
 

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 نومفرب 24: لا

 الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

  والفولكلور التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد

  عشرة السابعة الدورة
سمرب10 إىل 6جنيف، من   2010ي د

 امللكية امنظ يف" العام امللك "مصطلح معاني عن مذكرة
 وأشكال التقليدية املعارف محاية إىل خاصة إشارة مع الفكرية
  الفولكلور/التقليدي الثقايف التعبري

 ثويقة من إعداد األمانة

 مقدمة
يدية والفوللكور يف دورهتا  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلقررت ا ث ن ل لللج مللكملع م

رش سادسة  عا يح " أن عىل األمانة 2010 مايو 7 إىل 3 اليت عقدت من ةل تتأن تعد و مذكرة عن معاين  [...]ّ
بري " املكل العام"مصطلح  يدية وأشاكل ا ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف ا تعيف نظام ا لتقل ل مللك

يدي  ثقايف ا تقلا يةلل بارها ويقة إعال ماب ث    1".عت

ية سـمعلومات أسا
 

تكرها يقال يف امل .2 تكون عامة من مواد غري ملموسة ال  ية الفكرية، إنه  ياق قانون ا حتكل العام، مأخوذا يف  ي مللكسـ
ية هامللكحقوق ا تغال تخداهما أو ا ناول أي خشص يود ا ل الفكرية ويه إذا يف  سـ سـ مت ً. 

بل معىن قانويا واحدا موحدا .3 يا ال  با  هوما مطاطا  بقى املكل العام  نومع ذكل،  تقل يقي ب نسمف ناه ووقعه بل. م مع إن 
يا هام  هوما بعد  يس  ية الفكرية  جليف نظرية ا ف مف ل نادر أن . مللك نصوص القانوية، ومن ا لوقلام جند الاصطالح يف ا ن ل ّ

 .تناط به قواعد حمددة
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ية"لويس املكل العام  .4 مللكيض ا ية اخلاصة مرهون " نق تاكر احملكوم اب بعض إىل أن الا مللكابلرضورة، بل يذهب ا ب ل
ية الفكرية2.ام غينبوجود مكل ع يه ا ثارة ما ال  تصار املكل العام يف  مللك إذن ال ميكن ا خ ومن األحرى . حتمخ

ها 3.القول بأن املكل العام مصدر مثني يف حد ذاته ياسات العامة من الضمن أهدا شائع أن تذكر ا ف  بل من ا سـ لل
همة احلفاظ عىل مكل عام غين وصلب  .ملا

ياق حامية املعارف ا .5 تقوأما يف  متعات لسـ ية وا شعوب األ نظور ا يدي ومن  ثقايف ا بري ا جمليدية وأشاكل ا صل ل تقل ل تع مل ل ل
هوم  بق  ية،  مفا يط ميكن " املكل العام"حملل يدي من امحلاية  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا فلعزل املعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل

رشوع ها متلاك غري  تربير  هوم  تخدام ا ما ل ّسـ متلك بعض إىل أن ثقافات ا4.ملف نح عن ل ويذهب ا يني  جتساكن األ صل ل
هوم  سـهتجن  تفاهئا، بل  ية وا يزي بني ا مفا تمللك ن يدية، يف . من أصهل" املكل العام"لمت بدو املعارف ا تقلوقد  لت

شاع متع الواحد يه ا شاركة يف ا به  مبواد املكل العام ألن ا ملظاهرها، أ مل ثريا ما . جملشـ متعات  كعىل أن تكل ا جمل
ية حتدد من يودا اجامت َتفرض  ع تخدام معرفة ما يف ظرف ما، إن اكن من خشص حيق هل ذكلق ترب . سـ حيق هل ا ُتعو

شعب األصيل من األبد إىل األزل ثقايف  ثابت من الرتاث ا رس واملقدس واجلزء ا للبعض املعارف من ابب ا ل ل  5.ل
نهتك  يدي يف املكل العام أن  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا يومن شأن إسقاط املعارف ا تقل ل تع لتقل ل حرمة العديد من ل

هقرى ونطرح عرضة  ية ا ثقا سارع القمي ا ندرج يف الرتاث احلي  رسية مما  نارص غري امللموسة واملقدسة وا تا ل ت ي ل لقلع ف فت
رشوع ملمتكل غري ا تغهل 6.لل يع  يع إمنا ا ناول ا نارصو املكل العام بأن املورد اذلي يكون يف  سـ ويدفع  مجل مجل سيت م م

تاكفؤ يدي من حركة ويف املقابل، قد خيىش . لاب ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلنارصو حامية املعارف ا ل تع لتقل ل ل م
نظامي تاملكل العام أن تضع اإلسان العادي حتت رمحة سوق ال تعرف نظاما أو  ية 7.ن شعوب األ صل وذلا رمبا تدعو ا ل

نوعة يف ية ا ية إىل تضمني تعريف املكل العام عددا من اآلراء العا متعات ا توا مل ملحملل شاع املعرفةجمل بعض . م  تج ا لو حي
شاع معريف تداخل أو  نوع  تعدد  مبأن ما من مكل عام واحد بل هو  مت بعض يف هذا الصدد 8.مم ل واقرتح ا

ية" يدية تو فيقمعارف   9".تقل

يدي بطابع املكل العام  .6 ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا بعض إىل أن متزي املعرف ا تقلومن هجة أخرى، يذهب ا ل تع تقل لل ل ل
هافهيا من ا تعا تجددها وا سمح  شمية اليت  ن ب ت تاكر . لق متع احمليل وال غريمه قادر عىل اإلبداع والا بفال أفراد ا جمل

ية اخلاصة تكرته حقوق ا ثقايف غري امللموس إذا ما ا ناد إىل الرتاث ا مللكابال ح لت وابملغاالة يف حامية أشاكل . س
تقل األعامل اليت  تقلص املكل العام  ثقايف  بري ا تا تسف ّ ي ل يهلتع نانني من . لند إ لفإذن، قد تكظم تكل األنظمة مهة ا

يدية والولوج يف  يدية بطرائق غري  ناول األمناط ا ية  يدمه ا ية اذلين يودون تطوير تقا شعوب األ تقلا تقل ن ل صل لل بت لف

                                                           

2 CHANDER, A. and M. SUNDER, “The Romance of the Public Domain”, 92 CAL. L. REV. 1331 

 (2004), at 1334, 1340 
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(Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil) and bioDevelopments-International Institute (Ithaca, U.S.A) 

4 VAN CAENEGEM, W., “The Public Domain:  Scienta Nullius?”, [2002] E.I.P.R., 324 
5 “Implementing a Traditional Knowledge Commons”, Natural Justice, 2010, p. 40 
سةتقرير ادلورة  انظر 6  80 الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/5/5 (ماخلا
ية  7  CHANDER, A. and M. SUNDER: 1341 من ص 2شـانظر مرجع احلا
8 RAVEN, M., “Rethinking the Public Domain: A Challenge for Knowledge-sharing Societies in the 

Information Age”, Work in Progress, Vol. 17, Number 2, Summer 2005, p. 23 
ية  9  ”Implementing a Traditional Knowledge Commons“: 5شـانظر مرجع احلا
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ية نون اإلبدا نافس فهيا ا سوق اليت  عا لفل بق أن القوانني قد . تت بة ما  سـوعا تار" ّجتمد"ق ثقافة يف حلظة من ا لا خي ل
يدية من صوت معارص شعوب ا تقلوحترم ا  10.لل

هم دور  .7 ها بأن  بكرا يف  تلف تكل اآلراء، أقرت  باهنا  نة يف  فوإذ أخذت ا معل ّم ّ خم سـ ِوكفافه " املكل العام"حللج
يدي من  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا يل حامية املعرف ا نه يف  تغىن  تقلوحدوده من الرضورة ما ال  ل تع تقل حتل ع لسـ ل ل ي

ي مللكنظور ا نة يف 11.ة الفكريةم نة إىل ذكل املوضوع وقررت ا شاركني يف مداوالت ا للج وقد أشار عدة  للج م
ية سأةل بطريقة مركزة و تحرير ويقة تعاجل هذه ا رشة أن توعز  سادسة  مهنجدورهتا ا مل ث ب ع  .ل

تلف معاين  .8 تفي بوضع نطاق  ساسة، وحتاول هذه الويقة أن  سائل معقدة و خملوهذه ا ث ح عامة مع " املكل العام"تكمل
سري أو مقاربة  سعى إىل طرح أي  يدي، وال  بري القايف ا يدية وأشاكل ا تفإشارة حمددة إىل املعارف ا ت تقل تع لتقل ل ل

بو ئات الو شأن املكل العام يف سائر  شات  نا يوال تود اإلخالل بأية  ي ب هق  .م

ثية هذه الويقة بن
 

باع  .9 ناقش مرفق هذه الويقة املوضوع بإمعان واب بق،  تيف ضوء ما  ث ي يةسـ تا ناوين ا لا ل  :لع

 مالحظات عامة؛: تعريف املكل العام )أ

ية الفكرية؛ )ب تلف جماالت ا مللكوتعريف املكل العام يف   خم

تصةل ابملكل العام ومعانهيا؛ )ج  ملوحتديد املصطلحات واملفاهمي ا

بو؛ )د ئات الو شة املكل العام يف سائر  نا يو ي هق  م

نة؛ )ه شة املكل العام يف هذه ا نا للجو ق  م

شري إىل  )و يدي اذلي  بري القايف ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا ميي  رشيع الوطين واإل يوا تقل تع تقل ب لت ل ل قل ل
 .العام املكل

هذه ادلورة  .10 شت يف ويقة أخرى أعدت  ياق هذه الويقة من بعض املصطلحات اليت نو تفادة يف  لوميكن الا ث ق ث سـ سـ
نونة  ملعيه الويقة ا تلف األش"ث ترص  خملقامئة ورشح تقين  يديخم تخذها املعارف ا تقلاكل اليت قد  " لت

(WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9). 

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه الويقة  .11 ثإن ا للج
ها  .فقومر

 ]ييل ذكل املرفق[

 

 

                                                           

نوان  10 بعانظر ويقة تقدمت هبا امجلاعة األوروية  ب بري الفوللك"ث  HAIGHTوأيضا. )WIPO/GRTKF/IC/3/11(" وريلتعأشاكل ا

FARLEY, C. “Protecting Folklore of Indigenous Peoples:  Is Intellectual Property the Answer?” 30 Conn. 

L. Rev. 1, 1997 يدي يف الويقة ثقايف ا بري ا شأن امحلاية القانوية ألشاكل ا يل اجملمع  تح ث وا تقل ل تع ن ب ل لل ل ّWIPO/GRTKF/IC/5/3 
يل 11 تح ل انظر ا ية ل شـاجملمع املذكور يف احلا  15 أعاله، الفقرة 10ّ
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 املرفق
 املرفق

يدية " املكل العام"مذكرة عن معاين مصطلح  ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف ا لتقليف نظام ا مللك
يديلتوأشاكل ا ثقايف ا تقلبري ا ل  الفوللكور/لع

 تعريف املكل العام مالحظات عامة .أوال
ية الفكرية .1 ياق ا مللكيف معظم احلاالت اليت جاء فهيا تعريف للمكل العام يف  تعريف حول ثالثة حماور 1سـ متحور ا ل  ي

نفاذ نفاذ إلهيا وإماكية ا ية يه الصفة القانوية للامدة وحرايت ا لر ن ل ن  .ئيسـ

يل ا .2 ملوعىل  ية سب نفات اإلبدا عثال جاء يف قاموس بالك القانوين تعريف املكل العام بأنه مجموع الاخرتاعات وا ملص
تخداهما بال عوض تاحة للك راغب يف ا ية الفكرية وا ية حبقوق ا سـغري ا مل ندما تفقد احلقوق يف . مللكحملم ُو ع

نقيض ندما  تجاري أو  رس ا تجارية أو الرباءة أو ا نف أو العالمة ا تا ع ل ل ل ية الفكرية اليت ملص مللك تكل احلقوق، تؤول ا
ها ها من غري أن حياسب عىل انهتاك  بح بإماكن أي خشص أن  لحتمي تكل احلقوق إىل املكل العام و ّمتلك ي  وقد 2.يص

بوعات  ية الفكرية هو مجموع ا ياق ا ية املصغرة أن املكل العام مأخوذا يف  ثا بعة القاموس ا ملطجاء يف  سـ ن ل مللكط
ية حبق املؤلف أو براءة الاخرتاعوالاخرتاعات وطر نع غري ا حملمائق ا  3.لص

ثالثة .3  :لويرد أدانه وصف للمحاور ا

ية الفكرية .ألف توقة من ا مللكاملواد ا ملع
 

ية الفكرية .4 توقة من حقوق ا بارة عن مصادر املعلومات ا مللكاملكل العام  ملع ية 4ع توقة من ا مللك أو املوارد ا ملع
ية الفكرية أو املعلومات اليت تك5الفكرية ها حقوق ا يعة اإلسان من غري أن  مللكون  ّبل تك ن توج 6صن من، أي لك 

ية الفكرية يا مبوجب ا مللكفكري مل يكن قط  تكون املكل العام من لك ما مل 7.أو مل يعد كذكل محم بارة أخرى،  ّ و ي بع
تحق حامية حق املؤلف أو 8يكن من أصهل أهال للحامية تقر إىل األصاةل  ثل لك ما  م  يف ثل الاخرتاع اذلي ليسـم

                                                           

ثال 1 هوم همم يف جماالت القانون األخرى انظر  ية الفكرية  مهوم ا مف مللك  First Amendment rights of access, government secrecyمف

agreements, espionage law, laws regulating classified information and munitions lists, and the Freedom of 

Information Act . انظر أيضاLEE, E., “The Public's Domain:  The Evolution of Legal Restraints on the 

Government's Power to Control Public Access Through Secrecy or Intellectual Property,” 55 HASTINGS 

L.J. 91 (2003), at 97 .ية الفكرية ياق ا هوم يف  ترص هذه الويقة عىل ا مللكو ملف سـتق  .ث
نة لعام  (1027قاموس بالك القانوين،  2 ثا بعة ا ما ل  )2005لط
ية لعام  (569قاموس بالك القانوين،  3 ثا بعة ا نا ل  )2001لط
4 SAMUELSON, P., “Mapping the Digital Public Domain:  Threats and Opportunities,” 66 Law & 

Contemp. Probs. 147 (2003) 
5 SUTHERSANEN, U., A2K and the WIPO Development Agenda:  Time to List the “Public Domain”, 

UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Policy Brief Number 1, December 2008 
6 BOYLE, J., “The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain,” 66 LAW & 

CONTEMP. PROBS. 33 (2003), at 59-60, 68, and BOYLE, J., “Foreword:  The Opposite of Property?”, 66 

LAW & CONTEMP. PROBS. 1, 29-30 (2003) 
ية  7  .5شـانظر املرج املذكور يف احلا
شمل املكل العام اجمل8 يهي وقد  يعة وما إ بادئ وقوانني ا شافات واملعلومات واملفاهمي وا لردات اكألفاكر والا ب مل لطت ية . ك . 5شـانظر املرجع املذكور يف احلا

ترب تكل اجملردات جزءا من املكل العام بعض ال  يععىل أن ا ثال . ل  ROSE, M., “Nine-Tenths of the Law:  The Englishمانظر 
Copyright Debates and the Rhetoric of the Public Domain”, 66 LAW & CONTEMP. PROBS. 75 (2003), 

 GORDON, W., “On Owning Information:  Intellectual Property and the Restitutionaryوأيضا 80 ص 

Impulse”, 78 VA. L. REV. 149, 163 (1992) 
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ها، ومن لك ما هو  ية الفكرية أو سقوط " معتوق"يسـتحقال يفي رشوط الرباءة أو ال  مللكبفعل إبطال حق ا
ته ية، مل تطلب حام نا ية ا ياق ا نه، يف  ياحلق، ومن لك ما يكون أهال للحامية و ع لص مللكسـ  .لك

بعدها  .5 ية الفكرية  تق من ا بويف هذا املضامر تركزي عىل صفة ا ية الفكريةمللكلع تفاء حقوق ا مللكالقانوين وعىل ا . ن
ية الفكرية يه قوانني ا تعريف مبعزل عام  نوع من ا هم هذا ا مللكومن العجز  حتمف ل وهكذا يكون املكل العام لك ما . ل

بارات امحلاية القانوية، أي أنه  تلف ا نبقى بعد فرزه  ت مبخ ته"خي ييض لك ما جيوز حام  9.نق

بار امل .6 شائع ا تومع أن من ا ية عل بةل حبقوق ا ية الفكرية وإما  توق من ا مللكادة إما آيةل إىل املكل العام ا مك ّمللك ملع
تواصةل من الصفات القانوية ما بني هذين الطرفني سةل  يات املكل العام  تضح من أد نالفكرية،  سل ب  10.مي

تخدامه وال جيوز ما لك  .ابء  ّمتلكهسـجيوز ا

تخداهما حل .7 ثارية فاصل سـبني مصادر املعلومات اليت جيوز ا ها حقوقا ا ئرية واملصادر اليت ميارس علهيا ما سـتلك
 11.حامس

تخدامه .8 هور قد يود ا ناول أي فرد من عامة ا تاح يف  سـويقال يف املكل العام ما هو  مجلت  ألي غرض من غري 12مم
 .أن يضطر إىل طلب املوافقة أو اإلذن من ماكل حق ومن غري عوض

تعمل لإل .9 بق أن الاصطالح  سـضف إىل ما  شارة إىل املواد أو املقومات اليت ال ميكن ألحد أن يقمي علهيا مسـ
ية خاصة بل  ملكملاك، أي أهنا ال  شاع يف . تق موما هو يف املكل العام ال يكون ملاك خاصا ألي فرد، بل هو 

يد أو رشط تخدمه بال  هور  قناول ا سـمجل ليت  13.م

تاح .جمي نفاذ إىل ا تاح وإماكية ا ملا ل ن مل
 

بعض بأن امل .10 لتج ا بح ملاك عاماحي يه  نفاذ إ نه ا هور  يصكل يكون عاما مبعىن أن عامة ا ل فل ميك تدعي هذه 14.مجل تسـ و
يزي بني ما هو  يه واقع يف املكل العام، إذن جيب ا نفاذ إ يس لك ما ميكن ا تني، أوالهام أن  متاحلجة مال ل ل لحظ ل

يه نفاذ إ هور ا هور وما ميكن لعامة ا لتاح لعامة ا ل مجل مجل هوم وجتدر اإلشارة يف . م نفاذ  مفهذا الصدد إىل أن إماكية ا ل ن
تفاوتة مسـيب أي أهنا تكون بدرجات  نفاذ  15.ن يس لك ما يف املكل العام ميكن ابلرضورة ا تني أن  لواثين املال لحظ

يه، عىل عكس ما تزمعه احلجة املذكورة   .لإ

                                                           

9 SAMUELS, E., “The Public Domain in Copyright Law", 41 J. COPYRIGHT SOC’Y U.S.A. 137 (1993),  
 SAMUELSON, P., Enriching Discourse on Public Domain, 55 Duke Law Journal 101(2006) 105 مقتبس يف 

ية 10  151 أعاله، ص 9شـ انظر املرجع املذكور يف احلا
11 BENKLER, Y., “Free as the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure of the 

Public Domain”, 74 N.Y.U. L. REV. 354, (1999) ية 326-361 ص بس يف املرجع املذكور يف احلا شـ،  سن، 9تمق سامو يل  ل
 121 ص
ثال 12    ”,Copyright and Fair Use, Stanford University Libraries, “Welcome to the Public Domainم انظر 

<http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter8/8-a.html>)  نفات هور ميكل تكل ا ملصا مجل
نان الفرد ها. لفال املؤلف أو ا نه أن  ئذان ولكن ال  تخدهما من غري ا ميلكوبإماكن أي أحد أن  ميك ست  ).يسـ

13 REESE, A., The New Unpublished Public Domain 2 (Aug. 2005))  بس يف 48ص ) نشورمخمطوط غري مقت، كام هو 
ية  سن، ص9شـاملرجع املذكور يف احلا سامو يل   135 ل

ية  انظر 14 سن، ص9شـاملرجع املذكور يف احلا سامو يل   166 ل
ية  انظر 15 سن، ص9شـاملرجع املذكور يف احلا سامو يل  بارها رسا حمفوظا. 153 ل يص . عتمن املمكن احلفاظ عىل بعض املعلومات اب خمفن املمكن تر

ية أو الرصحيةاألرس رسية ا يود ا ها بطريقة ما إىل خشص أو أكرث من خشص رشيطة أن ختضع إىل  نار أو  لضمل ق ثال . (نقل يل ا ملانظر عىل  بس
POOLEY, J., TRADE SECRET LAW § 9.04[2] (1997.(( نفاذ إىل املعلومات نه ا بعا ملن  يدي  ها ا يص يف طا نوع الرتا ل  ت ي ميكت بع خ لتقت

تخداهما وألي األغ  .راضسـوا



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 

Annex 

3  

 
تع ابمحلاية 1.جمي نه  يه  نفاذ إ متميكن ا ل يل  لك

تاحة من خالل  عىل عكس بعض املفاهمي، ال تقع موا .11 نفاذ إلهيا أو جملرد كوهنا  مد يف املكل العام جملرد أنه ميكن ا ل
توح تاحف العامة . مفمصدر جماين و ية املعلقة عىل حوائط ا نفاذ إىل اللوحات الز ثال، ميكن ا يل ا ملفعىل  ل تمل يب س

سموحا به، لكن ذكل ال  تصوير الفوتوغرايف  ها من خالل ا سا مجماان وميكن أن يكون ا ل خن يعين أهنا تقع يف سـت
يدي عرب . املكل العام ثقايف ا بري ا نف ما أو يف الواقع شلك من أشاكل ا ساخ  ثل، إماكية ا تقلواب ل تع مص ن ن لمل ل سـت

شلك يقع مضن املكل العام نف أو ا لاإلنرتنت ال تعين أن ذكل ا 16ملص

 

يه 2.جمي نفاذ إ لغري محمي لكن ال ميكن ا  ل

يه ما يقع يف املكل العام ال يضمن يشءكون  .12 نفاذ إ ليف حد ذاته حرية ا ية . ل ياب امحلاية مبوجب ا مللكوال ميكن  لغ
نفاذ جماان إىل سخ من مواد من أعامل تقع يف املكل العام نالفكرية يف حد ذاهتا أن تفرض ا  17.ل

باء .13 يف أو أ نفات املكل العام دوما دون تاك عويف الواقع، ال تكون  ل توقف . مص ثال، ميكن أن  يل ا تفعىل  مل سب
رسية وغريها من األرسار نإماكي نفات املكل العام عىل القوانني اليت حتمي املعلومات ا نفاذ إىل بعض  لة ا مص ل

شف عهنا تجارية من ا لكا يات هائةل من املعلومات . ل نفاذ إىل  مككام يكون من املمكن للعامة ا مثل جسالت (ل
شاف تكل ) احملامك هد الالزمني ال كتلو كرس من يرغب يف ذكل الوقت وا يا، ال يكون من جل معلاملعلومات، لكن 

بري نفاذ إلهيا إىل حد  كاملمكن ا ية إىل امحلاية أوجه الاتفاع وأن 18.ل ية الرا تدابري ا يد أيضا ا ن ومن املمكن أن  ن مل لتقتق
تحايل، مما يؤثر يف حدود املكل العام نص عىل ماكحفة ا ية  لند إىل أحاكم رش ت يع ت  . تست

يق للمكل .14 ناك يف الواقع تعريف  ضو بارة عن ه ترب أن املكل العام هو  ع العام  نفاذ إلهيا، "يع لمعلومات ميكن للعامة ا
رسية تعدي عىل أي حق قانوين وال خيل بأي الزتام اب لوال يؤدي الاتفاع هبا إىل ا ل تضمن [...]. ن [...] ي وهو 
نظامت ادلوية و ية اليت تصدر عن احلكومات أو ا ياانت العامة واملعلومات الر تتيا ل مل مس   19."حها طوعالب

شف عهنا للعامة .15 نفات اليت مل  شورة أو ا نفات غري ا يكوشمل أيضا بعض تعاريف املكل العام ا ملص ن ملص وكام . ملت
نفات املكل العام اليت ال ختضع حلق املؤلف حني ال يكون  ساؤل عام يقصد  تعني ا ثني،  با مبصشري أحد ا ت ي ل لي ح

نفاذ إلهيا لنا للعامة ا بعض أنه إذا20.ممك ية ومهنا احلق ل ويرى ا ية  تلكون حقوقا  نفات  للملك اكن أحصاب ا خشص مي ملص
نفات مكل  نافع من وجود  نفات وأوجه الاتفاع هبا، فإن العامة ال جتين ابلفعل أية  نفاذ إىل ا بة ا مصيف مرا ن ملص مل ق

شورة ية الفك. منعام غري  شموةل حبقوق ا نفات غري ا بة املادية املفروضة عىل ا مللكوميكن للمرا ملق نح ملص مترية أن 
ية الفكرية يازات اليت توفرها قوانني ا بة أوجه الاتفاع من الا تعلق مبرا يازات أكرب فامي  مللكا تق ن ي مت 21. م

 

                                                           

يل الرمقي  16 هل ا لتسجمن املمكن أن  ثقايفيس يه لالعىل الغري ثوتويقه  لللرتاث ا نفاذ إ لا رشوع ل ملتفاع غري ا بار به ن تغالهل، مبا أنه من املمكن ا توا عسـ
يه ند الاطالع  علاملضمون جزءا من املكل العام   .ع

بو عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 17 يه، ، ر واملكل العاميدراسة نطاق للو  7.، ص2010ليين دوزو
ية  18  SAMUELSON: 154. ، ص9شـانظر مرجع احلا
يربين 19 تخدامه وتعممي الاتفاع ابجملال ا تعدد اللغوي وا شأن تعزيز ا يوسكو  ية ا سـتو ن سـ ل ب ن ل  .لص
ية  20  REESE: 48. ، ص13شـانظر مرجع احلا
سه، ص 21  25-24.نفاملرجع 
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تاحة للعموم  3.جمي يدية ا ملاملكل العام واملعارف ا  لتقل

نافع اخلاصة  .16 نفاذ وتقامس ا سائل ا تعلق  يدية، سمل اخلرباء بأنه، فامي  مليف جمال املعارف ا ل مب ي ية لتقل ثابملوارد الورا
يدية املربطة هبا تواملعارف ا ية الواقعة مضن 22لتقل يدية املربطة ابملوارد الورا يزي أسايس بني املعارف ا ث، يوجد  ت تقل لمت

تاحة للعموم" املكل العام" ية ا ملواملوارد الورا  :ويذكر أحد تقارير اخلرباء اآليت. ث

شري  - تخدم  يلقد خرج مصطلح املكل العام اذلي ا بق عىل املعارف لسـ ياقه و ية عن  طإىل اإلاتحة اجملا سـ ن
تاحة للعموم ية ا يدية املربطة ابملوارد الورا ملا ث ت تاح جماان. لتقل تاح للعموم ال يعين أنه  هوم العام ملا هو  موا م . ملف

تفق علهيا بني الطرفني  هوم العام لإلاتحة للعموم وجود رشط لفرض أحاكم  مومن املمكن أن يعين ا ملف
نفاذمثل ادل ته . لفع مقابل ا تايل إات ثابة جزء من املكل العام ميكن اب يدية  تربت املعارف ا حولطاملا ا ل مب تقل لع

رش ثقايف اخلاص و ياقه ا يه وخيرج عن  نفاذ إ تجماان ما إن يمت ا ل سـ ل لكن ال ميكن الافرتاض بأن املعارف . ينل
مت يحت للعموم ال  ية اليت أ يدية املربطة ابملوارد الورا تنا ت ث ت هوم اإلاتحة للعموم، . ي ألحدلتقل مفففي إطار 

يدية حني ميكن حتديده، وكذكل  نرية من صاحب املعارف ا نا طلب املوافقة األوية ا تقلمازال  لل ت ملسـممك
يري يف الاتفاع من أي موافقة أوية  تضح أي  نافع، حىت حني  تقامس ا تعلقة  ليق األحاكم ا ن تغ ي مل ب مل تطب

بل ها من  قنرية مت تقد مي ثال أن وحني ال. مسـت نا لدلوةل  يدية، يظل  م ميكن حتديد صاحب املعارف ا ممك لتقل
يدون  23.ملسـتفتقرر من مه ا

يدية عىل نطاق واسع للعموم وميكن إاتحهتا من خالل واثئق مادية وعرب اإلنرتنت وغري  .17 لتقلوميكن إاتحة املعارف ا
يل يدي. لتسجذكل من وسائل الاتصاالت أو ا شف عن املعارف ا تقلوميكن ا ة للغري أو لغري األعضاء يف للك

ية  متعات األ ترصحي أو بدون ترصحي من ا يدية،  نحدر مهنا املعارف ا ية اليت  ية وا متعات األ صلا ب تقل ت حملل جملصل لجمل
ية  نونة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9ثانظر أيضا الويقة (حمللوا تلف : ملعا تضب  خملقامئة مع رشح تقين  مق

يديةاألشاكل اليت قد توجد فهيا املعارف  .)لتقل ا

يا ًاث ية الفكرية .ن تلف جماالت ا مللكتعاريف حمددة للمكل العام يف   خم

هوم املكل العام عىل جماالت الرباءات وحق املؤلف  .18 بق  تعريف الوارد يف قاموس بالك القانوين،  شري ا مفكام  نط ل يي
تجارية تجارية واألرسار ا لوالعالمات ا  .ل

 املكل العام وقانون حق املؤلف .ألف

يا يف نظام حق املؤلفيشلك .19 بدأ أسا سـ وجود املكل العام   24.م

 تعريف أسايس 1.ألف

ية والفنتطبق  .20 نفات األد ية برن محلاية ا باتفا ملص ية حزي ) 1971 (ق ند دخول الاتفا نفات اليت،  قعىل اكفة ا ع ملص
بب انهتاء أجل امحلاية شأ  نفاذ، مل تقع بعد يف املكل العام يف بدل ا بسا نمل 25."ل

 

ية، يكون املكل العام هو ومبوجب الات .21 ية ابحلقوق اجملاورة اليت ميكن ألي خشص "قفا حملمنطاق األعامل واملواد ا
سداد أجر ملالك حق املؤلف واحلقوق  ها دون احلصول عىل إذن، ودون الالزتام  تغال بالاتفاع هبا أو ا سـ لن

                                                           

يني والقانويني 22 ن يف اجامتع فريق اخلرباء ا نفاذ إىل املوارد لتقن شأن ا نظام ادلويل  ية يف إطار ا يدية املربطة ابملوارد الورا لاملعين ابملعارف ا ب ل ث ت لتقل
نامجة عهنا، مزي اخلرباء بني مصطلحي  نافع ا ية وتقامس ا لالورا مل يدية املربطة ابملوارد "متاح للعموم"و" املكل العام"ث تعلق ابملعارف ا ت، ال سـامي فامي  تقل لي

ية  . ثالورا
نفاذ إىل  23 شأن ا نظام ادلويل  ية يف إطار ا يدية املربطة ابملوارد الورا يني والقانويني املعين ابملعارف ا لانظر تقرير اجامتع فريق اخلرباء ا ب ل ث ت تقل ن لن لتق

نامجة عهنا  نافع ا ية وتقامس ا لاملوارد الورا مل  UNEP/CBD/WG-ABS/8/2(ث
24 LITMAN, J., “The Public Domain”, 39 Emory L.J. 965 (1990.( 
ية والفن18من املادة ) 1(الفقرة  25 نفات األد ية برن محلاية ا ب من اتفا ملص  .ق
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ية  ياب معاهدة دوية  وكقاعدة، يعزى ذكل إىل انقضاء فرتة امحلاية مبوجب تكل–ملعناجملاورة ا ل احلقوق أو  غ
بدل املعني تكل األعامل واملواد يف ا لتكفل امحلاية   26".ل

تعريف هو يف األساس سليب ألن نطاقه خيالف نطاق امحلاية مبوجب حق املؤلف .22 شمل 27.لوهذا ا ي فاملكل العام 
ية للحصول عىل امحلاية مبوجب ح يفاهئا معايري األ ية اليت، لعدم ا ثقا هلاملواد ا تل ق املؤلف أو النقضاء فرتة امحلاية سف

ية مبوجب حق املؤلف باب أخرى، تكون غري  محممبوجب حق املؤلف، من بني مجةل أ يان، . سـ حويف بعض األ
نفات اليت انقضت فرتة حاميهتا مبوجب حق املؤلف  يث يركز فقط عىل ا يق،  تعريف أ ملصيكون نطاق ا ض . 28حل

تضمن املكل العام امل شأن حق املؤلف يومن املمكن أيضا أن  رشيع  بل وجود أي  تحدثت  بواد اليت ا ت وميكن (قسـ
يدي ثقايف ا بري ا شمل تكل املواد أشاكل ا تقلأن  ل تع لت شلك ما مبوجب ) ل ية  نفات  بوأجزاء أو جوانب من  محم مص

ية مبوجب حق املؤلف تعني اإلشارة إىل أنه نظرا ألن امحلاية مبوجب 29محمحق املؤلف رمغ كوهنا يه ذاهتا غري  ي و
نف ما يف بدل واحد ويكون مضن املكل  مصحق املؤلف تكون سارية يف إقلمي ما، فإنه من املمكن أن تمت حامية 

ية املربطة حبق املؤلف حمدو. العام يف بدل آخر تكذكل، إذا اكنت احلقوق املا ية حمددة، فإن احلقوق دل منة بفرتة ز
بقى إىل األبد نوية ميكن أن  تا  .ملع

 يف املكل العام " نأوجه الاتفاع" 2.ألف

ية  .23 تضمن تكل املواد  نفات اليت  محمتركز بعض تعاريف املكل العام عىل حرية الاتفاع مبواد حىت وإن اكنت ا ت ملص ن
ية الفكرية سب بل وأيضا أوجه 30.مللكمبوجب حقوق ا ية و تضمن املواد غري ا ح وهذا يعين أن املكل العام ال  حملم ي

ية  نفات  ية  محمالاتفاع غري ا مبص حملم ناءات املفروضة عىل حق املؤلف أون  سـتثمبوجب حق املؤلف، مبا يف ذكل الا
شمل املكل العام 31.نالاتفاع العادل ية "ي ومن مث، ميكن أن  نظمة مبوارد معلومات  محمأوجه الاتفاع غري ا مل ن

ية الفكرية شلك آخر، لكن 32مللكمبوجب ا متزية  نا أو العادةل دون مواربة أو ا ب، أو املرصح هبا  تستبعد أوجه ملمض
ية  شلك آخر عقب اختاذ إجراءات قضا متزية  ترب يف هناية املطاف عادةل أو  ثرية للجدل اليت قد  ئالاتفاع ا ب تع مل من

 33.طويةل األمد

ية مبوجب حق املؤلف، لكن  .24 نفات مازالت  تضمن املكل العام أوجه الاتفاع  محمومن املمكن أيضا أن  مبص ن ي
يص رشوعة مبوجب تر بحت  خأ م يه، 34.ص ية مبوجب عل و شمل املكل العام املواد اليت وإن اكنت  محمميكن أن  ي

تخداهما يوع ا نا  ها  ياز أو مرخص  تع اب سـقانون حق املؤلف،  شـ مض ت لمت ل م تاحة عىل نطاق 35.ت بار املواد ا مل وميكن ا عت

                                                           

رسد مصطلحات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 26 بو  عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة و يل الو مد ي  .ل
بو عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 27 يه،  واملكل العاميدراسة نطاق للو  .6.، ص2010لي، رين دوزو
سه 28  .نفاملرجع 
29 COHEN, J., et al., Copyright in a Global Information Economy, Aspen Law and Business, 2002. 
ية ، 30  SAMUELSON: 146.  ص9شـانظر املرجع املذكور يف احلا
بو عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 31 ية  ، انظر املرجع املذكور  واملكل العاميدراسة نطاق للو  .11و 9. ، ص27شـيف احلا
ية 32  ، وانظر أيضا BENKLER: 362-361. ، ص11شـ انظر املرجع املذكور يف احلا

MERGES, R., “A New Dynamism in the Public Domain”, 71 U. CHI. L. REV. 183, 184 (2004 ( بس مقتكام هو 
ية   .SAMUELSON: 9شـيف املرجع املذكور يف احلا

ية ،انظر املرجع املذ 33  SAMUELSON: 146.  ص9شـكور يف احلا
ية  34 بو عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام، انظر املرجع املذكور يف احلا شـ دراسة نطاق للو  انظر أيضا . 11و 9. ، ص27ي

NIMMER, D. et al., “The Metamorphosis of Contract Into Expand”, 87 CAL. L. REV. 17, 23 (1999 (و كام ه
ية  شـبس يف املرجع املذكور يف احلا  .SAMUELSON: 151 ص 9تمق

ية  35  SAMUELSON: 121.  ص9شـانظر املرجع املذكور يف احلا
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ية اليت  نا مبراعاة ا يص املامثةل مضن املكل العام ر ية والرتا تو يفواسع مبوجب حقوق اإلبداع ا خ لكيق هف يلكة ل هتمت هبا 
يص  36.خالرتا

ثلو .25 تطابقة  بديةل اليت تاكد تكون  يغ ا مهوم املكل العام بعض ا م لملف توح: "لص نفاذ ا ملفا توح"و" ل " ملفاملصدر ا
شرتكة تلاكت العامة غري املادية للعقول"و" ملواملعلومات ا شرتكة"و" ملما وهذه املفاهمي املمزية وإن ". ملاملعارف ا

تخدم يف  شاهبة  سـاكنت  تت تاكر واإلبداع إال يف ظل م بالغالب يف إطار الرؤية اليت مفادها أنه ال ميكن تعزيز الا
شرتكة، وهو ما يعين  توح من األفاكر واملعارف ا ملوجود خمزون  نا"مف   37".متيملاك عاما 

نفات .26 ملصوأخريا شلك أيضا ا نفات اليت نفت مية املؤلف وا ملص  بارها جزديت نطقة رمادية ميكن ا بعاهتا  تت  عط ًءا من م
 38.املكل العام

نطاق 3.ألف  لادلعوة إىل إجياد مكل عام واسع ا

نفاذ إىل مجموعة من املواد اليت توجد ابلفعل يف املكل  .27 يان أن اإلبداع يربط ابلقدرة عىل ا ليدعى يف أغلب األ ت ح
هام مهنا نفات جديدة من العدم. سـتلالعام والا بعض يرى أن املؤلفني ال يؤلفون  مصوالواقع أن ا يع 39ل جفم، 

بل يف املكل العام ها وجود سابق أي أهنا وجدت من  ية تقربا  ثقا قاإلبداعات ا ل يف  ومن مث، يضطلع املكل العام 40.ل
نا  يف أمرا  تأ ية األوية للمواد اخلام اليت جتعل ا رش ية امحلاية ا ممكسؤو ل ل ل يع ت ل بغي. [...]لمب نظر إىلينوال  املكل  (ل ا

باره اإلطار اذلي يضم امل) العام بقي من عتاب يح للجزء ا باره أداة  تحق امحلاية، ولكن اب تواد اليت ال  ت ملسـ ع تتت
تفعوا هبا نظام العمل عن طريق إاتحة املواد اخلام لإلبداع للمؤلفني يك  ينا تيس " 41.ل ية "يككام أن املكل العام  مهأ

شاط اإلبداعي 42."لنحمورية يف تعزيز ا

 

شلك املكل العام جزءا ممزي .28 ياق، ال  يويف هذا ا ية الفكريةلسـ ية مبوجب ا نفصال عن املواد ا مللكا و ما " أو 43حملمم
تودعا للموارد قامئا بذاته شلك  نه  سـبقى بعد حتديد إطار حق املؤلف، و مي لك ثقافة " وهو 44"يت ليعزز تطوير ا

ية شلك جزءا من " لفنا ًمبا أنه  ثقايف"ي هد ا لا 45".ملش

 

تني عىل دور .29 شدد ادلعوة إىل إجياد مكل عام  تصار،  مواب متعتخ بة  للمجه اإلجيايب اب باره : لنسـ ية "عتاب سـنة أسا لب
تحداث معارف جديدة نافيس"و" سـال يد ا تحمفزا عىل ا لتقل نفاذ " وعىل 47"تواصل اإلبداع"  وعىل 46"ل لإاتحة ا

                                                           

ية ، 36  .SAMUELSON. Creative commons, choosing a license: 152 و123.  ص9شـانظر املرجع املذكور يف احلا

http://creativecommons.org/about/licenses) /2010ل يويو 16ت آخر زايرة للموقع يف أجري.( 
ية  37 توحة املصدر، انظر املرجع املذكور .SUTHERSANEN, U: 5شـانظر املرجع املذكور يف احلا شات حول الربامج احلاسوية  نا مف، إلجراء  بم ق

ية ،  SAMUELSON: 123. ص9شـيف احلا
بو عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 38 ية  ، انظر واملكل العامينطاق للو  .11 و9، ص 27شـ املرجع املذكور يف احلا
ية  39  .LITMAN, J :965.  ص24شـانظر املرجع املذكور يف احلا
 DUTFIELD, G. and U. SUTHERSANEN Innovation and development, in INNOVATION انظر 40

WITHOUT PATENTS: HARNESSING THE CREATIVE SPIRIT IN A DIVERSE WORLD (Suthersanen 

U, Dutfield G, ? Boey Chow K. eds.), Edward Elgar, 2007. 
ية  41  .LITMAN, J : 968 و967. ص24شـانظر املرجع املذكور يف احلا
سه 42  .نفاملرجع 
43 COHEN, J., Copyright, Commodification and Culture: Locating the Public Domain, in THE PUBLIC 

DOMAIN OF INFORMATION (P. Hugenholtz ? L. Guibault éd., 2006),  ية بس يف املرجع املذكور يف احلا شـ كام هو  تمق
9 :SAMUELSON 
بو عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة دراسة 44 ية   واملكل العامينطاق للو  .6 ، ص27شـ، انظر املرجع املذكور يف احلا
ية  45  .COHEN, J: 43شـانظر املرجع املذكور يف احلا
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تلكفة للمعلومات يل ا لاجملاين أو  ثقايف" و48"قل ياق، .  وما إىل ذكل49"لإاتحة نفاذ العموم إىل الرتاث ا لسـويف هذا ا
يا من "للمكل العام أن يوفر ميكن  نفات جديدة وأيضا مصدرا  يف  تأ بدعون  يه ا ند إ با  نأساسا  مص ل ل مل ل غخص يست

تعمل   50.للاملواد الالزمة 

 املكل العام وقانون الرباءات ابء

 تعريف أسايس 1.ابء

تاكرات اليت ال مي .30 ارس أحد علهيا أي ببوجه عام، يغطي املكل العام يف إطار قانون الرباءات املعارف واألفاكر والا
يود هم مهنا دون  تفع هبا و ية واليت ميكن ألي خشص أن  قحقوق  تل ن يسـللملك  51.ي

بارة عن عقد اجامتعي بني اخملرتع والعموم .31 شلك عام أن نظام الرباءات هو  هوم  عمن ا ب فهو يضمن من هجة : ملف
تجاري ابالخرتاع نع اآلخرين من الاتفاع ا ثارية لصاحب الرباءة  لحقوقا ا ن مل ته سـتئ شمول ابلرباءة دون موا فق ا مل

تخصص نه يف جمال ا يد  شخص ما أن  يح  شف عن اخرتاعه بطريقة  لويلزمه من هجة أخرى اب ل ملك تف يسـت  .ت

تعني عىل  .32 ية لالخرتاع اليت، مبوجب معظم القوانني مودعييوللك براءة،  يل ا تفا بات أن يقدموا ا ن ا ص ل لتقلطل
تاح للعموم عن طريق رشها بعد  ية،  نالو ت هرا من اترخي اإليداع 18طن وبعد انهتاء ). أو اترخي أولوية الطلب(ش 

ها، ميكن للغري تخيل عهنا أو إبطا ية الرباءة أو ا لمدة صال نالاتفاع ابالخرتاع املزعوم دون موافقة ماكل تكل  لح
ية الرباءة، يكون لآلخرين حرية إدراج املعلومات يف اخرتاعات جديدة،. الرباءة ناء مدة صال حوحىت أ  ما دامت ث

نوحة يطة . ملمال ترض ابلرباءة ا نوحة اآلخرين عىل الاخرتاع يف اجملاالت ا شجع الرباءات ا حملوميكن أيضا أن  ملم ت
يات جديدة تقع . ابلرباءة نولو تطوير  شف عهنا  ثال، ميكن للغري الاتفاع ابملعلومات اليت مت ا يل ا جفعىل  تك لب لك ن مل س

نوحة ثارية ا ملمخارج إطار احلقوق الا هوم52. مبوجب الرباءة الصادرةسـتئ شة  نا مف وسوف تمت  ية "قم لتقنحاةل ا
سابقة  ية ا نا لا ع  .فامي بعد" لص

 كيف تقع الاخرتاعات مضن املكل العام 2.ابء

ية .33 تا باب ا لبوجه عام، تقع الاخرتاعات مضن املكل العام لأل ل  :سـ

نف أن يقع مضن ا  )أ ( يود قانوية عىل الاتفاع، مفن املمكن ألي  مصعدم وجود  ن ن ملكل العام، إذا مل يكن ق
ية للحامية أو  نف ال يفي مبعايري األ نف أو إذا اكن ا ية عىل ا هلناك رشيع حيدد حقوق ا ملص ملص ت مللكه

ية، شلك حمدد من امحلاية مبوجب القوانني احلا لبعد  ب 53مست

 

                                                           

 

ثال سب انظر عىل 46  .OCHOA, T., “Origins and Meanings of the Public Domain”, 28 U. DAYTON L. REVمليل ا

215 (2002), p. 215  ية بس يف املرجع املذكور يف احلا شـكام هو   .SAMUELSON: 9تمق
ثال 47 يل ا مل انظر عىل  ية بس  LITMAN, J : 966. ص24شـاملرجع املذكور يف احلا
ثال 48 يل ا مل انظر عىل   .VAN HOUWELING, M., “Distributive Values in Copyright Law”, 83 TEX. L. REVبس

ية  )2005) 1575 ,1535 بس يف املرجع املذكور يف احلا شـكام هو   .SAMUELSON: 9تمق
ثال 49 يل ا مل انظر عىل  يةبس بري  ("OCHOA.T : 215.، ص46 شـاملرجع املذكور يف احلا يات  رس سمل به أن  سـترب من ا م مل شكنع ميفويات ح نو سـ

ها وأداهئا حبرية ها و سا يفيهتوفن تقع يف املكل العام وأنه من املمكن ألي خشص ا خ يب تكت ن  .")سـ
شرتك ل50 يان ا مل ا بات ومعاهدهالب يات ا تالحتاد ادلويل  بات وملكمجلع ية  سة املعلومات اإللكرتو تمؤ ن بات  للمكس يات ا تب األورويب  توا ملكمجلع ملك

تويق ثواإلعالم وا نل يف يف الفرتة من للج املقدم  ية املعقودة يف  ثا ية يف دورهتا ا شأن ا بو  تعلقة جبدول أعامل الو ية ابملقرتحات ا تة ا نة املؤ ن ل من ب ي مل جن لت ملع ق
تايل2006ن يويو 30 إىل 26 تاح عىل املوقع ا ل وا  . htm. 7K2A/1p/clm/III/org.ifla.www://http: مل
تعلقة ابلرباءات انظر 51  ).SCP/13/5 (110، الفقرة ملتعممي املعلومات ا
نظام ادلويل للرباءات، الفقرات 52  )SCP/12/3 (39-37ل انظر تقرير ا
تعلقة ابلرباءات انظر 53  ).SCP/13/5 (114، الفقرة ملتعممي املعلومات ا
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ية حمدودة  )ب ( ت. منانهتاء مدة امحلاية مبوجب الرباءة، إذ أن للرباءة فرتة ز بدلان،  متويف معظم ا ية ل حد مدة صال
شمول حبامية الرباءة20الرباءة إىل  بح الاخرتاع غري  م عاما من اترخي اإليداع، وبعد ذكل   54.يص

تجديد  )ج ( شلك عام أن يدفع صاحب : لعدم ا ية  تيض القوانني الو نوحة سارية،  بيك تظل الرباءة ا ن طملم تق
تب الرباءات نجم عن عدم دفع رسوم. ملكالرباءة رسوم حمافظة أو جتديد  تب الرباءيو ت امك احملافظة إىل 

ية، 55ملعنمصادرة الرباءة ا

 

نص قوانني الرباءات عىل بعض اإلجراءات إللغاء أو إبطال الرباءة خالل : اإللغاء أو اإلبطال  )د ( تبوجه عام، 
ية للحامية تعلقة ابأل بات القانوية ا يهتا، حني ال تفي الرباءة اب هلمدة صال مل ن ملتطل   56.ح

ية 3.ابء قلميبدأ اإل  م

34. 

يا مع الغرض من تكل تك يطة، متا بارة  يا، ويف العديد من احلاالت و شـتيس حامية الرباءات طابعا إ سـ بع بمي قل
بارها مضن املكل العام يف بدلان أخرى تالويقة، ميكن حامية الاخرتاعات يف بدل واحد وا وذكل ميكن أن حيدث . عث

بدلان أو ألن ا لساطة ألنه مل يمت إيداع طلب الرباءة يف تكل ا نوع بب نح الرباءات ذلكل ا سمح  لرشيع القامئ ال  مب ي لت
 .من الاخرتاعات

يه .35 يا أن يودع طلب الرباءة يف لك بدل تطلب  بد تعني  ميي، فإنه  فوألن احلق يف الرباءة هو حق إ ئم ي  حامية 57قل
بدل. الرباءة نف ما مضن املكل العام يف بدل معني، لو مل تطلب حامية الرباءة يف ذكل ا لوميكن أن يقع   .مص

ية عىل ذكل الاخرتاع أو  .36 ناك رشيع حيدد حقوق ا مللكوميكن أن يقع اخرتاع ما مضن املكل العام، إذا مل يكن  ت ه
شلك حمدد من امحلاية مبوجب  بعدا  ية للحامية أو إذا اكن  رشوط األ يا  تو بإذا مل يكن الاخرتاع  هل ل تسـ مسف م

ية تالفات بني رشيعات ا. لالقوانني احلا لوميكن أن تويح الا ت بار اخرتاع معني مضن خ عتبدلان بأنه من املمكن ا
باره كذكل يف بدل آخر  58.عتاملكل العام يف بدل ما وعدم ا

يدات 4.ابء ناءات وا لتقيالا  سـتث

ية وإمنا  .37 يس فقط املواد غري ا شمل  ترب أن املكل العام  تعلق بقانون حق املؤلف، ميكن أن  حملمكام أشري فامي  ي نع لي
حملأيضا أوجه الاتفاع غري ا شموةل ابلرباءاتن ملية ابالخرتاعات ا  .م

ثاري يف الرباءة، مبوجب القوانني  .38 نظام الرباءات، يريم نطاق احلق الا ياسة العامة  سـتئونظرا ألهداف ا ل لسـ
رشوعة ألحصاب احلقوق ومصاحل الغري يق بني املصاحل ا يق توازن د شأن الرباءات، إىل  ية  ملالو ب قن حتق ت ونص 59.ط

بعض ية  رشيعات الو لا ن طت ثارية، وتضمن تكل ل يدات عىل احلقوق الا ناءات وا بدلان عىل بعض الا ت ا ي ئل تث سـت لتقسـ
ثال ويس احلرص اآليت يل ا ناءات عىل  يدات والا لا ب ملث سي سـت  :لتق

ية غري جتارية،  )أ ( بارشة ألغراض  خشصاألعامل ا  مل

                                                           

تعلقة ابلرباءات انظر 54  ).SCP/13/5 (116، الفقرة ملتعممي املعلومات ا
تعلقة ابلرباءات انظر 55  ).SCP/13/5 (117، الفقرة ملتعممي املعلومات ا
نوحة واملكل العام56 بارشة بني جودة الرباءات ا ناك عالقة  ملم  بب إصدارها . مه تقادات  نوات األخرية، تعرضت بعض ماكتب الرباءات ال بسففي ا ن لسـ

شوف نه يف طلب الرباءةملكلرباءات فضفاضة مقارنة ابالخرتاع الفعيل ا يع . ع  ية إىل تو يق رشوط األ سـويف املقابل، ميكن أن تؤدي املغاالة يف  هل تطب
تعلقة ابلرباءاتانظر . نطاق املكل العام  ). SCP/13/5 (118، الفقرة ملتعممي املعلومات ا

تعلقة ابلرباءات انظر 57  ).SCP/13/5 (175، الفقرة ملتعممي املعلومات ا
تعلقة ابلرباءاتتعممي املعلو انظر 58  ).SCP/13/5 (114، الفقرة ملمات ا
نظام ادلويل للرباءات، الفقرة 59  ).SCP/12/3 (235ل انظر تقرير ا
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بع بدلا  )ب ( شموةل ابلرباءات يف طائرات أو سفن أو عرابت برية  تتوأوجه الاتفاع ابملواد ا مل ن أخرى وتدخل ن
ياهه، ميه أو  بدل املعين أو إ تا أو عرضا اجملال اجلوي  ممؤ قلق  لل

بحث،  )ج ( تجريب أو ألغراض ا بارش فقط ألغراض ا لاألعامل اليت  ل  ت

بل اترخي إيداع الطلب   )د ( تفع ابالخرتاع  ية  سن  بارشها أي خشص اكن  قاألعامل اليت  ين ن حب ) اترخي األولوية(ي
به الرباءة، أو اكن نح مبو جاذلي  بدل املعين مت يا وجداي لالتفاع بذكل الاخرتاع يف ا تعد  ل  ن فعل ناء (يسـ سـتثا

تخدم األول  ،)ملسـلفائدة ا

ها عالقة معقوةل تاليت ُفعال األ  )ه ( تعامل اليت  لبارش فقط ألغراض أوجه الا بإعداد وتقدمي املعلومات سـ
 .املوافقة اإلداريةاملطلوبة للحصول عىل 

ية  )و ( ناء عىل وصفة  بحتضري األدوية   60.طب

تجارية .جمي  لاملكل العام وقانون العالمات ا

تجارية .39 ناه يف إطار قانون العالمات ا ند دراسة  تني  نظر إىل املكل العام من زاو لميكن ا مع ع ي  .ل

 اخلروج من املكل العام 1.جمي

ثابة مواد من املكل العام .40 سابق  ترب يف ا ثارية عىل أسامء ورموز اكنت  سب احلقوق الا مبميكن أن  ل تع سـتئت  61.تك
يه، سلع أو "علو نوات من الاتفاع، معىن أصول ا ناها، بعد  ثال يف  ية  لميكن أن تطابق األسامء الو ن سـ مع م صف

تخداهما كعالمات جتارية يح ا تايل معىن اثنواي  سب اب تجات، وأن  سـا ل ت يتن ً تك   ويعد امس 62."مل
International Business Machines )IBM (سجةل اكن من الصعب مثاال لعالمة جتارية   حاميهتا يف م

بري ية إىل حد  كاملايض لكوهنا و 63. صف

 

شاهري متكل و .41 يح  نص علهيا القانون العام وهو  ية الفكرية اليت  للماحلق يف اإلعالن هو حق من حقوق ا تي يمللك
ثل أسامهئم وصورمه متكل يربره ما يمت إنفاقه من وقت ومال وطاقة يف . ممواد من املكل العام  نوع من ا لوهذا ا ل

ي تجاريةخشصرمس  ميهتا ا ها  لة  ق بار أسامهئم وصورمه . ل عتواألشخاص العاديون ال ميلكون حقوق اإلعالن وميكن ا
تعلقة ابحرتام  رشيعات ا ها ابمحلاية مبوجب ا ية الفكرية، رمغ  ملجزءا من املكل العام غري اخلاضع  لت تعمت للملك

ية شاهري، فإن أسامءمه أو. صاخلصو بح هؤالء األشخاص من ا مللكن لو أ إطار " صورمه تدخل يف الغالب يف ص
ية الفكرية   64".مللكا

 مضن املكل العام" الوقوع" 2.جمي

ها املمزي .42 ية عامة وتفقد طا تجارية ا بح العالمات ا بق، ميكن أن  بععىل عكس ما  حملم ل تص ويف هذه احلاةل، ميكن . سـ
بار أهنا وقعت مضن املكل العام، حىت لو بارة عن لكامت أو رموز اكن عتا بداية ابمحلاية عاكنت  تع يف ا لت  تمت

تجارية  . لمبوجب قانون العالمات ا

تعني اإلشارة إىل أن .43 يعهتا "يوبوجه عام،  سم  ية الفكرية  ثل اكفة قوانني ا ها  تجارية  بقوانني العالمات ا ت بطل ت مللك م مثل
ميي ية عالمة جتارية يف بدل ما حقوقا لال. قلبطابع إ تالك حقوق  سب ا نوكقاعدة عامة، ال  ملكيك تكل م بتفاع 

                                                           

نظام ادلويل للرباءات، الفقرة 60  ).SCP/12/3 (237ل انظر تقرير ا
ية  61  SAMUELSON: 119.  ص9شـانظر املرجع املذكور يف احلا
سه62  .نف املرجع 
سه63  .نف املرجع 
 ,LANGE, D., “Recognizing the Public Domain”, 44 LAW ? CONTEMP. PROBS. 147 (Autumn 1981)  انظر64

ية ) 165 بس يف املرجع املذكور يف احلا شـكام هو   .SAMUELSON: 9تمق
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ننع الاتفاع هبا يف بدل آخرالعالمة أو  نح . م تقل  نفصل يف لك نظام قانوين  ها وجود  تجارية  ميفالعالمة ا سـ مل م ل
تجارية مملوكة لعدة أشخاص  يه، ميكن أن تكون نفس العالمة ا تجارية ويعرتف هبا، و تالك العالمة ا لحقوق ا عل ل م

تلفة 65خميف بدلان 

 

سلع تطلب معظم "وعالوة عىل ذكل،  .44 تجارية من مودع الطلب أن يقدم وصفا  يل العالمة ا ند  بدلان  للا ل سج ع تل
ئات ادلويل 66."واخلدمات املطلوب حاميهتا يف ا بو نظام  لف وقد وضعت الو ن يف (تصي شأن ا يس  ناتفاق  لتصب ن

سلع نة للادلويل  يل العالمات  سـ واخلدمات ألغراض  لسج ئات ذات طابع وصفي )1957ت ف اذلي حيدد 
تخداهما ئات . عند تقدمي طلب دويل سـال بعض  تعلق  يل عالمة جتارية إال فامي  فوهذا يعين أنه ال ميكن  ب ي تسج

ناء يف حاةل  سلع واخلدمات اب ئات من ا ترص عىل تكل ا تجارية  سلع أو اخلدمات وأن حامية العالمة ا ثا لف سـتتق ل ل ل
تجارية املعروفة  .لالعالمات ا

تجارية. دال  لاملكل العام واألرسار ا

ثابة رس جتاريبوجه عا .45 ية  نا نح رشكة ما مزية  بار أي معلومة جتارية رسية  مبم، ميكن ا سـ ت مت فت توشمل األرسار . ع
تجارية ية واألرسار ا نا يع أو األرسار ا تجارية أرسار ا لا ع لص ن تكل املعلومات . لتصل بويعد الاتفاع غري املرصح به  ن

ثابة ممارسة غري عاد تجاريةمبلفائدة أشخاص غري صاحب تكل املعلومات  نظام . لةل وانهتاك لألرسار ا للوبعا  ت
نافس غري العادل أو أن  هوم العام للحامية من ا تجارية جزءا من ا بدل، إما أن شلك حامية األرسار ا تالقانوين  ل ت للل ملف

رسية تعلق حبامية املعلومات ا ية سابقة  لتقوم عىل أحاكم خاصة أو عىل أحاكم قضا ت  67.ئ

ها، أي أنه يمت حاميهتا دون اختاذ أية إجراءات وعىل عكس الرباءات، تمت حامي .46 تجارية دون  تسجيلة األرسار ا ل
ية غري حمدودة. شلكية تجارية لفرتة ز يه، ميكن حامية األرسار ا نو ل بغي الوفاء هبا يك . معل ناك رشوط  ينلكن،  ه

رشوط أصعب وأكرث تلكفة مما . تعترب املعلومة رسا جتاراي تكل ا ثال  بني أن الا لوقد  ل مت . يبدو للوهةل األوىلتي
شار إلهيا يف املادة  تلف من بدل آلخر، فإنه توجد بعض املعايري العامة ا رشوط قد  ملورمغ أن تكل ا خت  من 39ل

تجارة  تصةل اب ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل  :ويه) ياتفاق تربس(مللك

تعامل عادة مع هذا أي أهنا غري معروفة بوجه عام بني األوس(ينبغي أن تكون املعلومات رسية   )أ ( تاط اليت 
هوةل نفاذ إلهيا  هذه األوساط ا نوع من املعلومات أو أنه ال ميكن  سا بل ل  )ل

مية جتارية ألهنا رسية،  )ب ( تكل املعلومات  قبغي أن تكون  ل  ين

تخذ صاحب احلق يف تكل املعلومات إجراءات معقوةل لإلبقاء علهيا رسية   )ج ( يبغي أن  مثال عن طريق (ين
 68)إبرام اتفاقات رسية

بح من غري املمكن حامية  .47 تجارية للعموم، حىت ولو ابلصدفة، فإنه  شف عن األرسار ا يصلكن ما إن يمت ا ل لك
ئذ قد وقعت مضن املكل العام  69.حيناملعلومات اليت تكون 

متي لك مهنا إىل املكل العام لكن  .48 تجاري من مجموعة من اخلصائص واملكوانت اليت  رس ا تألف ا ينوميكن أن  ل ل ي
يةجتميعها و نا بون مزية  متعة  تخداهما  سـتصورها وا ت سـ فسـ يك   70.جم

                                                           

65 DINWOODIE, G., INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND POLICY, Lexis 

Nexis, 2001, 89. ص. 
 .142. فسه، صن املرجع 66
 .http://www.wipo.int/sme/fr/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm انظر 67
 .http://www.wipo.int/sme/fr/ip_business/trade_secrets/protection.htm انظر 68
69 Verbauwhede, L., Intellectual Property Issues in Advertising: 

(http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_advertising.htm( 
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ثا  هايفوتعرابملوضوع  حتديد معاين املصطلحات واملفاهمي ذات الصةل .لاث

هوم  .49 ياان يمت اخللط بني العديد من املفاهمي و مفأ ثل مفاهمي "املكل العام"ح رشية"م،  شرتك  بالرتاث ا املكل "وأ" للمل
ية ا" وأ" العام مبقابل لصحاةل ا سابقةلتقن ية ا لنا ها"و أ" ع ياء اليت ال ماكل  لاأل شرتكة" وأ" شـ ياء ا ملاأل  وأ" شـ

شوف عهنا" يدية ا ملكاملعارف ا  ".لتقل

رشية .ألف شرتك  للبالرتاث ا  مل

رشية"إن  .50 شرتك  بالرتاث ا سمى أيضا " (للمل ية"ياذلي  شرتك لإلسا نالرتاث ا ن رش" وأ" مل شرتك  بالرتاث ا " للمل
ية"و نالرتاث العاملي لإلسا ساطة "ن شرتك"بب أو  نص عىل " ملالرتاث ا بادئ القانون ادلويل اذلي  يشلك أحد  مي

ية  شرتك لإلسا نارص الرتاث ا ية حمددة و ناطق إ بغي احلفاظ عىل  نأنه  ن مل ع قلمي م ية(ين ية وا ثقا يعا لطبل بارها ) ف عتاب
رشاكت ية أو ا تغالل ادلول القو بةل وحاميهتا من ا يال ا لأمانة لأل مسـ ملق  71.ج

نة وقد أشري إىل .51 رشية للمرة األوىل يف معاهدة الفضاء اخلاريج  شرتك  هوم الرتاث ا سـ  ب لمل لل هر 1967.72مف يظ كام 
هوم يف الفقرة  نص عىل 11ملفذكل ا شرتاك "ت من معاهدة القمر اليت  شلكون ترااث  ية  مأن القمر وموارده ا ي لطبيع

نة . 73."للبرشية هوم لإلشارة إىل 1982سـويف  تخدم ذكل ا ملف، ا بح"سـ ها، خارج لقاع ا يطات وابطن أر ضار وا حمل
ية ية الو نحدود الوالية القضا بحار136مبوجب املادة " طئ تحدة لقانون ا ية األمم ا ل من اتفا مل  74.ق

ية .52 شلك عام ولفرتة من الزمن جزءا من الرتاث العاملي لإلسا ثقايف  ترب الرتاث ا نوقد ا ن ب ل فقد رؤى أن الرتاث . ع
رشية مجعاء متي  ثقايف  با للل يه. ين ثقايف أن يكون ملاك خاصا وال أن حيظى علو تج فامي بعد بأنه ال ميكن للرتاث ا ل، ا ح

ثقايف جزءا من املكل العام. حبامية فردية مبوجب حق املؤلف ترب الرتاث ا ياق، ا لويف هذا ا ع ويف املقابل، . لسـ
ية شرتك لإلسا ثقايف والفكري ا ترب املكل العام جزءا من الرتاث ا نا ن مل ل  .ع

با ما شري .53 توغا ياق ل يدي وبني ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا نصوص اليت تربط بني املعارف ا سـ ا تقل ل تع تقل لل ل ل ل
يوسكو  ية ا ثل اتفا ثقايف إىل صكوك دوية  يايس األوسع نطاقا للرتاث ا نا ل ل ل قسـ م تدابري الواجب اختاذها ل تعلقة اب لا مل

ية بطرق غري  ثقا تلاكت ا ية ا ترياد وتصدير ونقل  نع ا محلظر و ل ملم فسـ ملك يوسكو ) 1970 (رشوعةم ية ا نواتفا ل ق
يعي العامليبشأن  شأن صون لوا) 1972 (لطبحامية الرتاث احلضاري وا ية  بتو يدية وص ثقافة ا تقلا  الفوللكورلل

يدي  شأن ) 1989(لتقلا يوسكو  ية ا بواتفا ن ل ثقايف غري املاديق شأن ) 2003 (لحامية الرتاث ا يوسكو  ية ا بواتفا ن ل ق
بري ا نوع أشاكل ا لحامية  تع تعلقة و) 2005(ثقايف وتعزيزه لت يد القانون اخلاص ا تو هد ادلويل  ية ا ملاتفا حل ملع ق

رشوعة رسوقة أو املصدرة بطرق غري  ية ا ثقا تلاكت ا ماب مل ل  ).1995 (فملم

 املكل العام مبقابل .ابء

ن، تفرض رضبة عىل الاتفاع "دفع رسوم مقابل املكل العام"يف إطار نظام املكل العام مبقابل أو نظام  .54 مبصنفات ي
رشوطا بدفع الرسوم املقررة . املكل العام يث يكون الاتفاع  يص إلزايم  نظام وكأنه تر موبوجه عام، يعمل ا ن حل خ

بق مسـويس ابحلصول عىل ترصحي  نفات انهتت . ل تألف إال من  نظام ال  يه هذا ا بق  مصواملكل العام اذلي  ي ل عل ينط
                                                           

 

نون 70 بو، عدد أبريل Trade secrets are Gold Nuggets: Protect themملع انظر املقال ا تايل2002ي يف جمةل الو : ل، عىل املوقع ا
http://www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf 

نون 71 تايل”Common heritage of mankind“ملع انظر املقال ا بداي عىل املوقع ا ل يف موسوعة و : يكي
)http://en.wikipedia.org/wiki/Common_heritage_of_mankind( 
ساموية األخرى، 72 تخدام الفضاء اخلاريج، مبا يف ذكل القمر واألجرام ا شاف وا شطة ادلول يف ا بادئ اليت حتمك أ ناول املعاهدة ا ل  سـ تك ن مل سـت  27ت

 .U.S.T. 2410, 610 U.N.T.S. 205 18، 1967يناير 
ساموية األخرى، الفقرة 73 شطة ادلول عىل القمر واألجرام ا ل هو اتفاق حيمك أ سمرب 17، 1ن  .I.L.M. 1434 18 ، 1979ي د
بحار من املادة األوىل من 1 الفقرة 74 تحدة لقانون ا ية األمم ا لاتفا مل سمرب 10، ق  .U.N.T.S. 397 1833، 1982ي د
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ية حق املؤلف اخلاص هبا  بدلان اليت(حمدة صال بري الفوللكوري، كام هو لإال يف ا بقه عىل أشاكل ا تع  لتط
يال فامي ييل تفصيوحض  تجاري ملواد من املكل ). سـ تغالل ا بدلان، ال تدفع رسوم سوى مقابل الا لويف بعض ا سـ ل

يق رحب ها  تغال تحقالعام أو ا لل  .سـ

تور  .55 شاء مكل عام مبقابل وهوغوفيكوترجع هذه الفكرة إىل الاكتب الفرنيس  وضع املال اجملموع يف ن اذلي دعا إىل إ
باب بدعني ا تاب وا يع ا شـندوق خيصص  مل شج لص لكت يال اجلديدة من . ل يت فكرة تقدمي ماكفأة لفائدة األ جو حظ

بدعني ابالعرتاف إىل حد ما عىل مر الزمن   75.ملا

بري .56 شلك  مية الرسوم وأوجه الاتفاع هبا  تلف  كو ب ن ية، . قخت ية وثقا شلك عام ألغراض اجامت مفالرسوم ختصص  ف ع ثل ب
باب أو بدعني ا شـمتويل ا نفات  لمل بدعني اذلي يواهجون صعوابت أو الهنوض اب ية  نافع الاجامت ملصيق ا للم ع مل حتق

ية ساعدة . عاإلبدا ياان، كام هو احلال يف اجلزائر، ختصص األموال للحفاظ عىل املكل العام ذاته ويس  ملوأ ل ح
بدعني بار الرسوم اليت. ملفرادى ا متويل حامية املكل العام، عن عتويف تكل احلاالت، ميكن ا بل  ثابة  ها  ل مت  سـ مب مجع

تكل  تجاريني  تغلني ا نفات املكل العام إلاتحهتا للعموم مع ا سام عبء متويل احلفاظ عىل  لطريق ا ل سـ مص ملت ق
نفات  76.ملصا

نفات املكل العام .57 شلك عائقا أمام الاتفاع احلر  نظام قد  ثل هذا ا يل  مبصغري أن  ن ي ل مشغ ساع. ت توقف مدى ا تو  ي
توى الرسوم املطلوب سدادها سـنطاق هذا العائق عىل األقل جزيا عىل   .مئ

يدي .58 ثقايف ا بري ا منوذج محلاية أشاكل ا نظام  تقلوقد اقرتح هذا ا ل تع لل ل ية77ك نون األ صل، واسـهتدف جمالس ا ، 78لف
يدية نفات ا تقلتعزيز ا ملص ية79لل متعات األ صل عن طريق تقدمي تعويض مايل  خضعت واكنت هذه الفكرة قد . للمج

نات يوسكو يف بداية الامث بو وا نيلدلراسة من جانب الو ن ل نظام فامي . 80.ي ية هذا ا نا بدلان ا يا بعض ا بق حا لو ل ل ل متط
تغالل مواد الفوللكور سـتعلق اب شأن مدى قدرة ذكل . ي ساؤالت  نظام وطرحت  ية ذكل ا يا فعا بلكن مل تقمي  ت ل ل فعل

يدية نفات ا نظام عىل حامية ا تقلا ملص ئا والواقع أن 81.لل يل تكل الرسوم  تا إدارة و ب من املمكن أن شلك  حتص ي عت معل
                                                           

شار 75 با ما اكن  ي غا نة ل ته يف  نظام، لكهنا أ بق هذا ا بدل غريب  ثاال  بارها  يا اب سـإىل إيطا لغ ل يط ل ت مل نظام يف ابراغواي . 1996ع بق هذا ا يا،  لوحا يط ل
يا هورية الكونغو و نغال وكوت ديفوار و نواجلزائر ورواندا وا يمج كسـ ية ابتفاق ابنغي . ل بدلان األفر نة ا سري  يقوميكن  ل مي يةهتف نظمة أفر شاء  تعلق بإ يقا م ن  مل

نفات للملكية الفكرية  بري الفوللكوري وا تغالل أشاكل ا تعلق اب نظام فامي  يق ذكل ا نص عىل  ية اذلي  ية وا ية األد شأن ا ملصومرفقه  تع سـ ي ل ب ي ن ب لب تط لف مللك
نة  (59املادة (أو األعامل اليت وقعت مضن املكل العام  ها يف  سـبعد تعد نوان األول7من املرفق ) 1999يل  ). لع، ا

ية نطاق ل دراسة 76 بو عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، انظر املرجع املذكور يف احلا شـلو  .38 ، ص17ي
77 LEISTNER, M., “Analysis of Different Areas of Indigenous Resources – Traditional Knowledge”, in S. 

Von Lewinski, Indigenous Heritage and Intellectual Property : Genetic resources, traditional knowledge and 

folklore, Kluwer Law International, 2003, p. 84. نة 17 وانظر أيضا املادة شأن حق املؤلف  منوذيج  سـ من قانون تونس ا لب  1976ل
ية عىل  نا بدلان ا ساعدة ا شجع عىل الاتفاع ابملكل العام مبقابل  ماذلي  ل ل مل ن  " نحامية فوللكورها الوطين ورشه"ي

HARVEY, E., “The domaine public payant in comparative law with special reference to Argentina”, News 

and Information, UNESCO Copyright Bulletin, vol. XXVIII, n° 4, october – december 1994. 
ية ,.HAIGHT FARLEY, C انظر 78 ية لل10شـاملذكور يف احلا  .ثويقةل من الصفحات الاسـهتال
79 BLAKENEY, M., The Protection of Traditional Cultural Expressions :  

 -http://www.ecap: انظر

project.org/fileadmin/ecapII/pdf/en/activities/regional/aun_sept_07/traditional_cultural_expressions_wor

d.pdf(. 
تا80 يني ا نة اخلرباء غري احلكو ل انظر أعامل  يوسكو عن مجل نبعة  . 49. ، ص1982، 3، رمق 16ن، يف رشة حق املؤلف، اجملدل "املكل العام مبقابل"لل

، يف ”)Dietz, “A Modern concept for the right of the community of authors (domaine public payant :وانظر أيضا
 .28-13.، ص4، رمق 24، العدد 1990نرشة حق املؤلف، 

 NIEDZIELSKA, M., “The Intellectual Property Aspects of Folklore Protection” (1980) 16 انظر 81

COPYRIGHT: MONTHLY REV. WORLD INTELL. PROP. ORG. 339 à 344. 
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ية نا بدلان ا ها، ال سـامي يف ا متعات اليت تقوم  بة  ماب ليل ل بتحصسـ للمجل ابإلضافة إىل أنه قد أشري إىل أن ذكل احلل . ن
يدية وأشاكل ا بة املعارف ا متعات اليت تويل األولوية إىل مرا بة  يا اب تعقد ال يكون مر تقل سـ لض ل قن للمج يدي ل لتقلبري ا

يل الرسوم تعلق . حتصاخلاصة هبا بدال من  ية فامي  ية واإل يوقد أشري إىل ذكل أيضا يف تقرير عن اخلربات الو مي قلن ط
نة  ثة  ثا تقدميه إىل ادلورة ا ثقايف، أعد  بري ا للجحبامية أشاكل ا ل ل ل ل ) WIPO/GRTKF/IC/3/10 ثالويقة(لتع

نة عن  تاسعة  تشكوقدم اقرتاح يف ادلورة ا للج ية ابملكل العامل نة تكون  نيل   82.معجل

ية .جمي سابقةلتقنحاةل ا ية ا نا ل ا ع  لص

سابقة"حتدد  .59 ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص شاط " لتقن تاكريلنمدى اجلدة ونطاق ا يان من رشوط بالا ئيسـ وهام رشطان ر
نح الرباءات  نع  ية للرباءة اليت  ماأل مت يةوجودة أو لالخرتاعات اليت تكون املالخرتاعات لهل عند مقارنهتا  هيبد

سابقة"توشري . ابالخرتاعات القامئة ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص بل " لتقن يحت للعموم  قبوجه عام إىل اكفة املعارف اليت أ ت
يا أو يف  يا أو  تا شف عهنا  هاترخي إيداع أو اترخي أولوية طلب براءة خاضع للفحص، سواء عن طريق ا ب ك شفلك

 83.نإطار الاتفاع العام هبا

ب .60 بل ثالثة، يهيصوبوجه عام،  سابقة  ية ا نا ية ا سـح الاخرتاع جزءا من حاةل ا ل ع لص بن عن طريق تقدمي ) 1: (لتق
شورات،  شور أو نوع آخر من ا نوصف لالخرتاع يف نص  ملن وعن طريق تقدمي وصف لالخرتاع يف ) 2(م

ـي،  شف ا سمى اب شف  نوع من ا يث أن هذا ا ـي موجه إىل العموم،  هحديث  ح شفه لشف لك ي لك عند طريق و) 3(ل
نا ألي فرد من العموم الاتفاع بهالا نتفاع العام ابالخرتاع أو حني يكون   84.ممكن

ية لالخرتاعات يف طلب الرباءة .61 يل ا تفا بات الرباءات أن يقدموا ا نوكام ذكر آنفا، يطلب من مودعي  ص ل . لتقطل
ية سابقة/وبعد صدور طلب الرباءة و نا ية  بح الاخرتاعات جزءا من  عأو الرباءات،  ص ن  ذكل ال يعين لكن. تقتص

ثارية عىل الاخرتاعات املطالب هبا. لدخوها يف املكل العام تفظون حبقوق ا سـتئإذ يظل مالكو الرباءة  وبصفة . حي
ية الرباءات ومن مث، . حعامة، تؤول الاخرتاعات املطالب هبا يف الرباءات إىل املكل العام بعد انهتاء مدة صال

ي نولو جميكن ألي خشص الاتفاع حبرية اب لتك ية الرباءة، دون طلب انهتاءا املطالب هبا يف الرباءة، بعد ن ح مدة صال
 . إذن ماكل الرباءة

بدلان،  .62 شوف املعلومات اليت ليستلويف بعض ا نيب ملكا يا أو عن طريق الاتفاع هبا يف بدل أ ج عهنا للعموم  ن شفه
سابقة ية ا نا ية ا لجزءا من حاةل ا ع لص نح براءة ومن مث ، ميكن مبوجب قانون الرباءا. لتقن بدلان  مت يف تكل ا ل

نظر إىل تكل املعارف تاحة ابلفعل للعموم يف بدل آخر، أو واحض اب لالخرتاع مطابق ملعارف غري موثقة و وبدون . م
نح حقوق الرباءة عىل مواد موجودة  ناك خطر  يكون  سابقة،  ية ا نا ية ا نطاق حاةل ا ماعرتاف عاملي  ه سـ ل ع لص ن لتقب

تعاون الفعال بني ماكتب الرباءات، يكون . آخرابلفعل يف املكل العام يف بدل  تعزيز ا لوابإلضافة إىل ذكل، ونظرا  ل

                                                           

ثل 82 يان  مم انظر أيضا  يغر " Common Music"ب يرت  يد  يابة عن ا سـاب ب سـ لن   من120الفقرة (ل
يه ابآليت)  WIPO/GRTKF/IC/9/14 Prov.2ثالويقة يع :"فاذلي يرصح  يان،أحناءمجيف  يح"ح العامل يمت يف أغلب األ تنقيف و األغاين " يتك

يا جزءا من املكل العام، ويمت حامية األغاين اجلديدة مبوجب حق املؤلف لالقدمية اليت شلك حا أو % 0.1وحنن نقرتح أن يذهب جزء من الرسوم، . ت
نحدر ع% 99.99 شعوب اليت  تإىل األماكن وا ساعدة عىل حتديد وهجة . هنا تكل األغاينل ية ابملكل العام  نة  بغي أن يكون للك بدل  للمو ن جل معي ن
بدلان اليت احندرت . الرسوم شعوب أو ا هاهما، أي ا نفات يف ماكن ما ال تعود إىل مصدر إ يع ا نجم عن  لفاملكل العام ال يعين أن األموال اليت  ل ملص ب لت

نفات تكون . ملصعهنا تكل ا يه،  سـو تعارضني يف الظاهر، أوهلام ضامن صون مورد عل ية ابملكل العام ضامن خدمة غرضني  نة ا مأحد وظائف ا ن ملعللج
نه واثنهيام ضامن عودة جزء معقول من  تفادة  سعون إىل الا يع واحلد يف ذات الوقت من الاتفاع به من جانب من  ميعي وتطويره لفائدة ا سـ ي ن مجل طب

 ."ئهتكل الفوائد إىل املصدر لضامن بقا
نظام ادلويل للرباءات 210 انظر الفقرة 83  ).SCP/12/3(ل من تقرير ا
نون 84 شور ا ملع انظر ا ية الفكرية"ملن بو إىل عامل ا يل الو مللكد ي ية، " (ل ثا بعة ا نا ل  .19.، ص)2004لط
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شاط  هويم اجلدة وا شرتك  هم  يق  يا  سابقة أسا ية ا نا ية ا تعريف حاةل ا هم عاملي  نوجود  م سـ ل ع لص ن لل ل ملفتق ف تحق لف
  85.اإلبداعي

  ال ماكل هليشء .دال

يين "  ال ماكل هليشء"تعبري  .63 بري اصطاليح ال شـهو  متع  اذلي ال اليشءتق من القانون الروماين وهو يعين أن ت
ناه القانوين، أي اليشءأي (ماكل هل  يه أي خشص أي حقوق)  ميكن متلكهيشءمبع  وهذه . علهو اذلي ال ميارس 

ها حبرية ترب أمالاك غري مملوكة ألحد لكن ميكن عادة  ياء  متلكاأل تع يواانت . شـ ها ا ياء اليت ال ماكل  ثةل األ حلومن أ لشـ م
هجورة تلاكت ا ملالربية وا  .ملم

شرتكة .هاء تلاكت ا شرتك أو ا ملاملكل ا ملم  مل
شرتك 1.هاء  ملاملكل ا

سلع  .64 ياء أو ا تخدم يف القانون العام الروماين لإلشارة إىل األ بري اليين اكن  شرتك هو  لبري املكل ا شـ سـ تع مل يتع ت
ها يعهتا اخلاصة ال ميكن  ياء اليت  شرتكة، ويه األ متلكا ب شـ تنـي . بطمل نني فه طمتي إىل لك خشص وإىل اكفة املوا

نفاذ إلهيا يع ا تايل  لوميكن اب للجم  .ل

يطات والغالف اجلوي والفضاء اجلوي وكذكل  .65 بحار وا شرتك ا ثةل املكل ا شمل أ حملويف القانون الروماين،  ل مل مت
يات أو األماكن العامة يطات. حملما بحار وا هام عن ا هواء الذلين ميكن  ياه أو ا حمللكن، ا ل فصلمل  والغالف اجلوي أو ل

ياء ال ماكل  شالكن أ هام لالتفاع اخلاص هبام أو ألغراض الاسـهتالك، فإهنام  شـالفضاء اجلوي، والذلين ميكن  ي ن متلك
يازهتا. لها ها أو  تال حوميكن لألفراد أو امجلاعات ا ك ها. م تال ها أحد لكن ميكن ا ها ال  ياء اليت ال ماكل  كفاأل م تلك ميل . شـ

نع الغري من الاتفاع بهملويف املقابل، املكل ا ية اخلاصة وال ميكن ألحد أن  تاح  نشرتك يكون غري  مي للملك  .م

رشية .66 شرتك  هوم الرتاث ا شرتك يف القانون الروماين يطابق  هوم املكل ا بعض أن  بويرى ا مل مل للل مف لكن ذكل . مف
هوم  نقاش، ألن آخرين يفضلون  مفمطروح  شري ابألحرى إىل " res universitatis"لل ماذلي  نة ي طهوم املوا ف

ية نبدال من اإلسا  86.ن

شرتكة 2.هاء تلاكت ا ملا  ملم

ثل حق " common"يعرف قاموس بالك القانوين لكمة  .67 تلاكت الغري،  مابحلق القانوين يف الاتفاع  مبم . الارتفاقن
تايل تعريف ا لويقرتح أيضا ا  ".نقطعة أرض خمصصة لالتفاع العام:"ل

بري  .68 تعوشري  شرتكة"ي تلاكت ا ملا يهنمإىل ا" ملم ساكن أو فامي  شرتكة بني ا ها امجلاعة أو ا بملوارد اليت  لمتلك وهذه . مل
شرتكة"املوارد تعرف ابملوارد  ية ا ملاليت تقع مضن ا شمل أي " مللك ية يشءتوميكن أن   وانهتاءلطبيع بدءا من املوارد ا

ية . بابلربامج احلاسوية ومرورا ابألرايض شرتكة إىل  تلاكت ا ية حتويل ا ملكويف بعض اخلطب، عرب عن  مل ملم معل
تلاكت"خاصة  ملمسوير ا  ".بت

ئة .69 نارص املكونة  شرتكة بأهنا ا تلاكت ا للبيوتعرف عادة ا لع مل ثل الغاابت والغالف اجلوي واألهنار ومصائد -ملم م 
تقا-األسامك واملراعي مس اليت  يعي ها أحد لكن . مجلها ا ئة اليت ال  تلكويه اجلوانب امللموسة وغري امللموسة من ا ميي لب

تع هبا  .يمتاللك 

                                                           

نظام ادلويل للرباءات 211 انظر الفقرة 85  ).SCP/12/3(ل من تقرير ا
نون 86 تايل" Res communis"ملع انظر املقال ا ية، عىل املوقع ا يداي ابللغة الفر ليف موسوعة و سـ نب : يكي

http://fr.wikipedia.org/wiki/Res_communis 
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يوم، ميكن .70 هوم لوا بق أيضا  مف أن  ية ينط ية ما مل تكن  تا نارص ا شمل ا ثقايف  شرتكة عىل اجملال ا تلاكت ا محما ل ل لع ي ل مل لملم
ية الفكرية بارها أصوال من ا مللكاب يق: عت يديو سـاآلداب واملو تصاممي واألفالم وا نون املرية وا نون األداء وا لفى و لف لف ئ

ية ومواقع الرتاث نون ا يفزيون واإلذاعة وا متعوا جملتل لف  . ل

شرتكة أيضا  .71 تلاكت ا تضمن ا ملوميكن أن  ملم نافع العامة"ت ية اليت " ملا ية ا تعلمي والصحة وا تثل الفضاء العام وا لتحل ن لبم
متع أن يؤدي وظائفه  للمجيح  ياهمثل(تت هرابء أو ا مل أنظمة توزيع ا  ).لك

ية .72 شرتكة ا تلاكت ا يزي ا يح  همة اليت  ناك عدد من املعايري ا يقو ت حلقمل ملت ملم مت تلاكت . ه ملمأوال، ال ميكن حتويل ا
ية إىل سلع شرتكة ا حلقيقا شرتكة-مل تلاكت ا ها إىل سلع يعين أهنا مل تعد من ا مل ألن حتو ملم تلاكت . يل يا، ا ملماث ن

ست  شرتكة  يا يان إدارهتالمل توىل يف أغلب األ ية يه اليت  متعات ا حعامة وال خاصة، لكن ا ت حملل رمغ أن ذكل . جمل
سم بطابع إقصايئ شرتكة ال ميكن أن  تلاكت ا تيقي إىل درجة ما، فإن ا مل تملم وهذا يعين، أنه ال ميكن حتديدها . حق

تلاكت اخلاصة بحت من ا ملمحبدود وإال أ ثا، عىل عكس املوارد، يه . ص والواقع، أنه . ليست اندرة بل وفريةلواث
ندرة هم يف القضاء عىل ا للو متت إدارهتا عىل حنو سلمي، فإهنا   87.ستس

ية يف  .73 ية وا متعات األ ها ا شالكت اليت توا متةل ملعاجلة ا ية  شرتكة كآ يدية ا حمللوأعد منوذج للمعارف ا صل مل ل مل جملتقل هجحم ل
س بات هممة وفعاةل حول ا شأن اختاذ تر تفاوض  تا ب قل نفاذ إىل املعارف تي بني يف ا ثني الرا با نافع مع ا لام ا غ ل حمل

تجارية بحث غري ا يدية ألغراض ا لا ل تقرير الصادر عن حلقة العمل اليت نظمت عن 88. لتقل ل وكام أشري يف ا
سمرب  شرتكة يف د يدية ا ياملعارف ا مل يزي بني املعارف 2009لتقل تيس ا يا،  نوب أفر يب اتون  نة  مت يف مد جب ك لي يك يق

شرتك نظم املعارف ملا ية اليت  شرتكة ألن القوانني العر يدية ا ية خاصة يف إطار املعارف ا تة واملكل العام أ مل تقل فمه ل
ثل عىل حنو سلمي هبدف احلفاظ عىل تكل العالقات  تعلقة ابلعالقات واملعامةل اب شواغل ا تأثر اب يدية  ملا مل ل ت لتقل

برية م. لويس نقل املعارف إىل املكل العام يات  كوتاح  مك شورات ت يدية ابلفعل للعموم يف ا نن املعارف ا ملتقل ل
بارها من املكل  ناول تكل املعارف اب ية طويال يك حتول دون  ية وا متعات األ تواحملفوظات وقد انضلت ا ت حملل عصل جمل

شرتكة الاتفاع ابملعارف . نالعام والاتفاع هبا حبرية يدية ا يح منوذج املعارف ا نذلا، من الرضوري أن  مل لتقل يت
ها إىل املكل العاملتقا تقا تفادي ا سب وذكل  شلك فعال داخل إطار القوانني العرية  ليدية  نف ل حف ب بعبارة أخرى، . ل

يدية نظم إىل املعارف ا نفاذ ا توفري ا ية  شرتكة آ يدية ا تقليح منوذج املعارف ا مل ل ل ل مل لتقل ل ية -سـيت ثقا ف اسرتشادا ابلقمي ا ل
ية ية وا متعات األ يوية  حمللا صل ن-للمجحل ل ويس ا متعات . فاذ اجملاين إجامالل بب، من الرضوري أن تكون ا جملوهذا ا س لل

تاكر قامئ عىل  تالك أي ا يدية ورفض ا ها ا نفاذ إىل معار يارات وقف ا ية قادرة عىل ممارسة  ية وا باأل تقل ل حملل مصل ف لخ
تخداهما يدية من سوء ا ها ا ندما يكون ذكل رضوراي محلاية معار سـتكل املعارف  تقل لع  89.ف

قنا .رابعا بوم ئات أخرى اتبعة للو يشة املكل العام يف   هي

بو .74 نقاش يف حمافل عديدة يف الو هوم املكل العام مطروح  يإن  لل  .مف

ية الفكرية .ألف ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع

نة  .75 بو 2007سـيف  ية العامة للو متدت ا ي، ا مجلع نظمة45ع شطة ا منوي يف اكفة أ ية تريم إىل إدراج بعد  مل تو ن  90. تص
ئت يات نشوأ تو يذ تكل ا ية الفكرية هبدف وضع برانمج معل  ية وا ية اب نة ا صا ل من ن نفللج لتمللك لت  .ملع

                                                           

نون 87 تايل" commons"ملع انظر املقال ا يداي، عىل املوقع ا ليف موسوعة و  http://en.wikipedia.org/wiki/Commons: يكيب
تايل ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن املعارف88 شرتكة عىل املوقع ا يدية ا ل ا مل : لتقل

http://naturaljustice.org.za/index.php?option=com_content?task=view?id=55?Itemid=94 
89 “Implementing a Traditional Knowledge Commons” ية ية، ص ث من الويقة5شـ، انظر املرجع املذكور يف احلا  .14. لالاسـهتال
تايل90  /http://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda: ل انظر املوقع ا
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تان ابملكل العام .76 تعلق تو بو،  ية للو يات امخلس وأربعني جلدول أعامل ا تو يومن بني ا ت ي من ص صل ية . لت تو صونص ا ل  16ت
ند وضع القواعد واملعاي"حامية املكل العام"أخذ عىل رضورة  بار  ع بعني الا بوعت ياق الو يري يف  توسع يف " وسـ ّا ل

رس متدة من ضامن مكل عام غزير و تاجئ واملزااي ا ّيل ا ي ن متحتل ملسـ ية ". ل تو صوتريم ا شطة " إىل 20ل نالهنوض بأ
بو، مبا يف ذكل  تني يف ادلول األعضاء يف الو ية الفكرية وادلامعة ملكل عام  يوضع القواعد واملعايري املربطة اب مت مللك

ب مإماكية إعداد  متة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت آلت إىل ن ساعد ادلول األعضاء ا ية بإماكهنا أن  ملهادئ تو ت جهي
 ".ناملكل العام وفقا ألنظمهتا القانوية

يات  .77 تو يذ ا يا إىل  صو ل تنفسع متدة ً سق،ملعا رشوعا متعىل حنو فعال و ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا م أعدت ا من ن مللكللج لت ملع
ية الفكرية"عن  رشوع إىل توفري".  واملكل العاممللكا ية إىل ملويريم هذا ا سوح وادلراسات الرا سةل من ا م  مل سل

بق توافرها  يات اليت  شلك تكل اآل تلف األنظمة القانوية، وما  شلك املكل العام يف  هم ما  يع نطاق  سـتو ل ي ن خم ي فسـ
بحت مضن املكل العام، ومعرفة فو ساعدة عىل حتديد املوضوعات اليت أ صمن أجل ا ائد وعواقب مكل عام ثري مل

توافرة وذات الصةل يه، وذكل يف حدود املعلومات ا نفاذ إ هل ا ملو ل ل رشوع إىل . يس سم ا ملو تصدى أربعةينق نارص  ت  ع
نظور  مسأةل من  تجارية؛ ) 2(حق املؤلف؛ ) 1(للم  91.والرباءات) 3(لوالعالمات ا

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةلا .ابء ننة ادلامئة ا  ملعلج

تني ينص  .78 تو ية الفكرية واملكل العام، فامي خيص ا تعلق اب رشوع املذكور أعاله وا يا ل مل صمل  من جدول 20 و16مللك
ية، عىل إعداد  شأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام"لتمنأعامل ا شاط  ("بدراسة نطاق  92).3.1لنا

 

ية بقانون الرباءاتة ادلامئة لجنلا. جمي  ملعنا

تني .79 تني ا للإن ادلرا ية بقانون الرباءات وهامسـ نة ادلامئة ا ن أجرتا من أجل ا للج نوانملعي ناءات من " بع  سـتثالا
يدات احلقوق ية و (SCP/13/3)" تقيالرباءات و ثا نا تعلقة ابلرباءات"ل ملرش املعلومات ا ) SCP/13/5" (ن

يا املوجودة يف املكل نولو يدة عن دور نظام الرباءات يف حتديد ا جنان معلومات  تك لمف نفاذ إلهيا تتضم ل العام وا
 .نوالاتفاع هبا

تجاريةلجنة ادلامئةلا .دال ية بقانون العالمات ا ل ا  ملعن

تجارية حول  .80 ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا شات داخل ا نا لدارت  ن للج ملعق ية يف " خصخصة"م ثقا فاألصول ا ل
نف أديب أو فين وقع يف املكل الع. املكل العام يا، ميكن الاتفاع  بد مبصو ن ئ . ام حبرية، مبا يف ذكل ألغراض جتاريةم

ساب حقوق يف  رشاكت ال ية إحدى ا ياسة العامة تربر عدم أ باب يف جمال ا ناك أ تلكن قد تكون  ل هل سـ سـ كه ل
نفات املكل العام نف من  تجارية  مصالعالمة ا ملص  93.ل

نة املكل العام يف إطار  .سامخا ية الفكرية واملعارللجا ية اب ية ادلوية ا مللكاحلكو نم ية ملعل يدية واملوارد الورا ثف ا لتقل
نة (والفوللكور  )للجا

نة .81 شات ا نا سأةل املكل العام يف  شلك خاص عىل  يد  تأ للجمت ا ق م ب ك يدية وأشاكل . مل بعض أن املعارف ا تقلوأكد ا لل
هوم  بعض عىل  يدي تقع مضن املكل العام، يف حني مل يوافق ا ثقايف ا بري ا مفا ل تقل ل لتع بعض "املكل العام"ل للواكن 

هوم ذاتهتساؤ شأن ا يقات  ملفالت و ب نة. تعل تارة من املداخالت اليت متت خالل دورات ا للجوفامي ييل مجموعة   . خم

يدي تدخل يف إطار املكل العام .ألف ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل  ل

                                                           

 .CDIP/4/3 Rev.1ث انظر الويقة 91
سه92 تايل. نف املرجع  تاحة عىل املوقع ا للقد مت إعداد تكل ادلراسة ويه  : م

http://www.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/pdf/scoping_study_cr.pdf 
 .SCT/16/5ث انظر الويقة 93
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بري الفوللكوري غ .82 نفات الفوللكور، ال سـامي أشاكل ا تعقال وفد الاحتاد الرويس إن  ري املادية، ال حتظى يف لمص
نفات  بار ا نص أيضا عىل رضورة ا رشيع الوطين اذلي  ملصبالده ابمحلاية مبوجب حق املؤلف، وذكل وفقا  ت ي عت لل

تع قط ابمحلاية عىل أرايض الاحتاد الرويس من املكل العام  94.تمتاليت مل 

يهادلول األعضاءوورصح وفد الاحتاد األورويب  .83  يقع يف معظمه يف املكل العام ال حقيقة أن الفوللكور"أن ب ف 
متدة من املكل العام -تعيق تطوره نفات جديدة  نانني املعارصين إبداع  يح  مسـبل عىل العكس، فإن ذكل  مص للف يت

نه همة  مأو  بري الفوللكوري اخلاصة هبم :"وأضاف قائال. مسـتل لتعهؤالء اذلين يدعون إىل حامية أشاكل ا
تاكر حيعملون عىل إجياد حاالت من ا ناطق سـ تاكر من  يعة احلال بدعاوى ا يصطدمون  تغالل و م الا ح ب سـ بطسـ

يال. أخرى تفاعل أكرث صعوبة، بل  بادل أو ا تايل ا بح اب تحو ل ت ل سـيص ل بغي الاتفاع حبامية . مسـ نوالواقع أنه ال  ين
تامثر وحترتم يف متع ألهنا حتفز عىل اإلبداع والا يدا  ية الفكرية إال حني يكون ذكل رضوراي و سا مف  ذات للمجمللك

متع بوجه عام بري الفوللكوري أن تؤدي . جملالوقت مصاحل اآلخرين ومصاحل ا لتعمفن شأن امحلاية الاكمةل ألشاكل ا
ية ويه  يفقده أحد سامته الر نع تطوره ويرض بوجوده ذاته ألنه  سـإىل وضع الفوللكور يف قوالب وهو ما قد  سـ ئيمي

ته ييو يزي بني املكل ال. ح تعني ا متويف مرحةل ما،  يةلي ية الفكرية ا حملمعام وا تد جمال حامية [...] . مللك بغي أن  ميفال  ين
يفا يقني القانوين  بح ا ها مائعا و بح  ية الفكرية إىل درجة  ضعا ل يص معيص  وقال أيضا إن الفوللكور األورويب 95."مللك

تلف سريات  ثقافات األخرى شواغل و بدلان وا خمترب جزءا من املكل العام رمغ أنه قد يكون  تف ل لل  96.ةيع

يدية اليت تقع ابلفعل  .84 هدف العام من األشطة املقرتحة هو ضامن أن تكون املعارف ا ندا أن ا تقلوالحظ وفد  ن لك ل
ها كذكل غري مؤهةل للحامية برباءات سابقة . يفيف املكل العام واليت يمت تعر ية ا نا ية ا لوقال الوفد إن حاةل ا ع لص لتقن

تاحا للعمو بح  شف  بارة عن أي  ندا يه  ميف  يص ك ع تكام ميكن أن شلك حاالت . م يف أي ماكن يف العاملك
تب الرباءات  تفع هبا  سابقة، لكن يف الواقع، ال ميكن أن  ية ا نا ية ا شفوية جزءا من حاةل ا شف ا مكا ين ل ع لص ن ل لتقلك

ندي إال إذا مت حتريرها عىل الورق أو يف شلك مقروء من احلاسب وشدد الوفد أيضا عىل رضورة أن حيدد . لكا
ية اترخي حاةل نا ية ا توقف حتديد حاةل ا تصار،  سابقة ومصدرها بوضوح موحضا أنه اب ية ا نا ية ا ع ا لص ن ي ل ع لص تقن لتق خل

نفاذ إلهيا بري عىل إماكية إاتحة الواثئق ذات الصةل ومدى إماكية ا سابقة إىل حد  لا ن ن ك ندا أنه من . ل ككام رصح وفد 
تني، هام  تني ر يدية إىل  سـمي املعارف ا سـياملمكن  ئيف ئ تقل هر ) 1(لتق يدية اليت مت تدويهنا، أي اليت  تظاملعارف ا لتقل

توب واليت تقع يف املكل العام و يد ) 2(مكيف شلك  تقا لاملعارف اليت مل يمت تدويهنا واليت شلك جزءا من ا ل ت
ية متعات األ شفوية  صلا   97.للمجل

نارص من املعار .85 بغي أن يغطي نظام امحلاية اخلاص حىت تكل ا لعوقال وفد بريو إنه  يدية اليت تقع ابلفعل ين لتقلف ا
 98.مضن املكل العام

شاف الاتفاع  .86 ند وضع نظام خاص، مراعاة وا ئة ادلويل إن من الرضوري،  ثل مركز قانون ا نوقال  تك ع سـمم لبي
يات  يدية اليت ال تقع مضن املكل العام وآ تجارية فامي خيص جماالت املعارف ا لبأنظمة امحلاية املامثةل لألرسار ا تقل لل

سابقة الواقعة ماكفأة  ية ا نا ية ا ية من املعارف اليت شلك جزءا من حاةل ا تأ نافع ا سام العادل  لالا ع لص ن ت ت مل للم تقت لق
99. يف املكل العام

 

                                                           

ية  م24 الفقرة 94 ثا رشوع تقرير ادلورة ا نن  ل  ).WIPO/GRTKF/IC/2/16ثانظر الويقة (م
ية األوروية عىل الويقة95 يقات املفو ث  ب ض يل املوحد، الويقة WIPO/GRTKF/IC/4/3تعل تح ث، انظر ا ل  .WIPO/GRTKF/IC/5/3ل
ية 169 الفقرة 96 ثا رشوع تقرير ادلورة ا ن من  ل  ).WIPO/GRTKF/IC/2/16ثانظر الويقة (م
ية 131ة  الفقر97 ثا رشوع تقرير ادلورة ا ن من  ل ثانظر أيضا الويقة ). WIPO/GRTKF/IC/2/16ثانظر الويقة (م

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8. 
ية 123 الفقرة 98 ثا رشوع تقرير ادلورة ا ن من  ل  ).WIPO/GRTKF/IC/2/16ثانظر الويقة (م
ية 149 الفقرة 99 ثا رشوع تقرير ادلورة ا ن من  ل  ).WIPO/GRTKF/IC/2/16ثانظر الويقة (م
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يارات أو أنظمة خاصة للحامية شالك من أشاكل  .87 تضمن أية مجموعة  هم للغاية أن  ندا إنه من ا يوز خوقال وفد  تمل يل ن
يدية وأشاكل ا تامحلاية للمعارف ا لتقل يدي اليت آلت إىل املكل العامل ثقايف ا تقلبري ا ل 100.لع

 

بول .ابء مقهوم املكل العام غري   مف

ته انقضت و .88 بل لكن مدة حام ته من  ئا متت حام يجرياي إن املكل العام يعين  يقال وفد  ي قن بري إشي لتعن أشاكل ا
ية الفكرية، لكن ذكل  تع قط ابمحلاية مبوجب قوانني ا يدي مل  ثقايف ا مللكا مت تقل تل نفا ما ل بغي أن يويح بأن  مصال  ين

يه نفاذ إ تخدامه حبرية جملرد أنه ميكن ا ليقع ابلفعل يف املكل العام وميكن ا ل 101. سـ

 

يبوقال أيضا  .89 بائل توال لثل  يةقمم متعات األ بول من ا هوم املكل العام غري  صل إن  جمل مق تضح من . مف يوأشار إىل أنه 
تطوير حقوق ا ته  هوم املكل العام وعال باترخي  ق نب، عقب مف با إىل  هومني تطورا  جية الفكرية أن هذين ا ملف جنمللك

نوير وعرص العقالية نيام احلراكت الفكرية الغرية يف هناية عرص ا ت لب ثقايف . ق بري ا سام أشاكل ا لوقال إن ا تع لت ق
بات ال يعين أهنا وقعت مضن املكل العام تح بفضل رعاة تكل ا يدي عىل حنو  ها لتقل منف كن أن وأوحض أنه من املم. ل

بل العموم من غري الرعاة إىل إحلاق رضر مادي  يدي من  ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا قيؤدي سوء ا تقل ل تع لسـ ل
تلف رعاة تكل املعارف سـمي  مبخوروحاين  بري . ج بل محلاية أشاكل ا ثل احلكومات عىل إجياد ا تعوحث ا سـ لملم ل

ترب من املكل العا يدية اليت  يدي واملعارف ا ثقايف ا تعا تقل تقل لل ثال تكون . مل يات واحلاكايت  مفالعديد من األ غن
يات واحلاكايت تؤدى عىل املأل وميكن أن تكون معروفة دلى اكفة أفراد . وديعة دلى أفراد أو أرس غنوهذه األ

متع بات اخلالقال حيقلكن، . جملا يات وال رواية احلاكايت إال لألفراد أو األرس من رعاة  ناء األ ه  ن وأضاف أن . غغ
يدي ال تقع مضن لتأشاكل ا ثقايف ا تقلبري ا ل ية يف اختاذ "املكل العام"لع شعوب األ بب إخفاق ا يس  صل،  ل س بل

نني يف  بب إخفاق احلكومات واملوا ية الفكرية الغريب ولكن  طاإلجراءات الالزمة محلاية املعارف من نظام ا س بمللك
نظمة لالتفاع هبا نإقرار واحرتام القوانني العرية ا مل ية الفكرية الغريب يعرب نظراي عن وأضاف أن نظام. ف مللك ا

شعوب  ثقايف، لكن هذه اخملاوف ال تعكس دوافع العديد من ا تاكر ا متةل عىل الا شأن العواقب ا لاخملاوف  ل ب حملب
ية يف العامل ناظرة . صلاأل يان، ال توجد فكرة  مويف أغلب األ يدية" للمكل العام"ح ثقافات ا تقليف ا 102.لل

 

ثل اجمللس الصايم  .90 تغلون عىل حنو مموأكد  يسـأن أحصاب مصاحل جتارية وغريمه من أحصاب املصاحل األخرى 
ية بدعوى أنه يقع مضن  شعوب األ بل والضمين  ثقايف املوجود من  صلمتر الرتاث ا لل قل وهو " املكل العام"مسـ

ية شعوب األ بة  صلمصطلح ال معىن هل اب لل ئا مضن املكل. لنسـ ية اندرا ما تضع  شعوب األ شيوأضاف أن ا صل  العام ل
ية الفكرية نع نظام ا هوم هو من  مللكوأن ذكل ا ته لآلراء اليت مفادها أن حامية أشاكل . صملف ضكام أعرب عن معار

هم، ألهنا أغفلت القوانني العرية  يني وإلبدا نانني األ يدي يف املكل العام شلك هتديدا  ثقايف ا بري ا فا ع صلللف ت تقل ل لتع ل
ثقايف  بري ا لشأن الاتفاع بأشاكل ا تع ن يديلب 103.لتقلا

 

ثل حركة  .91 يدي مضن املكل توابخ أمارومموقال  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل أن من شأن وضع املعارف ا ل تع لتقل ل ل
نهتك تكون مهنا  يالعام أن  رسية اليت  نارص غري امللموسة واملقدسة وا سم به العديد من ا رسية اذلي  يطابع ا ل لع ت تل

ث رشاكت الكربىلالرتاث احلي وأن يفامق من تدهور القمي ا رشوع من جانب ا ها غري ا ية و لقا مل متلك   104.ف

هوم املكل العام . جمي شأن  يقات  ئةل و مفأ ب تعل  سـ

                                                           

سادسة 41 الفقرة 100 رشوع تقرير ادلورة ا ل من   ).WIPO/GRTKF/IC/6/14ثانظر الويقة (م
سة 37 الفقرة 101 رشوع تقرير ادلورة اخلا م من   ).WIPO/GRTKF/IC/5/15ثانظر الويقة (م
سة 56 الفقرة 102 رشوع تقرير ادلورة اخلا م من   ).WIPO/GRTKF/IC/5/15ثانظر الويقة (م
سة  53 الفقرة 103 رشوع تقرير ادلورة اخلا ممن   ).WIPO/GRTKF/IC/5/15ثانظر الويقة (م
سة 80 الفقرة 104 رشوع تقرير ادلورة اخلا م من   ).WIPO/GRTKF/IC/5/15ثانظر الويقة (م
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يدية القابةل للحامية واملعارف اليت و .92 سلمي بني املعارف ا توازن ا يق ا ية خاصة عىل  تقلعلق وفد الرنوجي أ ل ل لمه حتق ّ
ناسق . صارت جزءا من املكل العام هوم املكل العاممتوالحظ انعدام أي مهنج   وأعرب 105.مبفإزاء ما يقصد فعال 

بح معروفة عىل نطاق  بار املعارف جزءا من املكل العام حني  بغي عىل األقل ا تقاده بأنه  تصالوفد عن ا ت عع ين
متع  هل نفاذ العموم إلهيا من مصادر أخرى غري ا تايل من ا بح اب نه و متع اذلي احندرت  جملواسع خارج ا سجمل لم ل يص

متعماذلي متخضت  ثيل ذكل ا جملنه أو  يدية . مم بحت املعارف ا تحديد مىت أ يار احلامس  تقلوهكذا يكون ا ص ل لملع
تحدثهتا توى رش املعارف خارج اجملموعة اليت ا سـجزءا من املكل العام هو  ن رش . مسـ ية  بار  نوال يؤخذ يف الا كيفت ع

يمي موضوعي بغي أن يكون جمرد  يمي اذلي  تقتكل املعارف يف ا ن يتق يدية وال يرت. ل يزي بني املعارف ا تقلتب عىل ا لمت ل
رش تكل املعارف عىل العموم أن  ساع نطاق  ية واملعارف اليت وقعت يف املكل العام عىل أساس مدى ا نا ت حملم

نفاذ  متع نفذ إىل تكل املعارف أو جملرد أنه ميكن ا يدية حاميهتا جملرد أن خشصا ما من خارج ا لتفقد املعارف ا جملتقل ل
متع إىل تكل املعار ياانت(جملف خارج ا 106).لبال سـامي من خالل قواعد ا

 

سويد  .93 يةلوطرح وفد ا تا ئةل ا لاأل ل يدية واملعارف اليت آلت ) 1: (سـ توقعة للمعارف ا تقلما يه العالقة بني امحلاية ا لمل َّ
يعهت يا  يدية اليت مل حتدد  نفاذ الوجهية إىل املعارف ا بإىل املكل العام؟ وأين حتدد نقطة ا حمل تقل بطل ّل كويف ) 2(ا؟ ّ

ياانت؟ يدية الواردة يف قواعد ا بتوقع ادلول األعضاء حامية املعارف ا تقل لت 107ل

 

تايل .94 سؤال ا ياابن ا لوطرح وفد ا ل يعرف : ل يدية اليت تقع مضن املكل العام ويف  تمت معاجلة املعارف ا سـيف  ك تقل لك س
ياق؟ 108لسـاملكل العام يف هذا ا

 

تع .سادسا ية ا ية واإل رشيعات الو ملا مي قلن ط يدي فامي خيص لت ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقللقة ابملعارف ا ل تع لتقل ل ل
 .املكل العام

ئة عن املوارد اذلي يضع نظام حامية لل 27811قانون بريو رمق إن  .95 نا ية ا شعوب األ ية  شـمعارف امجلا ل صل لل ع
ية يولو جا يدية يف املكل العاملب شأن املعارف ا تخذ موقفا  تقل  ب ون عىل أن املعارف  من القان13تنص املادة و. لي

رش  ية عرب وسائل اإلعالم اك شعوب األ ناول أشخاص غري ا ندما توضع يف  ية تؤول إىل املكل العام  نامجلا صل ل ت ع لع م
بح  ندما  تصأو  يولويج أو أوجه الاتفاع به أوع نتلاكت مورد  ب متعات خصائصه  مم جملمعروفة جدا خارج نطاق ا

شعوب  يةلوا   109.صلاأل

تان  من قانون8تونص املادة  .96 سـهورية قريغزي يدية عىل اآليتمج شأن حامية املعارف ا تقل  نح براءات :"لب محىت ال يمت 
ياانت للمعارف  شاء قاعدة  يمت إ يدية،  تحدث عىل أساس املعارف ا بشلك غري قانوين للمواد اليت  ن تقل سـ سب ل ت

نح براءات ناء حفص املواد اليت  تخداهما أ يدية ال متا ث سـ سـتقل تصة. ل ئة ا توىل ا خملو لهي تابعة لدلوةل حتديث قاعدة ست ل ا
يدية اليت آلت  تعلقة ابملعارف ا سجةل واملعلومات ا يدية ا تعلقة ابملعارف ا ياانت ا نادا إىل ا ياانت ا تقلا مل مل تقل مل ب لب ل ل ستل

110."إىل املكل العام

 

تاكرات واملامرسات اب .97 ية والا يدية اإليكولو شأن حامية املعارف ا منوذيج  رشوع القانون ا لوقدم  ب تقل ب جم ل نسـبة ل
يدية تعلق ابملعارف ا هادئ تعريفا للمكل العام فامي  يط ا تقلبدلان جزر ا ي حمل لل بق عىل 3فاملادة . ل نص عىل أهنا  نط  تت

                                                           

نونة105 ملع مرفق الويقة ا يدية"ث بادئ املعدةل . لتقلحامية املعارف ا هداف وا ملا  .25. ، ص)WIPO/GRTKF/IC/17/5(ل
نونةث مرفق الوي106 يدية"ملعقة ا بادئ املعدةل . لتقلحامية املعارف ا هداف وا ملا  .37. ، ص)WIPO/GRTKF/IC/17/5(ل
نونة 107 ملعمرفق الويقة ا يدية"ث بادئ املعدةل . لتقلحامية املعارف ا هداف وا ملا  .25. ، ص)WIPO/GRTKF/IC/17/5(ل
نونة108 ملع مرفق الويقة ا يدية"ث بادئ. لتقلحامية املعارف ا هداف وا ملا  .37. ، ص)WIPO/GRTKF/IC/17/5( املعدةل ل
ية من 109 با تني اإلنلكزيية واإل ن ميكن الاطالع عىل ا سـ ئة عن املوارد 27811قانون بريو رمق لنسخ نا ية ا شعوب األ ية  شـ محلاية املعارف امجلا ل صل لل ع

ية  يولو جا تايللب  http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=3420: لعىل املوقع ا
سخة اإلنلكزيية من  ميكن الا110 يديةلنطالع عىل ا شأن حامية املعارف ا تان  هورية قريغزي تقلقانون  ب لسـ تايلمج : ل عىل املوقع ا

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5571 
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ية يف املكل العام" يدية اإليكولو جاملعارف ا شري ." لتقل بق عىل املكل العام،  يوليك حيدد القانون إىل أي مدى  ينط
يمي للعو"إىل أن ذكل  تقتوقف عىل إجراء  يةي تا لامل ا سام املعارف ولو اكن )أ (:ل ية ا ت ما إذا اكنت دلى املاكل  قن

رشها، ) ب(األمر كذكل، مفا الغرض من ذكل؟،  نح ترصحي لإلعالن عن تكل املعارف أو  نما إذا اكن قد  م
تخدام تكل املعارف يف غاايت جتارية،  )ج( كل يعي ما إذا اكن املا) د(سـما إذا اكن املاكل يعرف أنه من املمكن ا

تحمك يف الاتفاع هبا الحقا،  سام تكل املعارف مع آخرين أن يؤدي إىل فقدان ا نأن من شأن ا ل إىل أي ) ه(قت
ية للاملكني؟ ثقا ية وا تكل املعارف دون ترصحي ابلوحدة الروحا فمدى ميكن أن يرض الاتفاع  ل ن ب 111"ن

 

نا 89تونص املادة  .98 سمرب  22 الصادر يف AN/99-032 رمق فاصوكي من قانون بور  واخلاص حبامية 1999يد
ية عىل  ية وا ية األد نا لفب ها مؤلفون معروفون تؤول إىل "مللك ثقايف اليت  يدي ا بري عن الرتاث ا لأن أشاكل ا ل تقل لتع ل

بري قد وقعت بعد مضن املكل العام، وفقا ملدة امحلاية مبوجب حق املؤلف تعني . لتعمؤلفهيا، إذا مل تكن أشاكل ا يو
بت قانوان أنه هو عىل أي خشص يدعي بأن يدي أن  ثقايف ا بري عن الرتاث ا يثه مؤلف أحد أشاكل ا تقل ل لتع ل

ثقايف . املؤلف بري عن الرتاث ا تغالل أشاكل ا تفعون مقابل ا ها ا سام الرسوم اليت يد بغي أن يمت ا لو تع سـ ن لت مل فع قن ي
ية، وفقا لقواعد نظمة اإلدارة امجلا يدي املعروف مؤلفوها بني أحصاب احلقوق و عا متقل نظمةل توزيع يف تكل ا مل ا   112.ل

رش من القانون الكولوميب رمق  .99 عوشري الفصل الرابع  ناير 28 الصادر يف 23ي شأن حق املؤلف إىل 1982ي  ب 
نفات اليت انقضت مدة حاميهتا، ) 1: (أن ما ييل يؤول إىل املكل العام" إىل 187تونص املادة . املكل العام ملصا

نفات ا) 2( ملصنفات الفوللكور وا هوةل املؤلف، مص جميدية  هم، ) 3(لتقل نازل مؤلفوها عن حقو نفات اليت  قا ت ملص
هورية) 4( تع ابمحلاية يف ا ية اليت ال  نفات األ مجلا مت ب تملص أن الفن األصيل يف اكفة " عىل 189تونص املادة ." جن

متي إىل الرت نحت،  يدوية والرسوم وأعامل ا تجات احلرف ا يات و ينمظاهره مبا يف ذكل األ ل ل ن من ثقايفغ 113."لاث ا

 

 

 ]ثهناية الويقة[

                                                           

تاكرات واملام ميكن الاطالع عىل 111 ية والا يدية اإليكولو شأن حامية املعارف ا منوذيج  برشوع القانون ا تقل ب جم ل يط ل بدلان جزر ا بة  حملرسات اب ل لنسـ
هادئ تايللا  http://www.grain.org/brl_files/brl-modellaw-pacific-en.pdf: ل عىل املوقع ا

ية من 112 تني اإلنلكزيية والفر سـ ميكن الاطالع عىل ا نسخ نا فاسو رمق لن سمرب 22 املؤرخ AN/99-032كيقانون بور  واخلاص حبامية 1999ي د
ية وا ية األد با تايللفنيةمللك  http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=420: ل عىل املوقع ا

ية من 113 با ية واإل تني الفر ن ميكن الاطالع عىل ا سـ سـ نسخ ناير 28 الصادر يف 23القانون الكولوميب رمق لن شأن حق املؤلف1982ي   عىل املوقع ب 
تايل  .http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=872: لا

 


