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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

قائمة وشرح تقني خمتصر ملختلف األشكال 
  تتخذها املعارف التقليديةالتي قد 

  األمانةمن إعدادثويقة 

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 تعد " أن عىل األمانة 2010 مايو 7 إىل 3 اليت عقدت من ةل ياقامئة ورشح[...] تتو  اتقن 

يدية اخمترص تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  تقل  ت نة"مثل (لخمل نة/ملقنّا شوف عهنا"أو " ملقنّغري ا غري /ملكا
شوف عهنا ية") ملكا بارها ويقة إعال ماب ث    1".عت

ية ما نوعاوقد جاء هذا القرار  .2 وقال الوفد يف معرض . ملعنعىل أساس اقرتاح قدمه أحد الوفود خالل ادلورة ا
تلف احملافلتقدميه تالف األشخاص يف  يدية معان شـىت عىل ا هذا الاقرتاح إن للمعارف ا خم  ختقل ّل ٍ ومن أجل . ل

نة يدية ومعايري أن  ، رأى الوفدللجسري معل ا تعريف احلايل للمعارف ا تقلا يةلل يق يريم حباجة إىل هلاأل مع نقاش 
سني  يفحتإىل  تو صا ندرج يف إطار الصكوك ادلوية والفصل ل ل بني ما  ندرجي ويف أول خطوة حنو  .يوما ال 

يه دويا تفق  لتعريف  عل متس الوفد من األمانة أن ،م ثغراتحتليل تسـتمكلل ا نجز ل ا يل بمل ا نافلتح تلف صأل خم 
تخذها شاكل األ يديةتاليت  يف  ولعل. لتقلاملعارف ا تلف طرق احلفاظ عىل املعارف لتصنهذا ا خمليب  يسـتج

ها يدية و نقلا تاحة مهنا ،لتقل للجم ا رسمل ّهور أو ا ية أو اإلرشافة هل، سواء حتت ملي ية وا متعات األ بارش  حملل ا صل للمجمل
بل، وذكل من مجةل قضااي أخرىق ّسويلكنه مل واملكل العام  إىل وما آل مهناال،  يا إىل .قمن  تخلص دا عوا  سـ
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ناء عن منوذج الصاحل يف لك األحوال محلاية نوع واحد من أنواع املعارمفهوم  سـتغالا حيتاج رمبا و. تقليديةلف الا
ناف تكل من صنفلك  نظر يف نوع امحلاية املقدمة كام صاأل تلفة  لل إىل طريقة   2.قرر لك بدليخم

ياثهذه الويقة قامئة ورشحمرفق أعددان يف ومعال ابلقرار الوارد أعاله،  .3 ترصاتقن  تلف األشاكل اليت قد اخم  خمل 
يدية تقلتخذها املعارف ا تىض خربة   األمرهذا املرفق عدة حتدايت ألنإعداد يف  ناهجواوقد . لت  جمال ّتعدتقا

ية الفكرية يدية تتسم زايدة عىل ذكل، . مللكا نوعة وبطبيعةلتقلأنظمة املعارف ا ت وتخذ أشاكال متغريةمت معقدة و
يل ال هو مالمئخمتلفة مهنا ما  ملتح بارات معان قد حتمل و. مالءمةأقل ما هو لكية الفكرية ومهنا ل ٍبعض ا لع

نوعة تصاصات وبلغات  تلفة يف القانون ويف غري ذكل من الا تودالالت  مخم يس ابلرضورة . خ هذا املرفق  لذلا  ف
يضا تضمن .مسـتفشامال وال  سري قراءة هذه الويقة،  ي و ث  بعض املصطلحات فيهرسدا موجزا َمملرفق ا ملحقلتي

تخدم  .ث يف هذه الويقةةملسـا

ثوشري هذه الويقة إىل  .4 بارة"  للعموممكشوف عهنا "عبارةت بارة" املكل العام "عو ناول". متاحة للعموم "عو  سـنتو
هذه ادلورة، ويه تكل  يل يف ويقة أخرى معدة  لاملصطلحات بقدر أكرب من ا ّ ث شأن "لتفص معاين مصطلح بمذكرة 

ية الفكرية"  العاماملكل" ثمللكيف نظام ا بري ا يدية وأشاكل ا ل مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف ا تع لتقل قايف ل
يدي بري الفوللكوري/لتقلا تكون تكل الويقة ، )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8ثالويقة ( "لتعأشاكل ا ثو سـ

ثإذا عىل صةل هبذه الويقة ً. 

نة إن  .5 ثمدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه الويقة للجا
ها  .فقومر

 ]ييل ذكل املرفق[

 

                                                           

سادسة  2 رشوع تقرير ادلورة ا يه، انظر  يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با علكمة وفد إ ل م ن  ةرشفسـ
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 املرفق

 املرفق
تلف األشاكل ترص  خملقامئة ورشح تقين   خم

تخذها امل يديةتاليت قد   لتقلعارف ا

 مقدمة
يدية " يهما  ؟"لتقلاملعارف ا

يدية اأحاكم  وغريها من الصكوكلبعض املعاهدات ادلوية تتضمن .1 لتقلتعلقة ابملعارف ا ية ) ي (8فاملادة . م قمن اتفا
تاكرات  شري إىل املعارف والا يولويج  نوع ا با ت ب لت يةل ية وا متعات األ حمللواملامرسات دلى ا صل يشجتسد جمل  لع أمناط ا

يدية املالمئة  تخدامه للحفاظ عىللتقلا يولويج وا نوع ا سـ ا ب لت تداعىل حنول ية (يوشري بروتوكول انغواي  1.ممسـ  قالتفا
يولويج نوع ا با لت ية  احلصول عىلبشأن ) ل تقامسثاملوارد الورا نصف العادللوا نافع مل وا ئة عنللم  نا شـا تخداهما ل سـ ا

يدية املعارف"إىل  يةابملوارد الو[تاملربطة لتقل ا ية تتعلق و 2".]ثرا يوسكو قاتفا نا ثقايف غري ل لشأن صون الرتاث ا ب
ثقايف2003املادي لعام  يةت وتعلق ،3 غري املاديل ابلرتاث ا يوسكوقاتفا ن ا بري بشأن  ل نوع أشاكل ا تعحامية وتعزيز  لت

ثقايف ثقايف حب2005 لعام لا بري ا نوع أشاكل ا لامية وتعزيز  تع شأن  من املعاه2.9 املادة تتحدثو 4لت بدة ادلوية  ل
ية لألغذية والزراعة  با ية ا تاملوارد الورا ن تعلقة املعارفعن لث يدية ا مل ا ية لألغذية والزراعةابلتقل با ية ا تملوارد الورا ن  5.لث

شعوب شأن حقوق ا تحدة  ناول عدة إعالانت دوية كإعالن األمم ا لو ب مل ل ية تت ية والو ية والقوانني اإل ن األ مي طصل قل
يديةاملعارف حامية مسأةل   6.لتقلا

بارة  .2 عوشمل  يديةاملعارف "ت ها "لتقلا صيفتو ثقايف غري املادي معوما للموضوع  الواسعب ل الرتاث الفكري والرتاث ا
ية واملامرسات ية وا متعات األ يدية مبا يف ذكل ا متعات ا حملل وأنظمة املعارف يف ا صل جملتقل يدية (لجمل مبعناها لتقلاملعارف ا

                                                           

يولويج عىل أن ) ي (8املادة تنص  1 نوع ا تعلقة اب ية ا بمن الاتفا ت لمل ل تضاء، مبا ييل"ق سب الا تعاقد، قدر و قيقوم لك طرف  نا ) ي:...(حم يام، ر ها لق
ية اليت  ية وا متعات األ تاكرات وممارسات ا ية، ابحرتام املعارف والا جترشيعاته الو حملل صل ب ن جملت ط نوع ب يانة ا يدية ذات الصةل  ياة ا يب ا تسد أسا بص تقل حل لل ل

شاركة أحصاب هذه املعارف  ها عىل أوسع نطاق، مبوافقة و يع  مترار، واحلفاظ علهيا وصوهنا و تخدامه عىل حنو قابل لال يولويج وا ما شج سـ تطبيقب ت سـل
تخدام ه نافع اليت تعود من ا سام العادل  يع الا تاكرات واملامرسات و سـوالا للم ت شج قب تاكرات واملامرسات،ت  ..."بذه املعارف والا

متد  2 تخداهما إىل عا نامجة عن ا نافع ا سام العادل  ية والا شأن الاتفاع ابملوارد الورا سـبروتوكول انغواي  ل للم ت ث ن يدية املربطة ابملوارد "قب تاملعارف ا لتقل
ية  تابع ثالورا يولويجلا نوع ا ية ا بالتفا لت ل باجة  إابن املؤمتر العارش لألطراف يف هق ية، انظر ادل يذه الاتفا يا "5 واملادة 24-20ق نص األويل غري و". ناث لا

نقح من تخداهما إىل  بروتوكول انغواي ملا نامجة عن ا نافع ا سام العادل  ية والا سـشأن الاتفاع ابملوارد الورا ل للم ت ث ن يدية املربطة ابملوارد "قب تاملعارف ا لتقل
ية  تابع ثالورا يولويجلا نوع ا ية ا بالتفا لت ل تاح عىل ق -http://www.cbd.int/cop/cop-10/doc/advance-final/uneditedم 

texts/advance-unedited-version-ABS/-protocol-footnote-en-doc 
ية من ) 1(2تنص املادة  3 يوسكو قاتفا نا ثقايف غري املاديل لشأن صون الرتاث ا بارة 2003 لعام ب ثقايف غري املاد"بع عىل أنه يقصد  " يلالرتاث ا

هارات " بري واملعارف وا تصورات وأشاكل ا ملاملامرسات وا تع ية –لل نوعات وأماكن ثقا ف وما يربط هبا من آالت وقطع و مص تربها امجلاعات –ت تع اليت 
ثقايف ياان األفراد، جزء من تراهثا ا لواجملموعات، وأ ً تايل ." ح تاحة عىل املوقع ا ية  لالاتفا م -http://portal.unesco.org/en/ev.php >ق

URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> 
شأن ) 3(4املادة  4 يوسكو  ية ا بمن اتفا ن ل ثقايفق بري ا نوع أشاكل ا لحامية وتعزيز  تع ثقايف" تعرف لت بري ا لأشاكل ا ئة "عىل أهنا " لتع نا بري ا شـأشاكل ا ل لتع

متعات واحلامةل ملضمون ثقايف يدية بصفهتا مصدرا للرثوات غري املادية واملادية وال سـامي ." جملعن إبداع األفراد وامجلاعات وا ية املعارف ا تقلوتقر بأ لمه
نحو املالمئ تدامة، وكذكل رضورة حاميهتا وتعزيزها عىل ا ية ا ية يف ا سامههتا اإلجيا ية و شعوب األ لأنظمة املعارف اخلاصة اب سـ من ب م صل ملل سخة . لت لنوا

تاحة عىل  ية  مالعرية من هذه الاتفا ق  <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825a.pdf#page=97>ب
ية لألغذية  الفاومعاهدة من 2.9تنص املادة  5 با ية ا تعلقة ابملوارد الورا يدية ا ية لألغذية والزراعة املعارف ا با ية ا شأن املوارد الورا ت ادلوية  ن ث مل تقل ت ن ث ب لل ل ل

تعاقدة عىل أن" عىل والزراعة ملتفق األطراف ا ية لألغذية والزراعة، تقع ت با ية ا ها ابملوارد الورا يث اربا يذ حقوق املزارعني، من  ية  سؤو ت  ن ث ت ل لم ط ح تنف
بدلان رشيعات القطرية دليه، . لعىل عاتق حكومات ا نا اب سـامب يكون ذكل مالمئا ور ياجاته وأولوايته، و تعاقد، وفقا ال تخذ لك طرف  تو ه ح ت لي ح م

تدابري محلاية وتدعمي حقوق املزا ية لألغذية والزراعة،) أ: (رعني، مبا يف ذكللا با ية ا يدية ذات الصةل ابملوارد الورا تحامية املعارف ا ن ث لتقل  ..."ل
ية  6 ية واإل ميبة من القوانني واللواحئ الو ن قلخن ية ط منوذ جوالقوانني ا يدية املعارفبشأن حامية ل  متاحة عىللتقل ا

<http://www.wipo.int/tk/en/laws/tk.html> 
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بارة 7.)العام أو الواسع شمل بع و يدية إجامال  تأخرى، فاملعارف ا بري مضمونلتقل ها وأشاكل ا لتع املعارف  نفس
يدي ثقايف ا تقلا يديةيتعبري الفوللكورلاأشاكل /لل تقل مبا يف ذكل العالمات والرموز املمزية املربطة ابملعارف ا لت ِّ.8 

نة،  .3 يه العادة يف ا يا مع ما جرت  للجومتا عل ناشـ تخد ما بارة سـ يدية"ع  يق " لتقلاملعارف ا ضيف هذا املرفق مبعىن أ
يدية ابملعىن ( مضمون املعارف أو مادهتا اليت تكون "ال سـامي و،  املعارفتكللإلشارة إىل ) احملدودلتقلاملعارف ا

ندرج يف  تعمل مما  تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا يدي، وشمل ادلراية ا ياق  شاط فكري يف  ييجة  ل ب لعمل ت تقل سـ ملن نت
ي ية، أو مما يكون لتقلأنظمة املعارف ا ية واأل متعات ا يدي  يش ا سد أمناط ا صلدية، واملعرفة اليت  حملل تقل للمججت ل لع

يال ها األ نا نة  جواردا يف أنظمة معرية  قل ت تف ّ سخة  توتكرر يف. 9"مقن ترص زيية لكاإلنلنا يدية  مبخبارة املعارف ا تقل لع
"TK " سخة العرية أما يف با  . رتد اكمةلفلن

شري ومع .4 يق وال ي أن هذا املرفق  ناها ا يدية  لضإىل املعارف ا مبع ثقايف مبارشة إىل  رييشلتقل بري ا لأشاكل ا لتع
يدي يدي ، فإنلتقلا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يدية من أشاكل املعارفيه شلك ل ثال و، لتقل ا املعارف مجند 

ية حارضة  يدية اإلبدا نوعات ا تاج ا يدية املربطة بإ عا تقل ملص ن ت لتقل ئهتا تكل يف تصممي متجسدةل نوعات و هي ا ملص
ها الفين ثةل الواردة أدانه شلكو بني بعض األ مكام  ّ يدية وأشاكل  ذكليدلو. ت تقل عىل العالقة الويقة بني املعارف ا لث

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يدي ف. ل ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يديةيشء من عىل ينطوي" شلك"ًإذا ل ناول .لتقل املعارف ا تت و
بري  نة أشاكل ا تعا يدي بطريقة لللج ثقايف ا تقلا تاكمةل بطريقةلكنوحدها ولل  .م 

ثال ال احلرص .5 يل ا نوعة مهنا عىل  ياقات ا يدية يف العديد من ا ثور عىل املعارف ا ملوميكن ا ت سـ تقل سبلع مل ل  :10ل

يب  - نازعات وأسا سوية ا لإجراءات  مل نازعات  مبا يف ذكل أنظمة إدارة احلمكت ية مهنا وغري ملا يدية الر مسا لتقل
ي سلطات مسالر تعلقة اب يدية ا ية ا لة والقوانني العر مل لتقل ية املعارفوالعاداتف ية حبقوق  سات ا ملك واملؤ ن  ملعس

يدية ية،  ،لتقلا ية والعر ية وا متعات األ فوأنظمة وضع القرارات يف ا حملل صل  جمل

يدية، - ناء ا يات ا يدية و تعلقة ابلعامرة ا يدية ا تقلواملعارف ا ب ن تقل مل لتقل ل ل  تقل

يدي تاملربطة بقليدية لت اواملعارف - ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يدية  األشاكل يف حد ذاهتا اكملعارفالل لتقل ا
يدية  تصماميت واأليقوانت والرموز ا تعلقة اب تقلا ل ية   عناملعربةلمل ية و حملمتعات أ صل  أو عن مجموعات بعيهناجم

يدية موجودة فهيا، واملعارف نون والعرلتقل ا يقى وا تعلقة ابملو لفا سـ يد مل ية لوض والطقوس وتقا صلمتعات أ جم
ية حمددة يف  تجاهتا  آالهتاصنع حملو تخداهمامنأو  يدية ، واملعارفسـوا يدية لتقل ا تقلاملربطة ابألزايء ا لت

لاملزنة يل احلوالعادات و ية حمددة، واملعارفلجسم ي ية و متعات أ حملاملعربة عن  صل يدية جم تاملربطة لتقل ا
تجات ا ثقافة املادية وا ناب يدوية، واملعارفملل لحلرية ا يدية ف يدية،لتقل ا نوعات ا تقلاملربطة اب ملص  لت

شعرو - يف ا يب  لأسا سم وتصفل تغ وتزيني ا هرهيريجل تصاممي واأل مظ  نع احليل لوا يدية  يب ا لصسا تقل   وأعامللل
شب وغري ذكلواملعادن احلجر  ،خل وا

ية وقاية وطرائق - هائاملواد الغذا ها تصنيع و يات لتقلا اكلطرائقحفظ و رشوابت و تحضري األطعمة وا نيدية  مل تقل
يدية، تقليع اللحوم والوصفات ا  لتقط

يب والصحة اك - تعلقةعارفمللتطبوا يواانت و لتداوياب مل ا شاب واملعادن وا بااتت واأل تخدام ا حلاب ع ن لسـ
يدية  تويد ا يب ا تقلوأسا ل ل يات لل يدية جلرب العظام والعالجلتقنوا   الروحاين،لتقلا

                                                           

يديةية املعارفحام 7 ثغرات:لتقل ا يل ا رشوع  ل  حتل   من املرفق األول23 ص) .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev" (معدلنص : م
يديةاملعارف 8 ية والقانوية : لتقل ا يا يارات ا نا سـ سـ  28 ص) WIPO/GRTKF/IC/6/4(لخل
يدية من نص حامية املعارف3املادة  9 بادئ املعدةل: لتقل ا  ) WIPO/GRTKF/IC/17/5( ملاألهداف وا
بو  10 ثات تقيص احلقائقيانظر تقرير الو ية الفكرية بععن  شأن ا مللك  يدية واملعارفب يدية وتطلعاهتم يف جمال " لتقلا ياجات أحصاب املعارف ا تقلا لت ح

ية الفكرية تقرير الاكمل ابللغة اإلنلكزيية موجود عىل ". مللكا  <http://www.wipo.int/tk/en/tk/ffm/report/index.html>لا
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يلو - يدية وغريها من لتجممواد ا تعلقة ملالتقل ا يدية واملواد ا سم واملعارف ا ناية اب تعلقة اب ملتجات ا تقل جل لع مل لن
بخور واملواد العطرية،  لابلعطور وا

يدية يف - هارات ا لتقلوا سمك هاقنصحليواانت و امطاردة مل يد ا يدية  يب ا ل واألسا لص تقل يللل  ،صومجع احملا

ئة وو - يولويجلبيصون ا نوع ا با لت ناف الربيةارف اخلاصة  اكملعل ت واملعارف املربطة ،وأحوال الطقس صابأل
ية  تخداهماثبصون املوارد الورا تدامسـوا يدية واملعارف ،مسـ عىل حنو  يةلتقل ا  ،11جاإليكولو

ياه والرتبة - تدامة  ثل اإلدارة ا تدامة  ية إدارة  للموإدارة املوارد ا سـ سـ مليع م مب  ،لط

ها  - شة و يات سج األ صبغو مقتق ن يدية واملعارفن بغ والرمس وأنواع الصمغ والغراء واملواد لتقل ا تعلقة اب لصا وما مل
 ،ذكلإىل 

ية - ية والزرا عواملعارف الفال  .ح

بارة  .6 تخدم  عوألغراض هذا املرفق  ية"تسـ ية وا متعات األ حمللا صل نة" جمل تخدمت يف العديد من واثئق ا للجكام ا . سـ
بارة أو  نة موافقة عىل هذه ا لعوهذا ال يعين أن ا ناها احملددللج  .مععىل 

يدية تخذها املعارف ا تقلاألشاكل اليت   لت
يدية تتسم أنظمة املعارف .7 تغرية وتخذ أشاكاللتقل ا نوعة و تبأهنا معقدة و مت سن حتديد األشاكل .  شـىتم يسـتحو

ية الفكرية يهنا وبني ا يل العالقة  تخذها من أجل  تعددة اليت ميكن أن  مللكا ب حتل ت يل .مل ثريا ما  قو  عارفاملن إمثال  ك
يدية  ية"لتقلا سجةل" وإهنا" شفهية" وإهنا" مسغري ر ية الفكرية نظمة محمية بأليست ومن مث " مغري  . املعروفةمللكا

يع ليستابلفعل، و تخذها شاكل األمج  يدية املعارفتاليت قد  يللتقل ا تح بارشة  لمالمئة ابلرضورة وبصفة  ل  من م
ية الفكريةمنظور تخذها ثهذه الويقة قامئةوتقدم . مللك ا تعددة اليت ميكن أن  ية لألشاكل ا ت ورشحا بطريقة  مل تقن
يدية املعارف يللتقل ا تح لواملالمئة حتديدا  نظورل ية الفكريةم من   .مللك ا

ند إعداد هذه القامئة اتضح أن  .8 تخذها اشاكل األعو تعددة اليت ميكن أن  تا يدية ملعارفمل يهنا لتقل ا بويقة الصةل فامي  ث
تداخةل تفرع وبعض األ.مورمبا  يدية لفرق بني املعارفلف.  عن أشاكل أخرىمشاكل   واملعارف "تةملثبّغري ا"لتقل ا

يدية  تة"لتقلا ية الفكريةمنظورمن مغزاه مثال  ا أو واحضا دامئتثبيتا" ملثبّا لوهذا الفرق عدة آاثر يف قوانني . مللك ا
ية الفكرية يدية املعارف مضنقد جند زايدة عىل ذكل، . مللكا يدية معارف" ةثبّتملا"لتقل ا ومعارف " موثقة"تقل 

يدية  ويف لك حاةل ميكن أن تكون املعارف،"غري موثقة"تقليدية  تة بطريقة لتقلا غري "وبطريقة " لفظية"مثّب 
تة يف  ".لفظية توب " شلكأو" مكتوب "شلكمثّبوميكن أيضا أن تكون   وسواء اكنت املعارف". مكغري 

يدية  تة"لتقلا تعلق ".مقننةغري  "وأن تكون" مقننة" ميكهنا أن تكون "مثبّتة"أو " مثبغري  ثاال  سوق  نا  ي و ن مه
يدية حباةل املعارف شوف عهنا لتقل ا يدية واملعارفملكا نجد بعض املعارفلتقل ا شوف عهنا  فغري ا يدية ملك لتقل ا

شوف عهنا" يةيف يدعد يومل "  للعموممتاح" مما هو "ملكا ية وا متعات األ حملل ا صل  املعارففرتض أن ميكن أن نو. جمل
يدية  شوف عهنا"لتقلا يةا يف يديه   حتديدا"ملكغري ا ية وا حمللمتعات األ صل بهتا" اليت يه جمل مث، ال ومن  ."حصا

يدية املعارفأشاكل العديد من  تناولميكن  هااليت لتقل ا قشنا هذه ليست عالوة عىل ذكل، . ث هذه الويقة معزوةلت
                                                           

ّنف 11 يدية املعارف اخلرباء وأحصاب يص ندا لتقل ا يةكيف  يدية اإليكولو جاملعارف ا ناف يفلتقل نادا إىل وجاه ص ثالثة أ هاهتاستا ياانت ) 1: (ئص وخصا لبا
ية يا اليت ميكن ألي فرد احلصول علهيا يف وقت قصريلعلما بد ئ  ية )2(، م يد ا تقا ية احملفوظة يف ا تار ياانت ا ه ا ل ل خي ل لشفب سجل ية، التلوا تار خي ا ل

هم  )3( ية اليت ال ميكن  ياانت املفا فوبعض ا مي هب ها دوهنا) 2(و) 1(ل ية  منميكن حتديد ثالثة أنواعو. حتليلوال  يدية اإليكولو جاملعارف ا نادا  لتقل ستا
ها اآلخر : إىل مصدرها ثة، و ها انشئ عن مفاهمي معارصة وحد بعضها انشئ عن جتارب فردية، و بعض يديةفاملعار "هو منيبعض ابملعىن " لتقل ا

يل داخل لتناقهلالرصف لللكمة  يل إىل  ج من  يهج متي إ متع اذلي  لا ن يدية أحصاب املعارفيجمل ية مزجي بني . لتقل ا يدية اإليكولو جواملعارف ا لتقل
تاكر،  "1" تجربة الفردية والا با متع "2"ل يدية واملعارف "3"، احلديثجمل واملكل العام وا متعلتقل ا ية يف  جماألسا بو .  ماسـ ثات يانظر تقرير الو بععن 

ية الفكرية تقيص احلقائق شأن ا مللك  يدية واملعارفب ية  حول) 1999-1998 (لتقلا يدية وتطلعاهتم يف جمال ا ياجات أحصاب املعارف ا مللكا تقل لت ح
  116 ص، "الفكرية
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ها ابلرضورة  ساويمجيعالفروق  يل ماللتواب تح لمئة  نظورل ية الفكريةم من  يدية الفرق بني املعارفف .مللك ا لتقل ا
شوف عهنا" يدية " ملكا شوف عهنا"لتقلواملعارف ا يه" ملكغري ا  املعارف"للملكية الفكرية اكلفرق بني حتديدا  جو

يدية  تاكرات واإلبداعات القامئة عىل "بني و" يف حد ذاهتالتقلا يديةاملعارفبالا  أن هذا الفرق قد أنعلام ب، "لتقل ا
 .يتسم ابلغموض يف الواقع

ثوناقش الويقة بإجياز أشاكل املعارف .9 يدية ت ية لتقل ا تا لا يثحتديد بعض آاثرإىل عند اإلماكن تسعى ول  حها من 
ية الفكرية  :مللكا

يدية املعارف - تة وغري لتقل ا يدية املعارفملثبّا تةلتقل ا يدية معارف) أ: (ت اليت تربط هباملثبّا وثقة وغري متقل 
يدية معارفو) ب (،موثقة ننة وغري اتقل  ملقن  نة،مق

يدية املعارفو - شوف عهنالتقل ا يدية املعارفو ملكا شوف عهنا لتقل ا  معارف) أ(: تاليت تربط هباملكغري ا
ية  تتحمك هباتقليدية  ية و حملمتعات أ صل يدية واملعارف ةمبارشجم متعات اليت مل تعد حتتلتقل ا تتحمك جمل هذه ا

يدية املعارفو) ب (،هبا يةتكوناليت لتقل ا ية وا متعات األ حملل ا صل بهتاجمل    ،ح صا

يدية واملعارف - يدية واملعارفاملقدسة لتقل ا  ،غري املقدسةلتقل ا

يدية واملعارف - تاكرات واإلبداعات " يف حد ذاهتا"لتقل ا يديةاملعارفالقامئة عىل بوالا  ،لتقل ا

ية واملعارف ا - تقلواملعارف األ  ،يديةلصل

يدية واملعارف - يدية املعارفالفردية ولتقل ا ية،لتقل ا  عامجلا

يدية واملعارف  - سولتقل ا ّا يدية املعارفقة ومل سولتقل ا ّغري ا  .قةمل

يدية  )1( ّالتقلاملعارف ا يدية املعارفتة وملثب  تةملثبّ اغريلتقل ا

ثتخدم هذه الويقة مصطلح  .10 يت"تسـ ية الفكرية، " لتثبا نظور ا مللكمن  تخدم يف ال وم حق قوانني ملسـسـامي ابملعىن ا
يت"ّإذ يعرف . اجملاورةاملؤلف واحلقوق  بويف " لتثبا يل الصويت يمعاهدة الو سجشأن األداء وا  بأنه 1996 لعام لتب

نه " ها، ميكن ابالنطالق  يل  يد لألصوات أو للك  ملك  ل ث متسـ هاجت بةكإدرا نا ها بأداة  ها أو  سا سـ أو ا من نقل خ  12."سـت
تكون قد و.  وملموسماديأو  13"اثبت بقدر اكف "شلك يف مدون ، أي أنه"مثّبت"قليدية لت اوبعض املعارف

يدية  املعارف يدية اكملعارف" (لفظية"إما لتقلا يمل، املدونةلتقل ا تاب أو  ية أو  ف يف أ ك  والوصفات والعاداتغن
يدية ية"وإما ) لتقلا يدية اكملعارف" (لفظغري  يديةلتقل ا سدة يف العامرة ا تقلا لتج  .)ر عىل الصخنقشلا أو فن مل
يدية وميكن أن جند املعارف 14"ال الفعل فقط ابلالكملتعبري ا" لفظية "مبصطلحويقصد  تولتقل ا تة إما  مكا ّب ة بملث

توبة( توبة  )ملكاكلواثئق ا يالت الصوية(مكوإما غري  تاك  أو مدونةأهنا مؤلفة أو " مكتوبة" ويقصد مبصطلح )لتسج
يغة  كحمفوظة أو مذكورة يف  يةص يدية وبعض املعارف .15"بتا بت يف ّمدون وحمفوظلتقل ا ها  تابة، و  ّ ث مك  شلكبعض

يديو وصوت ويف أنواع أخرى من  فيل  توبةاألشاكلتسج ثال . ملك غري ا تخدمت  مفقد ا يل ُأهجزةسـ مسيت تسج 
بو" نطقة األنديز ناكيف إمرباطورية اآل" يكو بقهتا يف  متعات اليت  موا سـ بو.جمل نعت أهجزة كو ي ورمبا  يوط ص خ من 

ية  تألف من قمي ر مقالقطن واكنت  تضح .عرشةلاقاعدة القامئ عىل  ضعوامليف نظام قد ُعمشفرة بواسطة وغريها ت ي و

                                                           

بومن ) ج(2املادة  12 يل الصويت يمعاهدة الو سجشأن األداء وا تاحلتب سخة العرية  م، ا ب  :ة عىللن

<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs_wo034.pdf> 
بو ل 13 يل الو يد بو لل  290 مصطلحات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ص ومعجميف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يمعاهدات اليت تديرها الو
سفورد  14 بعة ا(كقاموس اللغة اإلنلكزيية أ ية لطا نثا  )1989ل
سفورد  15 ية (كقاموس اللغة اإلنلكزيية أ ثا بعة ا نا ل  )1989لط
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ية وأن هذه هجاز  معظم املعلومات عنأن بو ر مق كو يدية  املعارفهكذا اكنت 16. قابةل للقراءةاألرقامي مدونة لتقل ا
بو يف بتي هجاز كو ّشلك  ث  .كتوبم وغري لفظي وغري مب

يدية  .11 تة"لتقلويراد ابملعارف ا ية . ّما هو غري مدون يف شلك ملموس" ملثبغري ا كأن تكون يف (شفهوقد جندها 
ـي"شلك  يقى واألداء واألفعال (كتوبةملاشاكل غري  غريها من األيفو") شفهاترخي  وقد تكون املعارف ). سـاكملو

ية ية وإما غري  تة إما  يدية غري ا لفظا لفظ ملثبتقل شفاء لفأسا. ل يا قد تكون من ابب ليب ا ها  نا هاليت ميكن  شفت قل
يدية  ية"لتقلاملعارف ا يدية " للفظا يقى ا سدة يف األداء أو املو يدية  تة، ويف املقابل معارف  تقلغري ا سـ جم لتقل غري (ملثب

ية يدية )للفظاألغاين أو األشاكل ا ية"تقل ويه معارف  تة" لفظغري   .مثبوغري 

ية الفكرية ومنظورومن  .12 يث مللك ا يةحمن  تا نة عىل وجه اخلصوص، ميكن إبداء املالحظات ا لمعل ا ل  :للج

شوف عهنا - ية ا ية الفكرية ابملعلومات ا سائل حتديدا اعرتاف أنظمة ا ملكختص إحدى ا ه لشفمل  وما دام. مللك
يدية نظام من أنظمة قوانني الرباءات يعرتف حتديداأي  توبةأو  املوثقة لتقلابملعارف ا ة عند حتديد حص ملكا

نطوي عىل إذا  ميكنالرباءات املطالب حباميهتا  ندما  يحة حىت  بار الاخرتاعات املطالب حباميهتا  تا ع حص عت
شوف عهناّمتكل يدية  مك ملعارف  همما لكن و. اشفهي تقل بعضشغل ابل   مبصاحل يرض أن ذكل قد ي

ية أكرث  يد  ها تقا متعات اليت  ها شفل ل نا . رسوخاجمل سؤال  هوا تربل شوف عهنا  املعارف اتعهل  ملكيدية ا لتقل
ية لاتقنية لا  حاةلجزءا منشفهيا  عنا ند حتديد حصة الرباءات لاص عسابقة يف نظام قانون الرباءات 

بق أ 17.املطالب حباميهتا سه  نطولعل األمر  يدية يضا عىل أشاكل أخرى من املعارفينف تة،لتقل ا  ملثبّغري ا

يديةوميكن أن حتظى املعارف - تة" لتقل ا  حبامية حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة األشاكل شلك منيف " ملثبّا
شمل مضمون املعارف( يدية تامحلاية اليت ال  تخذهيف حد ذاته بل لتقل ا شلك اذلي  تا يل ل لتسج أو ا

 ،)نفسه

يديةوقد ال يكون الفرق بني املعارف - تة "لتقل ا يدية املعارفو" ملثبّا تة"لتقل ا يدا" ملثبّغري ا ولعل . دامئا كأ
ية من املعارف غريتزيني نحواتت الر نع ا يدية أو  ثال ابلرسوم عىل طريقة  سم  مل ا مل ص تقل تة"مجل لقد " (ملثبّا

ثةل من  منا هذه األ يدي سق ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع سأةلل يح هذه ا ملتو ض  ). ل

يدية املوثقة  )أ (  يدية غري املوثقةولتقلاملعارف ا لتقلاملعارف ا
 

يدية تكون املعارف .13 تويق يعين . بّتة إما موثقة أو غري موثقةملثالتقل ا ثوا تدوينل يل 18لا وميكن . 19لبغرض إقامة ادل
يديةللمعارف يديو والصوت وغري ذكل أو تكون  لتقل ا يالت ا نصوص و ثل ا تخذ عدة أشاكل  لفاملوثقة أن  سجم ل تت

يدية وميكن أن تكون املعارف. مزجيا من لك ذكل ية وإلتقل ا ية أو غري  لفظاملوثقة إما  توبة أو غري لفظ مكما 
يدية لكن معظم املعارفو. مكتوبة با غري موثقة هبلتقل ا  20.املعىن للمصطلحذا لتظل غا

رشوعات عدد من ويف العامل .14 يد اإلجنازملا ملا ثتويق املعارف قنجزة أو  يديةل ثال فقد تولت . لتقل ا يل ا ملوعىل  سب
بحث Honeybeeشـبكة  ية ا لو نولويجمجع بادرات يف جمال ا لتك وا تدامة  ومل سات ا سـاملؤ ، )SRISTI(ملس

تان سا يا يني وأحصاب عل تكرين ا ند اخملرتعني وا تعزيز اإلبداع  حملل  ب ع يديةاملعارفملل نخرطني يف احملافظة عىل لتقل ا مل ا

                                                           

بداي عن 16 بو " هجازيكيانظر موقع و تايل " يكو نوان ا تاح عىل ا لا لع  <http://en.wikipedia.org/wiki/quipu>مل

 
يدية يف نظام الرباءات الاعرتاف ابثويقة 17   املرفق من 37، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/11/7(لتقلملعارف ا
نة (نقاموس بالك للمصطلحات القانوية  18 ثا بعة ا ما ل  )2004لط
سفورد  19 ية (كقاموس اللغة اإلنلكزيية أ ثا بعة ا نا ل  )1989لط
ية  20 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا سخة اإلنلكزيية (212 ص ،أعاله 10ث  )لنا
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يولويج، تويق أكرث من  نوع ا ثا ب لت نارص 22 000ل تاكر حميل وغري ذكل من  ع ا يدية املعارفب يف قاعدة لتقل ا
بكة  شـياانت  يات Honeybeeب  21.لوغريها من اآل

ية الفكرية ومنظورومن  .15 يث مللك ا نة حمن  يةعىل وجه اخلصوصللجمعل ا تا ل ميكن إبداء املالحظات ا  :ل

يدية ثتويق املعارفليس  - يدية املعارفو. لمعارف وال ذلاتهلشالك من أشاكل امحلاية ال لتقل ا ّتوثق لتقل ا
باب غري امحلاية القانوية اكحلفاظ علهي با أل نغا سـ ئة أول تعلق بإدارة ا تخداهما فامي  لبيا أو رشها أو ال ي سـ  ن

ثقايف أو يفلابلرتاث ا يدية ثإذا اكن تويق املعارفو. لتصن ألغراض ا تاحة للعموم يف الواقع يعين لتقل ا مأهنا 
ميكن أن تزداد بذكل احلاجة إىل توفري امحلاية القانوية،  نعىل نطاق أوسع  تاح عىل نطاق وف ندما  تال سـامي  ع

يطرة عىل . ع عرب اإلنرتنتأوس ية تفقد ا متعات األ ية قد يعين أن ا تويق بدون حامية قانوية اك سـوا صل ن ث لل جمل ف
يدية دون قصد ها ا لتقلمعار يدية ثلقلق ألن تويق املعارفويف ذكل ما يدعو إىل ا. ف ميكن أن يؤدي لتقل ا

ها  رشوعمتلكإىل  ممتلاك غري  بان وال ّ تخداهما بطرق مل تكن يف ا سـ وا ية أحصاهبحلسـ ندما وضعوا انيف  ع 
تويق رشوع ا ناول  ثهذه املعارف يف  ل م يديةث يرض تويق املعارففقدذلكل و 22.مت لمجمتعات ل مبا لتقل ا

تأثرة ية ا ية وا ملاأل حملل ية الفكريةصل  ،مللك من مصاحل يف ا

تويق املعارف - ثومع ذكل ميكن  يدية ل ية اللتقل ا تعلقة اب مللكأن خيدم عددا من الوظائف ا فكرية، مبا يف مل
يدية للمعارفي أو مؤمتن عىل رسته رسيتدوينذكل أي  متع املعين فقطلتقل ا زايدة عىل . جمل اخلاصة اب

يا يدمعذكل،  يل ر تويق وا مس ا سج ث تخصصةاية امحل أنظمة بعضلتل ياانت املعارفملا  ب، وتؤدي قواعد 
يدية  ية"دورا يف توفري امحلاية لتقلا  ، "عادلفا

تاح امل - يدية عارفتوقد ال  نطاقرمبا املوثقة ابلرضورية للعموم ولتقل ا شاريع . لتظل رسية وحمدودة ا موبعض 
توجه إىل احملافظة عىل املعارف تويق  تا ث يدية ل سه وإبقاهئا رسيةلتقل ا متع  نفمن أجل ا  وميكن ألحصاب 23.جمل

يدية املعارف شفلتقل ا شف عن معارهم مبا يف ذكل قرار ا رشوط احملددة  لكوضع ا للك   24. عهنا يف حدودفل

ياانت، من أجل واحلقوق اجملاورةحق املؤلف قانون وميكن اللجوء إىل  - لب، مبا يف ذكل حامية قواعد ا
يدية املعارفواثئقحامية  يدية املعارفتدوينميكن توفري امحلاية لوسائل إذ  .لتقل ا هالتقل ا  ال  فقط،نقل و

 25.نفسها للمعارف

يدية  )ب( نةلتقلاملعارف ا يدية و ملقنا نةغري لتقلاملعارف ا  ملقنا

يدية تكون املعارف .16 نةلتقل ا نة أو غري  نإما  مقن يدية أما املعارفو. مق تخذ لتقل ا ـي اليت  نة  تا فهن شالك إىل حد ما ملق
سقا  مهنجيا يه املعارف منو نفةتمربة فتكون  نظمة و مصو ئات  م سمة إىل  فو سم . معينةبطريقة مق تتوميكن أن 

يدية املعارف نلتقل ا ية"بقدر منة ملقنا ية" أو "حلّجا رش عا   ."ل

سابقة ما ييل .17 ها ا نة يف إحدى واث لويف هذا الصدد، ذكرت ا  :ئقللج

ية بني و نظمة الصحة العا شعيب يف  ثال مزي الفريق املعين ابلطب ا شعيب  مليف جمال الطب ا ل مل أنظمة الطب ) أ(ّم
يا يف خمطوطات قدمية  تا شف عهنا  نة اليت  شعيب ا با ك ك ن شعيب اكلطب املكل العام إىل ها مجيعوآلت ملقل لا

                                                           

ند تويق تقرير عن مجموعة  21 ية الفكرية  ثأدوات إدارة ا ع ية قليديةلت ااملعارفمللك  5 ص) WIPO/GRTKF/IC/5/5(ث واملوارد الورا
ية الفكرية من أجل تويق  22 ثرشوع عرض جملموعة أدوات إدارة ا يدية املعارفمللكم  2 ص) WIPO/GRTKF/IC/4/5(لتقل ا
ية  23 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا سخة اإلنلكزيية( من املرفق 4 ص أعاله 21ث  )لنا
ية ثالويقة املذكورة يف انظر 24 سخة اإلنلكزيية (3 ص أعاله 22شـ احلا  )لنا
ية ثانظر الويقة 25 ثاين 23 صأعاله  7شـ املذكورة يف احلا سخة العرية(ل من املرفق ا با  )لن
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يدي  نه يف خمطوطات قدمية فاأليور شوف  عا يةملك سكر يتابللغة ا يين26لسن شعيب ا لص أو الطب ا شوفل نه ملك ا ع 
ية قدمية ية  صينيف نصوص  نة اليت مل ) ب( 27طب يدية غري ا ية ا نواملعارف ا تقل ملقب ل يالط تا ببت  ك ّ با ما ال  تث لوغا

يلشفهقل تتن أحصاهبا ويكشف عهنا يل إىل  جيا من  نة  .ج شمل أنظمة املعارف ا ثال  يا  نوب آ نويف  ت ملقسـ م نظام ج
يديالطب  تااب 54 يف ّ املقننفاأليور تب ك  يدها املقنن يف لكمن أهمات ا تااب 29سـونظام  تبمن أهمات ك   لكا

يب املقنن يف  تااب 13تونظام أوانين  تبمن أهمات ك  نة أعضأشار  وكام 28.لكا يزي بني أنظمة لمتهذا الميكن للجاء ا
يث  شعيب أن يؤثر تأثريا همام من  حالطب ا ية الفكريةل تعلقة ابملعارف مللكا ياانت ا يع قواعد ا مليف  ب يدية لجتم لتقل ا

تخداهما  29.سـوا

ندا  ،زايدة عىل ذكل .18 ية كقال وفد  ثا نيف ادلورة ا سمربيف للجنة ل يدية املعارف إن 2001 يد تني لتقل ا ئسم إىل  فنق ت
تني يدية املعارف "1" ام وهئيسـير نتلتقل ا يدية املعارف أي ،قناليت  هر يف لتقل ا توبتظاليت  آلت إىل و مكشلك 

يدية واملعارف "2" املكل العام نة اليت تعد جزءلتقل ا يةاملقنغري ا متعات األ ية  يد ا تقا صل من ا ه ل للمجل وأدرج . لشف
ية ا ثا ئة ا نالوفد يف ا ل يديةملعارفلف متعات واجملموعات أحصاهبا يف طي يبقهيا  اليت لتقل ا توى ا جملالكامتن عىل  مسـ

 30.واألفراد

رشةوخالل ادلور .19 سادسة  ع ا نة يف ةل نةإىل  أحد الوفود أشار 2010و مايللج   ما كثريا ملقنأن أنظمة املعارف ا
شعيب لشمل أنظمة املعارف اخلاصة ابلطب ا يال  ت نت يف خمطوطات قدمية وناقلهتا األ ئة اليت  جوالزراعة وا تي قن لب

ناد ية ستا شعيب 31.مقررةسـا إىل هذه اخملطوطات أو من خالل حمارضات درا ل وهذا هو حال نظام الطب ا
يدي ندفاأليور  32.له يف ا

نة عن قلقه من كون  .20 يدية املعارفللجوأعرب أحد الوفود خالل إحدى دورات ا ية وذلكل لتقل ا شفهأساسا 
نةفا بريا من تسـتثين فعال جزءا ملقنإلشارة إىل نظام املعارف ا  33.الرتاثك 

يدية  أن املعارفعىل .21 نة"لتقل ا تة" تكون يه أيضا قد" ملقنا توبة"مثبّغري  أن مثال ميكن إذ  .عىل األقل مك أو غري 
يدية املعارفتشمل  نظمة لتقل ا سقة و نة معلومات  ما ن من هارات واملامرسات يف اللغات راخسةملق ية وا ثقا مل ا ف ل

ية تة و ،لعملواخلربات اكدلراية ا  .جملمتعداخل األفراد أو أحد اتبقى يف يد ومثبّتظل غري 

نة عىل وجه اخلصوص .22 تعلق بعمل ا للجوفامي  رشوع املادة ينص ي بادئ مرشوع األهداف ث ويقة من) 2(3م  ملوا
يدية يدية عىل أن ) WIPO/GRTKF/IC/17/5ثالويقة ( لتقلاملعدل محلاية املعارف ا تشمل "لتقلاملعارف ا
ت هارة والا ية وا بادلراية ا تعمل مللعمل يال[...]لاكر واملامرسة وا ها األ نا نة  ية  ج مما يكون واردا يف أنظمة معر قل ت تف ّ   34."مقن

                                                           

يدا 26 بة فأيورد تاابت تعود إىل  نه يف  شف  شعيب  حق نظام مقنن للطب ا ك ع ك ندما مجع فيديكل بل 1800-1500( األربع فيدا معارف األراينع  ق 
يالد يداَمع أكرب قدر من املراجع يف مؤلفي ) ملا يدا يغفر ثارفا فوأ  .ن

نه  27 شف  يين أصال و شعيب ا عقنن الطب ا ك لص يال بتا تاب ك إلمرباطور األصفر اقانون  (Yellow Emperor’s Canon of Medicineك يف 
شعيب) يف الطب ييك خضم يؤسس للطب ا لوهو أول مؤلف الك يين سـ نة وخرج إىل الوجود بني عام 100وهذا القانون مجع عىل مدار . لصا سـ 

يالد100 وعام 300 بل ا مل   .ق
ند رمق  28 يل يف ا تحرضات ا هحيدد امللحق األول لقانون األدوية و تجم لسـ ل ته املعدةل ابلقانون رمق 1940 لعام 23م  اخلاص ابألدوية 71بصيغ 

يل لعام  تحرضات ا تجمو لسـ تب ألنظمة 1986م يدالك أهمات ا يدها فأيور يبسـ و  .توأوانين 
سخة اإلنلكزيية (8، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/6ثالويقة  29  )لنا
 131، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة  30
نة 31 رشة  سادسة  ند خالل ادلورة ا للجلكمة وفد ا ع ل رشة . له سادسة  رشوع تقرير ادلورة ا عانظر  ل ) ..WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov(م

 171الفقرة 
ند خالل ادلورة احل32 نةله لكمة وفد ا رشة  للجادية  رشة . ع متد لدلورة احلادية  تقرير ا عانظر ا  295الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/11/15(ملعل
نة33 رشة  يويا خالل ادلورة احلادية  للج لكمة وفد إ ع ب رشة . ث متد لدلورة احلادية  تقرير ا عانظر ا  293الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/11/15(ملعل
ية  34 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا  اله أع9ث
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شوف عهنا و )2( يدية ا ملكاملعارف ا يدية لتقل شوف عهنالتقلاملعارف ا ملكغري ا
 

23. 

يزي بني املعارفل يديةلمتهذا ا ية لتقل ا نظور امه أ شف عن املعارف. مللكية الفكريةممن  يديلكوميكن ا  ةلتقل ا
يا أو سـتخداهما أواب ها موثقةشفه  ها و ميتو تعميق ث  .ب

ية محلاية املعارفتوشري  .24 يدية طنبعض القوانني الو يدية إىل املعارفلتقل ا شوف عهنا"لتقل ا ناوها رصاحة " ملكا لأو  تت
يةمحل 27811كقانون بريو رمق  يولو ئة عن املوارد ا نا ية ا شعوب األ ية  جاية املعارف امجلا ب شـ ل صل لل  35.لع

يدية  عن املعارفكشفُي وقد .25 ية اليت  للغريلتقل ا ية وا متعات األ حمللأو ألفراد من خارج ا صل هذه نشأت فهيا جمل
يدية املعارف متعات أو بدون تكل من بترصحيسواء لتقل ا بات  ويف عدة .ترصحيجمل ا سـنا متعات م جملشفت ا ك

ية عن املعارف ية وا حمللاأل يدية صل بب لتقل ا ثني من اخلارج وغريمه  سبا بح تصاديةهافظرول با اكن ذكل و. ق الا لغا
شف عن املعارفومع ذكل فقد 36".مرة واحدة" فوري مقابل تعويض مايل يدية ك  ناسب من  بالأيضا لتقل ا يما 

يا 1976عام يف و.  من تعويضيلزمما دفع وال  ترصحي أومشورة  تجاجتارا من أسرتا تجا ثال سب شعب  ل  ن يك بم
ية  ها ضخبئدعوى قضا يا ألنه فعيانة األمانة ر متن معلومات عن  ترصحيدون كشف جد أحد علامء األنرثوبولو علهيا ئا

  37.ّرسا

شف عن هذه املعارف واب .26 لكتالف درجات ا يف خيتلف قد وأنواعهخ . وضع قامئة اكمةلًإذا صعب ومن ال. لتصنا
ثةل  ية موفامي ييل بعض األ يديةللمعارفلمنطا شوف عهنالتقل ا شوف عهنا وغري ا ملك ا  :ملك

يدية عارفامل - شوف عهنا للعموم لتقل ا ثتويق املادي واإلنرتنت وغري ذكل من اباليت ميكن إاتحهتا ملكا ل
يلوسائل الاتصال يدية هذه املعارفو. لتسج أو ا ناوللتقل ا هور متيه يف  سهل يو.  عىل نطاق واسعمجلا

ثور عىل معلومات  بوعات عىل اإلنرتنت أو الاطالع عىلمثال لبحث اب عهنالععىل أي خشص ا ملط ا
شورة ياان تسـتخدم ويف هذه احلاالت . ملنا بارة مكشوف عهنا للعموم "عبارةحأ بارة " عاممكل "ع و عو

بارة " متاحة للعموم" يف هل معىن تقين " املكل العام "ولكن ،عىل أهنا مرتادفة" ميّرسة للعموم"عو
ية الفكرية بار. مللكاصطالح ا يس مرادفا  لعوهو يف الواقع  بارة"ا للعموممكشوف عهن "ةل متاحة  "ع أو 

ية الفكرية، مع إشارة " املكل العام"معاين مصطلح ثويقة طالع انظر زيد من الامل" (للعموم مللكيف نظام ا
يدية حامية املعارف خاصة إىل يديولتقل ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  يتعبري الفوللكورلا لأشاك/ل

 ،)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 ثالويقة(

تاحة للعموم واملعا - يدية ا ملرف ا نفاذ إلهيالكن لتقل ثالو.  حمدودلا يل ا ملعىل   جسالتبعض  تظل، سب
يدية  شف . حمفوظات أو غريها من أماكن اإليداع دار أومكتبة حكرا عىل لتقلاملعارف ا  عنلكورمغ ا

يالت للعمومهذه  تاحةفهـي  لتسجا مست  هم الوصول إىل أماكن اإليداع إال ملن لي  ،سعبو

يدية املو - ية دااملوجودة لتقلعارف ا ية وا متعات األ حمللخل ا صل شوف عهنا واملعروفةجمل  داخل هذه ملكوا
متعات نون قد و. جملا يشف أفراد  ية معيك ية وا متعات األ حمللداخل ا صل  أو بعيهنم عن املعارف ألشخاصجمل
نة  وماكن حمدد  حمددزمن يف بعيهناجامعات   ،غراض خاصةوألمعيبطريقة 

                                                           

ية محل 27811رمق  من القانون 13تنص املادة  35 ية عىل أن املعارف امجلا يولو ئة عن املوارد ا نا ية ا شعوب األ ية  عاية املعارف امجلا ب شـ ل صل لل جع  تؤولل
ندماإىل رش أو  ية عرب وسائل اإلعالم اك شعوب األ ناول أشخاص غري ا ندما توضع يف  ع املكل العام  ن صل ل ت لع بح معروفة جدا خارج م نطاق تص 

ية  متعات األ صلا تخداماته أو ممزياته إذا ماجمل ية أو ا يولو سـتعلق األمر خبصائص أحد املوارد ا جب تاح عىل. ل تايل موهذا القانون  : لاملوقع ا
<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3420> 

ية  36 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا سخة اإلنلكزيية (96 صأعاله  10ث  )لنا
سه، ص  37  75نفاملرجع 
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يدية املعارفو - ي تكوناليت واملؤمتن عىل رسيهتا رسيةلالتقل ا  َ نة من األفراد مجموعةأو معينني أفراد د ب معي 
ية  ية وا متعات األ حمللداخل ا صل نون ومهجمل يةفرادألال ميكن و.  علهيامتاملؤ ية وا متعات األ حملل آخرين يف ا صل  جمل

 .هبانالاتفاع 

ية الفكرية ومنظورومن  .27 يث مللك ا نةحمن  ية ادلوية عىل وجه اخلصوص للجمعل ا لاحلكو  ميكن إبداء املالحظات م
ية تا لا  :ل

يدية ابلرضورتكونقد ال  - ناولة لتقل املعارف ا بارها  فاحيص الرباءات متيف  ية "جزء من عتاب لتقنحاةل ا
سابقة ية ا نا لا ع ببو". لص سهذا ا يدية ، لل بادرات إىل تويق املعارف ا تقلسعت بعض ا ث بارهالمل   جزءاعتاب

سابقةا اةلحمن  ية ا نا لية ا ع لص متكن لتقن ندتالاخرتاعات الالحقة اليت ت حىت ال   املعارف تكلىل إ ستا
ي بات اجلدة تلبمن  ها متطلة   38،قانون الرباءاتضاليت يفر

يديةحامية املعارف"ثويقة ثغرة يف ُحددت وقد  - ثغرات :لتقل ا يل ا لرشوع  حتل " املعدل: م
تحاةل حامية ).WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev ثالويقة( يدية املعارفسـيه ا شوف  لتقل ا ملكا

يةمللكية الفكرية اب عهنا للعموم يغهتا احلا ليف  يديةأما املعارفو 39.ص شوف عهنالتقل ا  فميكن أن ملك غري ا
بارها معلومات نومحمية ابلقاتكون  ية الفكرية اب عتن ادلويل   كام جاء يف مكشوف عهنا معوماغري للملك

ها  نفسالويقة  شأنلكن و ،).WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev(ث  :بما من معايري رصحية 
شوف عهنا داخل  "1" يدية ا ملكاملعارف ا ية لتقل متعات ا حمللا ندجمل ية، عو شعوب األ صل ا شف و "2"ل لكا

يد ب يدية ا ملقعن املعارف ا  40،القانون العريففعل لتقل

باقال أحد الوفودوقد  - نة إن بعض املعارف اليت ميكن ا ت يف ا رشت عىل نطاق واسع عللج يدية رمبا  نرها  تقل
تخدام ية أو شائعة الا بارها معارف معو سـعرب العامل اب مت تاحة  بعض  وإن،ع عل األقل مهذه املعارف 

يود تخدام العموم دون  قال نظر يف حماوالت . سـ بغي ا لو ية املعلومات احلصول عىل ين املوجودة مالعمو
يدو تالك كإعادة تأ  41،بأثر رجعيم حق الا

يدية "ثويقة  من 2.8املادة ص تنو - بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  "ملاألهداف وا
)WIPO/GRTKF/IC/17/5 ( بق "ه أنعىل ية عىل وجه اخلصوص أال  سلطات الو تطجيوز  ن طلل

يدية اليت  رشوع ابملعارف ا نرية عىل الاتفاع ا بقة ا تقلبدأ املوافقة ا مل ن لسـ تمل ناول عامة ملسـم متتكون يف 
هور ناعي ، مجلا نصفة مقابل الاتفاع ا يدية ماكفأة  تكل املعارف ا تفعون  لصرشيطة أن يدفع ا ن تقل ب من ل مل

يدية تكل املعارف ا تجاري  تقلوا ب تويد (42."لل يف اخلط املائل  كأ لل  ،)ض

يدية أن جسالت املعارف ذاهتا عىلث من الويقة 11املادة تونص  - ال جيوز أن متس وضع املعارف "لتقل ا
يدية غري ا ملا نارص غري لتقل تعلق اب يدية يف ما  لعشوف عهنا بعد أو مصاحل أحصاب املعارف ا ي تقل لك

هم شوف عهنا من معار فا  43."ملك

                                                           

تقدم ابلعلوم  38 يث لونغاكر، ا لإلزيا ها،معب تغالل مواردها ومعار ية من ا نا بدلان ا ف حامية ا سـم ل  ل
Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J. 963. 1003 (2003) 13 

ية  39 شـانظر الويقة املذكورة أعاله يف احلا ثاين 5 ص أعاله 5ث سخة العرية(ل من املرفق ا با  )لن
ية  40 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا ثاين 4 ص أعاله 5ث سخة العرية(ل من املرفق ا با  )لن
نة 41 رشة  ية خالل ادلورة احلادية  تحدة األمر للجلكمة وفد الوالايت ا ع رشة . يكمل متد لدلورة احلادية  تقرير ا عانظر ا ملعل

)WIPO/GRTKF/IC/11/15 ( 299الفقرة 
يديةرفحامية املعانص   من2.8املادة  42 بادئ املعدةل: لتقل ا  )WIPO/GRTKF/IC/17/5( ملاألهداف وا
يديةحامية املعارفنص  من 11املادة  43 بادئ املعدةل: لتقل ا  )WIPO/GRTKF/IC/17/5( ملاألهداف وا
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يديةاملعارف )أ (  بارشة ا لتقل ا تحمك هبا  ماليت  ية ت ية وا حمللمتعات األ صل يدية واملعارفجمل متعات واليت مل لتقل ا جملتعد تكل ا
 تتحمك هبا

28. 

يزي  بأنالقول  ناميكن يدية  املعارففهويممبلق يتعلمتا شوف عهنا"لتقل ا يدية واملعارف"ملكا شوف  "لتقل ا ملكغري ا
 ". عهنا

يدية بعض املعارفال يزال و .29 يةا سلطانحتت لتقل ا ية وا حمللمتعات األ صل بارش واحلرصي جمل نفاذ إىلوميكن . ملا  لا
يديةهذه املعارف بارشة لتقل ا ية اليت  عن طريقم  ية وا متعات األ حمللا صل  . ممارساهتا وتراعهيا يف كون يف حوزهتاتجمل

ية أخرى،  .30 يدية بعض املعارفمل تعد حومن ان يةسلطان  حتتلتقل ا ية وا متعات األ حمللا صل نفاذوميكن . جمل  هذه إلهيا لا
يدية املعارف نفاذ إلهيابدل  اثئق اخلاصة هبا وغري ذكل من مصادر املعلوماتمبارشة بواسطة الولتقل ا من  لا

متعات األ يةجملا حمللية وا  .صل

ية الفكرية ومنظورومن  .31 يث مللك ا نة حمن  ية ادلوية عىل وجه اخلصوصللجمعل ا لاحلكو  سأل أحد الوفود م
نة إذا اكنت املعارف يدية للجا يةسلطان اليت مل تعد حتتلتقل ا ية وا متعات األ حملل ا صل ند  جمل تعريف وضع عسرتاعى 

يديةلمعارفل   44.لتقل ا

يدية املعارف )ب( يةتكون يف حوزةاليت لتقل ا ية وا متعات األ حملل ا صل  جمل

هوم  .32 تخدم  مفلقد ا هوم " صاحب"سـ يولويج ويف " احلوزة"مفاملعارف و نوع ا ية ا بيف اتفا لت ل بشأن  بروتوكول انغوايق
تخداهما ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا سـاحلصول عىل املوارد الورا شـ ل للم مل ل من ) ي(8ت ونص املادة 45.ث

ية يولويج عىل أن قاتفا نوع ا ب ا لت تضاء، مبا ييل"ل سب الا تعاقد، قدر و قيقوم لك طرف  نا ) ي:...(حم يام، ر ها لق
ياة  يب ا سد أسا ية اليت  ية وا متعات األ تاكرات وممارسات ا ية، ابحرتام املعارف والا حلرشيعاته الو ل جت حملل صل ب ن جملت ط ب

تخدامه عىل يولويج وا نوع ا يانة ا يدية ذات الصةل  سـا ب ت بص لتقل ل مترار، واحلفاظ علهيا وصوهنا ل سـ حنو قابل لال
يع  تاكرات واملامرسات و شاركة أحصاب هذه املعارف والا ها عىل أوسع نطاق، مبوافقة و يع  شجو ب م تشج تطبيقت

تاكرات واملامرسات، تخدام هذه املعارف والا نافع اليت تعود من ا سام العادل  بالا سـ للم  22تونص الفقرة . ..."قت
باجة بروتوكول نوع الظروف اليت تكون فهيا املعارف  تق[...]األطراف يف الربوتوكول   عىل أن انغواييمن د بتر 

ية يف  يدية املربطة ابملوارد الورا ثا ت هاحوزةلتقل ية أو ملاك  ية وا متعات األ ل ا حملل صل باجة 23تونص الفقرة . جمل ي من ادل
ية احلق يف حتديد من للمجمتعات ايكون حترص عىل أن  ... عىل أن األطراف يف الربوتوكول ية وا حمللأل صل

متعاهتم ية، داخل  يدية املربطة ابملوارد الورا ها ا جمتحقون أن يكونوا أحصاب معار ث ت تقل لسـ  من املادة 1أما الفقرة . في
يا "5 تضاء ليك يضمن أن" ناث ند الا تخذ لك طرف تدابري  بقا للقانون الوطين،  قنص عىل أنه  ع ي ط  ن الاتفاعفت
يدياب ية اليت لتقلملعارف ا ثة املربطة ابملوارد الورا يةحوزةيف تكون ت ية وا متعات األ حملل ا صل متعات  جمل جمليكون برضا ا

نرية بقة وا ية وموافقهتا ا ية وا ملسـتاأل سـ حملل شاركهتا ملصل رشوط، وأن مو تفق علهيا قد حددتلا  .مل ا

يدية املقدسة و )3( يدية لتقلاملعارف ا  غري املقدسةلتقلاملعارف ا

يدية املعارفاملعربة عن شاكل األأي شلك من " مقدسة "مبصطلحيقصد  .33 عقائد أو يرمز أو ميت بصةل إىل لتقل ا
ية ممارسات أو عاداتأو  شعائر ية أو روحا ند باره .ين تخدم املصطلح اب تو عسـ يوي أو غري مل انقيض ي نا هو د

                                                           

نة 44 رشة  للجلكمة وفد سورسا خالل ادلورة  احلادية  ع رشة . ي متد لدلورة احلادية  تقرير ا عانظر ا الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/11/15(ملعل
سخة اإلن (294  )زييةلكلنا

نص و 45 نقح مناملعدللا تخداهما  بروتوكول انغواي مل غري ا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا سـشأن احلصول عىل املوارد الورا شـ ل للم مل ل ث تابع ب لا
تاح عىل يولويج  نوع ا ية ا مالتفا بق لت  ل

<http://www.cbd.int/cop/cop-10/doc/advance-final/unedited-texts/advance-unedited-version-ABS/-

protocol-footnote-en-doc> 
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يدية ويقصد ابملعارف 46.تجاريلاسـتغالل يف أقىص أشاكهل الايكون و ،مقدس يدية قدسة املعارفامللتقل ا لتقل ا
ية  ية والروحا شمل األمور ادل ناليت  ياء املقدسة واملعارف املقدسة والصلوات اخلاصة ووالطقوس  اكلطوطمينت شـاأل

يل والعروض و يدية ت وشري أيضا إىل املعارف،الرموز املقدسةتوالرتا املقدسة من  ابلفصائلتاملقدسة املربطة لتقل ا
يواانت  بااتت وا حلا هرية ئوالاكلن ية املعارف. ت وشري إىل األماكن املقدسة،واملعادنجملنات ا سـوتوقف قد يدية ت لتقل ا

متع املعين ية يف عني ا جملمن عدهما عىل داللهتا القد يدية املقدسة.سـ سوقة حبمك لتقل ومعظم املعارف ا ست   ّ م لي
ية والقامئة عىل متعات ادل ها ا سو ياء واألماكن املقدسة  نيعهتا، لكن األ يق جمل ت شـ ها طب سو ها أو  ية  يدة والروحا ق ا س تلعق نفن

تلفة متعات وألغراض  خمهجات من خارج هذه ا  .جمل

بو وردوقد  .34 ثات تقيص احلقائقي يف تقرير الو ية الفكرية بععن  شأن ا مللك  يدية واملعارفب أن ) كور أعالهاملذ(لتقل ا
يدية حلل اكلوسائلالعديد من اجملاالت  شالكتلتقل ا تدا واملعارف ملا ية  ما يهنا تداخال لطب ذا طابع بخةل فامي 

ثال، .روحاين يل ا ملوعىل  ية لتعترب املظاهر سب يب الفعيل بواسطة بعض األدوية ن الروحا بق ا لتطبلعالج اليت  تسـ
ية يامهية عىل قدر ابلغ من األلشعبا سمل  ،يق يف لك بدل من بدلان غرب أفر ّعلام بأن من ا ال  هذه األدوية أنبه مل

يقميكن تد ق أن ختضع  يدية  ويف بعض أنظمة املعارف47. العلميلل تقدات غرييفيفرتض لتقل ا  املادية ملع ا
ية  ثقا فوالاصطالحات ا يل إىل تنويف بريو  48.املعامالت املادية وترشدها عواقبتفرس أن ل جتقل املعارف من 

تابةغري  مقدس ‘كتاب’جيل يف  ًموضوع  ية 49.ك ية وا متعات األ حملل وتعامل ا صل يدية رف جوهر املعامعجملت لتقل ا
ها  نا ها و تلفة و رسية بطرق  قلاملقدسة وا ت تحتفظ خم نوعةبوسائل ّوتدوهنال  . مت 

ية الفكرية ومنظورومن  .35 يث مللك ا نة حمن  يةعىل وجه اخلصوصللجمعل ا تا ل ميكن إبداء املالحظات ا   :ل

يدية مراعاة املعارفمدى سأل أحد الوفود عن  - شة حامية املقدسة لتقل ا نا قند  يديةاملعارفمع  لتقل ا
ية الفكرية ما معىن : ويف هذا الصدد، طرح وفد آخر سؤالا من ثالثة جوانب 50.مللكمبوجب ا

ته؟ ؟"معارف" وما معىن ؟"تقليدية" بغي حام ي وما اذلي  ثالبرزتوقد ين ية م   وأن آراء تقول إن الروحا
ندرج يف املعارف بغي أن  تادلايانت  يديةين يدية قالت آراء أخرى إن املعارفو، لتقل ا ينبغي أن لتقل ا

ية، لتقنترص عىل املعارف ا    51تق

يدية واملعارف - ياقمكإجامال إما غري املقدسة لتقل ا شوف عهنا يف  سـشوف عهنا أو  ب معني ورشوط مك
ية  ية وا متعات األ حمللنة ألفراد من ا صل جملي ها ألشخاص من علام بأن من اجلائز أنمع شف عن  بعض  يك

ية وا متعات األ حملخارج ا صل رشوط خاصةجمل بية  يدية"ثويقة وكام ورد أعاله ويف . ل : لتقلحامية املعارف ا
ثغرات يل ا لرشوع  حتل ميكن ) .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Revثالويقة " (عدةلصيغة م: م

يديةحامية املعارف ية الفكرية  لتقل ا شوف عهنا بواسطة القانون ادلويل  للملكغري ا بارها معلومات ملك عتاب
شوف عهنا مع باراتبعض تراعىميكن أن لكن . ومامكغري  متع يف اخلاصة عت الا جمل املعارف اليت يرى فهيا ا

ست جتارية ية و ية وثقا يمية روحا لن ف   52.ق

                                                           

يال ج 46 يدية املقدسة غري املادية: فكرال غري روحاينعن الفجرييه، . ند  :لتقلحامية املعارف ا
11 Cardozo J. Int’l & Comp. L. 467, 469-490 (2003) 

ية  47 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا سخة اإلنلكزيية (157 و146ص  أعاله 10ث  )لنا
يدية املعارفماكفأة " أ، .بغوتا 48 ية الفكريةدور : واإلبداع احمليل املعارصلتقل ا ند األمانة"مللكا  ع، يف ملف 
ية  49 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا سخة اإلنلكزيية (171 صأعاله  10ث  )لنا
ندالكمة وفد  50 يليوز نن رشة  للج خالل ادلورة احلادية  رشة . ةع متد لدلورة احلادية  تقرير ا عانظر ا الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/11/15(ملعل

سخة اإلن (220  )زييةلكلنا
نة 51 رشة  ياابن خالل ادلورة احلادية  للجلكمة وفد ا ع رشة . ل سادسة  متد لدلورة ا تقرير ا عانظر ا ل  296الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/11/15(ملعل
سخة اإلن(  )زييةلكلنا
ية ثانظر الويقة 52 ثاين 18 و11ص  ،أعاله 7شـ املذكورة يف احلا سخة العرية(ل من املرفق ا با  )لن
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يدية املعارف )4( تاكرات واإلبداعات القامئة عىل " يف حد ذاهتا"لتقل ا يديةاملعارفبوالا  لتقل ا

ية الفرق بني هذه املعارف لهذا .36 نظورها منحتليل عند ة خاصمهأ ية الفكرية م  يدية ويقصد ابملعارف. مللكا يف "لتقل ا
تاكرات اليت " حد ذاهتا ئتبأنظمة املعارف واإلبداعات والا يال  فتما  ترب بصفة عامة تتوارهثاجاأل تع معوما و

تطور ابط شعب معني أو بأرضه ويه  ّمربطة  ت ب تغريةٍرادت ئة  م وفق  ثريا 53.بي تقعترب ت ما كو  خنوس ليد جمرد حمااكةالا
تاكر وإبداع يف ولكهنا أيضا  يديوسطبا بت عىل حالف 54.تقل  يد ال  تقا تثا ل يدية واملعارف 55.ل ئة عن لتقل ا شـان

تاكر الفكريني يف  يدي"باإلبداع والا  ".تقلوسط 

بارةو .37 تاكرات واإلبداعات القامئة عىل " بعيقصد  يديةاملعارفبالا تاكرات واإلبداعات"" لتقل ا  القامئة عىل بالا
تكرتتطورتاليت " يف حد ذاهتا"تقليدية ل ااملعارف يديوسط" خارج ب وا ثل هذه ". تقل  تاكرات مو بالا

ية أو بعض أفرادهاواإلبداعات ية وا متعات األ يع ا حملل ميكن أن تكون من  صل جملن أن تكون من أيضا ميكهنا و ،ص
متعاتالغري من خارج تكلصنيع  تاكرات واإلبداعات القامئة عىل تنشأ وال . جمل ا يديةاملعارفبالا  وسط"يف  لتقل ا
ست"تقليدي ياق [...]مسـتنبطة  "1 "" لي، أي أهنا  يال يف  ناقةل بني األ سـ وحمافظا علهيا و جت م

متع حميل مب [...] مقرتنة بوضوحو "2"تقليدي؛ يدي أو أصيل أو  جممتع  يدي أو تقلج [...] تقلأو شعب أصيل أو 
يال؛حتا ها بني األ نا جفظ علهيا و قل ييتجزأ من جزءا ال و "3"تت ثقا هوية ا فا أو شعب أصيل أو جملمتع حميل [...] ة لل

ية [...] تقليدي،  مللكممن أقرت هل صفة صاحب املعارف من خالل شلك من أشاكل الائامتن أو الوصاية أو ا َّ ِ ُ
ية ثقا ية ا سؤو ية أو ا فامجلا ل ل مل  56".ع

ياق .38 نة نفسه، أشار أحد الوفود يف  لسـويف ا يزي بللجا يدية املعارف"ني لمتإىل أنه ميكن ا وبني " األساسلتقل ا
تاكرات واإلبداعات القامئة عىل " يديةاملعارفبالا يديةاملعارف"بعبارة  ويقصد. "لتقل ا  املعارف " األساسلتقل ا

يدية  تاكرات واإلبداعات القامئة عىل  "وأماذاهتا لتقلا يديةاملعارفبالا ند"لتقل ا يدية  إىل املعارف فتست  لتقلا
 57.ا مهنتسـتلهم واألساس

توى العميل لكن و .39 يزي بني املعارف يشوبميكن أن ملسـعىل ا يدية لمتا تاكرات " يف حد ذاهتا"لتقل ا بوالا
يديةاملعارفواإلبداعات القامئة عىل  تقر إىللغموض ا لتقل ا يقنييفو  .ل ا

ية الفكرية ومنظورومن  .40 يث مللك ا نة حمن  يةعىل وجه اخلصوصللجمعل ا تا ل ميكن إبداء املالحظات ا  :ل

تعارف علهيا من شأن  - ية الفكرية ا ملأنظمة ا تاكرات واإلبداعات القامئة عىل  انجعة توفر حامية أنمللك بلال
يديةاملعارف يس ل لتقل ا يدية لمعارفللكن   58يف حد ذاهتا،لتقل ا

يدية"كام ورد يف و - ثغرات: لتقلحامية املعارف ا يل ا لرشوع  حتل " املعدل: م
يقني القانوين  ).WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev ثالويقة( بشأن لميكن وجود قدر من عدم ا

ترب معارف تاكري وجدوى الاخرتاعات املذكورة اليت  يق معايري اجلدة والطابع الا تعية  ب ّب ِ تط يدية كيف يف تقل 
شأت عن املعارف يدية نحد ذاهتا أو  يديةملعارفا أحد أنظمةأو تطورت داخل لتقل ا زايدة عىل  .لتقل ا

                                                           

ية  53 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا سخة اإلنلكزيية (25 صأعاله  10ث  )لنا
يل املوحد اخلاص ابمحلاية القانوية أل 54 تح نا ل يدي ل ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع   من املرفق8الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/5/3(ل
سه 55  نفاملرجع 
يديةنص من  4املادة  56 بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  )WIPO/GRTKF/IC/17/5ثالويقة ( ملاألهداف وا
نة 57 رشة  ندا خالل ادلورة احلادية  يوز للجلكمة وفد  ع يل رشة . ن متد لدلورة احلادية  تقرير ا عانظر ا الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/11/15(ملعل

يديةاملعارفية حامخبصوص ، انظر أيضا 309 سائل ،لتقل ا ية عىل قامئة ا تا يقات ا مل إضافة إىل مجموعة ا ب لكتعل ل
)WIPO/GRTKF/IC/11/5(a) Add.( ،من املرفق10 ص  . 
نة 58 رشة  ندا خالل ادلورة احلادية  يوز للجلكمة وفد  ع يل رشة . ن متد لدلورة احلادية  تقرير ا عانظر ا الفقرة ) WIPO/GRTKF/IC/11/15(ملعل

309 
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يقني مثالذكل، ميكن  ندما تطور املعارفلوجود عدم ا شأن طريقة حتديد طالب امحلاية املالمئ   ُ ع  ب
يدية  يدية أو غريها من امجلاعاتاملؤهةل لتقلا متعات ا لتقلللرباءة داخل أحد ا  59.جمل

ية  )5( يدية واملعارفصلاملعارف األ لتقل ا
 

بو  .41 ثات تقيص احلقائقيكام ورد يف تقرير الو ية الفكبععن  شأن ا مللك  يدية واملعارفرية ب  )1999-1998(لتقل ا
تخدام بارةسـاملذكور أعاله ميكن ا ية "ع  شعوب تكون يف حوزة لوصف املعارف اليت "صلاملعارف األ متعات وا ل ا جمل

ية"اليت يه  واألمم تفع هبا "صلأ ياق، 60.تنو ية "تكونلسـ ويف هذا ا ية يه معارف" صلاملعارف األ شعوب األ صلا . ل
يةًإذا ئة املعارف يهصل فاملعارف األ يديةف جزء من  يدية  ، ولكنلتقل ا يةلتقلاملعارف ا صلست ابلرضورة أ  61.لي

نةجاء و .42 بطة "1"تعين " تقليدي"لكمة  اقرتاح بأن للجيف واثئق ا يال [...] مسـتن  ناقةل بني األ جوحمافظا علهيا و مت
يدي؛ ياق  تقليف  متع حم[...]  مقرتنة بوضوح و "2 "سـ يدي أو أصيل أو  جممتع  يدي تقلمبج تقليل أو شعب أصيل أو 

يال؛[...] أو  ها بني األ نا جحتافظ علهيا و قل ية و "3"تت ثقا هوية ا تجزأ من ا فجزءا ال  لل جملمتع حميل أو شعب [...] ي
يدي،  َّممن أقرت هل صفة صاحب املعارف من خالل شلك من أشاكل الائامتن أو الوصاية أو [...] تقلأصيل أو  ِ ُ

سؤ ية أو ا ية امجلا ملا ع يةمللك ثقا ية ا فو ل 62."ل

 

يدية املعارف )6( يدية واملعارفالفردية لتقل ا يةلتقل ا  عامجلا

ّتطور .43 يدية  املعارفُ يا إىل عىل حنو جامعيعامة لتقل ا ية جام ترب  ع أو  مت من وعة مجمإىل  أو حميل وأ  أصيلجممتعمنتع
متعفراد األ بدلان أحاكما تقر اب. جملذكل ا ية يف بعض ا رشيعات الو لوتضمن ا ن ت طت ية للمعارفل عية امجلا يديةمللك  لتقل ا
ننيأو  يةلصاحلال سـامي و علهيا، متاملؤ يولويج واملوارد الورا نوع ا ية فامي خيص ا ية وا متعات األ ث ا ب ت حملل لصل ل .  حتديداجمل

ثال  شعوب 27811من القانون رمق ) ب(2املادةجند أن مويف بريو  ية  نظام حامية املعارف امجلا تعلق  لل ا ع ب مل
ن ية ا لاأل يةصل يولو ئة عن املوارد ا جا ب ية"ف ّتعر لشـ توارثةاملعارف املرتامكة "بأهنا " عاملعارف امجلا يال ملوا مما ج بني األ

تخداماته وممزياتهطورته يولويج وا نوع ا تعلق خبصائص ا ية فامي  متعات األ شعوب وا سـ ا ب ت ي صل لل ل عالوة عىل و 63."جمل
نص املادة  ية10تذكل،  ية ا حملم عىل أن املعارف امجلا ية إىل شعب من ع نظام يه املعارف ا مت يف إطار ذكل ا ملنل

شعوب  يةلا يهنم إىلليس و صلاأل شعبا جزءميثلونبع أفراد  ية أن ملوميكن .ل من هذا ا عثل هذه املعارف امجلا
ية أو أكرث شعوب األ بني من ا صلمتي إىل  ل شع يدية  وبعض املعارف64.تن ية لتقل ا ية و متعات أ ها  حملتقا صل جمت مس

تتلفة، وت تلفةخم تلفة من بدلان  ية  ية و متعات أ ها حىت  خمقا خم حمل صل جم  .مس

ثل ومع ذكل، .44 متعات  م ميكن لفرد معني من أفراد أحد ا شعيب أو املزارعجمل  معارف يكون صاحب أن لاملعاجل ا
ية تقر بذكل65.خاصة ية واإل مي وبعض القوانني الو قلن ثال، فقد تضمن بروتوكول . ط يل ا ملوعىل  د ونمبسواكوسب

ية الفكريةلمنظمةل ية  ية األفر للملك اإل يق ثا وقلمي متد حد يا شأن حامية املعارفملع يدية ب  وأشاكل الفوللكور لتقل ا
يدية  املعارفتتناولأحاكما  متعات واألفرادلك من اخلاصة بلتقل ا  .جملا

                                                           

ية انظر 59 شـ الويقة املذكورة يف احلا سخة العرية( من املرفق األول 8 صأعاله  7ث با  )لن
بارة  60 ية"عووردت أيضا إشارة إىل أن  ية"تسـتخدم لإلشارة إىل املعارف " صلاملعارف األ بارة . ذاهتا" صلاأل  املعارف"لعويف هذا الصدد، ميكن 

يدية بدال أن تكون" لتقلا ب. ستقابةل لال ثات تقيص احلقائقو يانظر تقرير الو ية الفكرية بععن  شأن ا مللك  يدية واملعارفب ) 1999-1998(لتقل ا
ية الفكرية" يدية وتطلعاهتم يف جمال ا ياجات أحصاب املعارف ا مللكا تقل لت  24-23، ص "ح
ية  61 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا سخة اإلنلكزيية (23 صأعاله  10ث  )لنا
ية  62  . أعاله56شـانظر املرجع املذكور يف احلا
تاح عىل 27811من القانون رمق ) ب(2املادة  63 ية، ا يولو ئة عن املوارد ا نا ية ا شعوب األ ية  نظام حامية املعارف امجلا تعلق  مل القانون ا ب شـ ل صل لل ع ب جمل ل

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3420> 
نظام ح27811رمق  من القانون 10املادة  64 تعلق  ب القانون ا تاح عىل مل ية، ا يولو ئة عن املوارد ا نا ية ا شعوب األ ية  ملامية املعارف امجلا ب شـ ل صل لل جع ل

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3420> 
رشوع أحاكم 5تعليق عىل املادة  65 يدية املعارفم من   )WIPO/GRTKF/IC/17/5(لتقل ا



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 

Annex 

14  

ية الفكرية ومنظورومن  .45 يث مللك ا نة حمن  يةعىل وجه اخلصوصللجمعل ا تا ل ميكن إبداء املالحظات ا  :ل

يةقواننيال قد تؤدي - يدية   دورا همام يف الاعرتاف بوجود أفراد من أحصاب املعارفواملامرسات ف العر لتقلا
  66.من مه إن وجدواحتديد و

ثغرات" وحدد - يل ا لرشوع  حتل  ثغرة يه) .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev(" معدلصيغة : م
يات القانوية أ نن اآل ند عادة يف ل ية ىل ية الفكرية إمللكحقوق امنح تستالقامئة  فرد أو مجموعة صغرية من هلأ

يان جامعي ). مكخرتع أو خمرتعني ممن اعرتف هبم(األفراد  ية الفكرية إىل حد ما الاعرتاف  بكوبوسع ا مللك
باره أهال ملامرسة حقوقه  تفادة يف اليشء احملميعتاب مللكية خاصة ابأنظمة ما من  ،لكنو. امهن سـوالا

متع  للجامعة أتعرتفالفكرية  نارص املمزية للمعارف لكية مبجملو ا ِّاملعارف أو ا  أو غري ذكل ا علهياأو ائامتهنلع
ية سلطة أو األ هلمن أشاكل ا  67.ل

يدية املعارف )7( سوقة لتقل ا ّا يدية واملعارفمل سوقةلتقل ا ّغري ا  مل

يدية بعض املعارف .46 سوقمطروحة لتقل ا سلع" تسويق"ميكن تعريف مصطلح و. ليف ا بادل ا لبأنه   واخلدمات من ت
تاج إىل ماكن الاسـهتالك سويق يف إطار نظام جتاري أو نقديويكون 68.نماكن اإل سويق املعارف.لت ا  ت وميكن 

يدية بارها جزءالتقلا ية أو عت اب يد ا تقا حملل من ا ل متعات أول  69.الغري من اتفاق جتاري مع  بصفهتا جزءاجملمن أعامل ا
يدية لكن معظم املعارفو  .سويقللتمل تطرح لتقل ا

ية الفكرية ومنظورومن  .47 يث مللك ا نة حمن  نة عىل وجه اخلصوصللجمعل ا   املعارفهلللج، سأل أحد الوفود ا
يدية  سوقاملكل العام إىل  اليت آلتلتقلا ّومل  ية الفكرية اخلاصة ت شة حامية ا نا ند  بل سرتاعى  مللك من  م قق ع
يديةابملعارف   70؟لتقل ا

ية  .48 متعات األ ثل عن أحد ا صلوقال  ية ابصطالحإنجملمم ناول املعارف األ صل  يح ت يعهتا و ية الفكرية يغري  ت ا يمللك طب
يه حاميهتا  لحيوها إىلوهذا ما . بصفهتا معارف جتاريةإال فجماال ال ميكن  ها إال حامية قصرية األمد، ّ ل سلعة وال يوفر 

 71.لويس حامية دامئة يف إطار القانون العريف

]ييل ذكل امللحق[

                                                           

سه 66  نفاملرجع 
ية  67 شـانظر الويقة املذكورة يف احلا سخة العرية( من املرفق األول 26 صأعاله  7ث با  )لن
يداي عن  68 تجارة"يكيبانظر موقع و تاح عىل " لا  <http://en.wikipedia.org/wiki/Commerce>ملا
ية  انظر 69 شـالويقة املذكورة يف احلا سخة اإلنلكزيية( من املرفق 8 ص أعاله 22ث  )لنا
يا ابمس الاحتاد األورويب وادلو 70 با نلكمة وفد إ نةسـ رشة  سادسة  يه خالل ادلورة ا للجل األعضاء  ع ل رشة . ف سادسة  رشوع تقرير ادلورة ا عانظر  ل م
)WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov.. ( 153الفقرة 
نةمنربهاري عرضا يف . دقدم  71 رشة  سة  للج ادلورة اخلا ع رشة . م سة  عانظر تقرير ادلورة اخلا  29، ص )WIPO/GRTKF/IC/15/7(م
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 امللحق

 امللحق

تخدمة يف هذه الويقةمرسد للمصط ثلحات ا  ملسـ

تخدمة يف هذه الويقة هم بعض املصطلحات ا نة عىل  شاركني يف ا ساعدة ا رسد الوجزي إىل  ثيريم هذا ا سـ للج مل م ململ وال . ف
تعريف رسد آخر أو تعريفا الميس ا نة أو أي صك أو حمفل دويل أو ورد آخر ملوارد أدانه أي  هذه ا للج يف واثئق سابقة  ل

ميي أو وطين ياي مل  املصطلحات الوارد أدانهتعريفو. قلإ فنل املوافقة ويس وا شات جارية وهو ل نا ق حمل  ساطة إىل ويريمم بب 
ثسري قراءة هذه الويقة  .تي

 :ثألغراض هذه الويقة فقط

نة"يشري اصطالح  .1 يدية ا ناملعارف ا ملقتقل سقا املعارفإىل  "ل يا و تخذ إىل حد ما شالك  يدية اليت  ن ا مهنج ت متقل ل
نةتكون ئات بطريقة  سمة إىل  نفة و نظمة و يه املعارف مربة و ي  مق مص معت ف م  .ف

ية"يوشري اصطالح  .2 يدية امجلا عاملعارف ا يدية " لتقل يا إىل لتقلاملعارف ا ية جام ترب  ية أو  عمطورة بصفة جام مت تع منع
ية أو إىل مجموعة من األفراد فهيا ية أو ا متعات األ حمللأحد ا صل  .جمل

يديةإىل " ثبّتةملاتقليدية لاملعارف ا"يوشري اصطالح  .3 تة بقدر اكفشلك يف املدونة لتقلاملعارف ا  أو  ماداي اكنب اث
 .ملموسة

شوف عهنا"يوشري اصطالح  .4 يدية ا ملكاملعارف ا متعات إىل " لتقل رسة ألشخاص من خارج ا يدية ا جملاملعارف ا ي ملتقل ل
ترب  ية اليت  ية وا تعاأل حملل بة"صل يديةتكل" حصا شوف عهنا  إاتحة وميكن. لتقل املعارف ا يدية ا ملكاملعارف ا لتقل

يل تويق املادي واإلنرتنت وغري ذكل من وسائل الاتصال أو ا سجللعموم بواسطة ا ث شف عن  .لتل لكوميكن ا
يدية  يدية للغريلتقلاملعارف ا شأت فهيا هذه املعارف ا ية اليت  ية وا متعات األ تقل أو ألفراد من خارج ا ن حملل لصل جمل

 .ترصحيجملمتعات أو بدون  اتكل من بترصحيسواء 

يدية املعارف"يوشري اصطالح  .5 توارهثا  أنظمة املعارف واإلبداعاإىل" ‘حد ذاهتا’يف لتقل ا تاكرات اليت  تت والا ب
يال  تطور ابطراد معوما جاأل متي إىل شعب معني أو إىل أرضه، ويه  ترب إجامال أهنا  تو تغريةا وفقتنتع ملئة ا  .لبي

تاكرات وا"يوشري اصطالح  .6 يديةبالا تاكرات واإلبداعات القامئة عىل إىل" لتقلإلبداعات القامئة عىل املعارف ا ب الا
تكرة خارج  يدية يف حد ذاهتا واملطورة أو ا باملعارف ا ملتقل يدي"ل  ".تقلوسط 

تويق"ويقصد ابصطالح  .7 ثا تدوين" ل يل ألغراض لا  .لإقامة ادل

 .فعلال ال فقط ابلالكملتعبري ا" لفظية"ابصطالح يقصد و .8

يةأو حمفوظة أو  ّأو مدونةمؤلفة " مكتوبة"ابصطالح صد يقو .9 تا يغة  بمذكورة يف  ك  .ص

 

 ]ثهناية امللحق والويقة[


