
 

 

 جمعية النهوض بالشعوب 

 األصلية ومعارفهم األصلية

 ADACO/PR/SG/01      رقم: 

  
 تشارك -مساواة–وحدة                                                                                                                               

 
 

ين جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم األصليةمساهمة  ي الدورة السادسة والعشر
 
 ف

 (لجنة التنميةوالملكية الفكرية )التنمية المعنية بلجنة ل
                 

 
                                            ************************************************ 

 
  )أداكو(  جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم األصلية ساهمت

 
الملكية الفكرية : الموضوعي   التاليي    إثراء ف

 . اإلبداع  الملكية الفكرية واالقتصاد و  والتنمية

  التقليدي. عىل بشكل أساس   المساهماتهذه  وستنصب
 
فيما يتعلق و تطوير المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

: استحضار يمكننا فكرية والتنمية بالملكية ال  ما يىل 

  الفرنس  عىل أن "الملكية ه  حق التمتع باألشياء والترصف فيها  544تنص المادة 
عىل نحو مطلق إىل من القانون المدن 

يطة ،أقىص حد  التمتع )أن و  (؛االستفادةبحرية االستخدام ) يتعلق ذلكو  القواني   أو اللوائح".  بنص محظور فيما هو  تستخدمأال  شر
  
  ثمارها ،أكلها تؤن 

،إتالف(.  تعديل،) والترصف (؛جن    االبتكار  تنسر  فإن حقوق الملكية الفكرية  وبالتاىل 
بيئة آمنة لالستثمار ف 

 
 
  القدرة التنافسية وأداء  وتؤديوفر إطاًرا قانونًيا لتسويق األصول الفكرية. وت

   األمماألصول غي  الملموسة دوًرا مهًما ف 
كات ف  والشر

 اقتصاد المعرفة. 

مكن منوائد االقتصادية الناتجة عن إدارة أصول الملكية الفكرية فإن الف وبالفعل،
 
تطوير المنتجات الوطنية )الناتجة  ت

تحسي   اإلنتاج وتعزيز قيمة المنتجات. وتجدر اإلشارة إىل أن األصول غي  الملموسة تمثل اليوم ما ب وتسمحعن المعارف التقليدية( 
تمثل الملكية الفكرية جزًءا من هذا التقييم عير األطر و معرفة كيفية تقييمها.  ميةتزداد أه٪ من االقتصاد وبالتاىل  60يقرب من 

 القانونية الوطنية والدولية. 

وريمن  ،عالوة عىل ذلكو   توضيح المفاهيم التالية:  الرص 

  التقليدي يمكن اعتبار أشكال ال
جزء من هوية مجتمع تقليدي أو  وأنها تعبي  عن الثقافة التقليدية. الأشكال تعبي  الثقاف 

  التقليدي وتتجىل وتنتقل من جيل إىل جيل.  هتراثمن و  أصىل  
  أشكال التعبي  الثقاف 

  والحرف اليدوية : الرقصف 
ات واألغان 

  تعتير تقليدية.  صاميموالت
  الن 

  والثقاف 
ها من أشكال التعبي  الفن   واالحتفاالت ورواية القصص وغي 

  تتعلق المعارف التقليو 
  تنتقل من جيل إىل جيل ف 

دية أو الشعبية باالبتكارات والممارسات والمعارف والمهارات الن 
 .  
 . أمناء عليها أو أوصياء  بوصفهمجزء من نمط الحياة التقليدي لمجتمعات السكان األصليي    ه  و سياق تقليدي أو عرف 

   ذلك،باإلضافة إىل و 
إن لم تكن شية أو محمية بموجب قانون  التقليدي، فإن المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف 

ا عاًما. وهذا الوضع يطعن فيه السكان األصليون والمنظمات غي   محدد،
ً
تعتير بموجب أنظمة الملكية الفكرية التقليدية ملك

  تمثلهم. 
،عىل الصعيد و الحكومية الن  انون الملكية الفكرية ال يحم  ق التقليدية،عىل عكس معظم أصول الملكية الفكرية  الدوىل 

  التقليدي بشكل 
،المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف    تحميها معاهدة  ترديد أو تأدية عبارات من باستثناء مباشر

الفولكلور الن 
  )الويبو بشأن األداء والتسجي

  (. 2012األداء السمع  البرصي )بشأن  بيجي    ومعاهدة( 1996ل الصون 

 عن ذلك
ً
  إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لعام  ،وفضال

فإن حقوق الشعوب األصلية محددة ف 
 مراقبتها عىل حقوق الملكية الفكرية و يحق للشعوب األصلية الحفاظ  الوطنية،. وبموجب اإلعالن المذكور وبعض القواني   2007

  ومعارفهم التقليدية وأش ضمنا وحمايتها وتطويره
  التقليدي. تراثهم الثقاف 

 كال التعبي  الثقاف 
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   وتدور 
 
وضع تدابي  قانونية وعملية متوازنة ومناسبة لحماية المعارف التقليدية  معيارية بغرضالويبو مناقشات رحاب  ف

  لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية 
 
  التقليدي. إن النتائج المحتملة لهذه المفاوضات الجارية ف

 
بالملكية وأشكال التعبي  الثقاف

  جميع أنحاء العالم. و الفكرية 
 
عدم  ورغمالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور سيكون لها بال شك آثار عىل المهرجانات ف

  التقليدي عىل المستوى 
 
اف رسم  بحقوق الملكية الفكرية ألصحاب المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف ،وجود اعي  إال  الدوىل 

ام الحقوق والمصالح الثقافية  أفضل الممارسات وضعيجري  أنه لتعزيز المعاملة العادلة لهذه المعارف وأشكال التعبي  واحي 
ام القيم العرفية   وال سيما الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.  ألصحابها،واألخالقية وكذلك احي 

  دوىل   فإن إضفاء الطابع الرسم  عىل وباختصار،
   إطار قانون 

 
محدد لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

  
وري إلطالق معايي  قانونية محددة عىل المستوى الوطن  أصحاب المعارف المتوارثة عن األسالف حقوق  لكفالةالتقليدي أمر ض 

 . حمايتها و  صيانتها و 

ملزًما وأن يكون أساًسا أو  المقبلأن يكون هذا المعيار الدوىل   جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم األصليةتود و 
  مرجًعا يمكن للدول أن 

ا و سياساتها لحماية معارف أسالف الشعوب األصلية. لبنة عليه  يبن 
ً
يجب أن يكمل هذا المعيار أيض

  إطبروتوكول سواكوبموند المتعلق بحماية المعارف التقليدية وأنماط التعبي  الفولكلورية 
 
منظمة اإلقليمية األفريقية للملكية ار ف

 (. ORAPIالفكرية )
ح بعد ذلك أن تقوم المؤسسات الدولية بإجراء دراسات من أجل تقييم اإلمكانات االقتصادية للمعرفة التقليدية  ونقي 

القانونية بينما  لن تكون هذه الدراسات ممكنة إال إذا شعر أصحاب المعارف التقليدية أنهم يتمتعون بالحمايةو األفريقية. 
 يستفيدون من معارفهم. 

 اإلبداعي قتصاد االالملكية الفكرية و  -

:  استذكار يمكننا  ،اإلبداع  قتصاد االبالملكية الفكرية و فيما يتعلق   ما يىل 

  القدرة عىل  هو اسم منسوب إبداع  كلمة 
"اإلبداع" هو تعبي  و. عىل غي  مثال سابق والتأسيس اإلنشاءإىل إبداع وتعن 

   يكتنفه الغموض والضبابية
  مقابل ألنه يأن 

يشي  إىل و (. 1950" الذي استخدمه جيلفورد ) creativity المصطلح األمريك  "ف 
عىل أنه القدرة  االبتكار( 1975) بالو التو ف مدرسة تعر   وبالمثل،مكون غريب للذكاء يسمح بحل المشكالت بطرق غي  تقليدية. 

،وباعىل تعديل عناض النظام.  هو القدرة عىل تفعيل  واالبتكار  ظاهرية،فإن اإلبداع يتوافق مع القدرة عىل إثارة حالة فكرية  لتاىل 
  تحدثها الحالة 

  عام ومن أجل إنتاج إبداع أو عمل.  اإلبداعيةاآللية اإلبداعية الن 
قالت سواليس إن اإلبداع واالبتكار  ،2013ف 

 
 
  نشاط مزدوج يت

  أرب  ع مراحل بواسطة  عملية االبتكار بمعن  توليد األ توصفو إجراء االبتكار.  قبلحدان ف 
 ا لوافكل من فكار ف 

يت.   الفرز واالختيار. و  المطروحاألفكار المجمعة تجاه السؤال  ريبتقو  متشعبةإنتاج أفكار و  السؤالوصف ب: ويتعلق األمر وبي 

منح حماية  لذلك،نتيجة و 
 
 من النوع الذي ينتم  إليه )أدنر  أبغض النظر عو  ،أصيلإبداع  نكون أمامعندما  حق المؤلفت

  أ
   مموسيق 

  أمووجهته ) (،فن 
  أم وثائق 

   إعالن 
ه )شفه  و  (،فن  " يتوافق مع حق المؤلفمصطلح "و إلخ(.  مكتوب، أم شكل تعبي 

  الملكية غي   استئثاريبحق لمجرد إنشائه و  العملالعقل بهذا من إنتاج يتمتع مؤلف عمل و مصطلح "الملكية األدبية والفنية". 
ف 

 الملموسة 
ً
اثية.  كما يشمل الجوانب  والمعنوية ةالفكري ويشمل الجوانب لجميع،ل ويكون ملزما  المعنوية الملكيةتختلف هذه و الي 

  األساس غي  الذي  العمل،بمحتوى  المعنويةتتعلق الملكية و المادي لعمل العقل.  من حيث الوعاء الملموسةالملكية عن 
هو ف 

تبطالملكية الملموسة  وأما مادي وغي  قابل للترصف بسبب طبيعته الفكرية البحتة.  العمل الذي ينتم  إىل العالم بوعاء  في 
  نظام  ،المحسوس

ه ويكون موضوع جميع أنواع المعامالت والذي يشارك ف   باعتباره  لمعلوماتاوالذي يمكن نشر
ً
 لألوعية مستودعا

  
 عمل العقل.  إبداع تجسد  الن 

  اإلبداع والكفاءة والموهبة الفردية.  القطاعاتتجد  ذلك،باإلضافة إىل 
الكفاءة  وتشكلالثقافية واإلبداعية أصولها ف 

وة والوظائف من خالل استغالل الملكية الفكرية.  فرصة إلنشاءوالموهبة  وع إبداع   اتفاقيرتبط هذا المفهوم بفكرة "و الير " أو مشر
. واعد أو إب اث و داع   برمته"عوامل خارجية" إيجابية عىل االقتصاد  معي    بإقليموالمهارات الخاصة  والحذقينتج عن الي 

 .)"  للسياسة العامة أصبحت فكرة الصناعات ا" بوك  ليون،كما يوضح   وهكذا،)"االقتصاد اإلبداع 
ً
قوم عىل مبدأ تإلبداعية محورا

عتير المبدعون اآلو . "اإلبداع   االتفاق
  رواد أعمال ن ي 

  المجال الثقاف 
قي   ،ف 

 
 المناطق من خالل مساهمة الطبقات اإلبداعية.  موت

  توىلتسلط الصناعات اإلبداعية الضوء عىل األهمية و 
  و ما هو للتواصل بي    الن 

. محىل  ووطن  تظهر هذه و عالم 
كات والمستثمرين و عىل مستوى مزدوج.  الشمولية ة لكل إقليم عناض جذب للعمال والشر اث والمعرفة والمهارات الممي   يشكل الي 

  فلوريدا عىل قدرة المنطقة عىل توفي  بيئة ممتعة وتلبية و والسياح األجانب. 
 تطلعاتتستند نظرية "الطبقة اإلبداعية" ف 

كات وال لجذبهم جنبا إىل جنب معواحتياجات هؤالء العمال   مستثمرين. الشر
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يمكننا القول إن الملكية الفكرية واالقتصاد اإلبداع  مرتبطان ألن الملكية الفكرية تسمح للفنان  سبق،بالنظر إىل ما و 
  باالستفادة من أقىص رب  ح 
 
  ملموس أو غي  ملموس سلسلة القيمة المتعلقة بإنتاج  ف

 
 ه. عوبيمنتج ثقاف

لحماية المعارف التقليدية  المقبلأن يكون المعيار الدوىل   األصلية جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهمتود و 
  التقليدي 

 
يرتبط إنشاء الصناعات و من خالل تنفيذ سياسات الصناعة الثقافية واإلبداعية.  هوتعزيز أداة لحماية أشكال التعبي  الثقاف

 . مصنفاتهإبداع  بظروفن وكذلك للفنا وغي  المادية ثقافية وبالمعرفة الماديةالثقافية واإلبداعية ببيئة 

 عىلسيكون  باختصار،و 
ً
إنشاء مؤسسات ثقافية تحديد إجراءات مبسطة بحيث تؤخذ المتعلقة بلسياسة الوطنية ا لزاما

  الغابون عىل وجه الخصوص ال 
 
  إفريقيا بشكل عام وف

 
  االعتبار. ألن السكان األصليي   ف

 
اإلمكانات الثقافية للسكان األصليي   ف

  كثي  من األحيان القراءة والكتابة. ولهذه 
 
   الغاية،يعرفون ف

 خاص يسمح لهم بالوصول إىل يجب أن يستفيدوا من إجراء قانون 
 الملكية الفكرية. 

  
 
فيل،حرر ف  2020نوفمير  12 الخميس ليير

 
 

 
 
 

 
  توقيع 

  نزيمبياليال ديق 
 السيد بوان 

 جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم األصليةرئيس 
 

 


