة يف املفاوضات، من عدة أمور أخرىإذاكء الوعيم هذه اإلدارة،   .مل وا
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ية)4( و)3(وتقدم الفقر�ن  .24 شفافة للجوانب املا شأن اإلدارة ا ياغة  ل  ل ب تصة تقريرا 3وتقرتح الفقرة . ص ä أن تقدم اإلدارة ا
نة، أما الفقرة  بو لك  سـإىل الو بغي أن تكون إدا4ي نص عىل أنه  ين  ية للحقوق شفافةفت تار . لرة اجلوانب املا نة أن  ختوميكن  للج

يارين  .خلبني هذين ا

ناقش  .25 نة أن  توميكن  تعلق بإدارة احلقوق احلكومات  قدرةللج رشيع أو اختاذ قرارات ف�  يا سلطات م(لت لثال بواسطة ا
ية نرية" ذكر ورضورة، )طنالو بقة ا ملسـتاملوافقة ا شاركة"أو " ملسـ تقارير  اجة إىلواحل، "ملاملوافقة وا لوضع رشوط إلعداد ا

تصةلإلدارات  .ä ا

توى الوطين .26 يل  تفا بري مع ترك ا ها بقدر  سـويف رأيي، ميكن إجياز هذه املادة و ص ل للمك  .تبسـيط

يدات----    5555املادة املادة املادة املادة  ناءات وا Ø يدات ناءات وا Ø يدات ناءات وا Ø يدات ناءات وا Ø ي يت يت يت للللتقتقتقتقت ثثثث     سـسـسـسـ

يارينتتألف 5املادة  .27  :خ من 

يار  - ناءات1خلا يح ا ث  تت ية عىل ، نص 3 املادة ند دجمه يفع، yp  أقلسـي ثقايف لحامية إجام بري ا لألشاكل ا لتع
يار  يدي أكرب مما ورد يف ا خلا  .2لتقل

يار  - يح 2خلا ناءات يت  ية نص عىل حامية3املادة عند دجمه يف أكرث، yp سـتثا ثقايف ل إجام بري ا ل ألشاكل ا لتع
يدي  يار لتقلا  .1خلأقل مما ورد يف ا

بدو أن  .28 ية ا9وية يو نة احلكو لا تخدام العريف : تفاق واسع عىلتوصلت إىل امللج Ø وضع معايري الع�د وسـاحرتام
ناءات وفقا للقانون ا9اخيل يةوضع  وسـتثا ثقا سات ا ناء للمؤ فا لث س تقة ووجاهة .سـت نفات ا تعلق  تالف  Ø شـ وجماالت ملص ملت خ

تجارية ناءات القامئة مبوجب حق املؤلف العادي وقانون العالمات ا Øل ثت  .سـ

شأن وجاهة القانون العريف أو ا9اخيل، أي مدى رضورة أن ، يعرب1ويف الفقرة  .29 تالف  ب القوسان املربعان عن ا خ
ية شري أيضا إىل القوانني الو ياق العريف فقط أم أن  نص ا نناول ا ي سـ ل طي ل رس مصطلح . ت نة أن  تفوميكن   ".وطين"للج

ناءات3وتقدم الفقرة  .30 Ø ند وضع بقه ا9ول األعضاء  يارا  تث  ع تط سمة إىل بديلنيواملعايري. سـمع بديل . مق  شمل 1لا ي 
تخدام امليسء و Øعرتاف وØ نصفةسـمفاهمي توافق مع املامرسة ا ملا بارة . ل يحا  لعوبعض الوفود تود تو نصفة"ض ". ملاملامرسة ا

بديل  شمل خطوتني فقط2لوا نه  ثالث خطوات،  بار ا ند إىل ا ي  ل ت لكس خت شة. ي نا تاج إىل  ثة مفا زالت  ثا قأما اخلطوة ا حت ل  .مل

ناول الفقرة  .31 تاحف) أ (4تتو ثل ا ية  ثقا سات ا ناءات احملددة للمؤ Øمل ل س مت ف ث يع . سـ يط الر شأن ا فوشعر لقلق  خل ب ن
تجارية تجارية وغري ا تخدامات ا Ø لالفاصل بني ل  . سـ

يار  .32 خلوشمل ا يدي 2ي ثقايف ا بري ا توحاة من أشاكل ا ية ا نفات األ تقة أو ا نفات ا ناء  تقل ا ل تع سـ صل ملص شـ للمص لت ل مل مل أو ثسـ
همة ألنه ميكن. سـتعارة مهناملا ئa ا ثري عددا من األ ناء  Ø ملوهذا سـث ي تخدام أشاكل  أنسـت بدعني املعارصين ا يح نظر�  سـ  للم تي

نفات بة حبق املؤلف عىل تí ا ية واملطا نفات أ يدي إلبداع  ثقايف ا بري ا ملصا ل صل مص تقل ل لتع سأd. ل تضاربة حول هذه ا ملواآلراء  . م
ناقش نة أن  توميكن  بارة للج ناء" مسـتوحاة من"بع ما املقصود  Ø تثساعدة يف تقدير نطاق  .سـللم

تضاربة يف هذا الصدد5توتضمن الفقرة  .33 تجارية وحق املؤلف، لكن اآلراء  تعلق بقانون العالمات ا ناء  م ا لث ي  .سـت
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     مدة امحلاية مدة امحلاية مدة امحلاية مدة امحلاية----    6666املادة املادة املادة املادة 

يارين6تتضمن املادة  .34 تعلق مبعايري األ. خ  نص عىل مدة حامية  هلاألول  ت ت ونص عىل مدة غري حمددة 1ية يف املادة ي
نوية شوف عهنا. ملعللحقوق ا رسية ا يدي ا ثقايف ا بري ا ملكونص أيضا عىل حامية أشاكل ا تقل ل تع لت ل تعلق مبدة . ل ثاين  يار ا يوا ل خل

يا تصادية فقط، مما جيع
 حمدودا ز Ø مناحلقوق  .ق

يارين  .35 نظر يف إماكية دمج ا نة أن  خلوميكن  ن ت ية عىل فرتة امحلاية للحقوق  وف� إ2 و1للج يود ز بغي فرض  نذا اكن  مي ق ن
تصادية Øنوية و قا  .ملع

ية    ----    7777املادة املادة املادة املادة  يةاإلجراءات ا يةاإلجراءات ا يةاإلجراءات ا     للللشلكشلكشلكشلكاإلجراءات ا

ية حمدد يف املادة  .36 تعلق إلجراءات ا بدأ العام ا شلكا مل هر بأن امحلاية لن ختضع . 7لمل بدو أن توافقا يف اآلراء قد  ظو ي
 .ألي إجراء شلكي

    ءات وممارسة احلقوقءات وممارسة احلقوقءات وممارسة احلقوقءات وممارسة احلقوقالعقوت واجلزاالعقوت واجلزاالعقوت واجلزاالعقوت واجلزا    ––––    8888املادة املادة املادة املادة 

يارين ومن املادة  .37 ختألف املادة من  يا "8ت نازعات" ن± سوية ا ملشأن بدائل  ت سأd . ب ية للخالف  سائل الر مومن ا سـ ئيمل
نص أن يفرضرضورة نادا إىل القانون احمليلل ا بة ا نا شا من املرونة ل�ول يك حتدد العقوت ا ست عقوت أو يرتك ها سـ مل  .م

نة أن تعمل  يارينللجوميكن    .خلعىل دمج ا

يار  .38 تعاون عرب احلدود يف ا شأن ا نظر يف حمك  نة أن  خلوميكن  ل ب ت  .2للج

39.  dسأ نازعاترضورةموال وجود ألي توافق يف اآلراء حول  سوية ا شأن  مل إضافة مادة  ت  8وØقرتاح الوارد يف املادة . ب
يا" يه" ن± نظر  فمطروح   .لل

ية––––    9999املادة املادة املادة املادة  تدابري Øتقا ية ا تدابري Øتقا ية ا تدابري Øتقا ية ا تدابري Øتقا ل ا ن لل ن لل ن لل ن     ل

نفاذ، 9 تنص املادة .40 ند دخوè حزي ا تويف،  يدي اليت  ثقايف ا بري ا بق عىل أشاكل ا ل أوال عىل أن الصك  ع سـ تقل ل تع تنط ل ل ي
يارين. معايري امحلاية تضمن املادة  خومن مث  مترة للغري . ت تخدامات ا Ø نص عىل ملسـواحد حيمي حقوق الغري القامئة، واآلخر  سـ ي

بغي مواءمهتا مع األحاكم  .يناليت 

41.  dسأ سـوجند  ية عالقة يف الفقرة م يار 3سـيا يدي2خل يف ا ثقايف ا بري ا تقل يه اإلشارة إىل إرجاع أشاكل ا ل لتع وميكن . ل
نظر  تنة أن  يح نيف إماكيةللج نص  ضتو ها لا يدي  ثقايف ا بري ا نفسالفرق بني اسرتجاع أشاكل ا تقل ل لتع بارها قطعا من (ل عت
ية ثقا ية ا فا بري ) لمللك متل مع الصكوك ا9وية األخرى، لتعواسرتجاع احلقوق يف أشاكل ا نب تعارض  يدي،  ثقايف ا لا تج تقل حمل ل ل

ية بطرق وال سـ�  ثقا تلاكت ا ية ا ترياد وتصدير ونقل  نع ا تدابري الواجب اختاذها حلظر و شأن ا يوسكو  ية ا فاتفا ملك م لق ملم سـ ل ب ن ل
رشوعة لعام   .1970مغري 

ية الفكرية وسائئئئر أنواع امحلر أنواع امحلر أنواع امحلر أنواع امحل    ––––    10101010املادة املادة املادة املادة  ية الفكرية وساامية ا ية الفكرية وساامية ا ية الفكرية وساامية ا     اية واحملافظة والرتواية واحملافظة والرتواية واحملافظة والرتواية واحملافظة والرتوجيجيجيجيمللكمللكمللكمللكالعالقة العالقة العالقة العالقة حبحبحبحبامية ا

ية الفكرية القامئ ومع أمور أخرى مهنا قوانني  .42 تكون للصك اجلديد مع نظام ا مللكناول هذه املادة العالقة اليت  سـت ت
ثقايف يارين. لالرتاث ا خوتألف من  شري بوضوح إىل أن . ت ثاين  ية وا يار األول يطرح عالقة تاك يا ل مل ية الفكرية خل مللكقانون ا
يحل  . حمل ما هو قامئسـا9ويل 
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شات حول  .43 نا قوجرت  تفاظ يف املادة رضورةم Ø يار 10ح نص املضاف إىل ا خل  بغي حامية 1ل نص عىل أنه  ين اpي  ي
ية شعوب األ ثقايف  يدي دون مدة حمددة من أجل صون الرتاث ا ثقايف ا بري ا صلأشاكل ا لل ل تقل ل لتع نوإحدى اإلماكيات يه . ل

نص . اية اخلاصة مبدة امحل6نق
 إىل املادة  ثقايف، إذن يركز عىل ال لوإذا اكن ا لمصطلح امحلاية وإمنا عىل صون الرتاث ا
سؤال هو ية الفكريةهل :لفا متي إىل صك  للملك هذا املوضوع  سأd.؟ين نة يف هذه ا نظر ا بغي أن  مل و للج ت  .ني

ية––––    11111111املادة املادة املادة املادة  ية املعامa الو ية املعامa الو ية املعامa الو     ططططنننن املعامa الو

بدو أن  .44 ثرية للجدليال  نة أن . مهذه املادة  سأd للجوميكن  يدين األجانب املؤهلني"متفكر يف   ".ملسـتفا

 ]ثهناية املرفق والويقة[


