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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثون احلادية الدورة

ىل  19جنيف، من   2016 سبمترب 23اإ
 
 

استعراض تقني لقضايا رئيسية متصلة بامللكية الفكرية يف صكوك الويبو بشأن املوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي

 من إعداد األستاذ جيمس أنايا

عالمية قدمهتا أأمانة منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصلية  وثيقة اإ

)املنتدى( يف دورته احلادية عرشة اليت ُعقدت يف  منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصلية أأوىص .1
ىل  7الفرتة من  جراء اس تعراض تقين يركز عىل مشاريبأأن " 2012مايو  18اإ ع تفوض الويبو أأحد خرباء الشعوب الأصلية ابإ

ىل  الصكوك املتعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وتقدمي تعليقات يف هذا الشأأن اإ
طار احلقوق الإنسانية للشعوب الأصلية وينبغي لالس تعراض اللجنة احلكومية ادلولية من خالل املنتدى.  1."أأن ُُيرى يف اإ

  س أأيااي، أأس تاذ القانون والس ياساتجمي الأس تاذ 2014يف عام  الويبو تدى، فوضت أأمانةوبعد التشاور مع أأمانة املن  .2
جراء الاس تعراض التقين املذكور حتت مسؤوليته  يف جمال حقوق الإنسان جبامعة أأريزويا يف الولايت املتحدة الأمريكية، ابإ

لقضااي رئيس ية متصةل ابمللكية الفكرية يف صكوك  اس تعراض تقينأأيااي هذا الاس تعراض )املعنون " الأس تاذ. وأأمكل الاكمةل
ىل أأمانة املنتدى. 2014"( يف عام الويبو بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  وقدمه اإ

 الأس تاذأأجراه ، طلبًا من أأمانة املنتدى بأأن تقدم الاس تعراض التقين اذلي 2015مايو  28وتلقت أأمانة الويبو، يف  .3
ىل جلنة الويبواي أأيا احلكومية  )"اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اإ

طار"( ادلولية عالمية. يف اإ  وثيقة اإ
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 .E/2012/43  (E/C.19/2012/13)ةيف دورته احلادية عرشة، الوثيق منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصليةمن تقرير  50انظر الفقرة  
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ىل اللجنة احلكومية  .4 م الاس تعراض التقين اإ اللتني يف دورتهيا املقبلتني ادلولية وطلبت أأمانة املنتدى أأيضًا أأن يقدَّ
 س تتناول فهيام قضااي املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل التوايل.

والثالثني ا التاسعة والعرشين هييف دورتاحلكومية ادلولية تقين للجنة ال س تعراض الاُأتيح لطلب الوارد أأعاله، اتلبية ل و  .5
عالمي كوثيق  ، WIPO/GRTKF/IC/30/INF/10 والوثيقة WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10 )الوثيقة تنيتني اإ

 .ويرد نف ُس الاس تعراض التقين يف مرفق هذه الوثيقة .عىل التوايل(

ن اللجنة .6 ىل احلكومية ادلولية  اإ مدعوة اإ
الإحاطة علاًم ابلس تعراض التقين الوارد يف مرفق 

 هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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متصةل ابمللكية الفكرية يف صكوك الويبو بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية اس تعراض تقين لقضااي رئيس ية 
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

عداد   جمي س أأيااي الأس تاذمن اإ

 أأساس ية منطلقاتمقدمة و  .أأولً 

تفوض الويبو عرشة بأأن )املنتدى( يف دورته احلادية  منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصليةأأوىص  .1
جراء اس تعراض تقين طار ا ابإ املتعلقة ابملعارف التقليدية  الصكوكيركز عىل مشاريع حلقوق الإنسانية للشعوب الأصلية يف اإ

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد واليت وضعهتا  واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
. ويعرض هذا التقرير الاس تعراض املطلوب. ووفقًا لتعلاميت أأمانة الويبو، يشري هذا راثية واملعارف التقليدية والفوللكورالو 

ىل مشاريع   WIPO/GRTKF/IC/28/4احلالية الواردة يف واثئق الويبو التالية:  الصكوكالاس تعراض اإ
 .WIPO/GRTKF/IC/28/6و WIPO/GRTKF/IC/28/5و

آراء املؤلف للمؤلف. و  الاكمةلوُأعدَّ هذا التقرير حتت املسؤولية  .2 ن الآراء الواردة يف هذا التقرير يه أ وليست اإ
آراء   املنظامت اليت تمتتع بصفة مراقب فهيا.أأو  اادلول الأعضاء فهيالويبو أأو ابلرضورة أ

اذلي يطبَّق عىل الشعوب الأصلية من  ويعرض اجلزء الأول من هذا التقرير املالمح الرئيس ية لإطار حقوق الإنسان .3
طار  الصكوكبحث اجلوانب الرئيس ية ملشاريع مث تُ . الصكوكحيث القضااي املتصةل ابمللكية الفكرية الواردة يف مشاريع  يف اإ

 أأو للك ما تثريه الصكوكحقوق الإنسان. ولكن ل يسمح جحم هذا التقرير بتقدمي اس تعراض شامل أأو أأكرث تفصياًل ملشاريع 
 من شواغل متعلقة حبقوق الإنسان.

طار حقوق الإنسان اثنيًا.  اإ

ىل الهنوض ابملعايري ادلولية اخلاصة ابلعرتا الصكوكهتدف مشاريع  .4 ابملوارد  ف ابمللكية وغريها من املصاحل املتصةلاإ
ايف ( وأأشاكل التعبري الثقWIPO/GRTKF/IC/28/5( واملعارف التقليدية )WIPO/GRTKF/IC/28/4الوراثية )

القضااي املتصةل ابمللكية الفكرية اليت تعاجلها  مبارشة من الصكوك اليت تتناول(. و WIPO/GRTKF/IC/28/6التقليدي )
عالن  31، املادة الصكوكهذه   اليت تنص عىل ما ييل: الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةمن اإ

 التقليدية وتعبرياهتا الثقافية التقليدية وحاميهتا ومعارفهاالأصلية احلق يف احلفاظ والس يطرة عىل تراهثا الثقايف  للشعوب"
يف ذكل املوارد البرشية واجلينية والبذور  مباعلوهما وتكنولوجياهتا وثقافاهتا،  ملظاهر، وكذكل الأمر ابلنس بة وتطويرها
والألعاب  بأأنواعهاالنبااتت والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرايضة خصائص احليوايات و  ومعرفةوالأدوية 

والس يطرة عىل ملكيهتا الفكرية لهذا  احلفاظ. ولها احلق أأيضا يف الاس تعراضية فنونال و التقليدية والفنون البرصية 
 2"ا.الثقافية التقليدية وحاميهتا وتطويره والتعبرياتالرتاث الثقايف واملعارف التقليدية 

ن أأحاكم هذه املادة مرتخسة يف مجموعة من .5 حقوق و  حرية الاعتقادلثقافة و المتتع اب حقوق الإنسان العاملية ومهنا حق واإ
 يف ضوء القاعدة الأساس ية لعدم المتيزي واخلصائص احملددة للشعوب الأصلية.تقرير املصري حق امللكية و 
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عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية، قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة    .اإعالن الشعوب الأصلية(( )1) 31(، املادة 2007) 61/295اإ
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متتع احلق يف  حرية الاعتقادو لثقافة اب ال

، يشمل حقوق الإنسانصكوك من  ، اذلي تؤكده العديدلثقافةابمن املسمل به عىل نطاق واسع أأن احلق يف المتتع  .6
املنبثقة عن أأمناط املالحظة والتجربة اخلاصة هبذه املعارف التقليدية  اليت تضم الثقافية املمزية للشعوب الأصليةاخلصائص 

ويندرج عادة اس تخدام  3الأخرى. التقليدي ريها من أأشاكل التعبري الثقايفالشعوب فضاًل عن أأشاكلها الفنية املمزية وغ
طار الهوية الثقافية أأو يتصل هبذه الهوية. ووفقًا ملا أأع  آخر، يف اإ نته ل الشعوب الأصلية للموارد الوراثية، كأي مورد طبيعي أ

حلقوق املدنية اخلاص ابمن العهد ادلويل  27املادة لثقافة املكفول مبوجب المتتع اباللجنة املعنية حبقوق الإنسان بشأأن احلق يف 
ن " الثقافة تتبدى بأأشاكل كثرية، من بيهنا أأسلوب للعيش يرتبط ابس تخدام موارد الأرض، ول س امي يف حاةل والس ياس ية، فاإ

تقدات ويف العديد من احلالت، تكون هذه اجلوانب من تراث الشعوب الأصلية جزءًا من نظم املع  4".الشعوب الأصلية
 .الاعتقاد حرية ادلينية الأصلية أأو تتصل هبذه النظم ما ُيعلها تندرج يف نطاق احلق يف

 احلق يف امللكية

لثقافة ولكهنا تؤكد أأيضًا ملكية الشعوب الأصلية للجوانب املشار المتتع اباملذكورة أأعاله مرتخسة يف احلق يف  31املادة  .7
لهيا من تراهثا الثقايف.  ن امتالكاإ  التقليدي دية وأأشاكل التعبري الثقايفالشعوب الأصلية حقوق ملكية عىل املعارف التقلي واإ

)ج( من 1أأن الإبداع الفكري يعطي مبِدعه حقوقًا معنوية ومادية، وتؤكد مصادر أأخرى، مثل الفقرة بن الفكرة العامة عينبثق 
 جلنة احلقوقهذه احلقوق كام فرسهتا  والثقافية، والاجامتعيةحلقوق الاقتصادية اخلاص ابمن العهد ادلويل  15املادة 

والسابقات القانونية الوافرة والصادرة عن  6وهناك عدد من املصادر ادلولية ذات احلجية 5الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
قلميية وحملية وهيئات معنية حبقوق الإنسان واملوارد الطبيعية  ؤكد أأن للشعوب الأصلية حقوق ملكية عىل الأرايضي 7حمامك اإ

 املس تخدمة تقليداًي، ويشمل ذكل مضنًا املوارد الوراثية اليت امتلكوها أأو اس تخدموها تقليداًي.

 احلق يف تقرير املصري

ن " .8 ىل ما س بق، فاإ ضافة اإ عالن من  31]جوانب الرتاث الثقايف املذكورة يف املادة احلق يف احلفاظ والس يطرة عىل اإ اإ
" أأحد عنارص احلق يف تقرير املصري املكفول "مجليع الشعوب" وحاميهتا وتطويرها [ق الشعوب الأصليةالأمم املتحدة بشأأن حقو 

للشعوب الأصلية حتديدًا.  تكفل هذا احلق من الإعالن اليت 3س امي املادة  ول 8يف العهود ادلولية اخلاصة حبقوق الإنسان
ري املرخس يف العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، وفرست اللجنة املعنية حبقوق الإنسان احلق يف تقرير املص

                                                
3

اإعالن اليونسكو العاملي من  4املادة و  ؛E/C.12/GC/21من الوثيقة  37، الفقرة 21العام رمق  التعليق، الاقتصادية والاجامتعية والثقافية جلنة احلقوقانظر  
 .2001 لعام بشأأن التنوع الثقايف

4
ن    .CCPR/C/Rev.1/Add.5من الوثيقة  7، الفقرة 23سان، التعليق العام رمق انظر اللجنة املعنية حبقوق الإ
5

 جلنة احلقوق. وانظر أأيضًا E/C.12/GC/17من الوثيقة  32و 7، الفقراتن 17، التعليق العام رمق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية جلنة احلقوقانظر  
 .E/C./GC/21، الوثيقة 21، التعليق العام رمق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية

6
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية، 26انظر املادة   والعديد من املالحظات  23جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي، التوصية العامة رمق  من اإ

 (.CERD/C/SWE/CO/19-21 الوثيقةمن  17احملددة للبدلان )مثل الفقرة 
7

؛ مركز تمنية 2007نومفرب  28، احلمك الصادر يف 172نسان، امجمموعة )ج(م( رمق البدلان الأمريكية حلقوق الإ  نةمثاًل شعب سارامااك ضد سورينام، جل  انظر 
عرشون ، مرفق تقرير الأنشطة السابع وال وحقوق الشعوب الإنسانفريقية حلقوق اللجنة الأ ، 276/2003حقوق الأقليات ضد كينيا، البالغ رمق 

 ( )قضية شعب الإندوروا(.2009نومفرب  - 2009 )يونيو
8

 من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية. 1من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية؛ واملادة  1انظر املادة  
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ىل الشعوب الأصلية لتشدد و  عىل أأن ممارسة هذا احلق "تتطلب توافر مجةل رشوط مهنا حرية مجيع أأشارت رصاحة اإ
 9الشعوب يف الترصف يف مواردها وثرواهتا الطبيعية".

احلق يف الاس تقالل اذلايت أأو احلمك اذلايت يف املسائل املتصةل "للشعوب الأصلية، يف ممارسة حقها يف تقرير املصري، و  .9
دارة وتنظ(م اس تخدام مواردها  10."بشؤوهنا ادلاخلية واحمللية وينطوي هذا احلق ابلرضورة عىل حق الشعوب الأصلية يف اإ

ن أأحد العنارص الهامة الوراثية ومعارفها التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف اخلاصة هبا مبا يتوافق مع أأعرافها وقو  انيهنا وتقاليدها. واإ
د ر يف حتمك الشعوب الأصلية مبواردها وجوانب تراهثا الثقايف هو احلق يف تقرير نطاق ورشوط انتفاع الغري هبذه املوا

 واس تخداهما.

نفاذواجب ادلول   حقوق الإنسان ابإ

كد هذا والوفاء هبا. وأُ  هتاوحامي احرتاهمابدلول واجب ايه  الإنسان املعرتف هبا دولياً النتيجة املالزمة مجليع حقوق  .10
قلميية الرئيس ية الصكوك الواجب يف صكوك الأمم املتحدة و  عالن  مبختلف أأنواعها ومهناقوق الإنسان اخلاصة حبالإ الأمم اإ

وارد الوراثية منه بشأأن احلقوق املتصةل ابلرتاث الثقايف وامل 31اذلي ينص يف املادة  حقوق الشعوب الأصليةاملتحدة بشأأن 
ىل جنب مع الشعوب الأصلية، تدابري فعاةل لالعرتاف هبذه احلقوق وحامية ممارس هتاعىل أأنه " ". عىل ادلول أأن تتخذ، جنبا اإ

وينبغي مراعاة املصاحل الأوسع نطاقًا للمجمتع وحقوق الإنسان اخلاصة ابلغري يف اعامتد هذه التدابري الفعاةل وفقًا ملا تنص عليه 
؛ ولكن يف هناية املطاف، ُيب الاعرتاف ابحلقوق احملددة اخلاصة ابلشعوب الأصلية وحاميهتا املذكور من الإعالن 46املادة 

 .املكفوةل للجميعومواءمهتا مع حقوق الإنسان 

 املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية

طار حامية حقوق الشعوب الأصلية ضامن ال  .11 تشاور معها للحصول عىل موافقهتا من بني الواجبات التوكيدية لدلول يف اإ
وقد أأكدت اللجنة املعنية ابلقضاء عىل  11.احبقوقه متتعهاعىل  تأأثريًا جوهرايً احلرة واملس بقة واملس تنرية عىل أأي تدبري قد يؤثر 

ل مبوافقة  بوجه عامالمتيزي العنرصي مرارًا أأنه ل ميكن  الانتفاع ابملوارد الطبيعية للشعوب الأصلية، مبا فهيا املوارد الوراثية، اإ
الاقتصادية  جلنة احلقوق، فقد شددت التقليدي أأما فامي خيص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 12هذه الشعوب.

 املوافقة املس بقة واحلرة وعن عمل من املؤِل فني املعنيني حرتام مبدأأ احلصول عىلاوالاجامتعية والثقافية عىل أأنه ينبغي لدلول "
ىل الشعوب الأصلية وعليه،  14ومن الناحية العملية، حيظى مبدأأ املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية بقبول مزتايد. 13".املنمتني اإ

وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة ينبغي كقاعدة عامة أأل ينتفع أأو يس تخدم الغري املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
مع احلقوق املعنية. ويعدُّ مبدأأ املوافقة أأداة  الءمهذه الشعوب وفقًا لرشوط تت عوب الأصلية دون احلصول عىل موافقةابلش

لهيا أأعاله. ومهناأأساس ية محلاية المتتع ابحلقوق املعرتف هبا يف املصادر ادلولية املوثوقة   املصادر املشار اإ

                                                
9

من  15والفقرة  CCPR/CO/82/FINمن الوثيقة  17. ولالطالع عىل حمتوايت مماثةل، انظر الفقرة CCPR/C/79/Add.105من الوثيقة  8انظر الفقرة  
 .CCPR/CO/74/SWEالوثيقة 

10
 من اإعالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية. 4املادة انظر  
11

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية. 19انظر املادة    من اإ
12

 .CERD/C/SWE/CO/19-21 يقةمن الوث  17والفقرة ، واملرجع السابق، 23توصية العامة رمق نظر مثاًل ال ا 
13

 .17من التعليق العام رمق  32الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، الفقرة  جلنة احلقوقانظر  
14

 للنظر يف هذا املبدأأ. انظر أأوىل املؤلف، بصفته املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب الأصلية والتابع للجنة الأمم املتحدة املعنية حبقوق الإنسان، اهامتمًا ابلغاً  
 .A/HRC/21/47من الوثيقة  71اإىل  62و 53اإىل  47، والفقرات A/HRC/12/34من الوثيقة  57اإىل  36مثاًل الفقرات من 
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 (WIPO/GRTKF/IC/28/4بشأأن املوارد الوراثية )مرفق الوثيقة  مرشوع الصك لثًا.اث

ىل حامية املوارد الوراثية  بشأأن الصكهيدف مرشوع  .12 سوء اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وحامية منع اإ
 هذه اخلصائص أأو املعارف التقليدية. مبدعيخصائصها مبوجب براءة لصاحل مكتشفي أأو 

 الكشف: الآلية الرئيس ية للحامية

هو رشط كشف موِدع طلب الرباءة عن بدل موضوع الرباءة  الصكالآلية الرئيس ية لتحقيق هذا الهدف يف مرشوع  .13
قدرًا من امحلاية ضد سوء اس تخدام املوارد الوراثية  أأحاكم منطوق مرشوع الصكأأو مصدر منش ئه. ويوفر هذا الرشط و 

واملعارف التقليدية للشعوب الأصلية، ما يسهم يف تعزيز تنفيذ املعايري ادلولية املعنية حبقوق الإنسان. ولكن ل يزال مرشوع 
ذ يتضمن بعض اخليارات البديةل لأحاكم املنطوق وادليباج الصك  ة بني أأقواس مربعة.غامضًا من حيث نطاق هذه امحلاية اإ

 عدم الاعرتاف ابلشعوب الأصلية كأحصاب حقوق
آلية الكشف ا .14 نه ل ينص عىل الاعرتاف التوكيدي حبامية حقوق لوقائيةعىل الرمغ من اعامتد مرشوع الصك عىل أ ، فاإ

اية. أأما هذا الاعرتاف ، ول ينص عىل تدابري حمددة لهذه امحلد الوراثية أأو املعارف التقليديةالشعوب الأصلية اخلاصة ابملوار 
ىل الأنظمة القانونية احمللية لبدلان املنشأأ، ول تُلَزم ادلول حتديدًا سوى بفرض رشط الكشف  ىل حد بعيد اإ أأو امحلاية فيعودان اإ

ىل ضامن حقوق الشعوب الأصلية عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  عن املنشأأ عىل مقديم الطلبات. وتشري ادليباجة اإ
ىل غياب موافقة أأحصاب املوارد  بوصفه هدف هذا الصك، وتشري أأحد البدائل ملصطلح "سوء الاس تخدام" يف املرسد اإ

، ما يعين مضنًا أأن هذه الشعوب الأصلية من أأحصاب احلقوق. ولكن ل تنص أأحاكم مرشوع التقليدية الوراثية واملعارف
 زتامات لدلول.الصك رصاحة عىل تأأكيد هذه احلقوق وما يتبعها من ال

ماكنية عدم اعرتاف املعامالت احمللية وادلولية ابلشعوب الأصلية كأحصاب حقوق  يتيحالقلق لأنه  هذا الإغفال يثريو  .15 اإ
. ومع ذكل، احلقاليت متتلكها عن وجه حق، أأو طعن هذه املعامالت يف هذا  التقليدية ملكية عىل املوارد الوراثية واملعارف

ن الاحتفاظ هبذا الإ  ن كأساس قانوين غفال ل ميكن تفسريه فاإ ذ اإ حلرمان الشعوب الأصلية من حقوقها عىل املوارد الوراثية، اإ
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية.  هذه احلقوق مكفوةل يف عدة مصادر دولية مهنا اإ

( وأأشاكل WIPO/GRTKF/IC/28/5بشأأن املعارف التقليدية )مرفق الوثيقة  مرشوعا الصكني رابعًا.
 (WIPO/GRTKF/IC/28/6التعبري الثقايف التقليدي )مرفق الوثيقة 

 الهدف من الصكني الآخرين هو حامية املعارف التقليدية وحامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل التوايل. .16

 املس تفيدون
ن هذين الصكني يعر  .17 أأحصاب احلقوق أأو ان الشعوب الأصلية بأأهنا من فخالفًا للصك اخلاص ابملوارد الوراثية، فاإ

معارف تقليدية أأو  الشعوب الأصلية اليت تبدع املصاحل املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وتعدُّ 
بني قوسني  ابمحلاية. ولكن ل يزال مصطلح "الشعوب" مس تخدماً  املس تفيدين املبارشينأأشاكل تعبري ثقايف تقليدي من 

 ما يتناىف بشدة مع النظام املعارص حلقوق الإنسان اذلي يقبل اس تخدام هذا املصطلح عىل نطاق واسع. ،مربعني
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 نطاق امحلاية

عىل الرمغ من أأن الشعوب أأو امجممتعات الأصلية يه املس تفيدة من امحلاية، فال تزال طبيعة ونطاق هذه امحلاية، اليت  .18
ىل حد بعيد يف الصيغ م ادلول بتنفيذها،س ُتلزَ  الواردة بني قوسني مربعني. ولكن مثة بعض املعايري والقضااي العامة  غري حمددة اإ

 واملشرتكة بيهنام. الصكنيالواحضة يف 

ماكنية  ويشري لك من مشاريع الصكوك يف مادة .19 ىل مس توايت خمتلفة من امحلاية تعمتد عىل مدى اإ "نطاق امحلاية" اإ
ثبات  مع املعارف التقليدية املعنية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعنية. للمس تفيدين رصية احلوثيقة أأو الثقافية الصةل ال اإ

 املس تفيدين.طيف امحلاية، توجد املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف اليت تعدُّ مقدسة أأو معروفة فقط دلى  أأولفي ف
ىل و تغيريها أأو  التحمك فهيا ومنع للمس تفيدينعبري، ُيب عىل ادلول أأن تكفل هذه الأشاكل من املعرفة أأو الت ابلنس بة اإ

س ناد هذه الأشاكل لأحصاهبا فضاًل عن  ا دون ترصحاس تخداهم  .لقاء اس تخداهما املرصح بهوتوزيع فوائد عادةل اإ

ىل نطاق واسع أأو املتاحة ، توجد املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعروفة عامحلاية طيف هنايةويف  .20
للجمهور واليت مل تعد الشعوب أأو جممتعات املنشأأ تس تخدهما اس تخدامًا مكثفًا. ويف هذه احلالت، تندرج امحلاية يف نطاق 

ىل املزيد من امحلاية للتحمك املبارش  تقامس الفوائد  وأأ ضامن الإس ناد والاس تخدام القامئ عىل الاحرتام؛ لن تكون هناك حاجة اإ
 الاس تخدام. وسينطبق تقامس الفوائد وبعض أأوجه امحلاية الأخرى عىل وسط الطيف. وأأ 

م نطاق امحلاية املتفاوت مفهوم املكل العام اذلي ينطوي عىل بعض املشالكت يف تطبيقه عىل الشعوب الأصلية. وينظ ِ  .21
ذ ن مل يندرج هذا املفهوم يف مص(م الأنظمة التقليدية حلقوق امللكية الفكرية اليت تسع اإ ىل توفري حامية اكفية لتحفزي الإبداع اإ ى اإ

. وتفيد نظرية املكل العام، بوجه عام، بأأنه ينبغي لتطويره الإبداع القامئعىل الغري  يعمتديكن من املفيد أأكرث للمجمتع بأأمكهل أأن 
خضاع ما هو معروف دلى امجلهورحلقوق امللكية الفكرية أأن تكون حمددة املدة وأأنه ل  ل بعد استيفاء  ميكن اإ لهذه احلقوق اإ

 بعض الرشوط املتصةل ابلإبداع الفردي.

نسان، ل يتيح هذا املنطق حتديد نطاق حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  .22 ومع ذكل، مفن منظور حقوق الإ
منا يتطلب نظام حقوق الإنسان الاعرتاف بأأن املعارف التقل  يدية وأأشاكل التعبري الثقايف الثقايف التقليدي للشعوب الأصلية. واإ

دراك امجلهور  التقليدي تعدُّ جزءًا ل يتجزأأ من ثقافات الشعوب الأصلية وجممتعاهتا . وكام ورد عن العام هلامبغض النظر عن اإ
د حقوق "يف حني ]أأن[...نظم امللكية الفكرية...حمدودة يف الزمن والنطاق...تعالاقتصادية والاجامتعية والثقافية:  جلنة احلقوق

الإنسان تعبريًا غري حمكوم ابلزمن عن حقوق الإنسان الأساس ية"؛ وفضاًل عن ذكل، تصون حامية حقوق الإنسان الصةل بني 
رهثا الثقايف امجلاعي" طار نظام حقوق الإنسان يف كام يتجىلو  15."الشعوب...واإ  ، يمكن السبببرامج ومعايري حمددة يف اإ

ىل ادلويل املعارص ابل لقلق لالرئييس  معاجلة الأخطاء املاضية واملس مترة املوهجة ضد هذه شعوب الأصلية يف السعي اإ
ومهنا الاستيالء عىل معارفها التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف اخلاصة هبا أأو اس تخداهما دون موافقهتا. وعليه،  16الشعوب

 لملكية الفكرية.ل  التقليدية نظريةال ص عليه ق يف هذا الصدد نطاق حامية أأوسع مما تنيتطلب نظام حقوق الإنسان املطبَّ 

 مدة امحلاية

صياغات  مبوجب وقائيةالتدابري ال  مدة رساينلدلول حتديد  جتزيفقرات  الصكنيالك شمل ي دة امحلاية، مبفامي يتعلق  .23
ىل حد بعيد  ترهتنبديةل  حبدود نطاق امحلاية اليت تنص علهيا الصكوك. ويف لك حاةل، تعدُّ الصيغ البديةل منفصةل بوجه عام اإ

تنص عىل الاعرتاف حبقوق الشعوب الأصلية وحاميهتا فامي خيص املعارف التقليدية  عن منطق معايري حقوق الإنسان اذلي

                                                
15

 .17من التعليق العام رمق  2الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، الفقرة  جلنة احلقوقانظر  
16

 (.2004انظر جمي س أأيااي، الشعوب الأصلية يف القانون ادلويل )دار جامعة أأكسفورد للنرش، الطبعة الثانية،  
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لملكية الفكرية فرض حامية حمددة املدة كوس يةل لتعزيز النرش ل  التقليدية نظريةال وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وجتزي 
ن نظام حقوق الإنسانوالإبداع مع التشديد عىل القمية الاقتصادية للمعارف واملصنفات الإبداعية املودلة. ومع ذكل،   فاإ

زأأ من ثقافات الشعوب ل يتج تشلك جزءاً  التقليدي أأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايفبف عىل حد سواء رت يع
 رفااملع ه ينبغي حاميةأأن ذكل . ويعينا أأكرث من قميهتا الاقتصاديةفز حاميهتحت يه اليت ، وأأن هذه اخلاصيةوجممتعاهتا الأصلية

اخلاصة ابلشعوب الأصلية طاملا اكن موضوع امحلاية متصاًل بثقافات الشعوب التقليدي  الثقايفأأشاكل التعبري و  التقليدية
 17.الأصلية

 والتقييداتالاس تثناءات 

من  اً عدد الصاكنويضم  .امحلاية ومدهتا نطاقب  وثيقاً  بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ارتباطاً  الصكنييرتبط مرشوعا  .24
 نطاق حاميةنفسه مقارنة ب  أأثريالتواسعة وبعيدة املدى يكون لها  وتقييداتاس تثناءات لوضع حات اخملتلفة اقرت مشاريع الا

الثقايف أأعاله أأس باب توس يع نطاق امحلاية، كقاعدة عامة، لتشمل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  وقد ُذكرت .ضيق
مدرجة يف املكل العام متاش يًا مع معايري حقوق الإنسان. وينطوي ذكل هذه املوارد يك ل تعدُّ  التقليدي للشعوب الأصلية

خمتلف الاقرتاحات اجلوهرية والبعيدة املدى بشأأن الاس تثناءات  ض مععىل أأن معايري حقوق الإنسان تتعار  ابلرضورة
ن اقرتاح منح القانون الوطين حرية حتديد الاس تثناءات والتقييدات عىل نطاق امحلاية  والتقييدات يف مشاريع الصكوك. واإ

ذ ي  دراج بعض املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري مي ثري مشلكة كبرية اإ الثقايف التقليدي يف نطاق امحلاية نح ادلول حرية عدم اإ
الصكوك، وينبغي ضامن الامتثال يف  واحضة ذلكلعىل الإطالق. وينبغي تعريف أأي اس تثناء أأو تقييد حممتل وحتديد صيغة 

 قانون حقوق الإنسان.ل

 تعريف سوء الاس تخدام

س تخدام اقرتاحات تقيض بوصف سوء الاعىل غرار مشاريع املواد املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات، تشمل أأحاكم  .25
سوء اس تخدام املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي انهتااكت للقانون الوطين. ولكن تثري هذه الاقرتاحات 

رساء معيار دويل  ىل جعزها عن اإ اتحهتامشالكت نظرًا اإ هامشًا لعدم حامية مجيع املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  واإ
ذا مل يكفل قانون وطين امحلاية لأي من املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، فلن يكون هناك أأي  التقليدي. واإ

ذا قرر طرف غري الأطراف ا أأو املنش ئة لهذه اجلوانب من الرتاث الثقايف اس تخداهما. ومتاش يًا مع  ملبدعة"سوء الاس تخدام" اإ
ف ابنتفاع خشص ما ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف لسوء الاس تخدام أأن يعرَّ  معايري حقوق الإنسان، ينبغي

 لشعوب الأصلية دون موافقة هذه الشعوب.اخلاصة ابالتقليدي 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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ىل مالحظة   تعد حقوق ، حمدودة يف الزمناردة أأعاله واليت أأفادت بأأنه يف حني أأن نظم امللكية الفكرية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية الو  جلنة احلقوقارجع اإ
حلقة معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية "؛ ويه نقطة شددت علهيا أأيضًا تعبريًا غري حمكوم ابلزمن"الإنسان 

 .WIPO/GRTKF/IC/25/INF/9يف التقرير الواردة . وانظر املالحظة بشأأن مدة امحلاية التقليدي وأأشاكل التعبري الثقايف


