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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرون والثانيةالدورة 
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ملتعلقة بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشكال مسرد باملصطلحات الرئيسية ا
  التعبري الثقايف التقليدي

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

يدية والفوللكور طلبت .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا9وية ا نة احلكو تقل ا ث ن ل لللج مللكملع نة("م يف ") للجا
سادسة ا هيدورت رشةرشةعلا سابعة  ع وا باعا، املعقودل سمرب 10 إىل 6 ومن 2010 مايو 7إىل  3  منتتني  تعد ، أن 2010ي د

ساردثكويقة معلومات، األمانة  يةمثالثة  ية الفكرية واملوارد الورا  Tتص ية ا ث املصطلحات الر مل مللكسـ يدية ئي  لتقلواملعارف ا
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع نة1ل يحه  للج و  .تت

نة دو .2 رشة،للجعت ا تاسعة  عيف دورهتا ا تحديث "، 2011ل يويو 22 إىل 18 من املعقودة ل باألمانة إىل أن تقوم 
تاحة يف الوhئق  سارد ا ملا ية الفكرية  ("WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7مل تعلقة  ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل ئيسـ م

يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع تعلقة  ("WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8، و")ل ية ا ملرسد ملصطلحات الر ئيسـ م
يدية ية الفكرية واملعارف ا لتقل ية املصطلحات مرسد ("WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9، و")مللك تعلقة ئيسـالر  ملا

ية ية واملوارد الفكرية مللك نة")ثالورا ية  تا ية لwورة ا رسد كويقة إعال رش ذx ا ها يف ويقة واحدة، و للج، وأن  ل ل ث مث ملجتمع  2."تن

ثالثة، أدجمت األمانة لقرار x ا~وفقا و .3 سارد تربط ملوضوعات ا نظر إىل أن بعض املصطلحات الواردة يف ا لو ت مل ل
تحديث بعض  رسد واحد، وقامت  ثالثة يف  سارد ا با ل تعاريف الواردة فهياممل بان الصكوك . لا رسد يف ا حلسـوقد وضع هذا ا مل

                                                
نة  1 رشة  سادسة  للجتقرير ا9ورة ا ع رشة) WIPO/GRTKF/IC/16/8(ل سابعة  رشوع تقرير ا9ورة ا عو ل نة م للج 

)WIPO/GRTKF/IC/17/12.( 
نة  2 رشة  تاسعة  للجرشوع تقرير ا9ورة ا ع ل  )..WIPO/GRTKF/IC/19/12(م
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سا سخ ا هرت بعد رش ا لواملواد األخرى اليت  لن ن رسدبقة منظ يفت مصطلحات جديدة ووضعت . م لك  ضويف هذا الصدد، أ
ية اإلجياز بغها تعاريف، يف حني حذفت مصطلحات أخرى  تعاريفو. ل ياغة بعض ا يدت  لأ ص  .ع

باعا  .4 نة، املعقودتني  رشين  رشين واحلادية وا ية لwورتني ا يغة ويقة إعال رسد ا�ع واحملدث يف  يح هذا ا توأ للج ث ص لعت لع ممل
تني 2012 أبريل 20 إىل 16 ومن 2012 غرباير 22  إىل14من  تني اإلعال يغة الو ي يف  مص يقث

WIPO/GRTKF/IC/20/INF/13و WIPO/GRTKF/IC/21/INF/8 . ها يف مرفق هذه رسد  سخة ا نفسوترد  مل ن
 .ثالويقة

رسدستند يو .5 تحدة ملا بل وإىل صكوك األمم ا نة من  سارد اليت أعدهتا ا مل، قدر اإلماكن، إىل ا للج للصكوك ا9وية اوقمل
سارية بان . لا تعاريفحلسـوتأخذ كذx يف ا ية والصكوك لا ية واإل شاريع القوانني الو سارد املوجودة يف القوانني و مي وا ن م قلمل ط

سارات األخرىمتعددة األطراف  نظامت وا ملوا يسمل ند تعريف املصطلحات .م والقوا نة وغريها من يستو للج إىل وhئق معل ا
بو ووhئق ب يس تعريف املصطلحاتومع ذx، فإن . ها أيضامعلرامج يوhئق الو  يكون من ا�دي تعريف، وقد اكمالل املقرتح 

مصطلحات أخرى  Tية مللكية الفكرية ذات ص يديواملعارفثواملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل ا ل تع لتقل ل ، وقد ل
تارة بطرق أخرى ±تعرف املصطلحات ا  . أيضاّ

يار .6 ند ا توا خس ية إىل املصطلحات ت تخدامااألئيسـ املصطلحات الر توالوhئق األخرى املربطة مشاريع املواد يف  سـكرث ا
تارختل املصطلحاتوال . ملوضوع ها ة± ا هاتعريف  أي  أومسارد بأيةملقرتح يف املرفق ا يفوتعر نةسابقة يف وhئق لآخر   للج 

ميي أو وطين آخر تدى دويل أو إ قلأو يف أي صك أو  تارال ويس الغرض من .من ية ا ±ملصطلحات الر ها ةئيسـ   املقرتحيفوتعر
نة علهيااق اتفإىللرضورة تلميح  شاركني يف ا للج ا ية و. مل لوهذه الويقة يه ويقة إعال م ث نة ؤيد تيس من املطلوب أن ث أو للجا

تارة أو ت ±متد املصطلحات ا ها ع  .املقرتحيفتعر

نة إن   7   إىل اإلحاطة علامةمدعوللجا
ها فقمبضمون هذه الويقة ومر  .ث

 ]ييل ذx املرفق[
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ملرفقا  
ية الفكرية  تعلقة  ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل سـ ية ئيم يدية وثواملوارد الورا لتقلاملعارف ا

يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع  ل

نافع نفاذ وتقامس ا نافعا نفاذ وتقامس ا نافعا نفاذ وتقامس ا نافعا نفاذ وتقامس ا ملا ملل ملل ملل     ل

يولوÆتفرض  نوع ا ية ا باتفا لت ل نافعملاعادل والتقامس لا") 1992 (ق ية عن طريق للمنصف  تخدام املوارد ا ئة عن ا نا ين ا سـ شـ جلل
يات املالمئة ذات الصT، مع مراعاة اكفة احلقوق يف  نولو ية بطرق مالمئة ونقل ا جإجراءات مهنا احلصول عىل املوارد ا تك لن جلي

ناسب متويل ا يات، وعن طريق ا نولو ملهذه املوارد وا ل ج  ).1املادة  (".لتك

شأن ويريم   ÏغوÑ ية املوارد ول عىلاحلصببروتوكول نافع جلينا نصف  تقامس العادل وا للم وا مل تخداÓال ئة عن ا نا سـا شـ  امللحق ل
Æيولو نوع ا ية ا بتفا لت ل ية، مبا يف ذx  "إىل) 2010( ق تخدام املوارد ا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ينا سـ شـ ل للم مل جلل

ية ونقل ا تكعن طريق احلصول بصورة مالمئة عىل املوارد ا لن بان جلي يات ذات الصT بصورة مالمئة، مع األخذ يف ا حلسـنولو ج
 Æيولو نوع ا تايل يف حفظ ا هم  متويل املالمئ، مما  يات، وعن طريق ا نولو بيع احلقوق عىل هذه املوارد وا ت ل لمج ل س ج يتك لل

تدام ملكوÑته تخدام ا Ûسـو يدي"، 3ووفقا للامدة . "ملسـ لتقلرسي هذا الربوتوكول أيضا عىل املعارف ا ية ي ينة املربطة ملوارد ا جلت
تخدام هذه املعارف ئة عن ا نا نافع ا ية وعىل ا يق Ûتفا سـالواردة مضن جمال  شـ ل مل قب  ."تط

ية لألغذية والزراعةوفß خيص  با ية ا تاملوارد الورا ن ية لألغذية بشأنلاملعاهدة ا9وية  من 1تنص املادة ، لث با ية ا ت املوارد الورا ن لث
نظمةوالزراعة تابعة  مل ا تحدة ل تخدام هذه املوارد عىل حنو "عىل ) الفاو(مل األغذية والزراعة لألمم ا ئة عن ا نا نافع ا سام ا سـا شـ ل مل قت

تدامة واألمن الغذايئ يولوÆ، من أجل الزراعة ا نوع ا ية ا سق مع اتفا تاكä، مبا  سـعادل و ب ت ملت ل ل ق  ."يم

نفاذ"ّرف وقد ُع ية 391مق ردول األنديز  جامعة قراراملادة األوىل من يف " لا نفاذ إىل املوارد الورا ثشأن ا ل  عىل أنه) 1996 (ب
نارصها غري امللموسة، إن " تقة مهنا و تجات ا يعي وخارجه وا ية املصانة يف الوضع ا عاحلصول عىل املوارد الورا شـ ن ب ملث مل لط

تخداÓا هبا ،وجدت ناعي سـوا يق ا يولوÆ والصون وا شاف ا Ûبحث و لص لعدة أغراض مهنا ا ب ب تك تطل ل لسـ
Ûتجاري سـتخدامو  ."لا

شمل تê الواردة يف مرفق  نا قد تكون نقدية أو غري نقدية، ويه  نافع املقصودة  توا ه ترص 1بروتوكول ÑغوÏمل تق، دون أن 
ية . علهيا نفاذ إىل املوارد الورا بق ا شطة  شمل أ نافع، فقد  ية وتقامس ا ية احلصول عىل املوارد الورا ثأما خطوات  ل سـ ن ت مل ث تمعل

بحوث نافعلوإجراء ا تخدامات، مبا فهيا تقامس ا Û من xوغري ذ Ïها جتار تغال مل علهيا وتطويرها، وكذx ا سـ  2.لسـ

تحوير تحويرا تحويرا تحويرا  للللا

نف  يري  تحوير هو فعل  مصا تغ يا أو يف املê العام(ل تلف عن الغرض ) محمسواء اكن  يدي سابق، لغرض  بري ثقايف  خيأو  تقل تع
 xتج عن ذ يث  تخدم من أجî يف األصل،  ما~ي ا ي حب نسـ نارص اجلديدةُ سابق وا نارص العمل ا يه  لعنف جديد تدمج  ل ع فص ُ- 

يري يجة  تغاملضافة  للن ية برن من  12تونص املادة  3.تك يةقاتفا ية وا نفات األد نمحلاية ا ب نفات يمتتع مؤلفعىل ) 1971( لفملص ملص ا
ها أو إجراء أي  نفاهتم أو تعد ثاري يف ترصحي حتوير  ية حبق ا ية أو ا يلاألد مصئ ت ن سـب سب قاموس  . أخرى علهيااتتغيريلف حو

                                                
شأن  1  ÏغوÑ ية املوارد احلصول عىلببروتوكول نافع جلينا نصف  تقامس العادل وا للم وا مل تخداÓال ئة عن ا نا سـا شـ نوع نمن Ûتفاع هبا ل ية ا لت امللحق تفا ق

Æيولو  ).4(5، املادة لبا
ها 2 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  .23، الفقرة جلل
3 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, WIPO, p. 264. 
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تقة، أو إجراء Black’s Law(4(بالكس لو  نفات  تحداث  ثاري يف ا Û شـ، فإن ألحصاب حق املؤلف احلق مص سـ مت ئسـ
نف احملمي ملصيات حتوير، عىل أساس ا  .معل

شاركة شاركةاملوافقة وا شاركةاملوافقة وا شاركةاملوافقة وا     ململململاملوافقة وا

هذا املصطلح بول دويا  لما من تعريف  ياقات إنقد و .لمق لسـيل يف أحد ا تخدام  عىل الرمغ هق يولوÆ سـمن ا نوع ا ية ا باتفا لت ل ق
بارة ) ي(8 يف املادة )1992( شاركة"لعمهنا  شأن املادة "مموافقة و تلفة  رست قرارات  ب، فقد  خم هذا املصطلح مرارا ) ي(8ف

نرية"وتكرار عىل أنه يعين  بقة ا ملسـتاملوافقة ا  5."ملسـ

ية يدية املربطة ملوارد الورا يةاملعارف ا يدية املربطة ملوارد الورا يةاملعارف ا يدية املربطة ملوارد الورا يةاملعارف ا يدية املربطة ملوارد الورا ثاملعارف ا ت ثتقل ت ثتقل ت ثتقل ت     للللتقل

ثتعرف ويقة  يدي "� رشوع املواد ا ية و شأن حامية املوارد الورا بادئ  تفكري يف األهداف وا شاهبة ا بwان ا هام ا هإ ث ب مل ل ت متل م لمل س
ية ثشأن حامية املوارد الورا يدية املربطة ملوارد "مصطلح ) WIPO/GRTKF/IC/19/11ثالويقة  ("ب تاملعارف ا لتقل

ية تايل) أ)(2(1يف املادة " ثالورا نحو ا لعىل ا يدي، املع": ل ياق  شأ يف  تطورة، واليت  ية و نا سم بأهنا د تقلارف اليت  سـ ن م ي تت مت يك
ية من  ثال ال احلرص، ما يوجد يف املوارد الورا يل ا يل، وشمل، عىل  يل إىل  تقل من  ثوتصان شلك جامعي، و مل س ت ت بب ج ج ن

تاكرات وممارسات وتعمل ية وÓارات وا بدراية   ."معل

يدون يدونا يدونا يدونا     ململململسـسـسـسـتفتفتفتفا

هذ بول دويا  لما من تعريف  يدية ن بأومع ذx، ذهب العديد من أحصاب املصاحل إىل القول . ا املصطلحلمق لتقلاملعارف ا
بغي أن تعود أي حقوق أو فوائد و يهتا، ومن مث  شـهئا و يث  ية من  ترب معوما جام يدي  ثقايف ا بري ا نأشاكل ا ملك يح ن ع تع تقل ل متع ل ل

لتصT هبذه املواد إىل امجلاعات ويس إىل األفراد يني،ألفراديُنظر لاالت، قد ولكن يف بعض احل. م ثل املعاجلني ا لشعب،   م
بارمه  يدية أو أحصاب عت يدي ولتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بارمه ل  6.مسـتفيدين من امحلايةعت

ية اخلاصة حبامية  ية واإل ميوتعطي بعض القوانني الو قلن يدية وط يدي احلقلتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شعوب ل للوق 
بارش ية شلك  موامجلاعات ا ب رشوطا يف . ملعن  xية، ويكون ذ نح احلقوق إلدارة حكو ثري من هذه القوانني  ميد أن ا م ميلك ب

يان  بأغلب األ نح احلقوق يف اح تأىت من  يه ما  متو يدية أو سـتخدام يج يدي حنو لتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
تعلقة ية املالربامج ا ت  لت تدامة ومنل سـية وا ملمي ثقافةعل ية وا لالرتاث الوطين والرعاية Ûج*  .ع

ية،  ية، وامجلاعات األ شعوب األ شمل ا شات هذا املوضوع أن هذا املصطلح ميكن أن  نا هر من  صلوقد  صل ل ي ق م وامجلاعات ظ
ية،  يدية، حمللا يةلتقلوامجلاعات ا ثقا فوامجلاعات ا ياتو، واألرس، وا�موعات، واألمم، واألفراد، ل  .قلاأل

يدون من امحلاية "2تونص املادة  شأن "من " ملسـتفا برشوع املواد  يديةم نة لتقلاملعارف ا رشة  تاسعة  للج كام أعد يف ا9ورة ا عل ّ ُ
ية الفكرية "ث، كام وردت يف ويقة ")2011ل يويو 22 إىل 18من ( ية  ية ا9وية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا مللكبعض ا نم ل للج مل ملعمل

يدية والفوللكورواملوارد ال ية واملعارف ا تقلورا  :، عىل ما ييل)WO/GA/40/7" (لث

يار "  1خلا
يدون من  يديةملسـتفا شعوب، مه1، كام مه معرفون يف املادة لتقلحامية املعارف ا ية/ل ا ية صلامجلاعات األ  .حمللوامجلاعات ا

                                                
نة، من إعداد براين غارنر 4 ثا سخة ا تخدمة ألغراض هذه الويقة يه ا سخة ا ما ل ن ث سـ لن  .ملل
شعو 5 ثاين  تحضريي ا يات املقدمة للمفاوضني األفارقة يف Ûج*ع 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 لتقرير ا9ورة ا 6 رشة  للجسابعة   ).WIPO/GRTKF/IC/17/12(ع
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يار   2خلا
يدون من  شمل ا ملسـتفجيوز أن  يديةي ية1رفون يف املادة ، كام مه معلتقلحامية املعارف ا تا ئات ا ل، ا ل  : لف

شعوب )أ(  ية؛/لا  صلامجلاعات األ
ية؛ )ب(   حمللوامجلاعات ا
يدية؛ )ج(   لتقلوامجلاعات ا
 واألرس؛ )د( 
 واألمم؛ )ه( 
ئات املذكورة أعاله؛ )و(   لفواألفراد داخل ا
يان وطين حيدده القانون ا9اخيل إذا اكنت  )ز(  يديةكوأي  تحديد إىل شعب أصيل أو م غري لتقلاملعارف ا لسوبة  ن

بطهتا تحال حتديد امجلاعة اليت ا ية، أو إذا ا تنجامعة  سـ  ".سـحمل

نص املادة  يدون "2تكام  شأن "من " ملسـتفا برشوع املواد  يدي م ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع رشة ل تاسعة  عكام أعد يف ا9ورة ا لّ ُ
ية  "ث، كام وردت يف ويقة")2011ل يويو 22 إىل 18من (للجنة  ية  ية ا9وية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا مللكبعض ا نم ل للج مل ملعمل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا  :، عىل ما ييل)WO/GA/40/7" (لث

يار "  1خلا
يدون من  يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع شعوب، مه1، كام يه معرفة يف املادة ل يةامجلاعات ا/ل ا وامجلاعات  صلأل

ية تخدÓا  تطور اليت حمللا يدي و ثقايف ا بري ا سـأشاكل ا تقل ل تتع ل ها ول   .هياحتافظ علمتلكو

يار   2خلا
يدون من  يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ثقايف ، مه أحصاب 1، كام يه معرفة يف املادة ل بري ا لأشاكل ا لتع

يدي شمل ذx ما ييللتقلا  : ي، وجيوز أن 

ية؛ )أ(   صلامجلاعات األ
ية؛ )ب(   حمللوامجلاعات ا
يدية؛ )ج(   لتقلوامجلاعات ا
ية؛ )د(  ثقا فوامجلاعات ا  ل
 واألرس؛ )ه( 
 واألمم؛ )و( 
ئات املذكورة أعاله؛ )ز(   لفواألفراد داخل ا
يان وطين حيدده القانون ا9اخيل إذا اكنت  )ح(  يديكوأي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع سوبة ل تحديد إىل من غري  ل

بطهتا تحال حتديد امجلاعة اليت ا ترصة علهيا أو إذا ا ية أو غري  ية أو  نجامعة أ تمق سـ حمل  .سـصل

يار   3خلا
يدون من  يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ية 1، كام مه معرفون يف املادة ل ية وامجلاعات ا شعوب األ حملل، مه ا صل ل

يدية، مبا يف ذx ا9ول اجلزر  ".ية الصغريةلتقلوا
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Æيولو نوع ا يولوÆا نوع ا يولوÆا نوع ا يولوÆا نوع ا با بت بت بت لت لل لل لل     ل

يولوÆ من 2ّتعرف املادة  نوع ا ية ا باتفا لت ل يولوÆ"مصطلح ) 1992( ق نوع ا با لت ية "أنه ب "ل حلباين الاكنات العضوية ا ئ ت
ية واملربات  ياء املا بحرية واأل ية وا ية األر نظم اإليكولو متدة من اكفة املصادر مبا فهيا، مضن أمور أخرى، ا كا ئ ل ض حل ج ملسـ

يةاإلي نظم اإليكولو نوع داخل األنواع وبني األنواع وا تضمن ا  xية اليت تعد جزءا مهنا، وذ جكولو لج ت لي ً." 

ية يولو يةاملادة ا يولو يةاملادة ا يولو يةاملادة ا يولو ججججاملادة ا     للللبببب

يا نولو يو شأن حامية اخرتاعات ا يه Ûحتاد األورويب  جيعرف هذا املصطلح يف تو تك بج لب يوية بوصفه /ّ يا ا نولو حلا ج املادة اليت "لتك
ثتوي عىل املعلومات الورا يولوÆحت سخ يف نظام  ها أو أن  سخ  بية واليت ميكن أن  ن تن نف سـت ُسـ ت بقا 7."ست ً و ملدونة اللواحئ ط

تحدة ية للوالÏت ا يدرا ية ا ملا ل لفمي بارة لتنظ تضمن هذا املصطلح  بغي أن  ع،  ي ها بطريقة "ني ساخ  نفساملادة القادرة عىل ا نت سـ
بارشة مبارشة أو غري  تخدم  8."م يولوÆتسـو نوع ا ية ا باتفا لت ل ية واملوارد ) 1992( ق ية واملواد ا يولو نمصطلحات املوارد ا يج جلب ل

ية  .جلينا

ية يولو يةاملوارد ا يولو يةاملوارد ا يولو يةاملوارد ا يولو ججججاملوارد ا     للللبببب

يولوÆ من 2ّتعرف املادة  نوع ا ية ا باتفا لت ل ية عىل أهنا ) 1992( ق يولو جاملوارد ا نات أو أجزاء "لب ية، أو الاك ئتضمن املوارد ا ي نت جل
ية أ با ية أو  يوا نارص  شائر أو  تمهنا، أو أية  ن ن ع رشيةحع  Tمت ية أو  مية  ية تكون ذات  نظم اإليكولو للبخرى  حم فعلق جلل تايل ". ُ لو

ية يولو ئات املوارد ا ئة من  ية يه  جفإن املوارد ا ف ف بن لي  .جل

ية 391األنديز رمق جامعة دول قرار  من 1ّوتعرف املادة  نفاذ إىل املوارد الورا ثشأن ا ل هذا املصطلح عىل أنه ) 1996 (ب
نا" تخدام ئاألفراد أو الاك مية أو ا ها  تق مهنا، يكون  تج  يواين، أو أي  نرص  شائر أو أي  سـت أو أجزاء مهنا أو ا شـ ن ع قلع ل مح م

ية توي عىل موارد ورا متل و ثيقي أو  حي حم  ."حق

يا نولو يو يااخرتاعات ا نولو يو يااخرتاعات ا نولو يو يااخرتاعات ا نولو يو جاخرتاعات ا جتك جتك جتك تك يوية////للللبببب يا ا نولو يويةا يا ا نولو يويةا يا ا نولو يويةا يا ا نولو حلحلحلحلا ج جتك جتك جتك     للللتك

شأن ّيعرف هذا املصطلح يف  يه Ûحتاد األورويب  بتو ياخرتاعات انالقانوية الاية امحلج نولو جيو تك Ûخرتاعات اليت " بوصفه لب
تخدم ية أو تعاجل أو  يولو ها مادة  تج من خال ية  تعلق  توي علهيا أو  ية أو  يولو تكون من مواد  تج  سـتعلق  ب ت بعمل ت حي ب ي ن تت جمب ل ن  9."ج

ئات يه ية إىل ثالث  نولو يو سم Ûخرتاعات ا فو ج تك ب لنق ية وتع: ت يولو ية واملواد ا نات ا تاكر الاك جيات ا ب حل ئ ب ها، وتاجئ لمعل ند يل
تاجئ تخدام تê ا يات، وا نتê ا سـ  10.للعمل

يا نولو يو ياا نولو يو ياا نولو يو ياا نولو يو جا جتك جتك جتك تك يوية////للللبببب يا ا نولو يويةا يا ا نولو يويةا يا ا نولو يويةا يا ا نولو حلحلحلحلا ج جتك جتك جتك ية////للللتك يا يةاأل يا يةاأل يا يةاأل يا ئئئئاأل     حححح

يولوÆ من 2ّتعرف املادة  نوع ا ية ا باتفا لت ل نظم "هذا املصطلح بوصفه ) 1992( ق تخدم ا ية  نولو يقات  لأية  سـ تب جتط تك
يري  نع أو  تقاهتا،  ية أو  نات ا ية أو الاك يولو تغا لص شـ حل ئ مب نةجل تخدامات  يات من أجل ا تجات أو ا يا سـ لعمل معن تخدم".مل  يسـ و

شأن   ÏغوÑ ية املوارد احلصول عىلببروتوكول نافع جلينا نصف  تقامس العادل وا للم وا مل تخداÓال ئة عن ا نا سـا شـ ية ل ق امللحق تفا
Æيولو نوع ا با لت سه يف املادة ) 2010( ل تعريف  نفا  .2ل

                                                
يه ) أ (1.2ملادة ا 7 تو جمن ا تارخي EC/98/44ل شأن حامية اخرتاعات 1998ل يويو 6ب الصادر عن الربملان األورويب وا�لس األورويب  ب 

يا نولو يو جا تك يوية/لب يا ا نولو حلا ج  .لتك
يد37 من الفصل 801.1جلزء ا 8 ية ا لف من مدونة اللواحئ ا شأن حفص لتنظمي تحدة  تجارية يف الوالÏت ا تب الرباءات والعالمات ا يل  ية، ود برا مل ل ل مكل

 .2403.01: اإلجراءات اخلاصة لرباءات
يه 1.3ملادة ا 9 تو ج من ا تارخي EC/98/44ل ية1998ل يويو 6ب الصادر عن الربملان األورويب وا�لس األورويب  نولو يو شأن حامية Ûخرتاعات ا ج  تك ب  .لب

 .WIPO/GRTKF/IC/1/3ث يف الويقة 16لفقرة نظر اا 10
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نظمة األغذية والزراعة يان  موترد يف  نة ) الفاو( ب يوية  يا ا نولو سـعن ا لحل ج ية2000لتك تا بارة ا ل ا ل يا : "لع نولو جيغطى تعريف ا لتك
تاج الزراعي والغذايئ بحت مألوفة يف نطاق اإل يات اليت أ ثري من األدوات وا ناه الواسع، ا يوية،  نا ص ن مبع لتقحل ناه . لك مبعأما 

 Ñ9يات ا يق، ا~ي ال يراعى سوى  نا نووي الرييب(تقلض يا ) DNA) (ك املزنوع األوسجنيلامحلض ا يولو جاجلديدة، وا لب
 Ñ9يط ا ها، و نات و ثل معاجلة ا تلفة،  يات ا نولو يغطى طائفة من ا ية،  نولو ثار ا يقات اإل ية و مناجلز ي ± ك ب تي نقل م ج تك ف ج تك جلئ لتط ل

)DNA(تÑيوا باAت وا ساخ ا حل، وا ن لن  11".سـت

ثة"ّويعرف مصطلح  ية احلد يا يا األ نولو يا ئ ح ج ية  من 3املادة كذx يف " لتك تابع التفا ية ا يا سالمة األ نة  قبروتوكول قرطا ح لج ئ لل
Æيولو نوع ا با لت متد  ،ل نة ملعا نووي املؤتلف ) أ(تطبيق "، بوصفه 2000سـيف  بار للحامض ا Û يب Ñليات داخل أ ت خن بتق

نقوص األوسجني  كربوز  يات، )DNA(مي نووي يف اخلالÏ أو ا بارش للحامض ا لعض، واحلقن ا ل  دمج اخلالÏ إىل أن أو) ب(مل
يات  ترب  تالف، وال  Û ية أو إعادة يولوÆ ا تاكثر ا ية؛ وتغلب عىل حواجز ا ئهتا ا نبح خارج  تع ئ يع سـ ل ت تقتص بن لطلف يف لتصف

يني يعتخدمة يف الرتية وÛتخاب ا ن ب بسـ  ".لطم

يع نطاق يغطي  تصادي رصاحة تعريفا واسع ا Û يدان ية يف ا تعاون وا نظمة ا تخدم  مجو ل مل من ل ًسـ قل تم يا ت نولو يو ج أشاكل ا تك لب
تلف علهيا يدية وا ثة بل وكذx العديد من األشطة ا ±احلد تقل ن يا عىل أهنا. لي نولو يو جويه تعرف ا تك يق العلوم "لب تطب 

تاج معارف وسلع  ية إ ية  ية وغري ا يري املواد ا تجاهتا ومناذDا،  ية وعىل أجزاهئا و نات ا يا عىل الاك نولو نوا بغ حل حل تغ ن حل لئ م جل تك
تضمن يف مجT أمور مصطلح ،"وخدمات يا اليت  نولو يو يات ا نظمة كذx قامئة  ت وتورد ا ب ن جمل تك ل ية"بتق ندسة الورا ثا  "له

ية"ومصطلح  يولو تخدام املفاعالت ا تخمري  جا ب سـ نات"ومصطلح " لل ية"ومصطلح " جليالعالج  يولو جاملعلومات ا " لب
يا"ومصطلح  نولو نانو جا تك  12".ل

توص شأن ا ية  تو توصخطوط بون ا شأن ا ية  تو توصخطوط بون ا شأن ا ية  تو توصخطوط بون ا شأن ا ية  تو لخطوط بون ا ب جهي لل ب جهي لل ب جهي لل ب جهي هال تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا هال إىل املوارد ا تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا هال إىل املوارد ا تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا هال إىل املوارد ا تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا لل إىل املوارد ا لن لن لن سـن شـ ل للم مل سـل شـ ل للم مل سـل شـ ل للم مل سـل شـ ل للم مل ل     جلجلجلجليييي

متد مؤمتر األطراف يف  يولوÆعا نوع ا ية ا باتفا لت ل نة ق ية يف  تو سـ خطوط بون ا جهي يذ 2002ل تعلق   ßتوجهيات ف تقدمي ا تنف  ي ل بل
ية األحاكم  ية ملعنا نفاذملتعلقة  ا19 و16 و15و) ج(10و) ي(8قالواردة يف مواد Ûتفا ية إىل املوارد ل نافعثالورا . مل وتقامس ا

يعهتا وسـهتدف طائفة من أحصاب املصاحل ية  ية طو تو توهذه اخلطوط ا ب ع جهي ية 13.بطل ية وا مي وتغطي اجلوانب اإلجرا لتنظئ
نرية عىل وجه اخلصوص  بقة ا ملسـتللموافقة ا نافعوملسـ تقامس ا نقدية  نقدية وغري ا ملحتدد األشاكل ا ل ل  14.ل

ية يةآ يةآ يةآ بادل املعلوماتللللآ بادل املعلومات  بادل املعلومات  بادل املعلومات  ية املقاصة////تتتت  ية املقاصةآ ية املقاصةآ ية املقاصةآ     للللآ

بادل  يط  سري و ية تريم إىل  بادل املعلومات عىل أهنا آ ية  ئة آ تحدة  تخدم يف برÑمج األمم ا رسد ا تيعرف ا سـ ي ل ت ل ب مل بسـ لل تمل ت يمل
تعامالت بني عدة أطراف تابعة ُوأ 15.لاملعلومات أو ا ية املقاصة ا لئت آ ل يولوÆنش نوع ا ية ا بالتفا لت ل ادة ًمعال مل) 1992( ق

سريه بني 18.3 تقين والعلمي و تعاون ا ية عن طريق الهنوض  يذ Ûتفا بري يف  سامهة بقدر  ي مهنا، وÓمهتا يه ا ل ل ك تمل قت نف
 16.األطراف وسائر احلكومات وأحصاب املصاحل

                                                
تايلب 11 تاح عىل املوقع ا يوية  يا ا نولو نظمة األغذية والزراعة عن ا ليان  محل ج تك  .>http://www.fao.org/biotech/stat.asp<: لم
تايلا 12 يات الاكمT، عىل املوقع ا ند إىل قامئة ا تعريف ا تعريف وا لنظر ا ن س ل لتقل ت : مل

>http://www.oecd.org/document/42/0,3343,fr_2649_34537_1933994_1_1_1_37437,00.html<. 
ية، املواد  13 تو جهيانظر خطوط بون ا  .21 إىل 17واملواد من ) أ(7 و1ل
ية، املواد من  14 تو جهيانظر خطوط بون ا ثاين50 إىل 24ل  .ل وامللحق ا
تايلا 15 تاح عىل املوقع ا ئة ا تحدة  رسد برÑمج األمم ا لنظر  مل ب مل يم : لل

>http://www.unep.org/dec/onlinemanual/Resources/Glossary/tabid/69/Default.aspx<. 
تايلمي 16  >/http://www.cbd.int/chm<: لكن احلصول عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع ا
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نة يدية ا نةاملعارف ا يدية ا نةاملعارف ا يدية ا نةاملعارف ا يدية ا ّّاملعارف ا ّّ ن نتقل نتقل نتقل ملقملقملقملقتقل     لللل

نة يدية ا نّاملعارف ا ملقتقل تخذ إىل حد ما شN " يه ل يدية اليت  تاملعارف ا نفة لتقل يه املعارف مربة و سقا تكون  مصيا و ت ن فمهنج م
نة ئات بطريقة  سمة إىل  يو معمق  17".ف

ثال  شعيب  مويف جمال الطب ا ية بني ميل نظمة الصحة العا شعيب يف  ملزي الفريق املعين لطب ا مل شعيب ) أ(ّ لأنظمة الطب ا
نة ها إىل املê الملقنّا يا يف خمطوطات قدمية وآلت  تا شف عهنا  مجيع اليت  ب ك نه ك شوف  يدي ا شعيب األيور ععام اكلطب ا ملك فل

ية سكر يتيف خمطوطات قدمية للغة ا ية قدمية18لسن ية  نه يف نصوص  شوف  يين ا شعيب ا ين أو الطب ا ب ع ملك لص صل ) ب(، 19ط
يل إىل يا من  تقل  شف عهنا أحصاهبا و با ما ال  يا وغا تا بت  نة اليت مل  يدية غري ا ية ا جواملعارف ا ن هث ت يك ل ب ك ن تقل شفب ت ّملق ّ ل يللط . ج 

يدي املقنن يف  نة نظام الطب األيور شمل أنظمة املعارف ا ثال  يا  نوب آ ّويف  ف م نّج ت تب ونظام 54ملقسـ تا من أÓات ا لك  ك
يب املقنن يف 29سـيدها املقنن يف  تب ونظام أوÑين  تا من أÓات ا ت  لك تب13ك تا من أÓات ا لك   20.ك

يدية اليت " 1": ومثة فرق آخر بني ُقاملعارف ا توب وآلت إىل املê نّلتقل هر يف شلك  يدية اليت  مكنت، أي املعارف ا تظ لتقل
ية و" 2"، العام يد ا تقا نة اليت تعد جزءا من ا يدية غري ا هاملعارف ا ل ل ن شفتقل لملق ّ يةللجامعاتل ناول الويقة  21.صل األ ثو قامئة "تت

يدية تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلورشح تقين  ت ± بتفصيل ) WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9" (لخم
نةلأكرب املعارف ا نة وغري ا ّيدية ا نّ ن ملقتقل  .ملق

شاور شاورا شاورا شاورا  للللتتتتا

شاور تسب قاموس بالكس لو، فإن ا يحة أو رأي خشص مالح  .نص هو ال*س 

شاور  توشري أحد املصادر إىل أن ا بادل األشخاص خالT اآلراء واملعلوماتلي سار ا~ي  يتيل إىل ا مل سارا . حي شاور  مويس ا لت ل
تقامس املعارف واآلراءيف سار  ل اجتاه واحد فقط، بل  نب وÛسـ*ع إىل ما 9ى الطرف . م با إىل  شاور العمل  جويعين ا ن جت ل

x~ ية .اآلخر واختاذ إجراءات وفقا شاور واملوافقة مرتابطان 9ى امجلاعات األ بعض أن ا صلويرى ا ت شاور، . لل لتومن خالل ا
هم ما ا تخدمني من الغري  فميكن  هم هذه املوافقة، وميكن للمسـ تعني أن  بني ا~ين  نا تطلب املوافقة واألشخاص ا متنح~ي  ي سـ مل ي

يه هام Aما ما ا~ي يوافقون  هموا  نحون املوافقة أن  عللألشخاص ا~ين  فمي  22.يف

نظمة العمل ا9وية رمق  ية  لونص اتفا مت تقT 169ق بwان ا ية يف ا ية وا شعوب األ شأن ا سـ  ل بل صل ل ملب ورة أن  عىل رض)1989(لق
شاورات  تدابري املقرتحة أو إىل "ملجتري ا شأن ا توصل إىل اتفاق  ناسب للظروف، بغرض ا لية صادقة ويف شلك  ب ل مب ن

لبوها  .))2(6املادة ." (ق

                                                
يدية  17 تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت ±  . من املرفق16، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9(لخم
شعيب أ 18 يدا نظام مقنن للطب ا ُكيور ل تات تعود إىل ف نه يف  كشف  يديةقبة حلاع ندما مجع لفا يدا األربعجمwات اآلريونع  يالد1500-1800 (ةف  بل ا مل  ) ق

يدا جمwيمع أكرب قدر من املراجع يف  يداو يغفر  .فأhرفا
يين أصال وُقنن 19 شعيب ا ُك الطب ا لص نه ل تاب عشف  يا يف  كتا ب يف  قانون اإلمرباطور األصفر( Yellow Emperor’s Canon of Medicineك

يين) الطب شعيب ا ييك خضم يؤسس للطب ا Z لصوهو أول مؤلف ل نني ع هذا القانون عىل مدار ُمجو. سـ لسـئات ا  300 وخرج إىل الوجود بني عامم
يالد100وعام  بل ا مل   .ق

ند رمق دد امللحق األول لقانون األدويحي 20 يل يف ا تحرضات ا هة و تجم لسـ ل ته املعد] لقانون رمق 1940 لعام 23م تحرضات 71بصيغ  مسـ اخلاص ألدوية و
يل لعام  يب1986لتجما يدها وأوÑين  يدا و تب ألنظمة أيور ت أÓات ا ف ياÑت عن املعارف  .سـلك تضمن  ية اليت  ياÑت اإللكرتو بانظر جرد قواعد ا ت ن لب

يدية املوثقة  يةيانظر أيضا لاكرين متريمان وتوغي أوAديولو اتفاق تربس . 8، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/3/6(لتقلا يدال تحرضات ا نوا لص تقرير : ملسـ
يا حلقة معل  نوب رشيق آ سـلرابطة أمم  يشأن اتفاق تربس وأثره عىل ج يةب يدال تحرضات ا نا لص  .45، الصفحة ملسـ

ندا 21 ية . كمداخT وفد  ثا نانظر تقرير ا9ورة ا  .131، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/2/16(ل
22 Terri JANKE, Pathways & Protocols – A Filmmaker’s guide to Working with Indigenous People, Culture and 

Concepts, p. 51. 
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Æيولو نوع ا ية ا يولوÆاتفا نوع ا ية ا يولوÆاتفا نوع ا ية ا يولوÆاتفا نوع ا ية ا باتفا بت بت بت لت لل لل لل ل     قققق

 Æيولو نوع ا ية ا باتفا لت ل ية ق تلدوية قيه اتفا ُا تحدة املعين 1992نمدت يف يويو ع بي يف مؤمتر األمم ا نعقد يف ريو لمل ية ا ملئة وا لتمن
ية عىل أهنا تريم إىل 1تونص املادة . دي جانريو لربازيل نارصه عىل حنو "ق من Ûتفا تخدام  يولوÆ وا نوع ا عيانة ا سـ ب ت لص ل

ية عن طريق إجراءات مهنا احلصول عىل  تخدام املوارد ا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا مترار وا ينقابل لال سـ شـ ل للم مل جلل سـ
يات، ا نولو يات املالمئة ذات الصT، مع مراعاة اكفة احلقوق يف هذه املوارد وا نولو ية بطرق مالمئة ونقل ا جملوارد ا تك ج تك لن ل جلي

ناسب متويل ا ملوعن طريق ا نفاذ يف ". ل ية حزي ا لودخلت Ûتفا سمرب 29ق  .1993ي د

ية شأ املوارد الورا  wيةب شأ املوارد الورا  wيةب شأ املوارد الورا  wيةب شأ املوارد الورا  wثب ثن ثن ثن ية////ممممن يةا يةا يةا     جلجلجلجلييييننننا

نوع من 2ًوفقا للامدة  ية ا لتاتفا يولوÆق ية"، فإن )1992 (لب ا شأ املوارد ا  wينب جلن تê تê املوارد يف "تعين " م بw ا~ي  ميا ل
يعي ها ا لطبو يعي ".ضع ها ا ية خارج و هذا املصطلح املوارد الورا تضمن تعريف آخر  بو ث لطي ضع نديز األجامعة دول قرار ّويعرف . ل

ية 391رمق  نفاذ إىل املوارد الورا ثشأن ا ل ي) 1996 (ب شأ يف املادة سبعىل  ثال بw ا نل ا تê املوارد " عىل أنه 1ململ بw ا~ي  ميا ل
يعي وخرجت عن هذا الوضع ها ا يعي، مبا فهيا تê املوارد اليت اكنت يف و ها ا ية يف و بالورا ب لطث ضعلط  ."ضع

ية بw ا~ي يوفر املوارد الورا يةا بw ا~ي يوفر املوارد الورا يةا بw ا~ي يوفر املوارد الورا يةا بw ا~ي يوفر املوارد الورا ثا ثل ثل ثل ية////ل يةا يةا يةا     جلجلجلجلييييننننا

يولوÆ من 2ًوفقا للامدة  نوع ا ية ا باتفا لت ل ية"ن مصطلح ، فإ)1992 (ق بw ا~ي يوفر املوارد ا ينا بw ا~ي يوفر "يعين " جلل لا
نة، أو اليت تؤخذ من مصادر  شائر من األنواع الربية واملد ية اليت جتمع من مصادر داخل املوقع، مبا يف ذx ا ّجاملوارد ا لعن جلي

wب شأت يف هذا ا لخارج املوقع، واليت من اجلائز أو من غري اجلائز أن تكون قد   ".ن

ية ثقا يةاعة ا ثقا يةاعة ا ثقا يةاعة ا ثقا ففففاااامجلمجلمجلمجلاعة ا     لللل

ية"�ُعرفت  ثقا فامجلاعة ا تضامن ومتزي عن " ل شعور قوي لوحدة وا ية شديدة ال*سك حيس أفرادها  `عىل أهنا وحدة اج* ل ب ع
ية ثقافة الورا نرص مغاير  ية أو  ثقا ها ا ثقافهتا أو معا ثغريها من امجلاعات  لل بع ل فب   23.مل

ثقايف نوع ا ثقايفا نوع ا ثقايفا نوع ا ثقايفا نوع ا لا لت لت لت     للللت

ية وفقا  ثقافمنظمة األممقالتفا تحدة للرتبة والعمل وا ل ا ي يوسكو(ة مل نا ثقايف )ل بري ا نوع أشاكل ا تعلقة حبامية وتعزيز  لا تع ت ، )2005 (لمل
متعات بري عن ثقافات ا�موعات وا ثقايف إىل شـىت وسائل ا نوع ا �يل ا تع ل ت لحي بري هذه داخل ا�موعات . ل تعونقل أشاكل ا لت ُ

يهنا  ßمتعات وف بوا �.24 

بري ا بري اأشاكل ا بري اأشاكل ا بري اأشاكل ا     للللثقايفثقايفثقايفثقايفللللتعتعتعتعأشاكل ا

ية تعرف  ثقافمنظمة األممقاتفا تحدة للرتبة والعمل وا ل ا ي يوسكو(ة مل نا ثقايف )ل بري ا نوع أشاكل ا تعلقة حبامية وتعزيز  لا تع ت  )2005 (لمل
يدي بأهنا  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع متعات واحلامT ملضمون "ل ئة عن إبداع األفراد وامجلاعات وا نا بري ا �أشاكل ا شـ ل لتع

 25."ثقايف

                                                
يوسكو،  23 ية  نة هوندا الو تب  رسد اقرتحه فريق من اخلرباء يف  نرشوع  لل ن ل جل م طم  .TER/CH/2002/WD/4 ،2002مك
ثقايف، من ) 1(4 املادة 24 بري ا نوع أشاكل ا تعلقة حبامية وتعزيز  يوسكو ا ية ا لاتفا تع ت مل ن لل  .2005ق
ثقايف، من ) 3(4املادة  25 بري ا نوع أشاكل ا تعلقة حبامية وتعزيز  يوسكو ا ية ا لاتفا تع ت مل ن لل  .2005ق
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ثقايفاااا ثقايفلرتاث ا ثقايفلرتاث ا ثقايفلرتاث ا     لللللرتاث ا

ية ألغراض  ثقافمنظمة األممقاتفا تحدة للرتبة والعمل وا ل ا ي يوسكو(ة مل نا يعي )ل ثقايف وا تعلقة حبامية الرتاث العاملي ا با ل  لطمل
ثلام يرد يف املادة )1972( ترب ما ييل كرتاث ثقايف،  م،  ية1يع  :ق من هذه Ûتفا

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

ها، أو ا: ا�معات) ب( نا بب عامرهتا، أو  ها  تصT، اليت  نعز] أو ا باين ا سقمجموعات ا س تل مل مل مية بمل يعي،  نظر  قندماDا يف  طب م
تارخي أو الفن أو العمل؛ ية من وDة نظر ا نا ية ا لعا ئ ت ثمل  سـ

مية : املواقع) ج( ها  ناطق مبا فهيا املواقع األثرية، اليت  يعة، وكذx ا شرتكة بني اإلسان وا قأعامل اإلسان، أو األعامل ا ل مل ب ن مل لطن
ية، أو امجل تار نظر ا ية من وDة ا نا ية ا خيعا ل ل ئ ت ثمل يةسـ ية، أو األنرتوبولو نولو ية، أو اإل جا ج ث  .ل

ية ثقا هوية ا يةا ثقا هوية ا يةا ثقا هوية ا يةا ثقا هوية ا فا فل فل فل     للللل

ية الصT القامئة بني جامعة ثقا هوية ا فيقصد  لل ية أو لغوية أو غريها-ُ ية أو إ ثن و ية، وحق لك جامعة يف ثقافهتا -طن ثقا ياهتا ا ف و لح
نظمة العمل ا9وية رمق تونص  26.اخلاصة ية  لاتفا م ية وا169ق شعوب األ شأن ا ب  صل ل تقTلقب بwان ا سـية يف ا ل  عىل )1989 (ملل

ية  تعلق هبويهتا Ûج*  ßشعوب ف هذه ا ية  ثقا تصادية وا Ûية و تام للحقوق Ûج* يق ا عرضورة أن تعزز ا9ول ا ي ل ل ع لل ف ق لتحق
ساهتا يدها ومؤ ية، وبعاداهتا وتقا ثقا سوا ل  27.فل

ية ثقا ية ا يةا ثقا ية ا يةا ثقا ية ا يةا ثقا ية ا فا فمللك فمللك فمللك     للللمللك

ية تعرف  تحدة للرتبة والعمنظمة األممقاتفا ي ا ثقافمل يوسكو(ة لمل وا نا ترياد  )ل نع ا تخدم حلظر و تعلقة لوسائل اليت  سـا سـ ممل ت
رشوعة ية بطرق غري  ثقا تلاكت ا ية ا موتصدير ونقل  ف لملك ها لك دو] )1970 (ملم تلاكت اليت  ية بأهنا ا ثقا ية ا تصف ا ف ملممللك ل

تلاك ية،  ية أو علام بارات د مكمشلك حمدد، ال ن ي ت نب ية لعمل اآلhر، أوتع تارخي، أو األدب، مه ذات أ تارخي، أو ا بل ا ل لفرتة ما  ل ق
ية تا ئات ا لأو الفن، أو العمل، واليت تدخل يف ا ل بات، ومن املعادن أو ) أ: (لف يوان وا نادرة من مملكيت ا نا�موعات والgذج ا حل لل

هامة لصلهتا بعمل احلفرÏت؛  رشحي، والقطع ا لعمل ا تارخي، مبا فهي) ب(لت تعلقة  تلاكت ا لوا مل يا، ملم نولو جا Aرخي العلوم وا لتك
هامة اليت مرت هبا  نانني واألحداث ا يني واملفكرين والعلامء وا ياة الزعامء الو تارخي Ûج*عي، و تارخي احلريب وا لوا لف نح ل طل

بالد؛  يب عن اآلhر ) ج(لا يات ا لتنقوتاج  معل نالقانوية وغري القانوية(ن شافات األثرية؛ ) ن Ûتنت شلك والقطع اليت اك) د(كتو
تورة أو من مواقع أثرية؛  ية  ية أو Aر بجزءا من آhر  خي من نقوش والعمالت ) ه(ف لواآلhر اليت مىض علهيا أكرث من مائة عام، اك

تام احملفورة؛  ية؛ ) و(خواأل نولو ية األ ياء ذات األ جواأل ث مه ية، ومهنا) ز(شـ ية ا تلاكت ذات األ نوا مه الصور واللوحات " 1: "لفملم
ن ها ملصوالرسوم ا تخدمت يف ر يد، أÏ اكنت املواد اليت رمست علهيا أو ا يا  مسوعة  سـ ل ية (لك نا ناء الرسوم ا ع لص ثت سـ

يد نوعات املزخرفة  لوا ها؛ " 2"؛ )ملص تخدمت يف  ية، أÏ اكنت املواد اليت ا نحوAت األ صنعوال*يل وا ُ سـ صل مل والصور " 3"ث
بوعة عىل احلج نقوشة أو املرشومة أو ا ية ا ملطاأل مل ية، أÏ اكنت املواد اليت " 4"ر؛ صل ية األ صلوا�معات أو املربات ا ن لفك

ية خاصة ) ح(صنعت مهنا؛  بوعات القدمية ذات أ تب والوhئق وا نادرة وا مهوا±طوطات ا ملط ية أو (لكل تار ية ا نا خيمن ا ل حل
xية، أو غري ذ ية أو األد ية أو ا با لعلم نفردة أو يف مجموعات؛ )لفن وابع الربيد والطوابع األمريية وما وط) ط(م، سواء اكنت 

                                                
تايل 26 تاح املوقع ا يوسكو ا لانظر مكزن ا مل ن  :ل

 <http://www.vocabularyserver.com/unesco/?tema=2563>. 
نظمة العمل ا9وية رمق ا 27 ية  لتفا م ية وا169ق شعوب األ شأن ا صل  ل تقT، ب بwان ا سـية يف ا ل ملبل  ).ب)(2(2، املادة 1989لق
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نفردة أو يف مجموعات؛  ها،  مميا سـgية؛ ) ي(ثل ية وا ئواحملفوظات، مبا فهيا احملفوظات الصوية والفوتوغرا ل وقطع األhث اليت ) ك(فت
ية القدمية نة، واآلالت املو سـيقيزيد معرها عىل مائة   .سـ

TTTT املؤمتن املؤمتن املؤمتن املؤمتن    

نا عىل "هو " املؤمتن T " أن)Black’s Law(قاموس بالكس لو جاء يف  سؤوال أو مؤ سة يكون  متخشص أو مؤ م أو  لطف(س
ياء أوراق أو ممتلاكت أو نةأخرى شـأ يل . ")مثي  سه،  سب القاموس  حيو نف ته " Ûئ*ن"ح قبإىل رعاية يشء أو خشص ومرا

يش أو الوقاية أو األمن سفورد .لتفتألغراض ا ك ويعرف قاموس أ ّ"T ٍعىل يشء أو خشص؛ أي خشص يؤمتن "بأنه " املؤمتن
ّويص، قمي s. "يعرفه بأنه سرت،  فأما قاموس مرمي و شخص ا~ي يصون وحيمي أو حيافظ عىل: "يب املؤمتن "يشري مصطلح و ."لا

T " يدية ياق املعارف ا تقليف  يدي لسـ ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع ياÑت األخرى اليتامجلاعاتإىل ل شعوب واألفراد وا لك وا  ل
يدية  املحتافظ عىل يدي لتقلعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع تخدÓا ل ية وغريها من هاوتطورتسـو ف وفقا للقوانني العر
تلف هذا املصطلح عن مصطلح . املامرسات ية"خيو ية يوt إىل ، ألنه "مللكا سؤو لا تخدامضامنعن مل يدية سـ ا لتقل املعارف ا

يدي  ثقايف ا بري ا تقلأو أشاكل ا ل لتع  . العريفا وقانوهناعةامجلقمي وتفق يمبا ل

ياق العريف ياق العريفا ياق العريفا ياق العريفا     للللسـسـسـسـا

ياق العريف"حييل  تعامل " لسـا يدية أو سـإىل ا ية لتقلاملعارف ا يو ياة ا يدي وفقا ملامرسات ا ثقايف ا بري ا مأشاكل ا ل حل تقل ل لتع ل
بري الفوللكوري امللموسة ا سخا من أشاكل ا يون  يع هبا احلريون ا تادة اليت  يب ا ثل األسا تعللجامعة،  ن حملل ي ملع لل ف ب ها م يصنعليت 

يون حمللاحلريون ا  28.ف

يق    القواننيالقواننيالقواننيالقوانني يقواملوا يقواملوا يقواملوا     يةيةيةيةفففف العر العر العر العرثثثثواملوا

ناس علهيا بصفهتا  أعراف قانون مؤلف من" بأنه" القانون العريف"ف قاموس بالكس لو ّعري نبات قانوية أو لتعارف ا متطل
ية، و تقداتمن مقواعد سلوك إلزا يةمعممارسات و تصاديلجوهرية و سـ يه أسا نه وجزء ال قنظام اج*عي وا متجزء   عاملُت ي

يا، ومجموعة "أنه لقانون العريف وجاء يف تعريف آخر ل" .قواننييف حمك الكام لو اكنت  حملبادئ معرتف هبا  قواعد معايري أو م
نقو] متداو] أكرث حتديدا  شفو هاياهم ساتتطبق و تدير س مؤ ياةل امجلاعة  حليع جوانب ا يد ا9اخيلمج ها عىل ا لصع وتو D."29 

جتتلف طرق و ها يسـخت ية  بعضد القوانني العر يةمقننة أو القوانني فقد تكون . بعضعن ف شفهتوبة أو   وقد تكون موصوفة مك
بقة يف  مطبارات رصحية أو  يديةبع همة. لتقلاملامرسات ا نارص األخرى ا ملومن ا بتê القوانني " الرمسي"تاإلقرار أو Ûرباط  لع

بw ا~ي األنظمة يف ية  لل القانوية الو ن بار  يف ةامساحلامل وعوأحد ال. يه امجلاعةفقمي تطن هو األعراف يف حمك القانون بعض عتا
 xتربها كذ تربهتا امجلاعة ملزمة وال تزال  تعإىل أي حد ا ع ساريةرساتللماموصف أو كوهنا جمرد ّ  .ل ا

ياة امجلاعات ية جبوانب عديدة من  حوتعلق القوانني العر ف ي. ت سؤو لـي حتدد حقوق أفراد امجلاعة و م اهتم فß خيص جوانب Óمة هف
ياة ياهتم وثقافهتم ونظرهتم  للحمن  نفاذ إلهيا، واحلقوق : ح ية وا تخدام املوارد ا تعلق القانون العريف  لإذ ميكن أن  يع سـ لطبي

ثقايف ونظم املعارف وع ية، واحلفاظ عىل الرتاث ا ياة الرو ية، وتدبري أمور ا ألرض، واإلرث وا Tتص لوÛلزتامات ا حل حمل دة مللك
يدية، واليت حتمل  30.أمور أخرى ها امجلاعات ا ية اليت متار تألف من األعراف األ ناك من يدفع بأن القانون العريف  تقلو صل ي له س

ية عىل خرها ياهتا عقوت  قيف  حمل ية. ط توبة وغري موحدة عرب ا�موعات اإل نومعظم قواعد القانون العريف غري  وميكن أن . ثمك
تالفات يف القو Û ختعزى ية ُ تارخي وا شأ وا نوعة مهنا اللغة والقرب وا ية إىل عوامل  ية للمجموعات اإل نانني العر ن بف ل ن ت لث مل م

                                                
28 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, Part III, para. 42. 
يدية 29 يط لألحباث، كوسكو، بريو، : لتقلحامية حقوق املعارف ا ية، حلقة معل حول ا لتخطآhر القوانني واملامرسات العر  . 2005 مايو، 25-20ف
30 Draft Customary Law and Intellectual Property Issues Paper – version 3.0 (December 2006), 

<www.wipo.int/tk/en/consultations/customary_law/index.html.> 
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ية  تصادوعÛج* Ûتجىل فهيا . ق تغري قواعده من حني إىل آخر  تحرك،  تا بل هو قانون  h Ñتويس القانون العريف قانو ت لب م ل
تغرية تصادية ا Ûية و ملالظروف Ûج*  31.قع

ند وضع توشري بعض  يق جيب أن تراعى  به إىل أن هذه القوانني واملوا يق العرية و نة إىل القوانني واملوا عوhئق معل ا ث ت ث َللج ن ف
يدي ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا تقلنظام جديد محلاية املعارف ا ل تع لتقل ل  .ل

ية يةاملامرسات العر يةاملامرسات العر يةاملامرسات العر     ففففاملامرسات العر

تخدامات اليت تدي Ûية بأهنا األفعال و سـميكن وصف املامرسات العر ياة امجلاعةف ية . حر وتوجه جوانب  فوتكون املامرسات العر
ها ها و سدة يف طريقة  معلتأصT داخل امجلاعة و ش عيم بارها . جم نة يف حد ذاهتا" قوانني"عتوال ميكن ا نتقT و مقسـ  32.م

Æيولو نوع ا تعلقة  نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ياÑت  يولوÆقاعدة ا نوع ا تعلقة  نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ياÑت  يولوÆقاعدة ا نوع ا تعلقة  نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ياÑت  يولوÆقاعدة ا نوع ا تعلقة  نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ياÑت  بقاعدة ا ت مل مل ل ب بب ت مل مل ل ب بب ت مل مل ل ب بب ت مل مل ل ب لب ل لل ل لل ل لل ل     ل

بو ياÑت الو يإن قاعدة  ية عىل اإلنرتنت من ب يولوÆ يه مجموعة إلكرتو نوع ا تعلقة  نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ن  ب ت مل مل ل لب ل
تعلقة " تعاقدية ا ية الفكرية يف Ûتفاقات ا ية اخلاصة  منوذ نود ا ية وا تو بادئ ا ية وا تو تعاقدية ا ملاملامرسات ا ل ب جهي ل مل جهي ل مللكل ج ل ل

ية وتقا نفاذ إىل املوارد الورا ث ياجاهتم، كام ل تلفني وا يعة اخلاصة ألحصاب املصاحل ا نافع، وتراعي هذه ا�موعة ا تمس ا ± ب حمل لط
ية تعلقة ملوارد الورا ياسة العامT ا تلف قطاعات ا ها يف  تالف أشاكل  ية وا تالف املوارد الورا ثتراعي ا مل سـ خم لث نقل خ  33."خ

تكوين الكفاء ها أداة  ياÑت املذكورة بو لوتريم قاعدة ا صفب ات إىل توفري موارد للمعلومات للك من يرغب احلصول عىل ل
ها  ية، كام أهنا تريم، بو نافع واملوارد الورا نفاذ وتقامس ا ية الفكرية وا تعلقة  نة ا ساعدة يف جمال املامرسات الرا صفا ثمللك مل ل مل ه مل

نفاذ إىل ا ية عن ا بادئ تو بو يف وضع  سامهة للو يا، إىل تقدمي ا لأساسا جتر جهي ي مل مي ًب نامجة ً نافع ا ية وتقامس ا لملوارد الورا مل ث
 34.ذx عن

تق تقا تقا تقا  ململململشـشـشـشـا

شأن من ) ه(2تنص الفقرة   ÏغوÑ ية املوارد احلصول عىلببروتوكول نافع جلينا نصف  تقامس العادل وا للم وا مل ئة عن ل نا شـا ل
تخداÓا يولوÆسـا نوع ا ية ا ب امللحق تفا لت ل تايل) 2010( ق تعريف ا لعىل ا تقات': "ل ية حتدث ك تعين مرب'ملشـا يولو ية  يا جات  ب ئ كمي

ية  توي عىل وحدات ورا ية، حىت وإن مل تكن  ية أو  يولو يل الغذايئ ملوارد  يين أو ا بري ا تج عن ا ثيا و حت ن ب ث جل تع ت ييع مت ل جب ج لن ط
ية  ." ظيفو

رشوع املوا"ثكام أن ويقة  ية و شأن حامية املوارد الورا بادئ  تفكري يف األهداف وا شاهبة ا بwان ا هام ا مإ ثمل ب مل ل ت ل يدي س لمتهد ا
ية ثشأن حامية املوارد الورا تقات "�تعرف )WIPO/GRTKF/IC/19/11ثالويقة  ("ب تايل" ملشـا نحو ا لعىل ا كمربات : "ل

توي عىل وحدات  ية، حىت وإن مل تكن  ية أو  يولو يل الغذايئ ملوارد  يين أو ا بري ا تج عن ا ية  يولو ية  حتيا ن ب ث جل تع ت ب ئ يمي مت جل ج ن لج ك
ية ية و ظيفورا  ."ث

                                                
31 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. 

32 WIPO, Customary Law & the Intellectual Property System in the Protection of Traditional Cultural 
Expressions and Traditional Knowledge—Issues Paper – version 3.0 (December 2006), available online at 

>http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/consultations/customary_law/issues-revised.pdf< 
تايل4الصفحة  يف WIPO/GRTKF/IC/2/3ث يف الويقة 2نظر الفقرة ا 33 تاحة عىل اإلنرتنت عىل املوقع ا ياÑت  ل، وقاعدة ا مب : ل

>http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html< 
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11ثنظر الويقة ا 34
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نف ا نف اا نف اا نف اا ململململا     شـشـشـشـتقتقتقتقملصملصملصملص

تقة"حييل مصطلح  نفات ا شـا توزيعات ، يف قانون حق املؤلف، إىل "ململص تحويرات وا لالرتجامت وا شاهبة ل تحويالت ا ملوا ل
ناء عىل املادة  ية  نفات املوجودة سابقا وا باليت جتري عىل ا حملم ية برنمن ) 3(2ملص يةقاتفا ية وا نفات األد ن محلاية ا ب  لفملص

ساس حبقوق املؤل)1971( نفات املوجودة سابقامل، دون ا شمل  35.ملصفني يف ا ياÑ مبعىن أوسع  تخدم هذا املصطلح أ يو حسـ ُ ي
ناء عىل املادة /مجموعات ية  نفات ا بيعات ا حملم ملص ية برن ) 5(2جتم ناء عىل املادة (قمن اتفا نظمة 2.10بوأيضا  م من اتفاق 

نة  ية  تجارة العا سـا مل تصTب شـأن 1994لل ية الفكرية ا ملجوانب حقوق ا تجارةمللك معاهدة  من 5، واملادة )ياتفاق تربس (ل 
شأن حق املؤلف بو  بالو نة ي شمل  36.)1996لسـ،  تق"يويف هذا الصدد،  نف ا شـا ياÑت أو غريها من " ململص لبمجموعات ا

يغة أخرى، اليت شلك إبداعات فكرية  يغة قابT للقراءة عىل اآل] أو يف  تاملواد، سواء يف  ص توÏهتا أوص يار  حمبب ا خت  سب
ية برنوحتمي  37.تتريهبا تقة األخرىقاتفا نفات ا يعات إىل جانب ا نفات يف شلك مجموعات أو  شـ ا ملص جتم  38.ململص

تق نف  يف  نوي للمؤلف حق الغري يف تأ يد احلق ا شـوميكن أن  مص ل مملع ناء عىل عقد . يق شخص  ندما حيق  تايل، حفىت  بو ل ع ل
تق، جي نف  يف  تأ تخدامه  نف أو ا شـأو قانون تعديل  مص ل ل سـ يه رضر ممص نف  شويه  فوز أن يعرتض املؤلف عىل أي  للمص ت

 .بسمعته

يدي ثقايف ا بري ا تقة يف جمال أشاكل ا نفات ا ية تعريف ا يفت بعض األنظمة القضا تقلوقد  ل تع شـ ملص ئ لك ل سب . مل ميي حو قلاإلطار اإل
ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا هادئ اخلاص حبامية املعارف ا يط ا لنوب ا تع تقل حمل لجل ل يل إىل أي ، فإن )2002 (ل حيهذا املصطلح 

ند إىل  تاكر فكري  ستإبداع أو ا يدية أو يب تق مهنالتقلاملعارف ا يدي أو  ثقايف ا بري ا شـأشاكل ا تقل ل ُتع ي ل  39.ل

    األفعال الضارةاألفعال الضارةاألفعال الضارةاألفعال الضارة

سمعة وفقا للامدة " ضار"حتيل صفة  رشف أو ا ساس  لإىل  يا (6لم hية برنمن ) ن يةقاتفا ية وا نفات األد ن محلاية ا ب  لفملص
يل مصطلح . )1971( سه" فعل"حيو نف  تدخل الفعيل يف ا يري أو ا نفإىل يشء غري ا ملص ل نف" ذو صT"فهو فعل . لتغ . ملص

يف مصطلح  ية برن يف تعديل بروس"مساس"ُضوقد أ ك إىل اتفا نف اليت اكنت فهيا ق تخدامات ا ملصل من أجل إدراج ا سـ
نحيوشري املصطل. إساءة للمؤلف نقل فهيا  مص إىل احلاالت اليت   40.ف بأسلوب يريم إىل إحلاق الرضر مبؤلفهُي

شوف عهنا يدية ا شوف عهنااملعارف ا يدية ا شوف عهنااملعارف ا يدية ا شوف عهنااملعارف ا يدية ا ملكاملعارف ا ملكتقل ملكتقل ملكتقل     للللتقل

شوف عهنا "عبارةشري ت يدية ا ملكاملعارف ا رسة ألشخاص من خارج"إىل " لتقل يدية ا ملياملعارف ا ية  امجلاعاتتقلل ية وا حملل األ صل
ترب  بة"تعاليت  يدية" حصا يدي. لتقلتê املعارف ا تويق املادي لتقلوميكن إAحة املعارف ا شوف عهنا للعموم بواسطة ا ثة ا ل ملك

                                                
ية برن) 3(2املادة  35 ية وما جيري عىل ا: "قمن اتفا توزيعات املو تحويرات وا ملتع الرتجامت وا ل ل سـيقمت نفس ت بنف األديب أو الفين من حتويالت أخرى  ص

نف األصيل ساس حبقوق مؤلف ا ية وذx دون ا نفات األ تع هبا ا ملصامحلاية اليت  مل صل ملص  ."تمت
36 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, WIPO. 
ية برن، واملادة ) 5(2املادة  37 شأن حق املؤلف6يمن اتفاق تربس، واملادة ) 2(10قمن اتفا ب من معاهدة الوبو   .ي
 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berneانظر  38

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.485. 
ثقايفا 39 بري ا يدية وأشاكل ا هادئ اخلاص حبامية املعارف ا يط ا نوب ا ميي  لإلطار اإل تع تقل حمل لجل ل ل نة قل  .4، اجلزء األول 2002لسـ، 
40 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berne 

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.603. 
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يل يدية للغري أو ألفراد من خارج. لتسجواإلنرتنت وغري ذx من وسائل Ûتصال أو ا شف عن املعارف ا تقلوميكن ا  للك
ترصحي من تê امجلاعات يدية سواء  شأت فهيا هذه املعارف ا ية اليت  ية وا ب األ تقل ن حملل  41." أو بدون ترصحيامجلاعاتلصل

ناول الويقة  ثو يدية"تت تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت ± " لخم
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 ( شوف يدية غري ا شوف عهنا واملعارف ا يدية ا ملكيل أكرب املعارف ا تقل ملك تقل لتفص ل ب

 .عهنا

شف شفا شفا شفا     لكلكلكلكا

شف"، فإن قاموس بالكس لوحسب  هار للحقائق أو فعل " لكا سابقظهو إ تعريف بيشء مل يكن معروفا يف ا سار  لأو  لل  .م
شف"ويف جمال حق املؤلف، قد يعين  هور للمرة األوىل" لكا نف  للجمإAحة  نفات شلك من أشاكل . مص رش األول  للمصوا لن

شف يد املمكن-لكا سخ، -ح دون أن يكون شلكه الو نفات من خالل أفعال غري ا شف أيضا عن ا ن مبا أن من املمكن ا ملص للك
هور بواسطة الاكبل مث بث  للجمل األداء العلين وا سليك(ل نقل ا لا ناء عىل القواعد  42).ل هذا الزتاما  بويس Ûعرتاف حبق  ك ل

ية برنتوشري . لا9وية حلق املؤلف يةقاتفا ية وا نفات األد ن محلاية ا ب شوف عهنا )1971 (لفملص نفات ا تخدام ا ملك إىل ا ملص سـ
ناءات Û ياق ثهور يف  تللجم نفه للعامل بأرسهوللمؤلف، سـسـ شف عن  مص احلق يف ا ية،  43.لك نوناء عىل بعض القوانني الو طب

شف"فإن  نوي" لكاحلق يف ا  .معحق 

شف شفوط ا شفوط ا شفوط ا     لكلكلكلكرشرشرشرشوط ا

شف هو  بادئ أسايسمبدألكا با ويفرض هذا القانون 44. قانون الرباءاتم من  بات الرباءات، كام عاما  جوا طلعىل مودعي 
تعاونمن 5تشري إىل ذx املادة  تايل ل معاهدة ا نحو ا شأن الرباءات عىل ا ل  ل شف الوصف عن Ûخرتاع "ب يكجيب أن 

يذ Ûخرتاع نة من  متكن أي خشص من أهل ا يه الكفاية، ليك  نفبطريقة واحضة واكمT مبا  تف همل ` رشوط "غري أن مصطلح ". ي
شف ُ" لكا شري إىل اإلصالحاتأيضا سـتخدم ي ميي  اليت تدخل عىل قانون الرباءات عىل ايمكصطلح عام  قلتويني اإل ملسـ

بات الرباءات Ûشرتاط عىل هبدف  القانون ا9ويل للرباءات، إلصالحوالوطين، وإىل املقرتحات املقدمة   رصاحةطلمودعي 
ندواكشفيأن  ية  يدية واملوارد الورا تعلقة ملعارف ا ئات من املعلومات ا ع عن عدة  ث تقل لمل تخدام ف املعارف واملوارد يف سـ ا

تحداث تهُ املطالب حب Ûخرتاعسـا   45. يف الرباءة أو يف طلب الرباءةيام

ية واملعارف ملوارد الورا Tتص شف ا يب ا ية ألسا ثومثة ثالث وظائف ر مل لك ل يديةئيسـ  :، ويهلتقل ا

شف عن أية موارد - ية ولكا يديةمعارفث ورا تحداث Ûخرتاع تقل  ناء ا تخدمة فعال أ سـ  ث يفة تقوم عىل (مسـ ظوهذه و
ية  شفا فالوصف أو ا يةتوتعلق ملواردل يدية واملعارفث الورا  ؛) ذاهتا وعالقهتا الخرتاعلتقل ا

شف عن املصدر الفعيل  - ية واملمواردلللكوا يديةعارفث الورا شف عن املاكن  (لتقل ا تعلق  يفة  لكوهذه و ت ظ
نه عىل امل تحصل  ما ية واملواردملسـ يديةعارفث الورا شأ ) لتقل ا لتحديد ا(ملنوقد يكون ذx بw ا نظام القانوين ا~ي مت يف ظî ل

                                                
يدية 41 تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت ±  . من امللحق4الفقرة  )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 (لخم
42 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, p.282. 
يا(10املادة  43 hوانظر أيضا . 11واملادة ) نSam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring 

Rights—The Berne Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.614. 
سخة اإلنلكزيية32، الصفحة WO/GA/32/8ثالويقة  مرفقانظر  44  لن يف ا
بو للمعارف ، 11 إىل 7، الصفحات من WIPO/GRTKF/IC/16/6ثمن املعلومات، انظر املرفق األول من الويقة للمزيد  45 بة الو ياÑت  يوقاعدة  شع ب

ية يف قانون الرباءات ية واإل ية الو رش تدابري ا شأن ا يدية  ميا ن يع ت ل ب قلتقل ط  .<http://www.wipo.int/tk/en/laws/genetic.html> لل
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تأكد من أن من (أو ماكÑ حمددا مبزيد من ا9قة ) احلصول عىل املوارد ثال هبدف ا ية  نفاذ إىل املوارد الورا للضامن إماكية ا ث ل من
 ؛) Ûخرتاعنسخاملمكن 

نرية  - بقة ا يل عىل املوافقة ا هد أو د توتوفري  ملسـتع سـ يفة (ملل رشوطظوهذه و ثال  Ûلل نفاذ إىل ت وتعلتم ية ا لق رش ع  وارداملب
ية وامل يديةعارفثالورا يان أن احلصول ) لتقل ا  xتيض ذ بوقد  ية واملواردعىل امليق يديةعارفث الورا تخدمة يف لتقل ا ملسـ ا
تخداÓاÛخرتاع  بقة سـوا نص عىل املوافقة ا شأ أو أحاكم أي اتفاق حمدد  بقة يف بw ا يان مع القوانني ا سـ  ي ن ملط ملشـ ملمت ي
نري تيض. ةملسـتا نرية ذx يقأو قد  بقة  مسـتيان أن طلب الرباءة قد مت مبوافقة  سـ   46.مب

يولوÆوبدعوة من مؤمتر األطراف يف  نوع ا ية ا باتفا لت ل سأ] ولا أعدت، )1992 (ق ية عن تê ا ملنة دراسة  ن  للقضاÏ حفصاتقلج
تعلقة  �ا بات برتابط مل شف يف  ية ورشوط ا نفاذ إىل املوارد الورا طلرشوط ا لك ث ية الفكرية، وأAحهتام ألل يةمانة Ûمللكا   47.قتفا

نة ُقدم وقد  سورسي  :يههذه Ûقرتاحات  و، من Ûقرتاحاتعددللجإىل ا يÛقرتاح ا تعاون ا9اعي إىل ل لتضمني معاهدة ا
بات  ية عىل حد سواء ويلزم مودعي تê ا بات ا9وية والو بق عىل ا شف  لشأن الرباءات رشطا  لطل ن ل لطل نط للك طب ي كشف ً

ية و يدية/ثعن مصدر املوارد الورا يه، 48.لتقلأو املعارف ا  يتضمنوف وÛقرتاح املقدم من Ûحتاد األورويب وا9ول األعضاء 
با يذ رشط إجوا ية لزايمبتنف  بات الرباءات ا9وية واإل يع  ية يف  شأ أو مصدر املوارد الورا  wشف عن ب مي  ل طل مج ث ن قللك م

ية متد Ûقرتاح ا 49.طنوالو تضمن أيضا عوا ية عىل اقرتاt سورسا وÛحتاد األورويب، وهو  بwان األفر يملقدم من مجموعة ا يل يق
ثال معرتف هبا دويا كام جاء يف  هادة ا لإدراج  مت شأن ش  ÏغوÑ ية املوارد احلصول عىلببروتوكول نصف جلينا تقامس العادل وا مل وا ل

تخداÓاللمنافع  ئة عن ا نا سـا شـ نوعل ية ا لت امللحق تفا يولوÆق تفكري أما اقرتاح 50).2010( لب ا شاهبة ا بwان  لا ت شف مل لك فهيمت 
يدية املقرتنة هبا تقاهتا واملعارف ا ية و شمل املوارد الورا ية الفكرية، وهو ما  تقلاإللزايم عن املعلومات يف طلب ا شـ ث لي م . مللك

يل عىل املوافقة ا شأ واملصدر، وا9 شمل هذه املعلومات بw ا ملوجيب أن  ل ن نافع وفقا ملت يل عىل تقامس ا نرية، وا9 ملبقة ا ل ملسـتسـ
ية الفكرية بحث وحفص طلب ا متكني من ا ية  توبة و تفق علهيا، ومعلومات  مللكرشوط  مك لم لله شف  .ل

شف رشوط ا  Tيات بدي لكواقرتحت آ لل شف، يف املادة  51.ُ بwان الشرتاط ا بادرة دوية أخرى تقدم هبا عدد من ا لكومثة  ل ل م
يا(29 hشأن من اتفا) ن ية  تجارة العا نظمة ا بق  مل ل تجارةم  Tتص ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل  52.)ياتفاق تربس() 1994( مللك

تويق تويقا تويقا تويقا ثا ثل ثل ثل     ل

سفورد  تويق"كيعرف قاموس أ ثا ها ورشها" ل نبأنه ختزين املعارف واملواد ا�معة و يفن يدية يشمل و. تص تقلتويق املعارف ا لث
يدي  ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع نطوي مبعىن أي –عىل شلك صورة أو صوت وصورة  اتسجيلهكتابهتا أو أو تدويهنا ل ي يشء 

تويق خيتلف و. للغري وإAحهتا تسمح بوقايهتاطريقة ب هاتسجيلعىل  ثا يدية لل يدية وأشاكل املعارف وقاية لتقلعن الطرق ا لتقلا
يدي  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  53.امجلاعة داخل هانقلول

                                                
شور الوبو رمق  من 65نظر الصفحة ا 46 يدية،  ية واملعارف ا شف يف الرباءات فß خيص املوارد الورا ية حول رشوط ا بو ا يدراسة الو ن تقل ث لك ن مي لتق ل

786)E.( 
شور الوبو رمق ا 47 يدية،  ية واملعارف ا شف يف الرباءات فß خيص املوارد الورا ية حول رشوط ا بو ا ينظر دراسة الو ن تقل ث لك ن مي لتق قة ث؛ وانظر الوي)E(786ل

WO/GA/32/8") ية الفكرية بات ا شف يف  ية ورشوط ا نفاذ إىل املوارد الورا باد] بني رشوط ا تعلقة لعالقة ا مللكدراسة القضاÏ ا طل لك ث ل ت ململ �(" ،
نة   .2005سـالصادرة 

سورسي (WIPO/GRTKF/IC/11/10ثنظر الويقة ا 48 يÛقرتاح ا  .13الصفحة  ،WIPO/GRTKF/IC/16/6ث، ومرفق الويقة )ل
 .14الصفحة ، WIPO/GRTKF/IC/16/6ث ومرفق الويقة ،)Ûقرتاح األورويب (WIPO/GRTKF/IC/8/11ثنظر الويقة ا 49
 . من املرفق2، الصفحة WIPO/GRTKF/IC/17/10ثانظر الويقة  50
 ).اقرتاح بديل (WIPO/GRTKF/IC/9/13ثنظر الويقة ا 51
 .TN/C/W/52ثنظر الويقة ا 52
ية، الويقة ملخص ومقدمة �موعة أدو 53 يدية واملوارد الورا ناء تويق املعارف ا ية الفكرية أ ثات إدارة ا ث تقل ث لث  .WIPO/GRTKF/IC/5/5مللك
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تيس  تويق يكو ثا ية خاصةل ناس خارج ّميكن  ما كثرياألنه  مهأ نفاذ إىللا يدي من ا يط ا لا تقل يديةلحمل ناول  54.لتقل املعارف ا تتو
يدية"ثالويقة  تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت ± " لخم

)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 (يدية يدية املوثقة واملعارف ا يل املعارف ا تقلمبزيد من ا تقل لتفص ل  . غري املوثقةل

نصفة نصفةاملاكفأة ا نصفةاملاكفأة ا نصفةاملاكفأة ا     ململململاملاكفأة ا

نصفة إىل  ملتري املاكفأة ا نف أو موضوع محمي مبوجب احلقوق ا�اورة بقدر شـ تصل   ßنجزة ف مبصاملاكفأة عىل بعض األعامل ا ي مل
يص صاحب حق املؤلف أو احلقوق ا�اورة للعمل  باره معايري جتارية عادية يف حا] تر خوشلك ي*ىش مع ما ميكن ا ت عب

ية إىل حق يف املاكفأة . هنفس ندما تقلص احلقوق املا لوسدد هذه املاكفأة عادة  ع يص غري (`ت بق معوما عىل أساس تر خو ُتط
بو تونص  55).طوعي يل الصويتيمعاهدة الو سجشأن األداء وا نة لتب تع 1996لسـ،  تجو يمت، عىل أن  مننانو األداء و ف

يالت الصوية حلق يف ماكفأة عاد] واحدة مقا تا شورة لتسج يالت الصوية ا بارش  بارش أو غري ا نبل Ûتفاع ا ت سج مل مل ملن لت
هور  ها إىل ا مجلألغراض جتارية إلذاعهتا أو  يق هذا احلق أو أال )). 1(15املادة (نقل تعاقد أن حيد  تطبلكن جيوز للك طرف  م

 )).3(15املادة ( رشيطة أن يعرب عن حتفظ عىل املعاهدة -يطبقه

ناءات Ûناءات Ûناءات Ûناءات Ûسـسـسـسـتتتتثثثث 

ناءات"يضع مصطلح  Ûناء عىل حق املؤلف" سـتث نف محمي  تخدام  باحلدود ال مص ناءات شلك ويق . سـ Û ثوتعلق ب ت ثت سـ
ية نارص ا  Tتص حملمألفعال ا لع ناء"وقد تغطي لكمة . مل ية من " سـتثا ية اليت خترج بعض اإلبداعات األ رش صلالقرارات ا يع لت

ها  تاكر ما لكا ية عىل (ح ثالئنصوص القوانني أو القرارات القضا مليل ا تخدامات )بس سأ] حتديد ا تعلق إجامال  سـ، لكهنا  مب ت
يص وال للماكفأة ية اليت ال ختضع للرت نارص ا خا حملم ية برنتونص  56.لع يةقاتفا ية وا نفات األد ن محلاية ا ب يق )1971 (لفملص تطب عىل 

ناءات Û بوية بت يف  بار من ثالث خطوات  ثا تمق ل لل سـت ناء " 1: "خ Û وجيب " 2" فقط؛ ت اخلاصةيف بعض احلاالسـتثجيوز
نف تغالل العادي  Û تعارض مع للمصأال  سـ رشوعة "3"؛ ي بب رضرا بغري مربر للمصاحل ا مل وأال   57.ألحصاب احلقوقسي

بري حلركة بري حلركةا بري حلركةا بري حلركةا     للللتعتعتعتعا

بري حلركة"حتيل  سد اإلسان" لتعأشاكل ا بري  نإىل أشاكل  ج ية  58.تع يات وأشاكال  رس شمل رقصات فوللكورية و نوقد  فت حم
ثال يف نوتة الرقصاتللطقوس، وال تب  تاج إىل أخذ شلك مادي، كأن  م  ُتك   59.حت

بري الفوللكوري بري الفوللكوريأشاكل ا بري الفوللكوريأشاكل ا بري الفوللكوريأشاكل ا     للللتعتعتعتعأشاكل ا

بو ويف  شرتكة بني الو ية ا منوذ ياألحاكم ا مل ج ثقافة ل تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي مل يوسكو(م نا نة )ل ، تعين 1982لسـ، 
بري الفوللكوري" تص هبا" لتعأشاكل ا نارص  تكون من  خيتاجا  ع ي يدي ا~ي ّن ثقايف ا تقل الرتاث ا جيري تطويره وصونه عىل يد لل

سدون جامعة يف بw معني  تجيأو أفراد  يديةلا ية ا تقلطلعات ا لن تê امجلاعة، ولف ألخص ما ييلمهنال  : 

                                                
ية  54 يدية واملوارد الورا ناء تويق املعارف ا ية الفكرية أ ثتقرير عن مجموعة أدوات إدارة ا تقل ث لث  . من املرفق4، الصفحة )WIPO/GRTKF/IC/5/5(مللك
55 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms. 
56 Exceptions and Limits to Copyright and Neighboring Rights, study prepared by Pierre Sirinelli, WCT-

WPPT/IMP/1, 1999, p.2. 
 ).2(9املادة  57
58 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, para. 37. 
سه 59  .نفاملرجع 
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"1" Æشعيب واألحا شعر ا ية وقصائد ا ثل احلاكÏت ا ـي،  بري ا لأشاكل ا ل ب شف شعتع ل لل م  ؛ه

يقي، و "2" بري املو سـأشاكل ا ية؛لتع ية واملعزوفات املو يقثل األغاين ا سـم  لشعب

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

بري امللموسو "4"  60.لتعأشاكل ا

ية ا9وية، فإن املص نة احلكو ياق ا لويف  للج يدي"طلحني مسـ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع " عبري الفوللكوريلتأشاكل ا"و" ل
تخدمان الواحد بدل اآلخرمرتادفا  . يُسـن و

يعي يعي الوضع ا يعي الوضع ا يعي الوضع ا     لطلطلطلطببببالظروف خارالظروف خارالظروف خارالظروف خارجججج الوضع ا

يعي"إلشارة إىل تعريف  يانة خارج الوضع ا با يولوÆ  من2يف املادة " لطلص نوع ا ية ا ب اتفا لت ل هم أن املقصود ، )1992(ق يففقد 
يعي "من مصطلح ية"يه " لطبخارج الوضع ا يطاهتا ا يولوÆ خارج  نوع ا يعنارص ا حم ب ت بع ل  ".لطل

تعامل Û تعاملسن Û تعاملسن Û تعاملسن Û سـسن سـح سـح سـح     ح

ية برنتسـتخدم  يةقاتفا ية وا نفات األد ن محلاية ا ب بارة )1971 (لفملص تعامل"ع  Û سـسن تعلقة " ح مليف بعض األحاكم ا
ناءات حق املؤلف  تطفات، وامل) 1(10انظر املادة (سـتث تعلقة  ملقا نفات) 2(10ادة مل تعامل ا تعلقة حبرية ا ملصا سـ يف حدود  -مل
شود ية-ملنما يربره الغرض ا يح لألغراض ا تو يل ا مي عىل  ض ل لتعلس باره ). ب تعامل ا~ي ميكن ا Û تومن أجل حتديد نوع عسـ

تعامل" سـسن ا ثالث"ح بار اخلطوات ا بغي مراعاة ا ل،  ت خي  61.ن

    حقوق املزارعنيحقوق املزارعنيحقوق املزارعنيحقوق املزارعني

ية لألغذية والزراعة) الفاو(ملنظمة األغذية والزراعة  لويةاملعاهدة ا9 من 1.9تقر املادة  با ية ا تشأن املوارد الورا ن ث  عىل ما لب
هام" :ييل ية ساإل متعات ا ته ا هائل ا~ي قد حملل ا � م يةل يع صلواأل  ا~ين مه يف لأوئك العامل، وال سـß أقالميمج واملزارعون يف 

شأمراكز  نوع احملصويل، وما زالوا يقدملنا ية اليت شلك قاعدة ألجلمونه لت وا با ية ا ية املوارد الورا يانة و ت  ت ن ث من لص تاجت  الغذايئ ناإل
تلف  يدية ذات ) أ"(بأهنا " حقوق املزارعني"مصطلح  2.9ّوتعرف املادة  ". العاملحناءأخموالزراعي يف  لتقلحامية املعارف ا

ية  با ية ا ملوارد الورا Tتالص ن تخدام احلق يف) ب (. والزراعةلألغذيةلث ئة عن ا نا نافع ا سام ا ئة يف ا تاك شاركة ا سـ ا شـ ل مل ت مل قمل ف
ية  با ية ا تاملوارد الورا ن ش) ج ( والزراعة،لألغذيةلث توى القطري،  نع القرارات، عىل ا شاركة يف  باحلق يف ا سـ ص سائل أململ ملن ا

ية  با يانة املوارد ا تاملربطة  ن بص تداملألغذيةلت تخداÓا ا سـ والزراعة وا منظمة األغذية والزراعة مدونة  من 2دة وجاء يف املا ."ملسـ
ية) الفاو( با ية ا بT اجلرثو سلوك ا9وية يف مجع ونقل ا تلقواعد ا ن جل ل لل ئة عن "يه " حقوق املزارعني" أن م نا شـاحلقوق ا ل

بل يف يف مساهامت املزارعني  يهنصون ملسـتقاملايض واحلارض وا ية و با ية ا حتساملوارد الورا ت ن   وال سـß تêإAحهتا،وا لث
شأ نوع احملصويل/ملناملوجودة يف مراكز ا باره ويللمجمتع ا9ويلل هذه احلقوق وتعود. لتا يال أمر  عت  ية ملزارعنياجأ ل احلا

تفاعغرض ضامن والقادمة ب ساهامهتاك نا مترار  ممل للمزارعني، ودمع ا شأن املوارد لحتقيق املقاصد العامة م وسـ بهد الفاو ا9ويل  تع
ية با ية ا تالورا ن  ".لث

                                                
60 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, Section 2. 
61 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, p. 289. 
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يت يتا يتا يتا  للللتتتتثثثثببببا

يغة ملموسة  نف مؤلف يف  يجة تدوين  سار أو  يت  صا مص ن م �ث ت ب نف أو ). قاموس بالكس لو(لت يت  مصوجيب أن جيري  بث ت
يغة مادية  ية (صموضوع محمي مبوجب احلقوق ا�اورة يف  تخزين يف ذاكرة إلكرتو نمبا فهيا ا بشلك hبت مبا يكفي، )) بحاسوية(ل

سخه أو نقî صنف أو املوضوع احملمي مبوجب احلقوق ا�اورة ملاإدراك حبيث ميكن عىل هذا األساس  هورنأو   وال 62.مجلإىل ا
ية امحلاية، لكن  بقا أل يغة مادية دامئا رشطا  يت يف  هليكون ا سـ ص مث بت ية برنل يةقاتفا ية وا نفات األد ن محلاية ا ب  )1971 (لفملص

بق رشط  يت  ية حلق املؤلف عىل ا نص القوانني الو سـسمح بأن  ث ن ت مت ت كط ب ثقايف 63.ل بري ا يت أشاكل ا شئ  ل وقد  تع ث لن بت ي
بارش من  تخدم هذه احلقوق شلك غري  يت وقد  تعلق  ية الفكرية  يغة مادية حقوقا جديدة  يدي يف  ما ب بللملك سـ ث ت ص ُتقل ت ت لل

ها يدي  ثقايف ا بري ا نفسأجل حامية أشاكل ا تقل ل لتع نقوش الصخرية -ل يل محلاية ا ية من هذا ا تخدمت اسرتا ل وقد ا ب يج لقسـ ت ُ
تخدام مصطلح  64.لقدميةا يل إن ا سـو ثقايف " تعبري"ق بري ا يت من أجل حامية أشاكل ا لقد يوt بوجود رشط  تع لث بت لل

يدي  65.لتقلا

 الفوللكورالفوللكورالفوللكورالفوللكور

ية جاء يف  ثقافة صتو تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي مل يوسكو(م نا يدية 1989لسـنة  )ل ثقافة ا شأن صون ا تقل  ل  الفوللكورولب
ية(الفوللكور "تايل لتعريف الفوللكور اك يدية وا ثقافة ا بأو ا تقل شعل متع ثقايف وقامئة عىل ) لل جمهو مجT أعامل إبداع Ñبعة من 

ية  ية وÛج* ثقا هوية ا بريا عن ا متع وذx بوصفه  نه جامعة أو أفراد معرتف بأهنم يصورون تطلعات ا يد تعرب  تقا عا ل تع ع ل فل ل �
ي ميه  ناقل معايريه و متع، و ه~x ا شفت ق وتضم أشاكT، فß تضم، اللغة . ا أو عن طريق احملااكة أو بغري ذx من الطرقت�

نون يقى والرقص واأللعاب واألساطري والطقوس والعادات واحلرف والعامرة وغري ذx من ا لفواألدب واملو  ."سـ

نظß واحضا يف إطار العدي تخدام اإلبداعات الفوللكورية  نظمي ا توجرت احملاوالت األوية  سـ ت تونس (د من قوانني حق املؤلف لل
نة  نة 1967سـيف  يا يف  سـ؛ وبو يقي فقط (1968ليف نة )سـفß خيص الفوللكور املو ييل يف  سـ؛ و نة 1970شـ سـ؛ واملغرب يف 

نة 1970 نة 1973سـ؛ واجلزائر يف  نغال يف  سـ؛ وا نة 1973لسـ يا يف  سـ؛ و ني نة 1975ك ؛ وبوروندي يف 1977سـ؛ ومايل يف 
نة ؛ وكوت ديفوار يف1978سـنة  نة 1978سـ  يا يف  سـ؛ و ني تعني 1980غ شأن حقوق املؤلف   Æمنوذ سـ؛ وقانون تونس ا لتب ل

نة  ية، يف  نا بالد ا سـبه ا ل ية دوية ) 1976مل لواتفا نة  نغينص(ق تعلقة1977لسـ  ية ا مل لالتفا ية مل ق ية  للملكنظمة األفر يق
ية "، احملال إلهيا فß بعد مس الفكرية نظمة األفر ية ا للماتفا يق نفات "). لكية الفكريةملق نصوص ا يع هذه ا ترب  ملصو ل مج تع

ثقايف لألمة  يدي("لالفوللكورية كجزء من الرتاث ا ثقايف"و" لتقلالرتاث ا ييل "لالرتاث ا ثقايف"شـ؛ ويف  ا~ي " لاملê العام ا
تلفة). نيكون Ûتفاع به مقابل دفع هم بطرق  نصوص  يه هذه ا ثلام  خملكن معىن الفوللكور  ل يفتغط همة وأح. ُم نارص ا ملد ا لع

تعريف وفقا للقوانني املذكورة  شمî ا شائعة يف جمال حق املؤلف ا~ي  لا ي تضمن أي (ل منوذÆ ا~ي ال  ناء قانون تونس ا ي لت ث سـ
ُهو أن الفوللكور جيب أن يكون من إبداع مؤلفني ال تعرف هويهتم لكن يفرتض أن يكونوا أو أهنم اكنوا من مواطين ) تعريف ُ

wب ية الفكرية إىل اإلبداع عىل يد توشري. لا ية  نظمة األفر ية ا للملك اتفا يق لويس عىل يد األفراد مما ميزي اإلبداعات " امجلاعات"ملق
يدي نفات اليت حيمهيا حق املؤلف ا تقلالفوللكورية عن ا تخدام هذين . لملص منوذÆ الفوللكور  سـويعرف قانون تونس ا ل

ترب أنه يعين اإلبداعات  بديلني، و يعا يةع"ل بw املعين أو عىل يد امجلاعات اإل ثنىل يد مؤلفني يفرتض أن يكونوا من مواطين ا ل ُ ".
شورة، يف حني ال حيرص قانون اجلزائر وقانون تونس نطاق  نفات غري ا يع ا شمل الفوللكور  سب قانون املغرب،  نو ملص مج ي ملح

شورة نفات غري ا نالفوللكور يف ا ناول قانون . ململص شلك رصحيلايتو بنغال  نفات سـ تضمن ا باره  هوم الفوللكور  ملص  ي عت مف
ية معا ية وا ناألد منوذÆ عىل تضمن الف. لفب ية الفكرية وقانون تونس ا ية  نظمة األفر ية ا لونص اتفا للملك يق ملق نفات وت ملصللكور ا

                                                
سه، الصفحة  62  .290نفاملرجع 
 ).2(2املادة  63
64 Terri Janke, “Unauthorized Reproduction of Rock Art”, in Minding Culture: Case Studies on Intellectual 

Property and Traditional Cultural Expressions, WIPO, 2003. 
نة  65 رشة  سابعة  للجتقرير ا9ورة ا ع  .50الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/17/12(ل



WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8 

Annex 

17 

ية أيضا ية األنظمة املذكورة . لعلما همة "غلبوتعرتف أ نفات ا ملسـتل تلفة من ا"  الفوللكورمنملص ملئة  خم تاج كف حينفات و ص
تصة ئة  تخداÓا ألغراض جتارية موافقة  خما ي  66.هسـ

شلكي شلكياإلجراء ا شلكياإلجراء ا شلكياإلجراء ا     للللاإلجراء ا

بدو  شلكي عىل أنه نقطة صغرية من نقاط املامرسة جيب احرتاÓا عادة عىل الرمغ من أهنا  تيعرف قاموس بالكس لو اإلجراء ا ل
نة يجة قانوية  يق  يغري Óمة، وذx من أجل  ن معن ت ياق حق املؤلف، . حتق حيويف  شلكي"يل مصطلح سـ إىل رشط " لاإلجراء ا

ساب حق  رشط ال تعني الوفاء به  يل،  سخ أو  ثل إدراج مالحظة حق املؤلف أو إيداع  تإجرايئ أو إداري،  ي سج كن ك ت م
تع هبذه احلقوق وممارسـهتا  ية برنبوناء عىل  67).نمبا يف ذx إماكية إنفاذها(للمتاملؤلف أو احلقوق ا�اورة و نفاقاتفا ت ملص محلاية ا

ية ية وا ناألد تجارة  واتفاق )1971 (لفب  Tتص ية ا شأن جوانب حقوق ا ية  تجارة العا لنظمة ا مل ب مل مللكل  ومعاهدة )يتربساتفاق (م
شأن بو  بالو يل الصويتي شأن األداء وا بو  سج حق املؤلف ومعاهدة الو ب تع حلقوقلتي  ألي إجراء هتاممارسـو لمت، ال خيضع ا

 68.شلكي

ية يةاملواد الورا يةاملواد الورا يةاملواد الورا ي////ثثثثاملواد الورا يا يا يا     ةةةةجلجلجلجلييييننننا

يولوÆ من 2ّتعرف املادة  نوع ا ية ا باتفا لت ل ية") 1992( ق يواين أو جرثويم "عىل أهنا " جليناملواد ا بايت أو  حأية مواد من أصل  ن
توي عىل وحدات عامT للوراثة ث ونص ويقة ".حتأو غريها من األصول  تفكري يف األهداف "ت شاهبة ا بwان ا هام ا لإ ت ملل س

شأن حامية املوارد ا بادئ  بوا يةمل شأن حامية املوارد الورا يدي  رشوع املواد ا ية و ثلورا ب ه متث ثالويقة  ("لم
WIPO/GRTKF/IC/19/11 ( تعريف يف مادهتا رمق هم مصطلح ). ج)(2(1لعىل نفس ا فواقرتح كذx أن من املمكن  ُ

ية عىل أنه  يفة"ثاملواد الورا ها و ية عامT أو  توي عىل وحدات ورا  Æيولو ظمواد من أي مصدر  ث حت  69."لب

ية يةاملوارد الورا يةاملوارد الورا يةاملوارد الورا ية////ثثثثاملوارد الورا يةا يةا يةا     جلجلجلجلييييننننا

يولوÆ من 2ّتعرف املادة  نوع ا ية ا باتفا لت ل ية"مصطلح ) 1992( ق ية أو املوا"عىل أنه " جليناملوارد ا مية ا ية ذات ا لفعلد ا لقي ن جل
Tمت ثونص ويقة ". حملا رشو"ت ية و شأن حامية املوارد الورا بادئ  تفكري يف األهداف وا شاهبة ا بwان ا هام ا مإ ثمل ب مل ل ت ل ع املواد س

ية شأن حامية املوارد الورا يدي  ثا ب تعريف يف مادهتا ) WIPO/GRTKF/IC/19/11ثالويقة  ("لمته لعىل نفس ا
 ).د)(2(1 رمق

ية 391األنديز رمق جامعة دول قرار  من 1ّوتعرف املادة  نفاذ إىل املوارد الورا ثشأن ا ل ية") 1996 (ب ًمعوما عىل " ثاملوارد الورا
ليع املواد ا"أهنا  متTمج ية أو  مية  مية أو ذات  ية ذات  توي عىل معلومات ورا ية اليت  حميولو ق فعلق ث حت  ."جب

تحدة  نظمة األغذية والزراعة لألمم ا رسد  ملويعرف  م م ية يف "ملصايد األسامك هذا املصطلح عىل أنه ) الفاو(ّ بT اجلرثو ما جل
يد توي عىل صفات  نات األخرى اليت  يواÑت أو الاك باAت أو ا مفا حت ئ حل متTلن ية أو  مية  حمة ذات  ويه مجموع لك . فعلق

نة ية تطور األنواع املد ناء  تكون أ ية اليت  يالت ا ّجا ن معلشك ث ت جلي  ."تل
                                                

66 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 
and Other Prejudicial Actions, 1982, Part I, para. 5-7. 

67 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 
and Related Rights Terms, p. 290. 

ية برن، واملادة ) 2(5املادة  68 شأن حق املؤلف، واملادة ) 10(25يمن اتفاق تربس، واملادة ) 1(9قمن اتفا بمن معاهدة الوبو  بو   من20ي يمعاهدة الو
لتشأن األداء وا  WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered byانظر أيضا . سجيل الصويتب

WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, p. 291. 
ية"مفهوم  (UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1ثانظر الويقة  69 نفاذ " جليناملوارد ا شأن ا نظام دويل عامل  ها  يولوÆ واربا نوع ا ية ا ليف اتفا ب ب ت ب طت لق ل

نافع  .8، الصفحة )ملوتقامس ا
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تلفة، ومهنا تخدام مصطلحات  ية  خموشري صكوك قانوية أخرى إىل املوارد الورا سـ ث ن  :ت

ية لألغذية و من 2املادة  با ية ا شأن املوارد الورا تمعاهدة الفاو ا9وية  ن ث ب د راملوا"، ويه تعرف مصطلح )2001 (الزراعةلل
ية با ية ا تالورا ن توي وحدات "عىل أهنا " لث نيس أو اخلرضي اليت  ثار ا بايت مبا يف ذx مواد اإل حتأي مواد ذات أصل  ك جلن
ية للوراثة  ".ظيفو

ية من 2واملادة  با ية ا بT اجلرثو سلوك ا9وية يف مجع ونقل ا تمدونة الفاو لقواعد ا ن جل ل لل ية )1993 (م ث، ويه تعرف املوارد الورا
ية عىل أهنا  با تا باAت"لن نيس أو اخلرضي يف ا ثار ا نمواد اإل لك  ".جل

ية لألغذية والزراعةمن ) أ( 1.2واملادة  با ية ا شأن املوارد الورا تهد الفاو ا9ويل  ن ث لب ّ، ويه تعرف هذا املصطلح )1983 (تع
ئات ا"عىل أنه  ناسيل أو اخلرضي  تاكثر ا للفمواد ا ت يةلل تا ية ا لبا ل ت تجت ) 1: (لن ناف اليت أ ية واأل ناف املزروعة احلا ناأل ص ل ص
ثا؛  ًحد نقرضة؛ ) 2(ي ناف ا ملواأل ية ) 3(ص بدا ناف ا ئواأل ل ية(ص سالالت األر ضا ترب من ) 4(؛ )ل ية اليت  تعواألنواع الربية وا بش لع

ناف املزروعة؛  صاألقارب القربة من األ ية اخلاصة ) 5(ي تج من مبا يف ذ(ثواملواد الورا يعة والعادية اليت  ناف الر نx األ تف ص
هد ا9ويل إىل ريشيوال )". ببرامج الرتية والطفرات  ".الوحدات العامT للوراثة"لتع هذا ا

ية الفكرية مصطلح  شأن ا تخدم سائر الصكوك القانوية  مللكوال  ب ن ية"تسـ يولو جاملواد ا يه" لب شري إ لوال  يه بل يعرفه . ت جتو
شأن يابÛحتاد األورويب  نولو يو ج امحلاية القانوية الخرتاعات ا تك ب توي عىل املعلومات "عىل أنه ) 1998( لن حتاملادة اليت 

Æيولو سخ يف نظام  ها أو أن  سخ  ية واليت ميكن أن  بالورا ن ن تث نف سـت ُسـ ت  ."ست

بقا  ًو تحدةط ية للوالÏت ا يدرا ية ا ململدونة اللواحئ ا ل لفمي بارة لتنظ تضمن هذا املصطلح  بغي أن  ع،  ي ملادة القادرة عىل أن ا"ني
بارشة بارشة أو غري  ها بطريقة  مسخ  م نفس نت  ."تسـ

يولوÆ من 2ًووفقا للامدة  نوع ا ية ا باتفا لت ل ية )1992 (ق يولو ج، فإن املوارد ا نات أو أجزاء "لب ية، أو الاك ئتضمن املوارد ا ي نت جل
نظام اإليكولوÆ تكون ية أخرى  با ية أو  يوا نارص  شائر أو  للمهنا أو أية  ت ن ن ع رشيةحع  Tمت ية أو  مية  للب ذات  حم  ".فعلق

ية((((الرتاث الرتاث الرتاث الرتاث  شعوب األ ية  شعوب األ ية  شعوب األ ية  شعوب األ صلااااخلخلخلخلااااصصصص  صلل صلل صلل     ))))ل

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

يـدة إيرياك  سة ومقررة ا إيرين دايس،-لسا ل ر تعزيز وحامية حقوق اإلسانئي ية  ننة الفر ل ع  14 و13 و12توتضمن الفقرات . لج
تعاريف بادئ املذكورة ا لمن ا  .مل

يع املواد":  ما ييل12ويأيت يف الفقرة  تألف من  ية هو ذو طابع جامعي و شعوب األ مجإن تراث ا ي صل  واملواقع واملعارف، مبا ل
يه اليت  شعب معني أو بأرا ترب خاصة  يل، واليت  يل إىل  تقالن من  تخداÓا  يعهتا أو ا ضفهيا اللغات، اليت ظلت  ب تع ي سـ جب ج ن ط

Ïيد يا  تخداما  تقلتخدÓا ا يع سـ بسـ ية . طي ية أو ا نوشمل تراث أي شعب أصيل أيضا املواد واملواقع واملعارف واألعامل األد ب لفي
ناد إىل تراثهاليت قد  بال ال ياهئا  ها أو إ شعب بإبدا تيقوم ذx ا تق ح سع يد الفقرة " .مسـل شعوب  ": مبا ييل13تفو لشمل تراث ا ي

يات  نحو املعرف يف اتفا نقو] عىل ا ية ا ثقا تلاكت ا يع ا ية  قاأل `ف ل مل ل ملم مج ثقافة صل تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي مل يوسكو(م نا  )ل
يع أنوا ية مجذات الصT؛ و تصمßت ا شعائر والرموز وا ناء وا يقى والرقص وا ثل املو ية  ية وا نع األعامل األد ل ل لغ سـ ن لفب ملف

يع أنواع  شعوب؛ و بل هذه ا ية والوhئق املدونة من  شعوب األ تعلقة  يع أشاكل الوhئق ا شعر؛ و مجوالرواÏت وا ل صل ل مل مج َل ِق
ية وا ية وا ية وا ية وا ية والزرا يئاملعارف ا ب ن ع بلعلم للط يوي، مبا يف ذx اإلبداعات القامئة عىل تê املعارف، لتق نوع ا  Tحلتص ت لمل

يواÑت؛  باAت وا تخدام ا تة، والعالجات واألدوية، وا حلواألنواع ا ن سـ لب نت نقو]، والرفاتملسـ ية غري ا ثقا ية ا رشي؛ وا مل ا فل مللك لب
تا ية وا ية وا ثقا ية ا يل املواقع املقدسة واملواقع ذات األ لمن  يع ل مه لطبب ف ية؛ واملدافنق للك  ": ما ييل14توتضمن الفقرة " .خير
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نة، أو رابطة أو  شرية  شعب بأمكî، أو أرسة أو  ية مالك، قد يكونون مه ا شعوب األ نارص تراث ا ينرص من  ع ل صل ل ع معع ّ ُ
يهجامعة يكونوا مه القوامني  يهنم بصفة خاصة  هم أو  عل، أو أفرادا مت  ّل َ تلق تعلمي ّوجيب حتديد مالك الرتاث . ً شعوب ُ لبقا لعادات ا ط

يهنا وممارساهتا ية ذاهتا وقوا ناأل ية، يعين " .صل تو بادئ ا جهيوألغراض هذه ا ل ثقايف األصيل"مل يات " لالرتاث ا تج لاإلبداعات وا ل
نه  شعب أو أفراد  نارص ختص ثقافة شعب أصيل ويقوم هذا ا تكون من  تجات امللموسة وغري امللموسة اليت  موا ل ع ت ملن

شعببتطويرها واحلفاظ عل يدي  بري األديب أو الفين أو العلمي ا للهيا، إذا اكن اإلبداع يربز أشاكل ا تقل لتع متل هذه . ل تشـو
بري تصويرات وأشاكل ا تجات عىل املامرسات وا يات وا تج تعاإلبداعات وا ل ن ل لل نوعات  -مل مصوما يربط هبا من آالت وقطع و ت

ية مواقع وو تربها –فأماكن ثقا شعوبتع اليت  ثقايفًا جزءهادفراصلية وأ األلا ثقايف األصيل أيضا . ل من ترا�ا ا لوشمل الرتاث ا ي
تاكر واملامرسة  Ûهارة و ية وا شمل ا9راية ا يدي، كام  ياق  بصار يف  Ûشاط الفكري و ناجتة عن ا باملعارف ا لعلم ي تقل سـ س ن ملل ت ل

تعمل  يديةلوا ندرج يف أنظمة املعارف ا تقلمما  سدها ألي شعب أصيل، أو جت، إلضافة إىل املعارف اليت  يدية  ياة ا لمناط ا تقل لحل
نة اليت  تضمهنا أنظمة املعارف ا ناليت  يالهتتناقلملقت يال دد وجت. جا األ ناقî األ ثقايف ا~ي  مترار ترا�ا ا ية  شعوب األ جا تت ل صل سـل

ساسا  ثقايف إ ها ذx الرتاث ا تارخي، و يعة وا ها مع ا ئهتا وتفا تغري يف  تجابة  ًوذx ا ح ل ل ب ل نحسـ عل ميي متراريةلطب Ûسـهوية و  70.ل

يةاااامجلمجلمجلمجلاعاتاعاتاعاتاعات ية وا ية األ ية وا ية األ ية وا ية األ ية وا حملل األ حمللصل حمللصل حمللصل     صل

متعات (امجلاعات"مصطلح ما زال  ية)�أو ا ية وا حملل األ يض ودراسةاقحمل ن" صل موحد و  عامتعريفوما من .  معمقةمسـتفش 
يةامجلاعات"وقد ورد مصطلح  .للمصطلح ية وا حملل األ يولوÆ يف "صل نوع ا ية ا باتفا لت ل يث)1992 (ق نص يف ماح،  دهتا ت 

تضاء، مبا ييلفيقوم لك طر": عىل ما ييل) ي(8 Û سب تعاقد، قدر اإلماكن و ق  يام) ي  [...](:حم رشيعاته لقا نا  بت، ر ه
 Tيدية ذات الص ياة ا يب ا سد أسا ية اليت  ية وا متعات األ تاكرات وممارسات ا Ûحرتام املعارف وية،  تقلالو حل ل جت حملل صل ب لن �ط

يولوÆ وا نوع ا سـيانة ا ب ت لبص ها عىل أوسع نطاق، ل يع  مترار، واحلفاظ علهيا وصوهنا و تطبيقتخدامه عىل حنو قابل لال تشج سـ
تخدام هذه  نافع اليت تعود من ا سام العادل  Û يع تاكرات واملامرسات و Ûشاركة أحصاب هذه املعارف و سـمبوافقة و للم ت شج ب قم ت

تاكرات واملعارف  Ûسه يف . [...]"املامرساتبو تقامس برنفوورد املصطلح  ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  ÏغوÑ لوتوكول ي نب جل
Æيولو نوع ا ية ا تخداÓا امللحق تفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  بالعادل وا ت سـ شـ ل للم لمل ل  .)2010 (ق

تخدمت  يولوÆسـوا نوع ا ية ا باتفا لت ل ية"مصطلح ) 1992( ق ية وا متعات األ حمللا صل ها  فاااعرت" � لمتعات اليت   روابط عريقة�
ياه اليت تخداÓاملألرايض وا يش فهيا أو ا تادت ا سـ ا ية بأهنا 71.لعع يث ميكن تعريف امجلاعات ا حملل  نطقة "ح مجامعة رشية يف  ب

شـهتا يولوÆ وبضائع وخدمات نظاÓا اإليكولوÆ يف لك أوجه  ها ا نو بارش عىل  متد شلك  نة  ية  يإيكولو ب ت ب معي ل عمع م أو  تعج
يد بت معارف  تقلها، طورت أو ا س يادين والرعاة وساكن كتبعض هذه الصÛ Tع*دية، وشمل املزارعني وا يجة  لصية  ت لن ت ك

 72."الغات وغريمه

ية"ومصطلح  متعات ا حمللا ثتخدم يف ويقة " � شأن حامية "مسـ رشوع املواد  تفكري يف  شاهبة ا بwان ا هام ا بإ ل ت مل مل أشاكل س
يدي بري ا تقلا لتع يقة و) WIPO/GRTKF/IC/19/9ثالويقة  ("ل رشوع املواد إ"ثو تفكري يف  شاهبة ا بwان ا مهام ا لمل ت ل س

يديةبشأن حامية  نص املادة ). WIPO/GRTKF/IC/19/10ثالويقة  ("لتقلاملعارف ا تيث  تني عىل ) 2(2ح تا الو ثيقمن  لك
شمل مصطلح ألغراض : "أنه ية"يهذه املادة،  متعات ا حمللا ية 9و] عضو كام" � ثقا ية وا هوية Ûج* يف  فأي  للل ع  هو تصن

 ."معرف يف القانون احمليل

                                                
بT : وضع املعايري 70 ي، نألشطة وضع املعايريملقاألولوÏت ا تو بادئ ا بادئ العامة وا رشوع ا تعراض  جهيا ل مل مل م يةةسـ شعوب األ ثقايف  تعلقة لرتاث ا صل ا لل ل ، مل

يد يوزو يوكوA وجملس شعب الصايم،   .2006 ون يويE/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5 ،16لسـورقة معل مقدمة من ا
متعات 71 �هوم ا ية، ورقة أو امجلاعات مف يةحملل ا ية حللقة معل  جعمر شعوب األ تدى ا9امئ املعين بقضاÏ ا صلأعدهتا األمانة العامة  ل  بشأن فرزلخرباء لللمن

ياÑت   .UNEP/CBD/WS-CB/LAC/1/INF/5 ث الويقةانظر أيضا). PFII/2004/WS.1/3/Add.1(لبا
ئة  72 تحدة  بيانظر حلقة معل برÑمج األمم ا يولوÆ، –للمل نوع ا ية ا ب اتفا لت ل  .2، الصفحة UNEP/CBD/WG8J/4/INF/18ق
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تعمل هذا املصطلح كذx يف  ُوا ية لألغذية ) الفاو(منظمة األغذية والزراعة معاهدة سـ با ية ا شأن املوارد الورا تا9وية  ن ث ب لل
تعاقد": تقيض مبا ييل 1.5إذ أن املادة . والزراعة سب ما هو مالمئأ[...] معىل لك طرف  : حبن يقوم بوجه خاص مبا ييل 

يانة يف املوقع ) د ([...] لصيع ا باAت الربية لألقاربتشج ن احملصوية الربية وا تاجلل ية من األغذية نإل ناطق  محم، مبا يف ذx يف  م
 Tمتعات أخرى أمورخالل دمع، مضن مج ية�، Dود ا يةصلاأل بارة  .[...]"حملل وا ية"عوجاءت  ية واأل متعات ا صلا حملل يف " �

هاماألطراف  تعرتف: "1.9 املادة تعاقدة إل سا ية مل متعات ا ته ا هائل ا~ي قد حملل ا � م يةل يع صلواأل  أقالميمج واملزارعون يف 
بارة  ".[...]العامل تعملت  عوا ية"ُسـ متعات ا حمللا تعاقد: "1.5يف املادة " � سب  أمعىل لك طرف  حبن يقوم بوجه خاص مبا ييل 

ية،  دمع Dود املزارعني وأوتشجيع ) ج: [...] (ما هو مالمئ حبمتعاهتم ا حملل ية إلدارةسب ما هو مالمئ جم يانة مواردمه الورا ث و ص
ية  با تا توى املزرعةلألغذيةلن  ". [...]مسـ والزراعة عىل 

تلفة متدت صكوك قانوية أخرى مصطلحات  خموا ن بارة  :ع يدية"عفقد وردت  ية أو ا تقلامجلاعة ا بروتوكول سواكومباند يف " لحملل
نظمة اإل متدته ا قلا~ي ا مل شأن ع ية الفكرية  ية  بية األفر للملكمي بري الفوللكورييق يدية وأشاكل ا تعحامية املعارف ا لتقل . )2010 (ل

ييشمل امجلاعة 'امجلاعة'"اصطالح عىل أن  1.2تونص املادة  يديةحملل ا سمح بذxةلتقل أو ا ياق  ي� اكن ا ي،  لسـ  ."ح

يةأن ابش 391 دول األنديز رمققرار جامعة ّوتعرف املادة األوىل من  ثنفاذ إىل املوارد الورا ية أو ") 1996( ل صلامجلاعة األ
ية ية من أصل إفريقي أو ا حمللاألمر تصادية عن غريههافظرومتزيها ب رشية مجموعة"بأهنا " يك Ûية و ثقا ية وا ق Ûج* ف ل  من اع

يفئات امجلاعة ئيا أو جزياتنتظم ، ةطن الو يداداهت يف ظل لعالك ساهتا اصةخلا اترشيعاهت  أوهال أو تقا ية س وحتافظ عىل مؤ عÛج*
ية و ثقا تصادية وا Ûف 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  مجموعة" بأهنا "ةحملل ا
ناس، نحدرون م فهين مبلمن ا بو،ن جامعاتملم ا يلو م ا يث تمتزيلك ها ح من  يةفظرو ثقا فا يل وها عال يال بعد  ل  ج افظ حتو، داهتاج

ساهت تصاديةاسعىل مؤ Ûية و ق Ûج*  ".ع

ية يةاملعارف األ يةاملعارف األ يةاملعارف األ     صلصلصلصلاملعارف األ

ية" شعوب واألمم اليت  امجلاعاتاملعارف اليت تكون يف حوزة يه" صلاملعارف األ ية "تكونل وا تخدÓا" صلأ وهبذا . "تسـو
يةاملعارف"املعىن تكون  يدية عارف امليه " صل األ لا يةلتقل صلشعوب األ ية يه جزء من املعارف . ل صلإذا فاملعارف األ ً

ية ست لرضورة أ يدية  يدية، ولكن املعارف ا صلا ي تقل لتقل ل تخدم أيضا لإلشارة إىل املعارف اليت . ل يسـومع ذx، فإن املصطلح 
ية"يه يف حد ذاهتا  تخدا". صلأ يدية"م أي من املصطلحني سـوهبذا املعىن، ميكن ا ية"أو" لتقلاملعارف ا بدال " صلاملعارف األ

 73.من اآلخر

شعوب شعوبا شعوبا شعوبا يةللللا ية األ ية األ ية األ     صلصلصلصل األ

شعوب"مصطلح ما زال  يةلا يض ودراسةاقحمل ن" صل األ  .Tموحد و  عامتعريفوما من .  معمقةمسـتفش 

يةويقر  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ساواة مع ناإلسان قوق حبلشعوب بمتتع هذه ا) 2007( مل ملعىل قدم ا
شعوب األخرى إزاء ثقايف لا يزي ا ل ا بادل وويريملمت بةعالقات الملت إىل تعزيز Ûحرتام ا ية وا9وللطيا شعوب األ صل بني ا ومع . ل

 ،xية "ملصطلحّفإنه ال يقدم تعريقا ذ شعوب األ صلا  ".ل

                                                
ية الفكرية"انظر  73 يدية وتطلعاهتم يف جمال ا ياجات أحصاب املعارف ا مللكا تقل لت ية الفكرية واملعارف : ح شأن ا ثات تقيص احلقائق  مللكتقرير الوبو عن  ب بع ي

يدية  تلف األشاكل اليت قد وانظر أيضا . 23، الصفحة ")1999-1998(لتقلا ترص  ±قامئة ورشح تقين  يدية خم تقلتخذها املعارف ا لت
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9( من املرفق41، الفقرة . 
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ثري من  نظامت لكوترى ا ية وا شعوب األ ملا صل هم أن وصفل  املقرر هاا اليت أجرراسةالوارد يف ا9" ألصيلا"فهوم م متثلاليت 
تحدة تابعة لألمم ا يات ا يزي وحامية األ نع ا ية  نة الفر ملاخلاص  ل قل مت مل ع نزي كوبو،لللج يد مار تي ا يزي ضد بشأن  ،لسـ متشلكة ا لم

يني ساكن األ صلا سب ا9. مقبولمعيل تعريف  هو ل شعوب �فإن اراسة حو يواألمم لمتعات وا ترب يه"ة صلاأل تع تê اليت 
مترارتألهنا شلك نظرانفسها،  ياسـ ا تعامر اليت تطورت عىل اخي Aر سابقة لال سابقة للغزو وا متعات ا سـ  ل ل متزية عن أراضهياللمج م، 

متع األخرى اليت فئات ُو.  أو عىل أجزاء مهنااألرايض عىل هذه هتمين اآلن� ا يطرة فئاتشلك يف الوقت احلارض ت ِ غري   يفمسـ
متع  ته عن وقايةعىل يه مصممة و�ا ية  وهويمن أراض أجدادهاث ما ور بارهام هامنقل ويهتامتمنوثنهتا اإل يال القادمة  عت إىل األ ج

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

ية 1تونص املادة  نظمة العمل ا9وية ا ية  ن من اتفا ملعل م ية ق تقT عىل أن Ûتفا بwان ا ية يف ا ية وا شعوب األ ق سـ ل بل صل ملل لق
 :تنطبق عىل

تصادية عن القطاعات األخرى  )أ"( Ûية و ثقا ية وا ها Ûج* تقT، اليت متزيها أوضا بwان ا ية يف ا شعوب ا قا ف لع ع سـ ل بل ملل لق
يا أو جزيا، عادات أ نظم مركزها القانوين،  ية، واليت  ئمن امجلاعة الو لك ت ية طن يد خاصة هبا، أو قوانني أو لواحئ  ميو تقا تنظل

 خاصة؛

بw أو إقلß  )ب( نون ا ساكن ا~ين اكنوا  بب احندارها من ا ية  ترب شعو أ تقT، اليت  بwان ا شعوب يف ا لا يقط ل صل تع سـ ل بسل مل
ية لwو]، واليت، أÏ اك تعامر أو وقت رمس احلدود احلا بw وقت غزو أو ا يه ا متي إ يا  لجغرا سـ ل ل ين ن مركزها القانوين، ال تزال ف

ية اخلاصة هبا يا ية وا ثقا تصادية وا Ûية و ساهتا Ûج* بعض أو باكمل مؤ سـتفظ  سـ ل ع س ب لحت ف  74".ق

ئة  تحدة  ها برÑمج األمم ا تصارات واملصطلحات اليت و Û يوتعرف قامئة ضع بخ للمل ية"� شعوب األ صلا ال يوجد : "كام ييل" ل
نظر إ. تعريف عام وموحد مترار Aرخيي أو يوعادة ما  نحدرون مهنا، ا~ين هلم ا ية ومن  ثقا شمل ا�موعات ا بارها  سـلهيا  ي ل ت فت ع

بل  بق إما   ßنوهنا ف يا أو اكنوا  نطقة حا نون ا نة، وا~ين  نطقة  نة، أو جزء من  نطقة  قيربطون  سك سك سـم ل مل ي ي مب يت ي مع مع
ناء  ية أخرى أ نب مع مجموعات ثقا با إىل  ها أو  تعامرها أو  ثا ن فسـ ج نعزل إىل –تكون دو] جمض تقل أو  شلك  م أمة، أو  سـ مب

يادة املفرتضة 9و]  بري عن تأثري ا سـحد  ئ أمة، وا~ين، إلضافة إىل ذx، حافظوا جزيا عىل األقل عىل صفاهتم اللغوية –لك
ية ية وÛج* ثقا عوا يطة/فل رشية ا تجمعات ا متزيين إىل حد ما عن ا  xية املمزية، وظلوا بذ حملا ل لبمي م نة لتنظ ثقافة ا مي هبم وعن ا ملهل

ية، وتê اليت تعرتف هبا جامعات أخرى.  األمة–لwو]  شعوب أ ها  شعوب اليت تعرف  شمل ا صلكام أن املصطلح  ك ل نفسي �".75 

نك ا9ويل مصطلح  تعمل ا بو لسـ ية"ي شعوب األ صلا ية عىل درجات " ل تا سم لصفات ا لمبعىن عام لإلحا] إىل مجموعات ممزية  ل تت
 :متنوعة

هوية؛ "1" متزية واعرتاف الغري هبذه ا ية  ية أ لتعريف ا~ات كأفراد من مجموعة ثقا مف  صل

ية املوجودة يف  "2" رشوع وملوارد ا نطقة ا يا أو بأرايض األجداد يف  ية ممزية جغرا ئة  يعوÛرباط امجلاعي  ن ب بت لطب مل مسك ف ي
ية واألرايض؛ ئات ا نهذه ا لسكب ي  ل

تصاد "3" ية أو ا ية ثقا سات عر قومؤ ف ف سائدين؛س ثقافة ا متع وا سات ا تقT عن مؤ ية  يا ية أو  لية أو اج* ل س سـ سـ سـ �ع  م

                                                
ية1املادة  74 نظمة العمل ا9وية رمق ق من اتفا ل  تق169Tم بwان ا ية يف ا ية وا شعوب األ شأن ا سـ  ل بل صل ل ملب  .لق
تاحة عىل  75 ئة، ويه  تحدة  ها برÑمج األمم ا تصارات واملصطلحات اليت و Û مقامئة ي ضع بخ تايلللمل : لاملوقع ا

>http://www.unep.org/dec/onlinemanual/Resources/Glossary/tabid/69/Default.aspx< 
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بw أو اإلقلمي "4" ية  يان عن اللغة الر تلفة يف غالب األ ية،  للولغة أ مس خم  76.حصل

ية  ية الزرا ندوق ا9ويل  ية، اليت أعدها ا شعوب األ شأن Ûندماج مع ا ياسة اإليفاد  عأما  من لص صل ل ب نص عىل IFADللتسـ فت، 
يا مع املامرسة ا9وية "أنه لمتا ند إىل 77شـ ية  شعوب األ تخدم اإليفاد تعريفا عامال  ياسة،  ست وألغراض هذه ا صل لل سـ يسـ ي سل

ية تا لاملعايري ا  :ل

تخداÓا؛ • نة وا نطقة  تالل  تعلق   ßية، ف ية الز سـاأل ي ي معن م ح مبق  سـ

• Û نظمي شمل جوانب اللغة، وا ثقايف، ا~ي قد  متزي ا ية  تاإلدامة الطو ي ل لع ية، وأمناط لل حج*عي، وا9ين والقمي الرو
سات؛ تاج، والقوانني، واملؤ ساإل  ن

متزية؛ • شعوب كجامعات  تعريف ا~ايت، وكذx اعرتاف امجلاعات األخرى أو سلطات ا9و] هبذه ا ما ل  ل

يزي • بعاد أو ا Û يش أو اإلبعاد أو تعرض لإلخضاع أو ا متا س لل ت  78."لهتم

تحدة اإلمنايئ يةملبرÑمج األمم ا شعوب األ صل وا ياسة لإلدماج: ل سـنص  تحدة اإلمنايئ عىل أنه79ت ) أ: "... (مل أعدها برÑمج األمم ا
ية عادة  شعوب األ صليش ا ل ها(تع طأو حتافظ عىل اربا يا؛ ) ت متزية جغرا فبأرايض أجدادها ا يل للمحافظة عىل ) ب(مل متويه 

متزي هبا ية اليت  يا تصادية وا Ûية و ساهتا Ûج* تمؤ سـ سـ ع لس ثقايف ) ج( داخل أراضهيا؛ ق متزيها ا تفاظ  تطلع عادة لال لويه  بت ح
متع الوطين؛  يا يف ا �واجلغرايف واملؤسيس بدال من Ûندماج  ية) د(لك ية أو  شعوب أ ها  بلويه تعرف  صل قك سنف ورمغ هذه . �

شعوب ها  نو ية يعرب عن  شعوب األ بول  شرتكة، فإنه ال يوجد تعريف واحد  كالصفات ا ت صل لل عمل تعريف و. مق نظر  للعادة ما  ُي
ية، إىل جانب  ية أو  ترب أ تحديد ما إذا اكنت ا�موعات  يا  يارا أسا باره  ية  ية أو  شعوب أ بلا~ايت  صل تع ل سـ مع ت بل صل قك عق

ثل  تغرية أخرى  ممعايري  نطوقة"م  ".املوقع أو الرتكز اجلغرايف"و" ملاللغة ا

يةاع*دن بشأ 2002ل يويو 24املؤرخ  27811قانون بريو رمق وجاء يف  شعوب األ ية  صل نظام محلاية املعارف امجلا لل تقة  ع ملشـا
ية يولو جمن املوارد ا ية"أن  لب شعوب األ صلا ية " يه" ل بل تمتتع حبقوق اكنت موجودةصلشعوب أ شاءق  فظ تحتو دو] بريو، نإ

يش يف عز] توشمل . هبويهتا هذهعرتف ت و حمددةنطقةمبوتقمي ، هتاثقافب شعوب اليت  تعا اتصال هبا،  عية أو اليت الاطوعن ل
يةمجلاعاتاإضافة إىل  ية وا حملل الر أو " حميل"أو " سلفي"أو " إثين"أو " تقليدي"أو " بدايئ"يشمل " أصيل"مصطلح و. يف

يلأي لكمة أخرى  تخدامه لقبمن هذا ا هامكرادفسـ وجيوز ا  .ل 

شعب"ومصطلح  بدايئ لا ملوضوعهو مصطلح" لا Tسفوف قاموس ّويعر.  ذو ص يقال ") 1(: مبا ييل" بدايئ"لكمة  ردكأ
بة  يواÑتللنسـ باAت وا حلشعوب وا ن ن ماموجود يف أرض أي :لل  اقطن بwي") 2 (؛"، أصيلحميل حبت؛ العصور القدمية ذم 

تعمر األورويبتîحيأو  بل وصول ا ملسـ  يني" )3 (؛"جاء هبم  ومنق ساكن األ صلمتي إىل ا ل يا أو لغاهتمين قة ، أو T عالل يف أسرتا
شلك مسة من سامهتم  ".يهبم، أو 

                                                
 Operational Policy 4.10 on Indigenous Peoples, World Bank 2005; John Henriksen: Key Principles inانظر  76

Implementing ILO Convention No. 169, 2008. 
ي[ 77 تعريفشـهذه احلا نظمة العمل ا9وية رمق ] لة جزء من ا ية  لاتفا م ية 169ق ية وا شعوب األ شأن ا بل  صل ل شأن حقوق )1989(لقب تحدة  ب، وإعالن األمم ا مل

ية  شعوب األ صلا ية )2007(ل تحدة اإلمنا ية، اليت وضعهتا مجموعة األمم ا شعوب األ تعلقة بقضاÏ ا ية ا تو بادئ ا ئ، ا مل صل ل مل جهي ل تدى األ)2008(مل مم من، و
ية  تحدة ا9امئ املعين لقضاÏ األ صلا ية(مل تصادية وÛج* Û شؤون سم ا تابع  عا ل لق ية، وعقد األمم )قل ية لقضاÏ األ صل، ومجموعة ا9مع بني الواكالت ا ملعن

ية  شعوب األ ية  تعلق خبطة العمل العا ثاين ا تحدة ا9ويل ا صلا لل مل مل ل تخدم الفاو نفس ا). انظر املرفق األول(مل تعلقة شعوب تسـو ياسـهتا ا لملعايري يف  مل سـ
ية  ية وا بلاأل تايل(لقصل تاحة عىل املوقع ا لويه   ).>http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.pdf<: م

 .>http://www.ifad.org/english/indigenous/documents/ip_policy_e.pdf<: متاحة عىل موقع 78
 .>http://www.hreoc.gov.au/social_justice/conference/engaging_communities/unpan021101.pdf<: متاحة عىل موقع 79
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ندا 35 تونص املادة تور  ك من د شعوب" عىل أنسـ ية لا بدا ئا شملكندايف  ل تلطني ت  نود واإلنويت وا ندا من ا ±شعوب  ه  ".لك
يني وحددت  ساكن األ ية  ندية ا ية ا نة ا صلا ل ن ملعللج لك نةمللك شأة  سـا ها عىل اموعة ا� 1996 ملن سـهتد فاليت  تايلت لنحو ا : ل

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

شعوب ووامجلاعات  يواألمم لا ها، ة صلاأل ترب  نفسيه تê اليت  مترارتألهنا شلك نظراتع ياسـ ا سابقة للغزو اخي Aر متعات ا ل  للمج
تعامر اليت تطورت عىل  سابقة لال سـوا متع األخرى اليت فئاتمتزية عن م، أراضهيال  أو عىل األرايض عىل هذه هتمين اآلن� ا

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

ها القانوية ية و ساهتا Ûج* نومؤ ع  80.نظمس

تعدي تعديا تعديا تعديا     للللا

ية الفكرية ثارية لصاحب حق يف ا Û تعدي هو فعل ميس حبق من احلقوق مللكسب قاموس بالكس لو، فإن ا تئ ل ويف . سـح
شأن  تعدي فعل يرتكب  تحديد، فإن ا مجمال حق املؤلف واحلقوق ا�اورة  ب ل ناء عىل حق املؤلف أو موضوع ل بنف محمي  ص

يه  ية يف الوقت ا~ي يكون  يص من صاحب حق املؤلف أو احلقوق ا�اورة ا ناء عىل احلقوق ا�اورة دون تر فمحمي  نخ ملعب
يص الزما بارشة . خهذا الرت ية ا سؤو تعدي فقط عىل أساس ا ية عن ا سؤو ملوقد ال تكون ا ل مل ل ل عن إجناز فعل غري مرخص (مل

شاركة"، بل أيضا عىل أساس ) حد ذاتهبه يف ية  سؤو ملا ل ية إلÑبة"أو " مل سؤو لا  81".مل

يعي يعيالوضع ا يعيالوضع ا يعيالوضع ا     لطلطلطلطببببالوضع ا

يولوÆ من 2ًوفقا للامدة  نوع ا ية ا باتفا لت ل يعي"، فإن )1992 (ق الظروف اليت توجد فهيا املواد "تعين " لطبالظروف يف الوضع ا
ية،  ية واملوائل ا نظم اإليكولو ية داخل ا يعا ل بي لطجل ج يطات اليت تطور فهيا ن تة، يف ا نة أو ا حمليف حا] األنواع املد ملسـتنب ّج

ها املمزية  ".ئصخصا

ثقايف غري امللموس ثقايف غري امللموسالرتاث ا ثقايف غري امللموسالرتاث ا ثقايف غري امللموسالرتاث ا     للللالرتاث ا

يعرف كيشء "ملموس"أما . حييل إىل يشء بدون شلك مادي" غري ملموس"حسب قاموس بالكس لو، فإن   ،ّ ُ يأخذ أو "ف
ته وإدرا سه ورؤ سدا ميكن  يميê شN مادÏ أو  مل  ."كهج

ية وتعرف  ثقافة قاتفا تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي مل يوسكو(م نا ثقايف غري املادي )ل نة لمحلاية الرتاث ا الرتاث "، 2003لسـ، 
ثقايف غري امللموس هارات"بأنه " لا بري واملعارف وا تصورات وأشاكل ا ملاملامرسات وا تع ت وما يربط هبا من آالت وقطع -لل

نوعات وأماكن ثقا فو ياÑ األفرا-يةمص تربها امجلاعات وا�موعات، وأ ح اليت  ثقايفدتع ثقايف . ل، جزءا من ترا�م ا لوهذا الرتاث ا
يل يال عن  توارث  جغري املادي ا ج ها مع مل ئهتا وتفا تفق مع  مترة مبا  بدعه امجلاعات وا�موعات من جديد بصورة  عل  بي ي مسـت

ساس هبويهت مني 9هيا اإل ها، وهو  يعة وAر حا يب خي ية لط ثقايف والقدرة اإلبدا نوع ا متراريهتا، ويعزز من مث احرتام ا شعور  عا وا ل ت لل سـ
رشية تفق مع الصكوك ا9وية القامئة . لبا ثقايف غري املادي ا~ي  ية سوى الرتاث ا بان ألغراض هذه Ûتفا لوال يؤخذ يف ا ي ل قسـ حل

بادل بني امجلاع يات Ûحرتام ا تعلقة حبقوق اإلسان، ومع  تا تض ن ململ تدامةمق ية ا سـات وا�موعات واألفراد وا ملمن  ". لت

                                                
تحدة للا 80 تابعة لألمم ا يات ا يزي وحامية األ نع ا ية  ملنة الفر ل قل مت مل ع تعلقةلج ينيمب ملودراسـهتا ا ساكن األ يزي ضد ا صلشلكة ا ل تحدة، لمت مل، ويقة صادرة عن األمم ا ث

E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.41986 (379قرة ، الف.( 
81 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, p. 293. 
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تجىل  ية،  سب Ûتفا يو ثقايف غري امللموس"قح ية مبا فهيا ) أ: يف جماالت مهنا ما ييل" لالرتاث ا بري ا يد وأشاكل ا تقا ها تع ل لشفل ل
ثقايف غري امللموس؛ ب بري عن الرتاث ا لاللغة كواسطة  نون األداء؛ ج) للتع ية) فو  والطقوس عواملامرسات Ûج*

تفاالت؛  Ûتعلقة ) د(حو يدية) لطبيعة والكون؛ هملواملعارف واملامرسات ا  . لتقلواحلرف ا

سالمة سالمةا سالمةا سالمةا  للللا

نفات يص عىل ا يريات بدون تر نع إدخال تعديالت أو  سالمة هو احلق يف  ملصاحلق يف ا تغ خل نة ك وبعد مراجعة بروس82.م سـل 
ية برن 1949 يةقالتفا ية وا نفات األد ن محلاية ا ب نفات )1971( لفملص نع األفعال األخرى الضارة  ية  يف إىل Ûتفا ملص، أ مض ق ُ

ته ساس رشف املؤلف و مسعواليت من شأهنا ا يا(6املادة  (بمل hن((. 

ي شأن ا ية  ي تو شأن ا ية  ي تو شأن ا ية  ي تو شأن ا ية  مللكبادبادبادبادئئئئ تو مللكم مللكم مللكم بم بجهي بجهي بجهي نافعجهي نفاذ وتقامس ا نافعة الفكرية  نفاذ وتقامس ا نافعة الفكرية  نفاذ وتقامس ا نافعة الفكرية  نفاذ وتقامس ا ملة الفكرية  مللل مللل مللل     لل

همة وضع  بو  سـهتا األوىل أن تضطلع الو نذ  ية ا9وية  نة احلكو مأيدت ا مب م يم جل ل نفاذ للج ية الفكرية  شأن ا ية  للبادئ تو ب مللكجهي
نافع تقصاءات . ملوتقامس ا ية عىل ا تو بادئ ا سـواقرتح أن تقوم تê ا جهي ل مل ية يف ل منتظمةُ منوذ ية وا تعاقدية ا جالتفاقات ا ل لفعل ل

Æيولو نوع ا تعلقة  نافع ا نفاذ وتقامس ا بو وجتمع فهيا اتفاقات ا ياÑت تعدها الو بشلك قاعدة  ت مل مل ل ي لب   83.ل

رشوع أولُوأ بادئ 84معد  ية ا9وية لوضع هذه ا نة احلكو ية اليت حددهتا ا بادئ ا ية يراعي ا تو بادئ ا تê ا مل  ل للج مل جهي ل مل مل لتطبيق
ية تو جهيا ية ا9وية. 85ل نة احلكو رشة  سابعة  رشوع الحقا ألغراض ا9ورة ا لوحدث ذx ا للج مل ع مل ًّ ُ.86  

ية هو أن ختدم مو تو بادئ ا جهيوالغرض من تê ا ل ية مل نارص ا تفاوضون ويضعون  ندما  تلقهيا  ية و مللكردي املوارد الورا عم ي ع ث ّ
نامجة عن ذx ويصوغوهنا نافع ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تفقون علهيا  رشوط اليت  لالفكرية يف ا مل ث لل ي بادئ . ل ملوبني تê ا ّت

ها موردو  ية اليت من املرحج أن يوا ية الفكرية ا ّقضاÏ ا D يق تفاوضون لتطبمللك ندما  تلقوها  ية و ياملوارد الورا ع  اتفاق أو عىلمث
يص ية و. خعقد أو تر نوع القوانني الو نويؤدي  تالف املصاحلطت يارات خا تلقني إىل طائفة عريضة من ا ية للموردين وا خل ا مل ّلعمل
تفاوض  لند ا ياغهتاعىلع ية موردي املوارد ال. ص األحاكم و تو بادئ ا يه، قد تدمع تê ا ّو جهي ل مل تلقهيا يف ضامن أن عل ية و مورا ث

تفق علهيا الطرفان،  نصفة  نافع عىل رشوط  ييقوم تقامس ا يارات يف هذا وممل خللكهنا ال تقدم منوذجا واحدا أو مجموعة من ا ً ً
 .الصدد

يادية لwول عىل مواردعنًوفضال  ية عىل حنو يؤثر يف احلقوق ا تو بادئ ا سري أي يشء يف تê ا بغي  سـ ذx، ال  جهي ل مل تف لي ها ن
ن ها يف فرض رشوط وأحاكم   xية، مبا يف ذ للا حقيع نافعفلطب ية . ملاذ وتقامس ا ية وتو ية يه طو تو بادئ ا يحوتê ا ع جهي ل ضمل

سب ية . حو ية أو الو رشيعات ا9وية أو اإل نويس من شأهنا أن حتل حمل ا مي طل قلل ت يةل   87.ملعنا

ثريا ما  يدية تكو تقلربط املعارف ا ية، لت مية وفمما يثملوارد الورا ية ية وقايةكيف عنقر معلومات  واحلفاظ علهيا ث املوارد الورا
تخداÓا لصاحل رشيةسـوا يدية املربطة ملوارد و 88.لب ا ية أيضا عىل املعارف ا تو بادئ ا تبق ا تقل جهي ل مل لنط يةت  89.ثالورا

                                                
82 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berne 

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.602 
 .WIPO/GRTKF/IC/2/3ث من الويقة 133انظر الفقرة  83
ية (WIPO/GRTKF/IC/7/9ثانظر الويقة  84 نافع: ثاملوارد الورا تقامس العادل  نفاذ وا ية الفكرية  شأن ا ية  بادئ تو للمرشوع  ل لل ب جهي مللكم  ).م
ية يف الويقة  85 بادئ ا ثانظر ا سا WIPO/GRTKF/IC/2/3لتطبيقمل ً، الفصل خا ء، الصفحة –م 50. 
ية (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة  86 نافع: ثاملوارد الورا تقامس العادل  نفاذ وا ية الفكرية  شأن ا ية  بادئ تو للمرشوع  ل لل ب جهي مللكم : م

ّيغة حمدثة  ).ص
سابق 87  .لاملرجع ا
سابق، الصفحة  88  . من املرفق4لاملرجع ا



WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8 

Annex 

25 

يف ا9ويل للرباءات يف ا9ويل للرباءاتا يف ا9ويل للرباءاتا يف ا9ويل للرباءاتا     للللتصتصتصتصننننا

يف ا9ويل للرباءات هو  يهنقسمينظام هريم "لتصنا يف  نولو ج عامل ا تهلتك ئات ما بر ية و ناف فر ناف وأ سام وأ فإىل أ ع ص ص . ق
نه و  بأية لغةلبحثلأداة وهو  بحث يفالمال بد  ند ا لسرتجاع وhئق الرباءات  سابقة ع ية ا نا ية ا لحا] ا ع لص  90."لتقن

يف ا9ويل للرباءات مبوجب  شئ ا نوأ يف ا9ويل للرباءاتلتصن نة لتصناتفاق اسرتاسربغ اخلاص  تونص املادة . 1971لسـ 
يف: "منه عىل ما ييل) 1(2 نتضمن ا يف ا9ويل" 1: "لتصي ية األوروية  بقا ألحاكم Ûتفا شئ  نص ا~ي أ نا ب ط ن للتصل ق ً 

نة 19لرباءات Ûخرتاع املؤرخة  سمرب  سـ د بارةيشار إلهيا فß ييل (1954ي ية األوروية "بع  بÛتفا بح ساري ") ق صوا~ي أ
نةناملفعول ورش مبعرفة سكرتري عام ا�لس األ مترب  سـورويب يف أول  يذ " 2"؛ 1968 سب تعديالت اليت دخلت حزي ا لتنفا ل

يذ؛ ) 2(2طبقا ألحاكم املادة  بل دخول هذا Ûتفاق حزي ا  xية األوروية وذ نفمن Ûتفا ق لتق تعديالت اليت جتري بعد " 3"ب لا
بقا للامدة   xيذ وفقا ألحاكم املادة 5طذ  ".6لتنف واليت تدخل حزي ا

ت Û شاط تا Û شاط تا Û شاط تا Û شاط با بن بن بن     اكرياكرياكرياكريللللن

تاكري  Û شاط بإن ا يه كذx مبصطلح (لن لوشار إ بداهة"ي سأ] أن ورباءة، الهو أحد معايري امحلاية مبوجب ") لعدم ا مبتعلق  ي
نة شخص من أهل ا يا  هيكون Ûخرتاع بد ل ملهي ً.91  

شأن الرباءات33ًووفقا للامدة  تعاون  ب من معاهدة ا شاط، ل نطوÏ عىل  ته  نيعد Ûخرتاع املطلوب حام ًي تاكري م إذا مل يكن "ب ا
بار Û يذية بعني ية كام يه حمددة يف الالحئة ا نا ية ا تارخي املقرر، وذx مع أخذ حا] ا نة يف ا يا ألهل ا تبد ع لص ن ل ه عهي تنف تق لمل ل ً." 

ية الرباءات األوروية و56تونص املادة  ب من اتفا تحدة رمق 35 املادةق شابه103مل من قانون الوالÏت ا . م عىل تعريف 
تخ ـي "املامثل املصطلح هذا األخريدم يسـو  ".هيموضوع غري بد

يص يصاتفاقات الرت يصاتفاقات الرت يصاتفاقات الرت     خخخخاتفاقات الرت

يص توصف ها، بخ اتفاقات الرت تخدامات املرصح هبا للمواد أو احلقوق اليت حيق للمورد  Û منحأهنا اتفاقات حتدد بعض ّسـ
يص الومهنا اتفاقات  بحث، أو اتفاقات خرت ية كأدوات  للتخدام املوارد الورا ث يص السـ يدية خرت تقلتخدام املعارف ا لسـ

ية أو  ثاملربطة ملوارد الورا ية الفكريةغريها منت  92.مللك حقوق ا

يدات يداتا يداتا يداتا  للللتقتقتقتقييييا

يل  ُحيسب قاموس بالكس لو،  يد"ح يد" لتقيا يد، و يود، ووضع ا قإىل إجراء فرض ا تق sلق يل لكمة . ل يود"حتو ، إىل جانب "لقا
ناءات" Ûتحديدات"أو " احلدود"، إىل "سـتث ناسب بني مصاحل أحصاب ومن أ 93".لا توازن شلك  مجل احلفاظ عىل ا ب ل

ية، أي احلاالت اليت جيوز  يدات عىل احلقوق املا بعض ا سمح قوانني حق املؤلف  ية،  نفات ا تفعني  لاحلقوق 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 فعفهيا Ûتفاع  خ حملم ملص  94.ن

                                                
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 ثانظر الويقة 89
 . )PatentScope (يالوبوركن براءات مرسد  90
شور الوبو رمق 20انظر الصفحة  91 ية الفكرية،  بو  يل الو ي يف د ن ي مل نة )E (489للملك  .2008لسـ، 
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة  92
93 "Exceptions and Limits to Copyright and Neighboring Rights" ، ،ييل يري سري يندراسة من إعداد  ، WCT-WPPT/IMP/1ب

 .2الصفحة 
بو اخلاص حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة 94  .<http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html>: يموقع الو
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ية برنتونص  يةقاتفا ية وا نفات األد ن محلاية ا ب تايل ) 1971( لفملص يد حقوق املؤلفني، و لعىل الظروف اليت ميكن فهيا  تقي
تعامالت احلرة سامح ال سـا تخذ فهيا إجراء  95.ل تحديد الظروف اليت ميكن أن  بار من ثالث خطوات  يُوقد وضع ا ل خت ُ

بار أيضا يف املا 96.للتقييد Û ختوأدرج هذا ية الفكرية  من اتفاق 13دة ُ شأن جوانب حقوق ا ية  تجارة العا مللكنظمة ا بم مل ل
تجارة   Tتص لا ناءات 10 واملادة )يتربساتفاق (مل بار لال شأن حق املؤلف، اك بو  تث من معاهدة الو ت ب سـي يدات خ عىل لتقيوا

ناء عىل حق املؤلف ية  بيع احلقوق املا ل بو 16ويف املادة . مج يل الصويتبشأن ي من معاهدة الو بار لتسجاألداء وا Û خت، يغطي
نص علهيا املعاهدة يالت الصوية، اليت  تجي ا ناين األداء و تأيضا حقوق  ت سج لتن م  97.ف

    اتفاقات نقل املواداتفاقات نقل املواداتفاقات نقل املواداتفاقات نقل املواد

نات  ية والاك بT اجلرثو ثل ا ية،  يولو شمل نقل املواد ا ية  ئاتفاقات نقل املواد يه اتفاقات تربم يف رشااكت جتارية وأاكد جل ب ت ممي م ج ل
نفا9 تلق، ووضع رشوط  بادل املواد بني مورد و  ،Ïتات اخلال لليقة و ت مب ّق ل نت ية امسـ بT اجلرثو مذ إىل مجموعات ا تاحة جل ملا

يعيللجمهور ها ا ية يف و بوب أو املوارد الورا نوك ا ب أو  ث حل لطب ياÑت 98.ضع بو قاعدة  ب ووضعت الو نفاذ وتقامس ي لتفاقات ا
يولوÆ ا نوع ا تعلقة  نافع ا با ت مل لمل تخداÓال ية وا نقل املوارد الورا تعلق  توي عىل أحاكم تعاقدية  سـليت  ث ب ت منظمة  ووضعت 99.حت

نة )الفاو(األغذية والزراعة  متدته يف  نقل املوارد وا سـ Ûتفاق املوحد  شأن 2006عل يذ املعاهدة ا9وية  نحو الالزم  ب عىل ا ل لتنفل
ية لألغذية والزراعة با ية ا تاملوارد الورا ن ت100.)2001 (لث ية األضمن املرفق ي و تو جهيول خلطوط بون ا توصل إىل املوارد ل لشأن ا ب

ها تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا لا سـن شـ ل للم مل ل تعلق تفاقات نقل املوادجلي نارص  ت   .ع

    احلد األداحلد األداحلد األداحلد األدىنىنىنىن �موعة الوhئق �موعة الوhئق �موعة الوhئق �موعة الوhئق

شأن الرباءات، ميكن تعريف احلد األدىن � تعاون  بو  رسد معاهدة الو بوفقا  لل ي مل الوhئق اليت عىل إدارة "أهنا بموعة الوhئق ً
بحث ا9ويل  بحثلا سابقة عن  فهيا تأن  ية ا نا ية ا لحا] ا ع لص يدي و. الوجهيةلتقن هبق كذx عىل إدارات الفحص ا لمتنط ت

شورة وتضم. ا9ويل ألغراض الفحص نداتملن تê الوhئق بعض وhئق الرباءات ا شمل  سـواإلصدارات اليت ال   الرباءات ت
تب ا9ويل رشها ا ملكالواردة يف قامئة  تعاون من 34ويرد احلد األدىن �موعة الوhئق يف القاعدة . ين يذية ملعاهدة ا ل الالحئة ا لتنف

  101".بشأن الرباءات

شأن الرباءات احلد األدىن �موعة الوhئق  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بحث ا9ويل  شأن ا ية  تو بادئ ا بوتعرف ا ل ب ل ب جهي ل ِمل أنه بّ
تظام " تظام(نمجموعة الوhئق اليت ترتب  نفاذ إلهيا  تاح ا نأو اليت  ل توى املقصود يف الوhئق، ) ي بحث وفقا  للمحألغراض ا ًل

شورات ا9ورية وغري ذx من  اإلصدارات ملنويه يف املقام األول وhئق الرباءات مدعومة بعدد من املقاالت الصادرة يف ا
ندات شمل  سـاليت ال    102". الرباءاتت

شأن الرباءات العامT يف ظلل ا9وية اإلدارات اج*ع توصل، 2003يف فرباير و تعاون  ب معاهدة ا سابعة تهدوريف ل إىل ل ا
بديئ عىل أنه يديةماتفاق  بغي إدراج املعارف ا تقل  لي ندات الرباءات يف اجلزء اخلاص ن شمل  سـإلصدارات اليت ال  حلد  يف ات

                                                
 ).1(10املادة  95
 ).2(9املادة  96
97 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, p. 313. 
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة  98
تايل 99 لتاحة عىل املوقع ا  <http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>: م

تايل 100 لتاح عىل املوقع ا  <ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/gb1/SMTAe.pdf>: م
تايل 101 تاح عىل املوقع ا رسد  لا  <http://www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html#M>: ممل
شأن الرباءات 1.2 ً-انظر الفقرة Aسعا 102 تعاون  ناء عىل معاهدة ا بحث ا9ويل  شأن ا ية  تو بادئ ا ب من ا ل ب ل ب جهي ل نذ (مل سارية  ما مترب 18ل  ).1998سب 
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نصوص األدىن �موعة الوhئق ثال، 103. اآلنف ذكرهاعاهدةامل علهيا يفمل ا يل ا مل فعىل  تربتبس احلد األدىن �موعة  "ثالويقة عا
نصوص علهيا يفالوhئق شأن الرباءات مل ا تعاون  ب معاهدة ا بحث : قامئة ا9ورÏت–ل تخدمة يف جمايل ا ل ا9ورÏت ا ملسـ

يدية وا�T الكورية  "والفحص ندية للمعارف ا تقلا�T ا له يدية لمعارفلل ندات من لتقل ا شمل  سـاإلصدارات اليت ال  ت
 .الرباءات

ية يةاأل يةاأل يةاأل  قلقلقلقلاأل

ية"يشري مصطلح  ياÑ بطريقة قاموس بالكس لوحسب " قلاأل نواt، وتعامل أ ية يف بعض ا تلفة عن األ ح إىل مجموعة  ل ب غلخم
x~ يجة نتتلفة  ية ساكن دو] ما ويه يف وضع ال .خم ية يه مجموعة يقل عدد أفرادها عن  بقواأل تع قل نة، و يه  تع  مت  مي يمت ه لت ف

ية عىل شلك من  ساكن ومه حيافظون ولو بصورة  تلف عن خصائص يق ا ية ولغوية  ية ود نأعضاؤها خبصائص إ ل خت ي مضث ن ن
يدمه أو ديهنم أو لغهتم تضامن املوجه حنو صون ثقافهتم أو تقا لأشاكل ا  104.ل

تعلق حبووفقا  يات قومللإلعالن ا متني إىل أ قلقوق األشخاص ا ية ولغويةملن يات د ية وأ نية أو إ ن يم قل يات 1992 لعام ث قل، حيق لأل
يزي ثقافهتا دون تدخل أو أي شلك من أشاكل ا تع  متا ب لمت ية أو  105.ل يات وحامية هويهتا القو موجيب عىل ا9ول حامية وجود األ قل

ية أو اللغوية يف أراضهيا وجيب أن هت§ الظروف املالمئة لل ية أو ا9 ثقا ية أو ا ناإل ف ين ل هويةث تê ا لهنوض   106.ب

يةلوفقا و يا ية وا سـهد ا9ويل اخلاص حلقوق املد سـ لن ية أو )1966 (لع يات إ يش فهيا أ ن، ال ميكن يف تê ا9ول اليت  ثتع قل
تخدام  ته أو ا ثقافهتم أو ا9عوة 9يهنم أو ممار تع  يات من حق ا ثل تê األ متون إىل  ية أو لغوية حرمان أشخاص  سـد سـ ب مت قل لي م ينن

 107.شرتاك مع أعضاء آخرين من مجموعهتملغهتم ال

رشوع متê غري ا رشوعا متê غري ا رشوعا متê غري ا رشوعا متê غري ا ململململا     لللل

رشوع"أن قاموس بالكس لو جاء يف  متê غري ا ملا ية الفكرية" ل شخيص يف الرضر " يعين مللكيف جمال ا  اإلنلكزييالقانون لا
تخدام معلومات أو أفاكر غري قابT للحامية مبوجب حق املؤلف املرتتب عىل سة ما هامعجتسـ ا  للحصول عىل هانرشت وسمؤ

سة أخرىأرح  رشوعة مع مؤ سة غري ا نا سعن طريق ا ف سخ ململ مببدعه  يطالب مل مصنفن، أو  ثاريةه نحم  أو مل سـتئحقوق ا
رشوع يهو. حيصل علهيا بعد متê غري ا ملنارص ا ل مثر أن يكون املدعي ) 1: (ع تستقد ا تخراج هDد  أوماT وأ هقو سـ ال

يام املعلومات  يهعلاملدعى أن يأخذ ) 2(املعلومات،  سة قد ترضر من  املدعي أن يكون) 3(ست�ر مماثل، لقدون ا نا فا مل
 ".أخذ املعلوماتبسبب 

نامج عنرضرالو رشوع ل ا متê غري ا مل ا سة غري هو ل نا فجزء من قانون ا رشوعةمل متê غري ف . اإلنلكزيي يف نظام القانونملا لا
نطوي  رشوع  يا تخدام أو اقرتاض غريًإذا مل رشوع أو سـعىل ا يةرشيفغري م  إلقامة سـتخدم ي ما كثريا خشص ما، ومللك 

تعدي عىل ا9عوى يف القضاÏ اليت نطوي عىل ا لال  يةت رشوع وقد يكون.  يف حد ذاهتامللك حق من حقوق ا متê غري ا مل ا ل

                                                
نصوص علهيا يف معاهدةحلد األدىن �موعة اا 103 شأن الرباءات الويقة مللوhئق ا تعاون  ث ا ب  .PCT/MIA/9/4ل
تحدة،  104 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 اقبحقوق لمتعلامن اإلعالن ) 1(2املادة  105 ية تقليا أىل وإثنإ ية العامة  يند متد مبوجب قرار ا مجلعولغوية، ا ع
سمرب 47/135  .1992ي املؤرخ يف د

 .من املرجع ذاته) 1(1املادة  106
ية من 27املادة  107 يا ية وا هد ا9ويل اخلاص حلقوق املد سـا سـ لن ية العامة لع تصديق وÛنضامم مبوجب قرار ا يع وا تو تح ب ا متد و مجلع، ا ل قل ف  2200Aع

)XXI( سمرب 16 املؤرخ يف نفاذ يف 1966ي د  .1976 مارس 23ل ودخل حزي ا
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رشوع أو ااقرتاض تلاكت أل عن طريق الغش متلاكم غري   خشص مêواقع  يف الويه خشص ما مؤمتن علهيا 9ىممموال أو 
 .آخر

ثال،  يل ا ملوعىل  رشوع القانون3املادة ف ّتعربس نونم من  يدية يف رسي الناك ملع ا نة،لتقلإطار قانوين محلاية املعارف ا  لسـ 
رشوع "2009 متê غري ا ملا ساب "1"" بأنه "ل يدية أو كتا تخداÓا أومتلكهالتقل املعارف ا نهتك أحاكم هذا يعىل حنو  سـ ا

ساب فوائد من يقحتق "2 "القانون، يدية أو كتا تخداÓا أومتلكهالتقل املعارف ا شخص ا~ي عندما يكون سـ ا سب تê ل ا كتا
تخدÓا املعارف أو  سـها أو ا بةعىل عملمتلك تحا] عدم أومة بوسائل غري عاد] سـتخدمأو ممتلكة  أو مكتسـ بأهنا  سـ يف حا] ا

xبب عدم علمه بذ با إلهامل  سعلمه بذx أو أن يكون مر شاط جتاري "3"، بتك رشيفةلمامرسات ل خمالفن أي   حيقق لا
نصفة منعاد] غري فوائد  يدية خاللمأو غري   108."لتقل املعارف ا

تخدامسوءسوءسوءسوء Û تخدام Û تخدام Û تخدام Û 109109109109سـسـسـسـ    

تخدام"يف قاموس بالكس لو أن جاء  Û تفاع" يعين الرباءاتيف جمال " سـسوءÛديد لمت اخرتاع إما ةرباءب نÛ يحتاكراحلق 
نوح ية لرباءة غري  عىل حنو ملما شمل سلعا غري  محمرشوع  لي تاكر الأوم Û نص " .حنهتاك قوانني ماكحفة يوبصفة عامة، 

ها: "قاموس بالكس لو عىل أنه تخدام غري الالئق، بطريقة غري مقصودة أو ال ميكن تو Ûقع يس سوء ّوتعرف ." سـ مالقوا
تخدام بأنه  Ûتخدام معوما سـ يح أو غري سـا يقإ، أو الئقحصخاطئ أو غري  شريو. لتطبساءة ا إساءة   مصطلحيقد 

تخدام  Ûتخدام غري الئق أو مفرطأيسـ ية تهظيف أو و اليشء غرضّ األفعال اليت تغريإىل، أو سـضا إىل ا  .صلاأل

تعديل تعديلا تعديلا تعديلا  للللا

يري يشء ما  تعديل هو  تغا يري). قاموس بالكس لو(ل يا(6تونص املادة . تغوهو مصطلح مرادف للكمة  hية برن من )ن  قاتفا
يةمحلاية ية وا نفات األد ن ا ب نف يف) 1971( لفملص �عىل مجT من احلقوق، مهنا حق ا شويه ملص ت Ûعرتاض عىل لك حتريف أو 

نف تههملصأو أي تعديل آخر  رشفه أو  بسمع يكون ضارا  ب ً. 

يقي بري املو يقيا بري املو يقيا بري املو يقيا بري املو سـا سـتع سـتع سـتع     للللتع

بري بواسطة  يقي يه أشاكل  بري املو تعأشاكل ا سـ يةلتع  110.سـيقاألصوات املو

تحريف تحريفا تحريفا تحريفا  للللا

تحريف"يشري مصطلح  سفورد اإلنلكزيي إىل لك فعل مؤداه قطع جزء من يشء ما أو انزتاعه وال سـß " لا كسب قاموس أ ح
يري جز تاب أو أي ويقة أخرى؛ و تغا ث سهلك توى أو املعىن أو  طمء من ا تحريف يه إحدى مزيات احلقوق . حمل لوامحلاية من ا
تع هبا املؤلف وفقا للامدة  ية اليت  متاألد يا(6يب hية برنات من )ن يةقفا ية وا نفات األد ن محلاية ا ب  .)1971 (لفملص

                                                
سخة  108 نويقة العمل، ا ناير 01املؤرخة لث يدية يف رسي الناك" 2009ي   ."لتقلإطار قانوين محلاية املعارف ا
يا وإمثل وفد ،  بعض الوفودتاقرتح 109 يكوفد نيسـندو تخدامسوء  "مصطلح ةضاف، إملكسـا Ûيدية "ثإىل نص الويقة" سـ  األهداف :لتقلحامية املعارف ا

بادئ املعد] ياوفد غري أن . )WIPO/GRTKF/IC/18/5" (ملوا تخدام الحظ أن سوء  لأسرتا Ûنوع سـُتامصطلح سـ ية ا ياق اتفا تخدم يف  لسـ ق
يدية ية وما يقرتن هبا من معارف  ية من املوارد الورا تأ نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن ا تفاوض حول نظام دويل  يد ا نص  رشوع ا يولوÆ يف  تقلا ث ت مل مل ل ب ل ل م قب . ل

تفقسـتخدم لإلشارة إىل وا رشوط ا ية  نا ملاألفعال ا لل ساب من غري موافقة فمل Û شري حتديدا إىل رشوع  متê غري ا ت علهيا بني الطرفني، أما ا ي كمل ف ل
بقة مسـنرية  نفاذ إىل . مسـت يث ا ية الفكرية ويس من  يث اقرتاهنام  نة ومن  ياق هذه ا شة معىن املصطلحني يف  نا لودعا إىل امليض يف  للج سـ حق ل مللك ح م

يدية املقرتنة ملوارد الورا  .ثيةلتقلاملعارف ا
110 Sect. 2, Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit 

Exploitation and Other Prejudicial Actions, 1982. 
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بادل بادلÛحرتام ا بادلÛحرتام ا بادلÛحرتام ا     ململململتتتتÛحرتام ا

يةيعترب  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب تعني )2007 (مل يارا لإلجناز  بادل  ته، Ûحرتام ا با ي، يف د مع ت ملي ج
رشاكة سم  يقه يف جو  سعي إىل  لا تي نا" متبادل"توتعلق لكمة  .حتقل يكشخصني أو أكرث  بعض؛ ب هام ا شاعر  لن نفس ا لبعضمل

باد]  سفورد اإلنلكزيي(متويقßن عالقة   ).كقاموس أ

تفق علهيا رشوط ا تفق علهياا رشوط ا تفق علهياا رشوط ا تفق علهياا رشوط ا ملا ملل ملل ملل     ل

يولوÆ من 15تقر املادة  نوع ا ية ا باتفا لت ل ية يف تقرير احلصول عىل املوارد ) 1992( ق نسلطة احلكومات الو يةطب ت، ونص ثالورا
ي�–يكون هذا احلصول "ًفضال عن ذx عىل أن  نا بأحاكم – يمت ح  باد] ور تفق علهيا بصورة  ً عىل أساس رشوط  ه ت مي

يولوÆ إىل أن ". هذه املادة نوع ا ية ا بوأشارت أمانة اتفا لت ل يل "ق تفق علهيا "لتسجالعقود يه أكرث طريقة شائعة  رشوط ا ملا ل
بادل ية 44 إىل 41 وترد يف املواد من 111"".متعىل أساس  تو جهي يف خطوط بون ا توصلل لشأن ا تقامس ب ية وا ل إىل املوارد ا ني جل

ها تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  لالعادل وا سـ شـ ل للم تفق علهيا مل رشوط ا ية  بات األسا ملبعض ا سـ للتطل  .مل

ناول املادة  ئة عن  من 18تتو نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  ÏغوÑ شـبروتوكول ل للم مل ل ي نب جل
ية  تخداÓا امللحق تفا قا يولوÆسـ نوع ا با لت ية) 2010( ل تا رشوط ا تفق علهيا وفقا  رشوط ا ثال  Ûل ل مل للت لل عىل  -1": م

يذها للفقرة  شجع  7واملادة  6 من املادة "1")ز( 3تنفاألطراف، 9ى  ية مورديتأن  يدية /وجلين املوارد ا لتقلأو املعارف ا
تفعني هبا تاملربطة هبا  تفقملنوا رشوط ا شأن ا ملعىل إدراج أحاكم  سوية الزنعات، وتضمن لب ية  تضاء،  Û سب ت علهيا،  ت تغط لح ق

نازعات؛ )أ( :هذه األحاكم سوية ا يات  ها أي  تخضع  ية اليت  ملالوالية القضا ت معل سـ لئ يق؛ و) ب( ل  أو/لتطبالقانون الواجب ا
تحكمي )ج( ثل الوساطة أو ا  ،Tنازعات بطرائق بدي سوية ا ليارات  مل مت  اللجوء إىل العدا] نتكفل األطراف إAحة إماكية -2 .لخ

تفق علهيا رشوط ا ئة عن ا نا نازعات ا بقة، يف حاالت ا ية ا بات الوالية القضا تفق و ها القانوية، مبا  ملمبوجب  شـ ل مل ملط ئ تطل ي لن م  .نظم
ند  -3 عتخذ األطراف تدابري فعا]،  تضاءت Ûق ßتعلق  )ب( اللجوء إىل العدا]؛ )أ( :خيص، ف  ßيات ف تخدام آ يا ل سـ

ية وإنفاذها؛العرتاف ا تحكمي األ ببادل ألحاكم وقرارات ا ل نت يسـتعرض مؤمتر األطراف العامل اكج*ع لألطراف يف  -4 جمل
ية هذه املادة وفقا للامدة   ". من هذا الربوتوكول31لهذا الربوتوكول فعا

ئ نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  ÏغوÑ ئبروتوكول نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  ÏغوÑ ئبروتوكول نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  ÏغوÑ ئبروتوكول نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  ÏغوÑ شـبروتوكول ل للم مل ل شـب ل للم مل ل شـب ل للم مل ل شـب ل للم مل ل تخداÓا جلجلجلجلييييننننب تخداÓا ة عن ا تخداÓا ة عن ا تخداÓا ة عن ا سـسـسـسـة عن ا
Æيولو نوع ا شأن ا ية  يولوÆامللحق التفا نوع ا شأن ا ية  يولوÆامللحق التفا نوع ا شأن ا ية  يولوÆامللحق التفا نوع ا شأن ا ية  بامللحق التفا ت بب ت بب ت بب ت لب لل لل لل ل     ))))2010201020102010 ( ( ( (قققق

ت ُا توبر هذا المد ع يان ( عقد يف ÑغوÏي خالل Ûج*ع العارش ملؤمتر األطراف ا~2010كربوتوكول يف أ  1 تونص املادة. )لا
ن: "عىل أنالربوتوكول من  نصف  تقامس العادل وا هدف من هذا الربوتوكول هو ا للما مل ل تخدام املوارد ل ئة عن ا نا سـافع ا شـ ل

يات ذات الصT بصورة مالمئة، مع  نولو ية ونقل ا ية، مبا يف ذx عن طريق احلصول بصورة مالمئة عىل املوارد ا جا تك ن لن ي جلي جل
تايل يف حفظ  هم  متويل املالمئ، مما  يات، وعن طريق ا نولو يع احلقوق عىل هذه املوارد وا بان  لاألخذ يف ا مج سسـ ج يتك لل حل

تدام ملكوÑتهلا تخدام ا Ûو Æيولو سـنوع ا سـ ب ملت تحدة و". ل فتح ب قد الربوتوكول، وهذا  أمني إيداعهو ملاألمني العام لألمم ا
يويورك يف الفرتة من  تحدة يف  يه يف مقر األمم ا يع  تو نا مل عل  .2012فرباير إىل األول من  2011 فرباير 2قل

يدية املربطة ملوارد ملولعدد من املواد يف الربوتوكول صT خاصة  تعارف ا يةلتقل ثل املادة ،ثالورا نفاذ إىل (3م   املعارف لا
يدية املربطة ملوارد  تا يةلتقل يدية املربطة ملوارد  (12، واملادة )ثالورا تاملعارف ا يةلتقل رشيع  (16، واملادة )ثالورا ثال  Ûت للم ت

ية  ية ا بات ا حمللاحمليل أو ا مي لتنظتطل يةامل للنفاذ إىلمل يدية املربطة ملوارد الورا ثعارف ا ت نافعلتقل ئة عهنامل وتقامس ا نا شـ ا  ).ل

                                                
 .UNEP/CBD/COP/4/22ث الويقة من 32انظر الفقرة  111
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    األمةاألمةاألمةاألمة

شرتكون يف األصل واللغة والعادات وشلكون " األمة" مصطلح قاموس بالكس لوّيعرف  رش  برية من ا ها مجموعة  يبو ي لبك صف
يا يا  Ñيا سـعادة  سـ ية أو جتارية " رعاÏ"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 ياته" األمة"وحيمل مصطلح  112.يقحق ثقافة   دالالت عنطيف  لجامعة شلكهتا عوامل األصل وا
يان ثري من األ شرتكة يف  تارخي فضال عن اللغة ا حوا ك مل ية" وقصد بأن يظل مصطلح 113.ل ثقا فامجلاعات ا فضفاضا لقدر ا~ي " ل

شلكوا   ،îما باكم wب Ïشمل رعا  îيجيع ثقايف"أمة ما"لي بري ا نظر فهيا إىل أشاكل ا ل، يف احلاالت اليت  تع ها لي يدي بو صف ا لتقل
يا" ساكن يف بw معني" طنفوللكورا و لتلكه لك ا ياسة األخرى . مي توجه املامرسات اجلارية يف جماالت ا سـويمكل هذا ا لل

ها سجم  معو  114.ين

    اجلدةاجلدةاجلدةاجلدة

نح امحلاية مبوجب أحداجلدة يه  بقه حايو. رباءة يف أي حفص ملوضوع الرباءةالم معايري  سـترب أي اخرتاع جديدا إذا مل  تع ً [
يةلاتقنية لا عنا   115.ص

تايل33وتعرف املادة  نحو ا شأن الرباءات اجلدة عىل ا تعاون  ل من معاهدة ا ل ب يدي ا9ويل، يعد ": ل لمتهألغراض الفحص ا
يذية ها يف الالحئة ا ية كام ورد تعر نا ية ا بقه حا] ا ته جديدا إذا مل  نفÛخرتاع املطلوب حام يف تت لتق عل لص ن س تي ّوتعرف القاعدة ". ً

شأن الرباءات ) أ(1.64 تعاون  يذية ملعاهدة ا بيف الالحئة ا ل سابقة"لتنف ية ا نا ية ا لحا] ا ع لص لك ما وضع حتت "أهنا ب" لتقن
تايب  شف ا هور يف أي ماكن يف العامل  لكترصف ا ية(لكمجل تو يحمبا يف ذx الرسوم وغري ذx من الصور ا يعد جزءا من ) ضل

سابقة، رشط وقوع  ية ا نا ية ا لحا] ا ع لص ناسبلتقن تارخي ا بل ا  xملذ ل  ".ق

ية الرباءات األوروية من 54وتعرف املادة  باتفا تايل" اجلدة "ق نحو ا لعىل ا ًترب أي اخرتاع جديدا إن مل يكن جزءا من " :ل ً يع
ية نا ية ا عحا] ا لص شفوي ،لتقن تايب أو ا هور لوصف ا ية لك ما وضع حتت ترصف ا نا ية ا شمل حا] ا ل عىل أن  ع لص ن لكت مجل لتق

بل Aرخي إيداع طلب الرباءة األورويةسـتخدام أو بأيأو ال ب طريقة أخرى   ".ةق

تحدة رمق 35 ادةف املّعرتو ] ةرباءة؛ واجلدة؛ وفقدان احلقوق يف الرباءالرشوط امحلاية مبوجب  [102مل من قانون الوالÏت ا
تايل نحو ا لهوم اجلدة عىل ا ل ً يكن Ûخرتاع معروفا أو – ما مل رباءةالحيق ألي خشص احلصول عىل امحلاية مبوجب ": مف

ًتخدما 9ى بل  الغريمسـ نيب،  بw أو يف بw أ بوع يف هذا ا شور  يا مبوجب براءة أو موصوفا يف  بw، أو  ق يف هذا ا ج ل مط ن محم مل ً ً
 ".رباءةالأن خيرتعه مودع طلب 

 ضارضارضارضار

بغض " ضار"يشري مصطلح  سخط؛ أي أنه  ياء أو الغضب أو ا Û شاعر مإىل إhرة  لت س يه للك م تعارف  علبة للمعىن ا مل لنسـ
يا  ترب الئقا أو أخال قما   ).قاموس بالكس لو(يع

                                                
112 Daniel Gervais, The TRIPS Agreement. Drafting and Analysis, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, p. 161 
113 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 
ثقايف غري امللموس 114 نة ،لمعجم الرتاث ا يوسكو  ية  نة هوندا الو سـ من إعداد  ن لل ن ل لجل بارة2002ط  A nation can be a cultural“(: ع يف 

community”(هد هبا يف الويقة ث اليت ا يدي: "ستش ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري/ ل بادئ املعد]: لتعأشاكل ا ّاألهداف وا ، "مل
WIPO/GRTKF/IC/17/4. 

شور الوبو رمق  115 ية الفكرية،  بو  يل الو يد ن ي مل نة )E (498للملك  .19، الصفحة 2008لسـ، 
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    ةةةةرباءرباءرباءرباءالالالال

يعهمي اثويقة تصف اخرتاعة يه رباءال ترصحي من ماx ا وهماسـتخد واتصنكن  بيعه  ية وÛ. لرباءةب شلكة  نخرتاع هو حل  تقمل
نص اعىل  احداومطلبا   عادةرباءةالثيقة توتضمن و. حمددة ية ا~ي يلاكمل لاألقل، وا يوغرا فصف Ûخرتاع، واملعلومات ا لببل

نوحة مبوجب ومدة.  الطلبمودعمثل امس  يا رباءة الملم امحلاية ا نة20 و15ما بني  ترتاوح يف العادة(منحمدودة ز   Aرخيمن سـ 
نحإيداع الطلب يا يف  أيضا ة حمدودويه).  الرباءةم أو  يةفجغرا بwان ا بw أو ا نا ل  اتفاق بني خمرتع وبwبارة عن ع الرباءةو. ملعل

نع Ûمبن ملاx الرباءةتفاق Ûيسمح و. ما تهخرتاعصع الغري من  تخدامي املطلوب حام يعهسـ أو ا  116.هب أو 

تجارة  من اتفاق )1(27تونص املادة   Tتص ية ا شأن جوانب حقوق ا ية  تجارة العا لنظمة ا مل ب مل مللكل  عىل )يتربساتفاق (م
نح " مإماكية  يا، عىل أن تكون الرباءات ن نولو نع، يف لك جماالت ا تجات أو طرائق  جألية اخرتاعات، سواء أاكنت  لتك صم ن

ناعي يق ا  Tتاكري وقاب شاط ا لصÛخرتاعات جديدة ونطوي عىل  ب ب ن يزي من . للتطت نح الرباءات وحقوق الرباءات دون  متو ُتم
توردةعحيث ماكن Ûخرتا تجات  يا أو كون ا نولو سـ، أو جمال ا من مل ج يالتك تجة  حمل أو   .من

    الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية

نرصينطوي مصطلح الوقاية يين ع عىل  ثقايف وÛج*عيلا أوال، احملافظة عىل :نيئيسـر لياق ا يديةلاحلي  سـ  لتقللمعارف ا
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يث ل تطوير املعارف العريف طاريظل اإلحب،  يدي ل  ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ل

ها نفاذ إلهيا قامئاإدارة و نقلو يدية .لا يا، احملافظة عىل املعارف ا hتقل و يدي لن ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع  كام هو يف شلك hبتل
ند تو ثيقاحلال  يدية عىل ساعدة ملإىل ا تريم الوقايةقد و. هاع يدي لتقلبقاء املعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأو أشاكل ا ل لتع يال ل جأل

يامجلاعة بTةصل األ متراريهتا وضامن ملق ا يديسـا ينمب(أمع مجلهور  قد ترىم إىل إAحهتا أو ألساس، عريف  أوتقل مضن إطار   هف 
ثمن با ح العلامء وا ثقايف امجلاعي )نيل يهتا كجزء من الرتاث ا ل، تقديرا أل رشيمه  117.لبا

سأ] صون الرت ناول  ية الفكرية والربامج اليت  تعلق  موبإماكن القوانني اليت ال  ت تت يدا أن تلعب اث احلي وتعزيزه مللك مفدورا 
ية الفكرية ناول حامية ا مللكيف إكامل القوانني اليت  ثل . تت ناول نظم قانوية دوية أخرى  مو لت ن يولوÆت نوع ا ية ا باتفا لت ل ) 1992( ق

ثقافة و تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي مل يوسكو(م نا يدية  )ل ثقايف وأشاكللتقلجوانب من احلفاظ عىل املعارف ا بري ا ل ا لتع
يدي  ياساهتا العامة احملددةلتقلا  118.سـووقايهتا وصوهنا مضن 

نرية بقة ا نريةاملوافقة ا بقة ا نريةاملوافقة ا بقة ا نريةاملوافقة ا بقة ا ململململسـسـسـسـتتتتاملوافقة ا     ململململسـسـسـسـ

ئة، إىل حق  يدان ا يشري العديد من الصكوك ا9وية، وال سـß يف  بم ل نرية"لي بقة ا ملسـتاملوافقة ا يان " ملسـ حأو يف بعض األ
نرية واحلرة" بقة ا ملسـتاملوافقة ا بدأ" ملسـ ثال املادة مويورد  يل ا ملها، ومن بني تê الصكوك عىل  ية زل من ) 4(6بس قاتفا

تخلص مهنا عرب احلدود نفاÏت اخلطرة وا تحمك يف نقل ا لشأن ا ل ل نة ب يولوÆ، و1989لسـ،  نوع ا ية ا باتفا لت ل  .)1992 (ق

يولوÆمن ) 5(15تونص املادة  نوع ا ية ا باتفا لت ل ية عىل أن يكون احلصول عىل املوارد ) 1992( ق نرية "جلينا نا مبوافقة  مسـتر ً ه
xتعاقد ا~ي يوفر هذه املوارد، إال إذا قرر هذا الطرف غري ذ ملبقة للطرف ا  ".مسـ

شأن من ) 1(16تونص املادة   ÏغوÑ ية املوارد احلصول عىلببروتوكول نافع جلينا نصف  تقامس العادل وا للم وا مل ئة عن ل نا شـا ل
تخداÓا يسـا نوع ا ية ا ب امللحق تفا لت ل ية مالمئة " عىل أن) 2010( ولوÆق ياسا ية أو إدارية أو  رش تتخذ لك طرف تدابري  سـ يع تي

تخدمة داخل  ية ا يدية املربطة ملوارد ا نص عىل أن احلصول عىل املعارف ا تضاء،  سب اإل بة،  نا سـوفعا] و ي ت تقل ت ح سـ ملت جل نل ق م
                                                

بو  116 يرسد ركن براءات الو  ).PatentScope(م
ها  117 ية ا9وية وتا نة احلكو شطة ا تعراض أ جئا نم ل للج ن  .37، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/5/12(سـ
يدية"ثويقة  118 ثغرات: لتقلحامية املعارف ا يل ا لرشوع  حتل  . من املرفق األول6، الصفحة ).WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Revثالويقة " (املعدل: م
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بقة عن عمل أو موافقة وإرشاك ا ية يمت وفقا للموافقة ا ته القضا سـوال ئ تفق علهيا ملي ية ومع وضع رشوط  ية وا ممتعات األ حملل صل �
نافع للطرف اآلخر ا~ي توجد به  ية للحصول وتقامس ا بات ا رشيع احمليل أو ا يه ا نص  سـ  باد]،  ملبصورة  مي تطل عل ي ح لتنظت مل تل م

ية ية وا متعات األ حمللهذه ا صل �." 

نة الطب ال يات  هوم يف األصل من مدوÑت أخال تق هذا ا Óوا قشـ يت حيق فهيا للمريض أن يقرر اخلضوع لعالج طيب بعد ملف
نافعهاأن يطلع  مطالعا اكمال عىل أخطار العالج و ً رشي وحقوق اإلسان من 5تونص املادة . ً شأن ا�ني ا ناإلعالن العاملي   لبب

يام1997لسـنة  بغي، يف لك األحوال اليت يمت فهيا إجراء أي حبث أو ا ثال، عىل أنه  يل ا لق، عىل  ن يب مل  معاجلة أو ة بأيس
متT، و يمي لألخطار والفوائد ا تعلق مبجني خشص ما، إجراء  حمليص  تق ي بق واحلر والواعي من "ينبغي تشخ بول ا ملسـال*س ا لق

شخص املعين ثقافة إعالن  من 6تونص املادة ". لا تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي مل يوسكو(م نا يات  )ل قشأن أخال ب
يا وحقوق اإلس يولو نا جب نة انل بق واحلر والواعي" عىل ال*س 2005لسـ  شخص املعين ا سـبول ا ملل تعلق األمر " ق يندما  ع

ييص وعالÆ"بإجراء   ".أي حبث علمي"أو " تشخأي تدخل طيب وقايئ و

ياغة شاركة يف  ية يف اختاذ القرارات وا شعوب األ شاركة ا تعلق  بدأ العام ا يق ا متد املصطلح يف األصل من  صوا مل صل ل مب مل مل تطب  سـ
ها يذها و ميالربامج اليت تؤثر فهيا و تقينف  119.ت

نعت  تخدام ا لوالغرض من ا تالعب وعدم اإلكراههو ضامن " حرة"سـ ناء املفاوضاتلعدم ا  يف حني أن إدراج مصطلح ،ث أ
يق " مسـبقة" تعراض Ûقرتاحات لاكمل واحرتام الوقت الالزم  ية ال شعوب األ ساح الوقت  ية إ لتحقهو إقرار بأ سـ صل لل ف مه
ت بقا. وافق يف اآلراءلا بان أيضا ما جيري يف الواقع من اختاذ قرارات  سـويأخذ املصطلح يف ا مسـ تعلق ،حل ت وال سـß تê اليت 

ية شعوب األ ية مع ا ت�ر يف جمال ا Û يات صلبأمه  ل من لتمعل هوم مصطلح املوافقة  .س نرية"مفويعرب  نام بكون " ملسـتا بول  متعىل  ق
Ûية و يمي اآلhر ا ئإجراء  ية رشطلبيتق بقاعج* توازنةامسـ  يع األطراف ختاذ قرارات  تفاوض وسمح  ية  بدء أي  م  مجل ي لل معل  .ل

نادا إىل عالقة قامئة أو ثقة" املوافقة"يوشري مصطلح  نح مبوجهبا إذن ا ية اليت  ستإىل ا مي يا . لعمل نرية  يد املوافقة ا مضنو ت ملسـتف
نافع يل عن العقد وا ملتوفري رشوح واحضة إىل جانب تفا متT واآلhر وص يةحمل ا تخدامات ا Ûبل ية  .ملسـتقسـ لعملوجيب أن تكون ا

ية شعوب األ هومة لاكمل من جانب ا تخدمة  صلشفافة وأن تكون اللغة ا ل مفسـ  120.مل

ية نا ية ا ية ا نا ية ا ية ا نا ية ا ية ا نا ية ا عحاحاحاحا]]]] ا لص عن لص عن لص عن لص     للللتقتقتقتقن

بل  يع املعارف املوجودة  ية يه عىل وجه العموم  نا ية ا قحا] ا مج ع لص سواء اكنت موجودة ولوية، األأو Aرخي Aرخي اإليداع لتقن
شفوي تايب أو ا شف ا لعن طريق ا بوعة . لكلك شورات ا ملطوتفرق بعض الصكوك القانوية بني ا ن ملن شفوي وّ شف ا لا لك

سابق و لوÛتفاع ا شفبني ن شورات ويمت فهيا ا لكاألماكن اليت تصدر فهيا ا   121.ملن

شأن الرباءات تعرف القاعدة  تعاون  ّوألغراض معاهدة ا ب سابقة  الالحئة من 1.33ل ية ا نا ية ا يذية للمعاهدة حا] ا لا ع لص تقن لت نفل
تايب "عىل أهنا  شف ا هور يف أي ماكن يف العامل عن طريق ا لكلك ما جيري توفريه  مبا يف ذx الرسوم وغري ذx من (لكللجم

ته جديدا أو ال، وإذ)الصور ساعدة عىل معرفة ما إذا اكن Ûخرتاع املطلوب حام ي، األمر ا~ي من شأنه ا نطوي عىل مل يا اكن 
تاكري أو ال  بشاط ا يا أو ال(ن بل Aرخي اإليداع ا9ويل)هيأي إذا اكن بد هور   xتوفر ذ ق، رشط أن  للجم  ".ي

                                                
يةمن ) 2(32املادة  119 شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ية �مل شعوب األ شأن ا ية  بادئ تو صل؛ انظر أيضا  ل ب جهي يةم تحدة اإلمنا ئموعة األمم ا  .مل
120 Stephen Allen and Alexandra Xanthaki, “Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples”,  Oxford and Portland, Oregon, p.49 . يةملانظر أيضا ا9ورة الرابعة شعوب األ شأن قضاÏ ا تحدة ا9امئ  صلتدى األمم ا ل ب مل ، ن
 Report of the International Workshop on Methodologies regarding Free, Prior and Informed Consent“ثوالويقة 

and Indigenous Peoples”, E/C.19/2005/3. p.8 
شور الوبو رمق  121 ية الفكرية،  بو  يل الو يانظر د ن ي مل نة )E (498للملك  .19، الصفحة 2008لسـ، 
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ية الرباءات األوروية هذا املصطلح عىل ) 2(54ويف حا] أورو، تعرف املادة  بمن اتفا شمل ق لك ما جيري توفريه "يأنه 
تايب أو  لكهور عن طريق الوصف ا بل إيداع طلب الرباءة للجم تخدام أو بأية طريقة أخرى،  Û شفوي أو عن طريق قا سـ ل

ية الرباءات األوروية، فإن ".باألوروية ب وإلشارة إىل هذا احلمك من اتفا تب الرباءات ق ية للفحص يف  تو بادئ ا مكا جهي ل مل
شدد عىل أنه األورويب تعريف"ت  نطاق هذا ا لبغي اإلحاطة علام  ب ًي يود خبصوص املاكن اجلغرايف ا~يوال تفرض أية. ن تاحق   ت 

هور وال خبصوص لغ للجميه املعلومات   الوhئق أو أية مصادر  Aرخيفرض أي حد معري عىلُ، وال يإAحهتا أو طريقة اهتاف
نة ،أخرى للمعلومات ناءات  ي عىل الرمغ من وجود ا معت   122").8انظر الفصل الرابع، (ثسـ

تحدة  من قانون الوال35 ادةّعرف املُتو هوم اجلدة 102رمق ملÏت ا بارش من خالل  سابقة تعريفا غري  ية ا نا ية ا مف حا] ا م ً ل ع لص لتقن
تخدما 9ى"عىل أهنا  ًأي يشء يكون معروفا أو  بوع  الغريمسـً شور  يا مبوجب براءة أو موصوفا يف  بw، أو  مط يف هذا ا ن محم مل ً ً

بل أن خيرتعه مودع طلب ا نيب،  بw أو يف بw أ قيف هذا ا ج  ."حلصول عىل براءةل

ياين 29 ادةّعرف املُتو ية"ل من قانون الرباءات ا نا ية ا عحا] ا لص بارش عىل أهنا " لتقن متعريفا غري  فÛخرتاعات اليت يعرها ) 1("ً
بل إيداع طلب احلصول عىل الرباءة؛  نيب،  يان أو يف بw أ هور يف ا قا ج هور يف ) 2(لمجل مجلأو Ûخرتاعات اليت معل هبا ا

بل إيداع طلب احلصول عىل الرباءة؛ لا نيب،  قيان أو يف بw أ شورات موزعة، أو ) 3(ج منأو Ûخرتاعات اليت توصف يف 
بل إيداع طلب تتاحÛخرتاعات اليت  نيب،  يان أو يف بw أ هور من خالل خط Ûتصاالت اإللكرتوين يف ا ق  ج لللجم

 ".احلصول عىل الرباءة

    امحلايةامحلايةامحلايةامحلاية

ية ا9وية عادة يف إطار معل " ةامحلاي"يشري مصطلح  نة احلكو لا يدية مللج ثقايف لتقلإىل حامية املعارف ا بري ا لوأشاكل ا لتع
يدي  ها دون ترصحيلتقلا تخدام الغري  لمن بعض أشاكل ا شNن123.سـ بق ا ل وقد وضع شNن من امحلاية و  .يط

بة امحلاية  جاملو

بة للمعارف ا بني من جوانب امحلاية املو نا جا لشف  جسـ ن ه تك يدي تقليدية ن ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع ية الفكريةحبل ، مللكقوق ا
نع  تعلق اجلانب األول  مبو ثاين Ûي لتخدام دون ترصحي وا تغاللسـ شطاسـال تغالال  شأ ا متع ا ن عىل يد  سـ ملن  وقد يكون. جم

تخدام هن ُا ية ج سـ بة لامية لتوفري حالفكرية مللكغري قامئة عىل ا يدية جمو يدي وأشاكلتقللمعارف ا ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع عنرصا ل
ية الفكريةحب نلالتفاع ممكال تخداÓا  مللكقوق ا ية الفكريةإىل جانبسـوميكن ا ثال، ف 124.مللك حامية ا يل ا ملعىل  نع بس ميقد 

بة عىل ااية تطبيق امحل يدية جاملو يدي لتقلملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع نفاذ من الغريل  أو غري رشعيبإلهيا شلك  لا
تخداÓا يق سـا يدية اسـتخدÓي، ولكن ميكن أن بإنصافملنافع ا جتارية دون تقامس أرحلتحق  لتقل أيضا أحصاب املعارف ا

يدي  ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع هم اخلاصة إلقامةل شار يع  هعم يديةمفىل أساس معار يديلتقل ا ثقايف ا بريمه ا تقل وأشاكل  ل  125.لتع

ية  عامحلاية ا9فا

ية"يشري مصطلح  ية إىل احلرص عىل عدم حصول الغري عىل حقوق ال " عامحلاية ا9فا يات الرا مإىل مجموعة من Ûسرتا تيج
ية الفكرية عىل  ها يف نظام ا ها أو ال أساس  ية  مللكرش ل ل يدي وموضوع ع ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يديةل تصل  لتقلاملعارف ا يوما 

                                                
تب الرباءات انظر  122 ية للفحص يف  تو بادئ ا مكا جهي ل  .1.5 الفصل الرابع، الفقرة ، اجلزء جمي،األورويبمل
ها 123 ية ا9وية وتا نة احلكو شطة ا تعراض أ جئا نم ل للج ن  .20، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/5/12 (سـ
سابق، الفقرAن  124  .22 و21لاملرجع ا
سابق، الفقرة  125  .21لاملرجع ا
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ية ند ت وشمل حامية املعارف ا126.ثهبا من موارد ورا نع أو إبطال الرباءات اليت تطلب دون  ية تدابري  سـيدية حامية دفا مل ع لتقل
بارها اخرتاعات يدية سابقة  ترشعي حامية معارف   .عتقل

ثاق ثاقا ثاقا ثاقا     ململململييييا

ية أو  بادئ تو يق يه اتفاقات أو قواعد سلوك أو  جهياملوا ناس يف قواعد مث ترصف ا يف جيب أن  لآداب قانوية رشح  ي ك تن
نة يري ويه ميكن أن. معيظروف  ساعدة عىل  تخدام الغري وكذx ا تخدم لوضع معايري جامعة حول تداول املعارف وا تغ  مل سـ تُسـ

تغري عرب الزمن. املواقف ووضع معايري جديدة يق عادة تكون مرنة وميكن أن  تواملوا ساعد عىل . ث تخدم كأدوات  توقد  تُسـ
متكن جماالت قانوية أخرى من الوفاء هبا نة مل  نيق أهداف  تي مع ية وا. حتق ية أو غري ر ية ر بادئ تو بارها  يق،  مسملوا مس جهي ت مث ع

نا ناء عالقات جديدة  ناء عالقات وجعل  ساعد يف  ممكسلوك، ميكن أن  ب ب ت  127.لل

تلقون تلقوناملوردون وا تلقوناملوردون وا تلقوناملوردون وا ململململاملوردون وا ّّ ّّ    

شمل  يةّموردويقد  ية ( القطاع احلكويم هامتلقو وث املوارد الورا مثل الوزارات والواكالت احلكو ية أو (م ية أو اإل ميالو قلن ط
ية وأرايض احلكومة)ليةحملا سؤو] عن إدارة احلدائق الو ن، مبا فهيا الواكالت ا ناعة )طمل تجارة وا لص؛ وقطاعي ا مثل رشاكت (ل

يل تحرضات ا نة و ية واألغذية والزراعة وا يدال تحرضات ا تجما سـ س ن لص لسـ م ب تمل بحث )ل سات ا ل؛ ومؤ بثل اجلامعات ونوك (س م
يكر باAت وا�موعات ا نات وحدائق ا ملا ن لي يةجل يدية )بو ية واملعارف ا هات اليت ترعى مصاحل أحصاب املوارد الورا تقل؛ وا لث جل

يدية( متعات الزراعة ا شعوب و نظامت ا ية و متعات ا ية أو ا شعوب األ تقلثل احتادات املداوين وا ل حملل صل لل جم م� ؛ وغري ذx )م
) xاحملافظة، وما إىل ) مجموعات(األرايض من اخلواص ومجموعة ) مالك(مثل ماx128).ذ 

 املê العاماملê العاماملê العاماملê العام

يود قانوية عىل يكن مناملê العام إذا مل جزءا من مصنف  أي يعترببصفة عامة،  ن  تفاعق هور نا   129.هبمجل ا

ية الفكرية"أنه بّويعرف قاموس بالكس لو املê العام  ية حبقوق ا ية غري ا مللكمجموعة Ûخرتاعات واألعامل اإلبدا حملم  فهـي إذا. ع
تخدÓا أي خش ليسـتاحة  ندما . ًص جماÑم تجارية حق املؤلف أو العالميبطلعو ـي رسل أو اة أو الرباءلة ا تجاري أو  ينهت ا ل

ها دون أن رسÏنه، ية الفكرية اليت محهتا تê احلقوق إىل املê العام وميكن ألي خشص أن  متلكتؤول ا ية يمللك سؤو يه  ل تقع  م عل
تعدي علهيا  130".لا

يدان حق اوقد ُع مرف املê العام يف  ية حلقوق ا�اورة اليت ميكن "أنه بملؤلف واحلقوق ا�اورة ّ حملمنطاق األعامل واملواد ا
ها دون  تغال لألي خشص Ûتفاع هبا أو ا سـ سداد أجر ترصحين يألحصابب ودون Ûلزتام   نيملعن حق املؤلف واحلقوق ا�اورة ا

تê األعامل واملواد  وكقاعدة، يعزى ذx إىل انقضاء فرتة امحلاية مبوجب تê احلقوق– ياب معاهدة دوية تكفل امحلاية  ل أو  ل غ
بw املعني  131".ليف ا

                                                
سابق، الفقرة  126  .28لاملرجع ا
127 Jane Anderson, “Indigenous Knowledge/Traditional Knowledge and Intellectual Property,” Issues Paper, 

Centre for the Public Domain, Duke University, 2011, available at <http://www.law.duke.edu/cspd/itkpaper>  
 .WIPO/GRTKF/17/INF/12ثانظر الويقة  128
 .SCP/13/5ثانظر الويقة  129
نة،  (1027قاموس بالكس لو  130 ثا بعة ا ما ل  ).2005لط
131 WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaties by WIPO and Glossary of Copyright and Related 

Rights Terms 
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سة أية  تاكرات اليت ال ميê فهيا خشص أو مؤ Ûالعام املربط بقانون الرباءات معوما من املعارف واألفاكر و êتكون امل سو ب ت ًي
ية تاكرات تكونو. للملكحقوق  Ûاملعارف واألفاكر و êالعام  املجزءا منب ت êا إذا مل يكن منÓتخدا يود قانوية عىل ا سـ  ن ق

تلف( يود من رشيع آلخر، ختو ت تê ا تلف وهكذا فإنلق تالف اخي املê العام  ل ، بعد انقضاء فرتة رسÏن )اتترشيعخ
نة20(الرباءات  ها بعد إلغاهئا أو وأ إذا مل جتدد، )معوما سـ   132.لإبطا

شات يفو نا قمتر ا مل نة"املê العام"  دورتسـ بو وهذه ا تدÏت، مبا فهيا الو للج وسامته وحدوده يف العديد من ا ي ثوتقف الويقة . ملن
بري " املê العام"مذكرة عن معاين مصطلح " يدية وأشاكل ا ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف ا تعيف نظام ا لتقل ل مللك

يدي ثقايف ا تقلا يدية " املê العام"عاين  عىل م)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8" (الفوللكور/لل تقلاملربط ملعارف ا لت
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع  .ل

    للجمللجمللجمللجمهورهورهورهورممممتاح تاح تاح تاح 

يدية املربطة ملوارد Ñقش  يني والقانويني املعين ملعارف ا تاخلرباء يف اج*ع فريق اخلرباء ا تقل ن لن يةلتق نظام ثالورا ياق ا ل يف  سـ
شأن  نفاذبا9ويل  نافع لا هور"عبارة و"  العاماملê "مصطلحمل وتقامس ا للجمتاح  يديةاملعارف  مع إشارة خاصة إىل "م  لتقلا

ية وخلصوا إىل أن تاملربطة ملوارد  تخدم لإلشارة إىل تواملêمصطلح "ثالورا تخدم يف   قداÑ معل ما جمفرايسـ العام ا~ي  ُا سـ
ُطياقه وغري  يديةسـ يةتاملربطة ملوارد  لتقلبق عىل املعارف ا هورملتاحةا ثالورا تاح . للجم  شائع للعمل ا هم ا ملوا ل ال للجمهور لف

ثل به رهن رشوط  أنوقد يعين يعين أنه جماين متفق علهيا  نفاذم لترب او. لدفع رسوم ا جزءا من املê تقليدية لاعارف املكثري يع
نفاذ إلهيا مبجرد جماÑمتاحة والعام  ثقايف لا ها ا يا ل وإزالهتا من  يديةالقول بأن  ميكن ولكن ال. ناص ورشهااخلقسـ  لتقلاملعارف ا

هورملوارد تاملربطة  يحت  ية اليت أ للجمالورا ت بقة حيث ميكن طلب  يست ملاك ألحد،ل ُث مسـتنرية من صاحب مسـموافقة 
هوراملعارف مضن  للجمهوم إAحهتا  نافعتطبيق   إضافة إىلمف يري  يف حاالت مهناملأحاكم تقامس ا  هبا نÛتفاعيف واحض تغ حدوث 

نرية يف وقت سابقمسـبقةموافقة  قارنة بأيةم يديةعندما و. مسـت  تقليل حتديد صاحب املعارف ا لتح حتدد ، ميكن أن يسـ
ثال  يدينما9و]    133". من هذه املعارفملسـتفا

يد" املê العام"مذكرة عن معاين مصطلح "ثوتقف الويقة  ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف ا لتقليف نظام ا ية مللك
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع تاملربط " املê العام" عىل معاين )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8" (الفوللكور/ل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلملعارف ا ل تع لتقل ل  .ل

يدية يديةالت املعارف ا يديةالت املعارف ا يديةالت املعارف ا     للللتقلتقلتقلتقلجسجسجسجسالت املعارف ا

يل  تلفةوDات نظرسجالت من لاحتلميكن  يعهتا القانوإذ. خم  يهتا وفقا  ن ميكن  ب لطسم جسالت  أو نإعاليةجسالت  إما يةت
ية نظام سيسـتأ بعا  لل   134.يف ظî ُا~ي وضعتت

ت تسجيل اإلعالينلانظام ويقر  يدية بأن احلقوق ملا شأ يفلتقلعلق ملعارف ا يدية ال  ن املعارف ا تتقل  وإمنا ات احلكوممن بفعلل
بل،  قند إىل احلقوق القامئة من  ية واحلقوق  واألجداد حقوق ومهناتست نويةفالعر تخدام . ناإلسانحقوق  وملعا سـوميكن ا

سجالت اإلعالية نا ساعدة ل يل عىلرباءات عن ال سؤولنيملامل  سابقة، ودمع حا] حتل  ية ا نا ية ا لا ع لص اءات الطعون يف الربلتقن
نوحة اليت قد تكون تفعتملما بارشبشلك  ن ا مبارش أو غري  يدية رمغ  م ه وجود هذيف سجيل ال يؤثر لتأن التقلملعارف ا

سجالت وإذا اكنت . احلقوق ية عىل اإلنرتنت،تاحة مولكرتوين شلك إيف تمربة لهذه ا هم وضع آ ل من ا ية كفل تمل توارخي حصال
                                                

 .SCP/13/5ثانظر الويقة  132
يدية ، تقرير اج*ع UNEP/CBD/WG-ABS/8/2ثانظر الويقة  133 يني والقانويني املعين ملعارف ا تقلفريق اخلرباء ا ن لن يةلتق ثاملربطة ملوارد الورا يف  ت

نافع نفاذ وتقامس ا شأن ا نظام ا9ويل  ملياق ا ل ب ل  .سـ
يدية 134 ياÑت يف حامية املعارف ا سجالت وقاعدات ا تقلدور ا ب لل تحدةتقرير . حتليل مقارن: ل تابع جلامعة األمم ا يا ا ملهد ا9راسات ا ل لعل ناير مع ، 2004ي، 

 .32الصفحة 
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ند لإدخا يدية  ع املعارف ا تصT إجراءلتقل بحوث ا ملا تاكري ل Û شاط بجلدة وا ثة . لن ثا يفة ا لوالو ل سجالت لظ تسهيل يه لهذه ا
نافع بني  تخدمنيملتقامس ا  135.املوردينو ملسـا

يةسجالت لا وأما تأ سـا نح فهـي  سيل سعى إىل  نظام القانوين ا~ي  مجزء من ا ي يديةيفقوق احلل  ويدون يف. لتقل املعارف ا
ية سجالت لا تأ سـا يT لضامناحصأل) سـتئثاريةÛلكية ملاأي حقوق (منح احلقوق سيل يدية كو سـب املعارف ا   حاميةلتقل

تصادية والقانو Ûنوية و هم ا قمصا ترب. ف هبااعرتوÛنية ملعحل ية تعو يةسجالتلا غلبأ تأ سـ ا يسيل منوذ ج ا يعة  ةل ة عامطبذات 
يهيئةديرها ت ية حتدد مبوجب قانون أو الحئة ةطن و يدية سلمي تسجيل إجراء كيف بوضوح    بهقبوللاÛعرتاف وولتقلللمعارف ا

يا سجالتتصمميوهكذا، فإن . مسر تحدÏتقد يبة ووعصأكرث أكرث إhرة للجدل وقد يكون  ل هذه ا ميةلواجه بعض ا  جلسـ ا
ساؤالت يقن Ûتقال من عند العويصة لتوا هوم إىل ا لتطبا  136.ملف

شأن 27811 رمق  من قانون بريو16املادة تنص مكثال عىل قانون وطين، و شعوب اع*دب  ية  لل نظام محلاية املعارف امجلا ع
ية يولو تقة من املوارد ا ية ا جاأل ب شـ لصل هدف"  أن عىلمل ية من لا ية يه، عجسالت املعارف امجلا شعوب األ صل  تىض ل مقسب  ح

هم فهيا  وقاية)أ: (لتايلاك ،احلال ية وحقو شعوب األ ية  ق عىل املعارف امجلا صل لل لمعهد لهذه املعلومات إAحة ) ب(، وصوهناع
ية الفكرية  سة وحامية ا نا مللكالوطين لwفاع عن ا ف يةمن ا لمتكينهمل شعوب األ صل9فاع عن مصاحل ا تعلق األمر  ل يندما  ع

يةمب هم امجلا ععار ية يف ثالثة أنواع من جيوز إدخال "أنه  عىل 15املادة ت ونص 137."ف شعوب األ ية  صلاملعارف امجلا لل ع
سجل ) أ: (تسجاللا ية، لالوطين العام لا شعوب األ ية  صللمعارف امجلا لل سجل ) ب(ع رسي لالوطين لا ية لا علمعارف امجلا

ية،  صلشعوب األ سجال) ج(لل ية لا يةلحمللت ا شعوب األ ية  صللمعارف امجلا لل  ".ع

سمعة سمعةا سمعةا سمعةا  للللا

سمعة"يشري مصطلح  شخص ما" لا بار ا~ي يويه اآلخرون  Û لسب قاموس بالكس لو إىل ل ت سمعة مضن . عح لوندرج ا ت
ية للمؤلف ية ا حملممجموعة احلقوق األد شأن كمؤمتر املراجعة يف بروسلوفضل  138.ب ية برنب  نفات األدقاتفا ب محلاية ا يةملص  لفنية وا

رشف"مصطلحي ) 1971( سمعة"و" لا ية للمؤلف، يف " لا ية يعربان عن املصاحل ا هومني أكرث موضو شخصتربا أهنام  ع لمع مف
نوية"مقابل املصاحل  ية"أو " ملعا هومني أوسع نطاقا" حالرو هام  مفبو ويف حا] حصول رضر، فإنه يوجد فرق بني إحلاق . صف

سمعة وإحلاق رضر مبصاحل امل يةلرضر  نوية والرو حؤلف ا هذا غري . ملع نفه،  تعامل  ية ا ففإذا اكن املؤلف ال حيب  مصيف سـ ك
هور تخذ تأثري لغا وفقا  يه اإلجراء ا للجماكف؛ إذ جيب أن يؤثر   139.ملف

 مقدسمقدسمقدسمقدس

يدية يرمز أو ميت بصT إىل عقائد أو شعائر أو " مقدس"يقصد مبصطلح  لتقلأي شلك من األشاكل املعربة عن املعارف ا
يةممار ية أو روحا نسات أو عادات د يوي أو غري مقدس، ويكون يف أقىص . ني يضا ملا هو د باره  تخدم املصطلح  نو ت نقسـ ع ي

تجاري تغالل ا Û Tلأشاك يديةسـ  140".لتقل للمعارف ا

                                                
سابق 135  .لاملرجع ا
 .سابقلاملرجع ا 136
ية27811قانون رمق ال من 16املادة  137 يولو تقة من املوارد ا ية ا شعوب األ ية  شأن إدخال نظام محلاية املعارف امجلا ج  ب شـ صل لل ع لب تاح عىل املوقع . مل موالقانون 

تايل  <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3420>: لا
يا(6املادة  138 hية برن) ن  .قمن اتفا
139  Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berne 

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p. 606. 
140 Daniel J. Gervais, Spiritual but not Intellectual: the Protection of Sacred Intangible Traditional Knowledge, 11 

Cardozo J. Int’l & Comp. L. 467, 469-490 (2003) 
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ية اكلطوطم والطقوس اخلاص ية والروحا شمل األمور ا9 يدية اليت  يدية املقدسة املعارف ا نويقصد ملعارف ا ي ت تقل نتقل ل ة ل
يدية  يل والعروض والرموز املقدسة، وشري أيضا إىل املعارف ا ياء املقدسة واملعارف املقدسة والصلوات والرتا تقلواأل ت ت لشـ

هرية واملعادن، وشري إىل األماكن املقدسة نات ا يواÑت والاك باAت وا تاملقدسة املربطة لفصائل املقدسة من ا ئ حل ن �ت توتوقف . ل
يدية ية املعارف ا تقلقد متع املعينلسـ ية يف عني ا � من عدÓا عىل داللهتا القد ست . سـ يدية املقدسة  يومعظم املعارف ا لتقل ل

ها  سو ها أو  ية  يدة والروحا ية والقامئة عىل ا متعات ا9 ها ا سو ياء واألماكن املقدسة  يعهتا، لكن األ قسوقة حبمك  س لعق ن تق ن ي ت شـ ب نفم � ط ّ
تلفة متعات وألغراض  خمDات من خارج هذه ا �. 

يدية أن العديد من ا�االت اكلوسائل  ية الفكرية واملعارف ا شأن ا ثات تقيص احلقائق  بو عن  تقلوقد ورد يف تقرير الو ب بع لي مللك
يهنا تداخال ذا طابع روحاين  ßف Tتداخ ية  شNت واملعارف ا يدية حلل ا با م ب مل لطتقل ترب املظاهر . ل ثال،  يل ا تعوعىل  مل بس

بق ية للعالج اليت  سـالروحا ية يف لك بw من بwان تن ية عىل قدر لغ من األ يب الفعيل بواسطة بعض األدوية ا مه ا لشعب لتطب
يق العلمي تد سمل به أن هذه األدوية ال ميكن أن ختضع  يا، علام بأن من ا قغرب أفر لليق يدية . ّمل لتقلويف بعض أنظمة املعارف ا

ية أن  ثقا تقدات غري املادية وÛصطالحات ا فيفرتض يف ا ل تنتقل " ويف بريو 141.تفرس عواقب املعامالت املادية وترشدهاملع
يل يف  يل إىل  جاملعارف من  تابة'كتاب'ج ً مقدس غري موضوع  ية مع جوهر املعارف 142".ك ية وا متعات األ حملل وتعامل ا صل �ت

نوعة ها وتدوهنا بوسائل  نا ها و تلفة و رسية بطرق  يدية املقدسة وا تا ت خم متقل ّل قل ت حتفظ  . ل

نظور ا نة عىل وجه اخلصوص،مللكية الفكريةمومن  يث معل ا للج ومن  ية،ح تا ل ميكن إبداء املالحظات ا  : ل

ية  • يدية مبوجب ا شة حامية املعارف ا نا ند  يدية املقدسة  مللكسأل أحد الوفود عن مدى مراعاة املعارف ا تقلم ق ع لتقل ل
؟ وما ا~ي "معارف"؟ وما معىن "تقليدية"ما معىن :  ويف هذا الصدد، طرح وفد آخر سؤÛ من ثالثة جوانب143.الفكرية

يدية، وقالت آراء  ندرج يف املعارف ا بغي أن  ية أو اÑÏ9ت  ثال آراء تقول إن الروحا ته؟ وقد برزت  تقلبغي حام ت ي ن ي لي ن م ن
ية ترص عىل املعارف ا بغي أن  يدية  نأخرى إن املعارف ا ي لتقتقل تق ن  ؛144ل

يدية املقدسة إجامال إما غري  • مواملعارف ا نة ألفراد من لتقل ياق معني ورشوط  شوف عهنا يف  يشوف عهنا أو  سـ مك معك ب
ية رشوط  ية وا متعات األ ها ألشخاص من خارج ا شف عن  ية علام بأن من اجلائز أن  ية وا متعات األ با حملل صل يك حملل �صل بعض�

يدية"ثوكام ورد أعاله ويف ويقة . خاصة ثغرات: لتقلحامية املعارف ا يل ا لرشوع  حتل ثالويقة " (د]صيغة مع: م
WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev. ( شوف عهنا بواسطة القانون ا9ويل يدية غري ا ملكميكن حامية املعارف ا لتقل

شوف عهنا معوما بارها معلومات غري  مكية الفكرية  عت بارات اخلاصة يف املعارف اليت . للملك Û عتلكن ميكن أن تراعى بعض
ية وثقا مية روحا متع  نيرى فهيا ا ق ست جتارية� ليية و  145.ف

 الصونالصونالصونالصون

ية تصف  ثقافة قاتفا تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي مل يوسكو(م نا ثقايف غري امللموس )ل  تدابري الضامن )2003( للصون الرتاث ا
ها ثقايف غري امللموس مبا يف ذx حتديد هذا الرتاث وتويقه وإجرا: "صفبو تدامة الرتاث ا ية إىل ضامن ا تدابري الرا ثا ل سـ ء مل

تلف  ياء  نظايم وإ نظايم وغري ا تعلمي ا ته وتعزيزه وإبرازه ونقî، والسـß عن طريق ا يه وحام شأنه واحملافظة  بحوث  خما ل ل ل ي عل ب حل
                                                

141 Gupta, A., “Rewarding Traditional Knowledge and Contemporary Grassroots Creativity:  The Role of 
Intellectual Property Protection”, on file with the Secretariat 

ي 142 شأن ا ثات تقيص احلقائق  مللكانظر تقرير الوبو عن  ب بع يدية ي يدية وتطلعاهتم ") 1999-1998(لتقلة الفكرية واملعارف ا ياجات أحصاب املعارف ا تقلا لت ح
ية الفكرية  >http://www.wipo.int/tk/en/tk/ffm/report/index.html< : املوقعللغة اإلنلكزيية عىلمتاح  ،171، الصفحة "مللكيف جمال ا

رشة 143 ندا خالل ا9ورة احلادية  يوز علكمة وفد  يل نةن رشة . للج  متد لwورة احلادية  تقرير ا عانظر ا  .220الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/11/15(ملعل
نة 144 رشة  يان خالل ا9ورة احلادية  للجلكمة وفد ا ع متد لwورة . ل تقرير ا ملعانظر ا  .296الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/11/15(عرشة احلادية ل
يدية 145 ثغرات: لتقلحامية املعارف ا يل ا لرشوع  حتل ، والصفحات  من املرفق األول23الصفحة ) .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev( نص معدل :م

ثاين16 إىل 11من   .ل من املرفق ا
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ية واألفاكر اليت تعد  ."جوانب هذا الرتاث ثقا ية حلفظ بعض املامرسات ا فوشري مصطلح الصون إىل اع*د تدابري  ل حتفظ ي
 146.قمية ذات

رس رسا رسا رسا  للللا

ّرسÏ"يعد موضوع ما  سب " ّ ية  شاطره مع األطراف ا يه أطراف أخرى أو إذا مت  حفإذا مل تطلع  ن ت ). قاموس بالكس لو(ملععل
يدية وتونطوي  رسية املقدسة عىل معىن رسي أو مقدس لتقلاملعارف ا يدي ا ثقايف ا بري ا ّأشاكل ا ّل تقل ل لتع وفقا للقوانني ل

يديني لتقلواملامرسات العرية ألحصاهبا ا  147.ف

يةمصادر املومصادر املومصادر املومصادر املو يةارد الورا يةارد الورا يةارد الورا ية////ثثثثارد الورا يةا يةا يةا     جلجلجلجلييييننننا

نون يسورسا يف اقرتاحهاقرتح وفد  بات الرباءات"ملع ا يدية يف  ية واملعارف ا طلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل أن " لث
بات الرباءات اإلعالن عن يُشرتط عىل  يدية" مصدر"طلمودعي  ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا وقالت يف ذÛ xقرتاح . لث

هوم " مفهم  ناه األمع قدر اإلماكن'ملصدرا'ُيف نافع"ً نظرا ألن "مبع  نفاذ وتقامس ا شرتك يف ا ئات قد  ملالعديد من ا ل ت يعة . لهي طلويف 
تصة  ئات ا يدية، ا ية واملعارف ا ها مصدر املوارد الورا ئات اليت جيب اإلعالن عهنا بو ±ا ي تقل ث هي ل له نفاذ إىل ) 1(صفل لبإAحة ا

ية و تخداÓا) 2(تقليدية أو لأو املعارف ا/ثاملوارد الورا نامجة عن ا نافع ا سـالشرتاك يف تقامس ا ل ية . مل نا ملوارد الورا ثور ًه
تفرقة بني ية، ميكن ا يدية ا لواملعارف ا ن ملعتقل تعاقدة اليت : ل ية، ومهنا عىل وجه اخلصوص األطراف ا Ñ ملاملصادر األوية من حل

ية تعدد األطراف املذكو148ثتوفر املوارد الورا نظام  م وا نظمة األغذية والزراعة لعاهدة ا9ويةاملر يف ل متعات 149)الفاو(مل  � وا
ية ية وا حمللاأل يعي 150صل ية أخرى، ومهنا عىل وجه اخلصوص ا�موعات خارج الوضع ا Ñ ثانوية من ب، واملصادر ا لطل ح

يات ية بواألد  151."لعلما

    ))))ssssui ui ui ui ggggeeeennnneeeerrrriiiissss ( ( ( (نظام خانظام خانظام خانظام خاصصصص

يين يعين بأن" sui generis" مصطلح قاموس بالكس لوّيعرف  .  من ذاته أو نوعه، أو الفريد أو اخلاصءاليش"ته مصطلح ال
ُو ية الفكرية لوصف نظام مصجمال سـتخدم هذا املصطلح يف ي ُقانون ا يدية لم محلاية حقوق خارج مللك رباءات لتقلالقواعد ا

تجارية وحق تجار املؤلف واألرسار لÛخرتاع والعالمات ا ثال، ال ميف. ةيلا يل ا ملعىل  بياÑت مبوجب لا واعدق حامية كنبس
تواه هذا الغرضخاص نظام ب حاميهتاأصيل، ولكن ميكن غري  احمقانون حق املؤلف إذا اكن  اص هو اخلنظام لوا" .لمصمم 

يصا  شاغلحتياجات  Ûملعاجلةخصنظام مصمم  نةيف  ملوا يية  ثT عىل .معقض ناك العديد من األ م و قوق حل األنظمة اخلاصةه
ية الفكرية باAت،مللكا تو9ي ا ثل حقوق  ن  لسـ م ية اجلديدةعىل ،م با ناف ا ية ا9وية محلاية األ نحو الوارد يف Ûتفا ت ا ن ص ل لل نةق  لسـ 

ية األوبوف" (1991 نحو الوارد يف  و،)"قاتفا تاكمT، عىل ا ية الفكرية لwوائر ا لحامية ا مل تص مللك  ßية الفكرية ف خيمعاهدة ا مللك
 Tتاكم ل9وائر ا نطن ("1989 سـنةمل ية الفكرية 2000ن يويو 26 املؤرخ 20وقانون بg رمق . ")شـمعاهدة وا شأن نظام ا مللك  ب

يدية وا9فاع عهنا هو أيضا نظام  ها ا ية ومعار ثقا ية يف حامية هويهتا ا شعوب األ ية  تعلق حلقوق امجلا تقلاخلاص ا ل صل لل ع لمل ف ف
يدية"كام أن . خاص يدي"عن فضال " مرشوع املواد: لتقلحامية املعارف ا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع " مرشوع املواد: ل

ية واملعارف "ثكام جاءA يف ويقة ( ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا9وية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا ثبعض ا ن ل للج مل مللكمل ملعم
يدية والفوللكور نظام اخلاص)) WO/GA/40/7" (لتقلا ناجه ا لسدان  مجي ّ. 

                                                
يوسكو 146 ية  نة الو نرشوع املعجم، ا لل ن للج  .طم
هادئ 147 يط ا ميي  لاإلطار اإل للمح ثقايف، قل بري ا يدية وأشاكل ا ل محلاية املعارف ا تع لتقل  ).4(، اجلزء األول 2002ل
يولو19Æ و16 و15 املواد انظر 148 نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل  .ق
ية لألغذية والزراعة13 إىل 10انظر املواد من  149 با ية ا شأن املوارد الورا ت من املعاهدة ا9وية  ن ث ب  .لل
يولوÆ) ي(8انظر املادة  150 نوع ا ية ا بمن اتفا لت ل  .ق
 .WIPO/GRTKF/IC/11/10ثانظر الويقة  151
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بري الفوللكوريبروتوكول سوبروتوكول سوبروتوكول سوبروتوكول سوااااكومباكومباكومباكومبا يدية وأشاكل ا بري الفوللكوريند محلاية املعارف ا يدية وأشاكل ا بري الفوللكوريند محلاية املعارف ا يدية وأشاكل ا بري الفوللكوريند محلاية املعارف ا يدية وأشاكل ا تعند محلاية املعارف ا تعتقل تعتقل تعتقل لتقل لل لل لل     ل

متد ية الفكرية تعا ية  ية األفر نظمة اإل للملك ا9ول األعضاء يف ا يق مي سطس بروتوكوال) ياألربو(قلمل ناء املؤمتر 2010غ يف أ ث أ
يا يفعقد يف سواكومباندانا9بلومايس ا~ي  Ñ حامية أحصاب املعارف ) أ(": إىل هيدف الربوتوكول، فإن 1.1 وفقا للامدةو. ميب

يدية  هم عىل  تعدأي من لتقلا بري الفوللكوري من ) ب(هذا الربوتوكول، اليت يقرها قحقو رشوعلتعحامية أشاكل ا متê غري ا ملا  ل
تخداموسوء Û تغالل غري سـ Ûيديالقانوينسـ و ها ا يا تقل خارج  لسـ نفاذ . "ق يدخل الربوتوكول حزي ا لو  ست دول حاملا تودعسـ

تصديق أو أع لضاء يف األربو إما وhئق ا  .Ûنضامموhئق ي

بري امللموس بري امللموسأشاكل ا بري امللموسأشاكل ا بري امللموسأشاكل ا     للللتعتعتعتعأشاكل ا

ها وإجنازها" ملموس "يشري مصطلح تال ها ورؤيهتا؛ ويه مدركة للمس؛ وميكن ا بري اليت ميكن  كإىل أشاكل ا م ُس مل ويه . لتع
بري  لتعتضاربة مع أشاكل ا تقر إىل شلك م" غري امللموس"م شري إىل يشء  يفاليت  ية ت سه؛ ويه غري  ّادي وال ميكن  سـ حمل

 ). قاموس بالكس لو(

بري مدرجة يف يشء مادي بري امللموس يه أشاكل  تعفأشاكل ا  ويه غري خمزت] لرضورة يف شلك مادي بل جيب أن 152.لتع
شب والقامش وا~هب وغريها من املواد ثل احلجارة وا خلتكون مدجمة يف مادة دامئة  بري امل. م لموس بكوهنا لتعوتوصف أشاكل ا

بري فوللكوري حتظى محلاية بري امللموس ويه. تعأشاكل  ثT أشاكل ا لتعونورد يف ما ييل أ  :م

نحوAت وأعامل الفخار واخلزف  )أ( نقوشات وا ية وا تصاممي واللوحات الز ية وال سـß الرسوم وا نون ا تاج ا ملإ مل ي ل ب تن لشعلف
سالل وأعامل  شب واملعدن واحلىل وا ساء وا لوا خل سجاد واملالبس؛لفسـيف يج وا لاإلبرة وا  لنسـ

ية؛ )ب(  سـيقاألدوات املو

 153.أشاكل الفن املعامري )ج(

يدي ياق ا يديا ياق ا يديا ياق ا يديا ياق ا تقلا تقلسـ تقلسـ تقلسـ لسـ لل لل لل     ل

يدية أن عين ت" تقليدي"إن لكمة  يدي لتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأو أشاكل ا ل لتع ئت ل نلقواعد جامعةوفقا ُنشأ ها معي  ثيقة وموا
بارة أخ. أهنا قدميةها وال تعين فوأعرا شاء طريقة تصف" تقليدي"رى، فإن صفة بعو يدية نإ بري لتقل املعارف ا لتعأو أشاكل ا

يدي  ثقايف ا تقلا بري رف الويس املعلل ثقايف املعارف أو أن " تقليدي"ويعين مصطلح  154.ذاهتالتعأو أشاكل ا بري ا لأشاكل ا لتع
يدي أ ندة إلهيا، وأهنا حتدد هوية شعب أصيل أو  يد أو  تقا تقلمتدة من ا س ل تل م و مقرتنة به، وأنه إلماكن ممارسـهتا بطرق مسـ

يدي"يوشري مصطلح  155.تقليدية ياق ا تقلا لسـ تخدام "ل يدية أو سـ إىل طريقة ا بري لتقلاملعارف ا يدي لتعأشاكل ا ثقايف ا تقلا يف لل
متر للجامعة تخدام  نادا إىل ا مسـإطارها الفين املالمئ ا سـ تخدام رقصة خاصة لطقوس . تس ثT عىل ذx ا سـومن األ ها م يا قيف  سـ

يدي يل ذx إىل أداء الرقصة املذكورة يف اإلطار الفعيل للطقس،لتقلا يث  حي   156.ح

                                                
152 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, Part III. 
153 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, Sect.2(iv). 
ي 154 لنو برييز دي اكرفا تب الرباءاتين شامان إىل  مكو، من كوخ ا يولوÆ: ل نوع ا يد اإلشاء، ا بطريق  ت لن ل  .244 والقانون، الصفحة ق
يل املوحد 155 تح لا يدي، الويقة ل ثقايف ا بري ا ث للحامية القانوية ألشاكل ا تقل ل تع لن  .53الفقرة ، WIPO/GRTKF/IC/5/3ل
156 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, Part III. 42 
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يه يف الويقة  شار إ ثوكام هو  ل يدية"م تقلنارص نظام خاص محلاية املعارف ا املعارف ، فإن )WIPO/GRTKF/IC/4/8" (لع
يدية  شأ " تقليدية"لتقلا يد جتسدبطريقة تنألهنا  تعلق  "يديتقل"فصفة . امجلاعاتل تقا رف ولكن اطبيعة املعبلرضورة ًإذا تال 

شاء هذه املعارف طريقةب  157.نواحلفاظ علهيا ورشهان إ

يدي ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل تقلتع ل تقلتع ل تقلتع ل لتع لل لل لل     ل

بو مصطلحي  يتخدم الو يدي"تسـ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري"و" ل  أشاكل ملموسة أو لإلشارة إىل" لتعأشاكل ا
ثقارفة وا عن املعّغري ملموسة يعرب فهي يديةفةلا تجىل فهيا    لتقل ا نقل بواسطهتا أو  تأو  يدية، ....ت يقى ا ثT املو تقل وشمل األ سـ لت م

تصاممي واألشاكل املعامرية رسد، واألسامء، والرموز، وا لوأوجه األداء، وأشاكل ا تخدم مصطلحا  .ل ثقايف "يسـو بري ا لأشاكل ا لتع
يدي بري الفوللكوري"و" لتقلا ساطة مبصطلح مكصط    "لتعأشاكل ا ثقايف "ببلحني مرتادفني وجيوز اإلشارة إلهيام  بري ا لأشاكل ا لتع
يدي تخدام هذه املصطلحات اإلحياء بوجود أي توافق يف اآلراء يف صفوف ا9ول األعضاء يف ". لتقلا سـويس املقصود من ا ل

شأن حصة أو سالمة مصطلح أو آخر بو  بالو تخدام املصطلحا،ي يده يف سـ كام أن ذx ال يؤثر يف ا يقت األخرى أو ال 
ية ية أو اإل ميالقوانني الو قلن ند.ط شات اجلارية يف اج*عات تست و نا ق ا ية ا9وية مل بو احلكو لنة الو ي بري "وصف إىل مجل لتعأشاكل ا

يدي ثقايف ا تقلا تايل" لل  :لا

يار "  1خلا

يدي يه أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري ال ثقافة للتع  سد فهيا ا للفين  ] واملعرفة[تتج
يدية، وشمل، بني أشاكل أخرى تا  :لتقل

ـي؛ )أ( بري اللفظي أو ا شفهأشاكل ا لتع  ل
يقي أو الصويت )ب( بري املو سـوأشاكل ا  ؛لتع
بري حلركة؛ )ج(  لتعوأشاكل ا
بري  )د(  .امللموسالفين لتعوأشاكل ا

يدي يكون .2 بري ثقايف  شمل أي  تد امحلاية  تقلو تع ت  :لمت

شاط فكري إبداعي؛ )أ( نتاج   ن
يل؛ )ب( يل إىل  نقوال من  جو ج  م
ية والرتاثلوممزيا  )ج( ية وÛج* ثقا عهوية ا فل ثقايف ل هالا تاجا فريدا  ل أو   ؛ن
يه أو  )د( علوحمافظا  يدين كام جاء يف املادة  عىل يد اأو مطورمسـتخدما ً  .2ملسـتفا

ية .3 يار املصطلحات احملددة  بت يف ا سمبغي ا ت ل لتي خ ميين ميي واإل توى الوطين ودون اإل قل املوضوع احملمي عىل ا قل  .ملسـ

يار   2خلا

يدي يه أي أشاكل ملموسة أو غري ملموسة .1 ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يهنامأو مزجي، ل ثقافة واملعرفة ، ب  ليعرب فهيا عن ا ّ
يل يل إىل  يدية ونقل من  جا ج ت ياء أخرى، ت وشمل،لتقل  :شـبني أ

بري )أ( رسد، لتعأشاكل ا شعر واألحاÆ وغريها من أشاكل ا ثل احلاكÏت واملالمح واألساطري وا ـي،  ل اللفظي أو ا ل مشف ه ل
 واللكامت واإلشارات واألسامء والرموز؛
                                                

يدية 157 تقلنارص نظام خاص محلاية املعارف ا  .27، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/4/8 (لع
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ية )ب( ثل األغاين واإليقاعات واملعزوفات املو يقي أو الصويت،  بري املو يقوأشاكل ا سـم سـ واألصوات اليت تعرب عن ، لتع
 ؛الطقوس

شعائر والطقوسلتعوأشاكل ا )ج( ية وا رس ثل الرقصات والعروض ا لبري حلركة،  ح والطقوس يف األماكن املقدسة  ملم
يديةوالرحالت ية وا Ïتقل واأللعاب الر تة  وعروض ا9ىم وغريها من أوجه األداءلض تة أو غري  بسواء اكنت  ثب مث  ؛م

نون  )د( بري املادي  ثل أشاكل ا بري امللموس،  للفوأشاكل ا تعم لتع ناعال يةلصوا ندسة املعامريفت احلر يةةله وا  ح واألشاكل الرو
 .امللموسة واألماكن املقدسة

يدي يكون ينبغي أن  .2 بري ثقايف  تقلتد امحلاية إىل أي  تع بقا لمت يدين  ية  ية وÛج* ثقا هوية ا  Ñطمقرت ع تفل ف  ،2لامدة للمسـل
يدون أو يطورونه  يه هؤالء ا ملسـتفوحيافظ  ية أمكجزء من هويهتعل ثقا ف ا ية أو من ترا�ل م وفقا للقانون الوطين عو Ûج*

ية  .فواملامرسات العر

3. رشيع الوطين  تص ا لتبغي أن  خي ية املوضوع احملميني يار املصطلحات احملددة  سمبت يف ا ت لتل  158.خ

يدية ثقافات ا يديةا ثقافات ا يديةا ثقافات ا يديةا ثقافات ا تقلا تقلل تقلل تقلل     للللل

تخدام من املايض تؤثر يف األفعا يد إىل عادات وطرق ا تقا شري ا سـسب قاموس بالكس لو،  ل ل ت ل أو املامرسات اجلارية أو ح
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 ا9 ثقافة) مع ندت إىل ا متع وا ية يف ا يال احلا تطورة اليت وضعهتا األ ثة وا بري احلد لوأشاكل ا س ل مل ي تتع �ج يدية القامئة ل لتقل ا
 159.أو الفوللكور أو انطلقت مهنا

ية املعارف املعارف املعارف املعارف  ية اإليكولو ية اإليكولو ية اإليكولو يديةججججاإليكولو يديةا يديةا يديةا ية املعارف املعارف املعارف املعارف ////للللتقلتقلتقلتقلا ية ا ية ا ية ا يديةللللببببييييئئئئا يديةا يديةا يديةا     للللتقلتقلتقلتقلا

ثقايف ّيعرف  هد ا لا يدية"ديين لشعب ملع ية ا تقلاملعارف ا لي ئب تقدات اليت" بأهنا "ل يد ملعمجموعة من املعارف وا تقا تقل عرب ا ل  ل نت
ية  يف شمتو. بارشةمل اواملالحظةلشفها ية ونظاموللتصنل نظاما  ئة ا شأن ا ية  تجر حمللمجموعة من املالحظات ا ب ب ي يل إلدارة ل الب
ية ال تخدام املواردحت يتتا~ا ية . سـمك ا يئوتربط اجلوانب ا ثارباطا ويقالبت نظام املع ت ية  ية والرو لجلوانب Ûج* . رفاحع

ية توت يتê املعارف مكفاوت  نس والعمر ذx ف توقيو، امجلاعة بني أفراد هتاعونو   والقدرة الفكريةيةع Ûج*واحلا]جلعىل ا
نة و يدية راخسة يف املايض). ىل غري ذxزعمي روt، معاجل، إصياد، (ملها ية ا تقلوملا اكنت جذور املعارف ا لي ئب ها  ،ل لفإن 

يوÏ يامك تراطابعا سابقة وتقوم عىل جتربة  إذ،حو يال ا ل األ تغرياتتكيف مع تج يلا نولو ج ا تصادية اجلديدة لتك Ûية و قة وÛج* ع
هدها  160". الوقت احلارضيشاليت 

ية ف أيضا املعارف ّعرُتو يدية لبيئا تقدات املا املعمجموعة من"بأهنا لتقلا ثقايف اليت  ةرتامكملعرف وا تواصل ا يال عرب ا لتوار�ا األ ل جت
ناول ية تتو نات ا حل عالقة الاك رشالاكئن  امبا فهي(ئ يهنا وع) يلبا  ßية املعارف و. ابيئهتبالقهتا بف يدية يه مسة من سامت لبيئا لتقلا

                                                
ية ا9وية مرشوع ا"، 1املادة  158 نة احلكو رشة  تاسعة  يدي كام أعد يف ا9ورة ا ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا لملواد  للج ع ل تقل ل تع مب ُ ل ل يويو 22 إىل 18من (ل

يدية وال"ث، كام جاء يف الويقة )"2011 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا9وية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا تقلبعض ا ث ن ل للج مل لمل مللكملع " فوللكورم
)WO/GA/40/7 .( يدون "2املادة ية "من " ملسـتفا نة احلكو رشة  تاسعة  ثقايف كام أعد يف ا9ورة ا بري ا شأن أشاكل ا مرشوع املواد  للج ع ل ل تع ب ُم ل

ية ا"ث، كام جاء يف الويقة )"2011ل يويو 22 إىل 18من (لا9وية  ية  ية ا9وية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا مللكبعض ا نم ل للج مل ية ملعمل ثلفكرية واملوارد الورا
يدية والفوللكور  ).WO/GA/40/7" (لتقلواملعارف ا

159 Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions, WIPO/GRTKF/IC/5/3, 
para. 54 

سون،  160 يامل"سـتفنانظر أيضا مارك  ييئةصلعارف األ يمي ا يات ا ب يف  لتق ل  .281، الصفحة )ARCTIC 278) (1996 49" (معل
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متعات  تداد�ا ها ا ماليت  يث Aرخيي ل تخدام املواردحمن  متعات ، يف ممارساهتاسـ ا ية أو أقل تقدما من جم ويه عامة  نا عغري  ص
ية،  نولو ية ا نا جا تك لح متعات ل ها  جمو يمعظم يةةصلأ  161".قبل أو 

يدية يديةاملعارف ا يديةاملعارف ا يديةاملعارف ا     للللتقلتقلتقلتقلاملعارف ا

بول ملصطلح ال يوجد حىت يدية"مق اآلن تعريف  توى ا9ويل" لتقلاملعارف ا  .ملسـعىل ا

يدية"مصطلح شمل يو يفه" لتقلاملعارف ا صتو ثقايف غري املادي واملامرسات ب ل الواسع للموضوع معوما الرتاث الفكري والرتاث ا
يدية متعات ا لتقلوأنظمة املعارف يف ا ية ،� ية وا متعات األ حملل مبا يف ذx ا صل ناها العام أو الواسع(� يدية  مبعاملعارف ا  ).لتقل

يدي ثقايف ا بري ا ها وأشاكل ا شمل مضمون املعارف  يدية إجامال  بارة أخرى، فاملعارف ا تقلو ل تع ت تقل لبع ل  مبا يف ذx ،نفسل
يدية تقلالعالمات والرموز املمزية املربطة ملعارف ا لت �. 

شات ا9وية، فإن  نا لأما يف ا ق يق لإلشارة إىل املعارف يف حد ذاهتا، وال " تقليديةلاملعارف ا"مصطلح مل ضتخدم مبعىن  يُسـ
 ßشاط فكري يف سـ يجة  نمضمون املعارف أو مادهتا اليت تكون  ية سـياقتن يدي، وشمل ا9راية ا لعمل  ت واملامرسات تقل
هار تاكراتملوا Ûنوعة، مهنا. اتب و ياقات عديدة و يدية يف  توميكن أن توجد املعارف ا سـ متقل ية اعامل: ل واملعارف عرف الزرا

 Tتص يب العالج، واملعارف ا ية، مبا فهيا املربطة ألدوية وأسا ية واملعارف ا ية واملعارف اإليكولو ية واملعارف ا ملا ل ت ب ن لطلعلم ج لتق
يولوÆ، وغريها نوع ا ب لت  162.ل

يدية كام أعد يف ا9"موضوع امحلاية"، 1واملادة  شأن املعارف ا رشوع املواد  ُ، من  تقل لب ية م نة احلكو رشة  تاسعة  مورة ا للج عل
ية "ث، كام جاء يف الويقة )2011ل يويو 22 إىل 18من (لا9وية  ية  ية ا9وية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا مللكبعض ا نم ل للج مل ملعمل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا تايل للمعارف ا) WO/GA/40/7" (لث تعريف ا تقنص عىل ا ل ل  :ليديةلت

يدية"  لتقلتعريف املعارف ا

يار   1خلا
يدية"مصطلح شري ي، الصك األغراض هذ 1.1 تعمل"لتقلاملعارف ا تاكر واملامرسة وا Ûهارة و ية وا ل إىل ا9راية ا ب  ويه ،مللعمل

يدي ياق  شاط فكري يف  تقلمثرة  سـ  .ن

يار   2خلا
تطورة 1.1 يوية و يدية معارف  ماملعارف ا ح شاطات فك. لتقل يل إىل آخرنويه مثرة  ها  جرية  يل  ،ت وشمل،ينقل سبعىل 

ثال ال احلرص ية  ا9راية،ملا تاكر واملامرسةلعملا Ûهارة و ب وا نع مل تعمل لص وطريقة ا تدريس لوا نةيةفمعرأنظمة يف لوا ية مقن  شفه أو 
يديةتوشمل . أو يف أي شلك آخر من هذه األنظمة يوللتقلاملعارف ا نوع ا ب كذx املعارف املربطة  ت لت ياة وÆ ول حلأمناط ا

يدية يةلتقلا  .لطبيع واملوارد ا

                                                
يةاملعارف "فيكريت بريكس،  161 يديةلبيئا نظور آخرلتقل ا يةاملعارف  .م من  يديةلبيئا ية ". مفاهمي وحاالت: لتقل ا شأن املعارف ا يئالربÑمج ا9ويل  لبب

يدية و ية ا9ويةلتقلا لمركز حبوث ا  .، أوAوالتمن
ثات تقيص احلقائق 162 بعانظر تقرير الوبو عن  يدية ي ية الفكرية واملعارف ا شأن ا تقل  لب يدية وتطلعاهتم ") 1999-1998(مللك ياجات أحصاب املعارف ا تقلا لت ح

ية الفكرية تايل25، الصفحة "مللكيف جمال ا تاح عىل املوقع ا ل، وهو   .>http://www.wipo.int/tk/en/tk/ffm/report/index.html<: م
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ية  هلمعايري األ

يار   1خلا
يدية اليت تكون 2.1 تقلتد امحلاية إىل املعارف ا  :لمت

تج الفريد اخلاص  ) أ ( َا يدين، كام مه معرفون يف املادة ملن   بوضوح؛مأو املقرتن هب، 2ملسـتف

ن )ب( تقامسة وحمافظا علهيا و يا و تبطة جام ع مت م ن يل إىل آخرمسـ  ؛جاقT من 

ية ًاجزء )ج( ثقا هوية ا تجزأ من ا ف ال  لل   /؛2للمسـتفيدين، كام مه معرفون يف املادة ي

 بديل
تخدمةغري معروفة )د( يدين، كام مه معرفون يف املادة  عىل نطاق واسع خارج جامعةمسـ أو   ملدة معقو] مبوافقة ،2ملسـتف ا

نرية؛ مسـتبقة و  مسـ

 أو

تخغري معروفة )د( يدين، كام مه معرفون يف املادة  عىل نطاق واسع خارج جامعةدمةمسـ أو    ملدة معقو]؛،2ملسـتف ا

 غري موجودة يف املê العام؛ )ه(

ية الفكرية؛ )و( ية حبقوق ا مللكغري   محم

بادئ وقواعد وÓارات )ز( يقا  ملست  ب تطي ية وممارساتل ية  معل ودراية  شطة  تعلموأ يدّن  .جمعروفة عادة وعامة عىل حنو 

 2خليار ا

يدية اليت تكون مبوجب هذا الصكمتتد امحلاية 2.1 ناقT لتقل إىل املعارف ا تبطة وحمافظا علهيا و مت ن يل إىل آخر مسـ  جمن 
يدين، كام مه معرفون يف املادة معرتفا هباو ية  ثقا هوية ا تف كجزء من ا ف للمسـل  ".تة أو مربطة هبامقرتن و، أ2ل

يةتتتتيدية املربطة ملوارد ايدية املربطة ملوارد ايدية املربطة ملوارد ايدية املربطة ملوارد اللللتقلتقلتقلتقلاملعارف ااملعارف ااملعارف ااملعارف ا يةلورا يةلورا يةلورا     ثثثثلورا

تخدم مصطلح  ية"سـا يدية املربطة ملوارد الورا ثاملعارف ا ت يولوÆيف " لتقل نوع ا ية ا باتفا لت ل وقال بعض اخلرباء يف  .)1992 (ق
نفاذ  شأن ا نظام ا9ويل  ياق ا ية يف  يدية املربطة ملوارد الورا يني والقانويني املعين ملعارف ا لاج*ع فريق اخلرباء ا ب ل سـ ث ت تقل ن لن لتق

نافعوتقا ية"إن  ملمس ا يدية املربطة ملوارد الورا ثاملعارف ا ت يدية اليت تكون خاصة أو عامة يف "تشري إىل " لتقل لتقلاملعارف ا
ية يويةكوÑت امل/صائصاخل/يزئاتمن اجلبعض لاوميكن حتديد  163".ثعالقهتا مع املوارد الورا ية للموارد حلا  يف املواد ثالورا

ية  يديةدون دمع من املعارف ثالورا بعض اآلخر و لتقلا يديةلميكن حتديد ا ية رمغ أن املواردو 164.لتقلبدمع من املعارف ا ث الورا
بدو مربطةيف معظم احلاالت ت  يدية، مب ت سمل به أنمفن تقلعارف  ية  ملا هاليسثاملوارد الورا ها لكت  يدية مربطة ل  تمعارف  تقل

توصل إ من 37املادة تونص  165.هبا شأن ا ية  تو لخطوط بون ا ب جهي ئة ل نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شـىل املوارد ا ل للم مل ل ني جل

                                                
ية يف ، تقريUNEP/CBD/WG-ABS/8/2ثانظر الويقة  163 يدية املربطة ملوارد الورا يني والقانويني املعين ملعارف ا ثر اج*ع فريق اخلرباء ا ت تقل ن لن لتق

نظام ا9 لياق ا نافعسـ نفاذ وتقامس ا شأن ا ملويل  ل  . من املرفق12، الفقرة ب
سابق، الفقرة  164  . من املرفق6لاملرجع ا
سابق، الفقرة  165  . من املرفق7لاملرجع ا
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ها تعام لعن ا نطوي عىل أنه السـ يةاملوارد حلصول عىل "اإلذن  ي  تعامل إذن لرضورة عىل جلينا تصT املسـ  والعكس ملعرفة ا
لعكس". 

يديةململململاااا ية للمعارف ا يديةبة الر ية للمعارف ا يديةبة الر ية للمعارف ا يديةبة الر ية للمعارف ا تقلتقلتقلتقلبة الر مقمقمقمق للللتتتت     كككك

يدية ية للمعارف ا بة الر تقلا مق لت ية مرشوع  ملك نا ية وا عتعاوين بني جملس األحباث ا لص يا وولعلم نولو جوزارة العلوم وا  دارةاإللتك
ية ندةنظمأل ملعنا يةل يةله ا ند يف وزارة الصحة ورعاية األرسة يف ملثللطب واملعاجلة ا يذه يف جملس األحباث ، لها تنفوجيري 

ية نا ية وا عا لص تخصصات . لعلم تعدد ا لوشارك فريق  شم يد(عيب لمن خرباء الطب ا  ،) ويوغا،سـيدها، وأوÑينو ا،فأيور
يا املعلوماتو الرباءات، فاحيصو نولو جخرباء  يني واملوظف، والعلامء،تك شاء  يف نيلتقن ا يدية نإ ية للمعارف ا بة الر تقلا مق لت ملك

ندييةلطبلألنظمة ا رشوع ويقوم. ةله ا تاحة يف ثعىل تويقمل ا يدية ا مل املعارف ا ذات  سابقة تاراإصد العام يف شلك املêلتقل
 Tيدبأنظمة ص ها  ويوغا ،سـيدها، وأوÑينو ا،فأيور ية مس لغات يهخبيف شلك رمقي يضعو ية والفر سـ اإلنلكزيية واألملا نن

ية واإل يا نوا يةل نبا يدية تتيح و. سـ ية معلومات عن املعارف ا بة الر تقلا مق لت بwاملوجودةملك ها ت اغ بلل يف ا ساق  يفهموأ  وفاحصن
نح الرباءات يف ماك نع  متب الرباءات ا9وية  مل ئةرباءات الل  166.طاخلا

ية هدفلو مقبة الر تـي  .انلمكت نح براءات هف نع  مسعى يف املقام األول إىل  تجات يفم يدية ُطورت من  تخدام املعارف ا تقل لسـ
شاط  يل من ا نو تاكريلبقل Ûتاكري أصالب شاط ا ب إن اكن من  ثاين إىل أن تتسعى و. ن بني العلوم صل  مهزة وكونليف املقام ا

تخداÓا  يدية، وميكن ا ثة واملعارف ا سـاحلد تقل بحوث 9فعلي يدية املعمقةل ا تعلقة ملعارف ا متد عىل املعلومات ا تقل اليت  لمل من تع
تاج أدوية جديدة ية والغاية من . نأجل إ بة الر مقا ثابة ت يه أنملكت ية القدمية بني مقطع للغة  مهزة وصلمبكون  سكر يتا لسن

ياÑت  اءة عىلوفاحص الرب بتوى عاملي، ألن قاعدة ا لسـ ثاأل معلومات عن سـتحتوي عىلم  ن وسقحمللية بلغةة وايسامء احلد
توقع .  الرباءاتو فاحصيفهمهام تقلص الفجوة بني حا] ملومن ا سابقةتأن  ية ا نا ية ا لا ع لص يديةلتقن تضمن. لتقل واملعارف ا  ستو

شأن تع ية  يل اك ياÑت تفا بقاعدة ا ص فب بادئ واملفاهمي للحد من إماكية طلحات املصريفال ن وا �رد " الخرتاعاتل" براءات منحمل
يفةإجراء  هاطفتعديالت  مية  ل ال   167.ق

يدية يديةصاحب املعارف ا يديةصاحب املعارف ا يديةصاحب املعارف ا     للللتقلتقلتقلتقلصاحب املعارف ا

تداول، وحيق T احلصول عىل  قابالصاكميê قانوÑ خشص "بأنه " صاحب اليشء"س لو قاموس بالكّيعرف  " .يهعل ماكفأةلل 
بو هذا اتو يتخدم الو يديةيبتدعون ملصطلح لإلشارة إىل األشخاص ا~ين سـ ئوهنا ويلتقلاملعارف ا  وحيافظون روهناطوينشـ و
ياق يف هيا عل سـيط و يوامجلاعات. نيتقليديحم شعوب واألمم األ صل وا يدية، ولكنيه  ةل حصاب املعارف  أتقلأحصاب معارف 

يدية سوالتقلا يلكهم  لي  شري168.نيصلأ ياق،  ي ويف هذا ا يديةاملع" مصطلح لسـ ناها ارإىل لك من املع" لتقلارف ا يدية  مبعف ا لتقل
يدي ثقايف ا بري ا يق وأشاكل ا تقلا ل تع للض  .ل

يدية"وكام جاء يف  تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت ± " لخم
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9( يدية"[ فإن ت]لتقلاملعارف ا تع تطور عامة عىل حنو جامعي أو  ّ يا إىل ُ ية جام عرب  منمت

                                                
تايلللمزيد من امل 166 : لعلومات ميكن Ûطالع عىل املوقع ا

<http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Abouttkdl.asp?GL=Eng> 
يدية 167 ياÑت يف حامية املعارف ا سجالت وقاعدات ا تقلدور ا ب لل تحدةتقرير . حتليل مقارن: ل تابع جلامعة األمم ا يا ا ملهد ا9راسات ا ل لعل ناير مع ، 2004ي، 

 .18الصفحة 
ية الفكرية"انظر  168 يدية وتطلعاهتم يف جمال ا ياجات أحصاب املعارف ا مللكا تقل لت ية الفكرية واملعارف : "ح شأن ا ثات تقيص احلقائق  مللكتقرير الوبو عن  ب بع ي

يدية   .26، الصفحة )1999-1998(لتقلا
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متعيف جممتع أصيل أو حميل أو إىل مجموعة من األفراد  ثل . [...] �ذx ا متعات  مومع ذx، ميكن لفرد معني من أفراد أحد ا �
شعيب أو املزارع أن يكون صاحب معارف خاصة  169."لاملعاجل ا

يدية يديةيف موارد املعارف ا يديةيف موارد املعارف ا يديةيف موارد املعارف ا تقليف موارد املعارف ا تقلن تقلن تقلن لن لتص لتص لتص     تص

يدية تقليف موارد املعارف ا لن يه مصمم مبتكرام هو نظ تص توزيع وÛسرتجاع،  فألغراض الفرز وا  ة مجموع5000 حوايل ل
يدية  ية من املعارف ا تقلفر يف ا9ويل للرباءاتمقابل لع نظام من أجل األ ُوضع وقد 170.لتصنمجموعة واحدة يف ا نظمة لهذا ا

ندي يد(لطب ل ةلها سب اعرتافا دويا  و) ويوغا،سـيدها، وأوÑينو ا،فأيور لا  املرحجمن و. لتصنيف ا9ويل للرباءات ُوربطكت
يدية بأنظمةالوعي أن يذيك  تفادة من عن طريقلتقل املعارف ا Û ثاحللنرش ا مةنظأسـ يا املعلوماتة، أييد نولو ج  تقنيات  وتك
يلك نظام . عىل وجه اخلصوصاإلنرتنت  يديةلهونظرا  تقليف موارد املعارف ا لن يل، مفتص نه من تفا ص وما  توقع أنيتضم  ملن ا

بwان لثري اه*م ا ن ي نح ماليت حترص عىل  شافات  ئةطااخلرباءات المع  تعلقة كتلال ية ا ملغري األ يديةبأنظمةصل  171.لتقل املعارف ا

شعيبيبيبيبالطب الطب الطب الطب  شعا شعا شعا     للللا

ية جاء يف تعريف  ملنظمة الصحة العا شعيب"ملصطلح م هارات واملامرسات القامئة عىل " أنه "لالطب ا ملمجموعة املعارف وا
تقد نظرÏت وا ملعا سريها أو ال، للحفاظ ل تخدم، سواء أمكن  ثقافات واليت  تلف ا ها  يT اليت  تفات واخلربات األ سـ ل خم ُص ت متتلك

سني أحوال املصابني هبا ها أو عالDا أو  ية أو  سدية وا حتعىل الصحة والوقاية من األمراض ا سـ تشخيصجل وجاء يف  172".لنف
ية  نظمة الصحة العا ملتعرف  نوعة  والهنج املامرسات يشمل"  أنهأيضالهذا املصطلح م ية ا تقدات ا تواملعارف وا لصح ململع

تخدم أدوية تخدم العدواين أو محي وأ نبايتمن أصل  يسـو يط مهنا و سـين أو من  يات وال*رين يخل ية وا لتقنعالجات الرو ح
متعة  نفردة أو  يدوية  جما م  173". الوقاية مهنا أوهاتشخيص وأ األمراضعالج لرعاية املصابني ول

تاكر Ûتاكر Ûتاكر Ûتاكر Ûيدعىل عىل عىل عىل     اإلبداع القامئاإلبداع القامئاإلبداع القامئاإلبداع القامئ    وووو أ أ أ أبببب تقا يدا تقا يدا تقا يدا تقا لا لل لل لل     ل

نا نح مركزا  ترب جزءا من املايض و ية اليت  ثقا يد يه مجموعة من املامرسات واألفاكر ا تقا يا مت تع ل ل معل تاكرات أو 174.ف Û ب وشري ت
يد إىل  تقا لاإلبداعات القامئة عىل ا يدية "ل تاكرات واإلبداعات القامئة عىل املعارف ا Ûتقل ت اليت تطور" يف حد ذاهتا"لب

تكرت خارج  يديسـياق"بوا يدية "أما  175".تقل  أنظمة املعارف واإلبداعات "فتشري إىل  "يف حد ذاهتالتقلاملعارف ا
تاكرات  Ûثقايف بو بري ا لوأشاكل ا متي إىل شعب معني أو إىل أرضهلتع ترب إجامال أهنا  يال معوما و توار�ا األ تناليت  تع ت وتطور جت

ية تطومهنجمعوما بطريقة غري  تغريةت، ويه  ئة ا ملر طراد وفق ا يب يد إىل احلا] اليت  176".ل تقا تاكر القامئ عىل ا Û لوشري ل ب ي
ية أو غرء ية ا ثقا تاكر بواسطة أعضاء امجلاعة ا يد مصدرا لال تقا نتكون فهيا ا ل ب ل ملعل تخدامات أيضا  وميكن أن حيدد ،ف أخرى سـا

ية الفكرية نظور ا يل من  يدة إلجراء  يد ا مللكتقا م حتلملف ل ناول الويقة  177.لل ثو تلف األشاكل اليت "تت ترص  ±قامئة ورشح تقين  خم

                                                
يدية 169 تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت ±  . من املرفق44 و43، الفقرAن )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 (لخم
سابق 170  .لاملرجع ا
تايل 171 : لللمزيد من املعلومات ير½ Ûطالع عىل املوقع ا

<http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/TKRC.asp?GL=Eng> 
شعيب  172 يمي يف جمال الطب ا بحث وا يات ا ية العامة  تو بادئ ا لا ل ملهنج جهي ل  .1، الصفحة )WHO/EDM/TRM/2000.1(لتقمل
شعيب  173 شأن الطب ا ية  نظمة الصحة العا ية  لاسرتا ب مل ميج  .7، الصفحة 2005-2002ت
يوسكو 174 ية  نة الو نرشوع املعجم، ا لل ن للج  .طم
ية لألغذية والزراعة من 13 إىل 10انظر املواد من  175 با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ا9وية  ن ث ب  .لل
بو ثانظر ويقة ال 176  .WIPO/GRTKF/IC/3/9يو
يدي  177 ثقايف ا بري ا يل املوحد اخلاص محلاية القانوية ألشاكل ا تح تقلا ل تع ن ل لل  .57، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/5/3(ل
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يدية تخذها املعارف ا تقلقد  يدية ) WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9" (لت تقليل أكرث املعارف ا لتفص " يف حد ذاهتا"ب
يديةو تاكرات واإلبداعات القامئة عىل املعارف ا Ûتقل  178.لب

تدابري الواجب ا تعلقة  يوسكو ا ية ا تدابري الواجب ااتفا تعلقة  يوسكو ا ية ا تدابري الواجب ااتفا تعلقة  يوسكو ا ية ا تدابري الواجب ااتفا تعلقة  يوسكو ا ية ا لاتفا مل ن لل مل ن لل مل ن لل مل ن ل ية قققق ثقا تلاكت ا ية ا ترياد وتصدير ونقل  نع ا ية ختاذها حلظر و ثقا تلاكت ا ية ا ترياد وتصدير ونقل  نع ا ية ختاذها حلظر و ثقا تلاكت ا ية ا ترياد وتصدير ونقل  نع ا ية ختاذها حلظر و ثقا تلاكت ا ية ا ترياد وتصدير ونقل  نع ا فختاذها حلظر و ملك فم ملك فم ملك فم ملك لم ملم لسـ ملم لسـ ملم لسـ ملم سـ
رشوعة رشوعةبطرق غري  رشوعةبطرق غري  رشوعةبطرق غري      ممممبطرق غري 

متدت  ثقافة عا تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي مل يوسكو(م نا نة )ل ية يف  سـ Ûتفا ية القامئة داخل 1970ق ثقا تلاكت ا ف محلاية ا ل ملم
رسقة واحلفرÏت غري القانوية و معأرايض ا9ول ضد خماطر ا ن نوعةل تصدير ا ملميات ا ل نفاذ يف . ل ية حزي ا لودخلت Ûتفا ق

 .1972 سـنة

ية ية من ا9ول األعضاء فهيا اختاذ إجراءات يف ثالثة جماالت ر تيض Ûتفا ئيسـو ق  : يه،تق

ية-1 ية وإداريةوقوامئ جرد، : ئ تدابري وقا تجارية، وفرض عقوت جزا ئهادات تصدير، ورصد األشطة ا ل ن  ومحالت ،ش
تدابري و،تثقيفية  .لغريها من ا

تدابري " 2)"ب(7مبوجب املادة :  أحاكم Ûسرتداد-2 شأ ا ناء عىل طلب دو] ا تخذ ا9ول األطراف  ية،  لمن Ûتفا ن ب ملت ق
تني، ولكن رشط  تا ا9وتني ا ية يف  توردة بعد العمل هبذه Ûتفا ية ا ثقا تلاكت ا بة السرتداد وإعادة تê ا نا با ين ق ملعف ل لك سـ ل ملم سـ ململ

يحأن تدفع  ند   xية أو للام سن  شرتي  بة تعويضا عادال  حصا9و] الطا سـ ن حب للم بارشة13تونص املادة . لل  مع ،م بطريقة غري 
تعاون تعلق السرتداد وا ية، عىل أحاكم  رشيعات ا لمراعاة ا ت حملل  .لت

تعاون ا9ويل-3 تعاون يف صفوف ا9ول األطرا: ل إطار ا ية إىل فكرة تعزيز ا لأشري يف اكمل Ûتفا يهناق  ßويف احلاالت . بف وف
نص املادة  ثقايف خلطر الهنب،  تعرض فهيا اإلرث ا تاليت  ل بة 9ي ثل ا9عوة إىل مرا ق عىل إماكية اختاذ إجراءات أكرث حتديدا  م ن

 .الصادرات والواردات

شأن حامية وت يوسكو  ية ا شأن حامية وتاتفا يوسكو  ية ا شأن حامية وتاتفا يوسكو  ية ا شأن حامية وتاتفا يوسكو  ية ا باتفا ن بل ن بل ن بل ن ل ثقايفقققق بري ا نوع أشاكل ا ثقايفعزيز  بري ا نوع أشاكل ا ثقايفعزيز  بري ا نوع أشاكل ا ثقايفعزيز  بري ا نوع أشاكل ا لعزيز  تع لت تع لت تع لت تع     للللت

متدهتا  ية دوية ا عيه اتفا ل ثقافة منظمة ق تحدة للرتبة والعمل وا لاألمم ا ي يوسكو(مل نا نة )ل نفاذ يف . 2005سـ يف  لودخلت حزي ا
 .2007مارس  18

ية عدة أهداف وردت يف املادة  ثقايف؛ ) أ: ( ويه كام ييل،1قولالتفا بري ا نوع أشاكل ا لحامية وتعزيز  تع هتيئة الظروف ) ب(لت
ها تفاعال حرا  ثقافات وتفا علاليت تكفل ازدهار ا ها بعضا؛ ل  Tيام ) ج(بعضترثي من خال ثقافات لضامن  قيع احلوار بني ا ل تشج

سالم؛  ثقافة ا ثقافات وإشاعة  ية أوسع نطاقا وأكرث توازÑ يف العامل دعام لالحرتام بني ا لبادالت ثقا ل ل ف تواصل ) د(م لتعزيز ا
سور بني ا ثقافات بروح من احلرص عىل مد ا تفاعل بني ا ية ا ثقايف هبدف  جلا ل ل من نوع أشاكل ) ه(لشعوب؛ تل تيع احرتام  تشج

توى احمليل والوطين وا9ويل؛  ته عىل ا ثقايف وزÏدة الوعي  بري ا سـا مي ل ملتع ثقافة ) و(بقل ية الصT بني ا يد عىل أ تأ لجتديد ا مه ك ل
يدين الوطين ساندة األشطة املضطلع هبا عىل ا ية، و نا بwان ا بwان، وألخص  يع ا بة  ية  لصعوا ن م ل لل ل مجل سـ ممن لن  وا9ويل لت

هذه الصT؛  ية  مية ا للضامن Ûعرتاف  حلقيق ها حامT ) ز(لق ية بو ثقا سلع واخلدمات ا متزية لألشطة وا يعة ا صفÛعرتاف  ف ل ل ن ملب لط
تدابري اليت ) ح(للهوÏت والقمي وا9الالت؛  ياسات وا يذ ا يادي يف مواصT واع*د و يد عىل حق ا9ول ا تأ لجتديد ا سـ سـ ك لل تنفل

ثقايف عىل أراضهيا؛ تراها مالمئ بري ا نوع أشاكل ا لة محلاية وتعزيز  تع رشاكة ) ط(لت تضامن ا9ويني بروح من ا تعاون وا يد ا لتو ل ل ل ط
ثقايف بري ا نوع أشاكل ا ية عىل حامية وتعزيز  نا بwان ا لوال سـß من أجل الهنوض بقدرات ا تع ت ل لل  .م

                                                
178 Daniel Gervais, The TRIPS Agreement. Drafting and Analysis, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, p. 132. 
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ثقايف غري امللموس يوسكو لصون الرتاث ا ية ا ثقايف غري امللموساتفا يوسكو لصون الرتاث ا ية ا ثقايف غري امللموساتفا يوسكو لصون الرتاث ا ية ا ثقايف غري امللموساتفا يوسكو لصون الرتاث ا ية ا لاتفا ن لل ن لل ن لل ن ل     قققق

متدت  ثقافة معا تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي يوسكو(مل نا نة ) ل ية يف  سـÛتفا نفاذ يف .2003ق ية حزي ا ل ودخلت Ûتفا ق
ثقايف غري امللموس للجامعات . 2006أبريل  20 ثقايف غري امللموس، وضامن Ûحرتام للرتاث ا لوهتدف إىل صون الرتاث ا ل

ية  نص عىل مهوا�موعات واألفراد، وإذاكء الوعي بأ هذا الرتاث، وا بادل  تقدير ا ية ا ثقايف غري امللموس وأ لالرتاث ا ت ل مه لل مل
ساعدة ا9وية تعاون ا9ويل وا لا مل  .ل

رشوعة سة غري ا نا رشوعةا سة غري ا نا رشوعةا سة غري ا نا رشوعةا سة غري ا نا ملا ف ململ ف ململ ف ململ ف     مل

سة غري  "س لو أنقاموس بالكورد يف  نا فا رشوعةمل يايلغري رشيف وتنافس "يه " ملا بادالت،حتا تجارة وا مل يف ا  وال سـß ل
تجات رحطإىل رشكة ما  سعي سوق يف من بضائع أو  تجات رشكة أخرى لا يد أو تزوير منعىل أهنا بضائع أو  تقلعن طريق 

تجارية وأÛمس  شلك وأاحلجم  و ألالعالمة ا بضاعة لتêخرى  األمزيةامل تساملاأو  لا  ".اتغليفهل أو لا

يا(10 من املادة 2تونص الفقرة  hيةمن ) ن نا ية ا ية ريس محلاية ا عاتفا لص مللك سة ي": عىل ما ييل) 1883( ق نا فترب من أعامل ا مل ع
تجارية ية أو ا نا شؤون ا رشيفة يف ا تعارض مع العادات ا سة  نا رشوعة لك  لغري ا ع لص ل ت لف  من املادة 3 كام نصت الفقرة ."ممل

يT اك-1 :يكون حمظورا بصفة خاصة ما ييل": نفسها عىل ما ييل يعهتا أن توجد بأية و سـ اكفة األعامل اليت من  سا مع طب لبنت 
تجاري ناعي أو ا شاطه ا تجاته أو  سني أو  نا لشأة أحد ا لص ن ن ف مل من تجارة واليت من -2 .م يقة يف مزاو] ا ل Ûدعاءات ا±الفة  للحق

تجاري ناعي أو ا شاطه ا تجاته أو  سني أو  نا شأة أحد ا ثقة عن  ليعهتا نزع ا لص ن ن ف مل ن ل مب م ياÑت أو Ûدعاءات اليت -3 .ط لب ا
ها يف تعام ليكون ا يهتا سـ ها أو صال ها أو خصا سلع أو طريقة  يعة ا بة  هور  يل ا تجارة من شأنه  ح ا ئص يع تصنمجل لل ب سـ تضل لطل ن
يهتا تعامل أو  مكلال  ".سـ

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  يةإعالن األمم ا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  يةإعالن األمم ا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  يةإعالن األمم ا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب صلمل ل ب صلمل ل ب صلمل 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 بمتتع عالن اإلر ويق. 2007ع
ية ا صلشعوب األ شعوب األخرى نقوق اإلسان حبل ساواة مع ا لعىل قدم ا ثقايف مل يزي ا لضد ا بادل ويريملمت ملت إىل تعزيز Ûحرتام ا
بةعالقات الو ية وا9وللطيا شعوب األ صل بني ا   .ل

بري ا يدية وأشاكل ا لوفß خيص املعارف ا تع لتقل ية، ثقل يدي واملوارد الورا ثايف ا :  عىل ما ييل31 من املادة 1تنص الفقرة لتقل
يدية وحاميهتا " ية ا ثقا برياهتا ا يدية و ها ا ثقايف ومعار يطرة عىل ترا�ا ا ية احلق يف احلفاظ وا تقلشعوب األ ل تع تقل ل سـ صل للل ل فل ف

رشية وا ياهتا وثقافاهتا، مبا يف ذx املوارد ا نولو بة ملظاهر علوÓا و يوتطويرها، وكذx األمر  جلسـ ل بن ج تك بذور واألدوية ل لية وا ن
نون  يدية وا ها واأللعاب ا شفوية واآلداب والرسوم والرÏضة بأنوا يد ا تقا باAت وا يواÑت وا لفومعرفة خصائص ا تقلع ل ل ل ن لحل ل

ية تعرا Û نون برصية وا ضا سـ ثقايف واملعارف . لفل هذا الرتاث ا يهتا الفكرية  يطرة عىل  لوها احلق أيضا يف احلفاظ وا لسـ ملك لل
يدية و يدية وحاميهتا وتطويرهالتقلا ية ا ثقا بريات ا تقلا ل لتع با  "، فإنه31 من املادة 2ومبوجب الفقرة " .فل تخذ،  نعىل ا9ول أن  جت

ية، تدابري فعا] لالعرتاف هبذه احلقوق وحامية ممارسـهتا شعوب األ نب مع ا صلإىل  ل نص املادة " .ج شعيب،  توعن الطب ا  24ل
ية احلق يف طهبا ا"عىل أن  صلشعوب األ ية لل باAت ا ية، مبا يف ذx حفظ ا بيدي ويف احلفاظ عىل ممارساهتا ا ن لصح لطتقل ل ل

يوية اخلاصة هبا يواÑت واملعادن ا حلوا  ."حل

تخدام تخداما تخداما تخداما يدي    سـسـسـسـا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل تقلتع ل تقلتع ل تقلتع ل لتع لل لل لل يدية////ل يديةاملعارف ا يديةاملعارف ا يديةاملعارف ا     للللتقلتقلتقلتقلاملعارف ا

تخدامميكن  يدية سـا يدي لتقل املعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع تلفةل تخدام ايوشمل ذx. خمألغراض  Û ل تجاري سـ
تخدام وفقا لألعراف القامئة وصناعي لاو Ûتفاع سـوÛتخدام األدويةن تخدام املزنيل وا Ûنصف و سـا سـ ية ألغراض مل  لشعبا

بحث  والصحة العامة تعلميولا  .لا
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تخدام Ûتجاريسـ  ل ا

تخدام "س لو أن بالكقاموس  ورد يف Ûتجاريسـ تخدام " هو" لا متر ب تيربطسـا مسـشاط  وأما . "زهلرحب أو يعزل مدرن
تخدام" Ûتجاريسـ هو "ل غري ا تعة"ف  تخدام من أجل ا ملا يةسـ نح ي العمل وال  أو ألغراضلشخص ا منطوي عىل تويد دخل أو  ل

 ." آخرتعويضأي ماكفأة أو 

تخدام  Ûالقامئةألعرافاوفق سـ  

ميي  ّيعرف هادئ لقلاإلطار اإل ليط ا بلمح يدية وأشاكل ا تعمحلاية املعارف ا لتقل ثقايفل نة لري ا تخدام املعارف "، 2002لسـ،  سـا
تخدام"بأنه  "وفق األعراف القامئة يديةسـا ية  أو لتقل املعارف ا ثقايف وفقا للقوانني واملامرسات العر بري ا فأشاكل ا ل ألحصاهبا لتع

يديني  ."لتقلا

تواصل وفق األعراف القامئة"يوشري مصطلح  تخدام ا Ûمل متراروجود إىل " سـ يوية يف ا يةسـا ية سـتخدام امجلاعاتحو صل األ
يديةل يهنا وممارساهت/ ولتقللمعارف ا يدي وفقا لقوا ثقايف ا بري ا نأو أشاكل ا تقل ل لتع يةال  .ف العر

نصف ملÛتفاع ا  ن

نصف"جاء يف قاموس بالكس لو أن  ملÛتفاع ا تفاع "هو حق املؤلفيف جمال " ن ية دون  معقول وحمدود نا نفات ا حملم ملص
تاب تبس منتقكأن  املؤلف إذن من تعراضك  سـند ا تابع تخدم أو ماك  نه تسـ أن  ية هاز]م أجزاء  رس حيف   نوÛتفاع. م

تعديجحة ضد ادعاء العادل هو  ية وفقا للا تا للعوامل القانوية ا ل تهالغرض من ) 1: (ن يعÛتفاع و نف طبيعة ) 2(، طبن ملصا
تفع به، ) 3(احملمي،  نف ا نجحم ا تصادي ) 4(ململص Û نفنلالتفاع قاألثر  ".ملص

تخدام Ûتخدام واملزنيل سـ Ûألغراض الصحة العامةسـ  

ئا خاصا ملزنل أو األرسة، عائيل"بأهنا " مزنيل"ّيعرف قاموس بالكس لو لكمة  إعالن  من 1وتقر املادة  ."شيصفة تصف 
ية العامة اليت "ي تربس والصحة العامة فاقا9وحة حول ات شالك ا تصخبطورة ا لصح ثريا من ايمل لب  بwانك ية وا نا لبwان ا  مل

رشيةاألقل ناعة ا نامجة عن فريوس نقص ا شالك ا لب منوا، وخاصة ا مل ل سل واملالرÏ واألوئة األخرى/مل باإليدز وا نص ".ل ت كام 
سائل اليتعضو احلق يف حتديدللك "عىل أن ) ج(5املادة  ية أو ت مل ا غريها من حاالت الطوارئ طنشلك حا] طوارئ و

رشيةأن أب علامالقصوى،  ناعة ا تعلقة بفريوس نقص ا لبزمات الصحة العامة، مبا فهيا تê ا مل سل واملالرÏ وغريها من /مل لاإليدز وا
ية أوتشلكباألوئة، ميكن أن   ".القصوى غريها من حاالت الطوارئ طن حا] طوارئ و

تخدام Ûتعلميسـ بحث وا ل ألغراض ا  ل

بارة  عيعرف قاموس بالكس لو  تخدام ألغراض جحة "ّ Ûتجاربسـ تعدي دعوى جحة يف"بأهنا يف جمال براءات Ûخرتاع " لا ل ا
ندُترفععىل الرباءات اليت  نعع  ية فقطي و محمي برباءة اخرتاعُيصما  علمتخدم ألغراض  ورمغ أن هذه احلجة ال تزال معرتفا . سـ

يقا وقد ال  سريا  رس  ضهبا فإهنا  تف يوم إال عىل تف لبق ا ترب مطالبتنط بحوث اليت  ختا أن  واجلدير ~كر" .ني للحاميةع ا±رتل
ية الفكرية  ثارية اقوقوإن اكنت حمللكحقوق ا يداتفعلهيا ، ستا ناءات وا Û يبعض لتقت ث جمال براءات Ûخرتاع عىل ففي  .سـ

ثال،  مليل ا يدات عىل احلقوق سن بس ناءات وا Û ية بعض بwان يف رشيعاهتا الو يعدد من ا ت ن تقل لت ث سـ ثاريةط Ûست ،
 :ما ييل ذx يف مبا

نجزةعاملاأل )أ( تجاري؛مل ا تخدام اخلاص وغري ا ل لال  سـ
نجزةاألعامل  )ب( تجارب ألغراض ملا  .لبحوث فقطا أو لا



WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8 

Annex 

49 

تعامل Ûتعامل Ûتعامل Ûتعامل Ûسـسـسـسـ    

ية ا9وية ) 2(3تنص املادة  نة احلكو رشة  تاسعة  يدية كام أعد يف ا9ورة ا شأن املعارف ا رشوع املواد  لمن  للج ل تقل مب ع ُم من (ل
ية الفكرية واملوارد "ثام جاء يف ويقة ، ك)2011ل يويو 22 إىل 18 ية  ية ا9وية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا مللكبعض ا نم ل للج مل ملعمل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا تايل ملصطلح )WO/GA/40/7" (لث تعريف ا ل، عىل ا تعامل"ل  ":سـا

شري مصطلح " تعامل"يألغراض هذا الصك،  يدية إىل "سـا يةلتقلفß خيص املعارف ا تا ل أي من األفعال ا  :ل

تجا )1( يدية  نيف حال اكنت املعارف ا متقل  :ل

يدي؛ "أ" ياق ا تخدامه خارج ا يعه أو ختزنه أو ا يع أو  ترياده أو عرضه  تج أو ا تقليع ا سـ سـ ي ب ب سـ ن لن ل لل مل  تص

يدي؛ "ب" ياق ا تخدامه خارج ا يعه أو ا يع أو  تج ألغراض عرضه  تالك ا تقلأو ا سـ سـ ب ب لن ل لل مل  م

نعيف حال اكن )2( يدية طريقة  صت املعارف ا  :لتقل

يدي؛ "أ" ياق ا نع خارج ا تعامل طريقة ا تقلا سـ لص لسـ  ل

ندأو  "ب" شار إلهيا يف ا ببارشة األفعال ا لمل تعامل )أ( الفرعي م بارشة ال يجة  تج يكون  سـ فß خيص  ن من ت م
نع طريقة  .لصا

تخداميف حال  )3( يدية سـا تطوير املؤدÏن إىلألغراض لتقل املعارف ا بحث وا لا سب الرحب أو إىل أهداف جتاريةل  ".ك 

نص  شأن يو  ÏغوÑ ية املوارد احلصول عىلببروتوكول نافع جلينا نصف  تقامس العادل وا للم وا مل تخداÓال ئة عن ا نا سـا شـ  امللحق ل
Æيولو نوع ا ية ا بتفا لت ل تايل يف املادة ) 2010( ق تعريف ا لعىل ا يين): "ج(2ل تكوين ا شأن ا تطوير  بحث وا جلإجراء ا ل ب ل أو / ول

ها يف املادة  سـ ورد تعر ية  يا ية اإل نولو تخدام ا ية، مبا يف ذx من خالل ا يولوÆ للموارد ا يايئ ا يفا ح ج تك حن ئ سـ ي ب لمي جل ل  من 2لك
ية  ."قÛتفا

نص ويقة  ثكام  يدي "ت رشوع املواد ا ية و شأن حامية املوارد الورا بادئ  تفكري يف األهداف وا شاهبة ا بwان ا هام ا هإ ث ب مل ل ت متل م لمل س
يةب تايل ملصطلح )WIPO/GRTKF/IC/19/11ثالويقة  ("ثشأن حامية املوارد الورا تعريف ا ل عىل ا تعامل املوارد "ل سـا

ية يين و): "ه)(2(1يف املادة " ثالورا تكوين ا شأن ا تطوير  بحث وا جلإجراء ا ل ب ل ية /ل يولوÆ للموارد ا يايئ ا ينأو ا ب جلمي ل لك
يدية املقرتنة هبا،  تقاهتا واملعارف ا تقلو لشـ يةم يا ية اإل نولو تخدام ا ئمبا يف ذx من خالل ا حسـ ج  ."لتك

يدية بو للمعارف ا يديةوعة أدوات الو بو للمعارف ا يديةوعة أدوات الو بو للمعارف ا يديةوعة أدوات الو بو للمعارف ا تقلمجممجممجممجموعة أدوات الو تقلي تقلي تقلي     للللي

ثري ميكن  ساؤالت تأن  تويق  تبرامج ا ث ية الفكرية يف جمال ل يدية و9ى مللكا ننيلتقلأحصاب املعارف ا يةعىل  متاملؤ . ثاملوارد الورا
يات و تدا ية  تأ ناية  هم مباكن إيالء  عمن ا ل ن مع تويق لكية الفكريةملامل ية ا ناء  ثأ ل معل بو للمعارف  تركزو. ث يمجموعة أدوات الو

يدية عىل  ية الفكرية جوانبدارة إلتقلا ناء مللك ا تويق، وثأ ثية ا ل نقطة انطالق إلدارةُ ا�موعةأخذتمعل تويق  ية ا ك أيضا  ث ل   أنفعمعل
يدية ل بارها أصوال لتقللمعارف ا ية عت يلكُوقد و. مجلاعة ماففكرية وثقا يدية وفقا هضع  بو للمعارف ا تقل مجموعة أدوات الو لي
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تويقلثالث مراحل من ية ا ث  ل ناءه وبعدهقبلما ، ويه معل تويق وأ ث ا ث شأ يف بغية طرح، ل ية الفكرية اليت  تلف قضاÏ ا ن  تخم مللك
شلك أوحضلك مرحT من  179.ب هذه املراحل 

يصا ومجموعة األدوات تتخدÓا أحصاب املعارف اليخص مصممة  نونقليدية أو لسـ ية،متاملؤ يولو ج عىل املوارد ا  وال سـß لب
ثلامجلاعات ية و ية وا مم األ حملل يد هذه األدوات Dات أخرى. اهوصل س املمثل ،تفوقد  يدية ات اليتسؤ توىل تويق املعارف ا تقل  ث لت

ية  يولو جواملوارد ا باAت إىل غريحد أو يناتجلاك وبن أو دور احملفوظات أو حفامتمن (لب  ونستشارمل، أو ا) ذxلنائق ا
نني عىل أونيونقانوال يون للمؤ يا مت ا سـ يديةلسـ ية وأحصاب املعارف ا يولو تقل هذه املوارد ا لب س، أوجل بحث  اتس مؤ من (لا

يابرات أو جامع با تمج ا نت ية ةسـ تويقشاريع مب اليت تضطلعالقطاع العام واكالت أو ات، كومأو احل ،) وما إىل ذxعجام ثا  ، أول
 .اع اخلاص القطرشاكء من

سخري  ندما تومن اجلائز  ية الفكرية وغريها من األدوات القانوية محلاية املعارف  عحقوق ا ن  ذااخترشيطة ، تكون موثقةمللك
تدابري يحة لا تويقلصح ا ية ا ناء  ثأ ل معل ساعد مجموعة . ث ية الفكريةخيارات تقيمي هذه عىل دوات األستو ها تخطيطلاو مللكا ل 

ياهتصياغة و يةعندا تيجاسرتا يولو يدية أو املوارد ا ج تويق املعارف ا ب تقل لث  .ل

بري الفوللكوري  شأن حامية أشاكل ا ية  يوسكو للقوانني الو بو وا شرتكة بني الو ية ا بري الفوللكوري وذ شأن حامية أشاكل ا ية  يوسكو للقوانني الو بو وا شرتكة بني الو ية ا بري الفوللكوري وذ شأن حامية أشاكل ا ية  يوسكو للقوانني الو بو وا شرتكة بني الو ية ا بري الفوللكوري وذ شأن حامية أشاكل ا ية  يوسكو للقوانني الو بو وا شرتكة بني الو ية ا منمنمنمنوذ تعنص األحاكم انص األحاكم انص األحاكم انص األحاكم ا ب ن ن ل ي تعمل ب ن ن ل ي تعمل ب ن ن ل ي تعمل ب ن ن ل ي لمل لط لط لط ط جججج لللل
رشوع واألفعال الضارة األخرى تغالل غري ا Û رشوع واألفعال الضارة األخرىمن تغالل غري ا Û رشوع واألفعال الضارة األخرىمن تغالل غري ا Û رشوع واألفعال الضارة األخرىمن تغالل غري ا Û ملمن ملسـ ملسـ ملسـ     سـ

بو ال ته الو ية ا~ي  نة اخلرباء احلكو متد اج*ع  يا نظم مجل ثقافة شرتاك مع ع تحدة للرتبة والعمل وا لنظمة األمم ا ي مل يوسكو(م نا ) ل
نة  ية يف  منوذ سـنص األحاكم ا ج ية الفكرية ألشاكل . 1982ل مللكونص األحاكم عىل منوذج خاص للحامية عىل غرار حامية ا ت

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بري الفوللكوري، /ل بواليت لتعأشاكل ا تعملهتا عىل نطاق واسع ياكنت ا9ول األعضاء يف الو سـ قد ا
 .ما شيئا

بري الفوللكوري من Dة، وبني  تعدي عىل أشاكل ا ية إىل احلفاظ عىل توازن بني امحلاية من أعامل ا منوذ تعوسعى األحاكم ا ل لت ج ل
يع عىل زÏدة تطوير ورش الفوللكور من Dة أخرى ناحلرية وا بري. لتشج بار كون أشاكل ا Û تعوتأخذ األحاكم بعني لت  ع

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

يدي ثقايف ا بري ا تقلوحتظى أشاكل ا ل لتع ية من /ل منوذ بري الفوللكوري محلاية مبوجب األحاكم ا جأشاكل ا ل تغالل غري "لتع Ûسـ
رشوع واألفعال الضارة األخرى نيت". ملا تقصاء لالطالع عىل جتارب ا9ول يف 2001 و2000 سويف  بو ا سـ، أجرت الو ي

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

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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