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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرة التاسعة الدورة
 2011مايو  22 إىل 18جنيف، من 

   الفكرية واملعارف التقليديةمسرد باملصطلحات الرئيسية املتعلقة بامللكية

 من إعداد األمانةثويقة 

يدية والفوللكور قرر .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلت ا ث ن ل لللج مللكملع نة("م ") للجا
سابعةيف دورهتا  رشة، املعقودة منلا سمرب 10إىل  6 ع  رسدا "، أن 2010 يد ًتعد األمانة  لكية ملصطلحات امبم

يديةالفكرية  يحلتقلواملعارف ا يةهتت و م كويقة إعال ثاين ما بني ادلورات لث  عىل حنو ما أوىص به للفريق العامل ا
  WIPO/GRTKF/IC/17/8."(1( يف تقريره امللخص  ما بني ادلوراتاألوللفريق العامل ا

متع الفريق .2 ثاين ما بني ادلورات جوقد ا مرسد "ثعلام بويقة "وأحاط  2011 فرباير 25 إىل 21 من لالعامل ا
يدية ية الفكرية واملعارف ا تعلقة اب ية ا تقلاملصطلحات الر مل لسـ مللكي ) WIPO/GRTKF/IWG/2/INF 2" (ئ

ية ادلوية نة احلكو بةل  لوطلب أن حتال إىل ادلورة ا مللج ي ملق مكويقة إعال  . 2"ةث

رشة، املعقودة من  .3 نة  ثا نة يف دورهتا ا عودعت ا ل رسد  "2011 مايو 13 إىل 9مللج رش  ماألمانة إىل إعادة  ن
ية الفكرية  شأن ا مللكاملصطلحات  يديواملعارفب ية ) WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8(ة لتقل ا مكويقة إعال ث

نة بةل  للجإىل ادلورة ا  3".ملق

                                                           

نة  1 رشة  سابعة  للجتقرير ادلورة ا ع  ).WIPO/GRTKF/IC/17/12(ل
تقرير امللخص 2 ثاين ما بني ادلورات  للفريق العامللا  ).WIPO/GRTKF/IWG/2/2(ل ا
نة 3 رشة  نة  ثا رشوع تقرير ادلورة ا للج  ع ل  )..WIPO/GRTKF/IC/18/11 Prov(مم
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ند  .4 تحدة تستو بل وإىل صكوك األمم ا نة من  سارد اليت أعدهتا ا ملهذه الويقة، قدر اإلماكن، إىل ا للج مل الصكوك وقث
ساريةلادلو بان . لية ا تعاريفحلسـوتأخذ كذكل يف ا ية لا شاريع القوانني الو سارد املوجودة يف القوانني و ن وا م طمل

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

ّ، وقد تعرف واملعارفمللكية الفكرية ذات صةل اب مصطلحات أخرى يكون من اجملدي تعريف، وقد اكمالليس 
تارة بطرق أخرى  . أيضاخملاملصطلحات ا

ية إىل املصطلحات و .5 يار املصطلحات الر ند ا سـا ئيت خ تخداما األست ًكرث ا ثيف الويقة سـ
WIPO/GRTKF/IC/18/5 تارختل املصطلحاتوال . توالواثئق األخرى املربطة ابملوضوع ها ةخمل ا  يفوتعر

هاتعريف أي   أومسارد بأيةملقرتح يف املرفق ا نةسابقة يف واثئق لآخر  تدى دويل أو  للج  منأو يف أي صك أو 
ميي أو وطين آخر تارالويس الغرض من . قلإ ية ا خململصطلحات الر ها ةئيسـ يحح املقرتيفوتعر  اق اتفإىلابلرضورة  تلم 

نة علهيا شاركني يف ا للجا ية وف. مل لهذه الويقة يه ويقة إعال م ث نة ؤيد يس من املطلوب أن تث عمتد تأو للجا
تارة أو  ها خملاملصطلحات ا  .املقرتحيفتعر

نة يف دورتااختذهت اذلي اتلقرارلوفقا و .6 رشةهيللج ا سادسة  عا ا باعال رشة  سابعة  ت وا ع ملصطلحات اب مرسد "ُأعد، ل
ية يةئيسـالر ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ث ا  مرسد" و)WIPO/GRTKF/IC/18/INF/9" (مللكمل

يةملصطلحات اب ية الفكرية ئيسـالر تعلقة اب مللك ا يديمل ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع  "ل
(WIPO/GRTKF/IC/18/INF/7) .تان نورشت  . ادلورة هذهألغراضأيضا  من جديد ثيقهااتن الو

رسدين املذكورين صطلحات املعض أدرجت أيضا بو يدية ابتصةلم ألهنا ثيف هذه الويقةملالواردة يف ا . لتقلملعارف ا
نة وقد  نظر يف للجتود ا سارد نإماكية مجعلا رسد ثالثة لامل ا بعض  بأن علام،  يف وقت الحقواحدميف 

يدية وأشاكل ا ابملتتعلقاملصطلحات  ية واملعارف ا توارد الورا تقل لث يديل ثقايف ا تقلبري ا ل  . لع

نةإن  .7  إىل اإلحاطة علام مبضمون هذه ة مدعوللجا
ها فقالويقة ومر  .ث

 

 ]ييل ذكل املرفق[

 

 



WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8 

ANNEX 

 املرفق

 املرفق

 

ية الفكرية و تعلقة اب ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل ئيسـ يديةم  لتقلاملعارف ا

نافع نفاذ وتقامس ا ملا  1ل

يولويجهتدف  نوع ا ية ا باتفا لت ل ي ،ق تخدام ملاعادل والتقامس لا"ه، إىل ليف مجةل ما هتدف إ ئة عن ا نا نافع ا سـنصف  شـ ل للم
يات املالمئة ذات الصةل،  نولو ية بطرق مالمئة ونقل ا ية عن طريق إجراءات مهنا احلصول عىل املوارد ا جاملوارد ا تك ن لن ي جلي جل

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

شأن  ويريم نافع ينيةجلا املوارد احلصول عىلببروتوكول انغواي  نصف  تقامس العادل وا للم وا مل تخداهمال ئة عن ا نا سـا شـ  امللحق ل
يولويج  نوع ا ية ا بابتفا لت ل ية، مبا يف ذكل عن " إىلق تخدام املوارد ا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا جلينا سـ شـ ل للم مل ل

يات طريق احلصول بصورة مالمئة عىل املوا نولو ية ونقل ا جرد ا تك لن يةجلي يع ملعنا بان  مج بصورة مالمئة، مع األخذ يف ا حلسـ
متويل  يات، وعن طريق ا نولو لاحلقوق عىل هذه املوارد وا ج ناسبلتك يولويج ملا نوع ا تايل يف حفظ ا هم اب ب، مما  ت لل ل يس

تدام ملكوانته تخدام ا سـوالا يدية املربطة ابملوارد يورسي هذا الربوتوكول أيضا ع"، 3ووفقا للامدة . "ملسـ تىل املعارف ا لتقل
تخدام هذه املعارف ئة عن ا نا نافع ا ية وعىل ا يق الاتفا ية الواردة مضن جمال  سـا شـ ل مل قب تطن  ."جلي

ية لألغذية والزراعةوفامي خيص  با ية ا تاملوارد الورا ن ية بشأنل من املعاهدة ادلوية 1تنص املادة ، لث با ية ا ت املوارد الورا ن لث
تحدة لألغذية والز نظمة األغذية والزراعة لألمم ا تابعة  ملراعة ا مل تخدام هذه  "عىل ) الفاو(ل ئة عن ا نا نافع ا سام ا سـا شـ ل مل قت

تدامة واألمن الغذايئ يولويج، من أجل الزراعة ا نوع ا ية ا سق مع اتفا تاكئف، مبا  سـاملوارد عىل حنو عادل و ب ت ملت ل ل ق  ."يم

نفاذ"ّرف وقد ُع بدلان جامعة املادة األوىل من قراريف " لا ية املصانة  عىل أنه 391 األندية رمق لا ثاحلصول عىل املوارد الورا
نارصها غري امللموسة، إن وجدت تقة مهنا و تجات ا يعي وخارجه وا عيف الوضع ا شـ ن ملب مل تخداهما ،لط  لعدة أغراض مهنا سـوا

ناعي  يق ا يولويج والصون وا شاف ا بحث والا لصا ب ب تك تطل ل تخدامولسـ تجاريسـالا  .ل ا

نونة من) 2(4ادة  املتونص ملع الويقة ا يدية"ث بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  "ملاألهداف وا
)WIPO/GRTKF/IC/18/5( ما ييل عىل:)"يديةإن ) أ نافع املرتبة عىل حامية املعارف ا تقلا ت أحصاهبا  يكون يت اللمل

شمل لها أهال تقامس العادلت  ية من الا لا تأ نافع ا نصف  توا مل للم ناعي اسـتخداممل لصتجاري أو ا يديةل ل . لتقلتكل املعارف ا
تخدام  )ب( يدية ألغراض غري جتارية سـا يه لتقلاملعارف ا تاجئ  إالابلرضورةعلال يرتتب  نفاذ إىل  ثل ا نافع غري نقدية  ن  ل م م

ياعةامجلوإرشاك  األحباث تعلمي يفةحملل ا بحث وا شطة ا ل أ ل ْعىل لك من ) ج( .ن يدية خارج يسـتخدم َ ها لتقلاملعارف ا قيا سـ
يدي تخدام رتاف بأحصاهبا ـذكر مصدر املعرفة والاع لتقلا ية ألحصاهباسـوا ثقا فاملعرفة بطريقة تقوم عىل احرتام القمي ا ) د( .ل

بدأ مبا ين الوسائل القانوية ينبغي إاتحة بق فهيا  يدية يف احلال اليت ال  بل الاتصاف ألحصاب املعارف ا مكفل  يط تقل ن لسـ
ت ن قامس العادلـلا يه ـللمصف ـملوا نص  علنافع كام  يهـنـترتاف هبم كام ـمت الاعـأو مل ي 2 و1الفـقراتن ت ) ه. (3 الفقرة علص 

ية من اعفجيوز للقوانني العرية يف امجل تأ نافع ا ية تقامس ا ية أن تقوم بدور هام يف  تات ا مل مل معل تخدام حملل يديةسـا  ."لتقلاملعارف ا

يدون  ملسـتفا

ثريأكد  يدية اأن  احل من أحصاب املصلكا ُلتقلملعارف ا شـبوجه عام عترب ت يث  ية من  نجام مع تايل أن هئح بغي اب يهتا، و لا و ن يملك
ينيمثل املعاجلني  ألفرادا بيد أن. لويس األفرادامجلاعات  حقوق أو فوائد يف هذه املواد إىل يةتعود أ يف قد يكونون ، لشعبا

يدية و بعض احلاالت،  .ةمن امحلايين سـتفيدملالتقلأحصاب املعارف ا

                                                           

ية 1 ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ية ا ثرسد املصطلحات الر مل سـ مللكم  . من امللحق1، الصفحة )WIPO/GRTKF/IC/18/INF/9 (ئي
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شأن قوانني التونص بعض  ية  ية واإل بالو مي قلن شعوب وط بارشة إىل ا يدية عىل حقوق تعود  لحامية املعارف ا متقل امجلاعات ل
ية ية ا نا  .ملعحملل

ثرية أخرى ت يةةترصف سلطحتت ضع تكل احلقوق كغري أن قوانني  نص عىل  كثريا، وم حكو نح تما  تأىت من  يه ما  متو يج
تخدامحقوق  تعلقةلتقل املعارف اسـا تدامة أو مليدية حنو الربامج ا ية ا تعلمي أو ا سـ اب من ملل الرعاية  وأالرتاث الوطين لت

ية  ثقافة وأعالاجامت  .لا

يدية"ث الويقة  من2ادة وتقيض امل بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا مبا  )WIPO/GRTKF/IC/18/5( "ملاألهداف وا
يدية ب ": ييل لتقلبغي أن تعود حامية املعارف ا ها بني اعفائدة عىل امجلين نا بط املعارف وحتافظ علهيا و ية اليت  قلات ا ت تن تسـت حملل

تجزأ من هويهتا وفقا للامدة  تربها جزءا ال  يدي واليت تقرتن هبا و ياق  يال يف  ياأل تع تقل سـ بغي أن . )3(1ج ينومعال بذكل، 
ها اليت تكون صااعتعود امحلاية بفائدة عىل امجل يدية  ية وا حات األ نفس تقل يدية هبذه الطريقة وكذا األفراد لصل لتقلبة املعارف ا
تكل الصفة واعاذلين تعرتف هلم تكل امجل شعوب  بات وا سب ينبغي ل تفادة من امحلاية، قدر اإلماكن و بت يف حق الا حا سـ ل

با نا سـما يكون  تكل امجل مع مراعاة م يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العرية  لاملوا فث شعوباعاُ  ".لت وا

نوع يولويجلتا  2لب ا

يولويج مصطلح 2ّتعرف املادة  نوع ا ية ا ب من اتفا لت ل يولويج"ق نوع ا با لت متدة من  "أنه ب "ل ية ا ملسـباين الاكنات العضوية ا حل ئ ت
ية اليت  ية واملربات اإليكولو ياء املا بحرية واأل ية وا ية األر نظم اإليكولو جاكفة املصادر مبا فهيا، مضن أمور أخرى، ا ح كج ئ ل ض ل

يةًتعد جزءا م نظم اإليكولو نوع داخل األنواع وبني األنواع وا تضمن ا جهنا، وذكل  ل ت  ".لي

ها  تعام ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو لخطوط بون ا سـن شـ ل للم مل ل ل ب جهي خطوط (جليل
ية تو جهيبون ا  3)ل

ت يولويج خطوط بون ا نوع ا ية ا متد مؤمتر األطراف يف اتفا لا ب لت ل ق نة ع ية يف  سـو تعلق 2002جهي توجهيات فامي  تقدمي ا ي  ل ل
ية بتنفيذ األحاكم  ية ملعنا تعلقة 19 و16 و15و) ج(10و) ي(8قالواردة يف مواد الاتفا نفاذمل ا ية إىل املوارد لاب  وتقامس ثالورا

نافع يعهتا وسـهتدف طائفة من أحصاب املصاحل. ملا ية  ية طو تو توهذه اخلطوط ا ب ع جهي ية  وتغطي اجلوانب4بطل ئ اإلجرا
نرية عىل وجه اخلصوص  بقة ا ية للموافقة ا ملسـتوا سـ ملمي نافعولتنظ تقامس ا نقدية  نقدية وغري ا ملحتدد األشاكل ا ل ل  5.ل

نة يدية ا نّاملعارف ا ملقتقل  ل

نة" يدية ا نّاملعارف ا ملقتقل يه املعارف مربة" يه " ل سقا تكون  يا و تخذ إىل حد ما شالك  يدية اليت  تاملعارف ا ن مهنج ت فتقل م  ل
نة ئات بطريقة  سمة إىل  نفة و يو مق معمص  . 6"ف

يدية"ث الويقة  من)2(1 ادةتونص امل بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  )WIPO/GRTKF/IC/18/5 ("ملاألهداف وا
يدية  تعمللتقلعىل أن املعارف ا تاكر واملامرسة وا هارة والا ية وا لشمل ادلراية ا ب لعمل ية ،ملت ندرج يف أنظمة معر نّ مما  مقي نة ف

يال ها األ جنا قل  ."تت

                                                           

سابق 2  .لاملرجع ا
سابق، الصفحة املرجع 3  . من املرفق3ل ا
ت 4 ية، املواد لانظر خطوط بون ا  .21 إىل 17من واملواد ) أ(7 و1جهيو
ية، املواد من  5 تو جهيانظر خطوط بون ا ثاين50 إىل 24ل  .ل وامللحق ا
يدية  6 تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت خمل  . من املرفق16فقرة ، ال)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9(لخم
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ثال " شعيب  مويف جمال الطب ا ية بني ميل نظمة الصحة العا شعيب يف  ملزي الفريق املعين ابلطب ا مل شعيب ) أ(ّ لأنظمة الطب ا
شوف  يدي ا شعيب األيور ها إىل املكل العام اكلطب ا يا يف خمطوطات قدمية وآلت  تا شف عهنا  نة اليت  ملكا ل ب ك ك فن مجيع ّملق

يةعنه يف خمطوطات قد سكر يتمية ابللغة ا ية قدمية7لسن ية  نه يف نصوص  شوف  يين ا شعيب ا صين أو الطب ا ب ع ملك لص ، 8طل
يل إىل ) ب( يا من  تقل  شف عهنا أحصاهبا و با ما ال  يا وغا تا بت  نة اليت مل  يدية غري ا ية ا جواملعارف ا ن هث يك ل ب ك ن تقل شفب ت تملق ّ ّ ل لط

نة . جيل شمل أنظمة املعارف ا ثال  يا  نوب آ نّويف  ت ملقسـ م يدي املقنن يف ج ّنظام الطب األيور تب 54ف تااب من أهمات ا لك  ك
يدها املقنن يف  يب املقنن يف 29سـونظام  تب ونظام أوانين  تااب من أهمات ا ت  لك تب13ك تااب من أهمات ا لك   9.10ك

يدية اليت " 1":  فرق آخر بنيويوجد ُقاملعارف ا توب وآنّلتقل هر يف شلك  يدية اليت  مكنت، أي املعارف ا تظ لت إىل لتقل
ية و" 2"، املكل العام يد ا تقا نة اليت تعد جزءا من ا يدية غري ا هاملعارف ا ل ل ن شفتقل لملق ّ يةللجامعاتل   11.صل األ

ناول الويقة  ثو يدية"تت تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت خمل " لخم
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 (يدية ا مليل أكرب املعارف ا تقل لتفص نةب ّنة وغري ا نّ ملقن  . ق

يولويج نوع ا ية ا باتفا لت ل  12ق

ت ية ا ُيه اتفا ع نعقد يف ريو دي جانريو ابلربازيل1992نمدت يف يويو ق ية ا ئة وا تحدة املعين اب مل يف مؤمتر األمم ا من لتمل تونص . لبي
ية عىل أهنا تريم إىل 1املادة  نارصه عىل حنو"ق من الاتفا تخدام  يولويج وا نوع ا عيانة ا سـ ب ت لص تقامس ل مترار وا ل قابل لال سـ

ية بطرق  ية عن طريق إجراءات مهنا احلصول عىل املوارد ا تخدام املوارد ا ئة عن ا نا نافع ا نصف  نالعادل وا ين جلي جل سـ شـ ل للم مل
متويل  يات، وعن طريق ا نولو يات املالمئة ذات الصةل، مع مراعاة اكفة احلقوق يف هذه املوارد وا نولو لمالمئة ونقل ا ج تك ج لتك ل

ناس نفاذ يف ". بملا ية حزي ا لودخلت الاتفا سمرب 29ق  .1993ي د

 املؤمتن هل

سةهو " املؤمتن هل" أن )Black’s Law(قاموس بالكس لو جاء يف  نمسؤوال  يكونسخشص أو مؤ  لطف( عىل امت أو مؤ
تلاكت أو ياء أوراق أو ممأو  نةأخرى شـأ يشء أو خشص يؤمتن عىل "بأنه" املؤمتن هل"كأوسفورد قاموس ف ّعروي). مثي 

 ."ّ قمي،ُّويص  أي؛ٍخشص

يدية إىل " املؤمتن هل"يشري مصطلح و ياق املعارف ا تقليف  شعوبامجلاعاتلسـ ياانت األخرى اليتل وا افظ  حتلك واألفراد وا
يدية عىل تلف . ف وفقا للقوانني العرية وغريها من املامرساتهاوتطور تسـتخدهماولتقل املعارف ا املصطلح عن هذا خيو

ية يويح إىل ، ألنه "يةمللكا"مصطلح  سؤو لا تخدام ضامنعن مل يدية سـا  . العريفا وقانوهنامجلاعةقمي وتفق يمبا لتقل املعارف ا

                                                           

شعيب  7 يدا نظام مقنن للطب ا ُكأيور ل تاابت تعود إىل ف نه يف  كشف  يديةقبة حلاع ندما مجع لفا يدا األربعجمدلات اآلريونع  بل 1500-1800 (ةف  ق 
يالد يداجمدليمع أكرب قدر من املراجع يف ) ملا ثارفا يدا وأ ف ر  .نيغف

يين أصال وُ ق8 شعيب ا ُكنن الطب ا لص تال نه  بشف  ك تاب ع  قانون اإلمرباطور األصفر ( Yellow Emperor’s Canon of Medicineكيا يف 

يين) يف الطب شعيب ا ييك خضم يؤسس للطب ا لصوهو أول مؤلف الك ل نني ع هذا القانون عىل مدار ُمجو. سـ لسـئات ا  وخرج إىل الوجود بني عامم

يالد100 وعام 300 بل ا مل   .ق
ند رمق حيدد امللحق األول لقانون األدوية و 9 يل يف ا هتحرضات ا تجم لسـ ل ته املعدةل ابلقانون رمق 1940 لعام 23م  اخلاص ابألدوية 71بصيغ 

يل لعام  تحرضات ا تجمو لسـ يب1986م يدها وأوانين  يدا و تب ألنظمة أيور ت أهمات ا ف  .سـلك
يدية املوثقة  10 ياانت عن املعارف ا تضمن  ية اليت  ياانت اإللكرتو تقلجرد لقواعد ا ب ت ن لب انظر أيضا لاكرين . 8، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/3/6(ل

يةيمتريمان وتوغي أواتديولو اتفاق تربس  يدال تحرضات ا نوا لص يا تقرير حلقة معل : ملسـ نوب رشيق آ سـلرابطة أمم  يشأن اتفاق تربس وأثره عىل ج ب
ية يدال تحرضات ا نا لص  . 45، الصفحة ملسـ

ندا 11 ية . كمداخةل وفد  ثا نانظر تقرير ادلورة ا  .131، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/2/16(ل
ية  12  .  من املرفق3 ، الصفحة 6شـانظر مرجع احلا
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يق القوانني   يةف العرثواملوا

ناس علهيا بصفهتا  أعراف قانون مؤلف من" بأنه" القانون العريف"ف قاموس بالكس لو ّعري نبات قانوية أو لتعارف ا متطل
ية تقداتمن ، ومقواعد سلوك إلزا ية يه معممارسات و تصاديلجوهرية و سـأسا نهقنظام اجامتعي وا تجزء  م وجزء ال   ي

 ."قواننييف حمك الكام لو اكنت  عاملُت

يا، و"أنه مجموعة لقانون العريف وجاء يف تعريف آخر ل حملبادئ معرتف هبا  نقوةل متداوةل قواعد أكرث حتديدا معايري أو م مو
ساتتطبقهاو ياهشف ياةتدير لاعة  امجلس مؤ حليع جوانب ا يد ادلاخيلمج ها عىل ا لصع وتو  13."هج

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

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

يديةحامية امل"ث الويقة من" 3)"3(1 ادةتونص امل بادئ املعدةل: لتقلعارف ا  "ملاألهداف وا
)WIPO/GRTKF/IC/18/5( نح امحلاية ": عىل ما ييل مبغي  يدية اليت عىل األقل ين  "3" :...نتكولتقلللمعارف ا

ية ثقا هوية ا تجزأ من ا فجزءا ال  لل ه ةتقليديلا أو ةصلي األبوشعل اوأللجامعات  ي لممن أقرت  َّ ِ  صفة صاحب املعارف من اُ
يةخالل  ثقا ية ا سؤو ية أو ا ية امجلا فشلك من أشاكل الائامتن أو الوصاية أو ا لمللك ل مل بت يف ينبغي " بأنه 2وتقيض املادة ".ع لا

با نا سب ما يكون  تفادة من امحلاية، قدر اإلماكن و سـحق الا ح يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات ، مع مراعاةمسـ ث املوا
تكل امجل لالعرية  ف شعوباعاُ ية أن تؤدي ": عىل أنه) ه(2-4 املادة ت ونص".لت وا حمللجيوز للقوانني العرية يف امجلاعات ا ف

يدية تخدام املعارف ا شأ عن ا نافع اليت قد  تقلدورا هاما يف تقامس ا سـ ن لمل  ".ت

شوف عهنا يدية ا ملكاملعارف ا  لتقل

شوف عهنا "عبارةشري ت يدية ا ملكاملعارف ا رسة ألشخ"إىل " لتقل يدية ا ياملعارف ا ملتقل ية  امجلاعاتاص من خارجل صل األ
ترب  ية اليت  تعوا بة"حملل يدية" حصا تويق . لتقلتكل املعارف ا شوف عهنا للعموم بواسطة ا يدية ا ثوميكن إاتحة املعارف ا ل ملك لتقل

يل يدية للغري أو ألفراد من . لتسجاملادي واإلنرتنت وغري ذكل من وسائل الاتصال أو ا شف عن املعارف ا تقلوميكن ا للك
ترصحي من تكل امجلاعات خارج يدية سواء  شأت فهيا هذه املعارف ا ية اليت  ية وا ب األ تقل ن حملل  أو بدون امجلاعاتلصل
 14."ترصحي

يدية"ث من الويقة 8 املادة تنصو بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  عىل )WIPO/GRTKF/IC/18/5 ("ملاألهداف وا
يدية أن  شوف عهنا بعد أو مصاحل أحصاب ال جيوز أن متس وضع"لتقلجسالت املعارف ا يدية غري ا ملك املعارف ا لتقل

هم شوف عهنا من معار نارص غري ا تعلق اب يدية يف ما  فاملعارف ا ملك لع ي  ".لتقل

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

شوف عهنا  .ملكا

                                                           

يدية 13 يط لألحباث، كوسكو، بريو، : لتقلحامية حقوق املعارف ا لتخطآاثر القوانني واملامرسات العرية، حلقة معل حول ا  . 2005 مايو، 25-20ف
ية  14  . من امللحق4 أعاله، الفقرة 6شـانظر مرجع احلا
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شف  15لكرشوط ا

شف هو  بادئ أسايسمبدألكا باويفرض هذا القانون . 16 قانون الرباءاتم من  بات الرباءات، كام عاما  جوا طلعىل مودعي 
تايل من 5تشري إىل ذكل املادة  نحو ا شأن الرباءات عىل ا تعاون  ل معاهدة ا ل ب شف الوصف عن الاخرتاع جيب أن"ل يك 

يذ الاخرتاع نة من  متكن أي خشص من أهل ا يه الكفاية، ليك  نفبطريقة واحضة واكمةل مبا  تف همل َّ رشوط "غري أن مصطلح ". ي
شف ُ" لكا شري إىل سـتخدم يف اآلونة األخرية ي تويني اإلصالحاتيمكصطلح عام  ملسـ اليت تدخل عىل قانون الرباءات عىل ا

ميي والوطين، بات الرباءات هبدف إلزام القانون ادلويل للرباءات، إلصالح وإىل املقرتحات املقدمة قلاإل  رصاحةطل مودعي 
تخدم املعارف واملوارد يف  ندما  ية  يدية واملوارد الورا تعلقة ابملعارف ا ئات من املعلومات ا شف عن عدة  سـاب ع ث تقل مل تلك ل ف

تحداث تهُ الاخرتاع املطالب حبسـا   17.طلب الرباءة يف الرباءة أو يف يام

ية واملعارفو تصةل ابملوارد الورا شف ا يب ا ثألسا مل لك يديةل ية لتقل ا  :، ويهئيسـثالث وظائف ر

شف عن أية موارد - ية ولكا يديةمعارفث ورا تحداث الاخرتاع تقل  ناء ا تخدمة فعال أ سـ  ث يفة (مسـ ظوهذه و
ية وتعلق ابملوارد شفا تتقوم عىل الوصف أو ا يةفل  ؛) ذاهتا وعالقهتا ابالخرتاعيديةلتقل ا واملعارفث الورا

شف عن املصدر الفعيل  - ية واملمواردلللكوا يديةعارفث الورا شف عن  (لتقل ا تعلق اب يفة  لكوهذه و ت ظ
نه عىل املاكن  تحصل  ما ية واملوارداململسـ يديةعارفث الورا شأ ) لتقل ا لتحديد (ملنوقد يكون ذكل بدل ا

نظام القانوين اذلي مت يف ظهل احلصول عىل نلضامن إماكية (أو ماكان حمددا مبزيد من ادلقة )  املواردلا
تأكد من أن من املمكن  ثال هبدف ا ية  نفاذ إىل املوارد الورا لا ث  ؛) الاخرتاعنسخمل

نرية  - بقة ا يل عىل املوافقة ا هد أو د توتوفري  ملسـتع سـ يفة (ملل رشوطظوهذه و ثال  للالا ية مت رش ع وتعلق  ب ت
نفاذ إىل  ية واواردامللا يديةعارفملث الورا يان أن احلصول ) لتقل ا تيض ذكل  بوقد  ية وارداملعىل يق ث الورا

يديةعارفوامل تخدمة يف الاخرتاع لتقل ا تخداهماملسـ ا شأ أو سـوا بقة يف بدل ا يان مع القوانني ا ن  ملط ملشـ يمت
نرية بقة ا نص عىل املوافقة ا ملسـتأحاكم أي اتفاق حمدد  سـ تيض. ملي  قد لرباءةبيان أن طلب ا ذكل يقأو قد 

نريةمت بقة  مسـت مبوافقة    18.مسـ

يولويج،  نوع ا ية ا بوبدعوة من مؤمتر األطراف يف اتفا لت ل سأةل ولا أعدتق ية عن تكل ا ملنة دراسة  ن تعلقة حفصاتقلج ِّ للقضااي ا مل
ية الفكرية، وأاتحهتام ألبرتابط  بات ا شف يف  ية ورشوط ا نفاذ إىل املوارد الورا مللكرشوط ا طل لك ث يةمانة الال   19.قتفا

توى ادلويل يف عددُوقدم   :لجنة ويهلاملسـ من الاقرتاحات عىل ا

سورسي  يالاقرتاح ا بات ادلوية ادلاعي إىل ل بق عىل ا شف  شأن الرباءات رشطا  تعاون  لتضمني معاهدة ا لطل نط للك ب يل ً
ية و شف عن مصدر املوارد الورا بات اب ية عىل حد سواء ويلزم مودعي تكل ا ثوالو لك لطل   20.يديةلتقلأو املعارف ا/طن

                                                           

ية انظر مرج 15 تان 1شـع احلا  . من املرفق5 و4لصفح أعاله، ا
سخة اإلنلكزيية.32، الصفحة WO/GA/32/8ثالويقة  مرفقانظر  16  لنيف ا
بو ، 11 إىل 7، الصفحات من WIPO/GRTKF/IC/16/6ثللمزيد من املعلومات، انظر املرفق األول من الويقة  17 بة الو ياانت  يوقاعدة  شع ب

تدابري شأن ا يدية  لللمعارف ا ب ية يف قانون الرباءاتلتقل ية واإل ية الو رش مي ا ن يع قلت ط   <http://www.wipo.int/tk/en/laws/genetic.html> ل

بو رمق 65انظر الصفحة  18 شور الو يدية،  ية واملعارف ا شف يف الرباءات فامي خيص املوارد الورا ية حول رشوط ا بو ا ي من دراسة الو ن تقل ث لك ن مي لتق ل
786)E.( 
بو ا 19 بو رمق يانظر دراسة الو شور الو يدية،  ية واملعارف ا شف يف الرباءات فامي خيص املوارد الورا يية حول رشوط ا ن تقل ث لك من لتق ؛ وانظر )E(786ل

ية  ("WO/GA/32/8ثالويقة  بات ا شف يف  ية ورشوط ا نفاذ إىل املوارد الورا بادةل بني رشوط ا تعلقة ابلعالقة ا مللكدراسة القضااي ا طل لك ث ل ت ململ ِّ
نة ، الص")الفكرية  .2005سـادرة 

سورسي (WIPO/GRTKF/IC/11/10ثانظر الويقة  20 يالاقرتاح ا  .13الصفحة  ،WIPO/GRTKF/IC/16/6ث، ومرفق الويقة )ل
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يه،  بايتضمنوفوالاقرتاح املقدم من الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يذ رشط إج وا شأ أو لزايمبتنف  شف عن بدل  ن اب ملك
ية ية والو بات الرباءات ادلوية واإل يع  ية يف  نمصدر املوارد الورا مي ل طل مج طث   21.قل

شف رشوط ا يات بديةل  لكواقرتحت آ ل ل ُ.22  

بادرة ساحة ادلوية  موعىل ا ل بدلان  ل يا(29 املادة يفلكشف، ا الشرتاطلتقدم هبا عدد من ا ي اتفاق تربس من املقرتحة )ناث
ية تجارة العا ملنظمة ا ل  23.مل

تويق ثا  ل

يدية يشمل  تقلتويق املعارف ا  يشء مبعىن أي –عىل شلك صورة أو صوت وصورة  اتسجيلهكتابهتا أو تدويهنا أو لث
يدية  يل املعارف ا تقلنطوي عىل  سج لي تويق خيتلف و.  لالطالع علهياللغري وإاتحهتا بوقايهتاتسمح قة طريبت ثا عن الطرق ل

يدية ل ية خاصة . امجلاعة داخل هانقلاملعارف ووقاية لتقلا تيس أ مهو ناس خارج ّميكن  ما كثرياألنه يك يدي من لا يط ا تقلا لحمل
نفاذ إىل يديةلا  24.لتقل املعارف ا

ناول الويقة  ثو ترص "تت خملقامئة ورشح تقين  يديةخم تخذها املعارف ا تقلتلف األشاكل اليت قد  " لت
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 (يدية غري املوثقة يدية املوثقة واملعارف ا يل املعارف ا تقلمبزيد من ا تقل لتفص ل  .ل

تويق ثاملصطلحات ذات الصةل اب يدية: ل ية للمعارف ا بة الر تقلا مق لت يدية، وملك تقليف موارد املعارف ا لن ف  املعار، وجسلتص
يدية بو للمعارف ا يدية، ومجموعة أدوات الو تقلا ي لتقل  .ل

 حقوق املزارعني

ية لألغذية والزراعة للفاول املعاهدة ادلوية من1-9تقر املادة  با ية ا شأن املوارد الورا ت  ن ث هام":ا ييلمب لب هائل اذلي ساإل ل ا
ية  متعات ا ته ا حمللقد جمل يةم يع صلواأل شأ اذلين مه يف مراكز لأوئك سـامي  العامل، والأقالميمج واملزارعون يف  نوع ملنا لت وا

يواصلون تقدميهاحملصويل،  ية اليت شلك قاعدة صون ألجل سـو با ية ا ية املوارد الورا ت و ت ن ث لمن تاجت  الغذايئ والزراعي يف ناإل
 ". العاملإحناءخمتلف 

يدية ) أ("بأهنا " حقوق املزارعني" مصطلح 2-9ّوتعرف املادة  ية ملتعلقةالتقلحامية املعارف ا با ية ا ت ابملوارد الورا ن  لألغذيةلث
ية ) ب (.والزراعة با ية ا تخدام املوارد الورا ئة عن ا نا نافع ا سام ا ئة يف ا تاك شاركة ا تاحلق يف ا ن ث سـ شـ ل مل ت مل لمل ق  لألغذيةف

ش) ج (والزراعة، توى القطري،  نع القرارات، عىل ا شاركة يف  باحلق يف ا سـ ص سائل املربطة أململ تن ا ية  املواربصونمل با تد ا لن
تداملألغذية تخداهما ا سـ والزراعة وا  ."ملسـ

ية من 2وجاء يف املادة  با ية ا بةل اجلرثو سلوك ادلوية يف مجع ونقل ا تمدونة الفاو لقواعد ا ن جل ل لل يه " حقوق املزارعني" أن م
ساهامت املزارعني " ئة عن  نا ماحلقوق ا شـ بل يف يف ل ية اصون ملسـتقاملايض واحلارض وا لاملوارد الورا يهنث ية و حتسبا ت ا ن
شأإاتحهتا،و نوع احملصويل/ملن وال سـامي تكل املوجودة يف مراكز ا باره لمجمتع ادلويلل هذه احلقوق وتعود. لتا مسؤوال عت اب

يال  عن ية والقادمة بملزارعنياجأ تفاعغرض ضامن ل احلا ساهامهتاك نا مترار  ممل للمزارعني، ودمع ا حتقيق املقاصد العامة م وسـ
ية لألغذية والزراعةتعهد الفاو ال با ية ا شأن املوارد الورا تدلويل  ن ث  ."لب

                                                           

 .14الصفحة ، WIPO/GRTKF/IC/16/6ث ومرفق الويقة ،)الاقرتاح األورويب (WIPO/GRTKF/IC/8/11ثانظر الويقة  21
 ).ح بديلاقرتا (WIPO/GRTKF/IC/9/13ثانظر الويقة  22
 .TN/C/W/52ثانظر الويقة  23
ية  24 يدية واملوارد الورا ناء تويق املعارف ا ية الفكرية أ ثتقرير عن مجموعة أدوات إلدارة ا تقل ث لث  من 4، الصفحة )WIPO/GRTKF/IC/5/5(مللك

 .املرفق
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تحدة  ملنظمة األغذية والزراعة لألمم ا  25)الفاو(م

يد ادلويلالفاو تحدة تعكف عىل ماكحفة اجلوع والفقر عىل ا تخصصة اتبعة لألمم ا لصع واكةل  مل يات. م سؤو لومن  نظمة م مل ا
تا" تغذية، وتعزيز القدرة اإل توايت ا نالهنوض  ل هام يف مبسـ ساكن الريف، واإل ية  سني األوضاع ا ية، و سية الزرا لج شـ حت ملعيع

تصاد العاملي 26".قمنو الا

 

متعات أو امجلاعات يةجملا ية وا حملل األ صل
 

يةامجلاعات"مصطلح  ما زال ية وا حملل األ يض ودراسةاقنحمل " صل  .للمصطلحموحد و  عامتعريف وما من.  معمقةمسـتفش 

ية األامجلاعات"وقد ورد مصطلح  حمللية وا ية "صل نص يف مادهتا لاق يف اتفا يث  يولويج،  تنوع ا ب حت : عىل ما ييل) ي(8ل
تضاء، مبا ييلفيقوم لك طر" سب الا تعاقد، قدر اإلماكن و ق  ية، ابحرتام ) ي  [...](:حم رشيعاته الو نا  يام ، ر نا ت طه ب لق

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

تخدام هذه  نافع اليت تعود من ا سام العادل  يع الا تاكرات واملامرسات و شاركة أحصاب هذه املعارف والا سـو للم ت شج ب قم ت
تاكرات وعارف امل سه يف . "[...]املامرساتبوالا ية نفوورد املصطلح  شأن احلصول عىل املوارد ا جلينبروتوكول انغواي  ب

يولويج نوع ا ية ا تخداهما امللحق ابتفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا بوا ت سـ شـ ل للم مل لل ل  .ق

تخدم يولويج مصطلح  تسـو نوع ا ية ا باتفا لت ل ي"ق ية وا متعات األ حمللا صل ها اب اعرتفا" ةجمل لمتعات اليت  ألرايض اب روابط عريقةجمل
ياه اليت تخداهما ملوا يش فهيا أو ا تادت ا سـا  27.لعع

تعمل هذا املصطلح كذكل يف  ُوا ية لألغذية والزراعة للفاولاملعاهدة ادلويةسـ با ية ا شأن املوارد الورا ت  ن ث  1-5إذ أن املادة . لب
تعاقد" :مبا ييلتقيض  سب ما هو مالمئن أ[...] معىل لك طرف  يانة يف ) د: [...] (حبيقوم بوجه خاص مبا ييل  لصيع ا تشج
بااتت الربية لألقارباملوقع  ن احملصوية الربية وا تاجلل ية من خالل دمع، مضن مجةل األغذية نإل ناطق  محم، مبا يف ذكل يف  م
متعات أخرى أمور يةجمل، هجود ا يةصلاأل  .]"[...حملل وا

متدتو تلفةن صكوك قانوية أخرى عا  :خممصطلحات 

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

 ".بذكل

بارة  يةا"عوجاءت  ية واأل صلمتعات ا حملل ية لألغذية   للفاول املعاهدة ادلوية من1-9يف املادة " جمل با ية ا تشأن املوارد الورا ن ث لب
هامتعرتف: " كام ييلوالزراعة تعاقدة ابإل س األطراف ا ية مل متعات ا ته ا هائل اذلي قد حملل ا جمل م يةل يع صلواأل مج واملزارعون يف 

 ".[...] العاملأقالمي

با تعملت  عوا ية"رة ُسـ متعات ا حمللا ية لألغذية   للفاول املعاهدة ادلوية من1-5يف املادة " جمل با ية ا تشأن املوارد الورا ن ث لب
تعاقد: " كام ييلوالزراعة سب ما هو مالمئ أمعىل لك طرف   دمع أوتشجيع ) ج: [...] (حبن يقوم بوجه خاص مبا ييل 

ية، هجود  متعاهتم ا حباملزارعني و حملل ية إلدارة ب ما هو مالمئسجم با ية ا يانة مواردمه الورا ت و ن ث  والزراعة عىل لألغذيةلص
 ". [...]مسـتوى املزرعة

                                                           

ية مرجع انظر  25  .من املرفق 6حة  أعاله، الصف1شـاحلا
تايل 26  </http://www.fao.org/about/mission-gov/ar> :لانظر املوقع ا
متعات 27 جملهوم ا ية، ورقة أو امجلاعات مف يةحملل ا ية حللقة معل جعمر شعوب األ تدى ادلامئ املعين بقضااي ا صل أعدهتا األمانة العامة  ل بشأن لخرباء لللمن

ياانت فرز  .UNEP/CBD/WS-CB/LAC/1/INF/5 ث الويقةانظر أيضا). PFII/2004/WS.1/3/Add.1(لب ا
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بدلان األنديةاملادة األوىل من ّعرف تو يةبشأن ا 391  رمقلقرار جامعة ا ثنفاذ إىل املوارد الورا يامجلاعة "ل يةصل األ  ةيك أو األمر
ي رشية مجموعة اأهنب" ةحمللمن أصل إفريقي أو ا تصادية عن غريههافظروا متزيهب  ية والا ثقا ية وا ق الاجامت ف ل   امجلاعةفئات من اع

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

سطس 23 املؤرخ 16-2,186 من القانون الربازييل املؤقت رمق" 3"7 ملادةاّوتعرف  ياعةامجل "2001غ أ بأهنا " "ةحملل ا
ناس،مجموعة نحدرون من  فهين مبل من ا بو،جامعاتملم ا يلو م ا يث تمتزيلك ها ح من  يةفظرو ثقا فا نظمةل يل م ويه  يال بعد  ج  ج
ساهتحتو، داهتالوها عا ية والااسافظ عىل مؤ  ."قتصاديةع الاجامت

تلفة يف  يدية"ثالويقة خمووردت مصطلحات  بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا " ملاألهداف وا
)WIPO/GRTKF/IC/18/5( يل ية"قب من  ية وا حمللامجلاعة األ يدي أو جامعة"، ))2(1املادة " (صل تقل أو شعب 

يامجلاعة"، ))3(1املادة ( "أصيل يديةصل األ ياعةامجل"، )2املادة ( "ةلتقل وا  )).2(4املادة ( "ةحملل ا

ية صلاملعارف األ
 

ُ بارة سـتت ية"عخدم  شعوب واألمم اليت  امجلاعاتاملعارف اليت تكون يف حوزة" لوصف " صلاملعارف األ ية "تكونل وا " صلأ
تخدهما ية"وهبذا املعىن تكون  28."تسـو يديةعارفامليه " صلاملعارف األ يةل لتقل ا صلشعوب األ إن  فبوناء عىل ذكل،. ل

ية ست ابلرضورة أ يدية  يدية، ولكن املعارف ا ية يه جزء من املعارف ا صلاملعارف األ ي تقل تقل لصل ل  29.ل

شعوب يةلا  صل األ

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

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

ية " ملصطلحتعريف ما منومع ذكل،  شعوب األ صلا  ".ل

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

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

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

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

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

                                                           

ية"قيل أيضا أن مصطلح  28 ية"يُسـتعمل لإلشارة إىل معارف يه بذاهتا " صلاملعارف األ يدية"وهبذا املعىن، فإن مصطلح ". صلأ " لتقلاملعارف ا
ية"يرادف مصطلح  ية الفكرية"انظر كذكل ". صلاملعارف األ يدية وتطلعاهتم يف جمال ا ياجات أحصاب املعارف ا مللكا تقل لت ثات: ح بو عن  بعتقرير الو  ي

يدية  ية الفكرية واملعارف ا شأن ا تقلتقيص احلقائق  لب تان ")1999-1998(مللك تلف وانظر أيضا . 24 و23لصفح، ا ترص  خملقامئة ورشح تقين  خم
يدية  تخذها املعارف ا تقلاألشاكل اليت قد   . من املرفق41، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9(لت

يدية وت"انظر  29 ياجات أحصاب املعارف ا تقلا لت ية الفكريةح ية الفكرية : مللكطلعاهتم يف جمال ا شأن ا ثات تقيص احلقائق  بو عن  مللكتقرير الو ب بع ي
يدية  يدية وانظر أيضا . 23، الصفحة ")1999-1998(لتقلواملعارف ا تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت خمل لخم

)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9( رفق من امل41، الفقرة. 
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يطر يطان وأالغزو عن طريق  م علهيواسـو شين من الوسائل، واذل ذكلأو غري ستالا يوم ونيعي  يدمه معاداهتوفقا لل ا  لوتقا
تصادية ية والا قالاجامت ية  ع ثقا فوا سائدةل تكل ا شون وفقا  لأكرث مما  ل بدل اذلي يعي يه ال يف ا لمتون إ : أيضايقال . (آلنين

شعوب " يةلا شعوب " أو "حمللا يلا  30)"ةلقبلا

ياعامتدبشأن  2002ل يويو 24املؤرخ  27811قانون بريو رمق وجاء يف  شعوب األ ية  صل نظام محلاية املعارف امجلا لل  ةع
ية  يولو تقة من املوارد ا جا ب لشـ ية"أن مل شعوب األ صلا ية " يه" ل بل تمتتع حبقوق اكنت موجودةصلشعوب أ شاءق   دوةل نإ

يش يف عزةل شمل تو. هبويهتا هذهعرتف ت و حمددةنطقةمبوتقمي ، اهتثقافبفظ تحتوبريو،  شعوب اليت  تعا عية أو اليت اطوعن ل
يمجلاعاتاإضافة إىل اتصال هبا،  ال يةيف الر " سلفي" وأ" إثين" وأ" تقليدي"أو " بدايئ"يشمل " أصيل"مصطلح و. حمللة وا
يلأو أي لكمة أخرى " حميل" وأ تخدامه لقبمن هذا ا هامكرادفسـ وجيوز ا  ."ل 

شعب"ومصطلح  بدايئ لا سفوردف قاموس ّويعر.  ابملوضوعهل عالقة هو مصطلح" لا يقال ) 1(: مبا ييل" بدايئ"لكمة  كأ
بة  يواانتلإىل النسـاب بااتت وا حلشعوب وا ن ماموجود يف أرض أي :لن قطن ي) 2(، ، أصيلحبتحميل ؛ العصور القدمية ذم 

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

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

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

نافع نفاذ وتقامس ا ية الفكرية  شأن ا ية  ملبادئ تو لل ب مللكجهي   31م

نفاذ  ية الفكرية  شأن ا ية  بادئ تو همة وضع  بو  سـهتا األوىل أن تضطلع الو نذ  ية ادلوية  نة احلكو للأيدت ا ب جهي ي جل ل مللكللج م مب م م
نافع تقصاءات ُواقرتح أن تقوم تكل ا. ملوتقامس ا ية عىل ا تو سـبادئ ا جهي ل يةالتفاقاتل منتظمةمل منوذ ية وا تعاقدية ا ج ا ل لفعل  يف ل

يولويج نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا بو وجتمع فهيا اتفاقات ا ياانت تعدها الو بشلك قاعدة  ت مل مل ل ي لب   32.ل

رشوع أولُوأ ية اليت حددهتا33معد  بادئ ا ية يراعي ا تو بادئ ا تكل ا لتطبيق  مل جهي ل مل ية ادلوية لوضع هذه ل نة احلكو ل ا مللج
ية تو بادئ ا جهيا ل ية ادلوية. 34مل نة احلكو رشة  سابعة  رشوع الحقا ألغراض ادلورة ا لوحدث ذكل ا للج ع ل ممل ً ّ ُ.35  

نارص  تفاوضون ويضعون  ندما  تلقهيا  ية و ية هو أن ختدم موردي املوارد الورا تو بادئ ا عوالغرض من تكل ا ي ع ث جهي ل ممل ّ
ية الفكرية يف  نامجة عن ذكل ويصوغوهنامللكا نافع ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تفقون علهيا  رشوط اليت  لا مل ث لل ي ّوبني . ل ت

تفاوضون  ندما  تلقوها  ية و ها موردو املوارد الورا ية اليت من املرحج أن يوا ية الفكرية ا بادئ قضااي ا يتكل ا ع ث ممل هج يق ّمللك لتطب
يصعىل نوع. خ اتفاق أو عقد أو تر ية وتويؤدي  تالف املصاحلطن القوانني الو تلقني إىل طائفة خا ية للموردين وا مل ا ّلعمل

تفاوض  ند ا يارات  لعريضة من ا ع ياغهتاعىلخل ية . ص األحاكم و ية موردي املوارد الورا تو بادئ ا يه، قد تدمع تكل ا ثو جهي ل مل ّعل

                                                           

يولويج  30 نوع ا برسد مصطلحات ا ت لم ئةلل تحدة  بيربانمج األمم ا  <http://www.unep-wcmc.org/reception/glossaryF-L.htm> للمل
ية مرجع انظر  31 تني 1شـاحلا  . من املرفق8 و7لصفح أعاله، ا
ية ، وانظر أيضا WIPO/GRTKF/IC/2/3ث من الويقة 133انظر الفقرة  32 سـرسد املصطلحات الر يةئيم ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ثا  مللكمل
)WIPO/GRTKF/IC/18/INF/9( من املرفق8، الصفحة  . 

ية (WIPO/GRTKF/IC/7/9ثانظر الويقة  33 نافع: ثاملوارد الورا تقامس العادل  نفاذ وا ية الفكرية  شأن ا ية  بادئ تو للمرشوع  ل لل ب جهي مللكم  ).م
ية يف الويقة  34 بادئ ا ثانظر ا سا WIPO/GRTKF/IC/2/3لتطبيقمل ً، الفصل خا  .50 ابء، الصفحة –م
ية (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة  35 تقامس العادل : ثاملوارد الورا نفاذ وا ية الفكرية  شأن ا ية  بادئ تو لرشوع  لل ب جهي مللكم م

ّيغة حمدثة: للمنافع  ).ص
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تفق علهيا الطرفا نصفة  نافع عىل رشوط  تلقهيا يف ضامن أن يقوم تقامس ا يو ممل ًلكهنا ال تقدم منوذجا واحدا أو مجموعة من ون، م ً
يارات يف هذا الصدد  .خلا

يادية لدلول عىل عنًوفضال  ية عىل حنو يؤثر يف احلقوق ا تو بادئ ا سري أي يشء يف تكل ا بغي  سـ ذكل، ال  جهي ل مل لتف ين
ية، مبا يف  نلطبيعمواردها ا ها يف فرض رشوط وأحاكم  للذكل  نافعافحق ية ملوتكل ا. ملذ وتقامس ا ية يه طو تو عبادئ ا جهي ل

سب ية و حوتو ية . ضيح ية أو الو رشيعات ادلوية أو اإل نويس من شأهنا أن حتل حمل ا مي ل طت قل ل يةل   36.ملعنا

ثريا ما  يدية تكو تقلربط املعارف ا ية، ابلت مية مما يثملوارد الورا ية وقايةية كيف عنقوفر معلومات   احلفاظ علهياوث املوارد الورا
تخداهما لصاحلو رشية سـا يدية املربطة ابملوارد و 37.لبا ية أيضا عىل املعارف ا تو بادئ ا تبق ا تقل جهي ل مل لنط يةت  .ثالورا

يف ادلويل للرباءات  لتصنا

يف ادلويل للرباءات هو  يهنقسمينظام هريم "لتصنا تهف  يا بر نولو م عامل ا ج ئات لتك ية و ناف فر ناف وأ سام وأ فإىل أ ع ص ص . ق
نهو  بأية لغةلبحثلأداة وهو  بحث يفال مال بد  ند ا لسرتجاع واثئق الرباءات  سابقة ع ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص  .38"لتقن

نة  يف ادلويل للرباءات  يف ادلويل للرباءات مبوجب اتفاق اسرتاسربغ اخلاص اب شئ ا سـوأ ن ن لن تص لتص  تونص املادة . 1971ل
يف: "منه عىل ما ييل) 1(2 نتضمن ا ية" 1: "لتصي بقا ألحاكم الاتفا شئ  نص اذلي أ قا ً ط ن يف ادلويلل ن األوروية   للتصب

نة 19لرباءات الاخرتاع املؤرخة  سمرب  سـ د بارةيشار إلهيا فامي ييل (1954ي ية األوروية "بع  بالاتفا بح ساري ") ق صواذلي أ
نة مترب  سـاملفعول ورش مبعرفة سكرتري عام اجمللس األورويب يف أول  يذ " 2"؛ 1968 سبن تعديالت اليت دخلت حزي ا لتنفا ل

يذ؛ ) 2(2املادة طبقا ألحاكم  بل دخول هذا الاتفاق حزي ا ية األوروية وذكل  نفمن الاتفا ق لتق تعديالت اليت جتري " 3"ب لا
بقا للامدة  يذ وفقا ألحاكم املادة 5طبعد ذكل   ."6لتنف واليت تدخل حزي ا

تاكري شاط الا با  39لن

تاكري  شاط الا بإن ا يه كذكل مبصطلح (لن لوشار إ بداهة"ي سأةل ورباءة، ال امحلاية مبوجب هو أحد معايري") لعدم ا مبتعلق  ي
نة شخص من أهل ا يا  هأن يكون الاخرتاع بد ل ملهي ً.40  

تاكري 33ًووفقا للامدة  شاط ا نطواي عىل  ته  شأن الرباءات يعد الاخرتاع املطلوب حام تعاون  ب من معاهدة ا ن ي ب ًل إذا مل  "م
تارخي املقرر، وذكل مع أخذ حاةل  نة يف ا يا ألهل ا ليكن بد ه ملهي يذية بعني ً ية كام يه حمددة يف الالحئة ا نا ية ا تنفا لتق عل لص ن

بار  ".عتالا

ية الرباءات األوروية و56تونص املادة  ب من اتفا تحدة رمق 35 املادةق شابه103مل من قانون الوالايت ا . م عىل تعريف 
تخدم  ـي "املامثل املصطلح هذا األخرييسـو  ".هيموضوع غري بد

                                                           

سابق 36  .لاملرجع ا
سابق، الصفحة  37  . من املرفق4لاملرجع ا
بو براءات ركنمرسد  38  . )PatentScope (يالو
ية  39  . من املرفق8 أعاله، الصفحة 1شـانظر مرجع احلا
بو رمق 20الصفحة مرجع انظر  40 شور الو ية الفكرية،  بو  يل الو ي يف د ن ي مل نة )E (489للملك  .2008لسـ، 
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يص  41خاتفاقات الرت

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

ية أو  ثاملربطة ابملوارد الورا يةغريها منت  42. الفكريةمللك حقوق ا

 43اتفاقات نقل املواد

ية  بةل اجلرثو ثل ا ية،  يولو شمل نقل املواد ا ية  ماتفاقات نقل املواد يه اتفاقات تربم يف رشااكت جتارية وأاكد م جلج ب ت لمي
نف تلق، ووضع رشوط  بادل املواد بني مورد و تات اخلالاي،  يقة و للوالاكنات ادل ت ب مئ ّق ل ية امسـتن بةل اجلرثو مذ إىل مجموعات ا جل

هور تاحة  للجما يعيمل ها ا ية يف و بوب أو املوارد الورا نوك ا ب أو  ث حل لطب   44.ضع

ياانت  بو قاعدة  بووضعت الو توي عىل أحاكم تعاقدية ابي يولويج اليت  نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا حتتفاقات ا ب ت مل مل لل ل
تخداهما ية وا نقل املوارد الورا سـتعلق  ث ب   45.ت

نق نة لووضعت الفاو الاتفاق املوحد  متدته يف  سـل املوارد وا شأن املوارد 2006ع يذ املعاهدة ادلوية  نحو الالزم  ب عىل ا ل لتنفل
ية لألغذية والزراعة با ية ا تالورا ن تضمن املرفق 46.لث تعلق ابتفاقات نقل املواداألي و نارص  ية  تو تول خلطوط بون ا ع جهي  .ل

  47احلد األدىن جملموعة الواثئق

تعا بو  رسد معاهدة الو للوفقا  ي مل شأن الرباءات، ميكن تعريف احلد األدىن جملموعة الواثئق ً الواثئق اليت عىل إدارة "أهنا ببون 
بحث ادلويل  بحثلا سابقة عن  فهيا تأن  ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص يدي و. الوجهيةلتقن هبق كذكل عىل إدارات الفحص ا لمتنط ت

شووتضم. ادلويل ألغراض الفحص نداترة ملن تكل الواثئق بعض واثئق الرباءات ا شمل  سـواإلصدارات اليت ال   الرباءات ت
تب ادلويل رشها ا ملكالواردة يف قامئة  يذية ملعاهدة من 34ويرد احلد األدىن جملموعة الواثئق يف القاعدة . ين لتنف الالحئة ا

شأن الرباءات تعاون  با   48."ل

شأن  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بحث ادلويل  شأن ا ية  تو بادئ ا بوتعرف ا ل ب ل ب جهي ل ِمل أنه بالرباءات احلد األدىن جملموعة الواثئق ّ
تظام " تظام(نمجموعة الواثئق اليت ترتب اب نفاذ إلهيا اب تاح ا نأو اليت  ل توى املقصود يف الواثئق، ) ي بحث وفقا  للمحألغراض ا ًل

شورات ادلورية وغري ذكل  اإلصدارات من ملنويه يف املقام األول واثئق الرباءات مدعومة بعدد من املقاالت الصادرة يف ا
ندات شمل  سـاليت ال    49." الرباءاتت

شأن الرباءات العامةل يف ظلل ادلوية اإلدارات اجامتع توصل، 2003يف فرباير و تعاون  ب معاهدة ا سابعة تهدوريف ل إىل ل ا
بديئ  يديةعىل أنهماتفاق  بغي إدراج املعارف ا لتقل  ندات الرباء يف اجلزء اخلاص ابين شمل  سـإلصدارات اليت ال  حلد  يف ااتت

                                                           

ية  41  . من املرفق9 أعاله، الصفحة 1شـانظر مرجع احلا
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثالويقة مرجع انظر  42
ية  43  . من املرفق9 أعاله، الصفحة 1شـانظر مرجع احلا
ية  44  . أعاله35شـانظر مرجع احلا
تايل 45 لتاحة عىل املوقع ا  http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html: م
تايل 46 لتاح عىل املوقع ا  <ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/gb1/SMTAe.pdf>: م
ية انظر مرجع احل 47  . من املرفق9 أعاله، الصفحة 1شـا
تايل 48 تاح عىل املوقع ا رسد  لا  <http://www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html#M>: ممل
شأن الرباءات 1.2 ً- انظر الفقرة اتسعا49 تعاون  ناء عىل معاهدة ا بحث ادلويل  شأن ا ية  تو بادئ ا ب من ا ل ب ل ب جهي ل نذ (مل سارية  ما مترب 18ل  ).1998سب 
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نصوص علهيا يفاألدىن جملموعة الواثئق ثال، 50. اآلنف ذكرهاعاهدةامل مل ا يل ا مل فعىل  تربتسب احلد األدىن جملموعة  "ثالويقة عا
نصوص علهيا يفالواثئق شأن الرباءات مل ا تعاون  ب معاهدة ا بحث : قامئة ادلورايت–ل تخدمة يف جمايل ا ل ادلورايت ا ملسـ

ندية "والفحص يدية واجملةل الكورية لهاجملةل ا يدية للتقل للمعارف ا ندات من لتقللمعارف ا شمل  سـاإلصدارات اليت ال  ت
 .الرباءات

رشوع متكل غري ا ملا ل
 

رشوع"أن قاموس بالكس لو جاء يف  متكل غري ا ملا ية الفكرية" ل شخيص يف الرضر " يعين مللكيف جمال ا  اإلنلكزييالقانون لا
تخدام معلومات أو أىلاملرتتب ع سة ما هامعجتفاكر غري قابةل للحامية مبوجب حق املؤلف سـ ا  للحصول عىل هانرشت وسمؤ

سة أخرىأرابح  رشوعة مع مؤ سة غري ا نا سعن طريق ا مل ف سخ مل مببدعه  يطالب مل مصنفن، أو  ثارية هنحم  أو سـتئحقوق ا
رشوع يه و. مل حيصل علهيا بعد متكل غري ا ملنارص ا مثر أن يكون املدعي ) 1: (لع تخراج ههجد  أوماهل وأ هقتوستقد ا سـ ال

يهأن يأخذ ) 2(املعلومات،  يام اباملعلومات  علاملدعى  سة قد ترضر من  املدعي أن يكون) 3(ستامثر مماثل، لقدون ا نا فا مل
 ."أخذ املعلوماتبسبب 

نامج عنرضرالو رشوع ل ا متكل غري ا مل ا سة غري هو ل نا فجزء من قانون ا رشوعةمل  .زيي اإلنلك يف نظام القانونملا

نطوي ف رشوع  متكل غري ا يا مل رشوع أو ا ًإذل تخدام أو اقرتاض غري  معىل ا يةرشيفغري سـ  ما كثريا خشص ما، ومللك 
تعدي عىل إلقامة ادلعوى يف القضااي اليتسـتخدم ي نطوي عىل ا لال  يةت  وقد يكون.  يف حد ذاهتامللك حق من حقوق ا

رشوع اقرتاض متكل غري ا ملا رشوع أو ال تلاكت أل  الغش طريقعن متلاكم غري   يف ويه خشص ما  دلىمؤمتن علهياممموال أو 
 . خشص آخرمكلالواقع 

رشوع القانون3املادة ف ّوتعر نونم من  يدية يف رسي الناك "ملع ا نة،"لتقلإطار قانوين محلاية املعارف ا متكل  "2009 لسـ  لا
رشوع ساب "1"أنه ب "ملغري ا يدية أو كتا تخد أومتلكهالتقل املعارف ا  "2 "نهتك أحاكم هذا القانون،يعىل حنو  اهماسـ ا

ساب فوائد من حتقيق يدية أو كتا تخداهما أومتلكهالتقل املعارف ا شخص اذلي عندما يكون سـ ا سب تكل ل ا املعارف أو كتا
تخدهمامتلكها أو  بةعىل عمل سـا تحاةل عدم علمه بذأومة بوسائل غري عادةل سـتخدمأو ممتلكة  أو مكتسـ بأهنا  كل سـ يف حاةل ا

بب عدم علمه بذكل،  با إلهامل  سأو أن يكون مر شاط جتاري "3"بتك رشيفةلمامرسات ل خمالفن أي  غري فوائد  حيقق لا
نصفة منعادةل  يدية خاللمأو غري   .51لتقل املعارف ا

يدية "ث الويقةمن) 1(3املادة ّوعرفت  بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا ) WIPO/GRTKF/IC/18/5" (ملاألهداف وا
رشوع أ متكل غري ا ملعامل ا تايلل نحو ا لعىل ا يدية بوسائل غري عادةل أو غري " :ل تخدام ملعارف  ساب أو متكل أو ا تقللك ا سـ ّت ك

رشوع و يكون مرشوعة متكل غري ا ملمن أفعال ا ّ شمل ل يق فائدة جتارية بفضل ي جيوز أن  رشوع أيضا  متكل غري ا حتقا مل ل
تخدا ها أو ا يدية أو  ساب معارف  سـا تقل متلكت شخص ك ندما يكون ا لهما  تخدم ع لا بة أو ملسـ مكتسـتكل املعارف يعرف أهنا 

تجارية اخملالفة  بب عدم معرته ذكل، وغريها من األشطة ا با إلهامل  رشوعة أو يكون مر لتلكة بوسائل غري  ن م فمم س بتك
يدية؛ نصفة من خالل املعارف ا رشيفة اليت حتقق فائدة غري  تقلللمامرسات ا لل نع األفعال ينبغي توفري الوسائ م ملل القانوية  ن

ية عىل وجه اخلصوص تا لا رسقة أو الرشوة أو اإلكراه أو "1" :ل يدية عن طريق ا ساب املعارف ا لا تقل لت  انهتاك  الغش أوك
تخلف عن الوفاء  يانهتا أو ا رسية أو احلض عىل  يانة األمانة أو ا لمكل ما أو خرق عقد أو احلض عىل خرقه أو  خل خ ُ

ي متويه أو تقدمي معلومات مضلةلناباللزتامات الائامت ثقة أو اخلداع أو ا ّة أو غريها من عالقات ا ل عند احلصول عىل موافقة  ل
رشيفة؛مسـبقة  رشوعة أو ا يب غري ا يدية أو غري ذكل من األسا نفاذ إىل املعارف ا لنرية  مل ل تقل للل ساب معارف  "2" مسـت كتا

                                                           

نصوص علهيا يف معاهدةحلا 50 شأن الرباءات الويقة ملد األدىن جملموعة الواثئق ا تعاون  ث ا ب  .PCT/MIA/9/4ل
سخة املؤرخة  51 نويقة العمل، ا ناير 01لث يدية يف رسي الناك" 2009ي  تاح عىل املوقع"لتقلإطار قانوين محلاية املعارف ا : م، 

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7425> 



WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8 

Annex 

13  

تدابري القانوية تقليدية تحمك هبا عىل حنو خيالف ا نأو ا ل تيض موافقة ل نفاذ إىل املعارف، مسـبقة تق اليت  رشط  للنرية  ك مسـت
تخدام  تفق علهيا للحصول عىل موافقة سـوا رشوط ا يدية ختالف ا ملمعارف  ل نفاذ إىل تكل مسـبقة تقل شأن ا لنرية  ب مسـت

يدية  "3" املعارف؛ ية معارف  شأن  يدات الاكذبة  تأ تقلالادعاءات أو ا ب ك تحمك هبا، مبا يف ذكل ا[ملكل كتساب حقوق لأو ا
يازة تكل احلقوق ابطةل يف  ندما تكون  يده  يدية أو إدعاء ذكل أو تأ ية الفكرية يف موضوع هل عالقة ابملعارف ا حا عمللك ك لتقل

يدية وأي نفاذ إلهيا؛ةلتقلضوء املعارف ا تعلق اب ل رشوط  يدية،  "4" ت نفاذ إىل املعارف ا تقلإذا مت ا تخداملل تجاري أو سـالا ل ا
ناعي  بة ملن أقر بأهنم أحصاب املعارفتقعارف مللصا نا َّيدية من غري دفع ماكفأة عادةل و ُ ْ َ سـ إذا اكن القصد من ذكل ،مل

يق الرحب وإذا اكن الاسـتخدامالا ية أو جتارية عىل سـتخدامحتق  نولو ج يعود مبزية  وإذا اكنت املاكفأة تامتىش مع مسـتخدهما تك
نظرامبدأ العدل واإلنصاف يف ما خيص أحص سب هبا لب املعارف اب تخدم كت إىل الظروف اليت ا ّتعمد  "5"املعرفة؛ ملسـا

ياق ل الضار سـتخدامغري الاال ية دلى أحصاهبا خارج ا ية والرو مية األخال يدية ذات ا سـلمعارف ا لتقل حل ق ثل العريفلق ندما  مي  ع
تكل املعارفسـتخدامهذا الا شوهيا أو تعديال  ل بوضوح حتريفا أو  نظام العام أو  وت يا  نا لليكون  ف  ".اآلدابم

تخدامسوء  52سـ الا

تخدامسوء "يف قاموس بالكس لو أن جاء  احلق ديد لمت اخرتاع إما ةرباءب نالاتفاع يعين الرباءاتيف جمال " سـالا
نوحيحتاكرالا شملغري  عىل حنو ملم ا يرشوع  ية ابلرباءة اسلع لم تاكر الأومحم غري   .حنهتاك قوانني ماكحفة الا

يس سوء ّوتعرف  تخداممالقوا تخدام سـالا يح أو غري سـ بأنه ا يق، أو الئقحصخاطئ أو غري  شريو. لتطبإساءة ا  يقد 
تخدام  مصطلح تخدام غري الئق أو مفرطأيسـإساءة الا  تهظيف أو و اليشء غرضّ األفعال اليت تغريإىل، أو سـضا إىل ا
ي   ةصلاأل

تفق علهيا رشوط ا ملا  53ل

سل15تقر املادة  يولويج  نوع ا شأن ا ية  ب من الاتفا ب ت لب ل ية يف ق سأةلطنطة احلكومات الو بت يف  ما نفاذ ل  املوارد إىل لا
ية ً، ونص فضال عن ذكل عىل أن ثالورا نفاذيكون هذا "ت يامث يمت – لا بادةل –ح  تفق علهيا بصورة  ت عىل أساس رشوط  مي

نا بأحاكم هذه املادة ًور يولويج إىل أن 54".ه نوع ا ية ا ب وأشارت أمانة اتفا لت ل يل العقود يه أكرث طريقة "ق لتسجشائعة 
بادل" تفق علهيا عىل أساس  رشوط ا تا مل بات 44 إىل 41 وترد يف املواد من 55"".مل ية بعض ا تو تطل يف خطوط بون ا جهي ملل

تفق علهيا رشوط ا ية  ملاألسا لل  .سـ

ناول املادة  نافع  من 18تتو نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا للمبروتوكول انغواي  مل ل ئةجلينب نا شـا  عن ل
تخداهما امللحق اب يولويجسـا نوع ا ية ا بتفا لت ل يةق تا رشوط ا تفق علهيا وفقا  رشوط ا ثال  ل الا ل لل مل لل عىل األطراف، دلى " -1: مت

شجع  7واملادة  6 من املادة "1 ")ز( 3تنفيذها للفقرة  ية مورديتأن  يدية املربطة هبا /وجلين املوارد ا تأو املعارف ا لتقل
تفعني هبا  سوية الزنعات، وتضمن هذه عىل إدراج ملنوا ية  تضاء،  سب الا تفق علهيا،  رشوط ا شأن ا تأحاكم  ت تغط ح مل ل لب ق

نازعات؛ )أ( :األحاكم سوية ا يات  ها أي  تخضع  ية اليت  ملالوالية القضا ت معل سـ لئ يق؛ و) ب( ل  )ج( أو/لتطبالقانون الواجب ا
                                                           

يا وإمثل وفد ،  بعض الوفودتاقرتح 52 يكنيسـندو يدية "ثإىل نص الويقة" نتفاعسوء الا "مصطلح ةضاف إملكسـا  األهداف :لتقلحامية املعارف ا
بادئ املعدةل ياغري أن . )WIPO/GRTKF/IC/18/5" (ملوا نوع سـُتامصطلح نالاتفاع الحظ أن سوء  لوفد أسرتا ية ا ياق اتفا تخدم يف  لسـ ق

يولويج يف يديةلبا ية وما يقرتن هبا من معارف  ية من املوارد الورا تأ نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن ا تفاوض حول نظام دويل  يد ا نص  رشوع ا تقل  ث ت مل مل ل ب ل ل . قم
ساب من غري مواسـتخدم لإلشارة إىل وا شري حتديدا إىل الا رشوع  متكل غري ا تفق علهيا بني الطرفني، أما ا رشوط ا ية  نا تاألفعال ا ي مل مل لل كمل ف ل فقة ف

بقة مسـنرية  نفاذ إىل . مسـت يث ا ية الفكرية ويس من  يث اقرتاهنام اب نة ومن  ياق هذه ا شة معىن املصطلحني يف  نا لودعا إىل امليض يف  للج سـ حق ل مللك ح م
ية يدية املقرتنة ابملوارد الورا ثاملعارف ا  .لتقل

ية  53  . من املرفق10 أعاله، الصفحة 1شـانظر مرجع احلا
يولويجق من الاتفا4.15املادة  54 نوع ا شأن ا بية  ت لب  .ل
 .UNEP/CBD/COP/4/22ث الويقة من 32انظر الفقرة  55



WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8 

Annex 

14  

تحكمي ثل الوساطة أو ا نازعات بطرائق بديةل،  سوية ا ليارات  مل مت نفل األطراف إاتحة إماكية اللجوء إىل العداةل تك -2 .لخ
تفق  رشوط ا ئة عن ا نا نازعات ا بقة، يف حاالت ا ية ا بات الوالية القضا تفق و ها القانوية، مبا  ملمبوجب  ل شـ ل مل ملط ئ تطل ي من نظم

ند  -3 .علهيا عتخذ األطراف تدابري فعاةل،  تضاءت يا )ب( اللجوء إىل العداةل؛ )أ( :خيص، فامي قالا تخدام آ لا تعلق سـ يت فامي 
ية وإنفاذها؛ تحكمي األ بادل ابألحاكم وقرارات ا بابالعرتاف ا ل نت يسـتعرض مؤمتر األطراف العامل اكجامتع لألطراف  -4 جمل

ية هذه املادة وفقا للامدة   ." من هذا الربوتوكول31ليف هذا الربوتوكول فعا

يدية"ثالويقة من ) ج()1(4تنص املادة و بادئ املعدةلاألهد: لتقلحامية املعارف ا " ملاف وا
)WIPO/GRTKF/IC/18/5( بقة ": عىل ما ييل بدأ املوافقة ا يق  تدابري واآليات  سـبغي أن تكون ا ب ل ملل متط لن ي

يدية من غري أن تكون  يع أحصاب املصاحل وال سـامي أحصاب املعارف ا بة  نا هومة و نرية  تقلا مجل لسـ م مف بغي عبئاملسـت ين علهيم؛ و
يقني من  يةلالأن تكفل الوضوح وا ية من حنا تأ نافع ا نصف  تقامس  تفقا علهيا  بغي أن توفر رشوطا  ت القانوية؛ و مل للم ل من م ين

تخدا يه مسـالا تفق  عل ا  ".تكل املعارفلمل

تخداهما امللحق  ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا سـبروتوكول انغواي  شـ ل للم مل ل جلينب
يول نوع ا شأن ا ية  بابالتفا ت لب ل   ويجق

ت ُا توبر هذا المد ع ياابن ( عقد يف انغوايي خالل الاجامتع العارش ملؤمتر األطراف اذل2010كربوتوكول يف أ تونص . )لا
تخدام : "عىل أن الربوتوكول من 1 املادة ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا هدف من هذا الربوتوكول هو ا سـا شـ ل للم مل ل ل

ية، مبا يف ذكل عن طري يات ذات الصةل بصورة جليناملوارد ا نولو ية ونقل ا جق احلصول بصورة مالمئة عىل املوارد ا تك لن جلي
تايل  هم اب متويل املالمئ، مما  يات، وعن طريق ا نولو يع احلقوق عىل هذه املوارد وا بان  لمالمئة، مع األخذ يف ا مج سسـ ج يتك لل حل

تدام ملكوانته تخدام ا يولويج والا نوع ا سـيف حفظ ا سـ ب ملت ل يكون ".ل تحدة  األمسـو هذا  أمني إيداعملني العام لألمم ا
يويورك يف الفرتة من  تحدة يف  يه يف مقر األمم ا يع  تو تح ابب ا نالربوتوكول، و مل عل قل فرباير إىل األول من  2011 فرباير 2سـيف

2012. 

يدية املربطة ابملوارد صةل خاصة ابيف الربوتوكول ولعدد من املواد  تملعارف ا يةلتقل ثل ثالورا نفاذ إىل (3املادة م   املعارف لا
يدية املربطة ابملوارد  تا يةلتقل يدية املربطة ابملوارد  (12، واملادة )ثالورا تاملعارف ا يةلتقل ثال  (16، واملادة )ثالورا متالا

ية  ية ا بات ا حمللرشيع احمليل أو ا مي تطل لتنظت مل ية للنفاذ إىللل يدية املربطة ابملوارد الورا ثاملعارف ا ت نافعلتقل ئةمل وتقامس ا نا شـ ا  ل
 ).عهنا

 56اجلدة

نح امحلاية مبوجب أحداجلدة يه  بقه حاةل يو. رباءة يف أي حفص ملوضوع الرباءةالم معايري  سـترب أي اخرتاع جديدا إذا مل  تع ً
يةلاتقنية لا عنا   57.ص

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

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

ناسب تارخي ا بل ا سابقة، رشط وقوع ذكل  ية ا نا ية ا ملمن حاةل ا ل ل ع لص قن  ."لتق

                                                           

ي 56  .  من املرفق10 أعاله، الصفحة 1 ةشـانظر مرجع احلا
بو رمق  57 شور الو ية الفكرية،  بو  يل الو يد ن ي مل نة )E (498للملك  .19، الصفحة 2008لسـ، 
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ية الرباءات األوروية 54وتعرف املادة  ب من اتفا تايل" اجلدة"ق نحو ا لعىل ا ًترب أي اخرتاع جديدا" :ل ً إن مل يكن جزءا من يع
ية نا ية ا عحاةل ا لص تايب أو ،لتقن هور ابلوصف ا ية لك ما وضع حتت ترصف ا نا ية ا شمل حاةل ا لك عىل أن  مجل ع لص ن لتقت

تخدام أو بأي شفوي أو ابال سـا بل اترخي إيداع طلب الرباءة األورويةل ب طريقة أخرى   ."ةق

تحدة رمق 35 ادةف املّعرتو ] ةرباءة؛ واجلدة؛ وفقدان احلقوق يف الرباءالوط امحلاية مبوجب رش [102مل من قانون الوالايت ا
تايل نحو ا لهوم اجلدة عىل ا ل ً يكن الاخرتاع معروفا أو –رباءة ما مل الحيق ألي خشص احلصول عىل امحلاية مبوجب ": مف

ًتخدما دلى بوع يف هذا الغريمسـ شور  يا مبوجب براءة أو موصوفا يف  بدل، أو  مط يف هذا ا ن محم مل ً نيب، ً بدل أو يف بدل أ ج ا ل
 ."رباءةالقبل أن خيرتعه مودع طلب 

 ةرباءال

يعهمي اثويقة تصف اخرتاع"ة يه رباءال بيعه  وهماسـتخد واتصنكن  شلكة والا. لرباءة اماكل من ترصحيب ملخرتاع هو حل 
نص الاكمل عىل  احداومطلبا  ةعاد رباءةالثيقة تتضمن وو. تقنية حمددة خرتاع، واملعلومات صف الااذلي يلاألقل، وا

ثل امس  ية  يوغرا ما ف نوحة مبوجب ومدة.  الطلبمودعلببل يا رباءة الملم امحلاية ا  20 و15ما بني  يف العادةترتاوح (منحمدودة ز
نح الطلبإيداع  اترخيمن سـنة يا يف  أيضا ة حمدودويه).  الرباءةم أو  يةفجغرا بدلان ا بدل أو ا نا ل بارة عن الرباءةو. ملعل ع 

نع الامبن  الرباءةاكلملتفاق الايسمح و.  ما خمرتع وبدلاتفاق بني تهخرتاعصع الغري من  تخدامي املطلوب حام  أو هسـ أو ا
 58."هبيع

نح "ي من اتفاق تربس عىل 1-27تونص املادة  مإماكية  نع، ن تجات أو طرائق  صالرباءات ألية اخرتاعات، سواء أاكنت  من
يا، عىل أن تكون الاخ نولو جيف لك جماالت ا ناعيلتك يق ا تاكري وقابةل  شاط ا لصرتاعات جديدة ونطوي عىل  ب ب ن . للتطت

يث ماكن الاخرتا يزي من  نح الرباءات وحقوق الرباءات دون  حو مت يا أو عُتم نولو ج، أو جمال ا توردة كونلتك تجات  سـ ا من مل
يا تجة  حملأو   ."من

ية نا ية ا عحاةل ا لص  59لتقن

يع امل ية يه عىل وجه العموم  نا ية ا مجحاةل ا ع لص بل لتقن ، سواء اكنت ولويةاألأو اترخي اترخي اإليداع قعارف املوجودة 
شفوي تايب أو ا شف ا لموجودة عن طريق ا بوعة . لكلك شورات ا ملطوتفرق بعض الصكوك القانوية بني ا ن ملن شف وّ لكا

سابق و شفوي والاتفاع ا لا ن شفبني ل شورات ويمت فهيا ا لكاألماكن اليت تصدر فهيا ا   60.ملن

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

ساعدة عىل معرفة)وغري ذكل من الصور ته جديدا أو ال، مل، األمر اذلي من شأنه ا ي ما إذا اكن الاخرتاع املطلوب حام
تاكري أو ال  شاط ا نطوي عىل  بوإذا اكن  ن يا أو ال(ي بل اترخي اإليداع )هيأي إذا اكن بد هور  توفر ذكل  ق، رشط أن  للجم ي

 ".ادلويل

ية الرباءات األوروية هذا املصطلح عىل ) 2(54ويف حاةل أورواب، تعرف املادة  بمن اتفا  لك ما جيري توفريه يشمل"أنه ق
بل إيداع طلب الرباءة  تخدام أو بأية طريقة أخرى،  شفوي أو عن طريق الا تايب أو ا قهور عن طريق الوصف ا لك سـللجم ل

تب الرباءات . باألوروية ية للفحص يف  تو بادئ ا ية الرباءات األوروية، فإن ا مكوابإلشارة إىل هذا احلمك من اتفا جهيق ل مل ب
شدد عىل أنه  تعريفيتاألورويب  نطاق هذا ا لبغي اإلحاطة علام  ب ً يود خبصوص املاكن اجلغرايف اذلي. ن تاحقوال تفرض أية   ت 

                                                           

بو  58 يرسد ركن براءات الو  ).PatentScope(م
ية انظر مرجع ا 59 تان 1شـحلا  . من املرفق11 و10لصفح أعاله، ا
بو رمق  60 شور الو ية الفكرية،  بو  يل الو يانظر د ن ي مل نة )E (498للملك  .19، الصفحة 2008لسـ، 
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هور وال خبصوص لغ للجميه املعلومات   الواثئق أو أية مصادر  اترخيفرض أي حد معري عىلُ، وال يإاتحهتا أو طريقة اهتاف
نة ،أخرى للمعلومات ناءات  معي عىل الرمغ من وجود ا   61.")8صل الرابع، انظر الف(سـتث

تحدة 35 ادةّعرف املُتو هوم اجلدة 102مل من قانون الوالايت ا بارش من خالل  سابقة تعريفا غري  ية ا نا ية ا مف حاةل ا م ً ل ع لص لتقن
تخدما دلى"عىل أهنا  ًأي يشء يكون معروفا أو  شور  الغريمسـً يا مبوجب براءة أو موصوفا يف  بدل، أو  ن يف هذا ا محم مل ً ً

بل أن خيرتعه مودع طلب احلصول عىل براءة نيب،  بدل أو يف بدل أ قبوع يف هذا ا ج ل  ."مط

ياابين 29 ادةّعرف املُتو ية"ل من قانون الرباءات ا نا ية ا عحاةل ا لص بارش عىل أهنا " لتقن متعريفا غري  الاخرتاعات اليت ) 1("ً
بل إيداع طلب احلصول عىل الرباءة؛ فيعر نيب،  ياابن أو يف بدل أ هور يف ا قها ا ج أو الاخرتاعات اليت معل هبا ) 2(لمجل

بل إيداع طلب احلصول عىل الرباءة؛  نيب،  ياابن أو يف بدل أ هور يف ا قا ج أو الاخرتاعات اليت توصف يف ) 3(لمجل
هور من ختتاحمنشورات موزعة، أو الاخرتاعات اليت  نيب، للجم  ياابن أو يف بدل أ جالل خط الاتصاالت اإللكرتوين يف ا ل

 ."قبل إيداع طلب احلصول عىل الرباءة

نرية بقة ا ملسـتاملوافقة ا  62ملسـ

ئة، إىل حق  يدان ا يشري العديد من الصكوك ادلوية، وال سـامي يف  لبم ل نرية"ي بقة ا ملسـتاملوافقة ا يان " ملسـ حأو يف بعض األ
نري" بقة ا ملسـتاملوافقة ا ثال املادة " ة واحلرةملسـ يل ا بدأها، ومن بني تكل الصكوك عىل  ملويورد  ب ية ابزل ) 4(6سم قمن اتفا

نة  تخلص مهنا عرب احلدود،  نفاايت اخلطرة وا تحمك يف نقل ا سـشأن ا ل ل ل يولويج1989لب نوع ا ية ا ب، واتفا لت ل  .ق

يولويج عىل أن يكون احلصول عىل امل من) 5(15تونص املادة  نوع ا ية ا باتفا لت ل ية ق بقة "جلينوارد ا نرية  نا مبوافقة  سـر مه مسـت ً
تعاقد اذلي يوفر هذه املوارد، إال إذا قرر هذا الطرف غري ذكل  ".ملللطرف ا

ية مالمئة وفعاةل  "من بروتوكول انغواي عىل أن) 1(16تونص املادة  ياسا ية أو إدارية أو  رش تتخذ لك طرف تدابري  سـ يع ت ي
نص عىل أن  تضاء،  سب اإل بة،  نا تو ح سـ قت تخدمة داخل م ية ا يدية املربطة ابملوارد ا سـاحلصول عىل املعارف ا ت ملتقل جلينل

تفق  ية ومع وضع رشوط  ية وا متعات األ بقة عن عمل أو موافقة وإرشاك ا ية يمت وفقا للموافقة ا ته القضا موال حملل صل سـ ئ جملي مل
ية ل بات ا رشيع احمليل أو ا يه ا نص  سـامب  بادةل،  ميعلهيا بصورة  تطل ت عل ي ح لتنظت مل ل نافع للطرف اآلخر اذلي م مللحصول وتقامس ا

ية ية وا متعات األ حمللتوجد به هذه ا صل  ".جمل

نة الطب اليت حيق فهيا للمريض أن يقر يات  هوم يف األصل من مدوانت أخال تق هذا ا هموا قشـ ر اخلضوع لعالج طيب ملف
نافعهابعد أن يطلع  مطالعا اكمال عىل أخطار العالج و ً رشي وحقوق  من اإلعال5تونص املادة . ً شأن اجملني ا بن العاملي  لب

نة  سـاإلسان  يام بأي1997لن بغي، يف لك األحوال اليت يمت فهيا إجراء أي حبث أو ا ثال، عىل أنه  يل ا لق، عىل  ن يب  ةملس
تعلق مبجني خشص ما، إجراء  يص  يمعاجلة أو  متةلتشخ حمليمي لألخطار والفوائد ا بق واحلر "ينبغي ، وتق بول ا ملسـالامتس ا لق

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

ييص وعاليج  ."أي حبث علمي" أو "تشخو

يدية"ثلويقة من ا) 1 (4تونص املادة  بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  )WIPO/GRTKF/IC/18/5" (ملاألهداف وا
يديني، ) أ(: عىل ما ييل يدية دلى أحصاهبا ا بقة أي نفاذ إىل املعارف ا نرية ا بدأ املوافقة ا تقلبغي أن حيمك  تقل لسـ ل مل ت م ملسـن ي

ية ية ا بادئ والقوانني الو نرشط مراعاة هذه ا ن ملعمل بقة يكون ص) ب (.ط نح املوافقة ا يدية أهال  سـاحب املعارف ا مل ملتقل ل
يه  نص  سب ما  بة  نا ية  ها سلطة و يدية أو للموافقة عىل أن  نفاذ إىل املعارف ا نرية من أجل ا علا ي ح سـ ن تقل مل نح طت متل ملسـ

بق ه) ج (.ملطالقانون الوطين ا نرية  بقة ا بدأ املوافقة ا يق  تدابري واآليات  مفبغي أن تكون ا ت م ملسـن سـ ب ل ملل لتط بة ي نا سـومة و م
                                                           

تب الرباءات  61 ية للفحص يف  تو بادئ ا مكانظر ا جهي ل  .5.1، اجلزء جمي، الفصل الرابع، الفقرة األورويبمل
ية  62  . من املرفق11ة  أعاله، الصفح1شـانظر مرجع احلا
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يدية من غري أن تكون  تقليع أحصاب املصاحل وال سـامي أحصاب املعارف ا بغي أن تكفل الوضوح ءاعبلمجل ين علهيم؛ و
يقني من  يةلوا نا حا ية من ل تأ نافع ا نصف  تقامس  تفقا علهيا  بغي أن توفر رشوطا  ت القانوية؛ و مل للم ل من م تخداين يه مسـالا تفق  عل ا مل

 ".تكل املعارفل

 امحلاية

ية ادلوية عادة يف إطار معل " امحلاية"ري مصطلح يش نة احلكو لا يدية من بعض أشاكل مللج لتقلإىل حامية املعارف ا
تخدام الغري  لا شالكنن من امحلاية وقد وضع شالك63.ها دون ترصحيسـ بق ا ل و  .يط

بة امحلاية  جاملو

بني نا جا نشف  ه يدية حبنسـتك بة للمعارف ا لتقل من جوانب امحلاية املو نع لكية الفكريةملقوق اج تعلق اجلانب األول  مب، و ي
تخدام ها سـا تغال ثاين اب ل املعارف دون ترصحي وا سـ شطاعىل يدل تغالال  شأ ا متع ا ن  سـ ملن تخدام هن يكونوقد. جم ُ ا غري قامئة ج سـ

ية  بة لامية لتوفري حالفكرية مللكعىل ا يدية جمو ية الفكريةحب نلالتفاع ممكالعنرصا لتقللمعارف ا تخداهما وميك مللكقوق ا سـن ا
ية الفكريةإىل جانب ثال، ف 64.مللك حامية ا يل ا ملعىل  يق امحلسب نع  بقد  بة املاية تطمي يدية عىل اجو نفاذ من الغريلتقلملعارف ا  لا

شلك  تخداهماغري رشعي أو بإلهيا  يق سـا  أيضا اسـتخدهمي، ولكن ميكن أن بإنصافملنافع ا جتارية دون تقامس أرابحلتحق 
هم اخلاصة إلقامةيدية لتقلأحصاب املعارف ا شار يع  هعم يديةمفىل أساس معار  65.لتقل ا

ية  عامحلاية ادلفا

ية"يشري مصطلح  ية إىل احلرص عىل عدم حصول الغري عىل حقوق ال " عامحلاية ادلفا يات الرا مإىل مجموعة من الاسرتا تيج
يدية ية الفكرية عىل املعارف ا ها يف نظام ا ها أو ال أساس  ية  تقلرش لع مللك ل يةوما  ل ثتصل هبا من موارد ورا ت وشمل حامية 66.ي

يدية سابقة  ند رشعي حامية معارف  نع أو إبطال الرباءات اليت تطلب دون  ية تدابري  يدية حامية دفا تقلاملعارف ا سـ مل ع لتقل
بارها اخرتاعات  .عتاب

 الوقاية

نرصالوقايةينطوي مصطلح  يين ع عىل  ثقايف والاجلا أوال، احملافظة عىل :نيئيسـر لياق ا يث  لامتعيسـ يدية،  حبلمعارف ا لتقل
هاالعريف طاراإليظل  تطوير هذه املعارف و نقل  نفاذ إلهياإدارة و ل يدية يف شلك . قامئالا يا، احملافظة عىل املعارف ا تقل واث لن
ند تويقاثبت ث كام هو احلال  ية  ادلراية ع يدية أولتقنا ية لتقلا اء املعارف بقعىل ساعدة ملإىل ا الوقايةتريم قد و. لطباملعارف ا

يال  يدية أل جا يامجلاعةلتقل بةل وضامن ةصل األ متراريهتاملق ا يديسـا  إىل إاتحة ترىمقد  أو ابألساس، عريف  أوتقل مضن إطار 
هور  يدية  مجلاملعارف ا ينمب(أمع لتقل ثمن هف  با ح العلامء وا ثقايف امجلاعي )نيل يهتا كجزء من الرتاث ا ل، تقديرا أل رشيمه  67.لبا

 68املكل العام

يود قانوية عىل يكن مناملكل العام إذا مل جزءا من  أي معل تربيع ن  تفاعق هور نا   69.هبمجل ا

                                                           

ها 63 ية ادلوية وتا نة احلكو شطة ا تعراض أ جئا نم ل للج ن  .20، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/5/12 (سـ
سابق، الفقراتن  64  .22 و21لاملرجع ا
سابق، الفقرة  65  .21لاملرجع ا
سابق، الفقرة  66  .28لاملرجع ا
سابق، الفقرة  67  .19لاملرجع ا
ية  68  .ن املرفق م12 أعاله، الصفحة 1شـانظر مرجع احلا
 .SCP/13/5ثانظر الويقة  69
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ية الفكريةأنه بّويعرف قاموس بالكس لو املكل العام  ية حبقوق ا ية غري ا مللكمجموعة الاخرتاعات واألعامل اإلبدا حملم فهـي . ع
تخدهما أي خشص جماانإذا تاحة   ً ليسـ ندما . م تجاريةو العالم حق املؤلف أيبطلعو تجاري أو رسل أو اة أو الرباءلة ا ل ا

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

يدان حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وقد ُع مرف املكل العام يف  ية ابحلقوق اجملاورة اليت ميكن نطاق األأنه بّ حملمعامل واملواد ا
ها دون  تغال لألي خشص الاتفاع هبا أو ا سـ سداد أجر ترصحين  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ألحصابب ودون الالزتام 

ي ياب معاهدة دوية تكفل امحلاية – نيملعنا ل وكقاعدة، يعزى ذكل إىل انقضاء فرتة امحلاية مبوجب تكل احلقوق أو  ل تكل غ
بدل املعني   70.لاألعامل واملواد يف ا

سة  تاكرات اليت ال ميكل فهيا خشص أو مؤ تكون املكل العام املربط بقانون الرباءات معوما من املعارف واألفاكر والا سو ب ت ًي
ية تاكرات تكونو. للملكأية حقوق  يود قانوية إذا مل يكن من املكل العام جزءا منب تكل املعارف واألفاكر والا ن  عىل ق

تخداهما  تلف(سـا يود من رشيع آلخر، ختو ت تكل ا تلف وهكذا فإنلق تالف اخي املكل العام  لاب ، بعد انقضاء فرتة )اتترشيعخ
نة20(رساين الرباءات  ها بعد إلغاهئا أو وأ إذا مل جتدد، ) دامئاسـ   71.لإبطا

شات يفو نا قمتر ا مل تداي" املكل العام"  دورتسـ نةملنوسامته وحدوده يف العديد من ا بو وهذه ا للجت، مبا فهيا الو وتقف . ي
ثقايف " املكل العام" عىل معاين WIPO/GRTKF/IC/7/INF/8ثالويقة  بري ا يدية وأشاكل ا لاملربط ابملعارف ا تع تقل لت ل

يدي  72.لتقلا

هور  للجمتاح  م
 

يدية املربطانقش  يني والقانويني املعين ابملعارف ا تاخلرباء يف اجامتع فريق اخلرباء ا تقل ن لن يةة ابملوارد لتق نظام ثالورا ياق ا ل يف  سـ
شأن  نفاذبادلويل  نافعلا هور"عبارة و"  العاماملكل "مصطلح ،مل وتقامس ا للجمتاح  يديةاملعارف  مع إشارة خاصة إىل "م  لتقلا

ية وخلصوا إىل أن تاملربطة ابملوارد  تخدم لإلشارة إىل تواملكلمصطلح "ثالورا ُتخدم سـا  قداان معل ما جمفرايسـ العام اذلي 
ُطياقه ويف غري  يديةسـ يةتاملربطة ابملوارد  لتقلبق عىل املعارف ا تاحة ثالورا هورملا تاح . للجم  شائع للعمل ا هم ا ملوا ل للجمهور لف

ثل رشوط به رهن  أنوقد يعين ال يعين أنه جماين متفق علهيا  نفاذم لترب او. لدفع رسوم ا جزءا من تقليدية لاعارف املكثري يع
نفاذ إلهيا مبجرد جماانة متاحوالعام املكل  ثقايف لا ها ا يا ل وإزالهتا من  املعارف القول بأن ولكن ال ميكن . ناص ورشهااخلقسـ

يدية هورملوارد ت املربطة ابلتقلا يحت  ية اليت أ للجمالورا ت بقة حيث ميكن طلب  ،حدأل ملاكيست ل ُث مسـتنرية من مسـموافقة 
هورمضن  صاحب املعارف للجمهوم إاتحهتا  نافعتطبيق   إضافة إىلمف يري  يف حاالت مهناملأحاكم تقامس ا يف واحض تغ حدوث 

نرية يف وقت سابقمسـبقةموافقة  ةمقارنة بأي هبا نالاتفاع يديةعندما و. مسـت  تقليل حتديد صاحب املعارف ا لتح ، ميكن يسـ
ثال أن  يدينمحتدد ادلوةل    73." من هذه املعارفملسـتفا

بارة  ناول عامة "عوترد  هورمتاليت تكون يف  يدية"ثمن الويقة ) 2(6يف املادة " مجلا بادئ : لتقلحامية املعارف ا ملاألهداف وا
تايل )WIPO/GRTKF/IC/18/5" (املعدةل نحو ا لعىل ا بق : "ل ية عىل وجه اخلصوص أال  تطال جيوز لإلدارات الو طن

يدية اليت تكو رشوع للمعارف ا تخدام ا نرية عىل الا بقة ا تقلبدأ املوافقة ا مل سـ لسـ تمل هور، رشيطة ملسـم ناول عامة ا مجلن يف  مت
يدية تكل املعارف ا تجاري  ناعي وا تخدام ا نصفة مقابل الا يدية ماكفأة  تخدمو تكل املعارف ا تقلأن يدفع  ل ل لص سـ تقل لسـ ل  ".مم

                                                           

بو  70 شور الو يانظر  رسد ملصطلحات تكل احلقوق"من بو عن معاهدات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة و يل الو مد ي  ".ل
ية  71  . أعاله69شـانظر احلا
ية الفكرية " املكل العام"مذكرة عن معاين مصطلح  "WIPO/GRTKF/IC/7/INF/8ثانظر الويقة  72 مع إشارة خاصة إىل حامية مللكيف نظام ا

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل  "الفوللكور/ل
ية، تقرير اجامتع UNEP/CBD/WG-ABS/8/2ثانظر الويقة  73 يدية املربطة ابملوارد الورا يني والقانويني املعين ابملعارف ا ثفريق اخلرباء ا ت تقل ن لن  لتق

نفاذ و شأن ا نظام ادلويل  ياق ا ليف  ب ل نافعسـ  .ملتقامس ا
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ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف " املكل العام"مذكرة عن معاين مصطلح " ثوتقف الويقة مللكيف نظام ا
يدية  يديلتقلا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يل عىل ) WIPO/GRTKF/IC/7/INF/8(" الفوللكور/ل لتفصمبزيد من ا

يديفامي خيص " املكل العام"معاين  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل  74.ل

يدية  لتقلجسالت املعارف ا

يل  تلفةوهجات نظرسجالت من لاحتلميكن  يهتا وفقا إذ. خم  لط ميكن  نيعهتا القانويةسمت جسالت  أو نإعاليةجسالت  إما ب
ية نظام سيسـتأ بعا  لل   75.يف ظهل ُاذلي وضعتت

ت تسجيل اإلعالينلانظام يقر و يدية بأن احلقوق ملا شأ يفلتقلعلق ابملعارف ا يدية ال  ن املعارف ا تتقل  ات احلكوممن بفعلل
بل،  ند إىل احلقوق القامئة من  قوإمنا  نويةفالعرية وقوق احل واألجداد حقوق ومهناتست سانحقوق  وملعا تخدام . ناإل سـوميكن ا

سجالت ا ساعدة يةنإلعاللا يل عىلرباءات العن  سؤولنيملامل  سابقة، ودمع حاةل حتل  ية ا نا ية ا لا ع لص اءات الطعون يف الربلتقن
نوحة اليت قد تكون تفعتملما بارشبشلك  ن ا مبارش أو غري  يدية رمغ ملعارف  ابم وجود هذه يف ؤثر سجيل ال يلتأن التقلا

سجالت وإذا اكنت . احلقوق ية عىل اإلنرتنت،تاحة مولكرتوين شلك إيف تمربة لهذه ا هم وضع آ ل من ا ية كفل تمل حصال
ند لإدخاتوارخي  يدية  ع املعارف ا بحوث ا إجراءلتقل ملا تاكرياب تصةلل شاط الا بجلدة وا ثة . لن ثا يفة ا لوالو ل سجالت لظ لهذه ا

نافع بنييه  مليل تقامس ا تخدمني تسه  76.واملوردين ملسـا

يةسجالت لا أماو تأ سـا نح فهـي  سيل سعى إىل  نظام القانوين اذلي  مجزء من ا ي يديةيفقوق احلل  يدون يفو. لتقل املعارف ا
يةسجالت لا تأ سـا يةل لضامناحصأل) سـتئثاريةالالكية ملاأي حقوق (منح احلقوق  سيل يدية كو سـب املعارف ا   حاميةلتقل

نوية والا هم ا قمصا ترب. ف هبااعرتوالانتصادية والقانوية ملعحل ية تعو يةسجالتلا غلبأ تأ سـ ا يسيل منوذ ج ا يعة  ةل ة عامطبذات 
يهيئةديرها ت ية حتدد مبوجب قانون أو الحئة ةطن و يدية سلمي تسجيل إجراء كيف بوضوح   قبوللاالاعرتاف وولتقلللمعارف ا

يابه سجالتتصمميوهكذا، فإن . مس ر تحدايتيقد بة ووصعأكرث  للجدل وأكرث إاثرةكون يقد  ل هذه ا  لواجه بعض ا
مية ساؤالت جلسـا هومن الاتقال من عند العويصة لتوا  77.يقلتطباإىل  ملفا

شأن 27811 رمق  من قانون بريو16املادة تنص مكثال عىل قانون وطين، و شعوب اعامتدب  ية  لل نظام محلاية املعارف امجلا ع
ية يولو تقة من املوارد ا ية ا جاأل ب شـ لصل هدف"  أن عىلمل يةمن  لا ية يه، لل عجسالت املعارف امجلا حسب صلشعوب األ

هم فهيا  وقاية)أ: (لتايلاك ،مقتىض احلال ية وحقو شعوب األ ية  ق املعارف امجلا صل لل هذه املعلومات إاتحة ) ب(، وصوهناع
ية الفكرية ل سة وحامية ا نا مللكهد الوطين لدلفاع عن ا فلمع شمن ا لمتكينهمل ية لدلفاع عن مصاحل ا تعلق صلعوب األ يندما  ع

يةاألمر مب ععارهم امجلا ية يف ثالثة أنواع من جيوز إدخال أنه  عىل 15املادة تنص و .78ف شعوب األ ية  صلاملعارف امجلا لل ع
سجل ) أ: (تسجاللا ية، لالوطين العام لا شعوب األ ية  صللمعارف امجلا لل سجل ) ب(ع رسي لالوطين لا ية لا علمعارف امجلا

ية،  صلشعوب األ ية ) ج(لل سجالت ا حمللا يةلل شعوب األ ية  صللمعارف امجلا لل  .ع

يدية"ثمن الويقة  2.8 املادة تنصو بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا ثالويقة ( "ملاألهداف وا
WIPO/GRTKF/IC/18/5 (سك جسالت أو حمارض أخرى ": عىل ما ييل ية أن  ية ا سلطات الو تْمجيوز  ن ن َلل ملع ط

                                                           

ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية " املكل العام"مذكرة عن معاين مصطلح  "WIPO/GRTKF/IC/7/INF/8ثانظر الويقة  74 مللكيف نظام ا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل  "الفوللكور/ل

يدية 75 ياانت يف حامية املعارف ا سجالت وقاعدات ا تقلدور ا ب لل تحدةتقرير . حتليل مقارن: ل تابع جلامعة األمم ا يا ا ملهد ادلراسات ا ل لعل ناير مع ي، 
 .32، الصفحة 2004

سابق 76  .لاملرجع ا
سابق 77  .لاملرجع ا
ية27811قانون رمق ال من 16املادة  78 يولو تقة من املوارد ا ية ا شعوب األ ية  شأن إدخال نظام محلاية املعارف امجلا ج  ب شـ صل لل ع لب ت. مل اح عىل موالقانون 

تايل  <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3420>: لاملوقع ا
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يدية، ألغرا با ورشط مراعاة لتقلللمعارف ا نا يدية، لكام اكن ذكل  يقني واحلفاظ عىل املعارف ا ية وا شفا سـض ا تقل ل مل لف
يدية وتطلعاهتم ياجات أحصاب املعارف ا ية وا ياسات والقوانني واإلجراءات ا تقلا ت ن لسـ ملع نوع من . حل لوجيوز أن يقرتن ذكل ا

سجالت بأشاكل حمددة من امحلاية، وال جيوز أن متس وضع املعارف ا لا شوف عهنا بعد أو مصاحل ل ملكيدية غري ا تقل
هم شوف عهنا من معار نارص غري ا تعلق اب يدية يف ما  فأحصاب املعارف ا ملك لع ي  ."لتقل

  )sui generis (نظام خاص

فريد أو ال  أو أو نوعه، من ذاتهاليشء"تبأنه مصطلح اليين يعين " sui generis" مصطلح قاموس بالكس لوّيعرف 
ُو. اصاخل ية الفكرية لوصف نظام مصجمال ا املصطلح يف سـتخدم هذي ُقانون ا يدية م محلاية حقوق خارج مللك لتقلالقواعد ا

تجارية وحقل تجار املؤلف واألرسار لرباءات الاخرتاع والعالمات ا ثال، ال ميف. ةيلا يل ا ملعىل  بياانت لا واعدقكن حامية سب
تواه هذا الغرضخاص نظام ب حاميهتاميكن أصيل، ولكن غري  احممبوجب قانون حق املؤلف إذا اكن   ."لمصمم 

يصا اخلنظام لوا شاغلحتياجات  الاملعاجلةخصاص هو نظام مصمم  نةيف  ملوا يية   دعوات إىل نظام خاص نسمعو. معقض
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلمحلاية املعارف ا ل تع لتقل ل ية الفكريعن متاما خمتلفنظام وضع   ذكل يعينوقد. ل ة مللك نظام ا

ثل احلايل بهية هباأو  ملكية فكرية جديدةنظام يقوم عىل حقوق القانون العريف، أو قامئ عىل نظام م   .شحقوق 

ية الفكريةالعديدة حل ألنظمة اخلاصةامن و بااتت ، مللكقوق ا تودلي ا نحقوق  لسـ ية ادلوية عىلم نحو الوارد يف الاتفا ل ا قل
ية اجلديدة با ناف ا تمحلاية األ ن نةلص ية األوبوف" (1991 لسـ  تص ابدلوائر وامل) "قاتفا ية الفكرية فامي  شأن ا خيعاهدة  مللكب

تاكمةل  لا نطن ("1989 سـنةمل شأن إدخال نظام محلاية 2002ل يويو 24 املؤرخ 27811قانون بريو رمق و .")شـمعاهدة وا ب 
ية هو نظام  يولو تقة من املوارد ا ية ا شعوب األ ية  جاملعارف امجلا ب شـ صل لل لع ية  محلاية املخاصمل ملوارد اب تاملربطةععارف امجلا

ية شعوب األ ية  يولو صلا لل جب  .ل

ثناول الويقة و يدية"تت بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا األنظمة هنج ) WIPO/GRTKF/IC/18/5" (ملاألهداف وا
 .اخلاصة

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

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

يدية  هم عىل  تعدأي من لتقلا بري الفوللكوري من ) ب(هذا الربوتوكول،  اليت يقرهاقحقو متكل غري لتعحامية أشاكل ا لا
رشوع تخدام وسوءملا تغالل غري سـ الا يديالقانوينسـ والا ها ا يا تقل خارج  لسـ نفاذ . ق يدخل الربوتوكول حزي ا لو  حاملا تودعسـ

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

ية املعارف  يديةأوجاإليكولو لتقل ا
 

ثقايف ّيعرف  هد ا لا يدية"ديين لشعب ملع ية ا لتقلاملعارف ا تقدات اليت  "بأهنا "لبيئ تقل ملعمجموعة من املعارف وا يد تن  تقا لعرب ا ل
ية  يف تو. بارشةمل اواملالحظةلشفها ية ونظاموللتصنشمل نظاما  ئة ا شأن ا ية  تجر حمللمجموعة من املالحظات ا ب يل بب إلدارة ل الي
ية ا تخدام املواردحت يتلتاذلا ية . سـمك ا لبيئوتربط اجلوانب ا ثارباطا ويقات نظام املعاب ت ية  ية والرو لجلوانب الاجامت . رفاحع

ية توت يتكل املعارف مكفاوت  نس والعمر ذكل توقف يو، امجلاعة بني أفراد هتاعونو   والقدرة الفكريةيةع الاجامتواحلاةلجلعىل ا
نة و يدية راخسة يف املايضملا اكنت جو). ىل غري ذكلإزعمي رويح، معاجل، صياد، (ملها ية ا لتقلذور املعارف ا ها  لبيئ لفإن 
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يواي إذ يامك تراطابعا سابقة وتقوم عىل جتربة حو يال ا ل األ تغرياتتكيف مع تج تصادية لا ية والا ية والاجامت نولو ق ا ج عتك ل
هدهااجلديدة   79." الوقت احلارضيشاليت 

ية ف أيضا املعارف ّعرُتو تقدات املا املعمجموعة من"أهنا بتقليدية لالبيئا تواصل اليت  ةرتامكملعرف وا يال عرب ا لتوارهثا األ جت
ثقايف  ية تتناولولا حل عالقة الاكنات ا رشالاكئن  امبا فهي(ئ يهنا وعالقهتا ) يلبا بفامي  ية املعارف و. ابيئهتب يدية يه مسة لبيئا لتقلا

متعات  تدادجملمن سامت ا ها ا ماليت  يثمن اترخيي ل تخدام املواردح  متعات ويه عامة.  يف ممارساهتاسـ ا ية أو جم  نا عغري  ص
ية،  نولو ية ا نا جأقل تقدما من ا تك لح متعات ل ها  جمو يمعظم يةةصلأ  80."قبل أو 

يدي ياق ا تقلا لسـ ل
 

يدية أن عين ت" تقليدي"إن لكمة  ئت لتقلاملعارف ا نجامعةلقواعد وفقا ُنشأ هةمعي  .  قدميةأهنا وال تعين اهفوأعرا اثيق وموا
بارة أخرى، فإن صفة  شاء طريقة تصف" تقليدي"بعو يدية ويس املعنإ ل املعارف ا  81.رف ذاهتاالتقل

يه يف الويقة  شار إ ثوكام هو  ل يدية"م تقلنارص نظام خاص محلاية املعارف ا ، فإن )WIPO/GRTKF/IC/4/8" (لع
يدية  شأ ألهن" تقليدية"لتقلاملعارف ا يد جتسدبطريقة تنا  تعلق "تقليدي"فصفة . امجلاعاتل تقا طبيعة بابلرضورة ًإذا تال 

شاء هذه املعارف طريقةبرف ولكن ااملع   82.نواحلفاظ علهيا ورشهان إ

يدية"ثمن الويقة ) 3(1ملادة ا تنصو بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  )WIPO/GRTKF/IC/18/5" (ملاألهداف وا
نح امحلاية": عىل ما ييل مبغي  يدية اليت  للمعارف عىل األقلين ناقةل بني  "1" :تكونلتقل ا متبطة وحمافظا علهيا و مسـتن
يال يف  يدي؛سـياقجاأل يال؛جبامعةمقرتنة بوضوح " 2" تقل  ها بني األ نا يدي حيافظ علهيا و ج أو شعب أصيل أو  قل يت " 3" تقل

يةو ثقا هوية ا تجزأ من ا فجزءا ال  لل يدي أقرت هل صفة صاحب امل مجلاعةي َّ أو شعب أصيل أو  ِ ُ عارف من خالل شلك من تقل
ية ثقا ية ا سؤو ية أو ا ية امجلا فأشاكل الائامتن أو الوصاية أو ا لمللك ل مل   83.ع

يدية  84لتقلاملعارف ا

يدية"يُسـتخدم مصطلح  يق لإلشارة إىل املعارف يف حد ذاهتا، وال سـامي " لتقلاملعارف ا نة مبعىن  ياق ا ضيف  للج سـ
شا" يجة  نمضمون املعارف أو مادهتا اليت تكون  تاكر سـياقط فكري يف نت هارة والا ية وا يدي، وشمل ادلراية ا ب  لعمل ت ملتقل

يدي لل يش ا سد أمناط ا يدية، واملعرفة اليت  ندرج يف أنظمة املعارف ا تعمل مما  تقلواملامرسة وا جت تقل ي لل ية جامعاتلعل حملل ا
يال ها األ نا نة  ية  ية، أو مما يكون واردا يف أنظمة معر جواأل قل ت تف نّ ترص . مقصل ّعىل أي جمال تقين حمدد، وجيوز أن تقوال 

ية ية واملعرفة املقرتنة ابملوارد الورا ية وادلوا ية وا ثشمل املعرفة الزرا ئ ع يدية اليت تكون نطاق  وجاء حتديد 85.لبيئت لتقلاملعارف ا
ية تا رشوط ا يدية اليت تفي اب لأهال للحامية القانوية يف املعارف ا ل ل تقل  :لن

ن" 1" متبطة وحمافظا علهيا و يال يف مسـتن يدي؛سـياقجاقةل بني األ  تقل 
                                                           

سون،  79 يامل"سـتفنانظر أيضا مارك  ييئةصلعارف األ يمي ا يات ا ب يف  لتق ل  .281، الصفحة )ARCTIC 278) (1996 49" (معل
يةاملعارف "فيكريت بريكس،  80 يديةلبيئا نظور آخرلتقل ا يةاملعارف  .م من  ية ". مفاهمي وحاالت: قليديةلت البيئا شأن املعارف ا يئالربانمج ادلويل  لبب

يدية و ية ادلويةلتقلا لمركز حبوث ا  .، أواتوالتمن
تب الرباءاتنينو برييز اكرفال 81 شامان إىل  مكو، من كوخ ا يد اإلشاء، الفصل : ل نطريق  يولويج18ق نوع ا ب حول ا لت  .244 والقانون، الصفحة ل
يديةعنارص نظام خاص محلاي" 82  .27، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/4/8" (لتقلة املعارف ا
يدية"ثمن الويقة ) 3(1ملادة ا 83 بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  .)WIPO/GRTKF/IC/18/5" (ملاألهداف وا
يديةاراملع"يشمل مصطلح  84 باره   معوما،"لتقلف ا ثقايف الفكري ل  شامالوصفاعتاب ة يفنظمة املعراألامرسات واملغري املادي ووللموضوع، الرتاث ا

يدية، لتقلمتعات ا ية امبا فهي للمج ية وا متعات األ حملل ا صل يدية ابملعىن العام أو ابملعىن الواسع(جمل بارة أخرى، ). لتقلاملعارف ا يدية تبعو لتقلشمل املعارف ا
توى املع هااحمابملعىن العام  يدي، مبا يف إضافة إىل نفسرف  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يديةاملعالمات والرموز ال ذكل ل تقلمزية املربطة ابملعارف ا  .لت

يدية"ثمن الويقة ) 1(1املادة  85 بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  ).WIPO/GRTKF/IC/18/5" (ملاألهداف وا
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يال؛ جبامعةمقرتنة بوضوح و" 2" ها بني األ نا يدي حيافظ علهيا و ج أو شعب أصيل أو  قل يت  تقل

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

يدية يق أو القوانني العرية أو ا شلك رمسي أو غري رمسي عن طريق املامرسات أو املوا تقلالعالقة  ث لب ف ُ".86 

ية  يدية املربطة ابملوارد الورا ثاملعارف ا ت  لتقل

تخدم مصطلح  يدية املربطة ابملوارد ال"سـا تاملعارف ا يةلتقل يولويج" ثورا نوع ا ية ا بيف اتفا لت ل   .ق

ياق وقال بعض اخلرباء يف  ية يف  يدية املربطة ابملوارد الورا يني والقانويني املعين ابملعارف ا سـاجامتع فريق اخلرباء ا ث ت تقل ن لن لتق
نافع نفاذ وتقامس ا شأن ا نظام ادلويل  ملا ل ب يةإن  ل يدية املربطة ابملوارد الورا ثاملعارف ا ت يدية اليت تشري  " لتقل لتقلإىل املعارف ا

ية  87.ثتكون خاصة أو عامة يف عالقهتا مع املوارد الورا

يويةكوانت امل/صائصاخل/يزئاتمن اجلبعض لاوميكن حتديد  ية للموارد حلا ية  يف املواد ثالورا دون دمع من املعارف ثالورا
يدية بعض اآلخر و لتقلا يديةلميكن حتديد ا ية ن املواردرمغ أو 88.لتقلبدمع من املعارف ا بدو يف معظم احلاالتث الورا  تمربطةت 

يديةمب سمل به أنمفن ، تقلعارف  ية  ملا ها ثلك املوارد الورا ليس  يدية مربطة هبال تمعارف   من خطوط 37املادة تونص  89.تقل
ية تو جهيبون ا نطوي عىل أنل يةاملوارد ىل ع ابحلصول"ذن اإل يه ال  تصةلعرف املسـتعاملاب إذن  عىلابلرضورة جلينا  ملة ا

 ".ابلعكسوالعكس 

يدية  ية للمعارف ا بة الر تقلا مق لت  ملك

يدية ية للمعارف ا بة الر تقلا مق لت ية  ملك نا ية وا عرشوع تعاوين بني جملس األحباث ا لص لعلم يا ووم نولو جوزارة العلوم وا  دارةاإللتك
ية ندةنظمابأل ملعنا يةل يةله ا نديف  وزارة الصحة ورعاية األرسة يف ملثللطب واملعاجلة ا يذه يف جملس األحباث ، لها تنفوجيري 

ية نا ية وا عا لص تخصصات . لعلم تعدد ا لوشارك فريق  شعيب من م يد(لخرباء الطب ا  ،) ويوغا،سـيدها، وأوانينو ا،فأيور
يا املعلوماتو الرباءات، فاحيصو نولو جخرباء  يو واملوظف، والعلامء،تك شاء ن يف ولتقنن ا يدينإ ية للمعارف ا بة الر تقلا مق لت ة ملك

ندييةلطبلألنظمة ا رشوع يقومو. ةله ا تاحة يف ثعىل تويقمل ا يدية ا مل املعارف ا  سابقة تإصدارا العام يف شلك املكللتقل
يدبأنظمة  متعلقة ية مس لغات يهخبيف شلك رمقي يضعها و ويوغا ،سـيدها، وأوانينو ا،فأيور ية والفر سـ اإلنلكزيية واألملا نن

ية واإل يااب نوا يةل نبا يدية ملكاتتيح و. سـ ية معلومات عن املعارف ا تقلبة الر مق بدلاملوجودةلت ها ت اغ بلل يف ا ساق  يفهموأ  وفاحصن
نح  نع  مالرباءات يف ماكتب الرباءات ادلوية  مل ئةرباءات الل  90.طاخلا

ية هدفلو مقبة الر تـي  .انلمكت نح براءات فه نع  مسعى يف املقام األول إىل  تجات يفم يدُطورت من  تخدام املعارف ا تقلاب ية لسـ
شاط  يل من ا نو تاكريلبقل تاكري أصالمن إن اكن بالا شاط ا ب  ثاين إىل أن تتسعى و. ن بني  وصل مهزة كونليف املقام ا

تخداهما  يدية، وميكن ا ثة واملعارف ا سـالعلوم احلد تقل بحوث دلفعلي تعلقة ابملعارف املعمقةل ا متد عىل املعلومات ا مل اليت  تع
يدية  تاج أدوية جديدةلتقلا ية والغاية من  .نمن أجل إ بة الر مقا ثابة ت يه أنملكت بني مقطع ابللغة   وصلمهزةمبكون 

ية القدمية وفاحص الرباءة عىل سكر يتا ياانت  لسن بتوى عاملي، ألن قاعدة ا لسـ سامء األ معلومات عن سـتحتوي عىلم
                                                           

ية  86  . أعاله83شـانظر مرجع احلا
ية لتقن، تقرير اجامتع فريق اخلرباء اUNEP/CBD/WG-ABS/8/2ثانظر الويقة  87 يدية املربطة ابملوارد الورا ثيني والقانويني املعين ابملعارف ا ت تقل لن

نافع نفاذ وتقامس ا شأن ا نظام ادلويل  ياق ا مليف  ل ب ل  .سـ
سابق، الفقرة  88  . من املرفق6لاملرجع ا
سابق، الفقرة  89  . من املرفق7لاملرجع ا
تايل 90 : لللمزيد من املعلومات ميكن الاطالع عىل املوقع ا

<http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Abouttkdl.asp?GL=Eng> 



WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8 

Annex 

23  

ث توقع .  الرباءاتو فاحصيفهمهام ن وسقحمللية بلغةة واياحلد تقلص الفجوة ملومن ا سابقةةل  حابنيتأن  ية ا نا ية ا لا ع لص  لتقن
يدية تضمن. لتقلواملعارف ا شأن تعستو ية  يل اك ياانت تفا ب قاعدة ا ص فب بادئ واملفاهمي للحد من  املصطلحاتريفال مل وا

يفةجملرد إجراء " الخرتاعاتل" براءات منحنإماكية  هاطفتعديالت  مية  ل ال   91.ق

يدية  تقليف موارد املعارف ا لن  تص

يديةتصنيف موارد املعارف  يه مصمم مبتكرهو نظام  لتقلا توزيع والاسرتجاع،  فألغراض الفرز وا  ة مجموع5000 حوايل ل
يدية  ية من املعارف ا تقلفر يف ادلويل للرباءاتمقابل لع نظام من أجل األ ُوضع وقد .92لتصنمجموعة واحدة يف ا نظمة لهذا ا

ندي يد(لطب ل ةلها سب اعرتاف و) ويوغا،سـيدها، وأوانينو ا،فأيور  املرحجمن و. لتصنيف ادلويل للرباءاتاب ُوربطلا دويا كتا
يدية بأنظمةالوعي أن يذيك  تفادة من عن طريقلتقل املعارف ا ثاحللنرش ا مةنظأسـ الا يا املعلوماتة، أييد نولو ج   تك

يلك نظام . عىل وجه اخلصوصاإلنرتنت تقنيات و يديةلهونظرا  تقليف موارد املعارف ا لن يل،تص نه من تفا ص وما  ن  مفيتضم
توقع أن  ناليت حترص عىل لبدلانا اهامتم ثرييملا نح م  شافات  ئةطااخلرباءات المع  تعلقة كتلال ية ا ملغري األ  املعارف بأنظمةصل

يدية  93.لتقلا

يديةبنظام  و الصةلاملصطلح ذو تقليف موارد املعارف ا لن يف ادلويل للرباءات: تص  .لتصنا

يدية  لتقلصاحب املعارف ا

تداول قابالصاكميكل خشص بأنه " اليشءصاحب"و س لقاموس بالكّيعرف  ، وحيق هل احلصول عىل  عىل حنو قانوينلل 
 ."يهعل ماكفأة

بو هذا املصطلح لإلشارة إىل األشخاص اذلين تو يتخدم الو يدية يبتدعونسـ ئوهنا ويلتقلاملعارف ا  وحيافظون روهناطوينشـ و
ياق يف هيا عل سـيط و شعوب واألمموامجلاعات. نيتقليديحم يل وا يدية، ولكنيه  ةصل األ يع أتقلأحصاب معارف  حصاب مج 

يدية سولتقلاملعارف ا يالي  شري94.نيصل أ ياق،  ي ويف هذا ا يدية" مصطلح لسـ يدية ارإىل لك من املع" لتقلاملعارف ا لتقلف ا
يدي ثقايف ا بري ا يق وأشاكل ا تقلناها ا ل تع لض لمبع  .ل

تلف األشاكل ا" يف جاءوكام  ترص  خملقامئة ورشح تقين  يديةخم تخذها املعارف ا تقلليت قد  " لت
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9( يدية[" فإن يا ]لتقلاملعارف ا ية جام ترب  ع تطور عامة عىل حنو جامعي أو  مت منتع ّ ُ

متع أصيل أو حميل أو إىل مجموعة من األفراد  متعيف جمإىل  متعات . [...] جملذكل ا جملومع ذكل، ميكن لفرد معني من أفراد أحد ا
شعيب أو املزارع أن يكون صاحب معارف خاصةمثل امل  95."لعاجل ا

ناول الويقة  ثو يدية"تت تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت خمل " لخم
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 ( يدية يل املعارف ا تقلمبزيد من ا لتفص يةل يدية عامجلا  .الفرديةلتقل واملعارف ا

                                                           

ية مرجع انظر  91  .18 أعاله، الصفحة 75شـاحلا
سابق 92  .لاملرجع ا
تايل 93 : لللمزيد من املعلومات يرىج الاطالع عىل املوقع ا

<http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/TKRC.asp?GL=Eng> 

ياجات أ"انظر  94 ية الفكريةحتا يدية وتطلعاهتم يف جمال ا مللكحصاب املعارف ا ية الفكرية : "لتقل شأن ا ثات تقيص احلقائق  بو عن  مللكتقرير الو ب بع ي
يدية   .26، الصفحة )1999-1998(لتقلواملعارف ا

ية  95  . من املرفق44 و43 أعاله، الفقراتن 6شـانظر مرجع احلا
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شعيبالطب   لا

ية ريف جاء يف تع ملنظمة الصحة العا شعيب"ملصطلح م هارات واملامرسات القامئة عىل " أنه "لالطب ا ملمجموعة املعارف وا
سريها أو ال، للحفاظ  تخدم، سواء أمكن  ثقافات واليت  تلف ا ها  يةل اليت  تقدات واخلربات األ نظرايت وا تفا سـ ل خم ص ملع ُل ت متتلك

ي سدية وا سـعىل الصحة والوقاية من األمراض ا سني أحوال املصابني هبالنفجل ها أو عالهجا أو  حتة أو   96."تشخيص

ية يتعروجاء يف  نظمة الصحة العا ملف  ية  والهنج املامرسات" يشمل  أنهأيضالهذا املصطلح م تقدات ا لصحواملعارف وا ملع
نوعة  تخدم أدويةملتا تخدم العدواين أو محي وأ نبايتمن أصل  يسـو يط مهنا و سـين أو من  يةيخل يات حعالجات الرو لتقن وا

متعة  نفردة أو  يدوية  جموالامترين ا م  97." الوقاية مهنا أوهاتشخيص وأ األمراضعالج لرعاية املصابني ول

تاكر يديةاإلبداع القامئ و أبالا يدية /لتقل عىل املعارف ا   "يف حد ذاهتا"لتقلاملعارف ا

تاكرات واإلبداعات القامئة عىل املعارف ا" يشري هذا املصطلح إىل تقالا تكرت " يف حد ذاهتا"ليدية لب باليت تطورت وا
يديسـياق"خارج   98".تقل 

يدية يف "أما  يال معوما "فتشري إىل  ""حد ذاهتا"لتقلاملعارف ا توارهثا األ تاكرات اليت  جأنظمة املعارف واإلبداعات والا ت ب
ئة ا تطور ابطراد وفق ا متي إىل شعب معني أو إىل أرضه، ويه  ترب إجامال أهنا  ملو ت لبيتع  99".تغريةتن

ناول الويقة  ثو يدية"تت تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت خمل " لخم
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 ( يدية تقليل أكرث املعارف ا لتفص تاكرات واإلبداعات القامئة و" يف حد ذاهتا"ب بالا

يدية  .لتقلعىل املعارف ا

رشوعة سة غري ا نا ملا ف  مل

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

تجارية وأالامس  شلك وأاحلجم  و ألالعالمة ا بضاعة لتكلخرى  األةمزيامل تساملاأو  لا  .اتغليفهل أو لا

يا(10 من املادة 2تونص الفقرة  ية عىل ما ييل) ناث نا ية ا ية ابريس محلاية ا عمن اتفا لص مللك سة غري ي": ق نا فترب من أعامل ا مل ع
تجارية ية أو ا نا شؤون ا رشيفة يف ا تعارض مع العادات ا سة  نا رشوعة لك  لا ع لص ل ل ت ف ها  من املادة3 كام نصت الفقرة ."ممل نفس 

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

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

يهتا تعامل أو  يهتا لال مكصال سـ  ".ح

                                                           

بحث  96 يات ا ية العامة  تو بادئ ا لا ملهنج جهي ل شعيب مل يمي يف جمال الطب ا لوا  .1، الصفحة )WHO/EDM/TRM/2000.1(لتق
شعيب  97 شأن الطب ا ية  نظمة الصحة العا ية  لاسرتا ب مل ميج  .7، الصفحة 2005-2002ت
ية  98  . من املرفق37 أعاله، الفقرة 6شـانظر مرجع احلا
ية  99  . أعاله94شـانظر مرجع احلا
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شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  لإعالن األمم ا ب  صليةمل

ية يف عام  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  تحدة إعالن األمم ا ية العامة لألمم ا متدت ا صلا ل ب مل مل مجلع بمتتع عالن اإلويقر . 2007ع
ية ا صلشعوب األ شعوب األخرى نقوق اإلسان حبل ساواة مع ا لعىل قدم ا ثقايف مل يزي ا لضد ا  إىل تعزيز الاحرتام ويريملمت

بادل و بةعالقات الملتا ية وادلول بني الطيا صلشعوب األ   .ل

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

بذور  ية وا رشية وا ياهتا وثقافاهتا، مبا يف ذكل املوارد ا نولو بة ملظاهر علوهما و لوتطويرها، وكذكل األمر اب ب نسـ ج جليتك ل لن
يدية  ها واأللعاب ا شفوية واآلداب والرسوم والرايضة بأنوا يد ا تقا بااتت وا يواانت وا تقلواألدوية ومعرفة خصائص ا ل ل ل ن لحل عل

ت نون الا برصية وا نون ا سـوا لفل يةلف ثقايف . ضعرا هذا الرتاث ا يهتا الفكرية  يطرة عىل  لوها احلق أيضا يف احلفاظ وا لسـ ملك لل
يدية وحاميهتا وتطويرها ية ا ثقا بريات ا يدية وا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل تخذ،  "31 من املادة 2 ومبوجب الفقرة ".فل تعىل ادلول أن 

ية، تدابري فعاةل لالعرتاف هب شعوب األ نب مع ا صلبا إىل  ل جن  " .ذه احلقوق وحامية ممارسـهتاج

شعيبوعن  نص لالطب ا يدي ويف احلفاظ عىل ممارساهتا "أن عىل  24املادة ت،  ية احلق يف طهبا ا تقلشعوب األ صل للل
يوية اخلاصة هبا يواانت واملعادن ا ية وا بااتت ا ية، مبا يف ذكل حفظ ا حلا حل ب ن لطلصح   ".ل

تخدام يديةسـا لتقل املعارف ا
 

تخدامميكن  تلفة املعارسـا يدية ألغراض  خمف ا تخداميوشمل . لتقل تخداموصناعي لاتجاري ول اسـذكل الا  وفقا سـالا
تخداملألعراف القامئة  نصف  سـوالا تخدام األدويةملا تخدام املزنيل وا سـوالا ي سـ بحث و  الصحة العامة ألغراضةلشعبا لا

تعلميو  .لا

تخدام تجاريسـالا  ل ا

تجاري"س لو أن بالكقاموس  ورد يف لالاتفاع ا تخدام  هو "ن متر ب تيربطسـا مسـشاط  وأما . زهلرحب أو يعزل مدرن
تخدام" تجاريسـالا هو "ل غري ا تعةف  تخدام من أجل ا ملا يةسـ لنطوي عىل تويد دخل أو يوال  العمل  أو ألغراضلشخص ا

 . آخرتعويضأي منح ماكفأة أو 

تخدام    القامئةألعرافاوفق سـالا

ميي ّيعرف هادئ لقل اإلطار اإل ليط ا تخد"لمح تخدامأنه ب " املعارف وفق األعراف القامئةامسـا يديةاب سـا  أو لتقلملعارف ا
ية  ثقايف وفقا للقوانني واملامرسات العر بري ا فأشاكل ا ل يدينيألحصاهبا لتع  .لتقلا

ية العامةودعت  تو بادئ ا جهيا ل يدية"ث يف الويقة مل بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا  "ملاألهداف وا
)WIPO/GRTKF/IC/18/5( ثقايف"ث والويقة بري ا لحامية أشاكل ا يديلتع بري الفوللكوري/لتقل ا األهداف : لتعأشاكل ا

بادئ املعدةل ّوا بدأ (WIPO/GRTKF/IC/17/4)" مل تخدامم إىل احرتام  يوشري مصطلح .  وفق األعراف القامئةسـالا
توسـتخدامالا" متراروجود إىل " صل وفق األعراف القامئةامل ا يوية يف  يةسـا تخدحو ية ام امجلاعاتسـا لمعارف لصل األ

يدية يهنا وممارساهت/ ولتقلا يدي وفقا لقوا ثقايف ا بري ا نأو أشاكل ا تقل ل لتع يةال   .ف العر

تخدام نصفسـالا  مل ا

تخدام"جاء يف قاموس بالكس لو أن  نصفسـالا تخدام هو حق املؤلفيف جمال " مل ا ية  معقول وحمدود سـا نفات ا حملماب ملص
تاب بس منتقتكأن  املؤلف دون إذن من تعراضك  سـند ا تابع تخدم أو ماك  نه تسـ أن  ية هم أجزاء  رس حيف  . ةيلزم
تخدام تعديجحة ضد ادعاء  العادل هو سـوالا ية وفقا للا تا للعوامل القانوية ا ل تخدامالغرض من ) 1: (ن تهسـالا ) 2(، طبيع و

نف احملمي، طبيعة  تفع به، ) 3(ملصا نف ا نجحم ا تصادي ) 4(ململص تخدامقاألثر الا نفسـال  .ملص ا
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تخدام تخدام واملزنيل سـالا   ألغراض الصحة العامةسـالا

ئا خاصا ابملزنل أو األرسة، عائيلبأهنا "مزنيل"ّيعرف قاموس بالكس لو لكمة   ."شيصفة تصف 

ية العامة اليت "خبطورة ي تربس والصحة العامة فاقإعالن ادلوحة حول ات من 1وتقر املادة  شالك ا تصا لصح ثريا من يمل كب 
بدل بدلانلا ية وا نا لان ا رشية األقلمل ناعة ا نامجة عن فريوس نقص ا شالك ا ب منوا، وخاصة ا مل ل سل واملالراي /لمل لاإليدز وا

نص املادة . "بواألوئة األخرى سائل اليتعضو احلق يف حتديدللك "عىل أن ) ج(5تكام  ية أو ت مل ا طنشلك حاةل طوارئ و
ناعة أن أزماب علامالقصوى، غريها من حاالت الطوارئ  تعلقة بفريوس نقص ا ملت الصحة العامة، مبا فهيا تكل ا مل

رشية سل واملالراي وغريها من األوئة، ميكن أن /لبا باإليدز وا ية أوتشلكل  غريها من حاالت الطوارئ طن حاةل طوارئ و
 ."القصوى

تخدام تعلميسـالا بحث وا ل ألغراض ا  ل

بارة ّيعر تجحة "عف قاموس بالكس لو  تخدام ألغراض ا لالا  دعوى يفجحة أهنا بيف جمال براءات الاخرتاع " جاربسـ
تعدي عىل الرباءات اليت  ندُترفعلا نعع  ية فقطي و محمي برباءة اخرتاعُيصما  علمتخدم ألغراض  ورمغ أن هذه احلجة ال . سـ

يقا وقد ال  سريا  رس  ضتزال معرتفا هبا فإهنا  تف يوم إال عىل تف لبق ا بحوث اليتتنط تربلا  . للحاميةني اخملرتع مطالبخت 

ية الفكرية أن  واجلدير ابذلكر يدات فعلهيا، ثاريةئسـتا اقوق حوإن اكنتمللكحقوق ا ناءات وا لتقيبعض الا جمال ففي  .سـتث
ثال،  يل ا ملبراءات الاخرتاع عىل  يدات عىل سن سب ناءات وا ية بعض الا بدلان يف رشيعاهتا الو يعدد من ا ن ت لتقل سـتث ط

 :ييلما  ، مبا يف ذكلثاريةئسـتالااحلقوق 

نجزةعاملاأل) أ( تجاري؛مل ا تخدام اخلاص وغري ا ل لال  سـ

نجزةاألعامل ) ب( تجارب ألغراض ملا  .لبحوث فقطا أو لا

يدية"ث من الويقة 6تونص املادة  بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا يق حامية الأينبغي "عىل أنه  ملاألهداف وا تطب يؤثر 
يا يذها تأثريا  يدية و باملعارف ا سلتقل متكن أحصاهبا من ممارسـهتا " 1" : يف ما ييلتنفل يدية ليك  مترار توافر املعارف ا يا لتقلسـ

ها و لباد تخداهمات ها وفقا لألعراف؛سـوا قل ونا تخدام"2" ت ية لألغراض سـا تخداهمالشعب األدوية ا سـاملزنية وا يات ل ملستشف يف ا
ية يدية العاملني يف تكل ،ماحلكو بل أحصاب املعارف ا لتقل وال سـامي من  يات أو ق تخداهماملستشفا  لغري ذكل من أغراض سـا

بقة عىل. 2 .الصحة العامة نرية ا بدأ املوافقة ا بق  ية عىل وجه اخلصوص أال  سلطات الو سـجيوز  تط ن مللل تط تخدام ملسـم سـ الا
نصف هور، رشيطة أن يدفع ل ملا ناول عامة ا يدية اليت تكون يف  مجللمعارف ا ت متقل يدية ماكمسـتخدمول فأة لتقل تكل املعارف ا
تخدام مقابل منصفة تجاري سـالا ناعي وا ل ا يديةللص  ."لتقلتكل املعارف ا

نافعوفامي خيص  نصف  تقامس العادل وا للما مل نص الفقرة ل يدية"ث من الويقة 6 من املادة 2ت،  األهداف : لتقلحامية املعارف ا
بادئ املعدةل تخدام ترتتب عىل ال": ما ييل عىل "ملوا يدية ألغراضسـا نافع غري لتقل املعارف ا م غري جتارية، ابلرضورة، إال 

تعلمي بحث وا شطة ا متع احمليل اذلي يكون مصدر املعرفة، يف أ تاجئ األحباث وإرشاك ا نفاذ إىل  ثل ا ية  لما ل ن ن ل جملل  ".م

يدية بو للمعارف ا تقلمجموعة أدوات الو  لي

ثري ميكن  ساؤالت تأن  تويق  تبرامج ا ث ية الفكرية يف جمال ل يدية وأحصاب املعادلى مللكا ننيلتقلرف ا املوارد عىل  متاملؤ
ية ية و. ثالورا تأ ناية  هم مباكن إيالء  نمن ا مع ياتمل عتدا ية الفكرية ل تويق مللكا ية ا ناء  ثأ ل معل بو  تركزو 100.ث يمجموعة أدوات الو

يدية عىل  ية الفكرية جوانبدارة إلتقلللمعارف ا ناء مللك ا تويق، وثأ ثية ا ل توُ اجملموعةأخذتمعل ية ا ل أيضا  نقطة انطالق معل كيق  ث
يدية ل  أنفعإلدارة بارها أصوال لتقللمعارف ا ية عتاب يلك 101. مامجلاعةففكرية وثقا هوقد وضع  بو للمعارف ُ ي مجموعة أدوات الو

                                                           

ية  100  . 1 أعاله، الفقرة 24شـانظر مرجع احلا
سابق، الفقرة  101  .2لاملرجع ا



WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8 

Annex 

27  

ثالث مراحل من يدية وفقا  لا تويقلتقل ية ا ث  ل ناءه وبعدهقبلما ، ويه معل تويق وأ ث ا ث ية طرحبغية ، ل تلف قضااي ا مللك  خم
شأ شلك أوحض يف لك مرحةل منتنالفكرية اليت  102.ب هذه املراحل 

 

يصا ومجموعة األدوات يدية أو ليخص مصممة  تقلتخدهما أحصاب املعارف ا نونلسـ ية،متاملؤ يولو ج عىل املوارد ا  وال سـامي لب
ثلامجلاعات ية و ية وا مم األ حملل يد هذه األدوات هجات أخرى . اهوصل سامل مثلتفوقد  توىل تويق املعارف ات اليتسؤ ث  ت

ية لتا يولو جيدية واملوارد ا ب ، أو )لنبااتت إىل غري ذكلا ائقحد أو يناتجلاك وبنحملفوظات أو ا دور أو حفامتمن (لقل
يني  أونينيقانوال نيستشارملا يا سـا نني لسـ يدية عىلمتللمؤ ية وأحصاب املعارف ا يولو تقل هذه املوارد ا لب س، أوجل  اتس مؤ

بحث يابر أو اتجامعمن  (لا با تمج ا ية ةسـتن  تضطلعاليت القطاع العام  التواكأو ، اتكوماحلأو  ،)وما إىل ذكل عجام
تويقشاريع مب ثا 103. القطاع اخلاص مناكء رش، أول

 

ندما  تومن اجلائز سخري ية الفكرية وغريها من األدوات القانوية محلاية املعارف  عحقوق ا ن  ذااخترشيطة ، تكون موثقةمللك
تدابري يحة لا تويقلصح ا ية ا ناء  ثأ ل معل ية الفكرية خياراتتقيمي هذه عىل دوات األستساعد مجموعة  و104.ث  لها تخطيطلاو مللكا

ياهتصياغة و يةا تيجاسرتا يولو يدية أو املوارد ا جند تويق املعارف ا ب تقل ث لع  .ل
 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

                                                           

رشوع اخلطوط العريضة جملموعة أدوات4الصفحة  102 ية الفكرية م من مرفق  يديةمن أجل مللك إلدارة ا تقلتويق املعارف ا  لث
)WIPO/GRTKF/IC/4/5.( 

سابق، الصفحة  103  . من املرفق5لاملرجع ا
سابق، الصفحة 104  . من املرفق5ل املرجع ا


