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يدية  :لتقلحامية املعارف ا
يل ا لرشوع  حتل  مراجعة: ثغراتم

  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، آخذة مع ية  ثا عا ن نة[ل ل ثابة ويقة العمل اخلاصة بـدورة ] للجا بار، ويقة تكون  سابق بعني الا ثا مب ث ت نـة[عل ] للجا

رشة[ ثة  ثا عا ل  : ت، وتضمن ما ييل]ل

توى ادلويل  )أ( سـوصف الالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئة عىل ا يديةمن أجل تأمنيملن  ؛لتقل امحلاية للمعارف ا
ثغرات املوجودة عىل ا )ب( ثةل حمددة؛لووصف ا تعانة بأ تطاع ابال ها قدر ا متوى ادلويل وتو سـيح سـ ملسـ  ضمل
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
ت ميي أو الوطين؛ملسـعىل ا  قلوى ادلويل أو اإل
ية وإضافة  )هـ( نود املذكورة يف الفقرات الفر توي عىل جدول اب عمرفق  ب  .أعاله) د(إىل ) أ(لحي

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 "ثاملزمع أن تكون الويقة  يغة  متاحة من األمانة يف  ص نـة "2008 مايو 31م شاركني يف ا للج، وأن يكـون  فرصـة "للمـ
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بـــل حلـــول  رشوع  يـــق عـــىل ا قا ملـــ رشوع هنـــايئ حبلـــول 2008ن يويـــه 30لتعل يغة  رش بعـــده الويقـــة يف  مـــ اذلي  صـــ ث  15سـُتنـــ
سطس رشة2008غأ ثة  ثا يض يف دورهتا ا نة عىل حنو  يه ا نظر  ع  ل ل للج تفت مسـف  ."ل

ثغـرات يف حاميـة أعدت ذلكل ووفقا .3 يـل ا تح رشوع األول  ل األمانة ا ل ل يديـةمل يـهمعمتـه ولتقلاملعـارف ا يـق  عل  وحبلـول . للتعل
توبر  11 يقات، ورد2008كأ يـةتتعل  يايق مـن اجملموعـة األفر يويـا والربازيـل ول وأسـرتا بأ ب وامجلاعـة األورويـة وادلول األعـضاء فهيـا ث

يك وابالو وسورسا و ياابن وا يوا سـ يةملكل تحدة األمر ند والوالايت ا يكات مل يني  و،يل بني غـري حكـو ممن مـرا نـون أي ق لفمركـز قـانون ا
ية نولو يو ناعات ا ية ا جو تك ب لص تجارة ادلوية لمجع لوغرفة ا  .ل

رشوعلويضم املرفق األول  .4 ملهذه الويقة ا ثاين ث ثغرات يف حامية لا يل ا تح ل  ل يديةل نـة لتقلاملعارف ا يـه ا نظـر  للج اذلي قـدم  فت ل ُ
رشةيف دور ــــــة  ث ثا ــــــا ا ــــــهت ع ل ــــــة . ل سابقة، الويق سخة ا ــــــذفت يف ا ــــــات ح يق ــــــة  ــــــذه املراجع شمل ه ثو ــــــ ل ــــــ ن تعل ــــــ لت ُ

WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) . يةكام،  هذا املرفقيتضمنو تا نارص ا نة يف قرارها، ا بت ا ل  ل لع للج  :طل

توى ادلويل  )أ( سـوصف الالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئة عىل ا يديةللم امحلاية من أجل تأمنيملن  ؛لتقلعارف ا
ثةل حمددة؛ )ب( تعانة بأ تطاع ابال ها قدر ا توى ادلويل وتو ثغرات املوجودة عىل ا مووصف ا سـيح سـ سـ ملل  ضمل
ثغرات من عدهما )ج( بت يف احلاجة إىل معاجلة تكل ا يدة  بارات ا لووضع الا لل ملفت  ؛ع
ها ملعاجلة أية ثغرات حمددة، مبـ )د( يارات القامئة أو اليت ميكن و ضعووصف ا يـارات القانويـة وغريهـا سـواء خل نا فهيـا ا خل

ميي أو الوطين توى ادلويل أو اإل قلعىل ا  .ملسـ

ثاين  .5 تضمن املرفق ا ل و ية جدوالي نود املذكورة يف الفقرات الفر ع اب بني أيضا .أعاله) د(إىل ) أ(لب ثغرات مرشوع ي و ليل ا حتل
ية هذا  تعاريف ا لعملا ية اوغريهال متد علهيا يف  ل من األسس ا معل يلملع  .لتح

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

ناسب نحو ا ملعىل ا  .ل

 ]نييل ذكل املرفقا[
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 املرفق األول

ثغرات يف حامية  يل ا لرشوع  حتل يدياملعارفم  ةلتقل ا

توايت  حملا
 4............................................................................................................................................................مقدمة .أوال

يا يل .ناث تح ية ا متد علهيا يف  ية وغريها من األسس ا تعاريف ا لا ل معل لعمل  4....................................................................................ملعل

ية )أ( تعاريف ا لعملا  4........................................................................................................................................ل
يل )ب( تح ية ا متد علهيا يف  لاألسس األخرى ا ل معل  6...................................................................................................ملع

 6.................................................................................................................................امحلاية’مفهوم  "1"
يدي "2" ثقايف ا بري ا تعلق اب ثغرات ا يل ا تح تقلالصةل  ل تع مل ل ل لب  9.............................................................................ل
نوعة للمعار "3" سامت ا تا يديةملل  9.......................................................................................................لتقلف ا
ثغرات’طبيعة  "4" بغي حتديدها‘ لا  10....................................................................................................يناليت 

ثا  12.........................................................................................نالالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئة من أجل تأمني امحلاية .لاث

ية الفكرية )أ( مللكامحلاية مبوجب الصكوك ادلوية القامئة يف جمال ا  12.................................................................................ل
يدية مبوجب الرباءات "1" بة للمعارف ا لتقلامحلاية املو  12...............................................................................................ج
يدية داخل نظام الرباءاتا "2" ية للمعارف ا تقلمحلاية ادلفا  14.........................................................................................لع
يدية "3" شف خاصة ابملعارف ا تقلرشوط   15...........................................................................................................لك
شوف عهنا "4" يدية غري ا ملكاملعارف ا  16...............................................................................................................لتقل
رشوعة "5" سة غري ا نا ملا ف  18.................................................................................................................................مل
 19.........................................................................................................................................العالمات املمزية "6"
ية "7" نا عقانون الرسوم والامنذج ا  19.....................................................................................................................لص
 20...............................................................................................................` اجملاورةقانون حق املؤلف واحلقوق "8"
 20............................................................................................امحلاية داخل جماالت أخرى من القانون ادلويل العام )ب(

يولويج "1" نوع ا تعلقة اب ية ا بالاتفا ت لمل ل  20.......................................................................................................ق
 21........................................................................................................................لمعاهدة الفاو ادلوية "2"
تصحر "3" تحدة ملاكحفة ا ية األمم ا لاتفا مل  21......................................................................................................ق

نصوص ادلوية األخرى )ج( لا  21.............................................................................................................................ل
ية "1" تو جهيبادئ بون ا ل  21.......................................................................................................................م
يةإعالن حقوق "2" شعوب األ صل ا  22..........................................................................................................ل
ية "3" يوا ية ا شأن املوارد الورا نإعالن إنرتالكن  حل ث  22.........................................................................................ب

توى ادلويل .رابعا ثغرات املوجودة عىل ا سـا  23.....................................................................................................................ملل

بغي حاميهتا )أ( يدية اليت  ثغرات يف تعريف أو حتديد املعارف ا تنا تقل  23.............................................................................لل
ية )ب( يا ها ا ثغرات يف أهداف امحلاية أو أ سـا سـ لل  24.................................................................................................سس
ثغرات يف اآل )ج( نيات القانوية القامئةلا  26..................................................................................................................ل

ية الفكرية القامئ "1" يه قانون ا مللكموضوع ال   26...........................................................................................يغط
ية الفكرية القامئة يدية اليت ال تغطهيا أشاكل حامية ا مللكاملعارف ا  26...............................................................لتقل

متع حميل واحد يال داخل  تاكر املرتامك وامجلاعي عرب األ جمالا ج  27.......................................................................ب
يدون أو أحصاب احلقوق غري املعرتف  "2"  28......................................................................................هبمملسـتفا

يدية ية داخل نظام للمعارف ا تحقاقات امجلا تقلالاعرتاف ابحلقوق واملصاحل والا ع  28..........................................لسـ
يدية "3" بادئ القامئة عىل املعارف ا يق ا يد  يح أو تأ تقلتو مل ب ك لض  29.......................................................................تط

يدية ياقات املعارف ا بادئ الرباءة يف  بق رصاحة  تقليار  سـ يط لمع  29.................................................................م
 30.....................................................................................لادلوية القامئةأشاكل امحلاية اليت ال تقدهما املعايري  "4"

يدية شأن املعارف ا شف  تقلرشط حمدد  ب  30..........................................................................................لللك
رشوعامحلاية من  رشوعملاإلثراء غري ا ها أو الاتفاع هبا عىل حنو غري  يدية أو  م من املعارف ا ن متلكتقل  30.......................ل

بقة نرية ا ملسـاملوافقة ا  32..................................................................................................................ملسـت
 32....................................................................................................................حق الاعرتاف والزناهة

نافعغياب احلق يف احلصول عىل ماكفأة أو غريها "5"  33.............................................................................مل من ا
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سا ثغرات من عدهما .مخا بت يف احلاجة إىل معاجلة تكل ا يدة  بارات ا لالا لل ملفت  33....................................................................ع

بارات اجلوهرية  ) أ(  34....................................................................................................................................عتالا
ياسة ادلويان "1" لالقانون وا  34................................................................................................................لسـ
تصادية "2" ية والا يا ية وا ثقا ية وا بارات الاجامت قالا سـف سـ ل ع لت  35..........................................................................ع
ياقات األ "3" يدية يف ا ية حامية املعارف ا سـأ تقل لمه نظميل ياسات وا نع ا تعلقة  توسع ا سـ بص لمل  36........................................ل

ية )ب( ية أو الر بارات اإلجرا مسالا ئ  36.....................................................................................................................عت
ية حمددة "1" ية أو ر بارات إجرا مسا ئ  36........................................................................................................عت
ثغرات "2" بارات ال تدمع ابألخص معاجلة ا لا  37.............................................................................................عت

ها ملعاجلة أية ثغرات حمددة .سادسا يارات القامئة أو اليت ميكن و ضعا  37................................................................................خل

يارات القانوية )أ( نا ميي أو الوطينخل توى ادلويل أو اإل قل وغريها سواء عىل ا  37................................................................ملسـ
 38.............................................................................................................لصك أو صكوك دوية ملزمة "1"
 39................................................................................................نللصكوك القانوية القامئةتفسري أو تطوير  "2"
ياري غري ملزمدويلصك  "3"  39.............................................................................................................مع 
توى قرار أو إ "4" يع ا يايس ر سـعالن أو مقرر  ملسـ  40.......................................................................................ف
يق  "5" ية أوعن طريقلتنسـتعزيز ا بادئ تو جهي  ية؛م  41......................................................................ج قوانني منوذ
رشيعاتتنسـيق  "6" ية؛لتوضع ا  42.......................................................................................................طن الو
ية "7" بادرات ا شأن تكوين الكفاءات وا تعاون  يق وا لعملا مل ب ل  43......................................................................لتنسـ

ية يا بة لإلجراءات القانوية وا سـتكوين الكفاءات واملواد اجلوهرية اب سـ ن لسـ  43......................................................لن
يدية ية ألحصاب املعارف ا تقلتقوية القدرات ا  43.....................................................................................للعمل

سات سناء املؤ هاب  44...................................................................................................................جهي وتو
تحدة نظومة األمم ا يق بني الواكالت داخل  تعاون وا ملا سـ مل  44........................................................................لتن

هور ية وناء كفاءات ا مجلتو ب  45...............................................................................................................ع
ميي )ب( توى اإل يارات القانوية وغريها عىل ا قلا سـ ن  45..................................................................................................ملخل
ميي ) ج( توى اإل يارات القانوية وغريها عىل ا قلا سـ ن  45..................................................................................................ملخل

 

 

 

ثاين ثغرات: لاملرفق ا يل ا لجدول   حتل

 دولخملص اجل

تدابري  :لفأ يةلا  لاحلا

ثغرات  :ءاب يةلا توى ادلويللاحلا  ملسـ عىل ا

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

يارات  :الد يةخلا ها ملعاجلة أية ثغرات حمددةلاحلا ضع أو اليت ميكن و
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 مقدمة :أوال

ترص .1 خملتضمن هذه الويقة هذه املقدمة ا ث سامة إىل جانب أربعة ت نة يف قرارها يف دورهتـا قأ بهتا ا نارص اليت  تصةل اب للج  طل لع م
رشة، ويه ية  ثا عا ن  :ل

ثاين  يل: لالفرع ا تح ية ا متد علهيا يف  ية أو غري ذكل من األسس ا تعاريف ا لا ل معل لعمل  ؛ملعل

ثالث  توى ادلويل : لالفرع ا سـالالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئة عىل ا يديـة  امحلايـة  أجـل تـأمنيمـنملـن لتقلللمعـارف ا
ية (  ؛) يف القرار)أ(عالفقرة الفر

ثةل حمـددة: الفرع الرابع تعانة بـأ تطاع ابال ها قدر ا توى ادلويل وتو ثغرات املوجودة عىل ا ما ســيح سـ سـ ملـل يـة  (ضمل عالفقـرة الفر
 ؛) من القرار)ب(

بت يف احلاجة إىل معاجلة : الفرع اخلامس يدة  بارات ا للالا ملفت ثغرات من عدهماع ية  (لتكل ا  ؛) من القرار)ج(عالفقرة الفر

سادس يـارات القانويـة وغريهـا سـواء : لالفرع ا ها ملعاجلة أية ثغـرات حمـددة، مبـا فهيـا ا يارات القامئة أو اليت ميكن و نا خل ضعخل
ميي أو الوطين توى ادلويل أو اإل قلعىل ا ية  (ملسـ  .) من القرار)د(عالفقرة الفر

تضمن املرف .2 ثاين يو نود املذكورة يفجدواللق ا ية (  هذه الفروعلب اب   .)أعاله) د(إىل ) أ(عالفقرات الفر

يا ية  .ناث تعاريف ا لعملا يلهاغريول تح ية ا متد علهيا يف  ل من األسس ا ل معل ملع
 

ية )أ( تعاريف ا لعملا  ل

بول دويا ملصطلحما .3 ل من تعريف  يدية "مق يل صكوك دوية أخرى إىل". لتقلاملعارف ا لو ثلحت تصةل به،  م مفاهمي   :م

يديـة ذات  اخلاصة ابامرساتاملبتاكرات وعارف والاامل -  يـاة ا يب ا سد أسـا يـة الـيت  ية وا تقلمتعات األ حل ل جتـ حملل لصـل جمل

مترار تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا نوع ا يانة ا سـالصةل  سـ ب ت لبص 1ل

   

ية لألغ  � با ية ا يدية ذات الصةل ابملوارد الورا تاملعارف ا ن ث لتقل 2ذية والزراعةل

  

يديــة  -  يــة ا ثقا بــريات ا يديــة وا ثقــايف واملعــارف ا تقلالــرتاث ا ل تع تقل لل ل ية[فل صــلشعوب األ وكــذكل مظــاهر علوهمــا ] للــ
بـذ يـة وا رشية وا ياهتا وثقافاهتـا، مبـا يف ذكل املـوارد ا نولو لو نبـ ج جليتك بـااتت ل يـواانت وا نور واألدويـة ومعرفـة خـصائص ا لحل

شفوية واآلداب و يد ا تقا لوا ل يةل تعرا نون الا برصية وا نون ا يدية وا ها واأللعاب ا ضالرسوم والرايضة بأنوا سـ ل لفتقل لف  3لع

يدية  -  تاهجاببرتية ذات الصةللتقلاملعارف ا يواانت وإ ن ا  .4حل

                                                           
يولويج)ي(8املادة  1 نوع ا تعلقة اب ية ا ب، الاتفا ت لمل ل  .ق
ية لألغذية والزراعة، )أ)(1(9دة املا 2 با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب  .لل
ية، 31املادة  3 شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب  .WIPO/GRTKF/IC/12/INF/6ث، الويقة مل
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شأن  .4 يل هذا  تح رشوع ا بوقد طلب إعداد  ل ل م يدية"ُ هـوم  يف حـد ذاهتـا"لتقلاملعارف ا شأن أي  يس  مف، و  أكـرث حتديـدابـلـ
تصةل اباملعارف مثل يدية ا ت ا مل لتقل يولويجل تصةل ابملوارد وأ لبنوع ا يةملاملعارف ا يوا ية ا ية أو الورا با ن ا حل ث ت يدية اليت لن لتقل أو املعارف ا

ية شعوب األ صلها ا ل سمى أيضا  (متتلك شعوب األمعارف ’تواليت  بار هذه املفاهمي )‘صليةلا إطـار  بأهنا تدخل يف األدقعت؛ وميكن ا
شأن  من املطلـوب ّومع ذكل وملا اكن. األوسع‘ قليديةلت ااملعارف’مفهوم  نفـصل  يـل ثغـرات  بـإجـراء  ثقـايف ’محتل بـري ا لأشـاكل ا لتع

يدي يـق وجب، ‘لتقلا يديـة ابملعـىن ادل يل عىل املعـارف ا تح ق أن يركز هذا ا تقل ل يق(لل يديـة ابملعـىن ا لـضاملعـارف ا ، بـدال مـن )لتقل
ت يدية اذلي ا هوم األوسع للمعارف ا ُا سـ لتقل يـه وصـفخدملف ياان مكصطلح عـام  فم أ يـل فقـط، .  أكـربح تح لوهـذا، وألغـراض هـذا ا ل ل

يدية"خدم مصطلح يُسـت يـدي، ليحيل معوما إىل " لتقلاملعارف ا ياق  شاط فكري يف  ناجتة عن  تقلتوى أو موضوع املعارف ا سـ ن ل حم
يةيوشمل  تعلـلعملادلراية ا تاكرات واملامرسات وا هارات والا ل وا ب شلكممـا ميمل يديـة واملعـارف الـيت  جـزءا مـنيـ  لتقل نظـم املعـارف ا

يديةجتسد ياة ا يب ا تقل أسا حل ندرجلل ية أو اليت  ية وا متعات األ ت  حملل صل نظم يفللمج يـل إىل آخـرل ا تقةل مـن  نـة وا يـة ا ج املعر نـف ملن . ملق
نه،  بارة عىل جمال تقين  ترص ا يوال  بعلع ية واملعارف املقرتوقد تق ية وا ية وا بشمل املعارف الزرا ع لطت يـةلبيئ  رتكـز وي.ثنـة ابملـوارد الورا
نة ذاهتا  5.للجهذا الوصف العام عىل معل ا

ثغـرات يف  .5 ند حبـث ا با  نا يدية قد يكون  ثغرات أيضا إىل الفكرة القائةل إن تعريفا أدق للمعارف ا يل ا ند  لو ع سـ تقل ل محتل لت يس
متل أن إذنامحلاية القانوية  ي من ا يـة . للثغرات  معيلحتليليف وضوح قةل ال عن وصف عام جدا سفرحمل تا تخلصت املعايري ا لوقد ا ل ُسـ

نة  كمن معل ا ها أهال للحامية القانويةسامتللج يدية ميكن أن  ن للمعارف ا جتعلتقل رشوع . ل سب  مو شمقاربةح نـة، تق نو للج داخل ا
يدية شمل املعارف ا تقلبغي أن يوسع نطاق امحلاية القانوية  ت لن ل ُ ية عىل األقلين تا رشوط ا ل اليت تفي اب ل  :ل

يدي؛" 1"  ياق  يال يف  ناقةل بني األ بطة وحمافظا علهيا و تقلتكون  سـ جت من  مسـت

يال؛و" 2" ها بني األ نا يدي حيافظ علهيا و متع أو شعب أصيل أو  جتكون مقرتنة بوضوح  قل يت تقل  مبج

يدي أقرت هل صفة صاحب املعارو" 3" متع أو شعب أصيل أو  ية  ثقا هوية ا تجزأ من ا َّتكون جزءا ال  ِ ُ تقل ل جملي ف ف من ل
ية ثقا ية ا سؤو ية أو ا ية امجلا فخالل شلك من أشاكل الائامتن أو الوصاية أو ا لمللك ل مل شلك . ع بري عن هذه العالقة  بوجيوز ا لتع

يدية يق أو القوانني العرية أو ا تقلرمسي أو غري رمسي عن طريق املامرسات أو املوا لث ف ُ. 

يت  بغي أن حتمسامتسـُتقوا يدية هذه اليت  ُ املعارف ا ين بارشلتقل شلك  نة أيضا  مى ابألخص حامية قانوية، من معل ا ب للج وجيوز . 6ن
بارذأيضا أخ يدية بعني الا تاكرية للمعارف ا ت املزية الا تقل عب  .ل

بارة أخرى، ليك  .6 ها وصفا عاما بأهنا ا املعارف تسـتحقبعو معارف ’صفمحلاية، قد يكون من الرضوري، بدال من و
سم، ‘تقليدية ناقل بني األ تتأن  يه، وارباط ذايت داخل ذكل لتاب شأت  متع احمليل اذلي  ية اب ها صةل موضو تيال وأن تكون  ن فع ل جملج

متع احمليل، حىت شلك جزءا من تا تهجمل يةي هو ية املف. ت اذلا ية الاجامت للعارف جزء من ا ع  .يلاحملمجمتع لتمن

                                                            

ية، 12الفقرة  4 يوا ية ا شأن املوارد الورا نإعالن إنرتالكن  حل ث  .ب
 .WIPO/GRTKF/IC/8/5: املصدر 5
 .WIPO/GRTKF/IC/8/5: املصدر 6
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يدية ما ييل .7 ثةل احملددة عىل املعارف ا تقلوشمل بعض األ لت  :م

يديةلطباملعارف ا - تعلقة -لتقلية ا نة، وكذكل املعارف ا ية  تخدام األدوية ذات موارد ورا تعلقة اب مل املعارف ا ي ث سـ معمل
ية  تخدام املوارد الورا يه ا ثبأشاكل العالج الطيب اذلي ال يدخل  سـ يدي(ف يك ا تد تقلثل ا ل لل  )م

تصةلو - يولويجملاملعارف ا نوع ا ب اب لت نوع ا’، أو املعارف ل يانة ا ت ذات الصةل  تخدامه عىل حنو قابل لبص سـيولويج وا لب
مترار  7‘سـلال

ية لألغذية والزراعةو - با ية ا يدية ذات الصةل ابملوارد الورا تاملعارف ا ن ث لتقل  8ل

تاهجاو - يواانت وإ يدية ذات الصةل برتية ا ناملعارف ا حل ب  .9لتقل

يل األخرىاألسس )ب( تح متد علهيا يف ا ل ا ل  ملع

 ‘امحلاية’مفهوم  "1"

ثغرات من أجل محتاء لب إجرُط .8 ليل ا يديـة‘ حاميـة’عاجلـة ل ثغـراتفـإن إىل حـد مـا، و. لتقلاملعـارف ا ليـل ا   يف امحلايـةحتل
يعة احلال  بتلزم  بطسـ هوموقد . ‘امحلاية’مفهوما ملعىن ي تخدم  مفا ُ نة، سـ يب يف معل ا تت امحلاية مبجموعة من األسا للج نوع بـني امحلايـة ل

نالقانوية من الاتفاع يداب ن هـا دون تـرصحي لتقلملعارف ا ياساتوهـو نـوع امحلايـة اذل(متلكية و تعلقـة لـسـي تعاجلـه عـادة القـوانني وا مل ا
ية الفكرية تات)مللكاب ياع وا يدية مـن ا ية لصون املعارف ا شـ، واألشاكل ا لـض تقل لـلعمل يـة إىل تويـق  (ل يـة الرا بـادرات ا ثثـل ا لعمل ممل م

يدية،  رشوط القانوية لصون املولتقلوتدوين نظم املعارف ا نا ياعل يدية مـن ا لـضعارف ا يانةوهـو يف الواقـع الـزتام بـصون - لتقل  صـ و
يدية  ية و وكذكللتقلاملعارف ا ياقات الاجامت عا يةالفكريلسـ ثقا ف وا يديةيت تدمعل اةل   ).لتقل نظم املعارف ا

هوم  .9 يح  مفوساعد تو ض يع ‘ امحلاية’ي ثالضيف حتديد موا يل ا ملمهنا ما ييل عىل   :سب

ن -  بةملنطاق امحلاية ا  :سـا
يا  -   ،)رباءة للحامية بقابل، اخرتاع مثال(لما هو املوضوع احملمي حا

نه  املوضوع هووما - تخدامات عىل يد الغري بع،مثال(م احملمي   ،)سـض الا
يا ليسوما  - س للحامية برباءةالقابةل، الاخرتاعات مثال(منه محم  بحث ألهداف تلي  ية من ا ل  محم

بدلا  ،)نلغري جتارية يف العديد من ا
ية، أو املدة  امحلاية حمددة أن تكون مثال،( تكون امحلاية كويف - رشوط  شلك، أو خاضعة  ل

رشوط أخرى شوف عهنا حامكأن تكون لخاضعة  تحلهيا مكية معلومات غري  نا  بر قمية جتارية ب ه

ية ية أو رو مية ثقا حبدال من  ف  ؛)ق
بدلان الاحتمي الال  مثال،( احملمي  غرياملوضوعما هو ومن هجة أخرى،  - تةاتكتشافلعديد من ا راية ادل أو لبح ا

ناملاية لمعلا علشوف عهنا   ).ك

                                                           
يولويج، 7 نوع ا تعلقة اب ية ا بالاتفا ت لمل ل  ).ي(8املادة  ق
تحدة لألغذية والزراعة،  8 ملنظمة األمم ا ية لألغذية والزراعةم با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب  ).أ)(1(9املادة  ،لل
ية، 12الفقرة  9 شأن املوارد الورا ثإعالن إنرتالكن  يةب يوا ن ا  .حل
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يعة ا .10 شعوببتاكرطبوميكن أيضا حبث  يلات ا يدية من أجل إلقاء الضوء ةصل األ نظم املعارف ا تاكرية  ية الا نو تقل وا ل ب ع لل
ثغرات يف امحلاية القانوية، ألن أشاكل ومعايري امحلاية القانوية ال نعىل ا ن ياقاتل تاكر يف هذه ا سـقامئة قد تغفل الا  .لب

تلفة عديدة يف جمالعىل معان‘ امحلاية’تونطوي لكمة  .11 يديةخم  سجالت . لتقل ابملعارف ا يا امحلاية املادية  بد شمل  للوقد  ئ مت
تلفمن  ياع أو لا يديةاخملطوطات ترمميمثل  (لضا تضمن املعارف ا تقل القدمية اليت  ضع برامج للحفاظ والقوانني اليت تقيض بو) لت

شجع هذه الربامج يدية أو اليت  تعىل املعارف ا تخدم لكمة . لتقل يل هذا،  تح رشوع ا سـوألغراض  ل ل لتعين نوع امحلاية ‘ امحلاية’تم
با َاليت تعال تفاع لج غا تدابري القانوية اليت حتد من احامتل ا ية الفكرية، أي ا ياقات ا نيف  ن ل ية، سواء من خالغريمللكسـ الل حملم ابملواد ا

نع الاتفاع هبا  ننح احلق يف  م ثارية (عىل اإلطالقم رشوط مثل(ن، أو من خالل وضع رشوط لالتفاع هبا بإذن )سـتئاحلقوق الا ل ا
شأن املاكفأة العادةل أو ترد يف اليت  يص براءة أو رس جتاري أو عالمة جتارية، أو رشوط أوسع  بتر وإىل ). اإلقرار  يفحقخ

نة إىل أشارتجانب هذا،  بعض معاين للج ا يدية من خالل وسائل مادية وإىل إماكية حاميهتا،  بإماكية حامية املعارف ا ن تقل لن
نيع الاتفاع هبا عىل نطاق واسع، وميكن أن يكون هذا عن طريق الانداثرامحلاية، من  سب شلك امحلاية املطلوب-تشج  -ح 

يةل للحامية وأطوها أجال لأرخص و يديسـ ،ه امحلاية هذوانطالقا من فكرة. سـ ثل طب  يدي  تاكر  تقليكون ا تقل عن ‘ محميا ’مب
ي تهتشجطريق  هوم امحلاية اذلي ، لكن هذا سـع العديد من األشخاص عىل ممار يُيس هو  مف ياسات يف ل ند رمس ا سـثار معوما  لع

ية الفكرية  .مللكجمال ا

توى ادلويل، وإىل و .12 ية عىل ا بادرات ا ثغرات يف ا يمي ا نظر إىل صعوبة  سـاب لعمل مل ل ملل ية الفكرية، تق نة عىل ا مللكتركزي ا للج
تخدم امحلاية  سـوألغراض هذه الويقة،  تغالل غري العادل للموضوع احملميترصحين امحلاية من الاتفاع بدون مبعىنتث . سـ أو الا

ياق عىل حتمكتونطوي امحلاية  متر عىل ميارس  سلطان أو لسـيف هذا ا مسـشلك  يةب يدية ا ناملعارف ا ملعتقل  يف ، مع احامتل احلقل
مترقوق ملنع، أو أشاكل أخرى من احلا تصةلةملسـا تحمك.  ابملعارفمل ا بغي أن ميارس هذا ا لو متع احمليل أين نهجمل ا نوب  عو خشص  . ي

تفع أية تقع املكل العام اذلي ال نوميكن مقارته بوضع يه عىل ا ملن  يةمساءةل أو ف لسؤو وجاء يف  .د املعارفّ فامي خيص تعقب أثر مورم
يقات يدية اليت لتعلأحد ا تار أن يعاد أو أال يعاد تعريف املعارف ا ية يه اليت  ية وا شعوب األ بغي أن تكون ا تقل أنه  خت حملل صل لل ُ ُ ين

يةتندرج يف املكل العام  يهتا ا حملمعىل أهنا   .ملك

يد للحاميةذكل ال يويح و .13 هم الو رشوع أو ا شلك ا حبأن هذا هو ا مل مل  اجلوانب ، بل يعرب عنإحلاحابأنه األكرث ، وال ل
ها نة  نفساملمزية لعمل ا ية . للج ياسة ا ثغرات يعاجل اجملاالت اليت اكنت عادة حمط تركزي قانون و يل ا تايل، فإن  مللكواب سـ ل حتل ل

يدية . الفكرية يانة املعارف ا يوسكو، جوانب  يولويج وا نوع ا تعلقة اب ية ا ثل الاتفا تقلوتعاجل نظم قانوية دوية أخرى،  ص ن ل ب ت مل ل لن ل ل ق م
ية احملددةواحلفاظ ع يا ياقاهتا ا سـلهيا وصوهنا داخل  سـ  .لسـ

يل ا  - نوع ا) ي(8 املادة ملثال تقيضسبوعىل  تعلقة اب ية ا لمن الاتفا تل مل نوان، بيولويجق يانة يف الوضع  عحتت  لصا
يعي، سد الاعارف واملحرتام ا"  األطرافبأن عىل لطبا ية اليت  ية وا متعات األ جتتاكرات وممارسات ا حملل صل جملب

يب ا مترار، واحلفاظ لأسا تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا نوع ا يانة ا يدية ذات الصةل  سـياة ا سـ ب ت بص تقل لحل ل ل
تاكرات واملامرسات  شاركة أحصاب هذه املعارف والا ها عىل أوسع نطاق، مبوافقة و يع  بعلهيا وصوهنا و م تطبيقشج ت

يع الا تخدام هذه املعارف قتسامتشجو نافع اليت تعود من ا سـ العادل  تاكرات واملامرساتللم ت ونص ".بوالا
ية املذكورة عىل املزيد تعلقة قالاتفا يديةتعمميمل من األحاكم ا شرية إىل  والهنوض هبالتقل املعارف ا يع م،  تشجحامية و

تخدام " يانة أو الا بات ا توافقة مع  يدية ا ية ا ثقا بقا للمامرسات ا ية  يولو تخدام املوارد ا سـا لص تطل مل تقل ل ط ب مسـ ل فل ج
مت تصادية، وكذكل "أيضا ، و)10املادة " (رارسـالقابل لال ية الا ية والاجامت ية وا بحوث ا تاجئ ا قبادل  ع ن لعلم ل ن لتقت
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يدية يف حد ذاهتا  ية وا تخصصة، واملعرفة ا سح، واملعرفة ا تدريب وا بحث وا تعلقة بربامج ا تقلاملعلومات ا حملل مل مل ل ل لمل
شار إلهيا يف ال يا ا نولو يهنا وبني ا ملويف جمال امجلع  ج تك بادل كذكل إعادة ] و [16 من املادة 1فقرة لب لتيضمن هذا ا

نا إىل موطهنا األصيلنقل املعلومات يا، )17املادة " (ممك أيامن اكن ذكل  نولو تعاون يف تطوير ا جوا لتك  تل
يدية  ية وا يات ا نولو تخداهما مبا فهيا ا تقلوا حملل لسـ ج  ).18املادة (لتك

نة  - يوسكو  ية ا سـوشري اتفا ن ل لت شأن صو2003ق ثقايف غري املادي إىل أنه ب  د إىل اآلن أي صك جال يو’لن الرتاث ا
ثقايف غري املاد... متعدد األطراف لسـهتدف صون الرتاث ا ية‘ يي هدف من إبرام هذه الاتفا قواكن ا صون ’ هو ل

ثقايف غري شمل ‘  املاديلالرتاث ا هارات... املامرسات"يمعرفة إايه عىل أنه  تربها... ملواملعارف وا  امجلاعات تعاليت 
ثقايف ياان األفراد، جزءا من تراهثم ا لواجملموعات، وأ ية الصون عىل أنه . ح قوعرفت الاتفا ية إىل "ّ تدابري الرا ما ل

شأنه  بحوث  ثقايف غري املادي، مبا يف ذكل حتديد هذا الرتاث وتويقه وإجراء ا تدامة الرتاث ا بضامن ا ل ث ل سـ
ته وتعزيزه وإبرازه ونقهل يه وحام يواحملافظة  تلف عل ياء  نظايم، وإ نظايم وغري ا تعلمي ا خم، ال سـامي عن طريق ا ل ل حل

ثقايف غري املادي " .جوانب هذا الرتاث شمل بلويوصف الرتاث ا يةاملعارف و"يأنه  هارات لعملادلراية ا مل وا
تصورات اليت  ئهتلواملامرسات وا ية تفاعال مع  متعات ا ها ا تد يتطورها و بمي حملل جملسـ يةات يدان يوشمل ه...  لطبيع ا ملذا ا

يدية  يدية واملعارف ا ية ا ثل احلمكة ا تقلجماالت عديدة  لتقل ل ئ يولبيم يولو جا يةةلب يوان عمل  وثن اإل بات اإلثين وعمل ا حلا لن
يدية واإلثين  ثةل املقدمة الرؤية الكوية 10..."موسوعات األدويةلتقلونظم العالج ا ن ومن األ اكالوااي يف متع جملاألندية م

يا، اليت تضم م يدايليفبو يا  تقلوسوعة لألدوية ونظاما   .طب

ياسة العامةويف جمال  - ية أيضا، تعرلسـصكوك ا ثقا ِّ ا ف نة ل يوسكو  ية ا سـف اتفا ن لل نوع 2005ق شأن حامية وتعزيز  ت  ب
ثقايف  بري ا لأشاكل ا ثقايف وصونه والارتقاء "أهنا ب" امحلاية"لتع بري ا نوع أشاكل ا لاعامتد تدابري تريم إىل حفظ  تع لت

يدي من خالل اإلقرار توبني."به ثقايف ا بري ا يدية وحامية ا تقل الرابط بني رش املعارف ا ل تع تقل لن ل نوع أشاكل "ل تبأن 
ثقايف، يعد عامال هاما يف متكني األفراد  بري ا يدية  ثقايف، مبا فهيا األشاكل ا بري ا لا تع تقل ل للتع ل شعوبل بري  ملوا لتعن ا

هم وشاط تعن أفاكرمه و   ".رها مع اآلخرينقمي

ية وماكنة ًاإقرارو .14 تصةل ابحلفظ والصون، ال يريم تكلمه بأ همة ا ها ا مل الصكوك ادلوية القامئة، وأهدا ملل يمي هذا ف تقيل إىل  حتل
متةل يف  ثغرات ا حملا تعلق ابمحلاية القانوية اذلي منظامت أخرى، بل إنه يركزصكوك اليت تديرها  التكلل ن، عىل ذكل اجلانب ا  كثريامل
بح يهنالما اكن موضوع ا ية الفكرية ويف قوا ياسات ا نث يف رمس  مللك ثلام ذكر أعالهسـ  ،ُ  .م

رشوع األول  مبنيوقد  .15 بغي أال ملعلقون عىل ا ثغرات يف رتكزي هبذا ال يعتدينأنه  ليل ا بق بأن من إلصدار حتل مسـحمك 
ية الفكرية،  نظام  يدية  للملكاملمكن حامية املعارف ا ب باوهواجس آراء إىل وأشاروالتقل ي  ناسبمت هوم امحلاية ا شأن  ملنة  يه، . مفب علو

ثغرات فإن  ليل ا ية الفكرية ‘ امحلاية’يف املوجودة ثغرة لأنه حيدد ا أي - الوصف أسلوب يعمتدحتل مللكهوم ا  ميكن أو من غري أنهمبف
ثغرة لبغي سد ا ثل حيظى وهو ال يقرتح أن . ين ية ‘ثغرة’ميسد ما  ثغرات ا نمن ا ثغرات اابأللتقل ثغرات (ألخرى لولوية عىل ا لمبا فهيا ا

ية الفكريةاخلارجة عنيف األشاكل األخرى للحامية  ياسة ا مللك نطاق قانون و سعى ). سـ سميوذلا،  ثغرات  الرابعلقا ل إىل حتديد ا
سميسـتعرض و، كوقوف عىل الوقائع نظرلقا ندما  بق  بارات اليت ميكن أن  ت اخلامس أدانه الا ع تط  ادلول األعضاء عىل حنو عت

بغي سدهاحمددةينبغي أم ال سد أية ثغرات  إذا اكن منفصل فامي  .ين وبأية طريقة 

                                                           
10 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=56 
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شلك أكرب"تعليقات أيضا إىل أن وأشارت  .16 هذه املوارد وكذكل تطويرها  تصةل ابمحلاية املادية  هوهما العام  بامحلاية  ل م وإىل " مبف
سـتبغي ا"أنه  هم العام للحامية اذليين لفشاف هذا ا بري جدا ك ندرج إىل حد  ك  ية ي نة احلكو بو عامة ووالية ا ميف نطاق والية الو للج ي

بو  صةل يف هذا اتوجدو". لادلوية خاصة يياق جبدول أعامل الو   .تمنيةلبشأن السـ

يديب الصةل "2" ثقايف ا بري ا تعلق اب ثغرات ا يل ا تقلتح ل تع مل ل لل  ل

يا للوضوح يف  .17 يا مع هذا ختو شـيل ومتا ياملقاربةحتل نة، اهب تأخذ ة اليت العامةلعمل ا يزيللج ا يمتمعدان إىل  دية لتقل املعارف ا
يديعن  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تؤدي. ل نوطة باية امحل نواع بعض أسـو يديملا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بارشة،ل  م، بصورة غري 
يدية أيضاإىل  يالت األغاين والروامثال مهنا  - لتقلحامية املعارف ا يدية اليتتسجحامية  يانةلتقلايت ا تخدم  لص   املعارف تسـ

ها  يدية و نقلا يدلتقل متع حميل، أو احلرف ا لداخل  يب أو دراية جم سد أسا معوية اليت  ل يديةلجت تصةل ابملعارف ا لتقلية ممزية  ثال. م  مخذ 
جملالرؤية الكوية األندية  شار إلهيا أعاله متع ن ية اليت تدهـي نظامفملاكالوااي ا جم من املعارف ا ساء اكالواايلطب سوجات  أنها  ملنيضا يف ا
يدية و. عىل شلك رسومات ثقافات ا تاج جوانب ا تقلو ل نظم املعرية عىل حدجوانب لحت فا شلك واحضل  ، أيب سواء إىل الاهامتم 

توى مضمون يةحم أو  ية لعملادلراية ا متعات ا ها ا حملل اليت  جمل متعاتومتتلك تخدهما هذه ا بري اليت  جملأشاكل ا سـ تتع ناقد وت. ل  أنواع جلعا
يدية والرتاث احامي ثقافات ا بري عن ا لة أشاكل ا تقل ل لتع ناسبل يدي مثقايف عىل حنو  ثقايف ا بري ا تعلق اب ثغرات ا يل ا تقل يف  ل تع مل ل لحتل ل

(WIPO/GRTKF/IC/13/4(b)) تصار فقط يف خ، وشار إلهيا اب تاكمل لهذا اي يدية، نظرا  تعلق ابملعارف ا يل ا للتح تقل مل لل
 .يةالقامئ بني هذين الوهجني من امحلا

يديةسامتلا "3"  نوعة للمعارف ا تقل ا لت  مل

نا ما ييل  .18 سامت العامة يفضافرت يديةل ا  :لتقلللمعارف ا

يدية - شمل املعارف ا تقلميكن أن  نة، مبا فهيا لت ية  نارص معر ي  معع متع حميل، أو ف تاكرات فرد من أفراد  جما منظومة ب
ي’حرص نفرتض رضورة ومل .  من املعارفأوسع نة أو يف نظام معريف‘ديةلتقلاملعارف ا ية  نارص معر ي يف  معع   ماف

تفاء الرضورة  .نأو ا

يدية نفرتض أنومل  - تويفأو تسـتويف لتقل بعض املعارف ا قد تكون ف ،رباءةلاية ابرشوط امحلابلرضورة  تسـال 
يدية  منعنارص تاكر غري .لهذه امحلاية قابةل  أو غريقابةللتقل املعارف ا بح ا ب وال  أنه رباءة جملرد  ب للحاميةقابليص

يدي  ياق  تقلحدث يف  يدي رشيطة أ(سـ يقي، أي للمخرتع ا نح الرباءة للمخرتع ا تقلن  لتم حلق يديني(ُ ، )لتقلاخملرتعني ا
ثىن). خللفهم الفعيلأو  بارة أخرى، ال  تُسـتو وحىت لو اكن األمر  .‘تقليدية’ املعارف من امحلاية برباءة جملرد أهنا بع

شوب، كذكل يق معايري اجلدة  الضالغمو بعض يفقد  تاكريتطبقانوين طريقة  شاط الا بوا  عىل والفائدة لن
يدية خرتاعات املطالب هباالا تقة من هيف حد ذاهتا تقل اليت تكون معارف  ذه املعارف أو مشـأو تكون 

يديةتسـتحدث داخل نظام من نظم ا  أيضا الطريقة اليت يشوب الغموضوفضال عن هذا، قد  .لتقلملعارف ا
ناسب لطلب الرباءةِ حتديد املوداهبينبغي  يدية  ،ملع ا تحدث املعارف ا تقلندما  سـ لع  للحامية برباءة داخل القابةلُت

يدي أو جامعة أخرى تقلمتع  ثالجم  .م 
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شوف عهنا  - يدية ابلرضورة معارف  ترب املعارف ا مكوال  تقل هور؛ فقد لتع شوف عهنا  للجمأو غري  أو ال كون تمك
بارنأيضا إماكية  القانوينضيشوب الغموورمبا . تكون كذكل شعت ا متع حميل أو ملك املعلومات ا جموف عهنا داخل 

شوف عهنا’ معلومات مبثابة أصيل  . املكل العامغري اآليةل إىل، أو ‘مكغري 

ية والائامتن واحلقوق واملصاحل العادةل - تلفة من ا يدية موضوعا ألشاكل  مللكوميكن أن تكون املعارف ا خم  وقد .لتقل
متع حميل تكون هذه متع حميل أو يف يد  جم املصاحل يف يد فرد من األفراد داخل  يةجم سواء اكن  (عبصورة جام

ها اخلاصة أو حتت رعايهتا هذه املصاحل سواء اكنت (أو يف يد دوةل )  الم أ هبذه الصفة القانونهلف رتعي قمن حقو
ية وألصاحل أفراد  حملمتعات  متع حميل،  ليديةلتق بعض جوانب املعارف اوقد تقرتن). جم جمشخص معني داخل  ب

تهعندما تكون حىت  متع احمليل وحتت رعا ها يف حوزة ا يدية باك يمجموعة املعارف ا جملتقل مل أن تكون   وميكن كذكل.ل
نة  متع حميل معني أو دوةل  شاع وأال تكون يف حوزة  رشي ا يدية جزءا من الرتاث ا يبعض املعارف ا مل ب معتقل جمل ل

 .بشلك حرصي

شعوب معارف َّوتعرف  - يةلا يدية، من  بأهنا مجموعة معارف أدقصلاأل تحدوأهنا معارف لتقل املعارف ا ا هتثسـا
ية معرتف بومعمهتاا حافظت علهيو يةصل شعوب أ ية . صلأهنا أ متعات  يدية يف حوزة  حملوقد تكون املعارف ا جمتقل ل

ية متعات أ ية أخرى غري معرتف هبا  صلوثقا مكج تاج بعض .ف ثغرات إىل ابتاملقارحت وميكن أن  يل ا بعة يف  ل ا حتل ملت
نةتغطية  تالفات ا ملمكالا شعوب عارف عاجلة مم  بنيخ ية ولا يديةفهوم األوسعملامعاجلة صلاأل  - لتقل للمعارف ا

ثال يدية قد ُعرفت مؤخرا يف إعالن دويل ميالحظ  تصةل ابملعارف ا ية ا شعوب األ تقل أن حقوق ا مل صل يناقش (لل
 ). أدانه

ثغرا’طبيعة  "4" بغي حتديدها‘ تلا  يناليت 

تلف اآلراء من املرحج أن .19 شلك  يفخت  قد ‘ امحلاية’أن مصطلح ئويعزى ذكل جزيا إىل حقيقية يف امحلاية، ‘ ثغرة’يما 
نظر .د حمددةيطبق يف اجملال القانوين بأشاكل جقد ينطوي عىل دالالت جد واسعة أو  ثغرات وهجات ا يل ا رشوع  ل ويعاجل  ل حتل م

تلفة  ية مجموعة واسعة من الاحامتالهذه خملا بغي أن يملعرفة ت تغطمن خالل  سم؛ ويف ‘ثغرة’كونينما اذلي  يح لقا  لتكلض الرابع تو
تلفةالافرتاضات متةل ا خمل ا سميوشمل . حمل يل) ج( الرابع لقا تح لمن ا ثةل،  ل نة إىل جانب أ ثغرات ا مقامئة اب ملمك بغي اإلقرار ول ينلكن 

تخدمني هممة يف نظ‘ ثغرة ’يكونبأن ما  ترب ثغرة ابملرة أو ثغرة هممة، من وهجة نظر  ثغرات لن  يل ا تخديم  سـر بعض  يع ل حتل مسـ م
سعى . آخرين يوهذا،  يل إىل حتدلهذا ال ثغرات’يد لتح ياس‘ لا شة ا نا يل  متةل  سـا ق له م لتس لويس إىل تقدمي رأي هنايئ العامة ة حمل

مترةتزال الخبصوص قضااي  شات  نا مسـ  ق   .م

ت .20 تعوشلك خاص، قد  ته ابلرضورةأمر لويس، وضعا هل فائدتهنرب ثغرة يف امحلاية القانوية ب بغي معا جلا   معوما، تكون و.تن
ننة يف امحلاية القانوية ‘ ثغرات’  . لهيلكته ممكنة أو أداة سلميركزية ملكل عام معي

توى األمع، فإن .21 تفاءيه ‘ لثغرةا’ملسـوعىل ا ية قانوية محلاية املعارفنا ن أية آ يات امحلاية القانوية وتغطي. اهتا يف حد ذل ن آ ل
نة من املعارف و ها معيالقامئة أشاكال أو جوانب  تويف جلتعا بغي أن  شوف عهنا اليت  ثل املعلومات غري ا يب حمدودة،  سـبأسا ملك تل ن يم

تكون  رشوط  لبعض ا بدأك للحامية رس جتاري أو من خاللقابةلل شلك حمدودم  ية  تايل  رسية، وتكون اب ب ا محم ل تغطي ال اية امحلف - ل
تقليالغري اذلي  سـتق املعارف عىل حنو  ثالمشـ ته، ‘ ثغرة’قد يعين حتديد و. م  بغي حام يح نطاق املوضوع اذلي  ييف امحلاية تو تنض

ُ اليت الغري أفعالوتعريف نطاق    . فعهلالغري ما اذلي ال جيوز هلعرف ، ليك يمن امحلايةستبعد ت
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ثا   امحلايةمن أجل تأمنيت القامئة نالالزتامات واألحاكم واإلماكيا :لاث

سميعاجل هذا  .22 توى ادلويل  ’لقا سـالالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئة عىل ا يل . ‘ امحلايةمن أجل تأمنيملن تح بحث ا لو ل ي
يل أق ية الفكرية، و ية يف اجملال العام محلاية ا تاحة وفقا للصكوك ادلوية الر يل شلك امحلاية ا تفصاب سـ ل مل بتفص ي مللكل ل الصكوك ئ

بارش يف جماالت القانون ادلويل العام القامئةلادلوية يل  م األخرى، اليت  يدية وحاميهتاةحت تصار .لتقل إىل املعارف ا يا لال خ وتو خ
ناقش يليوالوضوح، ال حيلل أو  تح ل هذا ا شلكل ب الصكوك ادلوية اخلاصة  بارش ل شة فقد اكنت هذه الصكوك موض(م  نا قع  م

سا ليفة يف الواثئق ا نةمسـتض يل إىل صكوك قانوذكلوفضال عن ). للجبقة  تح يل ا ن،  ل ل ثحي تطورات احلد نوعة وا يية دوية  ل ت ة مل
ية و شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلثل إعالن األمم ا ل ب مل يةم يوا ية ا شأن املوارد الورا نإعالن إنرتالكن  حل ث شهد هبذه ستي و.ب

ياسة العامةالصك يح جماالت اهامتم ا سـوك أساسا من أجل تو يةلوي ادللض نح . ةل احلا نصوص القانوية وال  يل ا موال حياول  ن ل حتل
نصوص لصفة قانوية ألي نص من ا  .ن

ية الفكرية )أ( مللكامحلاية مبوجب الصكوك ادلوية القامئة يف جمال ا  ل

 مالحظات عامة

يدية .23 شلك عام عىل موضوع املعارف ا يدية  ية الفكرية ا يق ا تقلفامي خيص إماكية  ب تقل ب لن ل  إىل أن أحد املعلقنيار ، أشمللكتط
شأن حامية ة عاممقاربةأي  ية الفكريةب  األدوات عن بحث لاسـتتبع ابلرضورة تا ادلويل،  بعدها، مبا فهيمللكهذا املوضوع اب

توى  يات القانوية الالزمة عىل ا سـواآل ن ية الوطينملل بعد ادلتطبيقهاكيف، و ية اليت ميكن أن يقدهما ا هامات القانوية وا ل، واإل لعمل ن ويل س
شموية والفريدة اليت  سمة ا يب  ية ليك  ية الفكرية غري اك توى الوطين، مالحظا أن نظم حقوق ا لللحامية عىل ا ل لل تج سـسـ تمل ف مللك

يدية تقلسم هبا موضوع املعارف ا لت يديقوانني وتدابري عديدة تأقروقد . ي ية الفكرية ا لتقل ا نارص ةمللك مضن القانون العريف من بع 
يةوال بد من معاجلة .إطار أوسع للحامية تصادية  للتمن اجلوانب الا شاركة الفعاةل و ،ق يديةألحصابملا  هممة أيضا، لتقل املعارف ا

بدأ  يا مع  ممتا بقةشـ نرية ا ملسـاملوافقة ا يدية ألحصابملسـت ية الفكرية وعىل الرمغ من هذا، . لتقل املعارف ا تخدمت قوانني ا مللكا ُ سـ
تخداما انحجا يف امحلاية من ب رشوععض أشاكل سـالقامئة ا متكل غري ا ملسوء الاتفاع وا يدية، مبا فهيلن تعلقة قواننيال التقل للمعارف ا مل ا

تجاريةلرباءات اب ية واألرسار ا نا ية والرسوم والامنذج ا ياانت اجلغرا تجارية وا لوالعالمات ا ع لص ب فل  .ل

بة "1" يدية مبوجب الرباءاتجامحلاية املو  لتقل للمعارف ا

شالادلويان الصاكن تعلق جب: امر إلهيمل ا ية ا تجارة العا نظمة ا ملاتفاق  مل ل تجارةم تصةل اب ية الفكرية ا لوانب حقوق ا مل ، )يتربس (مللك
شأن الرباءات تعاون  بومعاهدة ا  .ل

بري من  من عىل الرمغ .24 تالاملرونة لكالقدر ا سري فخوالا توى هاتطبيقومعايري قانون الرباءات ادلويل تف يف  ملسـ عىل ا
سمح  يدي، ليد نطاق امحلاية مبوجب الرباءات معوما مبهذه املعايري تالوطين،  ياق  تحدثة داخل  نة  تاكرات  تقلشمل ا سـ سـ ي مب مع

 :عىل أن تكون
ثة -   جديدة؛ أو يحد
ية؛ -  تاكرية أو غري بد هيوا  ب
يا؛ -  نا يق  يدة أو قابةل  عو ص للتطب  مف
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تعريف   يب معوما  لوأن    ".خرتاعالا"تسـتج

يار م .25 معومل يعرف أي  يا بأسلوب قانوين ملزم يف الصكوك ادلويةَّ لن هذه املعايري ر ها عىل لوهذا من املمكن. مس تطبيق 
يدية  يةمضنمبرونة لتقلاملعارف ا  .طن القوانني الو

سم .26 بق تعريف الامقارنة مع ابملرونة " خرتاعالا" تعريف يتو نطشاف، وقد  يت ترب ذكلك يدية اليت  ثال عىل املعارف ا تع  لتقل م
شافا  بارها اخرتاعاكتا يعة عوض ا بادئ ا تبدأ من  ب عمل لط  .م

ناك مرونة  .27 يدية موضوعا نإماكية يفهو بار املعارف ا تقل ا لت ندما قابالع يعهتا  ع للحامية  بارة هذه املعارفتكونبطب ام ع ع 
 :ييل

ي - نظام العام أو اآلداب، مبا يف ذكل حامية  تغالهل جتاراي رضوراي محلاية ا نع ا حاخرتاع يكون  لم اة أو حصة سـ
ئة،  سـمي اب تفادي إحلاق رضر  بات، أو  يوان أو ا لبياإلسان أو ا ج ل ن حل  فقط ألن القانون ستبعاد هذا الايكونرشيطة أال لن

تغالل الاخرتاع؛   سـحيظر ا
يص أو العالج أو اجلراحة أو  -  يواانت؛مل يسـتخدمللتشخأسلوب   حلعاجلة األشخاص أو ا

يواانت من دون الأو  -  بااتت وا حلا بااتت أو لن تاج ا ية إل يولو يات ا يقة، وعىل وجه اخلصوص ا ناكنات ادل ن ب لعمل لئ جل ق
ية  يولو يات غري ا يواانت غري ا جا ب لعمل يةولحل يولو يكرو جا ب  .مل

يدية تفسريكيفية  يفمرونة أيضا توجد و .28 ية للحامية ا تقل معايري األ يدية يف جماللهل مثل ( اجلدة اميال سـو - لتقلاملعارف ا
ب تإماكية ا نقوةلار عن شفوية ا يد ا تقا ملا ل ل متع أصيل أو حميلل ية داخل  ية  جم خبصو نسب ية ص نا ية  عحاةل  ص شوف عهنا سابقة تقن مك 

بداهة و)  اجلدة القابةل للحامية برباءةللبت يف بار (لعدم ا عتثل ا يدية خشصا م نةلتقلأخصايئ يف نظام املعارف ا  عند ملهمن أهل ا
يفاء رشط عدم بت يف ا ستا بداهةل  ).ل ا

تحداث القائةل بأن الحظة امل فإن، ذكلوإىل جانب  .29 يديةسـا سـيعترب مؤهال للحامية تاكر بال لتقلأخصايئ يف املعارف ا
تاكره برباءة أن هذا األخصايئ سريغب ابقط يعين البرباءة،  رشوع يف بلرضورة يف حامية ا لل أو أن دليه املوارد الرضورية 

بارة أخرى، تصدار براءة؛ و بعإجراءات ا يةفإن  سـ بدأ ال تعين أن هذه املعارف بلقا يث ا يدية للحامية برباءة من  مل املعارف ا حتقل ل
بار قةل.يف الواقع محمية برباءة نظام الرباءاتعت وميكن أيضا ا ب الاتفاع العميل  يار عدم الاتفاع به ألن شلك امحلاية اذلن ن أو ا  يخت

يدية، ال يامتىش مع رشوط أحصابيكفهل يدية ‘ ثغرة’ لتقل املعارف ا نارص املعارف ا ندما تكون بعض  تقليف امحلاية، حىت  ع  قابةللع
ية ية ا نا نللحامية برباءة من ا لتقل ثغرات، لكنو. ح يل  ند  لل رمبا يكون من الرضوري،  حتل يزي بني ثغرة ع نطاق القانوين نصيةلمتا ل يف ا

ية مبعىن عدم الامتس للحامية يا، وثغرة  بد نة  معل ا ئ م يديةة مكنملااية امحلملمك نة من املعارف ا تقلنارص  ي للع  أي مدى حامية - مع
يدية نا نعمد ومل . الواقع عىل أرضفعلية ما، حامية بطريقةلحامية  لابلفعل القابةل لتقلاملعارف ا يل إىل ه  شلك األخري من  حتلهذا ا ل

يا واسعا يا جتر يدا تلزم معال  ثغرات نظرا ألنه  با يم ن سـ نة دراس. يل يضة يف هذا للجومع ذكل، فقد أجرت ا ية  تقصا مسـتفات ا ئ سـ
  11.الصدد

                                                           
تني  11 ثال الو يقانظر  ندان WIPO/GRTKF/IC/5/8  وWIPO/GRTKF/IC/5/7ثم ياانت اليت  ية والا تقصا توادلراسات الا سب ت ئ تسـ سـ

 .إلهيا
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ي "2" يدية داخل نظام الرباءاتةعامحلاية ادلفا  لتقل للمعارف ا

شار إلهيلادلويان الصاكن شأن الرباءات، و: اممل ا تعاون  بمعاهدة ا يف ادلويل للرباءاتل  لتصنا

نع  .30 تدابري تريم إىل  ية  متعلق امحلاية ادلفا ب ع رش براءاتمنح ت نوحة عىل ذكل وع معىل حنو غري  ملمأو إبطال الرباءات ا
نحو  يديةبشأنلا نارص من املعارف ا تقل  يان من وهجة .لع يدية داخل نظام الرباءات يف أكرث األ ح وقد درست حامية املعارف ا لتقل ُ

شلك سعي  نظور ا ية، ويس من  بنظر دفا ل مع يدية ايف  موجب إىل احلصول عىل براءاتل ات توتالءم الالزتام. لتقلملعارف ا
توى ادلويل مع امحل سـواألحاكم واإلماكيات القامئة عىل ا ية يف ملن ية قانوية و بارش، وشمل تدابري دفا شلك  ية  معلاية ادلفا ن ع ت ب مع

شأن  يدي، إىل جانب مقرتحات  بإطار قانون الرباءات ا شف مراجعةلتقل تحداث تدابري  ك معايري قانون الرباءات ادلويل ال سـ
يدية عنمعينة  ية(لتقل املعارف ا  ).ثابالقرتان مع املوارد الورا

ية .31 تا تدابري ا يدية يف إطار معايري قانون الرباءات ادلويل القامئة ا ية للمعارف ا لوشمل امحلاية ادلفا ل ل تقل ع  :لت

ية ابريسكامحق اخملرتع يف أن يذكر يف الرباءة مكخرتع،  - نص عىل ذكل اتفا ق   .ت

نصّاحلد األدىن جملمرفع و - شمل هذه الواثئق عاهدةموص علهيا يف ملوعة الواثئق ا شأن الرباءات، ليك  تعاون  ت ا ب ل
يدية شورات املعارف ا تقلمجموعة من ا لن يدية خذأيضمن أن  ومن شأن ذكل .مل برية من املعارف ا يات  تقل  ك لمك

بقا  شورة  سـا من تظمة مل بان وبصورة  نيف ا مسـ ياة براءات عديدة، يفحل بكرة من  ح مرحةل   يف تقارير وإدراهجام
شورة لبحث ادلويلا يةرباءة الطلبقبل أن يدخل حىت ملن ا  .طن املرحةل الو

يف ادلويل للرباءاتو - نة لتصنمراجعة ا يع  من أجل ت2006سـ يف  نوع معني من املواد عىل  هوتركزيتغطيته سـو
يدية، ويه  تصةل ابملعارف ا تقلا تحرض"لمل ية ملسـا بهتلطبات ا ن ت وتضمن مواد مةا غري حمددكياليت تكون تر

بحرية أو الفطر أ شائش ا لالطحالب أو ا تق مهنا، اكحل بااتت أو ما  شـو ا ين يديةل ية ا لتقلألدوية ا ثاللعشب " م 
)A61K 36/00( .يدي نظم املعارف ا ية  نولو ية الفكرية وا تقلوتقر هذه املراجعة ابأل ل لمه ج وتزيد من احامتل . ةلتك

بة  نا ثور عىل واثئق  ما سـم يدية خالل لع بحث يف جمال الرباءات، وإجلتقلتصةل ابملعارف ا تايل من لراءات ا لتزيد اب
ية  ية للعملالراكئز ا تعلقة ابعلحامية ادلفا يديةملا   .لتقلملعارف ا

يف ادلويل للرباءات ما من ّبعض املعلقني أننت بيّو .32 شأن الرباءات وا تعاون  ية عىل أن معاهدة ا ن أدةل جتر ب لتصل يب
توفري حسـيكفالن تدابري  ل ما يلزم من ا ية مبوجب ل سالعامية دفا بدلان ال  يدية، وأن ا ترباءات للمعارف ا ل ها كللتقل طريق مجيع 

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  .ل

ية  .33 تا ية ومجموعة األدوات ا تو بادئ ا نة املعايري وا لوقد وضعت ا ل جهي ل مل شلك رمسي غري الواردةللج معايري قانون الرباءات يف ب 
يةادلويل القامئة، ولكهنا مع ذكل بة للحامية ادلفا نا ع  سـ  :م

يدية، ويه معايري اعامتد - نة معايري من أجل تويق املعارف ا تقل ا ث يدية املوثقة تدوين تقر برضورة لللج لتقلاملعارف ا
نفاذ واحرتام   .نوالاتفاع هبا إلهيالرشوط ا
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نة و - ية داخل ا بادئ تو للجإعداد  جهي يدية، لفحصم تصةل ابملعارف ا تقل الرباءات ا ية قد حتول م ويهلمل جهيبادئ تو
نح بري دون  مإىل حد  رشوعة ك يديةيفم براءات غري   12.لتقل املعارف ا

تحو - يدية بوابةداث سـا نة لإلقرار ابملعارف ا تقل حتت إرشاف ا تصدار الرباءات، ّاملدونةلللج سـ خالل إجراءات ا
يديةاحرتاممما يزيد من احامتل  بة خالل إجراء لتقل املعارف ا نا سـ ا تمل  . الرباءاتصدارسـا

تلزم إجراء آخر .34 ية  بعض معمول به يفيسـو ُأن لاملعايري ادلوية، مضامر لويس يف طن القوانني الو مودع طلب شرتط عىل ي
شف عن املعلومات اليت تكون الرباءة   .، مبا يف ذكل مصدرهامواد تؤهل الاخرتاع للحصول عىل براءةلكا

بادرات .35 بوملويريم املزيد من ا تحداهثا ل املامثةل  يدية اليت جيري ا سـابة املعارف ا نة، إىل لتقل تعلاميت ا للجوفقا  نفاذ ل لضامن ا
يدية تاملا نةلتقل إىل املعارف ا تعلقة ابلرباءات هالرا بحث والفحص ا ملخالل إجراءات ا الرجوع من أجل توفري قاعدة أثرى ميكن ، ل

ية للرباءة، ل إلهيا هليمي األ بب فامي ال يرغوتق ُلكن دون ا يدية ورشها لتس شف عن املعارف ا يه من  نب  تقل لك بة موردي ف غخالفا لر
يني يدية األ صلاملعارف ا   .لتقل

يديةرشوط  "3"  تقلشف خاصة ابملعارف ا  لك

ية  .36 يهنا الو بدلان تدابري يف قوا نأدرج عدد من ا طل يدية، لن ية للمعارف ا تقلتعزيز امحلاية ادلفا تصدار تفادي خاللمن لع  سـا
يدية اليت اعات خرتالرباءات لال تقلتخدم معارف  نافع و  اجلدةتفتقر إىلوتسـ تقامس العادل  بقة أو ا نرية ا للماملوافقة ا ل ملسـ ية ملسـت تأ تا مل

تخدام  يديةسـمن ا نة من اتقتيض و .لتقلاملعارف ا تدابري أشاكال  لهذه ا ي ية أو عن كشف معل يدية واملوارد الورا ثاملعارف ا لتقل
ية ا يولو ملا جل شأن ُوقد قدم عدد من املقرت. اع املطالب بهسـتخدمة يف الاخرتب بو  ية وداخل الو تجارة العا نظمة ا بحات داخل  ي مل ل م

شف هذهتعزيز  ية هذه اآل توتخذ. لكمعايري قانون الرباءات ادلويل بإدماج رشوط ا عيات شالك همام من أشاكل امحلاية ادلفا ل
ثغرات هذا يل ا تح تايل مالمئة  يدية، ويه اب لللمعارف ا ل ل ل ُ ويف الوقت احلارض، مل .لتقل توى ادلويلعمتد أيت  يف ملسـ مهنا عىل ا

يةبادئ مأن بيد . شلك قانون ملزم تو جهيبون ا ست ملزمة ل بارها ولي اليت  يف إطار هذا ‘ نإماكيات’أو ‘ أحاكما’عتلكن ميكن ا
تعاقدة  شجع األطراف ا يل،  تح ملا ت ل يولويج مبوجبل نوع ا تعلقة اب ية ا بالاتفا ت لمل ل نظرق  : فامي ييلل عىل ا

شف  يع ا لكتدابري  ية الفكرية لتشج بات حقوق ا مللكيف  يدية طل شأ املعارف ا ية أو  شأ املوارد الورا تقلعن بدل  ن ث لن م م
تاكرات ومما يةبوا ية وا متعات األ حمللرسات ا صل  ؛جمل

بو بدعوة ‘ ناإلماكيات’أو ‘ األحاكم’واكنت مجموعة   .37 تني أعدهتام الو يض يف درا يموضوع حبث  سـ من مؤمتر األطراف مسـتف
يولويج نوع ا تعلقة اب ية ا تعاقدة يف الاتفا با ت مل لمل ل  13.ق

بق .38 ية بون مبادئ   إىل أنُأشري، سـوابإلضافة إىل ما  تو جهيا ياق مجموعة  تعريفه،عند هذا اإلجراء،تضع ل من سـ يف 
تدابري  ياسنالقانوية أو اإلدارية أو األخرى لا تعلقة اب سـا تعلقةالعامة ة لمل تملا ية، ملن اب يات ومهنا عىل األخصثفعني ابملوارد الورا ل آ

متلني تقدمي املعلومات تفعني ا حمل  ية، الزتعنللمن تدابري ثاماهتم فامي خيص املواد الورا نع الاتفاع لوا ية إىل  ن الرا م ية اليت م ثابملوارد الورا
بقة نرية  مسـحيصل علهيا دون موافقة  مسـت تعاقد اذلي يورُ ّ من الطرف ا تعاقدة ،د املوارتكل دمل تعاون بني األطراف ا مل وا ملعاجلة ل

                                                           
بغيي 12 تص ينالحظ أحد املعلقني أنه  شأن حفص الرباءات ا نة  ية  تو ملبادئ ا ب للج جهي ل ساعد فاحيص الرباءات عىل للم يدية أن  تةل ابملعارف ا لتقل

بة، مضن مجةل أمورلتحتديد احلاةل ا نا سـية ا مل رشوعة، من أجلقن نح الرباءات غري ا مل تفادي   .م
13 http://www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/index.html 
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ناادعاءات خر نفاذ وتقامس ا ملق اتفاقات ا تصديق الطوعيوبرامج ،فعل سات ل ا نافعا امللزتمة بقواعدس للمؤ ملنفاذ وتقامس ا تدابري ،ل ل وا
رشوعة تجارية غري ا بطة للمامرسات ا ملا ل تصل 14.حمل يان، ال  تويف معظم األ تدابري تكلح بارشاتصاالل ا ية ام  مللك بقوانني وممارسات ا

سة الفكرية، ابلرمغ من أن قانون  نا فا رشوعة مل تجارية غري ا رشوعة يقمع إىل حد ما املامرسات ا ملغري ا ل  عىل حنو ذكلناقش سن(مل
 ).حتليلهذا منفصل يف 

ثغرا .39 يل ا تح رشوع سابق  يقات عىل  بري يف اآلراء، مبا يف ذكل يف  تالف  لوقد أعرب عن ا ل ل م تعل ك خ شأن رضورة ُ بت هذا، 
شف  ية رشوط ا لكوأ نوع من األحاكم املذكورةمه يدية، وما إذا اكنت اإلشارة إىل هذا ا ل اخلاصة ابملعارف ا وال . مهيتهتقيامي أللتقل

نظور حياول رشوط من  يمي هذه ا ثغرات  يل ا م  لتق ل ياسة العامةحتل شة الواردة أدانه تعرف لسـا نا ق، لكن ا ياب مل الفعيل املوضوعي لغا
باره مل تيار دويل اب نه املعايري ادلويةمبعىن رمسي‘ ثغرة’عع بدلان وال  ل، مبا أن هذا شلك من امحلاية تدرجه بعض ا تضم وأشارت . تل

ية إىل جملس إىل تعليقات أيضا  نا ته ادلول ا شف جيب أن تامتىش مع املقرتح اذلي قد يات  مأن أية آ لم للك نظمة يتربسل م يف 
ية، وأن هذا  تجارة العا سـا مل ية ابألمرل تفعة  بدلان ا ندما تكون ا شالك  نيحل ا ن ل ع معمل  .مل

شوف عهنا "4"  يدية غري ا ملكاملعارف ا  لتقل

شار إلهيلادلويان الصاكن ية : اممل ا ية قاتفا نا ية ا عابريس محلاية ا لص ية ابريس(مللك  ياتفاق تربس، و)قاتفا

هور،  .40 شوف عهنا  يدية غري  للجمندما تكون املعارف ا مك تقل نظم حامية املعلومات نجاز ألع ت تغطهيا املعايري ادلوية اليت  ل
رسية شوف عهنا أو ا لغري ا هاليا ادلوية العامة اليت نوتقيض املعايري ادل. ملك تجارة ادلويةسبيتراتفاق  ضعو نظمة ا ل اذلي تديره  ل  م

 :ليك حتظى ابمحلاية كام ييلعلومات ملا تكون أنب

ست يث أهنا  ليرسية من  ها أو يفح يقني ل اع، مبجمو يع ادل قشلك وا ناولة أو م، معروفة عالعنارصهالتجم  أشخاص متيف 
تعاملني عادة  نوع من املعلومات؛بذكل مليف أوساط ا  لا

مية جتارية نظرا لكوهنا رسيو  ؛ةقذات 
شخص اختذها ظروف احلال معقوةل يف إلجراءاتأخضعت و ية احلالقامئ علهيا قانوانل ا  .فاظ عىل رسيهتابغ 

تد ا .41 شف عهنا"محلاية إىل املعلومات متو تخدهما الغاكتسـهبي للغري أو ُيكاليت   بأسلوب ]أحصاهبا[ري دون موافقة يسـ أو 
تجارية الزنهية ، خيانهتاواحلض عىل  األمانة خيانةو العقودكخرق عىل األقل ممارسات "اليت تعرف بأهنا تعين " لخمالف للمامرسات ا

سابتوشمل  شو معلومات  الغريكتا سـامي يرتكب، سواء اكن يعرف، أو ف عهنامكغري  سابهأن  إذ ال يعرف،ج إهامال   تكل كتا
يل ممارساتينطوي عىلاملعلومات  بق ." لقب من ذكل ا ندما ال يكون ذكلينطوميكن أن  يدية،  ثري من املعارف ا ع عىل ا لتقل لك

شخص اذلي  سبلا شخص اذلي املعلومات يف األصل هو كتا سوق املعارف الابلرضورة ا ل  وإمنا هجة جتارية أو يف الواقع  تقليديةي
ية يف هناية املطاف عنا  .ص

يةل من أجل  .42 يار ادلويل و ترب هذا ا سـو ملع رشوعة ’يع سة غري ا نا ملضامن امحلاية الفعاةل من ا ف نص عىل ذكل املادة كاممل ت 
يا(10 ية ابريس ) ناث رشوط قامئة وتكون مدة امحلاية غري حمددة يف الواقع، عىل أن. ‘)1967(قمن اتفا توفر امحلاية ف(ل تظل ا تلن 

هوركشف صاحب املعارف عن هذه املعارفيأن بعد مثال   ).للجم 

                                                           
ية،  14 تو جهيبادئ بون ا ل  ).د(16م
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يدي .43 بق بوضوح عىل مك هائل من املعارف ا يار ادلويل أن  تقلومن شأن هذا ا نط لملع نه لن يغطيةي  كام هائال  أيضالك، 
ي.آخرا يق هذا ا ند  ثار  بارات اليت  ملع وشمل بعض الا ب ع ت ت تطت  :ار ما ييلع

يدي حمددتظلإىل مىت  - متع حميل  شوف عهنا داخل  يدية ا تقل املعارف ا ملك جمتقل ترب ل  ؟‘رسية’تع 
به القانون العريف أو املامرسات العريةو - فما هو ادلور اذلي ميكن أن  بق يلع متع حميل يف حتديد ما إذا اكنت  تنط  جمل

ية فوسرت ضد ماوتفورد،مثال، (رشوط امحلاية؟  نيف  نة 15قض با أمام ا هد هبا غا للج اليت  ل ترب القانون يُستش ُا ع
يا  متع أصيل اك فالعريف  رسيةجمل لشئ الالزتام اب  .)لين

تظل املعارف و - ية اليت تكون سـهل  مية رو حذات  يةق مية فوثقا متع احمليل، ودون  بة  ق اب للمج بة هللنسـ ، لنسـجتارية اب
ندما حيقق الغري  مية  ع بارة ؟ نفعة جتارية مهنامحم يدية مكعارف بعو تفظ مبعارف  متع حميل  تقلأخرى، إذا اكن  حي جم

باب جتارية، وير ية ويس أل باب رو سـرسية أل لسـ يدية فض يف الواقع رفضا قواي فكرة أن تكون ح لتقلاملعارف ا
شوف عهنا؟ تقيمي  حمل ية مكعلومات غري  تظل هذه املعارف  هل  مكجتاري،  محم سـ  ف

ية اليت أشاكل أوسع من امحلاية ب  يؤخذأنن املمكن مفأدىن،  حدا عيارملا هذا ّوملا اكن .44 تضمن، قد طنمبوجب القوانني الو
متع حميل حمدد يه وحدها اليت ميكن الاعرتاف هبا مكعارف غ، مثال شورة داخل  يدية ا جمأن تكون املعارف ا ن ملتقل شوف ل مكري 

تايل موض ية. ع حاميةلعهنا وتكون اب ثقا ية وا مية الرو بار ا فوميكن ا لح لقت تجارية ف ( أيضامؤثرا للمعارف عامال ع مية ا لال تكون ا لق

ثال‘ معقوةل للحاميةتدابري ’ وضععند(ن العريف ، وميكن الاعرتاف بدور القانو)محلايةغراض اوحدها رضورية أل  ).م 

رشوعة "5"  سة غري ا نا ملا ف  مل

شار إلهيلادلويان الصاكن ية ابريس: اممل ا  يواتفاق تربس، قاتفا

ية ابريس  اتتقتيض .45 رشوعة"قفا سة غري ا نا ملحامية فعاةل ضد ا ف نص عىل أن، "مل سة غري  "تإذ  نا فترب من أعامل ا مل يع
تجارية ية أو ا نا شؤون ا رشيفة يف ا تعارض مع العادات ا سة  نا رشوعة لك  لا ع لص ل ل ت ف ّيعربإذن " .ممل سة  عنهذا احلمك ُ نا هوم ا ف  مل مف

شلك عام،  رشيفة  بغري ا   :عىل ما ييل خاص ا تركزييركز هلكنول
بستؤدي إىلاألعامل اليت  - تجاته أو ل  سني أو  نا شأة أحد ا ن مع  ف مل من تهم ينشطأ نا ع ا تجاريةلص  ة؛ل أو ا
تجارة الادعاءات اخمل - يقة يف مزاوةل ا لالفة  تجاته أوتاليت للحق سني أو  نا شأة أحد ا ثقة عن  نزنع ا ف مل ن مل ته م  نشطأ

ي نا عا تجاريةلص  ة؛ل أو ا
ياانت أو الادعا - هور قد تضللءات اليت لبا ب ا يهتا  شأنمجل ها أو صال ها أو خصا سلع أو طريقة  حيعة ا ئص تصنيع ل طب

يهتا تعامل أو  مكلال  .سـ

بق،  .46 رشوعة أن  سة غري ا نا نطومن شأن هذه اخلصائص األدق  مل ف تصةل ابملعارف مثالتللم تجات ا سويق ا مل، عىل أعامل  ن ملت
شلك  يدية اليت تويح  با يقةلتقل للحقناف  بسحي أو م تجات للدث ا يةمن بأهنا  متع أصيل أو حميل صلأ ست كذكل، أو ويهجمل  لي 

شلك  يقة بتويح  للحقناف  بس أو م هذاللحيدث ا متع  كبأهنا حصلت عىل موافقة أو ترصحي   .جم

                                                           
 IP Needs And Expectations Of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding :مثال 15

Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999), WIPO, 2001. p 75. 
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سري .47 بحت سارية أيضا من خالل (لاملعايري ادلوية  تكل تفوميكن  أهنا قد تغطي أشاكال أوسع من ب) ياتفاق تربسصاليت أ
تجاوز امحلاية بس الادعاءات ، أي احملددةاألفعالامحلاية من ت،  يقة أو للاليت حتدث ا ية  نا للحقا ف شلك مل ب أو املضلةل املذكورة 
يقات عىل هذا احلمك ما ييل. خاص  :لتعلوجاء يف أحد ا

َّيحد همه من سـ بغي  فد ما  سةملا’ين بدل‘ فنا سب املفاهمي اخلاصة هبذا ا ليف لك بدل  بدلان فقد تدرج بع: ح لض ا
يق ية مبعىن  نا ست  رشوعة أعامال  سة غري ا نا هوم أعامل ا ضيف  سـ ت ي مل ف فمل ل باروجي... مف  يف حمك أي معل عتب ا

سة  نا فأعامل ا تجاريةمل ية وا نا شؤون ا رشوع إذا اكن خمالفا للمامرسات الزنهية يف ا لغري  ع لص ل ترص هذا . م يقوال 
بدل ا يار عىل املامرسات الزنهية القامئة يف ا لا رشوعةملع سة غري ا نا يه امحلاية من ا متس  ملذلي  ف مل ف تايل، . ُتل لواب

تجارة  بدل أن تراعي أيضا املامرسات الزنهية املعمول هبا يف ا ية واإلدارية يف ذكل ا سلطات القضا ليكون عىل ا ل ئ ل
ية أو إدارية . لادلوية سلطة قضا ئوإذا اتضح  يه امحلاية أن ل متس  بدل اذلي  فيف ا ُتل  شكوى  قدمتالفعل اذليل

ترب يكون علهيا أن  تجارية،  ية أو ا نا شؤون ا تعشأنه هو معل خمالف للمامرسات الزنهية يف ا سـ ل ع لص ل  معاله ب
بل الاتصاف اليت بق العقوابت و رشوعة وأن  سة غري ا نا نمن أعامل ا سـ تط مل ف . ينص علهيا القانون الوطين مل

يب مجموعة واسعة من األعامل للمعايري املذكورة أعاله  16.تسـتجوقد 

يه،  .48 شمل امحلاية من هذا احلمك نقرأ يفميكن علو يديةيأنه  تقل أشاكل أخرى من الاتفاع ابملعارف ا ترب خمالفة ،لن ُتع 
سم .للمامرسات الزنهية توى الوطين حلوميكن ا رشوعة بملسـ عىل ا سة غري ا نا ملأن أعامل ا ف شمل قدمل رشوعت   من ملاإلثراء غري ا

يدية تقلالاتفاع ابملعارف ا رشوعة وج،لن بة بطريقة غري  يدية ا تجارية من املعارف ا نافع ا مين ا سـ تقل ل تمل  .ملكل

رشوعة أشاكال .49 سة غري ا نا شأن ا ية عديدة  ملوتقمع قوانني و ف مل ب تجاري، إىل جانب األعامل اليت طن سلوك ا ل أخرى من ا ل
بس يقة أو الادعاءات للحتدث ا ية  نا للحقا ف ثل مرية غري ممارسات جتاعىل  أيضا وتقف.  املضلةل أومل  حتاكراتالاتكوين مرشوعة 

ثل  رشوعة،  سة  نا ترب نزهية، لكهنا ال تكون  يدية اليت قد  موأشاكل أخرى من الاتفاع ابملعارف ا مم ف تع تقل سعري الطارد لن لتا
سني فنا  .للم

 العالمات املمزية "6" 

شار إلهيالادلوية الصكوك شألاتفاق و ،ريد وبروتوكوهلداتفاق مو ،ياتفاق تربس: مل ا يات ا شأن حامية  نبونة  سم ب ملشـ ية و ،ت قاتفا
 ابريس

يزيية اإلشاراتتشمل حامية  .50  :ل مبوجب الصكوك ادلوية ما ييللمتا

يدية  -  تجارية ا تقلالعالمات ا  )مبا فهيا عالمات اخلدمة(لل
يةعالمات و -  تصديق والعالمات امجلا عا  ل
يةو -  ياانت اجلغرا فا  لب

                                                           
ية  16 نا ية ا شأن حامية ا ية ابريس  يل اتفا عبودهناوزن، د لص ب مللكل تداء من ص)1968(ق ية (144. ب، ا  ).شـعدا احلا



WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev. 

Annex I 

- 17 - 

تحول إىل ح لكن ميكهنا أن. يف حد ذاهتا املعارفتنسحب عىل هذه امحلاية أنلوال ميكن  .51 بارشت  ، من خالل توفري ةمامية 
يةل يزيية محلاية سـو تصويريةوالرموز والرس لمتاإلشارات ا يةلوم ا ياانت اجلغرا ف وا متع احمليل أوومن خالل ، لب تصديق عىل موافقة ا جملا  ل

تجات وخدمات حصة املصدر عىل بق عىل  ندما  ن،  نط مع تفع هباقوم تت يدية أو  تنعىل املعارف ا  .لتقل

يزييةوميكن أيضا حامية  .52 يات القانوية، لمتتكل اإلشارات ا ية من خالل هذه اآل ن حامية دفا ل  سـامي من خالل الاعرتاض الوع
ثابة  عىل يالت اليت تكون  مبا تفاعلتسج ي أو الرموز أو اللكامتابإلشارات  مضلل أو خادعنا ياانت اجلغرا ف أو ا تصةل لب ملة ا

يدية بق . ، أو من خالل الطعن فهيا عن طريق القانونلتقلابملعارف ا رفض أو إبطال عالمات تكون لوية عىل ادلعايري املتنطو
نظام العام  عالمات جتارية من شأهنا أن إبطاللرفض أو هذه أشاكل احلظر بقت ُط ويف بعض احلاالت، .لخمالفة لآلداب وا

يا  يا أو رو حتلحق رضرا ثقا يةف متعات األ صلاب شة امحلاية . (جمل نا يدي  ثقايف ا بري ا ثغرات اخلاص بأشاكل ا يل ا قانظر  مل تقل ل تع ل لحتل ل
تجارية يدي يف نظام العالمات ا ثقايف ا بري ا ية ألشاكل ا لادلفا تقل ل تع لع  ).17ل

ية  "7"  نا عقانون الرسوم والامنذج ا  لص

شار إلهيالادلوية الصكوك ية ية برن،قاتفا، وياتفاق تربس: مل ا نا شأن اإليداع ادلويل للرسوم والامنذج ا عواتفاق الهاي  لص ية و ،ب قاتفا
 ابريس

ية  حامية التنسحبال  .53 نا عرسوم والامنذج ا ثقايف حمتوىعىل لص بري ا بة محلاية أشاكل ا نا ل املعارف يف حد ذاته، ويه  تع لسـ م
يدي  بة للتقلا نا سـأكرث مما يه  يدية م يل(لتقللمعارف ا ثغرات حتلانظر  يديل ا ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا ييل  تقلا ل تع ب لتمك ل  ومع). ل

تعلقة حبامية الرسوم والامنذج حامية غريتكفلذكل، ميكن أن  مل املعايري ادلوية ا يدية، ل بعض املعارف ا بارشة  تقل  لل عندما سـامي ال وم
يدية،  نظام معني من نظم املعارف ا ية ارباطا ويقا  نا تقلتربط الرسوم والامنذج ا ب ث ت ع لص تاج األدوات لت يب إ نثل أسلوب من أسا ل م

ية أو  يدويةمنتجات سـيقأو اآلالت املو ية، متاحة امحلاية و. لاحلرف ا ية اليت تكون جديدة أو أ نا صلللرسوم والامنذج ا ع لكن ولص
بعد من امحلاية يةمتلهيا ابألساس  الرسوم والامنذج اليت تستمن املمكن أن  ية أو و بارات  ظيفا نتق  .عت

  واحلقوق اجملاورة املؤلف حققانون  "8" 

شار إلهيالادلوية الصكوك بوية برن، وقاتفا، وياتفاق تربس: مل ا يل الصويت يمعاهدة الو سجشأن األداء وا  لتب

بري ال عىل  امحلاية مبوجب حق املؤلف تنسحب .54 بة محلاية أشاكل حمتوىلتعشلك ا نا ـي  سـ املعارف يف حد ذاته، وذلا  م فه
ي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يدية ل بة للمعارف ا نا تقلدي أكرث مما يه  لسـ ثقايف (م بري ا شأن أشاكل ا ييل  ثغرات ا يل ا لانظر  تع ب تمك ل لحتل ل

يدي تعلقة حبق املؤلف واحلقوق تكفل ميكن  ذكل،ومع).  WIPO/GRTKF/IC/13/4(b)ث، الويقةلتقلا مل املعايري ادلوية ا ل
يديةاجملاورة  بارشة للمعارف ا لتقلحامية غري  يدية بوشلك خاص .م بق حق املؤلف عىل أوصاف املعارف ا تقل، ميكن أن  لنط ي

ياانت،  ية  امجموعاتعىل وباملدرجة يف قاعدة  يدية ا حملمملعارف ا ها مجموعاتلتقل ندما صفبو يار أو تريب "ع  بب ا تشلك  تس خت ب
يدية من خالل حق املؤلف و". ها إبداعات فكريةحمتوا بارشة للمعارف ا تقللكن هذه امحلاية غري ا شمل لمل حمتوى املعارف تال 

                                                           
ثالث : ، املرفقWIPO/GRTKF/IC/13/4(a)ثالويقة  17 ثغرات"لاجلزء ا األسامء واللكامت "ألف، /اجلزء الرابعو؛ 33، الفقرة "لمعىن ا

يدية ية وا تقلوالرموز األ يدية"ابء /؛ واجلزء الرابع51، الفقرة "لصل ية وا تقلاألسامء واللكامت والرموز األ ؛ واجلزء 67 إىل 64، الفقرات من "لصل
يدي "دال /عالراب ثقايف ا بري ا سمعة املربطة بأشاكل ا رشوع  متكل غري ا رشوعة ملاكحفة ا سة غري ا نا بادئ ا تخدام  تقلا ل تع ت لل ف مل لسـ ل مل لمل منط("م ، "")لا

يدية"دال /؛ واجلزء الرابع94الفقرة  ية وا تقلاألسامء واللكامت والرموز األ  .107، الفقرة "لصل
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يدية يف تايل أن يأخذ الغري  حد ذاته،لتقلا يةل وميكن اب تفع هبام حىت وإن اكان لعملادلراية ا يدية و توى اجلوهري للمعارف ا ين وا تقل لحمل
ية مبوجب حق املؤلف ياانت  محممدرجني يف قاعدة   .ب

بار حاميةبوشلك عام، .55 يد عت ميكن ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يدية ي ل بارشة للمعارف ا لتقلحامية غري  نقل م ُندما  ت ع
يدي  ثقايف ا بري ا يدية من خالل أشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل تخدم من مثال ميكن إذ (ل يدي  يل صويت ألداء  سـحامية  تقل مسج ت

متع حميل،  يدية داخل  جمأجل نقل املعارف ا تحد من جيالتسبوصفه لتقل يدي،  بري ثقايف  ف  تقل يللتع سجرش ا يه، مما لتن نفاذ إ ل وا ل
يدي  ثقايف ا بري ا نقوةل عن طريق ا يدية ا نفاذ إىل املعارف ا بارش من ا شلك غري  تقلحيد  ل تع مل تقل ل لب ل ل ملزيد من  و.نومن رشهام

يل، انظر يديلتفصا ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا ييل  ثغرات ا يل ا تقل  ل تع ب تمك ل لحتل ل  .ل

 عامامحلاية داخل جماالت أخرى من القانون ادلويل ال )ب(

يديةلهذا ايركز  .56 ية الفكرية وعالقهتا ابملعارف ا تعلقة حتديدا بقانون ا يل عىل املعايري ادلوية ا تقلتح مل ل لل لكن، من و. مللك
شعوب  ية وحقوق ا با ية ا ية واملوارد الورا ثل امحلاية ا بار معايري أوسع من معايري القانون ادلويل العام،  لاملمكن ا ت ن ث لت ئع لبيم

ية،  يايس ادلويل العام معايريصلاأل بة لإلطار القانوين وا سـنا لسـ تصارنو. م نا هذه املعايري اب ختعرض  ه  .سـ

شار إلهيالادلوية الصكوك يولويج، و:مل ا نوع ا تعلقة اب ية ا ب الاتفا ت لمل ل تصحرلمعاهدة الفاو ادلويةق تحدة ملاكحفة ا ية األمم ا ل، واتفا مل  ق

يولويج "1" نوع ا تعلقة اب ية ا بالاتفا ت لمل ل  ق

يولويج فرعا نظمت .57 نوع ا تعلقة اب ية ا بالاتفا ت لمل ل نوع امن حمددا  ق تصةل ابحلفاظ عىل ا يدية، وهو املعارف ا تملعارف ا مل لتقل ل
تدام،  تخدامه عىل حنو  يولويج وا سـا سـ مب ية منيض تتقول تعاقدقالاتفا  :م لك طرف 

ية، ا رشيعاته الو نا  نر ت طه متعات األالاعارف واملحرتام ب جملتاكرات وممارسات ا ياة ب يب ا سد أسا ية اليت  حلية وا ل جت حملل صل
ها عىل أوسع نطاق،  يع  مترار، و تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا نوع ا يانة ا يدية ذات الصةل  تطبيقا شج سـ ب ت بص تتقل ل ل سـل

يع الا تاكرات واملامرسات و شاركة أحصاب هذه املعارف والا شجمبوافقة و ب تخدام قتسامتم نافع اليت تعود من ا سـ العادل  للم
تاكرات واملام  .رساتبهذه املعارف والا

 لمعاهدة الفاو ادلوية "2"

ية لألغذية والزراعة تتناول .58 با ية ا شأن املوارد الورا تمعاهدة الفاو ادلوية  ن ث ب يدية، وهو فرعا أيضا لل لتقل آخر من املعارف ا
ية لألغذية والزراعة،  با ية ا تصةل ابملوارد الورا تاملعارف ا ن ث تعاقد،تخذ ي"تنص عىل أن ولمل حسـامب يكون ذكل ... ملك طرف 

رشيعات  نا اب تمالمئا، ور تدابري محلاية حقوق املزارعني، مبا يف ذكلالقطريةله يدية ذات الصةل ) أ: (ل دليه، ا لتقلحامية املعارف ا
ية لألغذية با ية ا تابملوارد الورا ن  ..." والزراعةلث

تصحر "3"  تحدة ملاكحفة ا ية األمم ا لاتفا مل  ق

تصحرتنص  .59 تحدة ملاكحفة ا ية األمم ا لاتفا مل تخدم ق سـعىل أن حتمي األطراف وشجع و ية تت يا وادلراية ا نولو لعمل ا ج لتك
ية  يدية وا حمللواملامرسات ا ية من ل وهذه الغاية، .الوجهيةلتقل قتيض الاتفا تعد قوامئ حرصية هبذه "  بأنتتعهداألطراف بأن تق

ية وا يا واملعارف وادلراية ا نولو لعملا ج رش هذه املعلومات، لتك يني، وأن  ساكن ا شاركة ا نة  تخداماهتا ا نملامرسات وا حملل ل مب تسـ ملمك
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ية ذات الصةل نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو تعاون مع ا با، اب نا ميامث يكون  م م ملح ل مل ل تونص )). أ(18.2املادة " (سـ
ية  شمل األشطة اإل ية أيضا عىل أنه جيوز أن  ميالاتفا ن قلت ية واملامرسات، إعداد قو"ق يا واملعرفة وادلراية ا نولو لعملامئ حرصية اب ج لتك

تخداهما رشها وا ية والهنوض  يدية وا ية ا يا وادلراية ا نولو سـوكذكل اب ن حملل تقل بلعمل لل ج ثاين) ب(6ة املاد ("تك  ).لمن املرفق ا

نصوص ادلوية األخرى )ج لا  ل

نصوص ادلوية لا شار إلهيال شأن الا:مل ا ية  تو بادئ بون ا ب  جهي ل شعوب م يولويج، وإعالن حقوق ا نوع ا تعلقة اب ية ا لتفا ب ت لمل ل ق
ية، و يةصلاأل يوا ية ا شأن املوارد الورا نإعالن إنرتالكن  حل ث  ب

ية "1" تو جهيبادئ بون ا ل  م

يذي  يصف .60 نافع ملتنفاألمني ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا ية  تو للمبادئ بون ا مل ل ب جهي جلينل
ئة عن  نا شـا هال تعام لا ته سـ بادئ، بأل ميف مقد تمدت بإجامع حوايل ...[غري ملزمة قانوان’هنا ملهذه ا ُلكهنا ا ها180ع  ]ل بدلا وبأن 

يهتا بأنه ‘ة واحضة وال نقاش فهياسلط يدية من خالل تو ص، ويه تقدم بعض امحلاية للمعارف ا توريد  :...ينبغي للموردين’لتقل
ية  يديأوثاملوارد الورا ندما حيق هلم ذكللتقل املعارف ا تعاقدة اليت خيضع لوالا’ وبأن عة فقط  تفعون ابملوارد ملألطراف ا منيهتا 

ية بحث، من بني مجةل أمور أخرى...ثالورا شف عن بدل ...تميكن أن  يع ا لكتدابري  تاكرات  ...لتشج يدية وا بشأ املعارف ا تقل لن م
ية ا بات حقوق ا ية يف  ية وا متعات األ مللكوممارسات ا طل حملل صل  .‘لفكريةجمل

ية املذكورة هو  .61 تو بادئ ا هدف من ا جهيوا ل مل تحداث "ل سامهة يف ا سـا نافعنظم مل ملنفاذ وا يديةلل " لتقل، تعرتف حبامية املعارف ا
ية )) ي(11الفقرة ( تو بادئ ا جهيوشجع هذه ا ل مل تعاقدة ملعاجلة ادعاءات خرق اتف"ت تعاون بني األطراف ا ملا نفاذ وتقامس ل لاقات ا

نافع يديةينطبق عىل ا قد اذلي" ملا   .لتقلملعارف ا

ية "2" شعوب األ صلإعالن حقوق ا  ل

يديةوأما .62 يةلتقل املعارف ا شعوب األ ها ا صل اليت  ل ناوهامتتلك ل  شعوب  فيت شأن حقوق ا متد مؤخرا  تحدة ا لإعالن األمم ا ب ملعمل

ية، باره بوصفه إعالان، 18صلاأل يقاقامئة عىل‘ نإماكية’قامئا أو ‘ حكام’عت اذلي جيوز ا توى ادلويل، ابلرمغ من أن بعض ا تعل ا لسـ  تمل
ناء عىل توافق يف اآلراء وتصفه  متد  يس ملزما قانوان ومل  شري إىل أن اإلعالن  ثغرات  يل ا رشوع  ًعىل  ب ت ل حتل ُيعم  عن يعربمكصدر ’ل

ية شعوب األ صلتطلعات ا  :ما يأيتيونص اإلعالن عىل ". ل

ية صلشعوب األ يطرة عىللل يدية ...لسـ احلق يف احلفاظ وا ها ا لتقلمعار بة وكذكل  ...ف ظاهر علوهما مللنسـاألمر اب
بااتت  يواانت وا بذور واألدوية ومعرفة خصائص ا ية وا رشية وا ياهتا وثقافاهتا، مبا يف ذكل املوارد ا نولو نو حل ل لب ن ج جليتك ل

برصية نون ا يدية وا ها واأللعاب ا شفوية واآلداب والرسوم والرايضة بأنوا يد ا تقا لوا تقل ل ل لفل يةلع تعرا نون الا ض وا سـ لوها . لف
هذه يهتا الفكرية  يطرة عىل  لاحلق أيضا يف احلفاظ وا ملك يدية... لسـ  ...لتقلاملعارف ا

ية، تدابري فعاةل لالعرتاف هبذه ’يونص اإلعالن أيضا عىل أن  .63 شعوب األ نب مع ا با إىل  تخذ،  صلعىل ادلول أن  ل ن جت ج
 ‘.احلقوق وحامية ممارسـهتا

                                                           
18 WIPO/GRTKF/IC/12/INF/6) 15نة )2008 فرباير تحدة يف  ية العامة لألمم ا متدته ا سـ، ا مل مجلع  .2007ع
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ية إنرتالكإعالن "3"  يوا ية ا شأن املوارد الورا نن  حل ث  ب

يةإن  .64 يوا ية ا شأن املوارد الورا نإعالن إنرتالكن  حل ث متده املؤمتر ب ية ع، اذلي ا يوا ية ا شأن املوارد الورا تقين ادلويل  نا حل ث ب ل
مترب 7لألغذية والزراعة يف  ية،] يؤكد"[، 2007سب  رشيعات الو تىض، ومع مراعاة ا سب ا سن،  نأن من ا ت ح طتح لسـ ملق  احرتام مل

تدامة  يش ا بل ا سامهة يف  تاهجا  يواانت وإ يدية ذات الصةل برتية ا سـوحامية واحملافظة عىل املعارف ا سـ مك ن حل ب ملتقل توتصل [.]" لعل
ية، اليت هتدف، من بني أمور أخرى، إىل هبذا اإلعالن  يوا ية ا ية للموارد الورا نخطة العمل العا حل ث سام العادل "مل تيع الا قشج ت

نصف للفوائد يملوا تاكرات واألسا ية لألغذية والزراعة، واإلقرار بدور املعرفة والا يوا ية ا تخدام املوارد الورا نامجة عن ا ل ا ب ن حل ث سـ ب ل
يدية ذات الصةل ية فعاةل، لكام اكن لتقلا ياسات وتدابري رش تدام، مع وضع  تخداهما ا ية وا يوا ية ا يع بصون املوارد الورا ت سـ سـ سـ ن حل ملث

با نا سـذكل   ."م
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ثغرات :رابعا توى ادلويللا ملسـ املوجودة عىل ا
 

يح  ثةل حمددةتكلضتو تعانة بأ تطاع ابال ثغرات قدر ا م ا سـ سـ  ملل

توى ادلويل،  .65 يدية عىل ا سـند حبث حامية املعارف ا تقل ملع ثغرات’ يف نظرانل متةل‘ لا توينيحملا  :مسـ عىل 

ثغرات يف -  توى ادلويل أهدافلا  ملسـ امحلاية املعرب عهنا عىل ا

ثغرات يف و -  يات القانويةالا نآل بلوغ ل ل ادلوية اليت وضعت    األهدافتكلل

بحث األوية هو لكن و .66 نارص ا لأحد  ل هوم ع يدية’مفنطاق  ثغرات، ‘ لتقلاملعارف ا يل ا لاليت شلك موضوع  حتل وهذا هو ما ت
 . يف املقام األولسنبحثه

بغي حاميهتا )أ( يدية اليت  ثغرات يف تعريف أو حتديد املعارف ا تنا تقل  لل

ية اليت  .67 يات ا لعملشمل الفر ض ثغرات هذا، مع ت يل ا لند إلهيا  حتل هذه يست يض  نة ا تعراض ا لالاعامتد أيضا عىل ا ملسـتف للج سـ
يزيعنرصي القضااي،  ينيلمتا تا ل ا  :ل

يزي "1"   :لمتا

يدية’بني - شلك عام الرتاللموضوع، ويهكوصف واسع ‘ لتقلاملعارف ا ثقايف الفكري غري امللموس وب  امرسات امللث ا
ية لامجمتعات للية فرعاملنظم لاو ية وا متعات األ حملليدية، مبا فهيا ا صل يدية ابملعىن العام أو ابملعىن الواسعامل(جملتقل  ،)لتقلعارف ا

يدية’بني و - توى ملبارها املوضوع احملدد للحقوق واعتاب‘ لتقلاملعارف ا شلك أكرب عىل  حمتحقات، مع الرتكزي  ب سـ
يقامل( املعارف يف حد ذاهتا ومضمون يق أو ابملعىن ا يدية مبعىن د لضعارف ا قتقل يزيها اليت ، )ل متبغي   عن أشاكل مثالين

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بري الفوللكوري /ل بة(لتعأشاكل ا ند ر غنزوال  نة  ع بت للجا تلفني طلاليت  يلني  خمإجراء  حتل
يق وفامي خيص أشمتاكملنيو يدية ابملعىن ادل ثغرات فامي خيص املعارف ا ق  تقل يديللل ثقايف ا بري ا تقلاكل ا ل لتع   )ل

يزي "2"  :لمتا

يدية،مبما ميكن وصفه عامة بني  -  تقلعارف 

شلك خاص موضوع حامية قانويةبني و - بغي أن تكون  يدية اليت تكون أو  ننارص املعارف ا ب تقل ينع  .ل

يزي  .68 نرصي ا ها  نة يف  بقت ا ية املذكورة أعاله،  يات ا يا مع الفر متومتا ع للج ط لعمل ض لشـ سابمعل يزي .ق ذكرهاملا لمت وفامي خيص ا

بارشة" 1("األول  تخدم مصطلح )مأعاله  يدية"يسـ،  يل إىل" لتقلاملعارف ا باره  حيمبعىن أدق اب  :عت

يديمضمونأو  توىحم ياق  شاط فكري يف  يجة  تقل املعارف اليت تكون  سـ ن هارنت ية وا مل، وشمل ادلراية ا لعمل  اتت
تاكر تعمل معلية  وات واملامرساتبوالا يدية، واملعنظم شلك جزءا منتاليت لا سدارفلتقل املعارف ا األمناط  جت اليت 
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ية يدية ملعيشـا ية، أو  لتقلا ية واأل صلمتعات ا حملل يالنظم  يفاليت تردللمج ها األ نا نة  ج معرية  قل ت تف ّ ترص عىل أي . مقن تقوال 
شمل املعجمال ت تقين حمدد، وجيوز أن  ية واملع الزرارفّ ية وادلوا ية وا ئا ية املارفلبيئع  19.ثقرتنة ابملوارد الورا

يدية هبذا املعىن أوسع من اجملاالت املعرية األكرث حتديدا  .69 فوتكون املعارف ا يولويج أو (لتقل نوع ا تصةل اب ية أو ا بادلوا ت مل لئ ل
ية با ية ا تصةل ابملوارد الورا تا ن ث ياساتَّاملعرفة يف جماالت أخرى ) لمل  .ةل ادلوية العاملسـمن القانون ادلويل العام وا

ثاين  .70 يزي ا لوفامي خيص ا بارشة" 2("لمت يض )مأعاله  نة عىل حنو  ثت ا مسـتف،  للج يدية قد بدأ ملاحب لتقلالقائل إن املعارف ا
يات قانوية حمددة،عن طريق امحلاية حلصول عىل حتتاج من أجل ا نآ يفاء ل ية ستإىل ا تا رشوط ا لا ل  :ل

ناقةل بني األأن  "1" بطة وحمافظا علهيا و متتكون  يدي؛مسـتن ياق  تقليال يف  سـ  ج

يديأن و "2" متع أو شعب  تقلتكون مقرتنة بوضوح  يال؛ أو أصيلمبج ها بني األ نا ج حيافظ علهيا و قل  يت

يدي أقرت هل صفة صاحب املعارف من أن و "3" متع أو شعب أصيل أو  ية  ثقا هوية ا تجزأ من ا َّتكون جزءا ال  ِ ُ تقل ل جملي ف ل
يةخالل شلك من أشاكل الائامتن أو الوصاية  ثقا ية ا سؤو ية أو ا ية امجلا فأو ا لمللك ل مل شلك . ع بري عن هذه العالقة  بوجيوز ا لتع

يدية يق أو القوانني العرية أو ا تقلرمسي أو غري رمسي عن طريق املامرسات أو املوا لث ف ُ.20 

بارات عامة املعارفوصف يكفي  ال ذكل أنويعين  .71 يدية"هنا إ تقولبع   بل ةل للحامية، ليك تكون املعارف قاب"تقلمعارف 
شأ متع ا ية  ها صةل موضو يال، وأن تكون  ناقل بني األ سمة اب نبغي أن تكون  ع ت ملت مبجم ل ج لن  داخل ذايتت ارباط  ذاتكونت، وأن ي

متع احمليل يةجملذكل ا ته اذلا يث أهنا شلك جزءا من هو ت،  ي ت تعريف الوارد يف املادة .حب  ث من الويقة3ل وأشار أحد املعلقني إىل أن ا
WIPO/GRTKF/IC/12/5 (c)  شلك نة  ثه ا بغي أن  بهو أساس سلمي للعمل و للج تبح بغي ابألخص إيالء مزيد .أمعقين ين و

هوم  ملفمن الاهامتم يف الويقة  يس"املكل العام"ث ية لاعارف امل  يف حمكل، من خالل حماوةل حتديد ما اذلي  بغيدية،  الوصول إىل تقل
يدية تقلهم أفضل ملا ميكن أن يكون معارف   .ف

ثغرات يف  )ب( هاأهداف امحلاية أو لا توىسسأ يامسـ عىل    العامةةسلسـ ا

يل أي نظام قانوين يشمل .72 نظام واألسس اليت يقوم علهياحتل  يل وذلا. لحبث أهداف هذا ا تاج  حتل، فقد  لثغرات إىل احي
شرتكةحبث تكل األهداف  بري اليت ملا توى ادلويل، لتعميكن ا تخذ  الكهنوملسـ عهنا عىل ا يشالكتمل   أهداف ومن .حىت اآلن امس ر

ياس يدية ما ُ اليت مل يعرب عهنا  العامةةلسـا ية الفكرية واملعارف ا توى ادلويل فامي خيص ا شلك رمسي عىل ا تقلأو مل تؤكد  سـ لب مللكمل َّ

 :ييل

ئة واألمن الغذايئ وا - سامههتا يف احلفاظ عىل ا يدية و نة يف نظم املعارف ا مية الاك ياإلقرار اب لبم م لتقل لزراعة لق
يا؛ نولو تدامة وتقدم العمل وا جا لتك  ملسـ

ي - يدية يه أشاكل  ّواإلقرار بأن نظم املعارف ا ق تاكر؛لتقل  بمة من الا

يدية؛ - ية ألحصاب املعارف ا ية والرو ثقا يدية والقمي ا يع احرتام نظم املعارف ا تقلو ل تقل لشج ل حت  ف

                                                           
 WIPO/GRTKF/IC/8/5 : املصدر 19
 WIPO/GRTKF/IC/8/5 : املصدر 20
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يدية و - ننيلتقلاحرتام حقوق أحصاب املعارف ا   علهيا؛متواملؤ

يدية احلفاظ عىلتشجيع و -  ؛ووقايهتالتقل املعارف ا

مترار منظوتعزيز  - يدية، مبا يف ذكل دمع ا سـ املعارف ا ها لتقل يدية وتطويرها وباد تخدام العريف للمعارف ا لالا ت تقل لسـ
ها؛  نقلو

تق من قاعدة املعارف او - تاكر ا يع الا يدية و متر داخل نظم املعارف ا تاكر ا تدمع الا شـ ب شج تقل لب مل ت ل  قليدية؛ملسـ

يدية ونصدمع و -  ؛ووقايهتالتقل املعارف ا

رشوع والاو - متكل غري ا ملمقع ا رشوع وغري العادل ابملل ملتفاع غري ا نافع ن تقامس العادل  يع ا يدية، و للمعارف ا ل شج تتقل ل
يدية؛ ية من املعارف ا تأ تقلا ت  لمل

يدية والاتفاع هبا و - نفاذ إىل املعارف ا نضامن أن يكون ا تقل نا مبولل ًر بقةه نرية  مسـافقة   21؛مسـت

متعاب والهنوض -  تدامة  للمجية ا سـ ملمن يةلت يدية؛حمللات ا رشوعة القامئة عىل نظم املعارف ا تجارية ا شطة ا تقل واأل مل ل  لن

يدية - يح عىل املعارف ا شلك غري  ية الفكرية  نح أو ممارسة حقوق ا تقلووضع حد  حص ب لمل  .مللك

نةُهذه خالصة األهداف اليت أثريت يف نقاشو .73 للجات دوية مبا يف ذكل داخل ا ُومل . ل عمتد هذه األهداف بأي شلك ت

تقطب توافق اآلراء إىل حد إىل العديد من هذه األهداف العامة لصكوك دوية قامئة  ومع ذكل، فقد تطرقت .تسـرمسي وقد ال 
يديةمجممل تعاجل إال  هذه الصكوك ولكن، ما ية من اجملموعة الاكمةل للمعارف ا تقلوعة فر ثال،  - لع يل ا ملفعىل  ية سب قشجع الاتفا ت

يدية  يولويج احرتام املعارف ا نوع ا تعلقة اب تقلا ب ت لمل ل تخدامه عىل حنو قابل ل يولويج وا نوع ا يانة ا سـذات الصةل  ب ت لبص مترارل ، سـلال
يةو نة للمعارف ا نظم ا ثل ا يدية  تطرق رصاحة إىل األشاكل األخرى من املعارف ا بلكهنا ال  ن ل تقل لطت ملقل معاهدة الفاو  فعرتوت. م

ية لألغذية والزراعة با ية ا شأن املوارد الورا تادلوية  ن ث ب ية واملزارعون "لل ية واأل متعات ا ته ا هائل اذلي قد هام ا صلابإل حملل جمل م ل وما ... س
تاج ية اليت شلك قاعدة اإل با ية ا ية املوارد الورا يانة و نزالوا يقدمونه ألجل  ت ت ن ث من لص تلف ت  ".اء العاملأحنخم الغذايئ والزراعي يف 

ية غري امللزم قانوانالاسرتشاد بكن ومي .74 شعوب األ صلإعالن حقوق ا شأن  ل ياسة العامة  بيف جمال ا . لاألهداف ادلويةلسـ
ية ابألخص قر هذا اإلعالن حبوي شعوب األ صلقوق ا يدية(ل يطرة "يف ) لتقلعىل خالف غريمه من أحصاب املعارف ا لسـاحلفاظ وا

يدية... عىل ها ا لتقلمعار هذهو" "وحاميهتا وتطويرها ف يهتا الفكرية  يطرة عىل  ليف احلفاظ وا ملك يدية... لسـ وحاميهتا ...لتقلاملعارف ا
شار إلهيا يف غريه من الصكوك القامئة، "وتطويرها يدية أوسع نطاقا من تكل ا ملوشري إىل مجموعة من املعارف ا تقل  .لي

يات القانوية القامئة )ج( ثغرات يف اآل نا ل  ل

ناه حكونتت .75 ية الفكرية،  مبعامية ا يق،امللك تفاع الغري ض حق صاحب احلق يف الاعرتاتعريف من ق القانوين ادل ن عىل ا
ية، أو جين فائدة عادةل من الاتفاع هبا نابملواد ا شويه إىل جانب حقوق ، عىل األقل حملم لتالاعرتاض عىل عدم الاعرتاف أو عىل ا

ثل امحل). فقدان احلصانة( بارة أخرى،  متو نع األشاكل غري املرغوب فهيا متبع سلطة ليك  نح صاحب احلق ا مياية يف  ل نن الاتفاع م

                                                           
نرية"أو  أ21 بقة وا ملسـتاملوافقة احلرة وا يةكام جاء يف " ملسـ شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب  .مل
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نحه حقا أو ابملعارف  رشوع إلهيا، أو  نفاذ غري ا مرشها أو ا مل ل  للمساءةلنظام مبا يف ذكل ( ماكفأة عادةل يف احلصول عىلن
بارية ية الفكرية تركز عىل ). جاإل تايل، فإن حامية ا مللكواب هطريقةعرتاض عىل الايف قوق احلل ية أو  تفاع الغري ابملواد ا منع ا حملم  .ان

ثغرات  .76 لوهذا ميكن وصف ا يديفل نة لتقل حامية املعارف ا يات قانوية  يية يف آ ن تايلمعل نحو ا لعىل ا  :ل

ية الفكرية يه  "1"  يه قانون ا مللكموضوع ال   ؛احلايليغط

هم ُأحصاب حقوق ال يعرتف هبم عىل أهنم كذكل، وغريمهو "2"  يدين ال  شمل من ا تتف   امحلاية؛فوائدملسـ

ها؛و "3"  منعأشاكل الاتفاع واألعامل األخرى اليت ال ميكن   ن

تفاء "4"   .الفوائد احلق يف احلصول عىل ماكفأة أو غريها من نوا

متةل  ومع ذكل، فإن .77 ثغرات ا حمليل هذه ا ل ية اكمةل إلماكيات حامييتوقف ابلرضورة حتل تقصا نعىل دراسة ا ئ ة املعارف سـ
ية الفكرية القامئ يدية من خالل قانون ا مللكا يض هذه اإلماكيات، . لتقل نة عىل حنو  تعرضت ا نوقد ا للج مبا يف مستندة مسـتفسـ

يارات ذكل  تعرضت هذه ا ية املفصةل لدلول األعضاء، وا تقصا خلإىل ادلراسات الا سـ ئ  يف عدد من الواثئق اجلوهرية كام جاءتسـ
نث يف الويقة املذكورة( هذه واملعدةلا رشة،لظرية  ثة  ثا ع لدلورة ا ل عرض هذه نسـت؛ ومل .)WIPO/GRTKF/IC/13/5(a) ل

يارات من جديد يف هذه الويقة  ثا ثغرات وخل يل ا تح بة  نا بارها  للكن ميكن ا ل ل سـ مت ثال؛ الراهنع  : ما ييلمانظر 

ياسة  - لسـيارات ا تنيالعامة خ تعرضة يف الو يات القانوية، ا ثيقواآل سـ ن  WIPO/GRTKF/IC/7/6 ملل

  WIPO/GRTKF/IC/9/INF/5و

يلادلراسات و - تح تقارير وا ية وا تقصا لالا ل ل ئ ية املقارن سـ توايت الو يدية عىل ا شأن حامية املعارف ا ن  سـ تقل طب مل ل
ية وادلوية لواإل  WIPO/GRTKF/IC/3/8 وWIPO/GRTKF/IC/3/7، الواردة يف الواثئق قلمي

 WIPO/GRTKF/IC/4/8وWIPO/GRTKF/IC/4/7وWIPO/GRTKF/IC/3/9و
 WIPO/GRTKF/IC/6/4و WIPO/GRTKF/IC/5/8و WIPO/GRTKF/IC/5/7و

ية الفكرية  "1" يه قانون ا مللكموضوع ال   احلايليغط

ية الفكرية  يدية اليت ال تغطهيا أشاكل حامية ا مللكاملعارف ا يةلتقل  لاحلا

ه: تعليق .78 يدية اليت ال  تشملميكن حتديد ثغرة بوضوح فامي خيص املعارف ا ية الفكرية لتقل يدية  للملكا األشاكل ا  احملددةلتقل
ثا نوان اث لحتت  ية . أعاله) أ(ع يدية مبوجب القوانني الو نومن املمكن يف بعض احلاالت حامية هذه املعارف ا طتقل يةل ية لاحلا للملك 

ية الفكرية من مرونة يه القانون ادلويل  نص  للملكالفكرية يف إطار ما  عل شمل و .ي نطقي أن  تلكن من ا ية قامئةمل ذه هبضيح تو
ية ما ييل  :حملماملعارف غري ا

ترب جديدة،  - يدية اليت ال  تعاملعارف ا ناسب؛لتقل هور عىل حنو  شفت  مألهنا  للجم  ُك
ية، مبا يف ذكل و - ترب بد يدية اليت  هياملعارف ا تع يما يكونلتقل نة العادي اهي بد تخديم، ملهلرجل ا  املعارف مسـمن 

با يدية أو أحصاهبا، اب تا عتقل هارة رمه ل نةيف ملمن ذوي ا نظر ملها تلاب هور م إىل معارف أخرى  بقا  للجماحة  مسـ
 ؛املعين
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هور وال  - شف عهنا  يدية اليت  للجمواملعارف ا ُك تجارية أو تسـتويفلتقل رسية أو األرسار ا ل معايري حامية املعلومات ا ل
شوف عهنا  .ملكاملعلومات غري ا

تاكر   متع حميل واحد جيال داأل عرب وامجلاعي الرتامكيبالا  جماخل 

يدية : تعليق .79 منو ناهافَّركام علتقلإن إحدى سامت املعارف ا تطور و يل يه أهنا  تح ت ألغراض هذا ا ت ل يالعربل  داخل ج األ
متع احمليل يدية تطوير يأيتوقد .  الواحدجملا نارص املعارف ا تقلبعض  متع احمليل،  عىل يد أفراد لع  تكون هلم حقوق وقدجملداخل ا

متع داخل  يات جتاههمعلهيم  وتقعجملهذا ا تصل عامو .لسؤو يدية  تلكن حامية املعارف ا ية حبامية املعارف ةلتقل  اليت تكون مكالرتا
ترب  ية، إال إذا اكنت  تعيهتا جام ع شوف عهنا أو رسيةملك  .مكمعلومات غري 

يولو .80 نوع ا تعلقة اب ية ا بار هذه املعارف معارف تغطهيا الاتفا بوميكن ا ت مل لت ل نوع (يج قع يانة ا تصةل  يدية ا تاملعارف ا بص مل لتقل ل
مترار تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا سـا سـ ية(ومعاهدة الفاو ) لب با ية ا تصةل ابملوارد الورا يدية ا تاملعارف ا ن ث مل لتقل من خالل ) ل

ناها األوسع، لكهن. الزتام ابمحلاية ابملعىن الواسع يدية  مبعوال يغطي هذان الصاكن املعارف ا نظور أهداف لتقل مام يعرفاهنا من 
يان إلهيا ية حمددة ير ميا سـ   .سـ

ية وميكن  .81 ياانت جغرا يا عىل امحلاية يف شلك عالمات جتارية أو  فوميكن احلصول جام ب شمل ع  بطرق فعاةلهذه امحلاية تأن 
يال من غري أن  ناقةل عرب األ يدية ا جاملعارف ا ت ملتقل رسيةعايري املعلومات غريماملعارف هذه  تسـتويفل شوف عهنا أو ا ل ا وميكن . ملك

يق عىل  يات قابةل  بار هذه اآل بأيضا ا ل تطت نظم املعحامية للع يات .يةفرلا ية الفكرية احلايل عدد من اآل ل ويف نظام ا  لوقايةمللك
يدية و بري أشاكال الهنوض هبالتقلاملعارف ا تلفة ك وحاميهتا، ويه تغطي إىل حد  خمثرية و بري عهن أوجهمن هذه املعارف أو منك  .التع ا

يدية : ثغرة .82 يةلتقلال تغطي امحلاية املعارف ا يال،  مكالرتا ناقةل عرب األ يا وا تلكة جام جا ت ع ندما ململم  معايري تسـتويفعإال 
رسية شوف عهنا أو ا لاملعلومات غري ا يدية مكوضوع للحامية يف حد ذاته، . ملك بارشة محلاية هذه املعارف ا لتقلوما من وسائل  م

ية الفكرية  تمنابلرمغ  ية والعالمات تناسب امللكوفر أشاكل من حامية ا ياانت اجلغرا ثل حامية ا يدية،  فملعارف ا بم لتقل واإلشارات ل
يزيية تصةل  لمتا  . ابملعارفعادةملا

ية الفكرية : ثغرة .83 يديةمللكال تغطي حامية ا تاكمال للمعارف ا لتقلنظاما  نع متكل نظام يف حد ذاتهم يث  م، من  . زي مم معريفح
نارص املعزوةل من املتغطي  ميكن أنو ية الفكرية بعض ا لعحامية ا يديةعارف يف نظام للممللك سمعة أن  ولتقلعارف ا لحتمي ا

يزييةواإلشارات والعالمات  تصةل اب لمتا  مبا يف ذكل عن ف، وميكن أن حتمي من اإلشارات املضلةل إىل نظم معريةيةفرلنظم املعملا
تصديق   .صدرحصة املعىل لطريق ا

ية الفكرية حمدطبق عىل معظم أشتنيت  امحلاية الدة م تكون:ثغرة .84 يا مدةومللكاكل حامية ا سم قارنة مع اإلطار الزمين نسب  ملتا
يدية، وقد ال تكون  يه املعارف ا شأ  يل إىل آخر اذلي  تقال من  تقلابال ن لن ف تأمني هذه املدة تج ية  لاك بةف لمعارف ل جالوقاية الوا

يدية بار مدة امحلاية احملددة ثغرةإذن. لتقلا  . عت، ميكن ا

تظام لطريقة زراع: مثال .85 هام  ية وطور  تة  يدة  تخدامات ا متع حميل مجموعة من الا نطور  ب مسـ ف ب طملف لن وحصادها هتا جم
تخداهما  بات (سـوا ية أخرىكيمبا يف ذكل يف الرت با تخلصات  تفاعل فهيا مع  تاليت  ن سـ مت. ملعاجلة مجموعة من األمراض) مت  هذا زييو

نظام املعريف  يه عن طريق ممارسات عريةتابرباطه لا متع احمليل اذلي حيافظ  فبذكل ا عل متع . جمل هذا ا سمح املعايري ادلوية  جملوال  ل ل ت
تجارة دون أي اعرتاف ودون تقدمي  ناعة وا نارص من هذه املعارف لالتفاع هبا يف ا تخدام  نع الغري من أخذ وا لاحمليل  لص ن ع سـ مب
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ية برباءات أو اليت ( املقابل منافع عادةل يف نارص تكل املعارف ا ناء  حملماب ع شوف عهناتسـتويفسـتث وال ). ملك معايري املعلومات غري ا
تاحة، معوماتدوم  بقتمل أشاكل امحلاية ا يال وُطإن  ناقل بني األ ياق ا ج، مدة مالمئة  ت لسـ رضورة احلفاظ عىل نظم تناسب ل

يدية ية  وميكن حامية جوانب من.لتقلاملعارف ا تة ا متع احمليل  تخدام ا ب ا لطسـ للنب متع احمليل ذي بجمل ثل حامية امس ا بة،  نا جملوسائل  م سـم
سويق معارفه ته يف  شار متع احمليل أو  تصديق عىل موافقة ا ية، أو نظم ا تخداماهتا ا تة وا تالصةل اب ك م ل ب جملسـ لط  .لنب

يدون أو أحصاب احلقوق غري املعرتف هبم "2"  ملسـتفا

تحقاتصاحل الاعرتاف ابحلقوق وامل يدية امجلاملسـوا تقلية داخل نظام للمعارف ا  لع

ية الفكرية : تعليق .86 ية حقوق ا يات القانوية احلا مللكند اآل ل ن ل مكخرتع معرتف به (إىل فرد أو مجموعة صغرية من األفراد عادة تسـ
ية الفكرية، إىل حد ما،). أو خمرتعني معرتف هبم  يف ممارسة صاحب حق ه عىل أنبكيان جامعي مللكوقد تعرتف بعض أشاكل ا

تفادة مهناحقوقه عىل املوضوع احملمي  ية وحامية - سـوالا تجارية امجلا ية والعالمات ا ياانت اجلغرا ثال، ا يل ا ع عىل  ل ب فمل لب س
ندما شوف عهنا،  عاملعلومات غري ا متل أنملك متع أصيل أو حميل معرتف به قانويا،ُحي  يان جامعي، مبا يف ذكل  ن يكون    صاحهباجمك

يد مهنا ية أو و. ملسـتفأو ا شلك جامعي أو مللكلكن ما من نظم معوما لالعرتاف اب متع حميليعىل بالائامتن   أخرى أو أشاكل جمد 
نارص املمزية من املعارف سلطة أو احلقوق عىل املعارف، أو ا لعمن ا نظم أن تراعي أن صاحب احلقوق . ل  يفلورمبا عىل هذه ا

يدية ميكن أن يكون أك متع واحدتقلمعارف   .جمرث من 

نص عىل أن  .87 ية، اذلي  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  ثغرة جزيا يف إعالن األمم ا يوتعالج هذه ا صل ل ب مل ئ ل ية  "َ صلشعوب األ لل
يطرة عىل يدية... لسـاحلق يف احلفاظ وا ها ا لتقلمعار هذه... ف يهتا الفكرية  يطرة عىل  لوها احلق أيضا يف احلفاظ وا ملك املعارف ... لسـل

ية قانوية حمددة بل هواإلعالن صك دويل غري ملزم، ولكن " .يديةلتقلا يان عام أكرث مما هو آ ن  ل بارشب شلك  يق  موقابةل  ب  للتطب
ثغرة يف الواقعمن أجل   . لمعاجلة هذه ا

ية حقوق أو سلطة أومتع أصيل أو حميلجمل من املمكن أن يكون الاعرتاف بأن: ثغرة .88 غري ذكل من  ائامتن أو ح صال
يدية يكون مربطا ارباطا ممزيا هبتحقاتملسـا ت عىل املعارف داخل نظام للمعارف ا ت متعلتقل  .جملذا ا

ي: مثال .89 ثال املذكور أعاله،  ليف ا يامل متع احمليل املعين حا لس  أشاكل مرتكيب اختاذ إجراءات ضد يف  أي حق جامعي للمج
رشوعهامتلك أو نمن سوء الاتفاع مبعارفه  .مل غري ا

يح  "3"  بادئ ضتو يق ا يد  ملأو تأ ب يةتطك يديةلاحلا  لتقل عىل املعارف ا

ييار   ياقمع بادئ الرباءة يف  سـبق رصاحة  يديةمط  لتقل املعارف ا

يا احلصول عىل براءة : تعليق .90 بد ئيس من املمكن  م يـة يفمرشوعة ل يدية ال تكون جديدة أو تكون بد هي معارف   يف نظـرتقل
ية من األشخاص  ن منمعنمجموعة  يـهنم و (ةملهذوي ا يديـةمـن ميـارسبقد يكـون مـن  ، ال ميكـن ذكلوإىل جانـب ). لتقل املعـارف ا
رشوعة نـدما ال مزعومخرتاع ال ماحلصول عىل براءة  ندما ال يكون مودع الطلب هو اخملرتع الفعيل أو  ع  حـصل عـىل يكـون قـد ع

نـدمامبارشة، من اخملرتع الفعيل إليداع الطلب احلق  عثال،  بـاتمـ يديـة   الـرباءةطل تغطـي  أحـد  علهيـا مـن احملـصوللتقلاملعـارف ا
يدية تاكرية يف عندما يكون، أو لتقلأحصاب املعارف ا سامهة ا يدية  ب لصاحب املعارف ا م وابإلضـافة إىل . الاخرتاع املطالب بـهلتقل

يني احلق يف أن يذكروا عىل أهنم كذكل يف ويقة الرباءةذكل يقي أو اخملرتعني ا ث، للمخرتع ا ُ يق بـوةل يف وهذه. حلقحلق بادئ العامـة  مق ا مل
يدية  شلك رصحي عىل املعارف ا بق أبدا  تقلقانون الرباءات ادلويل، ابلرمغ من أهنا مل  ب توى وضع املعايري لتط  .لادلويةمسـعىل 
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تفـاء .91 يع لن يوافـق عـىل أن ا نولعل ا بـدأ رصحيمجل بـادئ العامـة‘ ًثغـرةلايـسد ’هـل ف :‘ثغـرة’ هـو م  مليـق ا  عـىل املعـارف تطب
تحديدليديةلتقا بـدأ الـرباءل اب بري رصاحة عام هو مضـين يف قـانون و م وا هـم دويل عـىل أن ات؟ لتع بـادئ لفطـرح  يـق ا ملطريقـة  تطب

يدية يح، قد اديدحت لتقلالعامة للرباءات عىل املعارف ا ضيد يف تو نحملبادئ تكل ا يف بعاد  مـوا ثـل  الـرباءات غـري الـصاحلةست أيـة م، 
يديـةلتقلدعاء أن املعارف اال اوةلحم نـا وهـذا .املـدعي يه اخـرتاع تقليدية احملصول علهيا مـن صـاحب معـارف  يـه  مضممـا تطمـح إ  ل

بادئ  يةملا بري عن هذه فهل، لاحلا تطلعاتلتع ا يةيسد  مبزيد من الرصاحة لا  .حقيقثغرة 

بق دويل رمسينصما من : ثغرة .92 بـارش القواعديط  شلك  يدية  ياق املعارف ا بادئ العامة للرباءات عىل  م وا بـ تقل سـ  مثـل ،لمل
بعد حتديدا ا بـارش لـرباءات الـيت تطالـب يستنص رصحي  مشلك  يديـة بـ تاحـة " 1"تقلمبعـارف  مست جديـدة ألهنـا معروفـة أو  ليـ

ينيأو  "2" للجمهور،  يدية ا تخديم املعارف ا ية  نبد تقل سـ ملعهي ل بارمه  مل نـعتاب حمـصول علهيـا مـن صـاحب أو  "3" ، ةملهمن ذوي ا
يدية  ُ يعرتف به عىل أنه اخملرتع ومل التقلمعارف  ي نه عىلسـتُ ناسب محصل  ند ا ملا   .لسـ

ي: مثال .93 يدية  ّحيصل خشص عىل معارف  ق متـع أصـتقل شأويـودع طلـيب. يلجملمة خـالل زايرتـه   كـام املعـارف تـكلن بـ بـراءة 
نا أنه هو اخملرتع، من غري  نات هممةمبيحصل علهيا،  يةحتسيأن يدخل أي   علهيا، ودون أن خيرب أو يـذكر صـاحب املعـارف ف إضا

نه عىل املعارف يدية اذلي حصل  ما شأن اخرتاع قابل ابلفعل للحامية برباءةويكون . لتقل بني  بأحد ا  ال يكـون ،يف هـذه احلـاةل: لطل
يقي هو ألطلب براءة، ملودع الطلب أي حق يف  يديـة األصـيل املعارممارسحلقن اخملرتع ا ند أل، ولتقلف ا يـستن مـودع الطلـب مل 

يقي يه من اخملرتع ا ند قانوين حصل  به إىل  حلقيف  عل سـ يدية . طل ثاين مبعارف  تقلويطالب طلب الرباءة ا ثلل هور و متشف عهنا  للجمك ُ 
يدية متع احمليل لصاحب تكل املعارف ا بقا دلى ا تقلأسلواب معروفا  لسـ بب يف هذه احلاةل تكـون الـرباءو .جملم بـسة أيـضا غـري صـاحلة 

تفاء تاكري أو اجلدة نا شاط الا با  .لن

 لأشاكل امحلاية اليت ال تقدهما املعايري ادلوية القامئة  "4" 

شف   يديةللكرشط حمدد  تقلشأن املعارف ا  لب

شأن املعـارف ا: تعليق .94 يـات حمـددة  بدلان آ تقللقد وضع عدد من ا بـ ل يـة(يديـة لل   هـذاال يغطهيـا الـيت ثمبـا فهيـا املـوارد الورا
يللا يـة اخلاصـة ابلـرباءات)لتح يهنـا الو شف يف قوا ية  ن، يف شلك رشوط إضـا طللكـ ن يـات مـودع طلـب الـرباءة . ف لوتلـزم هـذه اآل

تفع هبا يف الاخرتاع املطالب بـه يدية اليت ا شأ املعارف ا شف عن مصدر أو  ناب تقل ن للك ، وأن يقـدم أيـضا يف بعـض احلـاالت أدةل م
نري بات اخلاصة ة ملسـتعىل املوافقة ا بقة والرت تيا نافع العادلبملسـ هذا، .ملتقامس ا نص القانون ادلويل عىل رشط  ك وال  أن عـددا بـ علـامي

بدلان قد اقرتحت وأيدت مراجعة اتفاق  ييتربسلمن ا شأن هـذا درل  بـو  هذا وقدمت أيضا عـدة مقرتحـات يف الو يه رشط  بـج  ي ُ ك ف
رشط رشط وشــككت يفهجــاتلكـن و. لـا تلفــة، غـري الواقــع . فائدتـه لـ أخـرى عارضــت هـذا ا هـذه اآلراء ا نــا  يـمي  خملومــا مـن  له تق

تفـاء أو تقنيـة  وجود ثغرةوهواملوضوعي  هـذا يف املعـايري ادلويـةنا ل أي رشط  هـذه وطريقـة سـدها هـام .ك ك وإن رضورة سـد ثغـرة 
نقاش  مطروحان أمران احلالبطبيعة ياسة العامةلل  تعلق اب سـا ثغـرات’ أن إحـدى ويرى أحد املعلقني.  بني ادلوللمل انعـدام "يه ‘ لا

شف عن ا’مثل ( املقرتحة اجلزاءاتاألدةل عىل أن  ملا تعـويض عـن ا) ‘نشألك ملـتكون فعاةل بـدون ا ل عـىل فعـاةل غـري أو  (ساوئسـ
ثل هذه األدةل قد ،)"اإلطالق نوات تاح ت"م وأن  بدلان الـيت أدرجـسـيف  لـيةل قادمة مـن ا يهنـت قل شف عـن ’ط رش انيف قوا لكـا

شأ يق آخر ". ‘ملنا تعلويذكر  ناسب بأن ِّ ثغـرة يما  شأ أو مـصدر اقـرتاحلهـذه ا شف عـن  شأن ا نـة  نـ الاحتـاد األورويب  لكـ بـ مللج
بات الرباءة تصةل هبا يف  يدية ا ية واملعارف ا طلاملوارد الورا مل تقل  .لث
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بات الرباءة يض تيقما من رشط دويل حمدد : ثغرة .95 شأ املعـابطلمودعي  شفوا عـن مـصدر أو  نـأن  يديـة الـيت ميكـ لتقلرف ا
نافع العادل بقة وتقامس ا نرية ا شأن املوافقة ا شفوا عن معلومات  تفعوا هبا يف الاخرتاع املطالب به، أو أن  ملا سـ ب يك ملن  .ملسـت

شفوا عن منيض تيقما من رشط دويل حمدد : ثغرة بات الرباءة أن  يكمودعي  يـة للحاميـة بـرباءة، مـن طل تعلقة ابأل هل املعلومات ا مل
سابقة حاةلقبيل ية ا نا ية ا ل ا ع لص هالتقن  . يف اجملال املعينمل املعروفة باك

رشوعامحلاية من   يديةملاإلثراء غري ا رشوعهامتلك وأ لتقل من املعارف ا  ن سوء الاتفاع هبا أوم غري 

يالت : تعليق  .96 حتلأجريت  ية ابريس الـة القامئةل ادلوياملعايريخمتلفة لاكمل ُ نمبنـعقـيض ت يتق يف اتفا رشوعةمل ا سة غـري ا ملـا  .فـ
رشوعة  ولعل هاملاألعامل غري ا يار عىل  نص هذا ا منعاليت  ملع رشوع متكللـ من أشاكل اعىل األقلبعضا  تشمل ،ي لمعـارف  لمـغـري 

يدية يـع تغطي ال األرحج أهنالكنه و،  هبان الاتفاع  سوء أولتقلا يع هذه األعـامل، مبـا فهيـا  مج  ناعيمج تجـاري وا لـصأوجـه الاتفـاع ا ل  ن
يدية عارفابمل تجارية الزنهية أو غري عادل للمامرساعترب إما خمالفي ممالتقل ا توى ادلويل. لات ا بـريا ،ملسـوعىل ا تالفا  تلف اآلراء ا ك  خخت
يديةملعانأوجه الاتفاع اب  حتديديف رشي قد مما لتقلرف ا مترب متلاك غري  رشوعوع أو ع تخدامات مإثراء غري  ســ أو غـري ذكل مـن الا

رشوعة،  تلف اآلراء كامملغري ا يدية يف حتديد خت  تقلأوجه الاتفاع ابملعارف ا متـع األصـيل لن مبـا يف (جملعىل يد أشـخاص مـن خـارج ا
تجاريذكل  لالاتفاع ا ترب) ن رشوعايعمما قد  رشوعة متامـا . م عادال و يديـة  تخدامات الغري للمعـارف ا يع ا بار  مـوال ميكن ا تقل سـ مج لت ع

رشوعة  تلف اآلعىل اإلطالقمأو غري  ثغـرة عـىل وجـود اآلراء يف خـتالف الا ويدل هـذا .ث بني الاننيالفصل طريقةراء يف خت، و
تفاء املرجع شلك تتخذ  .شأنليف هذا اويل ادل نا

نـع : ثغرة .97 توى ادلويل يقـيض  مبما من رشط رصحي عـىل ا رشوعملـسـ هـا ملـاإلثـراء غـري ا يديـة أو  متلك مـن املعـارف ا غـري لتقل
بغـي أن حيدد  نص دويلا من ، ومن سوء الاتفاع هباأومرشوع  يديـة، والطريقـة الـيت  رشوع والعـادل ابملعـارف ا ينالاتفاع ا تقل مل لن

رشوعَّيعرف هبا  رشوعملاإلثراء غري ا متكل غري ا مل أو ا  .ل

نـدما : مثال .98 ثغـرة ابحلـق يف الاعـرتاض أو احلـصول عـىل جـزاءات  تعلـق هـذه ا ثـال املـذكور أعـاله،  عيف ا ل ت  الغـري ينتفـعمل
متع حميل، ملعاراب يدية  جملف ا تج لتقل يعـي’انطالقـا مـن  عالجامثال ينكأن  بتج  طنـ بـارشة مـن تـكل املعـارف مـشـتقة أو أدويـة، ‘م م 
بارش او شلك  متخدم  ب سخرة يف تكل املعارفتسـ ية ا يولو ملخلصائص املعروفة للمواد ا جب   .ل

 :مثةل األخرى ما ييلاأل ومن .99

بارشة ععالج - تج ابالعامتد  م أو دواء  متع أصيليُن يدية  جملىل املعارف ا  لتقل

هوروعالج - نرص من املعارف املعروفة دلى ا تج ابالعامتد عىل  مجل أو دواء  عن  يُ

نرصوعالج - تخدام  تج اب ع أو دواء  سـ يديةابإلضافة إىل من املعارف يُن  .لتقل املعارف ا

بغي أيضا  يدية يفإمعان ينو سامه فهيا املعارف ا نظر يف احلاالت اليت  تقلا ت يـة الفكريـة، حـىت  موضوع حق لل مللكمعني مـن حقـوق ا
يديـة بارشة من املعـارف ا تق  تقلوإن اكن هذا املوضوع غري  لشـ تج جديـدوإذا مل يؤخـذ. مم سامهة يف  نـوع مـن ا نـ هـذا ا ملـ  بعـني مل

ترب  بار، فقد  يعالا يديةعت  .لتقلثغرة يف حامية املعارف ا
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تطلب حتديد ثغرة يف امحلاية م .100 رشوع أو سيويف لك حاةل،  متكل غري ا ملن ا رشوعل ثـل هـذه عـن اإلجابـة ملـاإلثـراء غـري ا م 
ئةل  :سـاأل

متـع  - تعـويض ا بـارة أخـرى الـزتام  نـافع أو  يدية الزتام ابالعرتاف أو تقـامس ا تفاع ابملعارف ا شأ عن ا جملمىت  ب بع مل تقل ن لن ي
ترب شلك من  رشوع؟ أو متلاك غإثراء نالاتفاعأشاكل ُيعاحمليل أو الاعرتاف به، ومىت   مري 

نفاذ إىل املعارف و - بغي أن يكون بني شلك ا لما هو الرابط اذلي    الحقا؟نوالاتفاع هباين
سب فهيا املعارف يف األصل من ا - جملوهل للظروف اليت  بار متُتكت نهذا الاتفـاع متلـاك أو إثـراء عتع احمليل تأثري يف ا

رشوع  بار؟نأم ال، أم أن أسلوب الاتفاع هو وحده اذلي يؤخمغري   عتذ بعني الا
شمل و - هـذه املعـارف أم أنـه  تجـاري الواسـع  تغالل ا رشوع عـىل الا متكل غري ا ترص ا يـهل  ل ســ لمل نالاتفـاع غـري ليق

تجاري توى جتاري حمدود؟نالاتفاع أو لا  مسـ عىل 

نـع الغـري مـن أخـذ  .101 يـة  متعـات ا سمح  عوأعرب أحد املعلقني عن قلقه ألن املعايري ادلوية ال  مب حملل ت نـارص مـن املعـارف للمجل
نافع عـادةل يف املقابـل تجارة دون أي اعرتاف ودون تقدمي  ناعة أو ا يدية والاتفاع هبا يف ا ما ل لص ن  تـأثري آخـر إىل معلـقوأشـار . لتقل

تقار إىل بة فالا نا سـ العقوابت ا نامج عن يفمل رشوعأفعالل جرب الرضر ا متكل غري ا مل ا  .ل

بقة  نرية ا ملسـاملوافقة ا  ملسـت

يولويج : تعليق .102 نوع ا تعلقة اب ية ا بتقر الاتفا ت لمل ل بقة عـىل حبق ق نرية ا ملسـاملوافقة ا بـادئ بـون ملسـت شري  يـة، و ماملـوارد الورا تـ ث
يق  ية إىل إماكية  تو با ن جهي يولـويجذكلتطل نـوع ا تـصةل اب يديـة ا ب أيضا عـىل املعـارف ا ت مل لتقل ل ل، ال تقـر أيـة قاعـدة دويـة ومـع ذكل. ل
يديةواحضة إقرارا رصحيا حبق املوا يع املعارف ا بقة عىل  نرية ا تقلفقة ا مج لسـ مل  .ملسـت

متع أصـيل أو حمـيل معـرتف : ثغرة .103 ها  يدية اليت  بقة واحلرة عىل املعارف ا نرية ا شأن املوافقة ا جمبدأ رصحي  تلك ت ميم تقلسـ سـ لب مل مل
 .به

هرت: ثغرة .104 يقات ثغرة أخرى ظأ رشيعات الزتامبدل بق فهيا يطال   قدحلاةل اليتاب تتعلقلتعل ا بقة و نرية ا تـات املوافقة ا ملسـ ملسـت
نافع  نفاذ وتقامس ا ملا يـق يسـتدعي حتديد بدل آخر، مما هايطبقاليت ل رشيعات خـارج اإلقلـمي تـكلتطب العوائق املاثةل أمام  حمـامك يف لتـ ا

يديةتطبيقها يف حال وجودبدلان أخرى، مبا يف ذكل  تقل قاعدة دوية محلاية املعارف ا   . أو عدم وجودهالل

ثتنفذ :مثال .105 بات اإلثينةح اب متـع حمـيل معـنيلن يف عمل ا يديـة  يداين عن املعارف ا جمل برانمج حبث  لتقل   عـاتق عـىلوال يقـع. م
تاح بل أن جتمع املعارف الـيت  متع احمليل  ثة أي الزتام ابحلصول عىل موافقة ا با تهذه ا ق سـح جمل تـايل لهـا  ل هـا حبريـة مـع الغـريلاب مستقا  لت

يالغري الينتفع هبا و نا عجتاراي أو   .ص

ية، إذ ال بد من ادلمع املعلقون وأشار .106 تـصديق وقاعـدة العميل إلقامةمعل أيضا إىل ثغرة   ، فـضال عـنبيـاانتلل نظام فعـال 
بقة، لاؤسيس واملمع ادل نرية ا تصديق عىل املوافقة ا سـرشيعات  لل ملت يد هـذهوملسـت ية، و يـة واأل متعات ا ســتفال سـامي موافقة ا صـل حملل  جمل

شالك  ساعدة عىل املدى القصري يف معاجلة  ما رشوعمل متكل غري ا ملسوء الاتفاع وا  . لن
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 حق الاعرتاف والزناهة 

تفع  عاتق عىلال يقع: تعليق .107 يدية عادة أي الزتام اب ملنا يه كـذكل . ّبأن يعرتف مبورد أو مصدر املعارفلتقلملعارف ا علويس  ل
يـا، أو نالاتفـاعسبب فهيـا يـ مثل تكل اليت أي الزتام بأن حيرتم املعارف، يف حاالت ُتـ رضرا ثقا يدف تقلتخدم فهيـا املعـارف ا يـة لسـ

يـع مـصادر املعـارف،  . أو سالمهتاحصة مصدرها ينال منبأسلوب  يل حتديـد  مجويف العديد من احلاالت، قد يـصعب أو  يـسـتح
نح حـق وقد يكون من غري الالئق أو  توى الاجامتعي  سليب عىل ا مـمن ا سـ نـة للمعـارف عـرتاض عـىل يف الاملل تخدامات  يا معســ

يدية ية فقد  ذكل، ومع .لتقلا مهأشري إىل أ ية وضع ُ يللآ هـا لقبمن ذكل ا يديـة الـيت تكـون  ل، عىل األقل يف حاةل املعارف ا  مـثاللتقل
متع حميلتارباطا خاصاتدالةل مقدسة أو تكون مربطة  ية  هوية امجلا جمل اب ع تضمن امل.ل توى الرمسي، ال  ت وعىل ا لعايري ادلويـة رشطـا ملسـ

يل تقين ميكن القول .لقبمن ذكل ا نظور ا ل ومن هذا ا نه ثغرة بوجودمل ثغـرة، وال عىل اإلطـالق ال يعين لكو بغـي سـد هـذه ا ل أنـه  ين
هذه مداه، سدها أو يطرح طريقة ياسة العامةمن مصمي  مسائلف  نايةو لسـا تفكري فهيا  بعبغي ا ل  القـول بوجـود مـن املمكـنلكن و. ين

 .رمسيالعىن ملثغرة اب

هـذه : ثغرة .108 متع احمليل اذلي يكـون املـصدر الفعـيل  يدية دون الاعرتاف اب لاحلق يف الاعرتاض عىل الاتفاع ابملعارف ا جمل تقل لن
 .املعارف

بب هـذا الاتفـاع : ثغرة .109 نـدما  يدية  ناحلق يف الاعرتاض عىل الاتفاع ابملعارف ا ع تقل يـسن ثقـايف أو ل توى ا لرضرا عـىل ا ملـسـ
 .ة هذه املعارفسالمعىل أو يح الرو

هذه اب الغري ينتفع :مثال .110 متع مكصدر أو مطور  تج جتاري، وال يعرتف هبذا ا متع حميل معني يف  يدية املمزية  لملعارف ا جمل نجمل متقل ل
يدي علهيااملعارف متـع األصـيل . تقل أو أمني  تخف أو يـرض اب تج بأسـلوب  جملومن هجة أخرى، يقـدم ويـوزع هـذا ا سـ يـنـ تغطـي (مل

ية ابريس  يا(10يف املادة ئجزيا هذا األمر قاتفا  )).ناث

تفاء "5"  نافعنا  مل احلق يف احلصول عىل ماكفأة أو غريها من ا

نهيا الغري مـن الاتفـاع : تعليق .111 نافع اليت  يب عادل من ا يدية احلق يف  بعض أن يكون ألحصاب املعارف ا ناقرتح ا جي مل تقل نصل ل
ندما ي عمبعارهم، ال سـامي  ياسا عىل احلف يا أو جتاراي، قدر هذا الاتفاع رحبا ما ل يـة الفكريـة، يف ق ن مللكاملاكفأة العادةل يف بعـض نظـم ا

نادا  ساءةل ’ نظرايت إىلستوا يةملا تعو يضا نافع العادل‘ل بدأ تقامس ا مل و يـة أو ومع ذكل،(. م نـافع ابلـرضورة ما بغـي أن تكـون ا ل ال  مل ين
ندما ونقدية يف حد ذاهتا،  تفق عال سـامي  باته الرصحيةذكليال  متع احمليل املعين أو مع ر غ مع قمي ا وقـد يكـون أحصـاب املعـارف ). جمل

تلفني ثريين و يدية  خما ك شار يف و ،لتقل يدية واسـعة الا نافع، أو قد تكون املعارف ا تعويض أو تلقي  تـقد يكون لفرد احلق يف ا تقل نل ل م
ندوق وطين أو عاملي أو إ يث ال ميكن إال  قلاألصل  لص نصفا عادةل توزيعيكفلميي أن حب يـل وذل. للمنافع ما  بحـث  حتلا، ميكـن أن  ي

ثغرات تفاءلا ية املطر األ ن ا بة إلدارة وتقامس ملاسسـؤ يـة أو غريهـاسـنا نـافع املا لا حـق يف ماكفـأة إقامـة ن، فـضال عـن حبـث إماكيـة مل
 .عادةل

تقامس العاد: ثغرة .112 تجـاري ابملعـارف لحق جامعي يف ماكفأة عادةل أو أي شلك آخر من ا يـة مـن الاتفـاع ا تأ نـافع ا لل  ن ت مل للم
يدية بصفة عامة أو  يديـة، إىل جانـب احلقـوق القامئـة خبـصوص أشـاكل مشـتقاتلتقلا ناجتـة عـن املعـارف ا نافع ا تقل أخرى من ا ل لمل

ية يولويج الواردة يف الاتفا نوع ا تصةل اب يدية ا ثل املعارف ا يدية،  قنة من املعارف ا بم ت مل تقل تقل لي ل ل ل يولويجمع نوع ا تعلقة اب ب ا ت لمل  .ل
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ها ابلعدل : ثغرة .113 نافع وتقا ناسب مجلع ا مسإطار مؤسيس  يعهتا(ملم ية  ندما تكون ما بال سـامي  ل  ).بطع

يـة املوهجـة : مثال .114 تجـات ا متع حميل معـني مـن أجـل تطـوير مجموعـة انحجـة مـن ا يدية  ية ا بتخدم املعارف ا ن تقل ب لطسـ مل ل لط جملت

هذا.سـهتالكلال بارات أخرى ل وحيق  متع، إىل جانب ا عت ا نـافع الـيت )مثل احلق يف الاعرتاف به(جمل يب مـن ا مل، أن حيصل عىل  نص
تجاري شاط ا لجتىن من هذا ا لن نافع ابلرضورة م ،ُ بغي أن تكون هذه ا ملوال  ية فقط ين متـع احملـيل (لا بوقد ال يرحب أفراد ا تحويـل جمل
شلك لمعارهم إىل أموال هبذا ا بحـثتكون  ميكن أنا، لكهن)ف شطة ا ثل اإلرشاك يف أ ية  نافع غري ما ل  ن مل يـا م بة ثقا نا يـة ا ف، وا ســ مل لتمن

تخدمة تدام للمواد ا تاج ا متع احمليل، واإل توى ا سـعىل  سـ ن ملسـ مل   .جملم

سا ثغرات من عدهما :مخا بت يف احلاجة إىل معاجلة تكل ا يدة  بارات  لا لل مفت  ع

يف  .115 بت يف احلاجةتصنميكن  يدة  بارات ا للالا ملفت ثغرات من عدهماع تايلل إىل معاجلة تكل ا نحو ا ل عىل ا  :ل

ية - بارات املؤ سـالا ست يث اإلجراء/ع  ،حمن 
بارات اجل - يث املضمونوهريةعتوالا  .ح من 

يةو .116 بارات املؤ سـشمل الا ت ست يث/ع سار اإلجراء حمن  نـة، بـصدد معاجلـة دويل موجود  ألعـامل تـأثريه يف اومـا معي ثغـرة 
هال اليت تعاجل االالحقة ثةل هذا . نفسثغرة  يدية يف نظـام الـرباءات، مسأةلمومن أ شف عن املعارف ا رشوط املعززة  تقل ا للك  ويهلل

ب ُعىل مائدة ا تدايتل شة وإىل جانب . منحث يف عدة  قـنا سارنقـاش لا يـدور ،جـوهر املوضـوعم به مـن ملـأيـضا حـول ا نا ســومـا   ي
تدايت نتدى أو  من  .م

بارات اجل .117 شمل الا تومقابل ذكل،  تعلقة ابملضمون وهريةعت باب حبثمل ا سـ إماكية وجود أ ياسة العامـةن لسـتعلقة اب نعـة م مق 
نة ثال، . معيملعاجلة ثغرة  يل ا ملوعىل  تجـاريتعرتيقد سب تخدام اخلاص غري ا يدية من الا ل حامية املعارف ا سـ نقانويـة مـن ‘ ثغـرة’لتقل

بدأ  مليث ا ترب الكهنو، ح ياسة العامةتع قد ال  تفاعارنة ، مقلسـمن أولوايت ا تجاري املرحب نابال  .عىل األقل ملعارفابل ا

بارات  .118 توقد تربط ا يةعت تحديد طريقة سد ثغرةفإضا يار أفضل  مثل - ب  ثغرة حمـددة أيكـون ذكل مبوجـب سد لنإماكية ختا
يع قانون دويل  بارات ويرد حبث. سـيايس أو قانون منوذيجتشجملزم أو  تفاضةعت هذه الا يلل هذا ا من يف الفرع الهنايئسـاب   .لتح

بارات اجلوهرية )أ(  عتالا

ياسة ادلويان "1"  لالقانون وا  لسـ

بادر اإلطار حيملقد  .119 ياسة ادلويني ملتا ل للقانون وا يدية يف جمال لسـ تقـاد عـىللتقلاملعارف ا يـة بـ عالا مللكأن معـايري حاميـة ا
ثغرات امللحوظةحبتكون قد الفكرية  يف ليك تعاجل ا لاجة إىل ا تاجئ يف القـانون بو. لتكي تحوالت وا نظر إىل ا نبارة أخرى، ميكن ا ل ل لع

ند‘ اتعتبارالا’من ادلويل العام عىل أهنا  ثغـرات مـن عـدهماا عالوجهية  لبت يف احلاجة إىل معاجلـة ا متـل إذ - ل  أن يـؤدي حملمـن ا
يايس يف جمال ذي صةلمآل قانوين ناسـ أو  يط الضوء عـىل ع مبوضو يل نظـاميف  ثغـرة تسلإىل  يـة الفكريـةصـتفا ومـن . مللك قـانون ا
تطورات  توىلقانون ادلويل امللزم وغريه من  اليت تغطي ا- الوجهيةلا نصوص عىل  سـا ياسمـل ثـل اإلعـالانت العامـةةلـسـ ا  مـا - م، 

 :ييل
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يولـويج ودخوهـا حـ) ي(8إبرام املادة  - نـوع ا تعلقة اب ية ا لمن الاتفا بق ت لمل نفـاذ زيل نص عـىل  القـانوين، ويه لا تـمـادة 
ياناحرتا يولويج واحلفاظ علهيا و نوع ا تصةل اب يدية ا صم املعارف ا ب ت مل لتقل ل  ا؛هتل

برية من احلقوق ذات عالقة و - نص عىل مجموعة  ية، اذلي  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  كاعامتد إعالن األمم ا ي صل ل ب مل
يدية  تصةل ابملعارف ا ية الفكرية ا يدية يف حد ذاهتا، واب تقلبارشة ابملعارف ا مل لتقل مللكل هـمال دويـإعالانوبوصفه (م  ُيف، 

به أنه  بأ  ؛) يف حد ذاهتاممتزيةن الزتامات قانوية إقامة أداة منه تعبري عن القواعد القامئةشـ
ية لألغذية والزراعـةإبرام و - با ية ا شأن املوارد الورا تمعاهدة الفاو  ن ث نفـاذلودخوهـا حـزي  لب  القـانوين، ويه معاهـدة لا

يدية  ية لألغذية والزراعة؛لتقلتقيض حبامية املعارف ا با ية ا تصةل ابملوارد الورا تا ن ث  لمل
يوي يف الاعرتاف املزتايو - نرص  يدية  حد ابملعارف ا كع ياسة الصحة العامـة لتقل ياسة العامة لصاحل  سـا ال ســامي و(لسـ

ــةيف  ي ــصحة العا ــة ال نظم ــة  تابع ــة ا ــصحة العام تاكر وال ــة والا ــة الفكري ي ــوق ا ــة حبق ي ــة ا ن ــر ا ملتقري مل ل ــ ب ن مللكللج  ملع
يـة يف مـايو  يـة الـصحة العا متـدهتا  يـة الفكريـة الـيت ا تاكر وا يـة للـصحة العامـة والا ية العا ملوالاسرتا مجع بـ مل عيج مللك ت

 ؛)2008
تصحرتونص  - تحدة ملاكحفة ا ية األمم ا لاتفا مل يـة ق يـا وادلرايـة ا نولو تخدام ا يع وا لعمل عىل الزتامات حبامية و ســ جشج لتك ت

ية ذات يدية وا حمللواملامرسات ا   الصةل؛لتقل
يدي، فـإن  - ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلونظرا للروابط القامئة بني املعارف ا ل تع لتقل ل يايسل  ســحتديـد مـآل قـانوين و

يدية  ثقايف، قد يؤثر يف حامية املعارف ا نوع ا يع ا ثقايف غري امللموس و تقلأقوى لصون الرتاث ا ل ت شج لل ل  أن هذه مع(ت
ية  يا سـاجملاالت ا بارش ألسـ شلك  متصل  ب ثقـايف، ت بـري ا لكـرث حباميـة أشـاكل ا  إىل شـأهنا  إذن الرجـوع يفينبغـيولتع

يدي ثقايف ا بري ا ثغرات يف حامية أشاكل ا تقليل ا ل تع ل لحتل  ؛)ل
يةاعامتد و - يوا ية ا شأن املوارد الورا نإعالن إنرتالكن  حل ث يديـة ذات الـصةل برتيـة ، اذلي يقيض ابحرتام ب باملعـارف ا لتقل

تاهجا وحامي يواانت وإ نا  .هتا واحملافظة علهياحل

ثغرات احملددة يف هذ .120 سد بعض ا بان  نا بارين حمددين بأهنام  نظر إىل ا بو، ميكن ا لويف الو ل سـ ت ل مي سار اع  :ملا

يــة الفكريــة  - يــة وا يــة اب نــة ا يــد نظــر ا يــة،  بــو  ياق جــدول أعــامل الو مللكيف  منق ن للج من ي تســـ لت ث الويقــة مــثالانظــر (ملعلل
CDIP/1/3(تضمن املقرت  :ما ييل 18 حي، 

يديـة  يـة واملعـارف ا شأن حاميـة املـوارد الورا سارها  ية ادلوية عىل اإلرساع يف  نة احلكو تقلحث ا ث ب م ل لللج م
تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث نوالفوللكور، من غري إخالل بأي   .ن

مترب  - نعقدة يف  بو، ا ية العامة للو سبوقررت أيضا ا مل ي ند جتديد وال،2007مجلع نة، أن ع    معليركز"للجية ا
نة[ بعد ادلويل من دون اإلخالل مبا ]للجا لاجلديد حتديدا عىل مراعاة ا تدايت ً من تقوم به من معل يف 

تاجئ احملققة أاي اكنت مبا يف ذكل إماكية وضع صك أو صكوك دوية]أال[و...أخرى ها ا ل تقيص من  ن ًن ل ثت " معل حو
ية ادلوية  نة احلكو ية العامة ا لا للج ها"عىل ممجلع  ".معلإرساع وترية 

تصادية "2" ية والا يا ية وا ثقا ية وا بارات الاجامت قالا سـف سـ ل ع لت  ع

بة، ما ييل .121 نا بارها  تصادية اليت ميكن ا ية والا يا ية وا ثقا ية وا بارات الاجامت سـشمل الا ت سـ سـ ل ع ت مت ق عف ل  :ع
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ية والعديد من احلكومات عىل ادعاءات تشديد - متعات ا ثيل ا حملل العديد من  نامج عن متكل املعارف اإلحجافجملمم ل ا
رشوع يدية غري  ما  نوسوء الاتفاع هبا لتقل

تدامةدور املعارف و - ية ا يدية يف ا سـا من ملتقل ية لتل توى القاعدة ا بعىل  شعسـ  لم

يةو - ية وا متعات األ ية  ية والاجامت ثقا هوية ا مترار ا يدية وا حمللالروابط بني حامية املعارف ا صل ع ل للمجتقل فسـ ل  ل

تجاريةاب املزتايد نوالاتفاع - ية وا نا بري من األشطة ا يدية يف عدد  لملعارف ا ع لص ن ك  لتقل

بة  - نا يدية ا يق العميل للمعارف ا سـوا مل تقل لب يهتا لتط تخدامه عىل حنو مهوأ يولويج وا نوع ا سـللحفاظ عىل ا ب لت ل
تعامل مع لتدام يف ا ئةتغري مسـ ناخو لبي ا  ملا

يدية يف مجماب املزتايد نوالاتفاع - تخداهما يف لتقلملعارف ا ية، اك ياقات ا سـوعة من ا مي لتنظسـ ئة ل ييمي الوقع عىل ا لبتق
 وتقدير سالمة وجناعة األدوية

ية واآلداب، مبا يف ذكل و - ية الاجامت سؤو عهويم ا ل مل باتمف يةجالوا  .ق األخال

نظمي "3"  ياسات وا نع ا تعلقة  ياقات األوسع ا يدية يف ا ية حامية املعارف ا تأ سـ بص مل سـ تقل لمه ل ل  ل

يةلتبني ي امك .122 يايسالعمل  حصمن  سـالقانوية وا يهلن شار إ ل ا سم يف مل تخدم أعاله،  "1" لقا يدية تذكر و سـفإن املعارف ا ُتقل ت ُل
يا سـشلك فعال يف العديد من ا ياسات، لب نع ا تعلقة  سـقات ا بص  : ما ييلومهنالمل

نافعه عىل حنو عادل؛ - تخدام  يولويج، وا نوع ا محامية ا سـ ب لت  ل

ية؛الاعرتاف حبقوق و - شعوب األ صلا  ل

يل و - نوع احملا يع  صتعزيز األمن الغذايئ و ت يةتشج  ؛ئالغذا

يا عىل خدمات الصحة؛ضامن و - ناسب ثقا شلك  فاحلصول  م  ب

تدامةو - ية ا سـا ملمن توى القاعدةلت ية  مسـ عىل   ؛لشعبا

ناخ احلد من و - يف آاثره؛ملتغري ا  ختفو

ية بني املعارف او - بحث وا تداخل يف برامج ا تا من ل لل ية لت تخصصات ا لعلميدية وا ل يقل نظا ما ثل ال يمة  نولو جيو تك  وعمل الب
 األدوية؛

ثقايفو - نوع ا تاكر وا يدية يف الا لسامهة نظم املعارف ا ت ب تقل لم  .ل
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ية أو  )ب( بارات اإلجرا ئالا يةعت  لشلكا

ية أو  "1"  بارات إجرا ئا   حمددةشلكيةعت

ياس القضااي تكلإىل جانب  .123 تعلقة اب سـا بارات أكرث حتديدا جندسع،  األو العامةةلمل بة ملعاجلة ثغرات ها تكونعلّعت ا نا سـ  م
 : ما ييلومهنا حمددة،

ية مسارات - ية أو إ مي و قلن يدية،توف بصددط تحداث  ومن شأن لتقلري حامية أقوى للمعارف ا منرب وبعد دويل سـا
ية وأن خيفف منمشرتك  يدات ا لعمل ا نقد اليت  القانوينالغموضحاالت لتعق تج عن  ت  ية تن نظم الو نوع ا طل

يدية؛ ية محلاية املعارف ا تقلواإل لمي  قل
نظم - نوع يف ا مترار ا لورضورة ا لت يةسـ يدية والوسائل اخلاصة محلايهتا مع، ملعن ا لتقل ذكل، اعرتافا بأن نظم املعارف ا

ية؛ ثقا ية والقواعد ا ياجات ا يب لال فبغي أن  لن حملل ت حتج تسـ  ي
تج عن والعواقب - ية الفكرية ادلويل تن العامة اليت ميكن أن   لها صةليف جماالت وتؤثر مللكقةل الوضوح يف قانون ا

تاكراب يدية ونظم الا بملعارف ا يديةلتقل  ؛لتقل واملعارف ا
هواجست القانوين املربط الغموض ختفيفن م تتأىت  أن اليت ميكنواملاكسب - تعلقة لاب متكلنبإماكية مل ا  أو لا

يات ملا يدية؛ املعاريف جمال نئامتيةالالسؤو  لتقلف ا
ناجتة عن و - نافع ا يف وا تاك لا مل ل شرتكةل دويمقاربةل تحداث شلك إزاء ةم  يدية أو عن ا سـ قضااي حامية املعارف ا لتقل

ية وإماكية حصول أحصاب  ية واإل يه ذكل الانعاكسات عىل اإلدارة الو ية الفكرية، مبا  نجديد محلاية ا مي قلن ط ف مللك
يدية األجانب عىل امحلا  ية؛لتقلاملعارف ا

تعارض والرتابط بني  - يعرش مقاربةلوا تطلعات وحتدداملعايري تقمي القواعد و ةيت ية تعاقديالعامة وبني مقاربة ل ا نا ئة  ث
يدية يتفق يف إطارها األطراف تفعون هبا عىللتقل أحصاب املعارف ا  .ن رشوط حمددة لالتفاعملنوا

بارات  "2"  ثغراتتعارضعتا   حتديدال معاجلة ا

بارات خاصة قد لنظرت ا .124 شأن ا ها يف اقرتاحات  تنة أيضا خالل  ب علج ثغرات احملددة، ومهنامعل  : ما ييللتعارض معاجلة ا

توى ادلويل  - ثغرات عىل ا سـإماكية أن يكون سد بعض ا ل ثغرات بوضوح، سابقاملن ندما حتدد ا ل ألوانه، حىت  َّع
تجاربنظرا لرضورة تطوير وتقامس  يلاملزيد من ا بةطن الو رشط  سـ  توى ادلويل؛مك تاجئ أوحض عىل ا بلوغ  سـق  ن  ملل

ية اليت حبوزهتا هذه املعارف، مما قد يو - متعات ا يدية وا حمللنوع املعارف ا تقل جملت سنل بعد ادلويل  يدات عىل ا لضع  ل  تقي
 قواعد؛ال

يقني - تقار إىل ا لوالا شأن حقوق ف تحقات ب  بة املعامسـو ية صا متعات ا ثل ا حأحصاب احلقوق األجانب،  حمللم رف جمل
تلفة  ية  ية واجامت ياقات ثقا يدية يف  خما ع سـ فتقل بري؛ل  كإىل حد 

نة إىل و - بل الاجتاهقوة وأكرث  تشاورية مساراتملمكاحلاجة ا قنوعا  ية وقانوية ت يا تاجئ  ن حنو  سـ سـ  تكون هممةن
بة وملكفة بعد الانهتاء مهنا  .صعمراجعهتا 
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يارات القامئة أو اليت ميكن  :سادسا تحداهثاخلا  أية ثغرات حمددة ملعاجلة سـا
يارات  تنالقانوية وغريها سواء خلا ميي أو الوطينملسـعىل ا  قلوى ادلويل أو اإل

توى ادلويل، حدد .125 ها يف WIPO/GRTKF/IC/12/6ث الويقة تملسـعىل ا سابقة  ل والواثئق ا يارات ، اجملموعةتكلل خل ا
ية تا لا  :ل

 ؛ واحد أو أكرث ملزمدويلصك  "1"
 نشاف للصكوك القانوية القامئة؛ وأ يتفسري أو تطوير مرجعو "2"
ياري غري ملزم واحد أو أكرثصك و "3"  ؛معدويل 
ية و "4" بادئ األسا يايس دويل يؤيد ا ثل إعالن  توى،  يع ا يايس ر سـقرار أو إعالن أو مقرر  مل سـ سـ مسـ  معيارا ويقميملف

متكل  رشوعلضد ا ياجات وتطلعات أحصاب أشاكل انوسوء الاتفاع ملغري ا ت، وحيدد ا لت ثقايف ح لبري ا ع
يدي ية؛ا/لتقلا يا يدية كأولوية  سـملعارف ا سـ  لتقل

ية؛نسـيقلتتعزيز او "5" ية أو قوانني منوذ بادئ تو ج ادلويل من خالل   جهيم
ية؛و "6" ية الو رش تطورات ا نيق ا يع ت ل طسـ لن  ت
يةو "7" بادرات ا شأن تكوين الكفاءات وا تعاون  يق وا لعملا مل ب ل  .لتنسـ

شات  وترد نا قأدانه  ياراتم  .خلهذه ا

يارات القانوية  )أ( نا توى ادلويلخل  :ملسـوغريها عىل ا

 صك دويل ملزم واحد أو أكرث "1" 

ية املعايري اليت  .126 يهنا الو بق يف قوا تعاقدة بأن  نمن شأن صك ملزم ملعاجلة ثغرات حمددة يف امحلاية أن يلزم األطراف ا تط طمل ن
نة صكواك قانوية قامئة بذاهتا أو بروتوكوالت ملحقة توشم. ينص علهيا هذا الصك، اكلزتام مبوجب القانون ادلويل يغ ا نل ا ملمكلص

يةابلصكوك  يةات يق أو اتفاقات خاصة يف إطار الاتفالاحلا سابقة ملزمة مبوجب القانون . لاحلا بو ا بحت معاهدات الو لوقد أ ي ص
يمن خاللادلويل  ية الانضامم إلهياخت ا  ابملعاهدات يف حد ذاهتا تلزتم األخرى مل بعض ادلولعىل أن  ،ملعنار األطراف ا

يا و( نة دون الانضامم إلهيا ر يق املعايري الواردة يف معاهدة  تارت يف بعض احلاالت  مسا ي معب تط  كحالقانون، ال وعطاهئا قوةخ
يةاتتصنيف نا ية ا ع ا لص ثالمللك سار).م  تفاوض )مؤمتر دبلومايس عادة(وضع املعاهدات  يف جمال  آخرم وال بد من    صكعىللل 

يلمن بح . لقب ذكل ا تار الانضامم إلهيا من خالل املعاهداتتصو بدلان اليت  خت ملزمة فقط  نفصةلثويقةلل  .م تصديق أو انضامم 

تطوير  .127 يا  يا يث توفر أساسا أو جماال  ياسات،  يات إطارية أو صانعة  لوقد يكون للصكوك امللزمة طابع اتفا سـ سـ حسـ للق
شلك أكرب و ية، مع لاوتوافق لللمزيد من اباملعايري  ية الو يا بادرات ا ية يف ا نشفا سـ سـ طمل ل هامشترك ف نوع الرضوري لا ناسب  ت ا للمل

توياملقارابتيف  مييملسـ عىل ا تفاوض عىلميكن و. قلني الوطين واإل يات قانوية دوية خاصة ذات الزتامات أدق لبعد ذكل ا ل آ ن ل
 . ابالتفاق اإلطاري األصيلامللحقة الربوتوكوالت مثل
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نة احل للجياق ا ية ادلويةسـ لكو نة، وقد  صك دويل ملزم واحد أو أكرثدعا العديد من الوفود إىل وضع : م ية لعمل ا للجيجة هنا ئ كنت
يل  ميي خمططا لصك من هذا ا لقبرمس فريق إ بو ).WIPO/GRTKF/IC/6/12(قل ية العامة للو نة وال  ي ويس  للجمع للج ل

ية وضع قانون دويل ملزم،  ساروحصال باع  ميكون من الرضوري ا ت هذا ويدخل حزي  سـ كآخر ليك يصاغ نص  نفاذُ ويكون هل  لا
يهيفأثر قانوين  نضمة إ بدلان ا ل ا مل  .ل

ثةل  ثقايف غري املادي،: متصةل ابملوضوعجماالت يف مأ ية صون الرتاث ا يولويج، واتفا نوع ا تعلقة اب ية ا لالاتفا ب ت قمل لق عاهدة الفاو وم ل
ية لألغذية  با ية ا شأن املوارد الورا تادلوية  ن ث ب ترياد وتصدير ، ووالزراعةلل نع ا تدابري الواجب اختاذها حلظر و تعلقة اب ية ا سـالاتفا ل ممل ق

رشوعة ية بطرق غري  ثقا تلاكت ا ية ا مونقل  ل فملم نظمة العمل ادلوية رمق ملك ية  ل، واتفا م هد ادلويل اخلاص ابحلقوق 169ق لع، وا
ية ثقا ية وا تصادية والاجامت فالا لق  .ع

ية الفكرية ثةل يف جمال ا مللكأ شأن قانون العالمات: م نغافورة  بمعاهدة  بو معاهدة قانون الرباءاتو، سـ بشأن حق ي، ومعاهدة الو
بواملؤلف، و يل الصويت يمعاهدة الو سجشأن األداء وا  .لتب

نسري أو تطوير الصكوك القانوية القامئة "2"   تف

سري  .128 يةنلصكوك القانوية اتفإن  يتفسريا  لاحلا يا وأا جعمر تفشجع  وأ يرشد وأيسـتلزم  قد فشا ا سري الالزتامات القامئة مبي
يارات . تقليديةلأية ثغرات حمددة يف حامية املعارف ائجزيا سد ي نوع ا خلو يةمعاهدة إىل بروتوكول قانوين  منتت بيان شاف  وأ لحا

يارينبثق عن هذا وقد . وغري ملزم كون هل مع ذكل تأثري يف وقد ي. ملزما يف حد ذاتهابلرضورة  أن يكون  من غرينون ملزم قاخلا
ياسات عىل وإرشاد واضعيتفسري معايري املعاهدات  توى احمليللسـ ا ياملسـا ناد معل إرشادا  تفق علهياإىل ست ابال ملاملعايري ادلوية ا . ل

يذ املعايري ادلوية دون يأيت إرشادوقد  شأن طريقة  ل أدق  تفكري يف الوضع القانوين.  الزتامات أخرىإقامةتنفب يق لومن غري ا ق ادل
نص، ميكن اإلشارة إىل أ لهذا ا تضمنيحول اتفاق تربس والصحة العامة إعالن ادلوحة نل شأن ،، من بني مجةل أموري  ب إرشادات 

رس هبا اتفاق تربس بغي أن  يالطريقة اليت  َّن ُيف  22.ي

ية ادلوية نة احلكو لياق ا للج يف القوحبثت: مسـ سري أو  نة إماكية  ي ا تف ن يةالعامة لاعد ادلوية تكللج شأن ملاحلا سة غري ب  نا فاكحفة ا مل
رشوعة ل شلك رصحي يك ملا بشمل  متكل غريأفعالت رشوع، وميكن ل ا سريأن يكون ذكلمل ا يا(10 املادة تف من خالل  من ) ناث

ية ابريس هاقاتفا يع نطا ق أو تو تسـ  .األفعال تكل غطيل 

ثةل  تصةل ابملوضوعيف مأ يق العام رمق : مجماالت  نوية واملادية سـتيرد يف أن ، حق لك ف)2005 (17لتعلا ملعيد من حامية املصاحل ا ف
نامجة عن أي  نعهمنتجلا تصادية )ج(1، الفقرة 15املادة  (ص علمي أو فين أو أديب من  هد ادلويل اخلاص ابحلقوق الا ق، من ا لع

ية ثقا ية وا فوالاجامت ل  .)ع

ية الفكرية ثةل يف جمال ا مللكأ شرتكة: م ية ا تو ملا ص تعلقل شأن األحاكم ا مل  هرةب تفق علهيا لشة حبامية العالمات شائعة ا ياانت ا مل؛ وا يف لب
متد املعاهدة ا شأن بعض قضااي حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(عملؤمتر ادلبلومايس اذلي ا بو ادلبلومايس  بمؤمتر الو  ).ي

                                                           
ية ): أ(5الفقرة  22 يق القواعد العر تفند  ب لع ي تربس يف ضوء موضوع  اتفاقُسري القانون ادلويل العام، جيب أن يقرأ لك حمك من أحاكمفتط

بادئهو عهنام، ّعرب كاموهدف الاتفاق   .مال سـامي يف أهدافه و
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ياري غري ملزم "3"   معصك دويل 

يذ بعض املع) "قانون مرن"(قد يويص صك غري ملزم  .129 ية ويف غريها من اإلجراءات بتنفادلول  يهنا الو طنايري يف قوا ن
ها عىل  ياسات اإلدارية وغري القانوية أو  يشجعوا ن تارت األخذ يكون، أو قد ذكللسـ يق بني ادلول اليت ا خ إطارا   ابملقاربةللتنسـ

تفق علهي شموميكن . املا يارات تأن  ية خلل ا يصتو  تأثري شاف أو لنصذلكل ايكون ف،  صاك من صكوك القانون املرنة أوجعمر
نوية نظامت دوية أخرى صكواك من  .معقوة  لووضعت  نة، ذكلم تصةل بعمل ا يل يف جمال  للج ا مب  الحقا وأمكن.  أدانهنذكرهالق

سه .  ملزمةإىل صكوك مهنا العديد حتويل يغ اإلعالن العاملي حلقوق اإلسان  نفوقد  ن تصةل (ص شمل بعض األحاكم ا ملاذلي  ي
ية الفكرية مللكياسة ا هوم يطابقورمبا .  كصك غري ملزم)بسـ ية وغريها من المف  يا سـصك غري ملزم أو القانون املرن اإلعالانت ا لسـ
يايس هد ا لسـأشاكل ا باربعبارة أخرى، ميكن و .لتع ـيلاعالن اإل عتا تو يث أثره ا جهييايس من  لح يايس  وسـ  يف حمكلسـإرشاده ا

تطابق. القانون املرن يه منوما يلزم املصك غري ال بني لويكرب ا يةلؤول إ  قصور أن نغفلينبغي ال لكن و. ج قوانني وأحاكم منوذ
بار الطابع غري امللزم  رشوع معاجلة فعاةل؛ إذ ميكن ا متكل غري ا شالك ا تالقانون املرن القامئ يف معاجلة  مل عم نوع منل  القواعد لذلكل ا

 .ثغرة يف حد ذاته

ية ادلوية نة احلكو لياق ا للج بل أنه انذكر :مسـ ية العامة ال ميق من  متده ا نة أو  مجلعكن ألي صك تضعه ا أن يكون ملزما يف حد تعللج
ية القانوية نا نذاته من ا يات حامية . حل يارات وآ يدية، و بادئ حامية املعارف ا شأن أهداف و بري  نة بعمل  لوقامت ا تقل ب ك خللج لم

ي تصةل ابملعارف ا ية لفحص الرباءات ا تو بادئ ا يدية، وا تقلاملعارف ا مل جهي ل مل لتقل ية الفكرية ل ية جلوانب ا تو بادئ ا مللكدية، وا جهي ل مل
نافع، نفاذ وتقامس ا تعلقة اب ملا ل تهمل شلك ل وهو معل ميكن إحا بو وماب  ية العامة للو ي إىل ا بو غريها من مجلع يئات الو  لتعمتده أو تقرهي

سرتشد به غري ملزممرجعابه  مترار يف ا وأساسي   .املعايري تطوير سـلال

ثةل املذكورة يف  نةماأل ياء وحقوق ناإلعالن العاملي حلقوق اإلسان، : للجمعل ا يات عمل األ شأن أخال يوسكو  حوإعالن ا ق ب ن ل
يةناإلسان، ومدونة الفاو  با ية ا بةل اجلرثو سلوك يف مجع ونقل ا تادلوية لقواعد ا ن جل ل لل ية، وإعالين ، وإعالم شعوب األ صلن حقوق ا ل

ث نوع ا ياء وا يات عمل األ شأن أخال يوسكو  لا ت ب ن لل ح يةالفاو مرشوع قايف، وق با ية ا تادلويل للموارد ا لن تعلقة بقضااي  ،جلين ملوالقرارات ا
ية تو بادئ بون ا يولويج، مبا فهيا  نوع ا تعلقة اب ية ا جهيثل حقوق املزارعني، ومقررات مؤمتر األطراف يف الاتفا ل ب ت ممل ق لم  .ل

ية الفكرية ثةل يف جمال ا مللكأ ث: م ية ا شأن حقوق ا توا  لإعالن ما ب ية، مللكت شعوب األ ية والفكرية  صلقا لل شرتكة وف ية ا منوذ ملاألحاكم ا ج ل

رشوع واألفعال الضارة  تغالل غري ا بري الفوللكوري من الا شأن حامية أشاكل ا ية  يوسكو للقوانني الو بو وا ملبني الو سـ تع ب ن ن ل لي ط
 .األخرى

توى "4"  يع ا يايس ر سـقرار أو إعالن أو مقرر  ملسـ  ف

يارات اذلي نوقش .130 يان يف واثئق سابقة، هو قرار أو إعالن أوخلأحد ا بو ب  يات الو توى  يع ا شرتك ر ي  مجلع سـ ملم تصةف . خملا
بادئتضمني ذكلوميكن  شأن األهداف وا مل اإلعالن العمل احلايل  ثغرات احملددة يف هذا اإلعالن  وميكن أن يعاجل ،ب لجزيا ا ئ

ت نةلا يل أو يف غريه من أعامل ا للجح ثال إقراراقد ف .ل متضمن  يديةب ي لتقلمية املعارف ا يهتا ق أو أحصاهبا  متكني ويؤكد رضورة ،مهوأ
نني يديني متاملؤ هم يف جمال من ادلفاعلتقل علهيا ا يدية حل عن مصا تصادية ا أساستوسخريهالتقلاملعارف ا ية والا ثقا ية ا ق  ف ل للتمن

تدامة ية للحامية،ملسـا بادئ األسا سـ وحيدد األهداف وا بادئ تكلتطبيق  ويدعو ادلول األعضاء إىل ،مل بعزم يف مل األهداف وا
تويني الوطين وادلويل،معلها من أجل تعزيز امحلا من أو أكرث واحد صك وضع  مبا فهيا الالحقلعمل ا وحيدد غاايت ملسـية عىل ا

بغي أال . تحديدلابب ا تاجئ بل ،  الحقالزموضع قانون دويل مؤخر تأو هذه املقاربة نع متينو ثل هذه ا لنإن  تخدم ياان متسـقد ا ح أ
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شأن صكوك ملزمة اأساس ثةل ذكل وضع معاهدة الفاو ادلو(ب للمفاوضات  لومن أ رشوع دويل غري ملزميم وقد ). مة انطالقا من 
تجارية توى واسع، يف جمال العالمات ا سابقة عىل  شرتكة ا بو ا يات الو بعت تو لبقت وا سـ ل مل ي ص ت مط ُ صكوك يف   هباوأقر، مثال ِّ

 .لنفاذاوضعهتا موضع نقانوية أخرى 

ية ادلوية نة احلكو لياق ا للج نأثريت إماكية : مسـ يلُ لقببول مآل من ذكل ا نةق شات العامة داخل ا نا للج يف ا ق يارات . مل خلوشمل ا ت
بو  ية العامة للو تخذه ا ية بقرار  يتو مجلع ت بو(ص ئات الو يمع إماكية الاشرتاك يف ذكل مع غريها من  ي يع ) هن يا ر يا ياان  تضمن  فو سـ سـ ب ي

يه إق توى  فا بال يف هذه اجملاالتملسـ بو  تقدم احملرز حىت اآلن، ويضع جدول أعامل لعمل الو مسـتقرار اب ي  .ل

تصةل ابملوضوع ثةل يف جماالت  مأ شأن املوارد - مؤمتر أملاإعالن: م رشوع الفاو ادلويل  ية األوية؛ و شأن الرعاية ا ب أات ادلويل  م ل لصح ب
ية لألغذية والزراعة با ية ا تالورا ن ية؛ والقرار  60/184؛ والقرار لث تجارة ادلوية وا منشأن ا ل ل ية 2000/7لتب نة الفر ع  تعزيز وحامية لللج

ية  شأن حقوق ا مللكحقوق اإلسان  ب يةن تو صالفكرية وحقوق اإلسان؛ وا ل تجارية؛ وإعالن ن يص العالمات ا شأن ترا شرتكة  ل ا ب خمل
ية شعوب األ ية والفكرية  ثقا ية ا شأن حقوق ا توا  صلما لل ل ب فت  .مللك

يةتعزيز ا "5"  ية أو قوانني منوذ بادئ تو جيق عن طريق  جهيم  لتنسـ

تخدمت  .131 ُا ية أو لاقوانني السـ بري عن لابادئ ملاجمنوذ ية يف املايض  تعتو شرتكةل دويمقاربةللجهي يقةم  ساعدة يف  سـ، و  تنللم
يل،رمس القوانني و تح ثغرات احملددة يف هذا ا ثل ا شلك خاص،  ثغرات  ية، وملعاجلة ا ياسات الو لا ل ل ب ل ن مسـ ط  دون اعامتد صك ل

ها يكون ذكلوميكن أن . دويل معني ية  ية الو رش بادرات ا ساق ا توافق وا تعاون وا بعض األساس  ن يع ت مل ت ل طلل بعض محلاية مع ل لا
ية،  هد الطريق للمزيد من الصكوك ادلوية الر نه أيضا أن  يدية، و مساملعارف ا ل ميتقل ميك نوع وأن حيددل ناسبلت نطاق ا  هذه  يفملا

يزي بني  ورمبا.املقاربة ية لمت يكون من الصعب يف الواقع ا تو بادئ ا ية أو ا منوذ جهيالقوانني ا ل مل ج شت ل قوقواعد القانون املرن اليت نو
نةوقد صدرت. أعاله بارشة بعمل ا ية يف جماالت ذات صةل  ية وأطر وقوانني منوذ بادئ تو بقا عدة  للج  جهي مسـ ج م  .م

همةلعد عدد من الصكوك ادلوية ُوقد أ .132 يدية كصكوك غري ملزمة  األخرملا شأن حامية املعارف ا تقلى    حتديدمن شأهنالب
ية  نالالزتامات القانوية القامئة مبوجب القوانني الو متعات توشمل هذه الصكوك (طن منوذيج األفريقي محلاية حقوق ا رشيع ا جملا ل لت

ية يولو نظمي احلصول عىل املوارد ا ية و ية والفالحني ومريب املا جا ب ت شـ لحملل هادئ ، و2000سـنة ل، ل يط ا نوب ا ميي  لاإلطار اإل حمل جل قل

ثقايفاخلاص حبامية املعارف ا بري ا ليدية وأشاكل ا تع لتقل نة ل تعراض تكلوسامهت  .)2002لسـ،  شة وا نا سـ الامنذج أيضا يف  ق م
نة  يامرشوع وضع مثللجامحلاية داخل ا نظر حا يد ا بادئ  ل األهداف وا ل سأةل "ُوأشري يف املايض إىل أن . قمل يهذه  نظم تبغي أن  ر ن

تج يد أن ا نة،  لوبت فهيا ا ب للج يةيف إطارهاتؤدي راحل، املعىل  مبقاربة قامئةن إماكية األخذ تظهرأ يف جماالت أخرى ةربت  ل آ
ية لحاميةابملقاربة املرجوة ل والهنوضل لرمس معايري دوية واحدة يات اجلإىل  ،طنيف املعايري الو  معة، نقحمل أو اديدةلمزيد من اآل
يد ابملعايري وتطلع أ   ".تزايد األثر القانوينلتقكرب إىل ا

ية ادلوية نة احلكو لياق ا للج ت: مسـ ُلقد ا نة سـ ناء عىل معل ا يدية، احملددة  تعلقة حبامية املعارف ا بادئ ا للجخدمت األهداف وا ب تقل مل لمل
ت ها، ا سـوتو نطاق مكهج يسلخداما واسع ا ية يقا ية وإجراءات لت ادلويواإلجراءاقلمي للحامية يف الصكوك اإل رشيعات الو نة وا طت ل

ياس متد  وحىت.  العامةةلسـا بادئ ُتعإن مل  بادئ ملهذه األهداف وا توى ألية  ميكن أن توفر ا ها احلايل،  تفق علهيا يف  مأو  حملشلك في ُ
ية ية أو قوانني منوذ جتو نةورفضت . جهي ية  سابقا مقرتحا إلعدللجا شف يفبشأن جاد أحاكم منوذ يات ا لكآ باتل ة عن ء الرباطل 

يدية ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا تقامس .لث نفاذ وا ية الفكرية يف ا ية جلوانب ا بادئ تو نة عىل أسس وضع  ل واتفقت ا ل جهي مللكللج م
تعرضت  ية وا ية من املوارد الورا تأ نافع ا سـالعادل  ث ت مل يةمرشوعاتللم تو بادئ ا ية  تا جهي  ل للم ل نة أيضا . مت تعرضت ا للجوا سـ
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بادئمرشوعات ية  تا للم  ل يديةمت تصةل ابملعارف ا ية لفحص الرباءات ا تو تقل ا مل جهي  .لل

تصةل ابملوضوع ثةل يف جماالت  مأ ية كون -مبادئ أكوي :م ية والاجامت ية وا ثقا تطورات ا يمي ا ية  ية الطو تو عا ل ل ع جهي ئل ف لبيتق مبادئ  و؛ل
نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا ية  تو شـبون ا ل للم مل ل ب جهي هاجلينل تعام لئة عن ا منوذيج و ؛سـ رشيع ا لا لت

ية يولو نظمي احلصول عىل املوارد ا ية و ية والفالحني ومريب املا متعات ا جاألفريقي محلاية حقوق ا ب ت شـ لحملل ل ل ادلوية  الفاودونةمو؛ جمل
يدات اآلفات تخدام  سلوك يف توزيع وا بلقواعد ا سـ يويدومدونة؛ ومل ن ا شأن إطالقل ل يارية  سلوك الا بقواعد ا ت ية خل حل الاكنات ا ئ

يا ًاحملورة   .بيئ

ية الفكرية ثةل يف جمال ا مللكأ منوذيج: م شأن  و؛لقانون تونس ا ية  يوسكو للقوانني الو بو وا شرتكة بني الو ية ا منوذ باألحاكم ا ن ن ل ي طمل ج ل

رشوع واألفعال الضارة األخرى تغالل غري ا بري الفوللكوري من الا ملحامية أشاكل ا سـ نو و؛لتع ميي  جلاإلطار اإل هادئ قل يط ا لب ا حمل
ثقايفاخلاص حبامية املعارف ا بري ا ليدية وأشاكل ا تع لتقل ية  بادئملا و؛ل تو ملا جهي تصادي ل يدان الا ية يف ا تعاون وا قنظمة ا مل من بشأن لتل

يةا تعلقة ابملوارد الورا يص ابالخرتاعات ا ثلرت مل  .خ

تطوراتتنسـيق  "6"  رشلا يع ا يةيةلت  طن الو

بدلان ح .133 لنكب العديد من ا يدية ي ياسات جديدة يف جمال حامية املعارف ا يا عىل وضع قوانني و تقلا سـ ويف جمال حامية (لل
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ياان/ل بدلان . )حالفوللكور أ بة عىل ذكللوأعربت ا بهتا القوية يف ملنكا تفادةغ عن ر  مما توصلت سـالا

يه ية األخرى لإ ئات اإل مي احلكومات وا قلي تعلق ابفاميله يق . تنفيذلاختياراهتا وجتارهبا يف ي  يس من أجل ضامن  تطبوهذا  أفضل "ل
ية، نظرا هو بل فقط " املامرسات توافق بني القوانني الو نأيضا من أجل تعزيز الاساق وا ل نظم لبني اتفاعل لللحاجة إىل اطت

ية النقانوية ال رشوعات مو لمواد دويةوقد تؤثر . مناسب عىل حنو تلفةخملاطنو يايس، اد يف مال تزال  ها ا يا سـيعة امحلاية و سـ لب قط
ية ومهنا ية واإل بادرات الو يق ا يع ودمع  مي  ن مل سـ قلشج ط ن ية يف ذكلتت نندما ترغب احلكومات ا ية الفعلنت ردود بيّو .ملعع مس غري الر

يهمل عىل دمع تكوين الكفاءات واوتزايد الطلب تارت فسامهة   امحلاية  توفريامليض قدما يفخ أن العديد من احلكومات قد ا
بارها أولوية،  توى الوطين اب يدية عىل ا تللمعارف ا سـ عتقل مل سقمقاربةبضامن أيضا مؤكدة اهامتهما ل ها حلكومات اتتبادل ةمت   ظليف 

ساق معقول نظم، وضامن ا شلك  تجارب  تا ب تعارضة املقارابت وتفادي ،مل ساعدلزم ماملصك غري يف ال ولعل. ملا ساريا  . مل يف هذا ا
رشيفرزحىت و تصةل هبالت ا نصوص ا ية وا ملعات الو ل ية، قد يكون هل وقعطن متد أساسا عىل القوانني ا حملل، وإن اكن  قانوين ال "يع
ية، وتقوية األسـتوىملعىل ا" رنامل توافق بني القوانني الو ن ادلويل، من خالل تعزيز الاساق وا ل ية سسطت شرتكة للحامية امجلا ع ا مل

توى ادلويل  .ملسـعىل ا

نة احلكو للجياق ا لية ادلويةسـ بري خالصة جاءت: م يدية إىل حد  تعلقة حبامية املعارف ا بادئ ا كاألهداف وا تقل مل  اتلمامرسل  فرزلمل
ية لدلول األعضاء يف جمال  رشيعلاحلا تصةل لتا يات ا ية الفكرية واآل يات ا يدية من خالل آ مل محلاية جوانب املعارف ا ل ل مللكتقل ل

ية الفكرية ث الويقة توتضمن.  قوانني ادلول األعضاءاملصادر اليت تمكن يف ترشحيدة  الواثئق مراجع عدويف - مللكاب
WIPO/GRTKF/IC/9/INF/5) يدية يضا) لتقلحامية املعارف ا مسـتفيال  بادئ واألهداف املذكورة يف  تنفيذ لطريقة حتل ملا

نصوص ومن. ادلول األعضاء رشيعات اخلاصلا نة موجز مقارن  ت األخرى اليت أعدت لصاحل ا للللج بري حبة ُ ثقايف لالتعامية أشاكل ا
يدي  تدابري والقوانني ،)WIPO/GRTKF/IC/5/INF/3(لتقلا يل مقارن  لل و ية القامئة حتل امية املعارف حباخلاصة طنالو
يدية  يولويج أمانة ُودراسة أوىل أعدت لصاحل  ،)WIPO/GRTKF/IC/5/INF/4(لتقلا نوع ا تعلقة اب ية ا بالاتفا ت لمل ل بشأن ق

شف يف يات ا لكآ يدية، ول ية واملعارف ا تقل الرباءات عن املوارد الورا يضة ملامرسيه لث ية  تقصا مسـتفتقوم عىل دراسة ا ئ ات سـ
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شأادلول األعضاء، ياانت  ب وا يدية/ن حامية الفوللكورسـتب يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا تقل ل لتع ل  .ل

تصةل ابملوضوع ثةل من جماالت  مأ ية مبوجب الاتفا: م تقارير الو قا ن يولويج طل نوع ا تعلقة اب بية ا ت لمل ل
)http://www.biodiv.org/reports/list.aspx( ياتلوا تعلقة ابألخال ية ا تو بادئ ا قرشيعات وا مل جهي ل مل ، مرصد ت

يوسكو يات العاملي، ا ناألخال ل  .ق

ية الفكرية ثةل يف جمال ا مللكأ ية دراسة ا: م نولو يو تعلقة ابالخرتاعات ا ية عن املامرسات ا جتقصا تك ب مل ئ لسـ
)WIPO/GRTKF/IC/1/6.( 

ية "7"  بادرات ا شأن تكوين الكفاءات وا تعاون  يق وا لعملا مل ب ل  لتنسـ

ثغراتمن املطلوب أن يغطي .134 يل ا ل  يارا’حتل يدية حّوملا اكنت. ‘نت القانوية وغريهاخلا تطلب ةيلفعاب لتقلامية للمعارف ا ت 
ناول من تدابري تكوين الكفاءات واسعة مجموعة  تدابري القانوية، فقد يكون من الالزم أن  يل ا يذ أو  ية  تدابري ا توا ينف ن ل تمك لعمل لتل
يذ اكملحتليل تعاون و يق وا ثغرات رضورة اختاذ تدابري دوية، إن وجدت هذه الرضورة، من أجل ا تنف  ل سـ ل لتنلل تدابري تكوين  ُ

تدابري ا لعملالكفاءات وا بو، .  الواقع املذكورة عىل أرضيةل تديرة للو تعرضت مائدة  يوا سـ سمرب عقدتمسـ ، 2007ي يف د
ية يف جمال تكوين الكفاءات  متعات ا ياجات ا حمللا جملت ية وح بة  نا يات ا بالاسرتا سـ مل تليج ياجاتتكللت  حبث تدابري ناميكنو. حت الا

تدابري االكفاءات وتكوين  لا نةعمليةل تاملمك ا ئات ا ل يف إطار ا  :ليةلف

ية ألغراضتكوين الكفاءات واملواد اجلوهرية   يا سارات القانوية وا سـا سـ ن  لمل

تحداث العمل بدأ .135 ساعد سـعىل ا رشواضعيت مواد  تفاوضني وا ياسات وا ّ ا مل مل ثغرات لسـ سعون إىل معاجلة ا لعني اذلين  ي
 :تاحملددة، وشمل هذه املواد ما ييل

ياإلعدادموارد  - رشيعات وا سـ ا لت ية وقواعد ، مبا فساتل منوذ جهيا األحاكم ا تضمن القوانني وصكوك ل ياانت اليت  تا لب
ياسة العامة ياسلسـا يارات ا يل ا سـ، و خل يات القانوية العامة ة لحتل نواآل ساعدة يف من  ملا يف ذكلل  رمسمدمع و
ياسات ويف  يةلسـا رش سارات ا يعوا ت  لمل

ثلو - سائل القانوية  ميل ا ن مل ية الفكرحتل يدية، والاعرتاف مللك قوانني وممارسات ا لتقلية ذات الصةل حبامية املعارف ا
ياساتابلقانون العريف ناع ا رشعني و ية  سـ وتقدمي معلومات أسا ص للم  لسـ

تعراضو - ياسات سـا يارات وا ند وضع ا ية عىل حنو الئق  متعات ا شاور مع ا نة  سـ الهنج ا خل ع حملل لت جمل لل ملمك
رشيعات  .لتوا

ية ألحصاب املعارف ا   لتقليديةلعملتقوية القدرات ا

بلنلقانوية،  أية مجموعة من القواعد اأو أي صك قانوين قا للمالحظة العامة القائةل إنوف .136 يا أو  مقمما هو قامئ حا لن يفعل ، ل
ياجات أحصمفعوهل ية ا ت يف  حب يدية إال إذا أتل ُاب املعارف ا يذ تيحت القدرات واملوارد الالزمة لتقل نفهؤالء من أجل ضامن  تل

بادئ عىل  يدية، وشمل ما ييلعىل إعداد العمل بدأأرض الواقع، ملا ت مواد تدمع أحصاب املعارف ا  :لتقل
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ي - ياانت ملوا ثمناذج وقواعد  تقوية قب يدية،  نفاذ إىل املعارف ا تعلقة اب ها واتفاقاهتا ا ية وترا متعات ا ل ا تقل ل مل لحملل خيص جمل

يق بقدرات أحصا يدية عىل وضع موا ث املعارف ا يص أو ا وألتقل نظخترا نفاذ إىل املعارف لتتفاقات أخرى  لمي ا
يدية  لتقلا

يدية، مبا يف ذكل دمع يف و - ها خالل تويق املعارف ا ية يف حتديد وتعزيز مصا متعات ا تقلتقدمي ادلمع  ث لحملل حل للمج

برشوع مجموعة األدوات اخلاصة شلك  يديةم تقلتويق املعارف ا   لث
شأن بياانت وقواعد مناذجو - ية  بادئ تو ب و جهي يدية واملوارد لالعادل تقامس لام نفاذ إىل املعارف ا تقلنافع مقابل ا ل للم

تصةل هبا ية ا ملالورا  ث
ثلومواد - يل قانوين لقضااي  م إلذاكء الوعي ودراسات إفرادية و ناسب مع حتل ملت الاعرتاف ابلقانون العريف ا

متعات ا ياجات ا حملا جملت يديةح بة املعارف ا تقلية صا لل  .ح

سات وتو  جناء املؤ س  هيهاب

تدعى .137 سـثريا ما  ية تك ية وا ية ا سات الو لتثقيف املؤ لعلم ن ئاتطس ثل ماكتب الرباءات إىل لعب دور فعال يف  أخرىهيو م 
تأكد من أن  يدية معاجلة لا ية يف حامية املعارف ا ثغرات ا تقلا لعمل شلكلل يديةبجتري   قد بدأو. لتقل يراعي مصاحل أحصاب املعارف ا

يعىل إعداد العمل  سات  املتكل لصاحلة معلمواد  ئاتسؤ  :ت، وشمل ما ييللهيوا

ية - يق منوذ جموا ية ث بادئ تو ياسات موىص هبا و جهي و سؤوةل عبشأمسـ سات ا ملن أفضل املامرسات لصاحل املؤ  نس
يدية سك مجموعاهتالتقلمجع املعارف ا ية م أو  سلطات الو ية وا نوغرا سات اإل تاحف واملؤ ثل ا ن،  ل ث س طمل ف م

يف بحث وا سات ا لتثقومؤ ل  س
يدية - تصةل ابملعارف ا يات لفحص الرباءات ا ية وتو بادئ تو تقلو مل ص لجهي  م
تدابري اليت تضمن اتإرشادو - شأن ا ل  ية لب حمللمتعات ا ها خالل تويق املعارف القدرة عىللمج ث حتديد وتعزيز مصا حل

يدية، مبا يف يدية ذكل يفلتقلا تويق املعارف ا رشوع مجموعة األدوات اخلاصة  تقل شلك  ث ب   لم
ية إىل ضامن تويق هوية و - تدابري الرا يدية، مبا فهيا ا تويق املعارف ا ثمعايري  ل تقل ث مل باتل  صاحب املعارف متطلو

يدية  هاإىل جانبلتقلا يدية  نفس املعارف ا  لتقل
ياس - شف يف الرباءات القضااي و العامة ةلسـودراسات حول قضااي ا يات ا ثل آ لكالقانوية  ل يات  ومعايريمن قاألخال

ية يولو جا يدية لب تصةل ابملعارف ا تقلا  .لمل

تحدة  نظومة األمم ا يق بني الواكالت داخل  تعاون وا ملا سـ مل  لتن

لشمل ارمبا  .138 تعاون ي نوع من ا توى ادلويل ذكل ا ية عىل ا بادرات ا شأن تكوين الكفاءات وا تعاون  ليق وا ل سـ لعمل مل ب ل ملسـ تن
ية وغريها من املواد بني الواك يق وبادل املعلومات ا نوا ت لتقسـ نت ته مما ،التل تعاون مع غريها من الواكالت سـهتلا بو يف إطار ا ل الو ي

ثل  مادلوية،  يولويج والفاو وأمانة ل نوع ا تعلقة اب ية ا بالاتفا ت لمل ل نوب ق يةجلمركز ا تجارة وا تحدة  منومؤمتر األمم ا لل  وبرانمج األمم لتمل
ية تحدة  منا نظامت غريللتمل ية إىل جانب  نظمة الصحة العا يوسكو و م وا ملم ن ية وهجات ل فاعةل أخرى تعاجل موضوع لدوية م حكو

تصةل هبا يدية وقضااي  ماملعارف ا  .لتقل
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ية  هورعتو   وتكوين كفاءاتهمجلا

ثغرات الواحضة يه  .139 هور العام لإن إحدى ا هم ووعي ا مجلقةل  نظامت وواضعيف رشاكت و ثيل ا ياسات ادلوية و م ا ل مم ل لسـ
متع املدين  يدية ونظم هذهجملا ثقايف واللتقلابملعارف ا ها ا يا ل املعارف و بادرات . يفكرقسـ ثغرة اختاذ  تلزم سد هذه ا مو ل من سيسـ

 :قبيل

يالت  -  ية و تقصا حتلدراسات ا ئ ية ولقاءاتسـ  مإعال
ثات  -  متقيص احلقائق وبعو  شاوراتل
ية و -  شطة  تثقيفوأ يةن  يبتدر
تعراض -  ملالقانوية واخيارات لل سـوا ياسن   العامةةلسـتعلقة اب

يارات )ب( ميي اخلا توى اإل قللقانوية وغريها عىل ا سـ  ملن

ميي .140 ميي أو دون اإل ياق اإل بة  نا سد ثغرات حمددة  تخذة  تدابري ا قلقد تكون بعض ا قل سـ سـ ل مل للل ، مما يربز  أكرث من غريهام
شرتكة يدية ا ثقافات القانوية ونظم املعارف ا تجىل فهيا ا شرتكة  ية  سات وتدابري  ملنافع وضع قواعد ومؤ تقل ن ل ت م معل لس تداخةلم . مل أو ا

ية  نظامت اإل ميوإىل جانب هذا، يلعب عدد من ا تكوين  إجنازن صكوك قانوية جديدة ويف صياغة يف فعاالدورا قلمل ية  شطة  لأ معل ن
يدية توى . لتقلالكفاءات من أجل تعزيز حامية املعارف ا تدابري ادلوية احملددة أعاله عىل ا يق العديد من ا سـوميكن أيضا  ل ل ملب تط

ميي تدابري ادلوية أعالهوقد أوردان. قلاإل تعراض ا ثةل يف ا ل العديد من األ ل سـ نة ما ييل. م تدابري ا ئات العامة  ملمكوشمل ا لللف  :ت

نايئ، مبا فهيا الصكوك اخلاصة  • ميي أو ا ميي أو دون اإل توى اإل ثالصكوك ادلوية املربمة عىل ا سـ لل قلمل ابملوضوع قل
يدي ية الفكرية ا لتقلوقانون ا  مللك

ياسة العامة  واإلعالانت • تعلقة اب ية أو ا يا سـا مل سـ لسـ نايئالصادرةل ميي أو ا ميي أو دون اإل توى اإل ث عىل ا لسـ قلمل  قل

ميي و • توى اإل متدة عىل ا ية ا رش ية وغريها من اإلرشادات ا منوذ قلالقوانني ا ملع سـل يع ملت ل  ج

تعلقة بأفضل املامرساتو • يات ا تو ية وا تو بادئ ا ية وا منوذ يق ا ملاملوا ص ل جهي ل مل جث متدة ل ميي أو ملعا توى اإل قل عىل ا ملسـ
ميي  قلدون اإل

بادرات • تعلق  ملوا ية فامي  متعات ا ية إىل دمع تكوين كفاءات ا ية الرا نا ية أو ا ية أو دون اإل يوالربامج اإل حملل ئ ث مي جملمي م ل قل قل

يدية  لتقلابملعارف ا

يارات )ج( مييخلا توى اإل قل القانوية وغريها عىل ا سـ  ملن

متعات  .141 حماختذت دول عديدة و يارات قانوية وغريها من أجل جم يذ  نة لوضع و بادرات  نية داخل هذه ادلول  ي خل نف تم مع
يدية ثغرات يف حامية املعارف ا تقلمعاجلة ا ية اكمةل. لل تقصا ثغرات هذا إجراء دراسة ا يل ا ئوال حياول  سـ ل شمل . حتل تصار  تواب خ

بادرات ما ييل  :ملهذه ا
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يدية، مبا فهيا صك • تقلرشيعات محلاية املعارف ا ية  ابملوضوعوك خاصةلت يح لقانون ا يف و يات  مللك و تنق يتك معل
يدي  لتقلالفكرية ا

يديةو • تعزيز وحامية املعارف ا يات إدارية  ية وآ يا تقلأطر  ل ل سـ ثل الطب لسـ نة  م، مبا يف ذكل داخل جماالت  معي
ئة والزراعة  لبيوالصحة العامة وا

شأنو • يات  ية وتو بادئ تو ية و يق منوذ بموا ص جهي مث متدهتا  أفضل املامرساتج ية أو غريها من  هيئاتع، ا طنو
سات  ساملؤ

يديةو • تصل ابملعارف ا ية فامي  متعات ا ية دلمع تكوين كفاءات ا تقلبادرات وبرامج و ي حملل لن جملط  م

يارات يف الويقة  يل اكمةل عن هذه ا ثوترد تفا خل ثالWIPO/GRTKF/IC/9/INF/5ص يل ا مل عىل   .سب

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثغرات يل ا لجدول  حتل
 

 

ية دول يتضمن هذا اجل نود املذكورة يف الفقرات الفر عا ية ادلويةلامن قرار ) د(إىل ) أ(لب لنة احلكو رشةملج ية  ثا ع الصادر يف دورهتا ا ن يه، وفقا ل يه ملخص جدولأدانهويرد .  القرارذكل يقتضملا   يل 
يل ااجلدول الاكمل  تضمن املواد الواردة يف  لاذلي  حتل  .ثغرات أعالهي

 

 حمتوايت املرفق
 خملص اجلدول

 

ت :لفأ يةدابري لا لاحلا
 

ثغرات  :ابء يةلا توى ادلويللاحلا ملسـ عىل ا
 

بارات :جمي ثغرات من عدهماعتالا بت يف احلاجة إىل معاجلة تكل ا يدة  ل ا لل  ملف
يارات  :الد يةخلا ها ملعاجلة أية ثغرات حمددة أو اليت ميكنلاحلا ضع و
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 دولملخص اجل :أوال
 

يدية تدابري ) أ( لتقلجوانب حامية املعارف ا يةلا ثغرات احملددة) ب( لاحلا يارات) د(و) ج( لا بارات وا خلالا  عت

ية فأهدا بادئ حامية ا مللك و م
بق عىل املعارف  تنطالفكرية اليت 

يدية  لتقلا

صكوك القانون ادلويل العام 
ية ت (لاحلا ية صةلملغري ا مللك اب
تعلقة )الفكرية لشعوب قوق احب ملا

ئة  ية وا لبياأل نوع (صل لتمبا فهيا ا
ية يولويج واملوارد الورا ثا ) لب

 .والزراعة

 

ياسة  شأن دور قانون و سـيان مرجعي  ب ب
ياسة  ية الفكرية يف معاجلة قضااي ا لسـا مللك

يدية تصةل ابملعارف ا تقلالعامة ا  .لمل
شمل األهداف ما ييل  :توقد 

يدية  مية نظم املعارف ا لتقلالاعرتاف  بق

 احرتاهما؛ وتعزيز 
ية ألحصاب  ياجات ا لفعلية الا ت حب تل

يدية  ؛لتقلاملعارف ا
رشوع للمعارف  متكل غري ا ملامحلاية من ا ل

يدية وغريه من  نالاتفاع غري لتقلا
رشوع وغري العادل  ؛ملا

تاكر القامئني عىل  بحامية اإلبداع والا
يد؛ تقا لا  ل

نح  يدية و مدمع نظم املعارف ا لتقل
 عارف؛ناإلماكيات ألحصاب هذه امل

نافع  نصف  تقامس العادل وا للميع ا مل ل تشج
يدية؛ ية من الاتفاع ابملعارف ا تأ تقلا ن ت  لمل

يان دويل إلشاء إطار من أجل حامية املعارف  نمعاهدة دوية أو  ب ل
يدية ية الفكرية يف لتقلا  :مللكنظام ا

  يعرب عن أهداف امحلاية -
بادئ العامة للحاميةو - ملبني ا  ي

بارات  :عتالا
  دور صكوك القانون امللزم والقانون املرن -
ية - يا سـ اجلوانب ا  ن القانوية اوانهبللقضااي مقابل جلسـ
تقةل  - ية  بادرات و سق مقابل  سـهنج دويل  ن من ط م  م
ية أقوى وا- يا نافع أسس  مل  سـ سـ للمزيد من العامة املعمول هبا بادئ م

شأن امحلاية القانوية نالعمل   ب
ية؛- بة وامحلاية ادلفا ع رضورة معاجلة امحلاية املو  ج
تطرق إىل - نرية لا بقة ملسـت املوافقة ا نافعملسـا  ملوتقامس ا

 

 

 



WIPO/GRTKF/IC/12/5(b) 

Annex II 

- 3 - 

يدية تدابري ) أ( لتقلجوانب حامية املعارف ا يةلا ثغرات احملددة) ب( لاحلا يارات) د(و) ج( لا بارات وا خلالا  عت

يدية تقليع الاتفاع ابملعارف ا ن لشج  ت
ية ا ملألغراض ا بة؛لتمن  سـنا

يدية واحلفاظ  لتقلدمع صون املعارف ا
 .علهيا

يدية القابةل  لتقلتعريف املعارف ا
 للحامية

يدية اليت تغطهيا  لتقلاملعارف ا
ية القامئة غري نالصكوك القانو

ية الفكرية  تعلقة اب مللكا  مل
نة  تعريف العميل يف ا للجا ل

ية ادلوية لاحلكو  م

يدية تعريف العميل للمعارف ا تقلا  :لل
شلك عام-  ب 
 نمكوضوع حمدد للحامية القانويةو -

يح  متع احمليلضتو  للحقوق جملأسس ا
تحقاقات  سـوالا

يدية   لتقلتعريف قانوين ملزم للمعارف ا
نوع الاكمل ني والوضوح القانوين، لكن قد ال يليقيتسم اب - لتغطي ا

بة املعارف ية صا متعات ا يدية ونظم املعارف وا حللمعارف ا حملل جملتقل  ل
يدين- سأةل نطاق امحلاية ونطاق ا ملسـتف ويربط  مب  ت

ها قوة  يدية، دون أن تكون  تفق علهيا دويا للمعارف ا سامت ا لا تقل ل مل لل
 نقانوية ملزمة

توى أعىل- سم  سـ  مبت   من الوضوح وأسس أقوى للعملت
ية أمعق - يا بقا عىل قضااي قانوية و سـوال حتمك  سـ ن  مسـ

  

    

بة ابلرباءات يه  جامحلاية املو فنظام الرباءات القامئ، مبا 
نصوص  ملاملعايري واإلجراءات ا

تعاون  لعلهيا يف تربس ومعاهدة ا ي
 بشأن الرباءات 

حامية العالمات والرموز واألسامء 

بارشة لصاحل  :مما من حامية 
تاكر امجلاعي وامل" 1" ناقل رتامكبالا ملت وا

يال   يف حد ذاتهجبني األ
يدية يف حد ذاهتا " 2" لتقلنظم املعارف ا
تاكرات حمددة داخل نظم ( بمقابل ا

ية للرباءة  يف ضوابط ومعايري األ هلمراجعة أو  نظم تكي بلالعرتاف 
ية يدية واملصاحل امجلا عاملعارف ا  :لتقل

سق، - توى ادلويل من أجل هنج  ن عىل ا مسـ   أومل
توى الوطين- ميي للحفاظ عىل املرونة الالزمة/ملسـ عىل ا  قلاإل

 )انظر أدانه(توفري امحلاية اخلاصة 
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يدية تدابري ) أ( لتقلجوانب حامية املعارف ا يةلا ثغرات احملددة) ب( لاحلا يارات) د(و) ج( لا بارات وا خلالا  عت

تصةل اب يدية ونظم ملا لتقلملعارف ا
 هذه املعارف

تصديق  يدية، ووسائل ا لاملعارف ا لتقل
سمعة عىل العراقة وحامية العالمات و لا

 )املمزية

يدية ال يدخل يف إطار نظام الاعرتاف ب لتقلأن العديد من املعارف ا
بذ  يدية حملالرباءات وذلا قد يكون من ا تاكر املعارف ا تقلمعاجلة نظم ا لب

نفصل مشلك   ب

الاخرتاعات القامئة عىل املعارف 
يدية لتقلا

 

تعاون ددحمتدابري  لة يف معاهدة ا
يف ادلويل بشأن الرباءات  لتصنوا

نة احلكوللرباءات لية ادلويةللج وا  م
من أجل الاعرتاف ابملعارف 

يدية لتقلا
 

شأن  تفق علهيا  بما من قاعدة دوية  مل
شف عن املعارف  يات حمددة  للكآ ل
تصةل هبا ية ا يدية واملوارد الورا ملا ث  لتقل

تعددة - تعلقة (م مقرتحات  ية ا مليف الاتفا ق
ية  تجارة العا نظمة ا يولويج و نوع ا ملاب ل ب مت ل ل

بو  )يوالو

يات ا لكإدراج آ يديةل  لتقلشف عن املعارف ا
سق، - توى ادلويل من أجل هنج  ن عىل ا مسـ   أومل
توى الوطين - ميي للحفاظ عىل املرونة الالزمة/ملسـعىل ا  قلاإل

نظم تالالزتاماتعزيز إطار  تعاقدية اليت  ت ا يدية ل نفاذ إىل املعارف ا تقلا لل
نفاذ إىل  شف وغريه من رشوط ا تقيض اب لمبوجب القانون الوطين  لك ل

يدية امل  لتقلعارف ا

 

    

شوف  يدية غري ا ملكاملعارف ا لتقل
 عهنا

شأن حامية  بمعايري تربس  ي
شوف عهنا  ملكاملعلومات غري ا

 معوما

شأن  :بما من معايري رصحية 
شوف عهنا " 1" يدية ا ملكاملعارف ا لتقل

متع حميل حمدد  جمداخل 
متع " 2" ها ا يدية اليت  جملاملعارف ا مينح لتقل

ية مية ثقا فاحمليل  مية /ق ية ويس  قرو ل ح
 جتارية

يدية " 3" شف عن املعارف ا تقلا للك
يد اب  لقانون العريفملقا

يف املعايري القامئة لضامن يح أو  يتو  :تكض
توى " 1" متع حميل حمدد ال يصل إىل  يد داخل  رش ا سـأن ا من جم ملق ل

شف  تام لكا لا  لجمهورل
متع احمليل املصدر  وُأن حتمى املعارف" 2" باب غري سـ أليقميهاجملإن اكن ا

 جتارية
ترب  "3" ها القانون العريف واملامرسات العرية اليت  يود اليت يفر تعا ف ض لق

ية ية للحفاظ عىل اخلصو صاك رسية’الصفة /ف  ‘لا
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يدية تدابري ) أ( لتقلجوانب حامية املعارف ا يةلا ثغرات احملددة) ب( لاحلا يارات) د(و) ج( لا بارات وا خلالا  عت

تصةل  ملالعالمات والرموز ا
يدية  لتقلابملعارف ا

تجارية  مبا فهيا (لقانون العالمات ا
ية وعالمات  عالعالمات امجلا

تصديق ي) لا ياانت اجلغرا فوا  ةلب

تصةل  ية للعالمات والرموز ا ملامحلاية ادلفا ع
ها تجارية من متكل الغري  لابلعالمات ا  ل

يدية  تصةل ابملعارف ا تقلجسالت خاصة للمواد ا  لمل
تجارية اخملالفة لآلداب  يل العالمات ا لوتدابري معززة ضد  انظر (تسج

يدي ثقايف ا بري ا ثغرات اخلاص بأشاكل ا يل ا تقلأيضا  ل تع ل لحتل  )ل
رشوعة تطبق فقط تجارية غري ا تخدامات ا مل من أجل امحلاية من الا ل سـ

يدية  يدية ويس للمعارف ا تصةل ابملعارف ا تقلللعالمات والرموز ا تقل لمل لل
 .نفسها

يدية اذلي  لتقلموضوع املعارف ا
ية الفكرية يغطيه  مللكنظام ا

يدي لتقلا
 

يدية أو  لتقلتغطى بعض املعارف ا
 :عنارص مهنا عىل األرحج

با - مشلك   من خالل رشب
الرباءات واملعلومات غري 

سة  نا شوف عهنا وقانون ا فا مل ملك
رشوعة   ملغري ا

بارش و - مشلك غري  من خالل ب
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 
ثقايف  بري ا لوحامية أشاكل ا لتع

يدي وحامية العالمات  لتقلا
ية ياانت اجلغرا تجارية وا فا ب  لل

وحامية الرسوم والامنذج وقانون 
رشوعةامحلاية غري  .مل ا

ها حامية  يدية اليت ال  تشملاملعارف ا لتقل
ية الفكرية القامئة يل مللكا سب، ومهنا عىل 

ثال  :ملا
يدية غري اجلديدة-  لتقل املعارف ا
يدية اإل- يةلتقل املعارف ا  غري املؤهةل عبدا

 رباءة؛بللحامية 
شوف عهنا - يدية ا ملك املعارف ا لتقل

يدية  لتقلهور أو املعارف ا  اليت الللجم
رس  رشوط ا ليب  ل تسـتج

تجاري ية/لا  صاخلصو
شلك  ناسب  تاحة ال  بمدة امحلاية ا تتمل

يال جيد مع جانب  ناقل بني األ جا لت
يدية واحلفاظ  تقلتطوير نظم املعارف ا لل

تهوضوع ملمحلاية اخلاصة ا بق  يمل  تغطسـ  :ت
سق- توى ادلويل من أجل هنج  ن عىل ا مسـ  مل
توى الوطينو - ميي من أجل /ملسـعىل ا  أقىص حد من املرونةبلوغ قلاإل

ثال يل ا ية الفكرية القامئة، عىل  مليف تدابري ا بي سمللك  :تك
يف املعايري ادلوية القامئة ملعاجلة موضوع املعارف - سري أو  ل  ي تكتف
سبلتقليديةا  ن عىل حنو أ
ية - ية واإلدارية الو رش بادرات ا ن ا يع ت طمل ية وتط(ل نا حور القانون من ا ل

ية يدية املمزية ل) ئالقضا نظم املعارف ا تقلالعرتاف  إطار قانون يف لب
ية الفكرية  مللكا

نة بارات اجلوهرية ا ملمكالا  :عت
ية عىل املعاالطابع  يدية واحلقوق امجلا شمويل للمعارف ا عا تقل رف لل

يدية  لتقلا
ية وإدارة  تحمك يف مواردمه ا يدية يف ا يعحق أحصاب املعارف ا ل بتقل لطل
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يدية تدابري ) أ( لتقلجوانب حامية املعارف ا يةلا ثغرات احملددة) ب( لاحلا يارات) د(و) ج( لا بارات وا خلالا  عت

 .علهيا
بارشة أو  هامات ا ملالاعرتاف ابإل س

يدية  شلك أقل للمعارف ا بارشة  تقلا ب لمل
  .يف الاخرتاعات القابةل للحامية برباءة

هم؛  فمعار
يدية يف تقرير  تقلاحلق اإلساين ألحصاب املعارف ا  مصريمه؛لن

نظم املعرية العرية يف حامية املعارف  فالاعرتاف بدور القوانني العرية وا ف لف
يدية   واحلفاظ علهيالتقلا

 

ية يف جملحقوق ومصاحل ا حمللمتعات ا
يدية املرتامكة اليت  ها ا لتقلمعار ف

ها بني  نا شلك جامعي و قلها  ت تتلك ب مت
تاكمةل  ها ا يال، ويف  ملاأل نظم ج

يدية   لتقلللمعارف ا

با يف شلك دودةحمحامية  ل غا
 معلومات رسية

بارش ابحلقوق واملصاحل  ملالاعرتاف ا
يدية املرتامكة  ية يف املعارف ا تقلامجلا لع

ش تلكة  بوا ناقةل بني ملم ملتلك جامعي وا
يال  جاأل

يدية يف  لتقلحامية سالمة نظم املعارف ا
 .حد ذاهتا

ية يف يد عدة  مللكاحامتل أن تكون ا
ية حملمتعات    جم

يدية يف حد  ية يف املعارف ا تقلحامية حمددة للحقوق واملصاحل امجلا لع
ية الفكرية (ذاهتا نارص قابةل للحامية اب نفصةل  مللكبدال من حامية   ):لعم

توى ادلويل - سقملسـ عىل ا   منمن أجل هنج 
توى الوطين- ميي /ملسـ وعىل ا  من أجل بلوغ أقىص حد من املرونةقلاإل

يدية حامية حمددة  ية يف نظم املعارف ا متعات ا تقلحلقوق ومصاحل ا لحملل جمل

 :يف حد ذاهتا
سق- توى ادلويل من أجل هنج  ن عىل ا مسـ   مل
توى الوطين- ميي /ملسـ وعىل ا  أجل بلوغ أقىص حد من املرونةمن قلاإل

    

يات حمددة محلاية املعارف  لآ
يدية من بعض األعامل الضارة  لتقلا

رشوع متكل غري ا ملوأعامل ا  ل

ية  مللكما من تدابري يف قانون ا
يدي  .لتقلالفكرية ا

يدية جزيا  ئوقد حتمى املعارف ا لتقل ُ

نظرية األوسع  لمن خالل العقود وا
سة غري ا نا تعلقة اب فا مل ملرشوعة مل

نارص املفصةل أدانه   لعانظر ا
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يدية تدابري ) أ( لتقلجوانب حامية املعارف ا يةلا ثغرات احملددة) ب( لاحلا يارات) د(و) ج( لا بارات وا خلالا  عت

رشوعو  .ملاإلثراء غري ا

    

رشوعقاعدة ضد    متكل  وأ ملاإلثراء غري ا لا

سلوك  رشوع أو األعامل اخملالفة  للغري ا مل
يدية تجاري الزنيه يف جمال املعارف ا تقلا  لل

سق يع هنج  توى ادلويل  نقاعدة حمددة توضع عىل ا شج مسـ ت  :لمل
يت لوضع قاعدة دوية إذا اك قانون ملزم- تو يث ا با من  نا لن  ل قسـ ح  م
يايس إذا اكن - سـيان  ياغة ال ي للقاعدةجلوهر القانوين اب يد ا لصزال   ق

توى الوطين بلوغ أقىص حد من /ملسـقاعدة حمددة توضع عىل ا ميي  لاإل قل

  .تاملرونة وتطور ونوع يف اجملال القانوين

    

مشأن بيان واحض    نريةبدأ املوافقةب  ملسـت ا
متع احمليل عىل املعارف  بقة  للمجا ملسـ

ها يدية اليت  ميتلكا  لتقل
نريةالاعرتاف خارج اإلقلمي ابملوافقة  ملسـت ا

نفاذ وتقامس املعارف  بات ا بقة وتر لا تيسـ مل
بدلان األخرى  .ليف حمامك ا

سق يع هنج  توى ادلويل  نقاعدة حمددة توضع عىل ا شج مسـ ت  :لمل
ت- يث ا با من  نا ل قانون ملزم إذا اكن  حسـ يت لوضع قاعدة دويةم لو  ق
يايس إذا اكن اجلوهر القانوين للقاعدة - سـيان  ياغةب يد ا لص ال يزال   ق

توى الوطين بلوغ أقىص حد من /ملسـقاعدة حمددة توضع عىل ا ميي  لاإل قل

 .تاملرونة وتطور ونوع يف اجملال القانوين

    

متع    تلزم الاعرتاف الرصحي اب جملقاعدة  تسـ
ند الا نتفاع ابملعارف عاحمليل املصدر 

يدية املربطة  تا متع عىل حنولتقل مبج ممزي 

 .حميل

سق يع هنج  توى ادلويل  نقاعدة حمددة توضع عىل ا شج مسـ ت  :لمل
يت لوضع قاعدة دوية- تو يث ا با من  نا ل قانون ملزم إذا اكن  ل قسـ ح  م
يايس إذا اكن اجلوهر القانوين للقاعدة - سـيان  ياغةب يد ا لص ال يزال   ق

توى الوطينقاعدة حمددة توضع ع بلوغ أقىص حد من /ملسـىل ا ميي  لاإل قل
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يدية تدابري ) أ( لتقلجوانب حامية املعارف ا يةلا ثغرات احملددة) ب( لاحلا يارات) د(و) ج( لا بارات وا خلالا  عت

 .تاملرونة وتطور ونوع يف اجملال القانوين

تخدام اذلي يؤدي إىل    سـقاعدة ضد الا
رضر ثقايف أو رويح أو ميس سالمة 

يدية  لتقلاملعارف ا

سق يع هنج  توى ادلويل  نقاعدة حمددة توضع عىل ا شج مسـ ت  :لمل
يث- با من  نا ح قانون ملزم إذا اكن  يت لوضع قاعدة دويةسـم تو ل ا  قل
يايس إذا اكن اجلوهر القانوين للقاعدة - سـيان  ياغةب يد ا لص ال يزال   ق

توى الوطين بلوغ أقىص حد من /ملسـقاعدة حمددة توضع عىل ا ميي  لاإل قل

 .تاملرونة وتطور ونوع يف اجملال القانوين
    

شأن معارف  تصدار براءات  با سـ
بادئ قانون  مليدية خمالفة  تقل

 اءاتالرب

يقيض قانون الرباءات القامئ بأن 
يقوم طلب الرباءة عىل اخملرتع 

يقي  يني(حلقا ) حلقيقاخملرتعني ا
 والاخرتاع الفعيل

ية ابريس بذكر اخملرتع  قتقيض اتفا
يقي   رصاحةحلقا

بس املمكن يف نظام الرباءات فامي  للا
تاكري لصاحب  هام الا بخيص حتديد اإل س

يدية  .لتقلاملعارف ا

 :ة ضدقاعدة رصحي
شأن املعارف - تصدار الرباءات  ب ا سـ

يدية يف حد ذاهتا دون موافقة  لتقلا
شاركة صاحب هذه املعارف  مو

نا - بح  تصدار براءة الخرتاع أ ممك ا ص سـ
رشوع للمعارف  متكل غري ا ملمن خالل ا ل

يدية  لتقلا

توى ادلويل  :ملسـعىل ا
 ل قاعدة ملزمة دويا -
سري مرجعي للقواعد القامئة-  تف 
يان - سـ   يايسب

توى الوطين  :ملسـعىل ا
 تعديالت حمددة لقانون الرباءات الوطين 

شف عن   للكرشوط حمددة 
يدية  :لتقلاملعارف ا

بقة عىل املعارف  نرية ا ملسـاملوافقة ا ملسـت
يدي  ةلتقلا

توى ادلويل  :ملسـعىل ا
 ل قاعدة ملزمة دويا -
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يدية تدابري ) أ( لتقلجوانب حامية املعارف ا يةلا ثغرات احملددة) ب( لاحلا يارات) د(و) ج( لا بارات وا خلالا  عت

ية- ية/طن قوانني و  قلميإ
تعلقة - ية ا مل مقرتحات يف الاتفا ق

تجارة  نظمة ا يولويج و نوع ا لاب ب مت ل ل
بو ية والو يالعا  مل

ها- يع نطا سري مرجعي للقواعد القامئة أو تو ق  سـ  تف
يايس- يان  سـ   ب

توى الوطين  :ملسـعىل ا
 تعديالت حمددة لقانون الرباءات الوطين
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تدابري  :ألف يةلا لاحلا
 

 

توى ادلويل  سـالالزتامات واألحاكم واإلماكيات القامئة عىل ا يديةمن أجل تأمنيملن  لتقل امحلاية للمعارف ا

ية شلك امحلاية بار لتغطمدى ا  عتالعوامل املأخوذة بعني الا

   

يدية من خالل  بة للمعارف ا لتقلامحلاية املو ج
 الرباءات

بادئ الرباءة  يدية عىل األرحج حبامية  نارص املعارف ا محتظى بعض  تقل لع
يدي شمل نظم املعارف ا تقلالقامئة، لكن هذه امحلاية ال   .ة يف حد ذاهتالت

يقي  ند من اخملرتع ا حلقال بد من احلصول عىل ا يني(لسـ ) حلقيقاخملرتعني ا
يدية  لتقلمبن فهيم أحصاب املعارف ا

يدية  تخذها أحصاب املعارف ا تقلتلزم امحلاية الصاحلة تدابري فعاةل  ي لسـ ت
يونالقابةل للحامية برباءة  .حلقيق ا

برية يف املعايري ادلوية ذات لتوجد مرونة  ية ك هل الصةل بأ
يدية للرباءة، وشمل تاملعارف ا  :لتقل

 ‘الاخرتاع’ تعريف -
تاكرياجلدة (تفسري معايري امحلاية و - شاط الا بوا  لن

يدية) والفائدة بق عىل املعارف ا تقلندما  تط  لع
بعاد - ناد إىلموضوعات قابةل للحامية برباءة ستوا  ست ابال

ياسة العامة  لسـا

ية للمعارف ا لامحلاية ادلفا تقليدية داخل ع
 نظام الرباءات

يدية عديدة حتظى ية امية حبتقل معارف  ئبد سك منم رشوع لمتا مل غري ا
ثال ذكل . لرباءاتاب سعى مودع طلبمو يندما   إىل احلصول  الرباءة ع

نع تقليدية حقوق يف معارف عىل   .الغريصمن 

تدابري احملددة ما ييل لشمل ا  :ت
يدية- نفاذ إىل املعارف ا سني ا تقل  ل ها  لحت ية جزءا من صفبو لتقنحاةل ا

سابقة ية ا نا لا ع متكل لص يل ا تصدار الرباءة دون  ل خالل إجراءات ا ه تسسـ
هذه املعارف  رشوع  لغري ا يدية يف ك(مل احلد األدىن لتقلإدراج املعارف ا

ساعي إاتحة امل يدية إلجراءات مقد تؤدي  لتقلعارف ا
رشوع وغري  متكل غري ا تصدار الرباءات إىل ا ملا لسـ

يه عىل يد الغري   فاملرغوب 
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شأن الرباءات، ومعايري  تعاون  يه معاهدة ا نص  بمن الواثئق اذلي  ل عل ت
يدية،  تقلتويق املعارف ا لتصية اولث يديةتغط تقليف ادلويل للمعارف ا  )لن

يديةو - تعلقة ابملعارف ا ية لفحص الرباءات ا تو بادئ ا تقلا مل جهي ل  لمل
بواابت وو - يدية لا بة اخلاصة ابملعارف ا نا ياانت ا تقلاملعابر وقواعد ا سـ مل لب ل

تخدم يف إجراءات  تصةل هبا،  ية ا سـواملوارد الورا مل تصدار لتث الرباءات سـا
يات حمددة  يةلآ شف طن يف القوانني الو عن املعارف يف الرباءات للك 

يد تصةل هبا،لتقلا ية ا ملية واملوارد الورا  : مهناث
يدية- شأ املعارف ا شف عن مصدر أو  تقل ا ن للك  م
شف و - بقة لكا نرية ا ملسـعن املوافقة ا  ملسـت
نافع العادلو - شف عن تقامس ا ملا  لك

نفاذنظم و للية  نافع طن  ملوتقامس ا

يل دويلنقاش يض و حتل  شف مسـتف رشوط حمددة  للك  ل
يهتا يف  تعلق بفعا يدية مبا يف ذكل ما  لعن املعارف ا ي لتقل

يدية رشوع للمعارف ا متكل غري ا تقلنع ا لمل ل  م

ية - تو بادئ بون ا ب  جهي ل نوع م تعلقة اب ية ا تشأن الاتفا لمل ق
يولويج  لبا

تجارة و - نظمة ا شأن رشوط جديدة يف  لمقرتحات  مب
بو ية والو يالعا  مل

شوف عهنا يدية غري ا ملكاملعارف ا مية جتارية ألهنا رسية ا حتمى لتقل يدية اليت تكون رسية وذات  قملعارف ا لتقل
بقى رسيةو تدابري معقوةل  تخضعت   .لل

 :ا ييلتتعلق قضااي حمددة مب
متع حميل مىت - شف داخل  ترب ا جم  لك  ‘رساي’يع
ية و -  فدور القانون العريف واملامرسات العر
متع و - ية  ية وثقا مية رو للمجحامية املعارف ذات  فق ح

بة هلاحمليل،  مية جتارية اب لنسـلكهنا دون   .ق
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رشوعة سة غري ا نا ملامحلاية من ا ف  :امحلاية مما ييل مل
بس اليت تؤدي إىل األفعال •  للا
تجارةو •  لالادعاءات الزائفة يف مزاوةل ا
هورو • ياانت واإلدعاءات اليت قد تضلل ا مجلا  لب

رشوعة ا ماكحفةتدابري تفسري املرونة يف  سة غري ا ملنا ف مل
رشوع ضد أوسع قاعدة نإلشاء متكل ملاإلثراء غري ا ل وا

رشوع  ملغري ا

يد  املمزية اإلشاراتحامية  بق عىل املعارف ا تقلال  لنط  اإلشارات عىل بلية يف حد ذاهتا ت
يدية،  تجات ذات الصةل ابملعارف ا تقلوالرموز املمزية اليت تربط اب ن لت مل

 :ال سـاميو
تجارية - يديةفهيا لسلع واخلدمات اليت لل العالمات ا  تقلمعارف 
تصديق و - ية وعالمات ا لالعالمات امجلا  ع
ية و - ياانت اجلغرا فا  لب

 

ن ية لصقانون الرسوم والامنذج ا ية عا ية اجلديدة أو األ نا صلالرسوم والامنذج ا ع نإماكية أال تغطي امحلاية الرسوم والامنذج اليت وضعت  لص
ية ية أو و بارات  ظيفابألساس ال نتق  .عت

يه (قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  فمبا 
بري  ياانت وأداء أشاكل ا تعحامية قواعد  لب

 ).الفوللكوري

يل ونقل ما من حامية للمعارف يف حد تسج ذاهتا لكن حتمى وسائل 
يدي القابةل  ثقايف ا بري ا يدية، ال سـامي أشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل ل

 .للحامية

ثقايف  بري ا تعلق بأشاكل ا ثغرات ا يل ا لانظر  تع مل ل لحتل
يدي   (WIPO/GRTKF/IC/13/4(b))لتقلا

 

 القانون ادلويل العام 

 

يولويج نوع ا تعلقة اب ية ا بالاتفا ت لمل ل تصل ابملعارف لا: ق يولويج ا ملنوع ا ب لت
ب نا يدية ا سـا مل تخدامه عىل حنو قابل ل ةلتقل يولويج وا نوع ا سـيانة ا ب ت لص ل

مترار  سـلال

ية لألغذية والزراعة با ية ا شأن املوارد الورا تمعاهدة الفاو ادلوية  ن ث ب : لل
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ية لألغذية والزراعة با ية ا تصةل ابملوارد الورا يدية ا تاملعارف ا ن ث مل لتقل  ل

 

ية لوية أخرىنصوص د شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب إعالن غري ملزم : مل
يدية تصةل ابملعارف ا ية ا شعوب األ تقلبني حقوق ا مل صل ل  لي

ية تو جهيبادئ بون ا ل يدية : م تصل ابملعارف ا يولويج ا نوع ا تقلا مل ب لت ل ل
ب نا سـا مترارل ةمل تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا نوع ا سـيانة ا سـ ب ت لص  ل
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توى ادلويل  :ابء ثغرات املوجودة عىل ا سـا  ملل
 

ثغرة يف امحلاية جانب امحلاية بارات حمددة لحتديد ا  عتا

يدية   القابةللتقلحتديد أو تعريف املعارف ا
 للحامية

بغي حاميهتا عىل الرمغ من  يدية اليت  تنما من تعريف رمسي للمعارف ا لتقل
يدية  تقلإشارة عدة صكوك دوية إىل املعارف ا نة (لل معيداخل جماالت 

يدية  )لتقلللمعارف ا

ية ادلوية نة احلكو تحدث يف إطار معل ا لنارص تعريف  للج سـ مع  م

 

ثغرات يف األهداف الرصحية للحامية يدية لا نظم املعارف ا مية اجلوهرية  تقلا لل  لق
تاكر مية من الا يدية كأشاكل  بنظم املعارف ا قتقل  ل

ثقا يدية والقمي ا لاحرتام نظم املعارف ا ية ألحصاب املعارف لتقل حية والرو ف
يدية  لتقلا

ناء علهيا  يدية واأل ماحرتام حقوق أحصاب املعارف ا  لتقل
يدية وتقوية نظم هذه املعارف تقليانة املعارف ا  لص

يديةدمع  ياة ا يب ا تقلأسا حل  لل
يدية تاكر داخل نظم املعارف ا تقلدمع الا  لب
يدية واحلفاظ علهيا  لتقلدمع صون املعارف ا

متكل  لنع ا رشوعة وغري العادةل م تخدامات غري ا رشوع والا ملغري ا سـ مل
ية من املعارف  تأ نافع ا تقامس العادل  يع ا يدية، و تللمعارف ا مل للم ل شج تتقل ل

يدية  لتقلا
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يدية والاتفاع هبا مرهونني  نفاذ إىل املعارف ا نضامن أن يكون ا تقل لل
بقة  نرية ا ملسـابملوافقة ا  ملسـت

متع تدامة  ية ا للمجالهنوض اب سـ ملمن رشوعة لت تجارية ا مل احمليل واألشطة ا ل ن
يدية  لتقلالقامئة عىل نظم املعارف ا

ية الفكرية غري الئقة عىل املعارف  نح أو ممارسة حقوق  للملكوضع حد  مل
يدية  لتقلا

   

يات القانوية  ثغرات يف اآل نا ل يةل لاحلا
   

يدية اليت ال تغطهيا أشاكل حامية ا املوضوع غري املغطى ملاملعارف ا لكية الفكرية القامئة، لتقل
 :مثل

ست جديدة- يدية اليت  ي املعارف ا لتقل  ل
تاكريةو - يس ا يدية اليت  باملعارف ا لتقل  ل
ست مؤهةل و - هور أو اليت  شوف عهنا  يدية ا ياملعارف ا ملك لتقل للجم ل

شوف عهنا  .مكللحامية مكعلومات غري 

ند ألف أعاله  لبانظر ا

يدية   يةلتقلاملعارف ا يال ُتم اليت مكالرتا ها األ نا شلك جامعي و جتكل  قل تت ب
رسية شوف عهنا أو ا تويف رشوط املعلومات غري ا للكهنا ال  ملك  .تسـ

 

يدية  تاكمل يف حد ذاته للمعارف ا لتقلنظام    م
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يدون أو أحصاب احلقوق غري  ملسـتفا
 املعرتف هبم

يدية  ية داخل نظام املعارف ا تحقاقات امجلا تقلاحلقوق واملصاحل والا ع  لسـ

   
نأشاكل الاتفاع وغريها من األعامل اليت ال 

ها مبوجب القانون القامئ  منعميكن 
شأن  رشوع  شلك غري  تصدار الرباءات  بقاعدة رصحية ضد ا م ب سـ

يدية  لتقلاملعارف ا
 

يدية  تصل ابملعارف ا شف يف الرباءات عام  تقلرشط حمدد  ي   لللك
رشوعامحلاية من   رشملاإلثراء غري ا متكل غري ا مل أو ا وع للمعارف ل

يدية  لتقلا
 

سالمة اإلقرارحق يف  يدية دون  لوا تقلامحلاية من الاتفاع ابملعارف ا متع احمليل إقرارلن جمل رصحي اب

 .املصدر

 

تخدام اذلي يؤدي إىل رضر ثقايف أو رويح أو ميس   سـامحلاية من الا
يدية تقلسالمة املعارف ا  لب

 

   

بقة  نرية ا ملسـاملوافقة ا  عىل املعارفملسـت
يدية   لتقلا

يدية موافقة   أن يوافقوالتقلما من اعرتاف رصحي بأن ألحصاب املعارف ا
منرية  يديةمسـت نفاذ إىل بعض أشاكل املعارف ا تقلبقة عىل ا ل  .لسـ

يذ احلق يف  يةل  شوف عهنا كو يح حامية املعلومات غري ا لتنفتو سـ ملك ض
بقة  نرية ا ملسـاملوافقة ا  ملسـت

بدأ املوافقة رضورة  يح  متو نض بقة عىل ملسـتا ملسـرية ا
يدية آخرين،  شرتكة مع أحصاب معارف  تقلمعارف  م
متع احمليل مبوافقة هذا  شف عهنا خارج ا بق ا جملو لك سـ

متع  ته)بشلك مضين أو رصحي(جملا  .فق، أو بدون موا
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بقة عىل املعارف  نرية ا ملسـاملوافقة ا ملسـت
يدية ونظام الرباءات  لتقلا

 

بقة نما من صةل قانوية واحضة بني نظم املوا نرية ا ملسـفقة ا تعلقة ملسـت ملا
شأن  تصدار براءات  يدية وا بابملعارف ا سـ  لتقل

يدية يف حد ذاهتا-  لتقل املعارف ا
يديةو -  لتقلالاخرتاعات القامئة عىل املعارف ا

يقي وبأن تقوم احلايلالالزتام  تحديد هوية اخملرتع ا حلق  ب
ند من اخملرتع   سـالرباءة عىل 

تقامس العادل  للاحلق يف ا تفاء منافعل نافع نا مبا فهيا (مل احلق يف احلصول عىل ماكفأة عادةل أو غريها من ا
ية نافع غري املا يا وغريها من ا بة ثقا نا نافع ا لا مل سـ مل  ).فمل

نافع اليت تكون  متل للقانون العريف يف حتديد ا ملادلور ا حمل

بة نا سـعادةل و  م
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بارات :جمي بت يف احلاجة إىل معاجلة تكلعتالا يدة  لل ا ثغرات من عدهماملف  ل ا

  

بار   يل عتنوع الا تفا صا  ل

   

بارات اجلوهرية عتالا
ياسة ادلويان  لالقانون وا تصةل مبا ييل لسـ ياسة العامة ا ملشمالن الالزتامات القانوية وأطر ا سـ ن  :لي

تصحر- يولويج وماكحفة ا نوع ا يانة ا ل  ب ت لص  ل
ية - شعوب األ صل وحقوق ا  ل
تدامة واحلصول - ياسة الصحة ا سـ و  عىل األدويةملسـ

ية   ثقا ية وا بارات الاجامت فالا ل ع عت
تصادية ية والا يا قوا سـ  لسـ

شديد عىل ادعاءات • رشوع للمعارف لت ا متكل غري ا ناجت عن ا ملاإلحجاف ا لل

رشوع هبا يدية والاتفاع غري ا ملا ن  لتقل

تدامةو • ية ا ية ا يدية يف ا سـدور املعارف ا ب من ملتقل شع لل  لت

متعات لتقالصةل بني حامية املعارف او • ية  ية والاجامت ثقا هوية ا للمجيدية وا ع ل فل ل
ية   حمللا

يدية و • تخدام املعارف ا تقلا تجارةلسـ ناعة وا ليف ا  لص
ناخ• ئة وا يدية يف مواهجة تغري ا ية املعارف ا مل وأ تقل لبيمه  ل

ية• ياقات ا يدية يف مجموعة من ا مي واإلحاةل إىل املعارف ا سـ لتنظتقل ل  ل

   

يد  ياقات لتقلدور حامية املعارف ا لسـية يف ا
ياسات نع ا سـاألوسع   للص

نافعه؛• تخدام العادل  يولويج والا نوع ا مل حامية ا سـ ب لت   ل

ية؛• شعوب األ صل والاعرتاف حبقوق ا  ل

ية؛• يل الغذا نوع احملا يع  ئ وتعزيز األمن الغذايئ و ص ت  تشج
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يا؛• ناسب ثقا شلك  ية  ف وضامن احلصول عىل اخلدمة ا م ب  لصح

تدام• ية ا ية ا سـ وا ب ملمن لشع  ة؛لت

يف آاثره؛• ناخ و ختف واحلد من تغري ا  مل

يدية يف حد ذاهتا وختصصات ا• تداخل املزتايد بني املعارف ا تقل وا يلل نولو جيو تك ا لب
ية؛ نظا ما  ل

ثقايف• نوع ا تاكر وا يدية يف الا سامهة نظم املعارف ا ل و ت ب تقل لم  .ل

ية حمددة  يا بارات قانوية و سـا سـ ن يةري توف- عت ية ابلفعل حامية أقوى للمعارف طن العديد من اإلجراءات الو قلمي واإل

يدية،  حامتل وجود صعوابت أو موانع أو حواجز أخرى إن مل اب مما يويحلتقلا
ية  ية أو إ نظم و شرتك  توفري جمال  شأن بعد دويل  ميحيدث أي تطور  ن ل م ل قلب ط

يدية؛ ل حن أجممتنوعة   لتقلامية املعارف ا
تج عن قةل - ية الفكرية تن واآلاثر العامة اليت ميكن أن  مللكالوضوح يف قانون ا

تاكر؛ يدية ونظم الا بة للمعارف ا نا بادلويل يف اجملاالت ا تقل سـ  لمل

شواغل - تج عن احلد من الارياب القانوين املربط اب ل واألرابح اليت ميكن أن  ت ت تن
ية يات الائامت سؤو نة أو ا ية ا تعلقة اب نا ل مل ملمكمل يدية؛ مللك  لتقليف جمال املعارف ا

ي - تاك لوا شأن قضااي حامية املعارف ل شرتك  ناجتة عن هنج دويل  نافع ا بف وا م ل مل
يدية  .لتقلا
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بارات ال تدمع   ثغرات ابألخصعتا توى ادلويل  - ل معاجلة ا ثغرات عىل ا سـإماكية أن يكون سد بعض ا ل  ألوانه، حىت سابقاملن
ثغرات بوضوح، نظرا لرضورة تطوير وتقامس  لندما حتدد ا تجارب َّع لاملزيد من ا

توى ادلويل؛ تاجئ أوحض عىل ا بلوغ  بق  رشط  ية  سـالو ن ل سـ ك ملن م  ط
ية اليت حبوزهتا هذه املعارف، مما قد ي- متعات ا يدية وا حملل ونوع املعارف ا تقل جملت ضع ل

سن بعد ادلويل  ليدات عىل ا ل   قواعد؛تقي
متعات  - ثل ا تحقاقات أحصاب احلقوق األجانب،  شأن حقوق وا جملوالارياب  م سـ ب ت

بة  ية صا حا بري؛حملل تلفة إىل حد  ية  ية واجامت ياقات ثقا يدية يف  كاملعارف ا خم ع سـ فتقل  ل
بل الاجتاه - شارية أكرث قوة ونوعا  نة إىل إجراءات ا قواحلاجة ا تملمك تاجئ ست ن حنو 

ية وقانوية هام نيا سـ بة وملكفة بعد الانهتاء مهناسـ  .صعة تكون مراجعهتا 
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ها ملعا:دال يارات القامئة أو اليت ميكن و ضع ا  جلة أية ثغرات حمددةخل

 
تلفة توايت  يارات عىل  خما سـ بقة مخل بارات احملددة ا ملطالا  عت

 

توى ادلويل  ملسـا

 

 

ترباملما يه القواعد احملددة   واحد أو أكرث ملزم صك دويل"1" يت  تو يث اجلوهر وا تععمول هبا مبا يكفي من  لل ق  ل قانوان دويا ملزما؟ح

بارش- يدية  تعلق ابملعارف ا م فامي  تقل  ة؛لي
ية الفكرية- يدية يف نظام الرباءات وجماالت أخرى من قانون ا تعلق ابالعرتاف ابملعارف ا مللك وفامي  تقل  .لي

 

أو شاف للصكوك تفسري أو تطوير مرجعي  "2"
يةنالقانوية   لاحلا

 

بادئ القانوية  نما يه األحاكم وا يةمل سريلاحلا ناسب  تف اليت قد  يات يدياجع مر يل لتقل فامي خيص املعارف ا سبة؟ عىل 
ثال  :ملا

رشوعة؛- سة غري ا نا مل ا ف  مل
ية الفكرية؛-  مللك ومعايري قانون الرباءات وغريه من جماالت قانون ا

رسية- شوف عهنا أو قانون ا ل واملعلومات غري ا  .ملك
ياري غري ملزم واحد أو أكرث صك "3"  معدويل 

 

ية اليت ميكن الا يا سـما يه القواعد واملعايري واألولوايت ا توى لسـ ملسـتفاق علهيا يف شلك صك غري ملزم عىل ا
 ادلويل؟

توى"4" يع ا يايس ر سـ قرار أو إعالن أو مقرر  ملسـ توى ادلويل؟ ف يايس عىل ا ية اليت ميكن الاتفاق علهيا يف شلك قرار  يا سـما يه القواعد واملعايري واألولوايت ا سـ سـ ملسـ  ل
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ية "5" بادئ تو يق ادلويل من خالل  جهي تعزيز ا مسـ لتن
يةو قواأ  جنني منوذ

 

ية"6" ية الو رش تطورات ا يق ا ن  يع ت ل طسـ لن   ت

تعاون"7" يةل ا تدابري ا شأن ا لعمل ادلويل  ل سـهتدف ب بادرات  توجود برامج ومواد و  :م

ياسة العامة تكوين الكفاءات واملواد اجلوهري- بة لإلجراءات القانوية وإجراءات ا سـة اب ن لسـ   لن

ية ألحصاب املعارف اات تقوية القدر- ل ا  تقليديةلعمل

ها- سات وتو ناء املؤ جهي  س  ب

تحدة - نظومة األمم ا يق بني الواكالت داخل  تعاون وا مل ا سـ مل  لتن

هور- ية وتكوين الكفاءات لصاحل عامة ا تو مجل ا ع  ل
ميي توى اإل قلا  ملسـ

نايئ، مبا فهيا الصكوك اخلاصة  • ميي أو ا ميي أو دون اإل توى اإل ثالصكوك القانوية املربمة عىل ا سـ لن قلمل يديوضوع ابملقل ية الفكرية ا لتقلوقانون ا  مللك

توى اإل • نة عهنا عىل ا ياسة العامة ا تعلقة اب ية أو ا يا ياانت ا قا سـ ملعل سـ مل سـ سـ ملب ل ل نايئل ميي أو ا لثميي أو دون اإل قل   ل

ميي • توى اإل متدة عىل ا ية ا رش ية وأشاكل أخرى من اإلرشادات ا منوذ قلالقوانني ا ملع سـل يع ملت ل  ج

باد • ية وا منوذ يق ا ملاملوا جث متدة عىل ل يات بأفضل املامرسات ا تو ية وا تو ملعئ ا ص ل جهي ميي أو ل توى اإل قلا مييدون ملسـ  قلاإل

يدية • ية يف جمال املعارف ا متعات ا ية إىل دمع تكوين كفاءات ا ية الرا نا ية وا ية ودون اإل بادرات والربامج اإل تقلا حملل ئ ث مي مي لمل جملل م قل  قل
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توى الوطين  ملسـا

يديترشيعات محلاية املعارف ا • ية الفكرية ا تقليدية، مبا فهيا الصكوك اخلاصة وقانون ا لتقل  مللكل

 

ياسو • يدية وحاميهتا العامةةلسـأطر ا يات اإلدارية للهنوض ابملعارف ا تقل واآل ئة والزراعةلل ثل الطب والصحة العامة وا ي، مبا يف ذكل داخل جماالت حمددة    لبم

 

تو • ية وا تو بادئ ا ية وا منوذ يق ا صواملوا ل جهي ل مل جث سات أخرىل ية أو مؤ متدهتا سلطات و سيات بأفضل املامرسات اليت ا طن  ع

 

يدية • ية يف جمال املعارف ا متعات ا ية إىل دمع تكوين كفاءات ا ية الرا بادرات والربامج الو تقلوا حملل ن لمل جملط  م

 

 
ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل


