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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

  
  اخلامسة والعشرونالدورة 

        2012012012013333    يوليويوليويوليويوليو    24242424ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     15151515جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

وب األصلية بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية تقرير حلقة عمل خرباء الشع
  وأشكال التعبري الثقايف التقليدي

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

ر (اللجنة) اللجنة احلكومية ا9ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكو يُشار ٕاىل قرار  .1
 بدمع تنظمي حلقات  WIPO/GRTKF/IC/20/10)وثيقة) من ال(د 801الفقرة انظر (العرشينيف دورهتا  اDي اختذته

دراسة بشأن مشاركة املراقبني من مرشوع  11و 10لجنة كام ورد يف الفقرتني ال  خلرباء الشعوب أالصلية قبل دوراتمعل 
 ).WIPO/GRTKF/IC/20/7معل اللجنة (انظر الوثيقة يف 

ٔامانة الويبو �لتعاون مع ٔامانة منتدى أالمم املتحدة ا9امئ املعين بقضاn اDي اختذته اللجنة نظمت  ا للقرارووفق .2
واملعارف  حلقة معل خرباء الشعوب أالصلية بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةالشعوب أالصلية (ٔامانة املنتدى ا9امئ)، 

 .2013ٕابريل  21ٕاىل  19(حلقة العمل) يف مقر الويبو يف الفرتة من  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية 

املناطق واختارت أمانة الويبو ؤامانة املنتدى ا9امئ سـبعة خرباء من الشعوب أالصلية ينمتي لك مهنم ٕاىل ٕاحدى  .3
وآخر من أمانة املنتدى املنتدى ا9امئ، ٕاضافة ٕاىل عضو واحد من املنتدى ا9امئ  اليت حددهاالسـبع �ج�عية والثقافية 

املشاركة يف احللقة بصفة  9ى اللجنة ٕاىل اجلهات املراقبة املعمتدةللمشاركة يف حلقة العمل. كام ُدعيت ا9ول أالعضاء  ا9امئ
جنيفر من ب�، والسـيدة  ٕاسـتيبانسـيو اكسرتو دnزمعال بقرار اللجنة. وقد انتخب خرباء الشعوب أالصلية السـيد  مراقب
 من الفلبني عىل التوايل رئيسا ومقررا حللقة العمل. وربوز¡ويل ك
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، طلبت ٔامانة املنتدى ا9امئ، بصفته مراقبا معمتدا 9ى اللجنة، أن تقدم ٔامانة 2013يونيو  25ويف رسا¥ مؤرخة يف  .4
اDي اعمتده  للجنةجدول ٔاعامل ا9ورة اخلامسة والعرشين  من مرشوع 6الويبو ٕاىل اللجنة تقرير حلقة العمل مبوجب البند 

، �لصيغة اليت ورد هبا، كام ترد قامئة بأسامء أالوليف املرفق  يرد التقريرو . ٕاعالميةخرباء الشعوب أالصلية بوصفه وثيقة 
 .الثايناخلرباء يف املرفق 

ٕان اللجنة مدعوة لٕالحاطة علام هبذه  .5
 الوثيقة ومرفقهيا.

 

[ييل ذ² املرفقان]
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  املرفق أالول
 

    وأشاكل التعبري الثقايف التقليديوأشاكل التعبري الثقايف التقليديوأشاكل التعبري الثقايف التقليديوأشاكل التعبري الثقايف التقليديامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية     صلية بشأنصلية بشأنصلية بشأنصلية بشأنخرباء الشعوب االٔ خرباء الشعوب االٔ خرباء الشعوب االٔ خرباء الشعوب االٔ حلقة معل حلقة معل حلقة معل حلقة معل 
        2013201320132013    أبريلأبريلأبريلأبريل    21212121ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     19191919جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

        تقرير حلقة العملتقرير حلقة العملتقرير حلقة العملتقرير حلقة العمل

. واختري اخلرباء من 2013ٕابريل  21ٕاىل  19الفرتة من يف جنيف، يف  حلقة معل خرباء الشعوب أالصليةُعقدت  .1
قضاn الشعوب أالصلية ب املعينلٔالمم املتحدة  ا9امئ أالصلية اليت حددها املنتدى للشعوب عية والثقافية السـبعاملناطق �ج�

 .واسععىل نطاق متثيل شعوب العامل ٕا¡حة من ٔاجل  )املنتدى ا9امئ(

 ،ة الويبومن ٔامان تشوككوندي  كعباجوالسـيد  ن ليغرانالسـيد سـميو وافتتح حلقة العمل املشاركون يف التنظمي .2
 ا9امئ. املنتدىٔامانة نيا سامالكومب من والسـيدة سو 

شارك كام . لها والسـيدة جينيفر تويل كوربوز مقررا حللقة العمل ٕاسـتيبانسـيو اكسرتو دnز رئيساوانُتخب السـيد  .3
 .ا9امئ املنتدىسينا نيابة عن  اكينكالسـيد بول 

ة الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف وحدد اخلرباء القضاn القانونية والسـياسـية واملؤسسـي .4
 القضاn احملددة. عىلوÂقشوها. وُقدم تعليق  التقليديالتقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف 

 الرئيسـية حتديد القضاn القانونية والسـياسـية واملؤسسـية

لية، ٔاكد اخلرباء حق الشعوب أالصلية يف تقرير بتدبر عدد من الصكوك ا9ولية املتعلقة حبقوق الشعوب أالص  .5
 خيول لها هذا احلق حرية حتديد وضعها السـيايس، والسعي حبرية يف حتقيق منوها �قتصادي و�ج�عي والثقايف.و مصريها. 

املقرر  ٕارياك ٕايرين دايس السـيدةوللشعوب أالصلية السـيادة ا9امئة عىل مواردها عىل النحو املبني يف دراسة ٔاعدهتا  .6
. ومبوجب هذه السـيادة ، بتلكيف من امجلعية العامة لٔالمم املتحدةفريق معل أالمم املتحدة املعين �لشعوب أالصليةل اخلاص

مواردها حىت يف حاالت �سـتخدام غري املسموح به، وعند انقضاء ٔاجل �سـتخدام  عىلحتتفظ الشعوب أالصلية حبقها 
 املرشوع.

بني نظام حق امللكية الفكرية القامئ عىل التجارة والسوق، وبني الطريقة اليت ترى هبا  متأصليوجد عدم توافق و  .7
 .ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدياملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  الشعوب أالصلية

 هذه املالحظات، حتددت قضاn رئيسـية مثل: عىلوبناء  .8

9هيا وعالقهتا هبا  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية  هارف معاالوراثية و  هاواردتصور الشعوب أالصلية مل •
 وحاميهتا لها.

احرتام احلقوق الواردة يف ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية، مبا يف ذ² حق احلصول عىل  •
 املوافقة احلرة واملسـبقة واملسـتنرية.

 حامية املعارف التقليدية معاهدةللشعوب أالصلية عند تطبيق  مراعاة املؤسسات والقوانني التقليدية والعرصية •
 وٕانفاذها.
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    معاجلة القضاn املوضوعيةمعاجلة القضاn املوضوعيةمعاجلة القضاn املوضوعيةمعاجلة القضاn املوضوعية

 وغريها: �ملبادئ التالية اسرتشد اخلرباء يف مواقفهم يف مفاوضات اللجنة .9

 امتثال ا9ول اللزتاماهتا ا9ولية يف جمال حقوق إالنسان فÙ يتعلق �لشعوب أالصلية.  )أ  (

ملعارف وا فÙ يتعلق �ملوارد الوراثية الفكرية ةلكيصاحلها يف جمال امل عىل م احملافظةاحلق يف ة للشعوب أالصلي  )ب (
ويف مراقبهتا وحاميهتا وتطويرها، فضال عن تلقي املساعدة املالية  ،ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية 
 والتقنية.

 احلرة واملسـبقة واملسـتنريةجراءاهتا مبا يف ذ² املوافقة إ و ومؤسساهتا  ومواثيقهاتتحمك قوانني الشعوب أالصلية   )ج (
 يف صنع القرارات املتعلقة مبعارف هذه الشعوب ومواردها.

للشعوب أالصلية سامت ٔاساسـية  ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديوا املوارد الوراثية تُعد  )د (
 يف بقاء هذه الشعوب ورفاهها.للخصائص املمزية لهذه الشعوب، وذات ٔامهية حامسة 

عندما تؤول امللكية الفكرية ٕاىل املã العام دون ترصحي سلمي، حتتفظ الشعوب أالصلية حبقها يف ممتلاكهتا   )ه (
 النتصاف.وُختول احلق يف احلصول عىل سبيل ل

 حيق للشعوب أالصلية تقامس الفوائد بعدل وٕانصاف حيæ يمت �نتفاع مبعارفها ومواردها.  )و (

ب أالصلية احلق يف التمنية �قتصادية دون ٕاضعاف سـيادهتا ا9امئة عىل مواردها، ولها ٔان تنتفع مبعارفها للشعو   )ز (
 ومواردها ملواصê حتقيق هذا الهدف.

    القضاn املوضوعيةالقضاn املوضوعيةالقضاn املوضوعيةالقضاn املوضوعية    عىلعىلعىلعىلتعليقات حمددة تعليقات حمددة تعليقات حمددة تعليقات حمددة 

ٔاشاكل التعبري الثقايف و بشأن املعارف التقليدية القامئ قد يُسـتخدم كبديل ملرشوع املواد  عدم تقدمي نصاخلرباء قرر  .10
وقدموا، عوضا عن ذ²، تعليقا يستند ٕاىل املبادئ  املوحدة املتعلقة �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية . والوثيقة، التقليدي

 الرئيسـية احملددة.

  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديحامية املعارف التقليدية  عىلتعليق 

 ومعايري أالهلية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديلتقليدية تعريف املعارف ا - موضوع امحلاية  .1
عالن أالمم املتحدة بشأن حقوق �ٕ ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية  ينبغي �سرتشاد يف تعريف

 تغطي وبتوصيات الوالnت اليت ٔاسـندهتا أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية، ٕاذ قد ال الشعوب أالصلية
  املصاغة دوليا تنوع سـياقات الشعوب أالصلية. ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف التقليدية قامئة 

) من (د) و(ه) و(و2.1 ، رٔاى ٔاحد اخلرباء رضورة حذف املادةWIPO/GRTKF/IC/24/4وفÙ يتعلق �لوثيقة 
 .إالضافات �ختيارية يف النص اDي قدمه امليّرسِ 

 ن من امحلايةاملسـتفيدو  .2
يتفق اسـتخدام مصطلح "الشعوب أالصلية" مع حقوق الشعوب أالصلية، وينبغي اسـتخدامه بصورة ôبتة يف النص 

  .ٕاالاحمللية حفسب ليس  وامجلاعاتن مه الشعوب أالصلية و (النصوص)، واملسـتفيد
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ومجموعات فرعية ٔاخرى  "أالمم" ويقر بأن داخل "الشعب" قد تكون ٔارس وأفراديشمل مفهوم "الشعوب"  ومع ٔان
. و�لتايل ملكية جامعية، فٕان ملكية املعارف تظل أشاكل التعبري الثقايف التقليديبو منه ٔاوثق صê �ملعارف التقليدية 

 ليس من الرضوري حرص اúموعات الفرعية للشعوب عند حتديد املسـتفيدين.

 نطاق امحلاية .3
ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف  الفكرية ةلكيمل ملتعلقة �اصاحلها احلق يف أن حتافظ عىل مللشعوب أالصلية 

  .ؤان تراقهبا وحتمهيا وتطورها املوارد الوراثيةو ملعارف التقليدية وا

الل قوانيهنا وأعرافها وأنظمهتا و¥ يف املقام أالول عن حامية ملكيهتا الفكرية من خؤ والشعوب أالصلية يه املس
ؤسساهتا وٕاجراءاهتا لصنع القرارات. ومثة حاجة ٕاىل ٔان تتخذ ا9ول تدابري فعا¥، مبا يف أالصلية، وٕادارهتا من خالل م

ذ² تقدمي املساعدة املالية والتقنية، مبا يكفل متكني الشعوب أالصلية من ممارسة تã احلقوق عىل أالصعدة احمللية 
  والوطنية وإالقلميية وا9ولية.

للشعوب أالصلية ٔاو �نتفاع هبا دون  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديتقليدية عارف ال وللحيلو¥ دون الوصول ٕاىل امل
حتديد ٔاحصاب احلقوق الرشعيني، و ترصحي، ينبغي متكني هذه الشعوب من: تعريف املوضوع �سـتخدام مصطلحاهتا، 

وبرشوط متفق علهيا عىل  املوافقة احلرة واملسـبقة واملسـتنريةالتأكيد عىل ٔان االتفاقات متت عن طريق احلصول عىل و 
ٔاساس متبادل، وضامن تقامس املنافع عىل حنو عادل ومنصف، فضال عن ضامن إالفصاح الاكيف واملناسب، وحتديد 

 .ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي�ملعارف التقليدية  التقييدات املتعلقة �النتفاع

حال من أالحوال، ٕاىل  ةنية، لكن دون ٔان يؤدي ذ²، بأيوقد يُطلب ٕاىل ا9ول تأكيد تã أالحاكم يف قوانيهنا الوط 
 حرمان الشعوب أالصلية من حقوقها.

قبل النفاذ ٕاىل  املوافقة احلرة واملسـبقة واملسـتنريةوينبغي أن يكون معيار امحلاية متاكفئا ويتحدد بناء عىل احلصول عىل 
 مقدسة. املعارف و�نتفاع هبا ٔام ال، حىت وٕان مل تكن املعارف رسية ٔاو

 وسـبل �نتصاف وممارسة احلقوق/التطبيق اجلزاءات .4
واسـتخدا�ا احلصول عىل موافقة حرة  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدياحلصول عىل املعارف التقليدية يتطلب 

الشعوب احلصول عىل تã املوافقة، وفقا لقوانني  التخلف عنومسـبقة ومسـتنرية من الشعوب أالصلية. ويُعد 
  املتعلقة �مللكية الفكرية. ة، تعدn عىل حقوقهاأالصلي

عاد¥ ونزهية لتسوية منازعاهتا، والوصول ٕاىل سـبل انتصاف  توينبغي متكني الشعوب أالصلية من اسـتخدام ٕاجراءا
ا¥ من التعدnت عىل حقوقها املتعلقة �مللكية الفكرية  . وينبغي يؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدملعارف التقليدية يف افع�

أالنظمة القانونية القواعد و ٔالعراف والتقاليد و ل  �عتبار الواجبٔان توِيل  لتã �جراءات ولسـبل �نتصاف
  وحلقوق إالنسان ا9ولية. ،املعنيةللشعوب أالصلية 

ول ختُ و  اتؤول امللكية الفكرية ٕاىل املã العام دون ترصحي سلمي، حتتفظ الشعوب أالصلية حبقها يف ممتلاكهت وعندما
   .يف الوقت املناسب اسـتعادهتا، مبا يف ذ² نتصافل اياحلصول عىل سب يف ق احل

وجيوز للقوانني الوطنية اليت ُوضعت �لتشاور التام مع السلطة ا	تصة للشعوب أالصلية، النص عىل حامية حقوق 
. وال ينبغي للقوانني تعبري الثقايف التقليديؤاشاكل ال ملعارف التقليدية يف االشعوب أالصلية املتعلقة �مللكية الفكرية 
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، لشعوبهذه ال  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي�ملعارف التقليدية الوطنية أن تتداخل مع إالجراءات العرفية املرتبطة 
  ما مل حتدد خالف ذ².

ينبغي تطبيق مبدٔا املعامê  ،ليديؤاشاكل التعبري الثقايف التق التقليدية  �ملعارفو�لنظر ٕاىل البعد ا9ويل لالنتفاع 
 امحلاية عرب الوالnت القضائية. تطبيقرضورة بني ا9ول، مثل �ملثل 

 احلقوق ةٕادار  .5
للشعوب أالصلية احلق يف احلفاظ عىل مؤسساهتا السـياسـية والقانونية و�قتصادية و�ج�عية والثقافية املمزية 

  وتعزيزها.

هيئة ٕادارية وطنية بناء عىل طلب من الشعوب أالصلية، ويف ٕاطار من الرشاكة الاكمê  ةوينبغي أن يكون ٕانشاء ٔاي
  .احلرة واملسـبقة واملسـتنرية معها، ولصاحلها، وفقط مع موافقهتا

املؤسسات اليت ٔانشأهتا الشعوب أالصلية نفسها عىل الصعيد الوطين، وتلقت أالموال وا9مع إالداري من احلكومة، و 
  .ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي�ملعارف التقليدية  املتعلقة ملناسـبة محلاية حقوق الشعوب أالصليةيه املؤسسات ا

 �سـتثناءات والتقييدات .6
 .ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي�ملعارف التقليدية �نتفاع  عىلينبغي أن حتدد الشعوب أالصلية التقييدات 

 مدة امحلاية .7
ٕاىل أالبد؛ ²D ينبغي ٔان يكون �نتفاع  لتعبري الثقايف التقليديل  هاؤاشاكل التقليدية  هامعارف  متتã الشعوب أالصلية

عقب انقضاء املدة  الشعوب أالصلية املرشوع هبا ملدة متفق علهيا، رشيطة ٔان تعود مجيع احلقوق املتعلقة �ملعارف ٕاىل
 املتفق علهيا.

 إالجراءات الشلكية .8
 .ي ٕاجراء شلكيالٔ  للشعوب أالصلية وأشاكل التعبري الثقايف التقليديتقليدية املعارف ال ال ختضع حامية 

 التدابري �نتقالية .9
، وتزويدها بسـبل جامعاهتامن  ينبغي منح الشعوب أالصلية فرصة بيان املعارف اليت مت متلكها بصورة غري مرشوعة

 ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية  ملعارفانتصاف عاد¥ ومسـتقê ونزهية ومفتوحة وشفافة للتصدي لمتã ا
 بصورة غري مرشوعة.

 �تساق مع إالطار القانوين العام .10
ينبغي أن يكون الصك داعام بصورة متباد¥، ؤاال يتعارض مع القانون ا9ويل والوطين، وخباصة فÙ يتعلق �لشعوب 

 أالصلية.

 التعاون العابر للحدود .11
لشعوب أالصلية، تُنشأ بأقل قدر من تدخل ا9ول، ٔان تكون منوذجا للتعامل الفعال مع ميكن لهيئة ٕاقلميية ¡بعة ل 

  للشعوب أالصلية يف سـياق �نتقال العابر احلدود. املعارف التقليدية
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  )2013فرباير  Rev.2( )8الوثيقة املوحدة املتعلقة �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية ( عىلتعليق 

  قامئة املصطلحات .1
ث المتã غري املرشوع عندما يمت احلصول عىل املوارد الوراثية للشعوب أالصلية وما يرتبط هبذه املوارد من حيد

وُختول الشعوب احلق يف اجلرب ٔاو  .لهذه الشعوب سـتنريةمعارف تقليدية دون احلصول عىل املوافقة احلرة واملسـبقة وامل 
ابل املوارد اليت اكنت متلكها أو تسـتخد�ا بصورة تقليدية، رد احلق ٔاو احلصول عىل تعويض عادل ومنصف وماك� مق

  .سـتنريةامل سـبقة و امل رة و احل هتاموافقومت مصادرهتا ٔاو أخذها ٔاو اسـتخدا�ا ٔاو ٕاحلاق الرضر هبا دون احلصول عىل 

ويف ، عىل طلب تã الشعوببناء  تُنشأ  ةهيئة وطني ا	تصة" "السلطة الوطنية تكون لشعوب أالصلية،و�لنسـبة ل 
لشعوب أالصلية ل ؤسسات الوطنية املفوافقهتا احلرة واملسـبقة واملسـتنرية. ومب ،لصاحلهإاطار من الرشاكة الاكمê معها، و 

املناسـبة محلاية حقوق  السلطة ا	تصةيه وإالداري،  املايل9مع �احلكومة  ومتدها، اليت تُنشـهئا الشعوب ذاهتا
  لوراثية.مبواردها ا الشعوب أالصلية املتعلقة

 ا9يباجة .2
 و"نتاجئ وتوصيات" هذا التقرير. 9ينبغي أن تعكس ا9يباجة املبادئ الرئيسـية الواردة يف الفقرة 

 ٔاهداف السـياسة العامة .3
حيمي نظام امللكية الفكرية بدرجة كبرية إالبداعات الفكرية اليت ال تستند ٕاىل املعارف التقليدية. وهتدف مفاوضات 

فعال محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ال تمتتع يف اللجنة ٕاىل وضع نظام 
 .نظام امللكية الفكرية يف ظلالوقت الراهن حبامية اكفية 

 موضوع امحلاية .4
 صلية.حقوق ملكية مشـتقة من �نتفاع �ملوارد الوراثية للشعوب االٔ  ةمتتد امحلاية مبوجب الصك لتشمل ٔاي

 املسـتفيدون .5
بأشاكل التعبري الثقايف ينبغي اسـتخدام مصطلح "الشعوب أالصلية" بصورة ôبتة يف مجيع الوôئق الثالث (املتعلقة 

 احمللية.  وامجلاعاتواملعارف التقليدية واملوارد الوراثية). واملسـتفيدون من امحلاية مه الشعوب أالصلية  التقليدي

 نطاقال  .6
ذا القسم، الفقر¡ن الثالثة والرابعة املدرجتان حتت عنوان "نطاق امحلاية" الوارد يف التعليق عىل اعُتمدت، يف ٕاطار ه

  .ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديحامية املعارف التقليدية و 

وجيب ٔان تتضمن ٔاية شهادة امتثال معرتف هبا دوليا، تكون مطلوبة مبوجب رشط إالفصاح، معلومات عن الشعوب 
، وعىل أن االتفاقات سـتنريةامل سـبقة و امل رة و احل ةوافقيث مت احلصول عىل املعرفة ٔاو املورد، ودليال عىل املأالصلية ح 

  .للمنافع، وعىل التقامس املنصف متت بناء عىل رشوط متفق علهيا عىل ٔاساس متبادل

القواعد ومراقبهتا وٕادارهتا. معال برشط إالفصاح، فيجب عىل الشعوب أالصلية ٕانشاء هذه  املعدةؤاما قواعد البياÂت 
يف قاعدة البياÂت  الواردةورمغ ٔانه من املمكن تعيني مؤسسة ٕالدارة قاعدة البياÂت نفسها، تظل ملكية املعلومات 

  هبا يف حوزة ماليك املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املرتبطة هبا. ةاملرتبط واملصادر
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اال ينبغي  تطبيقه عىل نطاق واسع؛ ومن مث� ينبغي ٔاال تُستبعد من امحلاية املشـتقات وليك يكون رشط إالفصاح فع�
واملوارد الوراثية اليت مت احلصول علهيا قبل تطبيق  ،واملعارف التقليدية يف املã العام أالساسـية، والسلع

دة من �نتفاع النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية والتقامس املنصف والعادل للمنافع املسـمتÂغوn بشأن   بروتوكول
  .الوراثية  �ملوارد

وينبغي ملاكتب الرباءات �لزتام �لتحقق من حمتوnت إالفصاح. كام ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية اليت تتلقى الطلبات 
علنت مكصدر للموارد الوراثية وما يرتبط هبا من معارف تقليدية. غ الشعوب أالصلية مىت ا& ِّ   ٔان تبل

هناك تدرج هريم يف سـبل �نتصاف املتاحة للشعوب أالصلية، بل ينبغي ٕا¡حة مجموعة من وال ينبغي ٔان يكون 
  هذه السـبل تشمل العقو�ت املدنية واجلنائية.

 العالقة مع االتفاقات ا9ولية .7
معارفها ومواردها أن يكون داعام بصورة متباد¥  عىلحقوق الشعوب أالصلية  يفيؤثر و الويبو  تعدهينبغي ٔالي صك 

  فÙ يتعلق �لشعوب أالصلية. وبصورة خاصةٔاال يتعارض مع القانون ا9ويل والوطين، و 

املمثل اخلاص ي ام و�نتصاف" اDي وضعه جون راغكام ينبغي عند ٕاعداد الصكوك مراعاة ٕاطار "امحلاية و�حرت 
  .أالعامل لٔالمني العام املعين مبسأ¥ حقوق إالنسان والرشاكت عرب الوطنية وغريها من مؤسسات

ويستند إالطار ٕاىل ثالث راكئز: واجب ا9و¥ يف امحلاية من انهتااكت حقوق إالنسان اليت يرتكهبا الغري، مثل 
ولية الرشكة عن احرتام حقوق إالنسان؛ ورضورة ؤ مؤسسات أالعامل، بوضع سـياسات ولواحئ وأحاكم مناسـبة؛ ومس

  سـتويني القضايئ وغري القضايئ.تعزيز وصول الضحاn ٕاىل سـبل انتصاف فعا¥ عىل امل 

 التعاون ا9ويل .8
املمثê لهذه عىل ا9ول أن تتشاور وتتعاون حبسن نية مع الشعوب أالصلية املعنية من خالل املؤسسات جيب 

تدابري ترشيعية ٔاو ٕادارية ميكن  ةللحصول عىل موافقهتا احلرة واملسـبقة واملسـتنرية وذ² قبل اختاذ وتنفيذ ٔاي الشعوب
عن طريق اح إالداري عن املنشأ ٔاو املصدر نفسه عندما تضع ا9ول مبادئ توجهيية لٕالفص ء. وينطبق اليشهأان متس 
 البحث والفحص ا9ولية. ٕادارات

 التعاون العابر للحدود .9
هذه ل  ينبغي، واحد عندما توجد املوارد الوراثية نفسها يف وضعها الطبيعي يف ٕاقلمي ¡بع ٔالكرث من شعب ٔاصيل

تتعاون من خالل �سـتفادة من قوانيهنا أالصلية. وعندما توجد املوارد الوراثية نفسها يف ٕاقلمي ¡بع الٔكرث  الشعوب أن
اكمê مع الشعوب الرشاكة ٕاطار من ال من شعب ٔاصيل ممثل بأكرث من طرف ينبغي لتã أالطراف أن تتعاون يف 

  عوب أالصلية.أالصلية عن طريق اختاذ تدابري تسـتخدم قوانني وبروتوكوالت الش

 وتكوين الكفاءاتاملساعدة التقنية والتعاون  .10

للشعوب أالصلية احلق يف احلصول عىل املساعدة املالية والتقنية من ا9ول ومن خالل التعاون ا9ويل لغرض المتتع 
  �حلقوق املنصوص علهيا يف ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية.
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        النتاالنتاالنتاالنتاجئجئجئجئ والتوصيات والتوصيات والتوصيات والتوصيات

عالن أالمم �ٕ واملوارد الوراثية  املعارف التقليديةو ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي  سرتشاد يف تعريفينبغي �  ) أ (
أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب  اليت ختولها والnتوأن تتوىل ال ،املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية

 وضع هذه التعريفات. أالصلية

وافقة املواسـتخدا�ا احلصول عىل  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدية يتطلب احلصول عىل املعارف التقليديو   ) ب(
ملقتضيات  وفقا ،احلصول عىل تã املوافقة التخلف عن ويُعدسـتنرية من الشعوب أالصلية. امل سـبقة و امل رة و احل

 .تعدn عىل حقوقهم املتعلقة �مللكية الفكرية، قوانني الشعوب أالصلية

الفكرية ٕاىل املã العام دون ترصحي سلمي، حتتفظ الشعوب أالصلية حبقها يف ممتلاكهتا عندما تؤول امللكية و   (ج)
 وُختول احلق يف احلصول عىل سبيل �نتصاف.

اليت ُوضعت �لتشاور التام مع السلطة ا	تصة للشعوب أالصلية، ٔان تنص عىل حامية  جيوز للقوانني الوطنيةو   (د)
 صلية.حقوق امللكية الفكرية للشعوب االٔ 

عاد¥ ونزهية لتسوية منازعاهتا، والوصول ٕاىل سـبل  توينبغي متكني الشعوب أالصلية من اسـتخدام ٕاجراءا  (ه)
ؤاشاكل التعبري الثقايف ملعارف التقليدية يف اانتصاف فعا¥ من التعدnت عىل حقوقها املتعلقة �مللكية الفكرية 

القواعد ٔالعراف والتقاليد و ل ٔان تويل �عتبار الواجب . وينبغي لتã �جراءات ولسـبل �نتصافالتقليدي
  وحلقوق �نسان ا9ولية. ،املعنيةأالنظمة القانونية للشعوب أالصلية و 

ٕاىل الشعوب تعود مجيع احلقوق املتعلقة �ملعارف  وعىل هذإاىل أالبد؛ معارفها متتã الشعوب أالصلية و   (و)
 ق علهيا. املتف�نتفاع  مدةأالصلية عقب انقضاء 

 .شلكي ٕاجراء ٕاىل ٔاياملعارف التقليدية و  أشاكل التعبري الثقايف التقليديال ختضع حامية و  (ز)

يكون داعام ٔان  فÙ يتعلق مبعارفها ومواردهاحقوق الشعوب أالصلية  يفيؤثر و الويبو  تعدهينبغي ٔالي صك و   (ح)
  فÙ يتعلق �لشعوب أالصلية. ةخاصؤاال يتعارض مع القانون ا9ويل والوطين،  متباد¥بصورة 

ال ميكن لهيئة ٕاقلميية ¡بعة للشعوب أالصلية، تُنشأ بأقل قدر من تدخل ا9ول، أن تكون منوذجا للتعامل الفع� و   (ط)
  مع املعارف التقليدية للشعوب أالصلية يف سـياق �نتقال العابر احلدود.

 ء هذه القاعدةرشط إالفصاح، ٕانشامبوجب  تعدبياÂت  قاعدة ةوجيب عىل الشعوب أالصلية، فÙ يتعلق بأي  (ي)
حىت وٕان قاعدة هذه ال لكية املعلومات املتضمنة يفوحيق للشعوب أالصلية �حتفاظ مب ومراقبهتا وٕادارهتا. 

  مؤسسة ٕالدارهتا. ُعينت

  ."امحلاية و�حرتام و�نتصاف ينبغي عند ٕاعداد الصكوك مراعاة ٕاطار "  (ك)

 

  ق الثاين][ييل ذ² املرف
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 املرفق الثاين

  

اجليوثقافية السـبعة املعرتف هبا يف منتدى أالمم املتحدة ا9امئ  قامئة خرباء الشعوب أالصلية املدعوين من املناطق
  املعين بقضاn الشعوب أالصلية

  )اجليوثقافية (حسب الرتتيب أالجبدي للمناطق

  ٕافريقيا

Eliamani LALTAIKA, Tumaini University Iringa, United Republic of Tanzania 

  املنطقة القطبية الشاملية

Jon Petter GINTAL, Saami Parliament, Norway 

  آسـيا

Jennifer TAULI CORPUZ (Mrs.), Tebtebba Foundation, Philippines 

  أمرياك الالتينية

Estebancio CASTRO DÍAZ, Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena, 
Panama 

  الشاملية أمرياك

Stuart WUTTKE, Assembly of First Nations, Canada 

  منطقة احمليط الهادي

Robert Les MALEZER, National Congress of Australia’s First Peoples, Australia 

  �حتاد الرويس، وآسـيا الوسطى والقوقازورشق ٔاورو�، منطقة 

Gulnara ABBASOVA (Ms.), Foundation for Research and Support of the Indigenous 
Peoples of Crimea, Ukraine 

 

  [هناية املرفقني والوثيقة]

 

 


