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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 العشرونو السابعةالدورة 

 3102 أأبريل 2اإىل مارس  32جنيف، من 
 
 

مسرد باملصطلحات الرئيسية املتعلقة بامللكية الفكرية 
التعبري واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشكال 

 الثقايف التقليدي

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"( يف  طلبت .0
ىل  2 من تني تباعا، املعقودوالسابعة عرشة عرشةالسادسة ا هيدورت ىل  6ومن  3101 مايو 7اإ تعد ، أأن 3101 ديسمرب 01اإ

عالمية ثالث واثئقالأمانة   واملعارف التقليدية املصطلحات الرئيس ية املتصةل ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية مسارد فهيا، اإ
 للجنة.ا وتضعها بترصف 1وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ىل  01من  املعقودة دعت اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة،و  .3 ىل أأن تقوم بتحديث 3100يوليو  33اإ ، "الأمانة اإ
مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية ') WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7يف الواثئق املسارد املتاحة 

مرسد ابملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية ') WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8(، و'وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 ابمللكية املتعلقة الرئيس ية املصطلحات مرسد') WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9(، و'الفكرية واملعارف التقليدية

عالمية لدلورة التالية للجنة."يف (، وأأن جتمعها يف وثيقة واحدة، وتنرش ذكل املرسد 'الوراثية واملوارد الفكرية  2وثيقة اإ

                                                
1

تقرير ادلورة السابعة عرشة للجنة ( ومرشوع WIPO/GRTKF/IC/16/8تقرير ادلورة السادسة عرشة للجنة )الوثيقة  
 (.WIPO/GRTKF/IC/17/12 )الوثيقة

2
 (.WIPO/GRTKF/IC/19/12مرشوع تقرير ادلورة التاسعة عرشة للجنة )الوثيقة  
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ىل أأن بعض املصطلحات الواردة يف املسارد ترتبط ابملوضوعات الثالثة، دجمت الأمانة لقرار كل اذلوفقا و  .2 وابلنظر اإ
. وقد وضع هذا املرسد يف احلس بان الصكوك التعاريف الواردة فيهاملسارد الثالثة يف مرسد واحد، وقامت بتحديث بعض 

هذا الصدد، أأضيفت مصطلحات جديدة ووضعت واملواد الأخرى اليت ظهرت بعد نرش النسخ السابقة من لك مرسد. ويف 
 حذفت مصطلحات أأخرى بغية الإجياز. وأأعيدت صياغة بعض التعاريف.و ، لها تعاريف

عالمية لدلورات العرشين واحلادية والعرشين والثانية والعرشين للجنة،  املوحدوأأتيح هذا املرسد  .2 واحملدث يف وثيقة اإ
ىل  02املعقودة تباعا من  ىل  06ومن  3103فرباير  33اإ ىل  9ومن  3103أأبريل  31اإ وهذه الواثئق  3103 يوليو 02اإ

 WIPO/GRTKF/IC/21/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/20/INF/13 الإعالمية يه
عالمي ةوثيقيف املعدةل من املرسد  النسخة أأتيحت. و WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8و والعرشين  لدلورة الثالثة ةاإ

ىل  2للجنة املنعقدة يف الفرتة من   3102 أأبريل 36 اإىل 33نعقدة يف الفرتة من العرشين امل دلورة الرابعة و وا 3102فرباير  1اإ
ىل  01وادلورة اخلامسة والعرشين املنعقدة يف الفرتة من  نعقدة امل  أأيضا لدلورة السادسة والعرشينحت تيوأ  . 3102 يوليو 32اإ

ىل  2يف الفرتة من  شارات  يف هذه النسخةتعد  ومل .3102فرباير  7اإ ىل النصوص اليت تتفاوض أأية اإ  يفقداللجنة ليك ل  علهيااإ
 نفسها من املرسد يف مرفق هذه الوثيقة. النسخةبعد لك دورة للجنة. وترد  قميتهاملرسد 

ىل صكوك الأمم املتحدة املرسدستند ي و  .1 ىل املسارد اليت أأعدهتا اللجنة من قبل واإ الصكوك ادلولية و ، قدر الإماكن، اإ
قلميية والصكوك  ومرشوعاتواملسارد املوجودة يف القوانني  التعاريفأأخذ كذكل يف احلس بان يالسارية. و  القوانني الوطنية والإ

ىل واثئق معل اللجنة وغريها من  ويستند تعريف املصطلحات .ميسوالقوا واملنظامت واملسارات الأخرىمتعددة الأطراف  اإ
ن الويبو واثئق برامج معلسائر الويبو و  معل اللجنة وغريها من واثئق واثئق املقرتح ليس  تعريف املصطلحات. ومع ذكل، فاإ
التقليدية وأأشاكل  املعارفو واملوارد الوراثية مللكية الفكرية ذات صةل ابمصطلحات أأخرى  من اجملدي تعريف ولعل  ، اكمال

ف املصطلحات اخملتارة بطرق أأخرىالتعبري الثقايف التقليدي  .أأيضا ، وقد تعر 

ىل املصطلحات  .6 والواثئق الأخرى املواد  مرشوعاتيف  ك ر اس تخداماالأ واستند اختيار املصطلحات الرئيس ية اإ
 سابقةيف واثئق  أ خر لهاتعريف أأي  أأو مسارد بأأيةملقرتح يف املرفق ا وتعريفها ةاخملتار  ختل املصطلحات. ول املرتبطة ابملوضوع

قلميي أأو وطين أ خر. وليس الغرض من  للجنة  وتعريفها ةملصطلحات الرئيس ية اخملتار اأأو يف أأي صك أأو منتدى دويل أأو اإ
عالم  اقاتف اإىلابلرضورة تلميح  املقرتح ؤيد تيس من املطلوب أأن ية ول املشاركني يف اللجنة علهيا. وهذه الوثيقة يه وثيقة اإ
 املقرتح.تعريفها عمتد املصطلحات اخملتارة أأو ت أأو اللجنة 

ن  .7 ىل الإحاطة علام  ةمدعو اللجنة اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة ومرفقها.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

املعارف التقليدية و واملوارد الوراثية مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية 
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 النفاذ وتقامس املنافع

للمنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد اجلينية عن طريق  نصفامل عادل و التقامس ال "( 0993) اتفاقية التنوع البيولويجتفرض 
جراءات مهنا احلصول عىل املوارد اجلينية بطرق مالمئة ونقل التكنولوجيات املالمئة ذات الصةل، مع مراعاة اكفة احلقوق يف  اإ

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

امللحق  الناش ئة عن اس تخداهماوالتقامس العادل واملنصف للمنافع  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلشأأن بروتوكول انغواي ب ويريم 
التقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد اجلينية، مبا يف ذكل " اإىل( 3101) ابتفاقية التنوع البيولويج

ونقل التكنولوجيات ذات الصةل بصورة مالمئة، مع الأخذ يف احلس بان عن طريق احلصول بصورة مالمئة عىل املوارد اجلينية 
مجيع احلقوق عىل هذه املوارد والتكنولوجيات، وعن طريق المتويل املالمئ، مما يسهم ابلتايل يف حفظ التنوع البيولويج 

التقليدية املرتبطة ابملوارد اجلينية  يرسي هذا الربوتوكول أأيضا عىل املعارف، "2 . ووفقا للامدة"والاس تخدام املس تدام ملكوانته
 ."الواردة مضن جمال تطبيق التفاقية وعىل املنافع الناش ئة عن اس تخدام هذه املعارف

غذية  بشأأناملعاهدة ادلولية من  0 تنص املادة، املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةوفامي خيص  املوارد الوراثية النباتية للأ
"اقتسام املنافع الناش ئة عن اس تخدام هذه املوارد عىل حنو التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة )الفاو( عىل  والزراعة

 .عادل ومتاكئف، مبا يتسق مع اتفاقية التنوع البيولويج، من أأجل الزراعة املس تدامة والأمن الغذايئ"

ف "النفاذ" يف وقد ع   نديز ة جامع قراراملادة الأوىل من ر  ىل املوارد الوراثية 290رمق دول الأ  عىل أأنه( 0996) بشأأن النفاذ اإ
انهتااحلصول عىل املوارد الوراثية املصانة يف الوضع الطبيعي وخارجه واملنتجات املش تقة مهنا " ن  ومكو  غري امللموسة، اإ

لعدة أأغراض مهنا البحث والاس تكشاف البيولويج والصون والتطبيق الصناعي واس تخداهما  ،وجدت
 ."التجاري والاس تخدام

، دون أأن تقترص 1بروتوكول انغوايواملنافع املقصودة هنا قد تكون نقدية أأو غري نقدية، ويه تشمل تكل الواردة يف مرفق 
جراءاتعلهيا. أأما  جراء احلصول عىل املوارد الوراثية وتقامس املن اإ افع، فقد تشمل أأنشطة تس بق النفاذ اإىل املوارد الوراثية واإ

 2البحوث علهيا وتطويرها، وكذكل اس تغاللها جتاراي وغري ذكل من الاس تخدامات، مبا فهيا تقامس املنافع.

 التحوير

، لغرض خيتلف عن الغرض اذلي كل العام( أأو تعبري ثقايف تقليديالتحوير هو تغيري مصنف )سواء اكن محميا أأو يف امل
 -اجلديدة فيه عنارص العمل السابق والعنارص تندمجاس ت خدم من أأجهل يف الأصل، حبيث ينتج عن ذكل مصنف جديد 

دبية والفنيةاتفاقية برن من  03 وتنص املادة 3نتيجة للتغيري.املضافة  املصنفات  يمتتع مؤلف( عىل 0970) محلاية املصنفات الأ
جراء أأيب ترصحي ال لفنية حبق اس تئثاري يف الأدبية أأو ا وحسب قاموس  أأخرى علهيا. تغيريات ةتحوير مصنفاهتم أأو تعديلها أأو اإ

                                                
1

امللحق ابتفاقية التنوع  من الانتفاع هبا الناش ئة عن اس تخداهماوالتقامس العادل واملنصف للمنافع  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول انغواي بشأأن  
 (.2)1، املادة البيولويج

2
 .32، الفقرة خطوط بون التوجهيية بشأأن التوصل اإىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تعاملها 

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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عداد، فاإن لأحصاب حق املؤلف احلق الاس تئثاري يف 4(Black’s Lawبالكس لو ) جراء معليات  اإ مصنفات مش تقة، أأو اإ
 حتوير، عىل أأساس املصنف احملمي.

 املوافقة واملشاركة

نقد و  من تعريف مقبول دوليا لهذا املصطلح.ما  اتفاقية التنوع البيولويج عىل الرمغ من اس تخدام  هقيل يف أأحد الس ياقات اإ
)ي( هذا املصطلح مرارا 1)ي( مهنا لعبارة "موافقة ومشاركة"، فقد فرست قرارات خمتلفة بشأأن املادة 1 يف املادة (0993)

املس تنرية." وتكرار عىل أأنه يعين "املوافقة املس بقة
5

 

 املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية

ِّف وثيقة  سهام البدلان املتشاهبة التفكري يف الأهداف واملبادئ بشأأن حامية املوارد الوراثية ومرشوع املواد المتهيدي تعر  "اإ
دية املرتبطة ابملوارد ( مصطلح "املعارف التقليWIPO/GRTKF/IC/19/11)الوثيقة  بشأأن حامية املوارد الوراثية"

"املعارف اليت تتسم بأأهنا ديناميكية ومتطورة، واليت تنشأأ يف س ياق تقليدي، ()أأ( عىل النحو التايل: 3)0الوراثية" يف املادة 
وتصان بشلك جامعي، وتنتقل من جيل اإىل جيل، وتشمل، عىل سبيل املثال ل احلرص، ما يوجد يف املوارد الوراثية من 

 وهمارات وابتاكرات وممارسات وتعمل."دراية معلية 

 املس تفيدون

ىل القول  املعارف التقليدية ن بأأ ما من تعريف مقبول دوليا لهذا املصطلح. ومع ذكل، ذهب العديد من أأحصاب املصاحل اإ
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعترب معوما جامعية من حيث منش هئا وملكيهتا، ومن مث ينبغي أأن تعود أأي حقوق أأو فوائد و 

ىل الأفراد. ولكن يف بعض احلالت، قد  ىل امجلاعات وليس اإ فرادي نظر لمتصةل هبذه املواد اإ  ، مثل املعاجلني الشعبيني،لأ
مس تفيدين من امحلاية.ابعتبارمه أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وة أأو املعارف التقليديأأحصاب ابعتبارمه 

6
 

قلميية اخلاصة حبامية  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احلقوق للشعوب املعارف التقليدية و وتعطي بعض القوانني الوطنية والإ
لإدارة حكومية، ويكون ذكل مرشوطا يف  وامجلاعات املعنية بشلك مبارش. بيد أأن الكثري من هذه القوانني مينح احلقوق

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حنو الربامج املعارف التقليدية أأو س تخدام توجيه ما يتأأىت من منح احلقوق يف اأأغلب الأحيان ب 
 الرتاث الوطين والرعاية الاجامتعية والثقافة.ابلتمنية التعلميية واملس تدامة و  املتعلقة

وامجلاعات هذا املوضوع أأن هذا املصطلح ميكن أأن يشمل الشعوب الأصلية، وامجلاعات الأصلية،  وقد ظهر من مناقشات
 والأقليات.، والأرس، واجملموعات، والأمم، والأفراد، وامجلاعات الثقافيةوامجلاعات التقليدية، احمللية، 

 التنوع البيولويج

ف املادة  "تباين الاكئنات العضوية احلية أأنه ب "التنوع البيولويج"مصطلح ( 0993) اتفاقية التنوع البيولويجمن  3تعر 
املس متدة من اكفة املصادر مبا فهيا، مضن أأمور أأخرى، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء املائية واملركبات 

 الإيكولوجية".الإيكولوجية اليت تعد جزءًا مهنا، وذكل يتضمن التنوع داخل الأنواع وبني الأنواع والنظم 

                                                
4

عداد براين غارنر.   النسخة املس تخدمة لأغراض هذه الوثيقة يه النسخة الثامنة، من اإ
5

الأصلية وامجلاعات احمللية الأفريقية،  بالتوصيات املقدمة للمفاوضني الأفارقة يف الاجامتع التحضريي الثاين للشعو  
 .3101أأكتوبر  UNEP/CBD/COP/10/INF/37 ،02 الوثيقة

6
 (.WIPO/GRTKF/IC/17/12تقرير ادلورة السابعة عرشة للجنة )الوثيقة  
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 املادة البيولوجية

ف هذا املصطلح يف توجيه الاحتاد الأورويب بشأأن  خرتاعات البيوتكنولوجيااالتكنولوجيا احليوية بوصفه القانونية لاية امحليعر 
."املادة اليت حتتوي عىل املعلومات الوراثية واليت ميكن أأن تس تنسخ نفسها أأو أأن ت س تنسخ يف نظام بيولويج"

7
ملدونة وطبقًا  

املادة القادرة عىل اس تنساخ نفسها "، ينبغي أأن يتضمن هذا املصطلح عبارة اللواحئ التنظميية الفيدرالية للولايت املتحدة
."بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة

8
مصطلحات املوارد البيولوجية واملواد اجلينية ( 0993) اتفاقية التنوع البيولويجوتس تخدم  

 .نيةواملوارد اجلي 

 املوارد البيولوجية

ف املادة  املوارد البيولوجية عىل أأهنا "تتضمن املوارد اجلينية، أأو الاكئنات أأو ( 0993) اتفاقية التنوع البيولويجمن  3تعر 
 أأجزاء مهنا، أأو أأية عشائر أأو عنارص حيوانية أأو نباتية أأخرى للن ظم الإيكولوجية تكون ذات قمية فعلية أأو حممتةل للبرشية".

ن املوارد اجلينية يه فئة من فئات املوارد البيولوجية.  وابلتايل فاإ

ف املادة  نديز رمق جامعة دول قرار من  0وتعر  ىل املوارد الوراثية 290الأ هذا املصطلح عىل أأنه ( 0996) بشأأن النفاذ اإ
مهنا، يكون لها قمية أأو اس تخدام الأفراد أأو الاكئنات أأو أأجزاء مهنا أأو العشائر أأو أأي عنرص حيواين، أأو أأي منتج مش تق "

 ."حقيقي أأو حممتل وحيتوي عىل موارد وراثية

 اخرتاعات البيوتكنولوجيااالتكنولوجيا احليوية

ف هذا املصطلح يف  الاخرتاعات اليت "بوصفه  خرتاعات البيوتكنولوجياالقانونية لاية امحلتوجيه الاحتاد الأورويب بشأأن يعر 
بيولوجية أأو حيتوي علهيا أأو تتعلق بعملية تنتج من خاللها مادة بيولوجية أأو تعاجل أأو  تتعلق مبنتج يتكون من مواد

."تس تخدم
9
ىل ثالث فئات يه: معليات ابتاكر الاكئنات احلية واملواد البيولوجية   وتنقسم الاخرتاعات البيوتكنولوجية اإ

 10.وتعديلها، ونتاجئ تكل العمليات، واس تخدام تكل النتاجئ

 جيااالتكنولوجيا احليويةاالأحيائيةالبيوتكنولو 

ف املادة  هذا املصطلح بوصفه "أأية تطبيقات تكنولوجية تس تخدم النظم ( 0993) اتفاقية التنوع البيولويجمن  3تعر 
 ويس تخدم البيولوجية أأو الاكئنات احلية أأو مش تقاهتا، لصنع أأو تغيري املنتجات أأو العمليات من أأجل اس تخدامات معينة".

امللحق ابتفاقية  الناش ئة عن اس تخداهماوالتقامس العادل واملنصف للمنافع  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول انغواي بشأأن 
 .3( التعريف نفسه يف املادة 3101) التنوع البيولويج

لية: "يغطى تعريف التكنولوجيا العبارة التا 3111عن التكنولوجيا احليوية لس نة )الفاو( وترد يف بيان منظمة الأغذية والزراعة 
نتاج الزراعي والغذايئ. أأما مبعناه  احليوية، مبعناه الواسع، الكثري من الأدوات والتقنيات اليت أأصبحت مأألوفة يف نطاق الإ

( اجلديدة، والبيولوجيا DNAالضيق، اذلي ل يراعى سوى تقنيات ادلان )امحلض النووي الرييب املزنوع الأوكسجني( )

                                                
7

بشأأن حامية اخرتاعات  0991يوليو  6الصادر عن الربملان الأورويب واجمللس الأورويب بتارخي  ECا22ا91( من التوجيه )أأ  0.3ملادة ا 
 .البيوتكنولوجيااالتكنولوجيا احليوية

8
من مدونة اللواحئ التنظميية الفيدرالية، ودليل مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة بشأأن حفص  27من الفصل  110.0جلزء ا 

 .3212.10الإجراءات اخلاصة ابلرباءات: 
9

 بشأأن حامية الاخرتاعات البيوتكنولوجية. 0991يوليو  6الصادر عن الربملان الأورويب واجمللس الأورويب بتارخي  ECا22ا91من التوجيه  0.2ملادة ا 
10

 .WIPO/GRTKF/IC/1/3يف الوثيقة  06نظر الفقرة ا 
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ة وتطبيقات الإكثار التكنولوجية، فيغطى طائفة من التكنولوجيات اخملتلفة، مثل معاجلة اجلينات ونقلها، وتمنيط ادلان اجلزيئي
(DNA."واس تنساخ النبااتت واحليواانت ،)

11
 

ف مصطلح "التكنولوجيا الأحيائية احلديثة" كذكل يف املادة  لتفاقية بروتوكول قرطاجنة للسالمة الأحيائية التابع من  2ويعر 
، بوصفه "تطبيق )أأ( تقنيات داخل أأانبيب الاختبار للحامض النووي املؤتلف 3111يف س نة املعمتد  ،التنوع البيولويج

ىل أأن DNAريبوز منقوص الأوكسجني ) (، واحلقن املبارش للحامض النووي يف اخلالاي أأو العضيات، )ب( أأو دمج اخلالاي اإ
عادة الئتالف، ول تعترب تقنيات تصبح خارج فئهتا التصنيفية؛ وتتغلب  عىل حواجز التاكثر الفس يولويج الطبيعية أأو اإ

 مس تخدمة يف الرتبية والانتخاب الطبيعيني".

وتس تخدم منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي رصاحة تعريفًا واسع النطاق يغطي مجيع أأشاكل البيوتكنولوجيا 
تطبيق العلوم  "طة التقليدية واخملتلف علهيا. ويه تعرف البيوتكنولوجيا عىل أأهنااحلديثة بل وكذكل العديد من الأنش

نتاج معارف وسلع  والتكنولوجيا عىل الاكئنات احلية وعىل أأجزاهئا ومنتجاهتا ومناذهجا، لتغيري املواد احلية وغري احلية بغية اإ
 تتضمن يف مجةل أأمور مصطلح "الهندسة الوراثية"، وتورد املنظمة كذكل قامئة بتقنيات البيوتكنولوجيا اليت "وخدمات

ومصطلح "التخمري ابس تخدام املفاعالت البيولوجية" ومصطلح "العالج ابجلينات" ومصطلح "املعلومات البيولوجية" 
".ومصطلح "النانوتكنولوجيا

12
 

 الناش ئة عن اس تعاملهاخطوط بون التوجهيية بشأأن التوصل اإىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع 

ىل املوارد اجلينية خطوط بون التوجهيية ، 3113يف س نة ، اتفاقية التنوع البيولويجاعمتد مؤمتر الأطراف يف  بشأأن التوصل اإ
الواردة يف مواد املعنية لتقدمي التوجهيات فامي يتعلق بتنفيذ الأحاكم  والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تعاملها

ىل املوارد  ابلنفاذاملتعلقة  09و 06و 01)ج( و01)ي( و1التفاقية  وتقامس املنافع. وهذه اخلطوط التوجهيية طوعية  الوراثيةاإ
وتغطي اجلوانب الإجرائية والتنظميية للموافقة املس بقة املس تنرية عىل وجه  13.بطبيعهتا وتس هتدف طائفة من أأحصاب املصاحل

 14الأشاكل النقدية وغري النقدية لتقامس املنافع. حتددو اخلصوص 

 أ لية تبادل املعلوماتاأ لية املقاصة

يعرف املرسد املس تخدم يف برانمج الأمم املتحدة للبيئة أ لية تبادل املعلومات عىل أأهنا أ لية تريم اإىل تيسري وتبس يط تبادل 
املعلومات أأو التعامالت بني عدة أأطراف.

15
معاًل ابملادة ( 0993) لتفاقية التنوع البيولويجنشئت أ لية املقاصة التابعة وأ   

مهنا، وهممهتا يه املسامهة بقدر كبري يف تنفيذ التفاقية عن طريق الهنوض ابلتعاون التقين والعلمي وتيسريه بني  01.2
.الأطراف وسائر احلكومات وأأحصاب املصاحل

16
 

                                                
11

 <.http://www.fao.org/biotech/stat.aspيان منظمة الأغذية والزراعة عن التكنولوجيا احليوية متاح عىل املوقع التايل: >ب  
12

 نظر التعريف والتعريف املستند اإىل قامئة التقنيات الاكمةل، عىل املوقع التايل: >ا 
http://www.oecd.org/sti/biotechnologypolicies/statisticaldefinitionofbiotechnology.htm.> 

13
 .30اإىل  07)أأ( واملواد من 7و 0انظر خطوط بون التوجهيية، املواد  

14
 وامللحق الثاين. 11اإىل  32بون التوجهيية، املواد من  انظر خطوط 

15
متاح عىل املوقع التايل: وهو  29لفائدة مفاويض التفاقات املتعددة الأطراف بشأأن البيئة، الصفحة  برانمج الأمم املتحدة للبيئةمصطلحات  نظر مرسدا 
<http://www.unep.org/delc/portals/119/Glossary_terms%20_for_Negotiators_MEAs.pdf.> 

16
 .</http://www.cbd.int/chmكن احلصول عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع التايل: >مي 
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 املعارف التقليدية املقن نة

املعارف التقليدية اليت تتخذ اإىل حد ما شالك مهنجيا ومنسقا تكون فيه املعارف مرتبة ومصنفة يه " رف التقليدية املقن نةاملعا
ىل فئات بطريقة معينة  17".ومقسمة اإ

زي  الفريق املعين ابلطب الشعيب يف منظمة الصحة العاملية بني )أأ( أأنظمة الطب الشعيب ميويف جمال الطب الشعيب مثال 
ىل املكل العام اكلطب الشعيب الأيورفيدي املكشوف عنه  املقن نة اليت كشف عهنا كتابيا يف خمطوطات قدمية وأ لت مجيعها اإ

، )ب( 19أأو الطب الشعيب الصيين املكشوف عنه يف نصوص طبية صينية قدمية 18يف خمطوطات قدمية ابللغة السنسكريتية
مل تثب ت كتابيا وغالبا ما ل يكشف عهنا أأحصاهبا وتنتقل شفهيا من جيل اإىل جيل.  واملعارف الطبية التقليدية غري املقن نة اليت

كتااب من أأهمات الكتب ونظام  12ويف جنوب أ س يا مثال تشمل أأنظمة املعارف املقن نة نظام الطب الأيورفيدي املقّن  يف 
 20.كتااب من أأهمات الكتب 02كتااب من أأهمات الكتب ونظام أأوانين تيب املقّن يف  39س يدها املقّن يف 

ىل املكل ن  " املعارف التقليدية اليت ق  0"ومثة فرق أ خر بني:  نت، أأي املعارف التقليدية اليت تظهر يف شلك مكتوب وأ لت اإ
قامئة وتتناول الوثيقة " 21الأصلية. للجامعاتاملعارف التقليدية غري املقن نة اليت تعد جزءا من التقاليد الشفهية و " 3"، العام

( بتفصيل WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9" )ورشح تقين خمترص خملتلف الأشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية
 تقليدية املقن نة وغري املقن نة.أأكرب املعارف ال 

 التشاور

ن التشاور  هو الامتس نصيحة أأو رأأي خشص ما. حسب قاموس بالكس لو، فاإ

ىل أأن التشاور  املسار اذلي يتبادل الأشخاص خالهل ال راء واملعلومات. وليس التشاور مسارا  حييل اإىلويشري أأحد املصادر اإ
ىل ما دلى الطرف  يف اجتاه واحد فقط، بل مسار لتقامس املعارف وال راء. ويعين التشاور العمل جنبا اإىل جنب والاس امتع اإ

جراءات وفقا ذلكل. دلى امجلاعات الأصلية. ومن خالل التشاور، ويرى البعض أأن التشاور واملوافقة مرتابطان  ال خر واختاذ اإ
ميكن للمس تخدمني من الغري فهم ما اذلي يتطلب املوافقة والأشخاص املناس بني اذلين يتعني أأن متنحهم هذه املوافقة، وميكن 

للأشخاص اذلين مينحون املوافقة أأن يفهموا فهام اتما ما اذلي يوافقون عليه.
22

 

عىل رضورة أأن  (0919)بشأأن الشعوب الأصلية والقبلية يف البدلان املس تقةل  069وتنص اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق 
ىل اتفاق بشأأن التدابري املقرتحة أأو اإىل  جتري املشاورات "بنية صادقة ويف شلك مناسب للظروف، بغرض التوصل اإ

 .((3)6قبولها." )املادة 
                                                

17
 من املرفق. 06(، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف الأشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية ) 

18
قبل امليالد(  0111-0111) ةفيدا الأربع جمدلات ال ريونعندما مجع  الفيديةقبة احل شف عنه يف كتاابت تعود اإىل يورفيدا نظام مقّن للطب الشعيب ك  أأ  

 .أأاثرفافيداو ريغفيدا جمدليمع أأكرب قدر من املراجع يف 
19

يف  مرباطور الأصفرقانون الإ ) Yellow Emperor’s Canon of Medicineشف عنه كتابيا يف كتاب  الطب الشعيب الصيين أأصال وك  ق ّن 
 211 وخرج اإىل الوجود بني عاممئات الس نني ع هذا القانون عىل مدار مج  و الطب( وهو أأول مؤلف الكس ييك خضم يؤسس للطب الشعيب الصيين. 

 قبل امليالد. 011وعام 
20

اخلاص ابلأدوية ومس تحرضات  70 ابلقانون رمق بصيغته املعدةل 0921لعام  32دد امللحق الأول لقانون الأدوية ومس تحرضات التجميل يف الهند رمق حي 
انظر جرد قواعد البياانت الإلكرتونية اليت تتضمن بياانت عن املعارف  أأهمات الكتب لأنظمة أأيورفيدا وس يدها وأأوانين تيب. 0916التجميل لعام 

: تقرير واملس تحرضات الصيدلنية. انظر أأيضا لاكرين متريمان وتوغي أأواتديولو اتفاق تريبس 1(، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/6التقليدية املوثقة )
 .21، الصفحة املس تحرضات الصيدلنيةبشأأن اتفاق تريبس وأأثره عىل لرابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا حلقة معل 

21
 .020(، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16)مداخةل وفد كندا. انظر تقرير ادلورة الثانية  

22
 Terri JANKE, Pathways & Protocols – A Filmmaker’s guide to Working with Indigenous People, Culture and 

Concepts, p. 51. 



WIPO/GRTKF/IC/27/INF/7 
Annex 
6 

 

 البيولويجاتفاقية التنوع 

يف مؤمتر الأمم املتحدة املعين ابلبيئة والتمنية املنعقد يف ريو  0993مدت يف يونيو اعت  دولية يه اتفاقية اتفاقية التنوع البيولويج 
ىل " 0دي جانريو ابلربازيل. وتنص املادة  صيانة التنوع البيولويج واس تخدام عنارصه عىل حنو من التفاقية عىل أأهنا تريم اإ

جراءات مهنا احلصول عىل قابل ل الس مترار والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد اجلينية عن طريق اإ
املوارد اجلينية بطرق مالمئة ونقل التكنولوجيات املالمئة ذات الصةل، مع مراعاة اكفة احلقوق يف هذه املوارد والتكنولوجيات، 

 .0992ديسمرب  39لت التفاقية حزي النفاذ يف ". ودخوعن طريق المتويل املناسب

 بدل منشأأ املوارد الوراثيةااجلينية

، فاإن "بدل منشأأ املوارد اجلينية" تعين "البدل اذلي ميتكل تكل املوارد يف (0993) اتفاقية التنوع البيولويجمن  3وفقًا للامدة 
ف  وضعها الطبيعي". نديز الأ جامعة دول قرار ويتضمن تعريف أ خر لهذا املصطلح املوارد الوراثية خارج وضعها الطبيعي. ويعر 

ىل املوارد الوراثية 290رمق  البدل اذلي ميتكل املوارد "عىل أأنه  0عىل سبيل املثال بدل املنشأأ يف املادة ( 0996) بشأأن النفاذ اإ
 ." املوارد اليت اكنت يف وضعها الطبيعي وخرجت عن هذا الوضعالوراثية يف وضعها الطبيعي، مبا فهيا تكل

 البدل اذلي يوفر املوارد الوراثيةااجلينية

، فاإن مصطلح "البدل اذلي يوفر املوارد اجلينية" يعين "البدل اذلي يوفر (0993) اتفاقية التنوع البيولويجمن  3وفقًا للامدة 
نة، أأو اليت تؤخذ من مصادر املوارد اجلينية اليت جتمع من مصادر داخل  املوقع، مبا يف ذكل العشائر من الأنواع الربية واملدج 

 خارج املوقع، واليت من اجلائز أأو من غري اجلائز أأن تكون قد نشأأت يف هذا البدل".

 امجلاعة الثقافية

ِّفت "امجلاعة الثقافية" عىل أأهنا وحدة اجامتعية شديدة الامتسك حيس أأفرادها بشعور قو  ر  ي ابلوحدة والتضامن ومتزيز عن ع 
غريها من امجلاعات بثقافهتا أأو معاملها الثقافية أأو بعنرص مغاير للثقافة الوراثية.

23
  

 التنوع الثقايف

(، 3111) املتعلقة حبامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف ة )اليونسكو(املتحدة للرتيبة والعمل والثقاف منظمة الأمملتفاقية وفقا 
حييل التنوع الثقايف اإىل ش ىت وسائل التعبري عن ثقافات اجملموعات واجملمتعات. وت نقل أأشاكل التعبري هذه داخل اجملموعات 

واجملمتعات وفامي بيهنا.
24

 

 أأشاكل التعبري الثقايف

مماتفاقية تعرف   (3111) أأشاكل التعبري الثقايف املتعلقة حبامية وتعزيز تنوع ة )اليونسكو(املتحدة للرتيبة والعمل والثقاف منظمة الأ
بداع الأفراد وامجلاعات واجملمتعات واحلامةل ملضمون  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بأأهنا "أأشاكل التعبري الناش ئة عن اإ

ثقايف."
25

 

                                                
23

 .TER/CH/2002/WD/4 ،3113مرشوع مرسد اقرتحه فريق من اخلرباء يف مكتب جلنة هولندا الوطنية لليونسكو، الوثيقة  
24

 .3111اتفاقية اليونسكو املتعلقة حبامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف، من  (0)2املادة  
25

 .3111اتفاقية اليونسكو املتعلقة حبامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف، ( من 2)2املادة  
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 الرتاث الثقايف

مماتفاقية لأغراض   الرتاث العاملي الثقايف والطبيعياملتعلقة حبامية  ة )اليونسكو(املتحدة للرتيبة والعمل والثقاف منظمة الأ
 من هذه التفاقية: 0، يعترب ما ييل كرتاث ثقايف، مثلام يرد يف املادة (0973)

ثرية،  )أأ( ال اثر: الأعامل املعامرية، وأأعامل النحت والتصوير عىل املباين، والعنارص أأو التاكوين ذات الصفة الأ
 مجيعا قمية عاملية اس تثنائية من وهجة نظر التارخي أأو الفن أأو العمل؛والنقوش، والكهوف، ومجموعات املعامل اليت لها 

)ب( اجملمعات: مجموعات املباين املنعزةل أأو املتصةل، اليت لها بسبب عامرهتا، أأو تناسقها، أأو اندماهجا يف منظر 
 طبيعي، قمية عاملية اس تثنائية من وهجة نظر التارخي أأو الفن أأو العمل؛

ثرية، اليت )ج( املواقع: أأعام ل الإنسان، أأو الأعامل املشرتكة بني الإنسان والطبيعة، وكذكل املناطق مبا فهيا املواقع الأ
نرتوبولوجية.  لها قمية عاملية اس تثنائية من وهجة النظر التارخيية، أأو امجلالية، أأو الإثنولوجية، أأو الأ

 الهوية الثقافية

ثنية أأو لغوية أأو غريها -جامعةي قصد ابلهوية الثقافية الصةل القامئة بني  وحياهتا الثقافية، وحق لك جامعة يف ثقافهتا  -وطنية أأو اإ
اخلاصة.

26
عىل  (0919) بشأأن الشعوب الأصلية والقبلية يف البدلان املس تقةل 069اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق وتنص  

والثقافية لهذه الشعوب فامي يتعلق هبويهتا الاجامتعية  رضورة أأن تعزز ادلول التحقيق التام للحقوق الاجامتعية والاقتصادية
والثقافية، وبعاداهتا وتقاليدها ومؤسساهتا.

27
 

 امللكية الثقافية

مماتفاقية تعرف  املتعلقة ابلوسائل اليت تس تخدم حلظر ومنع اس ترياد  ة )اليونسكو(املتحدة للرتيبة والعمل والثقاف منظمة الأ
امللكية الثقافية بأأهنا املمتلاكت اليت تصفها لك دوةل  (0971) الثقافية بطرق غري مرشوعة وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت

ذات أأمهية لعمل ال اثر، أأو لفرتة ما قبل التارخي، أأو التارخي، أأو الأدب،  تبشلك حمدد، لعتبارات دينية أأو علامنية، مكمتلاك
اجملموعات والامنذج النادرة من مملكيت احليوان والنبات، ومن املعادن أأو أأو الفن، أأو العمل، واليت تدخل يف الفئات التالية: )أأ( 

عمل الترشحي، والقطع الهامة لصلهتا بعمل احلفرايت؛ )ب( واملمتلاكت املتعلقة ابلتارخي، مبا فهيا اترخي العلوم والتكنولوجيا، 
والعلامء والفنانني والأحداث الهامة اليت مرت هبا  والتارخي احلريب والتارخي الاجامتعي، وحياة الزعامء الوطنيني واملفكرين

البالد؛ )ج( ونتاج معليات التنقيب عن ال اثر )القانونية وغري القانونية( والاكتشافات الأثرية؛ )د( والقطع اليت اكنت تشلك 
مائة عام، اكلنقوش والعمالت جزءا من أ اثر فنية أأو اترخيية مبتورة أأو من مواقع أأثرية؛ )ه( وال اثر اليت مىض علهيا أأك ر من 

" الصور واللوحات 0والأختام احملفورة؛ )و( والأش ياء ذات الأمهية الأثنولوجية؛ )ز( واملمتلاكت ذات الأمهية الفنية، ومهنا: "
والرسوم املصنوعة لكيا ابليد، أأاي اكنت املواد اليت رمست علهيا أأو اس تخدمت يف رمسها )ابس تثناء الرسوم الصناعية 

" والصور 2" والامتثيل واملنحواتت الأصلية، أأاي اكنت املواد اليت اس ت خدمت يف صنعها؛ "3صنوعات املزخرفة ابليد(؛ "وامل 
" واجملمعات أأو املركبات الفنية الأصلية، أأاي اكنت املواد اليت 2الأصلية املنقوشة أأو املرشومة أأو املطبوعة عىل احلجر؛ "

ة والكتب والواثئق واملطبوعات القدمية ذات أأمهية خاصة )من الناحية التارخيية أأو صنعت مهنا؛ )ح( واخملطوطات النادر 
الفنية أأو العلمية أأو الأدبية، أأو غري ذكل(، سواء اكنت منفردة أأو يف مجموعات؛ )ط( وطوابع الربيد والطوابع الأمريية وما 

                                                
26

انظر مكزن اليونسكو املتاح عىل املوقع التايل:  
<http://www.vocabularyserver.com/unesco/en/index.php?setLang=en&tema=2822> 

27
 ()ب(.3)3، املادة 0919لقبلية يف البدلان املس تقةل، بشأأن الشعوب الأصلية وا 069تفاقية منظمة العمل ادلولية رمق ا 
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ت الصوتية والفوتوغرافية والس امنئية؛ )ك( وقطع الأاثث مياثلها، منفردة أأو يف مجموعات؛ )ي( واحملفوظات، مبا فهيا احملفوظا
 اليت يزيد معرها عىل مائة س نة، وال لت املوس يقية القدمية.

 املؤمتن هل

أأو  ل)طفخشص أأو مؤسسة يكون مسؤول أأو مؤمتنا عىل "أأن "املؤمتن هل" هو  (Black’s Lawقاموس بالكس لو )جاء يف 
ىل رعاية يشء أأو خشص ومراقبته . "(مثينة أأخرى أأش ياءأأوراق أأو  ممتلاكت أأو وحسب القاموس نفسه، حييل "الئامتن" اإ

ف قاموس أأكسفورد "املؤمتن هل" بأأنه  لأغراض التفتيش أأو الوقاية أأو الأمن. خشص يؤمتن عىل يشء أأو خشٍص؛ أأي "ويعر 
. ، قّي  املؤمتن يشري مصطلح "و  حيافظ عىل.""الشخص اذلي يصون وحيمي أأو يبسرت، فيعرفه بأأنه " أأما قاموس مرمي و ويصُّ

ىل وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي " يف س ياق املعارف التقليدية هل  والشعوب والأفراد والكياانت الأخرى اليت امجلاعاتاإ
وفقا للقوانني العرفية وغريها من  هاوتطوروتس تخدهما وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية  حتافظ عىل
ىل "امللكية"، لأنه وخيتلف هذا املصطلح عن مصطلح املامرسات.  املعارف التقليدية  اس تخدام ضامنعن املسؤولية يويح اإ

 العريف. اوقانوهن امجلاعةقّي و تفق مبا ي أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 الس ياق العريف

ىل اس ت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وفقا ملامرسات احلياة اليومية املعارف التقليدية أأو عامل حييل "الس ياق العريف" اإ
للجامعة، مثل الأساليب املعتادة اليت يبيع هبا احلرفيون احملليون نسخا من أأشاكل التعبري الفوللكوري امللموسة اليت يصنعها 

احلرفيون احملليون.
28

 

 يةالعرف  واملواثيق القوانني

متطلبات قانونية أأو تعارف الناس علهيا بصفهتا أأعراف  قانون مؤلف من" بأأنهف قاموس بالكس لو "القانون العريف" عر  ي
لزامية، و   عاملت   وجزء ل يتجزء منه نظام اجامتعي واقتصاديل جوهرية و  يه أأساس ية ممارسات ومعتقداتمن قواعد سلوك اإ

قواعد معايري أأو مبادئ معرتف هبا حمليا، و مجموعة "أأنه لقانون العريف أ خر لوجاء يف تعريف " .قواننييف حمك الكام لو اكنت 
 29".وتوهجها عىل الصعيد ادلاخيل مجيع جوانب احلياةامجلاعة لتدير  مؤسسات وتطبقها ياه ومنقوةل شف متداوةل أأك ر حتديدا 

وقد تكون موصوفة  مكتوبة أأو شفهية مقننة أأوالقوانني فقد تكون بعض. عن د القوانني العرفية بعضها يختتلف طرق جتس  و 
الإقرار أأو الارتباط "الرمسي" بتكل القوانني  ومن العنارص الأخرى املهمةاملامرسات التقليدية. بعبارات رصحية أأو مطبقة يف 

هو الأعراف يف حمك القانون بعض اعتبار يف  ةامساحلامل و عوأأحد ال. فيه امجلاعةقّي تالقانونية الوطنية للبدل اذلي  الأنظمة يف
ىل أأي حد  اعتربهتا امجلاعة ملزمة ول تزال تعتربها كذكل   السارية. رساتللماموصف أأو كوهنا جمرد اإ

وتتعلق القوانني العرفية جبوانب عديدة من حياة امجلاعات. فهيي حتدد حقوق أأفراد امجلاعة ومسؤولياهتم فامي خيص جوانب هممة 
لهيا، واحلقوق من حياهتم وثقافهتم ونظ ذ ميكن أأن يتعلق القانون العريف ابس تخدام املوارد الطبيعية والنفاذ اإ رهتم للحياة: اإ

والالزتامات املتصةل ابلأرض، والإرث وامللكية، وتدبري أأمور احلياة الروحية، واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف ونظم املعارف وعدة 
أأمور أأخرى.

30
يتأألف من الأعراف الأصلية اليت متارسها امجلاعات التقليدية، واليت حتمل  وهناك من يدفع بأأن القانون العريف 

ثنية. وميكن أأن  يف طياهتا عقوابت حملية عىل خرقها. ومعظم قواعد القانون العريف غري مكتوبة وغري موحدة عرب اجملموعات الإ

                                                
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. 

29
 . 3111مايو،  31-31حامية حقوق املعارف التقليدية: أ اثر القوانني واملامرسات العرفية، حلقة معل حول التخطيط للأحباث، كوسكو، بريو،  

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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ىل عوامل متنوعة ثنية اإ مهنا اللغة والقرب واملنشأأ والتارخي والبنية  ت عزى الاختالفات يف القوانني العرفية للمجموعات الإ
ىل أ خر لتتجىل فهيا والاجامتعية  الاقتصاد. وليس القانون العريف قانوان اثبتا بل هو قانون متحرك، تتغري قواعده من حني اإ

الظروف الاجامتعية والاقتصادية املتغرية.
31

 

ىل القوانني واملواثيق العرفية ىل أأن هذه القوانني واملواثيق جيب أأن تراَعى عند وضع  وتشري بعض واثئق معل اللجنة اإ وتنبه اإ
 نظام جديد محلاية املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

 املامرسات العرفية

العرفية ميكن وصف املامرسات العرفية بأأهنا الأفعال والاس تخدامات اليت تدير وتوجه جوانب حياة امجلاعة. وتكون املامرسات 
متأأصةل داخل امجلاعة وجمسدة يف طريقة عيشها ومعلها. ول ميكن اعتبارها "قوانني" مس تقةل ومقننة يف حد ذاهتا.

32
 

 قاعدة البياانت بشأأن اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة ابلتنوع البيولويج

ن قاعدة بياانت الويبو بشأأن اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة لكرتونية عىل الإنرتنت من  اإ ابلتنوع البيولويج يه مجموعة اإ
املامرسات التعاقدية التوجهيية واملبادئ التوجهيية والبنود المنوذجية اخلاصة ابمللكية الفكرية يف التفاقات التعاقدية املتعلقة "

ىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع، وتراعي هذه اجملموعة الطبيعة اخلا صة لأحصاب املصاحل اخملتلفني واحتياجاهتم، كام ابلنفاذ اإ
."تراعي اختالف املوارد الوراثية واختالف أأشاكل نقلها يف خمتلف قطاعات الس ياسة العامةل املتعلقة ابملوارد الوراثية

33
 

ىل توفري موارد للمعلومات للك من يرغب احل صول عىل وتريم قاعدة البياانت املذكورة بوصفها أأداة لتكوين الكفاءات اإ
املساعدة يف جمال املامرسات الراهنة املتعلقة ابمللكية الفكرية والنفاذ وتقامس املنافع واملوارد الوراثية، كام أأهنا تريم، بوصفها 

ىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع النامجة  ىل تقدمي املسامهة للويبو يف وضع مبادئ توجهيية عن النفاذ اإ أأساسًا جتريبيًا، اإ
.ذكل عن

34
 

 املش تق

الناش ئة عن والتقامس العادل واملنصف للمنافع  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول انغواي بشأأن )ه( من 3تنص الفقرة 
تعين مركبات كمييائية بيولوجية حتدث  'املش تقات'( عىل التعريف التايل: "3101) امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج اس تخداهما

ن مل تكن حتتوي عىل وحدات وراثية  طبيعيا وتنتج عن التعبري اجليين أأو المتثيل الغذايئ ملوارد بيولوجية أأو جينية، حىت واإ
 وظيفية." 

سهام البدلان املتشاهبة التفكري يف الأهداف واملبادئ بشأأن حامية املوارد الوراثية وم كام أأن وثيقة  رشوع املواد المتهيدي "اإ
ِّف (WIPO/GRTKF/IC/19/11)الوثيقة  بشأأن حامية املوارد الوراثية" مركبات "املش تقات" عىل النحو التايل: " تعر 

                                                
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<. 
33

، وقاعدة البياانت متاحة عىل الإنرتنت عىل املوقع التايل: 2يف الصفحة  WIPO/GRTKF/IC/2/3يف الوثيقة  3نظر الفقرة ا 
<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>. 

34
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11نظر الوثيقة ا 

http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/consultations/customary_law/issues-revised.pdf
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ن مل تكن حتتوي عىل وحدات  كمييائية بيولوجية تنتج عن التعبري اجليين أأو المتثيل الغذايئ ملوارد بيولوجية أأو جينية، حىت واإ

 وراثية وظيفية."

 املصنف املش تق

ىل  والتحويالت املشاهبة الرتجامت والتحويرات والتوزيعات حييل مصطلح "املصنفات املش تقة"، يف قانون حق املؤلف، اإ
دبية والفنية اتفاقية برن( من 2)3اليت جتري عىل املصنفات املوجودة سابقا واحملمية بناء عىل املادة   محلاية املصنفات الأ

قوق املؤلفني يف املصنفات املوجودة سابقا.، دون املساس حب(0970)
35
وي س تخدم هذا املصطلح أأحياان مبعىن أأوسع يشمل  

من اتفاق منظمة  3.01( من اتفاقية برن )وأأيضا بناء عىل املادة 1)3مجموعاتاجتميعات املصنفات احملمية بناء عىل املادة 
معاهدة من  1)اتفاق تريبس(، واملادة  ية املتصةل ابلتجارةجوانب حقوق امللكية الفكر بشـأأن  0992التجارة العاملية لس نة 

.(0996، لس نة الويبو بشأأن حق املؤلف
36
ويف هذا الصدد، يشمل "املصنف املش تق" مجموعات البياانت أأو غريها من  

بداعات فكرية  حمتوايهتا أأو بسبب اختيار املواد، سواء يف صيغة قابةل للقراءة عىل ال ةل أأو يف صيغة أأخرى، اليت تشلك اإ
ترتيهبا.

37
ىل جانب املصنفات املش تقة الأخرى. اتفاقية برنوحتمي   املصنفات يف شلك مجموعات أأو جتميعات اإ

38
 

وميكن أأن يقيد احلق املعنوي للمؤلف حق الغري يف تأأليف مصنف مش تق. وابلتايل، حفىت عندما حيق لشخص بناء عىل عقد 
مصنف مش تق، جيوز أأن يعرتض املؤلف عىل أأي تشويه للمصنف فيه رضر أأو قانون تعديل مصنف أأو اس تخدامه لتأأليف 

 بسمعته.

الإطار وقد كيفت بعض الأنظمة القضائية تعريف املصنفات املش تقة يف جمال أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وحسب 
ىل (3113) الإقلميي جلنوب احمليط الهادئ اخلاص حبامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ، فاإن هذا املصطلح حييل اإ

ىل  بداع أأو ابتاكر فكري يستند اإ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو ي ش تق مهنا.املعارف التقليدية أأو أأي اإ
39

 

 الأفعال الضارة

دبية وال  اتفاقية برن)اثنيا( من  6حتيل صفة "ضار" اإىل مساس ابلرشف أأو السمعة وفقا للامدة   فنيةمحلاية املصنفات الأ
. وحييل مصطلح "فعل" اإىل يشء غري التغيري أأو التدخل الفعيل يف املصنف نفسه. فهو فعل "ذو صةل" ابملصنف. (0970)

ىل اتفاقية برن يف تعديل بروكس وقد أ ضيف مصطلح "مساس" دراج اس تخدامات املصنف اليت اكنت فهيا اإ ل من أأجل اإ
ساءة للمؤلف. ويشري املصطل حلاق الرضر مبؤلفه. حاإ ىل اإ ىل احلالت اليت ي نقل فهيا مصنف بأأسلوب يريم اإ اإ

40
 

                                                
35

املوس يقية وما جيري عىل املصنف الأديب أأو الفين من حتويالت أأخرى بنفس تمتتع الرتجامت والتحويرات والتوزيعات ( من اتفاقية برن: "2)3املادة  
 ."امحلاية اليت تمتتع هبا املصنفات الأصلية وذكل دون املساس حبقوق مؤلف املصنف الأصيل

36
 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, WIPO. 
37

 من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف. 6( من اتفاق تريبس، واملادة 3)01( من اتفاقية برن، واملادة 1)3املادة  
38

 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights—The Berneانظر  
Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.485. 

39
 .2، اجلزء الأول 3113، لس نة لإطار الإقلميي جلنوب احمليط الهادئ اخلاص حبامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايفا 

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 عهنا

ىل  عبارةشري ت  الأصلية واحمللية  امجلاعات املعارف التقليدية امليرسة لأشخاص من خارج""املعارف التقليدية املكشوف عهنا" اإ
اتحة املعارف التقليدية املكشوف عهنا للعموم بواسطة التوثيق املادي اليت تعترب "صاحبة" تكل املعارف التقليد ية. وميكن اإ

 والإنرتنت وغري ذكل من وسائل التصال أأو التسجيل. وميكن الكشف عن املعارف التقليدية للغري أأو لأفراد من خارج
 41."أأو بدون ترصحي امجلاعاتمن تكل الأصلية واحمللية اليت نشأأت فهيا هذه املعارف التقليدية سواء بترصحي  امجلاعات

" قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف الأشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليديةوتتناول الوثيقة "
(WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 بتفصيل أأكرب املعارف التقليدية املكشوف عهنا واملعارف التقليدية غري املكشوف )

 عهنا.

 الكشف

ظهار للحقائق أأو فعل أأو مسار للتعريف بيشء مل يكن معروفا يف السابق.، فاإن قاموس بالكس لوحسب   "الكشف" هو اإ
اتحة مصنف للجمهور للمرة الأوىل. والنرش الأول للمصنفات شلك من أأشاكل  ويف جمال حق املؤلف، قد يعين "الكشف" اإ

نفات من خالل أأفعال غري النسخ، مبا أأن من املمكن الكشف أأيضا عن املص  -دون أأن يكون شلكه الوحيد املمكن -الكشف
مثل الأداء العلين والبث للجمهور بواسطة الاكبل )النقل السليك(.

42
وليس الاعرتاف حبق كهذا الزتاما بناء عىل القواعد  

دبية والفنية اتفاقية برنادلولية حلق املؤلف. وتشري  ىل اس تخدام املصنفات املكشوف عهنا  (0970) محلاية املصنفات الأ اإ
وللمؤلف احلق يف الكشف عن مصنفه للعامل بأأرسه.، للجمهور يف س ياق الاس تثناءات

43
وبناء عىل بعض القوانني الوطنية،  

 فاإن "احلق يف الكشف" حق معنوي.

 رشوط الكشف

عىل مودعي طلبات الرباءات، كام ا عام واجباويفرض هذا القانون  44.قانون الرباءات  من مبادئأأسايس مبدأأ الكشف هو 
"جيب أأن يكشف الوصف عن الاخرتاع عىل النحو التايل  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من 1تشري اإىل ذكل املادة 

. غري أأن مصطلح "رشوط بطريقة واحضة واكمةل مبا فيه الكفاية، ليك يمتكزن أأي خشص من أأهل املهنة من تنفيذ الاخرتاع"
ىل الإصالحاتأأيضا س تخدم الكشف" ي   اليت تدخل عىل قانون الرباءات عىل املس تويني الإقلميي  مكصطلح عام يشري اإ

ىل املقرتحات املقدمة   رصاحةمودعي طلبات الرباءات الاشرتاط عىل هبدف القانون ادلويل للرباءات،  لإصالحوالوطين، واإ
املعارف واملوارد يف اس تخدام  لتقليدية واملوارد الوراثية عندعن عدة فئات من املعلومات املتعلقة ابملعارف ا واكشفأأن ي 

  45يف الرباءة أأو يف طلب الرباءة. اميتهالاخرتاع امل طالب حب اس تحداث

 ، ويه:التقليدية ومثة ثالث وظائف رئيس ية لأساليب الكشف املتصةل ابملوارد الوراثية واملعارف

                                                
41

 من امللحق. 2الفقرة  (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9) قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف الأشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية 
42

 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 
and Related Rights Terms, p.282. 

43
 Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring. وانظر أأيضا 00)اثنيا( واملادة 01املادة  

Rights—The Berne Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.614. 
44

 يف النسخة الإنلكزيية 23، الصفحة WO/GA/32/8الوثيقة  مرفقانظر  
45

وقاعدة بياانت شعبة الويبو للمعارف ، 00اإىل  7، الصفحات من WIPO/GRTKF/IC/16/6للمزيد من املعلومات، انظر املرفق الأول من الوثيقة  

عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  التقليدية بشأأن التدابري الترشيعية الوطنية والإقلميية يف قانون الرباءات

<http://www.wipo.int/tk/en/laws/genetic.html>. 
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مس تخدمة فعال أأثناء اس تحداث الاخرتاع )وهذه  تقليدية معارفوراثية و  الكشف عن أأية موارد -
 ذاهتا وعالقهتا ابلخرتاع(؛ التقليدية واملعارف الوراثية وظيفة تقوم عىل الوصف أأو الشفافية وتتعلق ابملوارد

)وهذه وظيفة تتعلق ابلكشف عن  التقليدية عارفالوراثية وامل مواردللوالكشف عن املصدر الفعيل  -
( وقد يكون ذكل بدل املنشأأ )لتحديد النظام القانوين التقليدية عارفالوراثية وامل واردعىل املاملس تحصل منه املاكن 

ىل املوارد الوراثية مثال  ماكنية النفاذ اإ اذلي مت يف ظهل احلصول عىل املوارد( أأو ماكان حمددا مبزيد من ادلقة )لضامن اإ
 الاخرتاع(؛ نسخهبدف التأأكد من أأن من املمكن 

وتتعلق برشعية  الامتثال للرشوطوتوفري تعهد أأو دليل عىل املوافقة املس بقة املس تنرية )وهذه وظيفة  -
ىل   عارفالوراثية وامل واردعىل امل( وقد يقتيض ذكل بيان أأن احلصول التقليدية عارفالوراثية وامل وارداملالنفاذ اإ
قوانني املطبقة يف بدل املنشأأ أأو أأحاكم أأي اتفاق حمدد يمتش يان مع ال واس تخداهمااملس تخدمة يف الاخرتاع  التقليدية

  46بيان أأن طلب الرباءة قد مت مبوافقة مس بقة مس تنرية.ذكل  ينص عىل املوافقة املس بقة املس تنرية. أأو قد يقتيض

للقضااي  صاحفلجنة دراسة تقنية عن تكل املسأأةل و ال  أأعدت، (0993) اتفاقية التنوع البيولويجوبدعوة من مؤمتر الأطراف يف 
ىل املوارد الوراثية ورشوط الكشف يف طلبات امللكية الفكرية، وأأاتحهتام لأ برتابط املتعل ِّقة    47لتفاقية.مانة ارشوط النفاذ اإ

ىل اللجنة ق دم وقد  معاهدة التعاون تضمني ادلاعي اإىل الاقرتاح السويرسي  يه:هذه الاقرتاحات و  ،من الاقرتاحات عدداإ
رشطًا للكشف ينطبق عىل الطلبات ادلولية والوطنية عىل حد سواء ويلزم مودعي تكل الطلبات ابلكشف  بشأأن الرباءات

 يتضمنو والاقرتاح املقدم من الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  48عن مصدر املوارد الوراثية واأأو املعارف التقليدية.
قلميية ابلكشف عن بدل منشأأ أأو مصدر  لزايمبتنفيذ رشط اإ  واجبا املوارد الوراثية يف مجيع طلبات الرباءات ادلولية والإ

واعمتد الاقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الأفريقية عىل اقرتايح سويرسا والاحتاد الأورويب، وهو يتضمن أأيضا  49والوطنية.
دراج شهادة امتثال معرتف هبا دوليا كام جاء يف  والتقامس العادل واملنصف  اجلينيةارد املو  احلصول عىلبروتوكول انغواي بشأأن اإ

فهيمت  البدلان متشاهبة التفكريأأما اقرتاح  50(.3101) امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج الناش ئة عن اس تخداهماللمنافع 
ية ابلكشف الإلزايم عن املعلومات يف طلب امللكية الفكرية، وهو ما يشمل املوارد الوراثية ومش تقاهتا واملعارف التقليد

املقرتنة هبا. وجيب أأن تشمل هذه املعلومات بدل املنشأأ واملصدر، وادلليل عىل املوافقة املس بقة املس تنرية، وادلليل عىل تقامس 
 51املنافع وفقا لرشوط متفق علهيا، ومعلومات مكتوبة وشفهية للمتكني من البحث وحفص طلب امللكية الفكرية.

حت أ ليات بديةل لرشوط الكشف. ومثة مبادرة دولية أأخرى تقدم هبا عدد من البدلان لشرتاط الكشف، يف املادة  52واقرت 
 53.)اتفاق تريبس(( 0992) جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارةاتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن )اثنيا( من 39

                                                
46

من دراسة الويبو التقنية حول رشوط الكشف يف الرباءات فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية، منشور الويبو رمق  61نظر الصفحة ا 
716(E.) 

47
(؛ وانظر الوثيقة E)716اثية واملعارف التقليدية، منشور الويبو رمق نظر دراسة الويبو التقنية حول رشوط الكشف يف الرباءات فامي خيص املوارد الورا 

WO/GA/32/8  ،)"دراسة القضااي املتعل ِّقة ابلعالقة املتبادةل بني رشوط النفاذ اإىل املوارد الوراثية ورشوط الكشف يف طلبات امللكية الفكرية"(
 .3111الصادرة س نة 

48
 .02الصفحة  ،WIPO/GRTKF/IC/16/6رتاح السويرسي(، ومرفق الوثيقة )الاق WIPO/GRTKF/IC/11/10نظر الوثيقة ا 

49
 .02الصفحة ، WIPO/GRTKF/IC/16/6ومرفق الوثيقة  ،)الاقرتاح الأورويب( WIPO/GRTKF/IC/8/11نظر الوثيقة ا 

50
 من املرفق. 3، الصفحة WIPO/GRTKF/IC/17/10انظر الوثيقة  

51
 .2املادة ، WIPO/GRTKF/IC/19/11انظر الوثيقة  

52
 )اقرتاح بديل(. WIPO/GRTKF/IC/9/13نظر الوثيقة ا 

53
 .TN/C/W/52نظر الوثيقة ا 
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 التوثيق

توثيق املعارف التقليدية يشمل و ة وتصنيفها ونرشها. يعرف قاموس أأكسفورد "التوثيق" بأأنه ختزين املعارف واملواد اجملمع
يشء ينطوي  مبعىن أأي –عىل شلك صورة أأو صوت وصورة  اتسجيلهكتابهتا أأو تدويهنا أأو وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

اتحهتا تسمح بوقايهتاطريقة ب هاعىل تسجيل  التقليدية وأأشاكل املعارف وقاية عن الطرق التقليدية لالتوثيق خيتلف و . للغري واإ
 54.امجلاعةداخل  هاونقل التعبري الثقايف التقليدي 

ىلالناس خارج ميك ن ما  كثريالأنه أأمهية خاصة التوثيق ويكتيس  وتتناول  55املعارف التقليدية. احمليط التقليدي من النفاذ اإ
" ةقامئة ورشح تقين خمترص خملتلف الأشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليديالوثيقة "

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

 املاكفأأة املنصفة

ىل  املاكفأأة عىل بعض الأعامل املنجزة فامي يتصل مبصنف أأو موضوع محمي مبوجب احلقوق اجملاورة بقدر ش تري املاكفأأة املنصفة اإ
ميكن اعتباره معايري جتارية عادية يف حاةل ترخيص صاحب حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة للعمل نفسه. وبشلك يامتىش مع ما 

وتسدد هذه املاكفأأة عادة عندما تقلزص احلقوق املالية اإىل حق يف املاكفأأة )وت طبق معوما عىل أأساس ترخيص غري طوعي(.
56
 

داء والتسجيل الصويتمعاهدة الويبو وتنص  فنانو الأداء ومنتجو التسجيالت الصوتية ، عىل أأن يمتتع 0996ة ، لس نبشأأن الأ
ابحلق يف ماكفأأة عادةل واحدة مقابل الانتفاع املبارش أأو غري املبارش ابلتسجيالت الصوتية املنشورة لأغراض جتارية لإذاعهتا 

ىل امجلهور  رشيطة أأن يعرب  -ق أأو أأل يطبقه((. لكن جيوز للك طرف متعاقد أأن حيد تطبيق هذا احل0)01)املادة أأو نقلها اإ
 ((.2)01عن حتفظ عىل املعاهدة )املادة 

 الاس تثناءات

يضع مصطلح "الاس تثناءات" احلدود لس تخدام مصنف محمي بناء عىل حق املؤلف. وتتعلق الاس تثناءات بشلك وثيق 
اليت خترج بعض الإبداعات الأصلية من  ابلأفعال املتصةل ابلعنارص احملمية. وقد تغطي لكمة "اس تثناء" القرارات الترشيعية

جامل مبسأأةل حتديد اس تخدامات  احتاكر مالكها )نصوص القوانني أأو القرارات القضائية عىل سبيل املثال(، لكهنا تتعلق اإ
العنارص احملمية اليت ل ختضع للرتخيص ول للماكفأأة.

57
دبية والفنية اتفاقية برنوتنص    عىل (0970) محلاية املصنفات الأ

فقط؛  يف بعض احلالت اخلاصة" جيوز الاس تثناء 0تطبيق اختبار من ثالث خطوات للبت يف مقبولية الاس تثناءات: "
لأحصاب وأأل يسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة  "2؛ "أأل يتعارض مع الاس تغالل العادي للمصنف" وجيب 3"

احلقوق.
58

 

                                                
54

دارة امللكية الفكرية أأثناء توثيق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية، الوثيقة    .WIPO/GRTKF/IC/5/5ملخص ومقدمة جملموعة أأدوات اإ
55

دارة امللكية الفكرية   من املرفق. 2(، الصفحة WIPO/GRTKF/IC/5/5أأثناء توثيق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية ) تقرير عن مجموعة أأدوات اإ
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. 
58

 (.3)9املادة  
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 التعبري ابحلركة

ابحلركة" اإىل أأشاكل تعبري جسد الإنسان.حتيل "أأشاكل التعبري 
59
وقد تشمل رقصات فوللكورية ومرسحيات وأأشاكل فنية  

ىل أأخذ شلك مادي، كأن ت كتب مثال يف نوتة الرقصات. للطقوس، ول حتتاج اإ
60
  

 أأشاكل التعبري الفوللكوري

، تعين 0913، لس نة والعمل والثقافة )اليونسكو(منظمة الأمم املتحدة للرتيبة الأحاكم المنوذجية املشرتكة بني الويبو و يف 
ن من عنارص خيتص هبا الرتاث الثقايف التقليدي اذلي "أأشاكل التعبري الفوللكوري"  جيري تطويره وصونه عىل يد نتاجا يتكو 

 :ابلأخص ما ييل مهنالتكل امجلاعة، و  طلعات الفنية التقليديةالتأأو أأفراد جيسدون جامعة يف بدل معني 

 ؛أأشاكل التعبري الشفهيي، مثل احلاكايت الشعبية وقصائد الشعر الشعيب والأحايج "0"

 أأشاكل التعبري املوس يقي، مثل الأغاين الشعبية واملعزوفات املوس يقية؛و  "3"

أأشاكل التعبري ابحلركة، مثل الرقصات والعروض املرسحية الشعبية وأأشاكل التعبري الفين أأو الطقوس، سواء و  "2"
 ة يف شلك مادي أأو مل تكن كذكل؛اكنت خمترَص 

.أأشاكل التعبري امللموسو  "2"
61

 

عبري الفوللكوري" ويف س ياق اللجنة احلكومية ادلولية، فاإن املصطلحني "أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" و"أأشاكل الت 
 ن وي س تخدمان الواحد بدل ال خر.مرتادفا

 الظروف خارج الوضع الطبيعي

ىل تعريف " فقد يفهم أأن املقصود (، 0993)اتفاقية التنوع البيولويج  من 3الصيانة خارج الوضع الطبيعي" يف املادة ابلإشارة اإ
 ".من مصطلح "خارج الوضع الطبيعي" يه "عنارص التنوع البيولويج خارج حميطاهتا الطبيعية

 حسن الاس تعامل

دبية والفنية اتفاقية برنتس تخدم  "حسن الاس تعامل" يف بعض الأحاكم املتعلقة عبارة  (0970) محلاية املصنفات الأ
يف حدود  -( املتعلقة حبرية اس تعامل املصنفات3)01( املتعلقة ابملقتطفات، واملادة 0)01ابس تثناءات حق املؤلف )انظر املادة 

عتباره (. ومن أأجل حتديد نوع الاس تعامل اذلي ميكن اعىل سبيل التوضيح للأغراض التعلميية -ما يربره الغرض املنشود
"حسن اس تعامل"، ينبغي مراعاة اختبار اخلطوات الثالث.

62
 

                                                
59

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

60
 املرجع نفسه. 

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 املزارعني

غذية والزراعة )الفاو(  املعاهدة ادلولية من 0.9تقر املادة  غذية والزراعةملنظمة الأ عىل ما  بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأ
اذلين مه يف  أأولئكالعامل، ول س امي  أأقالّيواملزارعون يف مجيع  والأصليةالهائل اذلي قدمته اجملمتعات احمللية  "الإسهام ييل:

نتاجصيانة وتمنية املوارد الوراثية النباتية اليت تشلك قاعدة  لأجلوالتنوع احملصويل، وما زالوا يقدمونه  املنشأأ مراكز  الغذايئ  الإ
ف املادة  ".العامل حناءأأ والزراعي يف خمتلف  حامية املعارف التقليدية ذات ( أأ ")عني" بأأهنا مصطلح "حقوق املزار  3.9وتعر 

احلق يف املشاركة املتاكفئة يف اقتسام املنافع الناش ئة عن اس تخدام ( ب) والزراعة. للأغذيةالصةل ابملوارد الوراثية النباتية 
ن املسائل أأ القطري، بش احلق يف املشاركة يف صنع القرارات، عىل املس توى( ج) والزراعة، للأغذيةاملوارد الوراثية النباتية 
غذية مدونة من  3وجاء يف املادة  ."والزراعة واس تخداهما املس تدام للأغذيةالنباتية الوراثية املرتبطة بصيانة املوارد  منظمة الأ

احلقوق الناش ئة عن "أأن "حقوق املزارعني" يه  لقواعد السلوك ادلولية يف مجع ونقل اجلبةل اجلرثومية النباتيةوالزراعة )الفاو( 
اتحهتا،و ا املوارد الوراثية النباتية وحتسيهنصون املايض واحلارض واملس تقبل يف يف مساهامت املزارعني  ول س امي تكل  اإ

احلالية  ملزارعنياأأجيال أأمر  ابعتباره ويل لمجمتع ادلويلل هذه احلقوق  وتعودالتنوع احملصويل. ااملوجودة يف مراكز املنشأأ 
تعهد الفاو ادلويل بشأأن املوارد ل حتقيق املقاصد العامة م و مل للمزارعني، ود م اس مترار مساهامهتاك انتفاعض ضامن غر والقادمة ب

 ".الوراثية النباتية

 التثبيت

التثبيت مسار أأو نتيجة تدوين مصنف مؤل ِّف يف صيغة ملموسة )قاموس بالكس لو(. وجيب أأن جيري تثبيت مصنف أأو 
لكرتونية )حاسوبية(( بشلك اثبت مبا يكفي،  موضوع محمي مبوجب احلقوق اجملاورة يف صيغة مادية )مبا فهيا التخزين يف ذاكرة اإ

دراك حبيث ميكن عىل هذا الأساس  ىل امجلهور.أأو نسخه أأو نقهل املوضوع احملمي مبوجب احلقوق اجملاورة املصنف أأو اإ اإ
63
ول  

دبية والفنية اتفاقية برنيكون التثبيت يف صيغة مادية دامئا رشطا مس بقا لأهلية امحلاية، لكن   (0970) محلاية املصنفات الأ
تسمح بأأن تنص القوانني الوطنية حلق املؤلف عىل التثبيت كرشط مس بق.

64
نشئ تثبيت أأشاكل التعبري الثقايف وقد ي  

التقليدي يف صيغة مادية حقوقا جديدة للملكية الفكرية تتعلق ابلتثبيت وقد ت س تخدم هذه احلقوق بشلك غري مبارش من 
وقد اس ت خدمت اسرتاتيجية من هذا القبيل محلاية النقوش الصخرية  -أأجل حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي نفسها

القدمية.
65
ن اس تخدام مصطلح "تعبري" قد يويح بوجود رشط للتثبيت من أأجل حامية أأشاكل التعبري الثقايف   وقيل اإ
التقليدي.

66
 

 الفوللكور

 الفوللكورو بشأأن صون الثقافة التقليدية  0919لس نة  منظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة )اليونسكو(توصية جاء يف 
بداع انبعة من جممتع ثقايف وقامئة عىل  تعريف الفوللكور اكلتايل "الفوللكور )أأو الثقافة التقليدية والشعبية( هو مجةل أأعامل اإ
التقاليد تعرب عنه جامعة أأو أأفراد معرتف بأأهنم يصورون تطلعات اجملمتع وذكل بوصفه تعبريا عن الهوية الثقافية والاجامتعية 

ل معايريه وقميه شفهيا أأو عن طريق احملااكة أأو بغري ذكل من الطرق. وتضم أأشاكهل، فامي تضم، اللغة ذلكل اجملمتع، وتتناق
 والأدب واملوس يقى والرقص والألعاب والأساطري والطقوس والعادات واحلرف والعامرة وغري ذكل من الفنون."

                                                
63

 .391املرجع نفسه، الصفحة  
64

 (.3)3املادة  
65

 Terri Janke, “Unauthorized Reproduction of Rock Art”, in Minding Culture: Case Studies on Intellectual 
Property and Traditional Cultural Expressions, WIPO, 2003. 

66
 .11( الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/12تقرير ادلورة السابعة عرشة للجنة ) 
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طار العديد من قوانني حق املؤلف )تونس  وجرت احملاولت الأولية لتنظّي اس تخدام الإبداعات الفوللكورية تنظامي واحضا يف اإ
؛ واملغرب يف س نة 0971)فامي خيص الفوللكور املوس يقي فقط(؛ وش ييل يف س نة  0961؛ وبوليفيا يف س نة 0967يف س نة 
؛ وبوروندي يف 0977؛ ومايل يف س نة 0971؛ وكينيا يف س نة 0972؛ والس نغال يف س نة 0972؛ واجلزائر يف س نة 0971
؛ وقانون تونس المنوذيج بشأأن حقوق املؤلف لتس تعني 0911؛ وغينيا يف س نة 0971؛ وكوت ديفوار يف س نة 0971س نة 

نظمة الأفريقية للملكية ابمل  لالتفاقية املتعلقة 0977لس نة  ابنغي ( واتفاقية دولية )نص0976به البالد النامية، يف س نة 
لهيا فامي بعد ابمس "اتفاقية االفكرية ملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية"(. وتعترب مجيع هذه النصوص املصنفات ، احملال اإ

الفوللكورية كجزء من الرتاث الثقايف للأمة )"الرتاث التقليدي" و"الرتاث الثقايف"؛ ويف ش ييل "املكل العام الثقايف" اذلي 
فهم بطرق خمتلفة. وأأحد العنارص املهمة يكون الانتفاع به مقابل دفع(. لكن معىن الفوللكور مثلام تغطيه هذه النصوص ي  

اذلي ل يتضمن  قانون تونس المنوذيجالشائعة يف جمال حق املؤلف اذلي يشمهل التعريف وفقا للقوانني املذكورة )ابس تثناء 
بداع مؤلفني ل ت عرف هويهتم لكن ي فرتض أأن يكونوا أأو أأهنم اكنوا من  أأي تعريف( هو أأن الفوللكور جيب أأن يكون من اإ

فريقية للملكية الفكريةمواطين البدل. وتشري  ىل الإبداع عىل يد "امجلاعات" وليس عىل يد الأفراد مما ميزي  اتفاقية املنظمة الأ اإ
الفوللكور ابس تخدام  قانون تونس المنوذيجالإبداعات الفوللكورية عن املصنفات اليت حيمهيا حق املؤلف التقليدي. ويعرف 

نه يعين الإبداعات "عىل يد مؤلفني ي فرتض أأن يكونوا من مواطين البدل املعين أأو عىل يد امجلاعات هذين البديلني، ويعترب أأ 
ثنية." وحسب قانون املغرب، يشمل الفوللكور مجيع املصنفات غري املنشورة، يف حني ل حيرص قانون اجلزائر وقانون  الإ

س نغال بشلك رصحي مفهوم الفوللكور ابعتباره يتضمن ال نون تونس نطاق الفوللكور يف املصنفات غري املنشورة. ويتناول قا
فريقية للملكية الفكريةاملصنفات الأدبية والفنية معا. وتنص  للكور و عىل تضمن الف وقانون تونس المنوذيج اتفاقية املنظمة الأ

الفوللكور" كفئة خمتلفة من املصنفات  مناملصنفات العلمية أأيضا. وتعرتف أأغلبية الأنظمة املذكورة "ابملصنفات املس تلهمة 
وحيتاج اس تخداهما لأغراض جتارية موافقة هيئة خمتصة.

67
 

 الإجراء الشلكي

يعرف قاموس بالكس لو الإجراء الشلكي عىل أأنه نقطة صغرية من نقاط املامرسة جيب احرتاهما عادة عىل الرمغ من أأهنا تبدو 
معينة. ويف س ياق حق املؤلف، حييل مصطلح "الإجراء الشلكي" اإىل رشط غري هممة، وذكل من أأجل حتقيق نتيجة قانونية 

يداع نسخ أأو تسجيل، يتعني الوفاء به كرشط لكتساب حق  دراج مالحظة حق املؤلف أأو اإ داري، مثل اإ جرايئ أأو اإ اإ
نفاذها(. ماكنية اإ املؤلف أأو احلقوق اجملاورة وللمتتع هبذه احلقوق وممارس هتا )مبا يف ذكل اإ

68
محلاية املصنفات  اتفاقية برنىل وبناء ع 

دبية والفنية معاهدة و (تريبس)اتفاق اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية املتصةل ابلتجارة و (0970) الأ
داء والتسجيل الصويتو حق املؤلف الويبو بشأأن جراء  هتاممارس و  ، ل خيضع المتتع ابحلقوقمعاهدة الويبو بشأأن الأ لأي اإ

.شلكي
69

 

                                                
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. 
69

معاهدة الويبو  من 31( من معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، واملادة 01)31( من اتفاق تريبس، واملادة 0)9( من اتفاقية برن، واملادة 3)1املادة  
 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by. انظر أأيضا سجيل الصويتبشأأن الأداء والت 

WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, p. 291. 
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 املواد الوراثيةااجلينية

ف املادة  "املواد اجلينية" عىل أأهنا "أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو ( 0993) اتفاقية التنوع البيولويجمن  3تعر 
ح كذكل أأن من املمكن فهم مصطلح املواد الوراثية  جرثويم أأو غريها من الأصول حتتوي عىل وحدات عامةل للوراثة". واقرت 

."مواد من أأي مصدر بيولويج حتتوي عىل وحدات وراثية عامةل أأو لها وظيفة"عىل أأنه 
70

 

 املوارد الوراثيةااجلينية

ف املادة  القمية الفعلية أأو  د اجلينية ذاتاملوارد اجلينية" عىل أأنه "املوامصطلح "( 0993) اتفاقية التنوع البيولويجمن  3تعر 
 احملمتةل".

ف املادة  نديز رمق جامعة دول قرار من  0وتعر  ىل املوارد الوراثية 290الأ "املوارد الوراثية" معومًا عىل ( 0996) بشأأن النفاذ اإ
 ."مجيع املواد البيولوجية اليت حتتوي عىل معلومات وراثية ذات قمية أأو ذات قمية فعلية أأو حممتةل"أأهنا 

ف م  اجلبةل اجلرثومية يف "رسد منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة )الفاو( ملصايد الأسامك هذا املصطلح عىل أأنه ويعر 
النبااتت أأو احليواانت أأو الاكئنات الأخرى اليت حتتوي عىل صفات مفيدة ذات قمية فعلية أأو حممتةل. ويه مجموع لك 

نة التشكيالت اجلينية اليت تتكون أأثناء معلية تطور  ."الأنواع املدج 

ىل املوارد الوراثية ابس تخدام مصطلحات خمتلفة، ومهنا:  وتشري صكوك قانونية أأخرى اإ

غذية والزراعةمن  3املادة  د ر ، ويه تعرف مصطلح "املوا(3110) معاهدة الفاو ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأ
بايت مبا يف ذكل مواد الإكثار اجلنيس أأو اخلرضي اليت حتتوي وحدات الوراثية النباتية" عىل أأهنا "أأي مواد ذات أأصل ن 

 وظيفية للوراثة".

، ويه تعرف املوارد الوراثية (0992) مدونة الفاو لقواعد السلوك ادلولية يف مجع ونقل اجلبةل اجلرثومية النباتيةمن  3واملادة 
 النبااتت".النباتية عىل أأهنا "مواد الإكثار اجلنيس أأو اخلرضي يف 

غذية والزراعة)أأ( من  0.3واملادة  ف هذا املصطلح 0912) تعهد الفاو ادلويل بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأ (، ويه تعر 
( الأصناف املزروعة احلالية والأصناف اليت أأنتجت 0عىل أأنه "مواد التاكثر التناسيل أأو اخلرضي للفئات النباتية التالية: )

( والأنواع الربية والعشبية اليت تعترب من 2( والأصناف البدائية )الساللت الأرضية(؛ )2صناف املنقرضة؛ )( والأ 3حديثًا؛ )
( واملواد الوراثية اخلاصة )مبا يف ذكل الأصناف الرفيعة والعادية اليت تنتج من 1الأقارب القريبة من الأصناف املزروعة؛ )

ىل "الوحدات العامةل للوراثة". هذا اريشول ي برامج الرتبية والطفرات(".   لتعهد ادلويل اإ

ليه. بل يعرفه  توجيه ول تس تخدم سائر الصكوك القانونية بشأأن امللكية الفكرية مصطلح "املواد البيولوجية" ول تشري اإ
املعلومات الوراثية  املادة اليت حتتوي عىل"عىل أأنه ( 0991) الاحتاد الأورويب بشأأن امحلاية القانونية لخرتاعات البيوتكنولوجيا
 ."واليت ميكن أأن تس تنسخ نفسها أأو أأن ت س تنسخ يف نظام بيولويج

املادة القادرة عىل أأن "، ينبغي أأن يتضمن هذا املصطلح عبارة ملدونة اللواحئ التنظميية الفيدرالية للولايت املتحدةوطبقًا 
 ."تس تنسخ نفسها بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة

                                                
70

)مفهوم "املوارد اجلينية" يف اتفاقية التنوع البيولويج وارتباطها بنظام دويل عامل بشأأن النفاذ  UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1انظر الوثيقة  
 .1وتقامس املنافع(، الصفحة 
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ن املوارد البيولوجية "تتضمن املوارد اجلينية، أأو الاكئنات أأو أأجزاء (0993) اتفاقية التنوع البيولويجن م 3ووفقًا للامدة  ، فاإ
 مهنا أأو أأية عشائر أأو عنارص حيوانية أأو نباتية أأخرى للنظام الإيكولويج تكون ذات قمية فعلية أأو حممتةل للبرشية".

 الرتاث )اخلاص ابلشعوب الأصلية(

ىل املواد اليت يصفها  حييل "تراث الشعوب الأصلية" )وغريها من الشعوب( أأو "الرتاث الثقايف الأصيل" بشلك واسع اإ
 أأعدته، اذلي 3111لس نة ، مرشوع املبادئ العامة واملبادئ التوجهيية املتعلقـة حبامية الرتاث الثقايف للشعوب الأصلية

يرياك  يرين دايس، -السيـدة اإ  02و 02و 03. وتتضمن الفقرات لجنة الفرعية لتعزيز وحامية حقوق الإنسانال  رئيسة ومقررة اإ
 من املبادئ املذكورة التعاريف.

ن تراث الشعوب الأصلية هو ذو طابع جامعي ويتأألف من مجيع املواد واملواقع واملعارف، مبا فهيا "ما ييل:  03ويأأيت يف الفقرة  اإ
ينتقالن من جيل اإىل جيل، واليت تعترب خاصة بشعب معني أأو بأأراضيه اليت اللغات، اليت ظلت طبيعهتا أأو اس تخداهما 

يس تخدهما اس تخداما طبيعيا تقليداي. ويشمل تراث أأي شعب أأصيل أأيضا املواد واملواقع واملعارف والأعامل الأدبية أأو الفنية 
ىل تراثه. حياهئا مس تقبال ابلستناد اإ بداعها أأو اإ يشمل تراث " مبا ييل: 02فيد الفقرة وت " اليت قد يقوم ذكل الشعب ابإ

ف يف اتفاقيات  منظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة الشعوب الأصلية مجيع املمتلاكت الثقافية املنقوةل عىل النحو املعرز
موز والتصماميت ذات الصةل؛ ومجيع أأنواع الأعامل الأدبية والفنية مثل املوس يقى والرقص والغناء والشعائر والر  (اليونسكو)

بَل هذه الشعوب؛ ومجيع  الفنية والرواايت والشعر؛ ومجيع أأشاكل الواثئق املتعلقة ابلشعوب الأصلية والواثئق املدونة من قِّ
بداعات القامئة عىل تكل  أأنواع املعارف العلمية والزراعية والتقنية والطبية والبيئية واملتصةل ابلتنوع احليوي، مبا يف ذكل الإ

البرشي؛ وامللكية الثقافية غري  والرفات، والأنواع املس تنبتة، والعالجات والأدوية، واس تخدام النبااتت واحليواانت؛ املعارف
 ما ييل: 02وتتضمن الفقرة " املنقوةل، من قبيل املواقع املقدسة واملواقع ذات الأمهية الثقافية والطبيعية والتارخيية؛ واملدافن.

ال ك، قد يكونون مه الشعب بأأمكهل، أأو أأرسة أأو عشرية معينة، أأو رابطة للك عنرص من عنارص تراث " الشعوب الأصلية م 
ال ك الرتاث طبقا لعادات جامعةأأو  امني عليه. وجيب حتديد م  ، أأو أأفرادًا مت تعلميهم أأو تلقيهنم بصفة خاصة ليكونوا مه القَو 

ولأغراض هذه املبادئ التوجهيية، يعين "الرتاث الثقايف الأصيل" الإبداعات " الشعوب الأصلية ذاهتا وقوانيهنا وممارساهتا.
والتجليات واملنتجات امللموسة وغري امللموسة اليت تتكون من عنارص ختص ثقافة شعب أأصيل ويقوم هذا الشعب أأو أأفراد 

ذا اكن الإبداع يربز أأشاكل التعبري الأديب أأو الفين  أأو العلمي التقليدي للشعب. وتش متل هذه منه بتطويرها واحلفاظ علهيا، اإ
وما يرتبط هبا من أ لت وقطع ومصنوعات  -الإبداعات والتجليات واملنتجات عىل املامرسات والتصويرات وأأشاكل التعبري

أأيضا  . ويشمل الرتاث الثقايف الأصيلمن تراهثا الثقايف اً جزء هافرادصلية وأأ الأ  الشعوباليت تعتربها  –أأماكن ثقافية مواقع و و 
املعارف الناجتة عن النشاط الفكري والاستبصار يف س ياق تقليدي، كام يشمل ادلراية العلمية واملهارة والابتاكر واملامرسة 

ىل املعارف اليت جتسدها أأمناط احلياة التقليدية لشعب أأصيل، أأو مما يندرج يف أأنظمة املعارف التقليديةوالتعمل  ، ابلإضافة اإ
الشعوب الأصلية ابس مترار تراهثا الثقايف اذلي تتناقهل الأجيال دد ا الأجيال. وجتهتتناقلملعارف املقننة اليت اليت تتضمهنا أأنظمة ا

وذكل اس تجابة لتغري يف بيئهتا وتفاعلها مع الطبيعة والتارخي، ومينحها ذكل الرتاث الثقايف اإحساسًا ابلهوية والاس مترارية.
71

 

 الأصلية واحمللية امجلاعات

موحد و  عام تعريفوما من . معمقة ش مس تفيض ودراسةاقحمل نالأصلية واحمللية"  )أأو اجملمتعات( امجلاعاتطلح "مصما زال 
تنص يف مادهتا  ، حيث(0993) اتفاقية التنوع البيولويجيف  الأصلية واحمللية" امجلاعات"وقد ورد مصطلح  .للمصطلح

، رهنا بترشيعاته القيام( ي ]...[) متعاقد، قدر الإماكن وحسب الاقتضاء، مبا ييل: فيقوم لك طر ")ي( عىل ما ييل: 1
الوطنية، ابحرتام املعارف والابتاكرات وممارسات اجملمتعات الأصلية واحمللية اليت جتسد أأساليب احلياة التقليدية ذات الصةل 

                                                
71

، صليةاملتعلقة ابلرتاث الثقايف للشعوب الأ  ةاس تعراض مرشوع املبادئ العامة واملبادئ التوجهيي، وضع املعايري: الأولوايت املقبةل لأنشطة وضع املعايري 
 .3116 ويوني E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5 ،16 الوثيقة ورقة معل مقدمة من الس يد يوزو يوكوات وجملس شعب الصايم،
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فاظ علهيا وصوهنا وتشجيع تطبيقها عىل أأوسع نطاق، بصيانة التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار، واحل
مبوافقة ومشاركة أأحصاب هذه املعارف والابتاكرات واملامرسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع اليت تعود من اس تخدام 

ارد اجلينية بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املو . وورد املصطلح نفسه يف ]...["املامرساتوالابتاكرات و هذه املعارف 
 .(3101) والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج

 روابط عريقةجملمتعات اليت لها اب فاااعرت مصطلح "اجملمتعات الأصلية واحمللية" ( 0993) اتفاقية التنوع البيولويجواس تخدمت 
حيث ميكن تعريف امجلاعات احمللية بأأهنا "جامعة برشية يف منطقة  72.اعتادت العيش فهيا أأو اس تخداهما لأرايض واملياه اليتاب

يكولوجية معينة تعمتد بشلك مبارش عىل تنوعها البيولويج وبضائع وخدمات نظاهما الإيكولويج يف لك أأوجه معيش هتا أأو  اإ
الاعامتدية، وتشمل املزارعني والصيادين والرعاة وساكن بعضها، طورت أأو اكتسبت معارف تقليدية كنتيجة لهذه الصةل 

 73الغاابت وغريمه."

سهام البدلان املتشاهبة التفكري يف مرشوع املواد بشأأن حامية "اجملمتعات احمللية" مس تخدم يف وثيقة ومصطلح  أأشاكل "اإ
سهام البدلان املتشاهبة التفكري يف مرشوع املواد وثيقة ( و WIPO/GRTKF/IC/19/9)الوثيقة  "التعبري التقليدي "اإ
( من لكتا الوثيقتني عىل 3)3(. حيث تنص املادة WIPO/GRTKF/IC/19/10)الوثيقة  "املعارف التقليديةبشأأن حامية 

ام هو هذه املادة، يشمل مصطلح "اجملمتعات احمللية" أأي تصنيف للهوية الاجامتعية والثقافية دلوةل عضو كأأنه: "لأغراض 
 معرف يف القانون احمليل."

غذية والزراعة )الفاو( معاهدة واس ت عمل هذا املصطلح كذكل يف  غذية منظمة الأ ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأ
ذ أأن املادة والزراعة : ن يقوم بوجه خاص مبا ييل حبسب ما هو مالمئ]...[ أأ عىل لك طرف متعاقد"تقيض مبا ييل:  0.1. اإ

قاربتشجيع الصيانة يف املوقع ( د.[ )].. نتاجاحملصولية الربية والنبااتت الربية  للأ ، مبا يف ذكل يف مناطق محمية من الأغذية لإ
وجاءت عبارة "اجملمتعات احمللية والأصلية" يف  .]...["واحمللية الأصلية، هجود اجملمتعات أأخرى أأمورخالل د م، مضن مجةل 

 أأقالّيواملزارعون يف مجيع  والأصليةالهائل اذلي قدمته اجملمتعات احمللية  الأطراف املتعاقدة ابلإسهام : "تعرتف0.9 املادة
ن يقوم بوجه خاص مبا ييل حبسب أأ  عىل لك طرف متعاقد: "0.1واس ت عملت عبارة "اجملمتعات احمللية" يف املادة  ".]...[العامل

وصيانة مواردمه الوراثية  لإدارةسب ما هو مالمئ زارعني وجممتعاهتم احمللية، حب د م هجود امل أأوتشجيع ( ج: ]...[ )ما هو مالمئ
 ". ]...[والزراعة عىل مس توى املزرعة للأغذيةالنباتية 

بروتوكول سواكومباند فقد وردت عبارة "امجلاعة احمللية أأو التقليدية" يف  واعمتدت صكوك قانونية أأخرى مصطلحات خمتلفة:
. (3101) حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكورياذلي اعمتدته املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية بشأأن 

 ."، حيامث اكن الس ياق يسمح بذكلةأأو التقليدي ةاحمللي يشمل امجلاعة 'امجلاعة"'اصطالح عىل أأن  0.3وتنص املادة 

ف املادة الأوىل من  نديز رمققرار جامعة وتعر  ىل املوارد الوراثيةبشأأن ا 290 دول الأ "امجلاعة الأصلية أأو ( 0996) لنفاذ اإ
فريقي أأو احمللية" بأأهنا  فئات من  االاجامتعية والثقافية والاقتصادية عن غريه هاظروف متزيها برشية  مجموعة"الأمريكية من أأصل اإ

الاجامتعية وحتافظ عىل مؤسساهتا  اصةاخل اترشيعاهت أأو هاأأو تقاليد اداهتايف ظل لع لكيا أأو جزئياتنتظم ، ةالوطني امجلاعة
 "برصف النظر عن وضعها القانوين.، جزء مهنا الس ياس ية أأوو الاقتصادية والثقافية و

                                                
72

 بشأأن فرزلخرباء لأأعدهتا الأمانة العامة للمنتدى ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصلية حللقة معل  مرجعيةاحمللية، ورقة  أأو امجلاعات مفهوم اجملمتعات 
 .UNEP/CBD/WS-CB/LAC/1/INF/5 الوثيقة (. انظر أأيضاPFII/2004/WS.1/3/Add.1بياانت )ال 

73
انظر اتفاقية التنوع البيولويج، وضع عنارص الأنظمة اخلاصة محلاية املعارف التقليدية والاخرتاعات واملامرسات،  

 .1، الصفحة UNEP/CBD/WG8J/4/INF/18 الوثيقة
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ف ا  مجموعة"بأأهنا  "ةاحمللي اعة"امجل 3110أأغسطس  32املؤرخ  16-2,186 من القانون الربازييل املؤقت رمق" 2"7 ملادةوتعر 
افظ حتو ، داهتاجيال بعد جيل ولها عا الثقافيةظروفها من حيث  تمتزيالكيلومبو، م املنحدرون من جامعاتفهي نمب من الناس،

 "الاجامتعية والاقتصادية. اعىل مؤسساهت

 املعارف الأصلية

وهبذا املعىن . وتس تخدهما"أأصلية"  تكونوالشعوب والأمم اليت  امجلاعات املعارف اليت تكون يف حوزة يه املعارف الأصلية
ذًا فاملعارف الأصلية يه جزء من املعارف التقليدية، التقليدية ل عارف املالأصلية" يه  "املعارفتكون  لشعوب الأصلية. اإ

ىل املعارف اليت يه يف ولكن املعارف التقليدية ليست ابلرضورة أأصلية . ومع ذكل، فاإن املصطلح يس تخدم أأيضا لالإشارة اإ
ذاهتا "أأصلية". وهبذا املعىن، ميكن اس تخدام أأي من املصطلحني "املعارف التقليدية" أأو"املعارف الأصلية" بدل من حد 
 74.ال خر

 الأصلية الشعوب

 .هلموحد و  عام تعريفوما من . معمقة ش مس تفيض ودراسةاقحمل نالأصلية"  الشعوبمصطلح "ما زال 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق ويقر  نسان حبلشعوب بمتتع هذه ا( 3117) الشعوب الأصليةاإ عىل قدم املساواة مع قوق الإ
زاء ىل تعزيز الاحرتام املتبادل و  ويريمالمتيزي الثقايف  الشعوب الأخرى اإ ومع بني الشعوب الأصلية وادلول.  الطيبةعالقات الاإ

م ذكل،  نه ل يقد   "الشعوب الأصلية". ملصطلح تعريفافاإ

املقرر  هاااليت أأجر  راسةالوارد يف ادللأصيل" امفهوم " اليت متثلهم أأن وصفالشعوب الأصلية واملنظامت وترى الكثري من 
مشلكة المتيزي ضد بشأأن  ،الس يد مارتينزي كوبو ،اخلاص للجنة الفرعية ملنع المتيزي وحامية الأقليات التابعة للأمم املتحدة

يه تكل اليت تعترب "ة الأصليوالأمم متعات والشعوب فاإن اجمل راسة وحسب ادلمقبول. معيل تعريف هو  الساكن الأصليني
، ممتزية عن أأراضهياللمجمتعات السابقة للغزو والسابقة لالس تعامر اليت تطورت عىل  ااترخيي ااس مترار  لأهنا تشلك نظرانفسها، 
رة  فئاتشلك يف الوقت احلارض وت  . أأو عىل أأجزاء مهنا الأرايضعىل هذه  هتمين ال ناجملمتع الأخرى اليت  فئات  يفغري مس يطِّ
ثنية وهوي من أأراض أأجدادهاما ورثته عن  وقايةعىل ويه مصممة اجملمتع  ىل الأجيال القادمة ابعتبارهام  هامونقل  يهتاموتمن هتا الإ اإ
 ".وجودها كشعوب، وفقًا لأمناطها الثقافية ومؤسساهتا الاجامتعية ونظمها القانونية ارس متر اأأساس 

من اتفاقية منظمة العمل ادلولية املعنية ابلشعوب الأصلية والقبلية يف البدلان املس تقةل عىل أأن التفاقية  0املادة  وتنص
 :تنطبق عىل

الشعوب القبلية يف البدلان املس تقةل، اليت متزيها أأوضاعها الاجامتعية والثقافية والاقتصادية عن القطاعات  ")أأ(
اليت تنظم مركزها القانوين، لكيا أأو جزئيا، عادات أأو تقاليد خاصة هبا، أأو قوانني أأو الأخرى من امجلاعة الوطنية، و 

 لواحئ تنظميية خاصة؛

                                                
74

تقرير الويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأأن امللكية الفكرية واملعارف : املعارف التقليدية وتطلعاهتم يف جمال امللكية الفكريةاحتياجات أأحصاب انظر " 
قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف الأشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية . وانظر أأيضا 32"، الصفحة (0999-0991التقليدية )

 .من املرفق 20(، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 الوثيقة)
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الشعوب يف البدلان املس تقةل، اليت تعترب شعواب أأصلية بسبب احندارها من الساكن اذلين اكنوا يقطنون البدل  )ب(
ليه البدل وقت غزو أأو اس تعام قلامي جغرافيا ينمتي اإ ر أأو وقت رمس احلدود احلالية لدلوةل، واليت، أأاي اكن مركزها أأو اإ

"القانوين، ل تزال حتتفظ ببعض أأو باكمل مؤسساهتا الاجامتعية والاقتصادية والثقافية والس ياس ية اخلاصة هبا.
75

 

ِّف قامئة الاختصارات واملصطلحات اليت وضعها برانمج الأمم املتحدة للبيئة "الشعوب الأصلية" كام ييل: "ل يوجد  وتعر 
لهيا ابعتبارها تشمل اجملموعات الثقافية ومن ينحدرون مهنا، اذلين هلم اس مترار اترخيي أأو  تعريف عام وموحد. وعادة ما ينظر اإ

ما قبل يرتبطون مبنطقة معينة، أأو جزء  من منطقة معينة، واذلين يسكنون املنطقة حاليا أأو اكنوا يسكنوهنا فامي س بق اإ
ىل  –اس تعامرها أأو مضها أأو جنبا اإىل جنب مع مجموعات ثقافية أأخرى أأثناء تكون دوةل  أأمة، أأو بشلك مس تقل أأو منعزل اإ

، حافظوا جزئيا عىل الأقل عىل صفاهتم اللغوية أأمة، واذلين، ابلإضافة اإىل ذكل –حد كبري عن تأأثري الس يادة املفرتضة دلوةل 
والثقافية والاجامتعيةاالتنظميية املمزية، وظلوا بذكل ممتزيين اإىل حد ما عن التجمعات البرشية احمليطة هبم وعن الثقافة املهمينة 

ِّف نفسها كشعوب أأصلية، وتكل اليت تعرت  –لدلوةل  ف هبا جامعات الأمة. كام أأن املصطلح يشمل الشعوب اليت تعر 
 76أأخرى."

ويس تعمل البنك ادلويل مصطلح "الشعوب الأصلية" مبعىن عام لالإحاةل اإىل مجموعات ممزية تتسم ابلصفات التالية عىل درجات 
 متنوعة:

 تعريف اذلات كأفراد من مجموعة ثقافية أأصلية ممتزية واعرتاف الغري هبذه الهوية؛ "0"

زية جغرافيا أأو بأأرايض الأجداد يف منطقة املرشوع وابملوارد الطبيعية والارتباط امجلاعي ببيئة سكنية مم "3"
 املوجودة يف هذه البيئات السكنية والأرايض؛

ومؤسسات عرفية ثقافية أأو اقتصادية أأو اجامتعية أأو س ياس ية مس تقةل عن مؤسسات اجملمتع والثقافة  "2"
 السائدين؛

غة الرمسية للبدل أأو الإقلّي.ولغة أأصلية، خمتلفة يف غالب الأحيان عن الل "2"
77

 

يفاد بشأأن الاندماج مع الشعوب الأصلية، اليت أأعدها الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية  ، فتنص عىل IFADأأما س ياسة الإ
ىل  78أأنه "متاش يا مع املامرسة ادلولية يفاد تعريفا عامال للشعوب الأصلية يستند اإ ولأغراض هذه الس ياسة، سيس تخدم الإ

 التالية:املعايري 

 الأس بقية الزمنية، فامي يتعلق ابحتالل منطقة معينة واس تخداهما؛ -

                                                
75

 .بشأأن الشعوب الأصلية والقبلية يف البدلان املس تقةل 069منظمة العمل ادلولية رمق  من اتفاقية 0املادة  
76

وقع التايل: متاح عىل املوهو  29لفائدة مفاويض التفاقات املتعددة الأطراف بشأأن البيئة، الصفحة  برانمج الأمم املتحدة للبيئةمصطلحات  مرسد 
<http://www.unep.org/delc/portals/119/Glossary_terms%20_for_Negotiators_MEAs.pdf.> 

77
 Operational Policy 4.10 on Indigenous Peoples, World Bank 2005; John Henriksen: Key Principles inانظر  

Implementing ILO Convention No. 169, 2008. 
78

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق 0919بشأأن الشعوب الأصلية والقبلية ) 069احلاش ية جزء من التعريف[ اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق ]هذه   (، واإ
دى الأمم (، ومنت3111(، املبادئ التوجهيية املتعلقة بقضااي الشعوب الأصلية، اليت وضعهتا مجموعة الأمم املتحدة الإمنائية )3117الشعوب الأصلية )

اي الأصلية، وعقد الأمم املتحدة ادلامئ املعين ابلقضااي الأصلية )التابع لقسم الشؤون الاقتصادية والاجامتعية(، ومجموعة ادل م بني الواكلت املعنية ابلقضا
نفس املعايري يف س ياس هتا املتعلقة ابلشعوب  املتحدة ادلويل الثاين املتعلق خبطة العمل العاملية للشعوب الأصلية )انظر املرفق الأول(. وتس تخدم الفاو

 <(.http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.pdfالأصلية والقبلية )ويه متاحة عىل املوقع التايل: >
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الإدامة الطوعية للمتزي الثقايف، اذلي قد يشمل جوانب اللغة، والتنظّي الاجامتعي، وادلين والقّي الروحية،  -
نتاج، والقوانني، واملؤسسات؛  وأأمناط الإ

 الأخرى أأو سلطات ادلوةل هبذه الشعوب كجامعات ممتزية؛التعريف اذلايت، وكذكل اعرتاف امجلاعات  -

 79التعرض لالإخضاع أأو الهتميش أأو الإبعاد أأو الاستبعاد أأو المتيزي." -

أأعدها برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ عىل أأنه: "...  80برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ والشعوب الأصلية: تنص س ياسة لالإدماج
عادة )أأو حتافظ عىل ارتباطها( بأأرايض أأجدادها املمتزية جغرافيا؛ )ب( ويه متيل للمحافظة عىل  تعيش الشعوب الأصلية )أأ(

مؤسساهتا الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية اليت تمتزي هبا داخل أأراضهيا؛ )ج( ويه تتطلع عادة لالحتفاظ بمتزيها الثقايف 
ِّف نفسها كشعوب أأصلية أأو قبلية. ورمغ هذه واجلغرايف واملؤسيس بدل من الاندماج لكيا يف اجملمتع  الوطين؛ )د( ويه تعر 

نه ل يوجد تعريف واحد مقبول للشعوب الأصلية يعرب عن تنوعها كشعوب. وعادة ما ي نظر للتعريف  الصفات املشرتكة، فاإ
ذا اكنت اجملموعات تعترب أأصل  ىل جانب اذلايت كشعوب أأصلية أأو قبلية ابعتباره معيارا أأساس يا لتحديد ما اإ ية أأو قبلية، اإ

 معايري متغرية أأخرى مثل "اللغة املنطوقة" و"املوقع أأو الرتكز اجلغرايف".

املش تقة  نظام محلاية املعارف امجلاعية للشعوب الأصلية اعامتدبشأأن  3113يوليو  32املؤرخ  37100قانون بريو رمق وجاء يف 
نشاءقبل  تمتتع حبقوق اكنت موجودةشعوب أأصلية " يه"الشعوب الأصلية" أأن  من املوارد البيولوجية فظ توحت دوةل بريو،  اإ

اتصال هبا،  عية أأو اليت لاطو عن الشعوب اليت تعيش يف عزةل وتشمل . هبويهتا هذهعرتف تو  حمددة نطقةوتقّي مب ، هتاثقافب 
ىل  ضافة اإ ثين" أأو "سلفي" أأو "حميل" أأو " يشمل "بدايئ" أأو "تقليدي" أأو "اإ أأصيل"مصطلح و الريفية واحمللية.  مجلاعاتااإ

 لها. مكرادفوجيوز اس تخدامه  من هذا القبيلأأي لكمة أأخرى 

يقال "( 0)مبا ييل: " بدايئ"لكمة  أأكسفوردف قاموس . ويعر  ذو صةل ابملوضوع " هو مصطلحالبدايئ الشعب"ومصطلح 
 اقطن بدلي"( 3) "؛، أأصيلحميل حبت؛ القدميةالعصور  ذمن ما موجود يف أأرضأأي  لشعوب والنبااتت واحليواانت:ل ابلنس بة 

ىل الساكن الأصليني" (2) "؛جاء هبم ومن قبل وصول املس تعمر الأورويب تهلحي أأو  ، أأو هل عالقة يف أأسرتاليا أأو لغاهتم ينمتي اإ
 ".هبم، أأو يشلك مسة من سامهتم

 ".كندا من الهنود والإنويت واخملتلطني شعوب تشمل كندايف  البدائية الشعوب" عىل أأنمن دس تور كندا  21 وتنص املادة
لنحو التايل: اليت تس هتدفها عىل اموعة اجمل 0996 املنشأأة س نةاللجنة امللكية الكندية املعنية ابلساكن الأصليني وحددت 

 ".ن الشعوب الأصلية يف أأمرياك الشامليةالتارخي م انبثقت عرباليت  الأساس ية الكياانت الس ياس ية والثقافية"

للمجمتعات السابقة للغزو  ااترخيي ااس مترار  لأهنا تشلك نظرايه تكل اليت تعترب نفسها، ة الأصليوالأمم الشعوب و وامجلاعات 

أأو عىل  الأرايضعىل هذه  هتمين ال ناجملمتع الأخرى اليت  فئات، ممتزية عن أأراضهياوالسابقة لالس تعامر اليت تطورت عىل 
رة  فئاتحلارض شلك يف الوقت اوت  . أأجزاء مهنا  من أأراض أأجدادهاما ورثته عن  وقايةعىل ويه مصممة اجملمتع  يفغري مس يطِّ

ثنية وهوي ىل الأجيال القادمة ابعتبارهام أأساس  هامونقل  يهتاموتمن هتا الإ وجودها كشعوب، وفقًا لأمناطها الثقافية  ارس متر ااإ
.ومؤسساهتا الاجامتعية ونظمها القانونية

81
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 <.http://www.ifad.org/english/indigenous/documents/ip_policy_e.pdfمتاحة عىل موقع: > 
80

 <.http://www.hreoc.gov.au/social_justice/conference/engaging_communities/unpan021101.pdfمتاحة عىل موقع: > 
81

، وثيقة صادرة عن الأمم املتحدة، شلكة المتيزي ضد الساكن الأصلينيمب  ودراس هتا املتعلقةجنة الفرعية ملنع المتيزي وحامية الأقليات التابعة للأمم املتحدة الل  
 (.0916) 279، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 الوثيقة
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 التعدي

ن التعدي هو فعل ميس حبق من احلقوق الاس تئثارية لصاحب حق يف امللكية الفكرية. ويف حسب قاموس  بالكس لو، فاإ
ن التعدي فعل يرتكب بشأأن مصنف محمي بناء عىل حق املؤلف أأو موضوع  جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلتحديد، فاإ

و احلقوق اجملاورة املعنية يف الوقت اذلي يكون فيه محمي بناء عىل احلقوق اجملاورة دون ترخيص من صاحب حق املؤلف أأ 
جناز فعل غري مرخص  هذا الرتخيص لزما. وقد ل تكون املسؤولية عن التعدي فقط عىل أأساس املسؤولية املبارشة )عن اإ

به يف حد ذاته(، بل أأيضا عىل أأساس "املسؤولية ابملشاركة" أأو "املسؤولية ابلإانبة".
82

 

 الوضع الطبيعي

، فاإن "الظروف يف الوضع الطبيعي" تعين "الظروف اليت توجد فهيا املواد (0993) اتفاقية التنوع البيولويجمن  3للامدة وفقًا 
نة أأو املس تنبتة، يف احمليطات اليت تطور فهيا  اجلينية داخل النظم الإيكولوجية واملوائل الطبيعية، يف حاةل الأنواع املدج 

 خصائصها املمزية".

 يف غري امللموسالرتاث الثقا

ف كيشء "يأأخذ أأو  حسب قاموس بالكس لو، فاإن "غري ملموس" حييل اإىل يشء بدون شلك مادي. أأما "ملموس"، في عر 
دراكه."  ميكل شالك ماداي أأو جسدا ميكن ملسه ورؤيته واإ

، "الرتاث 3112، لس نة غري املاديمحلاية الرتاث الثقايف  منظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة )اليونسكو(اتفاقية وتعرف 
وما يرتبط هبا من أ لت وقطع  -الثقايف غري امللموس" بأأنه "املامرسات والتصورات وأأشاكل التعبري واملعارف واملهارات

يف ، جزءا من تراهثم الثقايف. وهذا الرتاث الثقاداليت تعتربها امجلاعات واجملموعات، وأأحياان الأفرا -ومصنوعات وأأماكن ثقافية
تبدعه امجلاعات واجملموعات من جديد بصورة مس مترة مبا يتفق مع بيئهتا وتفاعلها مع  غري املادي املتوارث جيال عن جيل

الطبيعة واترخيها، وهو يمني دلهيا الإحساس هبويهتا والشعور ابس متراريهتا، ويعزز من مث احرتام التنوع الثقايف والقدرة الإبداعية 
احلس بان لأغراض هذه التفاقية سوى الرتاث الثقايف غري املادي اذلي يتفق مع الصكوك ادلولية القامئة  البرشية. ول يؤخذ يف

 املتعلقة حبقوق الإنسان، ومع مقتضيات الاحرتام املتبادل بني امجلاعات واجملموعات والأفراد والتمنية املس تدامة". 

يف جمالت مهنا ما ييل: أأ( التقاليد وأأشاكل التعبري الشفهية مبا فهيا وحسب التفاقية، يتجىل "الرتاث الثقايف غري امللموس" 
اللغة كواسطة للتعبري عن الرتاث الثقايف غري امللموس؛ ب( وفنون الأداء؛ ج( واملامرسات الاجامتعية والطقوس 

 لطبيعة والكون؛ ه( واحلرف التقليدية. ابوالاحتفالت؛ )د( واملعارف واملامرسات املتعلقة 

 سالمةال 

دخال تعديالت أأو تغيريات بدون ترخيص عىل املصنفات. احلق يف السالمة هو احلق يف منع اإ
83
ل س نة وبعد مراجعة بروكس 

دبية والفنية لتفاقية برن 0929 ىل التفاقية منع الأفعال الأخرى الضارة ابملصنفات (0970) محلاية املصنفات الأ ، أ ضيف اإ
 .)اثنيا((6)املادة  املؤلف ومسعتهواليت من شأأهنا املساس برشف 
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 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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 ة الفكرية للنفاذ وتقامس املنافعمبادئ توجهيية بشأأن امللكي

أأيدت اللجنة احلكومية ادلولية منذ جلس هتا الأوىل أأن تضطلع الويبو مبهمة وضع مبادئ توجهيية بشأأن امللكية الفكرية للنفاذ 
ح أأن تقوم تكل املبادئ التوجهي  التفاقات التعاقدية الفعلية والمنوذجية يف ل منتظمةية عىل اس تقصاءات وتقامس املنافع. واقرت 

  84شلك قاعدة بياانت تعدها الويبو وجتمع فهيا اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة ابلتنوع البيولويج.

لتكل املبادئ التوجهيية يراعي املبادئ التطبيقية اليت حددهتا اللجنة احلكومية ادلولية لوضع هذه املبادئ  85عد مرشوع أأولوأ  
ث ذكل املرشوع لحقًا لأغراض ادلورة السابعة عرشة للجنة احلكومية ادلولية.86التوجهيية د  . وح 

87  

دي املوارد الوراث  ية ومتلقهيا عندما يتفاوضون ويضعون عنارص امللكية والغرض من تكل املبادئ التوجهيية هو أأن ختدم مور 
ىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع النامجة عن ذكل ويصوغوهنا. وتبني  تكل  الفكرية يف الرشوط اليت يتفقون علهيا للنفاذ اإ

دو املوارد الوراثية وم   عىلتلقوها عندما يتفاوضون املبادئ قضااي امللكية الفكرية التطبيقية اليت من املرحج أأن يواهجها مور 
ىل طائفة عريضة من  اختالف املصاحلاتفاق أأو عقد أأو ترخيص. ويؤدي تنوع القوانني الوطنية و  دين واملتلقني اإ العملية للمور 

دي املوارد الوراثية ومتلقهيا يف  عىلاخليارات عند التفاوض  الأحاكم وصياغهتا. وعليه، قد تد م تكل املبادئ التوجهيية مور 
لكهنا ل تقدم منوذجًا واحدًا أأو مجموعة من اخليارات يف و ضامن أأن يقوم تقامس املنافع عىل رشوط منصفة يتفق علهيا الطرفان، 

 هذا الصدد.

ذكل، ل ينبغي تفسري أأي يشء يف تكل املبادئ التوجهيية عىل حنو يؤثر يف احلقوق الس يادية لدلول عىل مواردها  عنوفضاًل 
اذ وتقامس املنافع. وتكل املبادئ التوجهيية يه طوعية وتوضيحية فذكل حقها يف فرض رشوط وأأحاكم للن الطبيعية، مبا يف

قلميية أأو الوطنية    88.املعنيةوحسب. وليس من شأأهنا أأن حتل حمل الترشيعات ادلولية أأو الإ

واحلفاظ علهيا املوارد الوراثية  ية وقايةيف ك  عنوفر معلومات قمية مما يملوارد الوراثية، ابرتبط املعارف التقليدية توكثريا ما 
 90.الوراثيةتنطبق املبادئ التوجهيية أأيضا عىل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد و  89.البرشية واس تخداهما لصاحل

 التصنيف ادلويل للرباءات

ىل أأقسام وأأصناف وأأصناف فرعية وفئات.  عامل التكنولوجيا برمته فيه نقسمي نظام هريم "التصنيف ادلويل للرباءات هو  اإ
 91."حاةل التقنية الصناعية السابقة سرتجاع واثئق الرباءات عند البحث يفلل بد منه و بأأية لغة لبحثأأداة ل وهو 

. وتنص املادة 0970لس نة  اتفاق اسرتاسربغ اخلاص ابلتصنيف ادلويل للرباءاتوأأنشئ التصنيف ادلويل للرباءات مبوجب 
لرباءات  " النص اذلي أأنشئ طبقًا لأحاكم التفاقية الأوروبية للتصنيف ادلويل0يتضمن التصنيف: "عىل ما ييل: " ( منه0)3

لهيا فامي ييل 0912ديسمرب س نة  09الاخرتاع املؤرخة  "التفاقية الأوروبية"( واذلي أأصبح ساري املفعول  بعبارة )يشار اإ
" التعديالت اليت دخلت حزي التنفيذ طبقا 3؛ "0961 أأول سبمترب س نة ونرش مبعرفة سكرتري عام اجمللس الأورويب يف

                                                
84

 .WIPO/GRTKF/IC/2/3من الوثيقة  022انظر الفقرة  
85

 )املوارد الوراثية: مرشوع مبادئ توجهيية بشأأن امللكية الفكرية للنفاذ والتقامس العادل للمنافع(. WIPO/GRTKF/IC/7/9انظر الوثيقة  
86

 .11ابء، الصفحة  –، الفصل خامسًا WIPO/GRTKF/IC/2/3انظر املبادئ التطبيقية يف الوثيقة  
87

)املوارد الوراثية: مرشوع مبادئ توجهيية بشأأن امللكية الفكرية للنفاذ والتقامس العادل للمنافع:  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوثيقة  
ثة(.  صيغة حمد 

88
 املرجع السابق. 

89
 من املرفق. 2لسابق، الصفحة املرجع ا 

90
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوثيقة  

91
 . (PatentScope) الويبوركن براءات مرسد  
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" التعديالت اليت جتري بعد ذكل 2( من التفاقية الأوروبية وذكل قبل دخول هذا التفاق حزي التنفيذ؛ "3)3لأحاكم املادة 
 ".6واليت تدخل حزي التنفيذ وفقا لأحاكم املادة  1طبقا للامدة 

 النشاط الابتاكري

ن  ليه كذكل مبصطلح "عدم البداهة"( هو أأحد معايري امحلاية مبوجب اإ يتعلق مبسأأةل أأن و رباءة، الالنشاط الابتاكري )ويشار اإ
  92يكون الاخرتاع بدهييًا لشخص من أأهل املهنة.

ذا مل يكن " يعد الاخرتاع املطلوب حاميته منطواًي عىل نشاط ابتاكري، من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 22ووفقًا للامدة  اإ
 ".بدهييًا لأهل املهنة يف التارخي املقرر، وذكل مع أأخذ حاةل التقنية الصناعية كام يه حمددة يف الالحئة التنفيذية بعني الاعتبار

عىل تعريف مشابه.  012من قانون الولايت املتحدة رمق  21 املادةو  اتفاقية الرباءات الأوروبيةمن  16وتنص املادة 
 "موضوع غري بدهييي". املامثلاملصطلح  لأخريهذا اويس تخدم 

 اتفاقات الرتخيص

د منحها، باتفاقات الرتخيص  توصف أأهنا اتفاقات حتدد بعض الاس تخدامات املرصح هبا للمواد أأو احلقوق اليت حيق للمور 
ملعارف التقليدية س تخدام اابرتخيص الس تخدام املوارد الوراثية كأدوات للبحث، أأو اتفاقات ابرتخيص الومهنا اتفاقات 

 93حقوق امللكية الفكرية. غريها مناملرتبطة ابملوارد الوراثية أأو 

 التقييدات

ىل جانب  جراء فرض القيود، ووضع التقيُّد، وقيد. وحتيل لكمة "القيود"، اإ ىل اإ يل "التقييد" اإ حسب قاموس بالكس لو، حي 
ىل "احلدود" أأو "التحديدات". "الاس تثناءات"، اإ

94
احلفاظ عىل التوازن بشلك مناسب بني مصاحل أأحصاب ومن أأجل  

احلقوق واملنتفعني ابملصنفات احملمية، تسمح قوانني حق املؤلف ببعض التقييدات عىل احلقوق املالية، أأي احلالت اليت جيوز 
فهيا الانتفاع ابملصنفات احملمية دون ترخيص من صاحب احلق سواء مقابل دفع ماكفأأة أأو دون دفعها.

95
 

دبية والفنية اتفاقية برنص وتن عىل الظروف اليت ميكن فهيا تقييد حقوق املؤلفني، وابلتايل ( 0970) محلاية املصنفات الأ
السامح ابلس تعاملت احلرة.

96
جراء   ضع اختبار من ثالث خطوات لتحديد الظروف اليت ميكن أأن ي تخذ فهيا اإ وقد و 

للتقييد.
97
اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية من  02وأ درج هذا الاختبار أأيضا يف املادة  

عىل والتقييدات ، اكختبار لالس تثناءات معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفمن  01واملادة  (تريبس)اتفاق  املتصةل ابلتجارة
داء والتسجيل الصويتمعاهدة الويبو من  06املادة مجيع احلقوق املالية بناء عىل حق املؤلف. ويف  ، يغطي الاختبار بشأأن الأ

أأيضا حقوق فناين الأداء ومنتجي التسجيالت الصوتية، اليت تنص علهيا املعاهدة.
98

 

                                                
92

 .3111(، لس نة E) 219يف دليل الويبو للملكية الفكرية، منشور الويبو رمق  31انظر الصفحة  
93

 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوثيقة  
94

 "Exceptions and Limits to Copyright and Neighboring Rights"عداد بيري سريينييل، الوثيقة -WCT  ، دراسة من اإ
WPPT/IMP/1 3، الصفحة. 

95
 .<http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html>موقع الويبو اخلاص حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة:  

96
 (.0)01املادة  

97
 (.3)9املادة  

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 املواد

ل اجلبةل اجلرثومية والاكئنات اتفاقات نقل املواد يه اتفاقات تربم يف رشااكت جتارية وأأاكدميية تشمل نقل املواد البيولوجية، مث
د ومتلق، ووضع رشوط للنف املتاحة ذ اإىل مجموعات اجلبةل اجلرثومية اادلقيقة ومس تنبتات اخلالاي، لتبادل املواد بني مور 

تفاقات النفاذ وتقامس ابووضعت الويبو قاعدة بياانت  99أأو بنوك احلبوب أأو املوارد الوراثية يف وضعها الطبيعي. للجمهور
منظمة ووضعت  100املنافع املتعلقة ابلتنوع البيولويج اليت حتتوي عىل أأحاكم تعاقدية تتعلق بنقل املوارد الوراثية واس تخداهما.

عىل النحو الالزم لتنفيذ املعاهدة ادلولية بشأأن  3116التفاق املوحد لنقل املوارد واعمتدته يف س نة  (الفاوالأغذية والزراعة )
ىل املوارد ول الأ ويتضمن املرفق  101.(3110) نباتية للأغذية والزراعةاملوارد الوراثية ال  خلطوط بون التوجهيية بشأأن التوصل اإ

 عنارص تتعلق ابتفاقات نقل املواد. اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تعاملها

 احلد الأدىن جملموعة الواثئق

دارة "أأهنا بن الرباءات، ميكن تعريف احلد الأدىن جملموعة الواثئق وفقًا ملرسد معاهدة الويبو للتعاون بشأأ  الواثئق اليت عىل اإ
دارات الفحص المتهيدي و . الوجهيةحاةل التقنية الصناعية السابقة عن فهيا  أأن تبحثالبحث ادلويل  تنطبق كذكل عىل اإ

الرباءات  والإصدارات اليت ل تشمل س نداتتكل الواثئق بعض واثئق الرباءات املنشورة  وتضمادلويل لأغراض الفحص. 
الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  من 22الواردة يف قامئة ينرشها املكتب ادلويل. ويرد احلد الأدىن جملموعة الواثئق يف القاعدة 

  102".بشأأن الرباءات

أأن البحث ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرب  ف املبادئ التوجهيية بشِّ أأنه باءات احلد الأدىن جملموعة الواثئق وتعر 
لهيا ابنتظام( لأغراض البحث وفقًا للمحتوى املقصود يف الواثئق، " مجموعة الواثئق اليت ترتب ابنتظام )أأو اليت يتاح النفاذ اإ

الإصدارات ويه يف املقام الأول واثئق الرباءات مدعومة بعدد من املقالت الصادرة يف املنشورات ادلورية وغري ذكل من 
  103".الرباءات اليت ل تشمل س ندات

ىل السابعة  تهدوريف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  العامةل يف ظلادلولية  الإداراتاجامتع  توصل، 3112يف فرباير و اإ
دراج املعارف التقليدية اتفاق مبديئ عىل أأنه حلد يف ا لإصدارات اليت ل تشمل س ندات الرباءاتيف اجلزء اخلاص اب ينبغي اإ
"احلد الأدىن جملموعة  الوثيقة اعتربتفعىل سبيل املثال،  104.ال نف ذكرها عاهدةامل املنصوص علهيا يف الأدىن جملموعة الواثئق

ادلورايت املس تخدمة يف جمايل البحث  :قامئة ادلورايت –معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  املنصوص علهيا يف الواثئق
الإصدارات اليت ل تشمل س ندات من لمعارف التقليدية للمعارف التقليدية واجملةل الكورية اجملةل الهندية ل والفحص"
 الرباءات.

 الأقلية

اإىل مجموعة خمتلفة عن الأغلبية يف بعض النوايح، وتعامل أأحياان بطريقة  قاموس بالكس لويشري مصطلح "الأقلية" حسب 
والأقلية يه مجموعة يقل عدد أأفرادها عن بقية ساكن دوةل ما ويه يف وضع ل تمتتع فيه ابلهمينة، ويمتتع  خمتلفة نتيجة ذلكل.

                                                
99

 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوثيقة  
100

 .<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>متاحة عىل املوقع التايل:  
101

 .<ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/gb1/SMTAe.pdf>متاح عىل املوقع التايل:  
102

 .<http://www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html#M>املرسد متاح عىل املوقع التايل:  
103

 (.0991سبمترب  01ءات )السارية منذ من املبادئ التوجهيية بشأأن البحث ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الربا 0.3 -انظر الفقرة اتسعاً  
104

 .PCT/MIA/9/4التعاون بشأأن الرباءات الوثيقة  حلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدةا 
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ثنية ودينية ولغوية ختتلف عن خصائص ابيق الساكن ومه حيافظون ولو بصورة مضنية عىل شلك من  أأعضاؤها خبصائص اإ
أأو لغهتم.أأشاكل التضامن املوجه حنو صون ثقافهتم أأو تقاليدمه أأو ديهنم 

105
 

ثنية وأأقليات دينية ولغويةلالإعالن املتعلق حبووفقا  ىل أأقليات قومية أأو اإ قليات 0993لعام  قوق الأشخاص املنمتني اإ ، حيق للأ
المتتع بثقافهتا دون تدخل أأو أأي شلك من أأشاكل المتيزي.

106
وجيب عىل ادلول حامية وجود الأقليات وحامية هويهتا القومية أأو  

ثنية أأو الثق افية أأو ادلينية أأو اللغوية يف أأراضهيا وجيب أأن هتئي الظروف املالمئة للهنوض بتكل الهوية.الإ
107

 

ثنية أأو (0966) لعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس يةل وفقا و  ، ل ميكن يف تكل ادلول اليت تعيش فهيا أأقليات اإ
ىل مثل تكل الأقليات من حق المتتع بثقافهتم أأو ادلعوة دليهنم أأو ممارس ته أأو اس تخدام  دينية أأو لغوية حرمان أأشخاص ينمتون اإ

لغهتم ابلشرتاك مع أأعضاء أ خرين من مجموعهتم.
108

 

 المتكل غري املرشوع

 الإنلكزييالقانون الشخيص يف الرضر "يعين  "المتكل غري املرشوع" يف جمال امللكية الفكريةأأن قاموس بالكس لو جاء يف 
 للحصول عىل هانرش ت و  مؤسسة ما هامع جت اس تخدام معلومات أأو أأفاكر غري قابةل للحامية مبوجب حق املؤلف  املرتتب عىل

أأو مل  حقوق اس تئثاريةه نحمبدعه مب  يطالبمل  مصنف، أأو نسخ عن طريق املنافسة غري املرشوعة مع مؤسسة أأخرىأأرابح 
لس تخراج  ههجد أأو ماهل وأأ  هوقتقد استمثر ( أأن يكون املدعي 0: )عنارص المتكل غري املرشوع يهو . حيصل علهيا بعد
املنافسة قد ترضر من املدعي  أأن يكون( 2ستامثر مماثل، )دون القيام اباملعلومات  املدعى عليهأأن يأأخذ ( 3املعلومات، )

 ".أأخذ املعلوماتبسبب 

المتكل غري ف .الإنلكزيي يف نظام القانون املرشوعة جزء من قانون املنافسة غريهو المتكل غري املرشوع  النامج عن رضرالو 
ًذا املرشوع ينطوي  لإقامة س تخدم ي ما  كثرياخشص ما، و  مللكية رشيفغري عىل اس تخدام أأو اقرتاض غري مرشوع أأو اإ

المتكل غري املرشوع  وقد يكون. يف حد ذاهتا حق من حقوق امللكية ل تنطوي عىل التعدي عىل ادلعوى يف القضااي اليت
خشص  مكليف الواقع  ويهخشص ما  مؤمتن علهيا دلىموال أأو ممتلاكت لأ  عن طريق الغش متلاكغري مرشوع أأو  ااقرتاض
 أ خر.

طار قانوين محلاية املعارف التقليدية يف رسي لناك املعنون من مرشوع القانون 2املادة ف تعر  وعىل سبيل املثال،   لس نة ،اإ
نهتك أأحاكم هذا عىل حنو ي  اس تخداهما أأو متلكهااملعارف التقليدية أأو  اكتساب "0""بأأنه  ري املرشوع""المتكل غ 3119
اكتسب تكل الشخص اذلي  عندما يكون اس تخداهما أأو متلكهااملعارف التقليدية أأو  اكتساب فوائد من حتقيق "3" القانون،

يف حاةل اس تحاةل عدم  أأومة بوسائل غري عادةل س تخدم أأو ممتلكة أأو  بأأهنا مكتس بة عىل عملمتلكها أأو اس تخدهما املعارف أأو 
 حيقق الرشيفةلمامرسات ل خمالفأأي نشاط جتاري  "2علمه بذكل أأو أأن يكون مرتكبا لإهامل بسبب عدم علمه بذكل، "

 109."املعارف التقليدية خالل أأو غري منصفة منعادةل غري فوائد 

                                                
105

 The Protection of Minorities and، اقتبس عنه ديرت كوغلامن،0979فرانشسكو اكبوتوريت، املقرر اخلاص السابق للأمم املتحدة،  
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 
106

ثنيةأأو  قومية تقلياأأ  لىاإ  لمنتمينا صألشخاا قبحقوق لمتعلا( من الإعالن 0)3املادة   غوية، اعمتد مبوجب قرار امجلعية العامة ول دينية تقلياأأ  ىلواإ  اإ
 .0993املؤرخ يف ديسمرب  021ا27

107
 ( من املرجع ذاته.0)0املادة  

108
 3311A، اعمتد وفتح ابب التوقيع والتصديق والانضامم مبوجب قرار امجلعية العامة العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس يةمن  37املادة  
(XXI)  0976مارس  32ودخل حزي النفاذ يف  0966ديسمرب  06املؤرخ يف. 

109
 ."اإطار قانوين محلاية املعارف التقليدية يف رسي لناك" 3119يناير  10وثيقة العمل، النسخة املؤرخة  
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الاس تخدام سوء
110

 

ما  ةرباءب الانتفاع"يعين  الرباءات" يف جمال سوء الاس تخدامأأن "يف قاموس بالكس لو جاء   يحتاكر احلق الاديد لمتاخرتاع اإ
" وبصفة عامة، ينص نهتاك قوانني ماكحفة الاحتاكر.ل أأومرشوع ليشمل سلعا غري محمية ابلرباءة غري عىل حنو  املمنوح

ف مقصودة أأو ل ميكن توقعها."  قاموس بالكس لو عىل أأنه: "الاس تخدام غري الالئق، بطريقة غري القواميس سوء وتعر 
ساءة التطبيق، أأو لئقخاطئ أأو غري حصيح أأو غري اس تخدام معوما الاس تخدام بأأنه  ساءة  مصطلح قد يشريو . اإ اإ

ىل اس تخدام غري لئق أأو مفرطأأيالاس تخدام  ىل، أأو ضا اإ  الأصلية. تهأأو وظيف  اليشء  غرضالأفعال اليت تغري   اإ

 التعديل

 اتفاقية برنمن  (اثنيا)6(. وهو مصطلح مرادف للكمة تغيري. وتنص املادة قاموس بالكس لوالتعديل هو تغيري يشء ما )
دبية والفنية  الاعرتاض عىل لك حتريف أأو تشويه عىل مجةل من احلقوق، مهنا حق املصن ِّف يف( 0970) محلاية املصنفات الأ

 .يكون ضارًا برشفه أأو بسمعته هأأو أأي تعديل أ خر ملصنف

 التعبري املوس يقي

.الأصوات املوس يقيةأأشاكل التعبري املوس يقي يه أأشاكل تعبري بواسطة 
111

 

 التحريف

ىل لك فعل مؤداه قطع جزء من يشء ما أأو انزتاعه ول س امي  يشري مصطلح "التحريف" حسب قاموس أأكسفورد الإنلكزيي اإ
حدى مزيات احلقوق ء من احملتوى أأو املعىن أأو طمسه. جز الكتاب أأو أأي وثيقة أأخرى؛ وتغيري  وامحلاية من التحريف يه اإ

دبية والفنية اتفاقية برنمن  (اثنيا)6الأدبية اليت يمتتع هبا املؤلف وفقا للامدة   .(0970) محلاية املصنفات الأ

 الاحرتام املتبادل

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةيعترب  ، يف ديباجته، الاحرتام املتبادل معيارا لالإجناز يتعني (3117) اإ
وتتعلق لكمة "متبادل" بشخصني أأو أأك ر يكنان نفس املشاعر لبعضهام البعض؛  السعي اإىل حتقيقه يف جو يتسم ابلرشاكة.

 ويقامين عالقة متبادةل )قاموس أأكسفورد الإنلكزيي(.

 الرشوط املتفق علهيا

، وتنص الوراثيةبسلطة احلكومات الوطنية يف تقرير احلصول عىل املوارد ( 0993) تنوع البيولويجاتفاقية ال من  01تقر املادة 
عىل أأساس رشوط يتفق علهيا بصورة متبادةل ورهنًا بأأحاكم  –حيامث يمت  –يكون هذا احلصول فضاًل عن ذكل عىل أأن "

ىل أأن هذه املادة". وأأشارت أأمانة ا الرشوط املتفق علهيا عىل يه أأك ر طريقة شائعة لتسجيل  قودالعتفاقية التنوع البيولويج اإ

                                                
110

الأهداف  :ية املعارف التقليدية"حام اإىل نص الوثيقة" الاس تخدام"سوء  مصطلح ةضاف، اإ املكس يكوفد ندونيس يا و اإ مثل وفد ، بعض الوفود تاقرتح 
خدم يف س ياق اتفاقية س ت  امصطلح الاس تخدام لحظ أأن سوء  وفد أأسرتالياغري أأن . (WIPO/GRTKF/IC/18/5الوثيقة واملبادئ املعدةل" )

وراثية وما يقرتن هبا من معارف التنوع البيولويج يف مرشوع النص قيد التفاوض حول نظام دويل بشأأن النفاذ وتقامس املنافع املتأأتية من املوارد ال
الأفعال املنافية للرشوط املتفق علهيا بني الطرفني، أأما المتكل غري املرشوع فيشري حتديدا اإىل الاكتساب من غري س تخدم لالإشارة اإىل واتقليدية. 

رتاهنام ابمللكية الفكرية وليس من حيث النفاذ ودعا اإىل امليض يف مناقشة معىن املصطلحني يف س ياق هذه اللجنة ومن حيث اق. موافقة مس تنرية مس بقة
 .اإىل املعارف التقليدية املقرتنة ابملوارد الوراثية

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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ىل  20وترد يف املواد من  112.أأساس متبادل ىل املوارد اجلينية والتقامس العادل يف  22اإ خطوط بون التوجهيية بشأأن التوصل اإ
 بعض املتطلبات الأساس ية للرشوط املتفق علهيا. واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تعاملها

بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن من  01وتتناول املادة 
عىل  -0"الامتثال للرشوط املتفق علهيا وفقا للرشوط التالية: ( 3101) اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج

اأأو املعارف التقليدية واملوارد اجلينية  مورديأأن تشجع  7واملادة  6من املادة  "0"(ز) 2الأطراف، دلى تنفيذها للفقرة 
دراج أأحاكم بشأأن الرشوط املتفق علهيا، حسب الاقتضاء، لتغطية تسوية الزنعات، وتتضمن واملنتفعني هبا املرتبطة هبا  عىل اإ
 )ب( القانون الواجب التطبيق؛ واأأو املنازعات؛الولية القضائية اليت س تخضع لها أأي معليات لتسوية  )أأ( هذه الأحاكم:

ىل العداةل  -3 خيارات لتسوية املنازعات بطرائق بديةل، مثل الوساطة أأو التحكّي. )ج( ماكنية اللجوء اإ اتحة اإ تكفل الأطراف اإ
 الرشوط املتفق علهيا.مبوجب نظمها القانونية، مبا يتفق ومتطلبات الولية القضائية املطبقة، يف حالت املنازعات الناش ئة عن 

ىل العداةل؛ )أأ( :خيص، فامي الاقتضاءتتخذ الأطراف تدابري فعاةل، عند  -2 اس تخدام أ ليات فامي يتعلق  )ب( اللجوء اإ
نفاذها؛ يس تعرض مؤمتر الأطراف العامل اكجامتع للأطراف يف  -2 ابلعرتاف املتبادل ابلأحاكم وقرارات التحكّي الأجنبية واإ

 ".من هذا الربوتوكول 20فعالية هذه املادة وفقا للامدة هذا الربوتوكول 

بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما 
 (3101) امللحق ابلتفاقية بشأأن التنوع البيولويج

 وتنص املادة. (الياابن) عقد يف انغواي يالعارش ملؤمتر الأطراف اذلخالل الاجامتع  3101ربوتوكول يف أأكتوبر هذا المد اعت  
الهدف من هذا الربوتوكول هو التقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد عىل أأن: "الربوتوكول من  0

يات ذات الصةل بصورة مالمئة، مع اجلينية، مبا يف ذكل عن طريق احلصول بصورة مالمئة عىل املوارد اجلينية ونقل التكنولوج 
الأخذ يف احلس بان مجيع احلقوق عىل هذه املوارد والتكنولوجيات، وعن طريق المتويل املالمئ، مما يسهم ابلتايل يف حفظ 

يداعهو الأمني العام للأمم املتحدة و ". التنوع البيولويج والاس تخدام املس تدام ملكوانته ب فتح ابقد الربوتوكول، و هذا  أأمني اإ
ىل الأول من  3100فرباير  3التوقيع عليه يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك يف الفرتة من   .3103فرباير اإ

ىل) 2مثل املادة  ،الوراثيةملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ولعدد من املواد يف الربوتوكول صةل خاصة اب املعارف  النفاذ اإ
)الامتثال للترشيع  06(، واملادة الوراثية)املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  03(، واملادة الوراثيةالتقليدية املرتبطة ابملوارد 

 (.الناش ئة عهنا وتقامس املنافع املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية للنفاذ اإىلاحمليل أأو املتطلبات التنظميية احمللية 

 الأمة

ف  مصطلح "الأمة" بوصفها مجموعة كبرية من البرش يشرتكون يف الأصل واللغة والعادات ويشلكون  قاموس بالكس لويعر 
ىل أأشخاص طبيعيني أأو اعتباريني يقميون أأو ميلكون منشأأة صناعية أأو جتارية  عادة كياان س ياس يا. وتشري لكمة "رعااي" اإ

حقيقية وفعلية يف أأراض مجركية ما.
113
جامعة شلكهتا عوامل الأصل والثقافة  دللت عن وحيمل مصطلح "الأمة" يف طياته 

والتارخي فضال عن اللغة املشرتكة يف كثري من الأحيان.
114
وقصد بأأن يظل مصطلح "امجلاعات الثقافية" فضفاضا ابلقدر اذلي  

ىل أأشاكل التعبري الثقايف  التقليدي بوصفها جيعهل يشمل رعااي بدل ما باكمهل، ليشلكوا "أأمة ما"، يف احلالت اليت ينظر فهيا اإ

                                                
112

 .UNEP/CBD/COP/4/22الوثيقة  من 23انظر الفقرة  
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. 



WIPO/GRTKF/IC/27/INF/7 
Annex 
30 

 

"فوللكورا وطنيا" ميتلكه لك الساكن يف بدل معني. ويمكل هذا التوجه املامرسات اجلارية يف جمالت الس ياسة الأخرى 
وينسجم معها.

115
 

 اجلدة

ذا مل تس بقه حاةل وي رباءة يف أأي حفص ملوضوع الرباءة. المعايري منح امحلاية مبوجب  أأحداجلدة يه  عترب أأي اخرتاع جديدًا اإ
  116صناعية.ال تقنية ال 

"لأغراض الفحص المتهيدي ادلويل، يعد اجلدة عىل النحو التايل:  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن  22ف املادة وتعر  
ذا مل تستبقه حاةل التقنية الصناعية كام ورد تعريفها يف ال ف القاعدة الاخرتاع املطلوب حاميته جديداً اإ الحئة التنفيذية". وتعر 

أأهنا "لك ما وضع حتت ب)أأ( يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات "حاةل التقنية الصناعية السابقة" 0.62
ترصف امجلهور يف أأي ماكن يف العامل ابلكشف الكتايب )مبا يف ذكل الرسوم وغري ذكل من الصور التوضيحية( يعد جزءا من 

 ةل التقنية الصناعية السابقة، رشط وقوع ذكل قبل التارخي املناسب".حا

ن مل يكن جزءًا من " "اجلدة" عىل النحو التايل: اتفاقية الرباءات الأوروبيةمن  12ف املادة وتعر   يعترب أأي اخرتاع جديدًا اإ
عىل أأن تشمل حاةل التقنية الصناعية لك ما وضع حتت ترصف امجلهور ابلوصف الكتايب أأو الشفوي  ،حاةل التقنية الصناعية
يداع طلب الرباءة الأوروبي ةأأو ابلس تخدام أأو بأأي  ".ةطريقة أأخرى قبل اترخي اإ

[ ةاحلقوق يف الرباءرباءة؛ واجلدة؛ وفقدان ال]رشوط امحلاية مبوجب  013من قانون الولايت املتحدة رمق  21 ادةف املعر  تو 
يكن الاخرتاع معروفًا أأو  –رباءة ما مل الحيق لأي خشص احلصول عىل امحلاية مبوجب "مفهوم اجلدة عىل النحو التايل: 

يف هذا البدل، أأو محميًا مبوجب براءة أأو موصوفًا يف منشور مطبوع يف هذا البدل أأو يف بدل أأجنيب، قبل  الغري مس تخدمًا دلى
 ".رباءةالطلب  أأن خيرتعه مودع

 ضار

اثرة مشاعر الاستياء أأو الغضب أأو السخط؛ أأي أأنه مبغض ابلنس بة للمعىن املتعارف عليه للك  ىل اإ يشري مصطلح "ضار" اإ
 ما يعترب لئقا أأو أأخالقيا )قاموس بالكس لو(.

 ةرباءال

خرتاع هو حل ملشلكة تقنية والالرباءة. بيعه بترصحي من ماكل او  هماس تخدوا كن تصنيعهمي اوثيقة تصف اخرتاعة يه رباءال
صف الاخرتاع، واملعلومات الببليوغرافية اذلي يالأقل، والنص الاكمل عىل  احداو مطلبا  عادة رباءةالثيقة وتتضمن و حمددة. 

 اترخي من س نة 31و 01ما بني  ترتاوح يف العادة)حمدودة زمنيا رباءة الامحلاية املمنوحة مبوجب  ومدةالطلب.  مودعمثل امس 
يداع الطلب  اتفاق بني خمرتع وبدلعبارة عن  الرباءةو البدل أأو البدلان املعنية. جغرافيا يف أأيضا  ةحمدود ويه(. الرباءة أأو منح اإ

 117ه.أأو بيع هأأو اس تخدام املطلوب حاميته خرتاعع الغري من صنع الامبن ملاكل الرباءةتفاق اليسمح و . ما

                                                
115

عداد جلنة هولندا الوطنية لليونسكو لس نة  ،معجم الرتاث الثقايف غري امللموس   A nation can be a cultural“): يف عبارة 3113من اإ
community”) ةل: "اليت استشهد هبا يف الوثيقة "، حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليديا أأشاكل التعبري الفوللكوري: الأهداف واملبادئ املعد 

 .WIPO/GRTKF/IC/17/4 الوثيقة
116

 .09، الصفحة 3111(، لس نة E) 291دليل الويبو للملكية الفكرية، منشور الويبو رمق  
117

 (.PatentScopeمرسد ركن براءات الويبو ) 
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عىل  (تريبس)اتفاق  منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية املتصةل ابلتجارةاتفاق من  (0)37وتنص املادة 
ماكنية منح " الرباءات لأية اخرتاعات، سواء أأاكنت منتجات أأو طرائق صنع، يف لك جمالت التكنولوجيا، عىل أأن تكون اإ

منح الرباءات وحقوق الرباءات دون متيزي من . وت  الاخرتاعات جديدة وتنطوي عىل نشاط ابتاكري وقابةل للتطبيق الصناعي
 ، أأو جمال التكنولوجيا أأو كون املنتجات مس توردة أأو منتجة حمليا.عحيث ماكن الاخرتا

 الوقاية

 لمعارف التقليديةلاحلي  س ياق الثقايف والاجامتعيال أأول، احملافظة عىل  ني:رئيس يين عىل عنرص  ينطوي مصطلح الوقاية
التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لتطوير املعارف  العريف طاريظل الإ ، حبيث وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

دارة و  ونقلها لهيا قامئا.اإ كام هو  يف شلك اثبتوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واثنيا، احملافظة عىل املعارف التقليدية  النفاذ اإ
ىل امل  تريم الوقايةقد و . اهاحلال عند توثيق  لأجيال أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بقاء املعارف التقليدية عىل ساعدة اإ

طار تقليدي اس متراريهتااملقبةل وضامن  ةالأصلي امجلاعة اتحهتاأأو  ابلأساس،عريف  أأو مضن اإ ىل اإ  هفي ن)مبأأ م مجلهور  قد ترىم اإ
 118.البرشيا كجزء من الرتاث الثقايف امجلاعي (، تقديرا لأمهيهتنيالعلامء والباحث من

ماكن القوانني اليت ل تتعلق ابمللكية الفكرية والربامج اليت تتناول مسأأةل صون الرتاث احلي وتعزيزه  دورا مفيدا أأن تلعب وابإ
كامل القوانني اليت تتناول حامية امللكية الفكرية. وتتناول نظم قانونية دولية أأخرى مثل  ( 0993) التنوع البيولويجاتفاقية يف اإ

وأأشاكل التعبري الثقايف جوانب من احلفاظ عىل املعارف التقليدية  (اليونسكومنظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة )و 
ووقايهتا وصوهنا مضن س ياساهتا العامة احملددة.التقليدي 

119
 

 املوافقة املس بقة املس تنرية

 س امي يف ميدان البيئة، اإىل حق "املوافقة املس بقة املس تنرية" أأو يف بعض الأحيان يشري العديد من الصكوك ادلولية، ول
اتفاقية ابزل ( من 2)6"املوافقة املس بقة املس تنرية واحلرة" ويورد مبدأأها، ومن بني تكل الصكوك عىل سبيل املثال املادة 

 .(0993) اتفاقية التنوع البيولويج، و0919، لس نة بشأأن التحمك يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص مهنا عرب احلدود

رهنًا مبوافقة مس تنرية عىل أأن يكون احلصول عىل املوارد اجلينية "( 0993) اتفاقية التنوع البيولويج( من 1)01وتنص املادة 
ذا قرر هذا الطرف غري ذكل ل اإ  ".مس بقة للطرف املتعاقد اذلي يوفر هذه املوارد، اإ

الناش ئة عن والتقامس العادل واملنصف للمنافع  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول انغواي بشأأن ( من 0)06وتنص املادة 
دارية أأو س ياساتية مالمئة " عىل أأن( 3101) امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج اس تخداهما يتخذ لك طرف تدابري ترشيعية أأو اإ

عىل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد اجلينية املس تخدمة داخل ، تنص عىل أأن احلصول الاقتضاءوفعاةل ومتناس بة، حسب 
رشاك اجملمتعات الأصلية واحمللية ومع وضع رشوط متفق علهيا  وليته القضائية يمت وفقا للموافقة املس بقة عن عمل أأو موافقة واإ

تقامس املنافع للطرف ال خر اذلي توجد به بصورة متبادةل، حس امب ينص عليه الترشيع احمليل أأو املتطلبات التنظميية للحصول و 
 "هذه اجملمتعات الأصلية واحمللية.

واش تق هذا املفهوم يف الأصل من مدوانت أأخالقيات همنة الطب اليت حيق فهيا للمريض أأن يقرر اخلضوع لعالج طيب بعد 
 ملي بشأأن اجملني البرشي وحقوق الإنسانالإعالن العامن  1طالعًا اكماًل عىل أأخطار العالج ومنافعه. وتنص املادة اأأن يطلع 
جراء أأي حبث أأو القيام بأأي0997لس نة  معاجلة أأو  ة، عىل سبيل املثال، عىل أأنه ينبغي، يف لك الأحوال اليت يمت فهيا اإ

جراء تقيّي للأخطار والفوائد احملمتةل، و   "الامتس القبول املس بق واحلر والواعي منينبغي تشخيص يتعلق مبجني خشص ما، اإ
                                                

118
 .27(، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/12الوثيقة أأنشطة اللجنة احلكومية ادلولية ونتاجئها )اس تعراض  

119
 من املرفق الأول. 6، الصفحة (.WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Revوثيقة "حامية املعارف التقليدية: مرشوع حتليل الثغرات: املعدل" )الوثيقة  
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عالن من  6". وتنص املادة الشخص املعين بشأأن أأخالقيات  منظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة )اليونسكو(اإ
"قبول الشخص املعين املس بق واحلر والواعي" عندما يتعلق الأمر عىل الامتس  3111لس نة  البيولوجيا وحقوق الإنسان

جراء "أأي تدخل طيب وقايئ وتشخييص وعاليج"   أأو "أأي حبث علمي".ابإ

واس متد املصطلح يف الأصل من تطبيق املبدأأ العام املتعلق مبشاركة الشعوب الأصلية يف اختاذ القرارات واملشاركة يف صياغة 
الربامج اليت تؤثر فهيا وتنفيذها وتقيميها.

120
 

دراج مصطلح يف ،أأثناء املفاوضات عدم التالعب وعدم الإكراهوالغرض من اس تخدام النعت "حرة" هو ضامن   حني أأن اإ
فساح الوقت للشعوب الأصلية لس تعراض الاقرتاحات ابلاكمل واحرتام الوقت الالزم لتحقيق  قرار بأأمهية اإ "مس بقة" هو اإ

ول س امي تكل اليت تتعلق  ،التوافق يف ال راء. ويأأخذ املصطلح يف احلس بان أأيضا ما جيري يف الواقع من اختاذ قرارات مس بقا
ويعرب مفهوم مصطلح املوافقة "املس تنرية" عىل قبول متنام بكون  ستامثر يف جمال التمنية مع الشعوب الأصلية.بأأمه معليات الا

جراء تقيّي ال اثر البيئية والاجامتعية رشط  لبدء أأي معلية للتفاوض ويسمح مجليع الأطراف ابختاذ قرارات متوازنة. امس بق ااإ

ىل العملية اليت ىل عالقة قامئة أأو ثقة. وتفيد املوافقة املس تنرية مضنيا  ويشري مصطلح "املوافقة" اإ ذن استنادا اإ مينح مبوجهبا اإ
ىل جانب تفاصيل عن العقد واملنافع احملمتةل وال اثر و وجيب أأن تكون العملية  .الاس تخدامات املس تقبليةتوفري رشوح واحضة اإ
الأصلية.شفافة وأأن تكون اللغة املس تخدمة مفهومة ابلاكمل من جانب الشعوب 

121
 

 حاةل التقنية الصناعية

ولوية، سواء اكنت موجودة الأ أأو اترخي اترخي الإيداع حاةل التقنية الصناعية يه عىل وجه العموم مجيع املعارف املوجودة قبل 
ق بعض الصكوك القانونية بني املنشورات املطبوعة  الكشف الشفوي و عن طريق الكشف الكتايب أأو الشفوي. وتفر 

  122.الأماكن اليت تصدر فهيا املنشورات ويمت فهيا الكشفبني السابق و والانتفاع 

ف القاعدة  الالحئة التنفيذية للمعاهدة حاةل التقنية الصناعية السابقة  من 0.22ولأغراض معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تعر 
يب )مبا يف ذكل الرسوم وغري ذكل من "لك ما جيري توفريه للجمهور يف أأي ماكن يف العامل عن طريق الكشف الكتاعىل أأهنا 

ذا اكن ينطوي عىل  ذا اكن الاخرتاع املطلوب حاميته جديدا أأو ل، واإ الصور(، الأمر اذلي من شأأنه املساعدة عىل معرفة ما اإ
ذا اكن بدهييا أأو ل(، رشط أأن يتوفر ذكل للجمهور قبل اترخي الإيداع ادلويل".  نشاط ابتاكري أأو ل )أأي اإ

لك ما جيري توفريه "أأنه يشمل هذا املصطلح عىل  اتفاقية الرباءات الأوروبية( من 3)12رواب، تعرف املادة ويف حاةل أأو 
يداع طلب الرباءة  للجمهور عن طريق الوصف الكتايب أأو الشفوي أأو عن طريق الاس تخدام أأو بأأية طريقة أأخرى، قبل اإ

ىل هذا احلمك من اتفاقية الرباءات الأوروبية، فاإن  "الأوروبية. املبادئ التوجهيية للفحص يف مكتب الرباءات وابلإشارة اإ
 تتاح ينبغي الإحاطة علامً بنطاق هذا التعريف. ول تفرض أأية قيود خبصوص املاكن اجلغرايف اذلي"تشدد عىل أأنه  الأورويب

اتحهتاريقة أأو ط اهتافيه املعلومات للجمهور ول خبصوص لغ الواثئق أأو أأية مصادر  اترخي فرض أأي حد معري عىل، ول ي  اإ
  123"(.1عىل الرمغ من وجود اس تثناءات معينة )انظر الفصل الرابع،  ،أأخرى للمعلومات

                                                
120

 .موعة الأمم املتحدة الإمنائية؛ انظر أأيضا مبادئ توجهيية بشأأن الشعوب الأصلية جمللشعوب الأصليةاإعالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق ا( من 3)23املادة  
121

 Stephen Allen and Alexandra Xanthaki, “Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples”, Oxford and Portland, Oregon, p.49نتدى الأمم املتحدة ادلامئ بشأأن قضااي الشعوب الأصليةالرابعة مل  . انظر أأيضا ادلورة ،

 Report of the International Workshop on Methodologies regarding Free, Prior and Informed Consent“والوثيقة 
and Indigenous Peoples”, E/C.19/2005/3. p.8. 

122
 .09، الصفحة 3111(، لس نة E) 291ر الويبو رمق انظر دليل الويبو للملكية الفكرية، منشو  

123
 .0.1، اجلزء جّي، الفصل الرابع، الفقرة الأورويباملبادئ التوجهيية للفحص يف مكتب الرباءات انظر  
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ف املت  و  اجلدة  حاةل التقنية الصناعية السابقة تعريفًا غري مبارش من خالل مفهوم 013رمق من قانون الولايت املتحدة  21 ادةعر 
يف هذا البدل، أأو محميًا مبوجب براءة أأو موصوفًا يف منشور مطبوع  الغري أأي يشء يكون معروفًا أأو مس تخدمًا دلى"عىل أأهنا 

 ."يف هذا البدل أأو يف بدل أأجنيب، قبل أأن خيرتعه مودع طلب احلصول عىل براءة

ف املت  و  ( الاخرتاعات اليت 0)"من قانون الرباءات الياابين "حاةل التقنية الصناعية" تعريفًا غري مبارش عىل أأهنا  39 ادةعر 
يداع طلب احلصول عىل الرباءة؛ ) ( أأو الاخرتاعات اليت معل هبا امجلهور 3يعرفها امجلهور يف الياابن أأو يف بدل أأجنيب، قبل اإ

يداع ( أأو الاخرتاعات اليت توصف يف منشورات موزعة، 2طلب احلصول عىل الرباءة؛ ) يف الياابن أأو يف بدل أأجنيب، قبل اإ
يداع طلب  تتاحأأو الاخرتاعات اليت  للجمهور من خالل خط التصالت الإلكرتوين يف الياابن أأو يف بدل أأجنيب، قبل اإ
 "احلصول عىل الرباءة.

 امحلاية

طار معل  وأأشاكل التعبري الثقايف اإىل حامية املعارف التقليدية مية ادلولية اللجنة احلكو يشري مصطلح "امحلاية" عادة يف اإ
 وقد وضع شالكن من امحلاية ويطبق الشالكن. 124من بعض أأشاكل اس تخدام الغري لها دون ترصحي.التقليدي 

 املوجبة امحلاية

، قوق امللكية الفكريةحبوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي نس تكشف هنا جانبني من جوانب امحلاية املوجبة للمعارف التقليدية 
 عىل يد جممتع املنشأأ اس تغالل نشطا. وقد يكون لس تغاللس تخدام دون ترصحي والثاين ابالاويتعلق اجلانب الأول مبنع 

عنرصا  الثقايف التقليدي وأأشاكل التعبريلمعارف التقليدية موجبة لامية لتوفري حالفكرية غري قامئة عىل امللكية ج اس تخدام هن  
ىل جانبوميكن اس تخداهما  قوق امللكية الفكريةحب لالنتفاع ممكال قد مينع عىل سبيل املثال، ف 125حامية امللكية الفكرية. اإ

لهيا بشلك  النفاذمن  الغريوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ملعارف التقليدية املوجبة عىل ااية تطبيق امحل غري رشعي أأو اإ
نصافملنافع اجتارية دون تقامس  أأرابحلتحقيق  اس تخداهما أأيضا أأحصاب املعارف التقليدية  اس تخدهمي ، ولكن ميكن أأن ابإ

 126.وأأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي التقليدية مىل أأساس معارفهعمشاريعهم اخلاصة  لإقامةوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 امحلاية ادلفاعية

ىل احلرص عىل عدم حصول الغري عىل حقوق ل يشري مصطلح "امحل اية ادلفاعية" اإىل مجموعة من الاسرتاتيجيات الرامية اإ
وما يتصل  املعارف التقليديةأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وموضوع رشعية لها أأو ل أأساس لها يف نظام امللكية الفكرية عىل 

بطال الرباءات اليت تطلب دون س ند وتشمل حامية املعارف التقل  127هبا من موارد وراثية. يدية حامية دفاعية تدابري ملنع أأو اإ
 رشعي حامية معارف تقليدية سابقة ابعتبارها اخرتاعات.

 امليثاق

أ داب قانونية ترشح كيف جيب أأن يترصف الناس يف قواعد املواثيق يه اتفاقات أأو قواعد سلوك أأو مبادئ توجهيية أأو 
ظروف معينة. ويه ميكن أأن ت س تخدم لوضع معايري جامعة حول تداول املعارف واس تخدام الغري وكذكل املساعدة عىل تغيري 

ىل املواقف ووضع معايري جديدة. واملواثيق عادة تكون مرنة وميكن أأن تتغري عرب الزمن. وقد ت س تخدم كأدوات تساعد ع

                                                
124

 .31(، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/12) اس تعراض أأنشطة اللجنة احلكومية ادلولية ونتاجئها 
125

 .33و 30املرجع السابق، الفقراتن  
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 .30املرجع السابق، الفقرة  
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 .31املرجع السابق، الفقرة  
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حتقيق أأهداف معينة مل تمتكن جمالت قانونية أأخرى من الوفاء هبا. واملواثيق، ابعتبارها مبادئ توجهيية رمسية أأو غري رمسية 
 128للسلوك، ميكن أأن تساعد يف بناء عالقات وجعل بناء عالقات جديدة ممكنا.

دون واملتلقون  املور 

دوقد يشمل  قلميية أأو القطاع ا هامتلقو و  املوارد الوراثية مور  حلكويم )مثل الوزارات والواكلت احلكومية )الوطنية أأو الإ
دارة احلدائق الوطنية وأأرايض احلكومة(؛ وقطاعي التجارة والصناعة )مثل رشاكت  احمللية(، مبا فهيا الواكلت املسؤوةل عن اإ

البحث )مثل اجلامعات وبنوك املس تحرضات الصيدلنية والأغذية والزراعة والبستنة ومس تحرضات التجميل(؛ ومؤسسات 
اجلينات وحدائق النبااتت واجملموعات امليكروبية(؛ واجلهات اليت ترعى مصاحل أأحصاب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
)مثل احتادات املداوين والشعوب الأصلية أأو اجملمتعات احمللية ومنظامت الشعوب وجممتعات الزراعة التقليدية(؛ وغري ذكل 

ماكل )مالك( الأرايض من اخلواص ومجموعة )مجموعات( احملافظة، وما اإىل ذكل(. )مثل
129

 

 املكل العام

ذا مل جزءا من مصنف أأي  يعترببصفة عامة،    130ه.بامجلهور  انتفاعقيود قانونية عىل  يكن مناملكل العام اإ

ف قاموس بالكس لو املكل العام  ذامجموعة الاخرتاعات والأعامل الإبداعية غري احملمية حبقوق امللكية الفكرية. "أأنه بويعر   فهيي اإ
التجاري أأو ينهتيي  رسأأو ال  ةأأو الرباء ة التجاريةحق املؤلف أأو العالم يبطلمتاحة ليس تخدهما أأي خشص جمااًن. وعندما 

ىل املكل العام  رساينه، تقع عليه مسؤولية  وميكن لأي خشص أأن يمتلكها دون أأنتؤول امللكية الفكرية اليت محهتا تكل احلقوق اإ
 131"التعدي علهيا.

ف املكل العام يف ميدان حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وقد ع   نطاق الأعامل واملواد احملمية ابحلقوق اجملاورة اليت ميكن "أأنه بر 
 نيحق املؤلف واحلقوق اجملاورة املعني ابلأحصودون الالزتام بسداد أأجر  ترصحيلأي خشص الانتفاع هبا أأو اس تغاللها دون 

ىل انقضاء فرتة امحلاية مبوجب تكل احلقوق أأو غياب معاهدة دولية تكفل امحلاية لتكل الأعامل  – وكقاعدة، يعزى ذكل اإ
 132".واملواد يف البدل املعني

اليت ل ميكل فهيا خشص أأو مؤسسة أأية  ويتكون املكل العام املرتبط بقانون الرباءات معومًا من املعارف والأفاكر والابتاكرات
ذا مل يكن مناملكل العام  جزءا منتكل املعارف والأفاكر والابتاكرات  تكونحقوق للملكية. و  قيود قانونية عىل اس تخداهما  اإ

(، بعد انقضاء فرتة رساين اتترشيعابختالف ال املكل العام خيتلف  وهكذا فاإنتكل القيود من ترشيع ل خر،  وختتلف)
ذا مل جتدد(، معوما س نة 31رباءات )ال لغاهئا أأو  وأأ  اإ بطالهابعد اإ  133.اإ

"املكل العام" وسامته وحدوده يف العديد من املنتدايت، مبا فهيا الويبو وهذه اللجنة. وتقف الوثيقة  دور تس متر املناقشات يفو 
شارة خاصة اإ " ىل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري مذكرة عن معاين مصطلح "املكل العام" يف نظام امللكية الفكرية مع اإ
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 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>  
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 .WIPO/GRTKF/17/INF/12انظر الوثيقة  

130
 .SCP/13/5انظر الوثيقة  

131
 (.3111)الطبعة الثامنة،  0137قاموس بالكس لو، صفحة  

132
 WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaties by WIPO and Glossary of Copyright and Related 

Rights Terms. 
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 .SCP/13/5انظر الوثيقة  
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عىل معاين "املكل العام" املرتبط ابملعارف التقليدية  (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8" )الثقايف التقليدياالفوللكور
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

 للجمهورمتاح 

يف س ياق النظام  الوراثيةاخلرباء يف اجامتع فريق اخلرباء التقنيني والقانونيني املعين ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد انقش 
ىل  ""متاح للجمهورعبارة العام" و  املكل" مصطلحوتقامس املنافع  النفاذادلويل بشأأن  شارة خاصة اإ  التقليديةاملعارف مع اإ

ىل أأن الوراث املرتبطة ابملوارد  ىل تو  املكلمصطلح "ية وخلصوا اإ اس ت خدم   قداانمعل ما جم فراالعام اذلي يس تخدم لالإشارة اإ
ل للجمهور والفهم الشائع للعمل املتاح للجمهور.  املتاحة الوراثيةاملرتبطة ابملوارد  بق عىل املعارف التقليديةس ياقه وط  يف غري 

جزءا من املكل تقليدية ال عارف املكثري يعترب ال . و دفع رسوم النفاذمتفق علهيا مثل ه رهن برشوط أأن وقد يعين يعين أأنه جماين
لهيامبجرد  جماانمتاحة و العام  زالهتا من س ياقها الثقايف  النفاذ اإ  املعارف التقليديةالقول بأأن اص ونرشها. ولكن ل ميكن اخلواإ

مس تنرية من صاحب موافقة مس بقة حيث ميكن طلب  حد،يست ملاك لأ ل  الوراثية اليت أ تيحت للجمهورملوارد املرتبطة اب
اتحهتا للجمهوراملعارف مضن  ىل مفهوم اإ ضافة اإ  هبا الانتفاعيف واحض حدوث تغيري  يف حالت مهنا أأحاكم تقامس املنافعتطبيق  اإ

حتدد ادلوةل ن أأن ، ميكيس تحيل حتديد صاحب املعارف التقليديةعندما و . مس تنرية يف وقت سابق مس بقةموافقة  مقارنة بأأية
  134".من هذه املعارف املس تفيدينمثال 

شارة خاصة اإىل حامية املعارف التقليدية "وتقف الوثيقة  مذكرة عن معاين مصطلح "املكل العام" يف نظام امللكية الفكرية مع اإ
عىل معاين "املكل العام" املرتبط  (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8" )وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياالفوللكور

 ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

 جسالت املعارف التقليدية

ذخمتلفة.  وهجات نظرسجالت من ال ميكن حتليل  ما  ميكن تسميهتا وفقا لطبيعهتا القانونية اإ عالنيةجسالت اإ جسالت أأو  اإ
ضعتتبعا للنظام  تأأسيس ية  135.يف ظهل اذلي و 

منا  اتاحلكوم من بفعلاملعارف التقليدية ل تنشأأ  يفعلق ابملعارف التقليدية بأأن احلقوق املت تسجيل الإعالينال نظام ويقر  واإ
ىل احلقوق القامئة من قبل،  وميكن اس تخدام الإنسان. حقوق و  املعنويةالعرفية و احلقوق و  الأجدادحقوق  ومهناتستند اإ

اءات الطعون يف الرب التقنية الصناعية السابقة، ود م حاةل حتليل  عىلرباءات عن ال لنيسؤوامل ملساعدة  السجالت الإعالنية
وجود هذه يف سجيل ل يؤثر أأن الت ملعارف التقليدية رمغ اب مبارش أأو غري مبارشبشلك  انتفعت املمنوحة اليت قد تكون

ذا اكنت احلقوق.  توارخي صالحية كفل تمن املهم وضع أ لية  نت،عىل الإنرت تاحة وم لكرتوين شلك اإ يف مرتبة هذه السجالت واإ
دخا جراءاملعارف التقليدية عند  لاإ تسهيل يه هذه السجالت ل جلدة والنشاط الابتاكري. والوظيفة الثالثة اب البحوث املتصةل اإ

 136.واملوردين املس تخدمنيتقامس املنافع بني 

ىل منح فهيي  التأأسيس يةسجالت ال  وأأما  ويدون يفاملعارف التقليدية.  يفقوق احلجزء من النظام القانوين اذلي يسعى اإ
 حامية ب املعارف التقليدية كوس يةل لضامناحصس تئثارية( لأ الالكية امل منح احلقوق )أأي حقوق التأأسيس ية سجالت ال 

ة عامذات طبيعة  ةالمنوذجي التأأسيس ية تسجالال  أأغلبية وتعتربف هبا. اعرت والامصاحلهم املعنوية والاقتصادية والقانونية 

                                                
134

يف  فريق اخلرباء التقنيني والقانونيني املعين ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، تقرير اجامتع UNEP/CBD/WG-ABS/8/2انظر الوثيقة  
 .س ياق النظام ادلويل بشأأن النفاذ وتقامس املنافع

135
، 3112، يناير معهد ادلراسات العليا التابع جلامعة الأمم املتحدةلبياانت يف حامية املعارف التقليدية: حتليل مقارن. تقرير دور السجالت وقاعدات ا 

 .23الصفحة 
136

 املرجع السابق. 
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 به قبولال الاعرتاف و وللمعارف التقليدية سلّي تسجيل اإجراء بوضوح كيفية  حتددمبوجب قانون أأو لحئة  ةوطني هيئةديرها ت
اثرة للجدل و قد يكون  هذه السجالت تصمّيوهكذا، فاإن رمسيا.   اجلس مية واجه بعض التحدايتقد يبة و و صعأأك ر أأك ر اإ

ىل التطبيقالانتقال من  عند العويصة والتساؤلت  137.املفهوم اإ

نظام محلاية املعارف امجلاعية للشعوب  اعامتدبشأأن  37100رمق  قانون بريومن  06املادة تنص مكثال عىل قانون وطين، و 
حسب مقتىض لشعوب الأصلية يه،  جسالت املعارف امجلاعيةمن  الهدف" أأن عىل الأصلية املش تقة من املوارد البيولوجية

اتحة ، )ب( وصوهناعىل املعارف امجلاعية للشعوب الأصلية وحقوقهم فهيا  وقاية لتايل: )أأ(اك ،احلال لمعهد ل هذه املعلومات اإ
عندما يتعلق الأمر دلفاع عن مصاحل الشعوب الأصلية من ا لمتكينهالوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية 

دخال "أأنه عىل  01املادة وتنص  138."رفهم امجلاعيةعامب املعارف امجلاعية للشعوب الأصلية يف ثالثة أأنواع من جيوز اإ
لمعارف امجلاعية الرسي لالوطين السجل لمعارف امجلاعية للشعوب الأصلية، )ب( لالوطين العام السجل : )أأ( تسجالال 

 ".عية للشعوب الأصليةلمعارف امجلالللشعوب الأصلية، )ج( السجالت احمللية 

 السمعة

يشري مصطلح "السمعة" حسب قاموس بالكس لو اإىل الاعتبار اذلي يوليه ال خرون لشخص ما. وتندرج السمعة مضن 
مجموعة احلقوق الأدبية احملمية للمؤلف.

139
دبية والفنية اتفاقية برنبشأأن  مؤمتر املراجعة يف بروكسلوفضل    محلاية املصنفات الأ

مصطلحي "الرشف" و"السمعة" معتربا أأهنام مفهومني أأك ر موضوعية يعربان عن املصاحل الشخصية للمؤلف، يف ( 0970)
حلاق  نه يوجد فرق بني اإ مقابل املصاحل "املعنوية" أأو "الروحية" بوصفهام مفهومني أأوسع نطاقا. ويف حاةل حصول رضر، فاإ

حلاق رضر مبصاحل املؤلف املعنوية والرو ذا اكن املؤلف ل حيب كيفية اس تعامل مصنفه، فهذا غري رضر ابلسمعة واإ حية. فاإ
ذ جيب أأن يؤثر فيه الإجراء املتخذ تأأثري ابلغا وفقا للجمهور .اكف؛ اإ

140
 

 مقدس

ىل عقائد أأو شعائر أأو يقصد مبصطلح "مقدس " أأي شلك من الأشاكل املعربة عن املعارف التقليدية يرمز أأو ميت بصةل اإ
أأو روحانية. ويس تخدم املصطلح ابعتباره نقيضا ملا هو دنيوي أأو غري مقدس، ويكون يف أأقىص  ممارسات أأو عادات دينية

 141".للمعارف التقليدية أأشاكهل الاس تغالل التجاري

ويقصد ابملعارف التقليدية املقدسة املعارف التقليدية اليت تشمل الأمور ادلينية والروحانية اكلطوطم والطقوس اخلاصة 
ىل املعارف التقليدية  والأش ياء املقدسة واملعارف املقدسة والصلوات والرتاتيل والعروض والرموز املقدسة، وتشري أأيضا اإ

ىل الأماكن املقدسة. وتتوقف  املقدسة املرتبطة ابلفصائل املقدسة من النبااتت واحليواانت والاكئنات اجملهرية واملعادن، وتشري اإ
هتا القدس ية يف عني اجملمتع املعين. ومعظم املعارف التقليدية املقدسة ليست قدس ية املعارف التقليدية من عدهما عىل دلل

قة حبمك طبيعهتا، لكن الأش ياء والأماكن املقدسة تسوقها اجملمتعات ادلينية والقامئة عىل العقيدة والروحانية نفسها أأو تسوقها  مسو 
 هجات من خارج هذه اجملمتعات ولأغراض خمتلفة.

                                                
137

 املرجع السابق. 
138

. والقانون متاح عىل املوقع ة من املوارد البيولوجيةبشأأن اإدخال نظام محلاية املعارف امجلاعية للشعوب الأصلية املش تق 37100قانون رمق المن  06املادة  
 .<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3420>التايل: 

139
 )اثنيا( من اتفاقية برن.6املادة  

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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أأن العديد من اجملالت اكلوسائل  لويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأأن امللكية الفكرية واملعارف التقليديةتقرير اوقد ورد يف 
التقليدية حلل املشالكت واملعارف الطبية متداخةل فامي بيهنا تداخال ذا طابع روحاين. وعىل سبيل املثال، تعترب املظاهر 

اسطة بعض الأدوية الشعبية عىل قدر ابلغ من الأمهية يف لك بدل من بدلان الروحانية للعالج اليت تس بق التطبيب الفعيل بو 
غرب أأفريقيا، علام بأأن من املسمل  به أأن هذه الأدوية ل ميكن أأن ختضع للتدقيق العلمي. ويف بعض أأنظمة املعارف التقليدية 

تنتقل "ويف بريو  142ت املادية وترشدها.يفرتض يف املعتقدات غري املادية والاصطالحات الثقافية أأن تفرس عواقب املعامال
وتتعامل اجملمتعات الأصلية واحمللية مع جوهر املعارف  143"مقدس غري موضوع كتابًة. 'كتاب'املعارف من جيل اإىل جيل يف 

هنا بوسائل متنوعة.   التقليدية املقدسة والرسية بطرق خمتلفة وحتفظها وتتناقلها وتدو 

بداء املالحظات التالية:  ،ن حيث معل اللجنة عىل وجه اخلصوصوم ،ومن منظور امللكية الفكرية  ميكن اإ

سأأل أأحد الوفود عن مدى مراعاة املعارف التقليدية املقدسة عند مناقشة حامية املعارف التقليدية مبوجب امللكية  -
ويف هذا الصدد، طرح وفد أ خر سؤالا من ثالثة جوانب: ما معىن "تقليدية"؟ وما معىن  144الفكرية.

ن الروحانية أأو ادلايانت ينبغي أأن تندرج يف " معارف"؟ وما اذلي ينبغي حاميته؟ وقد برزت مثال أ راء تقول اإ
ن املعارف التقليدية ينبغي أأن تقترص عىل املعارف التقنية  ؛145املعارف التقليدية، وقالت أ راء أأخرى اإ

ما غري مكشوف عهنا أأو مكشوف عهن - جامل اإ ا يف س ياق معني وبرشوط معينة واملعارف التقليدية املقدسة اإ
لأفراد من اجملمتعات الأصلية واحمللية علام بأأن من اجلائز أأن يكشف عن بعضها لأشخاص من خارج اجملمتعات 
الأصلية واحمللية برشوط خاصة. وكام ورد أأعاله ويف وثيقة "حامية املعارف التقليدية: مرشوع حتليل الثغرات: 

( ميكن حامية املعارف التقليدية غري املكشوف .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Revصيغة معدةل" )الوثيقة 
عهنا بواسطة القانون ادلويل للملكية الفكرية ابعتبارها معلومات غري مكشوف عهنا معوما. لكن ميكن أأن تراعى 

 146بعض الاعتبارات اخلاصة يف املعارف اليت يرى فهيا اجملمتع قمية روحانية وثقافية وليست جتارية.

 الصون

تدابري  (3112) لصون الرتاث الثقايف غري امللموس منظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة )اليونسكو(اتفاقية تصف 
جراء  الضامن بوصفها: "التدابري الرامية اإىل ضامن اس تدامة الرتاث الثقايف غري امللموس مبا يف ذكل حتديد هذا الرتاث وتوثيقه واإ

حياء خمتلف البحوث بشأأنه واحمل برازه ونقهل، ولس امي عن طريق التعلّي النظايم وغري النظايم واإ افظة عليه وحاميته وتعزيزه واإ
ىل اعامتد تدابري حتفظية حلفظ بعض املامرسات الثقافية والأفاكر اليت تعد  جوانب هذا الرتاث." ويشري مصطلح الصون اإ

قمية. ذات
147

 

                                                
142

 Gupta, A., “Rewarding Traditional Knowledge and Contemporary Grassroots Creativity: The Role of 
Intellectual Property Protection”, on file with the Secretariat. 

143
"احتياجات أأحصاب املعارف التقليدية وتطلعاهتم ( 0999-0991)انظر تقرير الويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية  

 .<http://www.wipo.int/tk/en/tk/ffm/report/index.html> املوقع: ابللغة الإنلكزيية عىلمتاح  ،070، الصفحة ة الفكرية"يف جمال امللكي
144

 ،(WIPO/GRTKF/IC/11/15الوثيقة لكمة وفد نيوزيلندا خالل ادلورة احلادية عرشة للجنة. انظر التقرير املعمتد لدلورة احلادية عرشة ) 
 .331 الفقرة

145
 .396( الفقرة WIPO/GRTKF/IC/11/15الوثيقة عرشة )احلادية وفد الياابن خالل ادلورة احلادية عرشة للجنة. انظر التقرير املعمتد لدلورة  لكمة 

146
، من املرفق الأول 32الصفحة ( .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev)الوثيقة حامية املعارف التقليدية: مرشوع حتليل الثغرات: نص معدل  

 من املرفق الثاين. 06اإىل  00من  والصفحات
147

 مرشوع املعجم، اللجنة الوطنية لليونسكو. 
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 الرس

ذا مت تشاطره مع الأطراف املعنية حفسب )قاموس بالكس لو(.  ذا مل تطلع عليه أأطراف أأخرى أأو اإ " اإ اي  يعد موضوع ما "رس 
س املعارف التقليدية و وتنطوي  وفقا للقوانني أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية املقدسة عىل معىن رس ي أأو مقد 

.واملامرسات العرفية لأحصاهبا التقليديني
148

 

 مصادر املوارد الوراثيةااجلينية

أأن املعنون "الإعالن عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف طلبات الرباءات"  سويرسا يف اقرتاحهاقرتح وفد 
مودعي طلبات الرباءات الإعالن عن "مصدر" املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. وقالت يف ذكل الاقرتاح ي شرتط عىل 

العديد من الهيئات قد تشرتك يف النفاذ وتقامس املنافع. ويف طليعة "نظرًا لأن  مبعناه الأ م قدر الإماكن" 'املصدر'ي فهم مفهوم "
ىل 0الهيئات اليت جيب الإعالن عهنا بوصفها مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية، الهيئات اخملتصة ) اتحة النفاذ اإ ( ابإ

( ابلشرتاك يف تقامس املنافع النامجة عن اس تخداهما. ورهنًا ابملوارد الوراثية 3اأأو املعارف التقليدية أأو )املوارد الوراثية و
واملعارف التقليدية املعنية، ميكن التفرقة بني: املصادر الأولية من انحية، ومهنا عىل وجه اخلصوص الأطراف املتعاقدة اليت 

توفر املوارد الوراثية
149
ملنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( عاهدة ادلوليةاملالأطراف املذكور يف والنظام متعدد  

150
واجملمتعات  

الأصلية واحمللية
151

، واملصادر الثانوية من انحية أأخرى، ومهنا عىل وجه اخلصوص اجملموعات خارج الوضع الطبيعي 
."العلمية والأدبيات

152
 

 (sui generis) نظام خاص

ف  من ذاته أأو نوعه، أأو الفريد أأو اخلاص.  ءاليش"" بأأنه مصطلح لتيين يعين sui generisمصطلح " قاموس بالكس لويعر 
رباءات القواعد التقليدية لم محلاية حقوق خارج قانون امللكية الفكرية لوصف نظام ص  جمال س تخدم هذا املصطلح يف وي  

بياانت مبوجب ال  واعدقكن حامية املثال، ل مي عىل سبيلفة. يالتجار املؤلف والأرسار  الاخرتاع والعالمات التجارية وحق
ذا اكن حمتواه اص هو اخلنظام وال " .مصمم لهذا الغرضخاص نظام ب  حاميهتاأأصيل، ولكن ميكن غري  اقانون حق املؤلف اإ

 قوقحل الأنظمة اخلاصةوهناك العديد من الأمثةل عىل  قضية معينة.يف  واملشاغلحتياجات الا ملعاجلةنظام مصمم خصيصا 
 لس نة التفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدة النحو الوارد يف عىل ،مثل حقوق مس تودلي النبااتت ،امللكية الفكرية

معاهدة امللكية الفكرية فامي خيتص حامية امللكية الفكرية لدلوائر املتاكمةل، عىل النحو الوارد يف و  ،("اتفاقية الأوبوف") 0990
بشأأن نظام امللكية الفكرية  3111يونيو  36املؤرخ  31قانون بامن رمق . و)"معاهدة واش نطن"( 0919 س نةل  املتاكمةلابدلوائر 

هو أأيضا نظام  اخلاص املتعلق ابحلقوق امجلاعية للشعوب الأصلية يف حامية هويهتا الثقافية ومعارفها التقليدية وادلفاع عهنا
 خاص.

 عارف التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوريبروتوكول سواكومباند محلاية امل

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو( بروتوكول تاعمتد أأثناء املؤمتر  3101يف أأغسطس  ادلول الأعضاء يف املنظمة الإ
ىل الربوتوكول، فاإن 0.0 وفقا للامدةو انميبيا.  يف عقد يف سواكومباندانادلبلومايس اذلي  ية أأحصاب املعارف )أأ( حام": هيدف اإ

المتكل غري هذا الربوتوكول، )ب( حامية أأشاكل التعبري الفوللكوري من اليت يقرها حقوقهم عىل  تعدأأي من التقليدية 
                                                

148
 (.2، اجلزء الأول )3113محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف،  الإطار الإقلميي للمحيط الهادئ 

149
 من اتفاقية التنوع البيولويج. 09و 06و 01انظر املواد  

150
 من املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 02اإىل  01انظر املواد من  

151
 )ي( من اتفاقية التنوع البيولويج.1انظر املادة  

152
 .WIPO/GRTKF/IC/11/10انظر الوثيقة  
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 حاملا تودع. وس يدخل الربوتوكول حزي النفاذ "خارج س ياقها التقليدي القانوينوالاس تغالل غري  الاس تخدام وسوء املرشوع
ما واثئق التصديق أأو   الانضامم.واثئق ست دول أأعضاء يف الأريبو اإ

 أأشاكل التعبري امللموس

جنازها. ويه  يشري مصطلح دركة ابللمس؛ وميكن امتالكها واإ ىل أأشاكل التعبري اليت ميكن ملسها ورؤيهتا؛ ويه م  "ملموس" اإ
متضاربة مع أأشاكل التعبري "غري امللموس" اليت تشري اإىل يشء يفتقر اإىل شلك مادي ول ميكن ملسه؛ ويه غري حس ي ة 

 )قاموس بالكس لو(. 

تعبري مدرجة يف يشء مادي.فأأشاكل التعبري امللموس يه أأشاكل 
153
ويه غري خمزتةل ابلرضورة يف شلك مادي بل جيب أأن  

تكون مدجمة يف مادة دامئة مثل احلجارة واخلشب والقامش واذلهب وغريها من املواد. وتوصف أأشاكل التعبري امللموس بكوهنا 
 امللموس ويه:أأشاكل تعبري فوللكوري حتظى ابمحلاية. ونورد يف ما ييل أأمثةل أأشاكل التعبري 

نتاج الفنون الشعبية ول س امي الرسوم والتصامّي واللوحات الزيتية واملنقوشات واملنحواتت وأأعامل الفخار  أأ() اإ
 واخلزف والفس يفساء واخلشب واملعدن واحلىل والسالل وأأعامل الإبرة والنس يج والسجاد واملالبس؛

 الأدوات املوس يقية؛ )ب(

أأشاكل الفن املعامري. )ج(
154

 

 الس ياق التقليدي

ن لكمة  ة ومواثيقها معين لقواعد جامعةوفقا أ نشئت أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية أأن عين ت"تقليدي" اإ
نشاءطريقة  تصفأأهنا قدمية. وبعبارة أأخرى، فاإن صفة "تقليدي" ها ول تعين وأأعراف  أأو أأشاكل التعبري املعارف التقليدية  اإ

أأشاكل التعبري الثقايف املعارف أأو ويعين مصطلح "تقليدي" أأن  155ذاهتا.أأو أأشاكل التعبري رف اوليس املعتقليدي الثقايف ال 
لهيا، وأأهنا حتدد هوية شعب أأصيل أأو تقليدي أأو مقرتنة به، وأأنه ابلإماكن ممارس هتا بطرق  مس متدة من التقاليد أأو مستندة اإ

تقليدية.
156
يف الثقايف التقليدي أأشاكل التعبري املعارف التقليدية أأو اإىل طريقة اس تخدام  "ويشري مصطلح "الس ياق التقليدي 

ىل اس تخدام مس متر للجامعة. ومن الأمثةل عىل ذكل اس تخدام رقصة خاصة ابلطقوس يف س ياقها  طارها الفين املالمئ استنادا اإ اإ
ىل أأداء الرقصة املذكورة يف الإطار الفعيل للطقس ،التقليدي .حيث حييل ذكل اإ

157
 

ليه يف الوثيقة "عنارص نظام خاص محلاية املعارف التقليدية" ) املعارف (، فاإن WIPO/GRTKF/IC/4/8وكام هو مشار اإ
ذًا ل تتعلق  ""تقليديفصفة . امجلاعاتتقاليد  جتسدبطريقة لأهنا تنشأأ التقليدية "تقليدية"  رف ولكن اطبيعة املعب ابلرضورة اإ

نشاء هذه املعارف  طريقةب  158علهيا ونرشها. واحلفاظاإ

                                                
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). 
155

 .322والقانون، الصفحة  ان اإىل مكتب الرباءات: طريق قيد الإنشاء، التنوع البيولويجو، من كوخ الشامنينو برييز دي اكرفالي 
156

 .12الفقرة ، WIPO/GRTKF/IC/5/3للحامية القانونية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، الوثيقة  التحليل املوحد 
157

 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation 
and Other Prejudicial Actions, 1982, Part III. 42 

158
 .37(، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/4/8)الوثيقة  عنارص نظام خاص محلاية املعارف التقليدية 
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 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ىلأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" و"أأشاكل التعبري الفوللكوري" تس تخدم الويبو مصطلحي " أأشاكل ملموسة أأو  لالإشارة اإ
وتشمل الأمثةل املوس يقى التقليدية،  .أأو تنقل بواسطهتا أأو تتجىل فهيا التقليدية فةالثقارفة و غري ملموسة يعرب  فهيا عن املع

أأشاكل التعبري الثقايف ويس تخدم مصطلحا " وأأوجه الأداء، وأأشاكل الرسد، والأسامء، والرموز، والتصامّي والأشاكل املعامرية.
لهيام ببساطة مبصطلح "أأشاكل التعبري  التقليدي" و"أأشاكل التعبري الفوللكوري" الثقايف مكصطلحني مرتادفني وجيوز الإشارة اإ

التقليدي". وليس املقصود من اس تخدام هذه املصطلحات الإحياء بوجود أأي توافق يف ال راء يف صفوف ادلول الأعضاء يف 
كام أأن ذكل ل يؤثر يف اس تخدام املصطلحات الأخرى أأو ل يقيده يف القوانني  ،الويبو بشأأن حصة أأو سالمة مصطلح أأو أ خر

قلميية.   الوطنية أأو الإ

 التقليدية الثقافات

ىل عادات وطرق اس تخدام من املايض تؤثر يف الأفعال أأو املامرسات اجلارية أأو  حسب قاموس بالكس لو، تشري التقاليد اإ
لهيا مبصطلح الثقافة التقليدية أأو الفوللكور يف  تنظمها. ومتزي قوانني امللكية الفكرية بني الثقافة التقليدية )اليت جيوز الإشارة اإ

ىل الثقافة التقليدية القامئة  معناه ادلقيق( وأأشاكل التعبري احلديثة واملتطورة اليت وضعهتا الأجيال احلالية يف اجملمتع واستندت اإ
أأو الفوللكور أأو انطلقت مهنا.

159
 

 التقليديةالبيئية املعارف االتقليديةالإيكولوجية املعارف 

ف  تنتقل عرب التقاليد  مجموعة من املعارف واملعتقدات اليت" بأأهنا ديين "املعارف البيئية التقليدية"لشعب املعهد الثقايف يعر 
دارة ل امجموعة من املالحظات التجريبية بشأأن البيئة احمللية ونظامو شمل نظاما للتصنيف ت بارشة. و امل  واملالحظةالشفهية  الإ
رف. اجامتعية والروحية لنظام املعجلوانب الااب ارتباطا وثيقامك اس تخدام املوارد. وترتبط اجلوانب البيئية حت يتاذلاتية ال

 والقدرة الفكرية يةالاجامتع  واحلاةلعىل اجلنس والعمر ذكل توقف وي ، امجلاعةبني أأفراد  هتاونوعيتكل املعارف فاوت مكية وتت
ن لها  ،وملا اكنت جذور املعارف البيئية التقليدية راخسة يف املايض(. ىل غري ذكلزعّي رويح، معاجل، اإ صياد، املهنة )و  فاإ

ذ ،وحيواي ياترامك  طابعا التكنولوجية والاجامتعية والاقتصادية  التغرياتتكيف مع ت الأجيال السابقة و  تقوم عىل جتربة اإ
 160".الوقت احلارض اليت يشهدهااجلديدة 

تتوارهثا الأجيال عرب التواصل الثقايف اليت  ةرتامكرف واملعتقدات املااملع مجموعة من"بأأهنا التقليدية البيئية ف أأيضا املعارف عر  ت  و 
التقليدية يه مسة من سامت البيئية املعارف و . ابيئهتفامي بيهنا وعالقهتا ب ( يالبرش الاكئن  اعالقة الاكئنات احلية )مبا فهي وتتناول

عية أأو أأقل تقدما من غري صناويه عامة جممتعات  ،يف ممارساهتا اس تخدام املوارد من حيثاترخيي  اليت لها امتداداجملمتعات 
 161".أأو قبلية ةأأصليومعظمها جممتعات الناحية التكنولوجية، 

 املعارف التقليدية

 ل يوجد حىت ال ن تعريف مقبول ملصطلح "املعارف التقليدية" عىل املس توى ادلويل.

                                                
159

 Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions, WIPO/GRTKF/IC/5/3, 
para. 54 

160
 .310(، الصفحة ARCTIC 278( )0996 49" )يف معليات التقيّي البييئ ةعارف الأصليانظر أأيضا مارك س تفنسون، "امل 

161
املعارف البيئية ". الربانمج ادلويل بشأأن التقليدية: مفاهّي وحالت البيئيةاملعارف  .من منظور أ خر التقليدية البيئيةاملعارف فيكريت بريكس، " 

 ، أأواتوا.مركز حبوث التمنية ادلوليةالتقليدية و 
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الواسع للموضوع معوما الرتاث الفكري والرتاث الثقايف غري املادي واملامرسات  "املعارف التقليدية" بتوصيفهمصطلح شمل ي و 
 مبا يف ذكل اجملمتعات الأصلية واحمللية )املعارف التقليدية مبعناها العام أأو الواسع(. ،وأأنظمة املعارف يف اجملمتعات التقليدية

جامل تشمل مضمون املعارف ن  مبا يف ذكل  ،فسها وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديوبعبارة أأخرى، فاملعارف التقليدية اإ
ة املرتبطة ابملعارف التقليدية  .العالمات والرموز املمزي ِّ

ىل املعارف يف حد ذاهتا، ول أأما يف املناقشات ادلولية، فاإن  مصطلح "املعارف التقليدية" ي س تخدم مبعىن ضيق لالإشارة اإ
واملامرسات تقليدي، وتشمل ادلراية العملية  س ياقتيجة نشاط فكري يف مضمون املعارف أأو مادهتا اليت تكون ن س امي 
واملعارف رف الزراعية ااملعات. وميكن أأن توجد املعارف التقليدية يف س ياقات عديدة ومتنوعة، مهنا: والابتاكر  اتواملهار 

ابلأدوية وأأساليب العالج، واملعارف املتصةل  العلمية واملعارف التقنية واملعارف الإيكولوجية واملعارف الطبية، مبا فهيا املرتبطة
 162ابلتنوع البيولويج، وغريها.

 كتبة الريمية للمعارف التقليديةامل 

 دارةالإ وزارة العلوم والتكنولوجيا و و مرشوع تعاوين بني جملس الأحباث العلمية والصناعية  املكتبة الريمية للمعارف التقليدية
وجيري تنفيذه يف جملس الأحباث ، الهنديف  وزارة الصحة ورعاية الأرسةيف  واملعاجلة املثليةلطب ل يةالهند ةنظمابلأ  املعنية

 ،(ويوغا ،س يدها، و أأوانينو  ا،)أأيورفيدمن خرباء الطب الشعيب العلمية والصناعية. وشارك فريق متعدد التخصصات 
نشاء  يف نيالتقني نيواملوظف ،والعلامء ،خرباء تكنولوجيا املعلوماتو الرباءات،  فاحيصو  املكتبة الريمية للمعارف التقليدية اإ

نظمة الطب  صداراالعام يف شلك  املكلاملعارف التقليدية املتاحة يف  عىل توثيقاملرشوع  ويقوم. ةالهندي يةللأ ذات سابقة  تاإ
ملانية والفرنس ية الإنلكزيية والأ  مس لغات يهخبيف شلك ريمي ويضعها ويوغا  ،س يدها، و أأوانينو  ا،أأيورفيدبأأنظمة صةل 

 وفاحصوأأنساق يفهمها ت اغبل يف البدل املوجودةاملكتبة الريمية معلومات عن املعارف التقليدية تتيح س بانية. و والياابنية والإ 
 163.اخلاطئةرباءات الالرباءات يف ماكتب الرباءات ادلولية ملنع منح 

ىل منع منح براءات فهيي ت  ان.لمكتبة الريمية هدفل و  ورت منتجات  يفسعى يف املقام الأول اإ ابس تخدام املعارف التقليدية ط 
ن اكن من نشاط ابتاكري أأصال الابتاكريوبقليل من النشاط  ىل أأن تتسعى و . اإ بني العلوم مهزة وصل  كونيف املقام الثاين اإ

من اليت تعمتد عىل املعلومات املتعلقة ابملعارف التقليدية  املعمقةالبحوث  دلفعاحلديثة واملعارف التقليدية، وميكن اس تخداهما 
نتاج أأدوية جديدة السنسكريتية القدمية بني مقطع ابللغة  مهزة وصلكون مبثابة ت يه أأناملكتبة الريمية والغاية من . أأجل اإ

 ونسق حمللية بلغةة واسامء احلديثالأ معلومات عن  س تحتوي عىلمس توى عاملي، لأن قاعدة البياانت  وفاحص الرباءة عىل
 وستتضمن. واملعارف التقليدية التقنية الصناعية السابقةأأن تتقلص الفجوة بني حاةل الرباءات. ومن املتوقع  وفاحص يفهمهام

ماكنية  املصطلحات ريفاقاعدة البياانت تفاصيل اكفية بشأأن تع جملرد الخرتاعات" لبراءات " منحواملبادئ واملفاهّي للحد من اإ
جراء   164.ل قمية لها تعديالت طفيفةاإ

 صاحب املعارف التقليدية

ف  " يه.عل  ماكفأأةللتداول، وحيق هل احلصول عىل  قابال صاكميكل قانوان خشص "" بأأنه صاحب اليشء"س لو قاموس بالكيعر 
ىل الأشخاص اذلين وت   وحيافظون روهناطو وينش ئوهنا وي املعارف التقليديةيبتدعون س تخدم الويبو هذا املصطلح لالإشارة اإ

                                                
162

احتياجات أأحصاب املعارف التقليدية وتطلعاهتم "( 0999-0991انظر تقرير الويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية ) 
 <.http://www.wipo.int/tk/en/tk/ffm/report/index.htmlالتايل: > ، وهو متاح عىل املوقع31"، الصفحة يف جمال امللكية الفكرية

163
للمزيد من املعلومات ميكن الاطالع عىل املوقع التايل:  

<http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Abouttkdl.asp?GL=Eng>. 
164

، 3112، يناير معهد ادلراسات العليا التابع جلامعة الأمم املتحدةرن. تقرير دور السجالت وقاعدات البياانت يف حامية املعارف التقليدية: حتليل مقا 
 .01الصفحة 
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حصاب املعارف أأ  أأحصاب معارف تقليدية، ولكنيه  ةوالشعوب والأمم الأصلي وامجلاعات. نيتقليديحميط وس ياق يف هيا عل
ف التقليدية مبعناها ار "املعارف التقليدية" اإىل لك من املعمصطلح  ويف هذا الس ياق، يشري 165.نيأأصليلكهم  ليسوا التقليدية

 الثقايف التقليدي.الضيق وأأشاكل التعبري 

"قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف الأشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية" وكام جاء يف 
(WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9)  ىل  [املعارف التقليدية"]فاإن ر عامة عىل حنو جامعي أأو تعترب منمتية جامعيا اإ ت طو 

ومع ذكل، ميكن لفرد معني من أأفراد أأحد اجملمتعات مثل . ]...[ اجملمتعذكل يف جممتع أأصيل أأو حميل أأو اإىل مجموعة من الأفراد 
 166املعاجل الشعيب أأو املزارع أأن يكون صاحب معارف خاصة."

 تصنيف موارد املعارف التقليدية

 ةمجموع 1111حوايل  لأغراض الفرز والتوزيع والاسرتجاع، فيه مصمم مبتكرهو نظام  تصنيف موارد املعارف التقليدية
ضعوقد  167.مجموعة واحدة يف التصنيف ادلويل للرباءاتمقابل فرعية من املعارف التقليدية  نظمة هذا النظام من أأجل الأ  و 

بطاكتسب اعرتافا دوليا و  ويوغا( ،س يدها، و أأوانينو  ا،لطب )أأيورفيدل ةالهندي  املرحجمن و لتصنيف ادلويل للرباءات. اب ور 
تقنيات و  تكنولوجيا املعلومات ة، أأيديثاحللنرش ا مةنظأأ الاس تفادة من  عن طريقليدية املعارف التق  بأأنظمةالوعي أأن يذيك 
ن املتوقع أأن وما يتضمنه من تفاصيل، مف تصنيف موارد املعارف التقليديةونظرا لهيلك نظام عىل وجه اخلصوص. الإنرتنت 

 168املعارف التقليدية. بأأنظمةغري الأصلية املتعلقة لالكتشافات  ئةط ااخلرباءات الع منح اليت حترص عىل من يثري اهامتم البدلان

 الشعيبالطب 

مجموعة املعارف واملهارات واملامرسات القامئة عىل "أأنه  "ملصطلح "الطب الشعيبمنظمة الصحة العاملية جاء يف تعريف 
ت س تخدم، سواء أأمكن تفسريها أأو ل، للحفاظ النظرايت واملعتقدات واخلربات الأصيةل اليت متتلكها خمتلف الثقافات واليت 

وجاء يف  169".عىل الصحة والوقاية من الأمراض اجلسدية والنفس ية أأو تشخيصها أأو عالهجا أأو حتسني أأحوال املصابني هبا
واملعارف واملعتقدات الصحية املتنوعة  والهنج املامرسات يشمل" أأنه أأيضالهذا املصطلح تعرف منظمة الصحة العاملية 

عالجات الروحية والتقنيات والامترين ين أأو من خليط مهنا ويس تخدم العدواين أأو محي وأأ  نبايتمن أأصل  يس تخدم أأدويةو 
".الوقاية مهنا أأو هاتشخيص  وأأ  الأمراضعالج لرعاية املصابني و اليدوية منفردة أأو جممتعة 

170
 

 التقاليدعىل  الإبداع القامئ وأأ  الابتاكر

وتشري الابتاكرات أأو  171.املامرسات والأفاكر الثقافية اليت تعترب جزءا من املايض ومتنح مركزا معيناالتقاليد يه مجموعة من 
"الابتاكرات والإبداعات القامئة عىل املعارف التقليدية "يف حد ذاهتا" اليت تطورت الإبداعات القامئة عىل التقاليد اإىل 

                                                
165

: تقرير الويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأأن امللكية الفكرية واملعارف ""احتياجات أأحصاب املعارف التقليدية وتطلعاهتم يف جمال امللكية الفكريةانظر  
 .36، الصفحة (0999-0991التقليدية )

166
من  22و 22، الفقراتن (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9الوثيقة ) قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف الأشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية 

 املرفق.
167

 املرجع السابق. 
168

للمزيد من املعلومات يرىج الاطالع عىل املوقع التايل:  

<http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/TKRC.asp?GL=Eng>. 
169

 .0(، الصفحة WHO/EDM/TRM/2000.1املبادئ التوجهيية العامة ملهنجيات البحث والتقيّي يف جمال الطب الشعيب )الوثيقة  
170

 .7، الصفحة 3111-3113اسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية بشأأن الطب الشعيب  
171

 مرشوع املعجم، اللجنة الوطنية لليونسكو. 
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ىل  "يف حد ذاهتا"املعارف التقليدية أأما  172تقليدي". س ياقوابتكرت خارج " أأنظمة املعارف والإبداعات "فتشري اإ
ىل أأرضهوأأشاكل التعبري الثقايف والابتاكرات  جامل أأهنا تنمتي اإىل شعب معني أأو اإ وتتطور  اليت تتوارهثا الأجيال معوما وتعترب اإ

"، ويه تتطور ابطراد وفق البيئة املتغرية.معوما بطريقة غري مهنجية
173
ىل احلاةل اليت ويش  ري الابتاكر القامئ عىل التقاليد اإ

أأخرى اس تخدامات أأيضا وميكن أأن حيدد  ،تكون فهيا التقاليد مصدرا لالبتاكر بواسطة أأعضاء امجلاعة الثقافية املعنية أأو غرابء
للتقاليد املفيدة لإجراء حتليل من منظور امللكية الفكرية.

174
خمترص خملتلف الأشاكل اليت قامئة ورشح تقين وتتناول الوثيقة " 

( بتفصيل أأك ر املعارف التقليدية "يف حد ذاهتا" WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9" )قد تتخذها املعارف التقليدية
 175.الابتاكرات والإبداعات القامئة عىل املعارف التقليديةو

نقل ملكية املمتلاكت الثقافية اتفاقية اليونسكو املتعلقة ابلتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع اس ترياد وتصدير و 
 بطرق غري مرشوعة

محلاية املمتلاكت الثقافية القامئة داخل  0971التفاقية يف س نة  (اليونسكومنظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة )اعمتدت 
فاقية حزي النفاذ يف أأرايض ادلول ضد خماطر الرسقة واحلفرايت غري القانونية ومعليات التصدير املمنوعة. ودخلت الت

 .0973 س نة

جراءات يف ثالثة جمالت رئيس ية  يه: ،وتقتيض التفاقية من ادلول الأعضاء فهيا اختاذ اإ

داريةو تدابري وقائية: قوامئ جرد،  -0 ومحالت  ،شهادات تصدير، ورصد الأنشطة التجارية، وفرض عقوابت جزائية واإ
 وغريها من التدابري. ،تثقيفية

" من التفاقية، تتخذ ادلول الأطراف بناء عىل طلب دوةل املنشأأ 3)ب("7الاسرتداد: مبوجب املادة أأحاكم  -3
عادة تكل املمتلاكت الثقافية املس توردة بعد العمل هبذه التفاقية يف لكتا ادلولتني  التدابري املناس بة لسرتداد واإ

للمشرتي حبسن نية أأو للامكل لس ند حصيح. وتنص املعنيتني، ولكن برشط أأن تدفع ادلوةل الطالبة تعويضا عادل 
 مع مراعاة الترشيعات احمللية، عىل أأحاكم تتعلق ابلسرتداد والتعاون. ،بطريقة غري مبارشة 02 املادة

ىل فكرة تعزيز التعاون يف صفوف ادلول الأطراف وفامي بيهنا. ويف  -2 طار التعاون ادلويل: أأشري يف اكمل التفاقية اإ اإ
جراءات أأك ر حتديدا مثل  9ليت يتعرض فهيا الإرث الثقايف خلطر الهنب، تنص املادة احلالت ا ماكنية اختاذ اإ عىل اإ

ىل مراقبة الصادرات والواردات.  ادلعوة اإ

 عزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايفاتفاقية اليونسكو بشأأن حامية وت

. ودخلت حزي النفاذ يف 3111يف س نة  (اليونسكووالثقافة ) منظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمليه اتفاقية دولية اعمتدهتا 
 .3117مارس  01

ويه كام ييل: )أأ( حامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف؛ )ب( هتيئة الظروف  ،0ولالتفاقية عدة أأهداف وردت يف املادة 
اليت تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعال حرا ت ري من خالهل بعضها بعضا؛ )ج( تشجيع احلوار بني الثقافات لضامن قيام 

شاعة لثقافة السالم؛ )د( تعزيز التواصل مبادلت ثقافية أأوسع نطاقا وأأك ر توازان يف العامل دعام لالحرتام بني  الثقافات واإ
الثقايف هبدف تمنية التفاعل بني الثقافات بروح من احلرص عىل مد اجلسور بني الشعوب؛ )ه( تشجيع احرتام تنوع أأشاكل 

                                                
172

 .املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةمن  02اإىل  01انظر املواد من  
173

 .WIPO/GRTKF/IC/3/9انظر وثيقة الويبو  
174

 .17، الفقرة (WIPO/GRTKF/IC/5/3الوثيقة التحليل املوحد اخلاص ابمحلاية القانونية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ) 
175

 Daniel Gervais, The TRIPS Agreement. Drafting and Analysis, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, p. 132. 
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الصةل بني الثقافة  التعبري الثقايف وزايدة الوعي بقميته عىل املس توى احمليل والوطين وادلويل؛ )و( جتديد التأأكيد عىل أأمهية
والتمنية ابلنس بة مجليع البدلان، وابلأخص للبدلان النامية، ومساندة الأنشطة املضطلع هبا عىل الصعيدين الوطين وادلويل 

لضامن الاعرتاف ابلقمية احلقيقية لهذه الصةل؛ )ز( الاعرتاف ابلطبيعة املمتزية للأنشطة والسلع واخلدمات الثقافية بوصفها حامةل 
وايت والقّي وادلللت؛ )ح( جتديد التأأكيد عىل حق ادلول الس يادي يف مواصةل واعامتد وتنفيذ الس ياسات والتدابري اليت لله

تراها مالمئة محلاية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف عىل أأراضهيا؛ )ط( توطيد التعاون والتضامن ادلوليني بروح من الرشاكة 
 رات البدلان النامية عىل حامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف.ول س امي من أأجل الهنوض بقد

 اتفاقية اليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري امللموس

ودخلت التفاقية حزي النفاذ يف  .3112التفاقية يف س نة ( اليونسكومنظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة )اعمتدت 
صون الرتاث الثقايف غري امللموس، وضامن الاحرتام للرتاث الثقايف غري امللموس للجامعات . وهتدف اإىل 3116أأبريل  31

ذاكء الوعي بأأمهية الرتاث الثقايف غري امللموس وأأمهية التقدير املتبادل لهذا الرتاث، والنص عىل  واجملموعات والأفراد، واإ
 التعاون ادلويل واملساعدة ادلولية.

 املنافسة غري املرشوعة

ول س امي  يف التجارة واملبادلت، احتيايلغري رشيف و تنافس "يه املرشوعة" "املنافسة غري  س لو أأنقاموس بالكورد يف 
عن طريق تقليد أأو تزوير عىل أأهنا بضائع أأو منتجات رشكة أأخرى السوق يف بضائع أأو منتجات  طرحاإىل رشكة ما  سعي

 ".اتغليفهل أأو  البضاعة لتكلخرى الأ  مزيةامل تسامال أأو  الشلك وأأ احلجم  وأأ  العالمة التجارية وأأ الامس 

عترب من أأعامل املنافسة "ي عىل ما ييل: ( 0112) اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية)اثنيا( من 01من املادة  3وتنص الفقرة 
من املادة  2كام نصت الفقرة  ."غري املرشوعة لك منافسة تتعارض مع العادات الرشيفة يف الشؤون الصناعية أأو التجارية

اكفة الأعامل اليت من طبيعهتا أأن توجد بأأية وس يةل اكنت لبسا مع  -0 يكون حمظورا بصفة خاصة ما ييل:"نفسها عىل ما ييل: 
ن الادعاءات اخملالفة للحقيقة يف مزاوةل التجارة واليت م -3 منشأأة أأحد املنافسني أأو منتجاته أأو نشاطه الصناعي أأو التجاري.

البياانت أأو الادعاءات اليت  -2 طبيعهتا نزع الثقة عن منشأأة أأحد املنافسني أأو منتجاته أأو نشاطه الصناعي أأو التجاري.
يكون اس تعاملها يف التجارة من شأأنه تضليل امجلهور ابلنس بة لطبيعة السلع أأو طريقة تصنيعها أأو خصائصها أأو صالحيهتا 

 ".لالس تعامل أأو مكيهتا

عالن الأمم   املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةاإ

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةاعمتدت امجلعية العامة للأمم املتحدة  بمتتع عالن الإ ويقر . 3117يف عام  اإ

ىل تعزيز الاحرتام  ويريمضد المتيزي الثقايف عىل قدم املساواة مع الشعوب الأخرى قوق الإنسان حبلشعوب الأصلية ا اإ
  .بني الشعوب الأصلية وادلول الطيبةعالقات الاملتبادل و 

عىل ما ييل:  20من املادة  0ايف التقليدي واملوارد الوراثية، تنص الفقرة ثقوفامي خيص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري ال 
ها التقليدية وتعبرياهتا الثقافية التقليدية وحاميهتا للشعوب الأصلية احلق يف احلفاظ والس يطرة عىل تراهثا الثقايف ومعارف "

وتطويرها، وكذكل الأمر ابلنس بة ملظاهر علوهما وتكنولوجياهتا وثقافاهتا، مبا يف ذكل املوارد البرشية واجلينية والبذور والأدوية 
ها والألعاب التقليدية والفنون ومعرفة خصائص احليواانت والنبااتت والتقاليد الشفوية وال داب والرسوم والرايضة بأأنواع 

البرصية والفنون الاس تعراضية. ولها احلق أأيضا يف احلفاظ والس يطرة عىل ملكيهتا الفكرية لهذا الرتاث الثقايف واملعارف 
نه20من املادة  3" ومبوجب الفقرة التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية وحاميهتا وتطويرها. جنبا  عىل ادلول أأن تتخذ،" ، فاإ

 32وعن الطب الشعيب، تنص املادة " اإىل جنب مع الشعوب الأصلية، تدابري فعاةل لالعرتاف هبذه احلقوق وحامية ممارس هتا.
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للشعوب الأصلية احلق يف طهبا التقليدي ويف احلفاظ عىل ممارساهتا الصحية، مبا يف ذكل حفظ النبااتت الطبية "عىل أأن 
 ."اخلاصة هباواحليواانت واملعادن احليوية 

 املعارف التقليديةأأشاكل التعبري الثقايف التقليديا اس تخدام

تجاري ويشمل ذكل الاس تخدام ال لأغراض خمتلفة. وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية  اس تخدامميكن 
 الشعبية لأغراض واس تخدام الأدويةاملنصف والاس تخدام املزنيل الانتفاع والاس تخدام وفقا للأعراف القامئة وصناعي ال و 

 .التعلّيو البحث و  الصحة العامة

 التجاري الاس تخدام

وأأما . "زهلرحب أأو يعز ل مدرنشاط مس متر ب  يرتبطاس تخدام " هوالتجاري" الاس تخدام "س لو أأن بالكقاموس  ورد يف
نطوي عىل توليد دخل أأو العمل ول ي  أأو لأغراض الشخصية اس تخدام من أأجل املتعة"فهو  غري التجاري" الاس تخدام"

 ."أ خر تعويضأأي منح ماكفأأة أأو 

 القامئة لأعرافاوفق الاس تخدام 

ف "اس تخدام املعارف ، 3113، لس نة محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايفلمحيط الهادئ ل الإطار الإقلميي  يعر 
لأحصاهبا أأشاكل التعبري الثقايف وفقا للقوانني واملامرسات العرفية أأو  املعارف التقليدية اس تخدام"بأأنه  وفق الأعراف القامئة"

 ."التقليديني

الأصلية  وحيوية يف اس تخدام امجلاعات يةاس مترار وجود اإىل ويشري مصطلح "الاس تخدام املتواصل وفق الأعراف القامئة" 
 العرفية. االتقليدي وفقا لقوانيهنا وممارساهتأأو أأشاكل التعبري الثقايف وا لمعارف التقليديةل

 الانتفاع املنصف

ابملصنفات احملمية دون معقول وحمدود  انتفاع" هو حق املؤلف" يف جمال الانتفاع املنصفجاء يف قاموس بالكس لو أأن "
ذن من  والانتفاع. هازةليف مرسحية أأجزاء منه  أأن تس تخدم أأو ما كتاب عند اس تعراضكتاب  كأن تقتبس مناملؤلف  اإ

املصنف ( طبيعة 3، )الانتفاع وطبيعته( الغرض من 0لعوامل القانونية التالية: )وفقا ل التعديجحة ضد ادعاء العادل هو 
 ".لالنتفاع ابملصنف( الأثر الاقتصادي 2)جحم املصنف املنتفع به، ( 2)احملمي، 

 لأغراض الصحة العامة الاس تخدامو املزنيل الاس تخدام

ف  عالن من  0وتقر املادة  ."صفة تصف شيئا خاصا ابملزنل أأو الأرسة، عائيل"قاموس بالكس لو لكمة "مزنيل" بأأهنا يعر  اإ
 ب كثريا من البدلان النامية والبدلانيخبطورة املشالك الصحية العامة اليت تص "تريبس والصحة العامة  فاقادلوحة حول ات

كام تنص  ".منوا، وخاصة املشالك النامجة عن فريوس نقص املناعة البرشيةاالإيدز والسل واملالراي والأوبئة الأخرى الأقل
غريها من حالت الطوارئ شلك حاةل طوارئ وطنية أأو ت  املسائل اليت عضو احلق يف حتديدللك ")ج( عىل أأن 1املادة 

تكل املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشيةاالإيدز والسل واملالراي وغريها من أأن أأزمات الصحة العامة، مبا فهيا ب علامالقصوى، 
 ".القصوىغريها من حالت الطوارئ  حاةل طوارئ وطنية أأو تشلكالأوبئة، ميكن أأن 
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 لأغراض البحث والتعلّي الاس تخدام

ف قاموس بالكس لو عبارة "جحة  التعدي  دعوى جحة يف"بأأهنا يف جمال براءات الاخرتاع " الاس تخدام لأغراض التجاربيعر 
ورمغ أأن هذه احلجة ل تزال معرتفا س تخدم لأغراض علمية فقط. ي و  محمي برباءة اخرتاع ما ي صنععند ت رفععىل الرباءات اليت 

هنا تفرس تفسريا ضيقا وقد ل  ل عىل هبا فاإ أأن  واجلدير ابذلكر" .يةني للحاماخملرتع البحوث اليت ختترب مطالبتنطبق اليوم اإ
ن اكنت ححقوق امللكية الفكرية  جمال براءات الاخرتاع عىل ففي  .بعض الاس تثناءات والتقييداتفعلهيا ، ثاريةئ اس ت  اقوقواإ

، ثاريةئ الاس ت عدد من البدلان يف ترشيعاهتا الوطنية بعض الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق سن سبيل املثال، 
 :ما ييل ذكل يف مبا

 لالس تخدام اخلاص وغري التجاري؛ املنجزة عاملالأ  أأ()
 لبحوث فقط.اأأو  التجاربلأغراض  املنجزةالأعامل  ب()

 الاس تعامل

امللحق  الناش ئة عن اس تخداهماوالتقامس العادل واملنصف للمنافع  اجلينيةاملوارد  احلصول عىلبروتوكول انغواي بشأأن ينص 
جراء البحث والتطوير بشأأن التكوين اجليين واأأو 3عىل التعريف التايل يف املادة ( 3101) ابتفاقية التنوع البيولويج )ج(: "اإ

من  3الكمييايئ البيولويج للموارد اجلينية، مبا يف ذكل من خالل اس تخدام التكنولوجية الإحيائية حس امب ورد تعريفها يف املادة 
 التفاقية."

سهام البدلان املتشاهبة التفكام تنص وثيقة " كري يف الأهداف واملبادئ بشأأن حامية املوارد الوراثية ومرشوع املواد المتهيدي اإ
عىل التعريف التايل ملصطلح "اس تعامل املوارد  (WIPO/GRTKF/IC/19/11)الوثيقة  بشأأن حامية املوارد الوراثية"

مييايئ البيولويج للموارد اجلينية ()ه(: "اإجراء البحث والتطوير بشأأن التكوين اجليين واأأو الك 3)0الوراثية" يف املادة 
 ومش تقاهتا واملعارف التقليدية املقرتنة هبا، مبا يف ذكل من خالل اس تخدام التكنولوجية الإحيائية."

 ملعارف التقليديةتوثيق امجموعة أأدوات الويبو ل 

يالء عناية  الأمهيةمن التقليدية. و أأحصاب املعارف دلى امللكية الفكرية يف جمال برامج التوثيق تساؤلت أأن تثري ميكن  مباكن اإ
ملعارف توثيق اموعة أأدوات الويبو ل التشاوري جملرشوع امل  ركزيو أأثناء معلية التوثيق.  امللكية الفكريةمتأأنية لتداعيات 
أأيضا معلية التوثيق كنقطة  التشاوري رشوعامل  أأخذيو معلية التوثيق، أأثناء امللكية الفكرية  جوانبدارة اإ التقليدية عىل 
ضع هيلك. مجلاعة مافكرية وثقافية ابعتبارها أأصول لمعارف التقليدية ل أأنفع انطالق لإدارة موعة املرشوع التشاوري جمل وقد و 
 رحبغية ط، التوثيق وأأثناءه وبعده قبلما ، ويه معلية التوثيق وفقا لثالث مراحل من ملعارف التقليديةتوثيق اأأدوات الويبو ل 

 176هذه املراحل بشلك أأوحض. خمتلف قضااي امللكية الفكرية اليت تنشأأ يف لك مرحةل من

امجلاعات الأصلية و الشعوب س تخدمه ت ل م خصيصا صم  م  ملعارف التقليدية توثيق اموعة أأدوات الويبو ل املرشوع التشاوري جملو 
امللكية الفكرية ورامسي الس ياسات معوما  املسؤولني العامني يف ماكتب مثل ،هجات أأخرىتس تفيد منه وقد احمللية. 

 .التوثيق مبرشوعات اليت تضطلعواملؤسسات الثقافية البحث  اتمؤسسو 

                                                
176

مرشوع للتشاور عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  –ميكن الاطالع عىل مجموعة أأدوات املنظمة العاملية للملكية الفكرية لتوثيق املعارف التقليدية  
<http://www.wipo.int/tk/en/tk/TKToolkit.html>. 
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 ذااخترشيطة ، تكون موثقةحقوق امللكية الفكرية وغريها من الأدوات القانونية محلاية املعارف عندما ومن اجلائز تسخري 
عىل  ملعارف التقليديةتوثيق اموعة أأدوات الويبو ل املرشوع التشاوري جمل ساعدي وس . أأثناء معلية التوثيقالصحيحة  التدابري
 عند توثيق املعارف التقليدية.ا اسرتاتيجياهتصياغة و لها  تخطيطال و  امللكية الفكريةخيارات تقيّي 

الفوللكوري  نص الأحاكم المنوذجية املشرتكة بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأأن حامية أأشاكل التعبري
 من الاس تغالل غري املرشوع والأفعال الضارة الأخرى

( اليونسكومنظمة الأمم املتحدة للرتيبة والعمل والثقافة )اعمتد اجامتع جلنة اخلرباء احلكومية اذلي نظمته الويبو ابلشرتاك مع 
. وتنص الأحاكم عىل منوذج خاص للحامية عىل غرار حامية امللكية الفكرية لأشاكل 0913يف س نة  الأحاكم المنوذجيةنص 

اكنت ادلول الأعضاء يف الويبو قد اس تعملهتا عىل نطاق واسع اليت التعبري الثقايف التقليدياأأشاكل التعبري الفوللكوري، 
 ما. شيئا

ىل احلفاظ عىل توازن بني الأحاكم المنوذجيةوتسعى  امحلاية من أأعامل التعدي عىل أأشاكل التعبري الفوللكوري من هجة،  اإ
وبني احلرية والتشجيع عىل زايدة تطوير ونرش الفوللكور من هجة أأخرى. وتأأخذ الأحاكم بعني الاعتبار كون أأشاكل التعبري 

جراءات ابلغة  الرصامة للحامية. الفوللكوري تشلك جزءا حيا من الثقافة الإنسانية ل ينبغي جتميدها بواسطة اإ

الاس تغالل غري من " الأحاكم المنوذجيةوحتظى أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياأأشاكل التعبري الفوللكوري ابمحلاية مبوجب 
، أأجرت الويبو اس تقصاء لالطالع عىل جتارب ادلول يف 3110و 3111". ويف سنيت املرشوع والأفعال الضارة الأخرى

 .WIPO/GRTKF/IC/3/10ة وتنفيذها. ويتاح تقرير يف وثيقة الويبو اس تخدام الأحاكم المنوذجي

 ]هناية املرفق والوثيقة[


