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تنبيه: ليس �لغرK من �ملعلوما� �لو�&@2 في هذ� �لكتيب ,� تكو� بديال عن �ملشو&2 �لقانونية ألهل 
�ملهنة، !Sمنا يقتصر �لغرK منها ,ساسا على تقدمي معلوما� ,ساسية عن �ملسألة موضع �لبحث.

!قد �ستخرجت بعض �لصو& �لو�&@2 في هذ� �لكتيب من قو�عد �لبيانا� �لتي تتوفر في �لسوT !تشتر% 
فيها �لويبو.

!يرجع �لفضل في Sعد�@ صو& �لغالS 9لى: (1) ,نا كا&فالو (!كذلك صو&2 �لصفحة 3)، (2) !منظمة �ألغذية 
!�لز&�عة /b/19469. بيز�&D، (4) !منظمة �ألغذية !�لز&�عة /b/14904. @. ,!نوفريو.
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 	حملتويا� 	ملعا�
 	لتقليدية
	ملعا�
 	لتقليدية: مدخل

١ �لى مستقبل متنو� �مستد	� 
٢ نظر� مجملة 
٤ مفاهيم %ساسية 
٤ �لتعا�يف ��ملصطلحا� �ملستخدمة 

ما هي �لتحديا� �لتي تو�جه 
٧ &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية؟ 

ما هو نو* �حلماية �لقانونية
١٠ للمعا�# �لتقليدية؟ 
١١ &شكا, �حلماية 

	حلماية 	ملوجبة – �قر	� حقو* 	مللكية 
١٦ 	لفكرية في 	ملعا�
 	لتقليدية 

�النتفا* بقو�نني �مللكية �لفكرية 
١٧ �لنافذ6 حاليا 

تكييف �مللكية �لفكرية �حلالية 
٢٠ بتد�بير من نو* خا: 

�النتفا* بحقو@ �ستئثا�ية 
٢٠ من نو* خا: 

مفاهيم قانونية &خرA حلماية 
٢٣ �ملعا�# �لتقليدية 

 
	حلماية 	لدفاعية – �قاية 	ملعا�
	لتقليدية من حقو* 	مللكية 	لفكرية 

٢٦ غير 	ملشر�عة 
تعديل &نظمة �لويبو �ملطبقة حاليا 

٢٨   ��I�لبر�6 ��Jإل
٣٠  ��Iلكفا�عملية خللق  ���J&

٣١ 	خلامتة 

	ملعا�
 	لتقليدية: مدخل �لى 
مستقبل متنو� �مستد	�

تعتز �Qتمعا� �ألصلية ��حمللية عن حق باملعا�# 
�لتقليدية على &ساT &نها جزI من هويتها 

�لثقافية، �من �ألهمية مبكاV �حملافظة على &نظمة 
�ملعا�# �\تلفة �لتي تفضي Zلى �JYها� �ملعا�# 

�لتقليدية لضماV �فاهيتها �تنميتها �ملستد�مة 
�حيويتها �لفكرية ��لثقافية في �ملستقبل. �متثل 
�ملعا�# �لتقليدية للعديد من �Qتمعا� جزI� من 
نظر6 عاملية شمولية، �هي ال تنفصل عن طريقة 
معيشتها �قيمها �لثقافية �معتقد�تها �لر�حية 

�&نظمتها �لقانونية �لعرفية. �يعني bلك &نها 
حيوية للحفاf ليس على �ملعرفة فقط، �Zمنا على 

�لبيئة �الجتماعية ��لطبيعية �لتي هي جزI ال 
يتجز& منها &يضا.

�متثل �ملعا�# �لتقليدية عنصر� عمليا قويا، حيث 
&نها غالبا ما تتطو� جزئيا كرJ فعل فكرi لضر���� 
�حليا6. �يعني bلك &نها قد تعوJ بالنفع �ملباشر �غير 
�ملباشر على �Qتمع بصو�6 &عم. �ثمة &مثلة عديد6 
على تكنولوجيا� مهمة تنشأ مباشر6 عن �ملعا�# 

�لتقليدية. غير &V �لبعض يسعى Zلى �النتفا* 
باملعا�# �لتقليدية، �على �ألخص ألغر�q صناعية 
�جتا�ية، فيخشى &صحابها من �ختالسها �متلكها 

غير �ملشر�* �عدu �إلقر�� بد��هم �Zسهامهم 
&� �حتر�مه. �يتمثل &حد حتديا� �لعصر �حلديث 

 �Jلكفيلة بدعم �تعزيز مصا�لوسائل � JيجاZ في
�ملعا�# �لتقليدية، حتى في &�قا� �لتحوال� 
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��لتغير�� �الجتماعية، لتتمكن &جيا, �ملستقبل 
من �لتمتع بثما� �ملعا�# �لتقليدية، �يصبح 

بإمكا V�Qتمعا� �لتقليدية &V تو�صل تقدمها 
��JYها�ها على نحو يتمشى مع قيمها �مصاحلها 

�خلاصة. �يشدJ &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية في 
نفس �لوقت على ضر��6 منع �لغير من �النتفا* 

 Vلتقليدية على نحو غير مناسب �بد��مبعا�فهم 
 uمة لالقتساYلال�لترتيبا� � bتخا�فقتهم ��مو
�ملنصف للمنافع. �يؤiJ كل bلك Zلى �ملطالبة 

عموما باحتر�u قيم �Zسهاما� ��هتماما� &صحا$ 
�ملعا�# �لتقليدية ��العتر�# بها على نطا@ &�سع.

نظر� مجملة

يتمثل هذ� �لنو* من �لتحدi في مجموعة من 
�حلاال� �ملباشر6 ��لعملية، ��ألمثلة على bلك هي 

كالتالي:

نح للمعاجلني �لتقليديني في  من �ملرتقب &V مي�  –
سامو� مبوجب �تفا@ &برu مؤخر� قسم من &�با� 

�J�I جديد ملعاجلة مرq �إليدY، يعتمد على 
معا�فهم بشجرmamala" 6"؛

ستتقاسم قبيلة "Kani" �ملقيمة في جنو$   –
�لهند �أل�با� �لناجمة عن �J�I جديد ملما�سي 
�لرياضة �لبدنية يستند Zلى معا�فها بالنبا� 

�لطبي "arogyapaacha"؛
�عترq ممثلوV عن &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية   –

على Zصد�� بر�I�� تستند Zلى معا�فهم 
 J�لتقليدية (فيما يتعلق مثال باستعما, مو�
مستخرجة من شجرneem" 6" ��ستعما, 

�لكركم كعامل اللتئاu �جلر��)؛
&ثبتت �ملعا�# �إليكولوجية �لتقليدية   –

للمجتمعا� �ألصلية في كند� &نها تفيد في 
�لتخطيط للبيئة �JZ��6 �ملو��J؛

بالنسبة لبعض �Qتمعا� �حمللية، متهد �ملعا�#   –
�لتقليدية �لسبيل لتنميتها �الجتماعية 

��القتصاJية، ��ستنبا� &شكا, جديد6 
للسياحة &كثر مالIمة من �لناحية �لثقافية. 

 uملكسيك يستخد�في  "Seri" فمجتمع
عالمة "Arte Seri" لتمييز منتجاته �ليد�ية 
 J��ملو�لتقليدية ��لتي تعتمد على معا�فه �

نظر� مجملة
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 u�ملستد�الجتا� �لصلة بها، �لدعم � ��b ثية�لو��
بهذ� �ملنتجا�؛

&صد�� �لبرتغا, مؤخر� قانونا حلماية �ملعا�#   –
�لتقليدية �بعض �ألصنا# �لنباتية للمز��عني 

�لبرتغاليني، هذ� باإلضافة Zلى مجموعة 
متز�يد6 من �لقو�نني �خلاصة بشأV �ملعا�# 
�لتقليدية �لتي صد�� في عد6 بلد�V في 

�لعالم؛
في سنة ٢٠٠١، منحت �لصني &كثر من ثالثة   –
�ال# بر�6I بشأV تطوير�� Zبد�عية في مجا, 

�لطب �لشعبي �لصيني (�نظر �إلطا� �لو��J في 
�لصفحة ١٩).

�تتجلى &همية �ملعا�# �لتقليدية �آلخذ6 في 
�التسا* في �ملناقشا� �لد�لية �ملتعلقة مبجموعة 

كبير6 من �ملوضوعا�، مثل �ألغذية ��لز��عة، 
��لتنو* �لبيولوجي، ��لتصحر ��لبيئة، �حقو@ 

�إلنساV، �على �ألخص حقو@ �لشعو$ �ألصلية، 
��لتنو* �لثقافي، ��لتجا�6 ��لتنمية �القتصاJية. 

�حتولت �ملعا�# �لتقليدية &يضا Zلى صلب 
�ملناقشا� �لسياسية بشأV �مللكية �لفكرية، 

�ألمر �لذZ AJ& iلى طر� بعض �ألسئلة �ملهمة: هل 
يتمشى نظاu �مللكية �لفكرية مع قيم �مصالح 

 Jلفر�نه يفضل حقو@ & u& ،لتقليدية�تمعا� Q�
على �ملصلحة �جلماعية للمجتمع؟ �هل ميكن 

للملكية �لفكرية &V تدعم �لهوية �لثقافية 
للمجتمعا� �ألصلية ��حمللية، �تتيح لها فرصة 
&كبر للتحكم في معا�فها �لتقليدية ��النتفا* 

بها؟ �هل �ست�خدu نظاu �مللكية �لفكرية لتملك 
�ملعا�# �لتقليدية، �&خفق بالتالي في حماية 

مصالح �Qتمعا� �ألصلية ��حمللية؟ �ما هي 
�إلجر�I�� �لتي ميكن �تخاbها عمليا من �لناحية 

�لقانونية ليخدu نظاu �مللكية �لفكرية مصالح 
�Qتمعا� �لتقليدية بصو�6 &فضل؟ �ما هي 

&شكا, �الحتر�u ��العتر�# باملعا�# �لتقليدية �لتي 
تستجيب للمشاغل �ملتعلقة باملعا�# �لتقليدية، 

�توفر للمجتمعا� �أل�J�� �لتي هي في حاجة 
Zليها للحفاf على مصاحلها؟

�قد شرعت �لويبو في �لعمل على �ملعا�# 
�لتقليدية في سنة ١٩٩٨ ��ضعة نصب عينيها 

�ألسئلة �لو��6J &عال�. ��ستمعت &�, �ألمر Zلى 
&صحا$ �ملعا�# �لتقليدية مباشر6 ملعرفة 

�حتياجا� �تطلعا� نحو ثالثة �ال# ممثل عن 
مجتمعاتهم في ستني منطقة في �لعالم. �ال 

تز�, �لويبو تسترشد في عملها بنفاb بصير6 هذ� 
�Qتمعا� �مصاحلها. �في سنة ٢٠٠١، &نشئت جلنة 

�لويبو �حلكومية �لد�لية �ملعنية بامللكية �لفكرية 
��ملو��J �لو��ثية ��ملعا�# �لتقليدية ��لفولكلو� 

كمنتدA سياسي �Jلي. �يتنا�, عمل �لويبو بالتالي 
�لبعد �لد�لي للمعا�# �لتقليدية ��لتعا�V مع 

 ��Iلكفا�من جهة، �خلق  Aألخر�لد�لية �لوكاال� �
��صد �خلبر�� �لعملية في هذ� �Qا, �ملهم من 

جهة &خرA. �يقدu هذ� �لكتيب نظر6 مجملة عن 
هذ� �لعمل، �يبحث بعض �ملفاهيم �ألساسية، 
�يصف مختلف سبل �لعمل �لوطنية حلماية 

�ملعا�# �لتقليدية من سوI �النتفا* بها &� متلكها 
على �جه غير مشر�*.
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مفاهيم %ساسية

	لتعا�يف �	ملصطلحا� 	ملستخدمة

ما هي �ملعا�# �لتقليدية؟ �هل ميكن �جلمع بني 
�لتنو* �ملدهش للتقاليد �ألصلية ��حمللية ��لتر�� 

 iلذ�لتنو* �تفقد  V& V�J حد�لثقافي في تعريف ��
هو عماJها �قو�u حياتها؟ �هل من �ملمكن &� من 

�ملستحسن �ستنبا� شكل ��حد حلماية �ملعا�# 
�لتقليدية على �لصعيد �لد�لي؟ �من �جهة �لنظر 
هذ�، ما هو �ملقصوJ "بحماية" �ملعا�# �لتقليدية: 
ما �لذi ينبغي حمايته، �ما �لذi ينبغي &V يحمى 
منه، �ما هو �لغرq من bلك، �ملصلحة من؟ �هذ� 

�ألسئلة �ملهمة في حد b�تها تسوقنا Zلى طر� 
بعض �ألسئلة �ألكثر &همية. فما �لذi يجعل 

�ملعا�# �لتقليدية قي مة �مميز6، �ما �لذi يجعلها 
"تقليدية"؟ �كيف ميكن &V تكتسب هذ� �لصفا� 

مزيد� من �العتر�# ��حلماية �لقانونية خا�¡ نطا@ 
�لد��ئر �لتقليدية، �في �لعالم قاطبة، �لكن على 

نحو يظل مالئما �مفيد� �نافعا للمجتمعا� �لتي 
حتافظ على &نظمة �ملعا�# �لتقليدية؟

ما من تعريف ��حد بإمكانه &V يفي متاما مبختلف 
&شكا, �ملعا�# �لتي حتتفظ بها �Qتمعا� 
 uلتقليدية، �ما من شكل من &شكا, نظا�

�حلماية �لقانونية بإمكانه &V يحل محل �ألنظمة 
�الجتماعية ��لقانونية �ملعقد6 �لتي حتفظ 

�ملعا�# �لتقليدية J�خل �Qتمعا� �ألصلية. �ثمة 
شكل للحماية، شكل ��حد ال غير، هو تطبيق 

�لقو�نني ملنع �لغير من خا�¡ �لد��ئر �لتقليدية من 
�النتفا* باملعا�# �لتقليدية V�J تصريح &� على 

نحو غير مالئم. �نعني هنا �حلماية مبوجب �مللكية 
 6IساZ لغير من�لتسليم بضر��6 منع � i& ،لفكرية�

�ستخد�u �ملعا�# �لتقليدية. �قد حتقق bلك بعد6 
سبل مختلفة في �لقو�نني �لوطنية، Z V�Jسبا£ 
حقو@ �مللكية على �ملعا�# �لتقليدية بالضر��6، 

�لو &V هذ� �لنهج �تبع في بعض �حلاال�. �ثمة طابع 
عاu متثل في ضر��Z 6عا6J توجيه �لقو�نني �لنافذ6 

 Jلقيو�نني جديد6 لتوضيح �تعزيز �قو ��صدZ �&
�لقانونية �لكفيلة بكبح Zسا6I �ستخد�u �ملعا�# 

�لتقليدية &� متلكها على نحو غير مشر�* على 
�ختال# &شكاله.

	ملعا�
 	لتقليدية �%شكا= 	لتعبير 
	لثقافي 	لتقليد@/	لفولكلو�

يركز هذ� �لشكل من �حلماية على �النتفا* 
باملعا�#، كالد��ية �لعملية �لتقنية �لتقليدية 

&� �ملعا�# �إليكولوجية &� �لعلمية &� �لطبية 
�لتقليدية. �يشمل bلك مضموV &� موضو* 

�لد��ية �لعملية �لتقليدية ��البتكا��� ��ملعلوما� 
��ملما�سا� ��ملها��� ��J�سة &نظمة �ملعا�# 
�لتقليدية، مثل �ملعا�# �لز��عية &� �لبيئية &� 

�لطبية �لتقليدية. �ميكن �بط &شكا, �ملعا�# 
هذ� بأشكا, �لتعبير �لثقافي �لتقليدi &� &شكا, 

�لتعبير �لفولكلو�i، مثل �ألغاني ��ألناشيد 
 6�J& iلتصاميم. �قد حتتو�� uلرسو�لقصص ���
 V& حملتمل�تقليدية على معا�# تقليدية، بل من 

ينظر Zليها &يضا كتعبير ثقافي في حد b�تها 

مفاهيم %ساسية
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على نحو غير مشر�*، �&V بعض �أل�J�� �لقانونية 
 u�ستخد� Iهي &كثر فعالية لكبح سو Aألخر�
&شكا, �لتعبير �لثقافي �لتقليدV&� ،i حماية 

&شكا, �لتعبير �لثقافي �لتقليدi/�لفولكلو� متت  
 ،Aألخر�لسياسة �بصلة مباشر6 لبعض مجاال� 

مثل �لسياسة �لثقافية ��لفنية. �هذ� �لسياسة 
تختلف عمليا عن حماية �ملعا�# �لتقليدية، 

�لكنها ترتبط بها. �لذلك، فإV كتيبا منفصال 
("�مللكية �لفكرية �&شكا, �لتعبير �لثقافي 

�لتقليدi/�لفولكلو�" منشو� �لويبو �قم ٩١٣) 
يتنا�, �حلماية �لتكميلية ألشكا, �لتعبير �لثقافي 

�لتقليدi، في حني يركز هذ� �لكتيب على حماية 
 �& Vمضمو i& ،تها�b لتقليدية في حد�ملعا�# �

موضو* �ملعا�#. �يبني bلك تنو* خيا��� �لعديد 
من �لبلد�V: فغالبا ما تتمتع �ملعا�# �لتقليدية 

�&شكا, �لتعبير �لثقافي �لتقليدi باحلماية من 
خال, �ليا� قانونية متباينة، �تتمتع باحلماية في 

بعض �حلاال� �ألخرA مبوجب قانوV ��حد شامل.

%مثلة عن 	ملعا�
 	لتقليدية

يستخدu �ملعاجلوV �لتقليديوV في تايلند نبا� "plao-noi" ملعاجلة �لقرحة.  –
� للجو* عندما  يستخدu شعب "San" �ألصلي �لصبا� من نو* "hoodia" سد   –

يخرجوV للصيد.
يحاف©ظ على �لرi �ملتو�صل بفضل &نظمة مائية تقليدية، مثل نظاu "�ألفال¡"   –

.V�يرZ لقنا6" في�" uليمن، �نظا�� Vما في سلطنة ع�
يحتفظ شعب "Cree" �شعب "Inuit" �ألصلياV مبجموعة من �ملعا�# �لفريد6   –

."Hudson" ملوسمية لفصائل خاصة في منطقة خليج�لهجر6 �منا� & Vبشأ
يستخدu �ملعاجلوV في غر$ "�ألماV�Y" نبا� "Ayahuasca" إلعد��J& Jية مختلفة   –

متشبعة بخصائص مقدسة.

بسبب تصميمها �Yخرفتها. �يعني bلك &V �لعديد 
من �Qتمعا� تنظر Zلى �ملعا�# �لتقليدية �&شكا, 

�لتعبير عنها على &نها �حد6 كاملة متالYمة.

�قد &b AJلك Zلى Jعو6 ��ضعي �لسياسا� Zلى 
�حتر�u �لسيا@ �لشمولي للمعا�# �لتقليدية 

�&شكا, �لتعبير �لثقافي �لتقليدi، ��لتسليم 
بالر��بط �لتي تصل بني جو�نب حيا6 �ثقافة 

�Qتمعا� �لتقليدية. �من �ملمكن مثال &V ينطبق 
قانوV عرفي بالذ�� على كل من �ملعا�# �لتقليدية 

.iلتقليد�لثقافي �لتعبير �شكا, &�

 I6 من سوJلنص على حماية قانونية محد�عند �
�الستخد�u �لذi يقترفه �لغير من خا�¡ نطا@ 
 ���Jأل�بعض  V& تبني  عمليا ،iلتقليد�تمع Q�
�لقانونية هي &كثر 

فائد6 ملنع �لغير من 
متلك �ملعا�# �لتقليدية 
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	لطابع "	لتقليد@" للمعا�
 	لتقليدية

 V& bZ ،ملعا�# "تقليدية" بسبب قدمها�ال تصبح 
&كثر �ملعا�# �لتقليدية ليست قدمية &� جامد6، 

�Zمنا هي جزI حيوJ� iيناميكي من �حليا6 �ملعاصر6 
للعديد من �Qتمعا� �ليوu، �هي شكل من &شكا, 

 ، �ملعا�# �لتي ترتبط ��تباطا تقليديا مبجتمع معني 
بل هي معا�# تتطو� �تتو�صل �تتناقل J�خل 

مجتمع تقليدi، �تنتقل من جيل آلخر من خال, 
&نظمة عرفية محد6J لنقل �ملعا�# في بعض 

�ألحياV. �قد يعتبر مجتمع ما &V �ملعا�# �لتقليدية 
هي جزI من هويته �لثقافية &� �لر�حية. �لذلك، 

فإV �لعالقة باQتمع هي �لتي جتعلها "تقليدية". 
فاملعا�# �لتقليدية تنشأ كل يوu، �تتطو� حسب 

ما يستجيب �ألفر�� J�Qتمعا� للتحديا� �لتي 
تثيرها بيئتهم �الجتماعية. �هذ� �جلانب �ملعاصر هو 

مبر� Zضافي للحماية �لقانونية. �ال يكفي تطوير 
سياسة حمائية تدعم �حتفظ �ملعا�# �لتقليدية 

�ملبتكر6 في �ملاضي، ��لتي قد تكوV على �شك 
�لز��,، بل من �ملهم &يضا �لتفكير في كيفية 

�حتر�u �مو�صلة تطوير �نشر �ملعا�# �لتقليدية 
�إلضافية �لتي تنشأ من مو�صلة �ستخد�u &نظمة 

�ملعا�# �لتقليدية.

�بالرغم من تنو* &نظمة �حلماية �صفاتها �لتقنية، 
فينبغي عامة &V تعوJ �حلماية بالفائد6 &ساسا على 

&صحا$ �ملعا�#، �بخاصة �Qتمعا� ��لشعو$ 
�ألصلية ��لتقليدية �لتي تطو� �ملعا�# �لتقليدية 

�حتافظ عليها �تتميز بها ثقافيا �تسعى Zلى 
 Vملشهو��� J�ألفر�لى جيل، �كذلك Z نقلها من جيل

 Jلشعو$. �غالبا ما يشد�تمعا� �Q� هذ� Aلد
ممثلو هذ� �Qتمعا� على ضر��V& 6 تر�عي سياسة 

 qلعرفية �مما�ساتها، بدال من فر�نينها �حلماية قو�
�لية غير عملية ال تأخذ �حتياجاتها �تطلعاتها في 

.Vحلسبا�

�ترتبط بعض �ملعا�# �لتقليدية ��تباطا �ثيقا 
بالنباتا� �غيرها من �ملو��J �لبيولوجية، مثل 

�لنباتا� �لطبية ��حملاصيل �لز��عية �لتقليدية 
��لفصائل �حليو�نية. �غالبا ما ترشد �ملعا�# 

�لتقليدية �لباحثني Zلى عز, �ملركبا� �لنشطة 
��لقي مة في �ملو��J �لبيولوجية. �ترتبط هذ� 

�ملو��J �لو��ثية ��لبيولوجية باملعا�# ��ملما�سا� 
�لتقليدية من خال, �ستخد�u �حفظ �ملو��J �لتي 

نشأ� جيال بعد جيل في &غلب �ألحياV، �من خال, 
�ستخد�مها عموما في �ألبحا� �لعلمية �حلديثة. 
�غالبا ما تكوV حماية �ملعا�# �لتقليدية مرتبطة 
��تباطا �ثيقا بحماية �لتنو* �لبيولوجي، ال سيما 
مبوجب �تفاقية �لتنو* �لبيولوجي. �سيتنا�, &حد 

 J��ملو�لفكرية ��مللكية �موعة ("Q� كتيبا� هذ�
�لو��ثية") موضو* �ملو��J �لو��ثية مبزيد من �لبحث 

��لتفصيل.
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مشر�� �طني للتنمية 	لثقافية

من &مثلة مشر�عا� �لتنمية �لثقافية برنامج 
"�الستثما� في �لثقافة" �لذi يرمي Zلى �حلد من 
 Fفي جنو "Khomani San" لفقر في مجتمع�

%فريقيا. فهذ� �لبرنامج ينعش �حلر# �ليد�ية 
�يسمح للمجتمع أل�, مر6 بتحقيق Zير�J�ته 

بنفسه.

bلك من شأنه &V يضعف �لوسائل �العتياJية 
للحفاf على �ملعا�# &� النتقالها Zلى &جيا, 

�ملستقبل. �من �حملتمل فقد�V �للغة �لتي تعب ر 
&ساسا عن �ملعا�# �لتقليدية، �كذلك �لنظر6 
�لر�حية للعالم �لتي تصوV هذ� �لتقليد. �قد 

تالشت عد6 مما�سا� تقليدية ��ملعتقد�� ��ملعا�# 
�ملرتبطة بها بحيث يتعذ� �ستعاJتها حاليا، بسبب 
 iJعلى نحو يؤ Aالحتكا¯ بثقافا� &خر�لتشتت &� �
Zلى تالشي �لثقافة �ألu. �لذلك، يستدعي �ألمر &�ال 

 Fجه %صحا	لتي تو	لتحديا� 	ما هي 
	ملعا�
 	لتقليدية؟

يو�جه &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية مشكال� 
مختلفة. ففي بعض �حلاال�، يصبح بقاI �ملعا�# 
في خطر bZ� تعرq �لبقاI �لثقافي للمجتمعا� 

�حمللية للتهديد. كما &V �لضغو� �الجتماعية 
��لبيئية �خلا�جية ��لهجر6 �تعديا� &ساليب �حليا6 

�حلديثة ��ضطر�$ &ساليب �حليا6 �لتقليدية، كل 

 I��J ��ستحد�لى Z "Kani" لطبية لقبائل�ملعا�# �لهند، &فضت 	 Fفي جنو
 Jلإلجها Jهو عامل مضا� ،"Jeevani" لبدنية يعر# باسم�للمولعني بالرياضة 

 Jلهنو� Iلعلما�نتفع �قد � ."arogyapaacha" لطبي�لنبا� �على  uلتعب �يقو��
�لذين يعملوV في حديقة �لنباتا� �الستو�ئية �معهد �ألبحا� "TBGRI" بالد��ية 

�لعملية �لقبلية لتطوير �لد��I. �قد كشف عن �ملعا�# ثالثة &فر�J من �لقبيلة، 
علما بأV �حلقو@ �لعرفية �ملتعلقة مبما�سة �نقل بعض �ملعا�# �لطبية �لتقليدية 
 Iلعلما�قد عز, � ."Plathis" باسم Vملعر�فو� Vملعاجلو�يحتفظ بها  "Kani" لقبائل

١٢ مركبا نشطا من نبا� "arogyapaacha"، �طو��� �لد��J�&� ،"Jeevani" Iعو� 
 Arya Vaidya" لترخيص بعدئذ لشركة�منح � .I�لد��6 عن I�طلبني للحصو, على بر

Pharmacy"، �هي شركة هندية 
محد�6J تنتج مستحضر�� صيدلية 

@ �صفا� "Ayurvedic" �لعشبية.  �تسو 
 uستئماني القتسا�نشئ صند�@ &�

 iلذ� I�لد��لناجمة عن تسويق �أل�با� �
يقوu على �ملعا�# �لتقليدية.

&حد &فر�J قبيلة 
"Kani" �في يد� �لنبا� 

."arogyapaacha"

"Jeevani" &حد منتجا� 
�لشركة �لهندية.  I�لد��منه  � نبا� "arogyapaacha" �لذi طو 

 iلهند�6 عنه للمعهد I�صد�� بر&� "Jeevani"
لألبحا� "TBGRI" الحقا.
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�حلفاf على �ملعا�# �لتي يحتفظ بها كبا� �لسن 
��Qتمعا� �حمللية في كل &نحاI �لعالم.

�ثمة صعوبة &خرA تو�جه &صحا$ �ملعا�# 
�لتقليدية، &ال �هي ند�6 �حتر�u �تقدير هذ� 

�ملعا�#. فعندما يعد  معالج تقليدi مزيجا من 
�ألعشا$ لعال¡ مرq ما مثال، قد ال يقوu بعز, 
��صف مكونا� كيميائية معي نة �شر� ما لها 

من تأثير في جسم �إلنساV مستعمال عبا��� 
�لكيمياI �حليوية �حلديثة، �Zمنا يكوV قد توصل 

Zلى bلك �لعال¡ �لطبي في �لو�قع بفضل &جيا, 
 Tملاضي، �على &سا�لطبية في �لتجا�$ �جر� &
فهم بد�ئي متني للتفاعل بني خليط �ألعشا$ 

��لفزيولوجيا �لبشرية. �نتيجة لذلك، فإV �لفهم 
�حلقيقي لقيمة �ملعا�# �لتقليدية قد ي�غفل 

&حيانا عند فحص صفاتها �لعلمية ��لتقنية من 
منظو� ثقافي ضيق. �في �حلقيقة، يلجأ عدJ كبير 

من �ملستهلكني في �لبلد�V �لغربية Zلى �لعال¡ 
�لقائم على �ملعا�# �لتقليدية كعال¡ "بديل" &� 

"تكميلي" سليم يستند Zلى عمل &جيا, من 
�Qربني.

�ثمة مشكلة &خرA تو�جه &صحا$ �ملعا�# 
�لتقليدية، &ال �هي �ستغال, �لغير ملعا�فهم 

�ستغالال جتا�يا، �ألمر �لذi يثير مسألة �حلماية 
 Iلتقليدية من سو�لقانونية للمعا�# �

�ستعمالها، �&همية �ملو�فقة �ملستنير6 �ملسبقة 
�ضر��6 �القتساu �ملنصف للمنافع. �تشهد 

كل �حلاال� �لتي تشمل منتجا� طبيعية على 
 Jالقتصا�لتقليدية من قيمة في �ما للمعا�# 

�حلديث. �ال شك في &V �الفتقا� Zلى �خلبر6 باألنظمة 
�لرسمية �حلالية، �ند�6 �ملو��J �القتصاJية، ��لعو�مل 

�لثقافية، ��حلاجة Zلى صو� موحد، ��الفتقا� Zلى 
سياسة �طنية ��ضحة بشأV حماية �ملعا�# 

�لتقليدية ��النتفا* بها في حاال� عديد6، ال 
يسعف &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية في �ستعما, 
�ليا� �مللكية �لفكرية �ملوجو6J. �في �لوقت b�ته، 

 Vلصريحة بشأ�عد �لقو�لفهم ��لى Z الفتقا�� Vفإ
�النتفا* �ملقبو, باملعا�# �لتقليدية يخلق مجاال� 

 I�النتفا* بها إلجر�لى Z من يسعى Aللشك لد
�ألبحا� ��بتكا� منتجا� جديد6. �ثمة حاجة 

مشتركة Zلى قو�عد ثابتة �مالئمة ثقافيا بعيد6 
عن �العتبا� لكل من &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية 

��ملنتفعني �لشرعيني بها.

�يتمثل حتد �خر في �لتصدi للبعد �لد�لي حلماية 
�ملعا�# �لتقليدية، ��قتساu منافع �ملو��J �لو��ثية 

�ملرتبطة بها، ��ستخال: �لعبر من �خلبر�� 
�لوطنية �ملكتسبة. �ال ميكن �لتوصل Zلى نتائج 
فعالة �منصفة �مقبولة من &صحا$ �ملصالح 

كافة bZ� لم تشا�¯ في هذ� �لعمل �Qتمعا� 
�حمللية ��لبلد�V في كل �ألقاليم.
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�هذ� �لتحديا� متعد6J �ألشكا, �بعيد6 �ألثر، 
 Yتشمل مجاال� قانونية �سياسية عديد6 تتجا��

Zلى حد بعيد &كثر �ألفكا� شموال للملكية 
�لفكرية. �ثمة �كاال� �Jلية عديد6 تنكب  على 
مو�جهة هذ� �لتحديا� ��ملشكال� b�� �لصلة 
 Vيكو V& ملشكال� ينبغي�حل هذ�  V& بها. غير

متناسقا �ثابتا، �يجب &V يوفر Jعما متباJال 
لألهد�# �أل�سع نطاقا. �ينبغي مثال &V يصاحب 

حماية© �ملعا�# �لتقليدية مبوجب �مللكية �لفكرية 
Zقر�� بأهد�# �تفاقية �لتنو* �لبيولوجي �ملتعلقة 

بصوV �ملو��J �لو��ثية ��النتفا* �ملستد�u بها 
 uملنصف ملنافعها. �ينبغي بوجه عا� uالقتسا��
&V تتمشى �حلماية من فقد�V &� تدهو� �ملعا�# 

�لتقليدية مع حمايتها من سوI �ستعمالها 

�متلكها بصو�6 غير مشر�عة. �بناI عليه، عندما 
تسجل &� توثق �ملعا�# �لتقليدية بغرq صونها 

لألجيا, �ملقبلة، ال بد من توخي �حلذ� �لالuY للتأكد 
من &V �حلفاf عليها ال يسهل عن غير قصد 

متلكها على نحو غير مشر�* &� �النتفا* بها بصو�6 
غير شرعية.

"Oryza longistaminata" هو &�Y برi ينبت 
في مالي. �كاV �ملز��عوV �حملليوV يعتقد�V &نه 
 "Bela" من مجتمع �J�فر& V& غير ،iعشب بر

ل طو��� معا�# مفصلة عن قيمته  �لرح 
�لز��عية، ��ستنبط �Qتمع مجموعة متماسكة 
 A* &خر�ملتميز6 �&نو�ألفكا� حو, خصائصه �من 

من �أل�Y، �&قر بأنه &كثر �ألنو�* مقا�مة لآلفا� 
�لز��عية عن غير� من �ألنو�* �حمللية �لعديد6 

 uلتقليدية، قا�ملعا�# �بهذ�  �Jسترشا�� .Yلأل�
باحثوV من ثم بعز, ��Y* جينة تعر# مبصطلح 

.Yأل��ملقا�مة في نباتا� �جة �J مما &ثبت ،"Xa21"
ينبت �أل�Y �لبرOryza longistaminata" i" في �ملستنقعا� �على 

ضفا# �ألنها� في مالي.
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١٠

 
ما هو نو� 	حلماية 	لقانونية للمعا�
	لتقليدية؟

تتسم حماية �ملعا�# �لتقليدية بأهمية كبير6 
للمجتمعا� �حمللية في كل �لبلد�V، �بخاصة في 

�لبلد�V �لنامية ��لبلد�V �ألقل منو�، bZ &نها تضطلع 
بد�� مهم في حياتها �القتصاJية ��الجتماعية. 
�ال شك في &V من شأV تعليق &همية على هذ� 
�ملعا�# &V يساعد على تعزيز �لهوية �لثقافية، 

�على Jعم �النتفا* بهذ� �ملعا�#، بغية بلو£ 
�ألهد�# �الجتماعية ��إلمنائية، مثل �لز��عة 

�ملستد�مة ��لصحة �لعامة �مليسو�6 ��ملالئمة 
 Vفإ ،Aلبيولوجي. �من جهة &خر�لتنو* � Vصو�

�لبلد�V �لنامية ��لبلد�V �ألقل منو� تنفذ �تفاقا� 
�Jلية قد تؤثر في كيفية حماية �نشر �ملعا�# 
�ملقترنة باالنتفا* باملو��J �لو��ثية، �في كيفية 

�حلفاf على مصاحلها �لوطنية بالتالي. �عال�6 
على bلك، فإV &شكا, ملكية �ملعا�# �لتقليدية 
��ملصالح �لثقافية ��لعلمية ��لتجا�ية �ملرتبطة 

بها �Zمكانا� �لشر�كة �ملربحة في مجا, �لبحث 
��لتطوير �مخاطر سوI �ستخد�u �ملعا�# 

 Jحلد��خل �J لتقليدية ليست محصو�6 متاما�
�لوطنية، �ألمر �لذi يستدعي �Jجة معي نة من 

�لتنسيق ��لتعا�V �لد�ليني لتحقيق &هد�# حماية 
�ملعا�# �لتقليدية.

�لذلك، ينبغي ألية �ستر�تيجية شاملة حلماية 
�ملعا�# �لتقليدية &V تأخذ �ألبعاJ �حمللية ��لوطنية 

 J�JY� العتبا�. �كلما�لد�لية بعني �إلقليمية ���
�الندما¡ ��لتنسيق بني كل �ألبعاJ, كاV من �ملرجح 

&V تزJ�J فعاليتهما �إلجمالية. �يسهر عدJ كبير 
من �Qتمعا� �حمللية ��لبلد�V ��ملنظما� �إلقليمية 
على بحث هذ� �ألبعاJ، كل  على مستو��. �تكفل 
�لقو�نني �لوطنية حاليا �آللية �لرئيسية لتحقيق 

�حلماية ��ملنافع �لعملية ألصحا$ �ملعا�# 
�لتقليدية. فعلى سبيل �ملثا,، �عتمد� �لبر�Yيل 

��لبرتغا, �بنما �بير� �تايلند ��لفلبني �كوستا�يكا 
��لهند ��لواليا� �ملتحد6 �ألمريكية قو�نني خاصة 
حتمي بعض جو�نب �ملعا�# �لتقليدية على �ألقل 
(علما بأV �لتد�بير �خلاصة هي تد�بير تقتصر على 
خصائص موضو* محدJ مثل �ملعا�# �لتقليدية). 

�ثمة ��قة &ساسية &صد�تها �لويبو بعنو�V "حتليل 
شامل للحماية �لقانونية للمعا�# �لتقليدية" 

تبحث هذ� �لقو�نني بالتفصيل. �عال�6 على bلك، 

شرعت بعض �ملنظما� �إلقليمية في &فريقيا 
�جنو$ �حمليط �لهاÂJ مثال في حتديد �حلقو@ 

�ملتعلقة باملعا�# �لتقليدية، �في كيفية JZ��تها. 
�قد تبني  لبعض &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية 

 V�لبلد�ملصالح في مختلف �غيرهم من &صحا$ �
&V حقو@ �مللكية �لفكرية �ملنصو: عليها حاليا 
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�لصكو¯ �لد�لية �ملهمة �ألخرA �ملعاهد6 �لد�لية 
بشأV �ملو��J �لو��ثية �لنباتية لألغذية ��لز��عة 

�لتي �ضعتها منظمة �ألغذية ��لز��عة، ��التفاقية 
�لد�لية حلماية �ألصنا# �لنباتية �جلديد6، ��تفاقية 

�ألمم �ملتحد6 ملكافحة �لتصحر. �هنا¯ مجاال� 
 Vإلنسا�لد�لي، �بخاصة حقو@ � Vلقانو�في  Aخر&

��لسياسة �لثقافية، تند�¡ في سيا@ حماية 
�ملعا�# �لتقليدية &يضا.

مفيد6، �هم ينتفعوV بنظاu �مللكية �لفكرية Zلى 
حد ما في �الستر�تيجيا� �لتي يضعونها حلماية 

�ملعا�# �لتقليدية.

�bZ� كانت طر�ئق �حلماية �لوطنية ��إلقليمية 
متنوعة �جتسد تنو* �ملعا�# �لتقليدية نفسها 

�سياقها �الجتماعي، Zال &V بعض �لعناصر 
�ملشتركة تظهر في �لنقاÄ �لسياسي. فمثال، 

يشدJ �جلميع على &V �حلماية ينبغي &V تر�عي 
 Yلتقليدية �تعز�ملعا�# �تطلعا� �مطامح &صحا$ 

�حتر�u �ملما�سا� �لعرفية �مما�سا� �لشعو$ 
�ألصلية ��لبر�توكوال� ��لقو�نني قد� �إلمكاV. �قد 

&خذ� عد6 تد�بير خاصة، �كذلك قانوV �مللكية 
�لفكرية �ملألو#، بعناصر هذ� �لقانوV �لعرفي 

في Zطا� &�سع نطاقا للحماية. �عال�6 على bلك، 
يتطلب �ألمر بحث �جلو�نب �القتصاJية للتنمية، 
باإلضافة Zلى مشا�كة فعالة ألصحا$ �ملعا�# 

�لتقليدية، �فقا ملبد& �ملو�فقة �ملستنير6 �ملسبقة. 
�ينبغي &V تكوV حماية �ملعا�# �لتقليدية 

 i&لر�على  Iمفهومة �متيسر6 ألصحابها. �بنا
�لشائع، فإنه ينبغي &V يكوV ألصحا$ �ملعا�# 

�لتقليدية �حلق في �قتساu عاJ, �منصف للمنافع 
�ملتأتية من �النتفا* مبعا�فهم.

��إلطا� �لقانوني �لد�لي، J�خل �خا�¡ نظاu �مللكية 
�لفكرية، هو عنصر مهم &يضا. �متى كانت 

 V& ثية، �جب�لو�� J��لتقليدية مقترنة باملو�ملعا�# �
يتمشى توYيع �ملنافع مع �لتد�بير �ملوضوعة �فقا 

 uقتسا�لتي تنص على �لبيولوجي �لتنو* �التفاقية 
�ملنافع �ملتأتية من �النتفا* باملو��J �لو��ثية. �تشمل 
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	إلطا� 	لسياسي 	لد�لي

تنطوi حماية �ملعا�# �لتقليدية على قضايا 
سياسية خطير6 تتجا�Y مجا, �مللكية �لفكرية. 
�ترJ فيما يلي نظر6 مجملة للعمل �لذi تباشر� 

مختلف �لهيئا� �لد�لية حاليا.

�لبيئة

 ،iJللبيئة بد�� قيا �ملتحد	ألمم 	برنامج  uيقو 
�يشجع �لشر�كا� للعناية بالبيئة �صيانتها 

بحث  �لشعو$ ��ألمم على حتسني طريقة 
 V�J لكb عالمها �متكينها منZ� معيشتها
تعريض طريقة معيشة &جيا, �ملستقبل 

للخطر. �يسهر �لبرنامج في Zطا� مبا�Jته 
�لر�مية Zلى خلق �لكفاI�� على مر�قبة ��صد 

�تقييم حالة �لبيئة في �لعالم، �حتسني 
�لفهم �لعلمي لكيفية حد�� �لتغير�� 
�لبيئية، �كيفية �لتصدi لهذ� �لتغير�� 
باعتماJ سياسا� �طنية ��تفاقا� �Jلية 

موجهة ألغر�q عملية [لالطال* على مزيد من 
.[www.unep.org نظر�ملعلوما�، �

قد مؤمتر �ألمم �ملتحد6 للبيئة   �في سنة ١٩٩٢، ع�
��لتنمية في �يو iJ جانير� حتت �عاية برنامج 

 Vيو بشأ� VعالZ ملتحد6 للبيئة، �&صد��ألمم �
�لبيئة ��لتنمية، �لذi �ضعت مبوجبه 	تفاقية 

	لتنو� 	لبيولوجي بهد# Jعم �حلفاf على 
�لتنو* �لبيولوجي ��النتفا* �ملستد�u بعناصر� 
�مكوناته ��القتساu �لعاJ, ��ملنصف للمنافع 
 Vثية، علما بأ�لو�� J��النتفا* باملو�لناجمة عن �

�ألحكاu �ملتعلقة باحتر�u �ملعا�# �لتقليدية 

%شكا= 	حلماية

 Vئيسيا� Vلسياسي مطلبا� Äلنقا� Iثنا& Yبر
بشأV نظاu �مللكية �لفكرية، هما: &�ال �ملطالبة 

باالعتر�# بحقو@ &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية، �ثانيا 
ضر��6 �لنظر في �ملشاغل �ملتعلقة بحيا6Y �لغير 

حلقو@ �مللكية �لفكرية في �ملعا�# �لتقليدية 
بد�V تصريح. �بناI عليه، �بتكر �طبق شكالV من 

�حلماية �ملرتبطة بامللكية �لفكرية، هما:

�حلماية �ملوجبة �لتي متنح &صحا$ �ملعا�#   –
�لتقليدية �حلق في �تخاZ bجر�I�� قانونية &� 

�النتصا# من &شكا, معي نة من سوI �النتفا* 
باملعا�# �لتقليدية؛

��حلماية �لدفاعية �لتي حتمي من متلك �لغير   –
بصو�6 غير شرعية حلقو@ �مللكية �لفكرية في 

موضوعا� �ملعا�# �لتقليدية.

�قد &كد &صحا$ �ملصالح &نه ينبغي �تبا* هذين 
�لنهجني معا، ألV من غير �حملتمل &V يعتمد &i نهج 
شامل للحماية لصالح &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية 
�عتماJ� مطلقا على نهج ��حد من هذين �لنهجني 

V�J �آلخر.
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�عتمد في �ملؤمتر �لوY��i ملنظمة �لتجا�6 �لعاملية 
ل ف مجلس �تفا@  في �لد�حة سنة ٢٠٠١، ك�

تريبس بد��سة مسألة حماية �ملعا�# �لتقليدية 
www.wto. نظر�لفولكلو� من بني جملة &مو� [��

.[org

 �في سنة ٢٠٠٠، &كد مؤمتر �ألمم �ملتحد6 
للتجا�6 ��لتنمية (�أل�نكتاJ) في خطة عمله 

&همية �J�سة �لسبل �لكفيلة بحماية �ملعا�# 
�لتقليدية ��بتكا��� �Qتمعا� �حمللية ��ألصلية 

�مما�ساتها، �تعزيز �لتعا�V في مجا, �لبحث 
��لتطوير بشأV �لتكنولوجيا� �ملرتبطة 

باالنتفا* �ملستد�u باملو��J �لبيولوجية. ��عتمد 
�أل�نكتاJ في ��Jته �حلاJية عشر6 سنة ٢٠٠٤ 

تو�فق ���I سا� با�لو، �لذi &شير فيه Zلى 
"�الفتقا� Zلى Zقر�� حقو@ �مللكية �لفكرية 

حلماية �ملعا�# �لتقليدية" كمسألة تند�¡ 
 uلنظا�منائية من Z مكاسب Vفي سيا@ ضما

�لتجا�i �لد�لي ��ملفا�ضا� �لتجا�ية [�نظر 
.[www.unctad.org

 �يباشر برنامج �ألمم �ملتحد6 �إلمنائي عمال 
مكثفا في سبيل خلق �لكفاI�� بشأV �ملعا�# 
�لتقليدية، مبا في bلك جو�نب �حلماية �لقانونية 
www.undp. نظر�ملنصف للمنافع [� uالقتسا��

.[org
 

��العتر�# بها هي &حد �لعناصر �لرئيسية 
لالتفاقية �ملذكو�6، �يباشر حاليا عمل مهم في 
www. نظر�] uألحكا�التفاقية لتنفيذ تلك �طا� Z

.[biodiv.org

 �تنص 	تفاقية 	ألمم 	ملتحد� بشأU مكافحة 
	لتصحر، �ملبرمة سنة ١٩٩٤، على حماية 

�ملعا�# �لتقليدية في �لبيئة �إليكولوجية، �على 
 iجتا� u�ستخد� i& لناجمة عن�ملنافع � uقتسا�

.[www.unccd.int نظر�] لها
 

�لصحة

 في سنة ١٩٧٨، �عترفت منظمة �لصحة 
 iلتقليد�لطب �لعاملية أل�, مر6 بأهمية �

 Uعال�كمصد� للرعاية �لصحية �أل�لية في 
%ملا %تا بشأU 	لرعاية 	لصحية 	أل�لية. �كانت 
تلك �ملسألة محل بحث فريق منظمة �لصحة 

�لعاملية �ملعني بالطب �لتقليدi منذ سنة 
١٩٧٦، من خال, �ستحد�� �ستر�تيجية للطب 

�لتقليدi في �ملنظمة �ملذكو�6 على �ألخص 
.[www.who.int نظر�]

 

�لتجا� ��لتنمية

 bZ� كاV 	تفا* جو	نب حقو* 	مللكية 	لفكرية 
	ملتصلة بالتجا�� (�تفا@ تريبس) �لذi &برu حتت 

�عاية منظمة �لتجا�6 �لعاملية ال ينص على 
&حكاu محد6J بشأV مسألة �ملعا�# �لتقليدية، 

Zال &V �لعالقة بني �ملعا�# �لتقليدية �معايير 
 Jعد� uمحتد Äتفا@ تريبس كانت محل نقا�
 iلذ�لد�حة � VعالZ على Iملقترحا�. فبنا�من 
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�ألغذية ��لز��عة

 في سنة ١٩٨٣، �عتمد� منظمة �ألغذية 
��لز��عة 	لتعهد 	لد�لي 	ملتعلق باملو	�^ 	جلينية 

 J��ملو� V& Vبغية ضما uلنباتية كصك غير ملز	
�جلينية �لنباتية لألغذية ��لز��عة ستحفظ 

 Jستيال�لعلمية �� q�تستكشف �توفر لألغر�
�لنباتا�. �في سنة ١٩٨٩، �عتر# مؤمتر منظمة 

�ألغذية ��لز��عة بحقو@ �ملز��عني، �&قر سنة 
١٩٩١ بضر��6 تنفيذ حقو@ �ملز��عني بفضل 

&مو�, �Jلية مخصصة للمو��J �جلينية �لنباتية. 
 iيجر V& ملذكو��ملؤمتر �في سنة ١٩٩٣، قر� �

مفا�ضا� جديد6 بشأV �لتعهد �لد�لي على 
&ساT &نه صك �Jلي ملزu يتمشى مع �تفاقية 

�لتنو* �لبيولوجي، �يكفل حقو@ �ملز��عني. 
�عقب سنو�� من �ملفا�ضا�، �عتمد �ملؤمتر 
	ملعاهد� 	لد�لية 	ملتعلقة باملو	�^ 	جلينية 

 Iجلز�لتي تنص في �عة 	�لز	لنباتية لألغذية �	
�لثالث منها على �العتر�# بحقو@ �ملز��عني، مبا 

في bلك "حماية �ملعا�# �لتقليدية �ملتعلقة 
باملو��J �جلينية �لنباتية لألغذية ��لز��عة" [�نظر 

.[www.fao.org

حقو� �لشعو� �ألصلية

 منذ سنة ١٩٩٣، ال يز�, �إلعالV �ملتعلق بحقو@ 
�لشعو$ �ألصلية موضع مفا�ضا�. �يشير 

مشر�* �إلعالZ Vلى &حقية �لشعو$ �ألصلية في 
ممتلكاتها �لثقافية ��لفكرية.

�مللكية �لفكرية

 في �لفتر6 �ملتر��حة بني سنة ١٩٩٨ �سنة 
١٩٩٩، &�فد� �لويبو بعثا� لتقصي 	حلقائق 
في ٢٨ بلد� من &جل �لتعر# على �الحتياجا� 

��لتطلعا� �ملرتبطة بامللكية �لفكرية ألصحا$ 
�ملعا�# �لتقليدية. �كانت �Qتمعا� �ألصلية 

 Vملمثلو�حلكومية ��ملنظما� غير �حمللية ���
�حلكوميوV ��ألكاJمييوV ��لباحثوV �ممثلو �لقطا* 

�خلا: من بني &كثر من ٣٠٠٠ شخص ممن 
�ستشا�تهم تلك �لبعثا�. �نشر� �لويبو نتائج 
�لبعثا� في تقرير بعنو�V "�حتياجا� �تطلعا� 

&صحا$ �ملعا�# �لتقليدية في مجا, �مللكية 
�لفكرية: تقرير �لويبو بشأV بعثا� تقصي 

�حلقائـق (١٩٩٨-١٩٩٩)".

 �في &��خر سنة ٢٠٠٠، &نشئت جلنة 	لويبو 
	حلكومية 	لد�لية 	ملعنية بامللكية 

	لفكرية �	ملو	�^ 	لو�	ثية �	ملعا�
 	لتقليدية 
�	لفولكلو�. �حققت �للجنة �ملذكو�6 تقدما 

ملحوظا في بحث �لتر�بط �لسياسي ��لعملي 
بني نظاu �مللكية �لفكرية �مشاغل مما�سي 

�ملعا�# �لتقليدية �&منائها. �شكلت �J�سا� 
مختلفة &ساسا للنقاÄ �لسياسي �لد�لي 

�جلا�i حاليا، �ساعد� على �بتكا� &�J�� عملية. 
��عتماJ� على تلك �خلبر6 �ملتباينة، تنحو �للجنة 
Zلى فهم �Jلي لألهد�# ��ملباÂJ �ملشتركة �لتي 

ينبغي �السترشاJ بها حلماية �ملعا�# �لتقليدية. 
�تتوفر هذ� �ملو�J كافة لدA �لويبو �على �ملوقع 

</http://www.wipo.int/tk/en/tk/index.htm>
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١٥

 �عال�6 على bلك، فإV حماية �ملعا�# �لتقليدية 
هي محل بحث متو�صل في منظومة �ألمم 

�ملتحد6. �قد &صد�� جامعة �ألمم �ملتحد6 مثال 
تقرير� عن "��J �لسجال� �قو�عد �لبيانا� في 

حماية �ملعا�# �لتقليدية".

 �تنظم �لويبو &يضا كجزI من برنامجها 
�لو�سع �لنطا@ �ملتعلق باملعا�# �لتقليدية 

 I�حلقا� تد�يبية �مهما� للخبر� ��ند�
�تقصي �حلقائق، �تكلف بإعد��J J�سا� Zفر�Jية، 

 I�سدZ� نني�لقو�تضطلع مبهمة صياغة �
�ملشو�6 �توفير �لتعليم ��لتد�يب.

 
 �تنص �تفاقية 	الحتا^ 	لد�لي حلماية 	ألصنا
	لنباتية 	جلديد� (�أل�بو#) على شكل خا: 

حلماية �مللكية �لفكرية مكي ف خصيصا 
ملستولدi �لنباتا�، بهد# تشجيع �بتكا� 

&صنا# نباتية جديد6. �ينص نظاu �حلماية هذ� 
على ZعفاI لفائد6 مستولد �لنباتا� بحيث 
 qعمل منجز بغر i& قيد على i& ال ينطبق

�ستيالJ &صنا# &خرA، فيتوفر &كبر قد� ممكن 
من �ملو��J �لو��ثية ملستولدi �لنباتا�، ليتحقق 

&قصى حد من �لتقدu في هذ� �Qا, لصالح 
�Qتمع. ��المتياY �لذi يتمتع به �ملز��عوV فيما 
يتعلق ببذ�� �ملز��* �حملفوظة هو �لية �ختيا�ية 
 Iألعضا�مبوجبها للد�,  Yملنافع يجو� uالقتسا

 Iعني باستعما, جز��لسما� للمز�أل�بو# �في 
من محصو, �لصنف �حملمي لز��عة غلة Zضافية 
في مز��عهم. �يقضي شر� "�لتميز" بناI على 
�تفاقية �أل�بو# مبنح �حلماية فقط بعد فحص 

�لصنف للتأكد من &نه يتميز بوضو� عن كل 
�ألصنا# �ألخرA �ملعر�فة ��لشائعة، بغض 

�لنظر عن &صلها �جلغر�في. �يوفر bلك &ساسا 
قانونيا للحماية �لدفاعية بالنسبة لألصنا# 

 Yأل�بو#، يجو� uعلى نظا I6. �بناJملوجو�لنباتية �
للشخص �لذi يستولد صنفا نباتيا جديد�، 

�يكوV مز��عا مثال، �حد� &V يطالب بحماية هذ� 
.[www.upov.int نظر�] لصنف�
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١٦

�العتر�# بقيمة &نظمة �ملعا�# �لتقليدية   –
�تعزيز �حتر�مها،

��الستجابة لالحتياجا� �لفعلية ألصحا$   –
�ملعا�# �لتقليدية،

�كبح �لتملك غير �ملشر�* للمعا�# �لتقليدية   –
،Aألخر�جلائر6 �النتفا* �جه �&�

�حماية �ألعما, �البتكا�ية ��إلبد�عية �لقائمة   –
على �لتقاليد،

�Jعم &نظمة �ملعا�# �لتقليدية �متكني   –
&صحابها،

�Jعم �القتساu �ملنصف للمنافع �لناجمة عن   –
�النتفا* باملعا�# �لتقليدية،

�Jعم �النتفا* باملعا�# �لتقليدية لوضع نهج   –
تنموi �نطالقا من �لقاعد6.

�تتطلب �ألنظمة �\تلفة �ملطبقة حاليا حلماية 
�ملعا�# �لتقليدية، كما تتطلب �الحتياجا� 

�\تلفة ألصحا$ �ملعا�# �لتقليدية �Jجة من 
�ملر�نة لتنفيذ �ألهد�# على �ملستوA �لوطني. 

 Vلقانو Aألخر�لفر�* �ثمة حالة مماثلة شائعة في �
�مللكية �لفكرية، نظر� ألV �لصكو¯ �حلالية 

للملكية �لفكرية تكفل للبلد�V �ملر�نة �لالYمة 
لتحديد كيفية توفير �حلماية.

�تشمل خيا��� �حلماية �ملوجبة قو�نني �مللكية 
�لفكرية ��ألنظمة �لقانونية �حلالية (مبا فيها 

�لتنو* هو عامل جوهرi في &نظمة �ملعا�# 
�لتقليدية، ألنها تتشابك تشابكا �ثيقا مع �لهوية 

�لثقافية للعديد من �Qتمعا� �\تلفة. �لذلك، 
ليس من �ملدهش bZ� تبني  من �خلبر�� �لعملية 

�لتي �كتسبت حتى �آلV في مجا, حماية �ملعا�# 
�لتقليدية &نه ليس من �حملتمل &V يصلح حل 

��حد شامل لالستجابة لكل �أل�لويا� �لوطنية 
��ألحو�, �لقانونية ناهيك عن �حتياجا� �Qتمعا� 
�حمللية في كل �لبلد�V. بل من �ملمكن ZيجاJ �حلماية 
�لفعالة في قائمة منسقة تضم خيا��� مختلفة. 

��مبا من �ملمكن Jعم bلك مبجموعة من �ألهد�# 
�ملشتركة ��ملباÂJ �ألساسية �ملتفق عليها �Jليا 

��لتي قد تشكل جزI� من Zطا� قانوني �Jلي. فاملهم 
هو تز�يد &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية بأشكا, 

مالئمة للحماية �متكينهم من حتديد مصاحلهم 
��ختيا� توجهاتهم حلماية معا�فهم �لتقليدية 

��النتفا* بها، �ضماV تو�فر �لقد�6 �ملناسبة لتنفيذ 
�ستر�تيجيا� �حلماية.

�تتوقف �لطريقة �لتي حتدJ معالم نظاu �حلماية 
Zلى حد بعيد على �ألهد�# �ملنشو6J منه. فحماية 

�ملعا�# �لتقليدية، مثل حماية �مللكية �لفكرية 
بوجه عاu، ليست غاية في حد b�تها، �Zمنا هي 

�سيلة لبلو£ &هد�# سياسية &�سع نطاقا. 
��ألهد�# �ملنشو6J من حماية �ملعا�# �لتقليدية 

تشمل ما يلي:

	حلماية 	ملوجبة – �قر	� حقو* 	مللكية 	لفكرية في 	ملعا�
 	لتقليدية
	حلماية 	ملوجبة – �قر	� حقو* 	مللكية 	لفكرية في 	ملعا�
 	لتقليدية
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قانوV �ملنافسة غير �ملشر�عة) �حقو@ �مللكية 
�لفكرية �ملكي فة &� �ملوسعة مع �لتركيز حتديد� 
على �ملعا�# �لتقليدية (�جلو�نب �خلاصة لقو�نني 

�مللكية �لفكرية)، ��ألنظمة �جلديد6 ��خلاصة 
�لتي متنح مبوجبها حقو@ في �ملعا�# �لتقليدية 

بالذ��. �بإمكاV �خليا��� �ألخرA �لتي ال تتعلق 
بامللكية �لفكرية &V تشكل جزI� من قائمة شاملة 

تضم �ملما�سا� �لتجا�ية �قو�نني �لتوسيم، 
�قانوV �ملسؤ�لية �ملدنية، ��لعقوJ، ��لبر�توكوال� 

��لقو�نني �لعرفية �ملتعلقة بالشعو$ �ألصلية، 
�&نظمة �لنفاZ bلى �ملو��J �لو��ثية ��ملعا�# 

�لتقليدية �ملرتبطة بها، �سبل �النتصا# من 
بعض �ألضر�� مثل �إلثر�I غير �ملشر�* ��إلشها� 

�&فعا, �لتجديف. �قد &�خذ Zلى حد ما بكل خيا� 
من هذ� �خليا��� حلماية مختلف جو�نب �ملعا�# 

�لتقليدية، مع �لعلم بأV بعض �ألمثلة على 
�النتفا* بحقو@ �مللكية �لفكرية هي محل �لبحث 

في منشو� �لويبو �لصا�J بعنو�V "حتليل شامل 
للحماية �لقانونية للمعا�# �لتقليدية". �لالطال* 

على مدخل عملي موجز عن �لعالما� �لتجا�ية 
��لرسوu ��لنماb¡ �لصناعية، �نظر منشو� �لويبو 
�قم ٩٠٠ بعنو�V "تصميم عالمة جتا�ية" �منشو� 

�لويبو �قم ٤٩٨ بعنو�V "جما, �ملظهر". �من 
�ملنتظر &V تتنا�, &Jلة ستصد� في هذ� �Qموعة 

�لبر�I�� �حق �ملؤلف.

ينتفع &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية �ليوu مبجموعة 
من �أل�J�� �لقانونية للحفاf على مصاحلهم، 

باالعتماJ على قو�نني �مللكية �لفكرية �مجاال� 
�لقانوV �ألخرA حسب �لضر��6. �يتطلب bلك 

�كتسا$ �ملها��� ��حلصو, على �ملو��J. �تتدخل 
بعض �ملنظما� غير �حلكومية لدعم �Qتمعا� 
�حمللية في �ملفا�ضا� �لتعاقدية ��ستر�تيجيا� 

�مللكية �لفكرية �ملتعلقة بالنفاZ bلى �ملو��J �لو��ثية 
��ملعا�# �لتقليدية. فعلى سبيل �ملثا,، يساعد 

مركز �لبحث ��إلعالu ��لعمل في &فريقيا للتنمية 
��الستشا�6 في جنو$ �لقا�6 �ألفريقية �Qتمعا� 

�حمللية في ناميبيا على �ستغال, �ملو��J �لنباتية 
�لطبيعية �ستغالال مستد�ما �تنفيذ �ستر�تيجيا� 

مناسبة للملكية �لفكرية في Zطا� مشر�* 
للمجتمعا� �ألصلية يتعلق بالفاكهة بغية حتقيق 

&هد�# Zمنائية على مستوA هذ� �Qتمعا�.

 F
A

O
/1

94
69

/G
. B

iz
za

rr
i

mise_int_920_A.indd   17mise_int_920_A.indd   17 13.04.2006   11:03:3213.04.2006   11:03:32



١٨

	النتفا� بقو	نني 	مللكية 	لفكرية 	لنافذ� 
حاليا

&�ضح �لنقاÄ �لسياسي حو, �ملعا�# �لتقليدية 
�نظاu �مللكية �لفكرية عجز قو�نني �مللكية 

�لفكرية �حلالية عن تلبية كل �حتياجا� �تطلعا� 
&صحا$ �ملعا�# �لتقليدية. �مع bلك، فقد 

&مكن �النتفا* بقو�نني �مللكية �لفكرية �حلالية 
للحماية من بعض &شكا, سوI �ستعما, �ملعا�# 

�لتقليدية �متلكها بصو�6 غير مشر�عة، من 
خال, قو�نني �لبر�I�� ��لعالما� �لتجا�ية ��لبيانا� 

�جلغر�فية ��لرسوu ��لنماb¡ �لصناعية ��ألسر�� 
�لتجا�ية بوجه خا:. �قد يستدعي �ألمر تكييف &� 
تعديل قو�نني �مللكية �لفكرية لكي ميكن تطبيقها 

على نحو &فضل. فمثال، غالبا ما متتلك �Qتمعا� 
�حمللية �ملعا�# �لتقليدية بصو�6 جماعية بدال من 

&V ميتلكها �ألفر�J، �ألمر �لذi يعتبر غالبا نقصا 
في حماية �ملعا�# �لتقليدية. بيد &V من �ملمكن 

تشكيل جمعيا� &� مؤسسا� محلية &� هيئا� 
قانونية مماثلة للتصر# بالنيابة عن �Qتمع �حمللي. 

ففي بعض �لبلد�V، تضطلع �كاال� حكومية 
بد�� نشط �تعمل على �عاية �Qتمع �حمللي. �ثمة 

&شكا, من �حلماية، مثل سبل �النتصا# من 
�ملنافسة غير �ملشر�عة �خيانة �ألمانة، ال تعني 

&صحا$ حقو@ محدJين. �متتد مشاغل �Qتمعا� 
�حمللية �ملتعلقة باملعا�# �لتقليدية على &جيا, 

عدi& ،6 لفترY 6منية &طو, من مد6 &غلب حقو@ 
�مللكية �لفكرية. �بالرغم من bلك، فإV بعض 

حقو@ �مللكية �لفكرية، �ال سيما تلك �لتي تعتمد 
على شهر6 مميز6، بإمكانها &V تستمر Zلى &جل غير 
محد�J. �هنا¯ &يضا بعض �ملشاغل �لناجمة عما 

تسببه تكلفة �النتفا* بنظاu �مللكية �لفكرية 
من Zعاقة ألصحا$ �ملعا�# �لتقليدية. �قد Jفع 

 ��Iلكفا�لنظر في مسألة خلق �لى Z لبعض�لك b
�تطو� �ملفاهيم �لقانونية مبا ير�عي �ملعا�# 

�لتقليدية بصو�6 &كبر ��الستعانة بالوسائل 
�لبديلة لتسوية �ملناYعا� ��ضطال* �لوكاال� 

�حلكومية �غيرها من �لهيئا� بد�� &كثر فعالية.

�يستعاU بحقو* 	مللكية 	لفكرية حاليا على 
	لنحو 	لتالي:

قو�نني �ملنافسة غير �ملشر�عة ��ملما�سا�   –
 ��I�جرZ bنني باتخا�لقو�لتجا�ية: تسمح هذ� �

ضد �الJعاI�� �لكاbبة &� �ملضللة بأV منتجا 
ما هو منتج &صيل لشعب &صلي &� &نه من 

Zنتا¡ مجتمع تقليدi معني  &� محل Zقر�� منه 
نعت شركة قانونا من  &� مرتبط به. فمثال، م�

�صف منتجا� مختلفة مرسومة يد�يا بأنها 
"&صلية"، �بأنها من فنوV �لشعو$ �ألصلية، 

في حني &نها لم تكن كذلك �لم يدقق في 
&صالتها.

�لبر�I��: عندما يبتكر &صحا$ �خلبر6 ضمن   –
�إلطا� �لتقليدi، فإb Vلك يعني &نهم متكنو� 

من �النتفا* بنظاu �لبر�I�� حلماية �بتكا�هم. 
�في سنة ٢٠٠١ مثال ، منحت �لصني ٣٣٠٠ 
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١٩

بر�6I عن �بتكا��� تتعلق بالطب �لصيني 
�لتقليدi (�نظر �إلطا� في �لصفحة ١٩). �قد 
�ستحدثت &نظمة بهد# تفاiJ منح حقو@ 
غير مشر�عة في �ملعا�# �لتقليدية �لتي ال 
تعتبر �ختر�عا حقيقيا (�نظر &Jنا� "�حلماية 

�لدفاعية").
�لعالما� �ملميز6 (�لعالما� �لتجا�ية ��لعالما�   –
�جلماعية �عالما� �لرقابة ��لبيانا� �جلغر�فية): 

تتمتع �لعالما� ��لرموY ��ملصطلحا� 
�لتقليدية �ملرتبطة باملعا�# �لتقليدية 

 ��IعاJ� من Vباحلماية كعالما� فا�قة �تصا
�لغير باحلصو, على حقو@ فيها. فمثال، سجل 
مجتمع "Seri" في �ملكسيك �لذi كاV يو�جه 

منافسة من �إلنتا¡ باجلملة �لعالمة �لتجا�ية 
 iحلديد�خلشب �حلماية منتجا�  "Arte Seri"

�ألصلية �لتي تنتج بطر�ئق تقليدية من شجر6 
"Olneya tesota". �كاV حفظ هذ� �لنو* 
�لفريد من �لشجر &حد �لعو�مل &يضا في 

حماية �لعالمة �لتجا�ية. �في �ملكسيك &يضا، 
تستخدu تسمية �ملنشأ "Olinalá" �تسمية 
"tequila" حلماية �ملنتجا� �خلشبية �ملبرنقة 

��لكحو, �لتقليدi �ملستخر¡ من نبا� 
�لصبا� �ألميركي �أل�Y@، علما بأV هذ� �ملنتجا� 

مشتقة من �ملعا�# �لتقليدية �تستمد 
خصائصها �لفريد6 من �ملو��J �لو��ثية �ألصلية 

في هذ� �ملنطقة.

طلب �Jلي موJ* بناI على معاهد6 �لتعا�V بشأV �لبر�I�� حتت �قم (٠٥٢٣٨٢/٢٠٠٤ A١) بشأV �النتفا* بالطب �لصيني �لتقليدi لتقليل 
نسبة �لدهن في �لدu، ��ملطالبة بحماية �ختر�* يجمع بني تعاليم �لطب �لصيني �لتقليدi ��لطب �حلديث.
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٢٠

قانوV سرية �ملعلوما� ��ألسر�� �لتجا�ية:   –
يطبق هذ� �لقانوV حلماية �ملعا�# �لتقليدية 

غير �ملكشو# عنها، مبا في bلك �ألسر�� 
��ملعا�# �لتقليدية �ملقدسة. �غالبا ما تتطلب 

�لقو�نني �لعرفية لبعض �Qتمعا� �لكشف 
عن معلوما� معي نة لبعض �ملستفيدين 

منها فقط. �حكمت �حملاكم بالتعويض 
عن خيانة �ألمانة في حالة خر@ �لقو�نني 
�لعرفية. ��ستحد� فريق من �Qتمعا� 

�ألصلية في &مريكا �لشمالية تعر# بقبائل 
"Tulalip" مجموعة �قمية من معا�فها 

�لتقليدية "Storybase". �يجوY �لكشف 

عن بعض �ملعا�# �لتقليدية من &جل فحص 
�لبر�I��. �يحدÑ� JساI قبائل "Tulalip" بعض 

�ملعلوما� �ألخرA �لتي يجوY �النتفا* بها J�خل 
مجتمعهم فقط �فقا للقانوV �لعرفي، على 

&نها تتمتع باحلماية كمعلوما� غير مكشو# 
عنها. �غالبا ما تتطلب �ملشر�عا� �لرقمية 

إلعا6J �ملعلوما� �لتي تقتضي �J �ملعا�# 
�حمللية Zلى �Qتمعا� �ألصلية تطبيق �لسرية 
بعناية ملر�عا6 قيوJ �لقانوV �لعرفي �ملفر�ضة 

على �لنفاZ bلى �ملعا�#.

تكييف 	مللكية 	لفكرية 	حلالية بتد	بير 
hمن نو� خا

, عدJ من �لبلد�V &نظمته �حلالية �ملتعلقة  عد 
بامللكية �لفكرية لكي تتمشى مع �حتياجا� 

&صحا$ �ملعا�# �لتقليدية مبوجب تد�بير خاصة 
حلماية �ملعا�# �لتقليدية. �يتخذ bلك &شكاال 

مختلفة. فمثال، قاعد6 بيانا� �لعالما� �ملميز6 
للقبائل �حمللية �ألمريكية حتو, V�J تسجيل �لغير 

لهذ� �لعالما� كعالما� جتا�ية في �لواليا� 
 Vقانونها بشأ �يلندYلت نيو �ملتحد6 �ألمريكية. �عد 

�لعالما� �لتجا�ية الستبعاJ �لعالما� �لتجا�ية 
 Yلك بصو�6 خاصة على �موb ملهينة، �ينطبق�

لت �لهند قانونها  �Qتمعا� �ألصلية "Maori". �عد 
بشأV �لبر�I�� لتوضيح مكانة �ملعا�# �لتقليدية 

J�خل قانوV �لبر�I��. �يعتمد �ملكتب �لصيني 
للملكية �لفكرية على فريق من �لباحثني �\تصني 

.iلتقليد�لصيني �لطب �� ��I�بالبر

بناI على JعوA خيانة �ألمانة، صد� حكم مبنع نشر 
مو�J سرية �مقدسة. ففي قضية "Foster" ضد 
"Mountford"، حصل مجلس "Pitjantjatja" على 

&مر Yجرi عا�q على &ساT خيانة �ألمانة بغية 
 I�لصحر�ل في  منع نشر كتا$ عن مجتمعا� �لرح 
 V& لدليل على�قامة Z في Vملدعو�لية. �جنح �ألستر�

شف عنها  �لكتا$ �ملذكو� يحتوi على معلوما� ك�
للدكتو� "Mountford" �خلبير بد��سة �Qتمعا� 
�لبشرية منذ خمس �ثالثني سنة بوصفها سر�. 

 IفشاZ V& لدليل على�يضا في تقدمي & Vملدعو�جنح �
�ألسر�� �ملتضمنة في �لكتا$ لنسائهم �&طفالهم 
 V& هم من شأنه��ملطلعني على &سر�جالهم غير ��

 iلذ�تمعهم Q لديني�الجتماعي �� ��الستقر�يزعز* 
يعيش حتت �لضغط.

�J�سة Zفر�Jية من JZ��6 �ملدعي �لعاu �ألستر�لي على 
<www.ag.gov.au> ملوقع�
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٢١

hية من نو� خا�ستئثا	النتفا� بحقو* 	

��تأ� بعض �Qتمعا� ��لبلد�V& V تكييف &نظمة 
حقو@ �مللكية �لفكرية ليس كافيا حلماية �لطابع 

�لشمولي ��لفريد ملوضوعا� �ملعا�# �لتقليدية. 
�قد &b AJلك Zلى �ستقر�� �لر&i على حماية �ملعا�# 
 uما يجعل نظا VZ� .لتقليدية مبوجب حقو@ خاصة�
�مللكية �لفكرية نظاما من نو* خا: تعديل بعض 

خصائصه لكي يالئم متاما خصائص موضوعه 
 �J& لتي�6 Jحملد�لسياسية �الحتياجا� �يتفق مع �

Zلى �ضع نظاu متميز.

�ترJ فيما يلي بعض �ألمثلة على �خلبر�� �لوطنية 
في �النتفا* بحقو@ خاصة بامللكية �لفكرية 

حلماية �ملعا�# �لتقليدية:

&نشئ نظاu بير� �خلا: مبوجب �لقانوV �قم   –
٨١١ ٢٧ لسنة ٢٠٠٢ بهد# حماية �ملعا�# 

�لتقليدية �تشجيع �لتوYيع �لعاJ, ��ملنصف 
للمنافع �ضماV �النتفا* باملعا�# بعد �حلصو, 
على مو�فقة مستنير6 �مسبقة من �لشعو$ 

�ألصلية �منع �لتملك غير �ملشر�*. �يوفر 
�لقانوV �حلماية للمعا�# �جلماعية �ملرتبطة 
باملو��J �لبيولوجية للشعو$ �ألصلية. �مينح 

 6Jالستفا�فقة على �ملو�ألصلية حق �لشعو$ �
من �ملعا�# �لتقليدية، �ينص على Jفع تعويض 

عاJ, مقابل �النتفا* بأشكا, معي نة من 
�ملعا�# �لتقليدية ملؤسسة �طنية تسهر على 

تقدu �لشعو$ �ألصلية &� ألصحا$ �ملعا�# 
�لتقليدية مباشر6.

�يستهد# قانوV كوستا�يكا �قم ٧٧٨٨   –
بشأV �لتنو* �لبيولوجي تنظيم �لنفاZ bلى 

�ملعا�# �لتقليدية، �ينص على &V توY* �ملنافع 
�لناجمة عن �النتفا* باملعا�# �لتقليدية 

توYيعا عاJال على &صحا$ تلك �ملعا�#. �ثمة 
نطاقاV محدJ�V في bلك �لقانوV: &�ال �ملعا�# 

�لتقليدية �لتي ينظم �لقانوV �لنفاZ bليها، 
 Vلقانو�لتي ينص �لتقليدية �ملعا�# �ثانيا �

على حقو@ �ستئثا�ية فيها. &ما شر�� �نطا@ 
�حلقو@ �لفكرية �خلاصة باQتمعا� �حمللية 

�حيا6Y تلك �حلقو@، فإنها حتدJ باالشتر�¯ مع 
�Qتمعا� �ألصلية �مجتمعا� صغا� �ملز��عني، 
�لتي تعر فها �للجنة �لوطنية �ملعنية باإلشر�# 

على �لتنو* �لبيولوجي.
�يستهد# �ملرسوu �لتشريعي �لبرتغالي   –

 Vفي ٢٠ &بريل/نيسا �Jلصا�خلا: �قم ١١٨ �
٢٠٠٢ تسجيل �حفظ �صوV �ملو��J �لو��ثية 

��ملعا�# �لتقليدية قانونا. �ينص على �حلماية 
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٢٢

من �الستنسا× �لتجا�i &� �لصناعي للمعا�# 
�لتقليدية �ملستحدثة من �Qتمعا� �حمللية 

جماعيا &� فرJيا &� �النتفا* بها.
�يحمي قانوV حماية �تر�يج �خلبر6 �لتايلندية   –
�لطبية �لتقليدية �قم B. E. 2542 �لوصفا� 

�لطبية لأل�Jية �لتايلندية �لتقليدية �نصو: 
�لطب �لتايلندi �لتقليدi. �تعني �خلبر6 
 uلتقليدية بوجه عا�لطبية �لتايلندية �

�ملعا�# ��إلمكانا� �ألساسية �ملتعلقة بالطب 
�لتايلندi �لتقليدi. �مينح �لقانوV &صحا$ 

�حلق، &i من يكونوV قد سجلو� حقوقهم في 
�خلبر6 �لتايلندية �لطبية �لتقليدية مبوجب 

�لقانوV، حق �لتملك �حلصرi ملنتجا� �أل�Jية 
�&نشطة �لبحث ��لتطوير.

�عندما يسعى ��ضعو �لسياسا� الستحد�� 
نظاu خا: حلماية �ملعا�# �لتقليدية، فإنه يتعني 
عليهم عا6J �لنظر في �ملسائل �لرئيسية �لتالية:

ما هو �لغرq (�لسياسي) من �حلماية؟  –
ما هو �ملوضو* �لذi ينبغي حمايته؟  –

ما هي �ملعايير �لتي ينبغي &V يستوفيها   –
�ملوضو* لكي يتمتع باحلماية؟

من هم �ملستفيد�V من �حلماية؟  –
ما هي �حلقو@؟  –

كيف تكتسب �حلقو@؟  –
كيف تد�� �حلقو@ �تنفذ؟  –

كيف تفقد �حلقو@ &� ينقضي &جلها؟  –

�ميكن �الطال* على مزيد من �ملعلوما� �لتفصيلية 
بشأV هذ� �ملسائل �لرئيسية في منشو� �لويبو 

�لصا�J بعنو�V "حتليل شامل للحماية �لقانونية 
للمعا�# �لتقليدية"، علما بأV جلنة �لويبو 

�حلكومية �لد�لية �ملعنية بامللكية �لفكرية 
��ملو��J �لو��ثية ��ملعا�# �لتقليدية ��لفولكلو� 

باشر� &عماال ��سعة �لنطا@ بشأV حماية 
�ملعا�# �لتقليدية مبوجب &نظمة �مللكية �لفكرية 

�حلالية، ��ستحد�� �تطبيق &نظمة خاصة 
في هذ� �لشأV. �نظر �ثائق عمل �للجنة مثل 

 WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2� WIPO/GRTKF/IC/5/8
 WIPO/GRTKF/IC/6/4� WIPO/GRTKF/IC/5/INF/4�

.WIPO/GRTKF/IC/7/6� WIPO/GRTKF/IC/7/5�
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٢٣

 
مفاهيم قانونية %خرi حلماية 	ملعا�
	لتقليدية

عندما يستكشف ��ضعو �لسياسا� �آلليا� 
�لقانونية �ملالئمة حلماية �ملعا�# �لتقليدية من 

�لتملك غير �ملشر�*، فإنهم يتد��سوV مجموعة 
كبير6 من �ملفاهيم �لقانونية خال# �حلقو@ 

 Vملعمو, بها في معظم &شكا, قانو�الستئثا�ية �
�مللكية �لفكرية. �يرJ فيما يلي �صف مقتضب 

لبعض �ملفاهيم �لبديلة:

	ملو	فقة 	ملستنير� 	ملسبقة

 iملسبقة، ينبغي أل�ملستنير6 �فقة �ملو�فقا ملبد& �
شخص &V يستشير &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية 

بكل ما في �لكلمة من معنى قبل &V يقدu على 
�لنفاZ bلى معا�فهم &� �النتفا* بها، �ينبغي 

�لتوصل Zلى �تفا@ في هذ� �لصدJ بناI على شر�� 
مناسبة، كما ينبغي Zبالغهم متاما بالنتائج �ملترتبة 

على �النتفا* �ملزمع مبعا�فهم. �يجوY حتديد نطا@ 
�النتفا* �ملتفق عليه مبوجب عقوJ &� تر�خيص &� 
�تفاقا� حتدJ فيها &يضا طريقة �قتساu �ملنافع 

�لناجمة عن �الستفا6J من �ملعا�# �لتقليدية. �مبد& 
 J��ملو�لى Z bلنفا� Vملسبقة بشأ�ملستنير6 �فقة �ملو�
�لو��ثية هو &حد �أل�كاV �ألساسية التفاقية �لتنو* 

�لبيولوجي (�نظر �إلطا� �لو��J في �لصفحة ١٢). 
�نظر� للعالقة �لوثيقة بني �ملو��J �لو��ثية �بعض 

&شكا, �ملعا�# �لتقليدية، فإV �ملبد& b�ته منصو: 
عليه &يضا في عدJ من �لقو�نني �لوطنية �ملتعلقة 

بالنفاZ bلى �ملعا�# �لتقليدية ��النتفا* بها.

	القتسا� 	ملنصف للمنافع

VZ حتقيق �لتو�VY �ملنصف بني �ملصالح فكر6 شائعة 
 Vلقانونية. �في قانو�ألنظمة �لعديد من �في 

�مللكية �لفكرية، غالبا ما تصا£ في عبا��� تعني 
حتقيق �لتو�VY بني مصالح &صحا$ �حلق �عامة 
�جلمهو�. ��القتساu �ملنصف ��لعاJ, للمنافع 

�لناجمة عن �النتفا* باملو��J �لو��ثية هو &حد &هد�# 
�تفاقية �لتنو* �لبيولوجي، علما بأV �التفاقية 

�ملذكو�6 تشجع &يضا �القتساu �ملنصف للمنافع 
�ملتأتية من �الستفا6J من &شكا, معي نة للمعا�# 

�لتقليدية. �بالتالي، فإV مبد& �القتساu �ملنصف 
للمنافع يرJ في بعض �لقو�نني �لوطنية �لتي 

حتكم �لنفاZ bلى �ملعا�# �لتقليدية ��النتفا* بها، 
 J��ملعا�# مرتبطة باملو�هذ�  Vخاصة عندما تكو
�لو��ثية. ��فقا للمبد& �ملذكو�، يستفيد &صحا$ 

�ملعا�# �لتقليدية من �القتساu �ملنصف للمنافع 
�لناجمة عن �النتفا* باملعا�# �لتقليدية، �قد 

يكوV �القتساu في شكل مدفوعا� تعويضية 
 uالقتسا� Vغير مالية. �قد يكو Aمنافع &خر �&

�ملنصف للمنافع مناسبا بصو�6 خاصة في �حلاال� 
�لتي تعتبر فيها حقو@ �مللكية �الستئثا�ية غير 

مناسبة.
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٢٤

	قتسا� 	ملنافع �	ملعا�
 	لتقليدية في سامو	

ب �لكيميائي    �عت�ر# باملعاجلني �لتقليديني في سامو	 مؤخر� في �تفا@ القتساu �ملنافع يتعلق باستحد�� �ملرك 
ب  "Prostratin" �ملضاJ لإليدY ��ملشتق من شجرmamala" 6" �لتي تنبت &صال في سامو�. �ي�خرà¡ هذ� �ملرك 

 Vكا� .Tلفير��من مهاجمة  iلقهقر� T6 للفير�Jملضا�ية �Jجلسم فيسمح لأل�من حا�يا� في  Yإليد� Tفير�
 Aطبية &خر q�من بني &غر ،"mamala" 6شجر Iلكبد حلا�لتها$ �في عال¡  Vيستخدمو Vلتقليديو� Vملعاجلو�
 ��J�يرZ VZ ,با� عالجية قي مة. �يقا للشجر6. �قد &�شد� هذ� �ملعا�# �لتقليدية �لباحثني Zلى �كتشا# مرك 

ب �عائال� �ملعاجلني �لذين ساعد��  ب "Prostratin" ستقتسم بني �لقرية �لتي �جد فيها �ملرك  �ستحد�� �ملرك 
على �كتشافه. �ستخصص �إلير�J�� &يضا إلجر�I &بحا� Zضافية بشأV مرq �إليدY �فير�سه. �من �ملقتر� &يضا 

في هذ� �لصدZ Jصد�� تر�خيص بشأV �ملركب لصالح منتجي �أل�Jية لتوفيرها للبلد�V �لنامية سو�I مجانا &� 
.iلتكلفة &� بربح �مز�بسعر 

	قتسا� 	ملنافع �	ملعا�
 	لتقليدية في مالي

 Oryza“ iلبر� Yلقي مة لأل��خلصائص �لتعر# على �لى Z لتي &فضت�عية �لز��لتقليـدية �ملعا�# � VZ
longistaminata” سهلت &يضا �كتشا# �جلينة �لتي تسمح مبقا�مة �آلفا� (�نظر �إلطا� في �لصفحة ٩). 

قد �تفا@ القتساu �ملنافع مع  زلت هذ� �جلينة �&صد�� عنها بر�6I جامعة كاليفو�نيا في “Davis”، ع� �عندما ع�
 iلتجا�� u�الستخد�لناجمة عن �ملنافع � uثية القتسا�لو�� J��ملو�ملنشأ. �&نشئت مؤسسة معنية بتمييز �بلد 

للجينة موضع �لبر�6I مع &صحا$ �ملصالح في مالي �بعض �لبلد�V �لنامية �ألخرA. �على �ملنتفع بالتكنولوجيا 
Jفع نسبة معي نة من مبيعا� �ملنتجا� للمؤسسة �آلنف bكرها لعدJ محدJ من �لسنو��. �تزمع �ملؤسسة 

 Yأل��كتشف فيها �لتي � Aألخر� V�لبلد�لباحثني في مالي ��عة ��لز��لى طلبة كليا� Z تقدمي منح جامعية
 ”Bela“ مع ممثلي مجتمع ��لويبو مشا���جر� &� .Jملو��لك b uيقد iلذ�لبلد �في  ��Iلكفا�من &جل خلق  ،iلبر�

�&�سا� �ملز��عني إلعد��J J�سة Zفر�Jية عن �النتفا* باملعا�# �لتقليدية. �نظر �لد��سة �لتي �ضعها برنامج 
 J��النتفا* باملو�ملتأتية من �ملنافع � uقتسا�لفكرية في �مللكية �حقو@  ��J Vلويبو بشأ�ملتحد6 للبيئة ��ألمم �

�لبيولوجية ��ملعا�# �لتقليدية �ملرتبطة بها (منشو� �لويبو �قم ٧٦٩ �لصا�J باإلنكليزية).

 Oryza“ iلبر� Yأل��ينبت 
longistaminata” بالقر$ من قرية 

”Bela“ مجتمع
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٢٥

ففي &مريكا �لشمالية مثال ، ي�صحب تو��� 
مجموعة من �ملعا�# �لطبية ��نتقالها J�خل 

�لعائال� &� بينها بنقل �ملعا�# �لطبية �لتقليدية 
�حقو@ معي نة بشأV مما�ستها �نقلها �تطبيقها. 
�غالبا ما يكوV متلكها مرتبطا بحقو@ �ستئثا�ية 

الستغال, �ملنتجا� �طر�ئق �لصنع �لتي ترتبط 
باملعا�# �لتقليدية.

�نظر� لألهمية �ملتز�يد6 للمعا�# �لتقليدية 
بالنسبة ملن هم خا�¡ �لسيا@ �لتقليدi، فقد 

طالب &صحا$ هذ� �ملعا�# كل من يسعى Zلى 
�النتفا* بها بإقر�� ��حتر�u قو�نينهم �لعرفية 
�مما�ساتهم �معتقد�تهم. �بالنسبة للعديد 

من ممثلي �Qتمعا� �لتقليدية، يعتبر bلك �كنا 
&ساسيا ألشكا, �حلماية �ملناسبة، �قد &Z AJلى 

 u�لكفيلة باحتر�لوسائل �لنظر في مجموعة من �
�لقو�نني �لعرفية ��ملما�سا� ضمن �ليا� قانونية 
&خرA، مبا في bلك &نظمة �مللكية �لفكرية �ملألوفة.

	ملنافسة غير 	ملشر�عة

تقتضي �لقو�عد �لد�لية للملكية �لفكرية منذ 
فتر6 طويلة كبح �ملنافسة غير �ملشر�عة �لتي 

تعر # بأنها “&i عمل تنافسي مخالف للمما�سا� 
�لشريفة في �ملسائل �لصناعية &� �لتجا�ية”، 

�تشمل مختلف �ألعما, �لتي تضلل �جلمهو� &� 
تخلق �للبس. �قد �ستفيد من قانوV �ملنافسة 

غير �ملشر�عة حلماية تصاميم �لد��ئر �ملتكاملة 
��لبيانا� �جلغر�فية ��ملعلوما� غير �ملكشو# عنها 

 Vلصوتية. �كا�لتسجيال� �� ��الختبا��بيانا� �
موضع �لنقاÄ &يضا، كما �ستند Zليه كقاعد6 
قانونية محتملة حلماية �ملعا�# �لتقليدية من 

مختلف &شكا, �الستغال, �لتجا�i غير �ملشر�*.

	حتر	� 	لقو	نني 	لعرفية �	ملما�سا�

غالبا ما حتدJ �لقو�نني �لعرفية ��لبر�توكوال� 
��ملما�سا� �لطريقة �لتي تعتمدها �Qتمعا� 
�لتقليدية لتطوير �ملعا�# �لتقليدية �متلكها 

�تناقلها. فمثال، ثمة معا�# تقليدية مقدسة &� 
 J�لسما� بالكشف عنها فقط ألفر� Yسرية يجو
 Jألصلي. �قد حتد�تمع Q� خل�J معي نني مطلعني

�لقو�نني �لعرفية ��ملما�سا� حقو@ �الئتماV على 
 u�اللتز�لك b جباته، مبا في�لتقليدية ���ملعا�# �

بحمايتها من سوI �الستعما, &� �لكشف عنها 
على نحو غير مناسب، �قد حتدJ طريقة �النتفا* 

باملعا�# �لتقليدية ��قتساu �ملنافع �تسوية 
 Vلصو Aألخر�لعديد6 �ئق �لطر�عا�، �كذلك Yملنا�

�ملعا�# �مما�ستها ��النتفا* بها.

Zعد�J �أل�Y �لبرOryza longistaminata“ i” لالستهال¯ �لغذ�ئي 
في مالي
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٢٦

�لتقنية �لصناعية �لسابقة، &i مجموعة �ملعا�# 
 �b6. فإI�لبر�صلة بصحة  ��b لتي تعتبر�6 Jحملد�
 Vلتقليدية في مجلة قبل سريا�ملعا�# �نشر� 

تا�يخ طلب �لبر�6I مثال، فإنها تعتبر جزI� من حالة 
�لتقنية �لصناعية �لسابقة، �ال ي�قبل �الJعاI في 
�لطلب بأV تلك �ملعا�# �لتقليدية متثل �ختر�عا، 
حيث &نه ال يعتبر جديد�. �في �لسنو�� �ألخير6، 

&عر$ �لبعض عن �هتمامهم بضر��Z 6عا�6 عناية 
&كبر للمعا�# �لتقليدية على &ساT &نها تند�¡ 
في حالة �لتقنية �لصناعية �لسابقة، ألنه ليس 
من �حملتمل &V تغطي �لبر�I�� �ملعا�# �لتقليدية 

�ملكشو# عنها علنا.

تتمتع �ملعا�# �لتقليدية باحلماية “�لدفاعية “ 
بفضل Zجر�I�� متنع �لغير من �كتسا$ &� مما�سة 

حقو@ باطلة في �مللكية �لفكرية في مجا, 
�ملعا�# �لتقليدية. �قد تكوV �حلماية �لدفاعية 
قي مة �فعالة لصد حقو@ �مللكية �لفكرية غير 

�ملشر�عة، Zال &نها ال متنع �لغير من �ستغال, �ملعا�# 
 Jعتما�ألمر � uالنتفا* بها. �يستلز�لتقليدية ��

شكل معني  من &شكا, �حلماية �ملوجبة للحيلولة 
V�J �النتفا* بها بد�V تصريح. �يدعو bلك Zلى 

�عتبا� �حلماية �ملوجبة ��لدفاعية �جهني لعملة 
��حد6 في &i نهج شامل للحماية. فمن شأV نشر 
�ملعا�# �لتقليدية مثال كتدبير Jفاعي &V مينع �لغير 

من Zصد�� بر�6I عن تلك �ملعا�#، Zال &V من شأنه 
&يضا &V يتيحها للجمهو� �يجعلها ملكا عاما 

ن �لغير من �النتفا* بها ضد �غبة &صحابها. �ميك 

�قد �كز نظاu �لبر�I�� &ساسا على تد�بير �حلماية 
�لدفاعية �لتي ترمي Zلى ضماV عدu صد�� بر�6I عن 

�ملعا�# �لتقليدية �ملوجو6J للغير �مر�عا6 �ملعا�# 
�لتقليدية متاما عند فحص �لبر�6I من حيث جدتها 

.iبتكا��ئها على نشا� �حتو��

 6I�لبر�ملطالب به في طلب �* �الختر�يقي م �
كقاعد6 عامة على &ساT ما يسمى بحالة 

	حلماية  	لدفاعية – �قاية 	ملعا�
 	لتقليدية من حقو* 	مللكية 
	لفكرية غير 	ملشر�عة

	حلماية  	لدفاعية – �قاية 	ملعا�
 	لتقليدية من حقو* 	مللكية 	لفكرية 
غير 	ملشر�عة
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٢٧

�للحماية �لدفاعية جانباV هما:

جانب قانوني: كيفية ضماV تطبيق �ملعايير   –
�لتي حتدJ حالة �لتقنية �لصناعية �لسابقة 
 Vلتقليدية، مما يعني مثال ضما�ملعا�# �على 

&خذ �ملعلوما� �ملكشو# عنها شفاهة 
في �حلسباV (نظر� ألV �لعديد من �ملعا�# 

�لتقليدية �ملهمة تنقل �تنتشر عا6J بوسائل 
شفهية).

�جانب عملي: كيفية ضماV توفير �ملعا�#   –
�لتقليدية بالفعل لإلJ���� �ملكلفة بالبحث 
�فاحصي �لبر�I��، �تيسير �حلصو, عليها، 
مما يضمن مثال فهرستها &� تبويبها بحيث 

ميكن �حلصو, عليها عند بحث حالة �لتقنية 
�لصناعية �لسابقة.

�يتضح في هذ� �لشأV& V نظاu �مللكية �لفكرية 
في �Qتمع �لعاملي للمعلوما� bZ &صبح يشمل 
&صحا$ مصالح جدJ، مثل �Qتمعا� �ألصلية 

��حمللية، فإV قاعد6 معا�فهم، مبا في bلك معا�فهم 
�لتقليدية على �ألخص، تزيد &همية من حيث حالة 

�لتقنية �لصناعية �لسابقة �لتي يتسم حتديدها 
�لفعا, بأهمية متز�يد6 لتسيير نظاu �مللكية 

�لفكرية.

	ملعا�
 	لتقليدية �	لتخطيط 	لبيئي

ترسم جلنة �لتخطيط إلقليم “Nunavut” خريطة لألحياI �لبرية ��ستخد�مها �لبشرi ��ملناطق �ألثرية �ملهمة، 
 ”Inuit“ لتقليدية للمجتمع�ملعا�# �لتخطيط بني � �ضي. �يجمع هذ�أل�� u�ملتعلقة باستخد�ملسائل �تفحص �

�حمللي �&حد� تكنولوجيا للتخطيط باحلاسو$. �تشمل قاعد6 
�لبيانا� �لناجمة عن bلك �لعمل قاعد6 �لبيانا� �خلاصة ببيئة 

Zقليم “Nunavut” ��لتي هي جزI من قاعد6 بيانا� معهد �لقطب 
�لشمالي لنظاu &مريكا �لشمالية للعلوu ��إلعالu �لتكنولوجي. 

�قد &عد� قاعد6 �لبيانا� �خلاصة ببيئة Zقليم “Nunavut” خصيصا 
للجنة �ملذكو�6 باختيا� سجال� عن �إلقليم من bلك �لنظاu. �&تاحت �للجنة عرq قاعد6 بياناتها على �إلنترنت 

ألغر�q �لبحث ��سترجا* �ملعلوما�. �كانت �ملعلوما� �لعملية �ملتعلقة بامللكية �لفكرية ��لشر�� �لتقنية 
لهذ� �لكشف �لعلني ضر��ية في ضوI خطط �للجنة �لر�مية Zلى �ضع �ستر�تيجية توثيقية شاملة لكل 

�ملعا�# �لتقليدية في Zقليم “Z� ”Nunavutمكانية �JZ�جها في قو�عد �لبيانا�.
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٢٨

�ثمة نهج �خر موضع نقاÄ ��سع �لنطا@ يتعلق 
باحلماية �لدفاعية، �هو �جو$ �لكشف عن �ملعا�# 

�لتقليدية (��ملو��J �لو��ثية) �ملستخدمة في 
�الختر�* �ملطالب به &� �ملرتبطة به على نحو ما في 

 V& يتطلب ��I�حلالي للبر� V6. فالقانوI�لبر�طلب 
يكشف موJ* �لطلب عن بعض هذ� �ملعلوما�، 

غير &V هنا¯ عد6 �قتر�حا� تستهد# توسيع نطا@ 
 6Jما� محد�لتز� qملتطلبا� �توضيحها، �فر�هذ� 

للكشف عن �ملعا�# �لتقليدية ��ملو��J �لو��ثية. 
�هذ� �جلانب من �حلماية �لدفاعية هو محل بحث 

في �J�سة �لويبو �لتقنية بشأV متطلبا� �لكشف 
عن �لبر�I�� �ملتعلقة باملو��J �لو��ثية ��ملعا�# 

�لتقليدية �لصا6�J في منشو� �لويبو �قم ٧٨٦ 
باللغة �إلنكليزية.

تعديل %نظمة 	لويبو 	ملطبقة حاليا إل^	�� 
�	k	لبر	

�ست�حدثت مجموعة من �آلليا� �لعملية �ملتعلقة 
باحلماية �لدفاعية للمعا�# �لتقليدية �ن�فذ� في 
عدJ من �لبلد�V ��ملنظما� �لد�لية. �شمل عمل 

�لويبو بشأV �حلماية �لدفاعية تعديل �ألنظمة 
�لتي تديرها �لويبو ��ستحد�� &�J�� عملية خللق 

.��Iلكفا�

 6�Jأل�ملثا,، فقد مت توسيع نطا@ �على سبيل �
�لرئيسية لتحديد مكاV �ملعلوما� �لتقنية 

 ،��I�لد�لي للبر�لتصنيف � i& ،��I�لبر� q�ألغر
 Vحلسبا�لتقليدية في �ملعا�# �لكي يؤخذ موضو* 
على نحو &فضل، �على �ألخص ما يتعلق باملنتجا� 
�لطبية �لنباتية �ألصل. �يزيد bلك من �حتما, جنا� 
فاحصي �لبر�I�� في �لعثو� على �ملعا�# �لتقليدية 
�لسابق نشرها ��ملتعلقة باالختر�عا� �ملطالب بها 

	ملعا�
 	لتقليدية �	حلماية 	لدفاعية: بر	k� بشأU 	لكركم

منحت �لبر�6I �ألمريكية �قم ٥٠٤ ٤٠١ ٥ في �ألصل على &ساT مطلب �ئيسي بشأV طريقة تساعد على 
شفاI �جلر�� تتمثل &ساسا في ZعطاI �جلريح ما6J تتكوV من كمية فعالة من مسحو@ �لكركم. �&قر طالبو 

�لبر�6I باالستخد�u �ملعر�# للكركم في �لطب �لتقليدi لعال¡ مختلف حاال� لي  �ملفاصل ��اللتها$. �ف�حص 
طلب �لبر�6I ��عتبر �الختر�* �ملطالب به جديد� في �قت تقدمي �لطلب على &ساT �ملعلوما� �ملتوفر6 عندئذ 

لإلJ��6 �ملكلفة بالفحص. غير &نه �عت�رq على �لبر�6I الحقا �تبني  &نها ليست صحيحة، بعد �الطال* على 
مجموعة من �لوثائق �إلضافية (مبا فيها نصو: باللغة �لسنسكريتية �لقدمية) &ثبتت &V �الختر�* �ملطالب به 

كاV في �حلقيقة من �ملعا�# �لتقليدية �ملعر�فة.
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٢٩

في طلبا� �لبر�I��V�J ، �إلضر�� بالوضع �لقانوني 
للمعا�# �لتقليدية من �جهة نظر &صحابها. 

�تستكشف �لويبو حاليا سبال Zضافية لتطوير 
عمل �للجنة �حلكومية �لد�لية �ملعنية بامللكية 

�لفكرية ��ملو��J �لو��ثية ��ملعا�# �لتقليدية 
��لفولكلو� في هذ� �الجتا�.

&ما معاهد6 �لتعا�V بشأV �لبر�I�� فهي معاهد6 
تديرها �لويبو من &جل �لتعا�V �لد�لي في مجا, 
�لبر�I��. �تنص �ملعاهد6 على �لبحث ��لفحص 

على �لصعيد �لد�لي، مما يساعد على �لتحقق من 
صحة طلب �لبر�6I قبل بدI �إلجر�I�� �لوطنية، 

�ميثل &همية كبير6 ملوJعي �لطلبا� ��ستر�تيجيا� 
�حلماية �لدفاعية على �لسو�I. �قد مت مؤخر� توسيع 

نطا@ مجموعة �لوثائق �لدنيا �لتي ينبغي &خذها 
بعني �العتبا� في �لبحث �لد�لي لكي تشمل 

&حد عشر مصد�� للمعلوما� �ملتعلقة باملعا�# 
�لتقليدية، �حتسني Zمكانية �لعثو� على تلك 

.6I�لبر�ملعا�# في مرحلة مبكر6 من حيا6 �

 
يرمي مشر�� 	ملكتبة 	لرقمية للمعا�
	لتقليدية، �لذi با�J� به عد6 �كاال� حكومية 

هندية، Zلى توثيق �ملعا�# �لتقليدية �لطبية 
�ملكشو# عنها ��ملتوفر6 لعامة �جلمهو� عن 

طريق فرY �ملعلوما� �ملتعلقة باملعا�# �لتقليدية 
�مقا�نتها باملر�جع �ملوجو6J ��ملكشو# عنها 

 .”Ayurveda“ iلتقليد� iلهند�لطب � uنظا Vبشأ
�يجمع �ملشر�* �ملذكو� �ملعلوما� في شكل 

مرقمن بخمس لغا� �Jلية هي �إلسبانية ��ألملانية 
��إلنكليزية ��لفرنسية ��ليابانية. �قد عمل فريق 

متعدJ �لتخصصا� يتكوV من خبر�I في bلك �لنو* 
من �لطب �فاحص للبر�I�� �خبر�I بتكنولوجيا 

�ملعلوما� �علماI �موظفني تقنيني ملد6 سنة 
�نصف إلعد�J �ملكتبة، علما بأV هذ� �ملشر�* 

يرمي Zلى �العتر�# باملعا�# �لتقليدية �شرعيتها، 
��لسما� بحماية مثل هذ� �ملعلوما� من Zصد�� 

بر�I�� عنها.

 uلتقليدية فهو نظا	 
&ما تصنيف مصا^� 	ملعا�
مبتكر للتصنيف يستخدu ألغر�q ترتيب �ملعا�# 

�لتقليدية �نشرها ��سترجاعها بصو�6 نظامية. 
�قد �بت�كر �لتصنيف خصيصا ملا يناهز ٥٠٠٠ فئة 

فرعية من �ملعا�# مقابل فئة ��حد6 في �لتصنيف 
�لد�لي للبر�I��i& ، �لفئة AK61K35/78 �ملتعلقة 

 Vملكتبة على تعا��مشر�*  uلطبية. �يقو�بالنباتا� 
بني �ملعهد �لوطني �لهندi لإلعالu �تباJ, �ملعلوما� 

�لعلمية �JZ��6 �ألنظمة �لهندية للشؤ�V �لطبية 
��لعال¡ �لنباتي بوY��6 �لصحة ��عاية �ألسر6.
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٣٠

�	kلكفا	عملية خللق  �	�^%

 ���Jأل�لويبو &يضا مجموعة من �تستحد� 
�لعملية حلماية �ملعا�# �لتقليدية ��ملو��J �لو��ثية، 
منها مجموعة من �أل�J�� �\صصة إلJ��6 �مللكية 

�بة على �إلنترنت حتيل Zلى سجال�  �لفكرية، �بو 
 J��ملو�لتقليدية ��ملعا�# � Vعد بيانا� بشأ�قو�
 Vثية، مبا فيها عينة من قاعد6 بيانا� بشأ�لو��
�لطب �لتقليدAyurvedic“ i” في جنو$ �سيا، 

�معايير بيانية متفق عليها للسجال� �قو�عد 
 J��ملو�لتقليدية ��ملتعلقة باملعا�# �لبيانا� �

�لبيولوجية �ملرتبطة بها.

�في �لوقت �لر�هن، يجرi �لتعا�V البتكا� مجموعة 
من �أل�J�� �\صصة إلJ��6 �مللكية �لفكرية عند 

توثيق �ملعا�# �لتقليدية ��ملو��J �لو��ثية، بغية 
تقدمي �ملساعد6 �لعملية Zلى &صحا$ �ملعا�# 

�لتقليدية ��ملؤمتنني على �ملو��J �لو��ثية ملعرفة 
مدA تأثير �مللكية �لفكرية في عملهم �لتوثيقي. 
��لغرq �ملتوخى من مجموعة �أل�J�� هو �صف 
�أل�J�� �لقانونية �ملتوفر6 حاليا، ��J�سة كيفية 

�ستخد�مها بنجا�، �متكني &صحا$ �ملعا�# 
�لتقليدية &نفسهم من �لتوصل Zلى خيا��� 

سديد6. ��لهد# من bلك هو �لسما� ألصحا$ 
�ملصالح بالتحقق من جد�A حقو@ �مللكية 

�لفكرية �فعاليتها �لقانونية ��لعملية لبلو£ 
 J��ملو�لتقليدية ��ملتعلقة مبعا�فهم �فهم �هد&

�لو��ثية، حسب �حلا,.

�يساهم &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية في تشكيلة 
��سعة من مجموعا� �سجال� �قو�عد بيانا� 

�ملعا�# �لتقليدية �غيرها من &شكا, توثيق 
 T�الحتر�لتقليدية. �يجب �تسجيل معا�فهم �
من �لكشف عن �ملعا�# �لتقليدية بصو�6 غير 

متعمد6، عن طريق توفيرها لعامة �جلمهو� مثال 
V�J مر�عا6 �ملما�سا� ��لقو�نني �لعرفية. �توضح 

مجموعة �أل�J�� i& V& مبا6�J إلجر�I �لتوثيق &� 
Zعد�J قاعد6 بيانا� ينبغي &V تسبقها �J�سة 

كاملة لآلثا� �حملتملة للملكية �لفكرية، مبا في bلك 
جعل �ملعا�# �لتقليدية ملكا عاما عن غير قصد، 
&� نشرها على نحو غير مناسب. �ال تسدi �لويبو 
مشو�تها ألصحا$ �ملعا�# �لتقليدية بشأV جمع 

قو�عد �لبيانا� �ملتعلقة باملعا�# �لتقليدية، �ال 
جتمع بنفسها قو�عد بيانا� من هذ� �لنو*.

�يستمر �لعمل �ملتعلق بالنهو¡ �لدفاعية في 
سيا@ نهج شامل حلماية �ملعا�# �لتقليدية، ير�عي 

�حلاجة �ملعبر عنها بإحلا� Zلى حماية فعالة، �Zلى 
Zحاطة &صحا$ �ملعا�# �لتقليدية &� �ملؤمتنني عليها 

علما بالعو�قب �ملترتبة على &i كشف ملعا�فهم 
�لتقليدية، �ال سيما bZ� كاV �لكشف يؤZ iJلى 

نشر �ملعا�# �لتقليدية &� Zلى نفاb �جلمهو� Zليها.
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٣١

	خلامتة

 Iلتقليدية من سو�ملعا�# �تثير ضر��6 حماية 
�الستعما, &� �لتملك غير �ملشر�* قضايا سياسية 

شائكة �حتديا� عملية على حد سو�I. �قد تدعم 
�لبيئة �الجتماعية �ملتقلبة ��إلحساT باالنخال* 

من �جلذ�� �لتا�يخية �للذ�V يؤثر�V حاليا في �لعديد 
من �Qتمعا� �لعزu على صوV �ملعا�# �لتقليدية 

لصالح &جيا, �ملستقبل. �ملا كانت �لقيمة 
�لتكنولوجية للمعا�# �لتقليدية حتظى باعتر�# 

 Vملهم ضما�مكاناتها، فمن Z يد �تتحقق�متز
�العتر�# �ملناسب باإلسهاu �لفكرi ��لثقافي 

للمجتمعا� �لتقليدية. �يعني bلك مر�عا6 
�حتياجا� �تطلعا� �Qتمعا� �لتي متلك �ملعا�# 

�لتقليدية فيما يتعلق بنظاu �مللكية �لفكرية 
بصو�6 &كبر. �تعني �خلصائص �لتقليدية للمعا�# 

�لتقليدية ��تصالها �لوثيق بالبيئة �لطبيعية 
&V بإمكانها &V تكوJ& V�6 مناسبة �مستد�مة 

للتنمية �حمللية. �هي توفر &يضا �سيلة محتملة 
للبلد�V �لنامية، �على �ألخص �لبلد�V �ألقل منو�، 

لالستفا6J من �القتصاJ �ملعرفي.

�قد جاI� في هذ� �لكتيب حملة موجز6 عن بعض 
 ،Jلصد� �جلا�ية في هذ�حلالية لألعما, �الجتاها� �

�هي مجموعة من �ألعما, �لشاقة �لتي يجب 
ZجناYها بكل عناية �باستطال* �آل��I، �تتطلب 

�حتر�u قيم �مشاغل �Qتمعا� �لتقليدية، �مر�عا6 
�لسياسة �لد�لية ��لسيا@ �لقانوني Zلى &بعد 

حد، مبا في bلك �ملناقشا� �لد�لية �جلا�ية حاليا. 
�bZ� لم تكن �ألشكا, �جلديد6 &� �ملطو�6 حلماية 

�مللكية �لفكرية مناسبة لتلبية كل �الحتياجا� 
 V&  ال &نه تبنيZ ،لبعض�لى بها J& لتي�لتطلعا� ��

مختلف &شكا, �ليا� �مللكية �لفكرية مفيد6 
عمليا. �يستهد# عمل �لويبو �حلالي نشر �لعبر 

�لعملية ��لسياسية �ملستخلصة من جتا�$ 
عديد6 في بلد�V كثير6، بغية �ضع منظو� سياسي 

مشتر¯ ��بتكا� &�J�� عملية فعالة.

 ÂJملبا�ستنبا� �لويبو على �ينصب عمل �
�ألساسية �لتي ميكن لها &V تعزY حماية �ملعا�# 

�لتقليدية. �يوفر bلك قاعد6 محتملة لتطو� 
قانوني �Jلي يتخذ شكل سياسا� �خيا��� 

تشريعية محد6J لدعم حماية �ملعا�# �لتقليدية 
بفضل &نظمة �مللكية �لفكرية مكيفة &� موسعة 

 V& لكb Vتها. �من شأ�نظمة خاصة قائمة بذ& �&
يسهل �لتوصل Zلى تو�فق في �آل��I على �لصعيد 
�لد�لي بشأV جو�نب �حلماية �ألكثر تفصيال، بعد 

فهم �لعبر �ملستخلصة من �لتجا�$ �لعملية 
 Vمشاطرتها. �من شأ� ÂJملبا�في تطبيق هذ� 

bلك &يضا &V يؤZ iJلى Jعم �لتر�بط بني �حتياجا� 
 ÂJملبا�لتقليدية من جهة، ��تمعا� Q� مصالح�

�لسياسية �ألساسية �لعامة لنظاu �مللكية 
.Aلفكرية من جهة &خر�

	خلامتة
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تنبيه: ليس �لغرK من �ملعلوما� �لو�&@2 في هذ� �لكتيب ,� تكو� بديال عن �ملشو&2 �لقانونية ألهل 
�ملهنة، !Sمنا يقتصر �لغرK منها ,ساسا على تقدمي معلوما� ,ساسية عن �ملسألة موضع �لبحث.

!قد �ستخرجت بعض �لصو& �لو�&@2 في هذ� �لكتيب من قو�عد �لبيانا� �لتي تتوفر في �لسوT !تشتر% 
فيها �لويبو.

!يرجع �لفضل في Sعد�@ صو& �لغالS 9لى: (1) ,نا كا&فالو (!كذلك صو&2 �لصفحة 3)، (2) !منظمة �ألغذية 
!�لز&�عة /b/19469. بيز�&D، (4) !منظمة �ألغذية !�لز&�عة /b/14904. @. ,!نوفريو.
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