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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالثامنة  الدورة
 2011مايو  13 إىل 9جنيف، من 

الفكرية مسرد املصطلحات الرئيسية املتعلقة بامللكية 
  وأشكال التعبري الثقايف التقليدي

  األمانةمن إعدادثويقة 

 

يدية والفوللكور قررت  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع نة("م ") للجا
سابعةيف دورهتا  رشة، املعقودة منلا سمرب 10إىل  6 ع  شأن مرسداتعد األمانة "، أن 2010 يد يا  ب اصطال ح

نة كام أوىص بذكل بةل  يحه كويقة معلومات إىل ادلورة ا يدي و ثقايف ا بري ا ية الفكرية وأشاكل ا للجا ث تقل ل ملقتع ت تمللك ل  ل
WIPO/GRTKF/IC/17/8."(1( يف تقريره امللخص  ما بني ادلوراتاألوللفريق العامل ا

 

سارد اليت أعدهتاتستو .2 ملند هذه الويقة، قدر اإلماكن، إىل ا تحدة ث بل وإىل صكوك األمم ا نة من  مل ا الصكوك وقللج
سارية لادلوية ا بان . ل تعاريفحلسـوتأخذ كذكل يف ا ية لا شاريع القوانني الو سارد املوجودة يف القوانني و ن وا م طمل

تعددة األطراف  ية والصكوك  مواإل سارات األخرىقلمي نظامت وا ملوا يسمل ند تعريف املصطلحات .م والقوا  إىل يستو
بو وواثئق برامج واثئق مع نة وغريها من واثئق الو معلل ا ي  املقرتح  املصطلحاتتعريفومع ذكل، فإن .  أيضاهاللج

ثقايف مللكية الفكرية ذات صةل اب مصطلحات أخرى يكون من اجملدي تعريف، وقد اكمالليس  بري ا لوأشاكل ا لتع
يدي تارة بطرق أخرىلتقلا خمل، وقد تعرف املصطلحات ا  . أيضاّ

ند  .3 ية إىل املصطلحات خاستوا سـيار املصطلحات الر تخداما األئيت ًكرث ا ثيف الويقة سـ
WIPO/GRTKF/IC/18/4 Prov.تارختل املصطلحاتوال . ت والواثئق األخرى املربطة ابملوضوع  ةخمل ا

                                                           

نة  1 رشة  سابعة  للجرشوع تقرير ادلورة ا ع ل  ).WIPO/GRTKF/IC/17/12 Prov. 1(م
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ها هاتعريف أي   أومسارد بأيةملقرتح يف املرفق ا يفوتعر نةسابقة يف واثئق لآخر  تدى  للج  منأو يف أي صك أو 
ميي أو وطين آخردويل تارالويس الغرض من . قل أو إ ية ا خململصطلحات الر ها ةئيسـ يح املقرتحيفوتعر ابلرضورة  تلم 

نة علهيااق اتفإىل شاركني يف ا للج ا ية و. مل لوهذه الويقة يه ويقة إعال م ث لفريق العامل يس من املطلوب أن يؤيد اث
ثاين ما بني ادلورات تارة أويأو  لا خملمتد املصطلحات ا ها  ع  .املقرتحيفتعر

نة يف دورتااختذهت ات اليتلقرارلووفقا  .4 رشةهيللج ا سادسة  عا ا توايلل رشة عىل ا سابعة  ل وا ع  مرسد "ُأعد، ل
يةملصطلحات اب يةئيسـالر ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ث ا  )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13" (مللكمل

ية "ّوأعد  تعلقة اب ية ا مللكرسد ابملصطلحات الر مل سـ يديةئيم " لتقلالفكرية واملعارف ا
)WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8( . رسدوترد  ث أعاله يف هذه الويقةين املذكورينملبعض مصطلحات ا

يدي تصةلمألهنا  ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع رسد . ل ثالثة يف  سارد ا نظر يف إماكية مجع ا نة ا موقد تود ا ل مل ن ل للج
بري واحد يف وقت الحق، علام بأن بعض املصطلحات يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا تع  تقل ث لت ل

يدي ثقايف ا تقلا  .لل

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون هذه  .5 ًإن ا للج
ها فقالويقة ومر  .ث

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

 املرفق
ية الفكرية و تعلقة اب ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل ئيسـ يديم ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل

 

تحوير  لا

نف  يري  تحوير هو فعل  مصا تغ يا أو يف املكل العام(ل يدي ) محمسواء اكن  بري ثقايف  تقلأو  تلف عن سابقتع خي، لغرض 
ت ُالغرض اذلي ا نف جديد تسـ تج عن ذكل  يث  مصخدم من أجهل يف األصل،  يه مجُدينحب سابق ف  لنارص العمل ا ع
نارص اجلديدة يري-لعوا يجة  للتغ املضافة    1.كنت

سب قاموس بالك نفات سـتئ، فإن ألحصاب حق املؤلف احلق الاBlack’s Law(2(س لو حو تحداث  مصثاري يف ا سـ
يات حتويرأو  ،مشـتقة نف احملميمعلإجراء  ية 12تونص املادة . ملص، عىل أساس ا نفات األد ية برن محلاية ا ب من اتفا ملص ق

ية عىل  ثاري يف ترصحي يمتتع مؤلفلفنوا ية حبق ا ية أو ا نفات األد سـتئ ا ن ب ها أو إجراء أي لفملص نفاهتم أو تعد يلحتوير  مص
 .حتويالت أخرى علهيا

شاركة  ملاملوافقة وا

بولما  هذا املصطلحمقمن تعريف  ل دويا   .ل

ياقات إ يل يف أحد ا لسـو يولويج ن عىل ق نوع ا ية ا تخدام اتفا بالرمغ من ا ت لسـ ل بارة ) ي(8 يف املادة 1992لسـنة ق لعمهنا 
شاركة" رست قرارات "مموافقة و شأن املادة ف، فقد  بتلفة   ةاملوافق"هذا املصطلح مرارا وتكرار عىل أنه يعين ) ي(8خم

نرية بقة ا ملسـتا  3."ملسـ

يدون  ملسـتفا

بولما  هذا املصطلحمقمن تعريف  ل دويا  بري إىل القول إن  العديد من أحصاب املصاحل ذهب ومع ذكل، .ل لتعأشاكل ا
ترب معوما  يدي  ثقايف ا تعا تقل شـهئا لل يث  ية من  نجام مع يهتاح تصةل هبذه ينبغي أن تعود، ومن مث ملكو م أي حقوق أو فوائد 

يدي . لاملواد إىل امجلاعات ويس إىل األفراد ثقايف ا بري ا ترب األفراد كأحصاب أشاكل ا تقللكن يف بعض احلاالت، قد  ل تع ليع ل
يدين من امحلاية  4.مكسـتفو

ية اخلاصة حبامية أشاكل ا ية واإل لوتعطي بعض القوانني الو ميط ية قلن شعوب وامجلاعات ا يدي احلقوق  ثقايف ا نبري ا لل تقل ل ملعتع ل
بارش مشلك  ية. ب نح احلقوق إلدارة حكو ثري من هذه القوانني  ميد أن ا ميلك يان ب رشوطا يف أغلب األ ح، ويكون ذكل  م

يه ما ب يتو نح احلقوق يف اج تعلقةسـتخدام متأىت من  يدي حنو الربامج ا ثقايف ا بري ا ملأشاكل ا تقل ل لتع ية لتمن ابل لتعلميية ا
تدامة و ثقافةملسـوا ية وا لالرتاث الوطين والرعاية الاجامت  .ع

                                                           

1 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of 

Copyright and Related Rights Terms, WIPO, p. 264. 
تخدمة 2 سخة ا سـا ملن نة، من إعداد براين غارنرل ثا سخة ا م ألغراض هذه الويقة يه ا ل ن  .لث
شعو 3 ثاين  تحضريي ا يات املقدمة للمفاوضني األفارقة يف الاجامتع ا تو للا ل ل ص ية، بل ية األفر ية وامجلاعات ا يق األ حملل صل

UNEP/CBD/COP/10/INF/37 ،14 توبر  .2010ك أ
نة  4 رشة  سابعة  للجرشوع تقرير ادلورة ا ع ل  ).WIPO/GRTKF/IC/17/12 Prov. 1(م
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يديلتحامية أشاكل ا"ث من ويقة 2تونص املادة  ثقايف ا تقلبري ا ل  WIPO/GRTKF/IC/18/4( "وادمرشوع م: لع

Rev(.عىل ما ييل : 

يدي لفائدة ثقايف ا بري ا تقلبغي أن تكون تدابري حامية أشاكل ا ل لتع ل  :ين

يار  ية :1خلا شعوب األ صل ا ية واألمم 5وامجلاعاتل ثقا ية وامجلاعات ا ف وامجلاعات ا ل  ]وأفراد هذه امجلاعات[حملل

يار  ش: 2خلا ية ومهنا ]مثل[ات، عوب وامجلاعلا شعوب األ صلا ية امجلاعاتو وامجلاعات ل يةحملل ا ثقا فوامجلاعات ا  أو األمم/ ول
يات  .قلوفرادى اجملموعات واألرس واأل

نة عىل[[ يدي ]امللكفة بصون] [و []متاملؤ ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع ها[ل  ]ُ يفرتض أن تعود إلهيااليت ]متتلكأو اليت 
 :]وفقا

يار [ يةللقوانني: 1خلا ية/طن الو يةأو املامرسات / وحمللا  ملعنا

يار  يهنا و: 2خلا يق امجلاعات، أو ممارساهتا/نلقوا   ]ثمبا فهيا القانون العريف وموا

يدي اليت حتا  أو]و[ ثقايف ا بري ا تقلفظ عىل أشاكل ا ل لتع بارها  أو تراقهباأول تفع هبا أو تطورها اب عت   ]خصائصمن [تن
ثقايف ية وتراهثا ا ية والاجامت ثقا لهويهتا ا ع يال هلام[ فل بريا أ صأو  يدي خاص بأمة ما، ويف حاةل.]تع بري ثقايف  تقل   اإلدارة تع

 .]احمليل/مثلام حيددها القانون الوطين

شاور  لتا

يحة أو رأي خشص ماقاموس بالكس لوسب ح شاور هو الامتس  نص، فإن ا بادل . لت سار اذلي  شاور إىل ا يل ا يتو مل ت لحي
تقامس املعارف واآلراء. األشخاص خالهل اآلراء واملعلومات سار  سارا يف اجتاه واحد فقط، بل  شاور  لويس ا م م لت ويعين . ل

نب والاسـامتع إىل ما دلى  با إىل  شاور العمل  جا ن جت  .الطرف اآلخر واختاذ إجراءات وفقا ذلكلل

ية شاور واملوافقة مرتابطان دلى امجلاعات األ بعض أن ا صلويرى ا ت شاور، ميكن . لل للومن خالل ا مسـتخدمني من الغري لت
تطلب املوافقة واألشخاص  يهم ما اذلي  نحون ف هم هذه املوافقة، وميكن لألشخاص اذلين  تعني أن  بني اذلين  نا ميا ي سـ ُتمنحمل

يهامل هام اتما ما اذلي يوافقون  هموا  علوافقة أن  ف  6.يف

ية قونص اتفا نظمة العمل ادلوية رمق ت ل  شعوب األ169م شأن ا صل  ل تقةلب بدلان ا ية يف ا سـية وا ل ملبل  عىل ،1089، لعام لق
شاورات  تدابري املقرت"ملرضورة أن جتري ا شأن ا توصل إىل اتفاق  ناسب للظروف، بغرض ا لية صادقة ويف شلك  ب ل م حة بن

بوها لأو إىل   ))2(6املادة ." (ق

ية ثقا فامجلاعة ا  ل

ية"ُِّعرفت  ثقا فامجلاعة ا تضامن ومتزي"ل شعور قوي ابلوحدة وا ية شديدة الامتسك حيس أفرادها  َّ عىل أهنا وحدة اجامت ل ب  عن ع
ية أو  ثقا ها ا ثقافهتا أو معا بغريها من امجلاعات  ل فب يةمل ثقافة الورا ثنرص مغاير  لل   7.ع

                                                           

رشوع املادة: مالحظة من األمانة[ 5 ية جزء من  مهذه احلا تلفة من امجلاعات] شـ بقات  ية رشح  خمحا ط ت  .شـ
6 Terri Janke, Pathways & Protocols – A Filmmaker’s guide to Working with Indigenous People, Culture 

and Concepts, p. 51. 
رسد اقرت 7 مرشوع  يوسكو، م ية  نة هوندا الو تب  نحه فريق من اخلرباء يف  لل ن ل طجل  .TER/CH/2002/WD/4 ،2002مك



WIPO/GRTKF/IC/18/INF/7 

Annex 

3 

ث نوع ا لا  قايفلت

ثقايف إ نوع ا ليل ا ت متعاتلحي بري عن ثقافات اجملموعات وا جملىل شـىت وسائل ا بري هذه داخل اجملموعات .لتع تع ونقل أشاكل ا لت ُ
يهنا  8.بوامجلاعات وفامي 

ثقايف بري ا لأشاكل ا  لتع

ثقايف بري ا نوع أشاكل ا تعلقة حبامية وتعزيز  يوسكو ا ية ا لتعرف اتفا تع ت مل ن لل نة ،ق يدي، أشاكل ا2005لسـ  ثقايف ا تقلبري ا ل لتع  ل
متعات واحلامةل ملضمون ثقايف"أهنا ب ئة عن إبداع األفراد وامجلاعات وا نا بري ا جملأشاكل ا شـ ل    9."لتع

ثقايف  لالرتاث ا

تعلقة حبامية الرتاث العاملي  يوسكو ا ية ا ملألغراض اتفا ن ل نة ق يعي،  ثقايف وا سـا ب لل ثلام 1972لط ترب ما ييل كرتاث ثقايف،  م،  يع
ية1املادة يرد يف   :ق من هذه الاتفا

نقوش: اآلاثر) أ( تاكوين ذات الصفة األثرية، وا نارص أو ا باين، وا تصوير عىل ا نحت وا لاألعامل املعامرية، وأعامل ا ل لع مل ل ، ل
تارخي، أو الفن، أو العمل؛ ية من وهجة نظر ا نا ية ا مية عا يعا  ها  هوف، ومجموعات املعامل اليت  لوا ئ مل ثمج ل سـتلك  ق

مية : تاجملمعا) ب( يعي،  نظر  ها، أو اندماهجا يف  نا بب عامرهتا، أو  ها  تصةل، اليت  نعزةل أو ا باين ا قمجموعات ا ب ت مل مل طمل م سق س بل
تارخي، أو الفن أو العمل؛ ية من وهجة نظر ا نا ية ا لعا ئ  سـتثمل

ناطق مبا فهيا : املواقع) ج( يعة، وكذكل ا شرتكة بني اإلسان وا ملأعامل اإلسان، أو األعامل ا ب ن مل مية لطن ها  قاملواقع األثرية، اليت  ل
ية ية، أو األنرتوبولو نولو ية، أو اإل ية، أو امجلا تار نظر ا ية من وهجة ا نا ية ا جعا ج ثث ل خي ل ل ئ  .سـتمل

ية ثقا هوية ا فا  لل

ية الصةل القامئة بني جامعة ثقا هوية ا فيقصد اب لل ية أو لغوية أو غريها-ُ ية أو إ ثن و ية، وحق لك جامعة يف -طن ثقا ياهتا ا ف و لح
 10.فهتا اخلاصةثقا

يل قاموس روبري لعمل الاجامتع إىل  هو"حيو يةيلا ثقا فة ا متع أو ثقافة عىل األفراد، و" ل بارها تأثري  جماب تأثري األفراد كذكل عىل عت
متع  11.جملذكل ا

نظمة العمل ادلوية رمق  ية  لونص اتفا مت تقةل169ق بدلان ا ية يف ا ية وا شعوب األ شأن ا سـ  ل بل صل ل ملب نة لق ، عىل 1989لسـ، 
ية  تعلق هبويهتا الاجامت شعوب فامي  هذه ا ية  ثقا تصادية وا ية والا تام للحقوق الاجامت يق ا عرضورة أن تعزز ادلول ا ي ل ل ع لل ف ق لتحق

ساهتا يدها ومؤ ية، وبعاداهتا وتقا ثقا سوا ل  12.فل

ية ثقا ية ا فا  لمللك

تعلقة ابلوسائل اليت  ية ا ملتعرف الاتفا ترياد وتصدير ق نع ا سـتخدم حلظر و مسـ يةت ية بطرق غري ملكونقل  ثقا تلاكت ا ف ا ل ملم
نة مرشوعة ية، 1970لسـ،  ية أو علام بارات د شلك حمدد، ال ها لك دوةل  تلاكت اليت  ية بأهنا ا ثقا ية ا ن، ا ت ب ملم نل تصف ف يمللك ع
يةتمكمتلاك تا ئات ا تارخي، أو األدب، أو الفن، أو العمل،  واليت تدخل يف ا تارخي، أو ا بل ا ية لعمل، أو ما  ل ذات أ ل ل ل لفمه : ق

                                                           

ثقايف، من ) 1(4املادة  8 بري ا نوع أشاكل ا تعلقة حبامية وتعزيز  يوسكو ا ية ا لاتفا تع ت مل ن لل  .2005ق
ثقايفمن ) 3(4املادة  9 بري ا نوع أشاكل ا تعلقة حبامية وتعزيز  يوسكو ا ية ا لاتفا تع ت مل ن لل  .2005، ق
10 UNESCO Thesaurus, http://www.vocabularyserver.com/unesco/?tema=2563. 
11 Le Robert, Dictionnaire de Sociologie. 
نظمة العمل ادلوية رمق  12 ية  لاتفا م ية وا169ق شعوب األ شأن ا صل  ل تقةل، ب بدلان ا سـية يف ا ل ملبل  ).ب)(2(2، املادة 1989لق
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هامة لصلهتا بعمل ) أ( رشحي، والقطع ا بات، ومن املعادن أو عمل ا يوان وا نادرة من مملكيت ا لاجملموعات والامنذج ا ت ن حل لل ل
تارخي، مبا) ب(احلفرايت؛  تعلقة اب تلاكت ا لوا مل تارخي الاجامتعي، ملم تارخي احلريب وا يا، وا نولو ل فهيا اترخي العلوم وا ل ج لتك

يني واملفك ياة الزعامء الو طنو بالد؛ ح هامة اليت مرت هبا ا نانني واألحداث ا لرين والعلامء وا ل يب عن و) ج(لف يات ا لتنقتاج  معل ن
نالقانوية وغري القانوية(اآلاثر  شافات األثرية؛ ) ن تورة ) د(كتوالا ية  ية أو اتر بوالقطع اليت اكنت شلك جزءا من آاثر  خي ن مت ف

تام احملفورة؛ واآلاثر اليت مىض علهيا أكرث ) ه(أو من مواقع أثرية؛  نقوش والعمالت واأل خمن مائة عام، اك ياء ) و(ل شـواأل
ية؛ نولو ية األ جذات األ ث ية، ومهنا) ز (مه ية ا تلاكت ذات األ نوا مه يد، " 1: "لفملم يا اب نوعة  لالصور واللوحات والرسوم ا لك ملص

ها  تخدمت يف ر مسأاي اكنت املواد اليت رمست علهيا أو ا ناء الرسوم (سـ ية وسـتثاب نا عا يدلص نوعات املزخرفة اب لا " 2"؛ )ملص
ها؛  تخدمت يف  ية، أاي اكنت املواد اليت ا نحواتت األ صنعوالامتيل وا ُ سـ صل مل نقوشة أو املرشومة أو " 3"ث ية ا ملوالصور األ صل

بوعة عىل احلجر؛  نعت مهنا؛ " 4"ملطا ية، أاي اكنت املواد اليت  ية األ صواجملمعات أو املربات ا صل ن طوطات واخمل) ح(لفك
ن ية خاصة لا بوعات القدمية ذات أ تب والواثئق وا مهادرة وا ملط ية، أو (لك ية أو األد ية أو ا ية أو ا تار ية ا نا بمن ا لعلم ن خي ل لفل ح

نفردة أو يف مجموعات؛ )غري ذكل نفردة أو يف مجموعات؛ ) ط(م، سواء اكنت  ها،  موطوابع الربيد والطوابع األمريية وما ميا ثل
سـامنية؛، مبا فهيا احملفواحملفوظات) ي( ية وا ئوظات الصوية والفوتوغرا ل نة، ) ك (فت سـوقطع األاثث اليت يزيد معرها عىل مائة 

ية القدمية  .سـيقواآلالت املو

 املؤمتن هل

نا عىل " املؤمتن هل"أن ) Black’s Law(جاء يف قاموس بالكس لو  سؤوال أو مؤ سة يكون  متهو خشص أو مؤ م طفل (س
ياء أخرى  تلاكت أو أوراق أو أ شـأو  يل ).مثينةمم سه،  سب القاموس  حي و نف رعاية يشء أو خشص  إىل" الائامتن"ح

ته  يش أو الوقاية أو األمنقبومرا خشص يؤمتن عىل يشء أو "بأنه " املؤمتن هل"كسفورد ّ ويعرف قاموس أ.لتفتألغراض ا
ّخشص؛ أي ويص، قمي ُّ يعرفه بأ" .ٍ سرتن  فأما قاموس مرمي و شخص اذلي يصون وحيمي أو حي: "نهيب  ." عىلظافلا

ياق " املؤمتن هل"يوشري مصطلح  يديسـيف  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ياانت األخرى ل شعوب واألفراد وا لك إىل امجلاعات وا ل
ية وغريها من املامرسات تخدهما وتطورها وفقا للقوانني العر يدية و فاليت حتافظ عىل املعارف ا سـ تتقل تلف هذا املصطلح . ل خيو

ية"عن مصطلح  تخدام حيمل معىننه ، أل"مللكا ية عن ضامن ا سؤو سـ ا ل يديمل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تفق وقمي  ل يمبا 
 13.امجلاعة وقانوهنا العريف

ياق العريف  لسـا

ياق العريف"حييل  تعامل" لسـا يب  سـإىل ا ثل األسا ية للجامعة،  يو ياة ا يدي وفقا ملامرسات ا ثقايف ا بري ا لأشاكل ا ل حل تقل ل متع م ل ل
تادة اليت  يبا سخا من أملع يون  نيع هبا احلريون ا حملل بري الفف  14.للكوري امللموسةولتعشاكل ا

يق القوانني  يةف العرثواملوا

ناس علهيا بصفهتا  أعراف مؤلف من"قانون  بأنه" القانون العريف"ف قاموس بالكس لو ّعري نبات قانوية أو لتعارف ا متطل
ية، و تقداتمن مقواعد سلوك إلزا يةجد معممارسات و تصاديلجوهرية و سـ أسا نهيتجزأ وجزء ال قنظام اجامتعي وا  م 

 ".قواننييف حمك الكام لو اكنت  عاملُت

                                                           

ية  13 سـرسد املصطلحات الر ية الفكرية واملئيم تعلقة اب مللكا يدية، الويقة مل ثعارف ا  .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8لتقل
14 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against ILLICIT 

Exploitation and Other Prejudicial Actions, 1982, Part III, para. 42. 
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يا، ومجموعة "أنه لقانون العريف وجاء يف تعريف آخر ل حملبادئ معرتف هبا  نقوةل متداوةل قواعد أكرث حتديدا معايري أو م مو
هاياهشف ساتتطبق و تدير س مؤ ياةل امجلاعة  حليع جوانب ا يد ادلاخيلهج وتومج  15".لصعها عىل ا

سـتلف طرق و ها يجتخت بعضد القوانني العرية  ية أو مقننةالقوانني فقد تكون . بعضعن ف شفهتوبة أو  وقد تكون  مك
بارات رصحية بقة يف بعموصوفة  يديةمط أو  همة. لتقلاملامرسات ا نارص األخرى ا ملومن ا " الرمسي"تاإلقرار أو الارباط  لع

بدل اذلي مةاألنظ بتكل القوانني يف ية  لل القانوية الو ن بار  يف ةامساحلامل وعالأحد و. امجلاعةفيه قمي تطن يف األعراف بعض عتا
بارها ملزمة يف نظر امجلاعةهو القانون حمك  ساريةرساتللماموصف  أو كوهنا جمرد عتمدى ا  .ل ا

ياة امجلاعات حوتعلق القوانني العرية جبوانب عديدة من  ف ياهتم فامي خيص جوانب فهـي حتدد حقوق أفراد. ت سؤو ل امجلاعة و م
ياة ياهتم وثقافهتم ونظرهتم  للحهممة من  نفاذ إلهيا، : ح ية وا تخدام املوارد ا تعلق القانون العريف اب لإذ ميكن أن  يع سـ لطبي

ية، و تصةل ابألرض، واإلرث وا مللكواحلقوق والالزتامات ا ثقايفتدبري أمور مل ية، واحلفاظ عىل الرتاث ا ياة الرو لا  ونظم ححل
 16.املعارف وعدة أمور أخرى

ناك من يدفع بأن  يدية، واليت حتيتألف القانون العريف هو ها امجلاعات ا ية اليت متار تقلمن األعراف األ لصل ياهتاس  طمل يف 
ية عقوابت ية. ق خرهاعىلحمل  توبة وغري موحدة عرب اجملموعات اإل نومعظم قواعد القانون العريف غري  ُتعزى ن وميكن أ .ثمك

ية الا ية الاجامت تارخي وا شأ وا نوعة مهنا اللغة والقرب وا ية إىل عوامل  عتالفات يف القوانني العرية للمجموعات اإل ل ن نت ن ف بخ لث مل م
تصاد تغري قواعده من حني . قالا تحرك،  تا بل هو قانون  تويس القانون العريف قانوان اث مب تجىل فهيا الظروف تلىل آخر إل

تغري تصادية ا ية والا ملالاجامت  17.ةقع

 فاملامرسات العرية

ياة امجلاعة تخدامات اليت تدير وتوجه جوانب  حميكن وصف املامرسات العرية بأهنا األفعال والا وتكون املامرسات . سـف
ها ها و سدة يف طريقة  تأصةل داخل امجلاعة و ية  معلالعر ش م عيف بارها .  جم نة يف حد " قوانني"عتوال ميكن ا نتقةل و مقسـ م

 18.ذاهتا

  األعراف القامئةسـتخدام وفقالا

هادئ اخلاص حبامية املعارف ايعرف  يط ا نوب ا ميي  لاإلطار اإل حمل جل ثقايفقل بري ا ليدية وأشاكل ا تع لتقل نة ل ، 2002لسـ، 
تخدام تخدام"بأنه   وفق األعراف القامئةسـالا يديةسـا ثقايف وفقا للقوانني واملامرسات  أو لتقل املعارف ا بري ا لأشاكل ا لتع

ية   ".قليدينيلتاألحصاهبا فالعر

توسـتخدامالا"يوشري مصطلح  متراروجود إىل " صل وفق األعراف القامئةامل ا يوية يف  يةسـا تخدام امجلاعاتحو ية سـا صل األ
يديةل يهنا وممارساهت/ ولتقللمعارف ا يدي وفقا لقوا ثقايف ا بري ا نأو أشاكل ا تقل ل لتع يةال   19.ف العر

                                                           

15 Protection Rights over Traditional Knowledge: Implications of Customary Laws and Practices, Research 

Planning Workshop, Cusco, Peru, 20-25 May, 2005. 
16 Draft Customary Law and Intellectual Property Issues Paper – version 3.0 (December 2006), 

www.wipo.int/tk/en/consultations/customary_law/index.html. 
17 Paul Kuruk, “African Customary Law and the Protection of Folklore”, Copyright Bulletin, XXXVI, No.2, 

2002, p. 6, quoting, in part, Paris, 15 June 1982, Gazette du Palais, 1982.2, Summary, p. 378, or Paris, 25 

April 1978, Gazette du Palais, 1978.2, p. 448. 
18 Customary Law and Intellectual Property Issues Paper,  op.cit. note 16. 
ية الفكرية وامل 19 تعلقة اب ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل سـ يدية، الويقة ئيم ثعارف ا  .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8لتقل
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تق نف ا شـا  ململص

تقة"حييل مصطلح  نفات ا شـا توزيعات قانون حق املؤلف، إىل ، يف "ململص تحويرات وا لالرتجامت وا شاهبة ل تحويالت ا ملوا ل
نفات امل ناء عىل املادة وجودة سابقاملصاليت جتري عىل ا ية  ب وا ساس حبق) 3(2حملم ية برن، دون ا ملمن اتفا  يف ني املؤلفوقق

نفات  شمل مجم20.املوجودة سابقاملصا ياان مبعىن أوسع  تخدم هذا املصطلح أ يو حسـ ناء /وعاتيُ ية  نفات ا بيعات ا حملم ملص جتم
ية برن ) 5(2عىل املادة  ناء عىل املادة (قمن اتفا نة 2.10بوأيضا  ية  تجارة العا نظمة ا سـ من اتفاق  مل لل شـأن 1994م ب 

تجارة تصةل اب ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل نة معاهدة من 5، واملادة )ياتفاق تربس (مللك شأن حق املؤلف،  بو  سـ الو ب لي
شمل 1996.21 تق"يويف هذا الصدد،  نف ا شـا يغة قابةل للقراءة " ململص ياانت أو غريها من املواد، سواء يف  صمجموعات ا لب

يغة أخرى، اليت شلك إبداعات فكرية  تعىل اآلةل أو يف  توايهتا أو تريهباص يار  تبب ا حمس خت ية برن 22.ب نفات قوحتمي اتفا ملصا
يعات إىل نفات جتميف شلك مجموعات أو  تقة األخرىملص جانب ا  23.ملشـا

تق نف  يف  نوي للمؤلف حق الغري يف تأ يد احلق ا شـوميكن أن  مص ل مملع ناء عىل . يق شخص  ندما حيق  تايل، حفىت  بواب ل ع ل
نف  شويه  تق، جيوز أن يعرتض املؤلف عىل أي  نف  يف  تأ تخدامه  نف أو ا للمصعقد أو قانون تعديل  ت شـ مص ل ل سـ ممص

ته بسمعيه رضر   .ف

يفت بعض األنظمة القضا يديكوقد  ثقايف ا بري ا تقة يف جمال أشاكل ا نفات ا تقلية تعريف ا ل تع شـ ملص لئ ل سب . مل اإلطار حو
ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا هادئ اخلاص حبامية املعارف ا يط ا نوب ا ميي  لاإل تع تقل حمل لجل ل ل نة قل ، فإن هذا املصطلح 2002لسـ، 

ثقايف ا بري ا ند إىل أشاكل ا تاكر فكري  ليل إىل أي إبداع أو ا تع ب لحي تق مهنايست شـيدي أو  ُتقل ي  24.ل

 األفعال الضارة

سمعة وفقا للامدة " ضار"حتيل صفة  رشف أو ا ساس اب لإىل  ل يا (6م ية برن) ناث يل مصطلح . قمن اتفا إىل يشء " فعل"حيو
سه نف  تدخل الفعيل يف ا يري أو ا نفغري ا ملص ل نف" صةلذو "فهو فعل . لتغ يف مصطلح .ملصاب إىل  "مساس"ُض وقد أ

ية برن يف نف اليت اكنت فهيا إساءة للمؤلفقاتفا تخدامات ا يل من أجل إدراج ا ملص تعديل برو سـ  إىل حاملصطليوشري . كسـ
 25.هؤلف بأسلوب يريم إىل إحلاق الرضر مبمصنفيُنقل فهيا احلاالت اليت 

شف  لكا

شف"، فإن قاموس بالكس لوحسب  هار للح" لكا سار ظهو إ لقائق أو فعل أو   ا يفمعروفبيشء مل يكن  لتعريفم
سابق  .لا

شف"ويف جمال حق املؤلف، قد يعين  هور للمرة األوىل" لكا نف  للجمإاتحة  نفات شلك من . مص رش األول  للمصوا لن
شف يد املمكنهشلككون  دون أن ي-لكأشاكل ا شف أيضا عن مبا أن  -ح الو نفات من خالل أفعال لكمن املمكن ا ملصا

ثل األداء العلين  سخ،  مغري ا هور بواسطةلن بث  للجموا نقل ( الاكبل ل سليكلا ناء 26).لا هذا الزتاما  بويس الاعرتاف حبق  ك ل
ية برن إىل . لعىل القواعد ادلوية حلق املؤلف قوشري اتفا ياق ت هور يف  شوف عهنا  نفات ا تخدام ا سـا ملك ملص للجمسـ

                                                           

ية برن) 3(2املادة  20 نف األديب أو الفين من حتويالت أخرى تمتتع ال: "قمن اتفا ية وما جيري عىل ا توزيعات املو تحويرات وا ملصرتجامت وا ل سـيقل
نف األصيل ساس حبقوق مؤلف ا ية وذكل دون ا نفات األ تع هبا ا ملصنفس امحلاية اليت  مل صل ملص مت  ."تب

21 WIPO Guide, op.cit . note1. 
ية برن، ) 5(2املادة  22 شأن حق املؤلف6املادة وياتفاق تربس، من ) 2(10املادة وقمن اتفا بو  ب من معاهدة الو  .ي
 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berneانظر  23

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.485. 
هادئ اخلاص حبامية امل24 يط ا نوب ا ميي  ل اإلطار اإل حمل جل ثقايفقل بري ا يدية وأشاكل ا لعارف ا تع لتقل نة ل  .4، اجلزء األول 2002لسـ، 
25 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, op. cit. note 233, p.603. 
26 WIPO Guide, op. cit. note 1, p.282. 
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ناءات نفه للعامل بأرسهول27.سـتثالا شف عن  مصلمؤلف احلق يف ا ية، فإن 28.لك نوناء عىل بعض القوانني الو حلق يف ا"طب
شف نوي" لكا  .معحق 

شويه  لتا

يل حسب  سفورد،  حيقاموس أ شويه"ك ها معىن آخر، وإىل " لتا ية  منحبديل أو حتريف اللكامت  بغ حتريف اآلراء إىل ت
ئا تخداما  تخداهما  ا ية من أجل ا تار سيواحلقائق والوقائع ا سـ سـ خي ية برن عىل .  ل قونص اتفا تفظ ابحلق يف أت حين املؤلف 

بة ا بة  سـاملطا نف بنل هذا ا شويه  يه، وابالعرتاض عىل لك  ملصنف إ ت ل رشفهلملص تهبيكون ضارا   29.بسمع أو 

تويق ثا  ل

سفورد يعرف  تويق"كقاموس أ ثا ها ورشها"ل ن بأنه ختزين املعارف واملواد اجملمعة و  . تصنيف

يديثتويق يشمل و ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع مبعىن  –وت وصورة عىل شلك صورة أو ص اتسجيلهكتابهتا أو تدويهنا أو  ل
نطوي عىل أي تسجيل يشء  يدي ثتويقخيتلف و. للغري وإاتحهتا بوقايهتاتسمح طريقة بها ي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع عن  ل

يدية ل  30.امجلاعة داخل هانقلووقايهتا لتقلالطرق ا

نصفاملاكفأة  ةمل ا

نف أو موضوع محمي مبواملاكفأة عىل بعض األعامل  تصل  نجزة فامي  مبصا ي  يامتىش مع ما بوشلك بقدرحلقوق اجملاورة جب امل
باره معايري جتا يصرية عادية يف حاةل عتميكن ا سه صاحب حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ختر توسدد هذه . نفللعمل 

ية إىل حق يف املاكفأة  ندما تقلص احلقوق املا لاملاكفأة عادة  يص غري طوعي(َّع بق معوما عىل أساس تر خو  31).ُتط

بو هدتونص معا يل الصويتية الو سجشأن األداء وا نة لتب تع 1996لسـ،  يالت يمت، عىل أن  تجو ا سجنانو األداء و لتن م ف
شورة ألغراض  يالت الصوية ا بارش اب بارش أو غري ا نالصوية ابحلق يف ماكفأة عادةل واحدة مقابل الاتفاع ا ت سج مل مل ن ملت لت

هور  ها إىل ا مجلجتارية إلذاعهتا أو  بقه)). 1(15املادة (نقل يق هذا احلق أو أال  تعاقد أن حيد  يطلكن جيوز للك طرف  تطب  -م
 )).3(15املادة (رشيطة أن يعرب عن حتفظ عىل املعاهدة 

نافع نفاذ وتقامس ا ملا  ل

يةتنص تعلقةق الاتفا نة  مل ا يولويج،  نوع ا سـاب ب لت ل تخدام " ، عىل1992ل ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا سـا شـ ل للم مل ل
ية يات املالمئة ذات الصةل، جليناملوارد ا نولو ية بطرق مالمئة ونقل ا ج عن طريق إجراءات مهنا احلصول عىل املوارد ا تك لن جلي

ناسب متويل ا يات، وعن طريق ا نولو ملمع مراعاة اكفة احلقوق يف هذه املوارد وا ل ج  .)1املادة ( ".لتك

ثو يل ا ية، ومهنا عىل  ية وغري املا نافع املا شمل ا نافع قد  ملا ل ل مل ت نافع املدرجة يف مرفق بروتوكول انغواي سبمل ملال ال احلرص ا
ية جلينشأن احلصول عىل املوارد ا تخداهما ب ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا سـوا شـ ل للم مل نوع  ،ل ية ا لتامللحق ابتفا ق

                                                           

يا(10املادة  27  .See also Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, op. cit. note 23, p.614وانظر أيضا ). ناث
سه 28  .نفاملرجع 
يا(6املادة  29  ).1)(ناث
ية  30 يدية واملوارد الورا ناء تويق املعارف ا ية الفكرية أ ثتقرير عن مجموعة أدوات إلدارة ا تقل ث لث ونوقش هذا ). WIPO/GRTKF/IC/5/5(مللك

 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9ثاملصطلح أيضا يف الويقة 
31 WIPO Guide, op. cit. note 1. 
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يولويج شمل اإلجراءات اليت 32.لبا ُوقد  ت شت نافع أ ية وتقامس ا سار احلصول عىل املوارد الورا نتخذ يف  مل ث طة سابقة ملا جيري م
نافع تخداماهتا األخرى، مبا فهيا تقامس ا ها وا سو شأهنا، إضافة إىل  ملمن نفاذ إىل هذه املوارد وحبث وتطوير  سـ ت  33.يقب

 سـتثناءاتالا

ناءات" مصطلح يضع نف محمي احلدود " سـتثالا تخدام  بال مص شلك ويق . حق املؤلفناء عىل سـ ناءات  ثوتعلق الا ب سـتثت
تصةل اب يةملابألفعال ا حملمنارص ا ناء"وقد تغطي لكمة . لع ية من " سـتثا ية اليت خترج بعض اإلبداعات األ رش صلالقرارات ا يع لت

ها  تاكر ما لكا ثال(ح يل ا ية عىل  ملنصوص القوانني أو القرارات القضا تخدامات )سبئ سأةل حتديد ا تعلق إجامال  سـ، لكهنا  مب ت
ية اليت ال ختضع ل نارص ا حملما  34.خيص وال للماكفأةلرتلع

ناءات بوية الا بت يف  بار من ثالث خطوات  يق ا ية برن عىل  ثونص اتفا مق سـتق ل لل ت ب خت ناء " 1: "تط يف بعض سـتثجيوز الا
نفوجيب " 2" فقط؛ احلاالت اخلاصة تغالل العادي  تعارض مع الا للمصأال  سـ بب رضرا بغري مربر "3"؛ ي يس وأال 

رشوعة   35.ألحصاب احلقوقملللمصاحل ا

بري ابحلركة  لتعا

بري " تعبري ابحلركةلشاكل اأ"ل حتي نسد اإلسانتعإىل أشاكل  شمل رقصات ف36.ج يات ومللكورية ووتوقد  فنية أشاكل حرس
تاج  تب إىل أخذ شلك مادي، كأحتللطقوس، وال    37. نوتة الرقصاتيفمثال ُتكن 

بري الف  للكوريولتعأشاكل ا

يوسكويف  بو وا شرتكة بني الو ية ا منوذ ناألحاكم ا ل ي مل ج نة ل بري الف"عين ، ت1982لسـ،  تكون من " للكوريولتعأشاكل ا ّتاجا  ي ن
تص هبا الرت خينارص  يدي اذلي ع ثقايف ا تقلاث ا سدون  وصونه عىل يد جامعة يف بدل معنيجيري تطويره لل جيأو أفراد 

ت يديةلا ية ا تقلطلعات ا لن تكل امجلاعةلف  :خص ما ييل ابألمهنا، ول 

ي "1" ثل احلاكايت ا ـي،  بري ا بأشاكل ا شعتع لل م شعيب واألحايجلشفه شعر ا لة وقصائد ا  ؛ل

ية؛و "2" ية واملعزوفات املو ثل األغاين ا يقي،  بري املو يقأشاكل ا سـم ب سـ شعتع  لل

بري الفين أو الطقوس، سواء و "3" ية وأشاكل ا ية ا رس ثل الرقصات والعروض ا بري ابحلركة،  تعأشاكل ا ب مل لتع شع لل ح م
ترصة يف شلك مادي أو مل تكن كذكل؛ َاكنت   خم

بري امللموسأشاكلو "4"  38.لتع ا

ياق  نة سـويف  ية ادلوية، فإن املصطلحني للجا لاحلكو يدي"م ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري "و" ل " الفوللكوريلتعأشاكل ا
تخدمان واحد بدل اآلخر  . يُسـمرتادفات و

                                                           

يولويج 32 نوع ا ية ا تخداهما امللحق ابتفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا ببروتوكول انغواي  ت سـ شـ ل للم مل ل ي لب ل قجل ، ن
 ).4(5املادة 

ها 33 تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو لخطوط بون ا سـن شـ ل للم مل ل ي ل ب جهي  .23الفقرة ، جلل
34 Exceptions and Limits to Copyright and Neighboring Rights, study prepared by Pierre Sirinelli, WCT-

WPPT/IMP/1, 1999, p.2. 
 ).2(9املادة  35
36 Model Provisions, op. cit. note 14, para. 37. 
سه 37  .نفاملرجع 
38 Model Provisions, op. cit. note 14, Section 2. 
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تعامل سـسن الا  ح

بارة تسـتخدم  ية برن  عاتفا تعامل"ق سـسن الا ) 1(10ملادة انظر ا(ق املؤلف حسـتثناءات ملتعلقة ابااألحاكم يف بعض " ح
تطفات، واملادة  تعلقة اب ملقا نفات) 2(10مل تعامل ا تعلقة حبرية ا ملصا سـ شود -مل يل -ملنيف حدود ما يربره الغرض ا سب عىل 
ية يح لألغراض ا تو ميا ض باره ). لتعلل تعامل اذلي ميكن ا تومن أجل حتديد نوع الا تعامل"عسـ سـسن ا ب"ح غي مراعاة ين، 

بار اخلطوات ا لا  39.ثالثخت

 العائةل

هم مجموعة من األشخاصالعائةل يال  عالقة دم أو بط اذلين تر يلني أو ثالثة أ جسب أو قانون، ال سـامي عىل مدى  ج ن
 ).قاموس بالكس لو(

يت  لتثبا

يت  نف مؤللتثبا يجة تدوين  ِّسار أو  مص يغة ملموسة نتم نف أو ). قاموس بالكس لو(صف يف  يت  مصوجيب أن جيري  تثب
يغة مادية وجب احلقوق اجملاورة موضوع محمي مب ية (صيف  تخزين يف ذاكرة إلكرتو نمبا فهيا ا بشلك اثبت مبا )) بحاسوية(ل

يث ميكن عىل هذا األساس  سخه أو نقهلصنف أو املوضوع احملمي مبوجب احلقوق اجملاورة ملاإدراك حبيكفي،  إىل  نأو 
هور بق 40.مجلا يغة مادية دامئا رشطا  يت يف  سـوال يكون ا مص يةلتثب نص هلا أل سمح بأن  ية برن  ت امحلاية، لكن اتفا ت قوانني الق
ية بق  حلق املؤلفطنالو رشط  يت  سـعىل ا مك يغة مادية قد و 41.لتثب يدي يف  ثقايف ا بري ا يت أشاكل ا صشئ  تقل ل تع لن ل تثب ي

يت وقد  تعلق اب ية الفكرية  ُحقوقا جديدة  ت ب لتثللملك بارش من أجل حامية أشاكت شلك غري  متخدم هذه احلقوق  ب بري سـ لتعل ا
ها يدي  ثقايف ا نفسا تقل تخدمت -لل ُ وقد ا نقوش الصخرية القدميةاسـ يل محلاية ا ية من هذا ا لسرتا ب لقيج تخدام 42.ت يل إن ا سـو ق

يدي" تعبري"مصطلح  ثقايف ا بري ا يت من أجل حامية أشاكل ا تقلقد يويح بوجود رشط  ل لتع ل  43.للتثب

 للكوروالف

نة  يوسكو  ية ا سـجاء يف تو ن ل شأن صون1989لص يدية الفب  ثقافة ا تقل ا تايل للكور ولل أو (الفوللكور "لتعريف الفوللكور اك
ية يدية وا ثقافة ا با تقل شعل يد ) لل تقا متع ثقايف وقامئة عىل ا لهو مجةل أعامل إبداع انبعة من  ل نه جامعة أو أفراد معرتف جم عتعرب 

ية والا ثقا ية ا بريا عن اذلا متع وذكل بوصفه  فبأهنم يصورون تطلعات ا ل ت تع يا جمل ميه  ناقل معايريه و متع، و شفهجامتعي ذلكل ا ق تتجمل
يقى والرقص واأللعاب . أو عن طريق احملااكة أو بغري ذكل من الطرق سـوتضم أشاكهل، فامي تضم، اللغة واألدب واملو

نون  ."لفواألساطري والطقوس والعادات واحلرف والعامرة وغري ذكل من ا

تخدام  نظمي ا سـوجرت احملاوالت األوية  ت نظامي واحضا يف إطار العديد من قوانني حق املؤلف اإلبداعات لل تالفوللكورية 
نة ( نة 1967سـتونس يف  يا يف  سـ؛ وبو يقي فقط (1968ليف نة )سـفامي خيص الفوللكور املو ييل يف  سـ؛ و ؛ واملغرب 1970شـ

نة  نة 1970سـيف  نة 1973سـ؛ واجلزائر يف  نغال يف  سـ؛ وا نة 1973لسـ يا يف  سـ؛ و نة ؛ ومايل يف1975كين ؛ 1977سـ 
نة  نة 1978سـوبوروندي يف  نة 1978سـ؛ وكوت ديفوار يف  يا يف  سـ؛ و شأن حق1980غين منوذيج  ب؛ وقانون تونس ا  وقل

بالدلاملؤلف  لتعني به ا نة تسـ ية، يف  نا سـ ا ية دوية ) 1976مل لواتفا نة  ابنغينص(ق تعلقة1977لسـ  ية ا مل لالتفا نظمة ملاب ق
ية الفكرية ية  للملكاألفر ن"هيا فامي بعد ابمس ، احملال إليق ية ا ملاتفا ية الفكريةق ية  للملكظمة األفر نصوص  ").يق يع هذه ا ترب  لو مج تع

                                                           

39 WIPO Guide, op. cit. note 1, p. 289. 
سه، الصفحة  40  .290نفاملرجع 
 ).2(2املادة  41
42 Terri Janke, “Unauthorized Reproduction of Rock Art”, in Minding Culture: Case Studies on Intellectual 

Property and Traditional Cultural Expressions, WIPO, 2003. 
نة مرش 43 رشة  سابعة  للجوع تقرير ادلورة ا ع  .50الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/17/12 Prov. 2(ل
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ثقايف لألمة  نفات الفوللكورية كجزء من الرتاث ا لا يدي("ملص ثقايف"و" لتقلالرتاث ا ييل "لالرتاث ا املكل العام "شـ؛ ويف 
ثقايف تلفةلكن معىن الفوللك). ناذلي يكون الاتفاع به مقابل دفع" لا هم بطرق  نصوص  يه هذه ا ثلام  خمور  ل يفتغط وأحد . ُم

همة  نارص ا ملا تعريف وفقا للقوانني املذكورة لع شمهل ا شائعة يف جمال حق املؤلف اذلي  لا ي ناء (ل منوذيج سـتثاب لقانون تونس ا
تضمن أي تعريف ُهو أن الفوللكور جيب أن يكون من إبداع مؤلفني ال تعرف هويهتم لكن يفرت) ياذلي ال  ض أن يكونوا أو ُ
بدل ية الفكرية إىل اإلبداع عىل يد توشري . لأهنم اكنوا من مواطين ا ية  نظمة األفر ية ا للملكاتفا يق لويس عىل يد " امجلاعات"ملق

يدياألفراد مما  نفات اليت حيمهيا حق املؤلف ا تقلميزي اإلبداعات الفوللكورية عن ا منوذيج . لملص لويعرف قانون تونس ا
ت ترب أنه يعين اإلبداعات سـالفوللكور اب بديلني، و يعخدام هذين ا بدل ُعىل يد مؤلفني يفرتض أن يكونوا "ل لمن مواطين ا

ية شمل الفوللكور ." ثناملعين أو عىل يد امجلاعات اإل سب قانون املغرب،  يو شورة، يف حني ال ح نفات غري ا نيع ا ملص ملمج
ن شورةملصحيرص قانون اجلزائر وقانون تونس نطاق الفوللكور يف ا ناول. ملنفات غري ا شلك رصحي يتو نغال  ب قانون  مفهوم سـ

ية معا ية وا نفات األد تضمن ا باره  نالفوللكور اب ب ملص ي لفت ية الفكرية وقانون تونس . ع ية  نظمة األفر ية ا للملكونص اتفا يق ملق ت
منوذيج عىل تضمن  ية أيضاالفللكور الا لعلمنفات ا ية األنظمة املذكورة . ملص ن"غلبوتعرتف أ همة من ملصاب ملسـتلفات ا

تصة" الفوللكور ئة  تخداهما ألغراض جتارية موافقة  تاج ا نفات و تلفة من ا خمئة  ي سـ حي ملص هخم  44.كف

شلكيجراءاإل  ل ا

شلكي عىل أنه نقطة إلجراء قاموس بالكس لو ايعرف  ملامرسة جيب احرتاهما عادة عىل الرمغ من أهنا صغرية من نقاط الا
ي حتقبدو غري هممة، وذكل من أجل  نةت يجة قانوية  يق  معن يل مصطلح . نت ياق حق املؤلف،  حيويف  شلكيجراءاإل"سـ " ل ا

تعني الوفاء به  وظة حق املؤلف أمثل إدراج مالحإجرايئ أو إداري، إىل رشط  يل،  يإيداع سخ أو  سج كرشط تن
ساب حق املؤل  45).فاذهانيف ذكل إماكية إنمبا ( وممارسـهتا لمتتع هبذه احلقوقلف أو احلقوق اجملاورة وكتال

ية برن واتفاق تربس و يوناء عىل اتفا ق شأنب بو  بمعاهدة الو يل الصويت ي شأن األداء وا بو  سجحق املؤلف ومعاهدة الو ب ، لتي
تع ابحلقوق  46. ألي إجراء شلكيهتاممارسـو لمتال خيضع ا

 اجملموعة

سفوردحسب  يواانت أو األمجعا من األشخاصت، شلك اجملموعة كقاموس أ تقاربني أو ا حل ا تكوين مل تقاربة  لياء املادية ا مل شـ
ية؛ أو رابطة  ياء(أو حزمة ) األشخاص(عوحدة جام يل). شـمن األ " اجملموعة" إىل روبري لعمل الاجامتع قاموس حيو

تايل بارها اك لاب بري أو صغري من األش: عت شرتكة خاص ذوي سامكمجع  شطة(مت  تلف ).نآراء، أذواق، أ اجملموعة هبذا خت و
هوم عن هوية الف يةملفا  .عرد الاجامت

ية(الرتاث  صلاخلاص ابشعوب األ  )ل

ية"حييل  شعوب األ صلتراث ا شعوب" (ل ثقايف األصيل"أو ) لوغريها من ا ها " لالرتاث ا يصفشلك واسع إىل املواد اليت  ب
ية،  شعوب األ ثقايف  تعلقـة حبامية الرتاث ا ية ا تو بادئ ا بادئ العامة وا صلرشوع ا لل ل مل جهي ل مل مل   عدتهأ، اذلي 2000لسـنة م

يـدة إيرياك  سة ومقررة اإيرين دايس، -لسا ل ر تعزيز وحامية حقوق اإلسان ئي ية  ننة الفر ل ع تخدام الطارئلج توتضمن . سـالا
تعاريف14 و13 و12الفقرات  بادئ املذكورة ا ل من ا  .مل

                                                           

44 Model Provisions, op. cit. note 14, Part I, para. 5-7. 
45 WIPO Guide, op. cit. note 1, p.290. 
ية برن، واملادة ) 2(5املادة  46 شأن حق املؤلف، واملادة من معاهدة ا) 10(25ي من اتفاق تربس، واملادة 19(9قمن اتفا بو  بلو معاهدة   من20ي

بو  لتشأن األداء وايالو   . WIPO Guide op. cit. note 1, p.291انظر أيضا . سجيل الصويتب
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 :  ما ييل12ويأيت يف الفقرة 

يع املواد وا تألف من  ية هو ذو طابع جامعي و شعوب األ مجإن تراث ا ي صل ملواقع واملعارف، مبا فهيا اللغات، اليت ظلت ل
تخداما  تخدهما ا يه اليت  شعب معني أو بأرا ترب خاصة  يل، واليت  يل إىل  تقالن من  تخداهما  سـيعهتا أو ا سـ ض ب تع سـ يب جط ج ين

يداي تقليا  ية اليت قد يقو. طبيع ية أو ا نوشمل تراث أي شعب أصيل أيضا املواد واملواقع واملعارف واألعامل األد ب م ذكل لفي
ناد إىل تراثه بال ابال ياهئا  ها أو إ شعب بإبدا تا تق ح سع مسـ  .ل

يد   :ا ييل مب13الفقرة تفو

يوسكو ذات الصةل؛  يات ا نحو املعرف يف اتفا نقوةل عىل ا ية ا ثقا تلاكت ا يع ا ية  شعوب األ نشمل تراث ا ل ل مل ل ملم مج صل ل قي َّف
ن يقى والرقص وا ثل املو ية  ية وا يع أنواع األعامل األد لغو سـ ن ب ممج شعر؛ لف ية والرواايت وا تصماميت ا شعائر والرموز وا لاء وا ن ل لفل

ية  يع أنواع املعارف ا شعوب؛ و بل هذه ا ية والواثئق املدونة من  شعوب األ تعلقة اب يع أشاكل الواثئق ا لعلمو مج ل صل ل مل َمج ِق
يوي، مبا يف ذكل اإلبداعات القامئة نوع ا تصةل اب ية وا ية وا ية وا ية وا حلوالزرا ت مل ب ن لع لبيئلط  عىل تكل املعارف، واألنواع لتق

يل  نقوةل، من  ية غري ا ثقا ية ا رشي؛ وا يواانت؛ والرفاة ا بااتت وا تخدام ا تة، والعالجات واألدوية، وا با مل ل ب حل ن سـ قب ل فن مللك ل ملسـت
ية؛ واملدافن تار ية وا ية وا ثقا ية ا خياملواقع املقدسة واملواقع ذات األ ل يع ل لطبمه  .ف

 : ما ييل14توتضمن الفقرة 

نرص  نة، أو عللك  شرية  شعب بأمكهل، أو أرسة أو  ية مالك، قد يكونون مه ا شعوب األ نارص تراث ا يمن  ع ل صل ل معع ّ ُ
يه يكونوا مه القوامني  يهنم بصفة خاصة  هم أو  ية، أو أفرادا مت  علرابطة أو  ل ّمجع َ تلق تعلمي بقا . ً طوجيب حتديد مالك الرتاث  ّ ُ

يهنا وممارساهتا ية ذاهتا وقوا شعوب األ نلعادات ا صل  .ل

ية، يعين  تو بادئ ا جهيوألغراض هذه ا ل ثقايف األصيل"مل ياتلوااإلبداعات " لالرتاث ا تجاتلتج  امللموسة وغري امللموسة ملن وا
نارص ختص ثقافة شعب أصيل  تكون من  عاليت  تطويرها واحلفاظ علهيا،ت نه  شعب أو أفراد  بويقوم هذا ا  إذا اكن اإلبداع مل

بري األديب أو الفين شعبلتعيربز أشاكل ا يدي  لل أو العلمي ا تجاتمتتشـ و.لتقل يات وا تج نل هذه اإلبداعات وا ل   عىلملل
برياملامرسات و تصويرات وأشاكل ا تعا نوعات و -لل مصوما يربط هبا من آالت وقطع و ية مواقع وت تربها –فأماكن ثقا تع اليت 

شعوب ثقايفًا جزءهافرادصلية وأ األلا ثقايف األص.ل من تراهثا ا ل وشمل الرتاث ا ناجتة عنيل أيضا املعارف ي نشاط لا لا
بصار يديستالفكري والا ياق  تقل يف  شملسـ تعمل ي، كام  تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا ل وادلراية ا ب ندرج يف أنظمة مللعلم يمما 

يدية تضمهنا أنظملتقلاملعارف ا شعب أصيل، أو اليت  يدية  ياة ا سدها أمناط ا ت، ابإلضافة إىل املعارف اليت  ل تقل حل ة املعارف لجت
نة  يالاليت ملقنا ها األ جنا قل تغري يف دد وجت. تت تجابة  يال وذكل ا ناقهل األ ثقايف اذلي  مترار تراهثا ا ية اب شعوب األ لا سـ ل صل جل تت سـ

مترارية هوية والا ساسا اب ثقايف إ ها ذكل الرتاث ا تارخي، و يعة وا ها مع ا سـئهتا وتفا ل نح عل ًي ح ل ل ميب  47.لطب

تخدام العريض  سـالا

يل مصطلح قاموس بالكسحسب  تخدام عريض ليشء آخر " عريض"حي لو،  ية أكرب، وا ية ليشء ما ذو أ سـإىل ا مه لتبع
توقف عىل يشء آخرأو  تخدام  ما نهسـ   .ع أو اتبع هل أو جزء انجت 

تخدام العريض واحد منو تعدي عىل حق املؤلف أشاكل ادلفسـالا سم ،لاع يف حاةل ا تضمهنا ا لق اليت  من قانون ) 1(31ي
تحد يةوالرسوم والامنذجق املؤلف ة اخلاص حبملاململكة ا نا ع ا نة لص ناك . 1988لسـ والرباءات  تخدامهويكون   عريض سـا
ُندما يدرج  ناء عىل حق املؤلف يف جزء ع نف محمي  بمن  هر مص يا و نف آخر لكن اإلدراج يكون عر يظجزء من  ض مص

تخدام العريض دفاعا حيول دون اختاذ إجراءات ضد. راجعفقط يف امل سـوشلك الا نفات ي تكر  شخص اذلي  مص ا يبل

                                                           

شطة وضع املعايري: وضع املعايري 47 بةل أل ناألولوايت ا ش، ملق ثقايف  تعلقة ابلرتاث ا ـي ا تو بادئ ا بادئ العامة وا رشوع ا تعراض  للا ل مل ل مل مل م عوب جهيسـ
ية يد يوزو يوكوات وجملس شعب الصايم، ، صلاأل  .2006ن يويه E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5 ،16لسـورقة معل مقدمة من ا
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تخدام خشص. جديدة يس يف ا ية اخلاصة حبق املؤلف،  رشيعات ا سـوناء عىل ا ت لب شـيك تخداما  ماملصنف لتل يسـا   أياض عر
نرص آخرسـتخدام أسايس عندما يقرتن ابتعد عىل حق املؤلف،  نف أو  عمن أجل   48.مص

يةامجلاعات ية وا حملل األ صل
 

ية وامجلاعات"مصطلح  ما زال يةصل األ يض ودراسةاقنحمل " حمللا  .للمصطلحموحد و  عامتعريف وما من.  معمقةمسـتفش 

يةامجلاعات"وقد ورد مصطلح  ية وا حملل األ ية "صل نص يف مادهتا لاق يف اتفا يث  يولويج،  تنوع ا ب حت : عىل ما ييل) ي(8ل
تضاء، مبا ييلفيقوم لك طر" سب الا تعاقد، قدر اإلماكن و ق  يام) ي  [...](:حم نالقا ية، ابحرتام ه، ر رشيعاته الو ن  طت ب

نوع  يانة ا يدية ذات الصةل  ياة ا يب ا سد أسا ية اليت  ية وا متعات األ تاكرات وممارسات ا تاملعارف والا بص تقل حل ل جت حملل صل لب ل جمل
ها عىل أوسع نطاق، مبوافقة  يع  مترار، واحلفاظ علهيا وصوهنا و تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا تطبيقا شج سـ تب سـل

شاركة أحص تخدام هذه مو نافع اليت تعود من ا سام العادل  يع الا تاكرات واملامرسات و سـاب هذه املعارف والا للم ت شج قب ت
تاكرات واملعارف  تخدمت[...]".املامرساتبوالا يولويج مصطلح  سـوا نوع ا ية ا باتفا لت ل ية"ق ية وا متعات األ حمللا صل  اعرتفا" جمل

ها مجلاعاتاب ياه ااب روابط عريقةل اليت  تخداهما ليتملألرايض وا يش فهيا أو ا تادت ا سـا  49.لعع

سه يف  ئة عن نفوورد املصطلح  نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا شـبروتوكول انغواي  ل للم مل ل جلينب
يولويج نوع ا ية ا تخداهما امللحق ابتفا با ت لسـ ل  .ق

تعمل هذا املصطلح كذكل يف  ُوا ية لألغذية والزراعةبشأن املوارللفاو لاملعاهدة ادلوية سـ با ية ا تد الورا ن -5 املادة وتقيض. لث
تعاقد: "مبا ييل) د(1 سب ما هو مالمئأ[...] معىل لك طرف  يانة يف ) د: [...] (حبن يقوم بوجه خاص مبا ييل  لصيع ا تشج

بااتت الربية لألقارباملوقع  ن احملصوية الربية وا تاجلل ية من خاألغذية نإل ناطق  محم، مبا يف ذكل يف  الل دمع، مضن مجةل م
متعات أخرى أمور يةجمل، هجود ا يةصلاأل يامن تقيض "[...]حملل وا تعاقد": مبا ييل) ج(1-5املادة ب،  ن أ[...] معىل لك طرف 

سب ما هو مالمئ سب ما هو تشجيع) ج: [...] (حبيقوم بوجه خاص مبا ييل  ية،  متعاهتم ا حب أو دمع هجود املزارعني و حملل جم
يا ية لألغذية والزراصمالمئ، إلدارة و با ية ا تنة مواردمه الورا ن تعاقدة "أن  ب1-9وتقيض املادة ". ...عةلث ملتعرتف األطراف ا

يع أقالمي العامل ية واملزارعون يف  ية واأل متعات ا ته ا هائل اذلي قد هام ا مجابإل صل حملل جمل م ل  "....س

متدتو تلفةعا خم صكوك قانوية أخرى مصطلحات   :ن

بارة  يديةحمللي اامجلاعة"عفقد وردت  بري يف " ةلتقل أو ا يدية وأشاكل ا تعبروتوكول سواكومباند محلاية املعارف ا لتقل ل
ي امجلاعةيشمل ‘امجلاعة’"اصطالح  عىل أن 1-2ملادة ا تنصو. الفوللكوري يديةحملل ا سمح ةلتقل أو ا ياق  يامث اكن ا ي،  لسـ ح

 ."بذكل

بدلان األنديةاملادة األوىل من ّعرف تو يةبشأن ا 391  رمقلقرار جامعة ا ثنفاذ إىل املوارد الورا يامجلاعة "ل يةصل األ  ةيك أو األمر
ي رشية مجموعة اأهنب" ةحمللمن أصل إفريقي أو ا تصادية عن غريههافظرومتزيها ب  ية والا ثقا ية وا ق الاجامت ف ل   امجلاعةفئات من اع

ي ئيا أو جزياتنتظم ، ةطنالو يداداهتلعا يف ظل لك ساهتا عىلظ حتاف واصةاخل اترشيعاهت  أوهال أو تقا ية س مؤ عالاجامت
ية و ثقا تصادية وا فالا ية أوولق يا سـا ها القانوين، جزء مهنا لسـ نظر عن و ضعبرصف ا   .ل

سطس 23 املؤرخ 16-2,186 من القانون الربازييل املؤقت رمق" 3"7 ملادةّوتعرف ا ياعةامجل "2001غ أ بأهنا  "ةحملل ا
ناس،مجموعة" نحدرون من  فهين مبل من ا بو،جامعاتملم ا يلو م ا يث تمتزيلك ها ح من  يةفظرو ثقا فا يل وها ل يال بعد  ل  ج ج
ساهتحتو، داهتاعا تصاديةاسافظ عىل مؤ ية والا ق الاجامت  ."ع

                                                           

يغة املوحدة للقانون رمق 38املادة  48 شأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة حلق املؤلف وشأن ل Coll 121/2000لص من ا ية  بهورية ا ب يك لتشـلجم
ناء عىل القانون رمق  ) حق املؤلفقانون(تعديل بعض األحاكم  ثلام عدلت  ب،  ِّ ُ  والقانون رمق Coll 61/2006 والقانون رمق Coll 81/2005م

216/2006 Coll.  
متعات 49 جملهوم ا ية، ورقة أو امجلاعات مف يةحملل ا ية حللقة معل جعمر شعوب األ تدى ادلامئ املعين بقضااي ا صل أعدهتا األمانة العامة  ل  بشأنلخرباء لللمن

ياانت فرز  .UNEP/CBD/WS-CB/LAC/1/INF/5 ث الويقةانظر أيضا). PFII/2004/WS.1/3/Add.1(لب ا
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ية صلاملعارف األ
 

ُ بارة سـتت ية"عخدم  شعوب واألمم اليت  امجلاعاتاملعارف اليت تكون يف حوزة" لوصف " صلاملعارف األ ية "تكونل وا " صلأ
تخدهما ية"ذا املعىن تكون وهب 50."تسـو ية" صلاملعارف األ شعوب األ صليه معارف ا ية يه جزء من . ل صلإذا فاملعارف األ ً

ية ست ابلرضورة أ يدية  يدية، ولكن املعارف ا صلاملعارف ا ي تقل لتقل ل  51.ل

شعوب يةلا  صل األ

شعوب"مصطلح  ما زال يةلا يض ودراسةاقنحمل " صل األ  .هلموحد و  عامتعريفوما من .  معمقةمسـتفش 

ية ويقر  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ساواة مع نقوق اإلسان حبلشعوب بمتتع هذه امل ملعىل قدم ا
شعوب األخرى  ثقايف إزاءلا يزي ا ل ا بادل وويريملمت بةعالقات الملت إىل تعزيز الاحرتام ا ية وادلوللطيا شعوب األ صل بني ا . ل

شعوب األ " ملصطلحتعريف ما منومع ذكل،  صلا  ".يةل

ثري من  نظامت لكوترى ا ية وا شعوب األ ملا صل هم أن وصفل هوم متثلاليت   املقرر  اليت أجرهاراسةالوارد يف ادل" ألصيلا"مف 
نزي كوبو  يد مار تحدة ا تابعة لألمم ا يات ا يزي وحامية األ نع ا ية  نة الفر تياخلاص  سـ مل ل قل مت مل ع لللج يزي ضد بشأن ل متشلكة ا لم

يني ساكن األ صلا سب ادل. مقبول معيلتعريف  هو ل يجملفإن اراسة حو شعوب األ صلمتعات وا ها، " ةل ترب  نفسيه تكل اليت  تع
مترارتألهنا شلك نظرا ياسـ ا تعامر اليت تطورت عىل اخي اتر سابقة لال سابقة للغزو وا متعات ا سـ  ل ل متزية عن أراضهياللمج  فئاتم، 

متع األخرى اليت  ُو. ا أو عىل أجزاء مهناألرايض عىل هذه هتمين اآلنجملا يطرة فئاتشلك يف الوقت احلارض ت ِ غري   يفمسـ
متع  ته عن وقايةعىل ويه مصممة جملا ية وهويمن أراض أجدادهاث ما ور بارهام هامنقل ويهتامتمنو ثنهتا اإل يال القادمة اب عت إىل األ ج

ها القانويةارسـمتراأساس  ية و ساهتا الاجامت ية ومؤ ثقا ها ا شعوب، وفقا ألمنا ن وجودها  ع س ل نظمك ف ط ً". 

رسد مويعرف  يولويج ّ نوع ا ب مصطلحات ا لت ئة اذلي وضعه ل تحدة  للبيبرانمج األمم ا شعب"مل  مجموعة من"أنه ب"  األصيللا
ناس ناذلين اكن أجدادمه لا ندا أو بدل ماكانونيسك  ية أخرى أشخاص من ثقافة أخرى أو ما جاء ع  اكن إىل املثنمجموعة إ

يطر يطان وأالغزو عن طريق  م علهيواسـو شين من الوسائل، واذل ذكلأو غري ستالا يوم ونيعي  يدمه  معاداهتوفقا لل ا لوتقا
تصادية ية والا قالاجامت ية  ع ثقا فوا سائدةل تكل ا شون وفقا  لأكرث مما  ل بدل اذلي يعي يه ال يف ا لمتون إ : أيضايقال . (آلنين

شعوب " يةلا شعوب " أو "حمللا يلا 52".)"ةلقبلا

 

تعمل  نك ادلويل مصطلح يسـو شعوب األ"لبا ية عىل " صليةلا تا سم ابلصفات ا لمبعىن عام لإلحاةل إىل مجموعات ممزية  ل تت
نوعة  :متدرجات 

هوية؛تعريف اذلات كأفراد "1" متزية واعرتاف الغري هبذه ا ية  ية أ ل من مجموعة ثقا مف  صل

رشوع وابملوارد او "2" نطقة ا يا أو بأرايض األجداد يف  ية ممزية جغرا ئة  ملالارباط امجلاعي  ن مت ف سكي لطبيعية املوجودة بب
ئات يةلبييف هذه ا  رايض؛ واأللسكن ا

ية و "3" تصادية أو اجامت ية أو ا ية ثقا سات عر عمؤ قس ف سائدين؛ف ثقافة ا متع وا سات ا تقةل عن مؤ ية  يا لأو  ل س سـ سـ جملسـ  م

بدل أو اإلقلمي "4" ية  يان عن اللغة الر تلفة يف غالب األ ية،  للولغة أ مس خم  53.حصل

                                                           

ية الفكرية" 50 يدية وتطلعاهتم يف جمال ا ياجات أحصاب املعارف ا مللكا تقل لت ية الفكرية واملعارف : ح شأن ا ثات تقيص احلقائق  بو عن  مللكتقرير الو ب بع ي
يدية  تان ")1999-1998(لتقلا  . 24 و23لصفح، ا

سابق 51 يدية وانظر أيضا . 23، الصفحة لاملرجع ا تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت خمل لخم
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9( من املرفق41، الفقرة . 
يولويج  52 نوع ا برسد مصطلحات ا ت لم ئةلل تحدة  بيربانمج األمم ا  <http://www.unep-wcmc.org/reception/glossaryF-L.htm> للمل
 See Operational Policy 4.10 on Indigenous Peoples, World Bank 2005; John Henriksen: Keyانظر  53

Principles in Implementing ILO Convention No. 169, 2008. 
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نظمة العمل ادلوية إىل يل  لو ية مبا ييلمحت شعوب األ صل ا  :ل

تصادية عن القطاعات األخرى  • ية والا ثقا ية وا ها الاجامت تقةل، اليت متزيها أوضا بدلان ا ية يف ا شعوب ا قا ف لع ع سـ ل بل ملل لق
ية  يد خاصة هبا، أو قوانني أو لواحئ  يا أو جزيا، عادات أو تقا نظم مركزها القانوين،  متع الوطين، واليت  ميمن ا ل ئ لك تنظت جمل

 خاصة؛

بدل أو ا • نون ا ساكن اذلين اكنوا  بب احندارها من ا ية  ترب شعواب أ تقةل، اليت  بدلان ا لشعوب يف ا يقط ل صل تع سـ ل بسل مل
تعامر  بدل وقت غزو أو ا يه ا متي إ يا  سـإقلامي جغرا ل ل ين ية لدلوةل، واليت، أاي اكن مركزها أوف ل وقت رمس احلدود احلا
ها الا بعض أو باكمل  تفظ  نظمالقانوين، ال تزال  ب ية اخلاصة هباحت يا ية وا ثقا تصادية وا ية والا سـجامت سـ ل لع ف  54.ق

شعوب ما ييل تصةل هبذه ا نارص ا لوشمل ا مل لع  :ت

بل الغزو • متعات قامئة  تارخيي، أي أهنا  مترار ا قالا جم تعامر؛/لسـ  سـالا

بدل أو اإلقلمي(تالارباط ابألرض  •  ؛)لسكن أجدادمه يف ا

ية ممزية • تصادية واجامت ية وا ية وثقا يا سات  عمؤ سـ سـ قس ساهتا (ف بعض أو باكمل مؤ شعوب  ستفظ هذه ا ب ل  55).حت

شعب"ومصطلح  بدايئ لا سفوردف قاموس ّويعر.  صةل ابملوضوعذو هو مصطلح" لا يقال ) 1(: مبا ييل" بدايئ"لكمة  كأ
بة  لاب يواانتلنسـ بااتت وا حلشعوب وا ن ن ماموجود يف أرض أي :لل  اقطن بدلي) 2(، ، أصيلحبتحميل ؛ العصور القدمية ذم 

تعمر األورويبتهلحيأو  بل وصول ا ملسـ  يني)3(، جاء هبم ومن ق ساكن األ متي إىل ا صل  ل يا أو لغاهتمين ، أو هل عالقة ل يف أسرتا
شلك مسة من سامهتم  .يهبم، أو 

ندا 35  املادةتونص تور  ك من د شعوب عىل أنسـ ية لا بدا ئا شملكندايف  ل ندا منشعوب ت  نود واإلنويت ك  تلطني له ا خملوا
نة وحددت  يني للجا ساكن األ ية اب ندية ا ية ا صلا ل ملعن لك نةمللك شأة  سـا ها عىل اموعة اجمل 1996 ملن سـهتد فاليت  تايلت لنحو ا : ل

ية ثقا ية وا يا ياانت ا فا للك سـ يةلسـ ثقت عرب اليت سـ األسا تارخي م نبا يةلا شام ية يف أمرياك ا شعوب األ لن ا ل صل  .ل

يو شعوب األ صلا ها، ة ل ترب  نفسيه تكل اليت  ياسـمترار اتألهنا شلك نظراتع سابقة اخي اتر سابقة للغزو وا متعات ا ل  ل للمج
تعامر اليت تطورت عىل  متزية عن أراضهياسـلال متع األخرى اليت فئاتم،   أو عىل أجزاء األرايض عىل هذه هتمين اآلنجمل ا

ُو. مهنا يطرة فئاتشلك يف الوقت احلارض ت ِ غري  متع يفمسـ ته عن وقايةعىل ويه مصممة جمل ا  ن أراضم أجدادهاث ما ور
ية وهوي بارهام أساس هامنقل ويهتامتمنوثنهتا اإل يال القادمة اب عت إىل األ ية ارسـمتراج ثقا ها ا شعوب، وفقا ألمنا ف وجودها  لط ًك

ها القانوية ية و ساهتا الاجامت نومؤ ع  56.نظمس

تعدي  لا

يحسب  ثارية لصاحب حق يف ا تعدي هو فعل ميس حبق من احلقوق الا مللكقاموس بالكس لو، فإن ا سـتئ . ة الفكريةل
شأويف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اب تعدي فعل يرتكب  بتحديد، فإن ا ل ناء عىل حق املؤلف ل نف محمي  بن   أومص

ية يف الوقت اذلي  يص من صاحب حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ا ناء عىل احلقوق اجملاورة دون تر نموضوع محمي  ملعب خ
يص الزما يه هذا الرت خيكون  بارشة وقد ال ت. ف ية ا سؤو تعدي فقط عىل أساس ا ية عن ا سؤو ملكون ا ل مل ل ل عن إجناز فعل (مل

ية ملا"، بل أيضا عىل أساس )غري مرخص به يف حد ذاته ية ابإلان"أو " ملشاركةابلسؤو سؤو لا  57".بةمل

                                                           

ية1املادة  54 نظمة العمل ادلوية رمق ق من اتفا ل  ية يف 169م ية وا شعوب األ شأن ا بل  صل ل تقةللقب بدلان ا سـا ية أيضا عىل أن . ملل شعوب األ صلوشدد ا ل ت
نا يا  يا أو  با أ شلك  يناك قدرا من الاعرتاف ابذلات يف حتديد ما اذلي  بل صل شع ي معه  .ق

55 Indigenous and Tribal Peoples’ Rights In Practice—A Guide to ILO Convention No. 169, p.9. 
يزي وحاميللا 56 نع ا ية  متنة الفر مل ع تحدة لج تابعة لألمم ا يات ا ملة األ ل تعلقةقل ينيمب ملودراسـهتا ا ساكن األ يزي ضد ا صلشلكة ا ل ث، ويقة صادرة عن األمم لمت

تحدة،   ).1986 (379، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4ملا
57 WIPO Guide, op. cit. note 1, p. 293. 
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شلك تعداي بارشا  ساخا  نف فين ا ساخ جزء همم من  ثال، فإن ا يوناء عىل القانون األسرتايل  ن مص ن مب تم سـت يل وال. سـ حي 
سخ ية اجلزء ا سائل، مبا فهيا نو تعلق مبجموعة من ا نف؛ فاألمر  بري من ا نجزء همم ابلرضورة إىل جزء  ع مل ي ملص  58.ملُسـتك

ثقايف   امللموس غريلالرتاث ا

يعرف كيشء "ملموس"أما . يل إىل يشء بدون شلك ماديحي" غري ملموس"اموس بالكس لو، فإن قحسب   ،ّ ُ يأخذ "ف
سه ورؤته وإدراكهأو ميكل شالك ماداي  سدا ميكن  يأو  مل  ."ج

ية  يوسكو محلقوتعرف اتفا نا نة ل ثقايف غري املادي،  سـاية الرتاث ا ثقايف غري امللموس"، 2003لل املامرسات "بأنه " لالرتاث ا
هارات بري واملعارف وا تصورات وأشاكل ا ملوا تع ية-لل نوعات وأماكن ثقا ف وما يربط هبا من آالت وقطع و مص تربها-ت  تع اليت 

ياان األفرا ثقايفدحامجلاعات واجملموعات، وأ يل، . ل، جزءا من تراهثم ا يال عن  توارث  ثقايف غري املادي ا جوهذا الرتاث ا ج مل ل
مني دلهيا  ها، وهو  يعة واتر ها مع ا ئهتا وتفا تفق مع  مترة مبا  يبدعه امجلاعات واجملموعات من جديد بصورة  خيسـ عل بي ي لطت ب م

مت شعور اب ساس هبويهتا وا سـاإل ل رشيةح ية ا ثقايف والقدرة اإلبدا نوع ا براريهتا، ويعزز من مث احرتام ا ع ل لت وال يؤخذ يف . ل
تعلقة حبقوق  تفق مع الصكوك ادلوية القامئة ا ثقايف غري املادي اذلي  ية سوى الرتاث ا بان ألغراض هذه الاتفا ملا ل ي ل قسـ حل

بادل بني امجلاعات  يات الاحرتام ا تاإلسان، ومع  تض ملن تدامةواجملموعات ومق ية ا سـاألفراد وا ملمن   .لت

تجىل  ية،  سب الاتفا يو ثقايف غري امللموس"قح بري مبا فهيا اللغة ) أ: يف جماالت مهنا ما ييل" لالرتاث ا يد وأشاكل ا تقا تعا ل لل
ثقايف غري امللموس؛ ب بري عن الرتاث ا لكواسطة  نون األداء؛ ج) للتع تفاالت؛ ) فو ية والطقوس والا حواملامرسات الاجامت ع

يعة والكون؛ هوا تعلقة ا بملعارف واملامرسات ا يدية) لطمل  . لتقلواحلرف ا

 لسالمةا

سالمة  نفاتلاحلق يف ا يص عىل ا يريات بدون تر نع إدخال تعديالت أو  ملصهو احلق يف  ختغ يل 59.م كسـوبعد تعديل برو
نة  ية برن يف  سـالتفا نفات و، 1949ق نع األفعال الضارة األخرى اب ية  يف إىل الاتفا ملصأ مض ق رشف ُ ساس  باليت من شأهنا ا مل

ته  60.مسعاملؤلف و

يدات  لتقيا

يل حسب  يد"ُحيقاموس بالكس لو،  يود" لتقيا يد،لقإىل إجراء فرض ا يد، و ق ووضع ا ُّتق يل لكمة . ل يود"حتو ، إىل "لقا
ناءات"جانب  تحديدات"أو " احلدود"، إىل "سـتثالا ناسب بني مصاحل 61."لا شلك  توازن  مومن أجل احلفاظ عىل ا ب ل

ية، أي احلاالت أحص يدات عىل احلقوق املا بعض ا سمح قوانني حق املؤلف  ية،  نفات ا تفعني اب لاب احلقوق وا ي ب ت حملم ملص لتقن مل
ها يص من صاحب احلق سواء مقابل دفع ماكفأة أو دون د ية دون تر نفات ا فعاليت جيوز فهيا الاتفاع اب خ حملم ملص  62.ن

ية برن عىل الظروف اليت ميكن فهيا  يونص اتفا تقت تايلق سموح هبا اب تعامالت احلرة ا ليد حقوق املؤلفني، والا مل ُوقد وضع 63.سـ
تحديد الظروف اليت ميكن  بار من ثالث خطوات  لا يديُأن خت بار أيضا يف املادة 64.للتقيتخذ فهيا إجراء  ختوأدرج هذا الا ُ

شأن ح10س واملادة ي من اتفاق ترب13 بو  ب من معاهدة الو ناءاختبار لق املؤلف، اكي يع احلقوق سـتثال يود عىل  مجت وا لق
                                                           

 ,Terry Janke, “Bulun Bulun & Anor v R & T Textiles Pty Ltd”, in Minding Culture, op. cit . note 43انظر  58

p. 50. 
59 Ricketson and Ginsburg. Op.cit. note 23, p.602. 
يا(6املادة  60 ية برن) ناث  .قمن اتفا
61 “Exceptions and Limits to Copyright and Neighboring Rights”, WCT-WPPT/IMP/1, p.2. 
بو اخلاص حبق املؤلف 62  .http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html:  واحلقوق اجملاورةيموقع الو
 ).1(10املادة  63
 ).2(9املادة  64
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ناء عىل حق املؤلف ية  باملا بو  من 16ويف املادة . ل لتشأن األداء وايمعاهدة الو بار أيضا سجيل الصويتب خت، يغطي الا
نص علهيا املعاهدة يالت الصوية، اليت  تجي ا ناين األداء و تحقوق  ت سج لتن م  65.ف

ية  حمللامجلاعة ا

يولويج فامي  نوع ا ية ا بتعلق ابتفا ت لي ل ية"، ميكن تعريف )1992لسـنة (ق شون " حمللامجلاعات ا ناس اذلين  يبأهنا مجموعة من ا يعل
بارش عىل  شلك  متدون  ئة ممزية و ميف  بي يع نوعب يولويجلتا ئةلب ا هذه ا ي  ييئ من أجل لبل نظام ا تصةل اب سلع واخلدمات ا لب وا ل مل ل

يج يدية  بوا معارف  تهم الاكمل أو اجلزيئ واذلين طورا أو ا كنش تقلع كتسـ يادون ي هذا الاعامتد، مبن فهيم املزارعون وا لصة  ل
 66.بيو املوايش وساكن الغاابت وغريمهروم

ية  قلاأل

ية"مصطلح يشري  ياان قاموس بالكس لوحسب " قلاأل نوايح، وتعامل أ ية يف بعض ا تلفة عن األ ح إىل مجموعة  ل ب غلخم
يجة ذلكل تلفة  نتبطريقة   .خم

ية يه مجموعة يقل عدد أفرادها عن  تع أعضاؤها خبصائص قلواأل نة، و يه اب تع  متية ساكن دوةل ما ويه يف وضع ال  مي يمت ه لت ف بق
تضامن  ية عىل شلك من أشاكل ا ساكن ومه حيافظون ولو بصورة  تلف عن خصائص ابيق ا ية ولغوية  ية ود لإ ن ل مضخت ن ين ث

يدمه أو ديهنم أو لغهتم  67.لاملوجه حنو صون ثقافهتم أو تقا

تعلق حب ية ولغويةقوقملووفقا لإلعالن ا يات د ية وأ ية أو إ يات قو متني إىل أ ن األشخاص ا ن يم قلث قل ، حيق 1992 لعام ملن
يزي ثقافهتا دون تدخل أو أي شلك من أشاكل ا تع  يات ا متلأل ب مت لقل يات وحامية 68.ل قلوجيب عىل ادلول حامية وجود األ

ية أو اللغوية يف أراضهيا و ية أو ادل ثقا ية أو ا ية أو اإل نهويهتا القو ف ن يم هويةلث تكل ا لجيب أن هتئي الظروف املالمئة للهنوض   69.ب

يةلوفقا و يا ية وا سـهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املد سـ لن ية أو لع ية أو د يات إ يش فهيا أ ن ال ميكن يف تكل ادلول اليت  ن يتع ث قل
ته ثقافهتم أو ادلعوة دليهنم أو ممار تع  يات من حق ا ثل تكل األ متون إىل  سـلغوية حرمان أشخاص  ب مت لقل م تخدام لغهتم ين سـ أو ا

 70.ابالشرتاك مع أعضاء آخرين من مجموعهتم

رشوع متكل غري ا ملا  ل

رشوع" قاموس بالكس لو ّيعرف متكل غري ا ملا تخدام معلومات اب" ل شخيص يف القانون اإلنلكزيي املرتتب عىل ا سـلرضر ا ل
رشها للحصول ع سة ما و ها مؤ نأو أفاكر غري قابةل للحامية مبوجب حق املؤلف  تس سة غري جتمع نا فىل أرابح عن طريق ا مل

ثارية أو مل حيصل علهيا بعد نحه حقوق ا بدعه  نف مل يطالب  سة أخرى، أو سخ  رشوعة مع مؤ ئا سـتم مب مص ن س نارص . مل عو

                                                           

65 WIPO Guide, op. cit. note 1, p. 313. 
ئة  66 تحدة  شرتكة بني برانمج األمم ا بيانظر حلقة العمل اخلاصة ا مل يةللمل يولويج، قواتفا نوع ا ب ا لت ، UNEP/CBD/WG8J/4/INF/18ل

 .2 الصفحة
تحدة،  67 سابق لألمم ا سكو اكبوتوريت، املقرر اخلاص ا ملفرا ل نه ديرت كوغلامن،1979نش بس  ع، ا  The Protection of Minorities andتق

Indigenous Peoples Respective Cultural Diversity, A. Von Bogdandy and R. Wolffrum, (eds), Max Planck 

Year Book of United Nations Law, Vol. 11, 2007, p.237 
ية أو قومية تقليا ألى إلمنتمين اصألشخا اقبحقو لمتعلقامن اإلعالن ) 1(2املادة  68 ية تقليا أىل وإثنإ ية  يند متد مبوجب قرار ا مجلعولغوية، ا ع

سمرب 47/135العامة   .1992ي املؤرخ يف د
 .من املرجع ذاته) 1(1املادة  69
هد ا27املادة  70 ية العامة لع من ا تصديق والانضامم مبوجب قرار ا يع وا تو تح ابب ا متد و ية، ا يا ية وا مجلعدلويل اخلاص ابحلقوق املد ل ل سـ سـ قن ف ع ل

2200A )XXI( سمرب 16 املؤرخ يف نفاذ يف 1966ي د  .1976 مارس 23ل ودخل حزي ا



WIPO/GRTKF/IC/18/INF/7 

Annex 

17 

رشوع يه  متكل غري ا ملا تخراج املعلومات، ) 1: (ل ته أو ماهل أو هجده ال مثر و سـأن يكون املدعي قد ا ق أن يأخذ ) 2(ست
يه املعلوم تامثر مماثل، علاملدعى  يام اب سات دون ا بب أخذ املعلومات) 3(لق سة  نا بسأن يكون املدعي قد ترضر من ا ف  .مل

رشوعة يف نظام القانون اإلنلكزيي سة غري ا نا رشوع هو جزء من قانون ا متكل غري ا نامج عن ا ملوالرضر ا ف مل مل  .لل

رشوع أو  تخدام أو اقرتاض غري  نطوي إذا عىل ا رشوع  متكل غري ا مفا سـ ي ًمل ثريا ما ل ية خشص ما، و كغري رشيف  مللك
ية يف حد ذاهتا تعدي عىل حق من حقوق ا نطوي عىل ا مللكتخدم إلقامة ادلعوى يف القضااي اليت ال  ل ت وقد يكون . يسـ

تلاكت مؤمتن علهيا دلى خشص ما ويه يف  رشوع أو متلاك عن طريق الغش ألموال أو  رشوع اقرتاضا غري  متكل غري ا مما م مل ل
 .ص آخرالواقع مكل خش

نون 3ّوتعرف املادة  رشوع القانون ا ملع من  يدية يف رسي الناكإطار قانوين محلاية املعارف "م نة "لتقلا متكل  "2009لسـ،  لا
رشوع نهتك أحاكم هذا القانون، " 1"بأنه " ملغري ا تخداهما عىل حنو  ها أو ا يدية أو  ساب املعارف ا يا سـمتلك تقل لت " 2"ك

سب تكل املعارف أو  شخص اذلي ا ندما يكون ا تخداهما  ها أو ا يدية أو  ساب املعارف ا تيق فوائد من ا ل ع سـ تقل كت متلكك لحتق
تحاةل عدم علمه بذكل  تخدمة بوسائل غري عادةل أو يف حاةل ا تلكة أو  بة أو  تخدهما عىل عمل بأهنا  سـها أو ا سـ مم سـ مسـ مكت متلك

بب عدم علمه بذكل،  با إلهامل  سأو أن يكون مر رشيفة حيقق فوائد غري " 3"بتك شاط جتاري خمالف للمامرسات ا لأي  ن
يدي نصفة من خالل املعارف ا لتقلعادةل أو غري   71.ة م

يدية"ثمن الويقة ) 1(3ّعرف املادة تو بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  WIPO/GRTKF/IC/18/5" (ملاألهداف وا

Prov. ("رشوع متكل غري ا ملأعامل ا نص  ".ل يدييويف مقابل ذكل،  ثقايف ا بري ا شأن حامية أشاكل ا تقلرشوع مواد  ل تع ب لم  ل
ثاري أو متكل الا سـتئعىل حق ا نرية احلرةاملوا"احلق يف  ل بقة ا ملسـتفقة ا نح . يف بعض احلاالت" ملسـ مومن شأن هذا احلق 

رشوع املذكورة يف املادة  متكل غري ا تخدام وا نع أي معل من أعامل سوء الا ية سلطة  ية وامجلاعات ا شعوب األ ملا سـ حملل صل لل م
ساب  ها وا يدي ورشها وحتويرها وتعد ثقايف ا بري ا تمبا يف ذكل سخ أشاكل ا ن تقل ل تع كن يل ل ية الفكرية وممارسـهتا يف ل مللكحقوق ا

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تخدام . ل ترصحي ألطراف غري اب سـومن شأن هذا احلق أيضا متكني امجلاعات من ا أشاكل ل
ثقايف بري ا لا نافعلتع تفق علهيا تضم أيضا تقامس ا يدي اليت حبوزهتا وفق رشوط حمددة  مل ا متقل يعة . ل بوناء عىل ذكل فإن ا لطب

رشوع ال متكل غري ا متد عىل نظرية ا ملقانوية للحامية ال  لن يقتع ناها ادل قيف  متكل غري مع نص عامة عىل امحلاية من ا ل ولكهنا  ت
متكل يدي من خالل عدة طرق، مهنا حق ا ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا لا تقل ل تع لمل  .ل

تخدام  سـسوء الا

تخدام خاطئ أو غري  تخدام بأنه ا يس سوء الا حصتعرف القوا سـ سـ م يقّ شري . لتطبيح أو غري الئق، أو إساءة ا يوقد 
ته  تخدام غري الئق أو مفرط، أو إىل األفعال اليت تغري غرض اليشء أو و تخدام أيضا إىل ا ظيفمصطلح إساءة الا ّ سـ سـ

ية بؤ به: ما ييلجاء يف قاموس بالكس لو و. صلاأل تعمد أو ال ميكن ا شلك غري  تخدام غري الالئق  نالا لتم ب  .سـ

تعديل  لا

تع يري). قاموس بالكس لو(  يشء ماتغيريديل هو لا يا 6تونص املادة . تغوهو مصطلح مرادف للكمة  ية برن عىل ناث قمن اتفا
نف يف مهنا ،مجةل من احلقوق ِّحق ا شويه أو أي تعديل آخر  الاعرتاض عىل لك حتريف ملص ملأو  ً يكون ضارا هصنفت

ته سمعرشفه أو   .بب

                                                           

يدية يف رسي الناك" 71 بعة "لتقلإطار قانوين محلاية املعارف ا لط، ويقة معل، ا ن01ث  .2009اير ي، 
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يقياملتعبري لا  سـو

بري امل بري بواسطة لتعأشاكل ا يقي يه أشاكل  تعو يةسـ ية 72.سـيقاألصوات املو ) اإليقاعات(لشعب وقد تضم األغاين ا
ية   73.، واألصوات اليت تعرب عن الطقوسسـيقواملعزوفات املو

تحريف  لا

تحريف"يشري مصطلح  سفورد اإلنلكزيي إىل لك فعل مؤداه قطع جزء من يشء ما أو انزتاعه وال " لا كسب قاموس أ ح
تا سهلكسـامي ا توى أو املعىن أو  يري جزء من ا طمب أو أي ويقة أخرى؛ و حمل تغ  . ث

تع هبا املؤلف وفقا للامدة  ية اليت  تحريف يه إحدى مزيات احلقوق األد متوامحلاية من ا ب ية برن6يل يا من اتفا ق اث  .ن

بادل  ملتالاحرتام ا

يةيعترب  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ته، الاحرتمل با ج، يف د سعي إىل ي تعني ا يارا لإلجناز  بادل  لام ا ي مع ملت
رشاكة سم اب ليقه يف جو  يت   74.حتق

شري لكمة   :إىل ما ييل" احرتام"توابإلضافة إىل ذكل، 

نامجة عن  • نازل عن حصة من العائدات ا شأت فهيا مع ا تصادية للجامعات اليت  ية والا ثقا لاحرتام املصاحل ا ت ن لل ق ف
تغالل الفوللكور لصاحل  سـيات ا شعوب معل  75.تبتكر فوللكورهااليت لا

ية وتراهثا • شعوب األ ية واحرتام ثقافة ا صلواحرتام األفراد وامجلاعات األ ل  76.صل

بادةل " متبادل"توتعلق لكمة  بعض؛ ويقامين عالقة  هام ا شاعر  نان نفس ا تشخصني أو أكرث  ل مل مب بعضل سفورد (يك كقاموس أ
 ).اإلنلكزيي

 األمة

شرتكون يف األصل واللغة والعادات وشلكون " ألمةا" مصطلح قاموس بالكس لوّيعرف  رش  برية من ا ها مجموعة  يبو ي ب لك صف
يا يا ياان  سـعادة  سـ ية أو جتارية " رعااي"توشري لكمة . ك نا شأة  ميون أو ميلكون  باريني  يني أو ا عإىل أشخاص  ص ن ت ميع يق ع طب

ية يف أراض مجرية ما كية و فعل  77.حقيق

ياته دالالت ع" األمة"وحيمل مصطلح  شرتكة يف .نطيف  تارخي فضال عن اللغة ا ثقافة وا ملجامعة شلكهتا عوامل األصل وا ل ل
يان حثري من األ   78.ك

                                                           

72 Sect. 2, Model Provisions, op. cit. note 14. 
نونة) ب(1املادة  73 ملعمن الويقة ا يدي: ث ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  .WIPO/GRTKF/IC/18/4مرشوع املواد، : ل
ية  74 سـهتا ا ية العامة يف  متدته ا نقرار ا جل لعلمجلع مترب 13، 107ع  .2007سب 
75 Model Provisions, op. cit. note 14 p.3. 
76 Terri Janke, Pathways & Protocols, op. cit. note 91, p. 11. 
77 Daniel Gervais, The TRIPS Agreement. Drafting and Analysis, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, p. 161. 
78 Diter Kugelmann, The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respective Cultural Diversity, A. 

Von Bogdandy and R. Wolffrum, (eds), Max Planck Year Book of  United Nations Law, Vol. 11, 2007, p.235 
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ية"وقصد بأن يظل مصطلح  ثقا فامجلاعات ا شمل رعااي بدل ما" ل شلكوا  يفضفاضا ابلقدر اذلي جيعهل  ، "أمة ما"ليباكمهل، 
ثقايف ا بري ا نظر فهيا إىل أشاكل ا تقليف احلاالت اليت  ل تع لي ها ل يا"صفيدي بو ساكن يف بدل معني" طنفوللكورا و لتلكه لك ا . مي

ها سجم  ياسة األخرى و توجه املامرسات اجلارية يف جماالت ا معويمكل هذا ا ن سـ يل  79.ل

 مهتاون

سم " مهتاون"وفقا لقاموس بالكس لو، يصف مصطلح  ها أي خشص  ناية ميار تجعز خشص عن ممارسة درجة من ا يلع س
 .يف الظروف ذاهتامبسـتوى عادي من احلذر، 

 ضار

سخط؛ " ضار"مصطلح يشري  ياء أو الغضب أو ا شاعر الا لإىل إاثرة  بة للمعىنستم بغض اب لنسـأي أنه  يه م تعارف  عل ا مل
يا  ترب الئقا أو أخال قللك ما   ).قاموس بالكس لو(يع

 الوقاية

نرصالوقايةينطوي مصطلح  يين ع عىل  ثقايف والالا أوال، احملافظة عىل :نيئيسـر لياق ا بري   احليجامتعيسـ لتعألشاكل ا
ثقايف يديلا يث لتقل ا تطوير هذه العريف طاراإليظل حب،  هااألشاكلل  نفاذ إلهياإدارة و نقل و يا، احملافظة عىل . قامئالا ن واث

ثقايف بري ا لأشاكل ا يديلتع ند تو يف شلك اثبتلتقل ا ثيق كام هو احلال   أشاكلبقاء عىل ساعدة ملإىل ا الوقايةتريم قد و. هاع
ثقايف بري ا لا يديلتع يال لتقل ا يامجلاعةج أل بةل وضامن ةصل األ متراريهتاملق ا يديسـا قد  أو ابألساس، عريف  أوتقل مضن إطار 

ثقايف إىل إاتحة ترىم بري ا لأشاكل ا يديلتع هور لتقل ا ينمب(أمع مجل  ثمن هف  با ح العلامء وا يهتا كجزء من الرتاث )نيل مه، تقديرا أل
ثقايف امجلاعي  رشيلا  80.لبا

يدا يف إكامل وبإماكن  سأةل صون الرتاث احلي وتعزيزه دورا  ناول  ية الفكرية والربامج اليت  تعلق اب مفالقوانني اليت ال  ت ممللك تت
ية الفكرية ناول حامية ا مللكالقوانني اليت  يولويج . تت نوع ا شأن ا ية  ثل الاتفا ناول نظم قانوية دوية أخرى  بو ت ب ل لن ل ق م تت

يوسكو جوانب من احلف نوا ياساهتا العامة احملددةل يدية ووقايهتا وصوهنا مضن  سـاظ عىل املعارف ا  81.لتقل

نرية بقة ا ملسـتاملوافقة ا  ملسـ

ئة، إىل حق  يدان ا يشري العديد من الصكوك ادلوية، وال سـامي يف  لبم ل بدأ ي نرية"مأو  بقة ا ملسـتاملوافقة ا أو يف بعض " ملسـ
يان  نرية واحلرة"حاأل بقة ا ملسـتاملوافقة ا ثال املادة  وأ" ملسـ يل ا بدأها، ومن بني تكل الصكوك عىل  مليورد  ب من ) 4(6سم

نة  تخلص مهنا عرب احلدود،  نفاايت اخلطرة وا تحمك يف نقل ا شأن ا ية ابزل  سـاتفا ل ل ل لب نوع ، و1989ق شأن ا ية  تالاتفا لب ق
يولويج نة لبا  .1992لسـ 

يولويج عىل أن يكون ) 5(15تونص املادة  نوع ا شأن ا ية  بمن الاتفا ت لب ل ية ق نا مبوافقة "جليناحلصول عىل املوارد ا ًر ه
تعاقد اذلي يوفر هذه املوارد، إال إذا قرر هذا الطرف غري ذكل بقة للطرف ا ملنرية  مسـ  ".مسـت

                                                           

نة 79 يوسكو  ية  نة هوندا الو ثقايف غري امللموس من إعداد  سـ معجم الرتاث ا ن لل ن ل جل لل بارة2002ط  :ع يف 
 )“a nation can be a cultural community”.(هد هبا يف الويقة ث اليت ا يدي: "ستش ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع بري / ل لتعأشاكل ا

بادئ املعدةل: الفوللكوري ّاألهداف وا  .WIPO/GRTKF/IC/17/4، "مل
ها  80 ية ادلوية وتا نة احلكو شطة ا تعراض أ جئا نم ل للج ن  .37، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/5/12(سـ
يديةحامية املعار"ثويقة  81 ثغرات: لتقلف ا يل ا لرشوع  حتل  من املرفق 6، الصفحة .)WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Revثالويقة " (املعدل: م

 .األول
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ئة عن من بروتوكول انغواي ) 1(16تونص املادة  نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شـشأن احلصول عىل املوارد ا ل للم مل ل جلينب
تخداهما امللحق اب يولويج سـا نوع ا شأن ا ية  بالتفا ت لب ل ية  "عىل أنق ياسا ية أو إدارية أو  تتخذ لك طرف تدابري رش سـ يع ت ي

ية  يدية املربطة ابملوارد ا نص عىل أن احلصول عىل املعارف ا تضاء،  سب اإل بة،  نا نمالمئة وفعاةل و جليق ت تقل ت ح سـ لت م
بقة عن عمل ية يمت وفقا للموافقة ا ته القضا تخدمة داخل وال سـا ئ ي ملسـ ية و أو موافقة وإرشامل ية وا متعات األ حمللك ا صل ضع ي أنجمل

تفقارشوط نافع للطرف ام  ية للحصول وتقامس ا بات ا رشيع احمليل أو ا يه ا نص  سـامب  بادةل،  مل علهيا بصورة  مي تطل ت عل ي ح لتنظت مل ل م
ية ية وا متعات األ حمللاآلخر اذلي توجد به هذه ا صل  ".جمل

هوم يف األصل من مدوانت  تق هذا ا ملفوا نة الطب اليت حيق فهيا للمريض أن يقرر اخلضوع لعالج طيب شـ يات  همأخال ق
نافعه مبعد أن يطلع إطالعا اكمال عىل أخطار العالج و ً رشي وحقوق 5تونص املادة . ً شأن اجملني ا ب من اإلعالن العاملي  لب

نة  سـاإلسان  بغي، يف لك األحوال اليت يمت فهيا إ1997لن ثال، عىل أنه  يل ا ن، عىل  يب يام بأيملس  ةلقجراء أي حبث أو ا
تعلق مبجني خشص ما، إجراء  يص  يمعاجلة أو  متةلتشخ حمليمي لألخطار والفوائد ا بق واحلر "ينبغي ، وتق بول ا ملسـالامتس ا لق

شخص املعين نة 6تونص املادة ". لوالواعي من ا يا وحقوق اإلسان  يولو يات ا شأن أخال يوسكو  سـ من إعالن ا ن ب ب ن لل جل ق
بق واحلر والواعي" عىل الامتس 2005 شخص املعين ا سـبول ا ملل تعلق األمر بإجراء " ق يندما  أي تدخل طيب وقايئ "ع

ييص وعاليج  ."أي حبث علمي" أو "تشخو

شاركة يف  ية يف اختاذ القرارات وا شعوب األ شاركة ا تعلق  بدأ العام ا يق ا متد املصطلح يف األصل من  ملوا صل ل مب مل مل تطب سـ
هاصياغة الربامج اليت تؤثر فهيا و مييذها و تقينف  82.ت

نعت  تخدام ا لوالغرض من ا تالعب، وعدم اإلكراههو ضامن " حرة"سـ ناء املفاوضات يف حني أن إدراج مصطلح لعدم ا ث أ
تعراض الاقرتاحات ابلاكمل واحرتام الوقت الالزم " مسـبقة" ية ال شعوب األ ساح الوقت  ية إ سـهو إقرار بأ صل لل ف مه

توافق يف اآلراء ليق ا بقا وال سـامي تكل ويأخذ امل. لتحق بان أيضا ما جيري يف الواقع من اختاذ قرارات  سـصطلح يف ا مسـ حل
ية شعوب األ ية مع ا تامثر يف جمال ا يات الا تعلق بأمه  صلاليت  ل من معل لتت هوم مصطلح املوافقة .س نرية"مفويعرب  بول " ملسـتا قعىل 

بدء أي  بق  ية رشط  ية والاجامت يمي اآلاثر ا لنام بكون إجراء  سـ ع مت ئ لبيتق يع األطراف ابختاذ م تفاوض وسمح  مجلية  ي لل معل
توازنة  83.مقرارات 

ناعة" املوافقة"يوشري مصطلح  نادا إىل عالقة قامئة أو  نح مبوجهبا إذن ا قإىل العمةل اليت  ست يا . مي نرية  يد املوافقة ا مضنو ت ملسـتف
متةل واآلاثر و نافع ا يل عن العقد وا حملتوفري رشوح واحضة إىل جانب تفا مل تخداص يةسـالا وجيب أن تكون .ملسـتقبلمات ا

ية شعوب األ هومة ابلاكمل من جانب ا تخدمة  ية شفافة وأن تكون اللغة ا صلا ل سـ مفلعمل  84.مل

 امحلاية

ية ادلوية عادة يف إطار معل " امحلاية"يشري مصطلح  نة احلكو لا ثقايفإىل حامية مللج بري ا لأشاكل ا يديلتع  من بعض لتقل ا
تخدام الغري أشاكل  لا شالكنن من امحلاية وقد وضع شالك85.حيها دون ترصسـ بق ا ل و  .يط

                                                           

يةمن ) 2(32املادة  82 شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ية جململ شعوب األ شأن ا ية  بادئ تو صل؛ أنظر أيضا  ل ب جهي تحدة م ملموعة األمم ا
ية  .ئاإلمنا

83 Stephen Allen and Alexandra Xanthaki, “Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples”,  Oxford and Portland, Oregon, p.49 . يةملانظر أيضا ادلورة الرابعة شعوب األ شأن قضااي ا تحدة ادلامئ  صلتدى األمم ا ل ب مل ، ن
 Report of the International Workshop on Methodologies regarding Free, Prior and Informed“ثوالويقة 

Consent and Indigenous Peoples”, E/C.19/2005/3. p.8. 
84 Terri Janke, Pathways & Protocols, op. cit. note 6, p. 51 
ها  85 ية ادلوية وتا نة احلكو شطة ا تعراض أ جئا نم ل للج ن  .37، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/5/12(سـ
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بة امحلاية  جاملو

بني نا جا نشف  ه بة نسـتك ثقايفج من جوانب امحلاية املو بري ا لألشاكل ا يدي حبلتع ية الفكريةلتقل ا تعلق اجلانب مللكقوق ا ي، و
نع  تخداممباألول  ها سـا تغال ثاين اب ل املعارف دون ترصحي وا سـ تغالالعىل يدل شأ ا متع ا سـ  ملن شطاجم تخدام  يكونوقد. ن  سـ ا

ية ج ُهن بة امية لتوفري حالفكرية مللكغري قامئة عىل ا ثقايفجمو بري ا لألشاكل ا نرصا لتع يدي  ع ا قوق حب نلالتفاع ممكاللتقل
ية الفكرية تخداهما  مللكا ية الفكريةإىل جانبسـوميكن ا ثال، ف 86.مللك حامية ا يل ا ملعىل  يق امحلسب نع  بقد  بة املاية تطمي عىل جو

ثقايفأ بري ا لشاكل ا يدي الغريلتع نفاذ من لتقل ا شلك  لا تخداهماغري رشعي أو بإلهيا  يق سـا  جتارية دون تقامس أرابحلتحق 
ثقايف أيضا أحصاب اسـتخدهمي، ولكن ميكن أن بإنصافملنافع ا بري ا لأشاكل ا يدي إلقامةلتع هم اخلاصة لتقل ا شار يع  ىل عم

ثقايفأساس  بري ا لأشاكل ا يديلتع  87. حبوزهتم اليتلتقل ا

ية  عامحلاية ادلفا

ية"يشري مصطلح  ية إىل احلرص عىل عدم حصول الغري عىل حقوق ال " عامحلاية ادلفا يات الرا مإىل مجموعة من الاسرتا تيج
ية الفكرية عىل  ها يف نظام ا ها أو ال أساس  ية  مللكرش ل ل ثقايفع بري ا لأشاكل ا يديلتع  88.لتقل ا

ثاق  مليا

تواصل يب  يق أسا للتعد املوا ل همث بق عىل أوضاع حمددة .مع مع الغري والعمل  يف و يطوتوفر إطارا ميكن أن  ست . يك ليو
يق ملزمة قانوان يف حد ذاهتا، ولكهنا تكرس ممارسات ميكن اعامتدها مكعايري بة . ثاملوا ية ملرا ية أ ثقافات األ قوتويل ا مه صل ل

ية ثقا يق ا فاملوا ل  89.ث

 املكل العام

يود قانوية عىل يكن منالعام إذا مل املكل عادة جزءا من  أي معل يعترب ن  تفاعق هور نا  90.هبمجل ا

ية الفكرية"أنهبّويعرف قاموس بالكس لو املكل العام  ية حبقوق ا ية غري ا مللكمجموعة الاخرتاعات واألعامل اإلبدا حملم فهـي . ع
تخدهما أي خشص جماانإذا تاحة   ً ليسـ ندما . م تجارية حق املؤلف أو العالميبطلعو تجاري أو رسل أو اةاء أو الربلة ا ل ا

يه  ينهتـي رساينه، ها دون أن تقع  ية الفكرية اليت محهتا تكل احلقوق إىل املكل العام وميكن ألي خشص أن  علتؤول ا متلك يمللك
تعدي علهيا ية ا لسؤو ل  . "م

يدان حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وقد ُع مرف املكل العام يف  ية اب"أنه بّ حلقوق اجملاورة اليت حملمنطاق األعامل واملواد ا
ها دون  تغال لميكن ألي خشص الاتفاع هبا أو ا سـ سداد أجر ترصحين  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ألحصابب ودون الالزتام 

ي تكل – نيملعنا ياب معاهدة دوية تكفل امحلاية  ل وكقاعدة، يعزى ذكل إىل انقضاء فرتة امحلاية مبوجب تكل احلقوق أو  ل غ
 91 "لبدل املعنياألعامل واملواد يف ا

شات يفو نا قمتر ا مل نة" املكل العام"  دورتسـ بو وهذه ا تدايت، مبا فهيا الو للجوسامته وحدوده يف العديد من ا ي وتقف . ملن
يديبتاملربط " املكل العام" عىل معاين WIPO/GRTKF/IC/7/INF/8ثالويقة  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  92.ل

                                                           

  من نفس املرجع22 و21الفقراتن  86
  من نفس املرجع21الفقرة  87
  من نفس املرجع28الفقرة  88
89 Terri Janke, op.cit. note 6, p. 10 
 .SCP/13/5ثانظر الويقة  90
ية  91 سابق احلا بو، املرجع ا يل الو شـد ل ي  .1ل
ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية " عاماملكل ال"مذكرة عن معاين مصطلح  "WIPO/GRTKF/IC/7/INF/8ثانظر الويقة  92 مللكيف نظام ا

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل  الفوللكور/ل
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سمعة  لا

سمعة"مصطلح يشري  شخص ماحسب قامو" لا بار اذلي يويه اآلخرون  لس بالكس لو إىل الا ل سمعة مضن . عت لوندرج ا ت
ية للمؤلف ية ا حملممجموعة احلقوق األد ية برن مصطلحي كمؤمتر املراجعة يف بروسلوفضل  93.ب شأن اتفا ق  رشف"ب " لا

سمعة"و ية للمؤلف، يف مقاب" لا ية يعربان عن املصاحل ا هومني أكرث موضو شخصتربا أهنام  ع لمع نوية"ل املصاحل مف أو " ملعا
ية" هومني أوسع نطاقا" حالرو هام  مفبو سمعة وإحلاق 94.صف ل ويف حاةل حصول رضر، فإنه يوجد فرق بني إحلاق رضر اب

ية نوية والرو حرضر مبصاحل املؤلف ا هذا غري اكف؛ إذ جيب أن يؤثر . ملع نفه،  تعامل  ية ا ففإذا اكن املؤلف ال حيب  مصيف سـ ك
تخذ تأ مليه اإلجراء ا هور ف   95للجمثري ابلغا وفقا 

 الصون

نة تصف  ثقايف غري امللموس  يوسكو لصون الرتاث ا ية ا سـاتفا ل ن لل ها2003ق ية إىل ضامن : "صف تدابري الضامن بو تدابري الرا ما ل
ت يه وحام شأنه واحملافظة  بحوث  ثقايف غري امللموس مبا يف ذكل حتديد هذا الرتاث وتويقه وإجراء ا تدامة الرتاث ا يا عل ب ل ث ل ه سـ

تلف جوانب هذا الرتاث ياء  نظايم وإ نظايم وغري ا تعلمي ا خموتعزيزه وإبرازه ونقهل، والسـامي عن طريق ا ل ل  ."حل

مية ية واألفاكر اليت تعد ذات  ثقا ية حلفظ بعض املامرسات ا قوشري مصطلح الصون إىل اعامتد تدابري  ف ل حتفظ  96.ي

رس  لا

ّرساي"ويعد موضوع ما  يه أطراف أخر" ّ سب علإذا مل تطلع  ية  شاطره مع األطراف ا حفى أو إذا مت  ن قاموس بالكس (ملعت
رسية املقدسة عىل معىن رسي أو مقدس ). لو يدي ا ثقايف ا بري ا ّونطوي أشاكل ا ّ ل تقل ل تع لت ية ل فوفقا للقوانني واملامرسات العر

يديني  97.لتقلألحصاهبا ا

 الرتاث الاجامتعي

سلع ون" الرتاث الاجامتعي"تيربط مصطلح  تتقامس ا ل متعب توى ا ها عىل  جملا مسـ  98.قل

ية هوية الاجامت عا  ل

ية"يشري مصطلح  هوية الاجامت عا متع اعرتاف الفرد بذاته من إىل "ل متع وإىل اعرتاف اآلخرين ابلفرد من خالل ا جمل خالل ا جمل
 99.ذاته

  )sui generis (نظام خاص

فريد أو ال  أو أو نوعه،ء من ذاتهاليشتاليين يعين "بأنه مصطلح " sui generis" مصطلح قاموس بالكس لوّيعرف 
ُو. اصاخل ية الفكرية لوصف نظام مصجمال سـتخدم هذا املصطلح يف ي ُقانون ا يدية م محلاية حقوق خارج مللك لتقلالقواعد ا

                                                           

ية برن6املادة  93 يا من اتفا قاث  .ن
94 Ricketson and Ginsburg, op. cit. note 23, p. 606. 
سابق 95  .لاملرجع ا
يوسكو، ا 96 ية  نة الو نرشوع املعجم، ا لل ن للج ية طم سابق، احلا شـملرجع ا  .7ل
هادئ 97 يط ا ميي  لاإلطار اإل للمح ية قل سابق، احلا شـ، املرجع ا  )4(، اجلزء األول 25ل
تان  98 نا (254-253لصفحلو روابر، قاموس عمل الاجامتع، ا  )مجتتر
سابق 99  .263، الصفحة لاملرجع ا
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تجارية وحقل تجار املؤلف واألرسار لرباءات الاخرتاع والعالمات ا ثال، ال ميف. ةيلا يل ا ملعىل  بياانت لا واعدقكن حامية سب
تواهمب هذا الغرضخاص نظام ب حاميهتاأصيل، ولكن ميكن غري  احموجب قانون حق املؤلف إذا اكن   ."لمصمم 

يصا اخلنظام لوا شاغلحتياجات  الاملعاجلةخصاص هو نظام مصمم  نةيف  ملوا يية  ثةل عىل حقوق . معقض موتوجد عدة أ
ثل  ية الفكرية اخلاصة  ما تودلمللك بااتت يمسـحقوق  نحو الواعىللن ا ية ل ا با ناف ا ية ادلوية محلاية األ ترد يف الاتفا ن ص لل ق

نةاجلديدة ية األوبوف" (1991 لسـ  نحو الوارد يف ) قاتفا تاكمةل عىل ا ية الفكرية لدلوائر ا لوحامية ا مل شأن اململلك بعاهدة 
تاكمةل  تص ابدلوائر ا ية الفكرية فامي  لا مل خي نطن ("1989 سـنةمللك  24املؤرخ  27811قانون بريو رمق و .")شـمعاهدة وا

ية2002ليويو  يولو تقة من املوارد ا ية ا شعوب األ ية  شأن إدخال نظام محلاية املعارف امجلا ج  ب شـ صل لل ع لب  خاص هو نظام ،مل
ية  يةاب تاملربطةعمحلاية املعارف امجلا شعوب األ ية  يولو صلملوارد ا لل جب  .ل

ثناول الويقةو ثقايفحامية " :تت بري ا لأشاكل ا يديلتع هنج ) .WIPO/GRTKF/IC/18/4 Rev" (مرشوع املواد: لتقل ا
 .األنظمة اخلاصة

بري الفوللكوري يدية وأشاكل ا تعبروتوكول سواكومباند محلاية املعارف ا لتقل  ل

متد ية الفكرية تعا ية  ية األفر نظمة اإل للملك ادلول األعضاء يف ا يق مي سطس بروتوكوال) ياألربو(قلمل ناء املؤمتر 2010غ يف أ ث أ
يا يف يف سواكومباندعقدانادلبلومايس اذلي  حامية أحصاب املعارف ) أ(:  هيدف إىلالربوتوكول، فإن 1.1 وفقا للامدةو. ميب ان

يدية  هم عىل  تعدأي من لتقلا بري الفوللكوري من ) ب(هذا الربوتوكول، اليت يقرها قحقو متكل غري لتعحامية أشاكل ا لا
رشوع تخدام وسوءملا تغالل غري سـ الا ياالقانوينسـ والا يديسـ خارج  لتقلها ا نفاذ . ق يدخل الربوتوكول حزي ا لو  حاملا تودعسـ

تصديق أو  لست دول أعضاء يف األربو إما واثئق ا  .الانضاممواثئق ي

بري امللموس  لتعأشاكل ا

ها وإجنازها" ملموس" يشري مصطلح تال ها ورؤيهتا؛ ويه مدركة ابللمس؛ وميكن ا بري اليت ميكن  كإىل أشاكل ا م ُس مل . لتع
تضاربة م بري مويه  سه؛ ويه غري " غري امللموس"لتعع أشاكل ا تقر إىل شلك مادي وال ميكن  شري إىل يشء  ملاليت  يفي

ّية   ). قاموس بالكس لو(حسـ

بري مدرجة يف يشء مادي بري امللموس يه أشاكل  تعفأشاكل ا  ويه غري خمزتةل ابلرضورة يف شلك مادي بل جيب 100.لتع
ثل احلجارة  شب والقامش واذلهب وغريها من املوادمأن تكون مدجمة يف مادة دامئة  بري امللموس . خلوا لتعوتوصف أشاكل ا
بري فوللكوري حتظى ابمحلاية بري امللموس ويه. تعبكوهنا أشاكل  ثةل أشاكل ا لتعونورد يف ما ييل أ  :م

نحواتت وأعامل )أ( نقوشات وا ية وا تصاممي واللوحات الز ية وال سـامي الرسوم وا نون ا تاج ا ملإ مل ل ب تن يلف  لشع
سجاد  يج وا سالل وأعامل اإلبرة وا شب واملعدن واحلىل وا ساء وا لالفخار واخلزف وا سـ ل خل نيف لسـ لف

 واملالبس؛
ية؛ )ب(  سـيقاألدوات املو
 101.أشاكل الفن املعامري )ج(

يدا تقا تاكرات القامئة عىل ا لإلبداعات والا ل  ب

ية ثقا يد يه مجموعة من املامرسات واألفاكر ا تقا فا ل ل ترب جزءا منل ناتع اليت  نح مركزا  ي املايض و تاكر القامئ 102.معمت ب وشري الا ي
ية أو غرابء وميكن أن  ية ا ثقا تاكر بواسطة أعضاء امجلاعة ا يد مصدرا لال تقا يد إىل احلاةل اليت تكون فهيا ا تقا نعىل ا ل ب ل ل ل ملعل ف

                                                           

100 Model Provisions, op. cit. note14, Part III. 37 
101 Model Provisions, op. cit. note 14, Sect.2(iv.( 
ية  102 سابق، احلا يوسكو، املرجع ا ية  نة الو شـرشوع املعجم، ا ل ن لل ن للج  .7طم
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ية الفكرية نظور ا يل من  يدة إلجراء  يد ا تقا تخدامات اآلخرين  مللكحيدد ا م حتلملف ل لل القامئ عىل "صطلح ي وشري م103.سـ
يد تقا لا ثقايف اليت" ل بري ا تاكرات وأشاكل ا لإىل نظم املعارف واإلبداعات والا تع نظر : لب يال؛ و ها عرب األ نا يمت بصفة عامة  جت قل

تجابة  متر ا ية؛ ويه يف تطور  ميه؛ وعادة ما تطور بطريقة غري  شعب معني أو إ تعلق  شلك عام كوهنا  سـإلهيا  مهنج ب ت سـب مقل ُ
تغرية مئة   104.لبي

يدي ياق ا تقلا لسـ ل
 

ثقايفأن عين ت" تقليدي"إن لكمة  بري ا لأشاكل ا يديلتع ئت  لتقل ا نجامعةلقواعد وفقا ُنشأ هةمعي   وال تعين اهفوأعرا اثيق وموا
بارة أخرى، فإن صفة . أهنا قدمية شاء طريقة تصف" تقليدي"بعو ثقايف نإ بري ا لأشاكل ا يديلتع بريل ويس لتقل ا  لتعأشاكل ا

ندة إلهيا، وأهنا حتدد هوية شعب " تقليدي"مصطلح  ويعين 105.ذاهتا يد أو  تقا متدة من ا ثقايف  بري ا مستأن أشاكل ا ل ل ل مسـتع ل
يدية يدي أو مقرتنة به، وأنه ابإلماكن ممارسـهتا بطرق  تقلأصيل أو   106.تقل

تخدام "يوشري مصطلح  يدي إىل طريقة ا ياق ا سـا تقل لسـ بري الفوللكوريل نادا إىل  يف إطارها الفين املاللتعأشاكل ا ستمئ ا
متر للجامعة تخدام  مسـا يل ذكل . سـ يث  يدي  ها ا يا تخدام رقصة خاصة ابلطقوس يف  ثةل عىل ذكل ا حيومن األ تقل سـ حسـ ق لم

 107.إىل أداء الرقصة املذكورة يف اإلطار الفعيل للطقس

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

بو مصطلحي  يتخدم الو يديأشاكل"تسـ ثقايف ا بري ا تقل ا ل لتع بري الفوللكوريأشاك"و" ل  أشاكل ملموسة لإلشارة إىل" لتعل ا
ثقارفة وّ ملموسة يعرب فهيا عن املعأو غري يدية فةلا تجىل فهيا لتقلا نقل بواسطهتا أو  تأو  يقى .ت ثةل املو سـ وشمل األ مت

تصاممي واألشاكل املعامرية رسد، واألسامء، والرموز، وا يدية، وأوجه األداء، وأشاكل ا لا ل  .لتقل

تخدم مص يديأشاكل"طلحا يسـو ثقايف ا بري ا تقل ا ل لتع بري الفوللكوري"و" ل مكصطلحني مرتادفني وجيوز اإلشارة  "لتعأشاكل ا
ساطة مبصطلح  يدي"ببإلهيام  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ترص" ل شلك  شار إلهيام  ثريا ما  خمو ب ي تخدام . ك سـويس املقصود من ا ل

شأن حصة أو سالمة مصطلح هذه املصطلحات اإلحياء بوجود أي توافق يف اآلراء بو  ب يف صفوف ادلول األعضاء يف الو ي
ية ية أو اإل يده يف القوانني الو تخدام املصطلحات األخرى أو ال  ميأو آخر كام أن ذكل ال يؤثر يف ا ن قلسـ ط  .يق

شات اجلارية يف اجامتعات  نا متد ا قو مل ية ادلوية تع بو احلكو لنة الو ي ثقايف ا"عىل وصف مجل بري ا لأشاكل ا لل تايل "تقليديتع  :لا

يدي" .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يهنام، موسة أو غري ملموسةيه أي أشاكل ملو ،108"ل ّيعرب فهيا عن ب، أو مزجيا 
ثقافة واملعرفة يدية ونقل لا ت ا يل[لتقل يل إىل  جمن  يدين/،]ج ، ملسـتفأشاكل ملموسة وغري ملموسة من إبداع ا

تصار عىل، 2ام حدد يف املادة مثل  : ذكلقدون الا

شعر واألحايج وغريها من  )أ( ثل احلاكايت واملالمح واألساطري وا ـي،  بري اللفظي أو ا لأشاكل ا متع لشفه ل
رسد، واللكامت و  ؛]الرموز[ واألسامء و]اإلشارات[لأشاكل ا

                                                           

يدي  103 ثقايف ا بري ا يل املوحد اخلاص ابمحلاية القانوية ألشاكل ا تح تقلا ل تع ن ل لل  .57، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/5/3(ل
104 Gervais, op. cit. note 79, p. 132. 
105 Nino Pires de Carvalho, From the Shaman’s Hut to the Patent Office: A Road Under Construction.  

Biodiversity and the Law, p. 244 
سابق، 106 يل املوحد، املرجع ا تح لا ل ية ل  .53الفقرة  ،105شـ احلا
107 Model Provisions, op. cit. note 14, Part III. 42. 
ي: [مالحظة األمانة 108 رشوع املادةشـهذه احلا يدي]. "مة جزء من  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري"و " ل مصطلحني " لتعأشاكل ا

نص  .لمرتادفني ألغراض هذا ا
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ثل األغاين  )ب( يقي أو الصويت،  بري املو موأشاكل ا سـ يةلتع ، واألصوات اليت سـيقواإليقاعات واملعزوفات املو
  عن الطقوس؛تعرب

شعائر والطقوس )ج( ية وا رس ثل الرقصات والعروض ا بري ابحلركة،  لوأشاكل ا مل حتع م  والطقوس يف األماكن ل
يدية[املقدسة والرحالت واأللعاب  ية وا تقلالراي  سواء اكنت  وعروض ادلىم وغريها من أوجه األداء]لض

تة بتة أو غري  ثب مث  ؛م

ثل أشاكل ا )د( بري امللموس،  موأشاكل ا نون لتع للفبري املادي  ناعات احلرية[لتع فوا ندسة املعامري[ و]لص  ]ةلها
ية[و  .امللموسة واألماكن املقدسة] حاألشاكل الرو

بغي أن  .2 تاجا ينو يدي يكون  بري ثقايف  نتد امحلاية إىل أي  تقل تع شعب ممزيا/ذا دالةل]/ فريدا[مت  أو جامعة مبا يف ذكلل 
يجامعةأصيل أو شعب  شعب]ينمتي[ و2ية أو أمم كام حددت يف املادة فة وجامعات ثقاحمل   أو تكل ل ذلكل ا

شعب وتكل امجلاعة  تخدمه ذكل ا لامجلاعة أو  ية أو من تراثه[يسـ ية أو الاجامت ثقا ته ا عكجزء من هو ل  ويف ما .]في
يدي اليت حتظى ابمحلاية ثقايف ا بري ا تقلييل أشاكل ا ل لتع  :ل

يه إبداع]نشاط فكري إبداعي[نتاج  )أ( يامجلاعة ف، مبا   ؛ةحملل ا

تأصةل/أصاةل[ّوداةل عىل  )ب( ًو ية والرتاثا ]م ية والاجامت ثقا عهوية ا فل شعوب  ل ثقايف  للا ية وامجلاعاتل صل األ
ية؛ ثقا متعات ا يدية وغريها من ا ية ا متعات ا فوا ل تقل جملحملل  لجمل

تفعا هبا أو مطورة عىل يد  )ج( ًوحمافظا علهيا أو  شعوب وامجلاع واألمم وادلولمنً ية اتلا ية وامجلاعاتصل األ حملل ا
يدية وغريها من  يفعلوا ذكل وفقا للقانون امجلاعاتلتقلا ية  سؤو ية،أو عىل يد أفراد هلم احلق أو ا ثقا ل ا ل مل فل

ية األرايض العريف شأن  ملكنظام أو القانون العريف  ب ية/  لل نظا مللقواعد واملعايري ا و املامرسات  أل
يدية توارثة/لتقلا تكل  ملا لالعرية  شعوب ف ية وامجلاعاتلا يدية وغريها من وامجلاعاتصل األ ية ا تقل ا لحملل
بة إىل امجلاعات ية، أو  ثقا سـ ا منتل يجامعةف  .ةتقليدي/ةصل أ

ميي  . 3 توى الوطين ودون اإل ية املوضوع احملمي عىل ا يار املصطلحات احملددة  بت يف ا قلبغي ا سـ سم ت ملل لت خ ين
ميي  109.قلواإل

يدية ثقافات ا تقلا  لل

تخدام من املايض تؤثر يف األفعال أو املامرسات اجلارية أو حسب قاموس  يد إىل عادات وطرق ا تقا شري ا سـبالكس لو،  ل ل ت
يدية . تنظمها ثقافة ا ية الفكرية بني ا تقلومتزي قوانني ا لل يدية أو الفوللكور يف (مللك ثقافة ا تقلاليت جيوز اإلشارة إلهيا مبصطلح ا لل

يق قناه ادل بري احلد) مع يوأشاكل ا يدية لتع ثقافة ا ندت إىل ا متع وا ية يف ا يال احلا تطورة اليت وضعهتا األ تقلثة وا ل ل لمل ت سج جمل
 110.القامئة أو الفوللكور أو انطلقت مهنا

يدية  111لتقلاملعارف ا

يدية"يُسـتخدم مصطلح  يق لإلشارة إىل املعارف يف حد ذاهتا، وال سـامي" لتقلاملعارف ا نة مبعىن  ياق ا ضيف  للج  سـ
شاط فكري يف مضمون املعارف أ" يجة  نو مادهتا اليت تكون  تاكر سـياقنت هارة والا ية وا يدي، وشمل ادلراية ا ب  لعمل ت ملتقل

يدي لل يش ا سد أمناط ا يدية، واملعرفة اليت  ندرج يف أنظمة املعارف ا تعمل مما  تقلواملامرسة وا جت تقل ي لل ية جامعاتلعل حملل ا
                                                           

يدي: ث من الويقة1املادة  109 ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  .).WIPO/GRTKF/IC/18/4 Rev (مرشوع املواد: ل
110 Consolidated Analysis, op. cit. note 105, para. 54. 
يدية" 111 يدية "لتقلاملعارف ا ثقايف غري امللموس واملامرسات ونظم املعارف للجامعات ا تقل، كوصف فضفاض للموضوع، يضم عادة اإلرث الفكري وا لل

ية  ية وا حمللمبا فهيا امجلاعات األ ناها العام(صل يدية يف  معاملعارف ا بارة أخرى، يضم مصطلح املعارف ا). لتقل تقو ناه العام مضمون املعارف لبع معيدية يف  ل
يدية يدي مبا فهيا اإلشارات املمزية والرموز املقرتنة ابملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلذاهتا فضال عن أشاكل ا تقل ل لتع ل  .ل
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نة  ية  ية، أو مما يكون واردا يف أنظمة معر نّواأل مقصل يالف ها األ جنا قل ترص عىل أي جمال تقين حمدد، وجيوز أن . تت ّوال  تق
ية ية واملعرفة املقرتنة ابملوارد الورا ية وادلوا ية وا ثشمل املعرفة الزرا ئ ع يدية اليت نطاق  وجاء حتديد 112."لبيئت لتقلاملعارف ا

ية تا رشوط ا يدية اليت تفي اب لتكون أهال للحامية القانوية يف املعارف ا ل ل تقل  :لن

يال يف  "1"" ناقةل بني األ جبطة وحمافظا علهيا و متن يدي؛سـياقمسـت  تقل 

يال؛ جبامعةمقرتنة بوضوح و "2" ها بني األ نا يدي حيافظ علهيا و ج أو شعب أصيل أو  قل يت  تقل

ية مجلجزءا الو "3" ثقا هوية ا تجزأ من ا ف  لل يدي أقرت هل صفة صاحب املعارف من اعةي َّ أو شعب أصيل أو  ِ ُ تقل
يةخالل شلك من ثقا ية ا سؤو ية أو ا ية امجلا ف أشاكل الائامتن أو الوصاية أو ا لمللك ل مل بري عن هذه . ع لتعوجيوز ا

يدية يق أو القوانني العرية أو ا شلك رمسي أو غري رمسي عن طريق املامرسات أو املوا تقلالعالقة  ث لب ف ُ." 

ناقل  لتا

ناقل"يشري مصطلح  ثقايف، فإنه . ثحسب قاموس بالكس لو إىل نقل مرياث إىل وار" لتا بري ا تعلق بأشاكل ا لويف ما  تع لي
ثقايف أو الاجامتعي لتلف عن اإلرث ا يال أو هتمهل . خي يه األ تحوذ  يدي إرث  ثقايف ا بري ا جفأشاكل ا عل سـ تقل ل تتع ل  دون 113ل

تة. أن يكون علهيا واجب احلفاظ علهيا ية اث نا ية  ناقل إىل حاةل  بوشري مصطلح ا ع ص ن ت تقي " maintain"ويعين فعل . ل
ساك وادلفاع  تلاكت(ماإلبقاء عىل واإل ية أو ) ممعن ماكن، أو مركز، أو  ية سواء اكنت  ية أو جهو يقمن أية أعامل عدا حقم ئ

سفورد اإلنلكزيي(من ابب الهتديد   )كقاموس أ

ية شفا فا  ل

بث وحماوةل إخفاء معلومات ضارة  تجاء إىل ا تاح؛ الوضوح؛وعدم الا ية يه الا شفا خلا ل نفل  .)قاموس بالكس لو(ف

ية بطرق غري  ثقا تلاكت ا ية ا ترياد وتصدير ونقل  نع ا تدابري الواجب اختاذها حلظر و تعلقة اب يوسكو ا ية ا فاتفا ملك م لق ملم سـ ل مل ن ل
 مرشوعة

نة  ية يف  يوسكو الاتفا متدت ا سـا ن قل رسقة 1970ع ية القامئة داخل أرايض ادلول ضد خماطر ا ثقا تلاكت ا ل محلاية ا ل فملم
معواحلفرايت غري القانوية و نوعةن تصدير ا ملميات ا ل نة . ل نفاذ يف  ية حزي ا سـودخلت الاتفا ل  .1972ق

ية ويه ية من ادلول األعضاء فهيا اختاذ إجراءات يف ثالثة جماالت ر تيض الاتفا ئيسـو ق  :تق

ية -1 ية : ئتدابري وقا ية وإدارية ومحالت  تجارية، وفرض عقوابت جزا هادات تصدير، ورصد األشطة ا يفقوامئ جرد،  تثقش ئ ل ن
تدابريوغري  .لها من ا

تدابري " 2)"ب(7مبوجب املادة : أحاكم الاسرتداد -2 شأ ا ناء عىل طلب دوةل ا تخذ ادلول األطراف  ية،  لمن الاتفا ن ب ملت ق
تني، ولكن  تا ادلوتني ا ية يف  توردة بعد العمل هبذه الاتفا ية ا ثقا تلاكت ا بة السرتداد وإعادة تكل ا نا يا ق ملعنف ل لك سـ ل ملم سـ ململ

يحبرشط أن تدفع ادل ند  ية أو للامكل  سن  شرتي  بة تعويضا عادال  حصوةل الطا سـ ن حب للم  بطريقة غري 13تونص املادة . لل
تعاون تعلق ابالسرتداد وا ية، عىل أحاكم  رشيعات ا لبارشة مع مراعاة ا ت حملل لت  .م

تعاون ادلويل -3 تعاون يف صفوف ادلول األطراف وف: لإطار ا ية إىل فكرة تعزيز ا لأشري يف اكمل الاتفا يهناق ويف . بامي 
نص املادة  ثقايف خلطر الهنب،  تعرض فهيا اإلرث ا تاحلاالت اليت  ل ثل ادلعوة 9ي م عىل إماكية اختاذ إجراءات أكرث حتديدا  ن

بة الصادرات والواردات  .قإىل مرا

                                                           

يدي: ثمن الويقة) 1(2و) 1(1املاداتن  112 ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ ل باد: لتعأشاكل ا ، "ّئ املعدةلملاألهداف وا
WIPO/GRTKF/IC/18/5 Prov.. 

نا (254لو روابر، قاموس عمل الاجامتع، الصفحة   113  .)مجتتر
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ثقايف بري ا نوع أشاكل ا شأن حامية وتعزيز  يوسكو  ية ا لاتفا تع ت ب ن لل  .ق

يوسكو  متدهتا ا ية دوية ا نيه اتفا ل عل نة ق نفاذ يف . 2005سـيف   .2007 مارس 18لودخلت حزي ا

ية عدة أهداف وردت يف املادة  ثقايف؛ ) أ: ( ويه كام ييل1قولالتفا بري ا نوع أشاكل ا لحامية وتعزيز  تع هتيئة ) ب(لت
ها بعضا؛  ها تفاعال حرا ترثي من خالهل  ثقافات وتفا بعضالظروف اليت تكفل ازدهار ا عل ث) ج(ل ليع احلوار بني ا قافات تشج

سالم؛  ثقافة ا ثقافات وإشاعة  ية أوسع نطاقا وأكرث توازان يف العامل دعام لالحرتام بني ا بادالت ثقا يام  للضامن  ل ل ف م تعزيز ) د(ق
شعوب؛  سور بني ا ثقافات بروح من احلرص عىل مد ا تفاعل بني ا ية ا ثقايف هبدف  تواصل ا لا جل ل ل من ل تشجيع احرتام ) ه(تل

ثقايف بري ا لنوع أشاكل ا تع توى احمليل والوطين وادلويل؛ لت ته عىل ا سـ وزايدة الوعي  ملمي ية الصةل ) و(بق يد عىل أ تأ مهجتديد ا ك ل
يدين الوطين  شطة املضطلع هبا عىل ا ساندة األ ية، و نا بدلان ا بدلان، وابألخص  يع ا بة  ية اب ثقافة وا لصعبني ا ن م ل لل ل مجل سـ من مل لن لت

هذه الص ية  مية ا لوادلويل لضامن الاعرتاف اب حلقيق ية ) ز(ةل؛ لق ثقا سلع واخلدمات ا متزية لألشطة وا يعة ا فالاعرتاف اب ل ل ن ملب لط
هوايت والقمي وادلالالت؛  ها حامةل  للبو يذ ) ح(صف يادي يف مواصةل واعامتد و يد عىل حق ادلول ا تأ تنفجتديد ا سـ ك لل

ثقايف عىل أرا بري ا نوع أشاكل ا تدابري اليت تراها مالمئة محلاية وتعزيز  ياسات وا لا تع ت ل لسـ تعاون ) ط(ضهيا؛ ل يد ا لتو ط
نوع أشاكل  ية عىل حامية وتعزيز  نا بدلان ا رشاكة وال سـامي من أجل الهنوض بقدرات ا تضامن ادلويني بروح من ا توا ل ل ل ل مل

ثقايف بري ا لا  .لتع

ثقايف غري امللموس يوسكو لصون الرتاث ا ية ا لاتفا ن ل  ق

نة  ية يف  يوسكو الاتفا متدت ا سـا ن قل ية حزي 2003ع نفاذ يف ق ودخلت الاتفا وهتدف إىل صون الرتاث . 2006 أبريل 20لا
ية  ثقايف غري امللموس للجامعات واجملموعات واألفراد، وإذاكء الوعي بأ ثقايف غري امللموس، وضامن الاحرتام للرتاث ا مها ل ل

ساعد تعاون ادلويل وا نص عىل ا هذا الرتاث، وا بادل  تقدير ا ية ا ثقايف غري امللموس وأ ملالرتاث ا ل ل ت ل مه لل  .لة ادلويةمل

رشوعة سة غري ا نا ملا ف  مل

رشوعة"ورد يف قاموس بالكس لو أن  سة غري ا نا ملا ف بادالت، وال سـامي "يه " مل تجارة وا يايل يف ا ملنافس غري رشيف وا ل ت حت
يد أو تزوير  تجات رشكة أخرى عن طريق  سوق عىل أهنا بضائع أو  تجات يف ا تقلسعي رشكة ما إىل طرح بضائع أو  ن ل من م

هاالامس أو ال بضاعة أو  تكل ا سامت املمزية األخرى  شلك أو ا تجارية أو احلجم أو ا لتغليفعالمة ا ل ل ل ل  ."ل

يا(10 من املادة 2تونص الفقرة  ية عىل ما ييل) ناث نا ية ا ية ابريس محلاية ا عمن اتفا لص مللك سة غري : "ق نا فترب من أعامل ا مل يع
شؤون  رشيفة يف ا تعارض مع العادات ا سة  نا رشوعة لك  لا ل ت ف تجاريةممل ية أو ا نا لا ع ها 3كام نصت الفقرة ". لص نفس من املادة 

سا مع -1:يكون حمظورا بصفة خاصة ما ييل: "عىل ما ييل يةل اكنت  يعهتا أن توجد بأية و ب اكفة األعامل اليت من  سـ لب ط
تجاري ناعي أو ا شاطه ا تجاته أو  سني أو  نا لشأة أحد ا لص ن ن ف مل من يقة يف م-2. م تجارة واليت للحق الادعاءات اخملالفة  لزاوةل ا

تجاري ناعي أو ا شاطه ا تجاته أو  سني أو  نا شأة أحد ا ثقة عن  يعهتا نزع ا لمن  لص ن ن ف مل ن ل مب م ياانت أو الادعاءات -3. ط لب ا
ها أو  ها أو خصا سلع أو طريقة  يعة ا بة  هور اب يل ا تجارة من شأنه  ها يف ا تعام ئصاليت يكون ا يع مجل تصنل لل ب سـ تضل ل لطسـ ن

تعامل أو  يهتا لال سـصال  ."مكيهتاح

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب  مل

ية يف عام  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  تحدة إعالن األمم ا ية العامة لألمم ا متدت ا صلا ل ب مل مل مجلع تع . 2007ع بمتويقر اإلعالن 
ثقايف ويريم إ يزي ا شعوب األخرى ضد ا ساواة مع ا ية حبقوق اإلسان عىل قدم ا شعوب األ لا مت ل مل ن صل ىل تعزيز الاحرتام لل

ية وادلول شعوب األ بة بني ا بادل والعالقات ا صلا ل ي لطت  . مل

نص الفقرة  ية،  يدي واملوارد الورا تفايف ا بري ا يدية وأشاكل ا توفامي خيص املعارف ا ث تقل ل تع لتقل ل :  عىل ما ييل31 من املادة 1ل
ها" ثقايف ومعار يطرة عىل تراهثا ا ية احلق يف احلفاظ وا فشعوب األ ل سـ صل يدية وحاميهتا للل ية ا ثقا برياهتا ا يدية و تقل ا ل تع لتقل فل

بذور  ية وا رشية وا ياهتا وثقافاهتا، مبا يف ذكل املوارد ا نولو بة ملظاهر علوهما و لوتطويرها، وكذكل األمر اب ب نسـ ج جليتك ل لن
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ها شفوية واآلداب والرسوم والرايضة بأنوا يد ا تقا بااتت وا يواانت وا عواألدوية ومعرفة خصائص ا ل ل ل ن يدية لحل لتقل واأللعاب ا
ية تعرا نون الا برصية وا نون ا ضوا سـ لفل ثقايف . لف هذا الرتاث ا يهتا الفكرية  يطرة عىل  لوها احلق أيضا يف احلفاظ وا لسـ ملك لل

يدية وحاميهتا وتطويرها ية ا ثقا بريات ا يدية وا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل تخذ،  "31 من املادة 2ومبوجب الفقرة ." فل تعىل ادلول أن 
ية، تدابري فعاةل لالعرتاف هبذه احلقوق وحامية ممارسـهتاجنبا إىل شعوب األ نب مع ا صل  ل  ." ج

يدي ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا تقلا ل تع لسـ  ل

تخدام  ثقايف اسـميكن ا بري ا لأشاكل ا لل تلفةتقليديتع ناعي . خم ألغراض  تجاري وا تخدام ا لصوشمل ذكل الا ل سـ ي
تخدام وفقا ل  .ملنصفنألعراف القامئة والاتفاع اسـوالا

تجاري تخدام ا لالا  سـ

تجاري"ورد يف قاموس بالكس لو أن  لالاتفاع ا متر مدر للرحب أو يعززه" ن شاط  تخدام يربط  مسـهو ا ن ت وأما . بسـ
تجاري" تخدام غري ا لالا نطوي عىل تويد دخل أو " سـ ية أو ألغراض العمل وال  تعة ا تخدام من أجل ا لهو ا ي شخص مل لسـ ف

 .منح ماكفأة أو أي تعويض آخر

 تخدام وفق األعراف القامئةسـالا

هادئ يط ا ميي  ليعرف اإلطار اإل للمح قل نة ّ تخدام املعارف وفق "،2002لسـ  تخدام "بأنه "  األعراف القامئةسـا لمعارف لسـا
يديني ثقايف وفقا للقوانني واملامرسات العرية ألحصاهبا ا بري ا يدية أو أشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل  ."فل

ية العامة يف  تو بادئ ا جهيودعت ا ل نونةثالويقةمل يدية ":ملع ا بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا " ملاألهداف وا
)WIPO/GRTKF/IC/18/5 Prov. (.نونةثوالويقة يدي ":ملع ا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع بري /ل لتعأشاكل ا

بادئ املعدةل: الفوللكوري ّاألهداف وا تخدام و) WIPO/GRTKF/IC/17/4" (مل بدأ الا سـإىل احرتام  فق األعراف م
تواصل وفق األعراف القامئة"يوشري مصطلح . القامئة تخدام ا ملالا تخدام امجلاعات " سـ يوية يف ا مترارية و سـإىل وجود ا ح سـ

يدية و ية للمعارف ا تقلاأل يهنا وممارساهتا العرية/لصل يدي وفقا لقوا ثقايف ا بري ا فأو أشاكل ا ن تقل ل لتع  . ل

تخدام نصفسـالا  مل ا

نصف"أن جاء يف قاموس بالكس لو  ملالاتفاع ا ية دون "يف جمال حق املؤلف هو " ن نفات ا تفاع معقول وحمدود اب حملما ملص ن
ية هازةل رس نه يف  تخدم أجزاء  تاب ما أو أن  تعراض  ند ا تاب  بس من  حإذن من املؤلف كأن  م مت سـ ك سـ ع تك نوالاتفاع . تق

ية تا تعدي وفقا للعوامل القانوية ا لالعادل هو جحة ضد ادعاء ا ل ن ته، الغ) 1: (ل يعرض من الاتفاع و نف ) 2(طبن ملصيعة ا طب
تفع به، ) 3(احملمي،  نف ا نجحم ا نف) 4(ململص تصادي لالتفاع اب ملصاألثر الا ن  ."ق

 تعمدم

سب قاموس بالكس لو"متعمد"تعين لكمة  بثح   .خل، إرادي ومقصود ولكهنا ال تدل ابلرضورة عىل ا

يوسكو بو وا شرتكة بني الو ية ا منوذ ننص األحاكم ا ل ي مل ج بري الفوللكوري من ل شأن حامية أشاكل ا ية  تع للقوانني الو ب لن ط
رشوع واألفعال الضارة األخرى تغالل غري ا ملالا  سـ

نة  ية يف  منوذ يوسكو نص األحاكم ا بو ابالشرتاك مع ا ته الو ية اذلي  نة اخلرباء احلكو متد اجامتع  سـا ن ل ي نظم ججل لم . 1982ع
يديتونص األحاكم عىل منوذج خاص للحامية عىل غرار ح ثقايف ا بري ا ية الفكرية محلاية أشاكل ا تقلامية ا ل لتع ل أشاكل /مللك

ئا ما بو عىل نطاق واسع  تعملهتا ادلول األعضاء يف الو بري الفوللكوري، اليت ا شيا ي سـ  .لتع
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بري الفوللكوري من هجة، تعدي عىل أشاكل ا ية إىل احلفاظ عىل توازن بني امحلاية من أعامل ا منوذ تعوسعى األحاكم ا ل لت ج  ل
يع عىل زايدة تطوير ورش الفوللكور من هجة أخرى نوبني احلرية وا بري . لتشج بار كون أشاكل ا تعوتأخذ األحاكم بعني الا لت ع

يدها بواسطة إجراءات ابلغة الرصامة للحامية بغي  ية ال  ثقافة اإلسا يا من ا جتمالفوللكوري شلك جزءا  ن ن ل نت  .يح

يدي ثقايف ا بري ا تقلوحتظى أشاكل ا ل لتع ية من أشاكل /ل منوذ بري الفوللكوري ابمحلاية مبوجب األحاكم ا جا ل تغالل "لتع سـالا
رشوع واألفعال الضارة األخرى نيت ". ملغري ا تقصاء لالطالع عىل جتارب ادلول 2001 و2000سويف  بو ا سـ، أجرت الو ي

يذها ية و منوذ تخدام األحاكم ا نفيف ا تج ل بو . سـ تاح تقرير يف ويقة الو يو ث  .WIPO/GRTKF/IC/3/10ي

 ]ثهناية املرفق والويقة[


