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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 يناير 29التارخي: 

 
 
 

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون السادسةالدورة 

ىل مارس  42جنيف، من   4102 أأبريل 2اإ
 
 

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

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل قرار  .0 ر )اللجنة( كرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكو اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفيُشار اإ
 بدمع تنظمي حلقات  WIPO/GRTKF/IC/20/10)وثيقة( من ال)د 110الفقرة انظر )العرشيناذلي اختذته يف دورهتا 

دراسة بشأأن مشاركة املراقبني من مرشوع  00و 01لجنة كام ورد يف الفقرتني ال  خلرباء الشعوب الأصلية قبل دوراتمعل 
 (.WIPO/GRTKF/IC/20/7معل اللجنة )انظر الوثيقة يف 

أأمانة الويبو ابلتعاون مع أأمانة منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي ا للقرار اذلي اختذته اللجنة نظمت ووفق .4
واملعارف  شأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةحلقة معل خرباء الشعوب الأصلية ب الشعوب الأصلية )أأمانة املنتدى ادلامئ(، 

ىل  01)حلقة العمل( يف مقر الويبو يف الفرتة من  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية  بريل  40اإ  .4102اإ

حدى  .2 ىل اإ املناطق واختارت أأمانة الويبو وأأمانة املنتدى ادلامئ س بعة خرباء من الشعوب الأصلية ينمتي لك مهنم اإ
ىل يضو واحد من املنتدى ادلامئ وأ خر من أأمانة املنتدى  اليت حددهاالس بع جعاميية والثقافية الا ضافة اإ املنتدى ادلامئ، اإ

ىل اجلهات املراقبة املعمتدةللمشاركة يف حلقة العمل. كام ُدييت ادلول الأيضاء  ادلامئ املشاركة يف احللقة بصفة  دلى اللجنة اإ
س تيبانس يو اكسرتو دايزقد انتخب خرباء الشعوب الأصلية الس يد معال بقرار اللجنة. و  مراقب جنيفر من بامن، والس يدة  اإ

 من الفلبني عىل التوايل رئيسا ومقررا حللقة العمل. اتويل كوربوز
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، طلبت أأمانة املنتدى ادلامئ، 4102نومفرب  02ورساةل تذكري مؤرخة يف  4102يونيو  42ويف رساةل مؤرخة يف  .2
ىل اللجنة تقرير حلقة العمل اذلي ايمتده خرباء الشعوب الأصلية  بصفته مراقبا معمتدا دلى اللجنة، أأن تقدم أأمانة الويبو اإ

عالميةبوصفه وثيقة   .لثاينا، ابلصيغة اليت ورد هبا، كام ترد قامئة بأأسامء اخلرباء يف املرفق الأوليف املرفق  يرد التقريرو . اإ

ن اللجنة مديوة لالإحاطة علام هبذه  .2 اإ
 الوثيقة ومرفقهيا.

 

]ييل ذكل املرفقان[
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 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  خرباء الشعوب الأصلية بشأأنحلقة معل 

ىل  01جنيف، من   4102 أأبريل 40اإ

 تقرير حلقة العمل

ىل  01الفرتة من يف جنيف، يف  حلقة معل خرباء الشعوب الأصليةُيقدت  .0 بريل  40اإ . واختري اخلرباء من 4102اإ
قضااي الشعوب الأصلية ب املعينللأمم املتحدة  ادلامئ الأصلية اليت حددها املنتدى للشعوب املناطق الاجعاميية والثقافية الس بع

اتحة من أأجل  (املنتدى ادلامئ)  .واسععىل نطاق متثيل شعوب العامل اإ

 ،من أأمانة الويبو تشوككوندي  كعباجوالس يد  ن ليغرانالس يد س ميو وافتتح حلقة العمل املشاركون يف التنظمي .4
 ادلامئ. املنتدىأأمانة نيا ساملكومب من والس يدة سو 

س تيبانس يو اكسرتو دايز رئيساوانُتخب الس يد  .2 شارك كام . لها والس يدة جينيفر تويل كوربوز مقررا حللقة العمل اإ
 .ادلامئ املنتدىسينا نيابة ين  اكينكالس يد بول 

عارف وحدد اخلرباء القضااي القانونية والس ياس ية واملؤسس ية الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية وامل .2
 القضااي احملددة. عىلوانقشوها. وقُدم تعليق  التقليديالتقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 الرئيس ية حتديد القضااي القانونية والس ياس ية واملؤسس ية

بتدبر عدد من الصكوك ادلولية املتعلقة حبقوق الشعوب الأصلية، أأكد اخلرباء حق الشعوب الأصلية يف تقرير  .2
 ها هذا احلق حرية حتديد وضعها الس يايس، والسعي حبرية يف حتقيق منوها الاقتصادي والاجعاميي والثقايف.خيول ل و مصريها. 

يرين دايس املقرر  الس يدةوللشعوب الأصلية الس يادة ادلامئة عىل مواردها عىل النحو املبني يف دراسة أأعدهتا  .6 رياك اإ اإ
مم املتحدةةفريق معل الأمم املتحدة املعين ابلشعوب الأصليل اخلاص . ومبوجب هذه الس يادة ، بتلكيف من امجلعية العامة للأ

مواردها حىت يف حالت الاس تخدام غري املسموح به، ويند انقضاء أأجل الاس تخدام  عىلحتتفظ الشعوب الأصلية حبقها 
 املرشوع.

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

 هذه املالحظات، حتددت قضااي رئيس ية مثل: عىلوبناء  .1

 دلهيا وعالقهتا هبا  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية  هامعارف الوراثية و  هاواردتصور الشعوب الأصلية مل
 وحاميهتا لها.

  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية، مبا يف ذكل حق احلصول عىل احرتام احلقوق الواردة يف اإ
 املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية.

  حامية املعارف التقليدية معاهدةية للشعوب الأصلية يند تطبيق مراعاة املؤسسات والقوانني التقليدية والعص 
نفاذها.  واإ
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 معاجلة القضااي املوضويية

 وغريها: ابملبادئ التالية اسرتشد اخلرباء يف مواقفهم يف مفاوضات اللجنة .1

 امتثال ادلول للزتاماهتا ادلولية يف جمال حقوق الإنسان فامي يتعلق ابلشعوب الأصلية. (أأ  )

ملعارف وا فامي يتعلق ابملوارد الوراثية الفكرية ةلكيصاحلها يف جمال امل عىل م احملافظةاحلق يف صلية للشعوب الأ  (ب )
ويف مراقبهتا وحاميهتا وتطويرها، فضال ين تلقي املساعدة املالية  ،وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية 

 والتقنية.

 احلرة واملس بقة واملس تنريةجراءاهتا مبا يف ذكل املوافقة اإ ومؤسساهتا و  ومواثيقهاتتحمك قوانني الشعوب الأصلية  (ج )
 يف صنع القرارات املتعلقة مبعارف هذه الشعوب ومواردها.

للشعوب الأصلية سامت أأساس ية  ملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديوا املوارد الوراثية تُعد (د )
 مهية حامسة يف بقاء هذه الشعوب ورفاهها.للخصائص املمزية لهذه الشعوب، وذات أأ 

ىل املكل العام دون تصحي سلمي، حتتفظ الشعوب الأصلية حبقها يف ممتلاكهتا  (ه ) يندما تؤول امللكية الفكرية اإ
 النتصاف.وخُتول احلق يف احلصول عىل سبيل ل

نصاف حيامث يمت الانتفاع مبعارفها وموا (و )  ردها.حيق للشعوب الأصلية تقامس الفوائد بعدل واإ

ضعاف س يادهتا ادلامئة عىل مواردها، ولها أأن تنتفع مبعارفها  (ز ) للشعوب الأصلية احلق يف التمنية الاقتصادية دون اإ
 ومواردها ملواصةل حتقيق هذا الهدف.

 القضااي املوضويية عىلتعليقات حمددة 

وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدية بشأأن املعارف القامئ قد يُس تخدم كبديل ملرشوع املواد  عدم تقدمي نصاخلرباء قرر  .01
ىل املبادئ  املوحدة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية . والوثيقة، التقليدي وقدموا، يوضا ين ذكل، تعليقا يستند اإ

 الرئيس ية احملددة.

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديحامية املعارف التقليدية  عىلتعليق 

 ومعايري الأهلية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديتعريف املعارف التقليدية  -موضوع امحلاية  .0

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق ابإ وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية  ينبغي الاسرتشاد يف تعريف
ذ قد ل تغطي وبتوصيات الولايت اليت أأس ندهتا الأمم املتحدة بش الشعوب الأصلية أأن حقوق الشعوب الأصلية، اإ

 املصاغة دوليا تنوع س ياقات الشعوب الأصلية. وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف التقليدية قامئة 

( من )د( و)ه( و)و4.0 ، رأأى أأحد اخلرباء رضورة حذف املادةWIPO/GRTKF/IC/24/4وفامي يتعلق ابلوثيقة 
 .النص اذلي قدمه امليّسِ الإضافات الاختيارية يف 

 املس تفيدون من امحلاية .4

يتفق اس تخدام مصطلح "الشعوب الأصلية" مع حقوق الشعوب الأصلية، وينبغي اس تخدامه بصورة اثبتة يف النص 
لاحمللية حفسب ليس  وامجلاعاتن مه الشعوب الأصلية و )النصوص(، واملس تفيد  .اإ
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أأن داخل "الشعب" قد تكون أأرس وأأفراد ومجموعات فريية أأخرى "الأمم" ويقر بيشمل مفهوم "الشعوب"  ومع أأن
ن ملكية املعارف تظل أأشاكل التعبري الثقايف التقليديبو منه أأوثق صةل ابملعارف التقليدية  . وابلتايل ملكية جاميية، فاإ

 ليس من الرضوري حص اجملموعات الفريية للشعوب يند حتديد املس تفيدين.

 نطاق امحلاية .2

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف  الفكرية ةلكيمل املتعلقة ابصاحلها احلق يف أأن حتافظ عىل ملية للشعوب الأص 
 .وأأن تراقهبا وحتمهيا وتطورها املوارد الوراثيةو ملعارف التقليدية وا

نظمهتا الل قوانيهنا وأأيرافها وأأ وةل يف املقام الأول ين حامية ملكيهتا الفكرية من خؤ والشعوب الأصلية يه املس
ىل أأن تتخذ ادلول تدابري فعاةل، مبا يف  جراءاهتا لصنع القرارات. ومثة حاجة اإ دارهتا من خالل مؤسساهتا واإ الأصلية، واإ

ذكل تقدمي املساعدة املالية والتقنية، مبا يكفل متكني الشعوب الأصلية من ممارسة تكل احلقوق عىل الأصعدة احمللية 
قلميية وادلولية.  والوطنية والإ

ىل املو  للشعوب الأصلية أأو الانتفاع هبا دون  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديعارف التقليدية للحيلوةل دون الوصول اإ
حتديد أأحصاب احلقوق الرشييني، و تصحي، ينبغي متكني هذه الشعوب من: تعريف املوضوع ابس تخدام مصطلحاهتا، 

وبرشوط متفق علهيا عىل  املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنريةالتأأكيد عىل أأن التفاقات متت ين طريق احلصول عىل و 
أأساس متبادل، وضامن تقامس املنافع عىل حنو عادل ومنصف، فضال ين ضامن الإفصاح الاكيف واملناسب، وحتديد 

 .وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديابملعارف التقليدية  التقييدات املتعلقة ابلنتفاع

ىل ادلول  ىل  ةتأأكيد تكل الأحاكم يف قوانيهنا الوطنية، لكن دون أأن يؤدي ذكل، بأأيوقد يُطلب اإ حال من الأحوال، اإ
 حرمان الشعوب الأصلية من حقوقها.

ىل  املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنريةوينبغي أأن يكون معيار امحلاية متاكفئا ويتحدد بناء عىل احلصول عىل  قبل النفاذ اإ
ن مل تكن املعارف رسية أأو مقدسة.املعارف والانتفاع هبا أأم   ل، حىت واإ

 وس بل الانتصاف وممارسة احلقوق/التطبيق اجلزاءات .2

واس تخداهما احلصول عىل موافقة حرة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياحلصول عىل املعارف التقليدية يتطلب 
الشعوب وافقة، وفقا لقوانني احلصول عىل تكل امل التخلف ينومس بقة ومس تنرية من الشعوب الأصلية. ويُعد 

 املتعلقة ابمللكية الفكرية. الأصلية، تعداي عىل حقوقها

جراءا ىل س بل انتصاف  توينبغي متكني الشعوب الأصلية من اس تخدام اإ عادةل ونزهية لتسوية منازعاهتا، والوصول اإ
. وينبغي وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديملعارف التقليدية يف افعَّاةل من التعدايت عىل حقوقها املتعلقة ابمللكية الفكرية 

الأنظمة القانونية القواعد و لأيراف والتقاليد و ل  الايتبار الواجبأأن تويِل  لتكل الاجراءات ولس بل الانتصاف
 وحلقوق الإنسان ادلولية. ،املعنيةللشعوب الأصلية 

ىل املكل العام دون تص ويندما ول ختُ و  احي سلمي، حتتفظ الشعوب الأصلية حبقها يف ممتلاكهتتؤول امللكية الفكرية اإ
  .يف الوقت املناسب اس تعادهتا، مبا يف ذكل نتصافل اياحلصول عىل سب يف ق احل

وجيوز للقوانني الوطنية اليت ُوضعت ابلتشاور التام مع السلطة اخملتصة للشعوب الأصلية، النص عىل حامية حقوق 
. ول ينبغي للقوانني وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديملعارف التقليدية يف اابمللكية الفكرية الشعوب الأصلية املتعلقة 
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، لشعوبهذه ال  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديابملعارف التقليدية الوطنية أأن تتداخل مع الإجراءات العرفية املرتبطة 
 ما مل حتدد خالف ذكل.

ىل البعد ادلويل لالنتفاع ينبغي تطبيق مبدأأ املعامةل  ،وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية  ابملعارف وابلنظر اإ
 امحلاية عرب الولايت القضائية. تطبيقرضورة بني ادلول، مثل ابملثل 

دار  .2  احلقوق ةاإ

املمزية للشعوب الأصلية احلق يف احلفاظ عىل مؤسساهتا الس ياس ية والقانونية والاقتصادية والاجعاميية والثقافية 
 وتعزيزها.

نشاء أأي طار من الرشاكة الاكمةل  ةوينبغي أأن يكون اإ دارية وطنية بناء عىل طلب من الشعوب الأصلية، ويف اإ هيئة اإ
 .احلرة واملس بقة واملس تنرية معها، ولصاحلها، وفقط مع موافقهتا

ل وادلمع الإداري من احلكومة، املؤسسات اليت أأنشأأهتا الشعوب الأصلية نفسها عىل الصعيد الوطين، وتلقت الأمواو 
 .وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديابملعارف التقليدية  املتعلقة يه املؤسسات املناس بة محلاية حقوق الشعوب الأصلية

 الاس تثناءات والتقييدات .6

 .التقليديوأأشاكل التعبري الثقايف ابملعارف التقليدية الانتفاع  عىلينبغي أأن حتدد الشعوب الأصلية التقييدات 

 مدة امحلاية .7

ىل الأبد؛ ذلكل ينبغي أأن يكون الانتفاع  لتعبري الثقايف التقليديل  هاوأأشاكل التقليدية  هامعارف  متتكل الشعوب الأصلية اإ
ىل يقب انقضاء املدة  الشعوب الأصلية املرشوع هبا ملدة متفق علهيا، رشيطة أأن تعود مجيع احلقوق املتعلقة ابملعارف اإ

 املتفق علهيا.

 الإجراءات الشلكية .1

جراء شلكيلأ  للشعوب الأصلية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف التقليدية ل ختضع حامية   .ي اإ

 التدابري الانتقالية .1

، وتزويدها بس بل جامعاهتامن  ينبغي منح الشعوب الأصلية فرصة بيان املعارف اليت مت متلكها بصورة غري مرشوعة
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديملعارف التقليدية ونزهية ومفتوحة وشفافة للتصدي لمتكل ا انتصاف عادةل ومس تقةل

 بصورة غري مرشوعة.

 الاتساق مع الإطار القانوين العام .01

ينبغي أأن يكون الصك دايام بصورة متبادةل، وأأل يتعارض مع القانون ادلويل والوطين، وخباصة فامي يتعلق ابلشعوب 
 الأصلية.

 ون العابر للحدودالتعا .00

قلميية اتبعة للشعوب الأصلية، تُنشأأ بأأقل قدر من تدخل ادلول، أأن تكون منوذجا للتعامل الفعال مع  ميكن لهيئة اإ
 للشعوب الأصلية يف س ياق الانتقال العابر احلدود. املعارف التقليدية
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 (4102فرباير  1) (Rev.2)الوثيقة املوحدة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  عىلتعليق 

 قامئة املصطلحات .0

حيدث المتكل غري املرشوع يندما يمت احلصول عىل املوارد الوراثية للشعوب الأصلية وما يرتبط هبذه املوارد من 
وخُتول الشعوب احلق يف اجلرب أأو  .لهذه الشعوب س تنريةمعارف تقليدية دون احلصول عىل املوافقة احلرة واملس بقة وامل 

ق أأو احلصول عىل تعوي  عادل ومنصف وماك ئ مقابل املوارد اليت اكنت متلكها أأو تس تخدهما بصورة تقليدية، رد احل
حلاق الرضر هبا دون احلصول عىل   .س تنريةامل س بقة و امل رة و احل هتاموافقومت مصادرهتا أأو أأخذها أأو اس تخداهما أأو اإ

ويف عىل طلب تكل الشعوب، بناء  تُنشأأ  ةهيئة وطني ة"اخملتص "السلطة الوطنية تكون لشعوب الأصلية،وابلنس بة ل 
طار من الرشاكة الاكمةل معها، و  لشعوب الأصلية ل ؤسسات الوطنية املفوافقهتا احلرة واملس بقة واملس تنرية. ومب ،لصاحلهااإ

املناس بة محلاية حقوق  السلطة اخملتصةيه والإداري،  املايلدلمع اباحلكومة  ومتدها، اليت تُنش هئا الشعوب ذاهتا
 مبواردها الوراثية. الشعوب الأصلية املتعلقة

 ادليباجة .4

 و"نتاجئ وتوصيات" هذا التقرير. 1ينبغي أأن تعكس ادليباجة املبادئ الرئيس ية الواردة يف الفقرة 

 أأهداف الس ياسة العامة .2

ىل املعارف التقليدية. وهتدف مفاوضات حيمي نظام امللكية الفكرية بدرجة كبرية الإبداعات الفكرية اليت ل تستند اإ 
ىل وضع نظام فعال محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ل تمتتع يف  اللجنة اإ

 .نظام امللكية الفكرية يف ظلالوقت الراهن حبامية اكفية 

 موضوع امحلاية .2

 حقوق ملكية مش تقة من الانتفاع ابملوارد الوراثية للشعوب الأصلية. ةمتتد امحلاية مبوجب الصك لتشمل أأي

 املس تفيدون .2

بأأشاكل التعبري الثقايف ينبغي اس تخدام مصطلح "الشعوب الأصلية" بصورة اثبتة يف مجيع الواثئق الثالث )املتعلقة 
 احمللية.  وامجلاعاتشعوب الأصلية واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية(. واملس تفيدون من امحلاية مه ال  التقليدي

 نطاقال  .6

طار هذا القسم، الفقراتن الثالثة والرابعة املدرجتان حتت ينوان "نطاق امحلاية" الوارد يف التعليق عىل  ايُتمدت، يف اإ
 .أأشاكل التعبري الثقايف التقليديحامية املعارف التقليدية و 

تكون مطلوبة مبوجب رشط الإفصاح، معلومات ين الشعوب وجيب أأن تتضمن أأية شهادة امتثال معرتف هبا دوليا، 
، وعىل أأن التفاقات س تنريةامل س بقة و امل رة و احل ةوافقالأصلية حيث مت احلصول عىل املعرفة أأو املورد، ودليال عىل امل

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

دارهتا.  املعدةوأأما قواعد البياانت  نشاء هذه القواعد ومراقبهتا واإ معال برشط الإفصاح، فيجب عىل الشعوب الأصلية اإ
يف قاعدة البياانت  الواردةورمغ أأنه من املمكن تعيني مؤسسة لإدارة قاعدة البياانت نفسها، تظل ملكية املعلومات 

 الوراثية املرتبطة هبا. هبا يف حوزة ماليك املعارف التقليدية واملوارد ةاملرتبط واملصادر
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وليك يكون رشط الإفصاح فعَّال ينبغي تطبيقه عىل نطاق واسع؛ ومن مثَّ ينبغي أأل تُستبعد من امحلاية املش تقات 
واملوارد الوراثية اليت مت احلصول علهيا قبل تطبيق  ،واملعارف التقليدية يف املكل العام الأساس ية، والسلع

ىل املوارد الوراثية والتقامس املنصف والعادل للمنافع املس متدة من الانتفاع النفاانغواي بشأأن  بروتوكول ذ اإ
 .الوراثية ابملوارد

وينبغي ملاكتب الرباءات الالزتام ابلتحقق من حمتوايت الإفصاح. كام ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية اليت تتلقى الطلبات 
 الوراثية وما يرتبط هبا من معارف تقليدية. أأن تبلِّغ الشعوب الأصلية مىت ُأعلنت مكصدر للموارد

اتحة مجموعة من  ول ينبغي أأن يكون هناك تدرج هريم يف س بل الانتصاف املتاحة للشعوب الأصلية، بل ينبغي اإ
 هذه الس بل تشمل العقوابت املدنية واجلنائية.

 العالقة مع التفاقات ادلولية .7

معارفها ومواردها أأن يكون دايام بصورة متبادةل  عىلب الأصلية حقوق الشعو  يفيؤثر و الويبو  تعدهينبغي لأي صك 
 فامي يتعلق ابلشعوب الأصلية. وبصورة خاصةوأأل يتعارض مع القانون ادلويل والوطين، 

طار "امحلاية والاحرت  عداد الصكوك مراعاة اإ املمثل اخلاص ي ام والانتصاف" اذلي وضعه جون راغكام ينبغي يند اإ
 .ين مبسأأةل حقوق الإنسان والرشاكت عرب الوطنية وغريها من مؤسسات الأياملللأمني العام املع

ىل ثالث راكئز: واجب ادلوةل يف امحلاية من انهتااكت حقوق الإنسان اليت يرتكهبا الغري، مثل  ويستند الإطار اإ
الإنسان؛ ورضورة ولية الرشكة ين احرتام حقوق ؤ مؤسسات الأيامل، بوضع س ياسات ولواحئ وأأحاكم مناس بة؛ ومس

ىل س بل انتصاف فعاةل عىل املس تويني القضايئ وغري القضايئ.  تعزيز وصول الضحااي اإ

 التعاون ادلويل .1

املمثةل لهذه عىل ادلول أأن تتشاور وتتعاون حبسن نية مع الشعوب الأصلية املعنية من خالل املؤسسات جيب 
دارية ميكن  ةوذكل قبل اختاذ وتنفيذ أأي للحصول عىل موافقهتا احلرة واملس بقة واملس تنرية الشعوب تدابري ترشيعية أأو اإ
فص ء. وينطبق اليشأأن متسها ين طريق اح الإداري ين املنشأأ أأو املصدر نفسه يندما تضع ادلول مبادئ توجهيية لالإ

دارات  البحث والفحص ادلولية. اإ

 التعاون العابر للحدود .1

قلمي اتبع لأكرث من شعب أأصيليندما توجد املوارد الوراثية نفسها يف وضعها الط  هذه ل  ينبغي، واحد بيعي يف اإ
قلمي اتبع لأكرث  الشعوب أأن تتعاون من خالل الاس تفادة من قوانيهنا الأصلية. ويندما توجد املوارد الوراثية نفسها يف اإ

طار من ال من شعب أأصيل ممثل بأأكرث من طرف ينبغي لتكل الأطراف أأن تتعاون يف  شعوب اكمةل مع ال الرشاكة اإ
 الأصلية ين طريق اختاذ تدابري تس تخدم قوانني وبروتوكولت الشعوب الأصلية.

 وتكوين الكفاءاتاملساعدة التقنية والتعاون  .01

للشعوب الأصلية احلق يف احلصول عىل املساعدة املالية والتقنية من ادلول ومن خالل التعاون ادلويل لغرض المتتع 
عالن   الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية.ابحلقوق املنصوص علهيا يف اإ
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 النتاجئ والتوصيات

عالن الأمم ابإ واملوارد الوراثية  املعارف التقليديةو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  ينبغي الاسرتشاد يف تعريف ( أأ )
الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب  اليت ختولها ولايتوأأن تتوىل ال ،املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية

 وضع هذه التعريفات. الأصلية

وافقة املواس تخداهما احلصول عىل  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدييتطلب احلصول عىل املعارف التقليدية و  ( ب)
ت ملقتضيا وفقا ،احلصول عىل تكل املوافقة التخلف ين ويُعدس تنرية من الشعوب الأصلية. امل س بقة و امل رة و احل

 .تعداي عىل حقوقهم املتعلقة ابمللكية الفكرية، قوانني الشعوب الأصلية

ىل املكل العام دون تصحي سلمي، حتتفظ الشعوب الأصلية حبقها يف ممتلاكهتا و  )ج( يندما تؤول امللكية الفكرية اإ
 وخُتول احلق يف احلصول عىل سبيل الانتصاف.

شاور التام مع السلطة اخملتصة للشعوب الأصلية، أأن تنص عىل حامية اليت ُوضعت ابلت  جيوز للقوانني الوطنيةو  )د(
 حقوق امللكية الفكرية للشعوب الأصلية.

جراءا )ه( ىل س بل  توينبغي متكني الشعوب الأصلية من اس تخدام اإ عادةل ونزهية لتسوية منازعاهتا، والوصول اإ
وأأشاكل التعبري الثقايف ملعارف التقليدية يف اانتصاف فعاةل من التعدايت عىل حقوقها املتعلقة ابمللكية الفكرية 

القواعد لأيراف والتقاليد و ل أأن تويل الايتبار الواجب . وينبغي لتكل الاجراءات ولس بل الانتصافالتقليدي
 وحلقوق الانسان ادلولية. ،املعنيةنظمة القانونية للشعوب الأصلية الأ و 

ىل الأبد؛ معارفها متتكل الشعوب الأصلية و  )و( ىل الشعوب تعود مجيع احلقوق املتعلقة ابملعارف  وعىل هذااإ اإ
 املتفق علهيا. الانتفاع  مدةالأصلية يقب انقضاء 

ىل أأياملعارف التقليدية و  يديأأشاكل التعبري الثقايف التقل ل ختضع حامية و )ز( جراء اإ  .شلكي اإ

يكون دايام أأن  فامي يتعلق مبعارفها ومواردهاحقوق الشعوب الأصلية  يفيؤثر و الويبو  تعدهينبغي لأي صك و  )ح(
 فامي يتعلق ابلشعوب الأصلية. خاصةوأأل يتعارض مع القانون ادلويل والوطين،  متبادةلبصورة 

قلميية و  )ط( ال اتبعة للشعوب الأصلية، تُنشأأ بأأقل قدر من تدخل ادلول، أأن تكون منوذجا للتعامل الفعَّ ميكن لهيئة اإ
 مع املعارف التقليدية للشعوب الأصلية يف س ياق الانتقال العابر احلدود.

نشامبوجب  تعدقاعدة بياانت  ةوجيب عىل الشعوب الأصلية، فامي يتعلق بأأي )ي(  ء هذه القاعدةرشط الإفصاح، اإ
دارهتا. ومراق  ن قاعدة هذه ال لكية املعلومات املتضمنة يفوحيق للشعوب الأصلية الاحتفاظ مب بهتا واإ حىت واإ

  مؤسسة لإدارهتا. ُيينت

طار " )ك( عداد الصكوك مراعاة اإ  ."امحلاية والاحرتام والانتصاف ينبغي يند اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين

اجليوثقافية الس بعة املعرتف هبا يف منتدى الأمم املتحدة ادلامئ  قامئة خرباء الشعوب الأصلية املديوين من املناطق
 املعين بقضااي الشعوب الأصلية

 (اجليوثقافية الأجبدي للمناطق )حسب الرتتيب

فريقيا  اإ

Eliamani LALTAIKA, Tumaini University Iringa, United Republic of Tanzania 

 املنطقة القطبية الشاملية

Jon Petter GINTAL, Saami Parliament, Norway 

 أ س يا

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

 الالتينيةأأمرياك 

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

 الشاملية أأمرياك

Stuart WUTTKE, Assembly of First Nations, Canada 

 منطقة احمليط الهادي

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

 الاحتاد الرويس، وأ س يا الوسطى والقوقازورشق أأورواب، منطقة 

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

 

 ]هناية املرفقني والوثيقة[

 

 


