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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

  
  العشرونو اخلامسةالدورة 

        2012012012013333يوليو يوليو يوليو يوليو     24242424ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     15151515جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

تعلقة بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشكال مسرد باملصطلحات الرئيسية امل
  التعبري الثقايف التقليدي

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

  مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

اللجنة احلكومية ا?ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة") يف  طلبت .1
تعد ، ٔان 2010ديسمرب  10ٕاىل  6ومن  2010مايو  7ٕاىل  3 من تني تباعا، املعقودوالسابعة عرشة ةعرش السادسة ا هيدورت

 واملعارف التقليدية املصطلحات الرئيسـية املتصT �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية ثالثة مساردكوثيقة معلومات، أالمانة 
  وتتيحه للجنة. 1ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

، "أالمانة ٕاىل ٔان تقوم بتحديث 2011يوليو  22ٕاىل  18من  املعقودة ت اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة،دعو  .2
مرسد املصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7املسارد املتاحة يف الوhئق 

مرسد �ملصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8)، و'ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 �مللكية املتعلقة الرئيسـية املصطلحات مرسد'( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9)، و'الفكرية واملعارف التقليدية

  2)، وأن جتمعها يف وثيقة واحدة، وتنرش ذz املرسد كوثيقة ٕاعالمية لyورة التالية للجنة."'الوراثية واملوارد الفكرية

                                                
) ومرشوع تقرير ا?ورة السابعة عرشة للجنة WIPO/GRTKF/IC/16/8تقرير ا?ورة السادسة عرشة للجنة (الوثيقة   1

 ).WIPO/GRTKF/IC/17/12 (الوثيقة
 ).WIPO/GRTKF/IC/19/12التاسعة عرشة للجنة (الوثيقة مرشوع تقرير ا?ورة   2
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و�لنظر ٕاىل أن بعض املصطلحات الواردة يف املسارد ترتبط �ملوضوعات الثالثة، ٔادجمت أالمانة لقرار z ا�وفقا و  .3
التعاريف الواردة فهيا. وقد وضع هذا املرسد يف احلسـبان الصكوك املسارد الثالثة يف مرسد واحد، وقامت بتحديث بعض 

قة من لك مرسد. ويف هذا الصدد، ٔاضيفت مصطلحات جديدة ووضعت واملواد أالخرى اليت ظهرت بعد نرش النسخ الساب
 لها تعاريف، يف حني حذفت مصطلحات أخرى بغية إالجياز. ؤاعيدت صياغة بعض التعاريف.

ع واحملدث يف صيغة وثيقة ٕاعالمية لyورات العرشين واحلادية والعرشين والثانية والعرشين مؤاتيح هذا املرسد ا� .4
يف صيغة  2012  يوليو 13ٕاىل  9ومن  2012ٔابريل  20ٕاىل  16ومن  2012فرباير  22ٕاىل  14تباعا من للجنة، املعقودة 

 WIPO/GRTKF/IC/21/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/20/INF/13الوhئق إالعالمية 
والعرشين للجنة  لyورة الثالثة ةٕاعالمي ةالطبعة املعد� من املرسد كوثيق ٔاتيحت. و WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8و

 26ٕاىل  22نعقدة يف الفرتة من العرشين امل كوثيقة ٕاعالمية لyورة الرابعة و و  2013فرباير  8ٕاىل  4املنعقدة يف الفرتة من 
 املرسد �ليايصبح هذه الطبعة ٕاىل النصوص اليت تتفاوض بشأهنا اللجنة ليك ال تعد هناك ٔاية ٕاشارات يف  ومل. 2013 ٔابريل

  نفسها من املرسد يف مرفق هذه الوثيقة. بعد لك دورة للجنة. وترد الطبعة

الصكوك ا?ولية و ، قدر إالماكن، ٕاىل املسارد اليت ٔاعدهتا اللجنة من قبل وٕاىل صكوك أالمم املتحدة املرسدستند ي و  .5
ك واملسارد املوجودة يف القوانني ومشاريع القوانني الوطنية وإالقلميية والصكو  التعاريفالسارية. وتأخذ كذz يف احلسـبان 

ٕاىل وhئق معل اللجنة وغريها من  ويستند تعريف املصطلحات .والقواميس واملنظامت واملسارات أالخرىمتعددة أالطراف 
 يكون من ا�دي تعريف، وقد اكمالاملقرتح ليس  تعريف املصطلحات. ومع ذz، فٕان ها ٔايضاوhئق الويبو ووhئق برامج معل 

، وقد التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارفواملوارد الوراثية ة مللكية الفكريذات صT �مصطلحات ٔاخرى 
 .أيضا تعّرف املصطلحات ا¸تارة بطرق ٔاخرى

والوhئق أالخرى املرتبطة مشاريع املواد يف  كرث اسـتخدامااالٔ واستند اختيار املصطلحات الرئيسـية ٕاىل املصطلحات  .6
ٔاو  للجنة سابقةيف وhئق  آخر لهاتعريف ٔاي  ٔاو مسارد بأيةملقرتح يف املرفق ا وتعريفها ةر ا¸تا ختل املصطلحات. وال �ملوضوع

تلميح  املقرتح وتعريفها ةملصطلحات الرئيسـية ا¸تار ايف ٔاي صك ٔاو منتدى دويل ٔاو ٕاقلميي ٔاو وطين آخر. وليس الغرض من 
عمتد ت ٔاو اللجنة ؤيد تيس من املطلوب ٔان  وثيقة ٕاعالمية ول املشاركني يف اللجنة علهيا. وهذه الوثيقة يه اقاتف ٕاىل�لرضورة 

 املقرتح.تعريفها املصطلحات ا¸تارة ٔاو 

ٕاىل إالحاطة علام  ةمدعو اللجنة ٕان   .7
 مبضمون هذه الوثيقة ومرفقها.

 [ييل ذz املرفق]
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تقليدية املعارف ال و واملوارد الوراثية مرسد املصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية 
  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

        النفاذ وتقامس املنافعالنفاذ وتقامس املنافعالنفاذ وتقامس املنافعالنفاذ وتقامس املنافع

نصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدام املوارد اجلينية عن طريق امل عادل و التقامس ال ") 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌتفرض 
الصT، مع مراعاة اكفة احلقوق يف  ٕاجراءات مهنا احلصول عىل املوارد اجلينية بطرق مالمئة ونقل التكنولوجيات املالمئة ذات

  ).1(املادة  ".هذه املوارد والتكنولوجيات، وعن طريق المتويل املناسب

امللحق  الناشـئة عن اسـتخداÙاوالتقامس العادل واملنصف للمنافع  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول ØغوÖ بشأن ويريم 
Ìالتقا" ٕاىل) 2010( �تفاقية التنوع البيولو zمس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدام املوارد اجلينية، مبا يف ذ

عن طريق احلصول بصورة مالمئة عىل املوارد اجلينية ونقل التكنولوجيات ذات الصT بصورة مالمئة، مع أالخذ يف احلسـبان 
يسهم �لتايل يف حفظ التنوع البيولوÌ مجيع احلقوق عىل هذه املوارد والتكنولوجيات، وعن طريق المتويل املالمئ، مما 

يرسي هذا الربوتوكول ٔايضا عىل املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد اجلينية ، "3. ووفقا للامدة "وàسـتخدام املسـتدام ملكوØته
  ."الواردة مضن جمال تطبيق االتفاقية وعىل املنافع الناشـئة عن اسـتخدام هذه املعارف

املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية  بشأناملعاهدة ا?ولية من  1تنص املادة ، لوراثية النباتية لٔالغذية والزراعةاملوارد اوفä خيص 
"اقتسام املنافع الناشـئة عن اسـتخدام هذه املوارد عىل حنو التابعة ملنظمة أالغذية والزراعة لٔالمم املتحدة (الفاو) عىل  والزراعة

  .تفاقية التنوع البيولوÌ، من ٔاجل الزراعة املسـتدامة وأالمن الغذايئ"عادل ومتاكè، مبا يتسق مع ا

 عىل ٔانه) 1996( بشأن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية 391رمق دول أالنديز جامعة  قراراملادة أالوىل من ّرف "النفاذ" يف وقد عُ 
املشـتقة مهنا وعنارصها غري امللموسة، ٕان احلصول عىل املوارد الوراثية املصانة يف الوضع الطبيعي وخارجه واملنتجات "

لعدة ٔاغراض مهنا البحث وàسـتكشاف البيولوÌ والصون والتطبيق الصناعي  واسـتخداÙا هبا ،وجدت
  ."التجاري  وàسـتخدام

 ، دون ٔان تقترص1بروتوكول ØغوÖواملنافع املقصودة هنا قد تكون نقدية ٔاو غري نقدية، ويه تشمل تï الواردة يف مرفق 
علهيا. ٔاما خطوات معلية احلصول عىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع، فقد تشمل أنشطة تسـبق النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية 

  2وٕاجراء البحوث علهيا وتطويرها، وكذz اسـتغاللها جتارÖ وغري ذz من àسـتخدامات، مبا فهيا تقامس املنافع.

  التحويرالتحويرالتحويرالتحوير

واء اكن محميا ٔاو يف املï العام) ٔاو تعبري ثقايف تقليدي سابق، لغرض خيتلف عن الغرض التحوير هو فعل تغيري مصنف (س
 -ا�ي اسـُتخدم من ٔاجô يف أالصل، حبيث ينتج عن ذz مصنف جديد تُدمج فيه عنارص العمل السابق والعنارص اجلديدة

املصنفات  يمتتع مؤلف) عىل 1971( أالدبية والفنية محلاية املصنفاتاتفاقية برن من  12وتنص املادة  3املضافة كنتيجة للتغيري.
وحسب قاموس  ٔاخرى علهيا. تغيرياتأالدبية ٔاو الفنية حبق اسـتئثاري يف ترصحي حتوير مصنفاهتم ٔاو تعديلها أو ٕاجراء ٔاي 

                                                
امللحق �تفاقية التنوع  من àنتفاع هبا الناشـئة عن اسـتخداÙاوالتقامس العادل واملنصف للمنافع  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول ØغوÖ بشأن   1

Ì4(5، املادة البيولو.( 
 .23، الفقرة وارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتعاملهاخطوط بون التوجهيية بشأن التوصل ٕاىل امل  2
3  WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, WIPO, p. 264.  
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، فٕان ٔالحصاب حق املؤلف احلق àسـتئثاري يف اسـتحداث مصنفات مشـتقة، ٔاو ٕاجراء Black’s Law(4بالكس لو (
  يات حتوير، عىل ٔاساس املصنف احملمي.معل 

        املوافقة واملشاركةاملوافقة واملشاركةاملوافقة واملشاركةاملوافقة واملشاركة

اتفاقية التنوع البيولوÌ عىل الرمغ من اسـتخدام  هقيل يف ٔاحد السـياقات ٕانقد و  ما من تعريف مقبول دوليا لهذا املصطلح.
) هذا املصطلح مرارا (ي8(ي) مهنا لعبارة "موافقة ومشاركة"، فقد فرست قرارات خمتلفة بشأن املادة 8يف املادة  )1992(

  5وتكرار عىل ٔانه يعين "املوافقة املسـبقة املسـتنرية."

        املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية

"ٕاسهام البyان املتشاهبة التفكري يف أالهداف واملبادئ بشأن حامية املوارد الوراثية ومرشوع املواد المتهيدي تعّرِف وثيقة 
) مصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد WIPO/GRTKF/IC/19/11(الوثيقة  اثية"بشأن حامية املوارد الور

"املعارف اليت تتسم بأهنا ديناميكية ومتطورة، واليت تنشأ يف سـياق تقليدي، )(ٔا) عىل النحو التايل: 2(1الوراثية" يف املادة 
ثال ال احلرص، ما يوجد يف املوارد الوراثية من وتصان بشلك جامعي، وتنتقل من جيل ٕاىل جيل، وتشمل، عىل سبيل امل 

  دراية معلية وÙارات وابتاكرات وممارسات وتعمل."

        املسـتفيدوناملسـتفيدوناملسـتفيدوناملسـتفيدون

املعارف التقليدية ن بأ ما من تعريف مقبول دوليا لهذا املصطلح. ومع ذz، ذهب العديد من ٔاحصاب املصاحل ٕاىل القول 
عية من حيث منشـهئا وملكيهتا، ومن مث ينبغي ٔان تعود ٔاي حقوق ٔاو فوائد ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعترب معوما جامو 

 ، مثل املعاجلني الشعبيني،ٔالفراديُنظر لمتصT هبذه املواد ٕاىل امجلاعات وليس ٕاىل أالفراد. ولكن يف بعض احلاالت، قد 
  6مسـتفيدين من امحلاية. �عتبارمهٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية ٔاو ٔاحصاب �عتبارمه 

ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي احلقوق للشعوب املعارف التقليدية و وتعطي بعض القوانني الوطنية وإالقلميية اخلاصة حبامية 
وامجلاعات املعنية بشلك مبارش. بيد ٔان الكثري من هذه القوانني مينح احلقوق ٕالدارة حكومية، ويكون ذz مرشوطا يف 

ىت من منح احلقوق يف ايان ب أغلب أالح  ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي حنو املعارف التقليدية ٔاو سـتخدام توجيه ما يتأ
  الرتاث الوطين والرعاية àج-عية والثقافة.�لتمنية التعلميية واملسـتدامة و  الربامج املتعلقة

وامجلاعات وب أالصلية، وامجلاعات أالصلية، وقد ظهر من مناقشات هذا املوضوع أن هذا املصطلح ميكن أن يشمل الشع
  وأالقليات.، وأالرس، وا�موعات، وأالمم، وأالفراد، وامجلاعات الثقافيةوامجلاعات التقليدية، احمللية، 

Ìالتنوع البيولوÌالتنوع البيولوÌالتنوع البيولوÌالتنوع البيولو        

ضوية احلية "تباين الاكئنات العأنه ب "التنوع البيولوÌ"مصطلح ) 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌمن  2تعّرف املادة 
املسـمتدة من اكفة املصادر مبا فهيا، مضن أمور ٔاخرى، النظم إاليكولوجية أالرضية والبحرية وأالحياء املائية واملركبات 

  إاليكولوجية اليت تعد جزءًا مهنا، وذz يتضمن التنوع داخل أالنواع وبني أالنواع والنظم إاليكولوجية".

                                                
 يقة يه النسخة الثامنة، من ٕاعداد براين غارنر.النسخة املسـتخدمة ٔالغراض هذه الوث   4
أالصلية وامجلاعات احمللية أالفريقية،  بالتوصيات املقدمة للمفاوضني أالفارقة يف àج-ع التحضريي الثاين للشعو   5

 .2010أكتوبر  UNEP/CBD/COP/10/INF/37 ،14 الوثيقة
 ).WIPO/GRTKF/IC/17/12تقرير ا?ورة السابعة عرشة للجنة (الوثيقة   6
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        املادة البيولوجيةاملادة البيولوجيةاملادة البيولوجيةاملادة البيولوجية

املادة اليت "يف توجيه àحتاد أالورويب بشأن حامية اخرتاعات البيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليوية بوصفه  يعّرف هذا املصطلح
Ìملدونة اللواحئ وطبقًا  7."حتتوي عىل املعلومات الوراثية واليت ميكن ٔان تسـتنسخ نفسها أو ٔان تُسـتنسخ يف نظام بيولو

املادة القادرة عىل اسـتنساخ نفسها بطريقة "ٔان يتضمن هذا املصطلح عبارة  ، ينبغيالتنظميية الفيدرالية للوالÖت املتحدة
مصطلحات املوارد البيولوجية واملواد اجلينية واملوارد ) 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌوتسـتخدم  8."مبارشة ٔاو غري مبارشة

  .اجلينية

        املوارد البيولوجيةاملوارد البيولوجيةاملوارد البيولوجيةاملوارد البيولوجية

املوارد البيولوجية عىل ٔاهنا "تتضمن املوارد اجلينية، ٔاو الاكئنات ٔاو ) 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌمن  2تعّرف املادة 
أجزاء مهنا، أو ٔاية عشائر ٔاو عنارص حيوانية ٔاو نباتية ٔاخرى للُنظم إاليكولوجية تكون ذات قمية فعلية أو حممتT للبرشية". 

  و�لتايل فٕان املوارد اجلينية يه فئة من فئات املوارد البيولوجية.

هذا املصطلح عىل ٔانه ) 1996( بشأن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية 391أالنديز رمق جامعة دول قرار من  1عّرف املادة وت
أالفراد أو الاكئنات ٔاو ٔاجزاء مهنا ٔاو العشائر أو أي عنرص حيواين، ٔاو ٔاي منتج مشـتق مهنا، يكون لها قمية ٔاو اسـتخدام "

  ."يةحقيقي ٔاو حممتل وحيتوي عىل موارد وراث 

        اخرتاعات البيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليويةاخرتاعات البيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليويةاخرتاعات البيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليويةاخرتاعات البيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليوية

àخرتاعات اليت "بوصفه  خرتاعات البيوتكنولوجياالقانونية الاية امحلتوجيه àحتاد أالورويب بشأن يعّرف هذا املصطلح يف 
ية ٔاو تعاجل ٔاو تتعلق مبنتج يتكون من مواد بيولوجية ٔاو حيتوي علهيا ٔاو تتعلق بعملية تنتج من خاللها مادة بيولوج 

وتنقسم àخرتاعات البيوتكنولوجية ٕاىل ثالث فئات يه: معليات ابتاكر الاكئنات احلية واملواد البيولوجية  9."تسـتخدم
  10.وتعديلها، ونتاجئ تï العمليات، واسـتخدام تï النتاجئ

        البيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليوية/أالحيائيةالبيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليوية/أالحيائيةالبيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليوية/أالحيائيةالبيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليوية/أالحيائية

هذا املصطلح بوصفه "ٔاية تطبيقات تكنولوجية تسـتخدم النظم ) 1992( البيولوÌاتفاقية التنوع من  2تعّرف املادة 
 ويسـتخدم البيولوجية ٔاو الاكئنات احلية ٔاو مشـتقاهتا، لصنع ٔاو تغيري املنتجات ٔاو العمليات من ٔاجل اسـتخدامات معينة".

امللحق �تفاقية  الناشـئة عن اسـتخداÙانافع والتقامس العادل واملنصف للم  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول ØغوÖ بشأن 
Ì2) التعريف نفسه يف املادة 2010( التنوع البيولو.  

العبارة التالية: "يغطى تعريف التكنولوجيا  2000عن التكنولوجيا احليوية لسـنة (الفاو) وترد يف بيان منظمة أالغذية والزراعة 
قنيات اليت ٔاصبحت مألوفة يف نطاق إالنتاج الزراعي والغذايئ. ٔاما مبعناه احليوية، مبعناه الواسع، الكثري من أالدوات والت 

) اجلديدة، والبيولوجيا DNAالضيق، ا�ي ال يراعى سوى تقنيات ا?Ø (امحلض النووي الرييب املزنوع أالوكسجني) (

                                                
بشأن حامية اخرتاعات  1998يوليو  6الصادر عن الربملان أالورويب وا�لس أالورويب بتارخي  EC/98/44) من التوجيه (أ  1.2ملادة ا  7

 البيوتكنولوجيا/التكنولوجيا احليوية.
العالمات التجارية يف الوالÖت املتحدة بشأن حفص من مدونة اللواحئ التنظميية الفيدرالية، ودليل مكتب الرباءات و  37من الفصل  801.1جلزء ا  8

 .2403.01إالجراءات اخلاصة �لرباءات: 
 بشأن حامية àخرتاعات البيوتكنولوجية. 1998يوليو  6الصادر عن الربملان أالورويب وا�لس أالورويب بتارخي  EC/98/44من التوجيه  1.3ملادة ا  9

 .WIPO/GRTKF/IC/1/3يف الوثيقة  16نظر الفقرة ا  10
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عاجلة اجلينات ونقلها، وتمنيط ا?Ø اجلزيئية وتطبيقات إالكثار التكنولوجية، فيغطى طائفة من التكنولوجيات ا¸تلفة، مثل م
)DNA."تØت واحليواB11)، واسـتنساخ النبا  

بروتوكول قرطاجنة للسالمة أالحيائية التابع التفاقية من  3ويعّرف مصطلح "التكنولوجيا أالحيائية احلديثة" كذz يف املادة 
Ìختبار للحامض النووي املؤتلف ، بوصفه "تطبيق (ٔا) تقنيات داخ2000يف سـنة املعمتد  ،التنوع البيولوà بيبØٔل ا

)، واحلقن املبارش للحامض النووي يف اخلالÖ أو العضيات، (ب) ٔاو دمج اخلالÖ ٕاىل أن DNAريبوز منقوص أالوكسجني (
تصبح خارج فئهتا التصنيفية؛ وتتغلب عىل حواجز التاكثر الفسـيولوÌ الطبيعية ٔاو ٕاعادة االئتالف، وال تعترب تقنيات 

  سـتخدمة يف الرتبية وàنتخاب الطبيعيني".م 

وتسـتخدم منظمة التعاون والتمنية يف امليدان àقتصادي رصاحة تعريفًا واسع النطاق يغطي مجيع ٔاشاكل البيوتكنولوجيا 
 تطبيق العلوم "احلديثة بل وكذz العديد من أالنشطة التقليدية وا¸تلف علهيا. ويه تعرف البيوتكنولوجيا عىل ٔاهنا

والتكنولوجيا عىل الاكئنات احلية وعىل ٔاجزاهئا ومنتجاهتا ومناذEا، لتغيري املواد احلية وغري احلية بغية ٕانتاج معارف وسلع 
 ، وتورد املنظمة كذz قامئة بتقنيات البيوتكنولوجيا اليت تتضمن يف مجT أمور مصطلح "الهندسة الوراثية""وخدمات

الت البيولوجية" ومصطلح "العالج �جلينات" ومصطلح "املعلومات البيولوجية" ومصطلح "التخمري �سـتخدام املفاع
  12".ومصطلح "النانوتكنولوجيا

        خطوط بون التوجهيية بشأن التوصل ٕاىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتعاملهاخطوط بون التوجهيية بشأن التوصل ٕاىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتعاملهاخطوط بون التوجهيية بشأن التوصل ٕاىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتعاملهاخطوط بون التوجهيية بشأن التوصل ٕاىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتعاملها

لتقدمي التوجهيات فä يتعلق بتنفيذ  2002ون التوجهيية يف سـنة خطوط ب اتفاقية التنوع البيولوÌاعمتد مؤمتر أالطراف يف 
وتقامس املنافع.  الوراثيةٕاىل املوارد  �لنفاذاملتعلقة  19و 16و 15(ج) و10(ي) و8الواردة يف مواد االتفاقية املعنية أالحاكم 

اجلوانب إالجرائية والتنظميية وتغطي  13.وهذه اخلطوط التوجهيية طوعية بطبيعهتا وتسـهتدف طائفة من ٔاحصاب املصاحل
  14حتدد أالشاكل النقدية وغري النقدية لتقامس املنافع.و للموافقة املسـبقة املسـتنرية عىل وجه اخلصوص 

        آلية تبادل املعلومات/آلية املقاصةآلية تبادل املعلومات/آلية املقاصةآلية تبادل املعلومات/آلية املقاصةآلية تبادل املعلومات/آلية املقاصة

ري وتبسـيط تبادل يعرف املرسد املسـتخدم يف برØمج أالمم املتحدة للبيئة آلية تبادل املعلومات عىل ٔاهنا آلية تريم ٕاىل تيس
معًال �ملادة ) 1992( التفاقية التنوع البيولوÌنشئت آلية املقاصة التابعة واJ  15املعلومات ٔاو التعامالت بني عدة ٔاطراف.

مهنا، وÙمهتا يه املسامهة بقدر كبري يف تنفيذ االتفاقية عن طريق الهنوض �لتعاون التقين والعلمي وتيسريه بني  18.3
  16.احلكومات ؤاحصاب املصاحلأالطراف وسائر 

                                                
 >.http://www.fao.org/biotech/stat.aspيان منظمة أالغذية والزراعة عن التكنولوجيا احليوية متاح عىل املوقع التايل: <ب   11
 نظر التعريف والتعريف املستند ٕاىل قامئة التقنيات الاكمT، عىل املوقع التايل: <ا  12

http://www.oecd.org/sti/biotechnologypolicies/statisticaldefinitionofbiotechnology.htm.< 
 .21ٕاىل  17(ٔا) واملواد من 7و 1انظر خطوط بون التوجهيية، املواد   13
 وامللحق الثاين. 50ٕاىل  24انظر خطوط بون التوجهيية، املواد من   14
متاح عىل املوقع التايل: وهو  49بشأن البيئة، الصفحة  لفائدة مفاويض االتفاقات املتعددة أالطراف برØمج أالمم املتحدة للبيئةمصطلحات  نظر مرسدا  15

>http://www.unep.org/delc/portals/119/Glossary_terms%20_for_Negotiators_MEAs.pdf.< 
 .>/http://www.cbd.int/chmكن احلصول عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع التايل: <مي  16
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        املعارف التقليدية املقنّنةاملعارف التقليدية املقنّنةاملعارف التقليدية املقنّنةاملعارف التقليدية املقنّنة

املعارف التقليدية اليت تتخذ ٕاىل حد ما شR مهنجيا ومنسقا تكون فيه املعارف مرتبة ومصنفة يه " املعارف التقليدية املقنّنة
  17".ومقسمة ٕاىل فئات بطريقة معينة

لشعيب يف منظمة الصحة العاملية بني (ٔا) أنظمة الطب الشعيب ّزي الفريق املعين �لطب اميويف جمال الطب الشعيب مثال 
اليت كشف عهنا كتابيا يف خمطوطات قدمية وآلت مجيعها ٕاىل املï العام اكلطب الشعيب أاليورفيدي املكشوف عنه  املقنّنة

، (ب) 19قدمية ٔاو الطب الشعيب الصيين املكشوف عنه يف نصوص طبية صينية 18يف خمطوطات قدمية �للغة السنسكريتية
واملعارف الطبية التقليدية غري املقنّنة اليت مل تثبّت كتابيا وغالبا ما ال يكشف عهنا ٔاحصاهبا وتنتقل شفهيا من جيل ٕاىل جيل. 

كتا� من ٔاÙات الكتب ونظام  54ويف جنوب آسـيا مثال تشمل ٔانظمة املعارف املقنّنة نظام الطب أاليورفيدي املقّنن يف 
  20.كتا� من ٔاÙات الكتب 13كتا� من ٔاÙات الكتب ونظام ٔاوØين تيب املقنن يف  29 سـيدها املقنن يف

نت، ٔاي املعارف التقليدية اليت تظهر يف شلك مكتوب وآلت ٕاىل املï نّ " املعارف التقليدية اليت قُ 1"ومثة فرق آخر بني: 
قامئة وتتناول الوثيقة " 21أالصلية. للجامعاتليد الشفهية املعارف التقليدية غري املقنّنة اليت تعد جزءا من التقاو " 2"، العام

) بتفصيل WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9" (ورشح تقين خمترص ¸تلف أالشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية
  تقليدية املقنّنة وغري املقنّنة.أكرب املعارف ال 

  التشاورالتشاورالتشاورالتشاور

  رٔاي خشص ما. هو ال-س نصيحة ٔاو حسب قاموس بالكس لو، فٕان التشاور

حييل ٕاىل املسار ا�ي يتبادل أالشخاص خالW االٓراء واملعلومات. وليس التشاور مسارا ويشري ٔاحد املصادر ٕاىل ٔان التشاور 
يف اجتاه واحد فقط، بل مسار لتقامس املعارف واالٓراء. ويعين التشاور العمل جنبا ٕاىل جنب وàسـ-ع ٕاىل ما ?ى الطرف 

ويرى البعض ٔان التشاور واملوافقة مرتابطان ?ى امجلاعات أالصلية. ومن خالل التشاور،  ت وفقا �z.االٓخر واختاذ ٕاجراءا
ميكن للمسـتخدمني من الغري فهم ما ا�ي يتطلب املوافقة وأالشخاص املناسـبني ا�ين يتعني ٔان متنحهم هذه املوافقة، وميكن 

  22ما ا�ي يوافقون عليه. لٔالشخاص ا�ين مينحون املوافقة ٔان يفهموا فهام Bما

عىل رضورة ٔان  )1989(بشأن الشعوب أالصلية والقبلية يف البyان املسـتقT  169وتنص اتفاقية منظمة العمل ا?ولية رمق 
جتري املشاورات "بنية صادقة ويف شلك مناسب للظروف، بغرض التوصل ٕاىل اتفاق بشأن التدابري املقرتحة ٔاو ٕاىل 

  .))2(6قبولها." (املادة 
                                                

 من املرفق. 16)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9اليت قد تتخذها املعارف التقليدية (قامئة ورشح تقين خمترص ¸تلف أالشاكل   17
قبل امليالد)  1500- 1800( ةفيدا أالربع جمyات االٓريونعندما مجع  الفيديةقبة احل شف عنه يف كتا�ت تعود ٕاىل يورفيدا نظام مقنن للطب الشعيب كُ أ   18

 .ٔاhرفافيداو اريغفيد جمyيمع أكرب قدر من املراجع يف 
نن  19 يف  قانون إالمرباطور أالصفر( Yellow Emperor’s Canon of Medicineشف عنه كتابيا يف كتاب  الطب الشعيب الصيين أصال وكُ قُ

 300 وخرج ٕاىل الوجود بني عاممئات السـنني ع هذا القانون عىل مدار ُمج و الطب) وهو ٔاول مؤلف ]سـييك خضم يؤسس للطب الشعيب الصيين. 
 قبل امليالد. 100وعام 

اخلاص �ٔالدوية ومسـتحرضات  71بصيغته املعد� �لقانون رمق  1940لعام  23دد امللحق أالول لقانون أالدوية ومسـتحرضات التجميل يف الهند رمق حي  20
نية اليت تتضمن بياØت عن املعارف انظر جرد قواعد البياØت إاللكرتو ٔاÙات الكتب ٔالنظمة ٔايورفيدا وسـيدها ؤاوØين تيب. 1986التجميل لعام 

: تقرير واملسـتحرضات الصيدالنية. انظر ٔايضا لاكرين متريمان وتوغي ٔاوBديولو اتفاق تريبس 8)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/6التقليدية املوثقة (
 .45 ، الصفحةاملسـتحرضات الصيدالنيةبشأن اتفاق تريبس ؤاثره عىل لرابطة ٔامم جنوب رشيق آسـيا حلقة معل 

 .131)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16(مداخT وفد كندا. انظر تقرير ا?ورة الثانية   21
22 Terri JANKE, Pathways & Protocols – A Filmmaker’s guide to Working with Indigenous People, Culture and 

Concepts, p. 51.  
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Ìاتفاقية التنوع البيولوÌاتفاقية التنوع البيولوÌاتفاقية التنوع البيولوÌاتفاقية التنوع البيولو        

 Ìيف مؤمتر أالمم املتحدة املعين �لبيئة والتمنية املنعقد يف ريو  1992مدت يف يونيو اعتُ دولية يه اتفاقية اتفاقية التنوع البيولو
رصه عىل حنو صيانة التنوع البيولوÌ واسـتخدام عنامن االتفاقية عىل ٔاهنا تريم ٕاىل " 1دي جانريو �لربازيل. وتنص املادة 

قابل لالسـمترار والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدام املوارد اجلينية عن طريق ٕاجراءات مهنا احلصول عىل 
املوارد اجلينية بطرق مالمئة ونقل التكنولوجيات املالمئة ذات الصT، مع مراعاة اكفة احلقوق يف هذه املوارد والتكنولوجيات، 

  .1993ديسمرب  29". ودخلت االتفاقية حزي النفاذ يف ويل املناسبوعن طريق المت

        بy منشأ املوارد الوراثية/اجلينيةبy منشأ املوارد الوراثية/اجلينيةبy منشأ املوارد الوراثية/اجلينيةبy منشأ املوارد الوراثية/اجلينية

، فٕان "بy منشأ املوارد اجلينية" تعين "البy ا�ي ميتï تï املوارد يف )1992( اتفاقية التنوع البيولوÌمن  2وفقًا للامدة 
نديز االٔ جامعة دول قرار صطلح املوارد الوراثية خارج وضعها الطبيعي. ويعّرف ويتضمن تعريف آخر لهذا امل وضعها الطبيعي".

البy ا�ي ميتï املوارد "عىل ٔانه  1عىل سبيل املثال بy املنشأ يف املادة ) 1996( بشأن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية 391رمق 
  ."عها الطبيعي وخرجت عن هذا الوضعالوراثية يف وضعها الطبيعي، مبا فهيا تï املوارد اليت اكنت يف وض 

        البy ا�ي يوفر املوارد الوراثية/اجلينيةالبy ا�ي يوفر املوارد الوراثية/اجلينيةالبy ا�ي يوفر املوارد الوراثية/اجلينيةالبy ا�ي يوفر املوارد الوراثية/اجلينية

، فٕان مصطلح "البy ا�ي يوفر املوارد اجلينية" يعين "البy ا�ي يوفر )1992( اتفاقية التنوع البيولوÌمن  2وفقًا للامدة 
ر من أالنواع الربية واملدّجنة، ٔاو اليت تؤخذ من مصادر املوارد اجلينية اليت جتمع من مصادر داخل املوقع، مبا يف ذz العشائ

."yخارج املوقع، واليت من اجلائز ٔاو من غري اجلائز ٔان تكون قد نشأت يف هذا الب  

        اااامجلمجلمجلمجلاعة الثقافيةاعة الثقافيةاعة الثقافيةاعة الثقافية

 عن ُعّرِفت "امجلاعة الثقافية" عىل ٔاهنا وحدة اج-عية شديدة ال-سك حيس ٔافرادها بشعور قوي �لوحدة والتضامن ومت̀زي 
   23غريها من امجلاعات بثقافهتا ٔاو معاملها الثقافية ٔاو بعنرص مغاير للثقافة الوراثية.

        التنوع الثقايفالتنوع الثقايفالتنوع الثقايفالتنوع الثقايف

)، 2005( املتعلقة حبامية وتعزيز تنوع ٔاشاكل التعبري الثقايف ة (اليونسكو)املتحدة للرتيبة والعمل والثقاف منظمة أالممالتفاقية وفقا 
وسائل التعبري عن ثقافات ا�موعات وا�متعات. وتُنقل ٔاشاكل التعبري هذه داخل ا�موعات  حييل التنوع الثقايف ٕاىل شـىت

  24وا�متعات وفä بيهنا.

        ٔاشاكل التعبري الثقايفٔاشاكل التعبري الثقايفٔاشاكل التعبري الثقايفٔاشاكل التعبري الثقايف

 )2005( املتعلقة حبامية وتعزيز تنوع ٔاشاكل التعبري الثقايف ة (اليونسكو)املتحدة للرتيبة والعمل والثقاف منظمة أالمماتفاقية تعرف 
أشاكل التعبري الثقايف التقليدي بأهنا "ٔاشاكل التعبري الناشـئة عن ٕابداع أالفراد وامجلاعات وا�متعات واحلامT ملضمون 

  25ثقايف."

                                                
 .TER/CH/2002/WD/4 ،2002ولندا الوطنية لليونسكو، الوثيقة مرشوع مرسد اقرتحه فريق من اخلرباء يف مكتب جلنة ه  23
 .2005اتفاقية اليونسكو املتعلقة حبامية وتعزيز تنوع ٔاشاكل التعبري الثقايف، ) من 1(4املادة   24
 .2005اتفاقية اليونسكو املتعلقة حبامية وتعزيز تنوع ٔاشاكل التعبري الثقايف، ) من 3(4املادة   25
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        الرتاث الثقايفالرتاث الثقايفالرتاث الثقايفالرتاث الثقايف

 عياملتعلقة حبامية الرتاث العاملي الثقايف والطبي ة (اليونسكو)املتحدة للرتيبة والعمل والثقاف منظمة أالمماتفاقية ٔالغراض 
  من هذه االتفاقية: 1، يعترب ما ييل كرتاث ثقايف، مثلام يرد يف املادة )1972(

(ٔا) االhٓر: أالعامل املعامرية، ؤاعامل النحت والتصوير عىل املباين، والعنارص ٔاو التاكوين ذات الصفة أالثرية، والنقوش، 
  ن وEة نظر التارخي أو الفن ٔاو العمل؛والكهوف، ومجموعات املعامل اليت لها مجيعا قمية عاملية اسـتثنائية م

(ب) ا�معات: مجموعات املباين املنعز� ٔاو املتصT، اليت لها بسبب عامرهتا، أو تناسقها، أو اندماEا يف منظر طبيعي، قمية 
  عاملية اسـتثنائية من وEة نظر التارخي ٔاو الفن أو العمل؛

ة بني إالنسان والطبيعة، وكذz املناطق مبا فهيا املواقع أالثرية، اليت لها قمية (ج) املواقع: أعامل إالنسان، ٔاو أالعامل املشرتك
  عاملية اسـتثنائية من وEة النظر التارخيية، ٔاو امجلالية، ٔاو إالثنولوجية، ٔاو أالنرتوبولوجية.

        الهوية الثقافيةالهوية الثقافيةالهوية الثقافيةالهوية الثقافية

وحياهتا الثقافية، وحق لك جامعة يف ثقافهتا  - ٔاو غريهاوطنية أو ٕاثنية ٔاو لغوية  -يُقصد �لهوية الثقافية الصT القامئة بني جامعة
عىل  )1989( بشأن الشعوب أالصلية والقبلية يف البyان املسـتقT 169اتفاقية منظمة العمل ا?ولية رمق وتنص  26اخلاصة.

لق هبويهتا àج-عية رضورة أن تعزز ا?ول التحقيق التام للحقوق àج-عية وàقتصادية والثقافية لهذه الشعوب فä يتع
  27والثقافية، وبعاداهتا وتقاليدها ومؤسساهتا.

        امللكية الثقافيةامللكية الثقافيةامللكية الثقافيةامللكية الثقافية

املتعلقة �لوسائل اليت تسـتخدم حلظر ومنع اسـترياد  ة (اليونسكو)املتحدة للرتيبة والعمل والثقاف منظمة أالمماتفاقية تعرف 
امللكية الثقافية بأهنا املمتلاكت اليت تصفها لك دو�  )1970( وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة

ذات ٔامهية لعمل االhٓر، ٔاو لفرتة ما قبل التارخي، أو التارخي، أو أالدب،  تبشلك حمدد، العتبارات دينية ٔاو علامنية، مكمتلاك
لكيت احليوان والنبات، ومن املعادن ٔاو أو الفن، ٔاو العمل، واليت تدخل يف الفئات التالية: (أ) ا�موعات والgذج النادرة من مم

عمل الترشحي، والقطع الهامة لصلهتا بعمل احلفرÖت؛ (ب) واملمتلاكت املتعلقة �لتارخي، مبا فهيا Bرخي العلوم والتكنولوجيا، 
هامة اليت مرت هبا والتارخي احلريب والتارخي àج-عي، وحياة الزعامء الوطنيني واملفكرين والعلامء والفنانني وأالحداث ال 

البالد؛ (ج) ونتاج معليات التنقيب عن االhٓر (القانونية وغري القانونية) وàكتشافات أالثرية؛ (د) والقطع اليت اكنت تشلك 
جزءا من اhٓر فنية ٔاو Bرخيية مبتورة أو من مواقع ٔاثرية؛ (ه) واالhٓر اليت مىض علهيا أكرث من مائة عام، اكلنقوش والعمالت 

" الصور واللوحات 1ختام احملفورة؛ (و) وأالشـياء ذات أالمهية أالثنولوجية؛ (ز) واملمتلاكت ذات أالمهية الفنية، ومهنا: "واالٔ 
والرسوم املصنوعة لكيا �ليد، ٔاÖ اكنت املواد اليت رمست علهيا أو اسـتخدمت يف رمسها (�سـتثناء الرسوم الصناعية 

" والصور 3-ثيل واملنحوBت أالصلية، ٔاÖ اكنت املواد اليت اسـُتخدمت يف صنعها؛ "" وال2واملصنوعات املزخرفة �ليد)؛ "
" وا�معات ٔاو املركبات الفنية أالصلية، اÖٔ اكنت املواد اليت 4أالصلية املنقوشة ٔاو املرشومة ٔاو املطبوعة عىل احلجر؛ "

قدمية ذات ٔامهية خاصة (من الناحية التارخيية ٔاو صنعت مهنا؛ (ح) وا¸طوطات النادرة والكتب والوhئق واملطبوعات ال
الفنية ٔاو العلمية ٔاو أالدبية، أو غري ذz)، سواء اكنت منفردة ٔاو يف مجموعات؛ (ط) وطوابع الربيد والطوابع أالمريية وما 

                                                
كو املتاح عىل املوقع التايل: انظر مكزن اليونس 26

<http://www.vocabularyserver.com/unesco/en/index.php?setLang=en&tema=2822> 
 )(ب).2(2، املادة 1989لقبلية يف البyان املسـتقT، بشأن الشعوب أالصلية وا 169تفاقية منظمة العمل ا?ولية رمق ا  27
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gث مياثلها، منفردة ٔاو يف مجموعات؛ (ي) واحملفوظات، مبا فهيا احملفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسـhئية؛ (ك) وقطع أال
  اليت يزيد معرها عىل مائة سـنة، واالٓالت املوسـيقية القدمية.

WWWW املؤمتن املؤمتن املؤمتن املؤمتن        

ٔاو  ل(طفخشص ٔاو مؤسسة يكون مسؤوال أو مؤمتنا عىل "ٔان "املؤمتن W" هو  )Black’s Lawقاموس بالكس لو (جاء يف 
"االئ-ن" ٕاىل رعاية يشء ٔاو خشص ومراقبته وحسب القاموس نفسه، حييل . ")مثينة ٔاخرى ٔاشـياءٔاوراق ٔاو  ممتلاكت ٔاو

خشص يؤمتن عىل يشء ٔاو خشٍص؛ ٔاي "ويعّرف قاموس أكسفورد "املؤمتن W" بأنه  ٔالغراض التفتيش ٔاو الوقاية ٔاو أالمن.
، قّمي. tاملؤمتن يشري مصطلح "و  " ٔاما قاموس مرمي ويبسرت، فيعرفه بأنه: "الشخص ا�ي يصون وحيمي ٔاو حيافظ عىل."ويص

W ت أالخرى اليت امجلاعاتٕاىل وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي " يف سـياق املعارف التقليديةØوالشعوب وأالفراد والكيا 
وفقا للقوانني العرفية وغريها من  هاوتطوروتسـتخدÙا ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية  حتافظ عىل
املعارف التقليدية  اسـتخدام ضامنعن املسؤولية يوv ٕاىل "امللكية"، ٔالنه مصطلح  وخيتلف هذا املصطلح عناملامرسات. 

  العريف. اوقانوهن امجلاعةقمي و تفق مبا ي ٔاو ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

        السـياق العريفالسـياق العريفالسـياق العريفالسـياق العريف

رسات احلياة اليومية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي وفقا ملاماملعارف التقليدية أو حييل "السـياق العريف" ٕاىل اسـتعامل 
للجامعة، مثل أالساليب املعتادة اليت يبيع هبا احلرفيون احملليون نسخا من أشاكل التعبري الفوللكوري امللموسة اليت يصنعها 

  28احلرفيون احملليون.

        يةيةيةيةالعرف العرف العرف العرف     واملواثيقواملواثيقواملواثيقواملواثيق    القواننيالقواننيالقواننيالقوانني

متطلبات قانونية ٔاو لناس علهيا بصفهتا تعارف اأعراف  قانون مؤلف من" بأنهف قاموس بالكس لو "القانون العريف" عرّ ي
 عاملتُ  وجزء ال يتجزء منه نظام اج-عي واقتصاديل جوهرية و  يه ٔاساسـية ممارسات ومعتقداتمن قواعد سلوك ٕالزامية، و 

عد قوامعايري ٔاو مبادئ معرتف هبا حمليا، و مجموعة "ٔانه لقانون العريف وجاء يف تعريف آخر ل" .قواننييف حمك الكام لو اكنت 
 29".وتوEها عىل الصعيد ا?اخيل مجيع جوانب احلياةامجلاعة لتدير  مؤسسات وتطبقها ياه ومنقو� شف متداو� أكرث حتديدا 

وقد تكون موصوفة  مكتوبة ٔاو شفهيةمقننة ٔاو القوانني فقد تكون بعض. عن د القوانني العرفية بعضها يختتلف طرق جتسـ و 
إالقرار ٔاو àرتباط "الرمسي" بتï القوانني  ومن العنارص أالخرى املهمةالتقليدية.  املامرساتبعبارات رصحية ٔاو مطبقة يف 

هو أالعراف يف حمك القانون بعض اعتبار يف  ةامساحلامل و عؤاحد ال. فيه امجلاعةقمي تالقانونية الوطنية للبy ا�ي  أالنظمة يف
 zالسارية. رساتللماموصف ٔاو كوهنا جمرد ٕاىل ٔاي حّد اعتربهتا امجلاعة ملزمة وال تزال تعتربها كذ  

وتتعلق القوانني العرفية جبوانب عديدة من حياة امجلاعات. فهـي حتدد حقوق أفراد امجلاعة ومسؤولياهتم فä خيص جوانب Ùمة 
ا، واحلقوق من حياهتم وثقافهتم ونظرهتم للحياة: ٕاذ ميكن ٔان يتعلق القانون العريف �سـتخدام املوارد الطبيعية والنفاذ ٕالهي

وàلزتامات املتصT �ٔالرض، وإالرث وامللكية، وتدبري ٔامور احلياة الروحية، واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف ونظم املعارف وعدة 
وهناك من يدفع بأن القانون العريف يتألف من أالعراف أالصلية اليت متارسها امجلاعات التقليدية، واليت حتمل  30أمور ٔاخرى.
و�ت حملية عىل خرقها. ومعظم قواعد القانون العريف غري مكتوبة وغري موحدة عرب ا�موعات إالثنية. وميكن ٔان يف طياهتا عق

                                                
28 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, Part III, para. 42. 
 . 2005مايو،  25- 20حامية حقوق املعارف التقليدية: اhٓر القوانني واملامرسات العرفية، حلقة معل حول التخطيط لٔالحباث، كوسكو، بريو،   29
30 Draft Customary Law and Intellectual Property Issues Paper – version 3.0 (December 2006), 

<www.wipo.int/tk/en/consultations/customary_law/index.html.>  
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تُعزى àختالفات يف القوانني العرفية للمجموعات إالثنية ٕاىل عوامل متنوعة مهنا اللغة والقرب واملنشأ والتارخي والبنية 
ريف قانوh Øبتا بل هو قانون متحرك، تتغري قواعده من حني ٕاىل آخر لتتجىل فهيا àقتصاد. وليس القانون العوàج-عية 

  31الظروف àج-عية وàقتصادية املتغرية.

وتشري بعض وhئق معل اللجنة ٕاىل القوانني واملواثيق العرفية وتنبه ٕاىل ٔان هذه القوانني واملواثيق جيب ٔان تراَعى عند وضع 
  ف التقليدية ٔاو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.نظام جديد محلاية املعار 

        املامرسات العرفيةاملامرسات العرفيةاملامرسات العرفيةاملامرسات العرفية

ميكن وصف املامرسات العرفية بأهنا أالفعال وàسـتخدامات اليت تدير وتوجه جوانب حياة امجلاعة. وتكون املامرسات العرفية 
  32مسـتقT ومقننة يف حد ذاهتا.متأصT داخل امجلاعة وجمسدة يف طريقة عيشها ومعلها. وال ميكن اعتبارها "قوانني" 

Ìت بشأن اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة �لتنوع البيولوØقاعدة البياÌت بشأن اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة �لتنوع البيولوØقاعدة البياÌت بشأن اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة �لتنوع البيولوØقاعدة البياÌت بشأن اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة �لتنوع البيولوØقاعدة البيا        

ٕان قاعدة بياØت الويبو بشأن اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة �لتنوع البيولوÌ يه مجموعة ٕالكرتونية عىل إالنرتنت من 
واملبادئ التوجهيية والبنود المنوذجية اخلاصة �مللكية الفكرية يف االتفاقات التعاقدية املتعلقة  املامرسات التعاقدية التوجهيية"

�لنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع، وتراعي هذه ا�موعة الطبيعة اخلاصة ٔالحصاب املصاحل ا¸تلفني واحتياجاهتم، كام 
 33."اكل نقلها يف خمتلف قطاعات السـياسة العامT املتعلقة �ملوارد الوراثيةتراعي اختالف املوارد الوراثية واختالف ٔاش

وتريم قاعدة البياØت املذكورة بوصفها ٔاداة لتكوين الكفاءات ٕاىل توفري موارد للمعلومات للك من يرغب احلصول عىل 
ملنافع واملوارد الوراثية، كام ٔاهنا تريم، بوصفها املساعدة يف جمال املامرسات الراهنة املتعلقة �مللكية الفكرية والنفاذ وتقامس ا

ٔاساسًا جتريبيًا، ٕاىل تقدمي املسامهة للويبو يف وضع مبادئ توجهيية عن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع النامجة 
  34ذz. عن

  املشـتقاملشـتقاملشـتقاملشـتق

الناشـئة عن  العادل واملنصف للمنافع والتقامس اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول ØغوÖ بشأن (ه) من 2تنص الفقرة 
تعين مركبات كمييائية بيولوجية حتدث  'املشـتقات') عىل التعريف التايل: "2010( امللحق �تفاقية التنوع البيولوÌ اسـتخداÙا

دات وراثية طبيعيا وتنتج عن التعبري اجليين ٔاو المتثيل الغذايئ ملوارد بيولوجية أو جينية، حىت وٕان مل تكن حتتوي عىل وح
  وظيفية." 

"ٕاسهام البyان املتشاهبة التفكري يف أالهداف واملبادئ بشأن حامية املوارد الوراثية ومرشوع املواد المتهيدي كام ٔان وثيقة 
مركبات "املشـتقات" عىل النحو التايل: " تعّرِف )WIPO/GRTKF/IC/19/11(الوثيقة  بشأن حامية املوارد الوراثية"

                                                
31 Paul Kuruk, “African Customary Law and the Protection of Folklore”, Copyright Bulletin, XXXVI, No.2, 

2002, p. 6, quoting, in part, Paris, 15 June 1982, Gazette du Palais, 1982.2, Summary, p. 378, or Paris, 25 April 
1978, Gazette du Palais, 1978.2, p. 448.  

32 WIPO, Customary Law & the Intellectual Property System in the Protection of Traditional Cultural 
Expressions and Traditional Knowledge—Issues Paper – version 3.0 (December 2006), available online at 

>http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/consultations/customary_law/issues-revised.pdf<.  
، وقاعدة البياØت متاحة عىل إالنرتنت عىل املوقع التايل: 4يف الصفحة  WIPO/GRTKF/IC/2/3يف الوثيقة  2نظر الفقرة ا  33

>http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html<. 
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11نظر الوثيقة ا  34
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ية تنتج عن التعبري اجليين أو المتثيل الغذايئ ملوارد بيولوجية ٔاو جينية، حىت وٕان مل تكن حتتوي عىل وحدات كمييائية بيولوج 
  وراثية وظيفية."

        املصنف املشـتقاملصنف املشـتقاملصنف املشـتقاملصنف املشـتق

والتحويالت املشاهبة الرتجامت والتحويرات والتوزيعات حييل مصطلح "املصنفات املشـتقة"، يف قانون حق املؤلف، ٕاىل 
 محلاية املصنفات أالدبية والفنية اتفاقية برن) من 3(2نفات املوجودة سابقا واحملمية بناء عىل املادة اليت جتري عىل املص 

ويُسـتخدم هذا املصطلح ٔاحياØ مبعىن ٔاوسع يشمل  35، دون املساس حبقوق املؤلفني يف املصنفات املوجودة سابقا.)1971(
من اتفاق منظمة  2.10) من اتفاقية برن (ؤايضا بناء عىل املادة 5(2مجموعات/جتميعات املصنفات احملمية بناء عىل املادة 

معاهدة من  5(اتفاق تريبس)، واملادة  جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصT �لتجارةبشـأن  1994التجارة العاملية لسـنة 
اØت ٔاو غريها من ويف هذا الصدد، يشمل "املصنف املشـتق" مجموعات البي 36.)1996، لسـنة الويبو بشأن حق املؤلف

بسبب اختيار حمتوÖهتا أو املواد، سواء يف صيغة قابT للقراءة عىل االٓ� ٔاو يف صيغة ٔاخرى، اليت تشلك ٕابداعات فكرية 
  38املصنفات يف شلك مجموعات ٔاو جتميعات ٕاىل جانب املصنفات املشـتقة أالخرى. اتفاقية برنوحتمي  37ترتيهبا.

ؤلف حق الغري يف تأليف مصنف مشـتق. و�لتايل، حفىت عندما حيق لشخص بناء عىل عقد وميكن ٔان يقيد احلق املعنوي للم
ٔاو قانون تعديل مصنف ٔاو اسـتخدامه لتأليف مصنف مشـتق، جيوز أن يعرتض املؤلف عىل ٔاي تشويه للمصنف فيه رضر 

  بسمعته.

إالطار  الثقايف التقليدي. وحسب وقد كيفت بعض أالنظمة القضائية تعريف املصنفات املشـتقة يف جمال ٔاشاكل التعبري
، فٕان هذا املصطلح حييل ٕاىل )2002( إالقلميي جلنوب احمليط الهادئ اخلاص حبامية املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف

  39ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي ٔاو يُشـتق مهنا.املعارف التقليدية ٔاو أي ٕابداع ٔاو ابتاكر فكري يستند ٕاىل 

        ل الضارةل الضارةل الضارةل الضارةأالفعاأالفعاأالفعاأالفعا

 محلاية املصنفات أالدبية والفنية اتفاقية برن(hنيا) من  6حتيل صفة "ضار" ٕاىل مساس �لرشف ٔاو السمعة وفقا للامدة 
. وحييل مصطلح "فعل" ٕاىل يشء غري التغيري ٔاو التدخل الفعيل يف املصنف نفسه. فهو فعل "ذو صT" �ملصنف. )1971(

ضيف مصطلح "مساس" Jل من ٔاجل ٕادراج اسـتخدامات املصنف اليت اكنت فهيا ية برن يف تعديل بروكسٕاىل اتفاق  وقد ا
  40ٕاىل احلاالت اليت يُنقل فهيا مصنف بأسلوب يريم ٕاىل ٕاحلاق الرضر مبؤلفه. حٕاساءة للمؤلف. ويشري املصطل

                                                
تمتتع الرتجامت والتحويرات والتوزيعات املوسـيقية وما جيري عىل املصنف أالديب أو الفين من حتويالت أخرى بنفس ) من اتفاقية برن: "3(2املادة   35

 ."امحلاية اليت تمتتع هبا املصنفات أالصلية وذz دون املساس حبقوق مؤلف املصنف أالصيل
36 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, WIPO.  
  من معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف. 6) من اتفاق تريبس، واملادة 2(10) من اتفاقية برن، واملادة 5(2املادة   37
 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berneانظر   38

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.485. 
 .4، اجلزء أالول 2002، لسـنة ٕالطار إالقلميي جلنوب احمليط الهادئ اخلاص حبامية املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايفا  39
40 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berne 

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.603.  
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        املعارف التقليدية املكشوف عهنااملعارف التقليدية املكشوف عهنااملعارف التقليدية املكشوف عهنااملعارف التقليدية املكشوف عهنا

أالصلية واحمللية  امجلاعات تقليدية امليرسة ٔالشخاص من خارجاملعارف ال ""املعارف التقليدية املكشوف عهنا" ٕاىل  عبارةشري ت 
اليت تعترب "صاحبة" تï املعارف التقليدية. وميكن ٕاBحة املعارف التقليدية املكشوف عهنا للعموم بواسطة التوثيق املادي 

  ٔاو ٔالفراد من خارجوإالنرتنت وغري ذz من وسائل االتصال ٔاو التسجيل. وميكن الكشف عن املعارف التقليدية للغري
  41."ٔاو بدون ترصحي امجلاعاتأالصلية واحمللية اليت نشأت فهيا هذه املعارف التقليدية سواء بترصحي من تï  امجلاعات

" قامئة ورشح تقين خمترص ¸تلف أالشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليديةوتتناول الوثيقة "
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9عارف التقليدية املكشوف عهنا واملعارف التقليدية غري املكشوف ) بتفصيل ٔاكرب امل

  عهنا.

        الكشفالكشفالكشفالكشف

 ، فٕان "الكشف" هو ٕاظهار للحقائق أو فعل ٔاو مسار للتعريف بيشء مل يكن معروفا يف السابق.قاموس بالكس لوحسب 
لمصنفات شلك من ٔاشاكل ويف جمال حق املؤلف، قد يعين "الكشف" ٕاBحة مصنف للجمهور للمرة أالوىل. والنرش أالول ل 

مبا أن من املمكن الكشف أيضا عن املصنفات من خالل ٔافعال غري النسخ،  -دون ٔان يكون شلكه الوحيد املمكن - الكشف
وليس àعرتاف حبق كهذا الزتاما بناء عىل القواعد  42مثل أالداء العلين والبث للجمهور بواسطة الاكبل (النقل السليك).

ٕاىل اسـتخدام املصنفات املكشوف عهنا  )1971( محلاية املصنفات أالدبية والفنية اتفاقية برنوتشري ا?ولية حلق املؤلف. 
وبناء عىل بعض القوانني الوطنية،  43وللمؤلف احلق يف الكشف عن مصنفه للعامل بأرسه.، للجمهور يف سـياق àسـتثناءات

  فٕان "احلق يف الكشف" حق معنوي.

        رشرشرشرشوط الكشفوط الكشفوط الكشفوط الكشف

عىل مودعي طلبات الرباءات، كام عاما  واجباويفرض هذا القانون  44.قانون الرباءات  من مبادئيسٔاسا مبدأ الكشف هو 
"جيب ٔان يكشف الوصف عن àخرتاع معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل النحو التايل  من 5تشري ٕاىل ذz املادة 

". غري ٔان مصطلح "رشوط هنة من تنفيذ àخرتاعبطريقة واحضة واكمT مبا فيه الكفاية، ليك يمتك̀ن ٔاي خشص من أهل امل 
اليت تدخل عىل قانون الرباءات عىل املسـتويني إالقلميي  مكصطلح عام يشري ٕاىل إالصالحاتأيضا سـتخدم الكشف" يُ 

 رصاحةمودعي طلبات الرباءات àشرتاط عىل هبدف القانون ا?ويل للرباءات،  ٕالصالحوالوطين، وٕاىل املقرتحات املقدمة 
املعارف واملوارد يف اسـتخدام  عن عدة فئات من املعلومات املتعلقة �ملعارف التقليدية واملوارد الوراثية عند واكشفي  أن

   45يف الرباءة ٔاو يف طلب الرباءة. اميتهàخرتاع املُطالب حب اسـتحداث

  ، ويه:يةالتقليد ومثة ثالث وظائف رئيسـية ٔالساليب الكشف املتصT �ملوارد الوراثية واملعارف

                                                
 من امللحق. 4الفقرة  )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9( قامئة ورشح تقين خمترص ¸تلف أالشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية  41
42  WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, p.282.  
 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring. وانظر ٔايضا 11(hنيا) واملادة 10املادة   43

Rights—The Berne Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.614. 
 يف النسخة إالنلكزيية 32، الصفحة WO/GA/32/8الوثيقة  مرفقانظر   44
وقاعدة بياØت شعبة الويبو للمعارف ، 11ٕاىل  7، الصفحات من WIPO/GRTKF/IC/16/6للمزيد من املعلومات، انظر املرفق أالول من الوثيقة   45

عىل املوقع إاللكرتوين التايل:  لميية يف قانون الرباءاتالتقليدية بشأن التدابري الترشيعية الوطنية وإالق 
<http://www.wipo.int/tk/en/laws/genetic.html>. 
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مسـتخدمة فعال ٔاثناء اسـتحداث àخرتاع (وهذه وظيفة تقوم عىل  تقليدية معارفوراثية و  الكشف عن ٔاية موارد  -
  ذاهتا وعالقهتا �الخرتاع)؛ التقليدية واملعارف الوراثية الوصف ٔاو الشفافية وتتعلق �ملوارد

(وهذه وظيفة تتعلق �لكشف عن املاكن  ديةالتقلي عارفالوراثية وامل مواردللوالكشف عن املصدر الفعيل   -
) وقد يكون ذz بy املنشأ (لتحديد النظام القانوين ا�ي مت يف ظô التقليدية عارفالوراثية وامل وارداملسـتحصل منه عىل امل

دف التأكد من ٔان من احلصول عىل املوارد) ٔاو ماكØ حمددا مبزيد من ا?قة (لضامن ٕاماكنية النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية مثال هب
  àخرتاع)؛ نسخاملمكن 

وتتعلق برشعية النفاذ ٕاىل  àمتثال للرشوطوتوفري تعهد ٔاو دليل عىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية (وهذه وظيفة   -
سـتخدمة يف امل  التقليدية عارفالوراثية وامل واردعىل امل) وقد يقتيض ذz بيان ٔان احلصول التقليدية عارفالوراثية وامل واردامل

يمتشـيان مع القوانني املطبقة يف بy املنشأ أو ٔاحاكم ٔاي اتفاق حمدد ينص عىل املوافقة املسـبقة  واسـتخداÙاàخرتاع 
   46بيان ٔان طلب الرباءة قد مت مبوافقة مسـبقة مسـتنرية.ذz  املسـتنرية. ٔاو قد يقتيض

للقضاÖ  حفصالجنة دراسة تقنية عن تï املسأ� و ال  ٔاعدت، )1992( اتفاقية التنوع البيولوÌوبدعوة من مؤمتر أالطراف يف 
قة  ِّ    47التفاقية.مانة ارشوط النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ورشوط الكشف يف طلبات امللكية الفكرية، واBٔحهتام الٔ برتابط املتعل

تضمني معاهدة التعاون ي ٕاىل ا?اعàقرتاح السويرسي  يه:هذه àقرتاحات و  ،من àقرتاحات عددٕاىل اللجنة ُقدم وقد 
بشأن الرباءات رشطًا للكشف ينطبق عىل الطلبات ا?ولية والوطنية عىل حد سواء ويلزم مودعي تï الطلبات �لكشف 

 يتضمنو وàقرتاح املقدم من àحتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه،  48عن مصدر املوارد الوراثية و/ٔاو املعارف التقليدية.
�لكشف عن بy منشأ ٔاو مصدر املوارد الوراثية يف مجيع طلبات الرباءات ا?ولية وإالقلميية  لزايمذ رشط إ بتنفي واجبا

واعمتد àقرتاح املقدم من مجموعة البyان أالفريقية عىل اقرتاv سويرسا وàحتاد أالورويب، وهو يتضمن ٔايضا  49والوطنية.
والتقامس العادل واملنصف  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول ØغوÖ بشأن يف  ٕادراج شهادة امتثال معرتف هبا دوليا كام جاء

فهيمت  البyان متشاهبة التفكرئاما اقرتاح  50).2010( امللحق �تفاقية التنوع البيولوÌ الناشـئة عن اسـتخداÙاللمنافع 
وارد الوراثية ومشـتقاهتا واملعارف التقليدية �لكشف إاللزايم عن املعلومات يف طلب امللكية الفكرية، وهو ما يشمل امل

املقرتنة هبا. وجيب أن تشمل هذه املعلومات بy املنشأ واملصدر، وا?ليل عىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية، وا?ليل عىل تقامس 
  51ة.املنافع وفقا لرشوط متفق علهيا، ومعلومات مكتوبة وشفهية للمتكني من البحث وحفص طلب امللكية الفكري

ومثة مبادرة دولية ٔاخرى تقدم هبا عدد من البyان الشرتاط الكشف، يف املادة  52واقُرتحت آليات بديT لرشوط الكشف.
  53.(اتفاق تريبس)) 1994( جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصT �لتجارة(hنيا) من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن 29

                                                
من دراسة الويبو التقنية حول رشوط الكشف يف الرباءات فä خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية، منشور الويبو رمق  65نظر الصفحة ا  46

786)E.( 
)؛ وانظر الوثيقة E(786يبو التقنية حول رشوط الكشف يف الرباءات فä خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية، منشور الويبو رمق نظر دراسة الو ا  47

WO/GA/32/8 ("قة �لعالقة املتباد� بني رشوط النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ورشوط الكشف يف طلبات امللكية الفكرية ِّ ، ("دراسة القضاÖ املتعل
 .2005الصادرة سـنة 

 .13الصفحة  ،WIPO/GRTKF/IC/16/6(àقرتاح السويرسي)، ومرفق الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/11/10نظر الوثيقة ا  48
 .14الصفحة ، WIPO/GRTKF/IC/16/6ومرفق الوثيقة  ،(àقرتاح أالورويب) WIPO/GRTKF/IC/8/11نظر الوثيقة ا  49
  من املرفق. 2الصفحة  ،WIPO/GRTKF/IC/17/10انظر الوثيقة   50
  .3، املادة WIPO/GRTKF/IC/19/11انظر الوثيقة   51
 (اقرتاح بديل). WIPO/GRTKF/IC/9/13نظر الوثيقة ا  52
 .TN/C/W/52نظر الوثيقة ا  53
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        التوثيقالتوثيقالتوثيقالتوثيق

توثيق املعارف التقليدية يشمل و وثيق" بأنه ختزين املعارف واملواد ا�معة وتصنيفها ونرشها. يعرف قاموس ٔاكسفورد "الت
يشء ينطوي  مبعىن ٔاي –عىل شلك صورة ٔاو صوت وصورة  اتسجيلهكتابهتا ٔاو تدويهنا ٔاو ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

التقليدية ؤاشاكل املعارف وقاية عن الطرق التقليدية لوثيق التخيتلف و . للغري وٕاBحهتا تسمح بوقايهتاطريقة ب هاعىل تسجيل 
  54.امجلاعةداخل  هاونقل التعبري الثقايف التقليدي 

وتتناول  55املعارف التقليدية. احمليط التقليدي من النفاذ ٕاىلالناس خارج ميكّن ما  كثريأالنه ٔامهية خاصة التوثيق ويكتيس 
" أالشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليديةقامئة ورشح تقين خمترص ¸تلف الوثيقة "

)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9.مبزيد من التفصيل املعارف التقليدية املوثقة واملعارف التقليدية غري املوثقة (  

        املاكفأة املنصفةاملاكفأة املنصفةاملاكفأة املنصفةاملاكفأة املنصفة

قوق ا�اورة بقدر املاكفأة عىل بعض أالعامل املنجزة فä يتصل مبصنف ٔاو موضوع محمي مبوجب احلشـتري املاكفأة املنصفة ٕاىل 
وبشلك ي-ىش مع ما ميكن اعتباره معايري جتارية عادية يف حا� ترخيص صاحب حق املؤلف أو احلقوق ا�اورة للعمل نفسه. 

 56وتسدد هذه املاكفأة عادة عندما تقل̀ص احلقوق املالية ٕاىل حق يف املاكفأة (وتُطبق معوما عىل ٔاساس ترخيص غري طوعي).
فنانو أالداء ومنتجو التسجيالت الصوتية ، عىل ٔان يمتتع 1996، لسـنة بشأن أالداء والتسجيل الصويتلويبو معاهدة اوتنص 

�حلق يف ماكفأة عاد� واحدة مقابل àنتفاع املبارش ٔاو غري املبارش �لتسجيالت الصوتية املنشورة ٔالغراض جتارية ٕالذاعهتا 
رشيطة أن يعرب  -وز للك طرف متعاقد ٔان حيد تطبيق هذا احلق ٔاو ٔاال يطبقه)). لكن جي1(15(املادة أو نقلها ٕاىل امجلهور 

  )).3(15عن حتفظ عىل املعاهدة (املادة 

  àسـتàسـتàسـتàسـتثثثثناءاتناءاتناءاتناءات

يضع مصطلح "àسـتثناءات" احلدود السـتخدام مصنف محمي بناء عىل حق املؤلف. وتتعلق àسـتثناءات بشلك وثيق 
تغطي لكمة "اسـتثناء" القرارات الترشيعية اليت خترج بعض إالبداعات أالصلية من �ٔالفعال املتصT �لعنارص احملمية. وقد 

احتاكر مالكها (نصوص القوانني ٔاو القرارات القضائية عىل سبيل املثال)، لكهنا تتعلق ٕاجامال مبسأ� حتديد اسـتخدامات 
عىل  )1971( اية املصنفات أالدبية والفنيةمحل اتفاقية برنوتنص  57العنارص احملمية اليت ال ختضع للرتخيص وال للماكفأة.

فقط؛  يف بعض احلاالت اخلاصة" جيوز àسـتثناء 1تطبيق اختبار من ثالث خطوات للبت يف مقبولية àسـتثناءات: "
ٔالحصاب ؤاال يسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة  "3؛ "ٔاال يتعارض مع àسـتغالل العادي للمصنف" وجيب 2"

  58احلقوق.

                                                
  .WIPO/GRTKF/IC/5/5ملخص ومقدمة �موعة ٔادوات ٕادارة امللكية الفكرية ٔاثناء توثيق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية، الوثيقة   54
 من املرفق. 4)، الصفحة WIPO/GRTKF/IC/5/5تقرير عن مجموعة ٔادوات ٕادارة امللكية الفكرية ٔاثناء توثيق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية (  55
56  WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms.  
57  Exceptions and Limits to Copyright and Neighboring Rights, study prepared by Pierre Sirinelli, WCT-

WPPT/IMP/1, 1999, p.2. 
 ).2(9املادة   58
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        بري �حلركةبري �حلركةبري �حلركةبري �حلركةالتع التع التع التع 

وقد تشمل رقصات فوللكورية ومرسحيات ؤاشاكال فنية  59حتيل "ٔاشاكل التعبري �حلركة" ٕاىل ٔاشاكل تعبري جسد إالنسان.
   60للطقوس، وال حتتاج ٕاىل ٔاخذ شلك مادي، ٔ�ن تُكتب مثال يف نوتة الرقصات.

        ٔاشاكل التعبري الفوللكورئاشاكل التعبري الفوللكورئاشاكل التعبري الفوللكورئاشاكل التعبري الفوللكوري

، تعين 1982، لسـنة )اليونسكونظمة أالمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة (م أالحاكم المنوذجية املشرتكة بني الويبو و يف 
جيري تطويره وصونه عىل يد نتاجا يتكّون من عنارص خيتص هبا الرتاث الثقايف التقليدي ا�ي "ٔاشاكل التعبري الفوللكوري" 

  :�ٔالخص ما ييل مهناو  لتï امجلاعة، طلعات الفنية التقليديةالتٔاو ٔافراد جيسدون جامعة يف بy معني 

"1"  Ìت الشعبية وقصائد الشعر الشعيب وأالحاÖ؛ٔاشاكل التعبري الشفهـي، مثل احلاك  

  ٔاشاكل التعبري املوسـيقي، مثل أالغاين الشعبية واملعزوفات املوسـيقية؛و   "2"

أو الطقوس، سواء اكنت ٔاشاكل التعبري �حلركة، مثل الرقصات والعروض املرسحية الشعبية ؤاشاكل التعبري الفين و   "3"
  خمتَرصة يف شلك مادي ٔاو مل تكن كذz؛

  61.ٔاشاكل التعبري امللموسو   "4"

عبري الفوللكوري" ويف سـياق اللجنة احلكومية ا?ولية، فٕان املصطلحني "ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي" و"ٔاشاكل الت 
  ن ويُسـتخدمان الواحد بدل االٓخر. مرتادفا

        يعييعييعييعيالظروف خارالظروف خارالظروف خارالظروف خارجججج الوضع الطب  الوضع الطب  الوضع الطب  الوضع الطب 

فقد يفهم ٔان املقصود )، 1992(اتفاقية التنوع البيولوÌ  من 2الصيانة خارج الوضع الطبيعي" يف املادة �ٕالشارة ٕاىل تعريف "
  ".من مصطلح "خارج الوضع الطبيعي" يه "عنارص التنوع البيولوÌ خارج حميطاهتا الطبيعية

        حسن àسـتعاملحسن àسـتعاملحسن àسـتعاملحسن àسـتعامل

عبارة "حسن àسـتعامل" يف بعض أالحاكم املتعلقة  )1971( ية والفنيةمحلاية املصنفات أالدب  اتفاقية برنتسـتخدم 
يف حدود  -) املتعلقة حبرية اسـتعامل املصنفات2(10) املتعلقة �ملقتطفات، واملادة 1(�10سـتثناءات حق املؤلف (انظر املادة 

وع àسـتعامل ا�ي ميكن اعتباره ). ومن ٔاجل حتديد نعىل سبيل التوضيح لٔالغراض التعلميية -ما يربره الغرض املنشود
  62"حسن اسـتعامل"، ينبغي مراعاة اختبار اخلطوات الثالث.

                                                
59  Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, para. 37. 
 املرجع نفسه.  60
61  Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, Section 2. 
62  WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, p. 289. 
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        حقوق املزارعنيحقوق املزارعنيحقوق املزارعنيحقوق املزارعني

عىل ما  بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعةملنظمة أالغذية والزراعة (الفاو)  املعاهدة ا?ولية من 1.9تقر املادة 
ا�ين مه يف  ٔاولئكالعامل، وال سـä  ٔاقالميواملزارعون يف مجيع  وأالصليةمتعات احمللية الهائل ا�ي قدمته ا�  "إالسهام ييل:

الغذايئ  إالنتاجصيانة وتمنية املوارد الوراثية النباتية اليت تشلك قاعدة  ٔالجلوالتنوع احملصويل، وما زالوا يقدمونه  املنشأ مراكز 
حامية املعارف التقليدية ذات ) أ "(مصطلح "حقوق املزارعني" بأهنا  2.9وتعّرف املادة  ".العامل حناءأ والزراعي يف خمتلف 

احلق يف املشاركة املتاكفئة يف اقتسام املنافع الناشـئة عن اسـتخدام ) ب( والزراعة. لٔالغذيةالصT �ملوارد الوراثية النباتية 
ن املسائل أ القرارات، عىل املسـتوى القطري، بش احلق يف املشاركة يف صنع) ج( والزراعة، لٔالغذيةاملوارد الوراثية النباتية 

منظمة أالغذية والزراعة مدونة من  2وجاء يف املادة  ."والزراعة واسـتخداÙا املسـتدام لٔالغذيةاملرتبطة بصيانة املوارد النباتية 
احلقوق الناشـئة عن "أن "حقوق املزارعني" يه  لقواعد السلوك ا?ولية يف مجع ونقل اجلبT اجلرثومية النباتية(الفاو) 

وال سـä تï  ٕاBحهتا،و ا املوارد الوراثية النباتية وحتسيهنصون املايض واحلارض واملسـتقبل يف يف مساهامت املزارعني 
احلالية  ملزارعنيأاجيال أمر  �عتباره ويل لمجمتع ا?ويلل هذه احلقوق  وتعودالتنوع احملصويل. /املوجودة يف مراكز املنشأ 

تعهد الفاو ا?ويل بشأن املوارد ل حتقيق املقاصد العامة م و مل للمزارعني، ودمع اسـمترار مساهامهتاك انتفاعرض ضامن غوالقادمة ب
  ".الوراثية النباتية

  التثالتثالتثالتثببببيتيتيتيت

ف يف صيغة ملموسة (قاموس بالكس لو). وجيب أن جيري تثبيت مصنف ٔاو  ِّ التثبيت مسار ٔاو نتيجة تدوين مصنف مؤل
قوق ا�اورة يف صيغة مادية (مبا فهيا التخزين يف ذاكرة ٕالكرتونية (حاسوبية)) بشلك hبت مبا يكفي، موضوع محمي مبوجب احل

وال  63ٕاىل امجلهور.أو نسخه ٔاو نقô املصنف ٔاو املوضوع احملمي مبوجب احلقوق ا�اورة ٕادراك حبيث ميكن عىل هذا أالساس 
 )1971( محلاية املصنفات أالدبية والفنية اتفاقية برنة امحلاية، لكن يكون التثبيت يف صيغة مادية دامئا رشطا مسـبقا ٔالهلي

وقد ينشئ تثبيت ٔاشاكل التعبري الثقايف  64تسمح بأن تنص القوانني الوطنية حلق املؤلف عىل التثبيت كرشط مسـبق.
بشلك غري مبارش من  التقليدي يف صيغة مادية حقوقا جديدة للملكية الفكرية تتعلق �لتثبيت وقد تُسـتخدم هذه احلقوق

وقد اسـُتخدمت اسرتاتيجية من هذا القبيل محلاية النقوش الصخرية  -أجل حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي نفسها
وقيل ٕان اسـتخدام مصطلح "تعبري" قد يوv بوجود رشط للتثبيت من ٔاجل حامية أشاكل التعبري الثقايف  65القدمية.

  66التقليدي.

  الفوللكورالفوللكورالفوللكورالفوللكور

 الفوللكورو بشأن صون الثقافة التقليدية  1989لسـنة  منظمة أالمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة (اليونسكو)توصية جاء يف 
تعريف الفوللكور اكلتايل "الفوللكور (ٔاو الثقافة التقليدية والشعبية) هو مجT أعامل ٕابداع Øبعة من جممتع ثقايف وقامئة عىل 

فراد معرتف بأهنم يصورون تطلعات ا�متع وذz بوصفه تعبريا عن الهوية الثقافية وàج-عية التقاليد تعرب عنه جامعة ٔاو أ 
�z ا�متع، وتتناقل معايريه وقميه شفهيا ٔاو عن طريق احملااكة ٔاو بغري ذz من الطرق. وتضم ٔاشاكW، فä تضم، اللغة 

  ادات واحلرف والعامرة وغري ذz من الفنون."وأالدب واملوسـيقى والرقص وأاللعاب وأالساطري والطقوس والع

                                                
 .290املرجع نفسه، الصفحة   63
 ).2(2املادة   64
65  Terri Janke, “Unauthorized Reproduction of Rock Art”, in Minding Culture: Case Studies on Intellectual 

Property and Traditional Cultural Expressions, WIPO, 2003. 
 .50) الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/12تقرير ا?ورة السابعة عرشة للجنة (  66
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وجرت احملاوالت أالولية لتنظمي اسـتخدام إالبداعات الفوللكورية تنظä واحضا يف ٕاطار العديد من قوانني حق املؤلف (تونس 
نة ؛ واملغرب يف سـ 1970(فä خيص الفوللكور املوسـيقي فقط)؛ وشـييل يف سـنة  1968؛ وبوليفيا يف سـنة 1967يف سـنة 

؛ وبوروندي يف 1977؛ ومايل يف سـنة 1975؛ وكينيا يف سـنة 1973؛ والسـنغال يف سـنة 1973؛ واجلزائر يف سـنة 1970
؛ وقانون تونس المنوذÌ بشأن حقوق املؤلف لتسـتعني 1980؛ وغينيا يف سـنة 1978؛ وكوت ديفوار يف سـنة 1978سـنة 

نظمة أالفريقية للملكية �مل  لالتفاقية املتعلقة 1977لسـنة  �نغي ) واتفاقية دولية (نص1976به البالد النامية، يف سـنة 
، احملال ٕالهيا فä بعد �مس "اتفاقية املنظمة أالفريقية للملكية الفكرية"). وتعترب مجيع هذه النصوص املصنفات الفكرية

يف شـييل "املï العام الثقايف" ا�ي الفوللكورية كجزء من الرتاث الثقايف لٔالمة ("الرتاث التقليدي" و"الرتاث الثقايف"؛ و
يكون àنتفاع به مقابل دفع). لكن معىن الفوللكور مثلام تغطيه هذه النصوص يُفهم بطرق خمتلفة. وأحد العنارص املهمة 

 الشائعة يف جمال حق املؤلف ا�ي يشمô التعريف وفقا للقوانني املذكورة (�سـتثناء قانون تونس المنوذÌ ا�ي ال يتضمن
أي تعريف) هو ٔان الفوللكور جيب ٔان يكون من ٕابداع مؤلفني ال تُعرف هويهتم لكن يُفرتض ٔان يكونوا ٔاو ٔاهنم اكنوا من 

مواطين البy. وتشري اتفاقية املنظمة أالفريقية للملكية الفكرية ٕاىل إالبداع عىل يد "امجلاعات" وليس عىل يد أالفراد مما ميزي 
ملصنفات اليت حيمهيا حق املؤلف التقليدي. ويعرف قانون تونس المنوذÌ الفوللكور �سـتخدام إالبداعات الفوللكورية عن ا

هذين البديلني، ويعترب ٔانه يعين إالبداعات "عىل يد مؤلفني يُفرتض ٔان يكونوا من مواطين البy املعين ٔاو عىل يد امجلاعات 
ت غري املنشورة، يف حني ال حيرص قانون اجلزائر وقانون إالثنية." وحسب قانون املغرب، يشمل الفوللكور مجيع املصنفا

سـنغال بشلك رصحي مفهوم الفوللكور �عتباره يتضمن ال تونس نطاق الفوللكور يف املصنفات غري املنشورة. ويتناول قانون 
للكور و Ì عىل تضمن الفاملصنفات أالدبية والفنية معا. وتنص اتفاقية املنظمة أالفريقية للملكية الفكرية وقانون تونس المنوذ

الفوللكور" كفئة خمتلفة من املصنفات  مناملصنفات العلمية ٔايضا. وتعرتف ٔاغلبية أالنظمة املذكورة "�ملصنفات املسـتلهمة 
  67وحيتاج اسـتخداÙا ٔالغراض جتارية موافقة هيئة خمتصة.

        إالجراء الشلكيإالجراء الشلكيإالجراء الشلكيإالجراء الشلكي

ن نقاط املامرسة جيب احرتاÙا عادة عىل الرمغ من ٔاهنا تبدو يعرف قاموس بالكس لو إالجراء الشلكي عىل ٔانه نقطة صغرية م
غري Ùمة، وذz من ٔاجل حتقيق نتيجة قانونية معينة. ويف سـياق حق املؤلف، حييل مصطلح "إالجراء الشلكي" ٕاىل رشط 

ب حق ٕاجرايئ ٔاو ٕاداري، مثل ٕادراج مالحظة حق املؤلف ٔاو ٕايداع نسخ أو تسجيل، يتعني الوفاء به كرشط الكتسا
محلاية املصنفات  اتفاقية برنوبناء عىل  68املؤلف ٔاو احلقوق ا�اورة وللمتتع هبذه احلقوق وممارسـهتا (مبا يف ذz ٕاماكنية ٕانفاذها).

ومعاهدة  )تريبسمنظمة التجارة العاملية بشأن جوانب حقوق امللكية املتصT �لتجارة (اتفاق واتفاق  )1971( أالدبية والفنية
ٔالي ٕاجراء  هتاممارسـو  ، ال خيضع المتتع �حلقوقحق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن أالداء والتسجيل الصويت نالويبو بشأ 

  69.شلكي

                                                
67  Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, Part I, para. 5-7.  
68  WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, p. 290. 
معاهدة الويبو  من 20عاهدة الويبو بشأن حق املؤلف، واملادة ) من م10(25) من اتفاق تريبس، واملادة 1(9) من اتفاقية برن، واملادة 2(5املادة   69

 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by. انظر ٔايضا سجيل الصويتبشأن أالداء والت 
WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, p. 291.  
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        املواد الوراثية/اجلينيةاملواد الوراثية/اجلينيةاملواد الوراثية/اجلينيةاملواد الوراثية/اجلينية

"املواد اجلينية" عىل ٔاهنا "أية مواد من ٔاصل نبايت ٔاو حيواين ٔاو ) 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌمن  2تعّرف املادة 
واقُرتح كذz أن من املمكن فهم مصطلح املواد الوراثية  ا من أالصول حتتوي عىل وحدات عامT للوراثة".جرثويم أو غريه

  70."مواد من ٔاي مصدر بيولوÌ حتتوي عىل وحدات وراثية عامT ٔاو لها وظيفة"عىل ٔانه 

        املوارد الوراثية/اجلينيةاملوارد الوراثية/اجلينيةاملوارد الوراثية/اجلينيةاملوارد الوراثية/اجلينية

د اجلينية ذات القمية الفعلية ٔاو املوارد اجلينية" عىل ٔانه "املوامصطلح ") 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌمن  2تعّرف املادة 
."Tاحملمت  

"املوارد الوراثية" معومًا عىل ) 1996( بشأن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية 391أالنديز رمق جامعة دول قرار من  1وتعّرف املادة 
  ."قمية ٔاو ذات قمية فعلية ٔاو حممتT مجيع املواد البيولوجية اليت حتتوي عىل معلومات وراثية ذات"أهنا 

اجلبT اجلرثومية يف "ويعّرف مرسد منظمة أالغذية والزراعة لٔالمم املتحدة (الفاو) ملصايد أالسامك هذا املصطلح عىل ٔانه 
النباBت ٔاو احليواØت ٔاو الاكئنات أالخرى اليت حتتوي عىل صفات مفيدة ذات قمية فعلية ٔاو حممتT. ويه مجموع لك 

  ."لتشكيالت اجلينية اليت تتكون ٔاثناء معلية تطور أالنواع املدّجنةا

  وتشري صكوك قانونية أخرى ٕاىل املوارد الوراثية �سـتخدام مصطلحات خمتلفة، ومهنا:

د ر ، ويه تعرف مصطلح "املوا)2001( معاهدة الفاو ا?ولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعةمن  2املادة 
وراثية النباتية" عىل ٔاهنا "ٔاي مواد ذات ٔاصل نبايت مبا يف ذz مواد إالكثار اجلنيس ٔاو اخلرضي اليت حتتوي وحدات ال

  وظيفية للوراثة".

، ويه تعرف املوارد الوراثية )1993( مدونة الفاو لقواعد السلوك ا?ولية يف مجع ونقل اجلبT اجلرثومية النباتيةمن  2واملادة 
  ٔاهنا "مواد إالكثار اجلنيس ٔاو اخلرضي يف النباBت".النباتية عىل 

)، ويه تعّرف هذا املصطلح 1983( تعهد الفاو ا?ويل بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة(ٔا) من  1.2واملادة 
لية وأالصناف اليت ٔانتجت ) أالصناف املزروعة احلا1عىل ٔانه "مواد التاكثر التناسيل ٔاو اخلرضي للفئات النباتية التالية: (

) وأالنواع الربية والعشبية اليت تعترب من 4) وأالصناف البدائية (السالالت أالرضية)؛ (3) وأالصناف املنقرضة؛ (2حديثًا؛ (
) واملواد الوراثية اخلاصة (مبا يف ذz أالصناف الرفيعة والعادية اليت تنتج من 5أالقارب القريبة من أالصناف املزروعة؛ (

   هذا التعهد ا?ويل ٕاىل "الوحدات العامT للوراثة".ريشوال ي رامج الرتبية والطفرات)". ب

توجيه وال تسـتخدم سائر الصكوك القانونية بشأن امللكية الفكرية مصطلح "املواد البيولوجية" وال تشري ٕاليه. بل يعرفه 
املادة اليت حتتوي عىل املعلومات الوراثية "عىل ٔانه ) 1998( اàحتاد أالورويب بشأن امحلاية القانونية الخرتاعات البيوتكنولوجي

Ìواليت ميكن أن تسـتنسخ نفسها أو أن تُسـتنسخ يف نظام بيولو".  

املادة القادرة عىل أن "، ينبغي ٔان يتضمن هذا املصطلح عبارة ملدونة اللواحئ التنظميية الفيدرالية للوالÖت املتحدةوطبقًا 
  ."بارشة أو غري مبارشةتسـتنسخ نفسها بطريقة م 

                                                
(مفهوم "املوارد اجلينية" يف اتفاقية التنوع البيولوÌ وارتباطها بنظام دويل عامل بشأن النفاذ  UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1انظر الوثيقة   70

 .8وتقامس املنافع)، الصفحة 
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، فٕان املوارد البيولوجية "تتضمن املوارد اجلينية، ٔاو الاكئنات أو أجزاء )1992( اتفاقية التنوع البيولوÌمن  2ووفقًا للامدة 
  مهنا ٔاو أية عشائر ٔاو عنارص حيوانية ٔاو نباتية ٔاخرى للنظام إاليكولوÌ تكون ذات قمية فعلية ٔاو حممتT للبرشية".

        (ا(ا(ا(اخلخلخلخلاص �لشعوب أالصلية)اص �لشعوب أالصلية)اص �لشعوب أالصلية)اص �لشعوب أالصلية)    الرتاثالرتاثالرتاثالرتاث

حييل "تراث الشعوب أالصلية" (وغريها من الشعوب) ٔاو "الرتاث الثقايف أالصيل" بشلك واسع ٕاىل املواد اليت يصفها 
 ٔاعدته، ا�ي 2000لسـنة ، مرشوع املبادئ العامة واملبادئ التوجهيية املتعلقـة حبامية الرتاث الثقايف للشعوب أالصلية

 14و 13و 12. وتتضمن الفقرات لجنة الفرعية لتعزيز وحامية حقوق إالنسانرئيسة ومقررة ال  ٕايرين دايس، -السيـدة ٕايرياك 
  من املبادئ املذكورة التعاريف.

ٕان تراث الشعوب أالصلية هو ذو طابع جامعي ويتألف من مجيع املواد واملواقع واملعارف، مبا فهيا "ما ييل:  12ويأيت يف الفقرة 
ظلت طبيعهتا ٔاو اسـتخداÙا ينتقالن من جيل ٕاىل جيل، واليت تعترب خاصة بشعب معني ٔاو بأراضيه اليت اللغات، اليت 

يسـتخدÙا اسـتخداما طبيعيا تقليدÖ. ويشمل تراث ٔاي شعب ٔاصيل ٔايضا املواد واملواقع واملعارف وأالعامل أالدبية ٔاو الفنية 
يشمل تراث " مبا ييل: 13وتفيد الفقرة " �الستناد ٕاىل تراثه. اليت قد يقوم ذz الشعب ٕ�بداعها أو ٕاحياهئا مسـتقبال

منظمة أالمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة الشعوب أالصلية مجيع املمتلاكت الثقافية املنقو� عىل النحو املع̀رف يف اتفاقيات 
رقص والغناء والشعائر والرموز والتصمäت ذات الصT؛ ومجيع ٔانواع أالعامل أالدبية والفنية مثل املوسـيقى وال )اليونسكو(

الفنية والرواÖت والشعر؛ ومجيع ٔاشاكل الوhئق املتعلقة �لشعوب أالصلية والوhئق املدونة من ِقَبل هذه الشعوب؛ ومجيع 
ت القامئة عىل تï أنواع املعارف العلمية والزراعية والتقنية والطبية والبيئية واملتصT �لتنوع احليوي، مبا يف ذz إالبداعا

البرشي؛ وامللكية الثقافية غري  والرفاتاملعارف، وأالنواع املسـتنبتة، والعالجات وأالدوية، واسـتخدام النباBت واحليواØت؛ 
 ما ييل: 14وتتضمن الفقرة " املنقو�، من قبيل املواقع املقدسة واملواقع ذات أالمهية الثقافية والطبيعية والتارخيية؛ واملدافن.

للك عنرص من عنارص تراث الشعوب أالصلية ُمّالك، قد يكونون مه الشعب بأمكô، ٔاو أرسة ٔاو عشرية معينة، ٔاو رابطة "
، ٔاو ٔافرادًا مت تعلميهم ٔاو تلقيهنم بصفة خاصة ليكونوا مه الَقّوامني عليه. وجيب حتديد ُمّالك الرتاث طبقا لعادات جامعةأو 

ؤالغراض هذه املبادئ التوجهيية، يعين "الرتاث الثقايف أالصيل" إالبداعات " وممارساهتا. الشعوب أالصلية ذاهتا وقوانيهنا
والتجليات واملنتجات امللموسة وغري امللموسة اليت تتكون من عنارص ختص ثقافة شعب ٔاصيل ويقوم هذا الشعب ٔاو أفراد 

ديب ٔاو الفين أو العلمي التقليدي للشعب. وتشـمتل هذه منه بتطويرها واحلفاظ علهيا، ٕاذا اكن إالبداع يربز ٔاشاكل التعبري االٔ 
وما يرتبط هبا من آالت وقطع ومصنوعات  -إالبداعات والتجليات واملنتجات عىل املامرسات والتصويرات وأشاكل التعبري

الثقايف أالصيل ٔايضا . ويشمل الرتاث من ترا�ا الثقايف اً جزء هافرادصلية وأ االٔ  الشعوباليت تعتربها  –ٔاماكن ثقافية مواقع و و 
املعارف الناجتة عن النشاط الفكري وàستبصار يف سـياق تقليدي، كام يشمل ا?راية العلمية واملهارة وàبتاكر واملامرسة 

، �ٕالضافة ٕاىل املعارف اليت جتسدها ٔامناط احلياة التقليدية لشعب ٔاصيل، ٔاو مما يندرج يف ٔانظمة املعارف التقليديةوالتعمل 
الشعوب أالصلية �سـمترار ترا�ا الثقايف ا�ي تتناقô أالجيال دد ا أالجيال. وجتهتتناقلتضمهنا أنظمة املعارف املقننة اليت اليت ت 

  71وذz اسـتجابة لتغري يف بيئهتا وتفاعلها مع الطبيعة والتارخي، ومينحها ذz الرتاث الثقايف ٕاحساسًا �لهوية وàسـمترارية.

    ليةليةليةليةأالصلية واحمل أالصلية واحمل أالصلية واحمل أالصلية واحمل     اااامجلمجلمجلمجلاعاتاعاتاعاتاعات

موحد و  عام تعريفوما من . معمقة ش مسـتفيض ودراسةاقحمل نأالصلية واحمللية"  (ٔاو ا�متعات) امجلاعاتمصطلح "ما زال 
تنص يف مادهتا  ، حيث)1992( اتفاقية التنوع البيولوÌيف  أالصلية واحمللية" امجلاعات"وقد ورد مصطلح  .للمصطلح

، رهنا بترشيعاته القيام) ي [...]( قدر إالماكن وحسب àقتضاء، مبا ييل: متعاقد، فيقوم لك طر "(ي) عىل ما ييل: 8
 Tبتاكرات وممارسات ا�متعات أالصلية واحمللية اليت جتسد ٔاساليب احلياة التقليدية ذات الصàالوطنية، �حرتام املعارف و

                                                
، قايف للشعوب أالصليةاملتعلقة �لرتاث الث ةاسـتعراض مرشوع املبادئ العامة واملبادئ التوجهيي، وضع املعايري: أالولوÖت املقبT ٔالنشطة وضع املعايري  71

 .2006 ويوني E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5 ،16 الوثيقة ورقة معل مقدمة من السـيد يوزو يوكوB وجملس شعب الصايم،
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ا وصوهنا وتشجيع تطبيقها عىل ٔاوسع نطاق، بصيانة التنوع البيولوÌ واسـتخدامه عىل حنو قابل لالسـمترار، واحلفاظ علهي
مبوافقة ومشاركة ٔاحصاب هذه املعارف وàبتاكرات واملامرسات وتشجيع àقتسام العادل للمنافع اليت تعود من اسـتخدام 

نية بروتوكول ØغوÖ بشأن احلصول عىل املوارد اجلي . وورد املصطلح نفسه يف [...]"املامرساتوàبتاكرات و هذه املعارف 
Ìا امللحق �تفاقية التنوع البيولوÙ2010( والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدا(.  

 روابط عريقة�متعات اليت لها � فاااعرت مصطلح "ا�متعات أالصلية واحمللية" ) 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌواسـتخدمت 
حيث ميكن تعريف امجلاعات احمللية بأهنا "جامعة برشية يف منطقة  72.اسـتخداÙا اعتادت العيش فهيا ٔاو ٔالرايض واملياه اليت�

أو  ٕايكولوجية معينة تعمتد بشلك مبارش عىل تنوعها البيولوÌ وبضائع وخدمات نظاÙا إاليكولوÌ يف لك ٔاوجه معيشـهتا
زارعني والصيادين والرعاة وساكن بعضها، طورت ٔاو اكتسبت معارف تقليدية كنتيجة لهذه الصà Tع-دية، وتشمل امل

  73الغا�ت وغريمه."

ٔاشاكل "ٕاسهام البyان املتشاهبة التفكري يف مرشوع املواد بشأن حامية "ا�متعات احمللية" مسـتخدم يف وثيقة ومصطلح 
واد "ٕاسهام البyان املتشاهبة التفكري يف مرشوع املوثيقة ) و WIPO/GRTKF/IC/19/9(الوثيقة  "التعبري التقليدي

) من لكتا الوثيقتني عىل 2(2). حيث تنص املادة WIPO/GRTKF/IC/19/10(الوثيقة  "املعارف التقليديةبشأن حامية 
هذه املادة، يشمل مصطلح "ا�متعات احمللية" ٔاي تصنيف للهوية àج-عية والثقافية ?و� عضو كام هو أنه: "ٔالغراض 

  معرف يف القانون احمليل."

ا?ولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية منظمة أالغذية والزراعة (الفاو) معاهدة املصطلح كذz يف واسـُتعمل هذا 
: ن يقوم بوجه خاص مبا ييل حبسب ما هو مالمئ[...] أ عىل لك طرف متعاقد"تقيض مبا ييل:  1.5. ٕاذ ٔان املادة والزراعة
، مبا يف ذz يف مناطق محمية من أالغذية ٕالنتاجولية الربية والنباBت الربية احملص لٔالقاربتشجيع الصيانة يف املوقع ) د[...] (

 Tود ا�متعات ٔاخرى ٔامورخالل دمع، مضن مجE ،وجاءت عبارة "ا�متعات احمللية وأالصلية" يف  .[...]"واحمللية أالصلية
 ٔاقالميواملزارعون يف مجيع  وأالصليةعات احمللية الهائل ا�ي قدمته ا�مت أالطراف املتعاقدة �ٕالسهام : "تعرتف1.9 املادة
ن يقوم بوجه خاص مبا ييل حبسب أ  عىل لك طرف متعاقد: "1.5واسـُتعملت عبارة "ا�متعات احمللية" يف املادة  ".[...]العامل

وصيانة مواردمه الوراثية  ٕالدارةسب ما هو مالمئ دمع Eود املزارعني وجممتعاهتم احمللية، حب  ٔاوتشجيع ) ج: [...] (ما هو مالمئ
  ". [...]والزراعة عىل مسـتوى املزرعة لٔالغذيةالنباتية 

بروتوكول سواكومباند فقد وردت عبارة "امجلاعة احمللية ٔاو التقليدية" يف  واعمتدت صكوك قانونية ٔاخرى مصطلحات خمتلفة:
. )2010( املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الفوللكوريحامية ا�ي اعمتدته املنظمة إالقلميية أالفريقية للملكية الفكرية بشأن 

  ."، حي� اكن السـياق يسمح بذzةٔاو التقليدي ةاحمللي يشمل امجلاعة 'امجلاعة"'اصطالح عىل ٔان  1.2وتنص املادة 

اعة أالصلية ٔاو "امجل) 1996( لنفاذ ٕاىل املوارد الوراثيةبشأن ا 391 دول أالنديز رمققرار جامعة وتعّرف املادة أالوىل من 
فئات من  اàج-عية والثقافية وàقتصادية عن غريه هاظروف متزيها برشية  مجموعة"أالمريكية من أصل ٕافريقي ٔاو احمللية" بأهنا 

àج-عية وحتافظ عىل مؤسساهتا  اصةاخل اترشيعاهت ٔاو هأاو تقاليد اداهتيف ظل لعا لكيا ٔاو جزئياتنتظم ، ةالوطني امجلاعة
  "برصف النظر عن وضعها القانوين.، جزء مهنا السـياسـية ٔاوو تصادية والثقافية àق و

                                                
 بشأن فرزاء لخرب لأعدهتا أالمانة العامة للمنتدى ا?امئ املعين بقضاÖ الشعوب أالصلية حللقة معل  مرجعيةاحمللية، ورقة  ٔاو امجلاعات مفهوم ا�متعات  72

 .UNEP/CBD/WS-CB/LAC/1/INF/5 الوثيقة ). انظر ٔايضاPFII/2004/WS.1/3/Add.1البياØت (
انظر اتفاقية التنوع البيولوÌ، وضع عنارص أالنظمة اخلاصة محلاية املعارف التقليدية وàخرتاعات واملامرسات،   73

  .5، الصفحة UNEP/CBD/WG8J/4/INF/18 الوثيقة
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 مجموعة"بأهنا  "ةاحمللي اعة"امجل 2001ٔاغسطس  23املؤرخ  16-2,186 من القانون الربازييل املؤقت رمق" 3"7 ملادةوتعّرف ا
افظ حتو ، داهتاجيال بعد جيل ولها عا قافيةالثظروفها من حيث  تمتزيالكيلومبو، م املنحدرون من جامعاتفهي نمب من الناس،

  "àج-عية وàقتصادية. اعىل مؤسساهت

    املعارف أالصليةاملعارف أالصليةاملعارف أالصليةاملعارف أالصلية

وهبذا . وتسـتخدÙا""ٔاصلية"  تكونوالشعوب وأالمم اليت  امجلاعات املعارف اليت تكون يف حوزة يه"املعارف أالصلية" 
وب أالصلية. ٕاذًا فاملعارف أالصلية يه جزء من املعارف لشعالتقليدية ل عارف املأالصلية" يه  "املعارفاملعىن تكون 

. ومع ذz، فٕان املصطلح يسـتخدم ٔايضا لٕالشارة ٕاىل املعارف اليت التقليدية، ولكن املعارف التقليدية ليست �لرضورة ٔاصلية
ملعارف أالصلية" بدال يه يف حد ذاهتا "ٔاصلية". وهبذا املعىن، ميكن اسـتخدام ٔاي من املصطلحني "املعارف التقليدية" ٔاو"ا

  74.من االٓخر

        أالصليةأالصليةأالصليةأالصلية    الشعوبالشعوبالشعوبالشعوب

  .Wموحد و  عام تعريفوما من . معمقة ش مسـتفيض ودراسةاقحمل نأالصلية"  الشعوبمصطلح "ما زال 

عىل قدم املساواة مع قوق إالنسان حبلشعوب بمتتع هذه ا) 2007( ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصليةويقر 
ومع بني الشعوب أالصلية وا?ول.  الطيبةعالقات الٕاىل تعزيز àحرتام املتبادل و  ويريمالمتيزي الثقايف  ٕازاءالشعوب أالخرى 

 ،zالشعوب أالصلية". ملصطلح تعريفافٕانه ال يقّدم ذ" 

املقرر  اهااليت ٔاجر  راسةالوارد يف ا?ٔالصيل" امفهوم " اليت متثلهم أن وصفالشعوب أالصلية واملنظامت وترى الكثري من 
مشلكة المتيزي ضد بشأن  ،السـيد مارتينزي كوبو ،اخلاص للجنة الفرعية ملنع المتيزي وحامية أالقليات التابعة لٔالمم املتحدة

يه تï اليت تعترب "ة أالصليوأالمم متعات والشعوب فٕان ا� راسة وحسب ا?مقبول. معيل تعريف هو  الساكن أالصليني
، ممتزية عن ٔاراضهياللمجمتعات السابقة للغزو والسابقة لالسـتعامر اليت تطورت عىل  اBرخيي ارار اسـمت ٔالهنا تشلك نظرانفسها، 

ُ . أو عىل ٔاجزاء مهنا أالرايضعىل هذه  هتمين االٓنا�متع أالخرى اليت  فئات  يفغري مسـيِطرة  فئاتشلك يف الوقت احلارض وت
ٕاىل أالجيال القادمة �عتبارهام  هامونقل  يهتاموتمن هتا إالثنية وهوي ٔاراضمن  ٔاجدادهاما ورثته عن  وقايةعىل ويه مصممة ا�متع 

  ".وجودها كشعوب، وفقًا ٔالمناطها الثقافية ومؤسساهتا àج-عية ونظمها القانونية ارسـمتر أاساس 

T عىل ٔان االتفاقية من اتفاقية منظمة العمل ا?ولية املعنية �لشعوب أالصلية والقبلية يف البyان املسـتق 1وتنص املادة 
  :تنطبق عىل

الشعوب القبلية يف البyان املسـتقT، اليت متزيها ٔاوضاعها àج-عية والثقافية وàقتصادية عن القطاعات أالخرى   "(ٔا)
ية من امجلاعة الوطنية، واليت تنظم مركزها القانوين، لكيا ٔاو جزئيا، عادات ٔاو تقاليد خاصة هبا، ٔاو قوانني ٔاو لواحئ تنظمي 

 خاصة؛

                                                
تقرير الويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأن امللكية الفكرية واملعارف : ات ٔاحصاب املعارف التقليدية وتطلعاهتم يف جمال امللكية الفكريةاحتياجانظر "  74

قامئة ورشح تقين خمترص ¸تلف أالشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية . وانظر ٔايضا 23"، الصفحة )1999-1998التقليدية (
 .من املرفق 41)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 الوثيقة(
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الشعوب يف البyان املسـتقT، اليت تعترب شعو� أصلية بسبب احندارها من الساكن ا�ين اكنوا يقطنون البy ٔاو ٕاقلä   (ب)
جغرافيا ينمتي ٕاليه البy وقت غزو ٔاو اسـتعامر ٔاو وقت رمس احلدود احلالية لyو�، واليت، ٔاÖ اكن مركزها القانوين، ال تزال 

 75"باكمل مؤسساهتا àج-عية وàقتصادية والثقافية والسـياسـية اخلاصة هبا.حتتفظ ببعض ٔاو 

وتعّرِف قامئة àختصارات واملصطلحات اليت وضعها برØمج أالمم املتحدة للبيئة "الشعوب أالصلية" كام ييل: "ال يوجد 
ينحدرون مهنا، ا�ين هلم اسـمترار Bرخيي ٔاو  تعريف عام وموحد. وعادة ما ينظر ٕالهيا �عتبارها تشمل ا�موعات الثقافية ومن

يرتبطون مبنطقة معينة، ٔاو جزء من منطقة معينة، وا�ين يسكنون املنطقة حاليا ٔاو اكنوا يسكنوهنا فä سـبق ٕاما قبل 
 ٔامة، ٔاو بشلك مسـتقل ٔاو منعزل ٕاىل –اسـتعامرها أو مضها أو جنبا ٕاىل جنب مع مجموعات ثقافية ٔاخرى ٔاثناء تكون دو� 

ٔامة، وا�ين، �ٕالضافة ٕاىل ذz، حافظوا جزئيا عىل أالقل عىل صفاهتم اللغوية  –حد كبري عن تأثري السـيادة املفرتضة ?و� 
والثقافية وàج-عية/التنظميية املمزية، وظلوا بذz ممتزيين ٕاىل حد ما عن التجمعات البرشية احمليطة هبم وعن الثقافة املهمينة 

ف نفسها كشعوب ٔاصلية، وتï اليت تعرتف هبا جامعات أالمة.  –لyو�  كام ٔان املصطلح يشمل الشعوب اليت تعّرِ
  76ٔاخرى."

ويسـتعمل البنك ا?ويل مصطلح "الشعوب أالصلية" مبعىن عام لٕالحا� ٕاىل مجموعات ممزية تتسم �لصفات التالية عىل درجات 
  متنوعة:

  ة ممتزية واعرتاف الغري هبذه الهوية؛تعريف ا�ات ٔ�فراد من مجموعة ثقافية ٔاصلي  "1"

وàرتباط امجلاعي ببيئة سكنية ممزية جغرافيا أو بأرايض أالجداد يف منطقة املرشوع و�ملوارد الطبيعية املوجودة يف   "2"
  هذه البيئات السكنية وأالرايض؛

  ا�متع والثقافة السائدين؛ومؤسسات عرفية ثقافية ٔاو اقتصادية ٔاو اج-عية ٔاو سـياسـية مسـتقT عن مؤسسات   "3"

  77ولغة ٔاصلية، خمتلفة يف غالب أالحيان عن اللغة الرمسية للبy ٔاو إالقلمي.  "4"

، فتنص عىل IFADأما سـياسة إاليفاد بشأن àندماج مع الشعوب أالصلية، اليت ٔاعدها الصندوق ا?ويل للتمنية الزراعية 
السـياسة، سيسـتخدم إاليفاد تعريفا عامال للشعوب أالصلية يستند ٕاىل ؤالغراض هذه  78أنه "متاشـيا مع املامرسة ا?ولية

  املعايري التالية:

  أالسـبقية الزمنية، فä يتعلق �حتالل منطقة معينة واسـتخداÙا؛  -

إالدامة الطوعية للمتزي الثقايف، ا�ي قد يشمل جوانب اللغة، والتنظمي àج-عي، وا?ين والقمي الروحية، ؤامناط   -
 نتاج، والقوانني، واملؤسسات؛االٕ 

                                                
 .بشأن الشعوب أالصلية والقبلية يف البyان املسـتقT 169منظمة العمل ا?ولية رمق  من اتفاقية 1املادة   75
ح عىل املوقع التايل: متاوهو  49لفائدة مفاويض االتفاقات املتعددة أالطراف بشأن البيئة، الصفحة  برØمج أالمم املتحدة للبيئةمصطلحات  مرسد  76

>http://www.unep.org/delc/portals/119/Glossary_terms%20_for_Negotiators_MEAs.pdf.<  
 Operational Policy 4.10 on Indigenous Peoples, World Bank 2005; John Henriksen: Key Principles inانظر   77

Implementing ILO Convention No. 169, 2008.  
)، وٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق 1989بشأن الشعوب أالصلية والقبلية ( 169ذه احلاشـية جزء من التعريف] اتفاقية منظمة العمل ا?ولية رمق [ه  78

منتدى أالمم )، و 2008)، املبادئ التوجهيية املتعلقة بقضاÖ الشعوب أالصلية، اليت وضعهتا مجموعة أالمم املتحدة إالمنائية (2007الشعوب أالصلية (
Ö أالصلية، وعقد أالمم املتحدة ا?امئ املعين �لقضاÖ أالصلية (التابع لقسم الشؤون àقتصادية وàج-عية)، ومجموعة ا?مع بني الواكالت املعنية �لقضا

فاو نفس املعايري يف سـياسـهتا املتعلقة �لشعوب املتحدة ا?ويل الثاين املتعلق خبطة العمل العاملية للشعوب أالصلية (انظر املرفق أالول). وتسـتخدم ال
  >).http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.pdfأالصلية والقبلية (ويه متاحة عىل املوقع التايل: <
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 التعريف ا�ايت، وكذz اعرتاف امجلاعات أالخرى ٔاو سلطات ا?و� هبذه الشعوب كجامعات ممتزية؛  -

  79التعرض لٕالخضاع ٔاو الهتميش ٔاو إالبعاد ٔاو àستبعاد ٔاو المتيزي."  -

ا برØمج أالمم املتحدة إالمنايئ عىل ٔانه: "... ٔاعده 80برØمج أالمم املتحدة إالمنايئ والشعوب أالصلية: تنص سـياسة لٕالدماج
تعيش الشعوب أالصلية عادة (ٔاو حتافظ عىل ارتباطها) بأرايض ٔاجدادها املمتزية جغرافيا؛ (ب) ويه متيل للمحافظة عىل  (ٔا)

بمتزيها الثقايف  مؤسساهتا àج-عية وàقتصادية والسـياسـية اليت تمتزي هبا داخل ٔاراضهيا؛ (ج) ويه تتطلع عادة لالحتفاظ
واجلغرايف واملؤسيس بدال من àندماج لكيا يف ا�متع الوطين؛ (د) ويه تعّرِف نفسها كشعوب ٔاصلية ٔاو قبلية. ورمغ هذه 
الصفات املشرتكة، فٕانه ال يوجد تعريف واحد مقبول للشعوب أالصلية يعرب عن تنوعها كشعوب. وعادة ما يُنظر للتعريف 

و قبلية �عتباره معيارا ٔاساسـيا لتحديد ما ٕاذا اكنت ا�موعات تعترب ٔاصلية ٔاو قبلية، ٕاىل جانب ا�ايت كشعوب ٔاصلية أ 
  معايري متغرية ٔاخرى مثل "اللغة املنطوقة" و"املوقع ٔاو الرتكز اجلغرايف".

املشـتقة  وب أالصليةنظام محلاية املعارف امجلاعية للشع اع-دبشأن  2002يوليو  24املؤرخ  27811قانون بريو رمق وجاء يف 
فظ توحت دو� بريو،  ٕانشاءقبل  تمتتع حبقوق اكنت موجودةشعوب ٔاصلية " يه"الشعوب أالصلية" ٔان  من املوارد البيولوجية

اتصال هبا،  عية ٔاو اليت الاطو عن الشعوب اليت تعيش يف عز� وتشمل . هبويهتا هذهعرتف تو  حمددة نطقةوتقمي مب ، هتاثقافب 
" يشمل "بدايئ" ٔاو "تقليدي" ٔاو "ٕاثين" ٔاو "سلفي" ٔاو "حميل" ٔاو ٔاصيل"مصطلح و الريفية واحمللية.  اتمجلاعإاضافة ٕاىل 

 لها. مكرادفوجيوز اسـتخدامه  من هذا القبيلٔاي لكمة ٔاخرى 

يقال ") 1(مبا ييل: " بدايئ"لكمة  أكسفوردف قاموس . ويعرّ ذو صT �ملوضوع " هو مصطلحالبدايئ الشعب"ومصطلح 
 اقطن بyي") 2( "؛، ٔاصيلحميل حبت؛ العصور القدمية ذمن ما موجود يف ٔارضٔاي  لشعوب والنباBت واحليواØت:ل  �لنسـبة

، ٔاو W عالقة يف ٔاسرتاليا ٔاو لغاهتم ينمتي ٕاىل الساكن أالصليني" )3( "؛جاء هبم ومن قبل وصول املسـتعمر أالورويب تôحي أو 
  ".هبم، ٔاو يشلك مسة من سامهتم

 ".شعوب كندا من الهنود وإالنويت وا¸تلطني تشمل كندايف  البدائية الشعوب" عىل أنمن دسـتور كندا  35 ةوتنص املاد
لنحو التايل: اليت تسـهتدفها عىل اموعة ا� 1996 املنشأة سـنةاللجنة امللكية الكندية املعنية �لساكن أالصليني وحددت 

  ".ن الشعوب أالصلية يف ٔامرياك الشامليةالتارخي م ثقت عربانب اليت  أالساسـية الكياØت السـياسـية والثقافية"

للمجمتعات السابقة للغزو  اBرخيي ااسـمترار  ٔالهنا تشلك نظرايه تï اليت تعترب نفسها، ة أالصليوأالمم الشعوب و وامجلاعات 
ٔاو عىل  أالرايضعىل هذه  نهتمين االٓ ا�متع أالخرى اليت  فئات، ممتزية عن ٔاراضهياوالسابقة لالسـتعامر اليت تطورت عىل 

ُ . أجزاء مهنا  من أراض ٔاجدادهاما ورثته عن  وقايةعىل ويه مصممة ا�متع  يفغري مسـيِطرة  فئاتشلك يف الوقت احلارض وت
وجودها كشعوب، وفقًا ٔالمناطها الثقافية  ارسـمتر إاىل أالجيال القادمة �عتبارهام أساس  هامونقل  يهتاموتمن هتا إالثنية وهوي
  81.سساهتا àج-عية ونظمها القانونيةومؤ 

        التعديالتعديالتعديالتعدي

حسب قاموس بالكس لو، فٕان التعدي هو فعل ميس حبق من احلقوق àسـتئثارية لصاحب حق يف امللكية الفكرية. ويف 
جمال حق املؤلف واحلقوق ا�اورة �لتحديد، فٕان التعدي فعل يرتكب بشأن مصنف محمي بناء عىل حق املؤلف ٔاو موضوع 

                                                
  >.http://www.ifad.org/english/indigenous/documents/ip_policy_e.pdfمتاحة عىل موقع: <  79
  >.http://www.hreoc.gov.au/social_justice/conference/engaging_communities/unpan021101.pdfمتاحة عىل موقع: <  80
، وثيقة صادرة عن أالمم املتحدة، شلكة المتيزي ضد الساكن أالصلينيمب  ودراسـهتا املتعلقةجنة الفرعية ملنع المتيزي وحامية أالقليات التابعة لٔالمم املتحدة الل   81

 ).1986( 379، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 الوثيقة



WIPO/GRTKF/IC/25/INF/7 

Annex 

23 

 

بناء عىل احلقوق ا�اورة دون ترخيص من صاحب حق املؤلف ٔاو احلقوق ا�اورة املعنية يف الوقت ا�ي يكون فيه محمي 
هذا الرتخيص الزما. وقد ال تكون املسؤولية عن التعدي فقط عىل ٔاساس املسؤولية املبارشة (عن ٕاجناز فعل غري مرخص 

  82شاركة" أو "املسؤولية �ٕالØبة".به يف حد ذاته)، بل ٔايضا عىل ٔاساس "املسؤولية �مل 

        الوضع الطبيعيالوضع الطبيعيالوضع الطبيعيالوضع الطبيعي

، فٕان "الظروف يف الوضع الطبيعي" تعين "الظروف اليت توجد فهيا املواد )1992( اتفاقية التنوع البيولوÌمن  2وفقًا للامدة 
احمليطات اليت تطور فهيا اجلينية داخل النظم إاليكولوجية واملوائل الطبيعية، يف حا� أالنواع املدّجنة ٔاو املسـتنبتة، يف 

  خصائصها املمزية".

        الرتاث الثقايف غري امللموسالرتاث الثقايف غري امللموسالرتاث الثقايف غري امللموسالرتاث الثقايف غري امللموس

حسب قاموس بالكس لو، فٕان "غري ملموس" حييل ٕاىل يشء بدون شلك مادي. ٔاما "ملموس"، فُيعّرف كيشء "يأخذ ٔاو 
  ميï شR مادÖ ٔاو جسدا ميكن ملسه ورؤيته وٕادراكه."

، "الرتاث 2003، لسـنة محلاية الرتاث الثقايف غري املادي يبة والعمل والثقافة (اليونسكو)منظمة أالمم املتحدة للرت اتفاقية وتعرف 
وما يرتبط هبا من آالت وقطع  -الثقايف غري امللموس" بأنه "املامرسات والتصورات ؤاشاكل التعبري واملعارف واملهارات

، جزءا من ترا�م الثقايف. وهذا الرتاث الثقايف داØ أالفرااليت تعتربها امجلاعات وا�موعات، ؤاحي -ومصنوعات ؤاماكن ثقافية
تبدعه امجلاعات وا�موعات من جديد بصورة مسـمترة مبا يتفق مع بيئهتا وتفاعلها مع  غري املادي املتوارث جيال عن جيل

التنوع الثقايف والقدرة إالبداعية  الطبيعة وBرخيها، وهو يمني ?هيا إالحساس هبويهتا والشعور �سـمتراريهتا، ويعزز من مث احرتام
البرشية. وال يؤخذ يف احلسـبان ٔالغراض هذه االتفاقية سوى الرتاث الثقايف غري املادي ا�ي يتفق مع الصكوك ا?ولية القامئة 

  . املتعلقة حبقوق إالنسان، ومع مقتضيات àحرتام املتبادل بني امجلاعات وا�موعات وأالفراد والتمنية املسـتدامة"

وحسب االتفاقية، يتجىل "الرتاث الثقايف غري امللموس" يف جماالت مهنا ما ييل: أ) التقاليد ؤاشاكل التعبري الشفهية مبا فهيا 
اللغة كواسطة للتعبري عن الرتاث الثقايف غري امللموس؛ ب) وفنون أالداء؛ ج) واملامرسات àج-عية والطقوس 

  لطبيعة والكون؛ ه) واحلرف التقليدية. �سات املتعلقة وàحتفاالت؛ (د) واملعارف واملامر 

  السالمةالسالمةالسالمةالسالمة

ل سـنة وبعد مراجعة بروكس 83احلق يف السالمة هو احلق يف منع ٕادخال تعديالت ٔاو تغيريات بدون ترخيص عىل املصنفات.
ضيف ٕاىل االتفاقية منع أالفعال ا)1971( محلاية املصنفات أالدبية والفنية التفاقية برن 1949 Jٔالخرى الضارة �ملصنفات ، ا

  .(hنيا))6(املادة  واليت من شأهنا املساس برشف املؤلف ومسعته

    ة الفكرية للنفاذ وتقامس املنافعة الفكرية للنفاذ وتقامس املنافعة الفكرية للنفاذ وتقامس املنافعة الفكرية للنفاذ وتقامس املنافعمبادمبادمبادمبادئئئئ توجهيية بشأن امللكي توجهيية بشأن امللكي توجهيية بشأن امللكي توجهيية بشأن امللكي

أيدت اللجنة احلكومية ا?ولية منذ جلسـهتا أالوىل أن تضطلع الويبو مبهمة وضع مبادئ توجهيية بشأن امللكية الفكرية للنفاذ 
التفاقات التعاقدية الفعلية والمنوذجية يف ل منتظمةتقامس املنافع. واقُرتح ٔان تقوم تï املبادئ التوجهيية عىل اسـتقصاءات و 

.Ìت تعدها الويبو وجتمع فهيا اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة �لتنوع البيولوØ84شلك قاعدة بيا  
                                                

82  WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 
and Related Rights Terms, p. 293.  

83  Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berne 
Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.602 
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 Jاملبادئ التوجهيية 85عد مرشوع ٔاولوا ïيراعي املبادئ التطبيقية اليت حددهتا اللجنة احلكومية ا?ولية لوضع هذه املبادئ  لت
  87. وُحّدث ذz املرشوع الحقًا ٔالغراض ا?ورة السابعة عرشة للجنة احلكومية ا?ولية.86التوجهيية

ضون ويضعون عنارص امللكية والغرض من تï املبادئ التوجهيية هو ٔان ختدم موّردي املوارد الوراثية ومتلقهيا عندما يتفاو 
 ïويصوغوهنا. وتبّني ت zالفكرية يف الرشوط اليت يتفقون علهيا للنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع النامجة عن ذ

 ىلعاملبادئ قضاÖ امللكية الفكرية التطبيقية اليت من املرحج ٔان يواEها موّردو املوارد الوراثية ومتلقوها عندما يتفاوضون 
العملية للموّردين واملتلقني ٕاىل طائفة عريضة من  اختالف املصاحلاتفاق أو عقد أو ترخيص. ويؤدي تنوع القوانني الوطنية و 

أالحاكم وصياغهتا. وعليه، قد تدمع تï املبادئ التوجهيية موّردي املوارد الوراثية ومتلقهيا يف  عىلاخليارات عند التفاوض 
لكهنا ال تقدم منوذجًا واحداً ٔاو مجموعة من اخليارات يف و افع عىل رشوط منصفة يتفق علهيا الطرفان، ضامن أن يقوم تقامس املن

 هذا الصدد.

ذz، ال ينبغي تفسري ٔاي يشء يف تï املبادئ التوجهيية عىل حنو يؤثر يف احلقوق السـيادية لyول عىل مواردها  عنوفضًال 
اذ وتقامس املنافع. وتï املبادئ التوجهيية يه طوعية وتوضيحية فأحاكم للنالطبيعية، مبا يف ذz حقها يف فرض رشوط و 

  88.املعنيةوحسب. وليس من شأهنا ٔان حتل حمل الترشيعات ا?ولية ٔاو إالقلميية ٔاو الوطنية 

واحلفاظ علهيا اثية املوارد الور ية وقايةكيف  عنوفر معلومات قمية مما يملوارد الوراثية، �رتبط املعارف التقليدية توكثريا ما 
  90.الوراثيةتنطبق املبادئ التوجهيية ٔايضا عىل املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد و  89.البرشية واسـتخداÙا لصاحل

        التصنيف ا?ويل للرباءاتالتصنيف ا?ويل للرباءاتالتصنيف ا?ويل للرباءاتالتصنيف ا?ويل للرباءات

ت. ٕاىل ٔاقسام ؤاصناف وأصناف فرعية وفئا عامل التكنولوجيا برمته فيه نقسمي نظام هريم "التصنيف ا?ويل للرباءات هو 
  91."حا� التقنية الصناعية السابقة سرتجاع وhئق الرباءات عند البحث يفالال بد منه و بأية لغة لبحثأداة ل وهو 

. وتنص املادة 1971لسـنة  اتفاق اسرتاسربغ اخلاص �لتصنيف ا?ويل للرباءاتؤانشئ التصنيف ا?ويل للرباءات مبوجب 
لرباءات  لنص ا�ي ٔانشئ طبقًا ٔالحاكم االتفاقية أالوروبية للتصنيف ا?ويل" ا1يتضمن التصنيف: ") منه عىل ما ييل: "1(2

"االتفاقية أالوروبية") وا�ي ٔاصبح ساري املفعول  بعبارة (يشار ٕالهيا فä ييل 1954ديسمرب سـنة  à19خرتاع املؤرخة 
ت اليت دخلت حزي التنفيذ طبقا " التعديال2؛ "1968 ونرش مبعرفة سكرتري عام ا�لس أالورويب يف أول سبمترب سـنة

" التعديالت اليت جتري بعد ذz 3) من االتفاقية أالوروبية وذz قبل دخول هذا االتفاق حزي التنفيذ؛ "2(2ٔالحاكم املادة 
  ".6واليت تدخل حزي التنفيذ وفقا ٔالحاكم املادة  5طبقا للامدة 

                                                
 .WIPO/GRTKF/IC/2/3من الوثيقة  133انظر الفقرة   84
 (املوارد الوراثية: مرشوع مبادئ توجهيية بشأن امللكية الفكرية للنفاذ والتقامس العادل للمنافع). WIPO/GRTKF/IC/7/9انظر الوثيقة   85
 .�50ء، الصفحة  –، الفصل خامسًا WIPO/GRTKF/IC/2/3 الوثيقة انظر املبادئ التطبيقية يف  86
(املوارد الوراثية: مرشوع مبادئ توجهيية بشأن امللكية الفكرية للنفاذ والتقامس العادل للمنافع:  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوثيقة   87

 صيغة حمّدثة).
 املرجع السابق.  88
 ق.من املرف 4املرجع السابق، الصفحة   89
  .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوثيقة   90
 . )PatentScope( الويبوركن براءات مرسد   91
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        النشاط àبتاكريالنشاط àبتاكريالنشاط àبتاكريالنشاط àبتاكري

 zبتاكري (ويشار ٕاليه كذà يتعلق مبسأ� ٔان و رباءة، المبصطلح "عدم البداهة") هو ٔاحد معايري امحلاية مبوجب ٕان النشاط
   92يكون àخرتاع بدهييًا لشخص من ٔاهل املهنة.

ٕاذا مل يكن يعد àخرتاع املطلوب حاميته منطوÖً عىل نشاط ابتاكري "، من معاهدة التعاون بشأن الرباءات 33ووفقًا للامدة 
  ". التارخي املقرر، وذz مع ٔاخذ حا� التقنية الصناعية كام يه حمددة يف الالحئة التنفيذية بعني àعتباربدهييًا ٔالهل املهنة يف

عىل تعريف مشابه.  103من قانون الوالÖت املتحدة رمق  35 املادةمن اتفاقية الرباءات أالوروبية و  56وتنص املادة 
  دهيـي"."موضوع غري ب املامثلاملصطلح  هذا أالخريويسـتخدم 

        اتفاقات الرتخيصاتفاقات الرتخيصاتفاقات الرتخيصاتفاقات الرتخيص

أهنا اتفاقات حتدد بعض àسـتخدامات املرصح هبا للمواد ٔاو احلقوق اليت حيق للموّرد منحها، باتفاقات الرتخيص  توصف
سـتخدام املعارف التقليدية �رتخيص السـتخدام املوارد الوراثية ٔ�دوات للبحث، ٔاو اتفاقات �رتخيص الومهنا اتفاقات 

  93حقوق امللكية الفكرية. غريها منالوراثية ٔاو  املرتبطة �ملوارد

  التقييداتالتقييداتالتقييداتالتقييدات

حسب قاموس بالكس لو، ُحييل "التقييد" ٕاىل ٕاجراء فرض القيود، ووضع التقيtد، وقيد. وحتيل لكمة "القيود"، ٕاىل جانب 
ٔاحصاب  ومن ٔاجل احلفاظ عىل التوازن بشلك مناسب بني مصاحل à"94سـتثناءات"، ٕاىل "احلدود" ٔاو "التحديدات".

احلقوق واملنتفعني �ملصنفات احملمية، تسمح قوانني حق املؤلف ببعض التقييدات عىل احلقوق املالية، ٔاي احلاالت اليت جيوز 
  95فهيا àنتفاع �ملصنفات احملمية دون ترخيص من صاحب احلق سواء مقابل دفع ماكفأة ٔاو دون دفعها.

عىل الظروف اليت ميكن فهيا تقييد حقوق املؤلفني، و�لتايل ) 1971( الفنيةمحلاية املصنفات أالدبية و  اتفاقية برنوتنص 
وقد ُوضع اختبار من ثالث خطوات لتحديد الظروف اليت ميكن ٔان يُتخذ فهيا ٕاجراء  96السامح �السـتعامالت احلرة.

درج هذا àختبار ٔايضا يف املادة  97للتقييد. Jجوانب حقوق امللكية الفكرية  منظمة التجارة العاملية بشأنمن اتفاق  13وا
عىل والتقييدات من معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف، اكختبار لالسـتثناءات  10واملادة  )تريبساملتصT �لتجارة (اتفاق 

، يغطي àختبار بشأن أالداء والتسجيل الصويتمن معاهدة الويبو  16مجيع احلقوق املالية بناء عىل حق املؤلف. ويف املادة 
  98حقوق فناين أالداء ومنتجي التسجيالت الصوتية، اليت تنص علهيا املعاهدة. أيضا

                                                
 .2008)، لسـنة E( 489يف دليل الويبو للملكية الفكرية، منشور الويبو رمق  20انظر الصفحة   92
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوثيقة   93
94  "Exceptions and Limits to Copyright and Neighboring Rights"دراسة من ٕاعداد بيري سريينييل، الوثيقة ،   WCT-

WPPT/IMP/1 2، الصفحة. 
 .<http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html>موقع الويبو اخلاص حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة:   95
 ).1(10املادة   96
 ).2(9املادة   97
98  WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, p. 313. 
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        اتفاقات نقل املواداتفاقات نقل املواداتفاقات نقل املواداتفاقات نقل املواد

اتفاقات نقل املواد يه اتفاقات تربم يف رشااكت جتارية ؤااكدميية تشمل نقل املواد البيولوجية، مثل اجلبT اجلرثومية والاكئنات 
املتاحة ذ ٕاىل مجموعات اجلبT اجلرثومية اموّرد ومتلق، ووضع رشوط للنفا?قيقة ومسـتنبتات اخلالÖ، لتبادل املواد بني 

تفاقات النفاذ وتقامس �ووضعت الويبو قاعدة بياØت  99ٔاو بنوك احلبوب أو املوارد الوراثية يف وضعها الطبيعي. للجمهور
منظمة ووضعت  100وارد الوراثية واسـتخداÙا.املنافع املتعلقة �لتنوع البيولوÌ اليت حتتوي عىل ٔاحاكم تعاقدية تتعلق بنقل امل

عىل النحو الالزم لتنفيذ املعاهدة ا?ولية بشأن  2006االتفاق املوحد لنقل املوارد واعمتدته يف سـنة  )الفاوأالغذية والزراعة (
التوصل ٕاىل املوارد بشأن ول خلطوط بون التوجهيية االٔ ويتضمن املرفق  101.)2001( املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة

  عنارص تتعلق �تفاقات نقل املواد. اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتعاملها

    احلد أالداحلد أالداحلد أالداحلد أالدىنىنىنىن �موعة الوhئق �موعة الوhئق �موعة الوhئق �موعة الوhئق

رة الوhئق اليت عىل ٕادا"أهنا بوفقًا ملرسد معاهدة الويبو للتعاون بشأن الرباءات، ميكن تعريف احلد أالدىن �موعة الوhئق 
تنطبق كذz عىل ٕادارات الفحص المتهيدي و . الوجهيةحا� التقنية الصناعية السابقة عن فهيا  ٔان تبحثالبحث ا?ويل 

الرباءات  وإالصدارات اليت ال تشمل سـنداتتï الوhئق بعض وhئق الرباءات املنشورة  وتضما?ويل ٔالغراض الفحص. 
الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  من 34د احلد أالدىن �موعة الوhئق يف القاعدة الواردة يف قامئة ينرشها املكتب ا?ويل. وير 

   102".بشأن الرباءات

أنه بوتعّرف املبادئ التوجهيية بِشأن البحث ا?ويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات احلد أالدىن �موعة الوhئق 
يتاح النفاذ ٕالهيا �نتظام) ٔالغراض البحث وفقًا للمحتوى املقصود يف الوhئق،  مجموعة الوhئق اليت ترتب �نتظام (ٔاو اليت"

إالصدارات ويه يف املقام أالول وhئق الرباءات مدعومة بعدد من املقاالت الصادرة يف املنشورات ا?ورية وغري ذz من 
   103".الرباءات اليت ال تشمل سـندات

ٕاىل السابعة  تهدوريف معاهدة التعاون بشأن الرباءات  العامT يف ظل?ولية ا إالداراتاج-ع  توصل، 2003يف فرباير و
حلد يف ا ٕالصدارات اليت ال تشمل سـندات الرباءاتيف اجلزء اخلاص � ينبغي ٕادراج املعارف التقليدية اتفاق مبديئ عىل ٔانه

"احلد أالدىن �موعة  الوثيقة اعتربتاملثال، فعىل سبيل  104.االٓنف ذكرها عاهدةامل املنصوص علهيا يف أالدىن �موعة الوhئق
ا?ورÖت املسـتخدمة يف جمايل البحث  :قامئة ا?ورÖت –معاهدة التعاون بشأن الرباءات  املنصوص علهيا يف الوhئق

 إالصدارات اليت ال تشمل سـنداتمن لمعارف التقليدية لا�T الهندية للمعارف التقليدية وا�T الكورية  والفحص"
  الرباءات.

  أالقليةأالقليةأالقليةأالقلية

ٕاىل مجموعة خمتلفة عن أالغلبية يف بعض النواv، وتعامل ٔاحياØ بطريقة  قاموس بالكس لويشري مصطلح "أالقلية" حسب 
.z� وأالقلية يه مجموعة يقل عدد ٔافرادها عن بقية ساكن دو� ما ويه يف وضع ال تمتتع فيه �لهمينة، ويمتتع  خمتلفة نتيجة

                                                
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوثيقة   99

 .<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>متاحة عىل املوقع التايل:   100
 .<ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/gb1/SMTAe.pdf>متاح عىل املوقع التايل:   101
 .<http://www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html#M>املرسد متاح عىل املوقع التايل:   102
 ).1998سبمترب  18من املبادئ التوجهيية بشأن البحث ا?ويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات (السارية منذ  1.2 - انظر الفقرة Bسعاً   103
 .PCT/MIA/9/4التعاون بشأن الرباءات الوثيقة  حلد أالدىن �موعة الوhئق املنصوص علهيا يف معاهدةا  104
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ٕاثنية ودينية ولغوية ختتلف عن خصائص �يق الساكن ومه حيافظون ولو بصورة مضنية عىل شلك من  ٔاعضاؤها خبصائص
  105أشاكل التضامن املوجه حنو صون ثقافهتم أو تقاليدمه ٔاو ديهنم ٔاو لغهتم.

، حيق لٔالقليات 1992لعام  قوق أالشخاص املنمتني ٕاىل ٔاقليات قومية ٔاو ٕاثنية ؤاقليات دينية ولغويةلٕالعالن املتعلق حبووفقا 
وجيب عىل ا?ول حامية وجود أالقليات وحامية هويهتا القومية ٔاو  106المتتع بثقافهتا دون تدخل أو ٔاي شلك من ٔاشاكل المتيزي.

  107إالثنية ٔاو الثقافية أو ا?ينية ٔاو اللغوية يف ٔاراضهيا وجيب ٔان هت£ الظروف املالمئة للهنوض بتï الهوية.

، ال ميكن يف تï ا?ول اليت تعيش فهيا ٔاقليات ٕاثنية ٔاو )1966( ص �حلقوق املدنية والسـياسـيةلعهد ا?ويل اخلال وفقا و 
دينية ٔاو لغوية حرمان ٔاشخاص ينمتون ٕاىل مثل تï أالقليات من حق المتتع بثقافهتم ٔاو ا?عوة ?يهنم ٔاو ممارسـته ٔاو اسـتخدام 

  108لغهتم �الشرتاك مع ٔاعضاء آخرين من مجموعهتم.

 ïالمت ïالمت ïالمت ïغري املرشوعغري املرشوعغري املرشوعغري املرشوعالمت    

 إالنلكزييالقانون الشخيص يف الرضر "يعين  "المتï غري املرشوع" يف جمال امللكية الفكريةٔان قاموس بالكس لو جاء يف 
 للحصول عىل هانرش ت و  مؤسسة ما هامع جت اسـتخدام معلومات ٔاو أفاكر غري قابT للحامية مبوجب حق املؤلف  املرتتب عىل

أو مل  حقوق اسـتئثاريةه نحمبدعه مب  يطالبمل  مصنف، ٔاو نسخ ملرشوعة مع مؤسسة ٔاخرىعن طريق املنافسة غري أار�ح 
السـتخراج  هEد أو ماW وأ  هوقتقد استمثر ) ٔان يكون املدعي 1: (عنارص المتï غري املرشوع يهو . حيصل علهيا بعد

املنافسة قد ترضر من املدعي  ٔان يكون) 3ست�ر مماثل، (دون القيام �املعلومات  املدعى عليهٔان يأخذ ) 2املعلومات، (
 ".ٔاخذ املعلوماتبسبب 

المتï غري ف .إالنلكزيي يف نظام القانون املرشوعةجزء من قانون املنافسة غري هو المتï غري املرشوع  النامج عن رضرالو 
ٕالقامة سـتخدم ي ما  كثرياخشص ما، و  مللكية رشيفغري عىل اسـتخدام ٔاو اقرتاض غري مرشوع ٔاو ٕاًذا املرشوع ينطوي 

المتï غري املرشوع  وقد يكون. يف حد ذاهتا حق من حقوق امللكية ال تنطوي عىل التعدي عىل ا?عوى يف القضاÖ اليت
خشص  مïيف الواقع  ويهخشص ما  مؤمتن علهيا ?ىموال ٔاو ممتلاكت الٔ  عن طريق الغش متلاكغري مرشوع ٔاو  ااقرتاض
 آخر.

 لسـنة ،ٕاطار قانوين محلاية املعارف التقليدية يف رسي الناك املعنون من مرشوع القانون 3املادة ف تعرّ وعىل سبيل املثال، 
نهتك أحاكم هذا عىل حنو ي  اسـتخداÙا أو متلكهااملعارف التقليدية ٔاو  اكتساب "1""بأنه  "المتï غري املرشوع" 2009

اكتسب تï الشخص ا�ي  عندما يكون اسـتخداÙا ٔاو لكهامت املعارف التقليدية ٔاو  اكتساب فوائد من حتقيق "2" القانون،
يف حا� اسـتحا� عدم  ٔاومة بوسائل غري عاد� سـتخدم ٔاو ممتلكة ٔاو  بأهنا مكتسـبة عىل عملمتلكها ٔاو اسـتخدÙا املعارف ٔاو 

" ،zٔاو أن يكون مرتكبا ٕالهامل بسبب عدم علمه بذ zحيقق فةالرشيلمامرسات ل خمالفٔاي نشاط جتاري  "3علمه بذ 
 109."املعارف التقليدية خالل ٔاو غري منصفة منعاد� غري فوائد 

                                                
 The Protection of Minorities and، اقتبس عنه ديرت كوغلامن،1979فرانشسكو اكبوتوريت، املقرر اخلاص السابق لٔالمم املتحدة،   105

Indigenous Peoples Respective Cultural Diversity, A. Von Bogdandy and R. Wolffrum, (eds), Max Planck Year 
Book of United Nations Law, Vol. 11, 2007, p.237  

امة ولغوية، اعمتد مبوجب قرار امجلعية الع دينية تقلياأ  ىلوإ  ٕاثنيةٔاو  قومية تقلياأ  لىإ  لمنتمينا صألشخاا قبحقوق لمتعلا) من إالعالن 1(2املادة   106
 .1992املؤرخ يف ديسمرب  47/135

  ) من املرجع ذاته.1(1املادة   107
 2200A، اعمتد وفتح �ب التوقيع والتصديق وàنضامم مبوجب قرار امجلعية العامة العهد ا?ويل اخلاص �حلقوق املدنية والسـياسـيةمن  27املادة   108

)XXI(  1976 مارس 23ودخل حزي النفاذ يف  1966ديسمرب  16املؤرخ يف.  
 ."ٕاطار قانوين محلاية املعارف التقليدية يف رسي الناك" 2009يناير  01وثيقة العمل، النسخة املؤرخة   109
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        à110110110110سـتخدامàسـتخدامàسـتخدامàسـتخدام    سوءسوءسوءسوء

 يحتاكر احلق àديد لمتاخرتاع ٕاما  ةرباءب àنتفاع"يعين  الرباءات" يف جمال سوء àسـتخداميف قاموس بالكس لو ٔان "جاء 
" وبصفة عامة، ينص هتاك قوانني ماكحفة àحتاكر.نال ٔاومرشوع ليشمل سلعا غري محمية �لرباءة غري عىل حنو  املمنوح

القواميس سوء وتعّرف قاموس بالكس لو عىل أنه: "àسـتخدام غري الالئق، بطريقة غري مقصودة ٔاو ال ميكن توقعها." 
ٕاساءة  مصطلح قد يشريو . ٕاساءة التطبيق، ٔاو الئقخاطئ ٔاو غري حصيح ٔاو غري اسـتخدام معوما àسـتخدام بأنه 

  أالصلية. تهٔاو وظيف  اليشء  غرضأالفعال اليت تغّري  ٕاىل، ٔاو ضا ٕاىل اسـتخدام غري الئق ٔاو مفرطٔايام àسـتخد

  التعديلالتعديلالتعديلالتعديل

 اتفاقية برنمن  )hنيا(6). وهو مصطلح مرادف للكمة تغيري. وتنص املادة قاموس بالكس لوالتعديل هو تغيري يشء ما (
ف يفعىل مجT ) 1971( محلاية املصنفات أالدبية والفنية  àعرتاض عىل لك حتريف ٔاو تشويه من احلقوق، مهنا حق املصنِّ

  .يكون ضاراً برشفه ٔاو بسمعته هٔاو ٔاي تعديل آخر ملصنف

        التعبري املوسـيقيالتعبري املوسـيقيالتعبري املوسـيقيالتعبري املوسـيقي

  111.أالصوات املوسـيقيةأشاكل التعبري املوسـيقي يه ٔاشاكل تعبري بواسطة 

  التحريفالتحريفالتحريفالتحريف

لك فعل مؤداه قطع جزء من يشء ما ٔاو انزتاعه وال سـä يشري مصطلح "التحريف" حسب قاموس ٔاكسفورد إالنلكزيي ٕاىل 
وامحلاية من التحريف يه ٕاحدى مزيات احلقوق ء من احملتوى ٔاو املعىن ٔاو طمسه. الكتاب ٔاو أي وثيقة ٔاخرى؛ وتغيري جز 
  .)1971( محلاية املصنفات أالدبية والفنية اتفاقية برنمن  )hنيا(6أالدبية اليت يمتتع هبا املؤلف وفقا للامدة 

        àحرتام املتبادلàحرتام املتبادلàحرتام املتبادلàحرتام املتبادل

، يف ديباجته، àحرتام املتبادل معيارا لٕالجناز يتعني )2007( ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصليةيعترب 
وتتعلق لكمة "متبادل" بشخصني ٔاو ٔاكرث يكنان نفس املشاعر لبعضهام البعض؛  السعي ٕاىل حتقيقه يف جو يتسم �لرشاكة.

  متباد� (قاموس ٔاكسفورد إالنلكزيي). ويقäن عالقة

        الرشوط املتفق علهياالرشوط املتفق علهياالرشوط املتفق علهياالرشوط املتفق علهيا

، وتنص الوراثيةبسلطة احلكومات الوطنية يف تقرير احلصول عىل املوارد ) 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌمن  15تقر املادة 
اد� ورهنًا بأحاكم عىل ٔاساس رشوط يتفق علهيا بصورة متب –حي� يمت  –يكون هذا احلصول فضًال عن ذz عىل ٔان "

هذه املادة". ؤاشارت أمانة اتفاقية التنوع البيولوÌ ٕاىل ٔان "العقود يه أكرث طريقة شائعة لتسجيل "الرشوط املتفق علهيا 
                                                

أالهداف  :"حامية املعارف التقليدية ٕاىل نص الوثيقة" àسـتخدام"سوء  مصطلح ةضاف، إ املكسـيكوفد ندونيسـيا و إ مثل وفد ، بعض الوفود تاقرتح  110
خدم يف سـياق اتفاقية سـتُ امصطلح àسـتخدام الحظ ٔان سوء  وفد أسرتالياغري ٔان . )WIPO/GRTKF/IC/18/5ثيقة الو واملبادئ املعد�" (

ا من معارف التنوع البيولوÌ يف مرشوع النص قيد التفاوض حول نظام دويل بشأن النفاذ وتقامس املنافع املتأتية من املوارد الوراثية وما يقرتن هب
أالفعال املنافية للرشوط املتفق علهيا بني الطرفني، أما المتï غري املرشوع فيشري حتديدا ٕاىل àكتساب من غري رة ٕاىل سـتخدم لٕالشاواتقليدية. 

ودعا ٕاىل امليض يف مناقشة معىن املصطلحني يف سـياق هذه اللجنة ومن حيث اقرتاهنام �مللكية الفكرية وليس من حيث النفاذ . موافقة مسـتنرية مسـبقة
 .ارف التقليدية املقرتنة �ملوارد الوراثيةٕاىل املع

111  Sect. 2, Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit 
Exploitation and Other Prejudicial Actions, 1982.  
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بشأن التوصل ٕاىل املوارد اجلينية والتقامس يف خطوط بون التوجهيية  44ٕاىل  41وترد يف املواد من  112"".عىل ٔاساس متبادل
  بعض املتطلبات أالساسـية للرشوط املتفق علهيا. صف للمنافع الناشـئة عن اسـتعاملهاالعادل واملن

بروتوكول ØغوÖ بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن من  18وتتناول املادة 
Ìا امللحق �تفاقية التنوع البيولوÙمتثال للرشوط املتفق علهيا وفقا للرشوط التالية: ) 2010( اسـتخداà"1-  عىل

/ٔاو املعارف التقليدية واملوارد اجلينية  مورديأن تشجع  7واملادة  6من املادة  "1")ز( 3أالطراف، ?ى تنفيذها للفقرة 
غطية تسوية الزنعات، وتتضمن عىل ٕادراج أحاكم بشأن الرشوط املتفق علهيا، حسب àقتضاء، لت واملنتفعني هبا املرتبطة هبا 

 (ب) القانون الواجب التطبيق؛ و/ٔاو الوالية القضائية اليت سـتخضع لها ٔاي معليات لتسوية املنازعات؛ (ٔا) هذه أالحاكم:
تكفل أالطراف ٕاBحة ٕاماكنية اللجوء ٕاىل العدا�  -2 خيارات لتسوية املنازعات بطرائق بديT، مثل الوساطة ٔاو التحكمي. (ج)
 ب نظمها القانونية، مبا يتفق ومتطلبات الوالية القضائية املطبقة، يف حاالت املنازعات الناشـئة عن الرشوط املتفق علهيا.مبوج

اسـتخدام آليات فä يتعلق  (ب) اللجوء ٕاىل العدا�؛ (ٔا) :خيص، فà äقتضاءتتخذ أالطراف تدابري فعا�، عند  -3
يسـتعرض مؤمتر أالطراف العامل اكج-ع لٔالطراف يف  -4 التحكمي أالجنبية وٕانفاذها؛ �العرتاف املتبادل �ٔالحاكم وقرارات

  ".من هذا الربوتوكول 31هذا الربوتوكول فعالية هذه املادة وفقا للامدة 

بروتوكول ØغوÖ بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخداÙا بروتوكول ØغوÖ بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخداÙا بروتوكول ØغوÖ بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخداÙا بروتوكول ØغوÖ بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخداÙا 
        ))))2010201020102010((((    التفاقية بشأن التنوع البيولوÌالتفاقية بشأن التنوع البيولوÌالتفاقية بشأن التنوع البيولوÌالتفاقية بشأن التنوع البيولوÌامللحق �امللحق �امللحق �امللحق �

 وتنص املادة. )اليا�ن( عقد يف ØغوÖ يخالل àج-ع العارش ملؤمتر أالطراف ا� 2010ربوتوكول يف ٔاكتوبر هذا المد اعتُ 
ملوارد الهدف من هذا الربوتوكول هو التقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدام اعىل ٔان: "الربوتوكول من  1

اجلينية، مبا يف ذz عن طريق احلصول بصورة مالمئة عىل املوارد اجلينية ونقل التكنولوجيات ذات الصT بصورة مالمئة، مع 
أالخذ يف احلسـبان مجيع احلقوق عىل هذه املوارد والتكنولوجيات، وعن طريق المتويل املالمئ، مما يسهم �لتايل يف حفظ 

فتح �ب قد الربوتوكول، و هذا  ٔامني ٕايداعهو أالمني العام لٔالمم املتحدة و ". م املسـتدام ملكوØتهالتنوع البيولوÌ وàسـتخدا
 .2012فرباير ٕاىل أالول من  2011فرباير  2التوقيع عليه يف مقر أالمم املتحدة يف نيويورك يف الفرتة من 

املعارف  النفاذ ٕاىل( 3مثل املادة  ،الوراثية�ملوارد  ملعارف التقليدية املرتبطةولعدد من املواد يف الربوتوكول صT خاصة �
(àمتثال للترشيع  16)، واملادة الوراثية(املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد  12)، واملادة الوراثيةالتقليدية املرتبطة �ملوارد 

  ).الناشـئة عهنا وتقامس املنافع �ملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية املرتبطة  للنفاذ ٕاىلاحمليل ٔاو املتطلبات التنظميية احمللية 

        أالمةأالمةأالمةأالمة

مصطلح "أالمة" بوصفها مجموعة كبرية من البرش يشرتكون يف أالصل واللغة والعادات ويشلكون  قاموس بالكس لويعّرف 
ة ٔاو جتارية عادة كياØ سـياسـيا. وتشري لكمة "رعاÖ" ٕاىل ٔاشخاص طبيعيني ٔاو اعتباريني يقميون ٔاو ميلكون منشأة صناعي

جامعة شلكهتا عوامل أالصل والثقافة  وحيمل مصطلح "أالمة" يف طياته دالالت عن 113حقيقية وفعلية يف ٔاراض مجركية ما.
وقصد بأن يظل مصطلح "امجلاعات الثقافية" فضفاضا �لقدر ا�ي  114والتارخي فضال عن اللغة املشرتكة يف كثري من أالحيان.

مô، ليشلكوا "ٔامة ما"، يف احلاالت اليت ينظر فهيا ٕاىل أشاكل التعبري الثقايف التقليدي بوصفها جيعô يشمل رعاÖ بy ما باك

                                                
 .UNEP/CBD/COP/4/22الوثيقة  من 32انظر الفقرة   112
113  Daniel Gervais, The TRIPS Agreement. Drafting and Analysis, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, p. 161  
114  Diter Kugelmann, The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respective Cultural Diversity, A. Von 

Bogdandy and R. Wolffrum, (eds), Max Planck Year Book of United Nations Law, Vol. 11, 2007, p.235. 
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"فوللكورا وطنيا" ميتلكه لك الساكن يف بy معني. ويمكل هذا التوجه املامرسات اجلارية يف جماالت السـياسة أالخرى 
  115وينسجم معها.

        اجلدةاجلدةاجلدةاجلدة

عترب ٔاي اخرتاع جديدًا ٕاذا مل تسـبقه حا� وي رباءة يف ٔاي حفص ملوضوع الرباءة. ال معايري منح امحلاية مبوجب ٔاحداجلدة يه 
   116صناعية.ال تقنية ال 

"ٔالغراض الفحص المتهيدي ا?ويل، يعد من معاهدة التعاون بشأن الرباءات اجلدة عىل النحو التايل:  33وتعرف املادة 
تقنية الصناعية كام ورد تعريفها يف الالحئة التنفيذية". وتعّرف القاعدة àخرتاع املطلوب حاميته جديداً ٕاذا مل تستبقه حا� ال 

أهنا "لك ما وضع حتت ب(ٔا) يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات "حا� التقنية الصناعية السابقة" 1.64
zالرسوم وغري ذ zمن الصور التوضيحية) يعد جزءا من ترصف امجلهور يف ٔاي ماكن يف العامل �لكشف الكتايب (مبا يف ذ 

  حا� التقنية الصناعية السابقة، رشط وقوع ذz قبل التارخي املناسب".

يعترب ٔاي اخرتاع جديدًا ٕان مل يكن جزءًا من " "اجلدة" عىل النحو التايل: اتفاقية الرباءات أالوروبيةمن  54وتعرف املادة 
لتقنية الصناعية لك ما وضع حتت ترصف امجلهور �لوصف الكتايب ٔاو الشفوي عىل ٔان تشمل حا� ا ،حا� التقنية الصناعية
  ".ةطريقة ٔاخرى قبل Bرخي ٕايداع طلب الرباءة أالوروبي ةأو �السـتخدام ٔاو بأي

] ةرباءة؛ واجلدة؛ وفقدان احلقوق يف الرباءال[رشوط امحلاية مبوجب  102من قانون الوالÖت املتحدة رمق  35 ادةف املعرّ تو 
يكن àخرتاع معروفًا أو  –رباءة ما مل الحيق ٔالي خشص احلصول عىل امحلاية مبوجب "فهوم اجلدة عىل النحو التايل: م 

يف هذا البy، ٔاو محميًا مبوجب براءة ٔاو موصوفًا يف منشور مطبوع يف هذا البy ٔاو يف بy ٔاجنيب، قبل  الغري مسـتخدمًا ?ى
  ".رباءةالأن خيرتعه مودع طلب 

  ضارضارضارضار

شري مصطلح "ضار" ٕاىل ٕاhرة مشاعر àستياء ٔاو الغضب ٔاو السخط؛ ٔاي ٔانه مبغض �لنسـبة للمعىن املتعارف عليه للك ي 
  ما يعترب الئقا ٔاو ٔاخالقيا (قاموس بالكس لو).

        ةةةةرباءرباءرباءرباءالالالال

شلكة تقنية خرتاع هو حل مل وàلرباءة. بيعه بترصحي من ماz او  هماسـتخدوا كن تصنيعهمي اوثيقة تصف اخرتاعة يه رباءال
صف àخرتاع، واملعلومات الببليوغرافية ا�ي يأالقل، والنص الاكمل عىل  احداو مطلبا  عادة رباءةالثيقة وتتضمن و حمددة. 

 Bرخي من سـنة 20و 15ما بني  ترتاوح يف العادة(حمدودة زمنيا رباءة الامحلاية املمنوحة مبوجب  ومدةالطلب.  مودعمثل امس 
 اتفاق بني خمرتع وبyعبارة عن  الرباءةو البy ٔاو البyان املعنية. جغرافيا يف أيضا  ةحمدود ويه). الرباءة ٔاو منح ٕايداع الطلب

  117ه.ٔاو بيع هٔاو اسـتخدام املطلوب حاميته خرتاعع الغري من صنع àمبن ملاz الرباءةتفاق االيسمح و . ما

                                                
 A nation can be a cultural“(: يف عبارة 2002من ٕاعداد جلنة هولندا الوطنية لليونسكو لسـنة  ،معجم الرتاث الثقايف غري امللموس  115

community”( " :الفوللكوري: أالهداف واملبادئ املعّد�حامية ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي/ ٔاشاكل التعبري اليت استشهد هبا يف الوثيقة ،"
  .WIPO/GRTKF/IC/17/4 الوثيقة

 .19، الصفحة 2008)، لسـنة E( 498دليل الويبو للملكية الفكرية، منشور الويبو رمق   116
 ).PatentScopeمرسد ركن براءات الويبو (  117
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عىل  )تريبسانب حقوق امللكية املتصT �لتجارة (اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن جو من اتفاق  )1(27وتنص املادة 
الرباءات ٔالية اخرتاعات، سواء أاكنت منتجات ٔاو طرائق صنع، يف لك جماالت التكنولوجيا، عىل ٔان تكون ٕاماكنية منح "

ون متيزي من . وتُمنح الرباءات وحقوق الرباءات دàخرتاعات جديدة وتنطوي عىل نشاط ابتاكري وقابT للتطبيق الصناعي
  ، ٔاو جمال التكنولوجيا ٔاو كون املنتجات مسـتوردة أو منتجة حمليا.عحيث ماكن àخرتا

        الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية

 لمعارف التقليديةلاحلي  سـياق الثقايف وàج-عيال ٔاوال، احملافظة عىل  ني:رئيسـيين عىل عنرص  ينطوي مصطلح الوقاية
التقليدية ٔاو ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي لتطوير املعارف  العريف طاريظل االٕ ، حبيث ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

كام هو  يف شلك hبتؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي وhنيا، احملافظة عىل املعارف التقليدية  النفاذ ٕالهيا قامئا.ٕادارة و  ونقلها
ٔالجيال ٔاو ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي التقليدية بقاء املعارف عىل ساعدة ٕاىل امل  تريم الوقايةقد و . هااحلال عند توثيق 

 هفي ن(مبٔامع مجلهور  قد ترىم ٕاىل ٕاBحهتاأو  �ٔالساس،عريف  أو مضن ٕاطار تقليدي اسـمتراريهتااملقبT وضامن  ةأالصلي امجلاعة
  118.البرشي)، تقديرا ٔالمهيهتا كجزء من الرتاث الثقايف امجلاعي نيالعلامء والباحث من

دورا مفيدا أن تلعب القوانني اليت ال تتعلق �مللكية الفكرية والربامج اليت تتناول مسأ� صون الرتاث احلي وتعزيزه وٕ�ماكن 
) 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌيف ٕاكامل القوانني اليت تتناول حامية امللكية الفكرية. وتتناول نظم قانونية دولية ٔاخرى مثل 

ؤاشاكل التعبري الثقايف جوانب من احلفاظ عىل املعارف التقليدية  )اليونسكوبة والعمل والثقافة (منظمة أالمم املتحدة للرتي و 
  119ووقايهتا وصوهنا مضن سـياساهتا العامة احملددة.التقليدي 

        املوافقة املسـبقة املسـتنريةاملوافقة املسـبقة املسـتنريةاملوافقة املسـبقة املسـتنريةاملوافقة املسـبقة املسـتنرية

ملسـتنرية" ٔاو يف بعض أالحيان يشري العديد من الصكوك ا?ولية، وال سـä يف ميدان البيئة، ٕاىل حق "املوافقة املسـبقة ا
اتفاقية �زل ) من 4(6"املوافقة املسـبقة املسـتنرية واحلرة" ويورد مبدأها، ومن بني تï الصكوك عىل سبيل املثال املادة 

  .)1992( اتفاقية التنوع البيولوÌ، و1989، لسـنة بشأن التحمك يف نقل النفاÖت اخلطرة والتخلص مهنا عرب احلدود

رهنًا مبوافقة مسـتنرية عىل ٔان يكون احلصول عىل املوارد اجلينية ") 1992( اتفاقية التنوع البيولوÌ) من 5(15ة وتنص املاد
zمسـبقة للطرف املتعاقد ا�ي يوفر هذه املوارد، ٕاال ٕاذا قرر هذا الطرف غري ذ."  

الناشـئة عن مس العادل واملنصف للمنافع والتقا اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول ØغوÖ بشأن ) من 1(16وتنص املادة 
يتخذ لك طرف تدابري ترشيعية ٔاو ٕادارية ٔاو سـياساتية مالمئة " عىل ٔان) 2010( امللحق �تفاقية التنوع البيولوÌ اسـتخداÙا

ة داخل ، تنص عىل ٔان احلصول عىل املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد اجلينية املسـتخدمàقتضاءوفعا� ومتناسـبة، حسب 
واليته القضائية يمت وفقا للموافقة املسـبقة عن عمل ٔاو موافقة وٕارشاك ا�متعات أالصلية واحمللية ومع وضع رشوط متفق علهيا 

بصورة متباد�، حسـ© ينص عليه الترشيع احمليل ٔاو املتطلبات التنظميية للحصول وتقامس املنافع للطرف االٓخر ا�ي توجد به 
  "صلية واحمللية.هذه ا�متعات االٔ 

واشـتق هذا املفهوم يف أالصل من مدوØت ٔاخالقيات Ùنة الطب اليت حيق فهيا للمريض أن يقرر اخلضوع لعالج طيب بعد 
 إالعالن العاملي بشأن ا�ني البرشي وحقوق إالنسانمن  5طالعًا اكمًال عىل ٔاخطار العالج ومنافعه. وتنص املادة اأن يطلع 

معاجلة ٔاو  ةاملثال، عىل ٔانه ينبغي، يف لك أالحوال اليت يمت فهيا ٕاجراء أي حبث ٔاو القيام بأي ، عىل سبيل1997لسـنة 
"ال-س القبول املسـبق واحلر والواعي من ينبغي تشخيص يتعلق مبجني خشص ما، ٕاجراء تقيمي لٔالخطار والفوائد احملمتT، و 

                                                
 .37)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/12الوثيقة اسـتعراض ٔانشطة اللجنة احلكومية ا?ولية ونتاجئها (  118
  من املرفق أالول. 6، الصفحة ).WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Revوثيقة "حامية املعارف التقليدية: مرشوع حتليل الثغرات: املعدل" (الوثيقة   119
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بشأن ٔاخالقيات  دة للرتيبة والعمل والثقافة (اليونسكو)منظمة أالمم املتحٕاعالن من  6". وتنص املادة الشخص املعين
"قبول الشخص املعين املسـبق واحلر والواعي" عندما يتعلق أالمر عىل ال-س  2005لسـنة  البيولوجيا وحقوق إالنسان

  ٕ�جراء "ٔاي تدخل طيب وقايئ وتشخييص وعالÌ" ٔاو "ٔاي حبث علمي".

العام املتعلق مبشاركة الشعوب أالصلية يف اختاذ القرارات واملشاركة يف صياغة  واسـمتد املصطلح يف أالصل من تطبيق املبدأ 
  120الربامج اليت تؤثر فهيا وتنفيذها وتقيميها.

يف حني ٔان ٕادراج مصطلح  ،ٔاثناء املفاوضات عدم التالعب وعدم إالكراهوالغرض من اسـتخدام النعت "حرة" هو ضامن 
للشعوب أالصلية السـتعراض àقرتاحات �لاكمل واحرتام الوقت الالزم لتحقيق "مسـبقة" هو ٕاقرار بأمهية ٕافساح الوقت 

وال سـä تï اليت تتعلق  ،التوافق يف االٓراء. ويأخذ املصطلح يف احلسـبان ٔايضا ما جيري يف الواقع من اختاذ قرارات مسـبقا
طلح املوافقة "املسـتنرية" عىل قبول متنام بكون ويعرب مفهوم مص بأمه معليات àست�ر يف جمال التمنية مع الشعوب أالصلية.

  لبدء أي معلية للتفاوض ويسمح مجليع أالطراف �ختاذ قرارات متوازنة. امسـبق إاجراء تقيمي االhٓر البيئية وàج-عية رشط

ملوافقة املسـتنرية مضنيا ويشري مصطلح "املوافقة" ٕاىل العملية اليت مينح مبوجهبا ٕاذن استنادا ٕاىل عالقة قامئة ٔاو ثقة. وتفيد ا
وجيب ٔان تكون العملية  .àسـتخدامات املسـتقبليةتوفري رشوح واحضة ٕاىل جانب تفاصيل عن العقد واملنافع احملمتT واالhٓر و

  121شفافة ؤان تكون اللغة املسـتخدمة مفهومة �لاكمل من جانب الشعوب أالصلية.

        حا� التقنية الصناعيةحا� التقنية الصناعيةحا� التقنية الصناعيةحا� التقنية الصناعية

ولوية، سواء اكنت موجودة االٔ ٔاو Bرخي Bرخي إاليداع عىل وجه العموم مجيع املعارف املوجودة قبل حا� التقنية الصناعية يه 
الكشف الشفوي و عن طريق الكشف الكتايب أو الشفوي. وتفّرق بعض الصكوك القانونية بني املنشورات املطبوعة 

   122.كشفأالماكن اليت تصدر فهيا املنشورات ويمت فهيا ال بني وàنتفاع السابق و 

الالحئة التنفيذية للمعاهدة حا� التقنية الصناعية السابقة  من 1.33ؤالغراض معاهدة التعاون بشأن الرباءات تعّرف القاعدة 
"لك ما جيري توفريه للجمهور يف ٔاي ماكن يف العامل عن طريق الكشف الكتايب (مبا يف ذz الرسوم وغري ذz من عىل ٔاهنا 

أنه املساعدة عىل معرفة ما ٕاذا اكن àخرتاع املطلوب حاميته جديدا ٔاو ال، وٕاذا اكن ينطوي عىل الصور)، أالمر ا�ي من ش
  نشاط ابتاكري ٔاو ال (أي ٕاذا اكن بدهييا ٔاو ال)، رشط أن يتوفر ذz للجمهور قبل Bرخي إاليداع ا?ويل".

لك ما جيري توفريه "ٔانه يشمل املصطلح عىل  ) من اتفاقية الرباءات أالوروبية هذا2(54ويف حا� ٔاورو�، تعرف املادة 
للجمهور عن طريق الوصف الكتايب أو الشفوي ٔاو عن طريق àسـتخدام ٔاو بأية طريقة ٔاخرى، قبل ٕايداع طلب الرباءة 

املبادئ التوجهيية للفحص يف مكتب الرباءات و�ٕالشارة ٕاىل هذا احلمك من اتفاقية الرباءات أالوروبية، فٕان  "أالوروبية.
 تتاح ينبغي إالحاطة علامً بنطاق هذا التعريف. وال تفرض ٔاية قيود خبصوص املاكن اجلغرايف ا�ي"تشدد عىل ٔانه  أالورويب

الوhئق ٔاو ٔاية مصادر  Bرخي فرض ٔاي حد معري عىل، وال يُ ٕاBحهتأاو طريقة  اهتافيه املعلومات للجمهور وال خبصوص لغ
   123").8سـتثناءات معينة (انظر الفصل الرابع، عىل الرمغ من وجود ا ،أخرى للمعلومات

                                                
  .موعة أالمم املتحدة إالمنائية�؛ انظر ٔايضا مبادئ توجهيية بشأن الشعوب أالصلية ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية) من 2(32املادة   120
121  Stephen Allen and Alexandra Xanthaki, “Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples”, Oxford and Portland, Oregon, p.49 الشعوب أالص . انظر ٔايضا ا?ورة الرابعة مل Öليةنتدى أالمم املتحدة ا?امئ بشأن قضا ،
 Report of the International Workshop on Methodologies regarding Free, Prior and Informed Consent“والوثيقة 

and Indigenous Peoples”, E/C.19/2005/3. p.8.  
 .19، الصفحة 2008)، لسـنة E( 498انظر دليل الويبو للملكية الفكرية، منشور الويبو رمق   122
 .1.5، اجلزء جمي، الفصل الرابع، الفقرة أالورويبالتوجهيية للفحص يف مكتب الرباءات املبادئ انظر   123



WIPO/GRTKF/IC/25/INF/7 

Annex 

33 

 

حا� التقنية الصناعية السابقة تعريفًا غري مبارش من خالل مفهوم  102رمق من قانون الوالÖت املتحدة  35 ادةعّرف املتُ و 
وفًا يف منشور يف هذا البy، ٔاو محميًا مبوجب براءة ٔاو موص الغري ٔاي يشء يكون معروفًا ٔاو مسـتخدمًا ?ى"اجلدة عىل ٔاهنا 

  ."مطبوع يف هذا البy ٔاو يف بy ٔاجنيب، قبل ٔان خيرتعه مودع طلب احلصول عىل براءة

) àخرتاعات اليت 1("من قانون الرباءات اليا�ين "حا� التقنية الصناعية" تعريفًا غري مبارش عىل ٔاهنا  29 ادةعّرف املتُ و 
) ٔاو àخرتاعات اليت معل هبا امجلهور 2ٕايداع طلب احلصول عىل الرباءة؛ (يعرفها امجلهور يف اليا�ن ٔاو يف بy ٔاجنيب، قبل 

) أو àخرتاعات اليت توصف يف منشورات موزعة، 3يف اليا�ن ٔاو يف بy ٔاجنيب، قبل ٕايداع طلب احلصول عىل الرباءة؛ (
 بy ٔاجنيب، قبل ٕايداع طلب للجمهور من خالل خط االتصاالت إاللكرتوين يف اليا�ن ٔاو يف تتاحأو àخرتاعات اليت 
  "احلصول عىل الرباءة.

        امحلايةامحلايةامحلايةامحلاية

ؤاشاكل التعبري الثقايف ٕاىل حامية املعارف التقليدية اللجنة احلكومية ا?ولية يشري مصطلح "امحلاية" عادة يف ٕاطار معل 
  ن.وقد وضع شRن من امحلاية ويطبق الشR 124من بعض ٔاشاكل اسـتخدام الغري لها دون ترصحي.التقليدي 

  املوجبة امحلاية

، قوق امللكية الفكريةحبؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي نسـتكشف هنا جانبني من جوانب امحلاية املوجبة للمعارف التقليدية 
 عىل يد جممتع املنشأ اسـتغالال نشطا. وقد يكون السـتغاللسـتخدام دون ترصحي والثاين �àويتعلق اجلانب أالول مبنع 

عنرصا ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي لمعارف التقليدية موجبة لامية لتوفري حالفكرية غري قامئة عىل امللكية ج اسـتخدام هنُ 
قد مينع عىل سبيل املثال، ف 125حامية امللكية الفكرية. ٕاىل جانبوميكن اسـتخداÙا  قوق امللكية الفكريةحب لالنتفاع ممكال

غري رشعي أو ٕالهيا بشلك  النفاذمن  الغريوأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قليدية ملعارف الت املوجبة عىل ااية تطبيق امحل
ٔايضا ٔاحصاب املعارف التقليدية  اسـتخدÙي ، ولكن ميكن أن ٕ�نصافملنافع اجتارية دون تقامس  ٔار�حلتحقيق  اسـتخداÙا

  126.ؤاشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي التقليدية مىل ٔاساس معارفهعمشاريعهم اخلاصة  ٕالقامةؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

  امحلاية ا?فاعية

يشري مصطلح "امحلاية ا?فاعية" ٕاىل مجموعة من àسرتاتيجيات الرامية ٕاىل احلرص عىل عدم حصول الغري عىل حقوق ال 
وما يتصل  املعارف التقليديةضوع ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومو رشعية لها ٔاو ال ٔاساس لها يف نظام امللكية الفكرية عىل 

وتشمل حامية املعارف التقليدية حامية دفاعية تدابري ملنع ٔاو ٕابطال الرباءات اليت تطلب دون سـند  127هبا من موارد وراثية.
  رشعي حامية معارف تقليدية سابقة �عتبارها اخرتاعات.

        امليثاقامليثاقامليثاقامليثاق

آداب قانونية ترشح كيف جيب أن يترصف الناس يف قواعد  املواثيق يه اتفاقات ٔاو قواعد سلوك ٔاو مبادئ توجهيية ٔاو
ظروف معينة. ويه ميكن ٔان تُسـتخدم لوضع معايري جامعة حول تداول املعارف واسـتخدام الغري وكذz املساعدة عىل تغيري 

تساعد عىل املواقف ووضع معايري جديدة. واملواثيق عادة تكون مرنة وميكن ٔان تتغري عرب الزمن. وقد تُسـتخدم ٔ�دوات 

                                                
 .20)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/12( اسـتعراض ٔانشطة اللجنة احلكومية ا?ولية ونتاجئها  124
 .22و 21املرجع السابق، الفقرBن   125
 .21املرجع السابق، الفقرة   126
 .28املرجع السابق، الفقرة   127
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حتقيق ٔاهداف معينة مل تمتكن جماالت قانونية ٔاخرى من الوفاء هبا. واملواثيق، �عتبارها مبادئ توجهيية رمسية ٔاو غري رمسية 
  128للسلوك، ميكن ٔان تساعد يف بناء عالقات وجعل بناء عالقات جديدة ممكنا.

        املوّردون واملتلقوناملوّردون واملتلقوناملوّردون واملتلقوناملوّردون واملتلقون

لقطاع احلكويم (مثل الوزارات والواكالت احلكومية (الوطنية ٔاو إالقلميية ٔاو ا هامتلقو و  املوارد الوراثية موّردوقد يشمل 
احمللية)، مبا فهيا الواكالت املسؤو� عن ٕادارة احلدائق الوطنية وأرايض احلكومة)؛ وقطاعي التجارة والصناعة (مثل رشاكت 

مؤسسات البحث (مثل اجلامعات وبنوك املسـتحرضات الصيدالنية وأالغذية والزراعة والبستنة ومسـتحرضات التجميل)؛ و 
اجلينات وحدائق النباBت وا�موعات امليكروبية)؛ واجلهات اليت ترعى مصاحل ٔاحصاب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

z (مثل احتادات املداوين والشعوب أالصلية ٔاو ا�متعات احمللية ومنظامت الشعوب وجممتعات الزراعة التقليدية)؛ وغري ذ
.(z(مالك) أالرايض من اخلواص ومجموعة (مجموعات) احملافظة، وما ٕاىل ذ zمثل ما)129  

  املï العاماملï العاماملï العاماملï العام

   130ه.بامجلهور  انتفاعقيود قانونية عىل  يكن مناملï العام ٕاذا مل جزءا من مصنف ٔاي  يعترببصفة عامة، 

 فهـي ٕاذاإالبداعية غري احملمية حبقوق امللكية الفكرية.  مجموعة àخرتاعات وأالعامل"أنه بويعّرف قاموس بالكس لو املï العام 
التجاري أو ينهتـي  رسأو ال  ةٔاو الرباء ة التجاريةحق املؤلف أو العالم يبطلمتاحة ليسـتخدÙا ٔاي خشص جماØً. وعندما 

تقع عليه مسؤولية  ون أنتؤول امللكية الفكرية اليت محهتا تï احلقوق ٕاىل املï العام وميكن ٔالي خشص ٔان يمتلكها د رسÖنه،
  131"التعدي علهيا.

نطاق أالعامل واملواد احملمية �حلقوق ا�اورة اليت ميكن "أنه بّرف املï العام يف ميدان حق املؤلف واحلقوق ا�اورة وقد عُ 
 نياورة املعنيحق املؤلف واحلقوق ا� ٔالحصابودون àلزتام بسداد ٔاجر  ترصحئالي خشص àنتفاع هبا أو اسـتغاللها دون 

وكقاعدة، يعزى ذz ٕاىل انقضاء فرتة امحلاية مبوجب تï احلقوق أو غياب معاهدة دولية تكفل امحلاية لتï أالعامل  –
  132".واملواد يف البy املعني

مؤسسة ٔاية ويتكون املï العام املرتبط بقانون الرباءات معومًا من املعارف وأالفاكر وàبتاكرات اليت ال ميï فهيا خشص ٔاو 
قيود قانونية عىل اسـتخداÙا  ٕاذا مل يكن مناملï العام  جزءا منتï املعارف وأالفاكر وàبتاكرات  تكونحقوق للملكية. و 

)، بعد انقضاء فرتة رسÖن اتترشيع�ختالف ال املï العام خيتلف  وهكذا فٕانتï القيود من ترشيع الٓخر،  وختتلف(
  133.ٕابطالهابعد ٕالغاهئا ٔاو  وأ  مل جتدد ٕاذا)، معوما سـنة 20الرباءات (

"املï العام" وسامته وحدوده يف العديد من املنتدÖت، مبا فهيا الويبو وهذه اللجنة. وتقف الوثيقة  دور تسـمتر املناقشات يفو 
ؤاشاكل التعبري  مذكرة عن معاين مصطلح "املï العام" يف نظام امللكية الفكرية مع ٕاشارة خاصة ٕاىل حامية املعارف التقليدية"

                                                
128  Jane Anderson, “Indigenous Knowledge/Traditional Knowledge and Intellectual Property,” Issues Paper, 

Centre for the Public Domain, Duke University, 2011, available at <http://www.law.duke.edu/cspd/itkpaper>   
 .WIPO/GRTKF/17/INF/12انظر الوثيقة   129
 .SCP/13/5ة انظر الوثيق  130
  ).2005(الطبعة الثامنة،  1027قاموس بالكس لو، صفحة   131
132  WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaties by WIPO and Glossary of Copyright and Related 

Rights Terms.  
 .SCP/13/5انظر الوثيقة   133



WIPO/GRTKF/IC/25/INF/7 

Annex 

35 

 

عىل معاين "املï العام" املرتبط �ملعارف التقليدية  )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8" (الثقايف التقليدي/الفوللكور
  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

    للجمهورللجمهورللجمهورللجمهورمتاح متاح متاح متاح 

يف سـياق النظام  الوراثيةة �ملوارد اخلرباء يف اج-ع فريق اخلرباء التقنيني والقانونيني املعين �ملعارف التقليدية املرتبطØقش 
 التقليديةاملعارف مع ٕاشارة خاصة ٕاىل  ""متاح للجمهورعبارة العام" و  املï" مصطلحوتقامس املنافع  النفاذا?ويل بشأن 

خدم اسـتُ   قداØمعل ما جم فراالعام ا�ي يسـتخدم لٕالشارة ٕاىل تو  املïمصطلح "الوراثية وخلصوا ٕاىل أن املرتبطة �ملوارد 
ال للجمهور والفهم الشائع للعمل املتاح للجمهور.  املتاحة الوراثيةاملرتبطة �ملوارد  بق عىل املعارف التقليديةسـياقه وطُ يف غري 

جزءا من املï تقليدية ال عارف املكثري يعترب ال . و دفع رسوم النفاذمتفق علهيا مثل ه رهن برشوط ٔان وقد يعين يعين أنه جماين
 املعارف التقليديةالقول بأن اص ونرشها. ولكن ال ميكن اخلوٕازالهتا من سـياقها الثقايف  النفاذ ٕالهيامبجرد  جماØ متاحةو العام 

مسـتنرية من صاحب موافقة مسـبقة حيث ميكن طلب  يست ملاك ٔالحد،ل  الوراثية اليت اJتيحت للجمهورملوارد املرتبطة �
 هبا àنتفاعيف واحض حدوث تغيري  يف حاالت مهنا ٔاحاكم تقامس املنافعتطبيق  ٕاضافة ٕاىل مفهوم ٕاBحهتا للجمهوراملعارف مضن 

حتدد ا?و� ، ميكن ٔان يسـتحيل حتديد صاحب املعارف التقليديةعندما و . مسـتنرية يف وقت سابق مسـبقةموافقة  مقارنة بأية
   134".من هذه املعارف املسـتفيدينمثال 

ï العام" يف نظام امللكية الفكرية مع ٕاشارة خاصة ٕاىل حامية املعارف التقليدية مذكرة عن معاين مصطلح "امل"وتقف الوثيقة 
عىل معاين "املï العام" املرتبط  )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8" (ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي/الفوللكور

  �ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

        جسجسجسجسالت املعارف التقليديةالت املعارف التقليديةالت املعارف التقليديةالت املعارف التقليدية

جسالت ٔاو  ٕاعالنيةجسالت ٕاما  ميكن تسميهتا وفقا لطبيعهتا القانونية ٕاذخمتلفة.  وEات نظرسجالت من ال ن حتليل ميك
 135.يف ظô ا�ي ُوضعتتبعا للنظام  تأسيسـية

ٕامنا و  اتاحلكوم من بفعلاملعارف التقليدية ال تنشأ  يفعلق �ملعارف التقليدية بأن احلقوق املت تسجيل إالعالينال نظام ويقر 
وميكن اسـتخدام إالنسان. حقوق و  املعنويةالعرفية و احلقوق و  أالجدادحقوق  ومهناتستند ٕاىل احلقوق القامئة من قبل، 

اءات الطعون يف الرب التقنية الصناعية السابقة، ودمع حا� حتليل  عىلرباءات عن ال سؤولنيامل ملساعدة  السجالت إالعالنية
وجود هذه يف سجيل ال يؤثر ٔان الت ملعارف التقليدية رمغ � مبارش ٔاو غري مبارشلك بش انتفعت املمنوحة اليت قد تكون

توارخي صالحية كفل تمن املهم وضع آلية  عىل إالنرتنت،تاحة وم لكرتوين شلك إ يف مرتبة هذه السجالت وٕاذا اكنت احلقوق. 
تسهيل يه هذه السجالت ل ري. والوظيفة الثالثة جلدة والنشاط àبتاك� البحوث املتصT ٕاجراءاملعارف التقليدية عند  لٕادخا

 136.واملوردين املسـتخدمنيتقامس املنافع بني 

 ويدون يفاملعارف التقليدية.  يفقوق احلجزء من النظام القانوين ا�ي يسعى ٕاىل منح فهـي  التأسيسـيةسجالت ال  ؤاما
 حامية املعارف التقليدية كوسـيT لضامن باحصسـتئثارية) الٔ àلكية امل منح احلقوق (ٔاي حقوق التأسيسـية سجالت ال 

ة عامذات طبيعة  ةالمنوذجي التأسيسـية سجالتال  ٔاغلبية وتعتربف هبا. اعرت وàمصاحلهم املعنوية وàقتصادية والقانونية 
                                                

يف  فريق اخلرباء التقنيني والقانونيني املعين �ملعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية، تقرير اج-ع UNEP/CBD/WG-ABS/8/2انظر الوثيقة   134
 .سـياق النظام ا?ويل بشأن النفاذ وتقامس املنافع

، 2004، يناير املتحدةمعهد ا?راسات العليا التابع جلامعة أالمم دور السجالت وقاعدات البياØت يف حامية املعارف التقليدية: حتليل مقارن. تقرير   135
 .32الصفحة 

 املرجع السابق.  136
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 به ولقبال àعرتاف و وللمعارف التقليدية سلمي تسجيل ٕاجراء بوضوح كيفية  حتددمبوجب قانون ٔاو الحئة  ةوطني هيئةديرها ت
 اجلسـمية واجه بعض التحدÖتقد يبة و و صعٔاكرث ٔاكرث ٕاhرة للجدل و قد يكون  هذه السجالت تصمميوهكذا، فٕان رمسيا. 

 137.املفهوم ٕاىل التطبيقàنتقال من  عند العويصة والتساؤالت

ارف امجلاعية للشعوب نظام محلاية املع اع-دبشأن  27811رمق  من قانون بريو 16املادة تنص مكثال عىل قانون وطين، و 
حسب مقتىض لشعوب أالصلية يه،  جسالت املعارف امجلاعيةمن  الهدف" ٔان عىل أالصلية املشـتقة من املوارد البيولوجية

لمعهد ل هذه املعلومات ٕاBحة ، (ب) وصوهناعىل املعارف امجلاعية للشعوب أالصلية وحقوقهم فهيا  وقاية لتايل: (ٔا)اك ،احلال
عندما يتعلق أالمر ?فاع عن مصاحل الشعوب أالصلية من ا لمتكينهاملنافسة وحامية امللكية الفكرية  الوطين لyفاع عن

املعارف امجلاعية للشعوب أالصلية يف ثالثة أنواع من جيوز ٕادخال "ٔانه عىل  15املادة وتنص  138."عارفهم امجلاعيةمب
لمعارف امجلاعية الرسي لالوطين السجل ٔالصلية، (ب) لمعارف امجلاعية للشعوب الالوطين العام السجل : (ٔا) تسجالال 

  ".لمعارف امجلاعية للشعوب أالصليةلللشعوب أالصلية، (ج) السجالت احمللية 

  السمعةالسمعةالسمعةالسمعة

يشري مصطلح "السمعة" حسب قاموس بالكس لو ٕاىل àعتبار ا�ي يوليه االٓخرون لشخص ما. وتندرج السمعة مضن 
 محلاية املصنفات أالدبية والفنية اتفاقية برنبشأن  مؤمتر املراجعة يف بروكسلوفضل  139ؤلف.مجموعة احلقوق أالدبية احملمية للم

مصطلحي "الرشف" و"السمعة" معتربا ٔاهنام مفهومني ٔاكرث موضوعية يعربان عن املصاحل الشخصية للمؤلف، يف ) 1971(
 حا� حصول رضر، فٕانه يوجد فرق بني ٕاحلاق مقابل املصاحل "املعنوية" ٔاو "الروحية" بوصفهام مفهومني ٔاوسع نطاقا. ويف

رضر �لسمعة وٕاحلاق رضر مبصاحل املؤلف املعنوية والروحية. فٕاذا اكن املؤلف ال حيب كيفية اسـتعامل مصنفه، فهذا غري 
  140.اكف؛ ٕاذ جيب أن يؤثر فيه إالجراء املتخذ تأثري �لغا وفقا للجمهور

  مقدسمقدسمقدسمقدس

ل املعربة عن املعارف التقليدية يرمز ٔاو ميت بصT ٕاىل عقائد ٔاو شعائر ٔاو " ٔاي شلك من أالشاكيقصد مبصطلح "مقدس
ممارسات ٔاو عادات دينية ٔاو روحانية. ويسـتخدم املصطلح �عتباره نقيضا ملا هو دنيوي ٔاو غري مقدس، ويكون يف ٔاقىص 

  141".للمعارف التقليدية أشاكà Wسـتغالل التجاري

ملعارف التقليدية اليت تشمل أالمور ا?ينية والروحانية اكلطوطم والطقوس اخلاصة ويقصد �ملعارف التقليدية املقدسة ا
وأالشـياء املقدسة واملعارف املقدسة والصلوات والرتاتيل والعروض والرموز املقدسة، وتشري ٔايضا ٕاىل املعارف التقليدية 

هرية واملعادن، وتشري ٕاىل أالماكن املقدسة. وتتوقف املقدسة املرتبطة �لفصائل املقدسة من النباBت واحليواØت والاكئنات ا� 
قدسـية املعارف التقليدية من عدÙا عىل داللهتا القدسـية يف عني ا�متع املعين. ومعظم املعارف التقليدية املقدسة ليست 

يدة والروحانية نفسها ٔاو تسوقها مسّوقة حبمك طبيعهتا، لكن أالشـياء وأالماكن املقدسة تسوقها ا�متعات ا?ينية والقامئة عىل العق 
 Eات من خارج هذه ا�متعات ؤالغراض خمتلفة.

                                                
 املرجع السابق.  137
. والقانون متاح عىل املوقع بشأن ٕادخال نظام محلاية املعارف امجلاعية للشعوب أالصلية املشـتقة من املوارد البيولوجية 27811قانون رمق المن  16املادة   138

 .<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3420>التايل: 
  (hنيا) من اتفاقية برن.6املادة   139
140   Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berne 

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p. 606.  
141  Daniel J. Gervais, Spiritual but not Intellectual: the Protection of Sacred Intangible Traditional Knowledge, 11 

Cardozo J. Int’l & Comp. L. 467, 469-490 (2003)  
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وقد ورد يف تقرير الويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية أن العديد من ا�االت اكلوسائل 
ذا طابع روحاين. وعىل سبيل املثال، تعترب املظاهر التقليدية حلل املشRت واملعارف الطبية متداخT فä بيهنا تداخال 

الروحانية للعالج اليت تسـبق التطبيب الفعيل بواسطة بعض أالدوية الشعبية عىل قدر �لغ من أالمهية يف لك بy من بyان 
املعارف التقليدية  غرب ٔافريقيا، علام بأن من املسّمل به ٔان هذه أالدوية ال ميكن أن ختضع للتدقيق العلمي. ويف بعض ٔانظمة
تنتقل "ويف بريو  142يفرتض يف املعتقدات غري املادية وàصطالحات الثقافية أن تفرس عواقب املعامالت املادية وترشدها.

وتتعامل ا�متعات أالصلية واحمللية مع جوهر املعارف  143"مقدس غري موضوع كتابًة. 'كتاب'املعارف من جيل ٕاىل جيل يف 
  والرسية بطرق خمتلفة وحتفظها وتتناقلها وتدّوهنا بوسائل متنوعة. التقليدية املقدسة 

  ميكن ٕابداء املالحظات التالية:  ،ومن حيث معل اللجنة عىل وجه اخلصوص ،ومن منظور امللكية الفكرية

لكية سأل ٔاحد الوفود عن مدى مراعاة املعارف التقليدية املقدسة عند مناقشة حامية املعارف التقليدية مبوجب امل   •
ويف هذا الصدد، طرح وفد آخر سؤà من ثالثة جوانب: ما معىن "تقليدية"؟ وما معىن "معارف"؟ وما ا�ي  144الفكرية.

ينبغي حاميته؟ وقد برزت مثال آراء تقول ٕان الروحانية ٔاو ا?ØÖت ينبغي ٔان تندرج يف املعارف التقليدية، وقالت آراء أخرى 
  ؛145تقترص عىل املعارف التقنية ٕان املعارف التقليدية ينبغي أن

واملعارف التقليدية املقدسة ٕاجامال ٕاما غري مكشوف عهنا ٔاو مكشوف عهنا يف سـياق معني وبرشوط معينة ٔالفراد من   •
ا�متعات أالصلية واحمللية علام بأن من اجلائز أن يكشف عن بعضها ٔالشخاص من خارج ا�متعات أالصلية واحمللية برشوط 

ورد ٔاعاله ويف وثيقة "حامية املعارف التقليدية: مرشوع حتليل الثغرات: صيغة معد�" (الوثيقة خاصة. وكام 
WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev. ميكن حامية املعارف التقليدية غري املكشوف عهنا بواسطة القانون ا?ويل (

ى بعض àعتبارات اخلاصة يف املعارف اليت للملكية الفكرية �عتبارها معلومات غري مكشوف عهنا معوما. لكن ميكن أن تراع
  146يرى فهيا ا�متع قمية روحانية وثقافية وليست جتارية.

  الصونالصونالصونالصون

تدابري  )2003( لصون الرتاث الثقايف غري امللموس منظمة أالمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة (اليونسكو)اتفاقية تصف 
تدامة الرتاث الثقايف غري امللموس مبا يف ذz حتديد هذا الرتاث وتوثيقه وٕاجراء الضامن بوصفها: "التدابري الرامية ٕاىل ضامن اسـ 

البحوث بشأنه واحملافظة عليه وحاميته وتعزيزه وٕابرازه ونقô، والسـä عن طريق التعلمي النظايم وغري النظايم وٕاحياء خمتلف 
فظ بعض املامرسات الثقافية وأالفاكر اليت تعد ويشري مصطلح الصون ٕاىل اع-د تدابري حتفظية حل جوانب هذا الرتاث."

  147قمية. ذات

                                                
142  Gupta, A., “Rewarding Traditional Knowledge and Contemporary Grassroots Creativity: The Role of 

Intellectual Property Protection”, on file with the Secretariat.  
"احتياجات ٔاحصاب املعارف التقليدية وتطلعاهتم ) 1999- 1998(انظر تقرير الويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية   143

  .>http://www.wipo.int/tk/en/tk/ffm/report/index.html< املوقع: �للغة إالنلكزيية عىلمتاح  ،171، الصفحة يف جمال امللكية الفكرية"
 ،)WIPO/GRTKF/IC/11/15الوثيقة لكمة وفد نيوزيلندا خالل ا?ورة احلادية عرشة للجنة. انظر التقرير املعمتد لyورة احلادية عرشة (  144

  .220  الفقرة
  .296) الفقرة WIPO/GRTKF/IC/11/15الوثيقة عرشة (احلادية لكمة وفد اليا�ن خالل ا?ورة احلادية عرشة للجنة. انظر التقرير املعمتد لyورة   145
، من املرفق أالول 23الصفحة ) .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev(الوثيقة حامية املعارف التقليدية: مرشوع حتليل الثغرات: نص معدل   146

  من املرفق الثاين. 16ٕاىل  11والصفحات من 
  مرشوع املعجم، اللجنة الوطنية لليونسكو.  147
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  الرسالرسالرسالرس

يعد موضوع ما "ّرسÖّ" ٕاذا مل تطلع عليه ٔاطراف ٔاخرى ٔاو ٕاذا مت تشاطره مع أالطراف املعنية حفسب (قاموس بالكس لو). 
وفقا للقوانني ٔاو مقّدس ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية املقدسة عىل معىن ّرسي املعارف التقليدية و وتنطوي 

  148.واملامرسات العرفية ٔالحصاهبا التقليديني

        مصادر املوارد الوراثية/اجلينيةمصادر املوارد الوراثية/اجلينيةمصادر املوارد الوراثية/اجلينيةمصادر املوارد الوراثية/اجلينية

ٔان املعنون "إالعالن عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف طلبات الرباءات"  سويرسا يف اقرتاحهاقرتح وفد 
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. وقالت يف ذà zقرتاح مودعي طلبات الرباءات إالعالن عن "مصدر" يُشرتط عىل 

العديد من الهيئات قد تشرتك يف النفاذ وتقامس املنافع. ويف طليعة "نظرًا ٔالن  مبعناه أالمع قدر إالماكن" 'املصدر'يُفهم مفهوم "
) B�ٕحة النفاذ ٕاىل 1ية، الهيئات ا¸تصة (الهيئات اليت جيب إالعالن عهنا بوصفها مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليد

) �الشرتاك يف تقامس املنافع النامجة عن اسـتخداÙا. ورهنًا �ملوارد الوراثية 2املوارد الوراثية و/ٔاو املعارف التقليدية ٔاو (
أالطراف املتعاقدة اليت واملعارف التقليدية املعنية، ميكن التفرقة بني: املصادر أالولية من Øحية، ومهنا عىل وجه اخلصوص 

وا�متعات  150ملنظمة أالغذية والزراعة (الفاو) عاهدة ا?وليةاملوالنظام متعدد أالطراف املذكور يف  149توفر املوارد الوراثية
، واملصادر الثانوية من Øحية أخرى، ومهنا عىل وجه اخلصوص ا�موعات خارج الوضع الطبيعي 151أالصلية واحمللية

  152."ميةالعل   وأالدبيات

    ))))ssssuuuuiiii    generisgenerisgenerisgeneris((((    نظام خاصنظام خاصنظام خاصنظام خاص

من ذاته ٔاو نوعه، ٔاو الفريد ٔاو  ءاليش"" بأنه مصطلح التيين يعين sui generisمصطلح " قاموس بالكس لويعّرف 
القواعد التقليدية م محلاية حقوق خارج قانون امللكية الفكرية لوصف نظام ُمص جمال سـتخدم هذا املصطلح يف ويُ اخلاص. 

بياØت ال  واعدقكن حامية عىل سبيل املثال، ال ميفة. يالتجار املؤلف وأالرسار  والعالمات التجارية وحقرباءات àخرتاع ل
اص اخلنظام وال " .مصمم لهذا الغرضخاص نظام ب  حاميهتأاصيل، ولكن ميكن غري  امبوجب قانون حق املؤلف ٕاذا اكن حمتواه

 أالنظمة اخلاصةوهناك العديد من أالمثT عىل  ية معينة.قض يف  واملشاغلحتياجات à ملعاجلةهو نظام مصمم خصيصا 
 النحو الوارد يف االتفاقية ا?ولية محلاية أالصناف النباتية عىل ،مثل حقوق مسـتو?ي النباBت ،قوق امللكية الفكريةحل

معاهدة امللكية الوارد يف حامية امللكية الفكرية لyوائر املتاكمT، عىل النحو و  ،)"اتفاقية أالوبوف"( 1991 لسـنة اجلديدة
بشأن  2000يونيو  26املؤرخ  20. وقانون بg رمق ("معاهدة واشـنطن") 1989 سـنةالفكرية فä خيتص �?وائر املتاكمT ل 

هنا نظام امللكية الفكرية اخلاص املتعلق �حلقوق امجلاعية للشعوب أالصلية يف حامية هويهتا الثقافية ومعارفها التقليدية وا?فاع ع
  هو ٔايضا نظام خاص. 

        بروتوكول سواكومباند محلاية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الفوللكوريبروتوكول سواكومباند محلاية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الفوللكوريبروتوكول سواكومباند محلاية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الفوللكوريبروتوكول سواكومباند محلاية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الفوللكوري

ٔاثناء املؤمتر  2010يف ٔاغسطس  ا?ول أالعضاء يف املنظمة إالقلميية أالفريقية للملكية الفكرية (أالريبو) بروتوكوال تاعمتد
(ٔا) حامية ٔاحصاب املعارف ": هيدف ٕاىل الربوتوكول، فٕان 1.1 وفقا للامدةو . Øميبيا يف عقد يف سواكومباندانا?بلومايس ا�ي 

المتï غري هذا الربوتوكول، (ب) حامية ٔاشاكل التعبري الفوللكوري من اليت يقرها حقوقهم عىل  تعدٔاي من التقليدية 
                                                

  ).4، اجلزء أالول (2002محلاية املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف،  ط الهادئإالطار إالقلميي للمحي  148
 من اتفاقية التنوع البيولوÌ. 19و 16و 15انظر املواد   149
 من املعاهدة ا?ولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة. 13ٕاىل  10انظر املواد من   150
 اقية التنوع البيولوÌ.(ي) من اتف8انظر املادة   151
 .WIPO/GRTKF/IC/11/10انظر الوثيقة   152
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 حاملا تودعربوتوكول حزي النفاذ . وسـيدخل ال"خارج سـياقها التقليدي القانوينوàسـتغالل غري  àسـتخدام وسوء املرشوع
  àنضامم.وhئق ست دول ٔاعضاء يف أالريبو ٕاما وhئق التصديق ٔاو 

        ٔاشاكل التعبري امللموسٔاشاكل التعبري امللموسٔاشاكل التعبري امللموسٔاشاكل التعبري امللموس

"ملموس" ٕاىل ٔاشاكل التعبري اليت ميكن ملسها ورؤيهتا؛ ويه ُمدركة �للمس؛ وميكن امتالكها وٕاجنازها. ويه  يشري مصطلح
لموس" اليت تشري ٕاىل يشء يفتقر ٕاىل شلك مادي وال ميكن ملسه؛ ويه غري حسـّية متضاربة مع ٔاشاكل التعبري "غري امل

  (قاموس بالكس لو). 

ويه غري خمزت� �لرضورة يف شلك مادي بل جيب ٔان  153فأشاكل التعبري امللموس يه ٔاشاكل تعبري مدرجة يف يشء مادي.
غريها من املواد. وتوصف أشاكل التعبري امللموس بكوهنا تكون مدجمة يف مادة دامئة مثل احلجارة واخلشب والقامش وا�هب و 

  ٔاشاكل تعبري فوللكوري حتظى �محلاية. ونورد يف ما ييل ٔامثT أشاكل التعبري امللموس ويه:

ٕانتاج الفنون الشعبية وال سـä الرسوم والتصاممي واللوحات الزيتية واملنقوشات واملنحوBت وأعامل الفخار واخلزف   ٔا)(
  اء واخلشب واملعدن واحلىل والسالل ؤاعامل إالبرة والنسـيج والسجاد واملالبس؛والفسـيفس

  أالدوات املوسـيقية؛  (ب)

  154ٔاشاكل الفن املعامري.  (ج)

    السـياق التقليديالسـياق التقليديالسـياق التقليديالسـياق التقليدي

نشئت ٔاو ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية ٔان عين ت"تقليدي" ٕان لكمة  Jة ومواثيقها معين لقواعد جامعةوفقا ا
ٔاو ٔاشاكل التعبري املعارف التقليدية  ٕانشاءطريقة  تصفٔاهنا قدمية. وبعبارة ٔاخرى، فٕان صفة "تقليدي" ها وال تعين ؤاعراف 

ٔاشاكل التعبري الثقايف املعارف أو ويعين مصطلح "تقليدي" ٔان  155ذاهتا.ٔاو ٔاشاكل التعبري رف اوليس املعالثقايف التقليدي 
ا، ؤاهنا حتدد هوية شعب ٔاصيل ٔاو تقليدي ٔاو مقرتنة به، ؤانه �ٕالماكن ممارسـهتا بطرق مسـمتدة من التقاليد ٔاو مستندة ٕالهي

يف الثقايف التقليدي ٔاشاكل التعبري املعارف التقليدية ٔاو ٕاىل طريقة اسـتخدام  "ويشري مصطلح "السـياق التقليدي 156تقليدية.
مثT عىل ذz اسـتخدام رقصة خاصة �لطقوس يف سـياقها ٕاطارها الفين املالمئ استنادا ٕاىل اسـتخدام مسـمتر للجامعة. ومن االٔ 

  157حيث حييل ذz ٕاىل ٔاداء الرقصة املذكورة يف إالطار الفعيل للطقس. ،التقليدي

املعارف )، فٕان WIPO/GRTKF/IC/4/8وكام هو مشار ٕاليه يف الوثيقة "عنارص نظام خاص محلاية املعارف التقليدية" (
رف ولكن اطبيعة املعب �لرضورة ٕاذًا ال تتعلق  ""تقليديفصفة . امجلاعاتتقاليد  جتسدبطريقة أ ٔالهنا تنشالتقليدية "تقليدية" 

  158واحلفاظ علهيا ونرشها.ٕانشاء هذه املعارف  طريقةب

                                                
153  Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, Part III.  
154  Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, Sect.2(iv).  
 .244والقانون، الصفحة  و، من كوخ الشامان ٕاىل مكتب الرباءات: طريق قيد إالنشاء، التنوع البيولوÌنينو برييز دي اكرفالي  155
  .53الفقرة ، WIPO/GRTKF/IC/5/3لحامية القانونية ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي، الوثيقة ل التحليل املوحد  156
157  Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions, 1982, Part III. 42  
 .27)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/4/8(الوثيقة  نظام خاص محلاية املعارف التقليدية عنارص  158
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        ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدئاشاكل التعبري الثقايف التقليدئاشاكل التعبري الثقايف التقليدئاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

أشاكل ملموسة ٔاو  ٕاىل لٕالشارةٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي" و"ٔاشاكل التعبري الفوللكوري" تسـتخدم الويبو مصطلحي "
وتشمل أالمثT املوسـيقى التقليدية،  ....ٔاو تنقل بواسطهتا ٔاو تتجىل فهيا    التقليدية فةالثقارفة و غري ملموسة يعّرب فهيا عن املع

ٔاشاكل التعبري الثقايف ويسـتخدم مصطلحا " ؤاوجه أالداء، ؤاشاكل الرسد، وأالسامء، والرموز، والتصاممي وأالشاكل املعامرية.
مكصطلحني مرتادفني وجيوز إالشارة ٕالهيام ببساطة مبصطلح "ٔاشاكل التعبري الثقايف     تقليدي" و"ٔاشاكل التعبري الفوللكوري"ال 

التقليدي". وليس املقصود من اسـتخدام هذه املصطلحات إالحياء بوجود ٔاي توافق يف االٓراء يف صفوف ا?ول أالعضاء يف 
كام ٔان ذz ال يؤثر يف اسـتخدام املصطلحات أالخرى ٔاو ال يقيده يف القوانني  ،الويبو بشأن حصة ٔاو سالمة مصطلح ٔاو آخر

   الوطنية ٔاو إالقلميية.

        الثقافات التقليديةالثقافات التقليديةالثقافات التقليديةالثقافات التقليدية

حسب قاموس بالكس لو، تشري التقاليد ٕاىل عادات وطرق اسـتخدام من املايض تؤثر يف أالفعال ٔاو املامرسات اجلارية ٔاو 
ية بني الثقافة التقليدية (اليت جيوز إالشارة ٕالهيا مبصطلح الثقافة التقليدية ٔاو الفوللكور يف تنظمها. ومتزي قوانني امللكية الفكر 

معناه ا?قيق) ؤاشاكل التعبري احلديثة واملتطورة اليت وضعهتا أالجيال احلالية يف ا�متع واستندت ٕاىل الثقافة التقليدية القامئة 
  159ٔاو الفوللكور ٔاو انطلقت مهنا.

    التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليديةالبيئية البيئية البيئية البيئية املعارف املعارف املعارف املعارف ////التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليديةيكولوجية يكولوجية يكولوجية يكولوجية االٕ االٕ االٕ االٕ املعارف املعارف املعارف املعارف 

تنتقل عرب التقاليد  مجموعة من املعارف واملعتقدات اليت" بأهنا ديين "املعارف البيئية التقليدية"لشعب املعهد الثقايف يعّرف 
ٕالدارة ل احمللية ونظاممجموعة من املالحظات التجريبية بشأن البيئة او شمل نظاما للتصنيف ت بارشة. و امل  واملالحظةالشفهية 
رف. اجلوانب àج-عية والروحية لنظام املع� ارتباطا وثيقامك اسـتخدام املوارد. وترتبط اجلوانب البيئية حت يتا�اتية ال

 والقدرة الفكرية يةàج-ع  واحلا�عىل اجلنس والعمر ذz توقف وي ، امجلاعةبني ٔافراد  هتاونوعيتï املعارف فاوت مكية وتت
فٕان لها  ،وملا اكنت جذور املعارف البيئية التقليدية راخسة يف املايض). ىل غري ذzزعمي روv، معاجل، إ صياد، ملهنة (او 

التكنولوجية وàج-عية وàقتصادية  التغرياتتكيف مع ت أالجيال السابقة و  تقوم عىل جتربة ٕاذ ،وحيوÖ ياترامك  طابعا
  160".الوقت احلارض اليت يشهدهااجلديدة 

تتوار�ا أالجيال عرب التواصل الثقايف اليت  ةرتامكرف واملعتقدات املااملع مجموعة من"بأهنا التقليدية البيئية ف أيضا املعارف عرّ تُ و 
التقليدية يه مسة من سامت البيئية املعارف و . ابيئهتفä بيهنا وعالقهتا ب ) يالبرش الاكئن  اعالقة الاكئنات احلية (مبا فهي وتتناول

غري صناعية ٔاو ٔاقل تقدما من ويه عامة جممتعات  ،يف ممارساهتا اسـتخدام املوارد من حيثBرخيي  اليت لها امتدادمتعات ا� 
  161".ٔاو قبلية ةأصليومعظمها جممتعات الناحية التكنولوجية، 

        املعارف التقليديةاملعارف التقليديةاملعارف التقليديةاملعارف التقليدية

  ويل.ال يوجد حىت االٓن تعريف مقبول ملصطلح "املعارف التقليدية" عىل املسـتوى ا?

                                                
159  Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions, WIPO/GRTKF/IC/5/3, 

para. 54  
 .281)، الصفحة ARCTIC 278) (1996 49( "يف معليات التقيمي البييئ ةعارف أالصليانظر ٔايضا مارك سـتفنسون، "امل  160
". الربØمج ا?ويل بشأن املعارف البيئية التقليدية: مفاهمي وحاالت البيئيةاملعارف  .من منظور آخر التقليدية البيئيةاملعارف فيكريت بريكس، "  161

 ، ٔاوBوا.مركز حبوث التمنية ا?وليةالتقليدية و 
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الواسع للموضوع معوما الرتاث الفكري والرتاث الثقايف غري املادي واملامرسات  "املعارف التقليدية" بتوصيفهمصطلح شمل ي و 
 مبا يف ذz ا�متعات أالصلية واحمللية (املعارف التقليدية مبعناها العام ٔاو الواسع). ،ؤانظمة املعارف يف ا�متعات التقليدية

مبا يف ذz  ،ملعارف التقليدية ٕاجامال تشمل مضمون املعارف نفسها ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديوبعبارة أخرى، فا
ة املرتبطة �ملعارف التقليدية  .العالمات والرموز املمّزيِ

وال مصطلح "املعارف التقليدية" يُسـتخدم مبعىن ضيق لٕالشارة ٕاىل املعارف يف حد ذاهتا، أما يف املناقشات ا?ولية، فٕان 
 äواملامرسات تقليدي، وتشمل ا?راية العملية  سـياقمضمون املعارف ٔاو مادهتا اليت تكون نتيجة نشاط فكري يف سـ
واملعارف رف الزراعية ااملعات. وميكن أن توجد املعارف التقليدية يف سـياقات عديدة ومتنوعة، مهنا: وàبتاكر  اتواملهار 

يكولوجية واملعارف الطبية، مبا فهيا املرتبطة �ٔالدوية ؤاساليب العالج، واملعارف املتصT العلمية واملعارف التقنية واملعارف االٕ 
  �162لتنوع البيولوÌ، وغريها.

        كتبة الركتبة الركتبة الركتبة الرمقمقمقمقية للمعارف التقليديةية للمعارف التقليديةية للمعارف التقليديةية للمعارف التقليديةامل امل امل امل 

 دارةاالٕ ا و وزارة العلوم والتكنولوجيو مرشوع تعاوين بني جملس أالحباث العلمية والصناعية  املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية
وجيري تنفيذه يف جملس أالحباث ، الهنديف  وزارة الصحة ورعاية أالرسةيف  لطب واملعاجلة املثليةل يةالهند ةنظم�الٔ  املعنية

 ،)ويوغا ،سـيدها، و ٔاوØينو  ا،(ٔايورفيدمن خرباء الطب الشعيب العلمية والصناعية. وشارك فريق متعدد التخصصات 
املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية ٕانشاء  يف ني التقنينيواملوظف ،والعلامء ،ولوجيا املعلوماتخرباء تكنو الرباءات،  فاحيصو 

ذات سابقة  تٕاصداراالعام يف شلك  املïاملعارف التقليدية املتاحة يف  عىل توثيقاملرشوع  ويقوم. ةالهندي يةلٔالنظمة الطب 
 Tينو  ا،أيورفيدبأنظمة صØإالنلكزيية وأالملانية والفرنسـية  مس لغات يهخب شلك رمقي يفويضعها ويوغا  ،سـيدها، و ٔاو

 وفاحصؤانساق يفهمها ت اغبل يف البy املوجودةاملكتبة الرمقية معلومات عن املعارف التقليدية تتيح سـبانية. و واليا�نية واالٕ 
 163.اخلاطئةرباءات الالرباءات يف ماكتب الرباءات ا?ولية ملنع منح 

�سـتخدام املعارف التقليدية ُطورت منتجات  يفسعى يف املقام أالول ٕاىل منع منح براءات فهـي ت  ان.فلمكتبة الرمقية هدل و 
بني العلوم مهزة وصل  كونيف املقام الثاين ٕاىل أن تتسعى و . ٕان اكن من نشاط ابتاكري ٔاصال àبتاكريوبقليل من النشاط 

من اليت تعمتد عىل املعلومات املتعلقة �ملعارف التقليدية  املعمقةوث البح ?فعاحلديثة واملعارف التقليدية، وميكن اسـتخداÙا 
السنسكريتية القدمية بني مقطع �للغة  مهزة وصلكون مبثابة ت يه ٔاناملكتبة الرمقية والغاية من . أجل ٕانتاج أدوية جديدة

 ونسق حمللية بلغةة واامء احلديثساالٔ معلومات عن  سـتحتوي عىلمسـتوى عاملي، ٔالن قاعدة البياØت  وفاحص الرباءة عىل
 وستتضمن. واملعارف التقليدية التقنية الصناعية السابقةٔان تتقلص الفجوة بني حا� الرباءات. ومن املتوقع  وفاحص يفهمهام

رد �الخرتاعات" لبراءات " منحواملبادئ واملفاهمي للحد من ٕاماكنية  املصطلحات ريفاقاعدة البياØت تفاصيل اكفية بشأن تع
  164.ال قمية لها تعديالت طفيفةٕاجراء 

        صاحب املعارف التقليديةصاحب املعارف التقليديةصاحب املعارف التقليديةصاحب املعارف التقليدية

" يه.عل  ماكفأةللتداول، وحيق W احلصول عىل  قابال صاكميï قانوØ خشص "" بأنه صاحب اليشء"س لو قاموس بالكيعّرف 
 وحيافظون روهناطو ا ويوينشـئوهن املعارف التقليديةيبتدعون سـتخدم الويبو هذا املصطلح لٕالشارة ٕاىل أالشخاص ا�ين وت 

                                                
احتياجات ٔاحصاب املعارف التقليدية وتطلعاهتم ") 1999- 1998قائق بشأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية (انظر تقرير الويبو عن بعثات تقيص احل  162

  >.http://www.wipo.int/tk/en/tk/ffm/report/index.html، وهو متاح عىل املوقع التايل: <25"، الصفحة يف جمال امللكية الفكرية
عىل املوقع التايل: للمزيد من املعلومات ميكن àطالع   163

<http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Abouttkdl.asp?GL=Eng>. 
، 2004، يناير معهد ا?راسات العليا التابع جلامعة أالمم املتحدةدور السجالت وقاعدات البياØت يف حامية املعارف التقليدية: حتليل مقارن. تقرير   164

 .18الصفحة 
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حصاب املعارف أ  ٔاحصاب معارف تقليدية، ولكنيه  ةوالشعوب وأالمم أالصلي وامجلاعات. نيتقليديحميط وسـياق يف هيا عل
ف التقليدية مبعناها ار "املعارف التقليدية" ٕاىل لك من املعمصطلح  ويف هذا السـياق، يشري 165.نئاصليلكهم  ليسوا التقليدية

  عبري الثقايف التقليدي.الضيق ؤاشاكل الت 

"قامئة ورشح تقين خمترص ¸تلف أالشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية" وكام جاء يف 
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9(  تُطّور عامة عىل حنو جامعي أو تعترب منمتية جامعيا ٕاىل  ]املعارف التقليدية"[فٕان

ومع ذz، ميكن لفرد معني من ٔافراد ٔاحد ا�متعات مثل . [...] ذz ا�متع يفجممتع ٔاصيل ٔاو حميل ٔاو ٕاىل مجموعة من أالفراد 
 166املعاجل الشعيب ٔاو املزارع ٔان يكون صاحب معارف خاصة."

        تصنيف موارد املعارف التقليديةتصنيف موارد املعارف التقليديةتصنيف موارد املعارف التقليديةتصنيف موارد املعارف التقليدية

 ةعمجمو  5000حوايل  ٔالغراض الفرز والتوزيع وàسرتجاع، فيه مصمم مبتكرهو نظام  تصنيف موارد املعارف التقليدية
نظمة هذا النظام من ٔاجل االٔ  ُوضعوقد  167.مجموعة واحدة يف التصنيف ا?ويل للرباءاتمقابل فرعية من املعارف التقليدية 

 املرحجمن و لتصنيف ا?ويل للرباءات. � وُربطاكتسب اعرتافا دوليا و  ويوغا) ،سـيدها، و ٔاوØينو  ا،لطب (ٔايورفيدل ةالهندي
تقنيات و  تكنولوجيا املعلومات ة، ٔايديثاحللنرش ا مةنظأ àسـتفادة من  عن طريقتقليدية املعارف ال  بأنظمةالوعي أن يذيك 
ن املتوقع أن وما يتضمنه من تفاصيل، مف تصنيف موارد املعارف التقليديةونظرا لهيلك نظام عىل وجه اخلصوص. إالنرتنت 

  168املعارف التقليدية. بأنظمةغري أالصلية املتعلقة فات لالكتشا ئةط ااخلرباءات الع منح اليت حترص عىل من يثري اه-م البyان

        الشعالشعالشعالشعيبيبيبيبالطب الطب الطب الطب 

مجموعة املعارف واملهارات واملامرسات القامئة عىل "ٔانه  "ملصطلح "الطب الشعيبمنظمة الصحة العاملية جاء يف تعريف 
ٔامكن تفسريها ٔاو ال، للحفاظ  النظرÖت واملعتقدات واخلربات أالصيT اليت متتلكها خمتلف الثقافات واليت تُسـتخدم، سواء

وجاء يف  169".عىل الصحة والوقاية من أالمراض اجلسدية والنفسـية ٔاو تشخيصها ٔاو عالEا أو حتسني ٔاحوال املصابني هبا
واملعارف واملعتقدات الصحية املتنوعة  والهنج املامرسات يشمل" ٔانه ٔايضالهذا املصطلح تعرف منظمة الصحة العاملية 

عالجات الروحية والتقنيات وال-رين ين ٔاو من خليط مهنا ويسـتخدم العدواين ٔاو محي وأ  نبايتمن ٔاصل  ويسـتخدم ٔادوية
  170".الوقاية مهنا أو هاتشخيص  وأ  أالمراضعالج لرعاية املصابني و اليدوية منفردة ٔاو جممتعة 

        التقاليدالتقاليدالتقاليدالتقاليدعىل عىل عىل عىل     إالبداع القامئإالبداع القامئإالبداع القامئإالبداع القامئ    ووووأ أ أ أ     àبتاكرàبتاكرàبتاكرàبتاكر

وتشري àبتاكرات ٔاو  171.ر الثقافية اليت تعترب جزءا من املايض ومتنح مركزا معيناالتقاليد يه مجموعة من املامرسات وأالفاك
"àبتاكرات وإالبداعات القامئة عىل املعارف التقليدية "يف حد ذاهتا" اليت تطورت إالبداعات القامئة عىل التقاليد ٕاىل 

                                                
: تقرير الويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأن امللكية الفكرية واملعارف "ت ٔاحصاب املعارف التقليدية وتطلعاهتم يف جمال امللكية الفكرية"احتياجاانظر   165

 .26، الصفحة )1999-1998التقليدية (
من  44و 43، الفقرBن )WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9الوثيقة ( قامئة ورشح تقين خمترص ¸تلف أالشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية  166

 املرفق.
 املرجع السابق.  167
للمزيد من املعلومات ير¸ àطالع عىل املوقع التايل:   168

<http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/TKRC.asp?GL=Eng>. 
 .1)، الصفحة WHO/EDM/TRM/2000.1املبادئ التوجهيية العامة ملهنجيات البحث والتقيمي يف جمال الطب الشعيب (الوثيقة   169
 .7، الصفحة 2005- 2002اسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية بشأن الطب الشعيب   170
  مرشوع املعجم، اللجنة الوطنية لليونسكو.  171
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ٔانظمة املعارف وإالبداعات "فتشري ٕاىل  "يف حد ذاهتا"املعارف التقليدية ٔاما  172تقليدي". سـياقوابتكرت خارج "
وتتطور  اليت تتوار�ا أالجيال معوما وتعترب ٕاجامال ٔاهنا تنمتي ٕاىل شعب معني ٔاو ٕاىل ٔارضهؤاشاكل التعبري الثقايف وàبتاكرات 

ٕاىل احلا� اليت ويشري àبتاكر القامئ عىل التقاليد  173"، ويه تتطور �طراد وفق البيئة املتغرية.معوما بطريقة غري مهنجية
ٔاخرى اسـتخدامات ٔايضا وميكن ٔان حيدد  ،تكون فهيا التقاليد مصدرا لالبتاكر بواسطة ٔاعضاء امجلاعة الثقافية املعنية ٔاو غر�ء

قامئة ورشح تقين خمترص ¸تلف أالشاكل اليت وتتناول الوثيقة " 174للتقاليد املفيدة ٕالجراء حتليل من منظور امللكية الفكرية.
) بتفصيل ٔاكرث املعارف التقليدية "يف حد ذاهتا" WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9" (ا املعارف التقليديةقد تتخذه

  à.175بتاكرات وإالبداعات القامئة عىل املعارف التقليديةو

اتفاقية اليونسكو املتعلقة �لتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع اسـترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية اتفاقية اليونسكو املتعلقة �لتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع اسـترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية اتفاقية اليونسكو املتعلقة �لتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع اسـترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية اتفاقية اليونسكو املتعلقة �لتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع اسـترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية 
        غري مرشوعةغري مرشوعةغري مرشوعةغري مرشوعةبطرق بطرق بطرق بطرق 

محلاية املمتلاكت الثقافية القامئة داخل  1970االتفاقية يف سـنة  )اليونسكومنظمة أالمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة (اعمتدت 
أرايض ا?ول ضد خماطر الرسقة واحلفرÖت غري القانونية ومعليات التصدير املمنوعة. ودخلت االتفاقية حزي النفاذ يف 

  .1972 سـنة

  يه: ،يض االتفاقية من ا?ول أالعضاء فهيا اختاذ ٕاجراءات يف ثالثة جماالت رئيسـيةوتقت

ومحالت  ،شهادات تصدير، ورصد أالنشطة التجارية، وفرض عقو�ت جزائية وٕاداريةو تدابري وقائية: قوامئ جرد،  -1
  وغريها من التدابري. ،تثقيفية

فاقية، تتخذ ا?ول أالطراف بناء عىل طلب دو� املنشأ التدابري " من االت2(ب)"7ٔاحاكم àسرتداد: مبوجب املادة  -2
املناسـبة السرتداد وٕاعادة تï املمتلاكت الثقافية املسـتوردة بعد العمل هبذه االتفاقية يف لكتا ا?ولتني املعنيتني، ولكن برشط 

مع  ،بطريقة غري مبارشة 13تنص املادة أن تدفع ا?و� الطالبة تعويضا عادال للمشرتي حبسن نية ٔاو للامz لسـند حصيح. و 
 مراعاة الترشيعات احمللية، عىل ٔاحاكم تتعلق �السرتداد والتعاون.

ٕاطار التعاون ا?ويل: أشري يف اكمل االتفاقية ٕاىل فكرة تعزيز التعاون يف صفوف ا?ول أالطراف وفä بيهنا. ويف احلاالت  -3
عىل ٕاماكنية اختاذ ٕاجراءات ٔاكرث حتديدا مثل ا?عوة ٕاىل مراقبة  9، تنص املادة اليت يتعرض فهيا إالرث الثقايف خلطر الهنب

  الصادرات والواردات.

        عزيز تنوع أشاكل التعبري الثقايفعزيز تنوع أشاكل التعبري الثقايفعزيز تنوع أشاكل التعبري الثقايفعزيز تنوع أشاكل التعبري الثقايفاتفاقية اليونسكو بشأن حامية وتاتفاقية اليونسكو بشأن حامية وتاتفاقية اليونسكو بشأن حامية وتاتفاقية اليونسكو بشأن حامية وت

حزي النفاذ يف  . ودخلت2005يف سـنة  )اليونسكومنظمة أالمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة (يه اتفاقية دولية اعمتدهتا 
  .2007مارس  18

ويه كام ييل: (ٔا) حامية وتعزيز تنوع ٔاشاكل التعبري الثقايف؛ (ب) هتيئة الظروف  ،1ولالتفاقية عدة ٔاهداف وردت يف املادة 
اليت تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعال حرا ترثي من خالW بعضها بعضا؛ (ج) تشجيع احلوار بني الثقافات لضامن قيام 

مبادالت ثقافية ٔاوسع نطاقا ؤاكرث توازØ يف العامل دعام لالحرتام بني الثقافات وٕاشاعة لثقافة السالم؛ (د) تعزيز التواصل 
الثقايف هبدف تمنية التفاعل بني الثقافات بروح من احلرص عىل مد اجلسور بني الشعوب؛ (ه) تشجيع احرتام تنوع ٔاشاكل 

ته عىل املسـتوى احمليل والوطين وا?ويل؛ (و) جتديد التأكيد عىل ٔامهية الصT بني الثقافة التعبري الثقايف وزÖدة الوعي بقمي 
                                                

 .املعاهدة ا?ولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعةمن  13ٕاىل  10انظر املواد من   172
 .WIPO/GRTKF/IC/3/9بو انظر وثيقة الوي   173
 .57، الفقرة )WIPO/GRTKF/IC/5/3الوثيقة التحليل املوحد اخلاص �محلاية القانونية ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي (  174
175  Daniel Gervais, The TRIPS Agreement. Drafting and Analysis, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, p. 132.  
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والتمنية �لنسـبة مجليع البyان، و�ٔالخص للبyان النامية، ومساندة أالنشطة املضطلع هبا عىل الصعيدين الوطين وا?ويل 
�لطبيعة املمتزية لٔالنشطة والسلع واخلدمات الثقافية بوصفها حامT لضامن àعرتاف �لقمية احلقيقية لهذه الصT؛ (ز) àعرتاف 

للهوÖت والقمي وا?الالت؛ (ح) جتديد التأكيد عىل حق ا?ول السـيادي يف مواصT واع-د وتنفيذ السـياسات والتدابري اليت 
لتعاون والتضامن ا?وليني بروح من الرشاكة تراها مالمئة محلاية وتعزيز تنوع ٔاشاكل التعبري الثقايف عىل أراضهيا؛ (ط) توطيد ا

  وال سـä من ٔاجل الهنوض بقدرات البyان النامية عىل حامية وتعزيز تنوع ٔاشاكل التعبري الثقايف.

        اتفاقية اليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري امللموساتفاقية اليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري امللموساتفاقية اليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري امللموساتفاقية اليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري امللموس

ودخلت االتفاقية حزي النفاذ يف  .2003سـنة االتفاقية يف ) اليونسكومنظمة أالمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة (اعمتدت 
. وهتدف ٕاىل صون الرتاث الثقايف غري امللموس، وضامن àحرتام للرتاث الثقايف غري امللموس للجامعات 2006ٔابريل  20

مهية التقدير املتبادل لهذا الرتاث، وال  نص عىل وا�موعات وأالفراد، وٕاذاكء الوعي بأمهية الرتاث الثقايف غري امللموس وأ
  التعاون ا?ويل واملساعدة ا?ولية.

        املنافسة غري املرشوعةاملنافسة غري املرشوعةاملنافسة غري املرشوعةاملنافسة غري املرشوعة

وال سـä  يف التجارة واملبادالت، احتيايلغري رشيف و تنافس "يه املرشوعة" "املنافسة غري  س لو ٔانقاموس بالكورد يف 
ريق تقليد ٔاو تزوير عن طعىل ٔاهنا بضائع ٔاو منتجات رشكة ٔاخرى السوق يف بضائع ٔاو منتجات  طرحٕاىل رشكة ما  سعي

  ".اتغليفهل ٔاو  البضاعة لتïخرى االٔ  مزيةامل تسامال ٔاو  الشلك وأ احلجم  وأ  العالمة التجارية وأ àمس 

عترب من ٔاعامل املنافسة "ي عىل ما ييل: ) 1883( اتفاقية �ريس محلاية امللكية الصناعية(hنيا) من 10من املادة  2وتنص الفقرة 
من املادة  3كام نصت الفقرة  ."تتعارض مع العادات الرشيفة يف الشؤون الصناعية ٔاو التجارية غري املرشوعة لك منافسة

اكفة أالعامل اليت من طبيعهتا ٔان توجد بأية وسـيT اكنت لبسا مع  - 1 يكون حمظورا بصفة خاصة ما ييل:"نفسها عىل ما ييل: 
àدعاءات ا¸الفة للحقيقة يف مزاو� التجارة واليت من  -2 ري.منشأة ٔاحد املنافسني ٔاو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجا

البياØت ٔاو àدعاءات اليت  -3 طبيعهتا نزع الثقة عن منشأة ٔاحد املنافسني ٔاو منتجاته أو نشاطه الصناعي ٔاو التجاري.
ا ٔاو خصائصها ٔاو صالحيهتا يكون اسـتعاملها يف التجارة من شأنه تضليل امجلهور �لنسـبة لطبيعة السلع ٔاو طريقة تصنيعه

  ".لالسـتعامل أو مكيهتا

        ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصليةٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصليةٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصليةٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية

بمتتع عالن االٕ ويقر . 2007اعمتدت امجلعية العامة لٔالمم املتحدة ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية يف عام 
ٕاىل تعزيز àحرتام  ويريمضد المتيزي الثقايف شعوب أالخرى عىل قدم املساواة مع ال قوق إالنسان حبلشعوب أالصلية ا

   .بني الشعوب أالصلية وا?ول الطيبةعالقات الاملتبادل و 

عىل ما ييل:  31من املادة  1ايف التقليدي واملوارد الوراثية، تنص الفقرة ثقوفä خيص املعارف التقليدية وأشاكل التعبري ال 
ظ والسـيطرة عىل ترا�ا الثقايف ومعارفها التقليدية وتعبرياهتا الثقافية التقليدية وحاميهتا للشعوب أالصلية احلق يف احلفا"

وتطويرها، وكذz أالمر �لنسـبة ملظاهر علوÙا وتكنولوجياهتا وثقافاهتا، مبا يف ذz املوارد البرشية واجلينية والبذور وأالدوية 
فوية واالٓداب والرسوم والرÖضة بأنواعها وأاللعاب التقليدية والفنون ومعرفة خصائص احليواØت والنباBت والتقاليد الش

البرصية والفنون àسـتعراضية. ولها احلق أيضا يف احلفاظ والسـيطرة عىل ملكيهتا الفكرية لهذا الرتاث الثقايف واملعارف 
عىل ا?ول ٔان تتخذ، جنبا " ، فٕانه31املادة  من 2" ومبوجب الفقرة التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية وحاميهتا وتطويرها.

 24وعن الطب الشعيب، تنص املادة " ٕاىل جنب مع الشعوب أالصلية، تدابري فعا� لالعرتاف هبذه احلقوق وحامية ممارسـهتا.
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طبية للشعوب أالصلية احلق يف طهبا التقليدي ويف احلفاظ عىل ممارساهتا الصحية، مبا يف ذz حفظ النباBت ال "عىل أن 
  ."واحليواØت واملعادن احليوية اخلاصة هبا

    املعارف التقليديةاملعارف التقليديةاملعارف التقليديةاملعارف التقليديةٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي/ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي/ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي/ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي/    اسـتخداماسـتخداماسـتخداماسـتخدام

تجاري ويشمل ذà zسـتخدام ال ٔالغراض خمتلفة. ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية  اسـتخدامميكن 
 الشعبية ٔالغراض املنصف وàسـتخدام املزنيل واسـتخدام أالدويةفاع àنتوàسـتخدام وفقا لٔالعراف القامئة وصناعي ال و 

  .التعلميو البحث و  الصحة العامة

 التجاري àسـتخدام

ؤاما . "زهلرحب ٔاو يعز ل مدرنشاط مسـمتر ب  يرتبطاسـتخدام " هوالتجاري" àسـتخدام "س لو ٔان بالكقاموس  ورد يف
نطوي عىل توليد دخل ٔاو العمل وال ي  ٔاو ٔالغراض الشخصية ملتعةاسـتخدام من ٔاجل ا"فهو  غري التجاري" àسـتخدام"

  ."آخر تعويضٔاي منح ماكفأة ٔاو 

  القامئة ٔالعرافاوفق àسـتخدام 

"اسـتخدام املعارف ، 2002، لسـنة محلاية املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايفلمحيط الهادئ ل إالطار إالقلميي  يعّرف
ٔالحصاهبا ٔاشاكل التعبري الثقايف وفقا للقوانني واملامرسات العرفية أو  املعارف التقليدية اسـتخدام"بأنه  وفق أالعراف القامئة"

  ."التقليديني

أالصلية  وحيوية يف اسـتخدام امجلاعات يةاسـمترار وجود ٕاىل ويشري مصطلح "àسـتخدام املتواصل وفق أالعراف القامئة" 
  العرفية. ا التقليدي وفقا لقوانيهنا وممارساهتٔاو ٔاشاكل التعبري الثقايفو/ لمعارف التقليديةل

 àنتفاع املنصف

�ملصنفات احملمية دون معقول وحمدود  انتفاع" هو حق املؤلف" يف جمال àنتفاع املنصفجاء يف قاموس بالكس لو ٔان "
 وàنتفاع. ز�يف مرسحية هاأجزاء منه  ٔان تسـتخدم أو ما كتاب عند اسـتعراضكتاب  ٔ�ن تقتبس مناملؤلف  ٕاذن من

املصنف ) طبيعة 2، (àنتفاع وطبيعته) الغرض من 1لعوامل القانونية التالية: (وفقا ل التعديجحة ضد ادعاء العادل هو 
 ".لالنتفاع �ملصنف) أالثر àقتصادي 4(جحم املصنف املنتفع به، ) 3(احملمي، 

  ٔالغراض الصحة العامة àسـتخدامو املزنيل àسـتخدام

ٕاعالن من  1وتقر املادة  ."صفة تصف شيئا خاصا �ملزنل ٔاو أالرسة، عائيل"موس بالكس لو لكمة "مزنيل" بأهنا يعّرف قا
 ب كثريا من البyان النامية والبyانيخبطورة املشالك الصحية العامة اليت تص "تريبس والصحة العامة  فاقا?وحة حول ات

كام تنص  ".قص املناعة البرشية/إاليدز والسل واملالرÖ وأالوبئة أالخرىمنوا، وخاصة املشالك النامجة عن فريوس ن أالقل
غريها من حاالت الطوارئ شلك حا� طوارئ وطنية ٔاو ت  املسائل اليت عضو احلق يف حتديدللك "(ج) عىل ٔان 5املادة 

/إاليدز والسل واملالرÖ وغريها من أن ٔازمات الصحة العامة، مبا فهيا تï املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشيةب علامالقصوى، 
  ".القصوىغريها من حاالت الطوارئ  حا� طوارئ وطنية أو تشلكأالوبئة، ميكن ٔان 
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  ٔالغراض البحث والتعلمي àسـتخدام

التعدي  دعوى جحة يف"بأهنا يف جمال براءات àخرتاع " àسـتخدام ٔالغراض التجاربيعّرف قاموس بالكس لو عبارة "جحة 
ورمغ أن هذه احلجة ال تزال معرتفا سـتخدم ٔالغراض علمية فقط. ي و  محمي برباءة اخرتاع ما يُصنععند تُرفعاءات اليت عىل الرب 

ٔان  واجلدير ��كر" .ني للحاميةا¸رتع البحوث اليت ختترب مطالبتنطبق اليوم ٕاال عىل هبا فٕاهنا تفرس تفسريا ضيقا وقد ال 
جمال براءات àخرتاع عىل ففي  .بعض àسـتثناءات والتقييداتفعلهيا ، ثاريةئ اسـت  اقوقوٕان اكنت ححقوق امللكية الفكرية 

، ثاريةئ àسـت عدد من البyان يف ترشيعاهتا الوطنية بعض àسـتثناءات والتقييدات عىل احلقوق سن سبيل املثال، 
 :ما ييل ذz  يف  مبا

 لالسـتخدام اخلاص وغري التجاري؛ املنجزة عاملاالٔ   ٔا)(
  لبحوث فقط.أاو  التجاربٔالغراض  املنجزةعامل االٔ   ب)(

        àسـتعاملàسـتعاملàسـتعاملàسـتعامل

امللحق  الناشـئة عن اسـتخداÙاوالتقامس العادل واملنصف للمنافع  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول ØغوÖ بشأن ينص 
Ìشأن التكوين اجليين و/ٔاو (ج): "ٕاجراء البحث والتطوير ب 2) عىل التعريف التايل يف املادة 2010( �تفاقية التنوع البيولو

من  2الكمييايئ البيولوÌ للموارد اجلينية، مبا يف ذz من خالل اسـتخدام التكنولوجية إالحيائية حسـ© ورد تعريفها يف املادة 
  االتفاقية."

املواد المتهيدي  ٕاسهام البyان املتشاهبة التفكري يف أالهداف واملبادئ بشأن حامية املوارد الوراثية ومرشوعكام تنص وثيقة "
عىل التعريف التايل ملصطلح "اسـتعامل املوارد  )WIPO/GRTKF/IC/19/11(الوثيقة  بشأن حامية املوارد الوراثية"

)(ه): "ٕاجراء البحث والتطوير بشأن التكوين اجليين و/ٔاو الكمييايئ البيولوÌ للموارد اجلينية 2(1الوراثية" يف املادة 
  دية املقرتنة هبا، مبا يف ذz من خالل اسـتخدام التكنولوجية إالحيائية."ومشـتقاهتا واملعارف التقلي

        ملعارف التقليديةملعارف التقليديةملعارف التقليديةملعارف التقليديةتوثيق اتوثيق اتوثيق اتوثيق امجممجممجممجموعة أدوات الويبو ل وعة أدوات الويبو ل وعة أدوات الويبو ل وعة أدوات الويبو ل 

من املهم مباكن ٕايالء عناية ٔاحصاب املعارف التقليدية. و ?ى امللكية الفكرية يف جمال برامج التوثيق تساؤالت أن تثري ميكن 
دارة إ ملعارف التقليدية عىل توثيق امجموعة ٔادوات الويبو ل مرشوع  ركزيو ٔاثناء معلية التوثيق.  فكريةامللكية المتأنية لتداعيات 

لمعارف ل أنفع أيضا معلية التوثيق كنقطة انطالق ٕالدارة ا�موعةُ  مرشوع أخذيو معلية التوثيق، ٔاثناء امللكية الفكرية  جوانب
ملعارف التقليدية توثيق امجموعة أدوات الويبو ل مرشوع  وقد ُوضع هيلك. ة مامجلاعفكرية وثقافية �عتبارها ٔاصوال التقليدية 

خمتلف قضاÖ امللكية الفكرية اليت تنشأ  بغية طرح، التوثيق ؤاثناءه وبعده قبلما ، ويه معلية التوثيق وفقا لثالث مراحل من
 176هذه املراحل بشلك أوحض. يف لك مرحT من

أالدوات  مجموعةمرشوع فيد ي وقد احمللية. امجلاعات أالصلية و الشعوب سـتخدمه ت ل صا مصمم خصي مجموعة أالدواتمرشوع و 
واملؤسسات البحث  اتمؤسساملسؤولني العامني يف ماكتب امللكية الفكرية ورامسي السـياسات معوما و  مثل ،Eات أخرى

 .التوثيق مبرشوعات اليت تضطلعالثقافية 

                                                
مرشوع للتشاور عىل املوقع إاللكرتوين التايل:  –وعة ٔادوات املنظمة العاملية للملكية الفكرية لتوثيق املعارف التقليدية ميكن àطالع عىل مجم  176

<http://www.wipo.int/tk/en/tk/TKToolkit.html>.  
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 ذااخترشيطة ، تكون موثقةوغريها من أالدوات القانونية محلاية املعارف عندما حقوق امللكية الفكرية ومن اجلائز تسخري 
لها  تخطيطال و  امللكية الفكريةخيارات تقيمي عىل دوات االٔ مجموعة  مرشوع ساعدي وس . ٔاثناء معلية التوثيقالصحيحة  التدابري

  عند توثيق املعارف التقليدية.ا اسرتاتيجياهتصياغة و 

املشرتكة بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأن حامية أشاكل التعبري الفوللكوري املشرتكة بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأن حامية أشاكل التعبري الفوللكوري املشرتكة بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأن حامية أشاكل التعبري الفوللكوري املشرتكة بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأن حامية أشاكل التعبري الفوللكوري     نص أالحاكم النص أالحاكم النص أالحاكم النص أالحاكم المنمنمنمنوذجيةوذجيةوذجيةوذجية
        من àسـتغالل غري املرشوع وأالفعال الضارة أالخرىمن àسـتغالل غري املرشوع وأالفعال الضارة أالخرىمن àسـتغالل غري املرشوع وأالفعال الضارة أالخرىمن àسـتغالل غري املرشوع وأالفعال الضارة أالخرى

) اليونسكومنظمة أالمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة (اعمتد اج-ع جلنة اخلرباء احلكومية ا�ي نظمته الويبو �الشرتاك مع 
. وتنص أالحاكم عىل منوذج خاص للحامية عىل غرار حامية امللكية الفكرية ٔالشاكل 1982أالحاكم المنوذجية يف سـنة نص 

اكنت ا?ول أالعضاء يف الويبو قد اسـتعملهتا عىل نطاق واسع اليت التعبري الثقايف التقليدي/ٔاشاكل التعبري الفوللكوري، 
  ما.  شيئا

فاظ عىل توازن بني امحلاية من ٔاعامل التعدي عىل ٔاشاكل التعبري الفوللكوري من Eة، وتسعى أالحاكم المنوذجية ٕاىل احل
وبني احلرية والتشجيع عىل زÖدة تطوير ونرش الفوللكور من Eة ٔاخرى. وتأخذ أالحاكم بعني àعتبار كون ٔاشاكل التعبري 

  سطة ٕاجراءات �لغة الرصامة للحامية.الفوللكوري تشلك جزءا حيا من الثقافة إالنسانية ال ينبغي جتميدها بوا

àسـتغالل غري وحتظى ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي/ٔاشاكل التعبري الفوللكوري �محلاية مبوجب أالحاكم المنوذجية من "
، أجرت الويبو اسـتقصاء لالطالع عىل جتارب ا?ول يف 2001و 2000". ويف سنيت املرشوع وأالفعال الضارة أالخرى

  .WIPO/GRTKF/IC/3/10أالحاكم المنوذجية وتنفيذها. ويتاح تقرير يف وثيقة الويبو  اسـتخدام

 [هناية املرفق والوثيقة]

 


