
ية الفكرية    عنعنعنعنموجز املعلومات موجز املعلومات موجز املعلومات موجز املعلومات  يدية وا ية الفكريةاملعارف ا يدية وا ية الفكريةاملعارف ا يدية وا ية الفكريةاملعارف ا يدية وا مللكمللكمللكمللكاملعارف ا     للللتقلتقلتقلتقل

ية الفكرية خالل  نظام ا"ويل احلايل محلاية ا مللكمت وضع ا يع ل لتصنهد ا مع مبا ي:ىش يف وقت الحق كام مت تطويره يف الغرب  ع
ياجات  تقدمة حت= متعات ا ملاملفرتضة  يةللمج نولو ية ا نا جمن ا تك لح نوات األ.ل شعوب خرية، لسـ ولكن، خالل ا بت ا لطا ل

ية  متعاتصلاأل يةQوا ية ل واحلكومات يف ا األخرىحملل ا نا مبVان ا ئة ألنظمة ل فشلك خاص حبامية ماك يديةب ويف . لتقلاملعارف ا
شأ ،2000سـنة  ية الفكرية نأ ية  نظمة العا للملك أعضاء ا مل بو(مل نة احلك) يالو ية الفكرية واملوارد للجا j ية ية ا"وية ا مللكو نم ملعل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا نة كام اتفقوا يفلث وفر من شأنه أن ي) أكرثأو  ("صك قانوين دويل" وضع عىل 2009 سـ 
ية وامحلاية  يدية واملوارد الورا ثالفعاv للمعارف ا يدي لتقل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تخذ هذا الصك شلك و. )الفوللكور(ل يقد 

ية  بو أو معاهدة ر ية إىل أعضاء الو مستو ي تصديق علهياص تار ا بVان اليت  لتلزم ا خت  .ل

يدية هبذا =مس ُال تو ثل لتقلعرف املعارف ا متنظرا لقد�ا بل ألهنا  ها من مت تطويرها واليت مجموعة املعارف ً نقلاحلفاظ علهيا و
ية أو الروح حمددة مجموعة يف إطار جيل إىل آخر ثقا شلك جزءا من هويهتا ا با ما  ففغا ل ت ًل هل حاميهتا .يةناً تايل ال  jيس و يف ل

ية الفكرية احلايل ا�ي  ية لفرتة حمددة عادة  امحلاية مينحمللكإطار نظام ا نفات األ صلإىل =خرتاعات وا يكون أحصاهبا اليت ملص
نني تخدام املعارف وجود وإن  .معيأشخاص  يوية يف ا سـا تعريف هب ي"قليديةلتا"حل   .الزيد كذ� من صعوبة ا

يكون يدية سـو تاكري وللنشاط اإلبداعيلتقل =عرتاف jألشاكل ا يا يف القانون  لكية فكرية قاب  للحاميةمك ب= ًحتوال ¡ر خي ً
ية واحلكومات من ّ مبا أنه ميكا"ويل ية وا متعات األ حمللن ا صل Qها رأي أن يكون تفاع اآلخرين jمليفل  يدية اخلاصة ن ا لتقلعارف ا

ثال .هبا يل ا سمح ذ� عىل  مل وقد  س يدية امية حببي تقلبل =تصاف ا ن ية منولسـ شعوب األ يقى ا صلفن ومو ل مت¬ غري سـ ل ا
رشوع  متعات منبوملا تجاري و=تفاع Qمتكني ا ها ا تغال بة ا ن مرا ل لسـ شلك جامعيق   .بهبا 

ها ا"ور ا أنوعىل الرمغ من  ية اكن  نا بVان ا لا م ل بو بدءألبرز يف ل شات  ياملفاوضات اجلارية يف الو نا ها، فإن ا قود مل غري فع
شلك واحض بني  بسمة  شاملبVان "مق نوببVان "و" لا ها ". جلا متعات واحلكومات jلرضورة اآلراء  شارك ا نفسوال  Qت كام أن ت

ية،  شعوب األ تقدمة، وخاصة ت¬ اليت تأوي ا بVان ا صلحكومات بعض ا ل مل  .عىل حد سواء تعترب «شطةل

نوعهيا ية الفكرية  يق حامية ا سعي إىل  بيمت ا مللكل  :حتق

ية • يةامحلاية ا"فا يةامحلاية ا"فا يةامحلاية ا"فا ية الفكرية اليت هتدف إىل ععععامحلاية ا"فا ساب حقوق ا متع من ا مللكنع األشخاص من خارج ا كتم Q اخلاصة j ملعارف
يدية ثال،   .لتقلا يل ا ملوعىل  ند بس بحث فهيالهمجعت ا يدي ميكن ا يا«ت عن الطب ا لقاعدة  تقل تخدا�ا لب من سـ وا
يل عىل وجود رباءات الفاحيص  توافرة"لكد هم "ملمجموعة املعارف ا قد جاء ذ� يف و. طلبات الرباءاتتقيمي "ى 
تب الرباءات والعالمات يف احاv أعقاب  نح  ثل يف  مكمعروفة  م تحدةتمت ) مت حسهبا يف ما بعد( براءة مللوالËت ا

تخدام الكرمك كامدة ملعاجلة اجلروح ندسـال يدية يف ا متعات ا تعامل شائع "ى ا ه، وهو ا تقل لسـ ل Q نصوص ل مت تويقه يف ا ث
ية القدمية سكر سا يتا ن ية محلاية .ل يات ا"فا تخدام =سرتا ع وقد حيوز أيضا ا يج تسـ ثل ً ية املقدسة  ثقا تعابري ا ما ف ل الرموز ل
 . أو الرقصات املقدسة

بةتقترص  • بةامحلاية املو بةامحلاية املو بةامحلاية املو نح حقوقججججامحلاية املو ية م عىل  متعات ا حملل  يدية اخلاصة هبا وهبدف للمج بة =تفاع لتقلتعزيز املعارف ا نمرا ق
تجاريهبا و ها ا تغال لجين فائدة من ا يدية من خالل نظام حامية jن وميكن حامية بعض أوجه =تفاع .لسـ لتقلملعارف ا

ية الفكر بVان يةمللكا رشيع حمددبتطويرًأيضا ل الراهن كام قامت بعض ا ولكن امحلاية احملددة اليت يوفرها القانون . ت 
باب اليت  بق عىل بVان أخرى، وهو أحد األ سـالوطين قد ال  بة تنط ية واحلكومات عىل املطا متعات ا لدفعت ا حملل Q

j صك قانوين دويلع:د. 

بو  ناول معل الو يو يدية ثالثة  املعارجماليف تي تلفة لتقلف ا تعلقةخمجماالت  يدية :ملكهنا  يق لللكمة لتقل املعارف ا قjملعىن ا"
ية ( هارات ولتقنا"راية ا تاكرات اململواملامرسات وا يولوÚ والزراعة ترب= نوع ا j ببطة لت ثال و الصحةل يل ا ملعىل  أشاكل  و،)بس
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يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يقى والفن ولأشاكل ا(تعابري الفوللكور /ل ثل املو ثقايف  سـبري ا ل املوارد و) األداءالÜذج والرموز ومتع
ية ية أو (ثالورا مت  ثاملادة الورا مية ا حمل ا يقةلق نات ا" يوا«ت والاك قبا¡ت وا ئ حل   ). للن

يدية واملوارد  يةلتقلومع أن املعارف ا يدي وثالورا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بة لعديد من ا ل j شلكQ سـ ًمتعات جزءا من لنت
تاكمل واحد ـي متراث  تلزم قضاËتثري فه،  تلفة وقد  سـ  تلفة من احللولتخم ية الفكريةخممجموعات  نظور ا مللك من   ويف اQاالت .م

ها عىل  ها، وjإلضافة إىل  ثالثة  معلا لك بو ، "صك قانوين دويل" وضعل ييب الو متعات واحلكومات تسـتج من خالل Qملطالب ا
ها ا نة ملساعدة ميتقد ية الفكرية الرا متعات من =تفاع بأنظمة ا متكني ا ية  شورة ا ية وا ها ن ن مل مللكلعمل Q ل يةلتق شاركة يفأكرب لبفعا  مل وا

يدية والفوللكورمفاوضات  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا j ية ية ا"وية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع ية م  .لعىل حنو أكرث فعا
بو ا ملوشمل معل الو ي يدية األنظمة الووتعزيز ساعدة عىل تطوير ي ية محلاية املعارف ا تقلية واإل مي لن ياسات والقوانني (قلط لسـا

يةوأنظمة املعلومات  شأن الرتاث اإلبداعيو) لعملواألدوات ا بو  برشوع الو ي تدريب العميل إلدا ا�ي م قوق احلرة ليوفر ا
ية الفكرية  ثقايفث تويق عندمللكواملصاحل يف جمال ا  .لالرتاث ا

يدية  يدية املعارف ا يدية املعارف ا يدية املعارف ا     للللتقلتقلتقلتقلاملعارف ا

متععندما يقوم أفراد  تاكر Qا يدية، جيوز هلميفب jال تكرةن =تفاع لتقل إطار املعارف ا نفاهتم ا بنظام الرباءات محلاية  مص  غري .ملب
يدية با ما تكون الق املعارف - حبد ذاهتالتقلأن املعارف ا هد اليت غا ًدمية ا ل ية ولع نظمة األ ال ختضع محلاية –شفهية مسغري ر

يدية  للا بVان إىل تطويردفعوقد . ملكية الفكريةلتقل يديةل ذ� بعض ا   .لتقل أنظمهتا اخلاصة محلاية املعارف ا

يديةًأيضا وقد مت  تويق املعارف ا بادرات  تقلإطالق العديد من ا ث ل احملافظة علهيا  يكون احلافز عىل ذ� ت ويف أغلب احلاال.لمل
تخدا�انرشها أو ئة  سـأو ا ثال لبييف إدارة ا يل ا ملعىل  تخدا�ا لغرض امحلاية القانويةبس نعوضا عن ا سـ ث إذا اكن تويق  ولكن.ً

يديةاملعارف تاح عرب اإل للعموم عىل نطاق أوسع إ¡حهتايسامه يف لتقل ا ندما   êت، وال سـ إىل القلق  فذ� ما يدعو ،نرتنتع
رشوع قد يؤدي إىلهألن ها متلاك غري  م  ً ية أحصاهبامتلك بان وال يف  تخدا�ا بطرق مل تكن يف ا ن وا سـ  .حلسـ

سه، يديةنفويف الوقت  تويق عىل حامية املعارف ا ساعد ا تقل ميكن أن  ث ل ثاللي  ،ً يام من خالل م تدوين رسي أو مؤمتن عىل ب لقا
متع يرسته j يدية اخلاصة Qللمعارف ا تويقو . املعين فقطلتقل ثيدمع ا يدية  الرمسيل  بعض أنظمة امحلاية لتقلوجسالت املعارف ا

تخصصة، يديةبيÜ  ملا يا«ت املعارف ا تقلتؤدي قواعد  ند – لب يا«ت ا ثل قاعدة  ه  لب يديبشأنم  يف توفري ً دورا-لتقل الطب ا
ية ث  إىل  .عامحلاية ا"فا موشري هذه األ ية الربط بنيت يديةث تويق املعامهأ ية الفكرية و لتقلرف ا j ية خاصة مللكاسرتا  ال وأنهتيج

يايس أو قانوينمضن يقوم   .سـ فراغ 

شاتويف إطار  قنا بو، م ثريون أن ي الو يدية j ن=تفاععىل لكيرى ا بقة "أن خيضع إىل لتقلملعارف ا ملسـاملوافقة احلرة ا
نرية تعلق ،"ملسـتا رسيةي وال سـê يف ما  ية املقدسة وا ثقا لjملواد ا ف نح  ولكن خيىش .ل ثارية عىل مآخرون أن  بة = ئاملرا سـتق

يدية قد  ثقافات ا تقلا تاكريعيقلل شطة = ب أ ية امل ون ية¬ العام كام أنه قد يصعب مهيقلل من أ ية ا نا لعمليقه من ا ل حب  .تط

يةاملوارد املوارد املوارد املوارد  يةالورا يةالورا يةالورا     ثثثثالورا

يةتشلك املوارد ال  ية فكريثالورا سان(ة ملك حبد ذاهتا  بارة عن إبداعات فكر اإل ست  نـي  ع ي لف تايل حاميهتا  و)ه j لال ميكن
ية ولكن =خرتاعات اليت تقوم عىل املوارد .مكلكية فكرية تخدام هذه املوارد ثالورا j تاربطت سواء(سـ أو اليت مت تطويرها 

يدية با¡تية مبوجب محمأو مؤه  للحامية مبوجب براءة  قد تكون )تمل تربط هبا أو لتقلjملعارف ا تو"ي ا نحقوق  لسـ . م
نظر إىل  jية الفكرية اليت لو تخدام املوارد تتعلقمللكجوانب ا j يةسـ يايس ، ثالورا بو اإلطار القانوين وا سـيمكل معل الو لي

يولوÚا�ي حتدده ا"ويل  نوع ا ية ا باتفا لت ل ية ت املربط هبا وبروتوكول «غوËو ق با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ا"وية  ن ث ب لل
تابعة غذية والزراعةلأل تحدة لألغذية والزراعة ملنظمةل ا سائلت وشمل .ملاألمم ا يد ملا نق  بوقاشلا  :ي يف الو
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ية • ية للموارد الورا يةامحلاية ا"فا ية للموارد الورا يةامحلاية ا"فا ية للموارد الورا يةامحلاية ا"فا ية للموارد الورا ثامحلاية ا"فا ثع ثع ثع نح الرباءات من امحلاية إىل اجلانبهيدف هذا : ع منع  ية  ل م واملعارف (ثلموارد الورا
يدية  تاكري)تاملربطة هبالتقلا شاط = رشوط اجلدة وا ب اليت ال تفي  لن نةب ساعدة .ه الرا ياق، وهبدف  م ويف هذا ا لسـ

ثور فاحيص الرباءات عىل  توافرة"عىل لعا تعلقة "ملمجموعة املعارف ا يا«ت أن  مفادها ، مت تقدمي اقرتاحاتملا لبقواعد ا
j يدية اخلاصة ية واملعارف ا تقلملوارد الورا باطلتساعد فاحيص الرباءات عىل تفادي لث j لنح الرباءات  كام قامت م

سني  بو  تحالو بحثأدبي  ، للجدلاألكرث إ�رة ، وهوجانب امحلاية اآلخرتويربط . تصنيف اخلاصة هبالا وأنظمة لوات ا
يفاء  تعلق اللزتاماترباءات طلبات الستjح:ل عدم ا يولوÚ يف ما  نوع ا ي معاهدة ا ب لت نريةj"ل بقة ا ملسـتملوافقة ا " ملسـ

تفق علهيا"و رشوط ا ملا نافع"و" ل نصف  تقامس العادل وا للما مل ش"ل شألك وا يا« مصطلح .ملنف عن ا تخدم أ ً و ح يسـ
ية" يولو نة ا جالقر ب يقة " لص يولوÚرباءات اللإلشارة إىل قبصورة غري د نوع ا j تعلقة با ت لمل تويف معايري ل تسـ اليت ال 

تحقاق الرباءة  يولوÚ معاهدة  تفي jلزتامات أو اليت السـا نوع ا با لت هذا املصطلح معىن حمدد –ل يس  ل ولكن  ل
يق  .قود

شفرشرشرشرش • شفوط ا شفوط ا شفوط ا رشيع  ::::لكلكلكلكوط ا سن  بVان  تقام عدد من ا ب يولوÚحميل ل نوع ا بيذ الزتامات معاهدة ا لت ل  عىل تقترص اليت لتنف
نرية ضامن بقة ا بV ا ملسـت موافقة ا سـ نافعو=تفاق عىلملل نصف  تقامس العادل وا للم ا مل نفاذ إىل املوارد الورال ية ا ل  ثية بغ

Vب j بو يف إماكية .لاخلاصة نظر أعضاء الو نو ي ية الفكرية "مع هذه =لزتامات ي تخدام نظام ا مللكا يذها سـ يف  وتنفو
تخدامحتديد بري ويرغب. سـ نطاق هذا = بو، ويس يف عضاء ا"ول األ من كعدد  يالو مجل إلزام مودعي يف ، عهاي

شف عنطلبات الرباءات j ية لك شأ املوارد الورا ث مصدر أو  بقة اتقدمي الربهان عىل ومن ملسـتاملوافقة ا نرية ملسـ
نافع نصف  تقامس العادل وا للموا مل شات موازية يف  و.ل نا قتعقد  تجارية م يةلجملس اجلوانب ا تابع مللكحلقوق ا ل الفكرية ا

ية تجارة العا ملنظمة ا ل   .)يتربس (مل

بو كذ� ج تفق علهيالكية الفكرية ملاحقوق وانب يوتعاجل الو رشوط ا j ملاخلاصة نافع ل نصف   للمتقامس العادل وا مل وتقوم . لل
تطوير  نظمة  با يا«ت مل تضمن املامرسات شـبكيةبقاعدة  ية وت  تعاقدية ا نا تظم، بملعل مرشوع  حرضتكام منتحديهثا عىل حنو 
ية جهيبادئ تو ية الفكرية بشأن  م مللكنود ا نافعالواردة ب نفاذ وتقامس ا مليف اتفاقات ا  . ل

يدي ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل تقلتع ل تقلتع ل تقلتع ل لتع لل لل لل     ل
يدي تعترب  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تجزأ من ) الفوللكور(ل يجزءا ال  ية اً متعات األ ية  ية و=ج: ثقا صلهوية ا ع للمجل ف ل

ية ـي حمللوا هارةدجتّسفه  ية وا مل ا"راية ا نقل القمي لعمل تقدات ت كام  ية ت وسامه حامية الفوللكور يف .اجلوهريةملعوا لتمنا
ساعد عىل  ثقايف كام  نوع ا يع ا تصادية و ت= ل ت لشج ت ثقايفصونق  .ل الرتاث ا

ب يا«لتعوميكن أن تمت حامية أشاكل ا يدي أ ثقايف ا ًري ا ح تقل ثل ح لل اQاورة ق املؤلف واحلقوق مبواسطة األنظمة القامئة 
يةو يا«ت اجلغرا فا تجارية ولب شأ والعالمات ا يات ا ل و ن ملسم تصديق(عالمات الرقابة ت ثال).لا يل ا مل وعىل  ترب ،بس تع 

يÜ قاب  للحامية مبوجب حق املؤلفالعرصية حتويرات املواد  يدية يف إطاريندرج أداءب  يقى ا تقل األغاين واملو معاهدة  لسـ
يل الصويت شأن األداء وا بو  سجالو ب تجارية  . لتي تخدام العالمات ا لوميكن ا ي  فنون لالتحديد سـ للاأل يني ص صلساكن األ

ساكن املاوريعىل غرار ما قام به نون  ل جملس ا ندا وااك توييت لف يوز يل يف  رشيع خاص  .ن بVان  تو"ى بعض ا محلاية ل
يل  و.الفوللكور ثقايفتسجقد وضعت j«ما نظام  بري ا لخاص بأشاكل ا يدي  لتع نح لتقلا  Üميي نوب ب ميي  جلاإلطار اإل قل

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا هادئ اخلاص حبامية املعارف ا يط ا لا تع تقل لحمل ل يديني "ل ترصحي أو احلظر من حق" لتقلاألحصاب ا ل ا
تخدام  بري الفوللكوري احملمي واحلصول عىل سـا مليب من التعأشاكل ا تغالل جتاريُاليت جتىن نافع نص  .سـمن أي ا

    وضع صك قانوين دويلوضع صك قانوين دويلوضع صك قانوين دويلوضع صك قانوين دويل
ية الفكرية  يدي حامية ¡مةالراهنمللكمبا أن نظام ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل ال حيمي املعارف ا ل تع لتقل ل طالب ، فقد ل

متعات واحلكومات بوضع صك قانوين دويل عد   . خاصةاميةمن شأنه أن يوفر حQد من ا
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يقوم الصك القانوين ا"ويل  بو يدي وهوية سـ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلتعريف املعارف ا ل تع لتقل ل ية ل كيفأحصاب احلقوق و
ناءات اليت  متعات وحتديد احلقوق و= سة  نا سأv املطالب ا نحل  يث ت ف ت سـم هاللمجمل يل  و.تطبيقبغي  تفا نظر يف ا صإن ا ل ل

ًية معقدة نظرا  تالفلعمل تخال بل ا شأن أفضل ا نظر  مل و�ات ا سـ ب  مبا يف ذ� مدى إذا اكنت حقوق ًحة للميض قدماالل
ية بة محلاية أشاكل =مللكا نا سـ الفكرية  يديةم تقلتاكر واإلبداع ا  .لب

متعات يف  ثال، قد ترغب ا يل ا Qفعيل  مل بة بس ثقايف اكفة أقمرا بري ا لوجه =تفاع بأشاكل ا تع يدي لن  مبا يف اخلاصة هبالتقلا
نفات ذ�  هاملصا هام  شلك مصدر إ لاليت  ل بارشة عهنا وإن مل تكن ت مسخ  ية أخرى، . ن يسمح قانون حق املؤلف حومن «

نفات اآلخرين ناء عىل  مصا احلد الفاصل ين  نص الصك القانويضع وجيب أن . عىل حنو اكفألصاjv تمتزي، رشيطة أن لب
رشعي وبني  مت¬ ل=قرتاض ا  .ح بهّغري املرصلا

ية،  تعلق jملوارد الورا ثيف ما  بVان ي ية الفكرية قيامرضورة عىل لاتفقت ا يولوÚ و مللكحامية ا نوع ا باحلفاظ عىل ا لت عىل ل
بادل  شأن ملتا"مع ا يهنا   êتلفت ف بولكهنا ا ب هدف ومدى احلاجة إىلكيفيةخ يق هذا ا ل   قواعد تغيري عىلإدخال أي  حتق

نة ية الفكرية الرا ها   .مللك

ية من ا"مع ا�ي و ية وا متعات األ ثلو ا حملليد  صل Qمم بو يقدمهيسـتف ندوق الطوعي للو يا بو وحماد�ت  حلضور لص ستبقى يالو
شطة ذ نشاركهتم ا ية حامسة لم يجة لتحقيقمهات أ بو ،ًا"رب إىل ذ� ال يزال طويالمع أن  و.«حجةنت  ي اتفق أعضاء الو

هم عىل  نة بلومايسعقد مؤمتر دفقرروا معلاإلرساع يف   .الع:د صك دويل أو أكرث 2012سـ يف هناية 
 


