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يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  :ل
يل  حتلرشوع  ثغراتم  لا

  األمانةمن إعدادثويقة 

يدية والفوللكورقررت  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع نة (م يف دورهتـا ) للجا
رشة أن تعد األمانة،  ية  ثا عا ن نة[آخذة معل ل بار، ] للجا سابق بعني الا تا ثابة ويقةثويقةعل ث تكون  نـة[دورة اخلاصة بـعمل ال مب ] للجا

رشة[ ثة  ثا عا ل   :تتضمن ما ييل، و]ل

توى نوصف الالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئـة  )أ (  بـري مـن أجـل تـأمنيادلويل ملـسـعـىل ا لتع امحلايـة ألشـاكل ا
يدي؛ ثقايف ا تقلا  لل

ثغرات املوجودة عىل اوصف و )ب( ملا تطاع ادلويل وسـتوىل ها قدر ا ملسـتو تعانة ضيح ثةل حمدد سـابال  ة؛مبأ
ثغرات من عدهما )ج( بت يف احلاجة إىل معاجلة تكل ا يدة  بارات ا لووضع الا لل ملفت  ؛ع
ها ملعاجلة أية و )د( يارات القامئة أو اليت ميكن و ضعوصف ا يـارات القانويـةثغرات حمددةخل ن، مبـا فهيـا ا غريهـا سـواء و خل

توى ميي أو الوطين؛ملسـعىل ا  قل ادلويل أو اإل
ية و )هـ( نود املذكورة يف الفقرات الفر توي عىل جدول اب عمرفق  ب  .أعاله) د( إىل )أ ( لحي
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يلًرصاحةتبني "ُوطلب إىل األمانة أن  .2 تح ية ا متد علهيا يف  ية أو غري ذكل من األسس ا تعاريف ا ل ا ل معل لعمل واكن مـن ". ملعل
رشوع حبلول "ثع أن تكون الويقة املزم يغة  متاحة من األمانة يف  ص نـة "2008 مايو 31م شاركني يف ا للج، وأن يكـون  فرصـة "للمـ

بـــل حلـــول ا رشوع  قيـــق عـــىل ا ملـــ رشوع هنـــايئ حبلـــول 2008ن يويـــه 30لتعل يغة  رش بعـــده الويقـــة يف  مـــ اذلي  صـــ ث  15سـُتنـــ
سطس يه 2008غأ نظر  ف  يض يف دورهتا الت نة عىل حنو  مسـتفا رشةللج ثة  عثا ل  ."ل

ثغـرات يف  األمانة اأعدتووفقا ذلكل  .3 يـل ا تح لرشوع األول  ل ل يـدي ومل ثقـايف ا بـري ا تقلحاميـة أشـاكل ا ل لتع يـق معمتـهل للتعل 
تـوبر 11وحبلـول . عليه يقـا جـوهراي مـن2008ك أ رش  تعل، ورد ثالثـة  يـةعـ يايق اجملموعـة األفر يويـا والربازيـل ول وأسـرتا بأ عـة وامجلا ث

نـون يف باألوروية وادلول  ية ومركز قـانون ا تحدة األمر ند والوالايت ا يك وابالو وسورسا وات ياابن وا لفاألعضاء فهيا وا يك مل يل ي سـ ملكل
يا  .لنارشين ادلويللحتاد الاو لأسرتا

رشوعويضم امل  .4 ملرفق األول هبذه الويقة ا يضث يـدي اذلي  ملسـتف ا ثقـايف ا بـري ا ثغـرات يف حاميـة أشـاكل ا يـل ا تقلتح ل تع ل ل لل ل
ن لتقدم  رشةُ ثة  ثا نة يف دورهتا ا يه ا عظر  ل ل للج ثل. ف تضمن،  موهو  بي يةطلام  تا نارص ا نة يف قرارها، ا لت ا ل لع  :للج

توى ادلويل  )أ (  سـوصف الالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئـة عـىل ا بـري مـن أجـل تـأمنيملـن لتع امحلايـة ألشـاكل ا
يدي؛ ثقايف ا تقلا  لل

توى  )ب( ثغرات املوجودة عىل ا سـووصف ا ثةل حمددة؛ملل تعانة بأ تطاع ابال ها قدر ا مادلويل وتو سـيح ملسـ  ض
ثغرات من عدهما )ج( بت يف احلاجة إىل معاجلة تكل ا يدة  بارات ا لووضع الا لل ملفت  ؛ع
يـارات القانويـة وغريهـا سـواء  )د( ها ملعاجلة أية ثغرات حمددة، مبـا فهيـا ا يارات القامئة أو اليت ميكن و نووصف ا خل ضعخل

توى ادلو مييملسـعىل ا  . أو الوطينقليل أو اإل

 

ثاين   .5 تضمن املرفق ا لو ية جدوالي نود املذكورة يف الفقرات الفر ع اب بني.أعاله) د( إىل )أ ( لب ثغـرات هـذا ي و يـل ا ل أيضا  حتل
ية  تعاريف ا لعملا يلوغريهال تح ية ا متد علهيا يف  ل من األسس ا ل معل  . ملع

نة  .6 ية ادلويةللجإن ا لاحلكو رشم نظر يف  م مدعوة إىل ا يـل ل حتلوع 
ثـاين، وتقـدمي  ثغرات الوارد يف املرفقني األول وا لا توجهيـات ل لاملزيـد مـن ا

ناسب نحو ا ملعىل ا  .ل

  ]قانييل ذكل املرف[
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 املرفق األول

ثغرات يل ا لرشوع  حتل  م

يدي ثقايف ا بري ا تقل يف حامية أشاكل ا ل لتع  ل

توايت  حملا

تخدمة من أجل إعداد هذ .أوال يلملسـاملراجع واملواد األخرى ا تح لا ا  3...................................ل

يا ية  .ناث تعاريف ا لعملا يلوغريهال تح ية ا متد علهيا يف  ل من األسس ا ل معل  3................................ملع
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  3.......................................................................................................................ل

يدي ثقايف ا بري ا تقلسامت أشاكل ا ل لتع  4....................................................................................................ل
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  5.............................................................................................................ل

 6............................................................................................................................................"امحلاية"معىن 
ية الفكرية  6.....................................................................................................مللكاخلصائص العامة محلاية ا

يديأنواع حامي ثقايف ا بري ا سب ألشاكل ا ية الفكرية األ تقلة ا ل تع لن ل  6...............................................................مللك
بة نا ية الفكرية ادلوية ا يات ومعاهدات ا سـاتفا مل ل مللك  6...................................................................................ق

 7................................................................................."الهنوض"أو " احلفاظ"أو " الصون"لويس " امحلاية"
تصةل حبامية  يديمأهداف  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  7..................................................................................ل

يديأشاكل حمددة من امحلاية املرغوب فهيا ألشاكل  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  8............................................................ل
ثغرا"معىن   9........................................................................................................................................."تلا

 13..................................................................................................................................................ملخص

ثا يل .لاث تح لا  14.......................................................................................................ل
توى ادلويل .ألف سـالالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئة عىل ا  ......................................................................ملن

يدي ثقايف ا بري ا تقلمن أجل تأمني امحلاية ألشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ ل  14....................................................لتعأشاكل ا
ية ية وا تجات األد نا ب لفن  14..................................................................................................................مل

يدي أشاكل أداء ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  17...................................................................................................ل
تصاممي  17.....................................................................................................................................لا

رسية يدي ا ثقايف ا بري ا لأشاكل ا تقل ل لتع  18...............................................................................................ل
يدية ية وا تقلاألسامء واللكامت والرموز األ  18........................................................................................لصل

ثةل . ابء تعانة بأ تطاع ابال ها قدر ا توى ادلويل وتو ثغرات املوجودة عىل ا موصف ا سـيح سـ سـ ملل  19.................................ضمل
ية ية وا تجات األد نا ب لفن  19....................................................................................................................مل

يدي  أشاكل أداء ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  22....................................................................................................ل
 23.......................................................................................................................................تصامميلا
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رسية يدي ا ثقايف ا بري ا لأشاكل ا تقل ل لتع  23..................................................................................................ل

ثغرات من عدهما .جمي بت يف احلاجة إىل معاجلة تكل ا يدة  بارات ا لالا لل ملفت  24.......................................................ع

ثغرات  توى ادلويللمعاجلة ا  24..................................................................................قلميي أو الوطين أو اإلملسـعىل ا

رشيعات واملامرسات و  24............................................................................................تكوين الكفاءاتلتا

ئة القانوية و  نا ياسة العامةلبي  24...................................................................................................... لسـا

ياسة العامةالقضااي  25..................................................................................................................لسـ ا

ية ية والاجامت ثقا تصادية وا عاألهداف الا فل  26..........................................................................................ق

نة ية وقانوية  ي قضااي  ن معن  26..............................................................................................................تق

ية يد هبا: لعملالقضااي ا  27..............................................................................................لتقإدارة احلقوق وا

يارات. .دال يةخلا ها ملعاجلة أية ثغرات حمددة،ل احلا   ضع أو اليت ميكن و
ميي أو الوطينمبا ف توى ادلويل أو اإل يارات القانوية وغريها سواء عىل ا قلهيا ا سـ ن  27......................................................ملخل

ية ية وا تجات األد نا ب لفن  27....................................................................................................................مل
هاالاعرتاف  ية ومصا متعات ا حلحبقوق ا حملل  27..........................................................................................جمل

ي نوية امجلا عاحلقوق ا يةملع متعات ا حمللة   28............................................................................................للمج
يح نطاق املادة  ية برن) 4(15ض تو  28.........................................................................................قمن اتفا

 29.........................................................................................................................ضاملكل العام بعو

مية  نفات ا ليتا  29..........................................................................................................................ملص

يع   30...........................................................................................................................لبحق إعادة ا

سمعة املربطة بأشاك رشوع  متكل غري ا رشوعة ملاكحفة ا سة غري ا نا بادئ ا تخدام  تا لل مل مل ف مل لسـ ثقايف م بري ا لل ا لتع
يدي  منط("لتقلا  30......................................................................................................................")لا

ية ية وا تجات األد ية  تقة وامحلاية ادلفا نفات ا نا ب ن ع شـ لفملص للم  31....................................................................مل

سلوك و يق وقواعد ا لاملوا يةث  32....................................................................لعملالعقود وغريها من األدوات ا

سجالت ياانتو ل ا  33............................................................................................................لبقواعد ا

ية  33.............................................................................................................................عاإلدارة امجلا

يديأداء ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع  34...............................................................................................................ل

تصاممي  34.................................................................................................................................................لا
رسية يدي ا ثقايف ا بري ا ل أشاكل ا تقل ل لتع  34...........................................................................................................ل

يدية ية وا تقل األسامء واللكامت والرموز األ  35...................................................................................................لصل
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يلاملراجع واملواد األخرى ا .أوال تح لتخدمة من أجل إعداد هذا ا ل  ملسـ

تــ .1 يت معظــم املعلومــات الــيت  تلقــد ا يــة ادلويــةضســـُتق نــة احلكو لمهنا هــذه الويقــة مــن واثئــق ســابقة  للج وغريهــا مــن 1مث
شو بت سـابقا ألغـملنا يـة ادلويـةُكترات واملواد اليت  نـة احلكو لراض معـل ا بـاه بوجـه خـاص إىل الويقـة . 2مللج سرتعى الا ثو نتيُـ

WIPO/GRTKF/IC/6/3 . ـــــت ـــــىل اإلنرتن ـــــو ع ب ـــــع الو ـــــىل موق تاحـــــة ع ـــــا  ه ـــــواد  ـــــق وامل يوهـــــذه الواثئ م مجيع
http://www.wipo.int/tk/en/folklore/  .تعني شورات واملقاالت األخرىسـوا  3.ملن أيضا ابلعديد من ا

يا ية  .ناث تعاريف ا لعملا يل من األسوغريهال تح ية ا متد علهيا يف  لس ا ل معل  ملع

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

ــا ملــصطلح  .2 ــول دوي ب ــف حمــدد أو  ــن تعري ــاك م ن ليس  مقه ــ ــدي"ل ي ــايف ا ثق ــري ا ب تقلا ل لتع ــري الف"أو " ل ب " للكــوريولتعا
ُيــسـتخدم املــصطلحان ( يــة واإلتكــرثومــع ذكل ). ث يف هــذه الويقــةمرتادفــنيس تعــاريف يف القــوانني الو ق ا ن لمييــة والــصكوك طل

يـة ادلويـة مـرشوعاتتوتـضمن أيـضا  4.لادلوية نـة احلكو شـهتا ا ل األحـاكم الـيت ان للج ثقـايف مـرشوعات( "مقـ بـري ا ل أحـاكم ا لتع
يدي يدي") لتقلا ثقايف ا بري ا تقلرشوع وصف ألشاكل ا ل تع لم رشوع الوصف  5.ل نة أن  شاركني يف ا موقد رأى العديد من ا للج مل

بغي أن يظل . سـتقبلملهذا أساس سلمي للعمل يف ا بعض أيضا عىل أن أي تعريف  ينوشدد ا  .متسام ابملرونة والوصفل

تحدايت األلطاملا اكنو .3 يـديل تعريف موضوع امحلاية واحدا من ا ثقـايف ا بـري ا تصةل حبامية أشـاكل ا تقلمه ا ل تع لمل  وميكـن .ل
َّللطريقة اليت تعرف هبا هذه األشاكل بريُ يـة الفكريـةأية طريقة ميكـن حاميهتـا  أن حتدد إىل أي مدى وبلتع من ا وإذا اكن . مللكاب

يـدي، فـإن  ثقـايف ا بـري ا سعى إىل اقرتاح تعريف حمدد ألشـاكل ا يل هذا ال  تح تقلرشوع ا ل تع ي ل ل لم يـه هـذا ملـفهـم لبعـض ال يعنا 
يل تح لاملصطلح رضوري إلعداد ا  .ل

                                                           
1  WIPO/GRTKF/IC/3/10 ؛WIPO/GRTKF/IC/5/3 ؛WIPO/GRTKF/IC/5/INF/3 ؛

WIPO/GRTKF/IC/6/36/3 و Add. ؛WIPO/GRTKF/IC/7/3 ؛WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4 ؛
WIPO/GRTKF/IC/11/4(a)و (a) Add.و (a) Add. 2 ؛WIPO/GRTKF/IC/11/4(b) ؛
WIPO/GRTKF/IC/12/4(a)و  (b)و (c). 

2

 WIPO, Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural 
Expressions/Expressions of Folklore, 2004; Janke, “Minding Culture: Case Studies on 
Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions”, WIPO, 2003; Kutty, “National 
Experiences with the Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions – 

India, Indonesia, the Philippines”, WIPO, 2004. 
3  McDonald, I., Protecting Indigenous Intellectual Property (Australian Copyright Council, 

Sydney, 1997, 1998); Palethorpe and Verhulst, “Report on the International Protection of 
Expressions of Folklore Under Intellectual Property Law” )ية األوروية يف من املفو بدراسة أجريت  ض ، )بتلك

توبر   Protecting Traditional Cultural Expressions: Policy Issues and Considerations from“؛ 2000كأ
a Copyright Perspective”, ية من إعداد وزارة ال جهيويقة تو ندااثرتث  ,.Lucas-Schloetter, A؛ 2004، ك يف 

‘Folklore’ in von Lewinski, S. (Ed.), Indigenous Heritage and Intellectual Property, 2004. 
4  9/3/IC/GRTKF/WIPO 4؛/INF/9/IC/GRTKF/WIPO .تعل ياانت ا ملانظر أيضا قاعدة ا قة ابلقوانني عىل املوقع لب

تايل   >html.folklore/laws/en/tk/int.wipo.www://http<:لا
5  WIPO/GRTKF/IC/12/4(c) 1، املادة. 
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تايل فإن  .4 يس هو اقرتاح تعريف واحـد أو حـىت منهدفلالواب ل هذه الويقة   اقـرتاح أن وجـود تعريـف رضوري عـىل ث
تلـف  توى ادلويل، وهو األمر اذلي  ختا يـة ادلويـةفيـهملسـ نـة احلكو شاركني يف ا ل آراء ا للج يـل غـلكـن، أل. مملـ تح لراض هـذا ا ل

يد حرص ما يقصد مبص ُفقط، من ا يدي"طلح ملف ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  ".ل

يدي ثقايف ا بري ا تقلسامت أشاكل ا ل لتع  ل

شت سام .5 ثقاقلقد نو بري ا لت أشاكل ا يضة يف واثئق ومواد لتع شة  نا يدي  تفيف ا مسـم ق  6.سابقةلتقل

تني .6 تذكري  يل، ميكن ا تح نقطوألغراض هذا ا ل ل يدي مواد موجـودة أوال، . بل ثقايف ا بري ا شمل أشاكل ا تقلميكن أن  ل تع لت ل
بل يـد وقمن  نعلبع ترجع إىل املايض ا هـولني" صـمـن  ثقافـاتعـن تعبـري لتـصل إىل أحـدث أشـاكل او" جممـؤلفني  يديـة لا لتقل ا

يـاتوأكرثها معارصة،  يـة وتطورمعلمـرورا بعـدد ال حيـىص مـن  يـد وتحـويرل ايـة مـنجي تدر يـاء وإعـادة لتقل وا يط واإل حا لتنـشـ
يدي. اإلبداع ثقايف ا بري ا تقلوختضع أشاكل ا ل لتع تواصلبداع عادة اإل احلي، إلت، اليت شلك جزءا من الرتاثل مشلك   عـىل يـد ب

متعات  ئهتا وتفاجملا ية واجملموعات جتاواب مع  عا بي متعـات واجملموعـاتحملل نح هـذه ا هـا، و يعة واتر جملها مع ا متـ خيب هويـة لطل ساسا اب ل إ حـ
بل . سـمتراروالا يدي املوجودة من  ثقايف ا بري ا تفريق بني أشاكل ا تايل ميكن ا قواب تقل ل تع ل لل ثقـايف "قد تكون (ل بـري ا لأشـاكل ا لتع

يق يدي ابملعىن ا لضا  . هاحتويرألشاكل املعارصة ألداهئا ووا") لتقل

يا،  .7 يدي ناث يـوايلتقلإذا اكن اإلبداع ا يـة حتفاعال  سمة املمـزية لألعـامل اإلبدا ع بـني اإلبـداع امجلـاعي والفـردي، فـإن ا لـ
يدية" يدعىل نافِّ أهنا تعريه" لتقلا متع حميلتقل  يه وميارسهجم يح و نجـز فـرد إبـداعا . عل ما زال حيافظ  نـدما  يوحـىت  قامئـا عـىل ع

ياقه العريف، فإن هذا اإلبـداع ال يكـون يد داخل  تقا سـا ل هويـة مفهـوم  يف إطـار يـدخلهل بـل " ملـاك"ل ية وا سؤو لشرتك  ل للمـ مـ
متعوالائامتن يد ا جمل عىل  هذا ابلطابع . صع سم إبداعا  كوهذا هو ما  يدي"ي يـدي ". لتقلا ثقـايف ا بـري ا تقلوقـد يكـون ألشـاكل ا ل لتع ل

نه اآلن فا يف مرحةل من املِّمؤل  . حتديد ماكنه من املمكنيكفي أال يكون أو ليس معروفالكراحل، 

يدي معوما .8 ثقايف ا بري ا تقلوبإجياز، فإن أشاكل ا ل لتع  :ل

شاط فكري إبداعي، )أ (   نيه مثار 
ها )ب( يد، ينقلو لتقليل إىل آخر إما شفواي أو عن طريق ا  ج
ية ألحد اتعرب عنو )ج( ية والاجامت ثقا هوية ا جمل ا ع فل ية،ل  حمللمتعات ا
نارص ممزيةو )د( عتكون من  ية، لرتاثت متعات ا حملل أحد ا     جمل
يس من املمكن حتديد أماكهنم ويه منو )هـ( سوا معروفني أو  نع مؤلفني  ل  ي نع أو /لص ية،صمن  حملمتعات   جم
ية،كثرياو )و( ية ود بداية ألغراض رو تدع يف ا ن ما  ح يب لت ُ 
تخدم املوارد اكثرياو )ز( ي ما  بسـ ها ولطت تدا عية يف ا ب  خها،نسع
هايه و )ح( عمنو وتطور ويعاد إبدا ت متع احمليل ت مترار داخل ا جملاب  .سـ

تخدم مصطلح  .9 متع احمليل"يسـو نـة " جملا بق به العمـل يف الواثئـق الـيت أعـدت  يل هذا، وفقا ملا  تح رشوع ا للجيف  سـ ل ل ُم

يل  ية ادلوية،  يحاحلكو لل متعات اعامةم ية وا شعوب األ ت إىل ا صل لل يةجمل ثقا متعات ا ية وغريها من ا فيدية وا ل حملل هـدف .جملقل يس ا ل و لـ
تخدام هذه املصطلحات  شأن شارةاإل هوسـمن ا نة  ب إىل أي توافق يف اآلراء بني أعضاء ا يدينللج حاميـة أشـاكل مـن  ملـسـتفا
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يدي أو  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية أو مالءمة هذه املصطلحات أو إىل ل تخدام هذه املصط. تكلحصال لحات ألغراض هذا سـوإن ا
تخدام مصطلحات أخرى أو يل ال يؤثر يف ا تح سـا ل يةحيرص ل ية أو اإل ميه يف القوانني واإلجراءات الو قلن  .ط

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

يدي مجموعة واسعة من األشاكل ل .10 ثقايف ا تقلبري ا ل لتع تلطة ل بـري اإلبـداعية مـنامللموسة وغري امللموسخملا تـضمن . لتع ا يو
يدي ابشأن األحاكم مرشوعيف  املقرتحوصف ال ثقايف ا بري ا تقل ا ل لتع نة قامئة غري ل فيـة تـضم أكـرث مـن اوللجملعروض عىل نظر ا

نفت 35 بري،  ُص شالك من أشاكل هذا ا ئاتيفلتع   7.ف أربع 

يل مركن امللكن م .11 تح َّقرتح أن يكون هذا ا ل ثقـايف لزا وملموسا قدر اإلماكن من خالل معاجلة بعـض أشـاكل ال لبـري ا تع
بدو أهنا األكرث تعرضالتقا تيدي احملددة اليت  تغالل عن طريق ل ية الفكريةسـلال ثةل ّوقد عر. مللك ا شت واثئق سـابقة أ مـفت وان ق

متكللفعلية  لمتكل وا رشوعل يديو مل ا ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا تقلغري ا ل تع لمل يقى  8.ل تغالل املو ثةل إىل ا ســوأشارت هذه األ سـ م
برصيلواألغاين ا ليدية، والفن ا يديـة، و)ال سـامي الـرمس (تقل ية ا لتقل، واآلالت املو يـة ســيق تجـات احلر فا تـصامميمبـا فهيـا (ملن أو  لا

سدة فهيــا" األمنــاط" يــدي املقدســأداء، و)جملــا ثقــايف ا بــري ا يــدي، وأشــاكل ا ثقــايف ا بــري ا تقل أشــاكل ا ل تع تقل ل لتع ل ل رسيةل ، ةلــ وا
يالت والواثئق اخلاصة بأشاكل ا لوا سجت يةل يدي، واللكامت واألسامء والرموز األ ثقايف ا صلبري ا تقل ل  .لتع

يل إىل  .12 يدي قد  ثقايف ا بري ا ثةل أن حامية أشاكل ا حتوبني هذه األ تقل ل تع لت ل بري اإلبـداعي واملمـزي " 1 "حاميةم لتعأشاكل ا
تصل هبا؛ وأو " 2"نفسها؛  سمعة أو الطابع املمزي ا ملا ها" 3"أو /ل يـة مثلام ه (صنعأو طريقة  تجـات احلر بة  فو احلـال اب ن للمسـ لنـ

ثال يل ا سوجات عىل  ية وا ملواآلالت املو بن سيق مل  ).سـ

ية وأما  .13 يـة واآلالت املو تجـات احلر ثـل ا يـدي  ثقـايف ا بـري ا نع أشـاكل ا تـصةل بطريقـة  ثـة ا ثا ئة ا يقا ف م ســلف ن تقل ل تع صـ مل ل ملل ل ل
سوجات  شلك أكرب فملنوا بيل  هـا بوتح نـة يف  معلإىل ما تعاجلـه ا يق" تقليديـةمعـارف "صـفه للج َ ويعـال.لـضابملعـىن ا ج موضـوع ُ

تاكمل يف الويقة  سق و يدية عىل حنو  ثاملعارف ا ن متقل م  .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b)ل

تـني  .14 ثةل ملموسـة تـدخل يف إطـار ا يـل عـىل أ تح ية، من املقرتح أن يركز هذا ا ئويف ظل هذه املعلومات األسا ل ل لفسـ مـ
ت نحو ا لاألويني املذكورتني، عىل ا ل  :ايلل

يقى والفن ا )أ (  ثل املو ية،  ية وا تجات األد لا سـ ن ب من لف  ؛برصيمل
يدي؛وأداء  )ب( ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل
تصاممي )ج( ية؛لوا نون اإلبدا تجات احلرية وغريها من ا سدة يف ا ع ا ن لفجمل ف  مل
رسية؛ )د( يدي ا ثقايف ا بري ا لوأشاكل ا تقل ل لتع  ل
يديةصلواألسامء واللكامت والرموز األ )هـ(  .لتقلية وا

هدف من هذا الرتكزي هو جعل .15 يل واحضا وحمددا قدلوا تح ل هذا ا تفـاءهذا ال يعـين لكن .  اإلماكنرل ى  أشـاكل أخـرنا
نارص أخرى من ا يدي و ثقايف ا بري ا عمن ا تقل ل لتع ثقايف غري امللموسلرتاثل ية وابحلاجة إىل امحلاية، ل ا مهسم يه أيضا ابأل  . تت

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/12/4(c)، 1املادة   7
8  WIPO/GRTKF/IC/5/3 شامل؛ يل ا تح بو، ا لالو ل ل  .ي



WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev. 

ANNEX I 

- 6 - 

 "امحلاية"معىن 

ية الفكريةاخلصا  مللكئص العامة محلاية ا

ها .16 سعى إىل  ية اليت  يا يعهتا واألهداف ا يث  ية الفكرية من  يقنوع نظم ا ح مللك حتقت تت سـ سـ لب يل . ط سـبحفـق املؤلـف، عـىل 
ثال، هو حق  تحمك يف يف ؤلفاململا سلا ناءات أل  اكماليكفل حتكام املؤلف ال بيد أن حق.  الفكريةخ إبداعاتهن  ســتثنه خيضع ال

تلفة مصمت قييداتتو ل  يق لُخم ياجات إىل حامية اإلبداع بني فتو ياانت أما. نورش املعلوماتحتالا تجارية وا ب حامية العالمات ا لل
ية إىل حامية  هرةفاجلغرا تنيلشا سمعة ا لل وا تجـاهتم وام حيظى هبل تجار و م ا ن  قـد ممـا، عالمـاتذه ال هبـدون تـرصحي ننـع الاتفـاعمل

سـهتكلضي  .مللل ا

يةوميكن   .17 ية الفكرية حقوقا  شمل حامية ا للملكأن  مللك ندما . ت ثل احلقـوق املا هذه احلقوقتكونعو ل،   تاملرتبـة عـىليـة م
سه ممارسـهتامن ن صاحهبا ّمتكحق املؤلف،  ترصحي بنف  يص ابحلـق( بفعل ذكل للغريلأو ا خأي إماكية الرت نـع ) ن  مـن الغـريمأو 

 .فعل ذكل

ية الفكرية  .18 شمل حامية ا مللكوال  يةت نح حقوق ا مللكابلرضورة  نويـة -م ثال، فإن احلقـوق ا يل ا ملع وعىل  مل  تاملرتبـة عـىلسب
تحمك يفن من ّمتكحق املؤلف  ية لاحلقوق املاانقضاء حىت بعد وه أم ال، ن الاتفاع بنال يف إماكية ما، صنفمب ن طريقة الاتفاعلا

بارية عىل غرار ذكل  و.يف بعض احلاالت يص اإل جسمح الرتا خ يةغري ا(ت نظـمي طريقـة الاتفـاعيف إطار حق املؤلـف )علطو ن   بت
ثـال، املـادة " (وة معقوةلإات"أو "  عادةلماكفأة"وبدفع صنف مب يل ا ملانظر، عىل  يـا(11سـب يـة ) 1(13 واملـادة )2)(ناث قمـن اتفا

 ).برن

يدي ثقايف ا بري ا ية الفكرية األسب ألشاكل ا تقلأنواع حامية ا ل تع لن ل  مللك

يدي ل ا معظم أشاكّملا اكن .19 ثقايف ا تقلبري ا ل لتع فنيـة، فـإن حـق املؤلـف واحلقـوق اجملـاورة يه لا األداء وصنفاتملـا منل
ثقـايف ا بـري ا سب ألشـاكل ا يـة الفكريـة األ لنظم ا لل تع نـ ية حلـق املؤلـف واثئـق سـتعرضتـ و.قليـديتمللك بـادئ الر سـسـابقة ا  ئيـمل

هاواحلقوق اجملاورة  ي عىل تطبيقو ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تصامميوميكن حامية  9.ديل ية لا نا يدية كرسوم ومناذج  عا صـ  وفـامي .لتقل
ناسـهبا أكرث هوخيص األسامء والعالمات والرموز، فإن يـاانتي ما  يـة الفكريـة الـيت حتمـي العالمـات وا لب نظم ا  إىل جانـب مللك
رشوعة سة غري ا نا تعلقة اب ملالقوانني ا ف مل  .مل

يات  ية الفكريةقاتفا بةل ادلومللكومعاهدات ا نا سـية ا  مل

ية الفكرية .20 مللكيس من قانون دويل خاص اب يات ومعاهدات حق املؤلـف واحلقـوق اجملـاورة الـيت تـديرها  .ل قوتوفر اتفا
بادئ واملعايري اليت  بو إطارا دويا  تطبقالو للم ل ياتهاي يـة ق ادلول املصادقة عىل هذه الاتفا نص . طنواملعاهدات يف القـوانني الو تـو

يات واملعا تالفـقالاتفا يـة ا رشيعات الو تلـف ا تايل فقـد  شأن مجموعة من القضااي واب خهدات ادلوية عىل املرونة  ن تـ خت ل ب طل بـريا ال ك 
سأةل وهكذا . نظام قانوين إىل آخرمن  بل لك يشء  ية الفكرية يف الواقع يه أوال و مفإن حامية ا ق  . القانون احمليليبت فهيامللك

هل املعاهدات ادلوية أيضا بصورة هممة  لو ية عىل أساستس بإنفاذ احلقوق يف األنظمة القانوية األ جنن
يـة واملعـامةل   طناملعـامةل الو

ثل  .ملاب
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يل .21 تح يحال إلهيا يف هذا ا ية اليت  ية الفكرية ادلوية الر يات ومعاهدات ا لوترد فامي ييل اتفا ل سـ سـ ُل ئي مللك  :ق

ناين األداء )أ (  ية ادلوية محلاية  فالاتفا يالت الصو لق تجي ا تو سج لتن ئات اإلذاعة يةم نةهيو ية  ("1961 لسـ  قاتفا
نة روما  ؛)1961لسـ 

يةو )ب( نا ية ا ية ابريس محلاية ا عاتفا لص مللك ية ابريس ("1967 لسـنة ق  ؛)"1967 لسـنة قاتفا
ية برن و )ج( يةقاتفا ية وا نفات األد نمحلاية ا ب ية برن" (1971 لسـنة لفملص  ؛)"1971 لسـنة قاتفا
ية اتفو )د( تجي الفونوغرحامقا ساخ فونوغراماهتم دون ترصحيمنية  ية  ("1971 لسـنة سـتنامات من ا قاتفا

 ؛")1971 لسـنة الفونوغرامات
تجارةاتفاق و )هـ( تصةل اب ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل  ؛")ياتفاق تربس ("1994 لسـنة مللك
بوو )و(  ؛1996 لسـنة بشأن حق املؤلف يمعاهدة الو
بوو )ز( يل الص يمعاهدة الو سجشأن األداء وا  .1996 لسـنة ويتلتب

 "الهنوض"أو " احلفاظ "أو" الصون"لويس " امحلاية"

هم من لكمة  .22 نة،  شات اليت جرت سابقا داخل ا نا ُيفوفقا  للج ق نة اذلي اختذته يف دورهتا " امحلاية"للم للجيف قرار ا
رشة يف فرباير  ية  ثا عا ن ملهوم ا، أهنا تعين امحلاية 2008ل ي(لكية الفكرية مبف ، أي حامية )"نامحلاية القانوية"عبارة باان حوحيال إلهيا أ

تاكر باإلبداع الفكري لإلسان وا  . دون ترصحينتفاع هباالاه من اتن

يزي  .23 ياق عن " حامية"متوميكن  ية الفكرية يف هذا ا لسـا ثقايف " صون"مللك يه"وألالرتاث ا ، "الهنوض به"أو" علاحلفاظ 
بارا عهذه  يل معوماف ثق إىل حتديدحتت  يطه ايف امللموس وغري امللموسل الرتاث ا شـ وتويقه ونقهل و بقائه أو من أجل ضامن تنث
ته تدا ما يدي وويف حني أن. سـ ثقايف ا بري ا ية إىل احلفاظ عىل أشاكل ا تقل األدوات والربامج الرا ل لتع ل  ةلممكة وهمم الهنوض هبام

يل يركز عىل امحلاية القانوياية هذه األشاكل محل تح بري، فإن هذا ا نمن ا ل ل يدي، وذكل وفقا لتع ثقايف ا بري ا تقلة ألشاكل ا ل لتع ل
نة يف فرباير  ية الفكرية وتعلق بصون . 2008للجللقرار اذلي اختذته ا تصل اب توميكن أن تلعب القوانني والربامج اليت ال  مللكت

ية الفكرية ،الهنوض بهي ورتاث احلال تعلقة حبامية ا تكامل القوانني ا يدا يف ا مللكدورا  ملمف سـتجابة للعديد من وميكن الا. سـ
تطلعات  ية لا متعات ا حمللاليت أشارت إلهيا ا يس من خالل تدابري جمل يدي،  ثقايف ا بري ا تصةل بأشاكل ا لا تقل ل تع لمل ية بشأنل مللك ا

يه  ثقايف واحلفاظ  علالفكرية بل من خالل تدابري وبرامج خاصة بصون الرتاث ا تخدم . الهنوض بهول تسـوإىل جانب هذا، 
متعات ا حمللا ثل تكل جمل تحدثةمية أدوات أخرى  يدي ملسـا ثقايف ا بريها ا تخدام أشاكل  نع ا يهنا العرية،  تقل يف إطار قوا ل تع سـ لمل ف ن

يه تخداما غري مرغوب  فا بقت. سـ يدية وغريها من  سـوقد  يح لألسامء واللكامت والرموز ا تخدام ا تقلإشارة إىل أن الا لصح لسـ
ساعد يف احل يدي قد  ثقايف ا بري ا يأشاكل ا تقل ل لتع ية ل ثقافات األ صلفاظ عىل ا  .والهنوض هبال

تصةل حبامية  يديمأهداف  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

ية فامي خيص ذكرت .24 متعات ا نوعة من األهداف اليت حددهتا ادلول وا حملل واثئق سابقة مجموعة  جملت ثقايف م بري ا لأشاكل ا لتع
يدي، تعلقة بمرشوعضمن يتو10لتقلا بريمل األحاكم ا يديلتعأشاكل ا ثقايف ا تقل ا بعض مهنا . املقرتحة مجموعة من األهدافلل ل وا
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يدي ثقايف ا بري ا ية الفكرية وحامية أشاكل ا بارش أكرث اب شلك  ها  تصل  تقلأهداف عامة يف حني  ل تع ب لي ل مللك م هد . بعض ستُشوقد ا
تحدة  يةملأيضا بإعالن األمم ا شعوب األ صلشأن حقوق ا ل ييعرب عن مكصدر ب شعوب األ صل تطلعات ا  .ةل

يل ول .25 تح لرتكزي هذا ا سابقة والقرار سلاميحمددا تركزيا ل شات ا نا يا مع ا ل، ومتا ق مل نة يف فرباير اذلي اختذشـ ، 2008للجته ا
بارشا عل األهداف اقرتح أن يرُي يل تركزيا  تح ملكز ا ل يديتصةلمل ثقايف ا بري ا تقل حتديدا حبامية أشاكل ا ل لتع ية   مبوجبل مللكا

 .الفكرية

توجيدر  .26 ية الفكرية، لا تصةل اب يارات غري  ناك أيضا  مللكذكري، مع مراعاة أن  م خ ية ه نة احلكو شاركني يف ا مبأن ا للج مل
يةلادلوية قد أشاروا إىل أهداف  ية وغري لشـىت ما ية الفكرية، لما تصةل اب مللك  يدي، مهنا ألغراضم ثقايف ا بري ا تقل بأشاكل ا ل لتع ل

 :مثال

ية الفكرية دلمع ا )أ (  لحامية ا تصاديةمللك قية الا ية الفكرية : تمن بة اب ية يف املطا متعات ا مللكترغب بعض ا ل حملل جمل

يهتا  هام يف  ها جتاراي كإ تغال متكن من ا يدي  ثقايف ا بري ا منوممارسـهتا فامي خيص أشاكل ا سـ تقل ل تتع سل ل ت ل ل
تصادية؛  قالا

 
ية الفو )ب( تخداهممللكحامية ا نع الغري من ا سـكرية  شلكمل يهبا  ية يف ق: ف غري املرغوب  متعات ا حمللد ترغب بعض ا جمل

ثقايف بري ا ية الفكرية فامي خيص أشاكل ا لممارسة حقوق ا لتع تخدام  امللك نع الغري من ا سـيدي  مل أشاكل لتقل
يدي ثقايف ا تقلبريها ا ل هالتع سو يق أو  تخدام ت يةاملرضسـ، مبا يف ذكل الا ثقا ية ا نا ف أو املذل من ا لح ، ل

ثل ثقافاهتا  تخدام اذلي  ميوالا يق؛المتثيسـ  ق غري د
 
ية الفكرية )ج( ية الفكرية أو : مللكوامحلاية من ا ساب ا نع الغري من ا ية أيضا عىل  متعات ا مللكنصب اهامتم ا تم حملل كي جمل

يدي ثقايف ا بري ا تفاظ هبا فامي خيص أشاكل ا تقلالا ل لتع ل تقة مهنا أو احملور واألعاملح ّ ا هاملشـ تتبع هذا سـيو. لة 
ية يات دفا تخدام آ عا ل ترب مؤذية ملصاحل ملنع أ سـ ية الفكرية اليت  تعو تفادي حصول الغري عىل حقوق ا مللك

متع احمليل  بت دون موافقة ا متع احمليل، أو اليت ا جملا ية("كتُسجمل  ").عحامية دفا

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل حمددة من امحلاية املرغوب فهيا ألشاكل ا ل لتع  ل

تلفة من أشاك .27 خمنوع طرق الاتفاع بأشاكل  ن يدي يفتت ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع تلفل تعرض واثئق .  أحناء العاملخم  تسـو
ثةل عىل أنواع متكل نة أ ّسابقة  م باه إلهياللج ية الا متعات األ ثقايف، اليت وهجت ا بري ا نت أشاكل ا صل ل جملتع  11.ل

ية وغريها من أحصاب املصاحل  .28 متعات ا ية أن ا ثةل الوا حمللوبني هذه األ قع جملت  :يليدعون إىل ما يم

يدي منحامية أشاكل ا )أ (  ثقايف ا تقلبري ا ل لتع س ل ثل ا نالاتفاع دون ترصحي،  لن توزيع واألداء تحويرلخ وام ل وا
تجاري؛األفعالوغريها من  ل، ال سـامي الاتفاع ا  ن
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تخداممنع و )ب( نال أشاكل اسـا تخداما  يدي ا ثقايف ا يبري ا سـ تقل ل همتع ية أو مؤذاي اضاروأ ل ثقا ية ا نا ف من ا لح ل
 ية؛حالروو

ّنع متكلو )ج( يديم ثقايف ا بري ا تقل مسعة أشاكل ا ل لتع ها بطرق ا أو الطل يدي لبع املمزي  تج  تقلتلمح إىل   من عريقمن
تخدام خالل  تعلق اب اكذبةبياانت مضلةل أو سـا بين ،أو العراقة ةلاألصيفامي  هذه األشاكل من " منط"ت أو 
بري  .لتعا

ند الا ذكر إهاملمنع و )د( يدي؛أنتفاع بعاملصدر  ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع   ل

يدي  )هـ( ثقايف ا بري ا ية ألشاكل ا تقلوامحلاية ادلفا ل تع لع بري هذه من حصول الغري عىل (ل ناها حامية أشاكل ا تعو لمع
ية الفكرية   ؛)من حتويرهاأو فهيا مللكحقوق ا

نع ا )و( لو يدي  عن ]دون ترصحي[كشف م ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تومةل رسملكا  .يةل أو ا

يارات  .29 يح ا خلوتو ض يل موضوع تركزي معيل ل تح لوجعل هذا ا ية كز عىل ن يرُ، يقرتح أتطبيقيول ئيسـهذه األشاكل الر
ت شـهتا يف واثئق سابقة جاء من امحلاية كامةلسـا نا ها و ق تعر م   .يف

تحديد .30 يدي، يقرتح الرتكزي اب ثقايف ا بري ا ية ألشاكل ا لوفامي خيص امحلاية ادلفا تقل ل تع ُع ل  ادلعوات إىل امحلاية من  عىلل
يام  تصاممي قوق احلممارسة حق املؤلف و" 1"دون ترصحي لقا ثقايف عىلليف ا بري ا تقة من أشاكل ا نفات ا ل ا تع شـ لملص مل

ية، و تجات احلر يدي، مبا فهيا ا فا ن ملتقل ية و" 2"ل تجارية فامي خيص األسامء واللكامت والرموز األ ساب حامية العالمة ا صلا ل كت
يدي  .،دون ترصحيةلتقلوا

شت يف الويقة .31 ثوقد نو يل WIPO/GRTKF/IC/6/3 Add. ق يف الرباءات  تخدام أدوات  ه إماكية ا ن سـ لتسن تص
تصةل ابالخرتاعات املطالب هبا يدي ا ثقايف ا بري ا بحث يف واثئق الرباءات اليت تغطي أشاكل ا ملا تقل ل تع لل ساعد . ل يوميكن أن 

يف هذه  تخدام أدوات ا نا يدي داخل اج واثريف إدلتصسـ ثقايف ا بري ا تصةل بأشاكل ا تقلئق الرباءات ا ل تع لمل ية "ل لتقنحاةل ا
سابقة ية ا نا لا ع يحد اليت مي" لص بحث فهيا، مما  سـكن ا نح براءات ل يدي يف ممن احامتل  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شوف ل ملكا

تعلق هبا بل أو براءات  تعهنا من   .ق

ثغراث"معىن    "لا

نة  القرار اذلي اختيقتيض .32 ية ادلوية للجذته ا لاحلكو سابقةم شأن ليف دورهتا ا يل  ب إجراء  ثغرات"حتل فامي خيص " لا
توى ادلويل " سـالالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئة عىل ا ثقايف من أجل تأمنيملن بري ا ل امحلاية ألشاكل ا لتع

يدي بري الفوللكوري/لتقلا  ".لتعأشاكل ا
هوم  .33 تخدم " ثغرة"مفويعين  نةيفملسـا ياللج قرار ا تصاداي أو ثقا ياجا ا ف ا ق يا مل يلب أوحت وإن حتديد هذه . ع اجامت

يمي ما  ية و ية أو الاجامت ثقا تصادية أو ا ياجات الا تقالا ف عق ل يقنيأم ال هو إجراء " ُليب"حت لنقصه ا ية مبا أن  ي نة احلكو ما للج
تفق بعد عىل لادلوية  ندرج.هذه القضاايتمل  ياج مل يلبتعر ي و بت يف رضورة سده" ثغرة"وصفه  بحتيف ا  يف  أم ال،لبل ا

 . ادلول األعضاءهاضااي اليت تقرر القإطار
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نة، ميكن حت .34 تجابة لقرار ا شلك فعيل، رمغ ذكل، من أجل الا للجوللعمل  سـ ثغرات فامي خيصديدب  :ل ا

متعا )أ (  ية جملأشاكل امحلاية اليت ترغب فهيا ادلول وا شار إلهيا أعاله(حمللت ا  ؛)ملا

نواقصو )ب( ية الفكرية القامئ، لحوظةامل واحملددةتقنية لا لا لتصل بأشاكل االيت مللك يف نظام ا ثقايف ت لبري ا تع
يدي ياانت وغريها من الواثئق واملوادالردود عىل ت وقد أشار. لتقلا سابقةسـتبا نة ل ا للج اليت أعدت  إىل هذه ُ

يضة شة  نا شـهتا  يوب وان تفا مسـم ق ق  12.لع

نا.  امحلاية املرغوب فهيا أعاله أشاكلانددحوقد  .35 ية حواقرت يود  ية  تا نارص ا ن ا ل ل تقلع ية تنطوي علهياحمددة وكق مللك نظم ا
يدياألكرث اتصاالالفكرية  ثقايف ا بري ا تقل بأشاكل ا ل لتع  :ل

تك"رشط  )أ (  نفات : "رملباألصاةل يف ا ي"ملصال حيمي حق املؤلف سوى ا تجاعلام بأن، "ةصلاأل ت ملن العديد من ا
ست األ ية  ية وا يد ن لب ية"لف تصاممين إ أيضا قيل و.هبذا املعىن" صلأ يدلا ست لتقل ا ية"أو " جديدة"ليية  " صلأ

ية نا عتحظى حبامية الرسوم والامنذج ا لص نفات القامئة عىل  وأما. ل يديحتويرملصا ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع  ل
ها صفميكن حاميهتا بو ية"تصاممي  وصنفاتم ف ية " إىلومهنا ادلعوات، "صلأ  ؛)انظر أدانه" (عحامية دفا

ية" )ب( ية تتطلب حامية حق املؤلف: "مللكا نا ع والرسوم والامنذج ا  من الواحد أو أكرث معروفابدع ملا أن يكونلص
تفادة من هذه احلقوق نه الا سـأجل حتديد أحصاب احلقوق ومن  الصعب، إن مل يكن من من لكن  .ميك

يل،  بريمعرفةملسـتحا بدعي أشاكل ا لتع  تايلم يدي، واب ثقايف ا ل ا تقل يد من مهلل ، نوملسـتف أحصاب احلقوق وا
بري ألنذكل شلك جامعي لتع هذه األشاكل يف ا تكل  تدع و ب  مت نا نعرفتُب بدعهيا نأو جملرد أ وقد . ماكهنمأو م 

هوم  ية"مفيكون أيضا  ية " مللكا شعوب األ ية الفكرية غربا عن العديد من ا ياق ا صليف  ل ي  انظر أدانه يف(مللكسـ
ية"إطار   ؛")هميالفجوة املفا

يت )ج( يت يف: لتثبا لتثبنع رشط ا تعلقة حبمي ية ا مل العديد من القوانني الو ثقايف غري طن بري ا لق املؤلف أشاكل ا لتع
تة يف امللموسة ثل احلاكايت أو الرقصات أو األغاين، من احلصول عىل امحلاية إذا مل تكن  شفوية،  ب وا مثل م
توبل. أو دعامةشلك  بري تسـ ال  تة"لتعيف بعض أشاكل ا ثل الرمس عىل الوجه والرمس " ملثبا يت،  مرشط ا لتثب

سد و يةجلعىل ا نحواتت الر ملا يدي. مل ثقايف ا بري ا نح احلقوق يف أشاكل ا تقلومن هجة أخرى،  ل تع لتم ل سجةل ُ مل ا
شخص أو املوثقة ية ولل  يقى اإل ثني يف جمال املو با ثل ا يت هذه،  نالقامئ عىل أعامل ا ح م ثب سـث ل  الفوللكور وغريمهلت

ثني با حمن ا يدي ل ويس،ل ثقايف ا بري ا تقلحلاميل أشاكل ا ل لتع  .ل

بعض: مدة امحلاية )د( لتج ا ية حي نا ع عىل أن املدة احملددة محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والرسوم والامنذج ا لص
يدي ثقايف ا بري ا ناسب مع أشاكل ا تقلال  ل لتع ل بدء ال . تت لـي ابدئ ذي ا حتياج إىل حامية أشاكل تليب الافه

يدي  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع مترارل متع احمليل قامئا فهيايكون أو عىل األقل طوال املدة اليت سـاب تلزم املدة  .جمل ا تسـو
تداع أيضا احملددة للحامية  تأكد من اترخي ا با  ما يكون كثريا، وهو األمر اذلي  مرةولأو إصداره ألصنف ملال

لتهوال يف حاةل أشاكل ا يدي؛جم ثقايف ا تقلبري ا ل  لع
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ية )هـ( رشوط ا شلكا تيضحق املؤلف واحلقوق اجملاورةمع أن : لل ية  يق ال  يل يبقى رشطا، شلكأية رشوط  لتسج ا
تجديد  تجارية الاميةفامي خيص حلوا ية والعالمات ا نا لرسوم والامنذج ا ع رشطني هذقيل إنوقد . لص ئقان  عالين ا

يدية واألأمام  متعات ا تفاع ا تقلا لن ية الفكرية املذكورين؛جمل نظايم ا مللكية  ب  صل

ي )و( ناءات وا لتقيالا ية الفكرلنإىل جانب مدة امحلاية احملددة اب: اتدسـتث مللكبة ملعظم أشاكل ا يل إن سـ قية، 
ية الفكرية تضمن عادةمللكقوانني ا يدات ت  ناءات و تقيا ثقايف سـتث بري ا ناسب مع أشاكل ا ل أخرى ال  لتع تت

يدي يل ا.لتقلا مل وعىل  هودة  سـتثناءاتالاثال، فإن سب سمح يف نظام حق املؤلفملعا ب اليت  نحواتت نسخت م 
يدوية ية من احلرف ا نفات  لأو  ن شلك دامئ يف ماكن عام معروضةفمص ية أو رسوم ، ب  فيف صور فوتوغرا

ية وتقوض احلقوق العريةميكن أنوغريها من الطرق بدون إذن،  متعات األ شاعر ا ف ختدش  صل ، كذكلو. جملم
ية تسمح ها احملفوظاتدلور حق املؤلف بشأن طن القوانني الو بات العامة وادلوائر املامثةل  ب وا لملك خ نست

هور ها رهن إشارة ا نفات وو مجلا ضع ناءات وا .ملص لواكنت بعض هذه الا متعات و موضتقييداتسـتث تقاد ا جملع ا ن
بعض عىل  يدية، يف حني شدد ا ية وا لاأل تقل ناءاترضورة أن تراعيلصل   الصاحل العام؛ تقييدات وسـتث أية ا

ية )ز( ية تسـهتجن : عامحلاية ادلفا متعات األ شعوب وا صلا رشاكت إقدامجملل يدل ا  أشاكل تقلواألفراد من خارهجا عىل 
يدي أو ثقايف ا تقلبريها ا ل هالتع تخداهما نقل  هام وسـوا سابل مكصدر إ ية الفكرية ملا كتا مللك امحلاية مبوجب ا
نفات أو  مصتقونه من  تجات تصاممييشـ ية، . ملنأو عالمات جتارية أو غريها من ا متعات ا حمللوقد أعربت ا جمل

ها إزاء ا ثال، عن  يل ا قلعىل  ملب ية بس جتفاع هجات خار  اإلشاراتريها من وغوتصاممي ورموز لكامت وأسامء ن
تفاع ها كعالمات جتاريةناملمزية ا انون أو قحق املؤلف قانون وعالوة عىل ذكل، ال حيمي . تسجيلا جتاراي و

ية نا عالرسوم والامنذج ا ية " مناطأ "لص ية وا نفات األد نا ب تصامميلفملص  .لوا

بارش شلك  يل  تح ها هذا ا ثغرات اليت ال يعا ما بجل ل ل  ل

ية .36 ية امللحوظإن اقرتاح الرتكزي عىل هذ: هميالفجوة املفا يوب احملددة وا نه ا ية الفكرية القامئة ال يريم لتقلع مللكة يف نظم ا
تالفاتجحب إىل يقة بني تطلعات وخ الا ية ا لعم املفا ية الفكرية رؤىهمي ية ونظام ا شعوب األ مللك ا صل يديل وإىل جانب . لتقلا

يعذكل،  ية ومجليقر ا تالفات املفا همي ابلروابط القامئة بني الا نواقصخ يةلا شاركونربوقد ع .لتقن ا ية يف مل ا متعات األ صل من ا جمل

نة  ئات أللجا بريا هيويف  يدي ق عن عدم ااحضاوتعخرى  ية الفكرية ا هم بأن نظام ا تقلنا لت مللك ياجاهتم يسـتطيع ع تجابة ال تالا حسـ
ية هوم .سـاألسا يل إن  ثال،  يل ا مف وعىل  ق ملب ية"س هويم " مللكا يدي ال يامتىش مع  ية الفكرية ا يق يف نظام ا مفادل مللك لتقلق

ية نظم العر ياق القوانني وا ية والائامتن يف  سؤو فا ل سـ ل نح حق املؤلف إذ .مل يةحقوقمي  ثارية ملك    خاصة عىل حنو فردي،سـتئا
ية أما متعات األ صل املؤلفون يف ا يات فيخضعونجمل سؤو ل قواعد ولواحئ و به، متقلبةمعقدة وم تخدام أو اإلدارة، حب شـأ سـقوق الا

يةاليت تكون  يعهتاعجام  13.بطب 

يل  .37 تح هذا ا لوال ميكن  ل تالفات معاجلةل يةخ هذه الا يك عن تسـاألسا هاه معاجلة اتمة ان هدف من . لقدمي حلول  لوإن ا
ية  نفات اإلبدا تجاري  تغالل ا سامح ابال عنظام حق املؤلف ابألساس هو ا للمص ل سـ لكن . متاكئف قدر اإلماكنعىل حنو عادل ول

يدي  ثقايف ا بري ا تقلالعديد من أشاكل ا ل لتع ُل ية ت ية ود بداية ألغراض رو نتدع يف ا ح يب صل إىل أكرب عدد ممكن من تلويس ليك ل

                                                           
  45 الصفحة ،McDonald؛ 3، الصفحة WIPO/GRTKF/IC/3/11انظر   13
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هو ثلام نوقش . رمجلا ُو نةم يدي 14للجسابقا داخل ا ثقايف ا بريها ا تعلقة بأشاكل  ية ا متعات األ ياجات ا ية ا تقل، ميكن  ل تع مل صل ت لب جملتل ح
يات  تخدام آ ية الفكرية أو من خالل ا شاء نظام خاص  ية الفكرية، من خالل إ يهتا مضن إطار  لاليت ال ميكن  سـ للملكن للملك تلب

ياتغري ية الفكريةل آ ثيةل من الاننيب أو مللك ا ثل القوتشك ية وغريها من حقوق م،  ثقا تجديف واحلقوق ا تصةل اب فانني ا ل ل مل
هري وحقوقابناإلسان و ثقايف وا لتشلكرامة واحلفاظ عىل الرتاث ا هد بإعالن. حرمة األشخاص ادلعاية ول  األمم ستُشوقد ا

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلا ل ب يمكصدر يعرب عن مل شعوب األ صل تطلعات ا  .ة يف هذا الصددل

ية .38 نيت : لعملالفجوة ا بو يف بداية هذا الربانمج يف  تقيص احلقائق اذلي قامت به الو تعلق  يا، أبرز العمل ا ساث ي ب مل ن
ية بني أن من199915 و1998 ية وا متعات األ تفاع ا حملل العوائق املاثةل أمام ا صل تفاعا فعاال،  بجملن ية الفكرية ا نأدوات ا رمبا ومللك

ها ية العوائق ،مهمن أ ية لعملا شارات القانوية والوسائل املا تفادة من الا ثل انعدام إماكية الا ل،  ن ت سـ سن بة م نا سـا ساب مل كتال
ثةت وبني.احلقوق وإنفاذها با ح ا بو، جانكل ية يف الفصل اذلي حيمل ،ي يف دراسات قامت هبا لصاحل الو لعمل هذه العوائق ا

تجارية محلاية "عنوان  لالاتفاع ابلعالمات ا يدين ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ثال" ل يل ا ملعىل  ُوقد قدمت اقرتاحات عديدة . سب
هذه العوائق،  تصدي  لمن أجل ا تخداممهنال نازعاتسـ ا سوية ا بل بديةل  مل  ت ية موضوع تركزي 16.لسـ ست هذه العوائق ا لعملو لي

يل تح لهذا ا  .ل

ثقايف .39 بري ا لأشاكل ا يديلتع شرتكةلتقل ا ثا،  :مل ا تكررة مل إحدى اإنلاث برية وا ملشالك ا بري بشأنلك لتع حامية أشاكل ا
يدي  ثقايف ا تقلا يدي لحتديد ماكل ايه لل ثقايف ا تقلبري ا ل شرتكة بنيمىت اكنتلتع متع حميل واحد سواء يف اإلقلمي م  جم أكرث من 

تلفة سه أو يف أقالمي  خمالوطين  سأةل. نف نظر أكرث يف هذه ا نة أن  يكون عىل ا ملو ت للج يا. سـ خلوشمل ا رات املطروحة ملعاجلهتا ت
تكل  ية بأن  متعات ا سامح  شرتكة للحقوق وا ية ا متا حملل ل للمجمل يديا حقوقفرادىمللك ثقايف ا بري ا تقل يف أشاكل ا ل لتع تكون اليت  ل

ها أو يه شاهبةنفس  بعض. متتكون  يق عىل جعل القوانني وامللوشدد ا نرصا حاسامف العرثوا نة وأحد احللول األ. عية  ملمكخرى ا
نحلهذه  سأةل يه  ما يار اجملل احلقوق لدلوةل أو مل خلئة قانوية، وقد أشارت إىل هذا ا ن يةهي  تكون وميكن أن. يقموعة األفر

ية القامئة يات اإل نظامت واآل ميا ل سأةل أيضا  قلمل ميي"مهجات فاعةل هممة يف حل   ".قلالفوللكور اإل

ثغرات  .40 ية الفكريةل املالزمةلا يأخريا،  :مللكنظم ا تح ليف ا تصةل " 1" الضوء عىل  حماوةل من أجل إلقاءلل ثغرات ا ملا ل
يدياحتديد ثقايف ا بري ا تقل بأشاكل ا ل لتع يديو"2"، ل ثقايف ا بري ا تاحة ألشاكل ا ثغرات يف امحلاية ا تقلا ل تع مل لل يه ثغرات و، ل

ية الفكريةم نظام ا مللكالزمة  يدي ل ثقايف ا بري ا ست خاصة بأشاكل ا تقل و ل تع لي ل لثل ا(ل  حق عىلسـتثناءات  والاتقييداتم
ية الفكرية نظام).املؤلف مللك ويس نظام ا  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يفرض نظام، إذ حتمك مطلق يف املوضوع احملمي ل

ناءات وا برية من الا لابألخص مجموعة  سـتث هر عىل حدود نظام. تقييداتك ثريا ما  تظو ية الفكرية، ك يه منمللك ا  قرارات فمبا 
نطاق املوضوم ية هممة معبتعلقة  يا بارات  سـ احملمي، ا سـ ينعت بري وحامية املكل العامقب  بارات .لتعل حرية ا شة هذه الا نا ت و ق عمل

ية، ميكن الاطالع أيضا عىل  يا سـا ية"لسـ يا سـالقضااي ا ثال،  وقد.أدانه" لسـ يل ا مل أشار أحد املعلقني، عىل   إىل أنسب
ثقافات األخرى تخدام ا لا يةا مصدرسـ لعمل لإلهام هو جزء من ا تخدام ل بار ا بغي ابلرضورة ا ية، وال  سـ اإلبدا ت عع بري "منط"ين تع 

رشوع، ثقايف  ميدي متلاك غري  بريُال سـامي إذا ذكر مصدر هوتقل  .لتعذا ا

                                                           
14  WIPO/GRTKF/IC/5/3و  WIPO/GRTKF/IC/6/3. 
15

ثة تقيص احلقائق؛   بو، تقرير  بعالو  .WIPO/GRTKF/IC/5/3  وWIPO/GRTKF/IC/3/10ي
16

ثة تقيص احلقائق؛   بو، تقرير  بعالو ؛ WIPO/GRTKF/IC/5/3  وWIPO/GRTKF/IC/3/10ي

WIPO/GRTKF/IC/2/10 WIPO/GRTKF/IC/3/15. 
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يل  .41 تح رشوع ا لوال يعاجل  ل ية األوسع املذكورةهذام ية وا ثغرات املفا لعمل ا مي يضةهل بري . مسـتف معاجلة  كيد أهنا ذات قدر  ب
ية وقد ان قمن األ شـهتا أكرثمه نا نة ومن املمكن  قشـهتا ا  .مللج

 ملخص

يل  .42 تح يلك هذا ا ليلخص اجلدول أدانه  ل نحو املقرتحه يل اندمتعوا.  أعالهلعىل ا ية من أجل  ه هذه املقاربة ا تسملهنج
يل تح لإعداد ا ثار القضااي لكن اندرا و.  وقراءتهل بوببشلكيف الواقع تما  هذا وواحضم  نظر أيضا يف مدى. ك  تفادة لوميكن ا سـ ا

ية  متعات ا حمللا تفادهتا جمل سـأو مدى إماكية ا ية الفكريةا نظيف آخرأو  خيارمن ن  ما تكون كثريا وإىل جانب ذكل، مللكم ا
يدي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يدية تمربطةل تقل ارباطا ويقا بأشاكل املعارف ا ث . )WIPO/GRTKF/IC/13/5(b)انظر (لت

تايل، فإن املقاربة  متلواب نعملعا  رمغ ذكل رىنو. ة إىل حد ما مقارنة مع ما حيدث أو ما قد حيدث يف الواقعمصطدة يه مقاربة 
ية أن اعامتد رسمهنج مقاربة  يينظمة  نةم شات ا نا للج  ق  .م

ثقايف مضمون بري ا ل أشاكل ا لتع
يدي  :لتقلا

شودةامحلاية  نواقص :ملنا  : امللحوظةلا

ثل " 1" ية  ية وا تجات األد ما ن ب لفن مل
يق يديبرصيةل اونلفن واىسـاملو  ةلتقل ا

ثقايف أداء" 2" بري ا ل أشاكل ا لتع
يدي  لتقلا

تصاممي" 3"  لا

يدي " 4" ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
رسية  لا

ية " 5" صلاألسامء واللكامت والرموز األ
يدية  لتقلوا

ثقايف " 1" بري ا لحامية أشاكل ا لتع
يدي من الا  نتفاع هبا دون ترصحيلتقلا

تخدام أشاكل " 2" سـنع ا بري م لتعا
نة  تخدامات  يدي ا ثقايف ا يا سـ تقل همل ل

ية أو مؤذي/ وضارةو ثقا ية ا نا فة من ا لح ل
ية  حوالرو

الزائفة أو املضلةل منع الادعاءات " 3"
شأر يف املصدبشأن األصاةل  ملن وا

ند الاتفاع عدم ذكر " 4" ناملصدر  ع
يدي  ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع  ل

ية ألشاكل" 5" بري عامحلاية ادلفا لتع ا
يدي ثقايف ا تقلا  لل

شف دون ترصحي عن أشاكل " 6" لكا
ية أو  يدي اخلصو ثقايف ا بري ا صا تقل ل لتع ل

رسية  لا

 اةلرشط األص" 1"

ية" 2"  مللكا

يت" 3"  لتثبا

 املدة" 4"

ية " 5" رشوط ا شلكا  لل

يدات" 6" ناءات وا لتقيالا  سـتث

ية" 7"  عامحلاية ادلفا
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ثا يل .لاث تح لا  ل

توى ادلويل الالزتامات واألحاكم واإل  .ألف سـماكيات القامئة عىل ا ثقايف من أجل تأمنيملن بري ا ل امحلاية ألشاكل ا لتع
يدي بري الفوللكوري/ لتقلا  لتعأشاكل ا

ية ية وا تجات األد نا ب لفن  مل

نة  .43 ية برن  توى ادلويل يف اتفا ية عادة بقانون حق املؤلف، املكرس عىل ا ية وا تجات األد سـحتمى ا سـ ن ب لن مل قمل لف ُ1971 ،
نة يتربسواتفاق  ية  1994لسـ  ية وا تجات األد تعلق اب نفامي  ب ن لفي يديةمل بو، و.لتقلا نة بشأن حق املؤلف يمعاهدة الو . 1996لسـ 
 .لإىل هذه الصكوك ادلوية أرشانوذلا، 

ية  .44 يدي األد ثقايف ا بري ا ية محلاية أشاكل ا تا بونص هذه الصكوك عىل الالزتامات واألحاكم واإلماكيات ا تقل ل تع ل ل ن لت ل
 :نيةلفوا

يدية جيوز )أ (  ية ا ية وا تجات األد تقل حامية ا ن ب لن ية"لفمل ها أو مؤلفوها، مبوجب " صلاأل لفمبا يكفي واليت يعرف مؤ َ ُ
هوم .حق املؤلف ملف ويس  يةلتعريف يف املعاهدات ادلوية " املرفوعة أماهمااألصاةل "ل  وال تعريف عام يف ملعنا

ية بت فهيا احمل. طنالقوانني الو سأةل  تهذه  نفومع ذكل ميكن القول معوما إن . قضاايالامك يف مف  يكون ملصا
شخص آخر" أصال" نف  سوخا من  هد الفكري ومل يكن  نة من ا نطوي عىل درجة  لإذا اكن  مص ن ي مي جل  17.مع

تخلص من ذكل أن متع حميل معني، مبعىن يسـو ية  نفات أ يدي اليت تكون  ثقايف ا بري ا جمل أشاكل ا صل مص تقل ل لتع ل
سخا ست  نأهنا  نفات  عنلي ية " يه،خشص آخر أو أشخاص آخرينمص  يه الكفاية" صلأ يُوشرتط . فمبا 

توىقانون حق املؤلف  يفمسـمعوما  يا من اإلبداع اضع  بارنسب  وقد أكدت . مسـتوىفاألصاةل  رشط عتال
ياأحاكم القضاء يف أنظمة ثل أسرتا تلفة،  ية  ل قضا خم  من املمكن أن تغطي امحلاية أن20 وغريها،19 والصني18مئ

بري املعارصب حق املؤلفمبوج بارها أشاكال من اةلتع أشاكل ا يدية، اب ثقافات ا ل عن ا ت تقل عل  واألداء تحويرل
تج همة من ا ملنا بل، أو القامئة علهياملسـتل يدية املوجودة من  ية ا ية وا قات األد تقل ن لب شار إ. لف ملوتاح امحلاية ا لهيا ت

تضمن تج أديب وفين معارص  ينا  ن نارص جديدة ويكون مؤمله وميكن  21.فميكن معرتهحيا و) أو مؤلفوه(لفه ع 
ثغرة"الاطالع أدانه عىل  ية " لا ية وا تجات األد نالقامئة فامي خيص ا ب لفن ناقةلمل يل إىل آخر- ملتا دون  ج من 

  تغيري جوهري

نفات اليت مل  )ب( بدلاو" ُال يعرف مؤلفوها"بعد واليت " تُنرش"ملصوحتظى ا ليفرتض أن يكونوا من مواطين أحد ا ن ُ
نة )4(15 معال ابملادة ، ابمحلاية مبوجب حق املؤلف،األعضاء يف احتاد برن ية برن  لسـ من اتفا وقد . 1971ق

                                                           
17  Palethorpe and Verhulst ، ؛ انظر أيضا 28الصفحةRicketson, S. and Ginsburg, J., International 

Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond (New York, 
 .514 إىل 511 الصفحات من ,(2005

سضد رشكة آر أند يت احملدو؛ بولون بولون IPR 209 30ابيوناك ومارياك وآخرون ضد رشكة أندوفورن احملدودة، . م  18 وجات للمندة 
)1998 (41 IPR 513. 

ية رمق   19 يجني، ا يا يف  ية ا لقضقرار أصدرته احملمكة ا ب لعل يب سمرب 17، 246لشع  .2003ي د
20  Lucas-Schloetter ، ية شار إلهيا يف احلا شـمصدر سابق، القضااي ا  .304 إىل 301 ويف الصفحات من 238مل
21  WIPO/GRTKF/IC/5/3و  WIPO/GRTKF/IC/6/3. 
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نة  ية برن يف  سـأدرجت هذه املادة يف اتفا ق ثقايف 1967ُ بري ا ل حتديدا من أجل توفري امحلاية ألشاكل ا لتع
يدي اليت ال ميكن حتديد  هاهوية لتقلا رش.لفمؤ بغي أن تعني ا لت و ية ين تصة"طنيعات الو لمتثيل " خمسلطة 

سلطة عن طريق  شأن هذه ا بدلان األخرى  ثل هذه احلاالت، وميكن إخطار ا لاملؤلف يف  ب ل  خطي إعالنم
بو ند، إعالانمل ترسل حىت اآلن و. ييرسل إىل املدير العام للو هذا إال دوةل واحدة، ويه ا له  أن بعض ب علامك

بدلان نت قوانني للحامي األخرىلا يني سلطة  و).4(15  املادةأسس وتعممي اإلعالن عىلة س قد  يل إن  تعقد  ق
بدلان األعضاء األخرى شأنه أيضا إىل ا بو ويان  شأنه إىل الو يان  يه وإرسال  شار إ لتصة ا ب ب ي ب ب ل مل  يه خم

ست  يق العميل للامدة املذكورة و يخطوات حنو ا لب نصوص علهياامحل تقميإجراءات لتط بري آخر،  22ملاية ا بتعو
شورة ملؤلفني غري معروفني فإن ح نفات غري ا نامية ا ية ومكفوةل ململص يني أما قمبوجب الاتفا هدف من  تعا ل

تصة وما يلحق به من خطوات  يل فخمسلطة   من )3(7ومعال ابملادة .  ال أكرثتطبيق امحلاية ولإلنفاذلتسههو 
ية برن، نقيض مدة امحلاية بعد قاتفا نة من50ت  نف سـ  ناول ا"ملص وضع ا مجليف  رشوعبطريقةهور مت ، عىل "ةم 

ية يه امل أن هذه نصوص علهيا يف الاتفا قدة ا يادة اململ ية عىل نادل يهنا الو نص يف قوا ن ولدلول األعضاء أن  طت ن
نة ، للبدل نظراي، ميكن إذنو). )6(7املادة (مدة أطول  نة أو حىت ألف  نص عىل مدة مائة  سـأن  سـ ي

شار إلهيا يف نفات ا بة  ملاب للمص يد ادلويل. )4(15 املادة لنسـ اذلي " مقارنة املدد"ينطبق حمك ف، لصعأما عىل ا
يه املادة  علنص  ية)8(7ت  بدلل اامحلاية ختضع حلمك املدة املعمول هبا يفدة م" 1"وهذا يعين أن . ق من الاتفا

ي شأ اولكن" 2"، وهفاملطلوب توفري امحلاية  بدل أطول من املدة يف بدل  مل، إذا اكنت املدة يف ذكل ا ن صنف مل
بقاألدة املاحملمي، فإن  يا وهذا يعين يف الواقع العميل، أن مدة أطول من املدة . تنطقرص يه اليت  تنطبق نادل

بدلان معا  نص ا ندما  لفقط  ي بق-عىل هذه املدة األطولع توسمح املادة . تنط وإال فإن أقرص املدتني يه اليت 
ية لألطراف 20 يهنبإبرامق من الاتفا نح هذه الاتفاقات املؤلفني حقوقا أوسع ب اتفاقات خاصة فامي  متا عىل أن 

ية تضمن أحاكما أخرى غري خمالفة لالتفا ية، أو  ها الاتفا قمن تكل اليت  ق تنح  عىل أن )3(7تونص املادة . مت
نفات بة حبامية ا بدلان غري مطا ملصا ل ها إذا  اليت ال حتل بب معقولقاملفمل امس مؤ ها قد س  لف الفرتاض أن مؤ

 .سـنة 50 قبلتوىف 

ثقايفو )ج( بري ا ياانت اخلاصة بأشاكل ا لحتظى اجملموعات وقواعد ا تع لب يديل بل أو لتقل ا ق، سواء املوجودة من 
بو ويتربساتفاق ينص و. عارصة، ابمحلاية مبوجب حق املؤلفامل  بوضوح عىل بشأن حق املؤلف يمعاهدة الو

ياانتبارها مجموعاتعتواد اليت ال يغطهيا حق املؤلف اب املمجموعاتنإماكية حامية  وإىل جانب هذا، . ب وقواعد 
ية بعض األنظمةتكفل ياانت ئ القضا سجالت "وميكن الاطالع أيضا عىل . لبحامية خاصة خمصصة لقواعد ا لا

ياانت  .أدانه" لبوقواعد ا

يقى مبوجب قانون و )د( يدي اكملو ثقايف ا بري ا يالت أشاكل ا سـحتمى  تقل ل تع لسج ل ت  ".احلقوق اجملاورة"ُ

ية مبوجب حق املؤلف و .45 نفات ا يع هذه ا بة  حملماب ملص مجل  ): أعاله)ج( إىل )أ ( من (لنسـ

ترصحي مبجموعة األعامل امل )أ (  ية متكهنم من ا لحيصل أحصاب حق املؤلف عىل حقوق ما تربطة حبامية حق املؤلف ل
سخ وا نع هذه األعامل، مبا فهيا ا لأو  لن توزيع العلين  داء واألتحويرم نقل إىللوا  .مجلهور الوا

                                                           
يةمي  22 توقف عىل أية رشوط  نا بأن حق املؤلف هو حق تلقايئ وال  تذكري  شلككن ا ي ه  .ل
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نوية يف  )ب( تعون أيضا ابحلقوق ا ملعو نفيمت ملصبة ا شو( احلصانة ويف م إلهياتنسـ يه تاحلق يف الاعرتاض عىل 
رشيف و) صنفملا شأن  (لنا نهباحلق يف اختاذ القرار  شف  نف أو ا رش ا عزمان وماكن وهدف  لك ملص ). ن

بري شلك خاص ألشاكل ا يدة  نوية  ثريون أن احلقوق ا تعويرى  ب ملع لك يديمف ثقايف ا تقل ا  .لل

ية  )ج( ياة يف حاالت 50لوتدوم احلقوق املا يد ا نة عىل األقل بعد وفاة املؤلف أو آخر مؤلف ابق عىل  حل  قسـ
شرتك يف ا تأ ملا ل نوية إىل أجل غري و. توتوقف املدة احملددة للحامية عىل القانون الوطين. ل ملعقد تدوم احلقوق ا

سب القانون الوطين أيضا  .ححمدد، 

يت"ليس و )د( تة"لهذا، فإن الرسوم (رشطا للحامية مبوجب القانون ادلويل حلق املؤلف " لتثبا وغريها " ملثبغري ا
نون ا لمن ا سد وبرصيلف ثل الرمس عىل ا جلة  بدأ للحامية م يث ا ية قابةل من  نحواتت الر ملا مل  بناء عىلحمل

بادئ ادلوية لا يت"ويكون عائق ). مل بدلان " لتثبا سوابق قوانني ذات(لواردا فقط يف ا اليت )  ابألساسلا
تارت أن  توى الوطينتشرتطخا يت عىل ا ملسـ ا ثقايف .لتثب بري ا ل وإىل جانب هذا، فإن معظم أشاكل ا لتع

تة  تغالل يه أشاكل  باملعرضة لال برصي و(مثسـ لثل الفن ا يدويةم لتجات احلرف ا  ذكل سـتثين منيوقد ) من
يدي األداء احلي ثقايف ا بري ا تقل ألشاكل ا ل لتع ثقايف أداء"نظر أدانه يف اولالطالع علهيا، (ل بري ا ل أشاكل ا لتع

يدي  ").لتقلا

ها أكرث من مؤلف واحد، رشيطة أن يكون حتديد هوية توتاح امحلاية مبوجب حق املؤلف  )هـ( لفنفات اليت أ للمص
نا أو يف احلاالت اليت يكون فهيا نوي ممكاملؤلفني  نفاتيف هو صاحب حق املؤلف معخشص   .ملص ا

تصةل حبامية حق املؤلفوما يف )و( ية  م رشوط   .شلك

نة  )ز( ية برن  توى ادلويل من خالل اتفا سـوتكون امحلاية قابةل لإلنفاذ عىل ا لسـ نة يتربس واتفاق 1971قمل لسـ 
هذا، . 1994 يجة  لو بدلان حتمينت شموةل حبق املؤلف يف ا نصفات  ثقايف القابةل للحامية  بري ا ل أشاكل ا م مك ل لتع

ية األطر ية"اف يف هذين الصكني عىل أساس جنباأل  ".طناملعامةل الو

بة  .46 ية كحقوق جماورة لنسـواب يدي ا ثقايف ا بري ا حملميالت أشاكل ا تقل ل تع لسج ل  ): أعاله)د((لت

يدية تتأىت )أ (  يقى ا يالت الصوية اخلاصة ابملو نوحة  تقل امحلاية ا سـ ت سج لملم ثقايف (للت بري ا لوغريها من أشاكل ا لتع
ثل األ يدي  ما ثاللتقل نة ) مساطري واأل ية روما  لسـمن اتفا نة يتربس ، واتفاق1961ق معاهدة  و1994لسـ 

بو يل الصويت يالو سجشأن األداء وا نة لتب ظى حت امحلاية اليت هذه و".احلقوق اجملاورة"اليت تعاجل  1996لسـ 
يدي وشجع أيضا اةتصويال تتسجياللاهبا  ثقايف ا بري ا بارشة ألشاكل ا ت حامية غري  تقل ل لتع ل  وأماحلفاظ علهيا م

يدي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نقوةلل ست ،  فقط مرة واحدة يف املايض شفوايملا ية مبوجب ليو تايل  محماب ل
رشط من رشوط حق املؤلف،  يت  ية اليت شرتط ا كالقوانني الو ت لتثبن بارشة فميكن أن حتظى امحلط ماية غري 

يل صويت يهتا يف  تسجمن خالل  تيالت الصوية مهوأحصاب احلقوق يف ا. تثب تجو  لتسج منيف الواقع 
يالت ال تعون ابحلقوق الالتسجا متصوية، و سخ يف سـتئثاريةيت تأجري واإلاتحةلنا توزيع وا ل وا تعون . ل يمتوقد 

ية روما واملادة 12أيضا، معال ابملادة  بو من 15ق من اتفا يل الصويت يمعاهدة الو سجشأن األداء وا نة لتب لسـ 
ياري يف ا1996 رش ألغراض جتارية من أجل اكفأةملخت، حبق ا يالت اليت  ن يف حاةل ا تُسج ها إىل  أوبهثالت نقل 
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هور تجونو. مجلا نتقامس ا ناين األداء ملي سجلف هذه املاكفأة العادةل مع  جتليات " يف ) أدانهانظر( أداؤمه ملا
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شأن املادة ). "ل يه  تفق  يان  بووفقا  عل مب بومعاهدة من  15ل بشأن األداء  يالو

يل الصويت نة لتسجوا ثقايف 1996لسـ  بري ا يالت الصوية اخلاصة بأشاكل ا تجي ا ل، ميكن أيضا  تع ت سج لن ت لمل
شورة هب يدي غري ا نا ملتقل نحوا هذا احلق ل تجاري، أن  يمدف الرحب ا ية ُل  ميكنكام (طنمبوجب قوانني اإلنفاذ الو

ثقافناننيللذكل  بري ا ل اذلين يؤدون أشاكل ا يل، لتع تضمهنا ا يدي اليت  سجيف ا ي تتقل تمد .) أدانهانظرلل ُ وقد ا ع
تحد يه اب تفق  يان ا لهذا ا عل مل يدي لب ثقايف ا بري ا تقليد لرياعي أن أشاكل ا ل لتع تغل عىل كثريال  واسع نطاقتُسـ ما 

بثيف  نقل وأشاكل أخرى من لا تجارية إىل  لا يالت غري ا هور عن طريق ا لا لتسج يالت (مجل لتسجثل ا م
نوغرا يثإل  ).ةفا

يديأداء ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع  ل

يدي رأي قائل إمنرمغ عىل ال .47 ثقايف ا بري ا نانني اذلين يؤدون أشاكل ا تقلن ا ل لتع ل ية  حىت مهلف يون مبوجب اتفا ق  محم
نة  بو، فقد أزالت 1961لسـروما  يل الصويت يمعاهدة الو سجشأن األداء وا شكوك هبذا الصدد، إذ  1996لسـنة  لتب للك ا

نانني اذلين يؤدون إ بري الفوللكوري"لفهنا حتمي اآلن بوضوح حقوق ا توشمل امحلاية اليت توفرها املعاهدة ". لتعأشاكل ا
نوية وحقوق نوعةاملعاملذكورة احلقوق ا ثارية  ية ا ت ما مل سجل فهيا سـتئ ياري يف املاكفأة العادةل يف احلاالت اليت  ُ واحلق الا ي خت

رش أل يل صويت  ناألداء يف  يُسج ثلام أشري إىل ذكل أعالهت ُغراض جتارية،  شأن املادة . م يه  تفق  يان ا بق ا بو عل مل ب لنط من  15ي
ناين األداء أيضاعاهدة امل  .فعىل 

ناين األداء حلو .48 يل صويت50 مدة حمددة يهفقوق  يه األداء يف  بت  نذ الوقت اذلي  نة عىل األقل  سج  تسـ ف ث وإذا . يم
تا  تد ابملرة،)ثالمي احلداء ألاك(مثبمل يكن األداء  نةيع ال   23.م ألن امحلاية ال تغطي إال األعامل املزتا

بري مبوجب أداءوميكن القول إن  .49 يدي محمي إىل حد  ثقايف ا بري ا ك أشاكل ا تقل ل لتع ال  أولالقوانني ادلوية للحقوق اجملاورة ل
بو من 10 إىل 5تونص املواد من .  األداء غريه منيقل حامية عن يل الصويتبشأن يمعاهدة الو نة لتسج األداء وا  1996لسـ 

ناين األداء ية لصاحل  نوية واملا فعىل مجموعة من احلقوق ا ل بقى. ملع توى الوطين يو هذه امحلاية عىل ا ملسـ املدى الفعيل  نال  مبدى هر
يذها بدلان عىل املعاهدة املذكورة و تنفوطريقة تصديق ا ها عىل هذهو24.ل .  املعاهدةمجيعمن اجلدير ابذلكر أن ادلول مل تصدق 

سطس 22 دوةل يف 64وقد بلغ عدد ادلول اليت صدقت علهيا   . 2008غ أ

تصاممي  لا

ية الوارد أعاله ينطبق .50 ية وا تجات األد شأن ا يل  تح ن معظم ا ب ن ب ل لفل تصامميمل تصاممي . أيضالا يدية لفا اليت تكون لتقل ا
يدية ا معارصاحتوير تقلتصاممي ا ها عىل هذا األساس، وشري  األقدم، يه أهل للحامية كرسوم ومنللل ية وميكن  نا تاذج  ع تسجيلص

                                                           
بو من 6 و5املاداتن   23 يل الصويت يمعاهدة الو سجشأن األداء وا نة لتب  .1996لسـ 
بو،   24 تاح عىل Survey on Implementation of Provisions of the WCT and the WPPT" ،2003"يانظر الو م، 

تايل  ucasL-و> pdf.6_9_sccr/9_sccr/en/copyright/mdocs/edocs/int.wipo.www://http< :لاملوقع ا
Schloetter ،،تان مصدر سابق  .305 و304لصفح ا
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تان ثةل من الصني واكزا خسـواثئق أخرى إىل أ شمل  25.م تصامميتلكن امحلاية ال  يد، ولا ية اليت ترجع إىل املايض ا بع ا لن ال لضم
يديةحمدودةتجربة لابيد أن . نسخها  .لتقل فامي خيص حامية الرسوم والامنذج ا

ثقايف ا بري ا لأشاكل ا لل رسيةتع ليدي ا  تقل

يدي  .51 ثقايف ا بري ا يب الفعاةل محلاية أشاكل ا تقلإن أحد األسا ل تع لل ية عىل األقل ل هو عدم ئيف بعض األنظمة القضا
شف عهنا،  هرلكا يةُتظو نقوةل  ئ األحاكم القضا ية من رسايملاملعلومات ا سوابقكشف أي محم  ويف . لالحق مبوجب قانون ا

متع حميل يف FLR 233 29رمق ) 1976(نوتفورد فوسرت ضد ماقضية  تطاع  جم، ا نع رش صور ومعلومات أسـ يا أن  نسرتا مي ل
يدي  ثقايف ا بري ا ياء مقدسة وأشاكل أخرى من ا تقلشأن مواقع وأ ل تع شـ لب هذا تكتيسل بة  ية قصوى اب ية وثقا ية د ل أ ف سـن لنمه ي

شف عهنا ل متع احمليل واكن قد  ُكا شة26.رسية ونيةسن حب أنرثوبولويجعامل جمل نا قو ياسة امل سـبارات ا لت تصةل بذكل،  العامةع مل ا
ياس"ميكن الاطالع عىل   .أدانه"  العامةةلسـقضااي ا

سوابقوجيد هذا األسلوب من امحلاية مبوجب قانون  .52 رشوعة يف امحلاية  هل صدىلا سة غري ا نا ملمن ا ف نص مل ت اليت 
ية الفكرية  للملكعلهيا املعاهدات ادلوية  يا(10املادة (ل نة ق من اتفا)ناث ، )يتربس من اتفاق 39 واملادة 1967لسـية ابريس 

رسية شف عن املعلومات ا شمل امحلاية من ا لواليت  لك ية "خيانة األمانة "أما و.ت ، نفوسرت ضد ماوتفوردقض، اكذلي حدث يف 
ية "املامرسات من أشاكل فهو شلك نا فا تجارية الزنهيةل مل شري إىل ذكل املادة 27"للمامرسات ا ثلام  ت،   يتربستفاق  من ا39م

 .1994لسـنة 

تلقي للمعلومات .53 متع احمليل والطرف ا ية وال عالقة تعاقدية بني ا رسية رشوطا  تطلب حامية املعلومات ا ملوال  شلك ل . جملت
بات حقوقد تواجه ن لك ية إل ية عوائق  متعات ا ية وغريها من ا متعات األ قا ث معل حملل جملصل ثال هاجمل بل احلصول عىل م، مهنا  سـقةل 

متويلاخلدمات ل القانوية وا ية"انظر . ن  .أعاله" لعملالفجوة ا

ثون يف جمال ا .54 با حوإىل جانب هذا، وضع ا يل نوغرا فإل يد مؤخرا وجماالت أخرى ا ث يق ميكن أن  ية وموا تفقواعد أخال ثق
يلوةل دون إحلاق أرضار  يةحليف ا يةفثقا ثل تكل اليت اكنت يف  قض  نوانأدانه  انظر(ن ماوتفورد م يق " عاملزيد حتت  وقواعد ثاملوا

ية سلوك والعقود وغريها من األدوات ا لعملا ياانت مي"). ل بو قاعدة  تحدثت الو بوقد ا ي سلوكسـ شأن قواعد ا بحث فهيا  لكن ا ب  ل
تايل يق املذكورة، عىل املوقع ا لواملوا  >/http://www.wipo.int/tk/en/folklore/creative_heritage< :ث

يدية ية وا تقلاألسامء واللكامت والرموز األ  لصل

بان .55 باب جا نيف هذا ا  :، وهامل

ية )أ (  ية تسهجن: عامحلاية ادلفا متعات األ صل ا رشاكت واألشخاص إقدامجمل تخدامل ا لكامهتا  سـمن خارهجا عىل ا
هاا ورسوهما هئوأسام تخداما جتاراي و وغريها من العالمميوتصا  أو كعالمات جتارية تسجيلهاسـمات املمزية ا

ية أو  فياانت جغرا  ؛ قول عىل اإلنرتنتحأسامء ب

                                                           
25  WIPO/GRTKF/IC/5/3 شامل؛ يل ا تح بو، ا لالو ل ل  .ي
بو،  26 شامليالو يل ا تح ل ا ل  .ل
ية   27  .ي يف اتفاق تربس10شـاحلا
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بة )ب( بة : جامحلاية املو هاجامحلاية املو يةتقمياليت  متعات األ صل ا ية كعالمات عىل األ جمل صلسامء واللكامت والرموز األ
ية فجتارية وياانت جغرا  .ب

ياق امحلاية  .56 نص املادة سـويف  بة هذه،  تاملو سا (5ج يل العالمات ) مخا ية ابريس عىل رفض أو إبطال  تسجمن اتفا ق
هور"تكون اليت  يل ا يعة يرتتب علهيا  نظام العام وال سـامي من  مجلخمالفة لآلداب أو ا تضل ب ية للعالمات و ."طل طنيف القوانني الو

تجارية بقةلا بدلانملط ا يلل يف معظم ا  .لقب قواعد من ذكل ا

يق و .57 شمل امحلاية من تطبميكن  رشوعة العام اذلي  سة غري ا نا يقانون ا مل ف متويه"مل نه، "لا تفادة  موالا  يف هذا سـ
ياق  .لسـا

يل  .58 ية اليت ترغب يف  متعات ا تاحة  بادئ واإلجراءات ادلوية  بة، فإن ا سجوفامي خيص امحلاية املو حملل ل تمل للمج م ج
تجارية  تجارية غري حمدن وميكن أن تكو". املمزية"لالعالمات ا ية .دةلمدة حامية العالمة ا متعات األ صل وقد جسل العديد من ا جمل

ية أو عالمات الرقابة   .) أدانهانظر(ععالمات جتارية جام

ثةل .ابء تعانة بأ تطاع ابال ها قدر ا توى ادلويل وتو ثغرات املوجودة عىل ا موصف ا سـيح سـ سـ ملل  ضمل

تجا يةتملنا ية وا ن األد  لفب

يةإىلاإلشارة ميكن  .59 تا ثغرات ا ل ا ل  28:ل

يد أواملرحجمن : "األصاةل"رشط  )أ (  يدي اليت تكون جمرد  ثقايف ا بري ا تويف أشاكل ا تقل أال  تقل ل تع لسـ ل  إعادة ت
بل ألداع إب يدية "األصاةل"رشط قشاكل موجودة من  نفات  تايل عىل امحلاية  تقل، وأال حتصل اب مكص مبوجب ل

ُ أال األرحج وهذا يعين أن. حق املؤلف ًنح حقوقت ية م بق احلقوق (لا ما تنطمن اجلدير ابذلكر أنه ميكن أن 
نوية أيضا عىل  ثقايفومهنا" املكل لعام"صنفات يف ملاملعا بري ا ل أشاكل ا يديلتع بللتقل ا ). ق املوجودة من 

نفات ،هذاوفضال عن  ية  يدي ا ثقايف ا بري ا بة ألشاكل ا مكص واب حملم تقل ل تع لسـ ل مبوجب حق املؤلف، عادة لن
تضمن أي فإن ا متلقانون ال  تويف رشط األصاةل  من املمكن أن هوية املؤلف، أي أنعىل أساسيزي ي يسـ 
يديحىت  بري ا يه ا شأ  متع احمليل املعين اذلي  بري معارص للفوللكور، ال يكون فردا من ا تقلمؤلف  تع ن لتع ل ف  .جمل

يدية اليت قد ترغب يف  ية وا متعات األ تقلورمبا يزجع هذا ا لصل متون  األشخامنعجمل تع من إلهياينص اذلين ال  لمت ا

متعيفحبق املؤلف  تقة من ذكل ا جمل اإلبداعات ا يد قدرة هؤالء األشخاص عىل ذكلملشـ عىل األقل  تقي أو 
ية "انظر(  .)هأدان" عامحلاية ادلفا

منط "حامية )ب( تكررة جدا يه تعرض : "لا متع منتج " منط"ملإن أحد اإلدعاءات ا تجات  جممن  يدمن  أو للتقلأصيل 
رشوع متكل غري ا ملا ية أو األفاكر . ل نارص غري األ يد ا صلوسمح قوانني حق املؤلف والرسوم والامنذج  لع تقل بت

نففاهمي املو تضمهنا ا ملصاليت  هم من أعامل ي شار ألن اإلبداع يغذى و سـتل، وهو ممارسة واسعة الا ين ُ ت
بري ثقايف جديد  .اآلخرين نح حق املؤلف  لتعحفىت يف حاةل  يد، فإن امحلاية مبوجب حق  عىلقامئم تقا ل ا ل

نع يف حد ذاهتا من متكل  منط"متاملؤلف ال  نف احملمي" لا يدي  للمصا نارص ُ وقد حت.لتقل منط يفعمى   بقدر ما لا

                                                           
باره   28 نا اب يت  تال يعاجل رشط ا ه عث بت ل نص علهيا القانون ادلويل حلق املؤلف" ثغرة"ُ رشوط اليت  يس رشطا من ا يألنه  ل  . ل
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بري منط من  يه ا تعتوي  عل متويه كونوإىل جانب هذا، قد ي.  أصيللحي رشوعة وجرمية ا سة غري ا نا ل قانون ا مل ف مل
سوابقحسب قانون  نرصين لا م  تصال حبامية ). انظر أدانه (ساعدين يف هذا الصددع  يف حد منطيوميكن أن 

تخدام تصويرمدلول أو ذاته، مكوضوع للحامية، أو ابمحلاية من   أو صور أو رموز منط ماسـ مضلل قامئ عىل ا
سدها أو . ممزية ثلام  يدي  ثقايف ا بري ا سمعة املربطة بأشاكل ا جيويف الواقع، فإن ا تقل ل تع ت مل ل منط" يصورهال " لا

رشوع متكل غري ا يان  تعرض يف أغلب األ ها، يه اليت  ملاملمزي  للت ح  .ل

ية )ج( بل، : مللكا ية أو املوجودة من  يدي ا ثقايف ا بري ا قيف حاالت أشاكل ا ن تقل ل لضمتع ل تاحة ما منل م حامية 
متع حميل  ها أو مؤلفهيا  تجات اليت ال ميكن حتديد هوية مؤ جممبوجب حق املؤلف  لف ىل احلصول يسعى إأو للمن

تجات .عىل امحلاية بارة أخرى، فإن ا ن و تحدثةملبع هولني، ملسـا يا مع مرور الزمان عىل يد مؤلفني  جم جام ع
ية مبوجب حق املؤلف محمست  ناك إماكية واحدة للحامية، ويه امحلاية اليت توفرها. لي نومع ذكل فإن   املادة ه

شار إلهيا أعالهمن) 4(15 ية برن، ا مل اتفا يوب ه29.ق تضمهنا معظم القوانني عومن  يارية وال  تذه املادة أهنا ا خت
نفات  ية، وأن مدة حامية هذه ا ملصالو نة50 مقصورة عىلطن ها ذمن  عىل األقلسـ  هور "ضع و ناول ا مجليف  مت

رشوع ية بل تذكر "معىل حنو  متعات ا حملل، وأهنا ال تذكر رصاحة دور ا تصة"جمل يابة " خمسلطة  نمتارس احلقوق 
نصوص علهيا يف املادة هذهو. عن املؤلف يدة مل امحلاية ا ية برن اليت )3(7ابملادة أيضا مقاملذكورة آنفا  ق من اتفا

بدلان  لبني أن ا ها ت بب معقول الفرتاض أن مؤ ها إذا اكن  نفات اليت ال حتمل امس مؤ لفال تلزتم حبامية ا س لف ملص

نذ  نة50مقد توىف   .سـ 

نة بعد وفاة املؤلف، أو 50 حق املؤلف إىل تصل معوما مدة امحلاية مبوجب: مدة امحلاية )د( نة يف 70سـ  سـ 
ية نة . ئبعض األنظمة القضا ية برن  سـونص اتفا لت بدلان حرية 50 عىل 1971ق نة كأدىن فرتة للحامية، و لل  سـ

تجزأ من بيد أن. حامية حق املؤلف ملدد أطول ترب عامة جزءا ال  يوضع حد زمين ملدة امحلاية   نظام حق يع
هوم  نظام عىل  مفاملؤلف؛ إذ يقوم هذا ا نفات يف هناية املطاف إىل املكل تؤولحتديد مدة امحلاية ليك ل ملص ا

نوية . العام يامن كثرياملعويعين هذا أن مدة احلقوق ا ية،  ب ما تكون غري حمددة يف العديد من القوانني الو طن
بري  شلك  ية  كتلف مدة احلقوق املا ب ل ية القواننيحسبخت  .طن الو

يدات )هـ( ناءات وا لتقيالا نرص : سـتث عثري  متعات يف ن" املكل العام"ي تجاج بعض ا تقاد وا ية الفكرية ا جملظام ا ح نمللك
هوما ال يعرتفون به باره  ية اب ية األ مفا ت صل يدات . عحملل ناءات وا تقد بعض الا لتقيوإىل جانب هذا،  ث تن سـت ُ
باره ثال عتاحملددة وادلارجة يف قانون حق املؤلف اب يدي، ومهنا  ثقايف ا بري ا بة ألشاكل ا نا ما غري  تقلم ل تع لسـ ل

ناءات اليت سخسـتثالا سمح  ن  يدويةبت ية من احلرف ا نفات  نحواتت أو  ل  ن فمص شلك دامئ يف  معروضةم ب 
ية أو رسوم وغريها من الطرق بدون إذنماكن عام سمح ت ما كثريا وعىل غرار ذكل، 30.ف، يف صور فوتوغرا

تصةل  ية ؤلف ق املحلمقوانني  نفات  احملفوظاتدلورطنالو سخ ا بات العامة  ملص وا ن بت  .لجمهورل وإاتحهتاملك

                                                           
تاحة مبوجب حق املؤل  29 ية يه امحلاية ا سأةل ا ناقش ملعاجلة  ثريا ما  ملاإلماكيات األخرى اليت  م ت ك مللكن نفات اليت ال حتمل امس ُ للمصف 

ية شرتكة أو امجلا نفات ا ها وا عمؤ مل ملص ترب غري الئقة. لف يارات  تعلكن هذه ا شـهتامعوما، خل نا ق ومل تواصل  انظر . م
WIPO/GRTKF/IC/5/3و WIPO/GRTKF/IC/6/3. 
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  McDonald, I ،  44مصدر سابق، الصفحة. 
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ية  ية األ متعات ا صلوأعربت ا حملل يداتعن اسـهتجاهناجمل ناءات وا لتقي هذه األنواع من الا نا. سـتث  جلوقد عا
 .يف فصل سابقحق املؤلف واحلقوق اجملاورة لحامية مبوجب  املدة احملددة لموضوع

يةامحلاي )و( بغي: عة ادلفا نا عام إذا اكن  سؤال  ينيطرح ا ه ل بغيُ ين ويف  تقة اليت ك نفات ا شأن ا شـ وضع قواعد  ملص ملب
ية اليت اكنت موضوع  ثقا يد واملواد ا تقا ست هلم صةل اب ها مؤلفون  فأبد لع ل ل هاهمممهحتويرلي وميكن . ل أو مصدر إ

بق هذه ا ملأن  شة عىل تنط تصامميقنا تفاضة.  أيضالا نا اب سـوقد ان نفات أن من املمكن  31،قشـ ملصحامية ا
ندرجة يف املكل العام مبوجب حق املؤلف، ألن أي أداء أو  تقة من املواد ا ملا يع حتوير أو توزيعملشـ جتم أو 

يهوتلويهنا وما  رمقي نسقهذه املواد يف " مجعإعادة "جديد ملواد املكل العام أو حىت  بريا لإ تج  تع، ميكن أن  ين
يا"يكون ممزيا جديدا  تويف رشط األصاةل بل قد. مبا يكفي" صلأ متع املؤلفيسـ  جمل اذلي ال يكون فردا من ا

يدي بري ا يه ا شأ  تقلاحمليل اذلي  تع لن ل سعى إىل احلصول عىل .ف ية أن  متعات ا ياق، ميكن  ت ويف هذا ا حملل للمجسـ ل
نع امل ية  ملشلك من أشاكل امحلاية ادلفا متع احمليل املعؤلفنيع متون إىل ا جمل اذلين ال  تع حبق املؤلف ين  يفلمتين من ا

تقة من  ية ذلملشـاإلبداعات ا ثقا يد ا تقا فا ل ل يد قدرة هؤالء ال متع أو عىل األقل  تقيكل ا  . عىل ذكلملؤلفنيجمل

يالت والواثئق )ز( لتسجية ا يدي: ملك ثقايف ا بري ا يالت والواثئق اخلاصة بأشاكل ا تعلق اب تقلفامي  ل تع سج لي ل ، مبا فهيا لت
يدية، يات ا تج تقلا ل يوب فإن لل تج اذلي ال يكونمنح هولع أحد ا فردا  يكون  أو قلامللمن امحلاية املوصوفة أعاله 

متع املعين ية أو الفوللكور أو ابحثغالب بل يف ال. جملمن ا يقى اإل ثن يف جمال املو يعسـ شعوب .جتمهاوي  تج ا ل و حت
ها،  ها ومصا يان ابلقول إن حقو ية يف بعض األ متعات ا ية وا حلاأل ق ح حملل مبا فهيا تكل اليت تدخل يف إطار جملصل

ها ألول مرة  يدي وتو ثقايف ا بري ا يل أشاكل ا ند  شلك الئق  ية، ال تراعى  ية واأل يقالقوانني العر ثف تقل ل تع سج ع ب لصل ل ت
ثني يف جمال الفوللكور وغريمه من  با حعىل يد ا هور العاملنيل ندما تعرض الحقا وتاح  يني أو  يدا للجم ا ت ع ن يف ُمل

تاحف و شطة.ادلور من ها وغريوظات احملفدورملا يد أن أ ن  ثني يف جمال الفوللكور وب با ح ا يعل  املني والعلتجمهواة ا
تاحف و يني وا يدا ملا ن  األشاكل امللموسة وغري امللموسة من وقاية وغريها هممة للغاية من أجل  احملفوظاتدورمل

ثقايف  يال القادمةواحلفاظ علهيا لالرتاث ا ها إىل األ يانهتا و جو نقل يةوتض. ص ثقا سات ا فطلع املؤ ل ميي س تعلأيضا بدور 
 

سأةل يف الواقع .ِّقمي تضارب اذلملوتربز هذه ا ُثلام أشري " امحلاية"مفهوم و" الوقاية"مفهوم نشأ بني يي ميكن أن ل ا م
ياإىل ذكل سابقا، ألن  نذر  ها قد  بغالوقاية  ت يدي ّعرت قد امحلاية وبنفس ثقايف ا بري ا تقلض دون قصد أشاكل ا ل لتع ل

يه"املكل العام"يف  تغالل غري املرغوب  ف لال ية،  وملعاجلة هذه القضااي، .سـ يات ا نظامت وا نحددت ا مجلع  مثلملهمل
تاحف ادلويل ية ممارسات ووضعت قواعد ملجملس ا ثقا سات ا ف، واملؤ ل ميةك وسلويةقأخالس ية  يف جمال قية  مللكا

ية يق وعقود منوذ جالفكرية، وموا بحث وميكن الاطالع عىل العديد مهن. ث بو اليت ميكن ا ياانت الو لا يف قاعدة  ي ب
تايل نوان ا لفهيا عىل ا  انظر أيضا( >heritage_creative/folklore/en/tk/int.wipo.www://http/<:لع

سلوك والعقود و"أدانه  يق وقواعد ا لاملوا يةغريها من األدث  ").لعملوات ا

ثةلومن  .60   : ذكلمأ

متع أصيلنسخ أشخاص  )أ (  نع أشخاص اشو رسوما، مبا فهيا نقجممن خارج  متع ص عىل الصخر، من  جملمن ا
شة وعىل بطاقات ، عىل جساد األصيل ساتني وغريها من األ مقومالبس ومقصان و ها املعايدات ف توز يعمث قاموا  ب

                                                           
 .WIPO/GRTKF/IC/6/3  وWIPO/GRTKF/IC/5/3انظر ابألخص   31
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يع ها  للبوعر يدية عىل اإلنرتنت كورق جدرانل بعض اكذكلرضت وُع. ض لتقلنون ا ن وسخت أيضا أشاكل .ف
يدي يدي؛لتقلمن الومش ا ها ا تخدمت خارج نطا تقل وا لسـ ق ُ 

يا مع مقاطعخذت ُأو )ب( يدية ومزجت ر يقى ا مق من املو تقل ُسـ ية"إيقاعات رقص ل يقى ا ناملو بوم إلصدار " لتقسـ لأ
ية" راجئ أكرث يف من يقى العا ملاملو   حق املؤلف؛وهو محمي مبوجب "سـ

يدوية  )ج( نون واحلرف ا تذاكرية، تعرضت ا هدااي ا لوإلمداد سوق ا لفل سال(ل لثل ا سوجة والرسوم لم ملن ا
نقوش يديةأمناطخدم تسـت)  الصغريةاتملوا ية  تقل  يدفن سخ وا تقل عامة،  لن بريةلل يات  تاج  ك واإل بمك  عىل مواد غري ن

شاي  ناديل ا ثل القمصان و ليدية  متقل بطاقات الربيدية واحلصائر وأوراقم  واألقراص اليت توضع لاللعب وا
رشوابت وحتت األكواب  يات وملمربدات ا يو موا  ؛بسط فأرة احلاسوبل

يد حنت أدرج يفو )د( نحات حبق املؤلف و. ي مقدستقلرمز  متع احمليل يهتمه بأنه يفلطالب ا نحت لكن ا جمل ا ل
متع؛ تخدم الرمز دون موافقة هذا ا جملا  سـ

سة ثو )هـ( يةسأاتحت مؤ ييالت جتس فقا نوغرا فإ تلقني طقوس تفيش فهيا مواد ةث ية وجتاريةلا . تثقيف، ألغراض 
متع احمليل صا جملويس ا يالت ويس دليه أي أساس قانوين مبوجب قانون ال ملحب احلقوق يف هذه ا ل لكية لتسج

ند  يهيستالفكرية   .العرتاض عىل ذكل للإ

يدي أداء  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

بري مبوجب القوانني ادلوية اخلاصة ابحلقوق إىل أن أداءأعاله،  أرشان .61 يدي محمي إىل حد  ثقايف ا بري ا ل أشاكل ا ك تقل ل لتع ل
بواجملاورة، ال سـامي  يل الصويت يمعاهدة الو سجشأن األداء وا نة لتب يوبومع ذكل، ميكن . 1996لسـ  ية لعذكر ا تا ل ا اليت ل

نوع من امحلايةشوب هذات  :ل ا

نانني اذلين يؤدون أشاكلتكون امحل )أ (  يدي، ويسلفاية لفائدة ا ثقايف ا بري ا ل ا تقل ل لتع متع احمليل املعين ل جمل لصاحل ا

نان األداء ينمتييف احلاالت اليت ال سـامي ابألمر، ال  متع احمليلإىلف فهيا  نان . جمل ذكل ا ندما يكون  فو ) فنانو(ع
يد ه سه، من األرحج أن  متع احمليل  يسـتفاألداء من ا نف بارشجمل متع  مذا ا   من هذه امحلاية؛ةجمل

سمعيعاهدة ال حتمي املو )ب( يع أشاكل األداء، ويس . لاملذكورة إال األداء ا بق هذا عىل  لو مج جتليات عىل ينط
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بو وما زالت .  فقطل منذ اترخي اعامتد املعاهدة يف تناقش يادلول األعضاء يف الو

برصي؛ن إماكية ت1996سـنة  سمعي ا شمل األداء ا يع نطاق املعاهدة  لو ل ت  لسـ

برصي و )ج( سمعي ا ناين األداء عىل القطاع ا لترص حقوق  ل ف بري (تق تصل بأشاكل ا تعوهذا أمر عام كذكل وال  لي
يدي ثقايف ا تقلا نة 19دة  املامبوجبو). لل ية روما  لسـ من اتفا يق" 1961ق بتوقف   مبجرد موافقة 7 املادة "تطي
يت برصي أو مسعي برصيفنان األداء عىل ناين األداء ين هذا أن ويع .تثب إدراج أدائه يف  ناء فحقوق  سـتثاب

يت برصي؛ لتثبحق ا سمعي ا لحمصورة يف القطاع ا  ل

ناين األداء تضلو )د( يل 50 مدة ساريةف حقوق  بت فهيا األداء يف  نة عىل األقل يف احلاالت اليت  سج  تسـ يث
ية روما20صويت أو  نة مبوجب اتفا ق  تة. سـ بق هذه املدة عىل أشاكل األداء غري ا ملثبوال  تايل، ميكن . تنط لواب

سأةل مدة امحلاية  ترب  مأال   .يف حد ذاهتا" ثغرة"تع
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ثةل ذكل .62 يل : مومن أ متع أصيل ألغاين ورقصات أشخاص أداء يحتسجمت  يديو وسخ ورش هذه جميف  ن عىل ا ن لف
ية وعىل اإلنرتنت يديو ر يالت الحقا عىل أقراص  مقا فسج  .لت

تصاممي  لا

ية، فإنامثلام هو حال  .63 ية وا نتجات األد ب لفن تصاممي(  الرمس والامنذجمل ست )لأي ا ية ألهنا  ست  ي القدمية فعال  محم لي ل
ية"أو " جديدة" تصامميامية حوإضافة إىل ذكل، فإن مدة ". صلأ نفات مبوجب حق املؤلفلا . ملص أقرص من مدة حامية ا

تصامميتوتوقف حامية  ية أيضا عىل لا رشوط ا بعض ا يد  شلكا ل لب  .لتق

ثةل ذكل .64 متع األصيلقام أشخاص : مومن أ سخ وسويق جملمن غري ا ت  سدة تصامميبن شة جم  مقسوجات وجساد وأ من
نوعة يدواي سوجة أو  مصومالبس   .من

ثقايف بري ا لأشاكل ا يديلتع رسيةلتقل ا  ل ا

سابق إىل أن .65 يا(10 واملادة يتربس من اتفاق 39 املادة لأرشان يف ا ية ابريس ) ناث يف بعض ميكن أن توفرقمن اتفا
ثقايف بري ا ية ألشاكل ا لاحلاالت امحلاية الاك لتع يديف رسية، لتقل ا طبقان ابألساس عىل املعلومات نت  رمبا هاتني املادتنيعىل أنل ا

تجارية ية وا نا لا ع يدي. لص ثقايف ا بري ا تقليد أن أشاكل ا ل تع لب رسيةل مية مليست ل ا ها معلومات  ق  تجاريةمجيع ية ا نا لن ا  كثرياو. حل
ية  بني  ثلام  بري،  شف عن هذه األشاكل من ا قضما يؤدي ا ت تع ملك شار إلهيا أعاله، إىل رضر ثقايف ورويح أكرث نماوتفورد ل ملا

بار . مايلمما يؤدي إىل رضر  ميكن ا تايل،  تواب عل شوف عهنا وا ثغرة يف حامية ذكلف رسيةاملعلومات ملكملعلومات غري ا  .لا

ثقايفذكلال عن وفض .66 بري ا يع أشاكل ا يس من املؤكد أن  ل،  تع لمج يديل ترب  لتقل ا رسية  تعا ُل . لهذا الغرض" رسية"سـ
يدي داخل  ثقايف ا بري ا شف عن العديد من أشاكل ا تقلوقد  ل تع لك ل متع احمليل اذلي ميكن أن يضم اُ لعديد من األشخاص جملا

ناطق شاسعة ويف أكرث من وسط واحد،  شون يف  ماذلين  بارة أخرى، قد ال . مثل الوسط الريفي والوسط احلرضييعي بعو
ياان األوساط  حتضح أ شف اليت ت يدي فهيا لكميكن ا ثقايف ا بري ا تقلعن أشاكل ا ل لتع رسية ل رسيةلا  .لدون أن تفقد صفهتا ا

ثةل ذكل .67 شف هل عهنا أنرثوبولويجنرش عامل : مومن أ ية (ُك معلومات رسية  يف بعض و).  أعالهنماوتفوردقضانظر 
تاحف واحلاالت شفت  م،  سات املامثةل عن معلومات رسية دورك  .دون قصدس للمحفوظات وغريها من املؤ

يدية  ية وا تقلاألسامء واللكامت والرموز األ  لصل

تجارية، أرشان آنفا إىل أن .68 يل العالمات اليت ينطويل القانون ادلويل للعالمات ا سج عىل إماكية رفض أو إبطال  تن
هورخما"تكون  يل ا يعة يرتتب علهيا  نظام العام وال سـامي من  مجللفة لآلداب أو ا تضل ب  ."طل

ية معوما، .69 بدو اك فوابلرمغ من أن هذه امحلاية   خمالفة "عبارة و" خمالفة لآلداب "ةعبارألن يف  "ثغرة "فهيا فقد تكون ت
نفذان يف إطار القوانني واللواحئ واألحاك" لنظام العامل يهومني واسعني  يةمف ية الو نم القضا شئ معايري اآلداب العامطئ  ةتن اليت 

بقة يف بدل معنيأو  هور ا ملطيل ا تلف هذه. مجلتضل ها املعايري، ختو تطبيقند  تجارية عىل ع يل العالمات ا لبات  سج ، تطل
توى ا يه  هور اذلي يقاس  هوم ا بة  ية، واألمر كذكل اب تالف القوانني الو بريا اب تالفا  تضا سـ عل سـ ن لك م ن مجلط ملف خ . ليل أو األذىلخ
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تلزم هومني يسـو سري هذين ا ملف  تجارية وتب العال موظفو ماكتقديراي يصدره حكامتف ، اذلين ال يكون دلى أهل القضاءلمات ا
ثري مهنم أية جتربة  يديبشأنلكا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا متعات ا تقل ا ل تع لحملل ل  .جمل

ي .70 نظامت اإل بدلان وا باب، اختذت بعض ا ميوهذه األ مل ل قلسـ ثقايف ل بري ا لة تدابري للحامية من الاتفاع بأشاكل ا تع لن
يدي كعالمات جتارية يارات " أدانه انظر. لتقلا يةخل ا يارات لاحلا ها ملعاجلة أية ثغرات حمددة، مبا فهيا ا خل أو اليت ميكن و ضع

ميي أو الوطين توى ادلويل أو اإل قلالقانوية وغريها سواء عىل ا سـ  ."ملن

ثةل ذكل .71 ت: مومن أ متع أصيلفاع نا سة من خارج  جممؤ تفاعا جتاراي بلكامت س متع األصيل ن ا ية ه ورموزئهوأسامجملا صل األ
سةفامي خيص شعارات  تجات  ساملؤ يارات واألسلحة وا ية واأللعاب وا ية واألزايء والفرق الراي نواملعدات الراي سـ ض ملض ل

 .لالكحوية

بت يف احلاجة إىل معاجلة تكل ا عتباراتا .جمي ليدة  لل  ثغرات من عدهمامف

ثغرات احملددة أعالهيبقى اختاذ  .72 بغي أم ال معاجلة أية من ا تعلقة مبا إذا اكن  ل القرارات ا شاركني يف ،ينمل مل يف يد ا
نة تعرض هذا .للجا سميسـ و بارات والعوامل اليت لقا ند اختاذ عت بعض الا بار  شاركون يف أخذها بعني الا عقد يرغب ا ت عمل

 .هذه القرارات

ثغرات معاجلة  ميي أو الوطينلا توى ادلويل أو اإل قلعىل ا  ملسـ

توى اذلي  .73 بارات ا سـقد يكون أحد الا ملت تطلب معاجلهتا عىل . عليه معاجلة ثغرة رمبا جيب ميكن أوع ثغرات  تبعض ا ل ف
توى ادلويل، عن طريق صك دويل من نوع ما، ثال، 32ملسـا يل ا ملعىل  تووسب  لمييقى اإلملسـميكن معاجلة ثغرات أخرى عىل ا

تاحة . أو احمليلأو الوطين  يارات ا تطرق هذه الويقة إىل مجموعة ا ملوال  خل ث  أنواع الصكوك اليت قد ترغب ادلول يف بشأنت
شت يف الويقة  ثاعامتدها، واليت نو  .WIPO/GRTKF/IC/12/6ق

رشيعات واملامرسات و  تكوين الكفاءاتلتا

ي .74 رش ثغرات من خالل اإلجراءات ا يعميكن معاجلة ا ت سني املع(ة لل حتثل إصدار معايري قانوية جديدة أو  ن ايري القامئة، م
ميي أو الوطين توى ادلويل أو اإل قلسواء عىل ا ية )ملسـ تعويضإعدادمثل (معل، أو وضع أدوات  ية  لل عقود منوذ نافع /ج ملتقامس ا

بحث يق  للأو موا تفاوض م (تكوين الكفاءاتأو ) ث ية عىل ا متعات ا لثل تعزيز قدرة ا حملل جمل ساواة أو م يه  مع الغري عىل حنو  ف
ساواة يةل من هذه اإلجراءات)ملمزيد من ا  .تشك أو 

ياسة ئة القانوية وا سـا لن    العامةلبي

يدي مي .75 ثقايف ا بري ا شة موضوع حامية أشاكل ا نا يه  توى اذلي وصلت إ بارات ا تقلكن أن يكون أحد الا ل تع ق ل سـ لت ل مل مع
تدايت أخرى أو  بريمنيف  يدي ابلفعل مبوجب صكوك قانوية يف جماالت أخرىلتعمدى حامية أشاكل ا ثقايف ا ن ا تقل  من لل
ياسة العامة يدي، وهام . لسـجماالت ا ثقايف ا بري ا يوسكو موضوع ا تان  ثال، تعاجل اتفا يل ا تقلوعىل  ل تع ن لل ي لمل ل ق ية صون سب قاتفا

                                                           
شأن األشاكل اليت ميكن أن يألالطالع عىل مجم WIPO/GRTKF/IC/12/6انظر   32 يارات  بوعة من ا  .خذها صك دويلخل
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ثقايف غري املادي ية2003لسـنة  لالرتاث ا بري ق، واتفا نوع أشاكل ا تع حامية وتعزيز  ثقايفلت نة لا تا يف 2005لسـ  تان نو شـ، ا قلل
ثا و. واثئق سابقة تان املذكوراتن حد متدت الاتفا يوقد ا قي يذهاميفتجربة لا مل تطل بعدع بري .تنف  تع وناقش حامية أشاكل ا لت

يدي  ثقايف ا تقلا ية وشري أيضا لل متعات األ تدايت اخلاصة حبقوق اإلسان وقضااي ا ييف بعض ا صل ن جملن  األمم إعالنإلهيا كذكل مل
ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلا ل ب تعلقة اباو. 33مل نظمة العمل ادلوية ا ية  لتفا مل ل م ية رمق ق ية وا بلشعوب األ  فائدة 169لقصل

ياروقد يكون أحد العوامل . أيضا يف هذا الصدد سارات األفضل اليت ميكن أن تمكل وتدمع هبا هذه ختا ها ملا نوعة  بعض ا ملت
بعض  .لا

تفادة  .76 شاتسـوميكن الا نا قأيضا مما يدور من  بارش داخل ام شلك  بو  ملو ب نو. ي بوعأحد  شأنيارص جدول أعامل الو  ب 
ثاللتمنيةا يل ا مل، عىل  ية واملعارف حث: "، هوسب شأن حامية املوارد الورا سارها  ية ادلوية عىل اإلرساع يف  نة احلكو ث ا ب م ل مللج

تاجئ مبا فهيا إم يدية والفوللكور، من غري إخالل بأي  نا  ."ناكية وضع صك دويل واحد أو أكرثلتقل

ياسة   العامةلسـقضااي ا

ثغرات احملددة .77 هور ا بب  نة أيضا يف حبث  شاركون يف ا لقد يرغب ا للج ظمل يات  يف املقام األولس  يف  معاجلهتاعوتدا
ياسة العامة  .لسـا

ية  .78 ثقا يدي عددا من القضااي ا ثقايف ا بري ا فوثري إماكية حامية أشاكل ا ل تقل ل تع ن لت تجارية ل ية وا تصادية والاجامت لوالا ع ق
ياسة. املعقدة شت واثئق سابقة قضااي ا سـوقد ان شة  العامةلق نا ق    34.ةمسـتفيضم

يث اآلاثر  .79 يدي من  ثقايف ا بري ا يمي حامية أو عدم حامية أشاكل ا ية الفكرية، ميكن  ياسة ا بة  حواب تق تقلمللك ل تع سـ لسـ ل ل لن
هذه امحلاية عىل تعزيز وحامية تكون  لاليت  تدامة، مبا فهيا سـ تصادية ا ية الا سامهني يف ا نرصين  تاكر  سـ اإلبداع والا من م كع ملب ق لت

متع جملية ا ياتتمن يةحملل ا يد و.ةيف والر يدي أو إىل حامية تقيمي ادلعوات إىل حامية غري حمد ملفمن ا ثقايف ا بري ا تقلدة ألشاكل ا ل لتع ل
منط" ثال، من " لا يل ا ملعىل  بادئ منظورسب ية امل ا ية الفكرية لنظمسـألسا يةمللك ا وضع إطار فإن  وإضافة إىل هذا، ملعنا

ناسب مبديئ يه م  فندرج  يدي ت ثقايف ا بري ا ية الفكرية وأشاكل ا تقلحامية ا ل لتع ل هاميسـتدعيمللك  أوحض دلور ومدى وحدود ما ف 
يه  يدي عىل " املكل العام"عليطلق  ثقايف ا بري ا تقلوانعاكسات حامية أشاكل ا ل لتع تحدايت35".املكل العام"ل ية لوأحد ا ئيسـ الر

توى ياسة مسـعىل  نحأية حامية جديدةبني تنسـيق لا العامةلسـ ا يدي مع مت  ثقايف ا بري ا تقل ألشاكل ا ل لتع ية الفكرية نظم ل مللكا
نظم  .لالقامئة وغريها من ا

يدي تعين أيضا جماالت هممة أخرى .80 ثقايف ا بري ا تقلومع ذكل، فإن حامية أشاكل ا ل لتع ي ل توى ا سـعىل  لسـ . اسة العامةم
يدي ثقايف ا بري ا نة يف حبث حامية أشاكل ا شاركون يف ا تقلوقد يرغب ا ل تع للج لمل نظورمثال ،ل ثقايف : م من  لصون الرتاث ا

ته، برييووقا يدية.لتع وحرية ا متعات ا ية وغريها من ا متعات األ تقل واحرتام حقوق ومصاحل ومطالب ا لصل جمل  واإلقرار ابلقوانني ،جمل
يق واملامر نفاذ إىل املعارف ونطاق ،فسات العريةثواملوا تعدد،"املكل العام"ل وا ييةل ورفع حتدايت ا ثقا ف ا لتنوع اب الهنوض؛ وةل

نوع اللغوي،  يه ا ثقايف، مبا  تا لل ثقايفبوف بري ا لنوع أشاكل ا لتع  .ت

                                                           
نة يف الويقة   33 ثتاح  للج  .WIPO/GRTKF/IC/12/INF/6م
34  WIPO/GRTKF/IC/5/3و  WIPO/GRTKF/IC/6/3و  WIPO/GRTKF/IC/7/3. 
بو   35 يانظر ويقة الو  .، والواثئق الالحقة33 إىل 22، الفقرات من WIPO/GRTKF/IC/5/3ث
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ية ية والاجامت ثقا تصادية وا عاألهداف الا فل  ق

هذه القضااي إن إجياد احللول .81 ياسة ال  توى ا سـعىل  لسـ ية لعامة يذكر ابحلاجة إىلم ثقا تصادية وا يح األهداف الا ف تو لق ض
ية  ثلام عوالاجامت يدي،  ثقايف ا بري ا ها من خالل حامية أشاكل ا ماألوسع املراد  تقليق ل لتع ل ناهحتق وقد حددت واثئق .  أعالهقشـان

يدي، وم ثقايف ا بري ا ها من خالل حامية ا شود  تقلسابقة مجموعة من األهداف ا ل تع لن ل حتقيق  :هنامل

يدياإلقرار )أ (  ثقايف ا بري ا مية أشاكل ا تقل  ل لتع ل  بق
يدي تشجيع )ب( ثقايف ا بري ا تقل احرتام أشاكل ا ل لتع  ل
ية )ج( متعات ا ية  ياجات ا حمللية الا لفعل ت للمجب ح  تل
يدي )د( ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا تقلنع ا ل تع لمل ل ل  م
ية )هـ( متعات ا حمللمتكني ا  جمل
متعدمع املامرسا )و( جملت العرية وتعاون ا ياتف  ةحملل ا
هام )ز( يديةساإل ثقافات ا تقل يف صون ا  لل
متعواإلبداع يف بتاكر الاتشجيع و )ح( ياتجملا  ةحملل ا
ثقايف اب الهنوض )ط( بادل ا بحث وا ية وا لحلرية الفكرية وا ت ل لن نصفبرشوطلف  ةم 
هام )ي( ثقايفساإل نوع ا ل يف ا  لت
تجارية الالهنوض اب )ك( ملية ا ل يةرشوعةتمن متعات ا توى ا حملل عىل  جملسـ  م
بعاد )ل( ية الفكرية ستا  غري املرصح هبامللك حقوق ا
بادةل )م( ثقة ا ية وا شفا يقني وا تتعزيز ا ل ل ملل  .ف

نة ية وقانوية  يقضااي  ن معن  تق

نة أيضا يف .82 شاركون يف ا للجقد يرغب ا نظور المل ثغرات من  يمي معاجلة ا م   ليت اعينةملانقانوية التقنية ولاقضااي لتق
ية الفكرية وأشاكل سـبق حتديدها تصل اب بغي حبهثا فامي  ية  نارص أسا مللك  ين سـ يدي يكع ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ثال(ل قامئة  مانظر 

نة يدي اليت وضعهتا ا ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا للجالقضااي ا تقل ل تع لمل  :ويه). ل

بغي  )أ (   ؟منحهاينما هو شلك امحلاية املراد وما يه احلقوق اليت 
يد مهنا؟ )ب( ميكل احلقوق ومن  سيسـتفمن   سـ
يدات، إن  )ج( ناءات وا لتقيما يه الا بغي مما، وجدتسـتث   هبذه احلقوق؟إحلاقهين 
بغي  )د( سب احلقوق؟ وهل  ينيف  ت ية؟فرضسـُتكك  شلك أية رشوط 
بغي أن تدوم )هـ( ُ ويف تفقداحلقوق ينمك  بغي أن تعمل امحلاية ؟ك  ؟بأثر رجعيين وهل 
سوية ها وإنفاذقة إدارة احلقوقما يه طري )و( يات  ت؟ وما يه أشاكل اإلجراءات القانوية وآ ل نازعاتن  اليت ملا

 ؟وجودهاينبغي 
ية؟ )ز( تعامل مع احلقوق األ بغي ا بيف  ل جنك  ين
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ية يد هبا: لعملالقضااي ا  لتقإدارة احلقوق وا

يقينبغي أن  .83 ية، ال سـامي منوإنفاذها امحلاية تطبميكن  ية ا نا لعمل من ا يدية، وأال حل متعات ا لتقل وهجة نظر ا باءجمل  عتقمي أ
بة ألحصاب احلقوق أو  رشفني علهيالنسـإدارية مفرطة اب ثقايف بوجوب عىل نطاق واسع ُأقروقد . ملا بري ا ل دمع حامية أشاكل ا لتع

بة وتعزيز  نا ية ا ساعدة ا توفري ا يدي  سـا مل ن مل ب لتقتقل متعاالكفاءاتل يه ا ندما ترغب  تويق  جمل ودمع ا ف ع ث يةل  .حمللت ا

يارات  .دال يةخلا يارات القانوية وغريهلاحلا ها ملعاجلة أية ثغرات حمددة، مبا فهيا ا ن أو اليت ميكن و خل توى ا، ضع ملسـسواء عىل ا
ميي أو الوطين  قلادلويل أو اإل

يدي وملعا .84 ثقايف ا بري ا توفري امحلاية ألشاكل ا يارات هو سن قانون خاص وقامئ بذاته  تقلأحد ا ل تع ل لخل ثغرات ل لجلة ا
ية الفكرية  ية لوقد سن عدد من ا. العاديمللكاحملددة يف قانون ا نظامت اإل ميبدلان وا يلقواننيقلمل وأعربت ، لقب من هذا ا

ية،  بري الفوللكوري ومعدت خاص برضورة نظام، عن رأهيا مثاليقاجملموعة اإلفر حامية إىل توفري  بدلان عديدة لتعبأشاكل ا
بري ا يدي لتعخاصة ألشاكل ا تقلثقايف ا ية إىل إقامة بدلان أخرى ومعدت حق املؤلف، ت رشيعاتيف إطارلل بهية اب مللك حامية  ش

يديللالفكرية  ثقايف ا تقلبري ا ل تجاريةت يف رشيعات أخرىلتع ثقايف وابملامرسات ا تعلقة بصون الرتاث ا رشيعات ا ثل ا ل،  ل مل لت  .م
بو عىل اإلنرتنتردو يل ومقارنة يف واثئق  واكن العديد مهنا 36ت،ي نصوص هذه القوانني عىل موقع الو سابقة حتلموضوع 

ثغرات احملددة وأن تقدم شالك  37.للجنة تدابري أن تعاجل عىل حنو شامل ا ثل هذه القوانني وا لوميكن  ل مكمتال للحامية يكون مل

يصا  يديخصمصمام  ثقايف ا بري ا تقللصاحل أشاكل ا ل لتع ثال عىل فهذه القوانني .ل نص  م  يةللمجحقوق ت ية ملدة غري حمللمتعات ا محم 
ثل هذا القانون قرار. حمددة يايسموسن  ثل تكل دلول األعضاء، مبراعاة ا تتخذه سـ  ية  ية وا ية وا يا بارات ا مالا ن لعمل سـ سـ لتقت ل ع

 .ُاليت أشري إلهيا أعاله

سمز هذا ّركقد و .85 تحديد عىل إجراءات لقا نتكييفل اب سني  ي و ية الفكرية القلة معحت بة مللكقوانني ا نا سـامئة وا مل
ثغرات احملددة يارات غري القانوية اليت تعاجل ا لوا ن يف إجراءات ومن املقرتح أن تكون. خل سني هذهلتكيا ية لتح وا  لتلبخمصصة 

ياجات اخلاصة  سب مزاايألحصابحتالا يدي ومصممة  ثقايف ا بري ا ح أشاكل ا تقل ل لتع ها   اخلاصةهال يارات  بعد ا بعضوال  خلت تس
بعض ابلرضورة  . لا

يةملا ية وا نتجات األد ب  لفن

يةقوق حبالاعرتاف متعات ا حملل ا  هاحل ومصاجمل

تعداد لالعرتاف مبصاحل  .86 يةسـاكنت احملامك عىل ا متعات ا حمللا نف محمي مبوجب حق املؤلفجمل ية. مص يف   بولون قضويف 
سوجات  IPR 513 41رمق ) 1998(للمنبولون ضد رشكة آر أند يت احملدودة 

يا 38 متي فنانلاأن احملمكة  رأت ،ليف أسرتا ملن ا

متع أصيل مىت حصل عىل  متعجمإىل  رشاأل هجمإذن من  نف فين وفقا  لصيل إلبداع  قد تقع عادات، وط القانون العريف وللمص
تامئية بأن عليه  نالزتامات ا متع ثقافة  عىل سالمةحيافظس ثل . جملا شأ  موقد  نان ههذتن تامئية عن العالقة بني ا لف الالزتامات الا نس

                                                           
36  >html.folklore/laws/en/tk/int.wipo.www://http< 
37  WIPO/GRTKF/IC/5/INF 3و WIPO/GRTKF/IC/5/3شامل يل ا تح ل، ا ل بو ل  .يللو
بتلكيف ، ’Janke, Terri, ‘Minding Culture – The Protection of Traditional Cultural Expressionsانظر  38

بو  .يمن الو
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بادةلجملمتع احمليل وا تامئن وثقة  ها عالقة ا متبو س ندرج . صف ًوناء . اإلطار الفعيل اذلي ميزي هذه العالقة مضنالقانون العريف يو ب
تامئية، نعىل العالقة الا تامئية إذا أخل  فإنس نان إلنفاذ الزتاماته الا متع احمليل هو اختاذ إجراءات ضد ا ن احلق األويل  س لف للمج

 .هبا

ن يةملعاحلقوق ا يةعوية امجلا متعات ا حملل   للمج

نوية  .87 نف إىل مؤلفهيف قوق احل(ملعقد تليب احلقوق ا سب ا بة  ملصاملطا ن ياجات  ) والاعرتاض عىل معامةل ضارةبل حتالا
يدي  ثقايف ا بري ا تصةل بأشاكل ا تقلا ل تع لمل بيد أهنا تكون، شأهنا شأن احلقوق ). انظر أعاله ( أن تكون مدهتا غري حمددةوميكنل

تضمهنا حق املؤلف، مربطة مبؤلف أو مؤلفني ال ميكن حتديد هويهتما ية اليت  تملا ي نوية  هذهوميكن أن تكون. ل ملع احلقوق ا
بحثموضوعا  نة يفو. لللمزيد من ا ية 2003سـ  نويةأويلمرشوع قانون ل، معمت احلكومة األسرتا شأن احلقوق ا ملع  ساكنب  لل 

ي ينيصلاأل ثقا ف يريم إىل حامية املصاحل ا يةل متعات األ صلة  ت39.للمج ُوا نع ع ية أن  شعوب األ رشوع القانون أداة ميكن  مترب  صل لل م
يدها وعادهبا  ند إىل تقا نفات اليت  لإحلاق الرضر اب تقداهتااتستملص تقد . معهتا و يني وغريمه مننوا ساكن األ صلأفراد من ا  ل

رشوع القانون املقرتح ي. مأحصاب مصاحل جوانب من  تخذ احلكومة احلا لومل  رشوع القانون املذكورت شأن  مة بعد أي قرار   .ب

با ما تدوم  .88 نوية ميكن أن تدوم وغا تذكري بأن حامية احلقوق ا لومن اجلدير ا ملع يف العديد ويه كذكل دة غري حمددة ملل
ية تقلت إىل املكل . طنمن القوانني الو نفات اليت ا تصل اب نوية فامي  يق احلقوق ا متر  نويف الواقع،  ملص ي ملع تطب ميكن أن والعام يسـ

بل ثقايف املوجودة من  بري ا قشمل أشاكل ا ل تع  .لت

يح نطاق  ية برن )4(15 املادةضتو  قمن اتفا

تخدام املادةظل .89 باب ذكلو، حمدودا يف الواقع) 4(15 سـ ا يد حبث أ سـقد يكون من ا نة . ملف شات ا نا للجواقرتح يف  ق م ُ
يارات ا ملأن أحد ا يهنا) 4(15كنة هو إعادة دراسة املادة مخل يارات من أجل  ية برن وحبث  سمن اتفا خ  40.حتق

يح  .90 يارات تو شمل هذه ا ضوميكن أن  خل نفات " 1"ت تد إىل ا نصوص علهيا يف هذه املادة  ملصأن امحلاية ا مت شورة"مل " ملنا
بقةأن مدة امحلاية و" 2"أيضا،  يا يه مدة ) 4(15هيا املادة صنفات اليت تغطمل عىل املطا يق مند دة أطول إذا تطبولدلول حرية 

بت يف ذكل، رشيطة أن تكون املدة حمددة،  تصة"أن و" 3"غر سلطة ا خملا متع " ل شأها  شمل سلطة أ شار إلهيا ميكن أن  جما ن ت مل
ية صوت قوي متعات ا حمللحميل مبوجب القانون الوطين أو سلطة أخرى يكون فهيا   .للمج

تقد معوما .91 توازن داخل نظُيعو ام حق املؤلف أال تكون مدة امحلاية غري حمددة، ل بأن من الرضوري للحفاظ عىل ا
سـىن  نفات يف هناية املطاف إىل املكل العاممآليتحىت  ناءات .ملص ا ناك ا سـتثلكن،  ية . ه طنففي العديد من القوانني الو

نوية غري حمددة تحدة ما زا.ملعتكون مدة احلقوق ا نتفاع اإلاتوة عىل الايف قوق احللت مل ومبوجب حق املؤلف يف اململكة ا
هور اب ملشنف ا نحت بعض ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب فرتات أطول  .مسـمترة لصاحل معل خريي" بيرت ابن"ملص مو

                                                           
يا   39 ليان وفد أسرتا  ).131الفقرة ، WIPO/GRTKF/IC/5/15(ب
ية ادلوية  40 نة احلكو رشة  ية  ثا يا والربازيل يف ادلورة ا لياان وفدي إيطا للج ن ل ل مب  .ع
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تعويض ع تان للللحامية  ته احلرابن العا مليام أ نفات املؤلفني،من عواقب عىل حلق تغالل  مصا  أحاكم خاصة حامية تكفل وسـ
بقا شورة  نفات غري ا سـا ن مملص   41.مل

ية وقانون بامن و .92 منوذ جمل يوضع أي حد زمين يف األحاكم ا هادئل يط ا ميي جلزر ا لوإطار العمل اإل حمل نواقرتحت إماكية . قل ُ
يدي "تطلعيا"حتديدا حتديد مدة امحلاية  ثقايف ا بري ا تقل وحامية أشاكل ا ل لتع ثالل نة القادمة  سني  معىل مدة املائة وا سـ ، 42.مخل

متع احمليلالقصوى محلاية انواقرتحت أيضا إماكية ربط مدة  ياة ا جملمبدة  تص به بشبيههذا و. ح تجاريةختامب  يال العالمة ا . ل حا
تايل،  متع احمليل إذا مل يعد فلواب يدي اذلي يعريسـتخدمجملا ثقايف ا بري ا ِّ ا تقل ل لتع يان حمدد ل تسقط حامية ككفه أو مل يعد موجودا 

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع رشوعهذا الهنج األخري  جندو43.ل نةميف  يدي املعروضة عىل ا ثقايف ا بري ا تعلقة اب للج األحاكم ا تقل ل تع لمل  .ل

 املكل العام بعوض

نظام اذلي أخذت .93 يق بدلان عديدة هذا ا ندوق ثقايف  عوضيض دفعتل نفات املوجودة يف املكل العام  لص عىل ا ملص
يان شاهبة يف أغلب األ ئة  حوطين أو  م يدي مقابل هذا الهنج ماكفأة ويوفر .هي ثقايف ا بري ا تقل الاتفاع بأشاكل ا ل تع لن بقدر ما (ل

نع ") ملاك عاما"تعترب  مينه ال  بريالغريلك تع من الاتفاع بأشاكل هذا ا تايل، ميكن وصفه . لن كواب نالاتفاع اآلن وادلفع "نظام ل
شئ حق". الحقا بعض هذا الهنج ألنه  تقد ا نو يل نفات ماين بعد ا ملص أبداي للمؤلف ومن شأنه أن  أشري قد  .ن دورة اإلبداعيست

شابه ية"وهو  جدا مأيضا إىل هنج  تعو ية ا سؤو يضنظام ا ل ل  ".مل

نفات  ميةملصا   ليتا

مية"ملصنفات اب يراد .94 ها" ليتا ية مبوجب حق املؤلف اليت ال ميكن حتديد ماكن مؤ نفات ا لفا حملم ترب أشاكل .ملص ُتع و
ها  تجات مل يكن  يدي معوما  ثقايف ا بري ا لا ن تقل ل متع ل يه حق املؤلف أوقطل نطوي  عل مؤلف ابملعىن اذلي  يكون  منتجات ي

ها  تايل " غري معروف"لفمؤ َّمتة"لوال تكون اب سه"مي ية ال تراتح وإىل جانب هذا، قد .نف ابملعىن  متعات األ صل ا لقول إن لجمل
ثقايف  بريها ا لأشاكل  ها اب" يتمية"تع تجاج أيضا بأن  ية؛ وميكن الا ية وجام لفقط ألهنا اجامت ح ع تلفعل مؤلفا ميكن حتديدع ه ي هو
ي ها جام عوإن اكن تأ يدي، أما. اليف ثقايف ا بري ا ياق أشاكل ا تقل يف  ل تع لسـ ّيث قلامل ملؤلف واحد ا مثبت اتعبري واحدلا يكون ح

نفا يتقليدلا ثقايفلاتعبري لا، ميكن القول إن معروف به  نا  مص  شـ يي ية اليتولعل يف" ميامت"مع  تعاجل ل القوانني أو املقرتحات احلا
يديأفاكر ،مسأةل املؤلفني اذلين ال ميكن حتديد ماكهنم ثقايف ا بري ا يارات محلاية أشاكل ا تقل أو  ل لتع ل   .خ

رشيعات  .95 ندا، ا نظام القضايئ  بق نظام قضايئ واحد عىل األقل، وهو ا توقد  ل لط شألك سمح نأ يص إلزايم  ي نظام تر خ
يص  شورة وتصدر هذا الرت نفات ا تفاع اب خابال ن ملص يابة عن أحصاب حق املؤلف اذلين ال ملن ية حلق املؤلف  سلطة الو نا ن طل

مية ابلرمغ من 44.ميكن حتديد ماكهنم نفات ا سأةل ا تحدة والاحتاد األورويب يف  يا لك من الوالايت ا نظر حا ليتو ملص م مل ل  كرثةي
تغلب علهيا، مبا فهيا تعريف  بغي ا لالصعوابت اليت  هد " يتميلاصنف ملا"ين بة حمددة  للجو تفع عت بذهل  بغي أن  ناملعقول اذلي  مي ين

بحث عن مؤلف ثال، . للآمل  يل ا ملوعىل  توى معين بقضااي شلكتسب يع ا ية األوروية فريق خرباء ر سـ املفو ب ملض  احلفاظف

                                                           
يه الاحتاد األورويب   41 باجEEC/93/98جتو  .4 واملادة 6ة ي، ادل
 .37، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/15انظر   42
43  Scafidi, S., ‘Intellectual Property and Cultural Products,’ 81 B.U.L. Rev. 793. 
ندا، املادة   44 تاح عىل املوقع 77كقانون حق املؤلف يف  تايلم، وهو  rid#html.e-act/info/ca.gc.cda-cb.www://http-< :لا

33751 < 
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نفات اليت  مية وا نفات ا ملصالرمقي وا بعاهتاليتملص ياق األورويبطنفذت  يعاجل بعض هذه القضااي يف ا سـ  رشيع يو45.لل لتأخذ ا
تحدةاخلاص اب يا عىل نظر الكونغرس يف الوالايت ا مية املعروض حا ملنفات ا ل بلاحلد من"بهنج  ليتملص  ".ن الاتصافسـ 

يعحق   لب إعادة ا

ثا (14املادة ( برن ةتنص معاهد .96 يع عىل حقوق )) لاث بع(لبإعادة ا ياري  )لتتحق ا تشلك ا تعرتف هبا بعض األنظمة وخب
ها ية ويس  يعالقضا مجل ترصفغريوهذه احلقوق . ئ ته(لفنان ل تسمح  فهيالل القابةل  ئوية من مثن ) ثأو لور بة  مابحلصول عىل  نسـ

نون  يعه عىل يد همين يف سوق ا ندما يعاد  نف فين  لفيع  ب ع مص بائعون ابملزاد أو امل(ب ) عارض أو غريمه من جتار الفنلا
ية  نافع املا نانني من جين بعض ا هدف من هذا هو متكني ا لوا مل لف ميةلكام زادتل يةق  نفاهتم اإلبدا ع   وأصدر الاحتاد األورويب .مص

شأن هذا املوضوع نة  بتوجهيا  يدا 2001سـيف  يعل حتو يه 46.لبهنج ادلول األعضاء خبصوص حقوق إعادة ا تو يقيض هذا ا جو ل سـ
سن لك دوةل من دول الاحتاد رشيعا  تبأن  ئويةميت بة  نانني حقا يف  منح ا يع ةمرن نسـلف مص، من الرحب اذلي تدره إعادة  نفاهتم ب

نة بعني  ياهتم إضافة إىل  سـعىل مدى فرتة  سـ ية حق . ح بدلان األفر ية وا تخدم أيضا العديد من بدلان أمرياك الال يقو لن تيسـ ت
يع تخدم هذا احلق أيضا . لبإعادة ا يات يُسـوميكن أن  ية من آ لكآ نافع ل  دور املزاد مبيعات تدرها العائدات اليت لتحويلملتقامس ا

متعات لفن  يجملا نانني  ةصلاأل متعاتلفإىل ا متني إىل هذه ا جملا تربون إذا اكنوا ملن ثقايف " مؤلفني"ُيع  بريمه ا لواكنت أشاكل  تع
يدي يانحاهلممحمية مبوجب حق املؤلف، وهو  لتقلا  .ح يف أغلب األ

ثقايف بري ا سمعة املربطة بأشاكل ا رشوع  متكل غري ا رشوعة ملاكحفة ا سة غري ا نا بادئ ا تخدام  لا تع ت لل مل مل ف مل لسـ ل يدي م لتقل ا
منط("  ")لا

سده أو كثريا  .97 ثلام  يدي،  بري ثقايف  سمعة املربطة  جي ما تكون ا تقل تع ت مل  موضوع متكل غري ممزي،" منط "يصورهب
شملومن . مرشوع ياق امحلاية من تاملقرتح أن  شأن الادعاءاتلسـ امحلاية يف هذا ا متع " العراقة"ب الزائفة  جملأو الارباط اب ت

يده ساعدين. ياحمليل أو تأ نرصين  سب القانون العريف  متويه  رشوعة وجرمية ا سة غري ا نا موقد يكون قانون ا ع ح مل ف وقد . لمل
تصوير، أو ابمحلاية من منط يف حد ذاتهيتعلقان حبامية  تخدام الضلل امل لا طبق ينوقد .  أو صور أو رموز ممزيةمنطسـقامئ عىل ا

بق يدية عىل سـما  تصاممي ا تقلا  . أيضالل

 

خلوشمل ا .98 يدي ما ييلت ثقايف ا بري ا سمعة املربطة بأشاكل ا تعلقة اب تقليارات ا ل تع ت ل لمل  :ل

تصديق )أ (  ية أو : لعالمات ا ية عالمات تصديق أو عالمات جام متعات  عجسلت  حمل يف عدة  "العراقةعالمات "جم
ية  تحدة األمر ندا والوالايت ا ندا و يا ويوز ثل أسرتا يكبدلان،  ملم ك يل ن ساك(ل ياابن) لأ يجيوبامن47لوا انظر (48.ف و

                                                           
45  Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works, i2010: Digital Libraries 

High Level Expert Group – Copyright Subgroup, 2007. 
46  Directive on Resale Rights for the Benefit of the Authors of Original Works of Art, 2001. 
بادرة   47 تخدمت  ما تج واحد"سـ تصديق"منقرية واحدة  ياابن نظاما  لل، يف واات يف ا بوداي . ل يا والو و ند وإندو متدت ات نذئذ ا مكو سـ نييل ع م

بادرة  . ملهذه ا
شامل  48 يل ا تح لانظر ا ل  .ل
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ثالث يدية، يف اجلزء ا ثغرات يف املعارف ا يل ا لأيضا  تقل ل  ث من الويقة"5")أ ( لحتل
WIPO/GRTKF/IC/13/5(b)شأن حامية العالمات املمزية يضة  شة  نا ب، لالطالع عىل  تفق  ). مسـم

يقة يف ادلعاية’قوانني  )ب( توسـمي ‘حلقا نود: لوا نون ا لهحيمي قانون  يدو امحلرف ل وحرهم ا نة ف  يف 1990لسـية 
يني إذ يضمن هلم  يني األ ية احلريني األمر تحدة األمر صلالوالايت ا يكمل ف تجاهتعراقةيك نود احلرية ممن  ف ا حتت له

نود نون ا لهإرشاف جملس  يدوية امحلرف ل وحرهم ا شأن .ف نع القانون املذكور، وهو قانون  ب و يقة يف "مي حلقا
سويق تجات عىل أهنا "لتا سويق  ن، من  نع "مت نودصمن  نع "  امحلرلها تجات من  صندما ال تكون هذه ا ن ملع

ثلام يعر نود  ّا م  49.فهم القانونله

ية )ج( ياانت اجلغرا فا ية يف هذا : لب ياانت اجلغرا تخدام ا نة عىل إماكية ا شاركني يف ا فشدد العديد من ا ب سـ ن للج لمل
تجات احلرف ا. اجملال ثل  يدي،  ثقايف ا بري ا لوميكن وصف بعض أشاكل ا ن تقل ل متع م ل نع ل ُتصيدوية اليت 

ية، عىل أهنا  تخدام موارد  يعاب ية" سلع"طبسـ ياانت اجلغرا فميكن أن حتمى اب لب وإضافة إىل هذا، قد تكون . ُ
ها يدي  ثقايف ا بري ا نفسبعض أشاكل ا تقل ل لتع يدية ل ية وا ثل األسامء والعالمات األ ية،  ياانت جغرا تقل  صل لب م ف

ياانت يك و. لبوغريها من ا ثةل ملكسـوقدم الربتغال وا ية وجهيةمالاحتاد الرويس أ ياانت اجلغرا يل ا ف عىل  ب لسج ت
يدية تصل هبا من املعارف ا يدي وما  ثقايف ا بري ا تقلفامي خيص أشاكل ا ي تقل ل لتع ل  50.ل

رشوعة )د( تجارية غري ا سة أو املامرسات ا نا ملقانون ا ل ف بادئ العامة لقانون : مل شـهتا بفائدة ا نا نة يف  ملأقرت ا ق مللج
سة غري ا نا ملا ف تضمهنا املادة مل يا(10ترشوعة، كام  ية ابريس واتفاق ) ناث وفضال عن هذا، . يتربسقمن اتفا

يا، مبوجب رشيعُمنعت ت رشكة يف أسرتا مترار يف وصف ل تجارية، من الا شأن املامرسات ا نة  سـ  ل ب مجموعهتا معي
نقوشة يدوايمن تذاكرية املرسومة أو ا هدااي ا مل ا ل متع األصيلل نون ا جمل من ويح  فن ’ عىل أهنا  إلهياإلشارةاأو  ف

يني ساكن األ صلا تذاكرية قد إال إذا اكنت ‘عريقة’ أو ‘ل هدية ا نف الفين أو ا تقادا معقوال بأن ا تقد ا ل  ملص ع لتع
يني ساكن األ نحدر من ا يد خشص  شت  صلرمست أو  ل ي ب ُنق رشكة ألهنا . ُ ت بعضا عرضلوقد جرت مالحقة ا

تذاكرية املرسومة يدواي بأسلو يني لمن هداايها ا ساكن األ صلب ا تجاتعىل أهنال ية ’من  مصادق عىل "أو  ‘صلأ
يني’من أو /و "عراقهتا يني األسرتا ساكن األ لفن ا صل سـهتلكني ألن ‘ل تجات قد تضلل ا ترب أن هذه ا مل وا ن ملع ُ

يني ساكن األ نحدرون من ا يني وال  سوا ساكان أ تذاكرية  هدااي ا تجون ا نانني اذلين  ية ا صلأ ل ي صل ي ل لب ل ن يلف   51.غل

يةملا ية وا تجات األد ية  تقة وامحلاية ادلفا ننفات ا ب ن ع شـ لفص للم  مل

يةايثري هذا عدد .99 يت هذه القضااي سـ من القضااي األسا ياسة العامة و توى ا حظعىل  سـ لسـ يضة يف م شة  نا مسـتف  ق مب
 52.سابقةواثئق 

ياس بعض متحورتوقد  .100 ية  العامةةلسـقضااي ا ثقا ف القانوية وا ل بري ان تصةل بأشاكل ا تعا يدي لمل تقلثقايف ا اكن  ما إذا حوللل
نح حق  مبغي أم ال  يدي، ويف جمال  تحويرليف اين ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يدات اليت رمبا تكون ل ناءات وا لتقيالا سـتث

                                                           
49  WIPO/GRTKF/IC/3/10 1"122، الفقرة." 
 .WIPO/GRTKF/IC/5/3انظر   50
تايل WIPO/GRTKF/IC/5/3 انظر أيضا  51  ).2003 أبريل http://www.accc.gov.au/>)7> :لواملوقع ا
 .WIPO/GRTKF/IC/6/3و WIPO/GRTKF/IC/5/3انظر ابألخص   52
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بة سـنا بق . م تحويرينطو تاج  لحق ا تقة نعىل إ شـنفات  يديتستند إىلممص ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع وميكن أن تكون هذه : ل
نفا يةلوحدهات ملصا نفات أ بارها  صل أهال للحامية مبوجب حق املؤلف اب مص متع لشأن حق ا ومن .عت سمح  للمجتحوير أن  ي

نع هاحمليل أو غري ترصحي به أو مصنفمب من أحصاب احلقوق  تق أو ا ل   ماكفأة عادةل مقابل عىلكبديل آخر،  ،حلصولابمشـ
بريمه ا ملصنفابنالاتفاع  تقا من أشاكل  لندما يكون  تع شـ يديمع تحوير . لتقلثقايف ا ناك أي حق يف ا لوإذا مل يكن  من هذا ه

يده  ية وتقا ثقا تحمك يف هذا الاتفاع مبواده ا متع احمليل ا يل، فال ميكن  لا ب ل ن ل فب للمج ية الفكريةمن خالللق نظام ا يه  مللك نظام  بب . ش
تحوير نح حق يف ا تصل أيضا  لو بارة  مي يق املقصود  بعاتصاال ويقا ابملعىن ادل يديتعبري"قث  ".تقل ثقايف 

يارات  .101 بقى أحد ا خلو نحي شأنمعدم  تحوير  ية حقا يف ا متعات ا ب ا ل حملل يديجمل ثقايف ا بريها ا تقل أشاكل  ل وهذا هو هنج . لتع
نة  ية  منوذ لسـاألحاكم ا ج شأن ، اليت 1982ل ناء واسع  بنص أيضا عىل ا تعادة’سـتثت بري الفوللكوري سـا تاكرلتع أشاكل ا  بال

هم ُوقد و53.‘ؤلفنيامل  أكرث منلواحد أومصنف أصيل  ية اإلبداع الفردي ا سامح حبرية  تحديد  ناء اب تلضع هذا الا ملسـث من لل تل سـت
ثقايف بري ا لمن أشاكل ا يق بأي شلك من األشاكل اإلبداع وما يلحق به من . لتع ية أن  منوذ هدف من األحاكم ا تعومل يكن ا ج لل

ية الق نفات األ ية الفكرية  صلامحلاية مبوجب ا للمص ثقايفمللك بري ا لامئة عىل أشاكل ا  . لتع

تقة  .102 نفات ا ثل هذه ا بة ملؤلفي  بب رفض حق املؤلف اب شـومن هجة أخرى، قد  ملص ملسـ من لس سوا من أفراد ممنيت لي 
باط اإلبداع و متع احمليل، يف إ حا ساواة جمل متون إلهياملانعدام ا ية واذلين ال  متعات ا متون إىل ا نبني املؤلفني اذلين  جمل ين وميكن . حمللي

يارات إلزام املؤلفني  متع احمليل اذلي خلأن يكون أحد ا ية بذكر ا متعات ا جملمن خارج ا هموا منحمللجمل يده أو سـتلا تقامس بل تقا
تفع هبا ية ا يد ا تقا نوية يف ا بعض أشاكل احلقوق ا يد  تغالل حق املؤلف أو ا نافع اليت جتىن من ا نا ن ل ل ملع ب سـ ململ لضم لتق يةل ُ تشك أو 

بق نة وهذا . سـمما  هادئ  يط ا متد يف منوذج ا سـهو الهنج ا لحمل ل ثقايف مرشوع ويف 2002ملع بري ا تعلقة بأشاكل ا ل األحاكم ا تع لمل
نة يدي املعروضة عىل نظر ا للجا  .لتقل

ية سلوك والعقود وغريها من األدوات ا يق وقواعد ا لعملاملوا ل  ث

سلوك والعقود  .103 يق وقواعد ا ثل املوا ية  لميكن أن تلعب أدوات  ث ثغرات يف امحلاية ممعل يا يف معاجلة ا يدا و لدورا  معل مف
يدي ثقايف ا بري ا تقلاملقدمة ألشاكل ا ل لتع ها .ل ثال، موا يل ا ية، عىل  متعات األ يق وقد وضع عدد من ا ثب مل سصل ها جمل خيصوترا

ية الفكرية  ثقايف امللكاخلاصة يف جمال ا بريها ا نفاذ إىل أشاكل  ية عىل ا بات اخلار لتعامل مع ا ل تع ل لطل نيدي والاتفاع هبا، جلل تقل
ية  يات ا ية وا ثقا سات ا نووضع أيضا عدد من املؤ مجلع ل ملهس ية الفكرية قواعدف تصةل اب ية  مللك سلوك أخال م يةوق . جعقود منوذ

نظايم أو  تاحة مبوجب القانون ا يح امحلاية ا يل أو تو هذه دورا همام يف  ية  لوميكن أن تلعب أدوات  مل ض تمك سوابقكمعل  لقانون ا
يهنا العريةبطرق تليب  نارص قوا تطلعاهتا، مبا فهيا اإلقرار  يب  ية و متعات ا ياجات ا فا ن بع ل تج حملل تسـت جمل وليك تكون هذه . ح

ية انجعة ابلفعل عىل أرض الواقع، جيب أن تكون مصحوبة  باألدوات ا متعات تكوين الكفاءاتلعمل جمل الرايم إىل تعزيز قدرة ا

تفاوض ية عىل ا لا يق والعقود حملل شأن املوا ث  ياغهتا وإبراهما وإنفاذهاب  .صوعىل 

شأن الرتاث اإلبداعي يسـتجيب .104 بو  برشوع الو ي ندما 54م ية الفكرية  تصل بإدارة ا ياج ابذلات ا هذا الا ع  مل مللكت يمت حل
نهتا ها ور يدي وتو ثقايف ا بري ا مقيل أشاكل ا تقل ل تع ثيقسج ل ل رشوع اخلاص . ت بويقدم هذا ا تدريب واملعلومات تكوين الكفاءاتمل ل ا

تاحف و ية وا متعات ا ية الفكرية  تصل اب شورة فامي  ملا حملل ي للمجمل يةاحملفوظات ودورمللك ثقا سات ا ف وغريها من املؤ ل وجيري . س

                                                           
ية"3) "1(4 ادةامل  53 منوذ ج، األحاكم ا نة ل  .1982لسـ 
 >html.index/culturalheritage/folklore/en/tk/int.wipo.www://http <.انظر  54
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ية  متعات ا ية لفائدة ا ية  بادئ تو سات و تاحف وغريها من املؤ يل لفائدة ا حمللإعداد د معل جهي س مل جملل ية م يق  للملكشأن وضع موا ث ب
رشوع أيضا ا .الفكرية ية الفكريةملويقدم ا ثقايف واحملفوظات وإدارة ا تويق ا ية يف جماالت ا متعات ا مللكتدريب  ل ث ل حملل . للمجل

بو  نفذ الو يو يابرانجمست يليب تدر يا صاحل  للقبا رائدا من هذا ا كيبمتع ماساي احمليل يف ال مترب )كينيا(جم تعاون مع ،2008سب يف  ل اب
ياة الفوللكورية  تابع للحاملركز األمرييك  ملا نطن العامصة   الكونغرسكتبةل ية جبامعة ديوك يفشـيف وا  ئقومركز ادلراسات الواث

نا سلوك والعقود . ليشامل اكرو يق وقواعد ا شأن املوا بحث فهيا  ياانت عامة ميكن ا رشوع قاعدة  شأ هذا ا لوقد أ ث ب ل ب مل ن
ية،  منوذ جا يات ايمما ل سات وا تاحف وغريها من املؤ ية وا متعات ا ملتخدمه ا مجلع س مل حملل تاحة عىل  هنية وهجات أخرىجملسـ مويه 

ية >heritage_creative/folklore/en/tk/int.wipo.www://http< :املوقع تقصا ئ وشمل املوارد األخرى دراسات ا سـ ت
تاحف و  .لكية الفكريةمل احملفوظات يف جمال إدارة قضااي ادورملوجتارب ا

ياانت سجالت وقواعد ا با  لل

يدي دورا يف حاميهتا  .105 ثقايف ا بري ا ياانت وقوامئ أشاكل ا سجالت وقوامئ اجلرد وقواعد ا تقلميكن أن تلعب ا ل تع ب لل ل ل
يدي، حىت وإن اكان ألغراض برامج هممة لصون وتعزيز الرتاث . نالقانوية ثقايف ا بري ا نة أشاكل ا تقليد أن تدوين ور ل تع مق لب ل

ثقايف، قد  ها دون ترصحيّيعرضلا تغال يدي لالتفاع هبا وا ثقايف ا بري ا ل من دون قصد أشاكل ا سـ ن تقل ل لتع نصح بإدارة . ل يُوهذا  ل
نهتا ورشها  يدي ور ثقايف ا بري ا ية خالل تدوين أشاكل ا ية الفكرية إدارة اسرتا نا مق تقل ل تع ليج ل ت رشوع الرتاث (مللك مانظر 

 ).اإلبداعي أعاله

سجال .106 يد ا لوقد  ياانت والقوامئتف يهنا األخرىلبت وقوامئ اجلرد وقواعد ا بري وقاية" 1: "ب يف مجةل أمور من  لتع أشاكل ا
ثقايف و بدعني وأحصاب او" 2"؛ وصيانهتالا ملالعمل مكورد  ها احلق و" 3"؛ رشوعاتللم ية اليت قد يكون  متعات ا لتعريف ا حملل جمل

ثقايف  بري ا نافع وحقوق يف أشاكل ا ليف تقامس ا تع يدي؛ لمل ساب أو و" 4"لتقلا ها ا كتتقدمي الوسائل اليت ميكن من خال دوين تل
يدي؛ و ثقايف ا بري ا بة عىل أشاكل ا تقلاحلقوق املو ل لتع ل يدي من و" 5"ج ثقايف ا بري ا ية للحصول عىل حامية ا تقلالعمل كآ ل تع لل ل

ياانتخمصصةحامية خالل  يث أهنا ال. لب لقواعد ا ية  سجالت غري وا حوميكن أن تكون ا ف يع أشاكل  عىل ابلرضورةحتتوي ل مج 
يدي املراد حاميهتا ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بري . ل ثابة جسل خصويص أو رسي ألشاكل ا تويق أيضا  تعوقد تكون بعض أشاكل ا مب ث لل

متع احمليل  تفظ هبا  يدي ا ثقايف ا حفا حمل تقل للمجل ثقامرشوعقرتح يو. سبل بري ا تعلقة بأشاكل ا ل األحاكم ا تع يدي لمل لتقليف ا
ية ادلوية جسال للجملعروضة عىل نظر اا لنة احلكو ثقايفخمصصام بري ا ل ألشاكل ا يديلتع رسية اليت تراد حاميهتا حامية لتقل ا ُ ا ل

ية الفكرية يارايمللكقوية مبوجب ا يكون ا يل  ت، عىل أن هذا ا سـ خسج يقني س ولت ية يف نظامولزييد من ا شفا فا  محلاية يكفل ال
يديأل ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع نة أعربوا عن معارضهتم 55.ل شاركني يف ا للجلكن بعض ا بري ن تكون حاميةألمل لتع أشاكل ا

يل تويق أو ا يدي مرهونة بأي شلك من أشاكل ا ثقايف ا سجا ث ل تقل تل  .لل

ية  عاإلدارة امجلا

تحدايت املربطة بإدارة احلقوق،  .107 بة  تاب لل ية يف  تكون رمبالنسـ عنظامت اإلدارة امجلا ية إلدارة احلفائدةم قوق يف معل 
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نة. ل شاركون يف ا للجوقد أعرب ا هاتكل و56مل نظامت  نفس ا بحث هذه اإلماكية  عن 57مل ناهامتهمم  ب

                                                           
شاريع األحاكم7 و3انظر املادتني   55  .م من 
ية والاكرييب  56  ).WIPO/GRTKF/IC/1/5, Annex II, p. 5 (تينمجموعة بدلان أمرياك الال
سخ اآليلالاحتاد ادلويل مثل   57 ية اب ننظامت ا ن لللم  .ملع
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تفاعا وبشلك أكرب،  نارشين ا نانني وا تفاع املؤلفني وا ئات إدارية من شأهنا عرقةل ا شاء  هم إزاء إ نأعرب آخرون عن  ل ن ي لفن هقلق
بريعاداي ب يديلتعأشاكل ا ثقايف ا تقل ا  .لل

يديأداء  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

سه من امحلاية املقدمأداءظى حي .108 يدي ابلقدر  ثقايف ا بري ا نف أشاكل ا تقل ل لتع يل . أشاكل األداء من ة لغريهل سبوعىل 
نص املواد من  ثال،  تا بو من معاهدة10 إىل 5مل يل الصويت ي الو سجشأن األداء وا نة لتب وعة من احلقوق  عىل مجم1996لسـ 

ناين األداء ية  نوية واملا لفا ل يعلاورمغ . ملع بق عىل  ثغرات  مجثغرات يف امحلاية املقدمة، فإن هذه ا نط لويس عىل  أشاكل األداء تل
بريأداء يديلتع ا ثقايف ا تقل ا تحديدلل يع نطاق امحلاية املقدمة . ل اب شأن تو شات اجلارية  نا يارات معاجلهتا من ا سـوهذا، تأيت  ب ق مل خ ل

ناين األداء عامة مبوجب معاهدة فشمل  بولي سلوك والعقود اآلنف ذكرها ي الو يق وقواعد ا ثل املوا ية  ل وميكن لألدوات ا ث ملعمل
بارش يف هذا اجملال شلك  يا  يدا و مأن تلعب دورا  بمف  .معل

تصاممي  لا

ية وا" ميكن الاطالع عىل .109 تجات األد با نوان" لفنيةملن تخدام "عأعاله، ال سـامي حتت  رشوعة سـا سة غري ا نا بادئ ا مل  ف مل م
يدي  ثقايف ا بري ا سمعة املربطة بأشاكل ا رشوع  متكل غري ا تقلملاكحفة ا ل تع ت لل لمل ل منط("ل تقة وامحلاية "عنوان و")" لا نفات ا شـا ململص

ية ية وا تجات األد ية  نادلفا ب ن لفع سلوك والعقود ". للم يق وقواعد ا ثل املوا ية  لوإىل جانب هذا، ميكن لألدوات ا ث أن تلعب ملعمل
يدي ثقايف ا بري ا ثغرات يف امحلاية املقدمة ألشاكل ا بارش يف معاجلة ا شلك  يا  يدا و تقلدورا  ل تع ل ب لمعل ل م  .مف

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

ثغرات احملددة أعاله .110 بة ملعاجلة ا نا يارات  ية  تا نارص ا لميكن أن تكون ا سـ ل ل ملع  :خ

بدأ ال:الوعد امللزم )أ (  نع  م   عىل  عولوعد امللزم طرفا من حسب وعد أعطاه لطرف اثن إذا اكن هذا األخري قدمي
يه ابلرضر يه إجراءات عادت  ناء  باب معقوةل واختذ  علهذا الوعد أل عل ب ثال، إذا . ًسـ يل ا ملوعىل  متع عولسب جم 

شف هل عهنا، فإماكن هذ شف عن أية معلومات رسية  باحث بأال  شفوية  هدات ا ُكحميل عىل ا يك ل ل متع لتع جملا ا

شف عن املعلوماتاللجوء إىلاحمليل  باحث من ا نع ا بدأ  لك هذا ا ل مل وميكن أن يكون هذا أساسا آخر . مل
ية ماوتفورد ثل  نملعاجلة قضااي  قض تخدام . م مية جتارية  أيضابدأ ملهذا اسـوقد حيمي ا قمعلومات ال تكون ذات 

 .ابلرضورة

يغ املوافقة )ب( يق والعقود و صاملوا نظمي . وقش أعالهانظر ما ن: ث يدة للغاية يف  ية  تفقد تكون هذه األدوات ا مفلعمل
رسية يدي ا ثقايف ا بري ا نفاذ إىل أشاكل ا لا تقل ل تع لل  . ل

ياانت )ج( سجالت وقواعد ا با رسية يف احلفاظ . انظر ما نوقش أعاله: لل ياانت ا سجالت وقواعد ا ساعد ا لفقد  ب ل لت
يدي، و ثقايف ا بري ا تقلعىل أشاكل ا ل لتع تحمك نميكن أل بة،  نا يغ املوافقة ا تخدم، مصحوبة ابلعقود و لل  سـ مل ص تُسـ

رشوط اليت سب ا يدي والاتفاع هبا  ثقايف ا بري ا نفاذ إىل أشاكل ا ليف ا ح ن تقل ل تع لل متع احمليل حيددل  .جملها ا
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يدية ية وا تقلاألسامء واللكامت والرموز األ  لصل

نظامت اإل .111 ية، اختذت بعض ا مييف جمال امحلاية ادلفا مل يل عالماتقلع نع  بقا خطوات  بدلان  سجية وا مل سـ تل متعاتم  جمل ا
ية بدون ترصحي كعالمات جتارية ية، وميكن . صلاأل نظمة إ يق داخل  ية أو تدابري قابةل  ميويه تدابري و ب قلن م تط  عىل اعامتدهاللط

بغي نطاق أوسع؛ لكن  يذهاتفأن خيضع ينما زال  يل ُوقد أشري إىل. ختبارلال يف بدلان أخرى تنفسريها و تدابري اب تفص هذه ا لل
شمل ما ييل  :تيف واثئق سابقة، ويه 

ية 486من القرار ) ز(136تنص املادة  )أ (  بدلانجامعة  ضملفو عالمات اليت ل اليتسج ال جيوز"ه  عىل أن األنديةلا
تلحققد ي بريا حبق داهما جتاراي خسـ ا متع أصيل أو أفريقي، الالغريكرضرا  تكون من امس  ندما  جم سـامي  ت  ع

تجات هذه أمرييك أو حميل يزي  تخدم  يات أو لكامت أو حروف أو سامت أو عالمات  ن، أو من  مت سـ مسم ل ت ت
متعات أو خدماهتا أو طريقة  ندما صنعهاجملا بري عن ثقافهتا أو ممارساهتا، إال إذا أودع ع، أو  ُشلك أداة ا تع لت

نه؛ سه أو مبوافقة رصحية  متع احمليل  يل من ا مطلب ا نف جملسج  "لت

تحدث و )ب( تجاريةسـا تحدة للرباءات والعالمات ا لتب الوالايت ا مل ياانت شامةل مك شاراتب قاعدة  لتضمن ا  لت
توى الاحتادي توى الوالايت وعىل ا ية املعرتف هبا عىل  ية األ بائل األمر يع ا ية  سـالر سـ صل مجل ملمس م يك  زوجيو58.لق

يل عالمة مقرتحة فهيا ادعاء زائف بأهنا ذات  تب أن يرفض  تسجهذا ا ملك يةل ل متع أصيلبقبصةل   أو جممن 
يةل؛ بتقدات تؤمن هبا تكل ا 59لقمبع

 

يل عالمة جتارية  )ج( ندا برفض  يوز تجارية يف  سجويقيض قانون العالمات ا يل ن إذا ) أو جزء من عالمة جتارية(تل
ئة هممة من  ها احامتل إحلاق الرضر  تخداهما أو  بفاكن يف ا تسجيل يوسـ متع، ال سـامي األشخاص األ صلا  ن يفجمل

بدل، ومه    60.ماووريلهذا ا

ثاين[   ]لييل ذكل املرفق ا

  

  

                                                           
مترب Report on the Official Insignia of Native American Tribes” ،30“انظر   58  . 1999سب 
سه،  59   .26 إىل 24 الصفحات من نفاملرجع 
تايل  60 تاح عىل املوقع ا لالقانون   <http://rangi.knowledge-basket.co.nz/gpacts/public/text/2002/an/049.html>: م
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امحلاية املرغوب 

 فهيا من أجل 
يةامحلاية. ألف ثغرات. ابء ل احلا يارات. دال لا  خلا

ية  تجات األد با ملن
ية  لفنوا

امحلاية مبوجب حق املؤلف ألشاكل  
يدي املعارصة ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ل

 

ية برن من اتف)4(15 املادة   امحلاية -قا
نفات غري  للمصمبوجب حق املؤلف 

شورة أو  ها ملنا ية مؤ لفاليت تكون  خشص
 جمهوةل

ياانت اخلاصة   لباجملموعات وقواعد ا
يدي ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع ل

 

ثقايف   بري ا لتدوين وتويق أشاكل ا تع لث
يدي  لتقلا

ثقايف   بري ا يب أشاكل ا لقد ال  تع لتج تسـ
يدي املوجو بلتقلا رشط قدة من  لل 

 ‘األصاةل’

نص قانون حق املؤلف عىل   يال 
مصنف‘ منط’حامية

 

متعات حلقوق  حامية واحضةال  جمل ا

ية  .حمللا

 مدة امحلاية حمدودة  

ناءات " العام املكل"  سـتثوالا
يدات األخرى لتقيوا

 

ية  تقة وامحلاية ادلفا نفات ا عا شـ ململص
 

تويق  تدوين وا ثاحلقوق يف ا ل   ل

متعات اقوقحبالاعرتاف   حمل ا   ليةجمل

نوية  يةملعاحلقوق ا متعات ا حملل  للمج
 

يح املادة  ية برن) 4(15 ضتو قمن اتفا
 

 املكل العام بعوض 

مية  نفات ا ليتا ملص
 

يع  لبحقوق إعادة ا
 

سمعة املربطة   رشوع  متكل غري ا رشوعة ملاكحفة ا سة غري ا نا بادئ ا تخدام  تا لل مل مل ف مل لسـ م
يدي  ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع منط("ل  ")لا

نفات ا  يةملصا ية وا تجات األد ية  نتقة وامحلاية ادلفا ب ن ع لفشـ للم مل
 

ية  سلوك والعقود وغريها من األدوات ا يق وقواعد ا لعملاملوا ل ث
 

 قانون خاص قامئ بذاته 

ياانت  سجالت وقواعد ا با لل
 

ية   عاإلدارة امجلا
 

 

 

 

 



WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev. 

ANNEX II 

- 2 - 

امحلاية املرغوب 
 ...فهيا من أجل

يةامحلاية. ألف ثغرات. ابء ل احلا يارات. دال لا  خلا

 أشاكل داءأ
ثقايف  بري ا لا لتع

يدي  لتقلا

نصوص علهيا يف  � بوملامحلاية ا  يمعاهدة الو
يل الصويت سجشأن األداء وا نةلتب  لسـ 

1996 

بة  �  لألداءلنسـمدة امحلاية حمددة اب
بت  ملثا

 

بوتقترص  � بشأن األداء  يمعاهدة الو
يل الصويت نةلتسجوا  1996 لسـ 
سمعي  لعىل األداء ا

سلوك والع � يق وقواعد ا لاملوا يةث لعملقود وغريها من األدوات ا
 

 قانون خاص قامئ بذاته �

يع نطاق � بوسـتو يل الصويت ي معاهدة الو سجشأن األداء وا نةلتب شمل األداء 1996 لسـ  لت 
برصي سمعي ا لا  ل

ية � الرسوم والامنذج نا عحامية الرسوم والامنذج ا  لص
 املعارصةللتصاممي 

ياانت اخلاصة  � لباجملموعات وقواعد ا
يديةابلرسوم والامنذج  لتقل ا

تصاممي � ست لا بل  لي املوجودة من  ق
 محمية

 مدة امحلاية حمددة للرسوم والامنذج  �

ية � رشوط ا شلكا  لل

سمعة املربطة  � رشوع  متكل غري ا رشوعة ملاكحفة ا سة غري ا نا بادئ ا تخدام  تا لل مل مل ف مل لسـ م
يدي  ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع منط("ل  ")لا

سلوك والعقود وغريها  � يق وقواعد ا لاملوا يةث لعملمن األدوات ا
 

 قانون خاص قامئ بذاته �

ياانت � سجالت وقواعد ا با  لل
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امحلاية املرغوب 
 ...فهيا من أجل

يةامحلاية . ألف ثغرات. ابء لاحلا يارات. دال لا  خلا

بري  لتعأشاكل ا
يدي  ثقايف ا تقلا لل

رسية  لا

ية ابريس يتربسأحاكم يف اتفاق  � ق واتفا
رشوعة  سة غري ا نا ملللحامية من ا ف مل

شوف عهناحامية و ملكاملعلومات غري ا
 

رسيةاحامية  �  مبوجب قانون لملعلومات ا
سوابق  لا

سة غري  � نا فبق أحاكم ا مل تنط
رشوعة ابألساس عىل املعلومات  ملا

تجارية ية وا نا لا ع لص
 

بارة � شوف عهنا "عتعريف  " ملكغري ا
رسية"عبارة و  "لا

 الوعد امللزم �

سلوك والعقود وغريها من األد � يق وقواعد ا لاملوا يةث لعملوات ا
 

 قانون خاص قامئ بذاته �

ياانت � سجالت وقواعد ا با  لل

األسامء واللكامت 
ية  صلوالرموز األ

يدية  لتقلوا

ية � تعلقة - عامحلاية ادلفا مل األحاكم ا
رشوعة  سة غري ا نا ملابمحلاية من ا ف مل

الفة لآلداب أو امحلاية من العالمات اخملو
نظام العام  تضليللومن الا

 

بة � سـتخدام قوانني  ا- جامحلاية املو
تجارية  لالعالمات ا

هوم � مفحيمك أساسا عىل  خمالفة  "ُ
لنظام لخمالفة "مفهوم و" لآلداب

هور العام " العام نظور ا مجلمن  م
هومان مصممني ابلرضورة لويس ملف ا

ثقايف  بري ا لمن أجل أشاكل ا لتع
يدي   لتقلا

تجارية يف " خاصة"أحاكم  � ية للعالمات ا لالقوانني الو ندا، (طن يليوز بدلانامعة جن  لا
يةاألندية تحدة األمر يك، الوالايت ا  )مل

ية � سلوك والعقود وغريها من األدوات ا يق وقواعد ا لعملاملوا ل ث
 

 قانون خاص قامئ بذاته �

ياانت � سجالت وقواعد ا با  لل
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بة. جمي نا بارات ا سـالا مل  عت

توى اذلي  � يه ملسـا بغي معاجلة ثغرة  علميكن أو  ية (ين توايت ادلوية أو اإل ميا ل قلسـ يةمل ية أو ا حمللأو الو يةل مهناطن تشك أو 
 

ثغرات  � تخداهما ملعاجلة ا بغي ا تدابري اليت  يار ا لا سـ ل ينت ية،تكوين الكفاءاتاإلجرا(خ ية، وضع أدوات  رش معلءات ا يع  )لت

تدايت � يدي يف  ثقايف ا بري ا شة موضوع حامية أشاكل ا نا يه  توى اذلي وصلت إ نا تقل ل تع ق ل مسـ ل ل يدي مدى حامية أشاكل ل دوية أخرى وممل ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يال ننوية يف جماالت  مبوجب صكوك قالحا
ياسة العامةأخرى لسـ من جماالت ا

 

ية � يا سـالانعاكسات ا لسـ
 

ية � ية والاجامت ثقا تصادية وا عاألهداف الا فل ق
 

 عينةملانقانوية التقنية ولاقضااي ال �

ية � يد هبا: لعملالقضااي ا لتقإدارة احلقوق وا
 

ثاين والويق[ ثهناية املرفق ا   ]ةل


