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ّ
محاية املعارف التقليدية :مشروع حتليل الثغرات احملدث

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1قررت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة)
يف دورهتا الثانية عرشة املعقودة يف جنيف من  25اإىل  29فرباير  2008أأن تعد ا ألمانة ،أخذة معل اللجنة السابق بعني
الاعتبار ،وثيقة تكون مبثابة وثيقة العمل اخلاصة بدورة اللجنة الثالثة عرشة ،وتتضمن ما ييل:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
.2

وصف الالزتامات وا ألحاكم والإماكنيات القامئة عىل املس توى ادلويل من أأجل تأأمني امحلاية املعارف التقليدية؛
ووصف الثغرات املوجودة عىل املس توى ادلويل وتوضيحها قدر املس تطاع ابلس تعانة بأأمثةل حمددة؛
ووضع الاعتبارات املفيدة للبت يف احلاجة اإىل معاجلة تكل الثغرات من عدهما؛
ووصف اخليارات القامئة أأو اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأية ثغرات حمددة ،مبا فهيا اخليارات القانونية وغريها سواء
عىل املس توى ادلويل أأو ا إلقلميي أأو الوطين.
ومرفق يتوي عىل جدول ابلبنود املذكورة يف الفقرات الفرعية (أأ) اإىل (د) أأعاله.

ُوطلب اإىل ا ألمانة أأن "تبني رصاح ًة التعاريف العملية أأو غري ذكل من ا ألسس املعمتد علهيا يف معلية التحليل".
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 .3و أأعدت ا ألمانة املرشوع ا ألول لتحليل الثغرات يف حامية املعارف التقليدية يف ذكل الوقت ومعمته عىل املشاركني يف
اللجنة للتعليق عليه .و أأخذا يف الاعتبار التعاليق الواردةُ 1،أع ّد مرشوع أخر لتحليل الثغرات و أأتيح مبثابة الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev.لدلورة الثالثة عرشة للجنة املعقودة من  13اإىل  17أأكتوبر .2008
 .4وقد ُا ّتذ نفس القرار يف ادلورة الثانية عرشة للجنة يف ذكل الوقت فامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
وابلتايل تضمنت ادلورة الثالثة عرشة للجنة مرشوعني لتحليل الثغرات أأمام اللجنة احلكومية ادلولية ،ووردا يف الوثيقتني
( WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev.ابلنس بة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي)
و ( WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev.ابلنس بة للمعارف التقليدية)
 .5وحبلول تكل املرحةل ،اس تعرضت اللجنة عىل نطاق واسع اخليارات القانونية والس ياساتية محلاية املعارف التقليدية .وقد
مشل هذا الاس تعراض حتليالت شامةل للليات القانونية الوطنية وا إلقلميية القامئة ،وعروض فريق اخلرباء عن جتارب وطنية
متنوعة ،وعنارص شائعة محلاية املعارف التقليدية ،ودراسات احلاة ،ودراسات اس تقصائية جارية للس ياسة ادلولية والبيئة
القانونية وكذكل املبادئ وا ألهداف الرئيس ية محلاية املعارف التقليدية اليت تلقت ادلمع يف دورات اللجنة السابقة .وكام طلبت
اللجنة ،لُخّص هذا العمل التأأسييس السابق يف الوثيقة ) WIPO/GRTKF/IC/13/5(aاليت رافقت مرشوع حتليل
الثغرات يف الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev.
 .6ويف عام  ،2017طلبت امجلعية العامة للويبو من ا ألمانة "حتديث حتليل الثغرات لعام  2008بشأأن أأنظمة امحلاية
احلالية املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي".
 .7ومع ًال هبذا القرار ،يش متل املرفق ا ألول لهذه الوثيقة عىل مرشوع حمدث لتحليل الثغرات لعام  2008بشأأن حامية
املعارف التقليدية .ومل يشهد هيلك وشلك وحمتوتات حتليل الثغرات السابق تغيريات كبرية ،ابس تثناء املواضع اذلي أأدرجت
فيه أأحدث الصكوك ادلولية أأو التطورات الترشيعية أأو الس ياساتية .وابلتايل ،فاإن هذا الإصدار ،حسب طلب اللجنة ،هو
يف ا ألساس "حتديث" .وعىل وجه اخلصوص ،طر أأت تغيريات عىل الفقرات  6-3و 13-12و 15و 17-16و 24-21و33
و 35و 39و 54و 61-59و 66و 73-71و 75و 84-81و 94و 98و 101و 108و 111و 113و 117و 122و126-125
و 131و 134و 136و 138و 140و 142و .147ويعرض املرفق الثاين جدول حمدث ابلبنود املذكورة يف الفقرات الفرعية
( أأ) اإىل (د) أأعاله.

 1ل تزال التعليقات الواردة يف ذكل الوقت متاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين .http://www.wipo.int/tk/en/igc/gap-analyses.html
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 .8ومل تناقش ادلورة الثالثة عرشة للجنة يف أأكتوبر  2008الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/13/5 (b) Rev.
ابلتفصيل 2،وتعكس قرارات تكل ادلورة فقط عىل أأهنا " أأحاطت علام" ابلوثيقة 3.ومل تقرر اللجنة النظر يف الوثيقة يف
ادلورات املقبةل.

 .9اإن اللجنة مدعوة اإىل النظر يف مرشوع
حتليل الثغرات احمل ّدث الوارد يف املرفقني ا ألول
والثاين.
[ييل ذكل املرفقان]

.WIPO/GRTKF/IC/13/11 2
.WIPO/GRTKF/IC/13/DECISIONS 3
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أأول .مقدمة
 .1تتضمن هذه الوثيقة هذه املقدمة اخملترصة اإىل جانب أأربعة أأقسام متصةل ابلعنارص اليت طلبهتا اللجنة يف قرارها يف
دورهتا الثانية عرشة ،ويه:
–
–

–

–

–

.2

الفرع الثاين :التعاريف العملية أأو غري ذكل من ا ألسس املعمتد علهيا يف معلية التحليل؛
الفرع الثالث :الالزتامات وا ألحاكم والإماكنيات القامئة عىل املس توى ادلويل من أأجل تأأمني امحلاية للمعارف
التقليدية (الفقرة الفرعية ( أأ) يف القرار)؛
الفرع الرابع :الثغرات املوجودة عىل املس توى ادلويل وتوضيحها قدر املس تطاع ابلس تعانة بأأمثةل حمددة (الفقرة
الفرعية (ب) من القرار)؛
الفرع اخلامس :الاعتبارات املفيدة للبت يف احلاجة اإىل معاجلة تكل الثغرات من عدهما (الفقرة الفرعية (ج)
من القرار)؛
الفرع السادس :اخليارات القامئة أأو اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأية ثغرات حمددة ،مبا فهيا اخليارات القانونية وغريها
سواء عىل املس توى ادلويل أأو ا إلقلميي أأو الوطين (الفقرة الفرعية (د) من القرار)

ويتضمن املرفق الثاين جدول ابلبنود املذكورة يف هذه الفروع (الفقرات الفرعية ( أأ) اإىل (د) أأعاله).

اثنيا .التعاريف العملية أأو غري ذكل من ا ألسس املعمتد علهيا يف معلية التحليل
( أأ) التعاريف العملية
.3

ما من تعريف مقبول دوليا ملصطلح "املعارف التقليدية" .وحتيل صكوك دولية أأخرى اإىل مفاهمي متصةل به ،مثل:
–

املعارف والابتاكرات واملامرسات اخلاصة ابجملمتعات ا ألصلية واحمللية اليت جتسد أأساليب احلياة التقليدية ذات
4
الصةل بصيانة التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار.
5

–

املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية

–

املعارف التقليدية ذات الصةل ابملوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة

–

6

الرتاث الثقايف واملعارف التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية [للشعوب ا ألصلية] وكذكل مظاهر علوهما
وتكنولوجياهتا وثقافاهتا ،مبا يف ذكل املوارد البرشية واجلينية والبذور وا ألدوية ومعرفة خصائص احليواانت

 4ملادة ( 8ي) من اتفاقية التنوع البيولويج.
 5املادة  7من بروتوكول انغوتا بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج
("بروتوكول انغوتا ").
 6املادة  ( 2.9أأ) ،املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة.
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والنبااتت والتقاليد الشفوية والداب والرسوم والرتاضة بأأنواعها وا أللعاب التقليدية والفنون البرصية والفنون
7
الاس تعراضية.
–

املعارف التقليدية ذات الصةل برتبية احليواانت وإانتاهجا

8

 .4وقد ُطلب اإعداد مرشوع التحليل هذا بشأأن "املعارف التقليدية" يف حد ذاهتا ،وليس بشأأن أأي مفهوم أأكرث
حتديدا مثل املعارف التقليدية املتصةل ابلتنوع البيولويج أأو املعارف املتصةل ابملوارد النباتية أأو الوراثية احليوانية أأو
املعارف التقليدية اليت متتلكها الشعوب ا ألصلية (واليت تسمى أأيضا ’معارف الشعوب ا ألصلية‘)؛ وميكن اعتبار هذه
املفاهمي ا ألدق بأأهنا تدخل يف اإطار مفهوم ’املعارف التقليدية‘ ا ألوسع .ومع ذكل وملّا اكن من املطلوب اإجراء حتليل ثغرات
منفصل بشأأن ’ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي‘ ،وجب أأن يركز هذا التحليل عىل املعارف التقليدية ابملعىن ادلقيق
(املعارف التقليدية ابملعىن الضيق) ،بدل من املفهوم ا ألوسع للمعارف التقليدية اذلي اس ُتخدم أأحياان مكصطلح عام فيه
وصف أأكرب .ولهذا ،و ألغراض هذا التحليل فقط ،ي ُس تخدم مصطلح "املعارف التقليدية" ليحيل معوما اإىل املعارف يف
حد ذاهتا ،ل س امي املعارف الناجتة عن نشاط فكري يف س ياق تقليدي ،وتشمل ادلراية العملية واملامرسات واملهارات
9
والابتاكرات .ويرتكز هذا الوصف العام للمعارف التقليدية اإىل معل اللجنة ذاهتا.
 .5ويستند حتليل الثغرات أأيضا اإىل الفكرة القائةل اإن تعريفا أأدق للمعارف التقليدية قد يكون مناس با عند حبث
الثغرات يف امحلاية القانونية اإذ من احملمتل أأن يسفر وصف عام جدا عن قةل الوضوح يف حتليل معيل للثغرات .وقد
ُوضعت معايري خمتلفة ل ألهلية ونظرت فهيا اللجنة عىل مر الس نني .وقد اس ُتخلصت املعايري التالية من معل اللجنة
كسامت للمعارف التقليدية ميكن أأن جتعلها أأهال للحامية القانونية:10
" "1تكون مس تنبطة وحمافظا علهيا ومتناقةل بني ا ألجيال يف س ياق تقليدي؛
" "2وتكون مقرتنة بوضوح مبجمتع أأو شعب أأصيل أأو تقليدي يافظ علهيا ويتناقلها بني ا ألجيال؛
" "3وتكون جزءا ل يتجز أأ من الهوية الثقافية جملمتع أأو شعب أأصيل أأو تقليدي ُأ ِق َّرت هل صفة صاحب املعارف
من خالل شلك من أأشاكل الئامتن أأو الوصاية أأو امللكية امجلاعية أأو املسؤولية الثقافية .وجيوز التعبري عن هذه
العالقة بشلك رمسي أأو غري رمسي عن طريق املامرسات أأو املواثيق أأو القوانني ال ُعرفية أأو التقليدية .وميكن أأيضا
أأن تؤخذ جودة الابتاكر للمعارف التقليدية يف الاعتبار.

 7املادة  31من اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/12/INF/6
 8الفقرة  12من اإعالن اإنرتلكن بشأأن املوارد الوراثية احليوانية.
 9املصدر :مرسد ابملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاح عىل
.http://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html
أ
ُ 10أخذت هذه املعايري من املادة  - 4ا ألهلية للحامية ،الوثيقة " ،WIPO/GRTKF/IC/8/5حامية املعارف التقليدية :الهداف واملبادئ املعدة".
وابلنظر اإىل أأنه مل يمت التوصل اإىل اتفاق و أأن هذه املعايري ل تزال جز ًءا من املفاوضات اجلارية يف جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،فاإن هذه املرجع مل يمت حتديثه .ومع ذكل ،لالطالع عىل أأحدث مشاريع ا ألحاكم املتعلقة حبامية املعارف التقليدية،
ارجع اإىل .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=368218
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 .6و ألغراض هذا التحليل ،ليك تس تحق املعارف امحلاية ،قد يكون من الرضوري ،بدل من وصفها وصفا عاما
بأأهنا ’معارف تقليدية‘ ،أأن تتسم ابلتناقل بني ا ألجيال و أأن تكون لها صةل موضوعية ابجملمتع احمليل اذلي نشأأت فيه،
وارتباط ذايت داخل ذكل اجملمتع احمليل ،حىت تشلك جزءا من هويته اذلاتية .فاملعارف جزء من التمنية الاجامتعية للمجمتع
احمليل.
.7

وتشمل بعض ا ألمثةل احملددة عىل املعارف التقليدية ما ييل:
–

–

–
–

املعارف الطبية التقليدية -املعارف املتعلقة ابس تخدام ا ألدوية ذات موارد وراثية معينة ،وكذكل املعارف
املتعلقة بأأشاكل العالج الطيب اذلي ل يدخل فيه اس تخدام املوارد الوراثية (مثل التدليك التقليدي)
واملعارف املتصةل ابلتنوع البيولويج ،أأو املعارف ’ ذات الصةل بصيانة التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو
11
قابل لالس مترار‘"
واملعارف التقليدية ذات الصةل ابملوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة
واملعارف التقليدية ذات الصةل برتبية احليواانت وإانتاهجا.

12

13

(ب) القواعد ا ألخرى اليت يستند علهيا التحليل
" "1مفهوم "امحلاية"
ُ .8طلب اإجراء حتليل الثغرات من أأجل معاجلة ’حامية‘ املعارف التقليدية .وإاىل حد ما ،فاإن حتليل الثغرات يف
امحلاية يس تلزم بطبيعة احلال مفهوما ملعىن ’امحلاية‘ .وقد اس ُتخدم مفهوم امحلاية مبجموعة من ا ألساليب يف معل اللجنة،
تتنوع بني امحلاية القانونية من الانتفاع ابملعارف التقليدية ومتلكها دون ترصحي (وهو نوع امحلاية اذلي تعاجله عادة القوانني
والس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية) ،وا ألشاكل العملية لصون املعارف التقليدية من الضياع والش تات (مثل املبادرات
العملية الرامية اإىل توثيق وتدوين نظم املعارف التقليدية ،والرشوط القانونية لصون املعارف التقليدية من الضياع  -وهو
يف الواقع الزتام بصون وصيانة املعارف التقليدية وكذكل الس ياقات الاجامتعية والفكرية والثقافية اليت تدمع نظم املعارف
التقليدية).
.9

ويساعد توضيح مفهوم ’امحلاية‘ يف حتديد مواضيع مهنا ما ييل عىل سبيل املثال:
–

نطاق امحلاية املناس بة:
–
–

ما هو املوضوع احملمي حاليا (مثال ،اخرتاع قابل للحامية برباءة)،
وما هو املوضوع احملمي منه (مثال ،بعض الاس تخدامات عىل يد الغري)،

 11املادة (8ي) من اتفاقية التنوع البيولويج.
 12املادة  (2.9أأ) من املعاهدة ادلولية ملنظمة ا ألغذية والزراعة (الفاو).
 13الفقرة  12من اإعالن اإنرتلكن بشأأن املوارد الوراثية احليوانية.
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–

–

–

وما ليس محميا منه (مثال ،الاخرتاعات القابةل للحامية برباءة ليست محمية من البحث ألهداف غري جتارية
يف العديد من البدلان)،
وكيف تكون امحلاية (مثال ،أأن تكون امحلاية حمددة املدة  ،أأو خاضعة لرشوط شلكية ،أأو خاضعة
لرشوط أأخرى أكن تكون حامية معلومات غري مكشوف عهنا رهنا بتحلهيا بقمية جتارية بدل من قمية ثقافية
أأو روحية)؛

ومن هجة أأخرى ،ما هو املوضوع غري احملمي (مثال ،ل حتمي العديد من البدلان الاكتشافات البحتة أأو ادلراية
العملية املكشوف عهنا علنا).

 .10وميكن أأيضا حبث طبيعة ابتاكرات الشعوب ا ألصلية والنوعية الابتاكرية لنظم املعارف التقليدية من أأجل اإلقاء
الضوء عىل الثغرات يف امحلاية القانونية ،ألن أأشاكل ومعايري امحلاية القانونية القامئة قد تغفل الابتاكر يف هذه الس ياقات.
 .11وتنطوي لكمة ’امحلاية‘ عىل معان خمتلفة عديدة يف جمال ابملعارف التقليدية .وقد تشمل مبدئيا امحلاية املادية للسجالت
من التلف أأو الضياع (مثل ترممي اخملطوطات القدمية اليت تتضمن املعارف التقليدية) والقوانني اليت تقيض بوضع برامج للحفاظ
عىل املعارف التقليدية أأو اليت تشجع هذه الربامج .و ألغراض مرشوع التحليل هذا ،تس تخدم لكمة ’امحلاية‘ لتعين نوع امحلاية
اليت تعالَج غالبا يف س ياقات امللكية الفكرية ،أأي التدابري القانونية اليت حتد من احامتل انتفاع الغري ابملواد احملمية ،سواء من خالل
منح احلق يف منع الانتفاع هبا عىل الإطالق (احلقوق الاس تئثارية) ،أأو من خالل وضع رشوط لالنتفاع هبا ابإذن (مثل الرشوط
اليت ترد يف ترخيص براءة أأو رس جتاري أأو عالمة جتارية ،أأو رشوط أأوسع بشأأن املاكفأأة العادة أأو حق يف الإقرار) .وإاىل جانب
هذا ،أأشارت اللجنة اإىل اإماكنية حامية املعارف التقليدية من خالل وسائل مادية وإاىل اإماكنية حاميهتا ،ببعض معاين امحلاية ،من
الانداثر عن طريق تشجيع الانتفاع هبا عىل نطاق واسع ،وميكن أأن يكون هذا -حسب شلك امحلاية املطلوب -أأرخص وس يةل
للحامية و أأطولها أأجال .وانطالقا من فكرة امحلاية هذه ،س يكون ابتاكر تقليدي مثل طب تقليدي ’محميا‘ عن طريق تشجيع
العديد من ا ألشخاص عىل ممارس ته ،لكن هذا ليس هو مفهوم امحلاية اذلي يُثار معوما عند رمس الس ياسات يف جمال امللكية
الفكرية.

 .12وابلنظر اإىل صعوبة تقيمي الثغرات يف املبادرات العملية عىل املس توى ادلويل ،وإاىل تركزي اللجنة عىل امللكية
الفكرية ،و ألغراض هذه الوثيقة ،تس تخدم امحلاية مبعىن امحلاية من الانتفاع بدون ترصحي أأو الاس تغالل غري العادل
للموضوع احملمي .وتنطوي امحلاية يف هذا الس ياق عىل حت م أأو سلطان ميارس بشلك مس متر عىل املعارف التقليدية
املعنية ،مع احامتل احلق يف املنع ،أأو أأشاكل أأخرى من احلقوق املس مترة املتصةل ابملعارف .وينبغي أأن ميارس هذا التح م
اجملمتع احمليل أأو خشص ينوب عنه .وميكن مقارنته بوضع املكل العام اذلي ل تقع فيه عىل املنتفع أأية مساءة أأو مسؤولية فامي
مورد املعارف.
خيص تعقب أأثر ّ
 .13ول يويح ذكل بأأن هذا هو الشلك املرشوع أأو املهم الوحيد للحامية ،ول بأأنه الأكرث اإحلاحا ،بل يعرب عن
اجلوانب املمزية لعمل اللجنة نفسها .وابلتايل ،فاإن حتليل الثغرات هذا يعاجل اجملالت اليت اكنت عادة حمط تركزي قانون
وس ياسة امللكية الفكرية .وتعاجل نظم قانونية دولية أأخرى ،مثل التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج واتفاقيات اليونسكو،
جوانب صيانة املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا وصوهنا داخل س ياقاهتا الس ياس ية احملددة.
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–

–

وعىل سبيل املثال تقيض املادة (8ي) من التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج ،حتت عنوان الصيانة يف الوضع
الطبيعي ،بأأن عىل ا ألطراف "احرتام املعارف والابتاكرات وممارسات اجملمتعات ا ألصلية واحمللية اليت جتسد أأساليب
احلياة التقليدية ذات الصةل بصيانة التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار ،واحلفاظ علهيا وصوهنا
وتشجيع تطبيقها عىل أأوسع نطاق ،مبوافقة ومشاركة أأحصاب هذه املعارف والابتاكرات واملامرسات وتشجيع
الاقتسام العادل للمنافع اليت تعود من اس تخدام هذه املعارف والابتاكرات واملامرسات" .وتنص التفاقية املذكورة
عىل املزيد من ا ألحاكم املتعلقة تعممي املعارف التقليدية والهنوض هبا ،مشرية اإىل حامية وتشجيع "اس تخدام املوارد
البيولوجية طبقا للمامرسات الثقافية التقليدية املتوافقة مع متطلبات الصيانة أأو الاس تخدام القابل لالس مترار" (املادة
 ،)10وأأيضا "تبادل نتاجئ البحوث العلمية والتقنية والاجامتعية الاقتصادية ،وكذكل املعلومات املتعلقة بربامج
البحث والتدريب واملسح ،واملعرفة املتخصصة ،واملعرفة احمللية والتقليدية يف حد ذاهتا ويف جمال امجلع بيهنا وبني
التكنولوجيا املشار اإلهيا يف الفقرة  1من املادة [ 16و] يضمن هذا التبادل كذكل اإعادة نقل املعلومات اإىل موطهنا
ا ألصيل أأيامن اكن ذكل ممكنا" (املادة  ،)17والتعاون يف تطوير التكنولوجيات واس تخداهما مبا فهيا التكنولوجيات احمللية
والتقليدية (املادة .)18

ويمتثل هدف بروتوكول انغوتا يف التقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد الوراثية ،مما
يسامه يف احلفاظ عىل التنوع البيولويج والاس تخدام املس تدام ملكوانته (املادة  .)1وينطبق الربوتوكول أأيضا
عىل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية وعىل املنافع الناش ئة عن اس تخدام هذه املعارف (املادة .)3

–

وتشري اتفاقية اليونسكو لس نة  2003بشأأن صون الرتاث الثقايف غري املادي اإىل أأنه ’ل يوجد اإىل الن أأي صك
متعدد ا ألطراف ...يس هتدف صون الرتاث الثقايف غري املادي‘ واكن الهدف من اإبرام هذه التفاقية هو ’صون الرتاث
الثقايف غري املادي‘ معرفة اإتاه عىل أأنه يشمل "املامرسات ...واملعارف واملهارات ...اليت تعتربها امجلاعات واجملموعات،
وعرفت التفاقية الصون عىل أأنه "التدابري الرامية اإىل ضامن اس تدامة الرتاث
و أأحياان ا ألفراد ،جزءا من تراهثم الثقايفّ .
الثقايف غري املادي ،مبا يف ذكل حتديد هذا الرتاث وتوثيقه وإاجراء البحوث بشأأنه واحملافظة عليه وحاميته وتعزيزه
وإابرازه ونقهل ،ل س امي عن طريق التعلمي النظايم وغري النظايم ،وإاحياء خمتلف جوانب هذا الرتاث ".ويوصف الرتاث
الثقايف غري املادي بأأنه يشمل "املعارف وادلراية العملية واملهارات واملامرسات والتصورات اليت تطورها وتس تدميها
اجملمتعات احمللية تفاعال مع بيئهتا الطبيعية  ...ويشمل هذا امليدان جمالت عديدة مثل احلمكة البيئية التقليدية
واملعارف التقليدية والبيولوجية الإثنية وعمل النبات الإثين وعمل احليوان الإثين ونظم العالج التقليدية وموسوعات
ا ألدوية 14"...ومن ا ألمثةل املقدمة الرؤية الكونية ا ألندية جملمتع اكلواتا يف بوليفيا ،اليت تضم موسوعة ل ألدوية ونظاما
طبيا تقليدتا.

–

تعرف اتفاقية اليونسكو لس نة  2005بشأأن حامية وتعزيز تنوع
ويف جمال صكوك الس ياسة العامة الثقافية أأيضاِ ّ ،
أأشاكل التعبري الثقايف "امحلاية" بأأهنا "اعامتد تدابري تريم اإىل حفظ تنوع أأشاكل التعبري الثقايف وصونه والارتقاء به.
"وتبني الرابط بني نرش املعارف التقليدية وحامية التعبري الثقايف التقليدي من خالل الإقرار "بأأن تنوع أأشاكل التعبري
الثقايف ،مبا فهيا ا ألشاكل التقليدية للتعبري الثقايف ،يعد عامال هاما يف متكني ا ألفراد والشعوب من التعبري عن أأفاكرمه
وقميهم وتشاطرها مع الخرين".
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 .14وإاقرار ًا بأأمهية وماكنة تكل الصكوك ادلولية القامئة ،و أأهدافها املهمة املتصةل ابحلفظ والصون ،ل يريم هذا حتليل
اإىل تقيمي الثغرات احملمتةل يف تكل الصكوك اليت تديرها منظامت أأخرى ،بل اإنه يركز ،عىل ذكل اجلانب املتعلق ابمحلاية
القانونية اذلي كثريا ما اكن موضوع البحث يف رمس س ياسات امللكية الفكرية ويف قوانيهنا ،مثلام ُذكر أأعاله.
 .15وقد بني معلقون عىل املرشوع ا ألول لتحليل احلايل للثغرات أأنه ينبغي أأل يعتد هبذا الرتكزي يف حتليل الثغرات
لإصدار ح م مس بق بأأن من املمكن حامية املعارف التقليدية بنظام للملكية الفكرية ،و أأشاروا اإىل أراء وهواجس متباينة
بشأأن مفهوم امحلاية املناسب .وعليه ،فاإن حتليل الثغرات يعمتد أأسلوب الوصف  -أأي أأنه يدد الثغرة املوجودة
يف ’امحلاية‘ مبفهوم امللكية الفكرية من غري أأنه ميكن أأو ينبغي سد الثغرة .وهو ل يقرتح أأن يظى سد ما ميثل "ثغرة" من
الثغرات التقنية اب ألولوية عىل الثغرات ا ألخرى (مبا فهيا الثغرات يف ا ألشاكل ا ألخرى للحامية اخلارجة عن نطاق قانون
وس ياسة امللكية الفكرية) .وذلا ،يسعى القسم الرابع اإىل حتديد الثغرات كوقوف عىل الوقائع ،ويس تعرض القسم اخلامس
أأدانه الاعتبارات اليت ميكن أأن تطبق عندما تنظر ادلول ا ألعضاء عىل حنو منفصل فامي اإذا اكن ينبغي أأم ل سد أأية
ثغرات حمددة وبأأية طريقة ينبغي سدها.

" "2الصةل بتحليل الثغرات املتعلق أأشاكل ابلتعبري الثقايف التقليدي
 .16توخيا للوضوح يف هذا حتليل ومتاش يا مع املقاربة العملية العامة اليت تأأخذ هبا اللجنة ،معدان اإىل متيزي املعارف
التقليدية عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وس تؤدي بعض أأنواع امحلاية املنوطة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
بصورة غري مبارشة ،اإىل حامية املعارف التقليدية أأيضا  -مهنا مثال حامية تسجيالت ا ألغاين والرواتات التقليدية اليت
تس تخدم لصيانة املعارف التقليدية ونقلها داخل جممتع حميل ،أأو احلرف اليدوية اليت جتسد أأساليب أأو دراية معلية ممزية
متصةل ابملعارف التقليدية .خذ مثال الرؤية الكونية ا ألندية جملمتع اكلواتا املشار اإلهيا أأعاله فهيي نظام من املعارف الطبية
اليت تدجمها نساء اكلواتا أأيضا يف املنسوجات عىل شلك رسومات .وحتتاج جوانب الثقافات التقليدية وجوانب النظم
املعرفية عىل حد سواء اإىل الاهامتم بشلك واحض ،أأي مضمون أأو حمتوى ادلراية العملية اليت متتلكها اجملمتعات احمللية
و أأشاكل التعبري اليت تس تخدهما هذه اجملمتعات .وتقد عاجلنا أأنواع حامية أأشاكل التعبري عن الثقافات التقليدية والرتاث
الثقايف عىل حنو مناسب يف حتليل الثغرات املتعلق ابلتعبري الثقايف التقليدي ))،(WIPO/GRTKF/IC/13/4(b
ويشار اإلهيا ابختصار فقط يف هذا التحليل املتعلق ابملعارف التقليدية ،نظرا للتاكمل القامئ بني هذين الوهجني من امحلاية.

" "3السامت املتنوعة للمعارف التقليدية
 .17افرتضنا ما ييل يف السامت العامة للمعارف التقليدية:15
–

ميكن أأن تشمل املعارف التقليدية عنارص معرفية معينة ،مبا فهيا ابتاكرات فرد من أأفراد جممتع حميل ،أأو منظومة أأوسع
من املعارف .ومل نفرتض رضورة حرص ’املعارف التقليدية‘ يف عنارص معرفية معينة أأو يف نظام معريف ما أأو انتفاء
الرضورة.

 15انظر أأيض ًا الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف ا ألشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية ،ويه متاحة
عىل. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ar/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_inf_9.pdf:
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ومل نفرتض أأن بعض املعارف التقليدية تس تويف أأو ل تس تويف ابلرضورة رشوط امحلاية ابلرباءة ،فقد تكون عنارص
من املعارف التقليدية قابةل أأو غري قابةل لهذه امحلاية .ول يصبح ابتاكر غري قابل للحامية برباءة جملرد أأنه حدث يف
س ياق تقليدي (رشيطة أأن تُمنح الرباءة للمخرتع احلقيقي ،أأي للمخرتع التقليدي (اخملرتعني التقليديني) ،أأو خللفهم
الفعيل) .وبعبارة أأخرى ،ل تُس تثىن املعارف من امحلاية برباءة جملرد أأهنا ’تقليدية‘ .وحىت لو اكن ا ألمر كذكل ،فقد
يشوب بعض الغموض القانوين طريقة تطبيق معايري اجلدة والنشاط الابتاكري والفائدة عىل الاخرتاعات املطالب هبا
اليت تكون معارف تقليدية يف حد ذاهتا أأو تكون مش تقة من هذه املعارف أأو تس تحدث داخل نظام من نظم
املعارف التقليدية .وفضال عن هذا ،قد يشوب الغموض أأيضا الطريقة اليت ينبغي هبا حتديد املو ِدع املناسب لطلب
الرباءة ،عندما تُس تحدث املعارف التقليدية القابةل للحامية برباءة داخل جممتع تقليدي أأو جامعة أأخرى مثال.

–

ول تعترب املعارف التقليدية ابلرضورة معارف مكشوف عهنا أأو غري مكشوف عهنا للجمهور؛ فقد تكون أأو ل تكون
كذكل .ورمبا يشوب الغموض القانوين أأيضا اإماكنية اعتبار املعلومات املكشوف عهنا داخل جممتع حميل أأو أأصيل مبثابة
معلومات ’غري مكشوف عهنا‘ ،أأو غري اليةل اإىل املكل العام.

–

–

وميكن أأن تكون املعارف التقليدية موضوعا ألشاكل خمتلفة من امللكية والئامتن واحلقوق واملصاحل العادة .وقد تكون
هذه املصاحل يف يد فرد من ا ألفراد داخل جممتع حميل أأو يف يد جممتع حميل بصورة جامعية (سواء اكن يعرتف هل
القانون هبذه الصفة أأم ل) أأو يف يد دوة (سواء اكنت هذه املصاحل من حقوقها اخلاصة أأو حتت رعايهتا لصاحل أأفراد
أأو جممتعات حملية) .وقد تقرتن بعض جوانب املعارف التقليدية بشخص معني داخل جممتع حميل ،حىت عندما تكون
مجموعة املعارف التقليدية باكملها يف حوزة اجملمتع احمليل وحتت رعايته .وميكن كذكل أأن تكون بعض املعارف التقليدية
جزءا من الرتاث البرشي املشاع و أأل تكون يف حوزة جممتع حميل معني أأو دوة معينة بشلك حرصي.
تعرف معارف الشعوب ا ألصلية بأأهنا مجموعة معارف أأدق من املعارف التقليدية ،و أأهنا معارف اس تحدثهتا وحافظت
و َّ
علهيا ومعمهتا شعوب أأصلية معرتف بأأهنا أأصلية .وقد تكون املعارف التقليدية يف حوزة جممتعات حملية وثقافية أأخرى
غري معرتف هبا مكجمتعات أأصلية .وميكن أأن حتتاج بعض املقارابت املتبعة يف حتليل الثغرات اإىل تغطية الاختالفات
املمكنة بني معاجلة معارف الشعوب ا ألصلية ومعاجلة املفهوم ا ألوسع للمعارف التقليدية  -يالحظ مثال أأن حقوق
الشعوب ا ألصلية املتصةل ابملعارف التقليدية قد ُعرفت مؤخرا يف اإعالن دويل (يناقش أأدانه).

" "4طبيعة ’الثغرات‘ اليت ينبغي حتديدها
 .18من املرحج أأن تتلف الراء يف ما يشلك ’ثغرة‘ حقيقية يف امحلاية ،ويعزى ذكل جزئيا اإىل أأن مصطلح ’امحلاية‘ قد
ينطوي عىل دللت جد واسعة أأو قد يطبق يف اجملال القانوين بأأشاكل جد حمددة .ويعاجل مرشوع حتليل الثغرات هذا وهجات
النظر اخملتلفة هذه من خالل تغطية مجموعة واسعة من الاحامتلت ملعرفة ما اذلي ينبغي أأن يكون’ثغرة‘؛ ويف القسم الرابع
توضيح لتكل الافرتاضات احملمتةل اخملتلفة .ويشمل القسم الرابع (ج) من التحليل قامئة ابلثغرات املمكنة اإىل جانب أأمثةل ،ولكن
ينبغي الإقرار بأأن ما يكون ’ثغرة‘ هممة يف نظر بعض مس تخديم حتليل الثغرات لن يعترب ثغرة ابملرة أأو ثغرة هممة ،من وهجة نظر
مس تخدمني أخرين .ولهذا ،يسعى هذا التحليل اإىل حتديد ’الثغرات‘ احملمتةل لتسهيل مناقشة الس ياسة العامة وليس اإىل تقدمي
ر أأي هنايئ خبصوص قضاتا ل تزال مناقشات مس مترة.
 .19وبشلك خاص ،قد تعترب ثغرة يف امحلاية القانونية وضعا هل فائدته ،وليس أأمرا تنبغي معاجلته ابلرضورة .ومعوما،
تكون ’ثغرات‘ معينة يف امحلاية القانونية ركزية ملكل عام سلمي أأو أأداة ممكنة لهيلكته.
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 .20وعىل املس توى ا ألمع ،فاإن "الثغرة" يه انتفاء أأية ألية قانونية محلاية املعارف يف حد ذاهتا .وتغطي أليات امحلاية القانونية
القامئة أأشاكل أأو جوانب معينة من املعارف وتعاجلها بأأساليب حمدودة ،مثل املعلومات غري املكشوف عهنا اليت ينبغي أأن تس تويف
بعض الرشوط لتكون قابةل للحامية كرس جتاري أأو من خالل مبد أأ الرسية ،وتكون ابلتايل محمية بشلك حمدود  -فامحلاية ل تغطي
الغري اذلي يش تق املعارف عىل حنو مس تقل مثال .وقد يعين حتديد ’ثغرة‘ يف امحلاية توضيح نطاق املوضوع اذلي تنبغي حاميته،
وتعريف نطاق أأفعال الغري اليت تُستبعد من امحلاية ،ليك يعرف الغري ما اذلي ل جيوز هل فعهل.

ثغرات يف س ياق هنج متعدد املس توتات إازاء نطاق امحلاية
 .21طرحت اللجنة للنقاش يف دورهتا السابعة والعرشين هنجا متعدد املس توتات إازاء نطاق امحلاية تُتاح مبوجبه أأنواع
أأو مس توتات خمتلفة من احلقوق أأو التدابري ألحصاب احلقوق حسب طبيعة املوضوع وخصائصه ،ومس توى ّ
التح م اذلي
يتفظ به املس تفيدون ودرجة انتشاره .ويقرتح الهنج املتعدد املس توتات حامية متباينة حسب نوع أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،انطالقا من أأشاكل التعبري املتاحة للجمهور ووصول اإىل أأشاكل التعبري الرسية أأو املقدسة أأو غري املعروفة
خارج جامعة املس تفيدين واليت ّ
يتح م فهيا املس تفيدون .فعىل سبيل املثال ،يشري هذا الهنج اإىل اإماكنية تناسب احلقوق
الاقتصادية الاس تئثارية مع بعض املعارف التقليدية (مثل املعارف التقليدية الرسية) ،يف حني ميكن أأن يتناسب المنوذج
املستند اإىل احلقوق املعنوية ،مثال ،مع املعارف التقليدية املتاحة للجمهور أأو املعروفة عىل نطاق واسع ابلرمغ من كوهنا
منسوبة اإىل شعوب أأصلية وجامعات حملية حمدّدة..
 .22وجتدر الإشارة اإىل أأنه يف س ياق الهنج متعدد املس توتات إازاء نطاق امحلاية ،من املرحج أأن تكون الثغرات اليت
ميكن حتديدها عىل املس توى ادلويل خمتلفة ،تبع ًا لتحديد املس توتات ،مع مراعاة عنارص مثل طبيعة املعارف التقليدية
16
وخصائصها ،ومس توى التح م اذلي يتفظ به املس تفيدون ودرجة انتشاره.

اثلثا .الالزتامات وا ألحاكم والإماكنيات القامئة من أأجل تأأمني امحلاية
 .23يعاجل هذا القسم ’الالزتامات وا ألحاكم والإماكنيات القامئة عىل املس توى ادلويل من أأجل تأأمني امحلاية‘ .ويبحث
التحليل ابلتفصيل شلك امحلاية املتاحة وفقا للصكوك ادلولية الرئيس ية يف اجملال العام محلاية امللكية الفكرية ،وبتفصيل أأقل
الصكوك ادلولية القامئة يف جمالت القانون ادلويل العام ا ألخرى ،اليت حتيل مبارشة اإىل املعارف التقليدية وحاميهتا .وتوخيا
لالختصار والوضوح ،ل يلل أأو يناقش هذا التحليل الصكوك ادلولية اخلاصة بشلك مبارش (فقد اكنت هذه الصكوك
موضع مناقشة مس تضيفة يف الواثئق السابقة للجنة) .وفضال عن ذكل ،ييل التحليل اإىل صكوك قانونية دولية متنوعة
والتطورات احلديثة مثل اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية وإاعالن اإنرتلكن بشأأن املوارد الوراثية
احليوانية و بروتوكول انغوتا .ويستشهد هبذه الصكوك أأساسا من أأجل توضيح جمالت اهامتم الس ياسة العامة ادلولية
احلالية .ول ياول حتليل النصوص القانونية ول منح صفة قانونية ألي نص من النصوص.

 16انظر :املذكرة ا إلعالمية لgدورة احلادية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية .واملذكرة ا إلعالمية دلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية اللتني أأعدهام
رئيس اللجنة احلكومية ادلولية الس يد اإتان غوس.
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( أأ) امحلاية مبوجب الصكوك ادلولية القامئة يف جمال امللكية الفكرية
مالحظات عامة
 .24فامي خيص اإماكنية تطبيق امللكية الفكرية التقليدية بشلك عام عىل موضوع املعارف التقليدية ،فاإن أأي مقاربة عامة بشأأن
حامية هذا املوضوع ابمللكية الفكرية ،مبا فهيا بعدها ادلويل ،ميكن أأن تس تتبع ابلرضورة البحث عن ا ألدوات والليات القانونية
الالزمة عىل املس توى الوطين ،وكيفية تطبيقها ،والإسهامات القانونية والعملية اليت ميكن أأن يقدهما البعد ادلويل للحامية عىل
املس توى الوطين ،مالحظا أأن نظم حقوق امللكية الفكرية غري اكفية ليك تس تجيب للسمة الشمولية والفريدة اليت يتسم هبا
موضوع املعارف التقليدية .وقد أأقرت تدابري عديدة وقوانني امللكية الفكرية التقليدية بعنارص من القانون العريف مضن اإطار أأوسع
للحامية .ول بد من معاجلة اجلوانب الاقتصادية للتمنية ،واملشاركة الفعاة ألحصاب املعارف التقليدية هممة أأيضا ،متاش يا مع مبد أأ
املوافقة املس تنرية املس بقة ألحصاب املعارف التقليدية .وعىل الرمغ من هذا ،اس ُتخدمت قوانني امللكية الفكرية القامئة اس تخداما
انحجا يف امحلاية من بعض أأشاكل سوء الانتفاع والمتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية ،مبا فهيا القوانني املتعلقة ابلرباءات
17
والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والرسوم والامنذج الصناعية وا ألرسار التجارية.

" "1امحلاية املوجبة للمعارف التقليدية مبوجب الرباءات
الصاكن ادلوليان املشار اإلهيام :اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (تريبس)،
ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .25عىل الرمغ من القدر الكبري من املرونة والاختالف يف تفسري معايري قانون الرباءات ادلويل وتطبيقها عىل املس توى
الوطين ،تسمح هذه املعايري معوما مبد نطاق امحلاية مبوجب الرباءات ليشمل ابتاكرات معينة مس تحدثة داخل س ياق تقليدي،
عىل أأن تكون:
–
–
–
–

حديثة أأو جديدة؛
وابتاكرية أأو غري بدهيية؛
ومفيدة أأو قابةل للتطبيق صناعيا؛
و أأن تس تجيب معوما لتعريف "الاخرتاع".

يعرف أأي معيار من هذه املعايري رمسيا بأأسلوب قانوين ملزم يف الصكوك ادلولية .ولهذا من املمكن تطبيقها عىل
 .26ومل َّ
املعارف التقليدية مبرونة مضن القوانني الوطنية.
 .27ويتسم تعريف "الاخرتاع" ابملرونة مقارنة مع تعريف الاكتشاف ،وقد ينطبق ذكل مثال عىل املعارف التقليدية اليت
تعترب اكتشافا ملبد أأ من مبادئ الطبيعة عوض اعتبارها اخرتاعا.

 17انظر وثيقة الويبو لعام " 2017حامية ثقافت م وتعزيزها :دليل معيل عن امللكية الفكرية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية" .وانظر أأيضا لوثيقة
 ،WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف ا ألشاكل اليت قد تتخذها املعارف التقليدية ،ويه متاحة عىل:
.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ar/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_inf_9.pdf
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 .28وهناك مرونة يف اإماكنية اعتبار املعارف التقليدية موضوعا قابال للحامية بطبيعهتا عندما تكون هذه املعارف عبارة عام
ييل:
–

–
–

اخرتاع يكون منع اس تغالهل جتارتا رضورتا محلاية النظام العام أأو الداب ،مبا يف ذكل حامية حياة أأو حصة ا إلنسان أأو
احليوان أأو النبات ،أأو لتفادي اإحلاق رضر جس مي ابلبيئة ،رشيطة أأل يكون هذا الاستبعاد فقط ألن القانون يظر
اس تغالل الاخرتاع؛
أأو أأسلوب للتشخيص أأو العالج أأو اجلراحة يس تخدم ملعاجلة ا ألشخاص أأو احليواانت؛
أأو النبااتت واحليواانت من دون الاكئنات ادلقيقة ،وعىل وجه اخلصوص العمليات البيولوجية لإنتاج النبااتت أأو
احليواانت غري العمليات غري البيولوجية وامليكروبيولوجية.

 .29وتوجد مرونة أأيضا يف كيفية تفسري معايري ا ألهلية للحامية التقليدية يف جمال املعارف التقليدية  -ول س امي اجلدة (مثل
اإماكنية اعتبار التقاليد الشفوية املنقوة خبصوصية نسبية داخل جممتع أأصيل أأو حميل حاة تقنية صناعية سابقة مكشوف عهنا
للبت يف اجلدة القابةل للحامية برباءة) وعدم البداهة (مثل اعتبار أأخصايئ يف نظام املعارف التقليدية خشصا من أأهل املهنة عند
البت يف استيفاء رشط عدم البداهة).
 .30وإاىل جانب ذكل ،فاإن املالحظة القائةل بأأن اس تحداث أأخصايئ يف املعارف التقليدية لبتاكر س يعترب مؤهال للحامية
برباءة ،ل يعين قط أأن هذا ا ألخصايئ سريغب ابلرضورة يف حامية ابتاكره برباءة أأو أأن دليه املوارد الرضورية للرشوع يف
اإجراءات اس تصدار براءة؛ وبعبارة أأخرى ،فاإن قابلية املعارف التقليدية للحامية برباءة من حيث املبد أأ ل تعين أأن هذه املعارف
محمية برباءة يف الواقع .وميكن أأيضا اعتبار قةل الانتفاع العميل بنظام الرباءات أأو اختيار عدم الانتفاع به ألن شلك امحلاية اذلي
يكفهل ل يامتىش مع رشوط أأحصاب املعارف التقليدية’ ،ثغرة‘ يف امحلاية ،حىت عندما تكون بعض عنارص املعارف التقليدية قابةل
للحامية برباءة من الناحية التقنية .ولكن رمبا يكون من الرضوري ،عند حتليل للثغرات ،المتيزي بني ثغرة نصية يف النطاق القانوين
للحامية املمكنة مبدئيا ،وثغرة معلية مبعىن عدم الامتس امحلاية املمكنة لعنارص معينة من املعارف التقليدية  -أأي مدى حامية
املعارف التقليدية القابةل ابلفعل للحامية بطريقة ما ،حامية فعلية عىل أأرض الواقع .ومل نعمد هنا اإىل هذا الشلك ا ألخري من حتليل
الثغرات نظرا ألنه يس تلزم معال ميدانيا جتريبيا واسعا .ومع ذكل ،فقد أأجرت اللجنة دراسات اس تقصائية مس تفيضة يف هذا
1918
الصدد.

" "2امحلاية ادلفاعية للمعارف التقليدية داخل نظام الرباءات
الصاكن ادلوليان املشار اإلهيام :معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،والتصنيف ادلويل للرباءات
 .31تتعلق امحلاية ادلفاعية بتدابري تريم اإىل منع منح براءات عىل حنو غري مرشوع أأو اإبطال الرباءات املمنوحة عىل ذكل
النحو بشأأن عنارص من املعارف التقليدية .وقد دُرست حامية املعارف التقليدية داخل نظام الرباءات يف أأكرث ا ألحيان من وهجة
نظر دفاعية ،وليس من منظور السعي بشلك موجب اإىل احلصول عىل براءات يف املعارف التقليدية .وتتالءم الالزتامات
 18انظر مثال الوثيقتني  WIPO/GRTKF/IC/5/7و WIPO/GRTKF/IC/5/8وادلراسات الاس تقصائية والاس تبياانت اليت تستندان اإلهيا.
 19يشمل منشور الويبو "حامية ثقافت م وتعزيزها :دليل معيل عن امللكية الفكرية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية" مثالني لرباءات الاخرتاع املمنوحة
للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية من أأجل الاخرتاعات اليت ُابتكرت ابس تخدام املعارف التقليدية .فاملعارف التقليدية يف حد ذاهتا مل ُحتم برباءة ،بل ُُحيت
الاخرتاعات اجلديدة والابتاكرية اليت ُأبدعت ابس تخدام املعارف التقليدية.
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وا ألحاكم والإماكنيات القامئة عىل املس توى ادلويل مع امحلاية ادلفاعية بشلك مبارش ،وتشمل تدابري دفاعية قانونية ومعلية يف
اإطار قانون الرباءات التقليدي ،اإىل جانب مقرتحات بشأأن مراجعة معايري قانون الرباءات ادلويل لس تحداث تدابري كشف
معينة عن املعارف التقليدية (ابلقرتان مع املوارد الوراثية).
 .32وتشمل امحلاية ادلفاعية للمعارف التقليدية يف اإطار معايري قانون الرباءات ادلويل القامئة التدابري التالية:
–
–

–

حق اخملرتع يف أأن يذكر يف الرباءة مكخرتع ،كام تنص عىل ذكل اتفاقية ابريس.
ورفع احلدّ ا ألدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ليك تشمل هذه الواثئق مجموعة
من املنشورات املعارف التقليدية .ومن شأأن ذكل أأن يضمن أأخذ مكيات كبرية من املعارف التقليدية املنشورة مس بقا
يف احلس بان وبصورة منتظمة يف مرحةل مبكرة من حياة براءات عديدة ،وإادراهجا يف تقارير البحث ادلويل املنشورة
حىت قبل أأن يدخل طلب الرباءة املرحةل الوطنية.
ومراجعة التصنيف ادلويل للرباءات يف س نة  2006من أأجل توس يع تغطيته وتركزيه عىل نوع معني من املواد املتصةل
ابملعارف التقليدية ،ويه "املس تحرضات الطبية اليت تكون تركيبهتا غري حمددة وتتضمن مواد من الطحالب أأو
احلشائش البحرية أأو الفطر أأو النبااتت أأو ما يش تق مهنا ،اك ألدوية العشبية التقليدية مثال" (.)A61K 36/00
وتقر هذه املراجعة اب ألمهية الفكرية والتكنولوجية لنظم املعارف التقليدية .وتزيد من احامتل العثور عىل واثئق مناس بة
متصةل ابملعارف التقليدية خالل اإجراءات البحث يف جمال الرباءات ،وتزيد ابلتايل من الراكزز العملية للحامية
ادلفاعية املتعلقة ابملعارف التقليدية.

 .33وقد وضعت اللجنة املعايري واملبادئ التوجهيية ومجموعة ا ألدوات التالية غري الواردة بشلك رمسي يف معايري قانون
الرباءات ادلويل القامئة ،ولكهنا مع ذكل مناس بة للحامية ادلفاعية:
–

اعامتد اللجنة معايري من أأجل توثيق املعارف التقليدية ،ويه معايري تقر برضورة تدوين املعارف التقليدية املوثقة
20
واحرتام رشوط النفاذ اإلهيا والانتفاع هبا.

–

وإاعداد مبادئ توجهيية داخل اللجنة لفحص الرباءات املتصةل ابملعارف التقليدية ،ويه مبادئ توجهيية قد حتول اإىل
حد كبري دون منح براءات غري مرشوعة يف املعارف التقليدية.

 .34ويس تلزم اإجراء أخر معمول به يف بعض القوانني الوطنية وليس يف مضامر املعايري ادلولية ،أأن يُشرتط عىل مودع طلب
الرباءة الكشف عن املعلومات اليت تكون مواد تؤهل الاخرتاع للحصول عىل براءة ،مبا يف ذكل مصدرها.
 .35ويريم املزيد من املبادرات اإىل ضامن النفاذ التام اإىل املعارف التقليدية الراهنة خالل اإجراءات البحث والفحص املتعلقة
ابلرباءات ،من أأجل توفري قاعدة أأثرى ميكن الرجوع اإلهيا لتقيمي ا ألهلية للرباءة ،ولكن دون التسبب فامي ل ُيرغب فيه من كشف
عن املعارف التقليدية ونرشها خالفا لرغبة موردي املعارف التقليدية ا ألصليني.

 20انظر الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/4/14املتاحة عىل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_4/wipo_grtkf_ic_4_14.pdf.
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" "3رشوط كشف خاصة ابملعارف التقليدية
 .36أأدرج عدد من البدلان تدابري يف قوانيهنا الوطنية لتعزيز امحلاية ادلفاعية للمعارف التقليدية ،من خالل تفادي اس تصدار
الرباءات لالخرتاعات اليت تس تخدم معارف تقليدية وتفتقر اإىل اجلدة واملوافقة املس تنرية املس بقة أأو التقامس العادل للمنافع املتأأتية
من اس تخدام املعارف التقليدية .وتقتيض هذه التدابري أأشاكل معينة من الكشف عن املعارف التقليدية واملوارد الوراثية أأو
البيولوجية املس تخدمة يف الاخرتاع املطالب به 21.وقد ُقدم عدد من املقرتحات داخل منظمة التجارة العاملية وداخل الويبو بشأأن
تعزيز معايري قانون الرباءات ادلويل ابإدماج رشوط الكشف هذه .وتتخذ هذه الليات شالك همام من أأشاكل امحلاية ادلفاعية
للمعارف التقليدية ،ويه ابلتايل مالمئة لتحليل الثغرات هذا .ويف الوقت احلارض ،مل تُعمتد أأي مهنا عىل املس توى ادلويل يف
شلك قانون ملزم 22.بيد أأن مبادئ بون التوجهيية اليت ليست ملزمة ولكن ميكن اعتبارها ’ أأحاكما‘ أأو ’اإماكنيات‘ يف اإطار هذا
التحليل ،تشجع ا ألطراف املتعاقدة مبوجب التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج عىل النظر فامي ييل:
–

تدابري لتشجيع الكشف يف طلبات حقوق امللكية الفكرية عن بدل منشأأ املوارد الوراثية أأو منشأأ املعارف التقليدية
وابتاكرات وممارسات اجملمتعات ا ألصلية واحمللية؛

 .37واكنت مجموعة ’ا ألحاكم‘ أأو ’الإماكنيات‘ موضوع حبث مس تفيض يف دراس تني أأعدهتام الويبو بدعوة من مؤمتر ا ألطراف
23
املتعاقدة يف التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج.
 .38وابلإضافة اإىل ما س بقُ ،أشري اإىل أأن مبادئ بون التوجهيية تضع هذا الإجراء ،عند تعريفه ،يف س ياق مجموعة من
التدابري ا ألخرى القانونية أأو الإدارية أأو املتعلقة ابلس ياسة العامة املتعلقة ابملنتفعني ابملوارد الوراثية ،ومهنا عىل ا ألخص أليات
تقدمي املعلومات للمنتفعني احملمتلني عن الزتاماهتم فامي خيص املواد الوراثية ،والتدابري الرامية اإىل منع الانتفاع ابملوارد الوراثية اليت
يورد تكل املوارد ،والتعاون بني ا ألطراف املتعاقدة ملعاجلة
ُيصل علهيا دون موافقة مس تنرية مس بقة من الطرف املتعاقد اذلي ّ
ادعاءات خرق اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع ،وبرامج التصديق الطوعي للمؤسسات امللزتمة بقواعد النفاذ وتقامس املنافع ،والتدابري
احملبطة للمامرسات التجارية غري املرشوعة24.ويف معظم ا ألحيان ،ل تتصل تكل التدابري اتصال مبارشا بقوانني وممارسات امللكية
الفكرية ،ابلرمغ من أأن قانون املنافسة غري املرشوعة يقمع اإىل حد ما املامرسات التجارية غري املرشوعة (سنناقش ذكل عىل حنو
منفصل يف هذا حتليل).
 .39وقد ُأعرب عن اختالف كبري يف الراء ،مبا يف ذكل يف تعليقات عىل مرشوع سابق لتحليل الثغرات هذا ،بشأأن رضورة
و أأمهية رشوط الكشف املذكورة اخلاصة ابملعارف التقليدية ،وما اإذا اكنت الإشارة اإىل هذا النوع من ا ألحاكم تقيامي ألمهيته .ول
ياول حتليل الثغرات تقيمي هذه الرشوط من منظور الس ياسة العامة ،لكن املناقشة الواردة أأدانه تعرف الغياب املوضوعي
الفعيل ملعيار دويل ابعتباره ’ثغرة‘ مبعىن رمسي ،مبا أأن هذا شلك من امحلاية تدرجه بعض البدلان ول تتضمنه املعايري ادلولية.

 21انظر منشور الويبو " أأس ئةل رئيس ية عن رشوط الكشف يف الرباءات خبصوص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية" لعام  ،2017واملتاح عىل:
.http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1047.pdf
 22ل يتضمن بروتوكول انغوتا أأي اإشارة اإىل متطلبات الكشف.
 23تتاح هذه ادلراسات عىلhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_ga_32/wo_ga_32_8.pdf :
و.http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf
 24مبادئ بون التوجهيية(16 ،د).

WIPO/GRTKF/IC/37/6
Annex I
16

" "4املعارف التقليدية غري املكشوف عهنا
الصاكن ادلوليان املشار اإلهيام :اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية (اتفاقية ابريس) ،واتفاق تريبس
 .40عندما تكون املعارف التقليدية غري مكشوف عهنا للجمهور ،جاز أأن تغطهيا املعايري ادلولية اليت تنظم حامية املعلومات
غري املكشوف عهنا أأو الرسية .وتقيض املعايري ادلنيا ادلولية العامة اليت وضعها اتفاق تريبس اذلي تديره منظمة التجارة ادلولية
بأأن تكون املعلومات كام ييل ليك حتظى ابمحلاية:
–

رسية من حيث أأهنا ليست ،مبجموعها أأو يف الشلك والتجميع ادلقيقني لعنارصها ،معروفة عامة أأو يف متناول
أأشخاص يف أأوساط املتعاملني عادة بذكل النوع من املعلومات؛

–

وذات قمية جتارية نظرا لكوهنا رسية؛

–

و أأخضعت لإجراءات معقوة يف ظروف احلال اتذها الشخص القامئ علهيا قانوان بغية احلفاظ عىل رسيهتا.

 .41ومتتد امحلاية اإىل املعلومات "اليت يُكشف عهنا للغري أأو يكتس هبا أأو يس تخدهما الغري دون موافقة [ أأحصاهبا] بأأسلوب
خمالف للمامرسات التجارية الزنهية" اليت تعرف بأأهنا تعين "عىل ا ألقل ممارسات كخرق العقود وخيانة ا ألمانة واحلض عىل خيانهتا،
وتشمل اكتساب الغري معلومات غري مكشوف عهنا ،سواء اكن يعرف ،أأو يرتكب اإهامل جس امي اإذ ل يعرف ،أأن اكتسابه تكل
املعلومات ينطوي عىل ممارسات من ذكل القبيل ".وميكن أأن ينطبق ذكل عىل الكثري من املعارف التقليدية ،عندما ل يكون
الشخص اذلي اكتسب املعلومات يف ا ألصل هو ابلرضورة الشخص اذلي يسوق املعارف التقليدية يف الواقع وإامنا هجة جتارية أأو
صناعية يف هناية املطاف.
 .42ويعترب هذا املعيار ادلويل وس يةل من أأجل ’ضامن امحلاية الفعاة من املنافسة غري املرشوعة كام تنص عىل ذكل املادة
(10اثنيا) من اتفاقية ابريس ( .‘)1967وتكون مدة امحلاية غري حمددة يف الواقع ،عىل أأن تظل الرشوط قامئة (فلن تتوفر امحلاية
مثال بعد أأن يكشف صاحب املعارف عن هذه املعارف للجمهور).
 .43ومن شأأن هذا املعيار ادلويل أأن ينطبق بوضوح عىل مك هائل من املعارف التقليدية ،لكنه لن يغطي أأيضا كام هائال
أخرا .وتشمل بعض الاعتبارات اليت تثار عند تطبيق هذا املعيار ما ييل:
–
–

–

اإىل مىت تظل املعارف التقليدية املكشوف عهنا داخل جممتع حميل تقليدي حمدد تعترب ’رسية‘؟
وما هو ادلور اذلي ميكن أأن يلعبه القانون العريف أأو املامرسات العرفية جملمتع حميل يف حتديد ما اإذا اكنت تنطبق
رشوط امحلاية؟ (مثال ،يف قضية فوسرت ضد ماونتفورد 25،اليت يُستشهد هبا غالبا أأمام اللجنة اع ُترب القانون العريف
جملمتع أأصيل اكفيا لينشئ الالزتام ابلرسية).
وهل س تظل املعارف اليت تكون ذات قمية روحية وثقافية ابلنس بة للمجمتع احمليل ،ودون قمية جتارية ابلنس بة هل،
محمية عندما يقق الغري منفعة جتارية مهنا؟ وبعبارة أأخرى ،اإذا اكن جممتع حميل يتفظ مبعارف تقليدية مكعارف رسية

25مثالIP Needs And Expectations Of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Missions on :
.Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999), WIPO, 2001. p 75
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ألس باب روحية وليس ألس باب جتارية ،ويرفض يف الواقع رفضا قوتا فكرة أأن تكون املعارف التقليدية حمل تقيمي
جتاري ،فهل س تظل هذه املعارف محمية مكعلومات غري مكشوف عهنا؟
 .44وملّا اكن هذا املعيار حدا أأدىن ،مفن املمكن أأن يؤخذ بأأشاكل أأوسع من امحلاية مبوجب القوانني الوطنية اليت قد تضمن،
مثال ،أأن تكون املعارف التقليدية املنشورة داخل جممتع حميل حمدد يه وحدها اليت ميكن الاعرتاف هبا مكعارف غري مكشوف
عهنا وتكون ابلتايل موضع حامية .وميكن اعتبار القمية الروحية والثقافية للمعارف عامال مؤثرا أأيضا (فال تكون القمية التجارية
وحدها رضورية ألغراض امحلاية) ،وميكن الاعرتاف بدور القانون العريف (عند وضع ’تدابري معقوة للحامية‘ مثال).

" "5املنافسة غري املرشوعة
الصاكن ادلوليان املشار اإلهيام :اتفاقية ابريس ،واتفاق تريبس
 .45تقتيض اتفاقية ابريس "حامية فعاة ضد املنافسة غري املرشوعة" ،اإذ تنص عىل أأن "يعترب من أأعامل املنافسة غري
املرشوعة لك منافسة تتعارض مع العادات الرشيفة يف الشؤون الصناعية أأو التجارية ".اإذن ي ُ ّعرب هذا احل م عن مفهوم املنافسة
غري الرشيفة بشلك عام ،ولكنه يركز تركزيا خاص عىل ما ييل:
–

ا ألعامل اليت تؤدي اإىل لبس مع منشأأة أأحد املنافسني أأو منتجاته أأو أأنشطته الصناعية أأو التجارية؛

–

الادعاءات اخملالفة للحقيقة يف مزاوة التجارة اليت تزنع الثقة عن منشأأة أأحد املنافسني أأو منتجاته أأو أأنشطته
الصناعية أأو التجارية؛

–

البياانت أأو الادعاءات اليت قد تضلل امجلهور بشأأن طبيعة السلع أأو طريقة تصنيعها أأو خصائصها أأو صالحيهتا
لالس تعامل أأو مكيهتا.

 .46ومن شأأن هذه اخلصائص ا ألدق للمنافسة غري املرشوعة أأن تنطبق ،مثال ،عىل أأعامل تسويق املنتجات املتصةل
ابملعارف التقليدية اليت تويح بشلك مناف للحقيقة أأو يدث اللبس بأأهنا منتجات أأصلية جملمتع أأصيل أأو حميل ويه ليست
26
كذكل ،أأو تويح بشلك مناف للحقيقة أأو يدث اللبس بأأهنا حصلت عىل موافقة أأو ترصحي جممتع كهذا.
 .47وميكن تفسري تكل املعايري ادلولية (اليت أأصبحت سارية أأيضا من خالل اتفاق تريبس) بأأهنا قد تغطي أأشاكل أأوسع من
امحلاية ،تتجاوز امحلاية من ا ألفعال احملددة ،أأي الادعاءات اليت حتدث اللبس أأو املنافية للحقيقة أأو املضلةل املذكورة بشلك
خاص .وجاء يف أأحد التعليقات عىل هذا احل م ما ييل:
س يحدَّد ما ينبغي فهمه من ’املنافسة‘ يف لك بدل حسب املفاهمي اخلاصة هبذا البدل :فقد تدرج بعض البدلان
يف مفهوم أأعامل املنافسة غري املرشوعة أأعامل ليست تنافس ية مبعىن ضيق ...وجيب اعتبار أأي معل يف ح م
أأعامل املنافسة غري مرشوع اإذا اكن خمالفا للمامرسات الزنهية يف الشؤون الصناعية والتجارية .ول يقترص هذا
املعيار عىل املامرسات الزنهية القامئة يف البدل اذلي تُلمتس فيه امحلاية من املنافسة غري املرشوعة .وابلتايل،
يكون عىل السلطات القضائية والإدارية يف ذكل البدل أأن تراعي أأيضا املامرسات الزنهية املعمول هبا يف التجارة
ادلولية .وإاذا اتضح لسلطة قضائية أأو اإدارية يف البدل اذلي تُلمتس فيه امحلاية أأن الفعل اذلي قدمت شكوى
 26انظر ا ألمثةل الواردة يف منشور الويبو "حامية ثقافت م وتعزيزها :دليل معيل عن امللكية الفكرية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية" ،الصفحة .57
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بشأأنه هو معل خمالف للمامرسات الزنهية يف الشؤون الصناعية أأو التجارية ،س يكون علهيا أأن تعتربه معال من
أأعامل املنافسة غري املرشوعة وأأن تطبق العقوابت وس بل الانتصاف اليت ينص علهيا القانون الوطين .وقد
27
تس تجيب مجموعة واسعة من ا ألعامل للمعايري املذكورة أأعاله.
 .48وعليه ،ميكن نقر أأ يف هذا احل م أأنه يشمل امحلاية من أأشاكل أأخرى من الانتفاع ابملعارف التقليدية ،تُعترب خمالفة
للمامرسات الزنهية .وميكن احلسم عىل املس توى الوطين بأأن أأعامل املنافسة غري املرشوعة قد تشمل الإثراء غري املرشوع من
الانتفاع ابملعارف التقليدية ،وجين املنافع التجارية من املعارف التقليدية املكتس بة بطريقة غري مرشوعة.
 .49وتقمع قوانني وطنية عديدة بشأأن املنافسة غري املرشوعة أأشاكل أأخرى من السلوك التجاري ،اإىل جانب ا ألعامل اليت
حتدث اللبس أأو الادعاءات املنافية للحقيقة أأو املضلةل .وتقف أأيضا عىل ممارسات جتارية غري مرشوعة مثل تكوين الاحتاكرات
و أأشاكل أأخرى من الانتفاع ابملعارف التقليدية اليت قد تعترب نزهية ،لكهنا ل تكون منافسة مرشوعة ،مثل التسعري الطارد
للمنافسني.

" "6العالمات املمزية
الصكوك ادلولية املشار اإلهيا :اتفاق تريبس ،واتفاق مدريد وبروتوكوهل ،واتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ ،واتفاقية
ابريس
 .50تشمل حامية الإشارات المتيزيية مبوجب الصكوك ادلولية ما ييل:
– العالمات التجارية التقليدية (مبا فهيا عالمات اخلدمة)
– وعالمات التصديق والعالمات امجلاعية
– والبياانت اجلغرافية
 .51ول ميكن لهذه امحلاية أأن تنسحب عىل املعارف يف حد ذاهتا .لكن ميكهنا أأن تتحول اإىل حامية مبارشة ،من خالل توفري
وس يةل محلاية الإشارات المتيزيية والرموز والرسوم التصويرية والبياانت اجلغرافية ،ومن خالل التصديق عىل موافقة اجملمتع احمليل أأو
عىل حصة املصدر ،عندما تنطبق عىل منتجات وخدمات تقوم عىل املعارف التقليدية أأو تنتفع هبا.
 .52وميكن أأيضا حامية تكل الإشارات المتيزيية حامية دفاعية من خالل هذه الليات القانونية ،ول س امي من خالل الاعرتاض
عىل التسجيالت اليت تكون مبثابة انتفاع مضلل أأو خادع ابلإشارات أأو الرموز أأو اللكامت أأو البياانت اجلغرافية املتصةل
ابملعارف التقليدية ،أأو من خالل الطعن فهيا عن طريق القانون 28.وتنطبق املعايري ادلولية عىل رفض أأو اإبطال عالمات تكون
خمالفة للداب والنظام العام .ويف بعض احلالتُ ،طبقت أأشاكل احلظر هذه لرفض أأو اإبطال عالمات جتارية من شأأهنا أأن

27بودهناوزن ،دليل اتفاقية ابريس بشأأن حامية امللكية الصناعية ( ،)1968ابتداء من ص( 144 .عدا احلاش ية).
 28اعمتدت نيوزيلندا وجامعة ا ألنديز أأحاكم ًا خاصة ل تسمح بتسجيل العالمات التجارية اليت تشمل أأسامء أأو أأشاكل ثقافة الشعوب ا ألصلية ،ما مل تقدم
الشعوب ا ألصلية طلبات العالمات التجارية أأو مت ذكل مبوافقهتم .انظر املزيد من املعلومات يف ا ألمثةل الواردة يف منشور الويبو "حامية ثقافت م وتعزيزها:
دليل معيل عن امللكية الفكرية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية" ،الصفحة .44
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تلحق رضرا ثقافيا أأو روحيا ابجملمتعات ا ألصلية( .انظر حتليل الثغرات احملدّ ث اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ملناقشة
امحلاية ادلفاعية ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف نظام العالمات التجارية.)29

" "7قانون التصاممي الصناعية
الصكوك ادلولية املشار اإلهيا :اتفاق تريبس ،واتفاقية برن ،واتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية ،واتفاقية
ابريس
 .53ل تنسحب حامية الرسوم والامنذج الصناعية عىل حمتوى املعارف يف حد ذاته ،ويه مناس بة محلاية أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي أأكرث مما يه مناس بة للمعارف التقليدية (انظر حتليل الثغرات احملدّ ث التمكييل بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي).
ومع ذكل ،ميكن أأن تكفل املعايري ادلولية املتعلقة حبامية الرسوم والامنذج حامية غري مبارشة لبعض املعارف التقليدية ،ول س امي
عندما ترتبط الرسوم والامنذج الصناعية ارتباطا وثيقا بنظام معني من نظم املعارف التقليدية ،مثل أأسلوب من أأساليب اإنتاج
ا ألدوات أأو اللت املوس يقية أأو منتجات احلرف اليدوية .وامحلاية متاحة للرسوم والامنذج الصناعية اليت تكون جديدة أأو أأصلية،
ولكن من املمكن أأن تستبعد من امحلاية الرسوم والامنذج اليت متلهيا اب ألساس اعتبارات تقنية أأو وظيفية.
 .54قدمت بعض ادلول ا ألعضاء اقرتاح ًا بشأأن اإماكنية طلب الكشف عن منشأأ أأو مصدر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
أأو املعارف التقليدية أأو املوارد البيولوجية/اجلينية املس تخدمة أأو املدرجة يف التصممي الصناعي ،كعنرص من عنارص الطلب ،يف
30
س ياق مرشوع معاهدة قانون التصممي.

" "8قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الصكوك ادلولية املشار اإلهيا :اتفاق تريبس ،واتفاقية برن ،ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت
 .55تنسحب امحلاية مبوجب حق املؤلف عىل شلك التعبري ل حمتوى املعارف يف حد ذاته ،وذلا فهيي مناس بة محلاية أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي أأكرث مما يه مناس بة للمعارف التقليدية (انظر حتليل الثغرات التمكييل بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،الوثيقة ) .)WIPO/GRTKF/IC/13/4(bومع ذكل ،ميكن تكفل املعايري ادلولية املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة حامية غري مبارشة للمعارف التقليدية .وبشلك خاص ،ميكن أأن ينطبق حق املؤلف عىل أأوصاف املعارف التقليدية
املدرجة يف قاعدة بياانت ،وعىل مجموعات املعارف التقليدية احملمية بوصفها مجموعات عندما "تشلك بسبب اختيار أأو ترتيب
حمتواها اإبداعات فكرية" .ولكن هذه امحلاية غري املبارشة للمعارف التقليدية من خالل حق املؤلف ل تشمل حمتوى املعارف
التقليدية يف حد ذاته ،وميكن ابلتايل أأن يأأخذ الغري ادلراية العملية واحملتوى اجلوهري للمعارف التقليدية وينتفع هبام حىت وإان اكان
مدرجني يف قاعدة بياانت محمية مبوجب حق املؤلف.
 .56وبشلك عام ،ميكن اعتبار حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامية غري مبارشة للمعارف التقليدية عندما تُنقل
املعارف التقليدية من خالل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (اإذ ميكن مثال حامية تسجيل صويت ألداء تقليدي مس تخدم من
 29الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/37/7املرفق :اجلزء الثاين "معىن الثغرات" ،الفقرة 34؛ واجلزء الثالث /أألف" ،ا ألسامء واللكامت والرموز ا ألصلية
والتقليدية" ،الفقراتن  58و59؛ واجلزء الثالث/ابء "ا ألسامء واللكامت والرموز ا ألصلية والتقليدية" ،الفقرات من  71اإىل 75؛ واجلزء الثالث/دال "اس تخدام
العالمات املمزية ومبادئ املنافسة غري املرشوعة ملاكحفة المتكل غري املرشوع للسمعة املرتبطة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ("المنط")" ،الفقرة 101؛
واجلزء الثالث/دال "ا ألسامء واللكامت والرموز ا ألصلية والتقليدية" ،الفقرة .113
 30الوثيقة .SCT/35/2

WIPO/GRTKF/IC/37/6
Annex I
20

أأجل نقل املعارف التقليدية داخل جممتع حميل ،بوصفه تسجيال لتعبري ثقايف تقليدي ،فتحد من نرش التسجيل والنفاذ اإليه ،مما
يد بشلك غري مبارش من النفاذ اإىل املعارف التقليدية املنقوة عن طريق التعبري الثقايف التقليدي ومن نرشها .وملزيد من
التفصيل ،انظر حتليل الثغرات التمكييل بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

(ب) امحلاية داخل جمالت أأخرى من القانون ادلويل العام
 .57يركز هذا التحليل عىل املعايري ادلولية املتعلقة حتديدا بقانون امللكية الفكرية وعالقهتا ابملعارف التقليدية .ولكن ،من
املمكن اعتبار معايري أأوسع من معايري القانون ادلويل العام ،مثل امحلاية البيئية واملوارد الوراثية النباتية وحقوق الشعوب
ا ألصلية ،معايري مناس بة ل إالطار القانوين والس يايس ادلويل العام .ونس تعرض هنا هذه املعايري ابختصار.
الصكوك ادلولية املشار اإلهيا :التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج ،بروتوكول انغوتا ،ومعاهدة الفاو ادلولية ،واتفاقية ا ألمم املتحدة
ملاكحفة التصحر

" "1التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج
 .58تنظم التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج فرعا حمددا من املعارف التقليدية ،وهو املعارف املتصةل ابحلفاظ عىل التنوع
البيولويج واس تخدامه عىل حنو مس تدام ،وتقتيض التفاقية من لك طرف متعاقد:
رهنا بترشيعاته الوطنية ،احرتام املعارف والابتاكرات وممارسات اجملمتعات ا ألصلية واحمللية اليت جتسد أأساليب احلياة
التقليدية ذات الصةل بصيانة التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار ،وتشجيع تطبيقها عىل أأوسع نطاق،
مبوافقة ومشاركة أأحصاب هذه املعارف والابتاكرات واملامرسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع اليت تعود من
اس تخدام هذه املعارف والابتاكرات واملامرسات.

" "2بروتوكول انغوتا
 .59تنص املادة  7من بروتوكول انغوتا عىل ما ييل:
"طبقا للقانون الوطين ،يتخذ لك طرف تدابري عند الاقتضاء ليك يضمن أأن الانتفاع ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد
الوراثية اليت تكون يف حوزة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يكون برضا اجملمتعات ا ألصلية واحمللية وموافقهتا املس بقة
واملس تنرية ومشاركهتا ،و أأن الرشوط املتفق علهيا قد حددت".

 .60تعد املادة  5.5وجهية أأيضا يف هذا الس ياق:
"يتخذ لك طرف تدابري ترشيعية أأو اإدارية أأو س ياس ية ،عند الاقتضاء ،حىت يمت تقامس املنافع الناش ئة عن
اس تخدام املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية بطريقة عادة ومنصفة مع الشعوب ا ألصلية واحمللية اليت متكل
مثل هذه املعارف .وجيب أأن يكون هذا التقامس وفق رشوط متفق علهيا بصورة متبادة".
 .61وعالوة عىل ذكل تنص املادة  16عىل ما ييل:
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" .1يتخذ لك طرف تدابري ترشيعية أأو اإدارية أأو س ياساتية مالمئة وفعاة ومتناس بة ،حسب الاقتضاء ،تنص عىل أأن احلصول
عىل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد اجلينية املس تخدمة داخل وليته القضائية يمت وفقا للموافقة املس بقة عن عمل أأو موافقة
وإارشاك اجملمتعات ا ألصلية واحمللية ومع وضع رشوط متفق علهيا بصورة متبادة ،حس امب ينص عليه الترشيع احمليل أأو املتطلبات
التنظميية للحصول وتقامس املنافع للطرف الخر اذلي توجد به هذه اجملمتعات ا ألصلية واحمللية.
 .2يتخذ لك طرف تدابري مناس بة وفعاة ومتناس بة للتصدي حلالت عدم الامتثال للتدابري املعمتدة وفق ًا للفقرة  1أأعاله.
 .3تتعاون ا ألطراف ،بقدر الإماكن وعند الاقتضاء ،يف حالت الانهتاك املزعوم للترشيع احمليل أأو املتطلبات التنظميية للحصول
وتقامس املنافع املشار اإلهيا يف الفقرة  1أأعاله".

" "3معاهدة الفاو ادلولية
 .62تتناول معاهدة الفاو ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة أأيضا فرعا أخر من املعارف التقليدية ،وهو
املعارف املتصةل ابملوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ،وتنص عىل أأن "يتخذ لك طرف متعاقد ...،حس امب يكون ذكل
مالمئا ،ورهنا ابلترشيعات القطرية دليه ،التدابري محلاية حقوق املزارعني ،مبا يف ذكل ( :أأ) حامية املعارف التقليدية ذات الصةل
ابملوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة"31)...(...

" "4اتفاقية ا ألمم املتحدة ملاكحفة التصحر
 .63تنص اتفاقية ا ألمم املتحدة ملاكحفة التصحر عىل أأن حتمي ا ألطراف وتشجع وتس تخدم التكنولوجيا وادلراية العملية
واملامرسات التقليدية واحمللية الوجهية .ولهذه الغاية ،تقتيض التفاقية من ا ألطراف بأأن تتعهد بأأن "تعد قوامئ حرصية هبذه
التكنولوجيا واملعارف وادلراية العملية واملامرسات واس تخداماهتا املمكنة مبشاركة الساكن احملليني ،وأأن تنرش هذه املعلومات،
حيامث يكون مناس با ،ابلتعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ذات الصةل" (املادة  (18.2أأ)) .وتنص
التفاقية أأيضا عىل أأنه جيوز أأن تشمل ا ألنشطة ا إلقلميية "اإعداد قوامئ حرصية ابلتكنولوجيا واملعرفة وادلراية العملية واملامرسات،
وكذكل ابلتكنولوجيا وادلراية العملية التقليدية واحمللية والهنوض بنرشها واس تخداهما" (املادة (6ب) من املرفق الثاين).

(ج) النصوص ادلولية ا ألخرى
النصوص ادلولية املشار اإلهيا :مبادئ بون التوجهيية بشأأن التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج ،وإاعالن حقوق الشعوب ا ألصلية،
وإاعالن اإنرتلكن بشأأن املوارد الوراثية احليوانية

" "1مبادئ بون التوجهيية
 .64يصف ا ألمني التنفيذي مبادئ بون التوجهيية بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع
الناش ئة عن اس تعاملها يف مقدمته لهذه املبادئ ،بأأهنا ’غري ملزمة قانوان[...لكهنا اع ُتمدت ابإجامع حوايل  180بدلا وبأأن لها] سلطة
واحضة ول نقاش فهيا‘ ،ويه تقدم بعض امحلاية للمعارف التقليدية من خالل توصيهتا بأأنه ’ينبغي للموردين ...:توريد املوارد
الوراثية أأو املعارف التقليدية فقط عندما يق هلم ذكل وبأأن ’ا ألطراف املتعاقدة اليت خيضع لوليهتا منتفعون ابملوارد

 31املادة  9من معاهدة الفاو ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ،حقوق املزارعني.
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الوراثية...ميكن أأن تبحث ،من بني مجةل أأمور أأخرى ...تدابري لتشجيع الكشف عن بدل ...منشأأ املعارف التقليدية وابتاكرات
وممارسات اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يف طلبات حقوق امللكية الفكرية‘.
 .65والهدف من املبادئ التوجهيية املذكورة هو "املسامهة يف اس تحداث نظم للنفاذ واملنافع ،تعرتف حبامية املعارف التقليدية"
(الفقرة (11ي)) وتشجع هذه املبادئ التوجهيية "التعاون بني ا ألطراف املتعاقدة ملعاجلة ادعاءات خرق اتفاقات النفاذ وتقامس
املنافع" اذلي قد ينطبق عىل املعارف التقليدية.

" "2اإعالن حقوق الشعوب ا ألصلية
 .66أأما املعارف التقليدية اليت متتلكها الشعوب ا ألصلية فيتناولها اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية 32،اذلي
جيوز اعتباره بوصفه اإعالان’ ،حكام‘ قامئا أأو ’اإماكنية‘ قامئة عىل املس توى ادلويل ،ابلرمغ من أأن بعض املعلقني يشريون اإىل أأن
بناء عىل توافق يف الراء وتصفه ’مكصدر يعرب عن تطلعات الشعوب ا ألصلية" .وتنص املادة
الإعالن ليس ملزما قانوان ومل يُعمتد ً
 31من الإعالن عىل ما يأأيت:
للشعوب ا ألصلية احلق يف احلفاظ والس يطرة عىل ( )...معارفها التقليدية ...وكذكل ا ألمر ابلنس بة ملظاهر علوهما
وتكنولوجياهتا وثقافاهتا ،مبا يف ذكل املوارد البرشية واجلينية والبذور وا ألدوية ومعرفة خصائص احليواانت والنبااتت
والتقاليد الشفوية والداب والرسوم والرتاضة بأأنواعها وا أللعاب التقليدية والفنون البرصية والفنون الاس تعراضية .ولها
احلق أأيضا يف احلفاظ والس يطرة عىل ملكيهتا الفكرية لهذه ...املعارف التقليدية (.)...
 .67وينص الإعالن أأيضا عىل أأن ’عىل ادلول أأن تتخذ ،جنبا اإىل جنب مع الشعوب ا ألصلية ،تدابري فعاة لالعرتاف هبذه
احلقوق وحامية ممارس هتا‘.

" "3اإعالن اإنرتلكن بش أأن املوارد الوراثية احليوانية
 .68اإن اإعالن اإنرتلكن بشأأن املوارد الوراثية احليوانية ،اذلي اعمتده املؤمتر التقين ادلويل بشأأن املوارد الوراثية احليوانية
ل ألغذية والزراعة يف  7سبمترب [" ،2007يؤكد] أأن من املس تحسن ،حسب املقتىض ،ومع مراعاة الترشيعات الوطنية ،احرتام
وحامية واحملافظة عىل املعارف التقليدية ذات الصةل برتبية احليواانت وإانتاهجا مكسامهة يف س بل العيش املس تدامة [ "].وتتصل
هبذا الإعالن خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية ،اليت هتدف ،من بني أأمور أأخرى ،اإىل "تشجيع الاقتسام العادل
واملنصف للفوائد النامجة عن اس تخدام املوارد الوراثية احليوانية ل ألغذية والزراعة ،والإقرار بدور املعرفة والابتاكرات وا ألساليب
التقليدية ذات الصةل بصون املوارد الوراثية احليوانية واس تخداهما املس تدام ،مع وضع س ياسات وتدابري ترشيعية فعاة ،لكام اكن
ذكل مناس با".

رابعا .الثغرات املوجودة عىل املس توى ادلويل
توضيح تكل الثغرات قدر املس تطاع ابلس تعانة بأأمثةل حمددة

 .69عند حبث حامية املعارف التقليدية عىل املس توى ادلويل ،نظران يف ’الثغرات‘ احملمتةل عىل مس تويني:
 15( WIPO/GRTKF/IC/12/INF/6 32فرباير ،)2008اعمتدته امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف س نة .2007
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–

الثغرات يف أأهداف امحلاية املعرب عهنا عىل املس توى ادلويل

–

والثغرات يف الليات القانونية ادلولية اليت وضعت لبلوغ تكل ا ألهداف

 .70ولكن أأحد عنارص البحث ا ألولية هو نطاق مفهوم ’املعارف التقليدية‘ اليت تشلك موضوع حتليل الثغرات ،وهذا هو ما
سنبحثه يف املقام ا ألول.

( أأ) الثغرات يف تعريف أأو حتديد املعارف التقليدية اليت تنبغي حاميهتا
 .71تشمل الفرضيات العملية اليت يستند اإلهيا حتليل الثغرات هذا ،مع الاعامتد أأيضا عىل اس تعراض اللجنة املس تفيض لهذه
القضاتا ،عنرصي المتيزي التاليني:
" "1المتيزي:
–

–

بني "املعارف التقليدية" كوصف واسع للموضوع ،ويه بشلك عام الرتاث الثقايف الفكري غري امللموس واملامرسات
والنظم املعرفية للمجمتعات التقليدية ،مبا فهيا اجملمتعات ا ألصلية واحمللية (املعارف التقليدية ابملعىن العام أأو ابملعىن
الواسع)،
وبني ’املعارف التقليدية‘ ابعتبارها املوضوع احملدد للحقوق واملس تحقات ،مع الرتكزي بشلك أأكرب عىل حمتوى
ومضمون املعارف يف حد ذاهتا (املعارف التقليدية مبعىن دقيق أأو ابملعىن الضيق) ،اليت ينبغي متيزيها مثال عن
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي /أأشاكل التعبري الفوللكوري (نزول عند رغبة اللجنة اليت طلبت اإجراء حتليلني
خمتلفني ومتاكملني للثغرات فامي خيص املعارف التقليدية ابملعىن ادلقيق وفامي خيص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي)

" "2المتيزي:
–

بني ما ميكن وصفه عامة مبعارف تقليدية،

–

وبني عنارص املعارف التقليدية اليت تكون أأو ينبغي أأن تكون بشلك خاص موضوع حامية قانونية.

 .72ومتاش يا مع الفرضيات العملية املذكورة أأعاله ،طبقت اللجنة يف معلها عنرصي المتيزي السابق ذكرهام .وفامي خيص المتيزي
ا ألول (" "1أأعاله مبارشة) ،يس تخدم مصطلح "املعارف التقليدية" مبعىن أأدق ابعتباره ييل اإىل:
املعارف يف حد ذاهتا ،ول س امي املعارف اليت تكون نتيجة نشاط فكري يف س ياق تقليدي ،وتشمل ادلراية العملية
33
واملهارات والابتاكرات.
 .73وتكون املعارف التقليدية هبذا املعىن أأوسع من اجملالت املعرفية الأكرث حتديدا (ادلوائية أأو املتصةل ابلتنوع البيولويج أأو
املتصةل ابملوارد الوراثية النباتية) املعرفَّة يف جمالت أأخرى من القانون ادلويل العام والس ياسات ادلولية العامة.

 33املصدر :مرسد ابملصطلحات املفاتيح.
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 .74وفامي خيص المتيزي الثاين (" "2أأعاله مبارشة) ،حبثت اللجنة عىل حنو مس تفيض املبدأأ القائل اإن املعارف التقليدية قد
حتتاج من أأجل احلصول عىل امحلاية عن طريق أليات قانونية حمددة ،اإىل استيفاء الرشوط التالية:
" "1أأن تكون مس تنبطة وحمافظا علهيا ومتناقةل بني ا ألجيال يف س ياق تقليدي؛
" "2و أأن تكون مقرتنة بوضوح مبجمتع أأو شعب تقليدي أأو أأصيل يافظ علهيا ويتناقلها بني ا ألجيال؛
" "3و أأن تكون جزءا ل يتجز أأ من الهوية الثقافية جملمتع أأو شعب أأصيل أأو تقليدي ُأ ِق َّرت هل صفة صاحب
املعارف من خالل شلك من أأشاكل الئامتن أأو الوصاية أأو امللكية امجلاعية أأو املسؤولية الثقافية .وجيوز التعبري
34
عن هذه العالقة بشلك رمسي أأو غري رمسي عن طريق املامرسات أأو املواثيق أأو القوانني ال ُعرفية أأو التقليدية.

 .75و ألغراض هذا التحليل ،من شأأن هذا أأن يعين ذكل أأن ل يكفي وصف املعارف بعبارات عامة تقول اإهنا
"معارف تقليدية" ليك تكون املعارف قابةل للحامية ،بل ينبغي أأن تكون متسمة ابلتناقل بني ا ألجيال ،و أأن تكون لها صةل
موضوعية مبجمتع املنشأأ ،و أأن تكون ذات ارتباط ذايت داخل ذكل اجملمتع احمليل ،حبيث أأهنا تشلك جزءا من هويته اذلاتية.

(ب) الثغرات يف أأهداف امحلاية أأو أأسسها عىل مس توى الس ياسة العامة
 .76يشمل حتليل أأي نظام قانوين حبث أأهداف هذا النظام وا ألسس اليت يقوم علهيا .وذلا ،فقد يتاج حتليل الثغرات
اإىل حبث تكل ا ألهداف املشرتكة اليت ميكن التعبري عهنا عىل املس توى ادلويل ،ولكهنا مل تتخذ شالك رمسيا حىت الن.
ومن أأهداف الس ياسة العامة اليت مل يُعرب عهنا أأو مل تؤكَّد بشلك رمسي عىل املس توى ادلويل فامي خيص امللكية الفكرية
واملعارف التقليدية ما ييل:
–

الإقرار ابلقمية الاكمنة يف نظم املعارف التقليدية ومسامههتا يف احلفاظ عىل البيئة وا ألمن الغذايئ والزراعة املس تدامة
وتقدم العمل والتكنولوجيا؛

–

والإقرار بأأن نظم املعارف التقليدية يه أأشاكل قيّمة من الابتاكر؛

–

وتشجيع احرتام نظم املعارف التقليدية والقمي الثقافية والروحية ألحصاب املعارف التقليدية؛

–

واحرتام حقوق أأحصاب املعارف التقليدية واملؤمتنني علهيا؛

–

وتشجيع احلفاظ عىل املعارف التقليدية ووقايهتا؛

–

–

وتعزيز نظم املعارف التقليدية ،مبا يف ذكل دمع اس مترار الاس تخدام العريف للمعارف التقليدية وتطويرها وتبادلها
ونقلها؛
ودمع الابتاكر املس متر داخل نظم املعارف التقليدية وتشجيع الابتاكر املش تق من قاعدة املعارف التقليدية؛

 34مالحظة :مت اإعداد الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev.ابس تخدام الوثيقة املرجعية  ،WIPO/GRTKF/IC/8/5حامية املعارف
التقليدية :ا ألهداف واملبادئ املعدة .وابلنظر اإىل املفاوضات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية ،مل يمت حتديث هذا املرجع.
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–
–

ودمع صون املعارف التقليدية ووقايهتا؛
ومقع المتكل غري املرشوع والانتفاع غري املرشوع وغري العادل ابملعارف التقليدية ،وتشجيع التقامس العادل للمنافع
املتأأتية من املعارف التقليدية؛
35

–

وضامن أأن يكون النفاذ اإىل املعارف التقليدية والانتفاع هبا رهن ًا مبوافقة مس تنرية مس بقة؛

–

والهنوض ابلتمنية املس تدامة للمجمتعات احمللية وا ألنشطة التجارية املرشوعة القامئة عىل نظم املعارف التقليدية؛

–

ووضع حد ملنح أأو ممارسة حقوق امللكية الفكرية بشلك غري حصيح عىل املعارف التقليدية.

 .77وهذه خالصة ا ألهداف اليت ُأثريت يف نقاشات دولية مبا يف ذكل داخل اللجنة .ومل تُعمتد هذه ا ألهداف بأأي
شلك رمسي وقد ل تس تقطب توافق الراء .ومع ذكل ،فقد تطرقت صكوك دولية قامئة اإىل العديد من هذه ا ألهداف
العامة اإىل حد ما ،ولكن هذه الصكوك مل تعاجل اإل مجموعة فرعية من اجملموعة الاكمةل للمعارف التقليدية  -فعىل سبيل
املثال ،تشجع التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج احرتام املعارف التقليدية ذات الصةل بصيانة التنوع البيولويج
واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار ،ولكهنا ل تتطرق رصاحة اإىل ا ألشاكل ا ألخرى من املعارف التقليدية مثل النظم
املقننة للمعارف الطبية .وتعرتف معاهدة الفاو ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة "ابلإسهام الهائل
اذلي قدمته اجملمتعات احمللية وا ألصلية واملزارعون ...وما زالوا يقدمونه ألجل صيانة وتمنية املوارد الوراثية النباتية اليت
تشلك قاعدة الإنتاج الغذايئ والزراعي يف خمتلف أأحناء العامل".
 .78وميكن الاسرتشاد ابإعالن حقوق الشعوب ا ألصلية غري امللزم قانوان يف جمال الس ياسة العامة بشأأن ا ألهداف ادلولية.
ويقر هذا ا إلعالن حبقوق الشعوب ا ألصلية اب ألخص (عىل خالف غريمه من أأحصاب املعارف التقليدية) يف "احلفاظ والس يطرة
عىل ...معارفها التقليدية وحاميهتا وتطويرها" "ويف احلفاظ والس يطرة عىل ملكيهتا الفكرية لهذه ...املعارف التقليدية...وحاميهتا
وتطويرها" ،ويشري اإىل مجموعة من املعارف التقليدية أأوسع نطاقا من تكل املشار اإلهيا يف غريه من الصكوك القامئة.

(ج) الثغرات يف الليات القانونية القامئة
 .79تتكون حامية امللكية الفكرية ،مبعناها القانوين ادلقيق ،من تعريف حق صاحب احلق يف الاعرتاض عىل انتفاع الغري
ابملواد احملمية ،أأو جين فائدة عادة من الانتفاع هبا عىل ا ألقل ،اإىل جانب حقوق الاعرتاض عىل عدم الاعرتاف أأو عىل التشويه
(فقدان احلصانة) .وبعبارة أأخرى ،تمتثل امحلاية يف منح صاحب احلق السلطة ليك مينع ا ألشاكل غري املرغوب فهيا من الانتفاع
ابملعارف أأو نرشها أأو النفاذ غري املرشوع اإلهيا ،أأو منحه حقا يف احلصول عىل ماكفأأة عادة (مبا يف ذكل نظام للمساءة
الإجبارية) .وابلتايل ،فاإن حامية امللكية الفكرية تركز عىل احلقوق يف الاعرتاض عىل طريقة انتفاع الغري ابملواد احملمية أأو منعها.
 .80ولهذا ميكن وصف الثغرات يف حامية املعارف التقليدية يف أليات قانونية معينة عىل النحو التايل:
" "1يه موضوع ل يغطيه قانون امللكية الفكرية احلايل؛
" "2و أأحصاب حقوق ل يُعرتف هبم عىل أأهنم كذكل ،وغريمه من املس تفيدين ل تشملهم فوائد امحلاية؛
 35أأ

أأو "املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية" كام جاء يف اإعالن ا ألمم املتحدة بش أأن حقوق الشعوب ا ألصلية.
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" "3و أأشاكل الانتفاع وا ألعامل ا ألخرى اليت ل ميكن منعها؛
" "4وانتفاء احلق يف احلصول عىل ماكفأأة أأو غريها من الفوائد.

 .81ومع ذكل ،فاإن حتليل هذه الثغرات احملمتةل يتوقف ابلرضورة عىل دراسة اس تقصائية اكمةل لإماكنيات حامية
املعارف التقليدية من خالل قانون امللكية الفكرية القامئ .وقد اس تعرضت اللجنة عىل حنو مس تفيض هذه الإماكنيات،
مستندة مبا يف ذكل اإىل ادلراسات الاس تقصائية املفصةل لدلول ا ألعضاء ،واس تعرضت هذه اخليارات كام جاءت يف عدد
من الواثئق اجلوهرية (املذكورة يف الوثيقة ))WIPO/GRTKF/IC/13/5(a؛ ومل نس تعرض هذه اخليارات من جديد
يف هذه الوثيقة ولكن ميكن اعتبارها مناس بة لتحليل الثغرات الراهن؛ انظر مثال ما ييل:
– خيارات الس ياسة العامة والليات القانونية ،املس تعرضة يف الوثيقتني WIPO/GRTKF/IC/7/6
وWIPO/GRTKF/IC/9/INF/5
–

وادلراسات الاس تقصائية والتقارير والتحليل املقارن بشأأن حامية املعارف التقليدية عىل املس توتات الوطنية وا إلقلميية
وادلولية ،الواردة يف الواثئق WIPO/GRTKF/IC/3/7و WIPO/GRTKF/IC/3/8
وWIPO/GRTKF/IC/3/9وWIPO/GRTKF/IC/4/7وWIPO/GRTKF/IC/4/8
و WIPO/GRTKF/IC/5/7و WIPO/GRTKF/IC/5/8وWIPO/GRTKF/IC/6/4

" "1موضوع ل يغطيه قانون امللكية الفكرية احلايل
املعارف التقليدية اليت ل تغطهيا أأشاكل حامية امللكية الفكرية احلالية
 .82مقدمة :ميكن حتديد ثغرة بوضوح فامي خيص املعارف التقليدية اليت ل تشملها ا ألشاكل التقليدية للملكية الفكرية
احملددة حتت عنوان اثلثا( أأ) أأعاله .ومن املمكن يف بعض احلالت حامية هذه املعارف التقليدية مبوجب القوانني الوطنية
احلالية للملكية الفكرية يف اإطار ما ينص عليه القانون ادلويل للملكية الفكرية من مرونة .ولكن من املنطقي أأن تشمل
قامئة توضيحية هبذه املعارف غري احملمية ما ييل:
–
–

–

املعارف التقليدية اليت ل تعترب جديدة ،ألهنا ُكشفت للجمهور عىل حنو مناسب؛
واملعارف التقليدية اليت تعترب بدهيية ،مبا يف ذكل ما يكون بدهييا لرجل املهنة العادي ،من مس تخديم املعارف
التقليدية أأو أأحصاهبا ،ابعتبارمه من ذوي املهارة يف املهنة ابلنظر اإىل معارف أأخرى متاحة مس بقا للجمهور املعين؛
واملعارف التقليدية اليت ُكشف عهنا للجمهور ول تس تويف معايري حامية املعلومات الرسية أأو ا ألرسار التجارية أأو
املعلومات غري املكشوف عهنا.

الابتاكر الرتامكي وامجلاعي عرب ا ألجيال داخل جم متع حميل واحد
 .83مقدمة :اإن اإحدى سامت املعارف التقليدية كام َّعرفناها ألغراض هذا التحليل يه أأهنا تتطور وتمنو عرب ا ألجيال
داخل اجملمتع احمليل الواحد .وقد يأأيت تطوير بعض عنارص املعارف التقليدية عىل يد أأفراد داخل اجملمتع احمليل ،وقد تكون
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هلم حقوق داخل هذا اجملمتع وتقع علهيم مسؤوليات جتاهه .ولكن حامية املعارف التقليدية تتصل عامة حبامية املعارف
الرتامكية اليت تكون ملكيهتا جامعية ،اإل اإذا اكنت تعترب معلومات غري مكشوف عهنا أأو رسية.
 .84وميكن اعتبار هذه املعارف معارف تغطهيا التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج (املعارف التقليدية املتصةل بصيانة
التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار) وبروتوكول انغوتا (املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية)
ومعاهدة الفاو (املعارف التقليدية املتصةل ابملوارد الوراثية النباتية) من خالل الزتام ابمحلاية ابملعىن الواسع .ول يغطي
هذان الصاكن املعارف التقليدية مبعناها ا ألوسع ،لكهنام يعرفاهنا من منظور أأهداف س ياس ية حمددة يرميان اإلهيا.
 .85وميكن احلصول جامعيا عىل امحلاية يف شلك عالمات جتارية أأو بياانت جغرافية وميكن أأن تشمل هذه امحلاية بطرق
فعاة املعارف التقليدية املتناقةل عرب ا ألجيال من غري أأن تس تويف هذه املعارف معايري املعلومات غري املكشوف عهنا أأو الرسية.
وميكن أأيضا اعتبار هذه الليات قابةل للتطبيق عىل حامية النظم املعرفية .ويف نظام امللكية الفكرية احلايل عدد من الليات لوقاية
املعارف التقليدية والهنوض هبا وحاميهتا ،ويه تغطي اإىل حد كبري أأشاكل كثرية وخمتلفة من هذه املعارف أأو من أأوجه التعبري
عهنا.
 .86ثغرة :ل تغطي امحلاية املعارف التقليدية الرتامكية املمتلكة جامعيا واملتناقةل عرب ا ألجيال ،اإل عندما تس تويف معايري
املعلومات غري املكشوف عهنا أأو الرسية .وما من وسائل مبارشة محلاية هذه املعارف التقليدية مكوضوع للحامية يف حد ذاته،
ابلرمغ من توفر أأشاكل من حامية امللكية الفكرية تناسب املعارف التقليدية ،مثل حامية البياانت اجلغرافية والعالمات والإشارات
المتيزيية املتصةل عادة ابملعارف.
 .87ثغرة :ل تغطي حامية امللكية الفكرية نظاما متاكمال للمعارف التقليدية يف حد ذاته ،من حيث منع متكل نظام معريف ممزي.
وميكن أأن تغطي حامية امللكية الفكرية بعض العنارص املعزوة من املعارف يف نظام للمعارف التقليدية وأأن حتمي السمعة
والإشارات والعالمات المتيزيية املتصةل ابلنظم املعرفية ،وميكن أأن حتمي من الإشارات املضلةل اإىل نظم معرفية مبا يف ذكل عن
طريق التصديق عىل حصة املصدر.
 .88ثغرة :تكون مدة امحلاية اليت تنطبق عىل معظم أأشاكل حامية امللكية الفكرية حمدودة نسبيا مقارنة مع الإطار الزمين املتسم
ابلنتقال من جيل اإىل أخر اذلي تنشأأ فيه املعارف التقليدية ،وقد ل تكون هذه املدة اكفية لتأأمني الوقاية الواجبة للمعارف
التقليدية .اإذن ،ميكن اعتبار مدة امحلاية احملددة ثغرة.
 .89مثال :طور جممتع حميل مجموعة من الاس تخدامات املفيدة لنبتة طبية وطور فهام منتظام لطريقة زراعهتا وحصادها
واس تخداهما (مبا يف ذكل يف الرتكيبات اليت تتفاعل فهيا مع مس تخلصات نباتية أأخرى) ملعاجلة مجموعة من ا ألمراض .ويمتزي هذا
النظام املعريف ابرتباطه بذكل اجملمتع احمليل اذلي يافظ عليه عن طريق ممارسات عرفية .ول تسمح املعايري ادلولية لهذا اجملمتع
احمليل مبنع الغري من أأخذ واس تخدام عنارص من هذه املعارف لالنتفاع هبا يف الصناعة والتجارة دون أأي اعرتاف ودون تقدمي
منافع عادة يف املقابل (ابس تثناء عنارص تكل املعارف احملمية برباءات أأو اليت تس تويف معايري املعلومات غري املكشوف عهنا) .ول
تدوم معوما أأشاكل امحلاية املتاحة ،اإن ُطبقت ،مدة مالمئة لس ياق التناقل بني ا ألجيال وتناسب رضورة احلفاظ عىل نظم
املعارف التقليدية .وميكن حامية جوانب من اس تخدام اجملمتع احمليل للنبتة الطبية بوسائل مناس بة ،مثل حامية امس اجملمتع احمليل ذي
الصةل ابلنبتة واس تخداماهتا الطبية ،أأو نظم التصديق عىل موافقة اجملمتع احمليل أأو مشاركته يف تسويق معارفه.
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" "2املس تفيدون أأو أأحصاب احلقوق غري املعرتف هبم
الاعرتاف ابحلقوق واملصاحل واملس تحقات امجلاعية داخل نظام للمعارف التقليدية
 .90مقدمة :تس ند الليات القانونية احلالية حقوق امللكية الفكرية عادة اإىل فرد أأو مجموعة صغرية من ا ألفراد (مكخرتع معرتف
به أأو خمرتعني معرتف هبم) .وقد تعرتف بعض أأشاكل امللكية الفكرية ،اإىل حد ما ،بكيان جامعي عىل أأنه صاحب حق يف ممارسة
حقوقه عىل املوضوع احملمي والاس تفادة مهنا  -عىل سبيل املثال ،البياانت اجلغرافية والعالمات التجارية امجلاعية وحامية
املعلومات غري املكشوف عهنا ،عندما ُيمتل أأن يكون كيان جامعي ،مبا يف ذكل جممتع أأصيل أأو حميل معرتف به قانونيا ،صاحهبا
أأو املس تفيد مهنا .ولكن ما من نظم معوما لالعرتاف ابمللكية أأو الئامتن بشلك جامعي أأو عىل يد جممتع حميل أأو أأشاكل أأخرى من
السلطة أأو احلقوق عىل املعارف ،أأو العنارص املمزية من املعارف .ورمبا عىل هذه النظم أأن تراعي أأن صاحب احلقوق يف معارف
تقليدية ميكن أأن يكون أأكرث من جممتع واحد.
 .91وتعالَج هذه الثغرة جزئيا يف اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية ،اذلي ينص عىل أأن " للشعوب ا ألصلية
احلق يف احلفاظ والس يطرة عىل ( )...معارفها التقليدية ([ )...و] ( )...لها احلق أأيضا يف احلفاظ والس يطرة عىل ملكيهتا الفكرية
لهذه ( )...املعارف التقليدية ".ولكن الإعالن صك دويل غري ملزم ،بل هو بيان عام أأكرث مما هو ألية قانونية حمددة وقابةل
للتطبيق بشلك مبارش من أأجل معاجلة هذه الثغرة يف الواقع.
 .92ثغرة :الاعرتاف بأأن من املمكن أأن يكون جملمتع أأصيل أأو حميل حقوق أأو سلطة أأو صالحية ائامتن أأو غري ذكل من
املس تحقات عىل املعارف داخل نظام للمعارف التقليدية يكون مرتبطا ارتباطا ممزيا هبذا اجملمتع.
 .93مثال :يف املثال املذكور أأعاله ،ليس للمجمتع احمليل املعين حاليا أأي حق جامعي يف اتاذ اإجراءات ضد مرتكيب أأشاكل
من سوء الانتفاع مبعارفه أأو متلكها غري املرشوع.

" "3توضيح أأو أتأكيد تطبيق املبادئ احلالية عىل املعارف التقليدية
معيار يطبق رصاحة مبادئ الرباءة يف س ياق املعارف التقليدية
 .94مقدمة :ليس من املمكن مبدئيا احلصول عىل براءة مرشوعة يف معارف تقليدية ل تكون جديدة أأو تكون بدهيية يف نظر
مجموعة معنية من ا ألشخاص من ذوي املهنة (وقد يكون من بيهنم من ميارس املعارف التقليدية) .وإاىل جانب ذكل ،ل ميكن
احلصول عىل براءة مرشوعة لخرتاع مزعوم عندما ل يكون مودع الطلب هو اخملرتع الفعيل أأو عندما ل يكون قد حصل عىل
احلق لإيداع الطلب من اخملرتع الفعيل مبارشة ،مثال ،عندما تغطي طلبات الرباءة املعارف التقليدية احملصول علهيا من أأحد
أأحصاب املعارف التقليدية ،أأو عندما يكون لصاحب املعارف التقليدية مسامهة ابتاكرية يف الاخرتاع املطالب به .وابلإضافة اإىل
ذكل ،للمخرتع احلقيقي أأو اخملرتعني احلقيقيني احلق يف أأن يُذكروا عىل أأهنم كذكل يف وثيقة الرباءة .وهذه املبادئ العامة مقبوة يف
قانون الرباءات ادلويل ،ابلرمغ من أأهنا مل تطبق أأبدا بشلك رصحي عىل املعارف التقليدية عىل مس توى وضع املعايري ادلولية.
 .95ولعل امجليع لن يوافق عىل أأن انتفاء مبدأأ رصحي هو ’ثغرة‘ :فهل ’يسد الثغر ًة‘ تطبيق املبادئ العامة عىل املعارف
التقليدية ابلتحديد والتعبري رصاحة عام هو مضين يف قانون ومبدأأ الرباءات؟ عىل أأن طرح فهم دويل لطريقة تطبيق املبادئ
العامة للرباءات عىل املعارف التقليدية حتديدا ،قد يفيد يف توضيح تكل املبادئ واستبعاد منح الرباءات غري الصاحلة ،مثل أأية
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حماوة لدعاء أأن املعارف التقليدية احملصول علهيا من صاحب معارف تقليدية يه اخرتاع املدعي .وهذا مما تطمح اإليه مضنا
املبادئ احلالية ،فهل التعبري عن هذه التطلعات مبزيد من الرصاحة يسد ثغرة حقيقية.
 .96ثغرة :ما من نص دويل رمسي يطبق القواعد واملبادئ العامة للرباءات عىل س ياق املعارف التقليدية بشلك مبارش ،مثل
نص رصحي يستبعد حتديدا الرباءات اليت تطالب بشلك مبارش مبعارف تقليدية " "1ليست جديدة ألهنا معروفة أأو متاحة
للجمهور "2" ،أأو بدهيية ملس تخديم املعارف التقليدية املعنيني ابعتبارمه من ذوي املهنة "3" ،أأو حمصول علهيا من صاحب
معارف تقليدية ل يُعرتف به عىل أأنه اخملرتع ومل يُس تحصل منه عىل الس ند املناسب.
 .97مثال :يصل خشص عىل معارف تقليدية قيّمة خالل زتارته جملمتع أأصيل .ويودع طليب براءة بشأأن تكل املعارف كام
حصل علهيا ،مبينا أأنه هو اخملرتع ،من غري أأن يدخل أأي حتسينات هممة اإضافية علهيا ،ودون أأن خيرب أأو يذكر صاحب املعارف
التقليدية اذلي حصل منه عىل املعارف .ويكون أأحد الطلبني بشأأن اخرتاع قابل ابلفعل للحامية برباءة :يف هذه احلاة ،ل يكون
ملودع الطلب أأي حق يف طلب براءة ،ألن اخملرتع احلقيقي هو ممارس املعارف التقليدية ا ألصيل ،و ألن مودع الطلب مل يستند
يف طلبه اإىل س ند قانوين حصل عليه من اخملرتع احلقيقي .ويطالب طلب الرباءة الثاين مبعارف تقليدية ُكشف عهنا للجمهور
ومتثل أأسلواب معروفا مس بقا دلى اجملمتع احمليل لصاحب تكل املعارف التقليدية .ويف هذه احلاة تكون الرباءة أأيضا غري صاحلة
بسبب انتفاء اجلدة أأو النشاط الابتاكري.

" "4أأشاكل امحلاية اليت ل تقدهما املعايري ادلولية القامئة
رشط حمدد للكشف بش أأن املعارف التقليدية
 .98مقدمة :لقد وضع عدد من البدلان أليات حمددة بشأأن املعارف التقليدية (مبا فهيا املوارد الوراثية اليت ل يغطهيا هذا
التحليل) ،يف شلك رشوط اإضافية للكشف يف قوانيهنا الوطنية اخلاصة ابلرباءات .وتلزم هذه الليات مودع طلب الرباءة
ابلكشف عن مصدر أأو منشأأ املعارف التقليدية اليت انتفع هبا يف الاخرتاع املطالب به ،وأأن يقدم أأيضا يف بعض احلالت أأدة
عىل املوافقة املس تنرية املس بقة والرتتيبات اخلاصة بتقامس املنافع العادل .ول ينص القانون ادلويل عىل رشط كهذا ،علام بأأن عددا
من البدلان قد اقرتحت 36وأأيدت مراجعة اتفاق تريبس ليدرج فيه رشط كهذا و ُقدمت أأيضا عدة مقرتحات يف الويبو بشأأن هذا
الرشط .ولكن هجات أأخرى عارضت هذا الرشط وشككت يف فائدته .وما من تقيمي هنا لهذه الراء اخملتلفة ،غري الواقع
املوضوعي وهو وجود ثغرة تقنية أأو انتفاء أأي رشط كهذا يف املعايري ادلولية .وإان رضورة سد ثغرة كهذه وطريقة سدها هام
بطبيعة احلال أأمران مطروحان للنقاش املتعلق ابلس ياسة العامة بني ادلول.
 .99ثغرة :ما من رشط دويل حمدد يقتيض مودعي طلبات الرباءة بأأن يكشفوا عن مصدر أأو منشأأ املعارف التقليدية اليت
انتفعوا هبا يف الاخرتاع املطالب به ،أأو أأن يكشفوا عن معلومات بشأأن املوافقة املس تنرية املس بقة وتقامس املنافع العادل.
 .100ثغرة :ما من رشط دويل حمدد يقتيض من مودعي طلبات الرباءة أأن يكشفوا عن املعلومات املتعلقة اب ألهلية للحامية
برباءة ،من قبيل حاة التقنية الصناعية السابقة املعروفة باكملها يف اجملال املعين.

 36انظر املساهامت يف جلنة املفاوضات التجارية التابعة ملنظمة التجارة العاملية :الوثيقتني  TN/C/W/52املؤرخة يف  19يوليو  2008وTN/CW/59
املؤرخة يف  19أأبريل .2011
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امحلاية من الإثراء غري املرشوع من املعارف التقليدية أأو متلكها غري مرشوع أأو سوء الانتفاع هبا
 .101مقدمةُ :أجريت حتليالت خمتلفة لاكمل املعايري ادلولية القامئة يف اتفاقية ابريس اليت تقيض مبنع املنافسة غري املرشوعة.
ولعل ا ألعامل غري املرشوعة اليت ينص هذا املعيار عىل منعها ،تشمل بعضا عىل ا ألقل من أأشاكل المتكل غري مرشوع للمعارف
التقليدية أأو سوء الانتفاع هبا  ،ولكنه ا ألرحج أأهنا ل تغطي مجيع هذه ا ألعامل ،مبا فهيا مجيع أأوجه الانتفاع التجاري والصناعي
ابملعارف التقليدية مما يعترب اإما خمالفا للمامرسات التجارية الزنهية أأو غري عادل .وعىل املس توى ادلويل ،تتلف الراء اختالفا كبريا
يف حتديد أأوجه الانتفاع ابملعارف التقليدية مما قد يعترب متلاك غري مرشوع أأو اإثراء غري مرشوع أأو غري ذكل من الاس تخدامات
غري املرشوعة ،كام تتلف الراء يف حتديد أأوجه الانتفاع ابملعارف التقليدية عىل يد أأشخاص من خارج اجملمتع ا ألصيل (مبا يف
ذكل الانتفاع التجاري) مما قد يعترب عادل ومرشوعا .ول ميكن اعتبار مجيع اس تخدامات الغري للمعارف التقليدية مرشوعة متاما
أأو غري مرشوعة عىل الإطالق ،وتتلف الراء يف طريقة الفصل بني الثنني .ويدل هذا الاختالف يف الراء عىل وجود ثغرة
تتخذ شلك انتفاء املرجع ادلويل يف هذا الشأأن.
 .102ثغرة :ما من رشط رصحي عىل املس توى ادلويل يقيض مبنع الإثراء غري املرشوع من املعارف التقليدية أأو متلكها غري
مرشوع أأو سوء الانتفاع هبا ،وما من نص دويل يدد الانتفاع املرشوع والعادل ابملعارف التقليدية ،والطريقة اليت ينبغي أأن
يعرف هبا الإثراء غري املرشوع أأو المتكل غري املرشوع.
َّ
 .103مثال :يف املثال املذكور أأعاله ،تتعلق هذه الثغرة ابحلق يف الاعرتاض أأو احلصول عىل جزاءات عندما ينتفع الغري
ابملعارف التقليدية جملمتع حميل ،أكن ينتج مثال عالجا انطالقا من ’منتج طبيعي‘ ،أأو أأدوية مش تقة مبارشة من تكل املعارف
وتس تخدم بشلك مبارش اخلصائص املعروفة للمواد البيولوجية املسخرة يف تكل املعارف.
 .104ومن ا ألمثةل ا ألخرى ما ييل:
–

عالج أأو دواء يُنتج ابلعامتد مبارشة عىل املعارف التقليدية جملمتع أأصيل

–

وعالج أأو دواء يُنتج ابلعامتد عىل عنرص من املعارف املعروفة دلى امجلهور

–

وعالج أأو دواء يُنتج ابس تخدام عنرص من املعارف ابلإضافة اإىل املعارف التقليدية.

 .105وينبغي أأيضا اإمعان النظر يف احلالت اليت تسامه فهيا املعارف التقليدية يف موضوع حق معني من حقوق امللكية الفكرية،
حىت وإان اكن هذا املوضوع غري مش تق مبارشة من املعارف التقليدية .وإاذا مل يؤخذ هذا النوع من املسامهة يف منتج جديد بعني
الاعتبار ،فقد يعترب ثغرة يف حامية املعارف التقليدية.
 .106ويف لك حاة ،سيتطلب حتديد ثغرة يف امحلاية من المتكل غري املرشوع أأو الإثراء غري املرشوع الإجابة عن مثل هذه
ا ألس ئةل:
–

–

مىت ينشأأ عن انتفاع ابملعارف التقليدية الزتام ابلعرتاف أأو تقامس املنافع أأو بعبارة أأخرى الزتام بتعويض اجملمتع احمليل
أأو الاعرتاف به ،ومىت يُعترب شلك من أأشاكل الانتفاع اإثراء أأو متلاك غري مرشوع؟
وما هو الرابط اذلي ينبغي أأن يكون بني شلك النفاذ اإىل املعارف والانتفاع هبا لحقا؟
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–

–

وهل للظروف اليت ُتكتسب فهيا املعارف يف ا ألصل من اجملمتع احمليل تأأثري يف اعتبار هذا الانتفاع متلاك أأو اإثراء غري
مرشوع أأم ل ،أأم أأن أأسلوب الانتفاع هو وحده اذلي يؤخذ بعني الاعتبار؟
وهل يقترص المتكل غري املرشوع عىل الاس تغالل التجاري الواسع لهذه املعارف أأم أأنه يشمل الانتفاع غري التجاري
أأو الانتفاع عىل مس توى جتاري حمدود؟

 .107و أأعرب أأحد املعلقني عن قلقه ألن املعايري ادلولية ل تسمح للمجمتعات احمللية مبنع الغري من أأخذ عنارص من املعارف
التقليدية والانتفاع هبا يف الصناعة أأو التجارة دون أأي اعرتاف ودون تقدمي منافع عادة يف املقابل .و أأشار معلق أخر اإىل تأأثري
الافتقار اإىل العقوابت املناس بة يف جرب الرضر النامج عن أأفعال المتكل غري املرشوع.

املوافقة املس تنرية املس بقة
 .108مقدمة :تقر التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج حبق املوافقة املس تنرية املس بقة عىل املوارد الوراثية ،وتشري مبادئ
بون التوجهيية اإىل اإماكنية تطبيق ذكل أأيضا عىل املعارف التقليدية املتصةل ابلتنوع البيولويج .وتنص املادة  7من
بروتوكول انغوتا عىل ما ييل " :طبقا للقانون الوطين ،يتخذ لك طرف تدابري عند الاقتضاء ليك يضمن أأن الانتفاع ابملعارف

التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اليت تكون يف حوزة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يكون برضا اجملمتعات ا ألصلية واحمللية وموافقهتا
املس بقة واملس تنرية ومشاركهتا ،وأأن الرشوط املتفق علهيا قد حددت" .ومع ذكل ،ل تقر أأية قاعدة دولية واحضة اإقرارا رصيا

حبق املوافقة املس تنرية املس بقة عىل مجيع املعارف التقليدية.
 .109ثغرة :مبد أأ رصحي بشأأن املوافقة املس تنرية املس بقة واحلرة عىل املعارف التقليدية اليت ميتلكها جممتع أأصيل أأو حميل معرتف
به.
 .110ثغرة :أأظهرت التعليقات ثغرة أأخرى تتعلق ابحلاة اليت قد ل يطبق فهيا بدل الزتامات املوافقة املس تنرية املس بقة
وترشيعات النفاذ وتقامس املنافع اليت يطبقها بدل أخر ،مما يس تدعي حتديد العوائق املاثةل أأمام تطبيق تكل الترشيعات خارج
الإقلمي يف حمامك بدلان أأخرى ،مبا يف ذكل تطبيقها يف حال وجود قاعدة دولية محلاية املعارف التقليدية أأو عدم وجودها.
 .111مثال :تنفذ ابحثة يف عمل النبات الإثين برانمج حبث ميداين عن املعارف التقليدية جملمتع حميل معني .وقد ل يقع عىل عاتق
هذه الباحثة أأي الزتام ابحلصول عىل موافقة اجملمتع احمليل قبل أأن جتمع املعارف اليت ستتاح لها ابلتايل لتتقامسها حبرية مع الغري
ولينتفع هبا الغري جتارتا أأو صناعيا.
 .112وقد تكون هنا ك أأيضا ثغرة معلية ،اإذ ل بد من ادلمع العميل لإقامة نظام فعال للتصديق وقاعدة بياانت ،فضال عن
ادلمع املؤسيس والترشيعات للتصديق عىل املوافقة املس تنرية املس بقة ،ول س امي موافقة اجملمتعات احمللية وا ألصلية ،وس تفيد هذه
املساعدة عىل املدى القصري يف معاجلة مشالك سوء الانتفاع والمتكل غري املرشوع.

حق الاعرتاف والزناهة
مبورد أأو مصدر املعارف .وليس عليه كذكل
 .113مقدمة :ل يقع عىل عاتق املنتفع ابملعارف التقليدية عادة أأي الزتام بأأن يعرتف ّ
أأي الزتام بأأن يرتم املعارف ،يف حالت مثل تكل اليت يسبب فهيا الانتفاع رضرا ثقافيا ،أأو تُس تخدم فهيا املعارف التقليدية
بأأسلوب ينال من حصة مصدرها أأو سالمهتا .ويف العديد من احلالت ،قد يصعب أأو يس تحيل حتديد مجيع مصادر املعارف،
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وقد يكون من غري الالئق أأو من السليب عىل املس توى الاجامتعي منح حق يف الاعرتاض عىل اس تخدامات معينة للمعارف
التقليدية .ومع ذكل ،فقد ُأشري اإىل أأمهية وضع ألية من ذكل القبيل ،عىل ا ألقل يف حاة املعارف التقليدية اليت تكون لها مثال
دلة مقدسة أأو تكون مرتبطة ارتباطا خاصا ابلهوية امجلاعية جملمتع حميل .وعىل املس توى الرمسي ،ل تتضمن املعايري ادلولية رشطا
من ذكل القبيل .ومن هذا املنظور التقين ميكن القول بوجود ثغرة ولكنه ل يعين عىل الإطالق أأنه ينبغي سد هذه الثغرة ،ول
يطرح طريقة سدها أأو مداه ،فهذه مسائل من مصمي الس ياسة العامة وينبغي التفكري فهيا بعناية .ولكن من املمكن القول بوجود
ثغرة ابملعىن الرمسي.
 .114ثغرة :احلق يف الاعرتاض عىل الانتفاع ابملعارف التقليدية دون الاعرتاف ابجملمتع احمليل اذلي يكون املصدر الفعيل لهذه
املعارف.
 .115ثغرة :احلق يف الاعرتاض عىل الانتفاع ابملعارف التقليدية عندما يسبب هذا الانتفاع رضرا عىل املس توى الثقايف أأو
الرويح أأو عىل سالمة هذه املعارف.
 .116مثال :ينتفع الغري ابملعارف التقليدية املمزية جملمتع حميل معني يف منتج جتاري ،ول يعرتف هبذا اجملمتع مكصدر أأو مطور لهذه
املعارف أأو أأمني تقليدي علهيا .ومن هجة أأخرى ،يقدم ويوزع هذا املنتج بأأسلوب يس تخف أأو يرض ابجملمتع ا ألصيل (تغطي
اتفاقية ابريس هذا ا ألمر جزئيا يف املادة (10اثنيا)).

" "5انتفاء احلق يف احلصول عىل ماكف أأة أأو غريها من املنافع
 .117مقدمة :اقرتح البعض أأن يكون ألحصاب املعارف التقليدية احلق يف نصيب عادل من املنافع اليت جينهيا الغري من الانتفاع
مبعارفهم ،ل س امي عندما يدر هذا الانتفاع رحبا ماليا أأو جتارتا ،قياسا عىل احلق يف املاكفأأة العادة يف بعض نظم امللكية الفكرية،
واستنادا اإىل نظرتات ’املساءة التعويضية‘ ومبد أأ تقامس املنافع العادل( .ومع ذكل ،ل ينبغي أأن تكون املنافع ابلرضورة مالية أأو
نقدية يف حد ذاهتا ،ول س امي عندما ل يتفق ذكل مع قمي اجملمتع احمليل املعين أأو مع رغباته الرصية) .وقد يكون أأحصاب املعارف
التقليدية كثريين وخمتلفني ،وقد يكون لفرد احلق يف التعويض أأو تلقي منافع ،أأو قد تكون املعارف التقليدية واسعة الانتشار يف
ا ألصل حبيث ل ميكن اإل لصندوق وطين أأو عاملي أأو إاقلميي أأن يكفل عادة توزيعا منصفا للمنافع .وذلا ،ميكن أأن يبحث حتليل
الثغرات انتفاء ا ألطر املؤسس ية املناس بة لإدارة وتقامس املنافع املالية أأو غريها ،فضال عن حبث اإماكنية اإقامة حق يف ماكفأأة
عادة.
 .118ثغرة :حق جامعي يف ماكفأأة عادة أأو أأي شلك أخر من التقامس العادل للمنافع املتأأتية من الانتفاع التجاري ابملعارف
التقليدية بصفة عامة أأو مش تقات أأخرى من املنافع الناجتة عن املعارف التقليدية ،اإىل جانب احلقوق القامئة خبصوص أأشاكل
معينة من املعارف التقليدية ،مثل املعارف التقليدية املتصةل ابلتنوع البيولويج الواردة يف التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج.
 .119ثغرة :اإطار مؤسيس مناسب مجلع املنافع وتقامسها ابلعدل (ل س امي عندما تكون مالية بطبيعهتا).
 .120مثال :تس تخدم املعارف الطبية التقليدية جملمتع حميل معني من أأجل تطوير مجموعة انحجة من املنتجات الطبية املوهجة
لالس هتالك .ويق لهذا اجملمتع ،اإىل جانب اعتبارات أأخرى (مثل احلق يف الاعرتاف به) ،أأن يصل عىل نصيب من املنافع اليت
ُجتىن من هذا النشاط التجاري ،ول ينبغي أأن تكون هذه املنافع ابلرضورة مالية فقط (وقد ل يرحب أأفراد اجملمتع احمليل بتحويل
معارفهم اإىل أأموال هبذا الشلك) ،لكهنا ميكن أأن تكون منافع غري مالية مثل ا إلرشاك يف أأنشطة البحث ،والتمنية املناس بة ثقافيا
عىل مس توى اجملمتع احمليل ،والإنتاج املس تدام للمواد املس تخدمة.
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خامسا.

اعتبارات مفيدة للبت يف احلاجة اإىل معاجلة تكل الثغرات من عدهما

 .121ميكن تصنيف الاعتبارات املفيدة للبت يف احلاجة اإىل معاجلة تكل الثغرات من عدهما عىل النحو التايل:
– الاعتبارات املؤسس ية/من حيث الإجراء،
– والاعتبارات اجلوهرية من حيث املضمون.
 .122وتشمل الاعتبارات املؤسس ية/من حيث الإجراء وجود مسار دويل بصدد معاجلة ثغرة معينة ،وما تأأثريه يف ا ألعامل
الالحقة اليت تعاجل الثغرة نفسها .وإاىل جانب مناقشة جوهر املوضوع ،يدور النقاش أأيضا حول املسار وما يناس به من منتدى أأو
منتدتات ملعاجلة هذه الثغرة.
 .123ومقابل ذكل ،تشمل الاعتبارات اجلوهرية املتعلقة ابملضمون حبث اإماكنية وجود أأس باب متعلقة ابلس ياسة العامة مقنعة
ملعاجلة ثغرة معينة .وعىل سبيل املثال ،قد تعرتي حامية املعارف التقليدية من الاس تخدام اخلاص غري التجاري’ثغرة‘ قانونية من
حيث املبدأأ  ،ولكهنا قد ل تعترب من أأولوتات الس ياسة العامة ،مقارنة ابلنتفاع التجاري املر ح ابملعارف عىل ا ألقل.
 .124وقد ترتبط اعتبارات اإضافية بتحديد طريقة سد ثغرة  -مثل اختيار أأفضل اإماكنية لسد ثغرة حمددة أأيكون ذكل مبوجب
قانون دويل ملزم أأو تشجيع س يايس أأو قانون منوذيج .ويرد حبث هذه الاعتبارات ابس تفاضة يف الفرع الهنايئ من هذا التحليل.

( أأ) الاعتبارات اجلوهرية
" "1القانون والس ياسة ادلوليان
 .125قد يمل الإطار املتبادر للقانون والس ياسة ادلوليني يف جمال املعارف التقليدية عىل الاعتقاد بأأن معايري حامية امللكية
الفكرية قد تكون حباجة اإىل التكييف ليك تعاجل الثغرات امللحوظة .وبعبارة أأخرى ،ميكن النظر اإىل التحولت والنتاجئ يف القانون
ادلويل العام عىل أأهنا من ’الاعتبارات‘ الوجهية عند البت يف احلاجة اإىل معاجلة الثغرات من عدهما  -اإذ من احملمتل أأن يؤدي
مأل قانوين أأو س يايس يف جمال ذي صةل مبوضوعنا اإىل تسليط الضوء عىل ثغرة يف تفاصيل نظام قانون امللكية الفكرية .ومن
التطورات الوجهية  -اليت تغطي القانون ادلويل امللزم وغريه من النصوص عىل مس توى الس ياسة العامة ،مثل الإعالانت  -ما
ييل:
–

–

–

اإبرام املادة (8ي) من التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج ودخولها حزي النفاذ القانوين ،ويه مادة تنص عىل احرتام
املعارف التقليدية املتصةل ابلتنوع البيولويج واحلفاظ علهيا وصيانهتا؛
واعامتد اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية ،اذلي ينص عىل مجموعة كبرية من احلقوق ذات عالقة
مبارشة ابملعارف التقليدية يف حد ذاهتا ،وابمللكية الفكرية املتصةل ابملعارف التقليدية (وبوصفه اإعالان دوليا ،يُفهم أأنه
أأش به بتعبري عن القواعد القامئة منه أأداة اإقامة الزتامات قانونية ممتزية يف حد ذاهتا)؛
وإابرام معاهدة الفاو بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ودخولها حزي النفاذ القانوين ،ويه معاهدة تقيض
حبامية املعارف التقليدية املتصةل ابملوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة؛
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–

–

والاعرتاف املزتايد ابملعارف التقليدية كعنرص حيوي يف الس ياسة العامة لصاحل س ياسة الصحة العامة (ول س امي يف
تقرير اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامة التابعة ملنظمة الصحة العاملية والاسرتاتيجية
العاملية للصحة العامة والابتاكر وامللكية الفكرية اليت اعمتدهتا مجعية الصحة العاملية يف مايو )2008؛
وتنص اتفاقية ا ألمم املتحدة ملاكحفة التصحر عىل الزتامات حبامية وتشجيع واس تخدام التكنولوجيا وادلراية العملية
واملامرسات التقليدية واحمللية ذات الصةل؛

–

ونظرا للروابط القامئة بني املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فاإن حتديد مأل قانوين وس يايس أأقوى
لصون الرتاث الثقايف غري امللموس وتشجيع التنوع الثقايف ،قد يؤثر يف حامية املعارف التقليدية (مع أأن هذه اجملالت
الس ياس ية تتصل بشلك مبارش أأكرث حبامية أأشاكل التعبري الثقايف ،وينبغي اإذن الرجوع يف شأأهنا اإىل حتليل الثغرات
احملدّ ث يف حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي)؛

–

واعامتد اإعالن اإنرتلكن بشأأن املوارد الوراثية احليوانية ،اذلي يقيض ابحرتام املعارف التقليدية ذات الصةل برتبية
احليواانت وإانتاهجا وحاميهتا واحملافظة علهيا.

–

اعامتد بروتوكول انغوتا ،اذلي يوسع ا ألحاكم ذات الصةل ابملعارف التقليدية يف اتفاقية التنوع البيولويج.

 .126ويف الويبو ،ميكن النظر اإىل اعتبارين حمددين بأأهنام مناس بان لسد بعض الثغرات احملددة يف هذا املسار:
–

يف س ياق جدول أأعامل الويبو للتمنية ،قيد نظر اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (انظر مثال الوثيقة
 ،)CDIP/1/3يتضمن املقرتح  18ما ييل:
حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل ا إلرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور ،من غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث.

–

وقررت أأيضا امجلعية العامة للويبو ،املنعقدة يف أأكتوبر  ،2017عند جتديد ولية اللجنة ،أأهنا " س تواصل ()...
ترسيع معلها هبدف التوصل اإىل اتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) ،دون اإخالل بطبيعة النتيجة
(النتاجئ) فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاة ( )...للمعارف التقليدية (." )...

" "2الاعتبارات الاجامتعية والثقافية والس ياس ية والاقتصادية
 .127تشمل الاعتبارات الاجامتعية والثقافية والس ياس ية والاقتصادية اليت ميكن اعتبارها مناس بة ،ما ييل:
–

تشديد العديد من ممثيل اجملمتعات احمللية والعديد من احلكومات عىل ادعاءات الإحجاف النامج عن متكل املعارف
التقليدية غري مرشوع وسوء الانتفاع هبا

–

ودور املعارف التقليدية يف التمنية املس تدامة عىل مس توى القاعدة الشعبية

–

والروابط بني حامية املعارف التقليدية واس مترار الهوية الثقافية والاجامتعية للمجمتعات ا ألصلية واحمللية

–

والانتفاع املزتايد ابملعارف التقليدية يف عدد كبري من ا ألنشطة الصناعية والتجارية
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–

–

–

والتطبيق العميل للمعارف التقليدية املناس بة و أأمهيهتا للحفاظ عىل التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو مس تدام
يف التعامل مع تغري البيئة واملناخ
والانتفاع املزتايد ابملعارف التقليدية يف مجموعة من الس ياقات التنظميية ،اكس تخداهما يف تقيمي الوقع عىل البيئة وتقدير
سالمة وجناعة ا ألدوية
ومفهويم املسؤولية الاجامتعية والداب ،مبا يف ذكل الواجبات ا ألخالقية.

" "3أأمهية حامية املعارف التقليدية يف الس ياقات ا ألوسع املتعلقة بصنع الس ياسات والتنظمي
 .128كام يتبني من حصيةل العمل القانونية والس يايس املشار اإليه يف القسم " "1أأعاله ،فاإن املعارف التقليدية تُذكر وتُس تخدم
بشلك فعال يف العديد من الس ياقات املتعلقة بصنع الس ياسات ،ومهنا ما ييل:
–

حامية التنوع البيولويج ،واس تخدام منافعه عىل حنو عادل؛

–

والاعرتاف حبقوق الشعوب ا ألصلية؛

–

وتعزيز ا ألمن الغذايئ وتشجيع تنوع احملاصيل الغذائية؛

–

وضامن احلصول بشلك مناسب ثقافيا عىل خدمات الصحة؛

–

والتمنية املس تدامة عىل مس توى القاعدة الشعبية ؛

–

واحلد من تغري املناخ وتفيف أاثره؛

–

–

والتداخل يف برامج البحث والتمنية بني املعارف التقليدية والتخصصات العلمية النظامية مثل البيوتكنولوجيا وعمل
ا ألدوية؛
ومسامهة نظم املعارف التقليدية يف الابتاكر والتنوع الثقايف.

(ب) الاعتبارات الإجرائية أأو الشلكية
" "1اعتبارات اإجرائية أأو شلكية حمددة
 .129اإىل جانب تكل القضاتا املتعلقة ابلس ياسة العامة ا ألوسع ،جند اعتبارات أأكرث حتديدا علّها تكون مناس بة ملعاجلة
ثغرات حمددة ،ومهنا ما ييل:
–

–

مسارات وطنية أأو إاقلميية بصدد توفري حامية أأقوى للمعارف التقليدية ،ومن شأأن اس تحداث بعد دويل ومنرب
مشرتك أأن خيفف من التعقيدات العملية وحالت الغموض القانوين اليت قد تنتج عن تنوع النظم الوطنية وا إلقلميية
محلاية املعارف التقليدية؛
ورضورة اس مترار التنوع يف النظم املعنية ،مع ذكل ،اعرتافا بأأن نظم املعارف التقليدية والوسائل اخلاصة محلايهتا ينبغي
أأن تس تجيب لالحتياجات احمللية والقواعد الثقافية؛
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–

–

والعواقب العامة اليت ميكن أأن تنتج عن قةل الوضوح يف قانون امللكية الفكرية ادلويل وتؤثر يف جمالت لها صةل
ابملعارف التقليدية ونظم الابتاكر واملعارف التقليدية؛
واملاكسب اليت ميكن أأن تتأأىت من تفيف الغموض القانوين املرتبط ابلهواجس املتعلقة ابإماكنية المتكل أأو املسؤوليات
الئامتنية يف جمال املعارف التقليدية؛

–

والتاكليف واملنافع الناجتة عن مقاربة دولية مشرتكة إازاء قضاتا حامية املعارف التقليدية أأو عن اس تحداث شلك
جديد محلاية امللكية الفكرية ،مبا فيه ذكل الانعاكسات عىل الإدارة الوطنية وا إلقلميية وإاماكنية حصول أأحصاب
املعارف التقليدية ا ألجانب عىل امحلاية؛

–

والتعارض والرتابط بني مقاربة ترشيعية تقمي القواعد واملعايري وحتدد التطلعات العامة وبني مقاربة تعاقدية ثنائية
ا ألطراف يتفق يف اإطارها أأحصاب املعارف التقليدية واملنتفعون هبا عىل رشوط حمددة لالنتفاع.

" "2اعتبارات تعارض معاجلة الثغرات حتديدا
 .130نظرت اللجنة أأيضا خالل معلها يف اقرتاحات بشأأن اعتبارات خاصة قد تعارض معاجلة الثغرات احملددة ،ومهنا ما
ييل:
–

–

–

–

سادسا.

اإماكنية أأن يكون سد بعض الثغرات عىل املس توى ادلويل سابقا ألوانه ،حىت عندما حتدَّد الثغرات بوضوح ،نظرا
لرضورة تطوير وتقامس املزيد من التجارب الوطنية كرشط مس بق لبلوغ نتاجئ أأوحض عىل املس توى ادلويل؛
وتنوع املعارف التقليدية واجملمتعات احمللية اليت حبوزهتا هذه املعارف ،مما قد يضع تقييدات عىل البعد ادلويل لسن
القواعد؛
والافتقار اإىل اليقني بشأأن حقوق ومس تحقات أأحصاب احلقوق ا ألجانب ،مثل اجملمتعات احمللية صاحبة املعارف
التقليدية يف س ياقات ثقافية واجامتعية خمتلفة اإىل حد كبري؛
واحلاجة املمكنة اإىل مسارات تشاورية أأكرث قوة وتنوعا قبل الاجتاه حنو نتاجئ س ياس ية وقانونية هممة تكون مراجعهتا
صعبة وملكفة بعد الانهتاء مهنا.

اخليارات القامئة أأو اليت ميكن اس تحداهثا ملعاجلة أأية ثغرات حمددة

اخليارات القانونية وغريها سواء عىل املس توى ادلويل أأو ا إلقل ميي أأو الوطين

 .131عىل املس توى ادلويل ،حددت الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/14/6والواثئق السابقة لها يف تكل اجملموعة،
اخليارات التالية:
" "1صك دويل ملزم واحد أأو أأكرث؛
" "2وتفسري أأو تطوير مرجعي أأو شاف للصكوك القانونية القامئة؛
" "3وصك دويل معياري غري ملزم واحد أأو أأكرث؛
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" "4وقرار أأو اإعالن أأو مقرر س يايس رفيع املس توى ،مثل اإعالن س يايس دويل يؤيد املبادئ ا ألساس ية
ويقمي معيارا ضد المتكل غري املرشوع وسوء الانتفاع ،ويدد احتياجات وتطلعات أأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي/املعارف التقليدية أكولوية س ياس ية؛
" "5وتعزيز التنس يق ادلويل من خالل مبادئ توجهيية أأو قوانني منوذجية؛
" "6وتنس يق التطورات الترشيعية الوطنية؛
" "7والتنس يق والتعاون بشأأن تكوين الكفاءات واملبادرات العملية.
وترد أأدانه مناقشات هذه اخليارات.

( أأ) اخليارات القانونية وغريها عىل املس توى ادلويل:
" "1صك دويل ملزم واحد أأو أأكرث
 .132من شأأن صك ملزم ملعاجلة ثغرات حمددة يف امحلاية أأن يلزم ا ألطراف املتعاقدة بأأن تطبق يف قوانيهنا الوطنية
املعايري اليت ينص علهيا هذا الصك ،اكلزتام مبوجب القانون ادلويل .وتشمل الصيغ املمكنة صكواك قانونية قامئة بذاهتا أأو
بروتوكولت ملحقة ابلصكوك احلالية أأو اتفاقات خاصة يف اإطار التفاقيات احلالية .وقد أأصبحت معاهدات الويبو السابقة
ملزمة مبوجب القانون ادلويل من خالل اختيار ا ألطراف املعنية الانضامم اإلهيا ،عىل أأن بعض ادلول ا ألخرى مل تلزتم
ابملعاهدات يف حد ذاهتا (واختارت يف بعض احلالت تطبيق املعايري الواردة يف معاهدة معينة دون الانضامم اإلهيا رمسيا
وعطاهئا قوة القانون ،كحال تصنيفات امللكية الصناعية مثال) .ول بد من مسار أخر يف جمال وضع املعاهدات (مؤمتر
دبلومايس عادة) للتفاوض عىل صك من ذكل القبيل .وتصبح املعاهدات ملزمة فقط للبدلان اليت تتار الانضامم اإلهيا من
خالل وثيقة تصديق أأو انضامم منفصةل.
 .133وقد يكون للصكوك امللزمة طابع اتفاقيات اإطارية أأو صانعة للس ياسات ،حيث توفر أأساسا أأو جمال س ياس يا
لتطوير املعايري بشلك أأكرب وللمزيد من التوافق والشفافية يف املبادرات الس ياس ية الوطنية ،مع ترك الهامش املناسب
للتنوع الرضوري يف املقارابت عىل املس تويني الوطين وا إلقلميي .وميكن بعد ذكل التفاوض عىل أليات قانونية دولية خاصة
ذات الزتامات أأدق مثل الربوتوكولت امللحقة ابلتفاق الإطاري ا ألصيل.
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س ياق اللجنة احلكومية ادلولية :دعا العديد من الوفود اإىل وضع صك دويل ملزم واحد أأو أأكرث كنتيجة هنائية لعمل اللجنة.
وليس للجنة ول للجمعية العامة للويبو صالحية وضع قانون دويل ملزم ،وس يكون من الرضوري اتباع مسار أخر ليك يُصاغ
نص كهذا ويدخل حزي النفاذ ويكون هل أأثر قانوين يف البدلان املنضمة اإليه.
أأمثةل يف جمالت متصةل ابملوضوع :التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج ،واتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي ،ومعاهدة الفاو
ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ،والتفاقية املتعلقة ابلتدابري الواجب اتاذها حلظر ومنع اس ترياد وتصدير
ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة ،واتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق  ،169والعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
أأمثةل يف جمال امللكية الفكرية :معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات ،ومعاهدة قانون الرباءات ،ومعاهدة الويبو بشأأن حق
املؤلف ،ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت.

" "2تفسري أأو تطوير الصكوك القانونية القامئة
 .134اإن تفسري الصكوك القانونية احلالية تفسريا مرجعيا أأو شافيا قد يس تلزم أأو يرشد أأو يشجع تفسري الالزتامات
القامئة مبا يسد جزئيا أأية ثغرات حمددة يف حامية املعارف التقليدية .وتتنوع اخليارات من بروتوكول قانوين اإىل معاهدة حالية
أأو بيان شاف وغري ملزم .وقد يكون لها مع ذكل تأأثري يف تفسري معايري املعاهدات وإارشاد واضعي الس ياسات عىل
املس توى احمليل اإرشادا معليا ابلستناد اإىل املعايري ادلولية املتفق علهيا .وقد يأأيت اإرشاد أأدق بشأأن طريقة تنفيذ املعايري
ادلولية دون اإقامة الزتامات أأخرى .ومن غري التفكري يف الوضع القانوين ادلقيق لهذا النص ،ميكن الإشارة اإىل أأن اإعالن
فرس هبا
ادلوحة حول اتفاق تريبس والصحة العامة يتضمن ،من بني مجةل أأمور ،اإرشادات بشأأن الطريقة اليت ينبغي أأن يُ َّ
37
اتفاق تريبس.
س ياق اللجنة احلكومية ادلولية :حبثت اللجنة اإماكنية تفسري أأو تكييف القواعد ادلولية العامة احلالية بشأأن ماكحفة املنافسة غري
املرشوعة ليك تشمل بشلك رصحي أأفعال المتكل غري املرشوع ،وميكن أأن يكون ذكل من خالل تفسري املادة (10اثنيا) من
اتفاقية ابريس أأو توس يع نطاقها لتغطي تكل ا ألفعال.
أأمثةل يف جمالت متصةل ابملوضوع :التعليق العام رمق  ،)2005( 17حق لك فرد يف أأن يس تفيد من حامية املصاحل املعنوية واملادية
النامجة عن أأي منتج علمي أأو فين أأو أأديب من صنعه (املادة  ،15الفقرة (1ج) ،من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية).
أأمثةل يف جمال امللكية الفكرية :التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات شائعة الشهرة؛ والبياانت املتفق علهيا يف
املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد املعاهدة (مؤمتر الويبو ادلبلومايس بشأأن بعض قضاتا حق املؤلف واحلقوق اجملاورة).

 37الفقرة  (5أأ) :عند تطبيق القواعد العرفية لتفسري القانون ادلويل العام ،جيب أأن يُقر أأ لك ح م من أأحاكم اتفاق تريبس يف ضوء موضوع وهدف التفاق كام
ّعرب عهنام ،ول س امي يف أأهدافه ومبادئه.
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" "3صك دويل معياري غري ملزم
 .135قد يويص صك غري ملزم ("قانون مرن") ادلول بتنفيذ بعض املعايري يف قوانيهنا الوطنية ويف غريها من
الإجراءات والس ياسات الإدارية وغري القانونية أأو يشجعها عىل ذكل ،أأو قد يكون اإطارا للتنس يق بني ادلول اليت
اختارت ا ألخذ ابملقاربة املتفق علهيا .وميكن أأن تشمل اخليارات توصية مرجعية أأو صاك من صكوك القانون املرن ،فيكون
ذلكل النص تأأثري شاف أأو قوة معنوية .ووضعت منظامت دولية أأخرى صكواك من ذكل القبيل يف جمال متصةل بعمل
اللجنة ،نذكرها أأدانه .و أأمكن لحقا حتويل العديد مهنا اإىل صكوك ملزمة .وقد صيغ الإعالن العاملي حلقوق الإنسان نفسه
(اذلي يشمل بعض ا ألحاكم املتصةل بس ياسة امللكية الفكرية) كصك غري ملزم .ورمبا يطابق مفهوم الصك غري ملزم أأو
القانون املرن الإعالانت الس ياس ية وغريها من أأشاكل التعهد الس يايس .وبعبارة أأخرى ،ميكن اعتبار الإعالن الس يايس
من حيث أأثره التوجهييي وإارشاده الس يايس يف ح م القانون املرن .ويكرب التطابق بني الصك غري امللزم وما يؤول اإليه من
قوانني و أأحاكم منوذجية .ولكن ل ينبغي أأن نغفل قصور القانون املرن القامئ يف معاجلة مشالك المتكل غري املرشوع معاجلة
فعاة؛ اإذ ميكن اعتبار الطابع غري امللزم ذلكل النوع من القواعد ثغرة يف حد ذاته.
س ياق اللجنة احلكومية ادلولية :ذكران من قبل أأنه ل ميكن ألي صك تضعه اللجنة أأو تعمتده امجلعية العامة أأن يكون ملزما يف حد
ذاته من الناحية القانونية .وقامت اللجنة بعمل كبري بشأأن أأهداف ومبادئ حامية املعارف التقليدية ،وخيارات وأليات حامية
املعارف التقليدية ،واملبادئ التوجهيية لفحص الرباءات املتصةل ابملعارف التقليدية ،واملبادئ التوجهيية جلوانب امللكية الفكرية
املتعلقة ابلنفاذ وتقامس املنافع ،وهو معل ميكن اإحالته بشلك ما اإىل امجلعية العامة للويبو وغريها من هيئات الويبو لتعمتده أأو تقر
به مرجعا غري ملزم يسرتشد به وأأساسا لالس مترار يف تطوير املعايري.
ا ألمثةل املذكورة يف معل اللجنة :الإعالن العاملي حلقوق الإنسان ،وإاعالن اليونسكو بشأأن أأخالقيات عمل ا ألحياء وحقوق
الإنسان ،ومدونة الفاو ادلولية لقواعد السلوك يف مجع ونقل اجلبةل اجلرثومية النباتية ،وإاعالن حقوق الشعوب ا ألصلية ،وإاعالين
اليونسكو بشأأن أأخالقيات عمل ا ألحياء والتنوع الثقايف ،ومرشوع الفاو ادلويل للموارد اجلينية النباتية ،والقرارات املتعلقة بقضاتا
مثل حقوق املزارعني ،ومقررات مؤمتر ا ألطراف يف التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج ،مبا فهيا مبادئ بون التوجهيية.
أأمثةل يف جمال امللكية الفكرية :اإعالن ماتتوا بشأأن حقوق امللكية الثقافية والفكرية للشعوب ا ألصلية ،وا ألحاكم المنوذجية املشرتكة
بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأأن حامية أأشاكل التعبري الفوللكوري من الاس تغالل غري املرشوع وا ألفعال الضارة
38
ا ألخرى.

" "4قرار أأو اإعالن أأو مقرر س يايس رفيع املس توى
 .136أأحد اخليارات اذلي نوقش يف واثئق سابقة ،هو قرار أأو اإعالن أأو بيان مشرتك رفيع املس توى مجلعيات الويبو
اخملتصة .وميكن تضمني ذكل الإعالن العمل احلايل بشأأن ا ألهداف واملبادئ ،وميكن أأن يعاجل الإعالن جزئيا الثغرات
احملددة يف هذا التحليل أأو يف غريه من أأعامل اللجنة .فقد يتضمن مثال اإقرارا بقمية املعارف التقليدية و أأمهيهتا ،ويؤكد
رضورة متكني أأحصاهبا أأو املؤمتنني علهيا التقليديني من ادلفاع عن مصاحلهم يف جمال املعارف التقليدية وتسخريها أأساسا
للتمنية الثقافية والاقتصادية املس تدامة ،ويدد ا ألهداف واملبادئ ا ألساس ية للحامية ،ويدعو ادلول ا ألعضاء اإىل تطبيق
 38تتعلق هذه ا ألحاكم المنوذجية بشلك خاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
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تكل ا ألهداف واملبادئ بعزم يف معلها من أأجل تعزيز امحلاية عىل املس تويني الوطين وادلويل ،ويدد غاتات العمل
الالحق مبا فهيا وضع صك واحد أأو أأكرث من ابب التحديد .وينبغي أأل متنع هذه املقاربة أأو تؤخر وضع قانون دويل ملزم
لحقا ،بل اإن مثل هذه النتاجئ قد اس تخدمت أأحياان أأساسا للمفاوضات بشأأن صكوك ملزمة (ومن أأمثةل ذكل وضع
معاهدة الفاو ادلولية انطالقا من مرشوع دويل غري ملزم) .وقد ط ّبِقت واتُبعت توصيات الويبو املشرتكة السابقة عىل
مس توى واسع ،يف جمال العالمات التجارية مثال ،و أأقر هبا يف صكوك قانونية أأخرى وضعهتا موضع النفاذ.
س ياق اللجنة احلكومية ادلوليةُ :أثريت اإماكنية قبول مأل من ذكل القبيل يف املناقشات العامة داخل اللجنة .وتشمل اخليارات
توصية بقرار تتخذه امجلعية العامة للويبو (مع اإماكنية الاشرتاك يف ذكل مع غريها من هيئات الويبو) ويتضمن بياان س ياس يا رفيع
املس توى فيه اإقرار ابلتقدم احملرز حىت الن ،ويضع جدول أأعامل لعمل الويبو مس تقبال يف هذه اجملالت.
أأمثةل يف جمالت متصةل ابملوضوع :اإعالن مؤمتر أأملا -أأات ادلويل بشأأن الرعاية الصحية ا ألولية؛ ومرشوع الفاو ادلويل بشأأن املوارد
الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة؛ وإاعالن اليونسكو بشأأن التنوع الثقايف لعام .2001
أأمثةل يف جمالت متصةل ابملوضوع :قرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة  184/60بشأأن التجارة ادلولية والتمنية؛ والقرار 7/2000
للجنة الفرعية لتعزيز وحامية حقوق الإنسان بشأأن حقوق امللكية الفكرية وحقوق الإنسان؛ والتوصية املشرتكة بشأأن تراخيص
العالمات التجارية؛ وإاعالن ماتتوا بشأأن حقوق امللكية الثقافية والفكرية للشعوب ا ألصلية.

" "5تعزيز التنس يق عن طريق مبادئ توجهيية أأو قوانني منوذجية
 .137اس ُتخدمت القوانني المنوذجية أأو املبادئ التوجهيية يف املايض للتعبري عن مقاربة دولية مشرتكة ،وللمساعدة يف
تنس يق القوانني ورمس الس ياسات الوطنية ،وملعاجلة الثغرات بشلك خاص ،مثل الثغرات احملددة يف هذا التحليل ،دون
اعامتد صك دويل معني .وميكن أأن يكون ذكل ا ألساس للتعاون والتوافق واتساق املبادرات الترشيعية الوطنية بعضها مع
البعض محلاية املعارف التقليدية ،وميكنه أأيضا أأن ميهد الطريق للمزيد من الصكوك ادلولية الرمسية ،و أأن يدد نطاق التنوع
املناسب يف هذه املقاربة .ورمبا يكون من الصعب يف الواقع المتيزي بني القوانني المنوذجية أأو املبادئ التوجهيية وقواعد
القانون املرن اليت نوقشت أأعاله .وقد صدرت مس بقا عدة مبادئ توجهيية و أأطر وقوانني منوذجية يف جمالت ذات صةل
مبارشة بعمل اللجنة.
 .138وقد ُأعد عدد من الصكوك ادلولية املهمة ا ألخرى بشأأن حامية املعارف التقليدية كصكوك غري ملزمة من شأأهنا حتديد
الالزتامات القانونية القامئة مبوجب القوانني الوطنية (وتشمل هذه الصكوك الترشيع المنوذيج ا ألفريقي محلاية حقوق اجملمتعات
احمللية والفالحني ومريب املاش ية ولتنظمي احلصول عىل املوارد البيولوجية ،لس نة  ،2000والإطار ا إلقلميي جلنوب احمليط الهادئ
اخلاص حبامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ،لس نة  .)2002وسامهت تكل الامنذج أأيضا يف مناقشة واس تعراض
امحلاية داخل اللجنة .و ُأشري يف املايض اإىل أأن "هذه مسأأة ينبغي أأن تنظر وتبت فهيا اللجنة ،بيد أأن التجربة يف جمالت أأخرى
أأظهرت اإماكنية ا ألخذ مبقاربة قامئة عىل املراحل ،تؤدي يف اإطارها ألية واحدة لرمس معايري دولية والهنوض ابملقاربة املرجوة للحامية
يف املعايري الوطنية ،اإىل مزيد من الليات اجلديدة أأو املنقحة ،مع تطلع أأكرب اإىل التقيد ابملعايري وتزايد ا ألثر القانوين".
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س ياق اللجنة احلكومية ادلولية :لقد اس ُتخدمت ا ألهداف واملبادئ املتعلقة حبامية املعارف التقليدية ،احملددة بناء عىل معل اللجنة
وتوهجها يف عام  ،2005اس تخداما واسع النطاق مكقاييس للحامية يف الصكوك ا إلقلميية والإجراءات ادلولية والترشيعات الوطنية
وإاجراءات الس ياسة العامة .ويف الونة ا ألخرية ،أأهلمت الإصدارات اخملتلفة والبدائل واخليارات الواردة يف مشاريع املواد املتعلقة
حبامية املعارف التقليدية الصكوك ا إلقلميية والترشيعات والس ياسات الوطنية .وعىل الرمغ من عدم اعامتدها أأو املوافقة علهيا يف
شلكها احلايل ،اإل أأهنا قد توفر حمتوى ألي مبادئ توجهيية أأو قوانني منوذجية أأو "صكوك" أأخرى .ورفضت اللجنة يف وقت
سابق اقرتاح ًا ابإعداد أأحاكم منوذجية لليات الكشف عن الرباءات فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية.
أأمثةل يف جمالت متصةل ابملوضوع :مبادئ أأكوي -كون التوجهيية الطوعية لتقيمي التطورات الثقافية والبيئية والاجامتعية؛ ومبادئ
بون التوجهيية بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تعاملها؛ ومدونة الفاو ادلولية
لقواعد السلوك يف توزيع واس تخدام مبيدات الفات؛ ومدونة اليونيدو لقواعد السلوك الاختيارية بشأأن اإطالق الاكئنات احلية
احملورة بيئي ًا؛ واملبادئ التوجهيية العملية لالحتاد ا ألفريقي للتنفيذ املنسق لربوتوكول انغوتا يف أأفريقيا.
أأمثةل يف جمال امللكية الفكرية :قانون تونس المنوذيج؛ وا ألحاكم المنوذجية املشرتكة بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأأن
حامية أأشاكل التعبري الفوللكوري من الاس تغالل غري املرشوع وا ألفعال الضارة ا ألخرى؛ والإطار ا إلقلميي جلنوب احمليط الهادئ
اخلاص حبامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف؛ واملبادئ التوجهيية ملنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي بشأأن
الرتخيص ابلخرتاعات املتعلقة ابملوارد الوراثية.

" "6تنس يق التطورات الترشيعية الوطنية
 .139ينكب العديد من البدلان حاليا عىل وضع قوانني وس ياسات جديدة يف جمال حامية املعارف التقليدية (ويف جمال
حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي/الفوللكور أأحياان) .و أأعربت البدلان املنكبة عىل ذكل عن رغبهتا القوية يف
الاس تفادة مما توصلت اإليه احلكومات والهيئات ا إلقلميية ا ألخرى فامي يتعلق ابختياراهتا وجتارهبا يف التنفيذ .وهذا ليس من
أأجل ضامن تطبيق " أأفضل املامرسات" فقط بل هو أأيضا من أأجل تعزيز الاتساق والتوافق بني القوانني الوطنية ،نظرا
للحاجة اإىل التفاعل بني النظم القانونية الوطنية اخملتلفة عىل حنو مناسب .وقد تؤثر مواد دولية ل تزال مرشوعات مواد يف
طبيعة امحلاية وس ياقها الس يايس ،ومهنا تشجيع ودمع تنس يق املبادرات الوطنية وا إلقلميية عندما ترغب احلكومات املعنية
يف ذكل .وب ّينت ردود الفعل غري الرمسية وتزايد الطلب عىل دمع تكوين الكفاءات واملسامهة فيه أأن العديد من احلكومات
قد اختارت امليض قدما يف توفري امحلاية للمعارف التقليدية عىل املس توى الوطين ابعتبارها أأولوية ،مؤكدة اهامتهما أأيضا
بضامن مقاربة متسقة تتبادل احلكومات يف ظلها التجارب بشلك منظم ،وضامن اتساق معقول ،وتفادي املقارابت
املتعارضة .ولعل يف الصك غري امللزم ما يساعد يف هذا املسار .وحىت فرز الترشيعات الوطنية والنصوص املتصةل هبا،
وإان اكن يعمتد أأساسا عىل القوانني احمللية ،قد يكون هل وقع "القانوين املرن" عىل املس توى ادلويل ،من خالل تعزيز
الاتساق والتوافق بني القوانني الوطنية ،وتقوية ا ألسس املشرتكة للحامية امجلاعية عىل املس توى ادلويل.
س ياق اللجنة احلكومية ادلولية :جاءت ا ألهداف واملبادئ املتعلقة حبامية املعارف التقليدية اإىل حد كبري خالصة فرز للمامرسات
احلالية لدلول ا ألعضاء يف جمال الترشيع محلاية جوانب املعارف التقليدية من خالل أليات امللكية الفكرية والليات املتصةل ابمللكية
الفكرية  -ويف الواثئق مراجع عديدة ترشح املصادر اليت تمكن يف قوانني ادلول ا ألعضاء .وتتضمن الوثيقة
( WIPO/GRTKF/IC/9/INF/5حامية املعارف التقليدية) حتليال مس تفيضا لطريقة تنفيذ املبادئ وا ألهداف املذكورة يف
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ادلول ا ألعضاء .ومن النصوص ا ألخرى اليت ُأعدت لصاحل اللجنة موجز مقارن للترشيعات اخلاصة حبامية أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ( ،)WIPO/GRTKF/IC/5/INF/3وحتليل مقارن للتدابري والقوانني الوطنية القامئة اخلاصة حبامية املعارف
التقليدية ()WIPO/GRTKF/IC/5/INF/4؛ واس تبياانت بشأأن حامية الفوللكور /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف
التقليدية.
أأمثةل من جمالت متصةل ابملوضوع :التقارير الوطنية مبوجب التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج
( )http://www.biodiv.org/reports/list.aspxوالترشيعات واملبادئ التوجهيية املتعلقة اب ألخالقيات ،مرصد
ا ألخالقيات العاملي ،اليونسكو.
أأمثةل يف جمال امللكية الفكرية :دراسة اس تقصائية عن املامرسات املتعلقة ابلخرتاعات البيوتكنولوجية
(.)WIPO/GRTKF/IC/1/6

" "7التنس يق والتعاون بش أأن تكوين الكفاءات واملبادرات العملية
 .140من املطلوب أأن يغطي حتليل الثغرات "اخليارات القانونية وغريها .:وملّا اكنت حامية للمعارف التقليدية بفعالية
تتطلب مجموعة واسعة من تدابري تكوين الكفاءات والتدابري العملية لتنفيذ أأو تمكيل التدابري القانونية ،فقد يكون من
الالزم أأن يتناول حتليل اكمل للثغرات رضورة اتاذ تدابري دولية ،اإن ُوجدت هذه الرضورة ،من أأجل التنس يق والتعاون
وتنفيذ تدابري تكوين الكفاءات والتدابري العملية املذكورة عىل أأرض الواقع .وميكننا حبث تدابري تكوين الكفاءات والتدابري
العملية املمكنة يف اإطار الفئات التالية:

تكوين الكفاءات واملواد اجلوهرية ألغراض املسارات القانونية والس ياس ية
املرشعني اذلين يسعون اإىل معاجلة
 .141بد أأ العمل عىل اس تحداث مواد تساعد واضعي الس ياسات واملتفاوضني و ّ
الثغرات احملددة ،وتشمل هذه املواد ما ييل:
–

–

–

موارد لإعداد الترشيعات والس ياسات ،مبا فهيا ا ألحاكم المنوذجية وقواعد البياانت اليت تتضمن القوانني وصكوك
الس ياسة العامة ،وحتليل اخليارات الس ياسة العامة والليات القانونية ملا يف ذكل من دمع ومساعدة يف رمس
الس ياسات ويف واملسارات الترشيعية
وحتليل املسائل القانونية مثل قوانني وممارسات امللكية الفكرية ذات الصةل حبامية املعارف التقليدية ،والاعرتاف
ابلقانون العريف وتقدمي معلومات أأساس ية للمرشعني وصناع الس ياسات
واس تعراض الهنج املمكنة للتشاور مع اجملمتعات احمللية عىل حنو لئق عند وضع اخليارات والس ياسات والترشيعات.

تقوية القدرات العملية ألحصاب املعارف التقليدية
 .142وفقا للمالحظة العامة القائةل اإن أأي صك قانوين أأو أأية مجموعة من القواعد القانونية ،مما هو قامئ حاليا أأو مقبل ،لن
يفعل مفعوهل يف تلبية احتياجات أأحصاب املعارف التقليدية اإل اإذا ُأتيحت القدرات واملوارد الالزمة لهؤلء من أأجل ضامن
تنفيذ املبادئ عىل أأرض الواقع ،بد أأ العمل عىل اإعداد مواد تدمع أأحصاب املعارف التقليدية ،وتشمل ما ييل:
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–

–

مناذج وقواعد بياانت ملواثيق اجملمتعات احمللية وتراخيصها واتفاقاهتا املتعلقة ابلنفاذ اإىل املعارف التقليدية ،لتقوية قدرات
أأحصاب املعارف التقليدية عىل وضع مواثيق أأو تراخيص أأو اتفاقات أأخرى لتنظمي النفاذ اإىل املعارف التقليدية
وتقدمي ادلمع للمجمتعات احمللية يف حتديد وتعزيز مصاحلها خالل توثيق املعارف التقليدية ،مبا يف ذكل دمع يف شلك
مرشوع مجموعة ا ألدوات اخلاصة بتوثيق املعارف التقليدية

–

ومناذج وقواعد بياانت ومبادئ توجهيية بشأأن التقامس العادل للمنافع مقابل النفاذ اإىل املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية املتصةل هبا

–

ومواد لإذاكء الوعي ودراسات اإفرادية وحتليل قانوين لقضاتا مثل الاعرتاف ابلقانون العريف املتناسب مع احتياجات
اجملمتعات احمللية صاحبة املعارف التقليدية.

بناء املؤسسات وتوجهيها
 .143كثريا ما تس تدعى املؤسسات الوطنية العلمية والتثقيفية وهيئات أأخرى مثل ماكتب الرباءات اإىل لعب دور فعال
يف التأأكد من أأن معاجلة الثغرات العملية يف حامية املعارف التقليدية جتري بشلك يراعي مصاحل أأحصاب املعارف
التقليدية .وقد بد أأ العمل عىل اإعداد مواد معلية لصاحل تكل املؤسسات والهيئات ،وتشمل ما ييل:
–

مواثيق منوذجية وس ياسات موىص هبا ومبادئ توجهيية بشأأن أأفضل املامرسات لصاحل املؤسسات املسؤوة عن مجع
املعارف التقليدية أأو مسك مجموعاهتا ،مثل املتاحف واملؤسسات الإثنوغرافية والسلطات الوطنية ومؤسسات
البحث والتثقيف

–

ومبادئ توجهيية وتوصيات لفحص الرباءات املتصةل ابملعارف التقليدية

–

–

–

وإارشادات بشأأن التدابري اليت تضمن للمجمتعات احمللية القدرة عىل حتديد وتعزيز مصاحلها خالل توثيق املعارف
التقليدية ،مبا يف ذكل يف شلك مرشوع مجموعة ا ألدوات اخلاصة بتوثيق املعارف التقليدية
ومعايري لتوثيق املعارف التقليدية ،مبا فهيا التدابري الرامية اإىل ضامن توثيق هوية ومتطلبات صاحب املعارف التقليدية
اإىل جانب املعارف التقليدية نفسها
ودراسات حول قضاتا الس ياسة العامة والقضاتا القانونية مثل أليات الكشف يف الرباءات ومعايري ا ألخالقيات
البيولوجية املتصةل ابملعارف التقليدية.

التعاون والتنس يق بني الواكلت داخل منظومة ا ألمم املتحدة
 .144رمبا يشمل التنس يق والتعاون بشأأن تكوين الكفاءات واملبادرات العملية عىل املس توى ادلويل ذكل النوع من
التعاون والتنس يق وتبادل املعلومات التقنية وغريها من املواد بني الواكلت ،مما اس هتلته الويبو يف اإطار التعاون مع غريها
من الواكلت ادلولية ،مثل أأمانة التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج والفاو ومركز اجلنوب ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة
والتمنية وبرانمج ا ألمم املتحدة للتمنية واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية اإىل جانب منظامت غري حكومية وهجات دولية
فاعةل أأخرى تعاجل موضوع املعارف التقليدية وقضاتا متصةل هبا.
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توعية امجلهور وتكوين كفاءاته
 .145اإن اإحدى الثغرات الواحضة يه قةل فهم ووعي امجلهور العام وواضعي الس ياسات ادلولية وممثيل الرشاكت
ومنظامت اجملمتع املدين ابملعارف التقليدية ونظم هذه املعارف وس ياقها الثقايف والفكري .وسيس تلزم سد هذه الثغرة اتاذ
مبادرات من قبيل:
– دراسات اس تقصائية وحتليالت ولقاءات اإعالمية
– وبعثات لتقيص احلقائق ومشاورات
– و أأنشطة تثقيفية وتدريبية
– واس تعراض للخيارات القانونية واملتعلقة ابلس ياسة العامة

(ب) اخليارات القانونية وغريها عىل املس توى ا إلقل ميي
 .146قد تكون بعض التدابري املتخذة لسد ثغرات حمددة مناس بة للس ياق ا إلقلميي أأو دون ا إلقلميي أأكرث من غريها ،مما
يربز منافع وضع قواعد ومؤسسات وتدابري معلية مشرتكة تتجىل فهيا الثقافات القانونية ونظم املعارف التقليدية املشرتكة أأو
املتداخةل .وإاىل جانب هذا ،يلعب عدد من املنظامت ا إلقلميية دورا فعال يف صياغة صكوك قانونية جديدة ويف اإجناز
أأنشطة معلية لتكوين الكفاءات من أأجل تعزيز حامية املعارف التقليدية .وميكن أأيضا تطبيق العديد من التدابري ادلولية
احملددة أأعاله عىل املس توى ا إلقلميي .وقد أأوردان العديد من ا ألمثةل يف اس تعراض التدابري ادلولية أأعاله .وتشمل الفئات
العامة للتدابري املمكنة ما ييل:
–

الصكوك ادلولية املربمة عىل املس توى ا إلقلميي أأو دون ا إلقلميي أأو الثنايئ ،مبا فهيا الصكوك اخلاصة ابملوضوع وقانون
امللكية الفكرية التقليدي

–

والإعالانت الس ياس ية أأو املتعلقة ابلس ياسة العامة الصادرة عىل املس توى ا إلقلميي أأو دون ا إلقلميي أأو الثنايئ

–

والقوانني المنوذجية وغريها من الإرشادات الترشيعية املعمتدة عىل املس توى ا إلقلميي

–

–

واملواثيق المنوذجية واملبادئ التوجهيية والتوصيات املتعلقة بأأفضل املامرسات املعمتدة عىل املس توى ا إلقلميي أأو دون
ا إلقلميي
واملبادرات والربامج ا إلقلميية أأو دون ا إلقلميية أأو الثنائية الرامية اإىل دمع تكوين كفاءات اجملمتعات احمللية فامي يتعلق
ابملعارف التقليدية

(ج) اخليارات القانونية وغريها عىل املس توى ا إلقل ميي
 .147اتذت دول عديدة وجممتعات حملية داخل هذه ادلول مبادرات معينة لوضع وتنفيذ خيارات قانونية وغريها من أأجل
معاجلة الثغرات يف حامية املعارف التقليدية .ول ياول حتليل الثغرات هذا اإجراء دراسة اس تقصائية اكمةل .وابختصار تشمل
هذه املبادرات ما ييل:
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–

ترشيعات محلاية املعارف التقليدية ،مبا فهيا صكوك خاصة ابملوضوع ومعليات تكييف وتنقيح لقانون امللكية الفكرية
التقليدي

–

و أأطر س ياس ية وأليات اإدارية لتعزيز وحامية املعارف التقليدية ،مبا يف ذكل داخل جمالت معينة مثل الطب والصحة
العامة والبيئة والزراعة

–

–

ومواثيق منوذجية ومبادئ توجهيية وتوصيات بشأأن أأفضل املامرسات ،اعمتدهتا هيئات وطنية أأو غريها من
املؤسسات
ومبادرات وبرامج وطنية دلمع تكوين كفاءات اجملمتعات احمللية فامي يتصل ابملعارف التقليدية

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

جدول حتليل الثغرات
يتضمن هذا اجلدول البنود املذكورة يف الفقرات الفرعية ( أأ) اإىل (د) من قرار اللجنة احلكومية ادلولية الصادر يف دورهتا الثانية عرشة ،وفقا ملا يقتضيه ذكل القرار .ويرد أأدانه جدول ملخص يليه
اجلدول الاكمل اذلي يتضمن املواد الواردة يف حتليل الثغرات أأعاله.

حمتوتات املرفق
خملص اجلدول
أألف.
ابء.
جمي.
دال.

التدابري احلالية
الثغرات احلالية عىل املس توى ادلويل
الاعتبارات املفيدة للبت يف احلاجة اإىل معاجلة تكل الثغرات من عدهما
اخليارات احلالية أأو اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأية ثغرات حمددة
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أأول.

ملخص اجلدول

(ج) و(د) الاعتبارات واخليارات
(ب) الثغرات احملددة
(أأ) التدابري احلالية
جوانب حامية املعارف التقليدية
بيان مرجعي بشأأن دور قانون وس ياسة معاهدة دولية أأو بيان دويل لإنشاء اإطار من أأجل حامية املعارف
صكوك القانون ادلويل العام
أأهداف ومبادئ حامية امللكية
امللكية الفكرية يف معاجلة قضاتا الس ياسة التقليدية يف نظام امللكية الفكرية:
الفكرية اليت تنطبق عىل املعارف احلالية (غري املتصةل ابمللكية
 يعرب عن أأهداف امحلايةالفكرية) املتعلقة حبقوق الشعوب العامة املتصةل ابملعارف التقليدية.
التقليدية
 ويبني املبادئ العامة للحاميةوقد تشمل ا ألهداف ما ييل:
ا ألصلية والبيئة (مبا فهيا التنوع
الاعتبارات:
الاعرتاف بقمية نظم املعارف التقليدية
البيولويج واملوارد الوراثية)
 دور صكوك القانون امللزم والقانون املرنوتعزيز احرتاهما؛
والزراعة.
 اجلوانب الس ياس ية للقضاتا مقابل جوانهبا القانونيةتلبية الاحتياجات الفعلية ألحصاب
 هنج دويل منسق مقابل مبادرات وطنية مس تقةلاملعارف التقليدية؛
امحلاية من المتكل غري املرشوع للمعارف  -منافع أأسس س ياس ية أأقوى واملبادئ العامة املعمول هبا للمزيد من
التقليدية وغريه من الانتفاع غري املرشوع العمل بشأأن امحلاية القانونية
 رضورة معاجلة امحلاية املوجبة وامحلاية ادلفاعية؛وغري العادل؛
 التطرق اإىل املوافقة املس تنرية املس بقة وتقامس املنافعحامية الإبداع والابتاكر القامئني عىل
التقاليد؛
دمع نظم املعارف التقليدية ومنح
الإماكنيات ألحصاب هذه املعارف؛
تشجيع التقامس العادل واملنصف للمنافع
املتأأتية من الانتفاع ابملعارف التقليدية؛
تشجيع الانتفاع ابملعارف التقليدية
ألغراض التمنية املناس بة؛
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جوانب حامية املعارف التقليدية
تعريف املعارف التقليدية القابةل
للحامية

(أأ) التدابري احلالية
املعارف التقليدية اليت تغطهيا
الصكوك القانونية القامئة غري
املتعلقة ابمللكية الفكرية
التعريف العميل يف اللجنة
احلكومية ادلولية

(ب) الثغرات احملددة
دمع صون املعارف التقليدية واحلفاظ
علهيا.
التعريف العميل للمعارف التقليدية:
 بشلك عام ومكوضوع حمدد للحامية القانونيةتوضيح أأسس اجملمتع احمليل للحقوق
والاس تحقاقات

(ج) و(د) الاعتبارات واخليارات
تعريف قانوين ملزم للمعارف التقليدية
 يتسم ابليقني والوضوح القانوين ،لكن قد ل يغطي التنوع الاكملللمعارف التقليدية ونظم املعارف واجملمتعات احمللية صاحبة املعارف
 ويرتبط مبسأأة نطاق امحلاية ونطاق املس تفيدينالسامت املتفق علهيا دوليا للمعارف التقليدية ،دون أأن تكون لها قوة
قانونية ملزمة
 تتسم مبس توى أأعىل من الوضوح و أأسس أأقوى للعمل -ول حت م مس بقا عىل قضاتا قانونية وس ياس ية أأمعق

مراجعة أأو تكييف ضوابط ومعايري ا ألهلية للرباءة لالعرتاف بنظم
ما من حامية مبارشة لصاحل:
نظام الرباءات القامئ ،مبا فيه
امحلاية املوجبة ابلرباءات
" "1الابتاكر امجلاعي واملرتامك واملتناقل املعارف التقليدية واملصاحل امجلاعية:
املعايري والإجراءات املنصوص
 عىل املس توى ادلويل من أأجل هنج منسق ،أأوعلهيا يف تريبس ومعاهدة التعاون بني ا ألجيال يف حد ذاته
" "2نظم املعارف التقليدية يف حد ذاهتا  -عىل املس توى الوطين/ا إلقلميي للحفاظ عىل املرونة الالزمة
بشأأن الرباءات
توفري امحلاية اخلاصة (انظر أأدانه)
حامية العالمات والرموز وا ألسامء (مقابل ابتاكرات حمددة داخل نظم
املتصةل ابملعارف التقليدية ونظم املعارف التقليدية ،ووسائل التصديق الاعرتاف بأأن العديد من املعارف التقليدية ل يدخل يف اإطار نظام
عىل العراقة وحامية العالمات والسمعة الرباءات وذلا قد يكون من احملبذ معاجلة نظم ابتاكر املعارف التقليدية
هذه املعارف
بشلك منفصل
املمزية)
اإدراج أليات الكشف عن املعارف التقليدية
الاخرتاعات القامئة عىل املعارف تدابري حمددة يف معاهدة التعاون ما من قاعدة دولية متفق علهيا بشأأن
 عىل املس توى ادلويل من أأجل هنج منسق ،أأوبشأأن الرباءات والتصنيف ادلويل أليات حمددة للكشف عن املعارف
التقليدية
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(ج) و(د) الاعتبارات واخليارات
(ب) الثغرات احملددة
( أأ) التدابري احلالية
جوانب حامية املعارف التقليدية
 عىل املس توى الوطين/ا إلقلميي للحفاظ عىل املرونة الالزمةللرباءات واللجنة احلكومية ادلولية التقليدية واملوارد الوراثية املتصةل هبا
من أأجل الاعرتاف ابملعارف  -مقرتحات متعددة (يف التفاقية املتعلقة تعزيز اإطار الالزتامات التعاقدية اليت تنظم النفاذ اإىل املعارف التقليدية
ابلتنوع البيولويج ومنظمة التجارة العاملية مبوجب القانون الوطين لتقيض ابلكشف وغريه من رشوط النفاذ اإىل
التقليدية
املعارف التقليدية
والويبو)
املعارف التقليدية غري املكشوف
عهنا

العالمات والرموز املتصةل
ابملعارف التقليدية

موضوع املعارف التقليدية اذلي
يغطيه نظام امللكية الفكرية

توضيح أأو تكييف املعايري القامئة لضامن:
ما من معايري رصية بشأأن:
معايري تريبس بشأأن حامية
" "1املعارف التقليدية املكشوف عهنا " "1أأن النرش املقيد داخل جممتع حميل حمدد ل يصل اإىل مس توى
املعلومات غري املكشوف عهنا
الكشف التام للجمهور
داخل جممتع حميل حمدد
معوما
" "2املعارف التقليدية اليت مينحها اجملمتع " "2أأن ُحتمى املعارف وإان اكن اجملمتع احمليل املصدر يقميها ألس باب غري
جتارية
احمليل قمية ثقافية/روحية وليس قمية
" "3القيود اليت يفرضها القانون العريف واملامرسات العرفية اليت تعترب
جتارية
اكفية للحفاظ عىل اخلصوصية/الصفة ’الرسية‘
" "3الكشف عن املعارف التقليدية
املقيد ابلقانون العريف
قانون العالمات التجارية (مبا فهيا امحلاية ادلفاعية للعالمات والرموز املتصةل جسالت خاصة للمواد املتصةل ابملعارف التقليدية
وتدابري معززة ضد تسجيل العالمات التجارية اخملالفة للداب (انظر
ابلعالمات التجارية من متكل الغري لها
العالمات امجلاعية وعالمات
أأيضا حتليل الثغرات اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي)
التصديق) والبياانت اجلغرافية
تطبق فقط من أأجل امحلاية من الاس تخدامات التجارية غري املرشوعة
للعالمات والرموز املتصةل ابملعارف التقليدية وليس للمعارف التقليدية
نفسها.
تغطى بعض املعارف التقليدية أأو املعارف التقليدية اليت ل تشملها حامية امحلاية اخلاصة ملوضوع مل تس بق تغطيته:
امللكية الفكرية القامئة ،ومهنا عىل سبيل  -عىل املس توى ادلويل من أأجل هنج منسق
عنارص مهنا عىل ا ألرحج:
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(أأ) التدابري احلالية
جوانب حامية املعارف التقليدية
 بشلك مبارش من خاللالتقليدي
الرباءات واملعلومات غري
املكشوف عهنا وقانون املنافسة
غري املرشوعة
 وبشلك غري مبارش من خاللحق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
وحامية أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي وحامية العالمات
التجارية والبياانت اجلغرافية
وحامية الرسوم والامنذج وقانون
امحلاية غري املرشوعة.

حقوق ومصاحل اجملمتعات احمللية يف حامية حمدودة غالبا يف شلك
معلومات رسية
معارفها التقليدية املرتامكة اليت
متتلكها بشلك جامعي وتتناقلها بني
ا ألجيال ،ويف نظمها املتاكمةل
للمعارف التقليدية

(ج) و(د) الاعتبارات واخليارات
(ب) الثغرات احملددة
 وعىل املس توى الوطين/ا إلقلميي من أأجل بلوغ أأقىص حد من املرونةاملثال:
تكييف تدابري امللكية الفكرية القامئة ،عىل سبيل املثال:
 املعارف التقليدية غري اجلديدة املعارف التقليدية الإبداعية غري املؤهةل  -تفسري أأو تكييف املعايري ادلولية القامئة ملعاجلة موضوع املعارفالتقليدية عىل حنو أأنسب
للحامية برباءة؛
 املبادرات الترشيعية والإدارية الوطنية (وتطور القانون من الناحية املعارف التقليدية املكشوف عهناالقضائية) لالعرتاف بنظم املعارف التقليدية املمزية يف اإطار قانون
للجمهور أأو املعارف التقليدية اليت ل
امللكية الفكرية
تس تجيب لرشوط الرس
الاعتبارات اجلوهرية املمكنة:
التجاري/اخلصوصية
الطابع الشمويل للمعارف التقليدية واحلقوق امجلاعية عىل املعارف
مدة امحلاية املتاحة ل تتناسب بشلك
التقليدية
جيد مع جانب التناقل بني ا ألجيال
لتطوير نظم املعارف التقليدية واحلفاظ حق أأحصاب املعارف التقليدية يف التح م يف مواردمه الطبيعية وإادارة
معارفهم؛
علهيا.
احلق الإنساين ألحصاب املعارف التقليدية يف تقرير مصريمه؛
الاعرتاف ابلإسهامات املبارشة أأو
املبارشة بشلك أأقل للمعارف التقليدية الاعرتاف بدور القوانني العرفية والنظم املعرفية العرفية يف حامية املعارف
التقليدية واحلفاظ علهيا
يف الاخرتاعات القابةل للحامية برباءة.
الاعرتاف املبارش ابحلقوق واملصاحل
امجلاعية يف املعارف التقليدية املرتامكة
واملمتلكة بشلك جامعي واملتناقةل بني
ا ألجيال
حامية سالمة نظم املعارف التقليدية يف

حامية حمددة للحقوق واملصاحل امجلاعية يف املعارف التقليدية يف حد
ذاهتا (بدل من حامية منفصةل لعنارص قابةل للحامية ابمللكية الفكرية):
 عىل املس توى ادلويل من أأجل هنج منسق وعىل املس توى الوطين/ا إلقلميي من أأجل بلوغ أأقىص حد من املرونةحامية حمددة حلقوق ومصاحل اجملمتعات احمللية يف نظم املعارف التقليدية
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جوانب حامية املعارف التقليدية

(أأ) التدابري احلالية

ما من تدابري يف قانون امللكية
أليات حمددة محلاية املعارف
التقليدية من بعض ا ألعامل الضارة الفكرية التقليدي.
وقد ُحتمى املعارف التقليدية جزئيا
و أأعامل المتكل غري املرشوع
من خالل العقود والنظرية ا ألوسع
املتعلقة ابملنافسة غري املرشوعة
والإثراء غري املرشوع.

(ب) الثغرات احملددة
حد ذاهتا.
احامتل أأن تكون امللكية يف يد عدة
جممتعات حملية
انظر العنارص املفصةل أأدانه

(ج) و(د) الاعتبارات واخليارات
يف حد ذاهتا:
 عىل املس توى ادلويل من أأجل هنج منسق -وعىل املس توى الوطين/ا إلقلميي من أأجل بلوغ أأقىص حد من املرونة

قاعدة ضد الإثراء غري املرشوع أأو المتكل قاعدة حمددة توضع عىل املس توى ادلويل لتشجيع هنج منسق:
غري املرشوع أأو ا ألعامل اخملالفة للسلوك  -قانون ملزم اإذا اكن مناس با من حيث التوقيت لوضع قاعدة دولية
التجاري الزنيه يف جمال املعارف التقليدية  -بيان س يايس اإذا اكن اجلوهر القانوين للقاعدة ل يزال قيد الصياغة
قاعدة حمددة توضع عىل املس توى الوطين/ا إلقلميي لبلوغ أأقىص حد من
املرونة وتطور وتنوع يف اجملال القانوين.
بيان واحض بشأأن مبد أأ املوافقة املس تنرية قاعدة حمددة توضع عىل املس توى ادلويل لتشجيع هنج منسق:
 قانون ملزم اإذا اكن مناس با من حيث التوقيت لوضع قاعدة دوليةاملس بقة للمجمتع احمليل عىل املعارف
 بيان س يايس اإذا اكن اجلوهر القانوين للقاعدة ل يزال قيد الصياغةالتقليدية اليت ميتلكها
الاعرتاف خارج الإقلمي ابملوافقة املس تنرية قاعدة حمددة توضع عىل املس توى الوطين/ا إلقلميي لبلوغ أأقىص حد من
املس بقة وترتيبات النفاذ وتقامس املعارف املرونة وتطور وتنوع يف اجملال القانوين.
يف حمامك البدلان ا ألخرى.
قاعدة تس تلزم الاعرتاف الرصحي ابجملمتع قاعدة حمددة توضع عىل املس توى ادلويل لتشجيع هنج منسق:
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جوانب حامية املعارف التقليدية

(أأ) التدابري احلالية

اس تصدار براءات بشأأن معارف
تقليدية خمالفة ملبادئ قانون
الرباءات

يقيض قانون الرباءات القامئ بأأن
يقوم طلب الرباءة عىل اخملرتع
احلقيقي (اخملرتعني احلقيقيني)
والاخرتاع الفعيل
تقيض اتفاقية ابريس بذكر اخملرتع
احلقيقي رصاحة

رشوط حمددة للكشف عن
املعارف التقليدية:

(ج) و(د) الاعتبارات واخليارات
(ب) الثغرات احملددة
 قانون ملزم اإذا اكن مناس با من حيث التوقيت لوضع قاعدة دوليةاحمليل املصدر عند الانتفاع ابملعارف
 بيان س يايس اإذا اكن اجلوهر القانوين للقاعدة ل يزال قيد الصياغةالتقليدية املرتبطة عىل حنو ممزي مبجمتع
قاعدة حمددة توضع عىل املس توى الوطين/ا إلقلميي لبلوغ أأقىص حد من
حميل.
املرونة وتطور وتنوع يف اجملال القانوين.
قاعدة ضد الاس تخدام اذلي يؤدي اإىل قاعدة حمددة توضع عىل املس توى ادلويل لتشجيع هنج منسق:
رضر ثقايف أأو رويح أأو ميس سالمة  -قانون ملزم اإذا اكن مناس با من حيث التوقيت لوضع قاعدة دولية
 بيان س يايس اإذا اكن اجلوهر القانوين للقاعدة ل يزال قيد الصياغةاملعارف التقليدية
قاعدة حمددة توضع عىل املس توى الوطين/ا إلقلميي لبلوغ أأقىص حد من
املرونة وتطور وتنوع يف اجملال القانوين.
عىل املس توى ادلويل:
اللبس املمكن يف نظام الرباءات فامي
خيص حتديد الإسهام الابتاكري لصاحب  -قاعدة ملزمة دوليا
 تفسري مرجعي للقواعد القامئةاملعارف التقليدية.
 بيان س يايسقاعدة رصية ضد:
عىل املس توى الوطين:
 اس تصدار الرباءات بشأأن املعارفتعديالت حمددة لقانون الرباءات الوطين
التقليدية يف حد ذاهتا دون موافقة
ومشاركة صاحب هذه املعارف
 اس تصدار براءة لخرتاع أأصبح ممكنامن خالل المتكل غري املرشوع للمعارف
التقليدية
املوافقة املس تنرية املس بقة عىل املعارف عىل املس توى ادلويل:
 قاعدة ملزمة دولياالتقليدية
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(أأ) التدابري احلالية
جوانب حامية املعارف التقليدية
 قوانني وطنية /إاقلميية مقرتحات يف التفاقية املتعلقةابلتنوع البيولويج ومنظمة التجارة
العاملية والويبو

(ب) الثغرات احملددة

(ج) و(د) الاعتبارات واخليارات
 تفسري مرجعي للقواعد القامئة أأو توس يع نطاقها بيان س يايسعىل املس توى الوطين:
تعديالت حمددة لقانون الرباءات الوطين
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أألف:

التدابري احلالية

الالزتامات وا ألحاكم والإماكنيات القامئة عىل املس توى ادلويل من أأجل تأأمني امحلاية للمعارف التقليدية
مدى التغطية
شلك امحلاية
امحلاية املوجبة للمعارف التقليدية من خالل حتظى بعض عنارص املعارف التقليدية عىل ا ألرحج حبامية مبادئ الرباءة
القامئة ،لكن هذه امحلاية ل تشمل نظم املعارف التقليدية يف حد ذاهتا.
الرباءات
ل بد من احلصول عىل الس ند من اخملرتع احلقيقي (اخملرتعني احلقيقيني)
مبن فهيم أأحصاب املعارف التقليدية

امحلاية ادلفاعية للمعارف التقليدية داخل
نظام الرباءات

تس تلزم امحلاية الصاحلة تدابري فعاة يتخذها أأحصاب املعارف التقليدية
القابةل للحامية برباءة احلقيقيون.
حتظى معارف تقليدية عديدة حبامية مبدئية من المتسك غري املرشوع
ابلرباءات .ومثال ذكل عندما يسعى مودع طلب الرباءة اإىل احلصول
عىل حقوق يف معارف تقليدية من صنع الغري.
تشمل التدابري احملددة ما ييل:
 حتسني النفاذ اإىل املعارف التقليدية بوصفها جزءا من حاة التقنيةالصناعية السابقة خالل اإجراءات اس تصدار الرباءة دون تسهيل المتكل
غري املرشوع لهذه املعارف (اكإدراج املعارف التقليدية يف احلد ا ألدىن
من الواثئق اذلي تنص عليه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ومعايري
توثيق املعارف التقليدية ،وتغطية التصنيف ادلويل للمعارف التقليدية)
 -واملبادئ التوجهيية لفحص الرباءات املتعلقة ابملعارف التقليدية

العوامل املأأخوذة بعني الاعتبار
توجد مرونة كبرية يف املعايري ادلولية ذات الصةل بأأهلية
املعارف التقليدية للرباءة ،وتشمل:
 تعريف ’الاخرتاع‘ وتفسري معايري امحلاية (اجلدة والنشاط الابتاكريوالفائدة) عندما تطبق عىل املعارف التقليدية
 واستبعاد موضوعات قابةل للحامية برباءة ابلستناد اإىلالس ياسة العامة
قد تؤدي مساعي اإاتحة املعارف التقليدية لإجراءات
اس تصدار الرباءات اإىل المتكل غري املرشوع وغري
املرغوب فيه عىل يد الغري
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 والبواابت واملعابر وقواعد البياانت املناس بة اخلاصة ابملعارف التقليديةواملوارد الوراثية املتصةل هبا ،لتس تخدم يف اإجراءات اس تصدار
الرباءات
أليات حمددة يف القوانني الوطنية للكشف يف الرباءات عن املعارف
التقليدية واملوارد الوراثية املتصةل هبا ،مهنا:
 الكشف عن مصدر أأو منشأأ املعارف التقليدية والكشف عن املوافقة املس تنرية املس بقة والكشف عن تقامس املنافع العادلنظم وطنية للنفاذ وتقامس املنافع
املعارف التقليدية غري املكشوف عهنا

حتمى املعارف التقليدية اليت تكون رسية وذات قمية جتارية ألهنا رسية
وخضعت لتدابري معقوة لتبقى رسية.

امحلاية من املنافسة غري املرشوعة

امحلاية مما ييل:
• ا ألفعال اليت تؤدي اإىل اللبس
• والادعاءات الزائفة يف مزاوة التجارة
• والبياانت والإدعاءات اليت قد تضلل امجلهور
ل تنطبق عىل املعارف التقليدية يف حد ذاهتا بل عىل الإشارات
والرموز املمزية اليت ترتبط ابملنتجات ذات الصةل ابملعارف التقليدية،

حامية الإشارات املمزية

نقاش دويل مس تفيض وحتليل لرشوط حمددة للكشف
عن املعارف التقليدية مبا يف ذكل ما يتعلق بفعاليهتا يف
منع المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية
 مبادئ بون التوجهيية بشأأن التفاقية املتعلقة ابلتنوعالبيولويج
 ومقرتحات بشأأن رشوط جديدة يف منظمة التجارةالعاملية والويبو
تتعلق قضاتا حمددة مبا ييل:
 مىت يعترب الكشف داخل جممتع حميل ’رستا‘ ودور القانون العريف واملامرسات العرفية وحامية املعارف ذات قمية روحية وثقافية للمجمتعاحمليل ،لكهنا دون قمية جتارية ابلنس بة هل.
املرونة يف تفسري تدابري ماكحفة املنافسة غري املرشوعة
لإنشاء قاعدة أأوسع ضد الإثراء غري املرشوع والمتكل
غري املرشوع
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قانون الرسوم والامنذج الصناعية

ول س امي:
 العالمات التجارية للسلع واخلدمات اليت فهيا معارف تقليدية والعالمات امجلاعية وعالمات التصديق والبياانت اجلغرافيةالرسوم والامنذج الصناعية اجلديدة أأو ا ألصلية

قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (مبا فيه ما من حامية للمعارف يف حد ذاهتا لكن حتمى وسائل تسجيل ونقل
حامية قواعد بياانت و أأداء أأشاكل التعبري املعارف التقليدية ،ل س امي أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي القابةل
للحامية.
الفوللكوري).
التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج :التنوع البيولويج املتصل ابملعارف
القانون ادلويل العام
التقليدية املناس بة لصيانة التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل
لالس مترار
معاهدة الفاو ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة:
املعارف التقليدية املتصةل ابملوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة
نصوص دولية أأخرى

اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية :اإعالن غري ملزم
يبني حقوق الشعوب ا ألصلية املتصةل ابملعارف التقليدية
مبادئ بون التوجهيية :التنوع البيولويج املتصل ابملعارف التقليدية
املناس بة لصيانة التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل لالس مترار

اإماكنية أأل تغطي امحلاية الرسوم والامنذج اليت وضعت
اب ألساس لعتبارات تقنية أأو وظيفية.
انظر حتليل الثغرات املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ))(WIPO/GRTKF/IC/13/4(b
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ابء :الثغرات املوجودة عىل املس توى ادلويل
جانب امحلاية
حتديد أأو تعريف املعارف التقليدية القابةل
للحامية

الثغرات يف ا ألهداف الرصية للحامية

حتديد الثغرة يف امحلاية
ما من تعريف رمسي للمعارف التقليدية اليت تنبغي حاميهتا عىل الرمغ من
اإشارة عدة صكوك دولية اإىل املعارف التقليدية (داخل جمالت معينة
للمعارف التقليدية)
عنارص تعريف مس تحدث يف اإطار معل اللجنة احلكومية ادلولية
القمية اجلوهرية لنظم املعارف التقليدية
نظم املعارف التقليدية أكشاكل قمية من الابتاكر
احرتام نظم املعارف التقليدية والقمي الثقافية والروحية ألحصاب املعارف
التقليدية
احرتام حقوق أأحصاب املعارف التقليدية وا ألمناء علهيا
صيانة املعارف التقليدية وتقوية نظم هذه املعارف
دمع أأساليب احلياة التقليدية
دمع الابتاكر داخل نظم املعارف التقليدية
دمع صون املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا
منع المتكل غري املرشوع والاس تخدامات غري املرشوعة وغري العادة
للمعارف التقليدية ،وتشجيع التقامس العادل للمنافع املتأأتية من املعارف
التقليدية
ضامن أأن يكون النفاذ اإىل املعارف التقليدية والانتفاع هبا مرهونني
ابملوافقة املس تنرية املس بقة

اعتبارات حمددة
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املوضوع غري املغطى

الهنوض ابلتمنية املس تدامة للمجمتع احمليل وا ألنشطة التجارية املرشوعة
القامئة عىل نظم املعارف التقليدية
وضع حد ملنح أأو ممارسة حقوق للملكية الفكرية غري لئقة عىل املعارف
التقليدية
املعارف التقليدية اليت ل تغطهيا أأشاكل حامية امللكية الفكرية القامئة ،انظر البند أألف أأعاله
مثل:
 املعارف التقليدية اليت ليست جديدة واملعارف التقليدية اليت ليس ابتاكرية واملعارف التقليدية املكشوف عهنا للجمهور أأو اليت ليست مؤهةلللحامية مكعلومات غري مكشوف عهنا.
املعارف التقليدية الرتامكية اليت تُمتكل بشلك جامعي وتتناقلها ا ألجيال
لكهنا ل تس تويف رشوط املعلومات غري املكشوف عهنا أأو الرسية.
نظام متاكمل يف حد ذاته للمعارف التقليدية
احلقوق واملصاحل والاس تحقاقات امجلاعية داخل نظام املعارف التقليدية

املس تفيدون أأو أأحصاب احلقوق غري
املعرتف هبم
أأشاكل الانتفاع وغريها من ا ألعامل اليت ل قاعدة رصية ضد اس تصدار الرباءات بشلك غري مرشوع بشأأن
املعارف التقليدية
ميكن منعها مبوجب القانون القامئ
رشط حمدد للكشف يف الرباءات عام يتصل ابملعارف التقليدية
امحلاية من الإثراء غري املرشوع أأو المتكل غري املرشوع للمعارف
التقليدية
امحلاية من الانتفاع ابملعارف التقليدية دون اإقرار رصحي ابجملمتع احمليل
حق يف الإقرار والسالمة

WIPO/GRTKF/IC/37/6
Annex II
14

املوافقة املس تنرية املس بقة عىل املعارف
التقليدية

املصدر.
امحلاية من الاس تخدام اذلي يؤدي اإىل رضر ثقايف أأو رويح أأو ميس
بسالمة املعارف التقليدية
ما من اعرتاف رصحي بأأن ألحصاب املعارف التقليدية أأن يوافقوا موافقة رضورة توضيح مبد أأ املوافقة املس تنرية املس بقة عىل
معارف مشرتكة مع أأحصاب معارف تقليدية أخرين،
مس تنرية مس بقة عىل النفاذ اإىل بعض أأشاكل املعارف التقليدية.
وس بق الكشف عهنا خارج اجملمتع احمليل مبوافقة هذا
توضيح حامية املعلومات غري املكشوف عهنا كوس يةل لتنفيذ احلق يف
اجملمتع (بشلك مضين أأو رصحي) ،أأو بدون موافقته.
املوافقة املس تنرية املس بقة

املوافقة املس تنرية املس بقة عىل املعارف
التقليدية ونظام الرباءات

الالزتام احلايل بتحديد هوية اخملرتع احلقيقي وبأأن تقوم
الرباءة عىل س ند من اخملرتع

احلق يف التقامس العادل للمنافع

ما من صةل قانونية واحضة بني نظم املوافقة املس تنرية املس بقة املتعلقة
ابملعارف التقليدية واس تصدار براءات بشأأن
 املعارف التقليدية يف حد ذاهتا والاخرتاعات القامئة عىل املعارف التقليديةانتفاء احلق يف احلصول عىل ماكفأأة عادة أأو غريها من املنافع (مبا فهيا
املنافع املناس بة ثقافيا وغريها من املنافع غري املالية).

ادلور احملمتل للقانون العريف يف حتديد املنافع اليت تكون
عادة ومناس بة
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جمي :الاعتبارات املفيدة للبت يف احلاجة اإىل معاجلة تكل الثغرات من عدهما
الاعتبارات اجلوهرية

التفاصيل
نوع الاعتبار
يشمالن الالزتامات القانونية و أأطر الس ياسة العامة املتصةل مبا ييل:
القانون والس ياسة ادلوليان
 صيانة التنوع البيولويج وماكحفة التصحر وحقوق الشعوب ا ألصلية وس ياسة الصحة املس تدامة واحلصول عىل ا ألدوية• التشديد عىل ادعاءات الإحجاف الناجت عن المتكل غري املرشوع للمعارف
الاعتبارات الاجامتعية والثقافية
التقليدية والانتفاع غري املرشوع هبا
والس ياس ية والاقتصادية
• ودور املعارف التقليدية يف التمنية الشعبية املس تدامة
• والصةل بني حامية املعارف التقليدية والهوية الثقافية والاجامتعية للمجمتعات
احمللية
• واس تخدام املعارف التقليدية يف الصناعة والتجارة
• و أأمهية املعارف التقليدية يف مواهجة تغري البيئة واملناخ
• والإحاة اإىل املعارف التقليدية يف مجموعة من الس ياقات التنظميية
دور حامية املعارف التقليدية يف الس ياقات • حامية التنوع البيولويج والاس تخدام العادل ملنافعه؛
• والاعرتاف حبقوق الشعوب ا ألصلية؛
ا ألوسع لصنع الس ياسات
• وتعزيز ا ألمن الغذايئ وتشجيع تنوع احملاصيل الغذائية؛
• وضامن احلصول عىل اخلدمة الصحية بشلك مناسب ثقافيا؛
• والتمنية الشعبية املس تدامة؛
• واحلد من تغري املناخ وتفيف أاثره؛
• والتداخل املزتايد بني املعارف التقليدية يف حد ذاهتا وتصصات البيوتكنولوجيا
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النظامية؛
• ومسامهة نظم املعارف التقليدية يف الابتاكر والتنوع الثقايف.
 توفري العديد من الإجراءات الوطنية وا إلقلميية ابلفعل حامية أأقوى للمعارفاعتبارات قانونية وس ياس ية حمددة
التقليدية ،مما يويح ابحامتل وجود صعوابت أأو موانع أأو حواجز أأخرى اإن مل
يدث أأي تطور بشأأن بعد دويل لتوفري جمال مشرتك لنظم وطنية أأو إاقلميية
متنوعة من أأجل حامية املعارف التقليدية؛
 والاثر العامة اليت ميكن أأن تنتج عن قةل الوضوح يف قانون امللكية الفكريةادلويل يف اجملالت املناس بة للمعارف التقليدية ونظم الابتاكر؛
 وا ألرابح اليت ميكن أأن تنتج عن احلد من الارتياب القانوين املرتبط ابلشواغلاملتعلقة ابمللكية املمكنة أأو املسؤوليات الئامتنية يف جمال املعارف التقليدية؛
 والتاكليف واملنافع الناجتة عن هنج دويل مشرتك بشأأن قضاتا حامية املعارفالتقليدية.
اعتبارات ل تدمع اب ألخص معاجلة الثغرات  -اإماكنية أأن يكون سد بعض الثغرات عىل املس توى ادلويل سابقا ألوانه ،حىت
عندما حتدَّد الثغرات بوضوح ،نظرا لرضورة تطوير وتقامس املزيد من التجارب
الوطنية كرشط مس بق لبلوغ نتاجئ أأوحض عىل املس توى ادلويل؛
 وتنوع املعارف التقليدية واجملمتعات احمللية اليت حبوزهتا هذه املعارف ،مما قد يضعتقييدات عىل البعد ادلويل لسن قواعد؛
 والارتياب بشأأن حقوق واس تحقاقات أأحصاب احلقوق ا ألجانب ،مثل اجملمتعاتاحمللية صاحبة املعارف التقليدية يف س ياقات ثقافية واجامتعية خمتلفة اإىل حد كبري؛
 واحلاجة املمكنة اإىل اإجراءات استشارية أأكرث قوة وتنوعا قبل الاجتاه حنو نتاجئس ياس ية وقانونية هامة تكون مراجعهتا صعبة وملكفة بعد الانهتاء مهنا.
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دال :اخليارات القامئة أأو اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأية ثغرات حمددة
اخليارات عىل مس توتات خمتلفة

الاعتبارات احملددة املطبقة

املس توى ادلويل
" "1صك دويل ملزم واحد أأو أأكرث

ما يه القواعد احملددة املعمول هبا مبا يكفي من حيث اجلوهر والتوقيت لتعترب قانوان دوليا ملزما؟
 فامي يتعلق ابملعارف التقليدية مبارشة؛ -وفامي يتعلق ابلعرتاف ابملعارف التقليدية يف نظام الرباءات وجمالت أأخرى من قانون امللكية الفكرية.

ما يه ا ألحاكم واملبادئ القانونية احلالية اليت قد تناسب تفسريا مرجعيا فامي خيص املعارف التقليدية؟ عىل سبيل
" "2تفسري أأو تطوير مرجعي أأو شاف للصكوك
املثال:
القانونية احلالية
 املنافسة غري املرشوعة؛ ومعايري قانون الرباءات وغريه من جمالت قانون امللكية الفكرية؛ واملعلومات غري املكشوف عهنا أأو قانون الرسية.ما يه القواعد واملعايري وا ألولوتات الس ياس ية اليت ميكن التفاق علهيا يف شلك صك غري ملزم عىل املس توى
" "3صك دويل معياري غري ملزم واحد أأو أأكرث
ادلويل؟
 "4" .1قرار أأو اإعالن أأو مقرر س يايس رفيع ما يه القواعد واملعايري وا ألولوتات الس ياس ية اليت ميكن التفاق علهيا يف شلك قرار س يايس عىل املس توى ادلويل؟
املس توى
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" "5تعزيز التنس يق ادلويل من خالل مبادئ توجهيية
أأو قوانني منوذجية
" "6تنس يق التطورات الترشيعية الوطنية
وجود برامج ومواد ومبادرات تس هتدف:
" "7التعاون ادلويل بشأأن التدابري العملية
 تكوين الكفاءات واملواد اجلوهرية ابلنس بة ل إالجراءات القانونية وإاجراءات الس ياسة العامة تقوية القدرات العملية ألحصاب املعارف التقليدية بناء املؤسسات وتوجهيها التعاون والتنس يق بني الواكلت داخل منظومة ا ألمم املتحدة التوعية وتكوين الكفاءات لصاحل عامة امجلهوراملس توى ا إلقلميي
–

الصكوك القانونية املربمة عىل املس توى ا إلقلميي أأو دون ا إلقلميي أأو الثنايئ ،مبا فهيا الصكوك اخلاصة ابملوضوع وقانون امللكية الفكرية التقليدي

–

البياانت الس ياس ية أأو املتعلقة ابلس ياسة العامة املعلنة عهنا عىل املس توى ا إلقلميي أأو دون ا إلقلميي أأو الثنايئ

–

القوانني المنوذجية و أأشاكل أأخرى من الإرشادات الترشيعية املعمتدة عىل املس توى ا إلقلميي

–

املواثيق المنوذجية واملبادئ التوجهيية والتوصيات بأأفضل املامرسات املعمتدة عىل املس توى ا إلقلميي أأو دون ا إلقلميي

–

املبادرات والربامج ا إلقلميية ودون ا إلقلميية والثنائية الرامية اإىل دمع تكوين كفاءات اجملمتعات احمللية يف جمال املعارف التقليدية
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املس توى الوطين
–

ترشيعات محلاية املعارف التقليدية ،مبا فهيا الصكوك اخلاصة وقانون امللكية الفكرية التقليدي

–

و أأطر الس ياسة العامة والليات الإدارية للهنوض ابملعارف التقليدية وحاميهتا ،مبا يف ذكل داخل جمالت حمددة مثل الطب والصحة العامة والبيئة والزراعة

–

واملواثيق المنوذجية واملبادئ التوجهيية والتوصيات بأأفضل املامرسات اليت اعمتدهتا سلطات وطنية أأو مؤسسات أأخرى

–

واملبادرات والربامج الوطنية الرامية اإىل دمع تكوين كفاءات اجملمتعات احمللية يف جمال املعارف التقليدية

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

