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اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف 
 والفول�لور التقل�د�ة
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 2022سبتم�ب  16إ�  12جن�ف، من 

ي  م�د 
بالمصطلحات الرئ�س�ة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

 التقل�دي
 

 األمانةوث�قة من إعداد 

 مقدمة

المعارف")  الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لور ("لجنةطلبت اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد  .1
ف تباعا من  ة، المعقودتني ة والسابعة ع�ش ي دورتيها السادسة ع�ش

، أن تعد األمانة 2010 د�سم�ب  10إ�  6ومن  2010 مايو 7إ�  3�ف
د الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي ثالث وثائق إعالم�ة، فيها مسارد المصطلحات الرئ�س�ة المتصلة بالمل��ة الفك��ة والموار 

ي التقل�دي
 وتضعها بت�ف لجنة المعارف.  1الثقا�ف

ة المعقودة من  .2 ي دورتها التاسعة ع�ش
ي  2011يوليو  22إ�  18ودعت لجنة المعارف �ف

"األمانة إ� تحد�ث المسارد المتاحة �ف
ي ('م�د المصطلحات الرئ�س WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7الوث�قة 

�ة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف
('م�د المصطلحات الرئ�س�ة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والمعارف  WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8والوث�قة ‘) التقل�دي
، ‘)وارد الوراث�ة('م�د المصطلحات الرئ�س�ة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والم WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9والوث�قة ‘) التقل�د�ة

ي وث�قة واحدة و�صدار الم�د الموّحد كوث�قة إعالم�ة ألغراض الدورة المقبلة للجنة". 
 2وجمعها كلها �ف

ي تلك المسارد كانت ترتبط بالموضوعات الثالثة، دمجت وعمً� بذلك القرار ونظرا� إ� .3
األمانة  أن بعض المصطلحات الواردة �ف

ي م�د واحد ح
ي دوراتها السابقة. المسارد الثالثة �ف

ثت بعض التعار�ف الواردة ف�ه وأتاحته للجنة كوث�قة إعالم�ة �ف ي دَّ
و�رد ذلك الم�د �ف

 فهرس للمصطلحات لتسه�ل الرج�ع إليها.  مرفق هذە الوث�قة. 
�
 و�رد أ�ضا

                                                
ة للجنة (الوث�قة  1 ة للجنة WIPO/GRTKF/IC/16/8تق��ر الدورة السادسة ع�ش ) وتق��ر الدورة السابعة ع�ش

 ). WIPO/GRTKF/IC/17/12 (الوث�قة
ة للجنة (ا 2  ). WIPO/GRTKF/IC/19/12لوث�قة تق��ر الدورة التاسعة ع�ش
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ي أعدتها لجنة المعارف من قبل و�� صكوك األمم المت .4 حدة والصكوك الدول�ة و�ستند الم�د، قدر اإلمكان، إ� المسارد الىت
ف الوطن�ة واإلقل�م�ة والصكوك متعددة  وعات القوانني ف وم�ش ي القوانني

ي الحسبان التعار�ف والمسارد الموجودة �ف
السار�ة. و�أخذ كذلك �ف

ها من وثائق  األطراف والمنظمات والمسارات األخرى والقوام�س. و�ستند تع��ف المصطلحات إ� وثائق عمل لجنة المعارف وغ�ي
ح ل�س كامال. ولعّل من المجدي تع��ف مصطلحات ال ��بو وسائر وثائق برامج عمل ال��بو. ومع ذلك، فإن تع��ف المصطلحات المق�ت

ي التقل�دي، وقد تعّرف المصطلحات 
أخرى ذات صلة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

 . المختارة بطرق أخرى أ�ضا 
وعات نصوص لجنة المعارف ووثائقها األخرى  .5 ي م�ش

واستند اخت�ار المصطلحات الرئ�س�ة إ� المصطلحات األ��� استخداما �ف
ي وثائق سابقة 

ي المرفق بأ�ة مسارد أو أي تع��ف آخر لها �ف
ح �ف المرتبطة بالموض�ع. وال تخّل المصطلحات المختارة وتع��فها المق�ت

ي أي صك 
ي آخر. ول�س الغرض من المصطلحات الرئ�س�ة المختارة وتع��فها للجنة المعارف أو �ف أو منتدى دو�ي أو إقل��ي أو وطىف

ي لجنة المعارف عليها. وهذە الوث�قة �ي وث�قة إعالم�ة ول�س من المطلوب أن ت��د 
ف �ف ورة إ� اتفاق المشاركني ح تلميح بال�ف المق�ت

ح. أو تعتمد المصطلحات المختارة أو تع�� لجنة المعارف  فها المق�ت
إن لجنة المعارف مدعوة إ� اإلحاطة علما  . 6

  بمضمون هذە الوث�قة ومرفقها. 

[��ي ذلك المرفق]
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 النفاذ وتقاسم المنافع

ي من  1تنص المادة  الموارد الجين�ة عن ع� "التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام ) 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
ي 

ط��ق إجراءات منها الحصول ع� الموارد الجين�ة بطرق مالئمة ونقل التكنولوج�ات المالئمة ذات الصلة، مع مراعاة كافة الحقوق �ف
 هذە الموارد والتكنولوج�ات، وعن ط��ق التم��ل المناسب."

العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق�ة و�ر�ي بروتوكول ناغ��ا �شأن الحصول ع� الموارد الجين�ة والتقاسم 
ي ( ي ذلك عن ط��ق 2010التن�ع البيولو�ب

) إ� "التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجين�ة، بما �ف
ي الحسبان جميع الحقوق ع�  الحصول بصورة مالئمة ع� الموارد الجين�ة ونقل التكنولوج�ات ذات الصلة بصورة مالئمة،

مع األخذ �ف
ي واالستخدام المستدام  ي حفظ التن�ع البيولو�ب

هذە الموارد والتكنولوج�ات، وعن ط��ق التم��ل المالئم، مما �سهم بالتا�ي �ف
وتوكول أ�ضا ع� المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الجين�ة الوا3 لمكوناته". ووفقا للمادة ردة ضمن مجال تطبيق ، "��ي هذا ال�ب

 االتفاق�ة وع� المنافع الناشئة عن استخدام هذە المعارف". 

من المعاهدة الدول�ة �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة  1 وف�ما �خص الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة، تنص المادة
(الفاو) ع� "اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذە الموارد ع� نحو عادل والزراعة التابعة لمنظمة األغذ�ة والزراعة لألمم المتحدة 

 ." ي
، من أجل الزراعة المستدامة واألمن الغذائئ ي ، بما يتسق مع اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب ئ  ومتكا�ف

ي المادة األو� من قرار جماعة دول األنديز رقم 
ع� أنه "الحصول ) 1996لوراث�ة (�شأن النفاذ إ� الموارد ا 391وقد ُعّرف "النفاذ" �ف

ي الوضع الطب��ي وخارجه والمنتجات المشتقة منها ومكّوناتها غ�ي الملموسة، إن وجدت، واستخدامها 
ع� الموارد الوراث�ة المصانة �ف

ي والصون والتطبيق الصنا�ي واالستخدام  التجاري".  لعدة أغراض منها البحث واالستكشاف البيولو�ب

ي مرفق بروتوكول ناغ��اوالمنافع 
، دون أن تقت� عليها. أما 1المقصودة هنا قد تكون نقد�ة أو غ�ي نقد�ة، و�ي �شمل تلك الواردة �ف

إجراءات الحصول ع� الموارد الوراث�ة وتقاسم المنافع، فقد �شمل أ�شطة �سبق النفاذ إ� الموارد الوراث�ة و�جراء البحوث عليها 
 2ا تجار�ا وغ�ي ذلك من االستخدامات، بما فيها تقاسم المنافع. وتط��رها، وكذلك استغالله

 التح��ر

ي تقل�دي، لغرض �ختلف عن الغرض الذي اسُتخدم من 
ي الملك العام) أو تعب�ي ثقا�ف

التح��ر هو تغي�ي مصنف (سواء كان محم�ا أو �ف
ي األصل، بح�ث ينتج عن ذلك مصنف جد�د تندمج ف�ه عنا� العمل السابق وا

.  -لعنا� الجد�دةأجله �ف  3المضافة نت�جة للتغي�ي
ي المصنفات األدب�ة أو الفن�ة بحق 1971( اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ةمن  12 وتنص المادة

) ع� تمتع مؤل�ف
ات أخرى عليها. وحسب قاموس بال�س لو ( ي الت��ــــح بتح��ر مصنفاتهم أو تعد�لها أو إجراء أ�ة تغي�ي

، s Law’Black(4استئثاري �ف
 . ي إعداد مصنفات مشتقة، أو إجراء عمل�ات تح��ر، ع� أساس المصنف المح�ي

 فإن ألصحاب حق المؤلف الحق االستئثاري �ف

 السبل البد�لة لتس��ة المنازعات

ي قد تنشأ ف�ما يتعلق  تعت�ب السبل البد�لة لتس��ة المنازعات بد�ال ألنظمة المحا�م الرسم�ة لمعالجة منازعات المل��ة الفك��ة الىت
ي التقل�دي والموارد الوراث�ة. و�ي �س� إ� �س��ة المنازعات بأسال�ب غ�ي خصام�ة من أجل 

بالمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف
نهم من مراعاة التوصل إ�

�
اع وتمك ف  نتائج تف�د كل األطراف. وتلك السبل البد�لة تجعل األطراف أنفسهم يتحّملون مسؤول�ة فّض ال�ف

ف تلك السبل البد�لة ب�مكان�ة اّتباع إجراءات رسم�ة وغ�ي رسم�ة ع� حد سواء، مما يتيح  ّ قضا�ا أخرى بخالف القواعد القانون�ة. وتتم�ي
اع وأ�سب ط��ق لبل�غ التس��ة. وهناك أسال�ب خ�ارات تتجاوز ما يت� ف ، و�منح األطراف قدرة أ��ب ع� تحد�د معالم ال�ف ي

حه التقا�ف
. وغالبا ما تكون القضا�ا المرتبطة بالمعارف التقل�د� ي

ة أر�عة تقوم عليها تلك السبل و�ي التفاوض والوساطة والتحك�م والقانون التعاوئف
، وتقاسم المعارف، متداخلة �شكل معقد مع الق�م الثق

�
اف�ة و�كون ال�ث�ي من الخالفات متعلقا بمسائل االستخدام المالئم ثقاف�ا

                                                
اتفاق�ة التن�ع بروتوكول ناغ��ا �شأن الحصول ع� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها من االنتفاع بها الملحق ب 1

، المادة  ي  ). 4(5البيولو�ب
 . 23العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها، الفقرة  خطوط بون التوجيه�ة �شأن التوصل إ� الموارد الجين�ة والتقاسم 2
3 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, WIPO, p. 264. 
ة 4  ، من إعداد براين غارنر. النسخة المستخدمة ألغراض هذە الوث�قة �ي النسخة العا�ش
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هم من   ضمن طائفة الخ�ارات المتاحة للشعوب األصل�ة وغ�ي
�
واإلسناد الصحيح. وُتعد السبل البد�لة لتس��ة المنازعات عن�ا� مهما

ف لتس��ة المنازعات.   5المستخدمني

 الموافقة والمشاركة

ي أحد الس�اقات إنه ع� الرغم من استخدام م
ي ا من تع��ف مقبول دول�ا لهذا المصطلح. وقد ق�ل �ف ي 1992(اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

) �ف
ي 8(ي) منها لعبارة "موافقة ومشاركة"، فقد ف�ت قرارات مختلفة �شأن المادة 8 المادة (ي) هذا المصطلح مرارا وتكرار ع� أنه �عىف

ة.""الموافقة المسب  6قة المستن�ي

 المستف�دون

ما من تع��ف مقبول دول�ا لهذا المصطلح. ومع ذلك، ذهب العد�د من أصحاب المصالح إ� القول بأن المعارف التقل�د�ة وأشكال 
ي أن تعود أي حقوق أو فوائد متصلة بهذ

ي التقل�دي تعت�ب عموما جماع�ة من ح�ث منشئها ومل�يتها، ومن ثم ينب�ف
ە المواد التعب�ي الثقا�ف

، باعتبارهم أصحاب المعارف  ف ف الشعبيني ي بعض الحاالت، قد ُينظر لألفراد، مثل المعالجني
إ� الجماعات ول�س إ� األفراد. ول�ن �ف

ي التقل�دي و�اعتبارهم مستف�دين من الحما�ة. 
 7التقل�د�ة أو أشكال التعب�ي الثقا�ف

ف الوطن�ة واإلقل�م�ة الخاصة بحما�ة  ي التقل�دي الحقوق للشعوب وتع�ي بعض القوانني
المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

ي أغلب األح�ان 
وطا �ف ف �منح الحقوق إلدارة حكوم�ة، و�كون ذلك م�ش . ب�د أن ال�ث�ي من هذە القوانني والجماعات المعن�ة �شكل مبا�ش

ي استخدام المعارف التقل�د�ة أو أشكال التع
امج المتعلقة بالتنم�ة بتوج�ه ما يتأئت من منح الحقوق �ف ي التقل�دي نحو ال�ب

ب�ي الثقا�ف
ي والرعا�ة االجتماع�ة والثقافة.  اث الوطىف  التعل�م�ة والمستدامة وال�ت

وقد ظهر من مناقشات هذا الموض�ع أن هذا المصطلح �مكن أن �شمل الشعوب األصل�ة، والجماعات األصل�ة، والجماعات المحل�ة، 
 اعات الثقاف�ة، واألمم، واألفراد، والمجموعات، واأل�، واألقل�ات. والجماعات التقل�د�ة، والجم

ي ا التن�ع  لبيولو�ب

ي من  2تعّرف المادة  " بأنه "تباين ال�ائنات العض��ة الح�ة المستمدة من 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب ي ) مصطلح "التن�ع البيولو�ب
ي تعد جزءا�   كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم اإل�كولوج�ة األرض�ة والبح��ة واألح�اء المائ�ة والمركبات اإل�كولوج�ة الىت

ف األنواع  والنظم اإل�كولوج�ة".  منها، وذلك يتضمن التن�ع داخل األنواع و�ني

 الموارد البيولوج�ة

ي من  2تعّرف المادة  ) الموارد البيولوج�ة ع� أنها "تتضمن الموارد الجين�ة، أو ال�ائنات أو أجزاء منها، أو 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
�ة". و�التا�ي فإن الموارد الوارث�ة  أ�ة عشائر أو عنا� حيوان�ة أو نبات�ة أخرى للُنظم اإل�كولوج�ة تكون ذات ق�مة فعل�ة أو  محتملة للب�ش

 �ي فئة من فئات الموارد البيولوج�ة. 

) هذا المصطلح ع� أنه "األفراد أو 1996( �شأن النفاذ إ� الموارد الوراث�ة 391قرار جماعة دول األنديز رقم من  1وتعّرف المادة 
ي ال�ائنات أو أجزاء منها أو أ�ة عشائر أو عنا� حيوان�

ي أو محتمل و�حتوي ع� مورد ورائ�
ة أو نبات�ة مما �كون له ق�مة أو استخدام حق��ت

 أو مشتقات منه". 

توج�ه االتحاد وال �ستخدم سائر الصكوك القانون�ة �شأن المل��ة الفك��ة مصطلح "المواد البيولوج�ة" وال �ش�ي إل�ه. بل �عرفه 
اعات الب ي �شأن الحما�ة القانون�ة الخ�ت ي �مكن 1998( يوتكنولوج�ااألوروئب ي تحتوي ع� المعلومات الوراث�ة والىت ) ع� أنه "المادة الىت

 ." ي ي نظام بيولو�ب
 أن �ستنسخ نفسها أو أن ُ�ستنسخ �ف

 
�
ي أن يتضمن هذا المصطلح عبارة "المادة القادرة ع� استنساخ لمدونة اللوائح التنظ�م�ة الف�درال�ة للوال�ات المتحدةوطبقا

، ينب�ف
ة."نفسها  ة أو غ�ي مبا�ش  بط��قة مبا�ش

                                                
ي  8موجز المعلومات األساس�ة رقم  5

الصادر عن ال��بو، السبل البد�لة لتس��ة المنازعات المتصلة بالمل��ة الفك��ة والمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف
 . https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3877: التقل�دي والموارد الوراث�ة، وهو متاح ع� الموقع التا�ي 

ي للشعوب األصل�ة والجماعات المحل�ة األف��ق�ة،  6
ي الثائف ي االجتماع التحض�ي

ف األفارقة �ف التوص�ات المقدمة للمفاوضني
 . 2010أ�ت��ر  UNEP/CBD/COP/10/INF/37 ،14 الوث�قة

ة للجنة (الوث�قة  7  ). WIPO/GRTKF/IC/17/12تق��ر الدورة السابعة ع�ش

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3877
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 للمادة 
�
ي من  2وطبقا )، تتضمن الموارد البيولوج�ة "الموارد الجين�ة، أو ال�ائنات أو أجزاء منها، أو أ�ة 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

�ة."  عشائر أو عنا� حيوان�ة أو نبات�ة أخرى للُنظم اإل�كولوج�ة تكون ذات ق�مة فعل�ة أو محتملة للب�ش

اعات البيوتكنولوج�ا/التكنولوج�ا الحي��ة  اخ�ت

ي 
اعات البيوتكنولوج�ا�عّرف هذا المصطلح �ف ي �شأن الحما�ة القانون�ة الخ�ت ي تتعلق  توج�ه االتحاد األوروئب اعات الىت بوصفه "االخ�ت

وتنقسم  8تعالج أو �ستخدم".  بمنتج يتكون من مواد بيولوج�ة أو �حتوي عليها أو تتعلق بعمل�ة تنتج من خاللها مادة بيولوج�ة أو 
: عمل�ات ابتكار ال�ائنات الح�ة والمواد البيولوج�ة وتعد�لها، ونتائج تلك العمل�ات،  اعات البيوتكنولوج�ة إ� ثالث فئات �ي االخ�ت

 9واستخدام تلك النتائج. 

 البيوتكنولوج�ا/التكنولوج�ا الحي��ة/األح�ائ�ة

ي اتفاق�ة التن�ع من  2تعّرف المادة  ) هذا المصطلح بوصفه "أ�ة تطب�قات تكنولوج�ة �ستخدم النظم البيولوج�ة أو 1992( البيولو�ب
بروتوكول ناغ��ا �شأن  ال�ائنات الح�ة أو مشتقاتها، لصنع أو تغي�ي المنتجات أو العمل�ات من أجل استخدامات معينة". و�ستخدم

ي الحصول ع� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للم ) 2010( نافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
ي المادة 

 . 2التع��ف نفسه �ف

ي ب�ان منظمة األغذ�ة والزراعة (الفاو) عن التكنولوج�ا الحي��ة لسنة 
العبارة التال�ة: "�غ� تع��ف التكنولوج�ا الحي��ة،  2000وترد �ف

. أما بمعناە الضيق، الذي ال يرا� بمعناە الواسع، ال�ث�ي من األدوات والت ي
ي نطاق اإلنتاج الزرا�ي والغذائئ

ي أصبحت مألوفة �ف قن�ات الىت
) ( ف وع األوكسجني ف ي الم�ف ) الجد�دة، والبيولوج�ا الج��ئ�ة وتطب�قات اإل�ثار DNAسوى تقن�ات الدنا (الحمض النووي ال��ىب
)، واستنساخ النباتات DNAعالجة الجينات ونقلها، وتنم�ط الدنا (التكنولوج�ة، ف�غ� طائفة من التكنولوج�ات المختلفة، مثل م

 10والحيوانات". 

ي المادة 
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األح�ائ�ة التابع التفاق�ة التن�ع من  3و�عّرف مصطلح "التكنولوج�ا األح�ائ�ة الحديثة" كذلك �ف

ي  ي سنة البيولو�ب
داخل أناب�ب االختبار للحامض النووي المؤتلف ر�بوز منقوص ، بوصفه "تطبيق (أ) تقن�ات 2000، المعتمد �ف

ف ( ي الخال�ا أو العض�ات، (ب) أو دمج الخال�ا إ� أن تصبح خارج فئتها DNAاألوكسجني
)، والحقن المبا�ش للحامض النووي �ف

ي الطب�ع�ة أو إعادة االئتالف، وال تعت�ب تقن�ا ��ة واالنتخاب التصن�ف�ة؛ وتتغلب ع� حواجز التكاثر الفسيولو�ب ي ال�ت
ت مستخدمة �ف

 ." ف  الطب�عيني

 واسع النطاق �غ�ي جميع أشكال البيوتكنولوج�ا الحديثة بل 
�
ي الم�دان االقتصادي �احة تع��فا

و�ستخدم منظمة التعاون والتنم�ة �ف
لوم والتكنولوج�ا ع� ال�ائنات وكذلك العد�د من األ�شطة التقل�د�ة والمختلف عليها. و�ي تعرف البيوتكنولوج�ا ع� أنها" تطبيق الع

الح�ة وع� أجزائها ومنتجاتها ونماذجها، لتغي�ي المواد الح�ة وغ�ي الح�ة بغ�ة إنتاج معارف وسلع وخدمات"، وتورد المنظمة كذلك 
ي جملة أمور مصطلح "الهندسة الوراث�ة"

ي تتضمن �ف فاعالت ومصطلح "التخم�ي باستخدام الم قائمة بتقن�ات البيوتكنولوج�ا الىت
 11البيولوج�ة" ومصطلح "العالج بالجينات" ومصطلح "المعلومات البيولوج�ة" ومصطلح "النانوتكنولوج�ا". 

 خطوط بون التوجيه�ة �شأن التوصل إ� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها

ي 
ي اعتمد مؤتمر األطراف �ف ي اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

خطوط بون التوجيه�ة �شأن التوصل إ� الموارد الجين�ة والتقاسم ، 2002سنة  ، �ف
ي مواد االتفاق�ة  العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها

(ي) 8لتقد�م التوجيهات ف�ما يتعلق بتنف�ذ األحكام المعن�ة الواردة �ف
قاسم المنافع. وهذە الخطوط التوجيه�ة طوع�ة بطب�عتها و�ستهدف المتعلقة بالنفاذ إ� الموارد الوراث�ة وت 19و 16و 15(ج) و10و

ة ع� وجه الخصوص وتحدد  12طائفة من أصحاب المصالح.  وتغ�ي الجوانب اإلجرائ�ة والتنظ�م�ة للموافقة المسبقة المستن�ي
 13األشكال النقد�ة وغ�ي النقد�ة لتقاسم المنافع. 

                                                
ي بتار�ــــخ  EC/ 98/44من التوج�ه  1.3المادة  8 ي والمجلس األوروئب لمان األوروئب اعات البيوتكنولوج�ة.  1998يوليو  6الصادر عن ال�ب  �شأن حما�ة االخ�ت
ي الوث�قة  16انظر الفقرة  9

 . WIPO/GRTKF/IC/1/3�ف
: ب 10  �ان منظمة األغذ�ة والزراعة عن التكنولوج�ا الحي��ة متاح ع� الموقع التا�ي

http://www.fao.org/biotech/fao-statement-on-biotechnology/en/ . 
11 > :  انظر التع��ف والتع��ف المستند إ� قائمة التقن�ات ال�املة، ع� الموقع التا�ي

http://www.oecd.org/sti/biotechnologypolicies/statisticaldefinitionofbiotechnology.htm .< 
 . 21إ�  17(أ) والمواد من 7و 1انظر خطوط بون التوجيه�ة، المواد  12
.  50إ�  24انظر خطوط بون التوجيه�ة، المواد من  13 ي

 والملحق الثائف
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 آل�ة تبادل المعلومات/آل�ة المقاصة

ي األساس، إ� مؤسسة مال�ة يتم فيها تبادل وفق الم� 
ي برنامج األمم المتحدة للبيئة آل�ة، �ش�ي آل�ة تبادل المعلومات، �ف

د المستخدم �ف
ي األرصدة. أما اآلن فقد توّسع معناها 

ف المصارف األعضاء بح�ث ال يتوّجب إجراء �س��ة نقد�ة إال ع� صا�ف الش�كات والفوات�ي بني
ف العرض والطلب.  وقد وضعت  ل�شمل أ�ة وكالة تجمع ق بالتا�ي بني

ّ
ف عن السلع أو الخدمات أو المعلومات وموّرديها، وتوف ف الباحثني بني

ي عملها الخاص 
ي تحتاج إليها �ف ي آل�ة مقاصة لضمان نفاذ كل الحكومات إ� المعلومات والتكنولوج�ات الىت اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

 . ي  14بالتن�ع البيولو�ب

 ة المقّننةالمعارف التقل�د�

ي تتخذ إ� حد ما شكال منهج�ا ومنسقا تكون ف�ه المعارف مرتبة ومصنفة  المعارف التقل�د�ة المقّننة �ي "المعارف التقل�د�ة الىت
 15ومقسمة إ� فئات بط��قة معينة."

ف (أ) أنظم ي منظمة الصحة العالم�ة بني
ي �ف ي بالطب الشعىب ف الف��ق المعىف ّ ي مثال �م�ي ي مجال الطب الشعىب

ي و�ف ي  المقّننةة الطب الشعىب الىت
ي مخطوطات 

ي األيورف�دي المكشوف عنه �ف ي مخطوطات قد�مة وآلت جم�عها إ� الملك العام كالطب الشعىب
كشف عنها كتاب�ا �ف

ي نصوص طب�ة صين�ة قد�مة 16قد�مة باللغة السنسك��ت�ة
ي المكشوف عنه �ف ي الصيىف ، (ب) والمعارف الطب�ة 17أو الطب الشعىب

ي جنوب آس�ا مثال  التقل�د�ة غ�ي 
ي لم تثّبت كتاب�ا وغالبا ما ال �كشف عنها أصحابها وتنتقل شفه�ا من ج�ل إ� ج�ل. و�ف المقّننة الىت

ي 
ف �ف ّ ي   54�شمل أنظمة المعارف المقّننة نظام الطب األيورف�دي المقنف

ف �ف كتابا من   29كتابا من أمهات ال�تب ونظام س�دها المقنف
ي ت�ب

ي  أمهات ال�تب ونظام أونائف
ف �ف  18كتابا من أمهات ال�تب.   13المقنف

" : ف ي شكل مكتوب وآلت إ� الملك العام، "1وثمة فرق آخر بني
ي تظهر �ف ّننت، أي المعارف التقل�د�ة الىت

ُ
ي ق " 2" المعارف التقل�د�ة الىت

ي تعد جزءا من التقال�د الشفه�ة للجماعات األصل�ة.  ي مخت� وتتناول الو  19والمعارف التقل�د�ة غ�ي المقّننة الىت ح تقىف ث�قة "قائمة و�ش
ي قد تتخذها المعارف التقل�د�ة" ( ) بتفص�ل أ��ب المعارف التقل�د�ة المقّننة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9لمختلف األشكال الىت

 وغ�ي المقّننة. 

 التشاور

 .(  حسب قاموس بال�س لو، فإن التشاور هو التماس نص�حة أو رأي شخص ما (مثل المحا�ي

ي اتجاە و�ش�ي أحد 
المصادر إ� أن التشاور �ح�ل إ� المسار الذي يتبادل األشخاص خالله اآلراء والمعلومات. ول�س التشاور مسارا �ف

ي التشاور العمل جنبا إ� جنب واالستماع إ� ما لدى الطرف اآلخر واتخاذ إجراءات  واحد فقط، بل مسار لتقاسم المعارف واآلراء. و�عىف
ف من الغ�ي  وفقا لذلك. و�رى البعض ابطان لدى الجماعات األصل�ة. ومن خالل التشاور، �مكن للمستخدمني أن التشاور والموافقة م�ت

ف أن تمنحهم هذە الموافقة، و�مكن لألشخاص الذين �منحون الموافقة  ف الذين يتعني فهم ما الذي يتطلب الموافقة واألشخاص المناسبني
 20أن �فهموا فهما تاما ما الذي يوافقون عل�ه. 

ي البلدان المستقلة ( 169وتنص اتفاق�ة منظمة العمل الدول�ة رقم 
ورة أن تجري 1989�شأن الشعوب األصل�ة والقبل�ة �ف ) ع� �ف

حة أو إ� قبولها." (المادة  ي شكل مناسب للظروف، بغرض التوصل إ� اتفاق �شأن التداب�ي المق�ت
 )). 2(6المشاورات "بن�ة صادقة و�ف

                                                
ي االتفاقات المتعددة األطراف �شأن البيئة، الصفحة م�د مصطلحات برنامج األمم المتحدة للب 14

:  22يئة لفائدة مفاو�ف وهو متاح ع� الموقع التا�ي
https://www.unenvironment.org/resources/report/glossary-terms-negotiators-multilateral-environmental-agreements . 

ي قد تتخذها المعارف التقل�د�ة ( 15 ي مخت� لمختلف األشكال الىت ح تقىف  من المرفق.  16)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9قائمة و�ش
ي كتابات تعود  16

شف عنه �ف
�
ي ك ف للطب الشعىب قبل الم�الد)  1500-1800إ� الحقبة الف�د�ة عندما جمع اآلر�ون مجلدات ف�دا األر�عة ( أيورف�دا نظام مقنف
ي مجلدي 

 . أثارفاف�داو ر�غف�دامع أ��ب قدر من المراجع �ف
ي كتاب  17

شف عنه كتاب�ا �ف
�
ي أصال وك ي الصيىف ف الطب الشعىب نف

ُ
ي ال s Canon of Medicine’Yellow Emperorق

اطور األصفر �ف طب) وهو (قانون اإلم�ب
ف عام  ف وخ�ج إ� الوجود بني . وُجمع هذا القانون ع� مدار مئات السنني ي ي الصيىف قبل  100وعام  300أول مؤلف كالس��ي ضخم يؤسس للطب الشعىب

 الم�الد. 
ي الهند رقم  18

ات التجم�ل �ف ات الخ 71بص�غته المعدلة بالقانون رقم  1940لعام  23�حدد الملحق األول لقانون األدو�ة ومستح�ف اص باألدو�ة ومستح�ف
ي تتضمن ب�انات عن المعارف التقل�د�ة  1986التجم�ل لعام  ون�ة الىت ي ت�ب. انظر جرد قواعد الب�انات اإلل��ت

أمهات ال�تب ألنظمة أيورف�دا وس�دها وأونائف
ي أوتاديولو اتفاق ت��بس و 8)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/6الموثقة (

مان وتو�ف ات الص�دالن�ة: تق��ر حلقة عمل . انظر أ�ضا ل�ار�ن تم�ي المستح�ف
ات الص�دالن�ة، الصفحة  ي آس�ا �شأن اتفاق ت��بس وأثرە ع� المستح�ف

�ت  . 45لرابطة أمم جنوب �ش
 . 131)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16مداخلة وفد كندا. انظر تق��ر الدورة الثان�ة ( 19
20 guide to Working with Indigenous People, Culture and A Filmmaker’s  –Pathways & Protocols Terri Janke, 

Concepts, p. 51 . 

https://www.unenvironment.org/resources/report/glossary-terms-negotiators-multilateral-environmental-agreements
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ي اتفاق�ة التن�ع البيو   لو�ب

ي يونيو 
ي �ي اتفاق�ة دول�ة اعُتمدت �ف ي ر�و دي  1992اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

ي بالبيئة والتنم�ة المنعقد �ف ي مؤتمر األمم المتحدة المعىف
�ف

از�ل. وتنص المادة  و بال�ب ي واستخدام عنا�ە ع� نحو قابل لالستم 1جان�ي رار من االتفاق�ة ع� أنها تر�ي إ� "ص�انة التن�ع البيولو�ب
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجين�ة عن ط��ق إجراءات منها الحصول ع� الموارد الجين�ة بطرق 

ي هذە الموارد والتكنولوج�ات، وعن ط��ق التم��ل 
مالئمة ونقل التكنولوج�ات المالئمة ذات الصلة، مع مراعاة كافة الحقوق �ف

ي المناسب". ودخلت اال 
ف النفاذ �ف  . 1993د�سم�ب  29تفاق�ة ح�ي

 بلد منشأ الموارد الوراث�ة/الجين�ة

 للمادة 
�
ي من  2وفقا ي وضعها 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

ي "البلد الذي �متلك تلك الموارد �ف )، فإن "بلد منشأ الموارد الجين�ة" تعىف
". و�تضمن تع��ف آخر لهذا المصطلح الموارد الوراث�ة خ . و�عّرف الطب��ي �شأن  391قرار جماعة دول األنديز رقم ارج وضعها الطب��ي

ي المادة 1996( النفاذ إ� الموارد الوراث�ة
ي وضعها  1) ع� سب�ل المثال بلد المنشأ �ف

ع� أنه "البلد الذي �متلك الموارد الوراث�ة �ف
ي وضعها الطب��ي وخرجت عن هذ

ي كانت �ف ، بما فيها تلك الموارد الىت  ا الوضع". الطب��ي

 البلد الذي يوفر الموارد الوراث�ة/الجين�ة

 للمادة 
�
ي من  2وفقا ي "البلد الذي يوفر الموارد 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب )، فإن مصطلح "البلد الذي يوفر الموارد الجين�ة" �عىف

�ة وال ي ذلك العشائر من األنواع ال�ب
ي تجمع من مصادر داخل الموقع، بما �ف ي تؤخذ من مصادر خارج الموقع، الجين�ة الىت مدّجنة، أو الىت

ي هذا البلد". 
ي من الجائز أو من غ�ي الجائز أن تكون قد �شأت �ف  والىت

 الجماعة الثقاف�ة

ها  ف عن غ�ي َّ فت "الجماعة الثقاف�ة" ع� أنها وحدة اجتماع�ة شد�دة التماسك �حس أفرادها �شعور قوي بالوحدة والتضامن وتم�ي ُعرِّ
  21بثقافتها أو معالمها الثقاف�ة أو بعن� مغاير للثقافة الوراث�ة. من الجماعات 

ي 
 التن�ع الثقا�ن

ي وفقا 
�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) المتعلقة بحما�ة وتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي الثقا�ف )، 2005( التفاق�ة منظمة األمم المتحدة لل�ت

ي إ� شىت وسائل التعب�ي عن ثقافا
ت المجموعات والمجتمعات. وُتنقل أشكال التعب�ي هذە داخل المجموعات �ح�ل التن�ع الثقا�ف

 22والمجتمعات وف�ما بينها. 

ي 
 أشكال التعب�ي الثقا�ن

ي تعرف 
�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) المتعلقة بحما�ة وتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي الثقا�ف ) 2005( اتفاق�ة منظمة األمم المتحدة لل�ت

". ي
ي التقل�دي بأنها "أشكال التعب�ي الناشئة عن إبداع األفراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقا�ف

 23أشكال التعب�ي الثقا�ف

ي 
اث الثقا�ن  ال�ت

ي و ألغراض 
اث العال�ي الثقا�ف �بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) المتعلقة بحما�ة ال�ت )، 1972( الطب��ي اتفاق�ة منظمة األمم المتحدة لل�ت

ي المادة 
، مثلما يرد �ف ي

اث ثقا�ف  من هذە االتفاق�ة:  1�عت�ب ما ��ي ك�ت

، والعنا� أو التكاو�ن ذات الصفة األث��ة، والنقوش،  (أ) ي
اآلثار: األعمال المعمار�ة، وأعمال النحت والتص��ر ع� المبائف

ي لها جم�عا ق�مة عالم�ة   استثنائ�ة من وجهة نظر التار�ــــخ أو الفن أو العلم؛وال�هوف، ومجموعات المعالم الىت

،  (ب) ي منظر طب��ي
ي لها �سبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندماجها �ف ي المنعزلة أو المتصلة، الىت

المجمعات: مجموعات المبائف
 ق�مة عالم�ة استثنائ�ة من وجهة نظر التار�ــــخ أو الفن أو العلم؛

                                                
ي مكتب لجنة هولندا الوطن�ة لليو�سكو، الوث�قة  21

اء �ف حه ف��ق من الخ�ب وع م�د اق�ت  . TER/CH/2002/WD/4 ،2002م�ش
، ) من اتفاق�ة اليو�سكو المتعلقة بحما�ة وتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي 1(4المادة  22 ي

 . 2005الثقا�ف
، 3(4المادة  23 ي

 . 2005) من اتفاق�ة اليو�سكو المتعلقة بحما�ة وتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي الثقا�ف
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ي لها المواقع: أعمال اإل�سان، أو األع (ج) ف اإل�سان والطب�عة، وكذلك المناطق بما فيها المواقع األث��ة، الىت كة بني مال المش�ت
و�ولوج�ة.   ق�مة عالم�ة استثنائ�ة من وجهة النظر التار�خ�ة، أو الجمال�ة، أو اإلثنولوج�ة، أو األن�ت

 اله��ة الثقاف�ة

ف جماعة هاوطن�ة أو إثن� -ُ�قصد باله��ة الثقاف�ة الصلة القائمة بني ي ثقافتها  -ة أو لغ��ة أو غ�ي
وح�اتها الثقاف�ة، وحق كل جماعة �ف

ي البلدان المستقلة 169اتفاق�ة منظمة العمل الدول�ة رقم وتنص  24الخاصة. 
ورة 1989( �شأن الشعوب األصل�ة والقبل�ة �ف ) ع� �ف

وب ف�ما يتعلق به��تها االجتماع�ة والثقاف�ة، أن تعزز الدول التحقيق التام للحقوق االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة لهذە الشع
 25و�عاداتها وتقال�دها ومؤسساتها. 

 المل��ة الثقاف�ة

ي �ستخدم لحظر ومنع من  1تعّرف المادة  �بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) المتعلقة بالوسائل الىت اتفاق�ة منظمة األمم المتحدة لل�ت
اد وتصدير ونقل مل��ة الممتل�ات الثقاف وعةاست�ي ي تصفها كل دولة 1970( �ة بطرق غ�ي م�ش ) المل��ة الثقاف�ة بأنها الممتل�ات الىت

ة ما قبل التار�ــــخ، أو التار�ــــخ، أو األدب، أو الفن ، أو �شكل محدد، العتبارات دين�ة أو علمان�ة، كممتل�ات ذات أهم�ة لعلم اآلثار، أو لف�ت
ي الفئات التال�ة: (أ) المجموع

ي تدخل �ف �ــــح، العلم، والىت ي الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم الت�ش ات والنماذج النادرة من ممل�ىت
ي  والقطع الهامة لصلتها بعلم الحف��ات؛ (ب) والممتل�ات المتعلقة بالتار�ــــخ، بما فيها تار�ــــخ العلوم والتكنولوج�ا، والتار�ــــخ الحرئب

ف والمفك��ن والعلم ، وح�اة الزعماء الوطنيني ي مرت بها البالد؛ (ج) ونتاج عمل�ات والتار�ــــخ االجتما�ي ف واألحداث الهامة الىت اء والفنانني
ي كانت �شكل جزءا من آثار فن�ة أو تار�خ�ة مبتو  رة أو التنق�ب عن اآلثار (القانون�ة وغ�ي القانون�ة) واال�تشافات األث��ة؛ (د) والقطع الىت

ي م�ف عليها أ��� من مائة عا م، كالنقوش والعمالت واألختام المحفورة؛ (و) واألش�اء ذات األهم�ة من مواقع أث��ة؛ (ه) واآلثار الىت
ي 1األثنولوج�ة؛ (ز) والممتل�ات ذات األهم�ة الفن�ة، ومنها: " " الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كل�ا بال�د، أ�ا كانت المواد الىت

ي رسمها (باستثناء الرسوم الصناع�ة والمصنوعات 
" والتماث�ل والمنحوتات األصل�ة، 2المزخرفة بال�د)؛ "رسمت عليها أو استخدمت �ف

ي صنعها؛ "
ي اسُتخدمت �ف " والمجمعات أو 4" والصور األصل�ة المنقوشة أو المرشومة أو المطبوعة ع� الحجر؛ "3أ�ا كانت المواد الىت

ي صنعت منها؛ (ح) والمخطوطات النادرة وال�ت ب والوثائق والمطبوعات القد�مة ذات المركبات الفن�ة األصل�ة، أ�ا كانت المواد الىت
ي مجموعات؛ (ط) وطوابع 

أهم�ة خاصة (من الناح�ة التار�خ�ة أو الفن�ة أو العلم�ة أو األدب�ة، أو غ�ي ذلك)، سواء كانت منفردة أو �ف
ي مجموعات؛ (ي) والمحفوظات، بما فيها المحفوظات الصوت

�ة وما �ماثلها، منفردة أو �ف �د والطوابع األم�ي �ة والفوتوغراف�ة ال�ب
ي ي��د عمرها ع� مائة سنة، واآلالت الموس�ق�ة القد�مة.   والسنمائ�ة؛ (ك) وقطع األثاث الىت

 المؤتمن له

ي قاموس بال�س لو (
ممتل�ات  ) أن "المؤتمن له" هو "شخص أو مؤسسة �كون مسؤوال أو مؤتمنا ع� (طفل أوBlack’s Lawجاء �ف

ء أو شخص ومراقبته ألغراض التفت�ش أو أو أوراق أو أش�اء أخرى ثمينة)".  ي
وحسب القاموس نفسه، �ح�ل "االئتمان" إ� رعا�ة �ش

." أما  ُّ ؛ أي و�ي ء أو شخص� ي
الوقا�ة أو األمن. و�عّرف قاموس أ�سفورد "المؤتمن له" بأنه "شخص أو تنظ�م يؤتمن أو يو� ع� �ش

، ف�عرفه بأنه "الشخص الذي �صون و�ح�ي أو  ي س�اق المعارف  قاموس م��م و�بس�ت
�حافظ ع�." و�ش�ي مصطلح "المؤتمن له" �ف

ي تحافظ ع� المعارف التقل�د�ة  ي التقل�دي إ� الجماعات والشعوب واألفراد وال��انات األخرى الىت
التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

ي التقل�دي 
ها مو�ستخدمها وأشكال التعب�ي الثقا�ف ف العرف�ة وغ�ي ن الممارسات. و�ختلف هذا المصطلح عن وتطورها وفقا للقوانني

ي التقل�دي بما يتفق وق�م 
مصطلح "المل��ة"، ألنه يو�ي إ� المسؤول�ة عن ضمان استخدام المعارف التقل�د�ة أو أشكال التعب�ي الثقا�ف

 . ي
 الجماعة وقانونها العر�ف

ي 
 الس�اق العر�ن

" إ� استعمال المعارف التقل�د�ة أو أشكال ي
ي التقل�دي وفقا لممارسات الح�اة اليوم�ة للجماعة، مثل  �ح�ل "الس�اق العر�ف

التعب�ي الثقا�ف
ي �صنعها الحرفيون المحليون.  ي يبيع بها الحرفيون المحليون �سخا من أشكال التعب�ي الفول�لوري الملموسة الىت  26األسال�ب المعتادة الىت

                                                
24  : ف اليو�سكو المتاح ع� الموقع التا�ي انظر مك�ف

http://www.vocabularyserver.com/unesco/en/index.php?tema=2526&/cultural-identity . 
ي البلدان المستقلة،  169الدول�ة رقم  اتفاق�ة منظمة العمل 25

 )(ب). 2(2، المادة 1989�شأن الشعوب األصل�ة والقبل�ة �ف
26 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against illicit Exploitation and 

Other Prejudicial Actions, 1982, Part III, para. 42. 
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ن والمواثيق العرف�ة  القوانني

" ي
بأنه "قانون مؤلف من أعراف تعارف الناس عليها بصفتها متطلبات قانون�ة أو قواعد سلوك  �عّرف قاموس بال�س لو "القانون العر�ف

ي حكم 
إلزام�ة، ومن ممارسات ومعتقدات �ي أساس�ة وجوه��ة لنظام اجتما�ي واقتصادي وجزء ال يتجزء منه ُتعامل كما لو كانت �ف

ي أنه "مجموعة مبا
ي تع��ف آخر للقانون العر�ف

." وجاء �ف ف ف بها محل�ا، ومعاي�ي أو قواعد أ��� تحد�دا متداولة ومنقولة القوانني دئ مع�ت
". ف  27شفه�ا وتطبقها مؤسسات الجماعة لتدير جميع جوانب الح�اة وتوجهها ع� الصع�د الداخ�ي وتختلف طرق تجس�د القوانني

ف مقننة أو مكت��ة أو شفه�ة وقد تكون موصوفة ب ي الممارسات العرف�ة بعضها عن بعض. فقد تكون القوانني
عبارات ��حة أو مطبقة �ف

ي األنظمة القانون�ة الوطن�ة للبلد الذي تق�م 
ف �ف " بتلك القوانني ف�ه التقل�د�ة. ومن العنا� األخرى المهمة اإلقرار أو االرتباط "الرس�ي

تها ال ي حكم القانون هو إ� أي حّد اعت�ب
ي اعتبار بعض األعراف �ف

ها كذلك الجماعة. وأحد العوامل الحاسمة �ف جماعة ملزمة وال تزال تعت�ب
 أو كونها مجرد وصف للممارسات السار�ة. 

ف العرف�ة بجوانب عد�دة من ح�اة الجماعات. ف�ي تحدد حقوق أفراد الجماعة ومسؤول�اتهم ف�ما �خص جوانب مهمة  وتتعلق القوانني
ي باس

امات من ح�اتهم وثقافتهم ونظرتهم للح�اة: إذ �مكن أن يتعلق القانون العر�ف ف تخدام الموارد الطب�ع�ة والنفاذ إليها، والحقوق واالل�ت
ي ونظم المعارف وعدة أمور أخرى. 

اث الثقا�ف  28المتصلة باألرض، واإلرث والمل��ة، وتدب�ي أمور الح�اة الروح�ة، والحفاظ ع� ال�ت
ي تمارسها الجماعات  ي يتألف من األعراف األصل�ة الىت

ي ط�اتها عق��ات وهناك من �دفع بأن القانون العر�ف
ي تحمل �ف التقل�د�ة، والىت

ي 
ي غ�ي مكت��ة وغ�ي موحدة ع�ب المجموعات اإلثن�ة. و�مكن أن ُتعزى االختالفات �ف

محل�ة ع� خرقها. ومعظم قواعد القانون العر�ف
ف العرف�ة للمجموعات اإلثن�ة إ� عوامل متنوعة منها اللغة والقرب والمنشأ والتار�ــــخ والبن�ة االج تماع�ة واالقتصاد. ول�س القوانني

ف إ� آخر لتتج� فيها الظروف االجتماع�ة واالقتصاد�ة  ي قانونا ثابتا بل هو قانون متحرك، تتغ�ي قواعدە من حني
القانون العر�ف

ة.   29المتغ�ي

ف والمواثيق �جب أ ف والمواثيق العرف�ة وتنبه إ� أن هذە القوانني ن تراَ� عند وضع و�ش�ي بعض وثائق عمل لجنة المعارف إ� القوانني
ي التقل�دي. 

 نظام جد�د لحما�ة المعارف التقل�د�ة أو أشكال التعب�ي الثقا�ف

 الممارسات العرف�ة

ي تدير وتوجه جوانب ح�اة الجماعة. وتكون الممارسات العرف�ة  �مكن وصف الممارسات العرف�ة بأنها األفعال واالستخدامات الىت
ي ط��قة ع

ي حد ذاتها. متأصلة داخل الجماعة ومجسدة �ف
" مستقلة ومقننة �ف ف  30�شها وعملها. وال �مكن اعتبارها "قوانني

ي   قاعدة الب�انات �شأن اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع المتعلقة بالتن�ع البيولو�ب

ون�ة ع�  ي �ي مجموعة إل��ت نت من إن قاعدة ب�انات ال��بو �شأن اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع المتعلقة بالتن�ع البيولو�ب اإلن�ت
ي االتفاقات التعاقد�ة المتعلقة 

"الممارسات التعاقد�ة التوجيه�ة والمبادئ التوجيه�ة والبنود النموذج�ة الخاصة بالمل��ة الفك��ة �ف
ف واحت�اجاتهم، كم ا بالنفاذ إ� الموارد الوراث�ة وتقاسم المنافع، وترا�ي هذە المجموعة الطب�عة الخاصة ألصحاب المصالح المختلفني

ي مختلف قطاعات الس�اسة العاملة المتعلقة بالموارد الوراث�ة". 
وتر�ي قاعدة  31ترا�ي اختالف الموارد الوراث�ة واختالف أشكال نقلها �ف

ي مجال 
الب�انات المذكورة بوصفها أداة لتك��ن ال�فاءات إ� توف�ي موارد للمعلومات ل�ل من يرغب الحصول ع� المساعدة �ف

، إ� تقد�م الممارسات الراهنة 
�
 تج��ب�ا

�
، بوصفها أساسا المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والنفاذ وتقاسم المنافع والموارد الوراث�ة، كما أنها تر�ي

ي وضع مبادئ توجيه�ة عن النفاذ إ� الموارد الوراث�ة وتقاسم المنافع الناجمة عن
 32ذلك.  المساهمة لل��بو �ف

                                                
و،  27 ف والممارسات العرف�ة، حلقة عمل حول التخط�ط لألبحاث، كوسكو، ب�ي  . 2005مايو،  25-20حما�ة حقوق المعارف التقل�د�ة: آثار القوانني
28  Customary Law, Traditional Knowledge and Intellectual Property: An Outline of the Issues (2013).

https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/overview_customary_law.pdf . 
29 No.2, 2002, p. Paul Kuruk, “African Customary Law and the Protection of Folklore”, Copyright Bulletin, XXXVI, 

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

30 3) Customary Law, Traditional Knowledge and Intellectual Property: An Outline of the Issues (201
https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/overview_customary_law.pdf  . 

ي الوث�قة  2انظر الفقرة  31
ي الصفحة  WIPO/GRTKF/IC/2/3�ف

: ، وقاعدة 4�ف نت ع� الموقع التا�ي الب�انات متاحة ع� اإلن�ت
https://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html . 

 . WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11انظر الوث�قة  32

https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/overview_customary_law.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/overview_customary_law.pdf
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 المشتق

�ا �شأن الحصول ع� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بروتوكول ناغ� (ه) من 2تنص الفقرة 
ي  ي مركبات ك�م�ائ�ة بيولوج�ة تحدث طب�ع�ا وتنتج عن 2010( الملحق باتفاق�ة التن�ع البيولو�ب : "'المشتقات' تعىف ) ع� التع��ف التا�ي

ي لموارد بيول
ي أو التمث�ل الغذائئ  وج�ة أو جين�ة، حىت و�ن لم تكن تحتوي ع� وحدات وراث�ة وظ�ف�ة." التعب�ي الجيىف

 المصنف المشتق

ي تجري  جمات والتح��رات والتوز�عات والتح��الت المشابهة الىت ي قانون حق المؤلف، إ� ال�ت
�ح�ل مصطلح "المصنفات المشتقة"، �ف

)، دون 1971( اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ة) من 3(2ع� المصنفات الموجودة سابقا والمحم�ة بناء ع� المادة 
ي المصنفات الموجودة سابقا. 

ف �ف وُ�ستخدم هذا المصطلح أح�انا بمعىف أوسع �شمل مجموعات/تجم�عات  33المساس بحقوق المؤلفني
 1994منظمة التجارة العالم�ة لسنة  من اتفاق 2.10) من اتفاق�ة برن (وأ�ضا بناء ع� المادة 5(2المصنفات المحم�ة بناء ع� المادة 

، لسنة معاهدة ال��بو �شأن حق المؤلفمن  5(اتفاق ت��بس)، والمادة  جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة�شـأن 
ي ص�غة قابلة للقراءة ع 34). 1996

ها من المواد، سواء �ف ي هذا الصدد، �شمل "المصنف المشتق" مجموعات الب�انات أو غ�ي
� اآللة و�ف

ي �شكل إبداعات فك��ة �سبب اخت�ار محت��اتها أو ترتيبها.  ي ص�غة أخرى، الىت
ي شكل مجموعات  اتفاق�ة برنوتح�ي  35أو �ف

المصنفات �ف
 36أو تجم�عات إ� جانب المصنفات المشتقة األخرى. 

، فحىت عندما  ي تأل�ف مصنف مشتق. و�التا�ي
�حق لشخص بناء ع� عقد أو قانون  و�مكن أن �ق�د الحق المعنوي للمؤلف حق الغ�ي �ف

ر �سمعته.  ض المؤلف ع� أي �ش��ه للمصنف ف�ه �ف  تعد�ل مصنف أو استخدامه لتأل�ف مصنف مشتق، �جوز أن �ع�ت

ي التقل�دي. وحسب 
ي مجال أشكال التعب�ي الثقا�ف

اإلطار اإلقل��ي وقد ك�فت بعض األنظمة القضائ�ة تع��ف المصنفات المشتقة �ف
ي  لجنوب المح�ط

)، فإن هذا المصطلح �ح�ل إ� أي إبداع أو 2002( الهادئ الخاص بحما�ة المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف
ي التقل�دي أو ُ�شتق منها. 

 37ابتكار فكري �ستند إ� المعارف التقل�د�ة أو أشكال التعب�ي الثقا�ف

 األفعال الضارة

ف أو السمعة وفق ). 1971( اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ة(ثان�ا) من  6ا للمادة تح�ل صفة "ضار" إ� مساس بال�ش
ض�ف مصطلح 

�
ي المصنف نفسه. فهو فعل "ذو صلة" بالمصنف. وقد أ

ء غ�ي التغي�ي أو التدخل الفع�ي �ف ي
و�ح�ل مصطلح "فعل" إ� �ش

ي تعد�ل بروكسل من أجل إدراج استخدامات المصنف 
ي كانت فيها إساءة للمؤلف. و�ش�ي المصطلح إ� "مساس" إ� اتفاق�ة برن �ف الىت

ر بمؤلفه.  ي ُينقل فيها مصنف بأسلوب ير�ي إ� إلحاق ال�ف  38الحاالت الىت

 المعارف التقل�د�ة المكشوف عنها

ي �ش�ي عبارة "المعارف التقل�د�ة المكشوف عنها" إ� "المعارف التقل�د�ة الم��ة ألشخاص من خارج الجماعات األصل�ة والمح ل�ة الىت
نت  تعت�ب "صاحبة" تلك المعارف التقل�د�ة. و�مكن إتاحة المعارف التقل�د�ة المكشوف عنها للعموم بواسطة التوثيق المادي واإلن�ت

وغ�ي ذلك من وسائل االتصال أو التسج�ل. و�مكن ال�شف عن المعارف التقل�د�ة للغ�ي أو ألفراد من خارج الجماعات األصل�ة 
ي �ش  39أت فيها هذە المعارف التقل�د�ة سواء بت��ــــح من تلك الجماعات أو بدون ت��ــــح". والمحل�ة الىت

ي قد تتخذها المعارف التقل�د�ة"  ي مخت� لمختلف األشكال الىت ح تقىف وتتناول الوث�قة "قائمة و�ش
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9مكشوف عنها. ) بتفص�ل أ��ب المعارف التقل�د�ة المكشوف عنها والمعارف التقل�د�ة غ�ي ال 

                                                
ي أو ال3(2المادة  33 جمات والتح��رات والتوز�عات الموس�ق�ة وما �جري ع� المصنف األدئب ي من تح��الت أخرى بنفس ) من اتفاق�ة برن: "تتمتع ال�ت فىف

". ي تتمتع بها المصنفات األصل�ة وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف األص�ي  الحما�ة الىت
34 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, WIPO. 
 من معاهدة ال��بو �شأن حق المؤلف.  6) من اتفاق ت��بس، والمادة 2(10) من اتفاق�ة برن، والمادة 5(2المادة  35
 ,The Berne —International Copyright and Neighboring RightsSam Ricketson and Jane C. Ginsburgانظر  36

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.485. 
، لسنة اإلطار اإلقل��ي  37 ي

 . 4، الجزء األول 2002لجنوب المح�ط الهادئ الخاص بحما�ة المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف
38 The Berne —International Copyright and Neighboring RightsSam Ricketson and Jane C. Ginsburg, 

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.603. 
ح  39 ي قد تتخذها المعارف التقل�د�ة (قائمة و�ش ي مخت� لمختلف األشكال الىت  من الملحق.  4) الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9تقىف
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 ال�شف

ي مجال حق 
ي السابق. و�ف

ء لم �كن معروفا �ف ي حسب قاموس بال�س لو، فإن "ال�شف" هو إظهار للحقائق أو فعل أو مسار للتع��ف ��ش
ي "ال�شف" إتاحة مصنف للجمهور للمرة األو�. والن�ش األول للمصنفات شكل من أشكال ال�شف دون أن �كون  -المؤلف، قد �عىف

ي والبث للجمهور  -لممكنشكله الوح�د ا بما أن من الممكن ال�شف أ�ضا عن المصنفات من خالل أفعال غ�ي النسخ، مثل األداء العلىف
 .( اما بناء ع� القواعد الدول�ة لحق المؤلف. و�ش�ي  40بواسطة ال�ابل (النقل السل�ي ف اف بحق كهذا ال�ت اتفاق�ة برن لحما�ة ول�س االع�ت

ي 1971( المصنفات األدب�ة والفن�ة
ي س�اق االستثناءات، وللمؤلف الحق �ف

) إ� استخدام المصنفات المكشوف عنها للجمهور �ف
ي ال�شف" حق معنوي.  41ال�شف عن مصنفه للعالم بأ�ە. 

ف الوطن�ة، فإن "الحق �ف  و�ناء ع� بعض القوانني

وط ال�شف  �ش

اءات.  اءات، كما �ش�ي إ� ذلك  42ال�شف هو مبدأ أسا�ي من مبادئ قانون ال�ب و�فرض هذا القانون واجبا عاما ع� مود�ي طلبات ال�ب
اءاتمن  5المادة  اع بط��قة واضحة وكاملة بما ف�ه  معاهدة التعاون �شأن ال�ب ع� النحو التا�ي "�جب أن �كشف الوصف عن االخ�ت

اع". غ�ي  ن أي شخص من أهل المهنة من تنف�ذ االخ�ت
�
وط ال�شف" ُ�ستخدم أ�ضا كمصطلح عام ال�فا�ة، ل�ي يتمك أن مصطلح "�ش

حات المقدمة إلصالح القانون الدو�ي  ، و�� المق�ت ي ف اإلقل��ي والوطىف اءات ع� المست��ني ي تدخل ع� قانون ال�ب �ش�ي إ� اإلصالحات الىت
اءات �احة أن �كشفوا عن عدة فئات من المعل اط ع� مود�ي طلبات ال�ب اءات، بهدف االش�ت ومات المتعلقة بالمعارف التقل�د�ة لل�ب

اءة.  ي طلب ال�ب
اءة أو �ف ي ال�ب

اع الُمطالب بحمايته �ف ي استحداث االخ�ت
  43والموارد الوراث�ة عند استخدام المعارف والموارد �ف

 :  وثمة ثالث وظائف رئ�س�ة ألسال�ب ال�شف المتصلة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة، و�ي

اع (وهذە وظ�فة تقوم ع� الوصف أو ال�شف عن أ�ة موارد  - وراث�ة ومعارف تقل�د�ة مستخدمة فعال أثناء استحداث االخ�ت
اع)؛  الشفاف�ة وتتعلق بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة ذاتها وعالقتها باالخ�ت

المكان المستحصل منه وال�شف عن المصدر الفع�ي للموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة (وهذە وظ�فة تتعلق بال�شف عن  -
ي ظله الحصول ع� 

ي الذي تم �ف
ع� الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة) وقد �كون ذلك بلد المنشأ (لتحد�د النظام القانوئف

الموارد) أو مكانا محددا بم��د من الدقة (لضمان إمكان�ة النفاذ إ� الموارد الوراث�ة مثال بهدف التأ�د من أن من الممكن �سخ 
اع)؛اال   خ�ت

ع�ة النفاذ إ� الموارد  - وط وتتعلق ��ش ة (وهذە وظ�فة االمتثال لل�ش وتوف�ي تعهد أو دل�ل ع� الموافقة المسبقة المستن�ي
ي 

ي ذلك ب�ان أن الحصول ع� الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المستخدمة �ف
الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة) وقد �قت�ف

اع واستخدامها يتمش ي بلد المنشأ أو أحكام أي اتفاق محدد ينص ع� الموافقة المسبقة االخ�ت
ف المطبقة �ف �ان مع القوانني

ة.  اءة قد تم بموافقة مسبقة مستن�ي ي ذلك ب�ان أن طلب ال�ب
ة. أو قد �قت�ف   44المستن�ي

وط ال�شف.  حت آل�ات بد�لة ل�ش اط ال 45واق�تُ ي المادة وثمة مبادرة دول�ة أخرى تقدم بها عدد من البلدان الش�ت
(ثان�ا) من 29�شف، �ف

 46) (اتفاق ت��بس). 1994( اتفاق منظمة التجارة العالم�ة �شأن جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة

 التوثيق

ها. و�شمل توثيق المعارف التقل�د�ة وأشكال  �عرف قاموس أ�سفورد "التوثيق" بأنه تخ��ن المعارف والمواد المجمعة وتصن�فها و��ش
ي التقل�دي تدو�نها أو  ا

ء ينطوي ع� �سج�لها بط��قة  –�سج�لها ع� شكل صورة أو صوت وصورة كتابتها أو لتعب�ي الثقا�ف ي
بمعىف أي �ش

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

and Related Rights Terms, p.282. 
 ,International Copyright and Neighboring Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg. وانظر أ�ضا 11(ثان�ا) والمادة 10المادة  41

Rights—The Berne Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.614 . 
�ة.  32، الصفحة WO/GA/32/8الوث�قة  انظر مرفق 42 ف ي النسخة اإلنكل�ي

 �ف
 . 11إ�  7، الصفحات من WIPO/GRTKF/IC/16/6المعلومات، انظر المرفق األول من الوث�قة للم��د من  43
اءات ف�ما �خص الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة، منشور ال��بو رقم 65انظر الصفحة  44 ي ال�ب

وط ال�شف �ف ). E(786 من دراسة ال��بو التقن�ة حول �ش
ي يونيو 

اءات ف�ما دراسة جد�دة لل�� 2017وصدرت �ف ي ال�ب
وط ال�شف �ف اءات بعنوان "أسئلة رئ�س�ة بخصوص وضع �ش ي ال�ب

وط ال�شف �ف بو �شأن �ش
 :  . http://wwws.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194يتعلق بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة" و�ي متاحة ع� الموقع التا�ي

اح بد�ل).  WIPO/GRTKF/IC/9/13انظر الوث�قة  45  (اق�ت
 . TN/C/W/52انظر الوث�قة  46
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ي التقل�دي ونقل
. و�ختلف التوثيق عن الطرق التقل�د�ة لوقا�ة المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف ها �سمح بوقايتها و�تاحتها للغ�ي

 ماعة. داخل الج

ن الناس خارج المح�ط التقل�دي من النفاذ إ� المعارف التقل�د�ة. 
�
ا ما �مك وتتناول الوث�قة  47و�كت�ي التوثيق أهم�ة خاصة ألنه كث�ي

ي قد تتخذها المعارف التقل�د�ة" ( ي مخت� لمختلف األشكال الىت ح تقىف ) بم��د من WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9"قائمة و�ش
 �د�ة الموثقة والمعارف التقل�د�ة غ�ي الموثقة. التفص�ل المعارف التقل

 العنا�ة الواجبة

ط أو  عة �شكل معقول والمماَرسة عادًة من قبل شخص ي��د است�فاء �ش
َّ
ها العنا�ة المتوق

ّ
�عّرف قاموس بال�س لو العنا�ة الواجبة بأن

ام.  ف  الوفاء بال�ت

 المكافأة المنصفة

عض األعمال المنجزة ف�ما يتصل بمصنف أو موض�ع مح�ي بموجب الحقوق المجاورة بقدر �ش�ي المكافأة المنصفة إ� المكافأة ع� ب
ي حالة ترخ�ص صاحب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة للعمل نفسه. 

و�شكل يتما�ش مع ما �مكن اعتبارە معاي�ي تجار�ة عاد�ة �ف
ي المكاف

ص الحقوق المال�ة إ� حق �ف
�
). و�سدد هذە المكافأة عادة عندما تقل وتنص  48أة (وُتطبق عموما ع� أساس ترخ�ص غ�ي طو�ي

ي 
ي مكافأة 1996، لسنة معاهدة ال��بو �شأن األداء والتسج�ل الصوئت

، ع� أن يتمتع فنانو األداء ومنتجو التسج�الت الصوت�ة بالحق �ف
جار�ة إلذاعتها أو نقلها إ� الجمهور عادلة واحدة مقابل االنتفاع المبا�ش أو غ�ي المبا�ش بالتسج�الت الصوت�ة المنشورة ألغراض ت

�طة أن �عرب عن تحفظ ع� المعاهدة  -)). ل�ن �جوز ل�ل طرف متعاقد أن �حد تطبيق هذا الحق أو أال �طبقه1(15(المادة  �ش
 )). 3(15(المادة 

 االستثناءات

االستثناءات �شكل وثيق باألفعال �ضع مصطلح "االستثناءات" الحدود الستخدام مصنف مح�ي بناء ع� حق المؤلف. وتتعلق 
ي تخ�ج بعض اإلبداعات األصل�ة من احتكار مال�ها  �ع�ة الىت المتصلة بالعنا� المحم�ة. وقد تغ�ي كلمة "استثناء" القرارات الت�ش

ف أو القرارات القضائ�ة ع� سب�ل المثال)، ل�نها تتعلق إجماال بمسألة تحد�د استخدامات العنا� الم ي ال (نصوص القوانني حم�ة الىت
خ�ص وال للمكافأة.  ) ع� تطبيق اختبار من ثالث خطوات 1971( اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ةوتنص  49تخضع لل�ت

ي مقبول�ة االستثناءات: "
ي بعض الحاالت الخاصة فقط؛ "1للبت �ف

" و�جب أال يتعارض مع االستغالل العادي 2" �جوز االستثناء �ف
وعة ألصحاب الحقوق. " و 3للمصنف؛ " ر للمصالح الم�ش را بغ�ي م�ب  50أال �سبب �ف

 التعب�ي بالحركة

وقد �شمل رقصات فول�لور�ة وم�ح�ات وأشكاال فن�ة للطقوس، وال  51تح�ل "أشكال التعب�ي بالحركة" إ� أشكال تعب�ي جسد اإل�سان. 
ي نوتة الرقصات. 

  52تحتاج إ� أخذ شكل مادي، كأن ُت�تب مثال �ف

 لتعب�ي الفول�لوريأشكال ا

ي 
�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو)�ف ف ال��بو ومنظمة األمم المتحدة لل�ت كة بني ي "أشكال 1982، لسنة األحكام النموذج�ة المش�ت ، تعىف

ي بلد 
ي التقل�دي الذي �جري تط��رە وصونه ع� �د جماعة �ف

اث الثقا�ف ف  التعب�ي الفول�لوري" نتاجا يتكّون من عنا� �ختص بها ال�ت معني
 :  أو أفراد �جسدون التطلعات الفن�ة التقل�د�ة لتلك الجماعة، ومنها باألخص ما ��ي

                                                
 من المرفق.  4)، الصفحة WIPO/GRTKF/IC/5/5تق��ر عن مجموعة أدوات إدارة المل��ة الفك��ة أثناء توثيق المعارف التقل�د�ة والموارد الوراث�ة ( 47
48 nd Glossary of Copyright WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO a

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

WPPT/IMP/1, 1999, p.2. 
 ). 2(9المادة  50
51 Expressions of Folklore against Illicit Exploitation and Model Provisions for National Laws on the Protection of 

Other Prejudicial Actions, 1982, para. 37. 
 المرجع نفسه.  52
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؛ "1" ي ي واألحا�ب ، مثل الحكا�ات الشعب�ة وقصائد الشعر الشعىب  أشكال التعب�ي الشف�ي

ي الشعب�ة والمعزوفات الموس�ق�ة؛ "2"
، مثل األغائف ي

 وأشكال التعب�ي الموس��ت

ي أو الطقوس، سواء كانت وأشكال التعب�ي بالحرك "3" ة، مثل الرقصات والعروض الم�ح�ة الشعب�ة وأشكال التعب�ي الفىف
ي شكل مادي أو لم تكن كذلك؛

 مختَ�ة �ف

 53وأشكال التعب�ي الملموس.  "4"

ادفان  ي التقل�دي" و"أشكال التعب�ي الفول�لوري" م�ت
ف "أشكال التعب�ي الثقا�ف ي س�اق لجنة المعارف، فإن المصطلحني

وُ�ستخدمان و�ف
 الواحد بدل اآلخر. 

 الص�انة خارج الوضع الطب��ي 

ي المادة 
" �ف ي  من 2باإلشارة إ� تع��ف "الص�انة خارج الوضع الطب��ي )، فقد �فهم أن المقصود من 1992(اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

ي خارج مح�طاتها الطب�ع�ة".  " �ي "عنا� التن�ع البيولو�ب  مصطلح "خارج الوضع الطب��ي

 حسن االستعمال

ي بعض األحكام المتعلقة باستثناءات حق 1971( اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ة�ستخدم 
) عبارة "حسن االستعمال" �ف

رە الغرض  -) المتعلقة بح��ة استعمال المصنفات2(10) المتعلقة بالمقتطفات، والمادة 1(10المؤلف (انظر المادة  ي حدود ما ي�ب
�ف

ي  -المنشود
ع� سب�ل التوضيح لألغراض التعل�م�ة). ومن أجل تحد�د ن�ع االستعمال الذي �مكن اعتبارە "حسن استعمال"، ينب�ف

 54مراعاة اختبار الخطوات الثالث. 

ن   حقوق المزارعني

:  ة والزراعةالمعاهدة الدول�ة لمنظمة األغذ�ة والزراعة (الفاو) �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�من  1.9تقر المادة  ع� ما ��ي
ي مرا�ز 

ي جميع أقال�م العالم، وال س�ما أولئك الذين هم �ف
"اإلسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحل�ة واألصل�ة والمزارعون �ف

ي �شكل قاعدة اإلنتاج ا ، وما زالوا �قدمونه ألجل ص�انة وتنم�ة الموارد الوراث�ة النبات�ة الىت ي المنشأ والتن�ع المحصو�ي
ي والزرا�ي �ف

لغذائئ
" بأنها "(أ) حما�ة المعارف التقل�د�ة ذات الصلة بالموارد الوراث�ة  2.9مختلف أنحاء العالم". وتعّرف المادة  ف مصطلح "حقوق المزارعني

ي اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراث�ة 
ي المشاركة المتكافئة �ف

النبات�ة لألغذ�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة. (ب) الحق �ف
ي صنع القرارات، ع� المستوى القطري، �شأن المسائل المرتبطة بص�انة الموارد الوراث�ة النبات�ة 

ي المشاركة �ف
والزراعة، (ج) الحق �ف

ي المادة 
ي جمع مدونة منظمة األغذ�ة والزراعة (الفاو) لقواعد السلوك الدول�من  2لألغذ�ة والزراعة واستخدامها المستدام". وجاء �ف

ة �ف
ي والحا�ف والمستقبل  ونقل الجبلة الجرثوم�ة النبات�ة

ي الما�ف
ف �ف " �ي "الحقوق الناشئة عن مساهمات المزارعني ف أن "حقوق المزارعني

. وتعود هذە الحقوق  ي مرا�ز المنشأ/التن�ع المحصو�ي
ي صون الموارد الوراث�ة النبات�ة وتحسينها و�تاحتها، وال س�ما تلك الموجودة �ف

�ف
، ودعم استمرار مساهماتهم للمج ف ف الحال�ة والقادمة بغرض ضمان انتفاع كامل للمزارعني تمع الدو�ي باعتبارە و�ي أمر أج�ال المزارعني

 وتحقيق المقاصد العامة لتعهد الفاو الدو�ي �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة."

 التثب�ت

ي ص�غة ملموسة (ق
ف �ف

�
اموس بال�س لو). و�جب أن �جري تثب�ت مصنف أو موض�ع التثب�ت مسار أو نت�جة تدو�ن مصنف مؤل

، بح�ث �مكن  ي
ون�ة (حاس���ة)) �شكل ثابت بما �ك�ف ي ذا�رة إل��ت

ي ص�غة ماد�ة (بما فيها التخ��ن �ف
مح�ي بموجب الحقوق المجاورة �ف

ي  55الجمهور. ع� هذا األساس إدراك المصنف أو الموض�ع المح�ي بموجب الحقوق المجاورة أو �سخه أو نقله إ� 
وال �كون التثب�ت �ف

طا مسبقا ألهل�ة الحما�ة، ل�ن  ف 1971( اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ةص�غة ماد�ة دائما �ش ) �سمح بأن تنص القوانني
ط مسبق.  ي ص�غة ماد�ة حق 56الوطن�ة لحق المؤلف ع� التثب�ت ك�ش

ي التقل�دي �ف
ئ تثب�ت أشكال التعب�ي الثقا�ف وقا جد�دة وقد ين�ش

ي التقل�دي نفسها
 -للمل��ة الفك��ة تتعلق بالتثب�ت وقد ُ�ستخدم هذە الحقوق �شكل غ�ي مبا�ش من أجل حما�ة أشكال التعب�ي الثقا�ف

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

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

and Related Rights Terms, p. 289. 
 . 290المرجع نفسه، الصفحة  55
 ). 2(2المادة  56
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ات�ج�ة من هذا القب�ل لحما�ة النقوش الصخ��ة القد�مة.  " قد يو�ي بوجود  57وقد اسُتخدمت اس�ت وق�ل إن استخدام مصطلح "تعب�ي
ط للتثب�ت  ي التقل�دي. �ش

 58من أجل حما�ة أشكال التعب�ي الثقا�ف

 الفول�لور

ي 
�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) لسنة جاء �ف تع��ف  �شأن صون الثقافة التقل�د�ة والفول�لور 1989توص�ة منظمة األمم المتحدة لل�ت

ي وقائمة ع� التقال�د تع�ب عنه الفول�لور كالتا�ي "الفول�لور (أو الثقافة التقل�د�ة والشعب�ة) هو جملة أعمال إبد
اع نابعة من مجتمع ثقا�ف

ا عن اله��ة الثقاف�ة واالجتماع�ة لذلك المجتمع، وتتناقل  ف بأنهم �صورون تطلعات المجتمع وذلك بوصفه تعب�ي جماعة أو أفراد مع�ت
ە وق�مه شفه�ا أو عن ط��ق المحا�اة أو بغ�ي ذلك من الطرق. وتضم أشكاله، ف�ما تضم ، اللغة واألدب والموس��ت والرقص معاي�ي

 واأللعاب واألساط�ي والطقوس والعادات والحرف والعمارة وغ�ي ذلك من الفنون."

ي سنة 
ف حق المؤلف (تو�س �ف ي إطار العد�د من قوانني

وجرت المحاوالت األول�ة لتنظ�م استخدام اإلبداعات الفول�لور�ة تنظ�ما واضحا �ف
ي سنة 1967

ي سنة (ف� 1968؛ و�ول�ف�ا �ف
ي فقط)؛ وش��ي �ف

ي سنة 1970ما �خص الفول�لور الموس��ت
ي 1970؛ والمغرب �ف

؛ والجزائر �ف
ي سنة 1973سنة 

ي سنة 1973؛ والسنغال �ف
ي سنة 1975؛ وكين�ا �ف

ي سنة 1977؛ وما�ي �ف
ي سنة 1978؛ و�وروندي �ف

؛ وكوت د�فوار �ف
ي سنة 1978

ي �شأن حقوق الم1980؛ وغين�ا �ف ي سنة ؛ وقانون تو�س النموذ�ب
ف به البالد النام�ة، �ف ) واتفاق�ة 1976ؤلف لتستعني

ي لسنة 
لالتفاق�ة المتعلقة بالمنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة، المحال إليها ف�ما بعد باسم "اتفاق�ة المنظمة  1977دول�ة (نص بان�ف

اث التقل�دي" األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة"). وتعت�ب جميع هذە النصوص المصنفات الفول�لور�ة كجزء  ي لألمة ("ال�ت
اث الثقا�ف من ال�ت

" الذي �كون االنتفاع به مقابل دفع). ل�ن معىف الفول�لور مثلما تغط�ه هذە النصوص ي
ي ش��ي "الملك العام الثقا�ف

"؛ و�ف ي
اث الثقا�ف  و"ال�ت

ي مجال حق المؤلف الذي �شمله التع��ف وفق
ف المذكورة (باستثناء ُ�فهم بطرق مختلفة. وأحد العنا� المهمة الشائعة �ف ا للقوانني

ي  ض أن  قانون تو�س النموذ�ب ف ال ُتعرف ه��تهم ل�ن ُ�ف�ت الذي ال يتضمن أي تع��ف) هو أن الفول�لور �جب أن �كون من إبداع مؤلفني
ي البلد. و�ش�ي  إ� اإلبداع ع� �د "الجماعات" ول�س ع� �د  اتفاق�ة المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة�كونوا أو أنهم كانوا من مواطىف

ي �حميها حق المؤلف التقل�دي. و�عرف  ف اإلبداعات الفول�لور�ة عن المصنفات الىت ي األفراد مما �م�ي الفول�لور  قانون تو�س النموذ�ب
ي ال ض أن �كونوا من مواطىف ف ُ�ف�ت ي اإلبداعات "ع� �د مؤلفني ، و�عت�ب أنه �عىف ف ي أو ع� �د الجماعات باستخدام هذين البد�لني بلد المعىف

ف ال �ح� قانون الجزائر وقانون تو�س نطاق  ي حني
اإلثن�ة." وحسب قانون المغرب، �شمل الفول�لور جميع المصنفات غ�ي المنشورة، �ف

ي المصنفات غ�ي المنشورة. و�تناول قانون السنغال �شكل ��ــــح مفهوم الفول�لور باعتبارە يتضمن المصنفات 
األدب�ة الفول�لور �ف

ي  اتفاق�ة المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ةوالفن�ة معا. وتنص  ع� تضمن الفول�لور المصنفات العلم�ة أ�ضا.  وقانون تو�س النموذ�ب
ف أغلب�ة األنظمة المذكورة "بالمصنفات المستلهمة  الفول�لور" كفئة مختلفة من المصنفات و�حتاج استخدامها ألغراض  منوتع�ت

 59قة هيئة مختصة. تجار�ة مواف

 اإلجراء الشك�ي 

س�ما شكل راسخ أو إجراء تقل�دي، �جب الق�ام به إلعطاء أمر صبغة  �عّرف قاموس بال�س لو اإلجراء الشك�ي ع� أنه فعل، وال
ي أو إداري، مثل إدراج مالحظة حق المؤلف أو 

ط إجرائئ " إ� �ش ي س�اق حق المؤلف، �ح�ل مصطلح "اإلجراء الشك�ي
إ�داع  قانون�ة. و�ف

ي ذلك 
ط ال�تساب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة وللتمتع بهذە الحقوق وممارستها (بما �ف ف الوفاء به ك�ش �سخ أو �سج�ل، يتعني

اتفاق منظمة التجارة العالم�ة �شأن جوانب ) و1971( اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ةو�ناء ع�  60إمكان�ة إنفاذها). 
ي و معاهدة ال��بو �شأن حق المؤلف(اتفاق ت��بس) ولمتصلة بالتجارة حقوق المل��ة ا

، ال معاهدة ال��بو �شأن األداء والتسج�ل الصوئت
 .  61�خضع التمتع بالحقوق وممارستها ألي إجراء شك�ي

                                                
57 ng Culture: Case Studies on Intellectual Terri Janke, “Unauthorized Reproduction of Rock Art”, in Mindi

Property and Traditional Cultural Expressions, WIPO, 2003 . 
ة للجنة ( 58  . 50) الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/12تق��ر الدورة السابعة ع�ش
59 Illicit Exploitation and  Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against

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

and Related Rights Terms, p. 290. 
معاهدة ال��بو �شأن  من 20) من معاهدة ال��بو �شأن حق المؤلف، والمادة 10(25) من اتفاق ت��بس، والمادة 1(9) من اتفاق�ة برن، والمادة 2(5المادة  61

. انظر أ�ضا  ي
 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPOاألداء والتسج�ل الصوئت

and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, p. 291. 
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 المواد الوراث�ة/الجين�ة

ي من  2تعّرف المادة  ها ) "المواد الجين�ة" ع� أنها "أ1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب ي أو جرثو�ي أو غ�ي
ي أو حيوائف

�ة مواد من أصل نبائت
ح كذلك أن من الممكن فهم مصطلح المواد الوراث�ة ع� أنه "مواد من أي مصدر  من األصول تحتوي ع� وحدات عاملة للوراثة". واق�تُ

ي تحتوي ع� وحدات وراث�ة عاملة أو لها وظ�فة".   62بيولو�ب

 الموارد الوراث�ة/الجين�ة

ي من  2ادة تعّرف الم ) مصطلح "الموارد الجين�ة" ع� أنه "المواد الجين�ة ذات الق�مة الفعل�ة أو 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
 المحتملة". 

 ع� أنها 1996( �شأن النفاذ إ� الموارد الوراث�ة 391قرار جماعة دول األنديز رقم من  1وتعّرف المادة 
�
) "الموارد الوراث�ة" عموما

ي تحتوي ع� معلومات وراث�ة ذات ق�مة أو ذات ق�مة فعل�ة أو محتملة". "جميع الم  واد البيولوج�ة الىت

ي النباتات أو 
و�عّرف م�د منظمة األغذ�ة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) لمصا�د األسماك هذا المصطلح ع� أنه "الجبلة الجرثوم�ة �ف

ي تحتوي ع� صفا ي الحيوانات أو ال�ائنات األخرى الىت ت مف�دة ذات ق�مة فعل�ة أو محتملة. و�ي مجم�ع كل التشك�الت الجين�ة الىت
 تتكون أثناء عمل�ة تطور األنواع المدّجنة". 

 و�ش�ي صكوك قانون�ة أخرى إ� الموارد الوراث�ة باستخدام مصطلحات مختلفة، ومنها: 

)، و�ي تعرف مصطلح "الموارد الوراث�ة 2001( غذ�ة والزراعةمعاهدة الفاو الدول�ة �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لأل من  2المادة 
ي تحتوي وحدات وظ�ف�ة للوراثة".  ي الىت ي ذلك مواد اإل�ثار الجن�ي أو الخ�ف

ي بما �ف
 النبات�ة" ع� أنها "أي مواد ذات أصل نبائت

ي جمع ونقل الجبلة الجرثوم�ة النبات�ةمن  2والمادة 
)، و�ي تعرف الموارد الوراث�ة النبات�ة 1993( مدونة الفاو لقواعد السلوك الدول�ة �ف

ي النباتات". 
ي �ف  ع� أنها "مواد اإل�ثار الجن�ي أو الخ�ف

)، و�ي تعّرف هذا المصطلح ع� أنه 1983( تعهد الفاو الدو�ي �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة(أ) من  1.2والمادة 
ي لل ؛ (1فئات النبات�ة التال�ة: ("مواد التكاثر التناس�ي أو الخ�ف

�
ي أنتجت حديثا ) واألصناف 2) األصناف المزروعة الحال�ة واألصناف الىت

ي تعت�ب من األقارب الق��بة من األصناف 4) واألصناف البدائ�ة (السالالت األرض�ة)؛ (3المنقرضة؛ ( �ة والعشب�ة الىت ) واألنواع ال�ب
��ة والطفرات)". وال �ش�ي هذا ) والمواد الوراث�ة الخاصة (بم5المزروعة؛ ( ي تنتج من برامج ال�ت ي ذلك األصناف الرف�عة والعاد�ة الىت

ا �ف
 التعهد الدو�ي إ� "الوحدات العاملة للوراثة". 

اث (الخاص بالشعوب األصل�ة)  ال�ت

" �شكل واسع إ� المواد  ي األص�ي
اث الثقا�ف ها من الشعوب) أو "ال�ت ي �صفها �ح�ل "تراث الشعوب األصل�ة" (وغ�ي وع المبادئ الىت م�ش

ي للشعوب األصل�ة
اث الثقا�ف إي��ن دا�س،  -، الذي أعدته الس�ـدة إي��كا 2000، لسنة العامة والمبادئ التوجيه�ة المتعلقـة بحما�ة ال�ت

 ار�ف. من المبادئ المذكورة التع 14و 13و 12رئ�سة ومقررة اللجنة الفرع�ة لتع��ز وحما�ة حقوق اإل�سان. وتتضمن الفقرات 

ي الفقرة 
ي �ف

: "إن تراث الشعوب األصل�ة هو ذو طابع جما�ي و�تألف من جميع المواد والمواقع والمعارف، بما فيها  12و�أئت ما ��ي
ي �ستخدمها  ف أو بأراض�ه الىت ي تعت�ب خاصة �شعب معني ي ظلت طب�عتها أو استخدامها ينتقالن من ج�ل إ� ج�ل، والىت اللغات، الىت

ي قد �قوم ذلك استخداما طب�ع�ا تق ل�د�ا. و�شمل تراث أي شعب أص�ي أ�ضا المواد والمواقع والمعارف واألعمال األدب�ة أو الفن�ة الىت
: "�شمل تراث الشعوب األصل�ة جميع الممتل�ات  13الشعب ب�بداعها أو إح�ائها مستقبال باالستناد إ� تراثه." وتف�د الفقرة  بما ��ي

�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) ذات الصلة؛ وجميع أنواع الثقاف�ة المنقولة ع� النحو ال ي اتفاق�ات منظمة األمم المتحدة لل�ت
ف �ف معرَّ

األعمال األدب�ة والفن�ة مثل الموس��ت والرقص والغناء والشعائر والرموز والتصم�مات الفن�ة والروا�ات والشعر؛ وجميع أشكال الوثائق 
المدونة من ِقَبل هذە الشعوب؛ وجميع أنواع المعارف العلم�ة والزراع�ة والتقن�ة والطب�ة والبيئ�ة المتعلقة بالشعوب األصل�ة والوثائق 

ي ذلك اإلبداعات القائمة ع� تلك المعارف، واألنواع المستنبتة، والعالجات واألدو�ة، واستخدام 
والمتصلة بالتن�ع الحيوي، بما �ف

ي؛ والمل� �ة الثقاف�ة غ�ي المنقولة، من قب�ل المواقع المقدسة والمواقع ذات األهم�ة الثقاف�ة النباتات والحيوانات؛ والرفات الب�ش
: "ل�ل عن� من عنا� تراث الشعوب األصل�ة ُمّ�ك، قد �كونون هم  14والطب�ع�ة والتار�خ�ة؛ والمدافن." وتتضمن الفقرة  ما ��ي

ة معينة، أو رابطة أو جماعة، أ ف عل�ه. الشعب بأ�مله، أو أ�ة أو عش�ي و أفرادا� تم تعل�مهم أو تلقينهم بصفة خاصة ل�كونوا هم الَقّوامني
ي  اث طبقا لعادات الشعوب األصل�ة ذاتها وقوانينها وممارساتها." وألغراض هذە المبادئ التوجيه�ة، �عىف و�جب تحد�د ُمّ�ك ال�ت

                                                
ي وارتباطها بنظام دو�ي عامل �شأن النفاذ  ABS/9/INF/1-UNEP/CBD/WGانظر الوث�قة  62 ي اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

(مفهوم "الموارد الجين�ة" �ف
 . 8وتقاسم المنافع)، الصفحة 
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" اإلبداعات والتجل�ات والمنتجات الملموسة وغ�ي ا ي األص�ي
اث الثقا�ف ي تتكون من عنا� تخص ثقافة شعب أص�ي "ال�ت لملموسة الىت

ي أو العل�ي التقل�دي لل ي أو الفىف ز أشكال التعب�ي األدئب شعب. و�قوم هذا الشعب أو أفراد منه بتط��رها والحفاظ عليها، إذا كان اإلبداع ي�ب
وما يرتبط بها من آالت وقطع  -و�شتمل هذە اإلبداعات والتجل�ات والمنتجات ع� الممارسات والتص��رات وأشكال التعب�ي 

ي األص�ي أ�ضا  –ومصنوعات ومواقع وأما�ن ثقاف�ة 
اث الثقا�ف . و�شمل ال�ت ي

ها الشعوب األصل�ة وأفرادها جزءا� من تراثها الثقا�ف ي تعت�ب الىت
ي س�اق تقل�دي، كما �شمل الدرا�ة العلم�ة والمهارة واالب

تكار والممارسة والتعلم مما المعارف الناتجة عن النشاط الفكري واالستبصار �ف
ي تتضمنها أنظمة  ، أو الىت ي تجسدها أنماط الح�اة التقل�د�ة لشعب أص�ي ي أنظمة المعارف التقل�د�ة، باإلضافة إ� المعارف الىت

يندرج �ف
ي الذي تتناقله األج�ال و 

ي تناقلتها األج�ال. وتجدد الشعوب األصل�ة باستمرار تراثها الثقا�ف ي المعارف المقننة الىت
ذلك استجابة لتغ�ي �ف

 باله��ة واالستمرار�ة. 
�
ي إحساسا

اث الثقا�ف  63بيئتها وتفاعلها مع الطب�عة والتار�ــــخ، و�منحها ذلك ال�ت

ء ي
 صاحب ال�ش

ء" بأنه "شخص �ملك قانونا صكا قابال للتداول، و�حق له الحصول ع� مكافأة عل�ه."  ي �عّرف قاموس بال�س لو "صاحب ال�ش
ي و�ستخدم ال��بو هذا ال

مصطلح لإلشارة إ� األشخاص الذين يبتدعون المعارف التقل�د�ة و�نشئونها و�طورونها و�حافظون عليها �ف
. والجماعات والشعوب واألمم األصل�ة �ي أصحاب معارف تقل�د�ة، ول�ن أصحاب المعارف التقل�د�ة ل�سوا  ف مح�ط وس�اق تقل�ديني

 . ف ي هذا الس�اق، �ش�ي مصطلح "المعا 64كلهم أصليني
رف التقل�د�ة" إ� كل من المعارف التقل�د�ة بمعناها الضيق وأشكال التعب�ي و�ف

ي التقل�دي. 
 الثقا�ف

ي قد تتخذها المعارف التقل�د�ة" ( ي مخت� لمختلف األشكال الىت ح تقىف ي "قائمة و�ش
) WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9وكما جاء �ف

ي فإن "[المعارف التقل�د�ة] ُتطّور عامة ع� نحو جما�ي أو تعت�ب 
 منتم�ة جماع�ا إ� مجتمع أص�ي أو مح�ي أو إ� مجموعة من األفراد �ف

ي أو المزارع أن �كون صاحب معارف ذلك المجتمع. [...]  ف من أفراد أحد المجتمعات مثل المعالج الشعىب ومع ذلك، �مكن لفرد معني
 65خاصة."

 الجماعات األصل�ة والمحل�ة

صل�ة والمحل�ة" محل نقاش مستف�ض ودراسة معمقة. وما من تع��ف عام وموحد مصطلح "الجماعات (أو المجتمعات) األ ما زال 
ي 

ي للمصطلح. وقد ورد مصطلح "الجماعات األصل�ة والمحل�ة" �ف ي مادتها 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
(ي) ع� ما 8)، ح�ث تنص �ف

)[...] : : "�قوم كل طرف متعاقد، قدر اإلمكان وحسب االقتضاء، بما ��ي ام المعارف ي��ي �عاته الوطن�ة، باح�ت ) الق�ام، رهنا بت�ش
ي  ي تجسد أسال�ب الح�اة التقل�د�ة ذات الصلة بص�انة التن�ع البيولو�ب واالبتكارات وممارسات المجتمعات األصل�ة والمحل�ة الىت

قة ومشاركة أصحاب هذە واستخدامه ع� نحو قابل لالستمرار، والحفاظ عليها وصونها و�شجيع تطب�قها ع� أوسع نطاق، بمواف
ي تعود من استخدام هذە المعارف واالبتكارات  المعارف واالبتكارات والممارسات و�شجيع االقتسام العادل للمنافع الىت

ي 
بروتوكول ناغ��ا �شأن الحصول ع� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع والممارسات[...]". وورد المصطلح نفسه �ف

ي الناشئة ع  ). 2010( ن استخدامها الملحق باتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

ي واستخدمت  ي لها روابط ع��قة 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب افا بالمجتمعات الىت ) مصطلح "المجتمعات األصل�ة والمحل�ة" اع�ت
ي اعتادت الع�ش فيها أو استخدامها.  ي والم�اە الىت

ي منطقة ح�ث �مكن تع��ف الجماعات المحل�ة  66باألرا�ف
�ة �ف بأنها "جماعة ��ش

ي كل أوجه مع�شتها أو بعضها، 
ي �ف ي و�ضائع وخدمات نظامها اإل�كولو�ب إ�كولوج�ة معينة تعتمد �شكل مبا�ش ع� تنوعها البيولو�ب

هم ف والص�ادين والرعاة وسكان الغابات وغ�ي  67."طورت أو ا�تسبت معارف تقل�د�ة كنت�جة لهذە الصلة االعتماد�ة، و�شمل المزارعني

ي 
. إذ معاهدة منظمة األغذ�ة والزراعة (الفاو) الدول�ة �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعةواسُتعمل هذا المصطلح كذلك �ف

: "ع� كل طرف متعاقد[...] أن �قوم بوجه خاص بما ��ي بحسب ما هو مالئم: [...] (د) �شجيع الص�انة  1.5أن المادة  ي بما ��ي
تق�ف

ي 
ي مناطق محم�ة من خالل دعم، ضمن جملة أمور �ف

ي ذلك �ف
�ة إلنتاج األغذ�ة، بما �ف �ة والنباتات ال�ب الموقع لألقارب المحصول�ة ال�ب

ي المادة 
ف1.9أخرى، جهود المجتمعات األصل�ة والمحل�ة[...]". وجاءت عبارة "المجتمعات المحل�ة واألصل�ة" �ف األطراف  : "تع�ت

                                                
وع المبادئ العامة و  63 ، استعراض م�ش : األول��ات المقبلة أل�شطة وضع المعاي�ي ي للشعوب األصل�ة، وضع المعاي�ي

اث الثقا�ف المبادئ التوجيه�ة المتعلقة بال�ت
، الوث�قة   . 2006يونيو  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5 ،16ورقة عمل مقدمة من الس�د يوزو يوكوتا ومجلس شعب الصا�ي

ي مجال المل��ة الفك��ة": تق��ر ال��بو عن  64
بعثات تق�ي الحقائق �شأن المل��ة الفك��ة انظر "احت�اجات أصحاب المعارف التقل�د�ة وتطلعاتهم �ف

 . 26)، الصفحة 1999-1998والمعارف التقل�د�ة (
ي قد تتخذها المعارف التقل�د�ة (الوث�قة  65 ي مخت� لمختلف األشكال الىت ح تقىف من  44و 43)، الفقرتان WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9قائمة و�ش

 المرفق. 
اء �شأن أو الجماعات المحل�ة، و  مفهوم المجتمعات 66 ي بقضا�ا الشعوب األصل�ة لحلقة عمل للخ�ب رقة مرجع�ة أعدتها األمانة العامة للمنتدى الدائم المعىف

 . UNEP/CBD/WS-CB/LAC/1/INF/5). انظر أ�ضا الوث�قة PFII/2004/WS.1/3/Add.1فرز الب�انات (
، وضع عنا� األنظمة الخاصة لحما�ة المعار  67 ي اعات والممارسات، انظر اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب ف التقل�د�ة واالخ�ت

 . 5، الصفحة UNEP/CBD/WG8J/4/INF/18 الوث�قة
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ي جميع أقال�م العالم[...]". واسُتعملت عبارة المتعاقدة باإلسهام اله
ائل الذي قدمته المجتمعات المحل�ة واألصل�ة والمزارعون �ف

ي المادة 
: "ع� كل طرف متعاقد أن �قوم بوجه خاص بما ��ي بحسب ما هو مالئم: [...] (ج) �شجيع أو 1.5"المجتمعات المحل�ة" �ف

ف ومجتمعاتهم المحل�ة، بحس ب ما هو مالئم إلدارة وص�انة مواردهم الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة ع� مستوى دعم جهود المزارعني
 المزرعة[...]". 

ي 
الذي بروتوكول سوا���ماند واعتمدت صكوك قانون�ة أخرى مصطلحات مختلفة: فقد وردت عبارة "الجماعة المحل�ة أو التقل�د�ة" �ف

). وتنص 2010( حما�ة المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الفول�لوريالفك��ة �شأن  اعتمدته المنظمة اإلقل�م�ة األف��ق�ة للمل��ة
 �شمل الجماعة المحل�ة أو التقل�د�ة، حيثما كان الس�اق �سمح بذلك." "'الجماعة'ع� أن اصطالح  1.2المادة 

) "الجماعة األصل�ة أو األم��ك�ة من 1996( الوراث�ة�شأن النفاذ إ� الموارد  391قرار جماعة دول األنديز رقم وتعّرف المادة األو� من 
ها من فئات الجماعة الوطن�ة،  ها ظروفها االجتماع�ة والثقاف�ة واالقتصاد�ة عن غ�ي ف �ة تم�ي ي أو المحل�ة" بأنها "مجموعة ��ش

أصل إف���ت
�عاتها الخاصة وتحافظ ع� مؤسسا ي ظل لعاداتها أو تقال�دها أو ��ش

تها االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة تنتظم كل�ا أو جزئ�ا �ف
". ي

 والس�اس�ة أو جزء منها، ب�ف النظر عن وضعها القانوئف

از��ي المؤقت رقم 3"7وتعّرف المادة  "الجماعة المحل�ة" بأنها "مجموعة  2001أغسطس  23المؤرخ  16-2,186" من القانون ال�ب
ف من ح�ث ظروفها الثقاف�ة ج�ال بعد ج�ل ولها عاداتها، وتحافظ ع� تت من الناس، بمن فيهم المنحدرون من جماعات ال��لومبو، م�ي

 مؤسساتها االجتماع�ة واالقتصاد�ة."

 المعارف األصل�ة

ي تكون "أصل�ة" و�ستخدمها. و�ــهذا المعىف تكون  ي حوزة الجماعات والشعوب واألمم الىت
ي تكون �ف المعارف األصل�ة �ي المعارف الىت

ارف التقل�د�ة للشعوب األصل�ة. إذا� فالمعارف األصل�ة �ي جزء من المعارف التقل�د�ة، ول�ن المعارف "المعارف األصل�ة" �ي المع
ي حد ذاتها "أصل�ة". و�ــهذا 

ي �ي �ف ورة أصل�ة. ومع ذلك، فإن المصطلح �ستخدم أ�ضا لإلشارة إ� المعارف الىت التقل�د�ة ل�ست بال�ف
ف "المعا ، �مكن استخدام أي من المصطلحني  68"المعارف األصل�ة" بدال من اآلخر.  رف التقل�د�ة" أوالمعىف

 الشعوب األصل�ة

 مصطلح "الشعوب األصل�ة" محل نقاش مستف�ض ودراسة معمقة. وما من تع��ف عام وموحد له. ما زال 

ة مع ) بتمتع هذە الشعوب بحقوق اإل�سان ع� قدم المساوا2007( إعالن األمم المتحدة �شأن حقوق الشعوب األصل�ةو�قر 
ف الشعوب األصل�ة والدول. ومع ذلك، فإن ام المتبادل والعالقات الطيبة بني ي و�ر�ي إ� تع��ز االح�ت

ف الثقا�ف ه ال الشعوب األخرى إزاء التمي�ي
 �قّدم تع��فا لمصطلح "الشعوب األصل�ة". 

ي 
" الوارد �ف ي تمثلهم أن وصف مفهوم "األص�ي ي أجراها المقرر الخاص  وترى ال�ث�ي من الشعوب األصل�ة والمنظمات الىت الدراسة الىت

ف  ف ضد السكان األصليني ف ك��و، �شأن مشكلة التمي�ي ف وحما�ة األقل�ات التابعة لألمم المتحدة، الس�د مارتين�ي هو للجنة الفرع�ة لمنع التمي�ي
ي تعت�ب نفسها،  نظرا ألنها �شكل استمرارا تع��ف عم�ي مقبول. وحسب الدراسة فإن المجتمعات والشعوب واألمم األصل�ة "�ي تلك الىت

ي ته�من اآلن  ة عن فئات المجتمع األخرى الىت ف ي تطورت ع� أراضيها، متم�ي تار�خ�ا للمجتمعات السابقة للغزو والسابقة لالستعمار الىت
ي المجتمع و�ي مصممة ع� وقا�ة ما و 

ي الوقت الحا�ف فئات غ�ي مس�ِطرة �ف
ي أو ع� أجزاء منها. وُ�شكل �ف

رثته عن ع� هذە األرا�ف
 ألنماطها 

�
أجدادها من أراض وه��تها اإلثن�ة وتنميتهما ونقلهما إ� األج�ال القادمة باعتبارهما أساس استمرار وجودها كشعوب، وفقا

 الثقاف�ة ومؤسساتها االجتماع�ة ونظمها القانون�ة."

ي البلدان المستقلة ع� أن االتفاق�ة تنطبق ع�: من اتفاق�ة منظمة العمل الدول�ة المعن�ة بالشعوب األصل�ة والقبل� 1وتنص المادة 
 ة �ف

ها أوضاعها االجتماع�ة والثقاف�ة واالقتصاد�ة عن القطاعات األخرى  "(أ) ف ي تم�ي ي البلدان المستقلة، الىت
الشعوب القبل�ة �ف

، كل�ا أو جزئ�ا، عادات أو تقال�د خاصة بها، أو ق ي
ي تنظم مركزها القانوئف ف أو لوائح تنظ�م�ة من الجماعة الوطن�ة، والىت وانني

 خاصة؛

                                                
ي مجال المل��ة الفك��ة: تق��ر ال��بو عن بعثات تق�ي الحقائق �شأن المل��ة الف 68

ك��ة والمعارف انظر "احت�اجات أصحاب المعارف التقل�د�ة وتطلعاتهم �ف
ي قد تتخذها المعارف التقل�د�ة . وا23)"، الصفحة 1999-1998التقل�د�ة ( ي مخت� لمختلف األشكال الىت ح تقىف نظر أ�ضا قائمة و�ش

 من المرفق.  41)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 (الوث�قة
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ي تعت�ب شع��ا أصل�ة �سبب انحدارها من السكان الذين كانوا �قطنون البلد أو إقل�ما  (ب) ي البلدان المستقلة، الىت
الشعوب �ف

، ال  ي
، أ�ا كان مركزها القانوئف ي جغراف�ا ينت�ي إل�ه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود الحال�ة للدولة، والىت

 69تزال تحتفظ ببعض أو بكامل مؤسساتها االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة والس�اس�ة الخاصة بها."

: "ال يوجد تع��ف عام  ي وضعها برنامج األمم المتحدة للبيئة "الشعوب األصل�ة" كما ��ي ف قائمة االختصارات والمصطلحات الىت وتعرِّ
ي أو يرتبطون بمنطقة وموحد. وعادة ما ينظر إليها باعتبارها �شمل الم

جموعات الثقاف�ة ومن ينحدرون منها، الذين لهم استمرار تار��ف
معينة، أو جزء من منطقة معينة، والذين �سكنون المنطقة حال�ا أو كانوا �سكنونها ف�ما سبق إما قبل استعمارها أو ضمها أو جنبا إ� 

ضة لدولة أمة، أو �شك –جنب مع مجموعات ثقاف�ة أخرى أثناء تكون دولة   –ل مستقل أو منعزل إ� حد كب�ي عن تأث�ي الس�ادة المف�ت
ة، وظلوا بذلك  ف أمة، والذين، باإلضافة إ� ذلك، حافظوا جزئ�ا ع� األقل ع� صفاتهم اللغ��ة والثقاف�ة واالجتماع�ة/التنظ�م�ة المم�ي

�ة المح�طة بهم وعن الثقافة المه�م �ن إ� حد ما عن التجمعات الب�ش ف ي  –نة للدولة متم�ي األمة. كما أن المصطلح �شمل الشعوب الىت
ف بها جماعات أخرى." ي تع�ت ف نفسها كشعوب أصل�ة، وتلك الىت  70تعرِّ

ة تتسم بالصفات التال�ة ع� درجات  ف و�ستعمل البنك الدو�ي مصطلح "الشعوب األصل�ة" بمعىف عام لإلحالة إ� مجموعات مم�ي
 متنوعة: 

اف الغ�ي بهذە اله��ة؛ تع��ف الذات كأفراد من "1" ة واع�ت ف  مجموعة ثقاف�ة أصل�ة متم�ي

ي  "2"
وع و�الموارد الطب�ع�ة الموجودة �ف ي منطقة الم�ش

ي األجداد �ف
ة جغراف�ا أو بأرا�ف ف واالرتباط الجما�ي ببيئة سكن�ة مم�ي

؛ ي
 هذە البيئات السكن�ة واألرا�ف

 ة مستقلة عن مؤسسات المجتمع والثقافة السائدين؛ومؤسسات عرف�ة ثقاف�ة أو اقتصاد�ة أو اجتماع�ة أو س�اس� "3"

ي غالب األح�ان عن اللغة الرسم�ة للبلد أو اإلقل�م.  "4"
 71ولغة أصل�ة، مختلفة �ف

ي أعدها الصندوق الدو�ي للتنم�ة الزراع�ة  ، فتنص ع� أنه "تماش�ا IFADأما س�اسة اإل�فاد �شأن االندماج مع الشعوب األصل�ة، الىت
 وألغراض هذە الس�اسة، س�ستخدم اإل�فاد تع��فا عامال للشعوب األصل�ة �ستند إ� المعاي�ي التال�ة:  72دول�ةمع الممارسة ال

 األسبق�ة الزمن�ة، ف�ما يتعلق باحتالل منطقة معينة واستخدامها؛ -

، والدين والق�م الر  - ، الذي قد �شمل جوانب اللغة، والتنظ�م االجتما�ي ي
ف الثقا�ف وح�ة، وأنماط اإلنتاج، اإلدامة الطوع�ة للتم�ي

، والمؤسسات؛ ف  والقوانني

ة؛ - ف اف الجماعات األخرى أو سلطات الدولة بهذە الشعوب كجماعات متم�ي ، وكذلك اع�ت ي
 التع��ف الذائت

- ". ف  73التعرض لإلخضاع أو التهم�ش أو اإلبعاد أو االستبعاد أو التمي�ي

ي والشعوب األصل�ة: تنص س�اسة لإل 
ي ع� أنه: "... (أ) 74دماجبرنامج األمم المتحدة اإلنمائئ

تع�ش  أعدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائئ
ة جغراف�ا؛ (ب) و�ي تم�ل للمحافظة ع� مؤسساتها  ف ي أجدادها المتم�ي

الشعوب األصل�ة عادة (أو تحافظ ع� ارتباطها) بأرا�ف
ف بها داخل أراضيها؛ (ج) و�ي تتطلع عا ي تتم�ي ي والمؤس�ي االجتماع�ة واالقتصاد�ة والس�اس�ة الىت

ي والجغرا�ف
ها الثقا�ف ف دة لالحتفاظ بتم�ي

كة، فإنه ال يوجد  ف نفسها كشعوب أصل�ة أو قبل�ة. ورغم هذە الصفات المش�ت ؛ (د) و�ي تعرِّ ي ي المجتمع الوطىف
بدال من االندماج كل�ا �ف

ي كش
عوب أصل�ة أو قبل�ة باعتبارە مع�ارا تع��ف واحد مقبول للشعوب األصل�ة �ع�ب عن تنوعها كشعوب. وعادة ما ُينظر للتع��ف الذائت

                                                
ي البلدان المستقلة.  169من اتفاق�ة منظمة العمل الدول�ة رقم  1المادة  69

 �شأن الشعوب األصل�ة والقبل�ة �ف
ي االتفاقات المتعددة األطراف �شأن البيئة، الصفحة م�د مصطلحات برنامج  70

:  49األمم المتحدة للبيئة لفائدة مفاو�ف وهو متاح ع� الموقع التا�ي
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7569 . 

on Indigenous Peoples, World Bank 2005; John Henriksen: Key Principles in  Operational Policy 4.10انظر  71
Implementing ILO Convention No. 169, 2008. 

)، و�عالن األمم المتحدة �شأن حقوق 1989�شأن الشعوب األصل�ة والقبل�ة ( 169[هذە الحاش�ة جزء من التع��ف] اتفاق�ة منظمة العمل الدول�ة رقم  72
ي وضعتها مجموعة األمم المتحدة اإلنمائ�ة (2007عوب األصل�ة (الش )، ومنتدى األمم 2008)، المبادئ التوجيه�ة المتعلقة بقضا�ا الشعوب األصل�ة، الىت

ف الوكاالت المعن�ة بال ي بالقضا�ا األصل�ة (التابع لقسم الشؤون االقتصاد�ة واالجتماع�ة)، ومجموعة الدعم بني قضا�ا األصل�ة، وعقد المتحدة الدائم المعىف
ي س�ا

ي المتعلق بخطة العمل العالم�ة للشعوب األصل�ة (انظر المرفق األول). و�ستخدم الفاو نفس المعاي�ي �ف
ستها المتعلقة األمم المتحدة الدو�ي الثائف

> :  >). http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.pdfبالشعوب األصل�ة والقبل�ة (و�ي متاحة ع� الموقع التا�ي
 >. http://www.ifad.org/english/indigenous/documents/ip_policy_e.pdfمتاحة ع� موقع: < 73
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-متاحة ع� موقع:  74

energy/local_development/undp-and-indigenous-peoples-a-policy-of-engagement.html . 

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7569
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/local_development/undp-and-indigenous-peoples-a-policy-of-engagement.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/local_development/undp-and-indigenous-peoples-a-policy-of-engagement.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/local_development/undp-and-indigenous-peoples-a-policy-of-engagement.html
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كز  ة أخرى مثل "اللغة المنطوقة" و"الموقع أو ال�ت  أساس�ا لتحد�د ما إذا كانت المجموعات تعت�ب أصل�ة أو قبل�ة، إ� جانب معاي�ي متغ�ي

 ." ي
 الجغرا�ف

و رقم  ي قانون ب�ي
جماع�ة للشعوب األصل�ة المشتقة من اعتماد نظام لحما�ة المعارف ال�شأن  2002يوليو  24المؤرخ  27811وجاء �ف

و، وتحتفظ بثقافتها،  الموارد البيولوج�ة أن "الشعوب األصل�ة" �ي "شعوب أصل�ة تتمتع بحقوق كانت موجودة قبل إ�شاء دولة ب�ي
ي ال اتصال بها، إضافة ي عزلة عن طواع�ة أو الىت

ي تع�ش �ف ف به��تها هذە. و�شمل الشعوب الىت إ�  وتق�م بمنطقة محددة وتع�ت
" أو أي كلمة أخرى من هذا  " أو "مح�ي ي

" أو "سل�ف ي " أو "تقل�دي" أو "إثىف ي
" �شمل "بدائئ الجماعات ال��ف�ة والمحل�ة. ومصطلح "أص�ي

 القب�ل و�جوز استخدامه كمرادف لها. 

) : " بما ��ي ي
" هو مصطلح ذو صلة بالموض�ع. و�عّرف قاموس أ�سفورد كلمة "بدائئ ي

...] �قال بالنسبة ) "[1ومصطلح "الشعب البدائئ
ي أرض ما منذ العصور القد�مة؛ مح�ي بحت، أص�ي 

[...] �قطن بلدا أو �حتله قبل ) "2"؛ (للشعوب والنباتات والحيوانات: أي موجود �ف
ي ومن جاء بهم ف ألرض ما أو من ينت�ي إليهم) 3"؛ (وصول المستعمر األوروئب ف أو أول سكان معروفني ) 4؛ (ُ�طلق ع� السكان األصليني

ال�ا أو لغاتهم، أو له عالقة بهم، أو �شكل سمة من سماتهم. " ي أس�ت
ف �ف  "ينت�ي إ� السكان األصليني

ي كندا �شمل من دستور كندا ع� أن " 35وتنص المادة 
ف الشعوب البدائ�ة �ف وحددت  ". شعوب كندا من الهنود واإلن��ت والمختلطني

ف المنشأة سنة  : " 1996اللجنة المل��ة ال�ند�ة المعن�ة بالسكان األصليني ي �ستهدفها ع� النحو التا�ي ال��انات الس�اس�ة المجموعة الىت
ي أم��كا الشمال�ة

ي انبثقت ع�ب التار�ــــخ من الشعوب األصل�ة �ف  ."والثقاف�ة األساس�ة الىت

ي تعت�ب نفسها، نظرا ألنها �شكل استمرارا تار�خ�ا للمجتمعات السابقة للغزو والسابقة والجماعات والشعوب واألمم األصل�ة �ي تلك ال ىت
ي 

ي أو ع� أجزاء منها. وُ�شكل �ف
ي ته�من اآلن ع� هذە األرا�ف ة عن فئات المجتمع األخرى الىت ف ي تطورت ع� أراضيها، متم�ي لالستعمار الىت

ي المجتمع و�ي مصمم
ة ع� وقا�ة ما ورثته عن أجدادها من أراض وه��تها اإلثن�ة وتنميتهما الوقت الحا�ف فئات غ�ي مس�ِطرة �ف

 ألنماطها الثقاف�ة ومؤسساتها االجتماع�ة ونظمها 
�
ونقلهما إ� األج�ال القادمة باعتبارهما أساس استمرار وجودها كشعوب، وفقا

 75القانون�ة. 

 التعدي

ي مجال حق حسب قاموس بال�س لو، فإن التعدي هو فعل �مس بحق من الحق
ي المل��ة الفك��ة. و�ف

وق االستئثار�ة لصاحب حق �ف
المؤلف والحقوق المجاورة بالتحد�د، فإن التعدي فعل يرتكب �شأن مصنف مح�ي بناء ع� حق المؤلف أو موض�ع مح�ي بناء ع� 

ي الوقت الذي �كو 
خ�ص الزما. الحقوق المجاورة دون ترخ�ص من صاحب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة المعن�ة �ف ن ف�ه هذا ال�ت

ي حد ذاته)، بل أ�ضا ع� 
ة (عن إنجاز فعل غ�ي مرخص به �ف وقد ال تكون المسؤول�ة عن التعدي فقط ع� أساس المسؤول�ة المبا�ش

 76أساس "المسؤول�ة بالمشاركة" أو "المسؤول�ة باإلنابة". 

ي الوضع الطب��ي 
 الظروف �ن

 للمادة 
�
ي اتفاق�ة التن�ع البيولمن  2وفقا ي توجد فيها المواد الجين�ة 1992( و�ب ي "الظروف الىت " تعىف ي الوضع الطب��ي

)، فإن "الظروف �ف
ة".  ف ي تطور فيها خصائصها المم�ي ي المح�طات الىت

ي حالة األنواع المدّجنة أو المستنبتة، �ف
 داخل النظم اإل�كولوج�ة والموائل الطب�ع�ة، �ف

ي غ�ي الملموس
اث الثقا�ن  ال�ت

ء "�أخذ أو �ملك شكال حسب قاموس بال�س لو  ي ء بدون شكل مادي. أما "ملموس"، فُ�عّرف ك�ش ي
، فإن "غ�ي ملموس" �ح�ل إ� �ش

 ماد�ا �مكن لمسه ورؤ�ته و�درا�ه باللمس."

ي غ�ي الماديوتعرف 
اث الثقا�ف �بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) لحما�ة ال�ت اث 2003، لسنة اتفاق�ة منظمة األمم المتحدة لل�ت ، "ال�ت

ي غ�ي الملموس" بأنه "الممارسات والتصورات وأشكال التعب�ي والمعارف والمهارات
وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات  -الثقا�ف

ي غ�ي الم -وأما�ن ثقاف�ة
اث الثقا�ف . وهذا ال�ت ي

ها الجماعات والمجموعات، وأح�انا األفراد، جزءا من تراثهم الثقا�ف ي تعت�ب ادي المتوارث الىت
ج�ال عن ج�ل تبدعه الجماعات والمجموعات من جد�د بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلها مع الطب�عة وتار�خها، وهو ين�ي 

ي الحسبان 
�ة. وال يؤخذ �ف ي والقدرة اإلبداع�ة الب�ش

ام التن�ع الثقا�ف لديها اإلحساس به��تها والشعور باستمرار�تها، و�عزز من ثم اح�ت

                                                
، وث�قة صادالل 75 ف ف ضد السكان األصليني ف وحما�ة األقل�ات التابعة لألمم المتحدة ودراستها المتعلقة بمشكلة التمي�ي رة عن األمم جنة الفرع�ة لمنع التمي�ي

 ). 1986( 379، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 المتحدة، الوث�قة
76 WIPO Guide to the Copyright and Related Right Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms, p. 293. 
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ي غ�ي المادي الذي يتفق مع الصكوك الدول�ة القائمة المتعلقة بحقوق اإل�سان، ومع أل 
اث الثقا�ف غراض هذە االتفاق�ة سوى ال�ت

ف الجماعات والمجموعات واألفراد والتنم�ة المستدامة".  ام المتبادل بني  مقتض�ات االح�ت

ي مجاالت 
ي غ�ي الملموس" �ف

اث الثقا�ف : أ) التقال�د وأشكال التعب�ي الشفه�ة بما فيها اللغة وحسب االتفاق�ة، يتج� "ال�ت منها ما ��ي
ي غ�ي الملموس؛ ب) وفنون األداء؛ ج) والممارسات االجتماع�ة والطقوس واالحتفاالت؛ (د) والمعارف 

اث الثقا�ف كواسطة للتعب�ي عن ال�ت
 والممارسات المتعلقة بالطب�عة وال�ون؛ ه) والحرف التقل�د�ة. 

 السالمة

ات بدون ترخ�ص ع� المصنفات.  الحق ي منع إدخال تعد�الت أو تغي�ي
ي السالمة هو الحق �ف

 1949و�عد مراجعة بروكسل سنة  77�ف
ي من شأنها 1971( التفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ة ض�ف إ� االتفاق�ة منع األفعال األخرى الضارة بالمصنفات والىت

�
)، أ

ف المؤلف وسمعته   (ثان�ا)). 6(المادة المساس ��ش

 مبادئ توجيه�ة �شأن المل��ة الفك��ة للنفاذ وتقاسم المنافع

أ�دت لجنة المعارف منذ جلستها األو� أن تضطلع ال��بو بمهمة وضع مبادئ توجيه�ة �شأن المل��ة الفك��ة للنفاذ وتقاسم المنافع. 
ح أن تقوم تلك المبادئ التوجيه�ة ع� استقصاءات منتظمة  ي شكل قاعدة ب�انات واق�تُ

لالتفاقات التعاقد�ة الفعل�ة والنموذج�ة �ف
 . ي   78تعدها ال��بو وتجمع فيها اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع المتعلقة بالتن�ع البيولو�ب

وع أول عد م�ش
�
ي حددتها لجنة المعارف لوضع هذە المبادئ التوجيه 79وأ . 80�ةلتلك المبادئ التوجيه�ة يرا�ي المبادئ التطب�ق�ة الىت

ة للجنة المعارف.   ألغراض الدورة السابعة ع�ش
�
وع الحقا   81وُحّدث ذلك الم�ش

والغرض من تلك المبادئ التوجيه�ة هو أن تخدم موّردي الموارد الوراث�ة ومتلقيها عندما يتفاوضون و�ضعون عنا� المل��ة الفك��ة 
ي يتفقون عليها للنفاذ إ� الموارد الوراث�ة وتقاس وط الىت ي ال�ش

ف تلك المبادئ قضا�ا �ف م المنافع الناجمة عن ذلك و�صوغونها. وتبنيّ
ي من المرجح أن يواجهها موّردو الموارد الوراث�ة ومتلقوها عندما يتفاوضون ع� اتفاق أو عقد أو ترخ�ص . المل��ة الفك��ة التطب�ق�ة الىت

ف الوطن�ة واختالف المصالح العمل�ة للموّردين والمتل ف إ� طائفة ع��ضة من الخ�ارات عند التفاوض ع� األحكام و�ؤدي تن�ع القوانني قني
وط  ي ضمان أن �قوم تقاسم المنافع ع� �ش

وص�اغتها. وعل�ه، قد تدعم تلك المبادئ التوجيه�ة موّردي الموارد الوراث�ة ومتلقيها �ف
ي 

 واحدا� أو مجموعة من الخ�ارات �ف
�
 هذا الصدد. منصفة يتفق عليها الطرفان، ول�نها ال تقدم نموذجا

ي الحقوق الس�اد�ة للدول ع� مواردها الطب�ع�ة، 
ي تلك المبادئ التوجيه�ة ع� نحو يؤثر �ف

ء �ف ي
ي تفس�ي أي �ش

وفضً� عن ذلك، ال ينب�ف
وط وأحكام للنفاذ وتقاسم المنافع. وتلك المبادئ التوجيه�ة �ي طوع�ة وتوض�ح�ة وحسب. ول�س من  ي فرض �ش

ي ذلك حقها �ف
بما �ف

�عات الدول�ة أو اإلقل�م�ة أو الوطن�ة المعن�ة. شأنها أن ت   82حل محل الت�ش

ا ما ترتبط المعارف التقل�د�ة بالموارد الوراث�ة، مما يوفر معلومات ق�مة عن ك�ف�ة وقا�ة الموارد الوراث�ة والحفاظ عليها  وكث�ي
�ة.   84د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة. وتنطبق المبادئ التوجيه�ة أ�ضا ع� المعارف التقل� 83واستخدامها لصالح الب�ش

اءات  التصن�ف الدو�ي لل�ب

اءات هو "نظام هر�ي ينقسم ف�ه عالم التكنولوج�ا برمته إ� أقسام وأصناف وأصناف فرع�ة وفئات. وهو أداة  التصن�ف الدو�ي لل�ب
ي حالة التقن�ة الصناع

اءات عند البحث �ف جاع وثائق ال�ب  85�ة السابقة."للبحث بأ�ة لغة وال بد منه الس�ت

                                                
77 The Berne —Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights

Convention and Beyond, Oxford, Vol. I., p.602 
 . WIPO/GRTKF/IC/2/3من الوث�قة  133انظر الفقرة  78
وع مبادئ توجيه�ة �شأن المل��ة الفك��ة للنفاذ والتقاسم العادل للمنافع).  WIPO/GRTKF/IC/7/9انظر الوث�قة  79  (الموارد الوراث�ة: م�ش
ي الوث�قة  80

 ، WIPO/GRTKF/IC/2/3انظر المبادئ التطب�ق�ة �ف
�
 . 50باء، الصفحة  –الفصل خامسا

وع مبادئ توجيه�ة �شأن المل��ة الفك��ة للنفاذ والتقاسم العادل للمنافع: ص�غة  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوث�قة  81 (الموارد الوراث�ة: م�ش
 محّدثة). 

 المرجع السابق.  82
 من المرفق.  4المرجع السابق، الصفحة  83
 . /IC/17/INF/12WIPO/GRTKFانظر الوث�قة  84
 ). PatentScopeم�د ركن براءات ال��بو ( 85
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اءات بموجب  ئ التصن�ف الدو�ي لل�ب اءاتوأ��ش غ الخاص بالتصن�ف الدو�ي لل�ب اس�ب ) منه 1(2. وتنص المادة 1971لسنة  اتفاق اس�ت
: "يتضمن التصن�ف: " اع المؤرخة 1ع� ما ��ي اءات االخ�ت  ألحكام االتفاق�ة األورو��ة للتصن�ف الدو�ي ل�ب

�
ئ طبقا  19" النص الذي أ��ش

(�شار إليها ف�ما ��ي بعبارة "االتفاق�ة األورو��ة") والذي أصبح ساري المفعول و��ش بمعرفة سكرت�ي عام المجلس  1954�ب سنة د�سم
ي أول سبتم�ب سنة 

ي �ف ف التنف�ذ طبقا ألحكام المادة 2؛ "1968األوروئب ي دخلت ح�ي ) من االتفاق�ة األورو��ة وذلك 2(2" التعد�الت الىت
ف التنف�ذ؛ "قبل دخول هذا االتف ي تجري بعد ذلك طبقا للمادة 3اق ح�ي ف التنف�ذ وفقا ألحكام المادة  5" التعد�الت الىت ي تدخل ح�ي والىت

6 ." 

 المعاهدة الدول�ة �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة

ف لمؤتمر منظمة األغذ�ة اعُتمدت المعاهدة الدول�ة �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة من قبل الد ورة الحاد�ة والثالثني
ي 

ي عام 2001نوفم�ب  3والزراعة لألمم المتحدة �ف
ف النفاذ �ف : (2004، ودخلت ح�ي اف  )1. وتر�ي المعاهدة إ� تحقيق ما ��ي االع�ت

ي تغذي العالم؛ ( ي تن�ع المحاص�ل الىت
ف �ف ف 2باإلسهام الضخم للمزارعني و�د المزارعني ف ومستولدي النباتات والعلماء  ) ووضع نظام عال�ي ل�ت

ي �جنوها من استخدام تلك المواد الوراث�ة مع 3ب�مكان�ة الحصول ع� الموارد الوراث�ة النبات�ة؛ ( ف المنافع الىت ) وضمان تقاسم المتلقني
ي �شأت فيها تلك المواد أصال.   86البلدان الىت

 النشاط االبتكاري

اءة، و�تعلق بمسألة أن �كون إن النشاط االبتكاري (و�شار إل�ه كذلك بمصطلح  "عدم البداهة") هو أحد معاي�ي الحما�ة بموجب ال�ب
 لشخص من أهل المهنة. 

�
اع بديه�ا   87االخ�ت

 للمادة 
�
 ألهل  33ووفقا

�
 ع� �شاط ابتكاري "إذا لم �كن بديه�ا

�
اع المطلوب حمايته منط��ا اءات، �عد االخ�ت من معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ي التار 
ف االعتبار". المهنة �ف ي الالئحة التنف�ذ�ة بعني

 �ــــخ المقرر، وذلك مع أخذ حالة التقن�ة الصناع�ة كما �ي محددة �ف

اءات األورو��ةمن  56وتنص المادة  ع� تع��ف مشابه. و�ستخدم هذا  103من قانون الوال�ات المتحدة رقم  35والمادة  اتفاق�ة ال�ب
 ."  88األخ�ي المصطلح المماثل "موض�ع غ�ي بدي�ي

خ�ص  اتفاقات ال�ت

ي �حق للموّرد منحها، ومنها  خ�ص بأنها اتفاقات تحدد بعض االستخدامات الم�ح بها للمواد أو الحقوق الىت توصف اتفاقات ال�ت
خ�ص باستخدام المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد  خ�ص باستخدام الموارد الوراث�ة كأدوات للبحث، أو اتفاقات ال�ت اتفاقات ال�ت

ها من حقوق المل��ة الفك��ة. الورا  89ث�ة أو غ�ي

 التقي�دات

طه، وق�د. وتح�ل كلمة "القيود"، إ�  د أو وضعه أو �ش حسب قاموس بال�س لو، ُ�ح�ل "التقي�د" إ� إجراء فرض القيود، وخاص�ة التق�ُّ
ف مصالح أصحاب الحقوق ومن أجل الحفاظ ع� التوازن �شكل منا 90جانب "االستثناءات"، إ� "الحدود" أو "التحد�دات".  سب بني

ي �جوز فيها  ف حق المؤلف ببعض التقي�دات ع� الحقوق المال�ة، أي الحاالت الىت ف بالمصنفات المحم�ة، �سمح قوانني والمنتفعني
 91االنتفاع بالمصنفات المحم�ة دون ترخ�ص من صاحب الحق سواء مقابل دفع مكافأة أو دون دفعها. 

، و�التا�ي السماح 1971( ات األدب�ة والفن�ةاتفاق�ة برن لحما�ة المصنفوتنص  ف ي �مكن فيها تقي�د حقوق المؤلفني ) ع� الظروف الىت
ي �مكن أن ُيتخذ فيها إجراء للتقي�د.  92باالستعماالت الحرة.  درج هذا  93وقد ُوضع اختبار من ثالث خطوات لتحد�د الظروف الىت

�
وأ

                                                
 من المعاهدة.  1المادة  86
ي دل�ل ال��بو للمل��ة الفك��ة، منشور ال��بو رقم  20انظر الصفحة  87

 . 2008)، لسنة E( 489�ف
:  103من قانون الوال�ات المتحدة األم��ك�ة رقم  35انظر المادة  88 المتاح ع� الموقع التا�ي

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2158.html . 
 . WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوث�قة  89
90 "Exceptions and Limits to Copyright and Neighboring Rights"الوث�قة ، �ن��ي ، WPPT/IMP/1-WCT ، دراسة من إعداد بي�ي س�ي

 . 2الصفحة 
 . >https://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html<المجاورة:  موقع ال��بو الخاص بحق المؤلف والحقوق 91
 ). 1(10المادة  92
 ). 2(9المادة  93
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ي المادة 
(اتفاق ت��بس)  لعالم�ة �شأن جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارةاتفاق منظمة التجارة امن  13االختبار أ�ضا �ف

، كاختبار لالستثناءات والتقي�دات ع� جميع الحقوق المال�ة بناء ع� حق المؤلف. معاهدة ال��بو �شأن حق المؤلفمن  10والمادة 
ي المادة 

ي من  16و�ف
ي التسج�الت الصوت�ة، ، �غ�ي امعاهدة ال��بو �شأن األداء والتسج�ل الصوئت ي األداء ومنت�ب

الختبار أ�ضا حقوق فنائف
ي تنص عليها المعاهدة.   94الىت

 اتفاقات نقل المواد

ا�ات تجار�ة وأ�اد�م�ة �شمل نقل المواد البيولوج�ة، مثل الجبلة الجرثوم�ة وال�ائنات  ي �ش
م �ف اتفاقات نقل المواد �ي اتفاقات ت�ب

وط للنفاذ إ� مجموعات الجبلة الجرثوم�ة المتاحة للجمهور أو  الدق�قة ومستنبتات الخال�ا، لتبادل ف موّرد ومتلق، ووضع �ش المواد بني
 . ي وضعها الطب��ي

ووضعت ال��بو قاعدة ب�انات باتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع المتعلقة بالتن�ع  95بنوك الحبوب أو الموارد الوراث�ة �ف
ي تحتوي ع� أحكام تعاقد�ة تت ي الىت ووضعت منظمة األغذ�ة والزراعة (الفاو) االتفاق  96علق بنقل الموارد الوراث�ة واستخدامها. البيولو�ب

ي سنة 
ع� النحو الالزم لتنف�ذ المعاهدة الدول�ة �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة  2006الموحد لنقل الموارد واعتمدته �ف

وجيه�ة �شأن التوصل إ� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع لخطوط بون التو�تضمن المرفق األول  97). 2001(
 عنا� تتعلق باتفاقات نقل المواد.  الناشئة عن استعمالها

 الحد األدئن لمجموعة الوثائق

اءات، �مكن تع��ف الحد األدئف لمجموعة الوثائق بأنها "الوثائق   لم�د معاهدة ال��بو للتعاون �شأن ال�ب
�
ي ع� إدارة البحث وفقا الىت

الدو�ي أن تبحث فيها عن حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة الوجيهة. وتنطبق كذلك ع� إدارات الفحص التمه�دي الدو�ي ألغراض 
ها المكتب ي قائمة ين�ش

اءات الواردة �ف ي ال �شمل سندات ال�ب اءات المنشورة واإلصدارات الىت  الفحص. وتضم تلك الوثائق بعض وثائق ال�ب
ي القاعدة 

. و�رد الحد األدئف لمجموعة الوثائق �ف اءات." 34الدو�ي   98من الالئحة التنف�ذ�ة لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب

اءات الحد األدئف لمجموعة الوثائق بأنه "مجموعة  وتعّرف المبادئ التوجيه�ة �ِشأن البحث الدو�ي بناء ع� معاهدة التعاون �شأن ال�ب
ي ترتب بانت ي المقام األول الوثائق الىت

ي الوثائق، و�ي �ف
 للمحتوى المقصود �ف

�
ي يتاح النفاذ إليها بانتظام) ألغراض البحث وفقا ظام (أو الىت

اءات." ي ال �شمل سندات ال�ب ي المنشورات الدور�ة وغ�ي ذلك من اإلصدارات الىت
اءات مدعومة بعدد من المقاالت الصادرة �ف   99وثائق ال�ب

اير  ي ف�ب
ي ع� ، توصل اجتما 2003و�ف

ي دورته السابعة إ� اتفاق مبدئئ
اءات �ف ي ظل معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ع اإلدارات الدول�ة العاملة �ف
ي الحد األدئف لمجموعة الوثائق 

اءات �ف ي ال �شمل سندات ال�ب ي الجزء الخاص باإلصدارات الىت
ي إدراج المعارف التقل�د�ة �ف

أنه ينب�ف
ي المعاهدة اآلنف ذكرها. 

ي  100المنصوص عليها �ف
ت الوث�قة "الحد األدئف لمجموعة الوثائق المنصوص عليها �ف فع� سب�ل المثال، اعت�ب

اءات  ي مجا�ي البحث والفحص" المجلة الهند�ة للمعارف  –معاهدة التعاون �شأن ال�ب
قائمة الدور�ات: الدور�ات المستخدمة �ف

ي ال  اءات.  التقل�د�ة والمجلة ال�ور�ة للمعارف التقل�د�ة من اإلصدارات الىت  �شمل سندات ال�ب

 األقل�ة

، وتعامل أح�انا بط��قة مختلفة  ي بعض النوا�ي
�ش�ي مصطلح "األقل�ة" حسب قاموس بال�س لو إ� مجموعة مختلفة عن األغلب�ة �ف

ي وضع ال تتمتع ف�ه باله�منة، و�تمتع أعض
اؤها نت�جة لذلك. واألقل�ة �ي مجموعة �قل عدد أفرادها عن بق�ة سكان دولة ما و�ي �ف

ي السكان وهم �حافظون ولو بصورة ضمن�ة ع� شكل من أشكال التضامن 
بخصائص إثن�ة ودين�ة ولغ��ة تختلف عن خصائص با�ت

 101الموجه نحو صون ثقافتهم أو تقال�دهم أو دينهم أو لغتهم. 

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

and Related Rights Terms, p. 313. 
 . WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12انظر الوث�قة  95
96  :  . >https://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html<متاحة ع� الموقع التا�ي
97  :  . be623e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتاح ع� الموقع التا�ي
98  :  . >https://www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html#M<الم�د متاح ع� الموقع التا�ي
99  

�
اءات (السار�ة منذ  1.2 -انظر الفقرة تاسعا  ). 1998سبتم�ب  18من المبادئ التوجيه�ة �شأن البحث الدو�ي بناء ع� معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ي معاهدة التعاون �شأن ال�ب  100
 . PCT/MIA/9/4اءات الوث�قة الحد األدئف لمجموعة الوثائق المنصوص عليها �ف

، المقرر الخاص السابق لألمم المتحدة،  101 ي
 The Protection of Minorities and، اقتبس عنه دي�ت كوغلمان،1979فرا�شسكو كابوتورئت

Indigenous Peoples Respective Cultural Diversity, A. Von Bogdandy and R. Wolffrum, (eds), Max Planck Year 
Book of United Nations Law, Vol. 11, 2007, p.237 
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ف إ� أقل�ات قوم�ة أو إثن�ة وأقل�ات دين�ة ولغ� ووفقا  ، �حق لألقل�ات التمتع 1992لعام  �ةلإلعالن المتعلق بحقوق األشخاص المنتمني
 . ف و�جب ع� الدول حما�ة وجود األقل�ات وحما�ة ه��تها القوم�ة أو اإلثن�ة أو  102بثقافتها دون تدخل أو أي شكل من أشكال التمي�ي

ئ الظروف المالئمة للنهوض بتلك اله��ة.  ي أراضيها و�جب أن تهىي
 103الثقاف�ة أو الدين�ة أو اللغ��ة �ف

ي تع�ش فيها أقل�ات إثن�ة أو دين�ة أو 1966( الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة والس�اس�ةللعهد ووفقا  ي تلك الدول الىت
)، ال �مكن �ف

لغ��ة حرمان أشخاص ينتمون إ� مثل تلك األقل�ات من حق التمتع بثقافتهم أو الدعوة لدينهم أو ممارسته أو استخدام لغتهم 
اك مع أعضاء آخ��ن من مجموعته  104م. باالش�ت

وع  التملك غ�ي الم�ش

تب ع�  ي الم�ت ف ي القانون اإلنكل�ي
ر الشخ�ي �ف ي "ال�ف ي مجال المل��ة الفك��ة �عىف

وع" �ف ي قاموس بال�س لو أن "التملك غ�ي الم�ش
جاء �ف

ها للحصول ع� أر�اح عن ط��ق  استخدام معلومات أو أفكار غ�ي قابلة للحما�ة بموجب حق المؤلف تجمعها مؤسسة ما وتن�ش
وعة مع مؤسسة أخرى، أو �سخ مصنف لم �طالب مبدعه بمنحه حقوق استئثار�ة أو لم �حصل عليها بعد. الم نافسة غ�ي الم�ش

) : وع �ي ) أن �أخذ المد� 2) أن �كون المد�ي قد استثمر وقته أو ماله أو جهدە الستخراج المعلومات، (1وعنا� التملك غ�ي الم�ش
ر من المنافسة �سبب أخذ المعلومات."3ر مماثل، (عل�ه المعلومات دون الق�ام باستثما  ) أن �كون المد�ي قد ت�ف

وع  ي. فالتملك غ�ي الم�ش ف ي نظام القانون اإلنكل�ي
وعة �ف وع هو جزء من قانون المنافسة غ�ي الم�ش ر الناجم عن التملك غ�ي الم�ش وال�ف

�ف لمل��ة شخص  وع أو غ�ي �ش اض غ�ي م�ش ا ع� استخدام أو اق�ت
�
ي ال ينطوي إذ ي القضا�ا الىت

ا ما �ستخدم إلقامة الدعوى �ف ما، وكث�ي
وع أو تمل�ا عن ط��ق  اضا غ�ي م�ش وع اق�ت ي حد ذاتها. وقد �كون التملك غ�ي الم�ش

تنطوي ع� التعدي ع� حق من حقوق المل��ة �ف
ي الواقع ملك شخص آخر. 

 الغش ألموال أو ممتل�ات مؤتمن عليها لدى شخص ما و�ي �ف

وع القانون المعنون  3ف المادة ثال، تعرّ وع� سب�ل الم ي �ي النكامن م�ش
ي لحما�ة المعارف التقل�د�ة �ف

 2009، لسنة إطار قانوئف
وع" بأنه "" " تحقيق 2" ا�تساب المعارف التقل�د�ة أو تمل�ها أو استخدامها ع� نحو ينتهك أحكام هذا القانون، "1"التملك غ�ي الم�ش

ل�د�ة أو تمل�ها أو استخدامها عندما �كون الشخص الذي ا�تسب تلك المعارف أو تمل�ها أو استخدمها فوائد من ا�تساب المعارف التق
ي حالة استحالة عدم علمه بذلك أو أن �كون مرتكبا إلهمال 

ع� علم بأنها مكتسبة أو ممتل�ة أو مستخدمة بوسائل غ�ي عادلة أو �ف
�فة �حقق فوائد غ�ي عادلة أو غ�ي منصفة من خالل المعارف " أي �شاط تجاري مخالف للمم3�سبب عدم علمه بذلك، " ارسات ال�ش

 105التقل�د�ة."

 106سوء االستخدام

اع إما لتمد�د الحق االحتكاري الممن�ح ع�  اءة اخ�ت ي "االنتفاع ب�ب اءات �عىف ي مجال ال�ب
ي قاموس بال�س لو أن "سوء االستخدام" �ف

جاء �ف
وع ل�شمل سلعا غ�ي محم�ة  ف مكافحة االحتكار." و�صفة عامة، ينص قاموس بال�س لو ع� أنه: نحو غ�ي م�ش اءة أو النتهاك قوانني بال�ب

"االستخدام غ�ي الالئق، بط��قة غ�ي مقصودة أو ال �مكن توقعها." وتعّرف القوام�س سوء االستخدام بأنه عموما استخدام خا�ئ أو 
ح إساءة االستخدام أ�ضا إ� استخدام غ�ي الئق أو مفرط، أو إ� األفعال غ�ي صحيح أو غ�ي الئق، أو إساءة التطبيق. وقد �ش�ي مصطل

ي تغ�يّ غرض ء الىت ي  أو وظ�فته األصل�ة.  ال�ش

                                                
ت دين�ة ولغ��ة، اعتمد بموجب قرار الجمع�ة العامة قلياى ألأو إثن�ة و�قومية ت قلياألى إلمنتمين ص األشخاق ابحقوق لمتعل) من اإلعالن ا1(2المادة  102

ي د�سم�ب  47/135
 . 1992المؤرخ �ف

 ) من المرجع ذاته. 1(1المادة  103
 2200A، اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمع�ة العامة العهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة والس�اس�ةمن  27المادة  104

)XXI ي
ي  1966د�سم�ب  16) المؤرخ �ف

ف النفاذ �ف  . 1976مارس  23ودخل ح�ي
ي لحما�ة المعا 2009يناير  01وث�قة العمل، النسخة المؤرخة  105

ي �ي النكا". "إطار قانوئف
 رف التقل�د�ة �ف

حت بعض الوفود، مثل وفد إندون�س�ا ووفد المكس�ك، إضافة مصطلح "سوء االستخدام" إ� نص الوث�قة "حما�ة المعارف التقل�د�ة: األهد 106 اف اق�ت
ال�ا الحظ أن سوء االستخدام مصطلح WIPO/GRTKF/IC/18/5والمبادئ المعدلة" (الوث�قة  ي س�اق اتفاق�ة التن�ع ). غ�ي أن وفد أس�ت

اسُتخدم �ف
ن بها من مع وع النص ق�د التفاوض حول نظام دو�ي �شأن النفاذ وتقاسم المنافع المتأت�ة من الموارد الوراث�ة وما �ق�ت ي م�ش

ي �ف ارف تقل�د�ة. البيولو�ب
، أما التملك غ�ي ال ف ف الطرفني وط المتفق عليها بني ة واستخدم لإلشارة إ� األفعال المناف�ة لل�ش وع ف�ش�ي تحد�دا إ� اال�تساب من غ�ي موافقة مستن�ي م�ش

انهما بالمل��ة الفك��ة ول�س من ح�ث النفاذ إ� ا ي س�اق هذە اللجنة ومن ح�ث اق�ت
ف �ف ي مناقشة معىف المصطلحني

ي �ف
لمعارف مسبقة. ودعا إ� الم�ف

نة بالموارد الوراث�ة.   التقل�د�ة المق�ت
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 التعد�ل

. وتنص المادة  ء ما (قاموس بال�س لو). وهو مصطلح مرادف ل�لمة تغي�ي ي
اتفاق�ة برن لحما�ة (ثان�ا) من 6التعد�ل هو تغي�ي �ش

اض ع� كل تح��ف أو �ش��ه أو أي تعد�ل 1971( المصنفات األدب�ة والفن�ة ي االع�ت
ف �ف ) ع� جملة من الحقوق، منها حق المصنِّ

فه أو �سمعته.   آخر لمصنفه �كون ضارا� ��ش

 التح��ف

اعه وال س�ما ال�تاب أو أي  ف ء ما أو ان�ت ي
ي إ� كل فعل مؤداە قطع جزء من �ش ف �ش�ي مصطلح "التح��ف" حسب قاموس أ�سفورد اإلنكل�ي

ي يتمتع بها وث� ات الحقوق األدب�ة الىت ف قة أخرى؛ وتغي�ي جزء من المحتوى أو المعىف أو طمسه. والحما�ة من التح��ف �ي إحدى م�ي
 ). 1971( اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ة(ثان�ا) من 6المؤلف وفقا للمادة 

ام المتبادل  االح�ت

ف الس�ي إ� 2007( ب األصل�ةإعالن األمم المتحدة �شأن حقوق الشعو �عت�ب  ام المتبادل مع�ارا لإلنجاز يتعني ي ديباجته، االح�ت
)، �ف

ف أو أ��� �كنان نفس المشاعر لبعضهما البعض؛ و�ق�مان عالقة متبادلة  ا�ة. وتتعلق كلمة "متبادل" �شخصني ي جو يتسم بال�ش
تحق�قه �ف

ي).  ف  (قاموس أ�سفورد اإلنكل�ي

وط المتفق عليها  ال�ش

ي من  15تقر المادة  ي تق��ر الحصول ع� الموارد الوراث�ة، وتنص فضً� 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
) �سلطة الحكومات الوطن�ة �ف

 بأحكام هذە المادة". وأشارت  –حيثما يتم  –عن ذلك ع� أن "�كون هذا الحصول 
�
وط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهنا ع� أساس �ش

وط المتفق عليها ع� أساس متبادل. أمانة اتفاق�ة التن�ع البيولو  ي إ� أن العقود �ي أ��� ط��قة شائعة لتسج�ل ال�ش ي المواد  107�ب
وترد �ف

ي  44إ�  41من 
خطوط بون التوجيه�ة �شأن التوصل إ� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها �ف

وط المتفق عل  يها. بعض المتطلبات األساس�ة لل�ش

بروتوكول ناغ��ا �شأن الحصول ع� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها من  18وتتناول المادة 
ي  وط التال�ة: "2010( الملحق باتفاق�ة التن�ع البيولو�ب وط المتفق عليها وفقا لل�ش ع� األطراف، لدى تنف�ذها  -1) االمتثال لل�ش

ف بها ع�  7والمادة  6" من المادة 1ز)"( 3للفقرة  أن �شجع موردي الموارد الجين�ة و/أو المعارف التقل�د�ة المرتبطة بها والمنتفعني
ي  عات، وتتضمن هذە األحكام: (أ) الوال�ة القضائ�ة الىت ف وط المتفق عليها، حسب االقتضاء، لتغط�ة �س��ة ال�ف إدراج أحكام �شأن ال�ش

��ة المنازعات؛ (ب) القانون الواجب التطبيق؛ و/أو (ج) خ�ارات لتس��ة المنازعات بطرائق بد�لة، مثل ستخضع لها أي عمل�ات لتس
تكفل األطراف إتاحة إمكان�ة اللجوء إ� العدالة بموجب نظمها القانون�ة، بما يتفق ومتطلبات الوال�ة القضائ�ة  -2الوساطة أو التحك�م. 

ي حاالت المنازعات الناشئة
وط المتفق عليها.  المطبقة، �ف تتخذ األطراف تداب�ي فعالة، عند االقتضاء، ف�ما �خص: (أ)  -3عن ال�ش

اف المتبادل باألحكام وقرارات التحك�م األجنب�ة و�نفاذها؛  �ستعرض  -4اللجوء إ� العدالة؛ (ب) استخدام آل�ات ف�ما يتعلق باالع�ت
وتو  ي هذا ال�ب

وتوكول." 31كول فعال�ة هذە المادة وفقا للمادة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف �ف  من هذا ال�ب

بروتوكول ناغ��ا �شأن الحصول ع� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق 
ي (  )2010باالتفاق�ة �شأن التن�ع البيولو�ب

ي أ�ت��ر 
وتوكول �ف ي ناغ��ا (ال�ابان). وتنص المادة خالل االجتماع  2010اعُتمد هذا ال�ب

من  1العا�ش لمؤتمر األطراف الذي عقد �ف
ي 

وتوكول هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجين�ة، بما �ف وتوكول ع� أن: "الهدف من هذا ال�ب ال�ب
ي الحسبان ذلك عن ط��ق الحصول بصورة مالئمة ع� الموارد الجين�ة ونقل التكنولوج

�ات ذات الصلة بصورة مالئمة، مع األخذ �ف
ي واالستخدام  ي حفظ التن�ع البيولو�ب

جميع الحقوق ع� هذە الموارد والتكنولوج�ات، وعن ط��ق التم��ل المالئم، مما �سهم بالتا�ي �ف
وتوكول، وقد فتح ب ف إ�داع هذا ال�ب ف العام لألمم المتحدة هو أمني ي المستدام لمكوناته". واألمني

ي مقر األمم المتحدة �ف
اب التوقيع عل�ه �ف

ة من  ي الف�ت
اير  2ني��ورك �ف اير  2011ف�ب  . 2012إ� األول من ف�ب

وتوكول صلة خاصة بالمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة، مثل المادة  ي ال�ب
(النفاذ إ� المعارف التقل�د�ة  7ولعدد من المواد �ف

�ــــع المح�ي أو  16(المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة)، والمادة  12)، والمادة المرتبطة بالموارد الوراث�ة (االمتثال للت�ش
 المتطلبات التنظ�م�ة المحل�ة للنفاذ إ� المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة وتقاسم المنافع الناشئة عنها). 

                                                
 . CBD/COP/4/22/UNEPمن الوث�قة  32انظر الفقرة  107



WIPO/GRTKF/IC/44/INF/7 
Annex 
28 
 
 

 األمة

ي األصل واللغة والعادات و�شكلون عادة ك�انا �عّرف قاموس بال�س لو مصطلح "األمة" 
كون �ف ة من الب�ش �ش�ت بوصفها مجموعة كب�ي

ي أراض 
ف �ق�مون أو �مل�ون منشأة صناع�ة أو تجار�ة حق�ق�ة وفعل�ة �ف ف أو اعتبار�ني س�اس�ا. و�ش�ي كلمة "رعا�ا" إ� أشخاص طب�عيني

ي ط�اته دالالت عن جماع 108جمرك�ة ما. 
كة و�حمل مصطلح "األمة" �ف ة شكلتها عوامل األصل والثقافة والتار�ــــخ فضال عن اللغة المش�ت

ي كث�ي من األح�ان. 
وقصد بأن �ظل مصطلح "الجماعات الثقاف�ة" فضفاضا بالقدر الذي �جعله �شمل رعا�ا بلد ما بكامله، ل�شكلوا  109�ف

ي التقل�دي بوصف
ي ينظر فيها إ� أشكال التعب�ي الثقا�ف ي الحاالت الىت

. "أمة ما"، �ف ف ي بلد معني
ها "فول�لورا وطن�ا" �متل�ه كل السكان �ف

ي مجاالت الس�اسة األخرى و�نسجم معها. 
 110و�كمل هذا التوجه الممارسات الجار�ة �ف

 الجدة

اع جد�دا� إذا لم �سبقه حالة التقن�ة  اءة. و�عت�ب أي اخ�ت ي أي فحص لموض�ع ال�ب
اءة �ف الجدة �ي أحد معاي�ي منح الحما�ة بموجب ال�ب

  111اع�ة. الصن

اءاتمن  33وتعّرف المادة  اع  معاهدة التعاون �شأن ال�ب ، �عد االخ�ت : "ألغراض الفحص التمه�دي الدو�ي الجدة ع� النحو التا�ي
ي الالئحة التنف�ذ�ة". وتعّرف القاعدة 

ي 1.64المطلوب حمايته جد�دا� إذا لم �ستبقه حالة التقن�ة الصناع�ة كما ورد تع��فها �ف
(أ) �ف

ي أي الالئحة 
اءات "حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة" بأنها "كل ما وضع تحت ت�ف الجمهور �ف التنف�ذ�ة لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب

ي ذلك الرسوم وغ�ي ذلك من الصور التوض�ح�ة) �عد جزءا من حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة، 
ي (بما �ف ي العالم بال�شف ال�تائب

مكان �ف
ط وق�ع ذلك قبل التار�ــــ  خ المناسب". �ش

اءات األورو��ةمن  54وتعّرف المادة  اع جد�دا� إن لم �كن جزءا� من حالة التقن�ة  اتفاق�ة ال�ب : "�عت�ب أي اخ�ت "الجدة" ع� النحو التا�ي
ي أو الشفوي أو باالستخدام أو بأ �ة الصناع�ة، ع� أن �شمل حالة التقن�ة الصناع�ة كل ما وضع تحت ت�ف الجمهور بالوصف ال�تائب

اءة األورو��ة."  ط��قة أخرى قبل تار�ــــخ إ�داع طلب ال�ب

: "[أ]  102من قانون الوال�ات المتحدة رقم  35وتعّرف المادة  اءة؛ والجدة] مفهوم الجدة ع� النحو التا�ي وط الحما�ة بموجب ال�ب [�ش
اءة ما لم  اع المطالب ب1( –�حق ألي شخص الحصول ع� الحما�ة بموجب ال�ب  بموجب براءة، أو) �كن االخ�ت

�
  حمايته محم�ا

�
موصوفا

 بأ�ة ط��قة أخرى للجمهور قبل تار�ــــخ اإل�داع الفع�ي 
�
 للبيع، أو متاحا

�
 من قبل الجمهور، أو معروضا

�
ي منشور مطب�ع، أو مستخدما

�ف
اع المطالب بحمايته؛ أو ( ي براءة صادرة بموجب المادة2لالخ�ت

 �ف
�
اع المطالب بحمايته موصوفا ي طلب براءة 151 ) �كن االخ�ت

، أو �ف
ع آخر وتم إ�داعها أو إ�داعها فعً� قبل 122منشور أو ُ�عت�ب منشورا� بموجب المادة  (ب)، يرد فيها أو ف�ه، حسب الحال، اسم مخ�ت

اع المطالب بحمايته."  112تار�ــــخ اإل�داع الفع�ي لالخ�ت

 ضار

أي أنه مبغض بالنسبة للمعىف المتعارف عل�ه ل�ل ما �عت�ب الئقا �ش�ي مصطلح "ضار" إ� إثارة مشاعر االست�اء أو الغضب أو السخط؛ 
 أو أخالق�ا (قاموس بال�س لو). 

                                                
108 , 3rd Edition, Sweet & Maxwell, p. 161The TRIPS Agreement. Drafting and AnalysisDaniel Gervais,  
109 , A. Von The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respective Cultural DiversityDiter Kugelmann, 

Bogdandy and R. Wolffrum, (eds), Max Planck Year Book of United Nations Law, Vol. 11, 2007, p.235. 
ي غ�ي الملموس، من إعداد لجنة هولندا الوطن�ة لليو�سكو لسنة  110

اث الثقا�ف ي عبارة: ( 2002معجم ال�ت
“ A nation can be a cultural�ف

community” ي
ي الوث�قة: "حما�ة أشكال التعب�ي الثقا�ف

ي استشهد بها �ف التقل�دي/ أشكال التعب�ي الفول�لوري: األهداف والمبادئ المعّدلة"،  ) الىت
 . WIPO/GRTKF/IC/17/4 الوث�قة

 . 19، الصفحة 2008)، لسنة E( 498دل�ل ال��بو للمل��ة الفك��ة، منشور ال��بو رقم  111
: 102من قانون الوال�ات المتحدة رقم  35انظر المادة  112 :www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep//https-، المتاح ع� الموقع التا�ي

9015-appx-l.html#al_d1fbe1_19797_b0 اءة، المتاح ع� الموقع  – 151من قانون الوال�ات المتحدة رقم  35. وُ�شار إ� المادة إصدار ال�ب
 : -https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partII-chap14التا�ي

sec151.pdf(ب) 122من قانون الوال�ات المتحدة رقم  35 ، و�� المادة–  : اءات، المتاح ع� الموقع التا�ي الوضع ال�ي للطلبات؛ و��ش طلبات ال�ب
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partII-chap11-sec122.pdf . 
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اءة  ال�ب

اع هو حل لمشكلة تقن�ة محددة.  اءة. واالخ�ت اعا �مكن تصن�عه واستخدامه و��عه بت��ــــح من مالك ال�ب اءة �ي وث�قة تصف اخ�ت ال�ب
اءة عادة مطلبا واحدا ع�  اع، والمعلومات الببليوغراف�ة مثل اسم مودع وتتضمن وث�قة ال�ب األقل، والنص ال�امل الذي �صف االخ�ت

ف  ي العادة ما بني
اوح �ف اءة محدودة زمن�ا (ت�ت سنة من تار�ــــخ إ�داع الطلب أو منح  20و 15الطلب. ومدة الحما�ة الممنوحة بموجب ال�ب

ي البلد أو البلدان المعن
اءة). و�ي محدودة أ�ضا جغراف�ا �ف اءة ال�ب ع و�لد ما. و�سمح االتفاق لمالك ال�ب ف مخ�ت اءة عبارة عن اتفاق بني �ة. وال�ب

اع المطلوب حمايته أو استخدامه أو ب�عه.   113بمنع الغ�ي من صنع االخ�ت

 (اتفاق ت��بس) ع� "إمكان�ة اتفاق منظمة التجارة العالم�ة �شأن جوانب حقوق المل��ة المتصلة بالتجارة) من 1(27وتنص المادة 
اعات جد�دة  ي كل مجاالت التكنولوج�ا، ع� أن تكون االخ�ت

اعات، سواء أ�انت منتجات أو طرائق صنع، �ف اءات أل�ة اخ�ت منح ال�ب
اع، أو مجال  ف من ح�ث مكان االخ�ت اءات دون تمي�ي اءات وحقوق ال�ب . وُتمنح ال�ب وتنطوي ع� �شاط ابتكاري وقابلة للتطبيق الصنا�ي

 منتجات مستوردة أو منتجة محل�ا. التكنولوج�ا أو كون ال

 الوقا�ة

ي واالجتما�ي ال�ي للمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي 
: أوال، المحافظة ع� الس�اق الثقا�ف ف ينطوي مصطلح الوقا�ة ع� عن��ن رئ�سيني

ي الت
ي لتط��ر المعارف التقل�د�ة أو أشكال التعب�ي الثقا�ف

ي التقل�دي، بح�ث �ظل اإلطار العر�ف
قل�دي ونقلها و�دارة النفاذ إليها قائما. الثقا�ف

ي شكل ثابت كما هو الحال عند توث�قها. وقد تر�ي الوقا�ة
ي التقل�دي �ف

إ�  وثان�ا، المحافظة ع� المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف
ي التقل�دي ألج�ال الجماعة ا

ألصل�ة المقبلة وضمان استمرار�تها ضمن المساعدة ع� بقاء المعارف التقل�د�ة أو أشكال التعب�ي الثقا�ف
اث )، تقديرا ألهميتها كجزء من ال�ت ف ي باألساس، أو قد تر� إ� إتاحتها لجمهور أعم (بمن ف�ه من العلماء والباحثني

 إطار تقل�دي أو عر�ف
ي.  ي الجما�ي الب�ش

 114الثقا�ف

ي تتناول امج الىت ي ال تتعلق بالمل��ة الفك��ة وال�ب ف الىت ي إ�مال  و��مكان القوانني
اث ال�ي وتع��زە أن تلعب دورا مف�دا �ف مسألة صون ال�ت

ي تتناول حما�ة المل��ة الفك��ة. وتتناول نظم قانون�ة دول�ة أخرى مثل  ف الىت ي القوانني ) ومنظمة األمم 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) جوانب من الحفاظ ع� المعارف ال ي التقل�دي ووقايتها المتحدة لل�ت

تقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف
 115وصونها ضمن س�اساتها العامة المحددة. 

ة  الموافقة المسبقة المستن�ي

ي بعض األح�ان "الموافقة 
ة" أو �ف ي م�دان البيئة، إ� حق "الموافقة المسبقة المستن�ي

�ش�ي العد�د من الصكوك الدول�ة، وال س�ما �ف
ة والح ف تلك الصكوك ع� سب�ل المثال المادة المسبقة المستن�ي ي نقل ) من 4(6رة" و�ورد مبدأها، ومن بني

اتفاق�ة بازل �شأن التحكم �ف
ي ، و1989، لسنة النفا�ات الخطرة والتخلص منها ع�ب الحدود  ). 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب

ي ) من 5(15وتنص المادة  ة مسبقة 1992( اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب  بموافقة مستن�ي
�
) ع� أن �كون الحصول ع� الموارد الجين�ة "رهنا

 للطرف المتعاقد الذي يوفر هذە الموارد، إال إذا قرر هذا الطرف غ�ي ذلك". 

ن بروتوكول ناغ��ا �شأن الحصول ع� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة ع) من 1(16وتنص المادة 
ي  �ع�ة أو إدار�ة أو س�اسات�ة مالئمة وفعالة 2010( استخدامها الملحق باتفاق�ة التن�ع البيولو�ب ) ع� أن "يتخذ كل طرف تداب�ي ��ش

ومتناسبة، حسب االقتضاء، تنص ع� أن الحصول ع� المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الجين�ة المستخدمة داخل واليته 
وط متفق عليها بصورة القضائ�ة يتم وفقا للم اك المجتمعات األصل�ة والمحل�ة ومع وضع �ش وافقة المسبقة عن علم أو موافقة و��ش

�ــــع المح�ي أو المتطلبات التنظ�م�ة للحصول وتقاسم المنافع للطرف اآلخر الذي توجد به هذە  متبادلة، حسبما ينص عل�ه الت�ش
 المجتمعات األصل�ة والمحل�ة."

ي 
ي بعد أن �طلع واشتق هذا المفهوم �ف ي �حق فيها للم��ض أن �قرر الخض�ع لعالج طىب  األصل من مدونات أخالق�ات مهنة الطب الىت

 كامً� ع� أخطار العالج ومنافعه. وتنص المادة 
�
ي وحقوق اإل�سانمن  5اطالعا ف الب�ش ، ع� 1997لسنة  اإلعالن العال�ي �شأن المجني

ف شخص ما،  ي يتم فيها إجراء أي بحث أو الق�ام بأ�ة معالجة أو �شخ�ص يتعلق بمجني ي كل األحوال الىت
، �ف ي

سب�ل المثال، ع� أنه ينب�ف
". وتنص المادة  ي ي "التماس القبول المسبق والحر والوا�ي من الشخص المعىف

من  6إجراء تقي�م لألخطار والفوائد المحتملة، و�نب�ف
�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) �شأن أخالق�ات البيولوج�ا وحقوق اإل�سانإعال ع� التماس  2005لسنة  ن منظمة األمم المتحدة لل�ت

                                                
 ). PatentScopeاءات ال��بو (م�د ركن بر  113
 . 37)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/12استعراض أ�شطة لجنة المعارف ونتائجها (الوث�قة  114
وع تحل�ل الثغرات المحّدث" (الوث�قة  115  من المرفق األول.  6)، الصفحة WIPO/GRTKF/IC/38/6وث�قة "حما�ة المعارف التقل�د�ة: م�ش
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" أو "أي بحث  ي ي و�شخ��ي وعال�ب
ي وقائئ " عندما يتعلق األمر ب�جراء "أي تدخل طىب ي المسبق والحر والوا�ي "قبول الشخص المعىف

 ."  عل�ي

ي ا
امج واستمد المصطلح �ف ي ص�اغة ال�ب

ي اتخاذ القرارات والمشاركة �ف
ألصل من تطبيق المبدأ العام المتعلق بمشاركة الشعوب األصل�ة �ف

ي تؤثر فيها وتنف�ذها وتقي�مها.   116الىت

ف أن إدراج مصطلح "مسبقة" هو  ي حني
والغرض من استخدام النعت "حرة" هو ضمان عدم التالعب وعدم اإل�راە أثناء المفاوضات، �ف

ي اآلراء. و�أخذ  إقرار 
ام الوقت الالزم لتحقيق التوافق �ف احات بال�امل واح�ت بأهم�ة إفساح الوقت للشعوب األصل�ة الستعراض االق�ت

ي مجال 
ي تتعلق بأهم عمل�ات االستثمار �ف ي الواقع من اتخاذ قرارات مسبقا، وال س�ما تلك الىت

ي الحسبان أ�ضا ما �جري �ف
المصطلح �ف

ة" ع� قبول متنام بكون إجراء تقي�م اآلثار البيئ�ة واالجتماع�ة التنم�ة مع الشعوب األ  صل�ة. و�ع�ب مفهوم مصطلح الموافقة "المستن�ي
طا مسبقا لبدء أي عمل�ة للتفاوض و�سمح لجميع األطراف باتخاذ قرارات متوازنة.   �ش

ي �منح بموجبها إذن استنادا إ� عالقة ق ة ضمن�ا توف�ي و�ش�ي مصطلح "الموافقة" إ� العمل�ة الىت ائمة أو ثقة. وتف�د الموافقة المستن�ي
وح واضحة إ� جانب تفاص�ل عن العقد والمنافع المحتملة واآلثار واالستخدامات المستقبل�ة. و�جب أن تكون العمل�ة شفافة وأن  �ش

 117تكون اللغة المستخدمة مفهومة بال�امل من جانب الشعوب األصل�ة. 

 قةحالة التقن�ة الصناع�ة الساب

حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة �ي ع� وجه العموم جميع المعارف الموجودة قبل تار�ــــخ اإل�داع أو تار�ــــخ األول��ة، سواء كانت موجودة 
ف المنشورات المطبوعة وال�شف الشفوي واالنتفاع السابق  ي أو الشفوي. وتفّرق بعض الصكوك القانون�ة بني عن ط��ق ال�شف ال�تائب

ف األما�ن ا ي تصدر فيها المنشورات و�تم فيها ال�شف. و�ني   118لىت

اءات تعّرف القاعدة  من الالئحة التنف�ذ�ة للمعاهدة حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة ع� أنها  1.33وألغراض معاهدة التعاون �شأن ال�ب
ي ذلك الرسوم

ي (بما �ف ي العالم عن ط��ق ال�شف ال�تائب
ي أي مكان �ف

ە للجمهور �ف وغ�ي ذلك من الصور)، األمر الذي  "كل ما �جري توف�ي
اع المطلوب حمايته جد�دا أو ال، و�ذا كان ينطوي ع� �شاط ابتكاري أو ال (أي إذا كان  من شأنه المساعدة ع� معرفة ما إذا كان االخ�ت

 ." ط أن يتوفر ذلك للجمهور قبل تار�ــــخ اإل�داع الدو�ي  بديه�ا أو ال)، �ش

ي حالة أورو�ا، تعرف المادة 
اءات األورو��ة) من 2(54و�ف المصطلح المعادل وهو "حالة التقن�ة الصناع�ة" ع� أنه �شمل  اتفاق�ة ال�ب

ي أو الشفوي أو عن ط��ق االستخدام أو بأ�ة ط��قة أخرى، قبل إ�داع طلب  ە للجمهور عن ط��ق الوصف ال�تائب "كل ما �جري توف�ي
اءة األورو��ة." و�اإلشارة إ� هذا الحكم من اتفاق اءات األورو��ة، فإن ال�ب ي �ة ال�ب اءات األوروئب ي مكتب ال�ب

 المبادئ التوجيه�ة للفحص �ف
ي الذي تتاح ف�ه المعلومات 

 بنطاق هذا التع��ف. وال تفرض أ�ة قيود بخصوص المكان الجغرا�ف
�
ي اإلحاطة علما

�شدد ع� أنه "ينب�ف
ي ع� تار�ــــخ الوثائق أو أ�ة مصادر أخرى للمعلومات. ول�ن للجمهور وال بخصوص لغاتها أو ط��قة إتاحتها، وال ُ�فرض أي حد عمر 

 الفصل الخامس)." –توجد بعض االستثناءات المحّددة (انظر زاي 

 غ�ي مبا�ش من خالل مفهوم الجدة ع�  102من قانون الوال�ات المتحدة رقم  35وُتعّرف المادة 
�
حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة تع��فا

ء مح�ي بم ي
ي منشور مطب�ع، أو مستخدم من قبل الجمهور، أو معروض للبيع، أوأنها "أي �ش

متاح بأ�ة  وجب براءة، أو موصوف �ف
اع المطالب بحمايته؛ أو ( ي براءة صادرة بموجب 2ط��قة أخرى للجمهور قبل تار�ــــخ اإل�داع الفع�ي لالخ�ت

 �ف
�
) ما كان موصوفا

ي طلب براءة منشور أو ُ�عت�ب منشورا� 151 المادة
ع آخر وتم 122بموجب المادة ، أو �ف (ب)، يرد فيها أو ف�ه، حسب الحال، اسم مخ�ت

اع المطالب بحمايته."  119إ�داعها أو إ�داعها فعً� قبل تار�ــــخ اإل�داع الفع�ي لالخ�ت

                                                
المتحدة �شأن حقوق الشعوب األصل�ة؛ انظر أ�ضا مبادئ توجيه�ة �شأن الشعوب األصل�ة لمجموعة األمم المتحدة ) من إعالن األمم 2(32المادة  116

 اإلنمائ�ة. 
117 Stephen Allen and Alexandra Xanthaki, “Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples”, Oxford and Portland, Oregon, p.49 ،انظر أ�ضا الدورة الرابعة لمنتدى األمم المتحدة الدائم �شأن قضا�ا الشعوب األصل�ة .
 Report of the International Workshop on Methodologies regarding Free, Prior and Informed Consent“والوث�قة 

and Indigenous Peoples”, E/C.19/2005/3. p.8. 
 . 19، الصفحة 2008)، لسنة E( 498مل��ة الفك��ة، منشور ال��بو رقم انظر دل�ل ال��بو لل 118
: 102من قانون الوال�ات المتحدة رقم  35انظر المادة  119 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-، المتاح ع� الموقع التا�ي

9015-appx-l.html#al_d1fbe1_19797_b0 اءة، المتاح ع� الموقع  – 151الوال�ات المتحدة رقم من قانون  35. وُ�شار إ� المادة إصدار ال�ب
 : -https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partII-chap14التا�ي

sec151.pdfالوضع ال�ي للطلبات؛ و��ش طلبات ال –(ب) 122من قانون الوال�ات المتحدة رقم  35 ، و�� المادة : اءات، المتاح ع� الموقع التا�ي �ب
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partII-chap11-sec122.pdf . 
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ي هذا البلد أ
ي منشور مطب�ع �ف

 �ف
�
 بموجب براءة أو موصوفا

�
ي هذا البلد، أو محم�ا

 لدى الغ�ي �ف
�
 أو مستخدما

�
، �كون معروفا ي ي بلد أجنىب

و �ف
عه مودع طلب الحصول ع� براءة".   120قبل أن �خ�ت

 غ�ي مبا�ش ع� أنها "( 29وُتعّرف المادة 
�
ي "حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة" تع��فا

اءات ال�ابائف ي �عرفها 1من قانون ال�ب اعات الىت ) االخ�ت
، قبل إ�داع طلب الحصول ع� ال�ب  ي ي بلد أجنىب

ي ال�ابان أو �ف
ي بلد 2اءة؛ (الجمهور �ف

ي ال�ابان أو �ف
ي عمل بها الجمهور �ف اعات الىت ) أو االخ�ت

اءة؛ ( ، قبل إ�داع طلب الحصول ع� ال�ب ي ي تتاح للجمهور من 3أجنىب اعات الىت ي منشورات موزعة، أو االخ�ت
ي توصف �ف اعات الىت ) أو االخ�ت

، قبل إ�داع طل ي ي بلد أجنىب
ي ال�ابان أو �ف

ي �ف
وئف اءة."خالل خط االتصاالت اإلل��ت  ب الحصول ع� ال�ب

 الحما�ة

ي التقل�دي من بعض 
ي إطار عمل لجنة المعارف إ� حما�ة المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

�ش�ي مصطلح "الحما�ة" عادة �ف
 وقد وضع شكالن من الحما�ة و�طبق الشكالن.  121أشكال استخدام الغ�ي لها دون ت��ــــح. 

 الحما�ة الموجبة

ي التقل�دي بحقوق المل��ة الفك��ة، �ستكشف هنا جانب
ف من جوانب الحما�ة الموجبة للمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف ني

هج 
ُ
ي باالستغالل ع� �د مجتمع المنشأ استغالال �شطا. وقد �كون استخدام ن

و�تعلق الجانب األول بمنع االستخدام دون ت��ــــح والثائف
ي التقل�دي عن�ا مكمال لالنتفاع بحقوق غ�ي قائمة ع� المل��ة الفك��ة لتوف

�ي حما�ة موجبة للمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف
فع� سب�ل المثال، قد �منع تطبيق الحما�ة الموجبة ع�  122المل��ة الفك��ة و�مكن استخدامها إ� جانب حما�ة المل��ة الفك��ة. 

ي التقل�
�ي أو استخدامها لتحقيق أر�اح تجار�ة دون تقاسم المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف دي الغ�ي من النفاذ إليها �شكل غ�ي �ش

ي التقل�دي إلقامة مشار�عهم 
المنافع ب�نصاف، ول�ن �مكن أن �ستخدمها أ�ضا أصحاب المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

ي ال
هم الثقا�ف  123تقل�دي. الخاصة ع� أساس معارفهم التقل�د�ة وأشكال تعب�ي

 الحما�ة الدفاع�ة

ع�ة لها  ات�ج�ات الرام�ة إ� الحرص ع� عدم حصول الغ�ي ع� حقوق ال �ش �ش�ي مصطلح "الحما�ة الدفاع�ة" إ� مجموعة من االس�ت
ي التقل�دي وموض�ع المعارف التقل�د�ة وما يتصل بها م

ي نظام المل��ة الفك��ة ع� أشكال التعب�ي الثقا�ف
ن موارد أو ال أساس لها �ف

�ي حما�ة معارف  124وراث�ة.  ي تطلب دون سند �ش اءات الىت و�شمل حما�ة المعارف التقل�د�ة حما�ة دفاع�ة تداب�ي لمنع أو إبطال ال�ب
اعات.   تقل�د�ة سابقة باعتبارها اخ�ت

 الميثاق

ح ك�ف �جب أن  ي ظروف معينة. المواثيق �ي اتفاقات أو قواعد سلوك أو مبادئ توجيه�ة أو قواعد آداب قانون�ة ��ش
يت�ف الناس �ف

و�ي �مكن أن ُ�ستخدم لوضع معاي�ي جماعة حول تداول المعارف واستخدام الغ�ي وكذلك المساعدة ع� تغي�ي المواقف ووضع معاي�ي 
 جد�دة. والمواثيق عادة تكون مرنة و�مكن أن تتغ�ي ع�ب الزمن. وقد ُ�ستخدم كأدوات �ساعد ع� تحقيق أهداف معينة لم تتمكن

ي بناء 
مجاالت قانون�ة أخرى من الوفاء بها. والمواثيق، باعتبارها مبادئ توجيه�ة رسم�ة أو غ�ي رسم�ة للسلوك، �مكن أن �ساعد �ف

 125عالقات وجعل بناء عالقات جد�دة ممكنا. 

 موّردو الموارد الوراث�ة ومتلقوها

ارات والوكاالت الحكوم�ة (الوطن�ة أو اإلقل�م�ة أو المحل�ة)، بما قد �شمل موّردو الموارد الوراث�ة ومتلقوها القطاع الحكو�ي (مثل الوز 
ات  كات المستح�ف ي الحكومة)؛ وقطا�ي التجارة والصناعة (مثل �ش

فيها الوكاالت المسؤولة عن إدارة الحدائق الوطن�ة وأرا�ف
ات التجم�ل)؛ ومؤسسات البحث (مثل الجام عات و�نوك الجينات وحدائق النباتات الص�دالن�ة واألغذ�ة والزراعة والبستنة ومستح�ف

ي تر� مصالح أصحاب الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة (مثل اتحادات المداو�ن والشعوب  والمجموعات الم�كرو��ة)؛ والجهات الىت

                                                
120  : ي المتاح ع� الموقع التا�ي

اءات ال�ابائف  . https://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16061انظر قانون ال�ب
 . 20)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/12أ�شطة لجنة المعارف ونتائجها (استعراض  121
 . 22و 21المرجع السابق، الفقرتان  122
 . 21المرجع السابق، الفقرة  123
 . 28المرجع السابق، الفقرة  124
125 Jane Anderson, “Indigenous Knowledge/Traditional Knowledge and Intellectual Property,” Issues Paper, 

Centre for the Public Domain, Duke University, 2011, available at <http://www.law.duke.edu/cspd/itkpaper>  
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ي من الخواص األصل�ة أو المجتمعات المحل�ة ومنظمات الشعوب ومجتمعات الزراعة التقل�د�ة)؛ وغ�ي ذلك (مثل مالك (مالك) األ
را�ف

 126ومجموعة (مجموعات) المحافظة، وما إ� ذلك). 

 الملك العام

  127بصفة عامة، �عت�ب أي مصنف جزءا من الملك العام إذا لم �كن من قيود قانون�ة ع� انتفاع الجمهور به. 

اعات واألعمال اإلبداع�ة غ�ي المحم�ة  بحقوق المل��ة الفك��ة. ف�ي إذا و�عّرف قاموس بال�س لو الملك العام بأنه "مجموعة االخ�ت
اءة أو ال� التجاري أو ينت�ي ��انه، تؤول  . وعندما يبطل حق المؤلف أو العالمة التجار�ة أو ال�ب

�
متاحة ل�ستخدمها أي شخص مجانا

ي حمتها تلك الحقوق إ� الملك العام و�مكن ألي شخص أن يتمل�ها دون أن تقع عل�ه مسؤول�ة   التعدي عليها."المل��ة الفك��ة الىت

ي �مكن  ي م�دان حق المؤلف والحقوق المجاورة بأنه "نطاق األعمال والمواد المحم�ة بالحقوق المجاورة الىت
وقد ُعّرف الملك العام �ف

ف  ام �سداد أجر ألصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة المعنيني ف  –ألي شخص االنتفاع بها أو استغاللها دون ت��ــــح ودون االل�ت
ي  وكقاعدة،

ة الحما�ة بموجب تلك الحقوق أو غ�اب معاهدة دول�ة تكفل الحما�ة لتلك األعمال والمواد �ف �عزى ذلك إ� انقضاء ف�ت
". ف  128البلد المعني

ي ال �ملك فيها شخص أو مؤسسة أ�ة حقوق   من المعارف واألفكار واالبتكارات الىت
�
اءات عموما و�تكون الملك العام المرتبط بقانون ال�ب

وتكون تلك المعارف واألفكار واالبتكارات جزءا من الملك العام إذا لم �كن من قيود قانون�ة ع� استخدامها (وتختلف تلك للمل��ة. 
اءات ( ة ��ان ال�ب �عات)، بعد انقضاء ف�ت �ــــع آلخر، وهكذا فإن الملك العام �ختلف باختالف الت�ش سنة عموما)، إذا  20القيود من ��ش

 129أو إبطالها. لم تجدد أو بعد إلغائها 

ي العد�د من المنتد�ات، بما فيها ال��بو وهذە اللجنة. وتقف الوث�قة 
ي دور "الملك العام" وسماته وحدودە �ف

و�ستمر المناقشات �ف
ي 

ي نظام المل��ة الفك��ة مع إشارة خاصة إ� حما�ة المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف
ي مصطلح "الملك العام" �ف

"مذكرة عن معائف
ي "الملك العام" المرتبط بالمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8التقل�دي/الفول�لور" (

) ع� معائف
ي التقل�دي. 

 الثقا�ف

 متاح للجمهور

ي س
ي بالمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة �ف ف المعىف ف والقانونيني اء التقنيني ي اجتماع ف��ق الخ�ب

اء �ف �اق النظام الدو�ي ناقش الخ�ب
�شأن النفاذ وتقاسم المنافع مصطلح "الملك العام" وعبارة "متاح للجمهور" مع إشارة خاصة إ� المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد 

ي غ�ي س�اقه وُطبق 
ع� الوراث�ة وخلصوا إ� أن "مصطلح الملك العام الذي �ستخدم لإلشارة إ� توافر عمل ما مجانا قد اسُتخدم �ف

ي أ ي وقد �عىف
ي أنه مجائف نه المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة المتاحة للجمهور. والفهم الشائع للعمل المتاح للجمهور ال �عىف

وط متفق عليها مثل دفع رسوم النفاذ. و�عت�ب ال�ث�ي المعارف التقل�د�ة جزءا من الملك العام ومتاحة مجانا بمجرد النفاذ إليه ا رهن ��ش
ت�حت للجم

�
ي أ ها. ول�ن ال �مكن القول بأن المعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة الىت ي الخاص و��ش

هور و�زالتها من س�اقها الثقا�ف
ة من صاحب المعارف ضمن مفهوم إتاحتها للجمهور إضافة إ� تطبيق  ل�ست مل�ا ألحد، ح�ث �مكن طلب موافقة مسبقة مستن�ي

ي وقت سابق. وعندما أحكام تقاسم المنا
ة �ف ي االنتفاع بها مقارنة بأ�ة موافقة مسبقة مستن�ي

ي حاالت منها حدوث تغي�ي واضح �ف
فع �ف

  130�ستح�ل تحد�د صاحب المعارف التقل�د�ة، �مكن أن تحدد الدولة مثال المستف�دين من هذە المعارف."

 سجالت المعارف التقل�د�ة

. إذ �مكن �سميتها وفقا لطب�عتها القانون�ة إما سجالت إعالن�ة أو سجالت تأس�س�ة �مكن تحل�ل السجالت من وجهات نظر مختلفة
ي ظله. 

 131تبعا للنظام الذي ُوضعت �ف

                                                
 . WIPO/GRTKF/17/INF/12انظر الوث�قة  126
 . SCP/13/5انظر الوث�قة  127
128 ight and Related WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaties by WIPO and Glossary of Copyr

Rights Terms. 
 . SCP/13/5انظر الوث�قة  129
ي ABS/8/2-UNEP/CBD/WGانظر الوث�قة  130

ي بالمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ة �ف ف المعىف ف والقانونيني اء التقنيني ، تق��ر اجتماع ف��ق الخ�ب
 س�اق النظام الدو�ي �شأن النفاذ وتقاسم المنافع. 

ي حما�ة المعارف التقل�د�ة: تحل�ل مقارن. تق��ر معهد الدراسات العل�ا التابع لجامعة األمم المتحدة، يناير دور السجالت  131
، 2004وقاعدات الب�انات �ف

 . 32الصفحة 
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ي المعارف التقل�د�ة ال تنشأ بفعل من الحكومات و�نما �ستند 
ي المتعلق بالمعارف التقل�د�ة بأن الحقوق �ف

و�قر نظام التسج�ل اإلعالئف
ل، ومنها حقوق األجداد والحقوق العرف�ة والمعن��ة وحقوق اإل�سان. و�مكن استخدام السجالت اإلعالن�ة إ� الحقوق القائمة من قب

ي قد تكون  اءات الممنوحة الىت ي ال�ب
اءات ع� تحل�ل حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة، ودعم الطعون �ف ف عن ال�ب لمساعدة المسؤولني

ي وجود هذە الحقوق. و�ذا كانت هذە السجالت مرتبة انتفعت �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش بالمعارف التق
ل�د�ة رغم أن التسج�ل ال يؤثر �ف

نت، من المهم وضع آل�ة تكفل صالح�ة توار�ــــخ إدخال المعارف التقل�د�ة عند إجراء البحوث  ي ومتاحة ع� اإلن�ت
وئف ي شكل إل��ت

�ف
ف والموردين. المتصلة بالجدة والنشاط االبتكاري. والوظ�فة الثالثة لهذە السجالت  ف المستخدمني  132�ي �سه�ل تقاسم المنافع بني

ي السجالت 
ي المعارف التقل�د�ة. و�دون �ف

ي الذي �س� إ� منح الحقوق �ف
وأما السجالت التأس�س�ة ف�ي جزء من النظام القانوئف

�ة مصالحهم المعن��ة التأس�س�ة منح الحقوق (أي حقوق المل��ة االستئثار�ة) ألصحاب المعارف التقل�د�ة كوس�لة لضمان حما
اف بها. وتعت�ب أغلب�ة السجالت التأس�س�ة النموذج�ة ذات طب�عة عامة تديرها هيئة وطن�ة بموجب  واالقتصاد�ة والقانون�ة واالع�ت
اف والقبول به رسم�ا. وهكذا، فإن تصم�م هذە  قانون أو الئحة تحدد بوض�ح ك�ف�ة إجراء �سج�ل سل�م للمعارف التقل�د�ة واالع�ت

لسجالت قد �كون أ��� إثارة للجدل وأ��� صع��ة وقد يواجه بعض التحد�ات الجس�مة والتساؤالت الع��صة عند االنتقال من ا
 133المفهوم إ� التطبيق. 

، تنص المادة  ي و رقم من  16وكمثال ع� قانون وطىف �شأن اعتماد نظام لحما�ة المعارف الجماع�ة للشعوب األصل�ة  27811قانون ب�ي
:  من الموارد البيولوج�ة المشتقة ، حسب مقت�ف الحال، كالتا�ي ع� أن "الهدف من سجالت المعارف الجماع�ة لشعوب األصل�ة �ي

ي للدفاع عن  (أ) وقا�ة ع� المعارف الجماع�ة للشعوب األصل�ة وحقوقهم فيها وصونها، (ب) إتاحة هذە المعلومات للمعهد الوطىف
وتنص  134مكينه من الدفاع عن مصالح الشعوب األصل�ة عندما يتعلق األمر بمعارفهم الجماع�ة."المنافسة وحما�ة المل��ة الفك��ة لت

ي العام للمعارف  15المادة  ي ثالثة أنواع من السجالت: (أ) السجل الوطىف
ع� أنه "�جوز إدخال المعارف الجماع�ة للشعوب األصل�ة �ف

ي ال�ي للمع ارف الجماع�ة للشعوب األصل�ة، (ج) السجالت المحل�ة للمعارف الجماع�ة للشعوب األصل�ة، (ب) السجل الوطىف
 الجماع�ة للشعوب األصل�ة."

 السمعة

�ش�ي مصطلح "السمعة" حسب قاموس بال�س لو إ� االعتبار الذي يول�ه اآلخرون لشخص ما. وتندرج السمعة ضمن مجموعة 
ي بروكسل �شأن  135الحقوق األدب�ة المحم�ة للمؤلف. 

) 1971( اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ةوفضل مؤتمر المراجعة �ف
ي مقابل المصالح 

ان عن المصالح الشخص�ة للمؤلف، �ف ف أ��� موضوع�ة �ع�ب ا أنهما مفهومني ف" و"السمعة" معت�ب مصطل�ي "ال�ش
ي حال

ف أوسع نطاقا. و�ف ر بالسمعة و�لحاق "المعن��ة" أو "الروح�ة" بوصفهما مفهومني ف إلحاق �ف ر، فإنه يوجد فرق بني ة حصول �ف
ر بمصالح المؤلف المعن��ة والروح�ة. فإذا كان المؤلف ال �حب ك�ف�ة استعمال مصنفه، فهذا غ�ي كاف؛ إذ �جب أن يؤثر ف�ه  �ف

 136اإلجراء المتخذ تأث�ي بالغا وفقا للجمهور. 

 مقدس

ة عن المعارف التقل�د�ة يرمز أو �مت بصلة إ� عقائد أو شعائر أو ممارسات أو �قصد بمصطلح "مقدس" أي شكل من األشكال الم ع�ب
ي أق� أشكاله االستغالل التجاري 

عادات دين�ة أو روحان�ة. و�ستخدم المصطلح باعتبارە نق�ضا لما هو دنيوي أو غ�ي مقدس، و�كون �ف
 137للمعارف التقل�د�ة."

ي �شمل األمور الدين�ة والروحان�ة كالطوطم والطقوس الخاصة واألش�اء و�قصد بالمعارف التقل�د�ة المقدسة المعار  ف التقل�د�ة الىت
ات�ل والعروض والرموز المقدسة، و�ش�ي أ�ضا إ� المعارف التقل�د�ة المقدسة المرتبطة  المقدسة والمعارف المقدسة والصلوات وال�ت

ة والمعادن، و�ش�ي إ� األما�ن المقدسة. وتتوقف قدس�ة المعارف بالفصائل المقدسة من النباتات والحيوانات وال�ائنات المجه��
. ومعظم المعارف التقل�د�ة المقدسة ل�ست مسّوقة بحكم طب�عتها،  ي ف المجتمع المعىف ي عني

التقل�د�ة من عدمها ع� داللتها القدس�ة �ف

                                                
 المرجع السابق.  132
 المرجع السابق.  133
�ة المشتقة من الموارد البيولوج�ة. والقانون متاح ع� �شأن إدخال نظام لحما�ة المعارف الجماع�ة للشعوب األصل 27811من القانون رقم  16المادة  134

 :  . <https://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3420>الموقع التا�ي
 (ثان�ا) من اتفاق�ة برن. 6المادة  135
136  The Berne —Sam Ricketson and Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighboring Rights

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

Cardozo J. Int’l & Comp. L. 467, 469-490 (2003) 
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الروحان�ة نفسها أو �سوقها جهات من خارج هذە ل�ن األش�اء واألما�ن المقدسة �سوقها المجتمعات الدين�ة والقائمة ع� العق�دة و 
 المجتمعات وألغراض مختلفة. 

ي 
أن العد�د من المجاالت كالوسائل  تق��ر ال��بو عن بعثات تق�ي الحقائق �شأن المل��ة الفك��ة والمعارف التقل�د�ةوقد ورد �ف

. وع� سب�ل المثال، تعت�ب المظاهر الروحان�ة التقل�د�ة لحل المشكالت والمعارف الطب�ة متداخلة ف�ما بينها تداخال ذا طا ي
بع روحائف

ي كل بلد من بلدان غرب أف��ق�ا، علما بأن 
ي �سبق التطب�ب الفع�ي بواسطة بعض األدو�ة الشعب�ة ع� قدر بالغ من األهم�ة �ف للعالج الىت

ي بعض أنظمة المع
. و�ف م به أن هذە األدو�ة ال �مكن أن تخضع للتدقيق العل�ي

�
ي المعتقدات غ�ي من المسل

ض �ف ارف التقل�د�ة �ف�ت
ي 'كتاب'  138الماد�ة واالصطالحات الثقاف�ة أن تف� عواقب المعامالت الماد�ة وترشدها. 

و "تنتقل المعارف من ج�ل إ� ج�ل �ف ي ب�ي
و�ف

". ً
�ة بطرق مختلفة وتتعامل المجتمعات األصل�ة والمحل�ة مع جوهر المعارف التقل�د�ة المقدسة وال�  139مقدس غ�ي موض�ع كتابة

 وتحفظها وتتناقلها وتدّونها بوسائل متنوعة. 

 ومن منظور المل��ة الفك��ة، ومن ح�ث عمل اللجنة ع� وجه الخصوص، �مكن إبداء المالحظات التال�ة: 

سأل أحد الوفود عن مدى مراعاة المعارف التقل�د�ة المقدسة عند مناقشة حما�ة المعارف التقل�د�ة بموجب المل��ة  -
ي هذا الصدد، ط�ح وفد آخر سؤاال من ثالثة جوانب: ما معىف "تقل�د�ة"؟ وما معىف "معارف"؟ وما الذي  140لفك��ة. ا

و�ف
ي المعارف التقل�د�ة، وقالت آراء أخرى 

ي أن تندرج �ف
ي حمايته؟ وقد برزت مثال آراء تقول إن الروحان�ة أو الد�انات ينب�ف

ينب�ف
ي أن تقت� 

 ؛141ع� المعارف التقن�ةإن المعارف التقل�د�ة ينب�ف

وط معينة ألفراد من  - ف و��ش ي س�اق معني
والمعارف التقل�د�ة المقدسة إجماال إما غ�ي مكشوف عنها أو مكشوف عنها �ف

المجتمعات األصل�ة والمحل�ة علما بأن من الجائز أن �كشف عن بعضها ألشخاص من خارج المجتمعات األصل�ة 
وط خاصة. وكما ورد أعالە وع تحل�ل الثغرات: ص�غة معدلة"  والمحل�ة ��ش ي وث�قة "حما�ة المعارف التقل�د�ة: م�ش

و�ف
) �مكن حما�ة المعارف التقل�د�ة غ�ي المكشوف عنها بواسطة القانون .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev(الوث�قة 

ي الدو�ي للمل��ة الفك��ة باعتبارها معلومات غ�ي مكشوف عنها عموما. ل�ن �مكن أن ترا� بعض اال 
عتبارات الخاصة �ف

ي يرى فيها المجتمع ق�مة روحان�ة وثقاف�ة ول�ست تجار�ة.   142المعارف الىت

 الصون

ي غ�ي الملموستصف 
اث الثقا�ف �بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) لصون ال�ت ) تداب�ي الضمان 2003( اتفاق�ة منظمة األمم المتحدة لل�ت

اث وتوث�قه و�جراء البحوث �شأنه ي ذلك تحد�د هذا ال�ت
ي غ�ي الملموس بما �ف

اث الثقا�ف  بوصفها: "التداب�ي الرام�ة إ� ضمان استدامة ال�ت
اث." والمحافظة عل�ه وحمايته وتع��زە و�برازە ونقله، والس�ما عن ط��ق التعل�م النظا�ي وغ�ي النظا�ي و�ح�اء مختلف جوان ب هذا ال�ت

ي تعد ذات  ق�مة.  و�ش�ي مصطلح الصون إ� اعتماد تداب�ي تحفظ�ة لحفظ بعض الممارسات الثقاف�ة واألفكار الىت

 ال�

�عد موض�ع ما "ّ�ّ�ا" إذا لم تطلع عل�ه أطراف أخرى أو إذا تم �شاطرە مع األطراف المعن�ة فحسب (قاموس بال�س لو). وتنطوي 
ف والممارسات العرف�ة المعارف التقل�د�ة  ي التقل�دي ال��ة المقدسة ع� معىف ّ�ي أو مقّدس وفقا للقوانني

وأشكال التعب�ي الثقا�ف
 . ف  143ألصحابها التقل�ديني

 مصادر الموارد الوراث�ة/الجين�ة

ي طلبات ال
احه المعنون "اإلعالن عن مصدر الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة �ف ي اق�ت

ح وفد س���ا �ف ط ع� اق�ت اءات" أن ُ�ش�ت �ب
اح "ُ�فهم مفهوم 'المصدر'  ي ذلك االق�ت

اءات اإلعالن عن "مصدر" الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة. وقالت �ف مود�ي طلبات ال�ب

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

Intellectual Property Protection”, on file with the Secretariat. 
) "احت�اجات أصحاب المعارف التقل�د�ة وتطلعاتهم 1999-1998انظر تق��ر ال��بو عن بعثات تق�ي الحقائق �شأن المل��ة الفك��ة والمعارف التقل�د�ة ( 139

ي مجال المل��ة الفك��ة"، الصفحة 
�ة ع� الموقع: <171�ف ف  >. https://www.wipo.int/tk/en/tk/ffm/report/index.html، متاح باللغة اإلنكل�ي

ة (الوث�قة  140 ة للجنة. انظر التق��ر المعتمد للدورة الحاد�ة ع�ش  . 220 قرة)، الفWIPO/GRTKF/IC/11/15كلمة وفد نيوز�لندا خالل الدورة الحاد�ة ع�ش
ة (الوث�قة  141 ة للجنة. انظر التق��ر المعتمد للدورة الحاد�ة ع�ش  . 296) الفقرة WIPO/GRTKF/IC/11/15كلمة وفد ال�ابان خالل الدورة الحاد�ة ع�ش
وع تحل�ل الثغرات: نص معدل (الوث�قة  142 األول، من المرفق  23) الصفحة WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev.حما�ة المعارف التقل�د�ة: م�ش

.  16إ�  11والصفحات من  ي
 من المرفق الثائف

143  ، ي
 ). 4، الجزء األول (2002اإلطار اإلقل��ي للمح�ط الهادئ لحما�ة المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف



WIPO/GRTKF/IC/44/INF/7 
Annex 
35 
 
 

ي � ي طل�عة الهيئات الىت
ي النفاذ وتقاسم المنافع. و�ف

ك �ف جب اإلعالن بمعناە األعم قدر اإلمكان" نظرا� ألن "العد�د من الهيئات قد �ش�ت
) ب�تاحة النفاذ إ� الموارد الوراث�ة و/أو المعارف 1عنها بوصفها مصدر الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة، الهيئات المختصة (

 بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المعن�ة، �مكن2التقل�د�ة أو (
�
ي تقاسم المنافع الناجمة عن استخدامها. ورهنا

اك �ف التفرقة  ) باالش�ت
ي توفر الموارد الوراث�ة : المصادر األول�ة من ناح�ة، ومنها ع� وجه الخصوص األطراف المتعاقدة الىت ف والنظام متعدد األطراف  144بني

ي المعاهدة الدول�ة لمنظمة األغذ�ة والزراعة (الفاو)
، والمصادر الثان��ة من ناح�ة 146والمجتمعات األصل�ة والمحل�ة 145المذكور �ف

 147العلم�ة".  ها ع� وجه الخصوص المجموعات خارج الوضع الطب��ي واألدب�اتأخرى، ومن

 )SUI GENERISنظام خاص (

ء من ذاته أو نوعه، أو الف��د أو الخاص. وُ�ستخدم sui generisقاموس بال�س لو مصطلح "�عّرف  ي ي "ال�ش ي �عىف " بأنه مصطلح التيىف
ي مجال قانون المل��ة الفك��ة لوصف ن

اع والعالمات هذا المصطلح �ف اءات االخ�ت ظام ُصمم لحما�ة حقوق خارج القواعد التقل�د�ة ل�ب
التجار�ة وحق المؤلف واأل�ار التجار�ة. فع� سب�ل المثال، ال �مكن حما�ة قواعد الب�انات بموجب قانون حق المؤلف إذا كان 

، ول�ن �مكن حمايتها بنظام خاص مصمم لهذا الغرض." والنظ ام الخاص هو نظام مصمم خص�صا لمعالجة محتواها غ�ي أص�ي
ي قض�ة معينة. وهناك العد�د من األمثلة ع� األنظمة الخاصة لحقوق المل��ة الفك��ة، مثل حقوق مستولدي 

االحت�اجات والمشاغل �ف
ي 

و�وف")، وحما�ة المل��ة ("اتفاق�ة األ 1991االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة األصناف النبات�ة الجد�دة لسنة النباتات، ع� النحو الوارد �ف
ي 

("معاهدة  1989لسنة  معاهدة المل��ة الفك��ة ف�ما �ختص بالدوائر المتكاملةالفك��ة للدوائر المتكاملة، ع� النحو الوارد �ف
�شأن نظام المل��ة الفك��ة الخاص المتعلق بالحقوق الجماع�ة للشعوب  2000يونيو  26المؤرخ  20قانون بنما رقم واشنطن"). و

ي حما�ة ه��تها الثقاف�ة ومعارفها التقل�د�ة والدفاع عنها
 هو أ�ضا نظام خاص.  األصل�ة �ف

 بروتوكول سوا���ماند لحما�ة المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الفول�لوري

ي أغسطس 
ي المنظمة اإلقل�م�ة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة (األر�بو) بروتوكوال �ف

أثناء المؤتمر  2010اعتمدت الدول األعضاء �ف
ي ناميب�ا. ووفقا للمادة 

ي سوا���ماند �ف
وتوكول يهدف إ�: "1.1الدبلوما�ي الذي انعقد �ف (أ) حما�ة أصحاب المعارف التقل�د�ة ، فإن ال�ب

وع وسوء االستخ وتوكول، (ب) حما�ة أشكال التعب�ي الفول�لوري من التملك غ�ي الم�ش ي �قرها هذا ال�ب دام من أي تعد ع� حقوقهم الىت
ي خارج س�اقها التقل�دي

ي واالستغالل غ�ي القانوئف
ف النفاذ �ف وتوكول ح�ي ي  2015 مايو 11". ودخل ال�ب

بعد أن أودعت ست دول أعضاء �ف
 األر�بو إما وثائق التصديق أو وثائق االنضمام. 

 أشكال التعب�ي الملموس

ي �مكن لمسها ورؤ�تها؛ و�ي  �ش�ي مصطلح ُمدركة باللمس؛ و�مكن امتال�ها و�نجازها. و�ي متضار�ة مع "ملموس" إ� أشكال التعب�ي الىت
ء �فتقر إ� شكل مادي وال �مكن لمسه؛ و�ي غ�ي حسّ�ة (قاموس بال�س لو).  ي

ي �ش�ي إ� �ش  أشكال التعب�ي "غ�ي الملموس" الىت

ء مادي.  ي
ي �ش

ي شكل 148فأشكال التعب�ي الملموس �ي أشكال تعب�ي مدرجة �ف
ورة �ف لة بال�ف ف مادي بل �جب أن تكون  و�ي غ�ي مخ�ت

ها من المواد. وتوصف أشكال التعب�ي الملموس بكونها أشكال  ي مادة دائمة مثل الحجارة والخشب والقماش والذهب وغ�ي
مدمجة �ف

: ول�لوري تح�ف بالحما�ة. ونورد ف�تعب�ي ف  ما ��ي أمثلة أشكال التعب�ي الملموس و�ي

لتصام�م واللوحات ال��ت�ة والمنقوشات والمنحوتات وأعمال الفخار والخزف إنتاج الفنون الشعب�ة وال س�ما الرسوم وا (أ) 
 والفس�فساء والخشب والمعدن والح� والسالل وأعمال اإلبرة والنسيج والسجاد والمال�س؛

 األدوات الموس�ق�ة؛ (ب)

 149أشكال الفن المعماري.  (ج)

                                                
.  19و 16و 15انظر المواد  144 ي  من اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
 الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة.  من المعاهدة الدول�ة �شأن 13إ�  10انظر المواد من  145
. 8انظر المادة  146 ي  (ي) من اتفاق�ة التن�ع البيولو�ب
 . WIPO/GRTKF/IC/11/10انظر الوث�قة  147
148 Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation and 

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

Other Prejudicial Actions, 1982, Sect.2(iv). 
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 الس�اق التقل�دي

ي أن المعارف التقل�د�ة �شئت وفقا لقواعد جماعة معينة ومواث�قها وأعرافها  إن كلمة "تقل�دي" تعىف
�
ي التقل�دي أ

أو أشكال التعب�ي الثقا�ف
ي التقل�دي ول�س 

ي أنها قد�مة. و�عبارة أخرى، فإن صفة "تقل�دي" تصف ط��قة إ�شاء المعارف التقل�د�ة أو أشكال التعب�ي الثقا�ف وال تعىف
ي مصطلح " 150المعارف أو أشكال التعب�ي ذاتها.  ي مستمدة من التقال�د أو مستندة إليها، و�عىف

تقل�دي" أن المعارف أو أشكال التعب�ي الثقا�ف
نة به، وأنه باإلمكان ممارستها بطرق تقل�د�ة.  و�ش�ي مصطلح "الس�اق التقل�دي"  151وأنها تحدد ه��ة شعب أص�ي أو تقل�دي أو مق�ت

ي 
ي المالئم استنادا إ� استخدام مستمر للجماعة. إ� ط��قة استخدام المعارف التقل�د�ة أو أشكال التعب�ي الثقا�ف ي إطارها الفىف

 التقل�دي �ف
ي اإلطار 

ي س�اقها التقل�دي، ح�ث �ح�ل ذلك إ� أداء الرقصة المذكورة �ف
ومن األمثلة ع� ذلك استخدام رقصة خاصة بالطقوس �ف

 152الفع�ي للطقس. 

ي الوث�قة "عنا� نظام خاص لحما�ة المعا
)، فإن المعارف التقل�د�ة WIPO/GRTKF/IC/4/8رف التقل�د�ة" (وكما هو مشار إل�ه �ف

ورة بطب�عة المعارف ول�ن بط��قة إ�شاء  "تقل�د�ة" ألنها تنشأ بط��قة تجسد تقال�د الجماعات. فصفة "تقل�دي" ال تتعلق إذا� بال�ف
ها.   153هذە المعارف والحفاظ عليها و��ش

ي التقل�دي
 أشكال التعب�ي الثقا�ن

ي التقل�دي" و"أشكال التعب�ي الفول�لوري" لإلشارة إ� أشكال ملموسة أو غ�ي ملموسة  �ستخدم ال��بو 
مصطل�ي "أشكال التعب�ي الثقا�ف

ّ فيها عن المعرفة والثقافة التقل�د�ة و�شمل األمثلة الموس��ت التقل�د�ة، وأوجه األداء، وأشكال  . أو تنقل بواسطتها أو تتج� فيها �ع�ب
ي التقل�دي" و"أشكال التعب�ي ال�د، واألسماء، وال

رموز، والتصام�م واألشكال المعمار�ة. و�ستخدم مصطلحا "أشكال التعب�ي الثقا�ف
ي التقل�دي". ول�س المقصود من  الفول�لوري"

ف و�جوز اإلشارة إليهما ببساطة بمصطلح "أشكال التعب�ي الثقا�ف ادفني ف م�ت كمصطلحني
ي ال��بو �شأن صحة أو سالمة مصطلح أو استخدام هذە المصطلحات اإل�حاء بوجود أي تو 

ي صفوف الدول األعضاء �ف
ي اآلراء �ف

افق �ف
ف الوطن�ة أو اإلقل�م�ة.  ي القوانني

ي استخدام المصطلحات األخرى أو ال �ق�دە �ف
 آخر، كما أن ذلك ال يؤثر �ف

 الثقافات التقل�د�ة

ي 
ف حسب قاموس بال�س لو، �ش�ي التقال�د إ� عادات وطرق استخدام من الما�ف ي األفعال أو الممارسات الجار�ة أو تنظمها. وتم�ي

 تؤثر �ف
ي معناە الدقيق) 

ي �جوز اإلشارة إليها بمصطلح الثقافة التقل�د�ة أو الفول�لور �ف ف الثقافة التقل�د�ة (الىت ف المل��ة الفك��ة بني وأشكال قوانني
ي المجتمع واس

ي وضعتها األج�ال الحال�ة �ف تندت إ� الثقافة التقل�د�ة القائمة أو الفول�لور أو انطلقت التعب�ي الحديثة والمتطورة الىت
 154منها. 

 المعارف اإل�كولوج�ة التقل�د�ة/المعارف البيئ�ة التقل�د�ة

ي تنتقل ع�ب التقال�د  ي "المعارف البيئ�ة التقل�د�ة" بأنها "مجموعة من المعارف والمعتقدات الىت ي لشعب ديىف
�عّرف المعهد الثقا�ف
ة. و�شمل نظاما للتصن�ف ومجموعة من المالحظات التج��ب�ة �شأن البيئة المحل�ة ونظاما لإلدارة الذات�ة الشفه�ة والمالحظ ة المبا�ش

ي تحكم استخدام الموارد. وترتبط الجوانب البيئ�ة ارتباطا وث�قا بالجوانب االجتماع�ة والروح�ة لنظام المعارف. وتتفاوت كم�ة تلك  الىت
ف أفرا د الجماعة، و�توقف ذلك ع� الجنس والعمر والحالة االجتماع�ة والقدرة الفك��ة والمهنة (ص�اد، زع�م المعارف ونوعيتها بني

، فإن لها طابعا ترا�م�ا وحي��ا، إذ تقوم ع� ي
ي الما�ف

، معالج، إ� غ�ي ذلك). ولما كانت جذور المعارف البيئ�ة التقل�د�ة راسخة �ف  رو�ي
."تج��ة األج�ال السابقة وتتك�ف مع الت ي �شهدها الوقت الحا�ف ات التكنولوج�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة الجد�دة الىت  155غ�ي

ي 
ي تتوارثها األج�ال ع�ب التواصل الثقا�ف ا�مة الىت  وُتعّرف أ�ضا المعارف البيئ�ة التقل�د�ة بأنها "مجموعة من المعارف والمعتقدات الم�ت

ي) ف�ما بينها وعالقتها ببيئتها. والمعارف البيئ�ة التقل�د�ة �ي سمة من سمات وتتناول عالقة ال�ائنات الح�ة (بما فيها ال�ائن الب�ش 

                                                
اءات:  150 �ز دي كارفاليو، من ك�خ الشامان إ� مكتب ال�ب ي والقانون، الصفحة  نينو ب�ي  . 244ط��ق ق�د اإل�شاء، التن�ع البيولو�ب
ي التقل�دي، الوث�قة  151

 . 53، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/3التحل�ل الموحد للحما�ة القانون�ة ألشكال التعب�ي الثقا�ف
152 Illicit Exploitation and Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against 

Other Prejudicial Actions, 1982, Part III. 42 
 . 27)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/4/8عنا� نظام خاص لحما�ة المعارف التقل�د�ة (الوث�قة  153
154 para.  Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions, WIPO/GRTKF/IC/5/3,

54 
155 ) " ي ي عمل�ات التقي�م البيىئ

 . 281)، الصفحة ARCTIC 278 49) (1996انظر أ�ضا مارك ستفنسون، "المعارف األصل�ة �ف
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ي ممارساتها، و�ي عامة مجتمعات غ�ي صناع�ة أو أقل تقدما من الناح�ة 

ي من ح�ث استخدام الموارد �ف
ي لها امتداد تار��ف المجتمعات الىت

 156التكنولوج�ة، ومعظمها مجتمعات أصل�ة أو قبل�ة."

 �د�ةالمعارف التقل

 .  ال يوجد حىت اآلن تع��ف مقبول لمصطلح "المعارف التقل�د�ة" ع� المستوى الدو�ي

ي غ�ي المادي والممارسات 
اث الثقا�ف اث الفكري وال�ت و�شمل مصطلح "المعارف التقل�د�ة" بتوص�فه الواسع للموض�ع عموما ال�ت

ي ذلك المجتمعات األ 
ي المجتمعات التقل�د�ة، بما �ف

صل�ة والمحل�ة (المعارف التقل�د�ة بمعناها العام أو الواسع). وأنظمة المعارف �ف
ي ذلك العالمات 

ي التقل�دي، بما �ف
و�عبارة أخرى، فالمعارف التقل�د�ة إجماال �شمل مضمون المعارف نفسها وأشكال التعب�ي الثقا�ف

ة المرتبطة بالمعارف التقل�د�ة ف  . والرموز المم�يِّ

ي المناقشات الدول�ة، فإن م
ي حد ذاتها، وال س�ما أما �ف

مضمون صطلح "المعارف التقل�د�ة" ُ�ستخدم بمعىف ضيق لإلشارة إ� المعارف �ف
ي س�اق تقل�دي، و�شمل الدرا�ة العمل�ة والممارسات والمهارات واالبتكارات. و�مكن 

ي تكون نت�جة �شاط فكري �ف المعارف أو مادتها الىت
ي س�اقات عد�دة و 

متنوعة، منها: المعارف الزراع�ة والمعارف العلم�ة والمعارف التقن�ة والمعارف أن توجد المعارف التقل�د�ة �ف
ها.  ، وغ�ي ي  157اإل�كولوج�ة والمعارف الطب�ة، بما فيها المرتبطة باألدو�ة وأسال�ب العالج، والمعارف المتصلة بالتن�ع البيولو�ب

 المكتبة الرقم�ة للمعارف التقل�د�ة

وع لمعارف البلد الطب�ة التقل�د�ة. وشارك المكتبة الرقم�ة للمعارف التقل�د �ة �ي مبادرة رائدة أطلقتها الهند لمنع التملك غ�ي الم�ش
اء تكنولوج�ا  اءات، وخ�ب ، وس�دها، و�وغا)، وفاح�ي ال�ب ي

ي (أيورف�دا، وأونائف اء الطب الشعىب ف��ق متعدد التخصصات من خ�ب
ي إ�شاء ال

ف �ف ف التقنيني وع ع� المعلومات، والعلماء، والموظفني مكتبة الرقم�ة للمعارف التقل�د�ة لألنظمة الطب�ة الهند�ة. و�قوم الم�ش
، وس�دها، و�وغا و�ضعها  ي

ي شكل إصدارات سابقة ذات صلة بأنظمة أيورف�دا، وأونائف
ي الملك العام �ف

توثيق المعارف التقل�د�ة المتاحة �ف
�ة واأللمان�ة والفر�س�ة وا ف ي شكل رق�ي بخمس لغات �ي اإلنكل�ي

ل�ابان�ة واإلسبان�ة. وتتيح المكتبة الرقم�ة معلومات عن المعارف �ف
اءات الخاطئة.  اءات الدول�ة لمنع منح ال�ب ي مكاتب ال�ب

اءات �ف ي البلد بلغات وأ�ساق �فهمها فاحصو ال�ب
 158التقل�د�ة الموجودة �ف

ي منتجات
ي المقام األول إ� منع منح براءات �ف

ُطورت باستخدام المعارف التقل�د�ة و�قل�ل من  وللمكتبة الرقم�ة هدفان. ف�ي �س� �ف
ف العلوم الحديثة والمعارف  ي إ� أن تكون همزة وصل بني

ي المقام الثائف
النشاط االبتكاري إن كان من �شاط ابتكاري أصال. و�س� �ف

ي تعتمد ع� المعلومات المتعلقة بالمعارف التق ل�د�ة من أجل إنتاج أدو�ة التقل�د�ة، و�مكن استخدامها لدفع البحوث المعمقة الىت
اءة ع� مستوى  ف مقطع باللغة السنسك��ت�ة القد�مة وفاحص ال�ب جد�دة. والغا�ة من المكتبة الرقم�ة �ي أن تكون بمثابة همزة وصل بني

اءات. ومن ، ألن قاعدة الب�انات ستحتوي ع� معلومات عن األسماء الحديثة والمحل�ة بلغة و�سق �فهمهما فاحصو ال�ب المتوقع  عال�ي
ف حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة والمعارف التقل�د�ة. وستتضمن قاعدة الب�انات تفاص�ل كاف�ة �شأن تعار�ف  أن تتقلص الفجوة بني

اعات" لمجرد إجراء تعد�الت طف�فة ال ق�مة لها.   159المصطلحات والمبادئ والمفاه�م للحد من إمكان�ة منح براءات "لالخ�ت

 التقل�د�ة تصن�ف موارد المعارف

جاع، ف�ه حوا�ي  مجموعة فرع�ة من  5000تصن�ف موارد المعارف التقل�د�ة هو نظام مبتكر مصمم ألغراض الفرز والتوز�ــــع واالس�ت
اءات.  ي التصن�ف الدو�ي لل�ب

وقد ُوضع هذا النظام من أجل األنظمة الهند�ة للطب  160المعارف التقل�د�ة مقابل مجموعة واحدة �ف
ي 
اءات. ومن المرجح أن �ذ�ي الو�ي بأنظمة (أيورف�دا، وأونائف افا دول�ا وُر�ط بالتصن�ف الدو�ي لل�ب ، وس�دها، و�وغا) وا�تسب اع�ت

نت المعارف التقل�د�ة عن ط��ق االستفادة من أنظمة الن�ش الحديثة، أي تكنولوج�ا المعلومات وتقن�ات  ع� وجه الخصوص. اإلن�ت

                                                
نامج الدو�ي �شأن المعار  156 كس، "المعارف البيئ�ة التقل�د�ة من منظور آخر. المعارف البيئ�ة التقل�د�ة: مفاه�م وحاالت". ال�ب ل�د�ة ف البيئ�ة التقف�ك��ت ب�ي

 ومركز بحوث التنم�ة الدول�ة، أوتاوا. 
) "احت�اجات أصحاب المعارف التقل�د�ة وتطلعاتهم 1999-1998انظر تق��ر ال��بو عن بعثات تق�ي الحقائق �شأن المل��ة الفك��ة والمعارف التقل�د�ة ( 157

ي مجال المل��ة الفك��ة"، الصفحة 
: <25�ف  ، وهو متاح ع� الموقع التا�ي

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=283&plang=EN . 
158  : للم��د من المعلومات �مكن االطالع ع� الموقع التا�ي

<http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Abouttkdl.asp?GL=Eng> . 
ي حما�ة المعارف التقل�د�ة: تحل�ل مقارن. تق 159

، 2004��ر معهد الدراسات العل�ا التابع لجامعة األمم المتحدة، يناير دور السجالت وقاعدات الب�انات �ف
 . 18الصفحة 

 المرجع السابق.  160



WIPO/GRTKF/IC/44/INF/7 
Annex 
38 
 
 

ي تحرص ع� منع ونظرا له�كل نظام تصن�ف موارد المعارف ا لتقل�د�ة وما يتضمنه من تفاص�ل، فمن المتوقع أن يث�ي اهتمام البلدان الىت
اءات الخاطئة لال�تشافات غ�ي األصل�ة المتعلقة بأنظمة المعارف التقل�د�ة.   161منح ال�ب

ي   الطب الشعيب

" أنه "مجموعة المعارف والمه ي ي تع��ف منظمة الصحة العالم�ة لمصطلح "الطب الشعىب
ارات والممارسات القائمة ع� جاء �ف

ها أو ال، للحفاظ ع� الصحة  ي ُ�ستخدم، سواء أمكن تفس�ي ي تمتل�ها مختلف الثقافات والىت ات األص�لة الىت النظ��ات والمعتقدات والخ�ب
ف بها." ف أحوال المصابني ي تعرف منظم 162والوقا�ة من األمراض الجسد�ة والنفس�ة أو �شخ�صها أو عالجها أو تحسني

ة الصحة وجاء �ف
ي أو 

العالم�ة لهذا المصطلح أ�ضا أنه "�شمل الممارسات والنهج والمعارف والمعتقدات الصح�ة المتنوعة و�ستخدم أدو�ة من أصل نبائت
ف  ي أو من خل�ط منها و�ستخدم العالجات الروح�ة والتقن�ات والتمار�ن ال�دو�ة منفردة أو مجتمعة لرعا�ة المصابني

ي أو معدئف
حيوائف

 163راض أو �شخ�صها أو الوقا�ة منها."وعالج األم

 االبتكار أو اإلبداع القائم ع� التقال�د

ي وتمنح مركزا معينا. و�ش�ي االبتكارات أو اإلبداعات 
ي تعت�ب جزءا من الما�ف التقال�د �ي مجموعة من الممارسات واألفكار الثقاف�ة الىت

ي تطورت وابتكرت خارج "س�اق القائمة ع� التقال�د إ� "االبتكارات واإلبداعات القائمة ع ي حد ذاتها" الىت
� المعارف التقل�د�ة "�ف

ي حد ذاتهاأما "المعارف التقل�د�ة  164تقل�دي". 
ي �ف ي الىت

" فتش�ي إ� "أنظمة المعارف واإلبداعات واالبتكارات وأشكال التعب�ي الثقا�ف
ف أو إ�  أرضه وتتطور عموما بط��قة غ�ي منهج�ة، و�ي تتطور باطراد وفق تتوارثها األج�ال عموما وتعت�ب إجماال أنها تنت�ي إ� شعب معني

ة." ي تكون فيها التقال�د مصدرا لالبتكار بواسطة أعضاء الجماعة  165البيئة المتغ�ي و�ش�ي االبتكار القائم ع� التقال�د إ� الحالة الىت
 166ف�دة إلجراء تحل�ل من منظور المل��ة الفك��ة. الثقاف�ة المعن�ة أو غ��اء، و�مكن أن �حدد أ�ضا استخدامات أخرى للتقال�د الم

ي قد تتخذها المعارف التقل�د�ة"  ي مخت� لمختلف األشكال الىت ح تقىف وتتناول الوث�قة "قائمة و�ش
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 ي حد ذاتها" واالبتكارات واإلبداعات القائمة ع� المعارف

) بتفص�ل أ��� المعارف التقل�د�ة "�ف
 167التقل�د�ة. 

اد وتصدير ونقل مل��ة الممتل�ات الثقاف�ة بطرق غ�ي  اتفاق�ة اليو�سكو المتعلقة بالتداب�ي الواجب اتخاذها لحظر ومنع است�ي
وعة  م�ش

ي سنة 
�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) االتفاق�ة �ف لحما�ة الممتل�ات الثقاف�ة القائمة داخل  1970اعتمدت منظمة األمم المتحدة لل�ت

ي الدو 
ي سنةأرا�ف

ف النفاذ �ف  . 1972 ل ضد مخاطر ال�قة والحف��ات غ�ي القانون�ة وعمل�ات التصدير الممنوعة. ودخلت االتفاق�ة ح�ي

 : ي ثالثة مجاالت رئ�س�ة، �ي
ي االتفاق�ة من الدول األعضاء فيها اتخاذ إجراءات �ف

 وتقت�ف

وفرض عق��ات جزائ�ة و�دار�ة، وحمالت تثق�ف�ة، تداب�ي وقائ�ة: قوائم جرد، وشهادات تصدير، ورصد األ�شطة التجار�ة،  .1
 . ها من التداب�ي  وغ�ي

داد: بموجب المادة  .2 " من االتفاق�ة، تتخذ الدول األطراف بناء ع� طلب دولة المنشأ التداب�ي 2(ب)"7أحكام االس�ت
ي ك

داد و�عادة تلك الممتل�ات الثقاف�ة المستوردة بعد العمل بهذە االتفاق�ة �ف ، ول�ن المناسبة الس�ت ف ف المعنيتني لتا الدولتني
ي بحسن ن�ة أو للمالك لسند صحيح. وتنص المادة ط أن تدفع الدولة الطالبة تع��ضا عادال للمش�ت بط��قة غ�ي  13 ��ش

داد والتعاون.  �عات المحل�ة، ع� أحكام تتعلق باالس�ت ة، مع مراعاة الت�ش  مبا�ش

ي كامل االتفاق�ة إ�  .3
: أش�ي �ف ي الحاالت إطار التعاون الدو�ي

ي صفوف الدول األطراف وف�ما بينها. و�ف
فكرة تع��ز التعاون �ف

ي لخطر النهب، تنص المادة 
ي يتعرض فيها اإلرث الثقا�ف ع� إمكان�ة اتخاذ إجراءات أ��� تحد�دا مثل الدعوة إ�  9الىت
 مراقبة الصادرات والواردات. 

                                                
161  :  . >http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/TKRC.asp?GL=Eng<للم��د من المعلومات ير�ب االطالع ع� الموقع التا�ي
ي (الوث�قة المبادئ التوجيه�ة العامة لمنهج�ات البحث  162 ي مجال الطب الشعىب

 . 1)، الصفحة WHO/EDM/TRM/2000.1والتقي�م �ف
ي  163 ات�ج�ة منظمة الصحة العالم�ة �شأن الطب الشعىب  . 7، الصفحة 2005-2002اس�ت
 من المعاهدة الدول�ة �شأن الموارد الوراث�ة النبات�ة لألغذ�ة والزراعة.  13إ�  10انظر المواد من  164
 . WIPO/GRTKF/IC/3/9 انظر وث�قة ال��بو  165
ي التقل�دي (الوث�قة  166

 . 57)، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/3التحل�ل الموحد الخاص بالحما�ة القانون�ة ألشكال التعب�ي الثقا�ف
167 .Daniel Gervais, The TRIPS Agreement. Drafting and Analysis, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, p. 132 
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ي اتفاق�ة اليو�سكو �شأن حما�ة وتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي ا
 لثقا�ن

ي سنة 
�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) �ف ي 2005�ي اتفاق�ة دول�ة اعتمدتها منظمة األمم المتحدة لل�ت

ف النفاذ �ف مارس  18. ودخلت ح�ي
2007 . 

ي المادة 
ي تك1ولالتفاق�ة عدة أهداف وردت �ف ؛ (ب) تهيئة الظروف الىت ي

: (أ) حما�ة وتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي الثقا�ف فل ، و�ي كما ��ي
ف الثقافات لضمان ق�ام مبادالت ثقاف�ة أوسع  ي من خالله بعضها بعضا؛ (ج) �شجيع الحوار بني ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعال حرا ت��

ف  ي بهدف تنم�ة التفاعل بني
ف الثقافات و�شاعة لثقافة السالم؛ (د) تع��ز التواصل الثقا�ف ام بني ي العالم دعما لالح�ت

 نطاقا وأ��� توازنا �ف
ي وز�ادة الو�ي بق�مته ع� الث

ام تن�ع أشكال التعب�ي الثقا�ف ف الشعوب؛ (ه) �شجيع اح�ت قافات بروح من الحرص ع� مد الجسور بني
ف الثقافة والتنم�ة بالنسبة لجميع البلدان، و�األخص للبلدان ؛ (و) تجد�د التأ��د ع� أهم�ة الصلة بني ي والدو�ي  المستوى المح�ي والوطىف

اف  النام�ة، ومساندة اف بالق�مة الحق�ق�ة لهذە الصلة؛ (ز) االع�ت ي والدو�ي لضمان االع�ت األ�شطة المضطلع بها ع� الصع�دين الوطىف
ة لأل�شطة والسلع والخدمات الثقاف�ة بوصفها حاملة لله��ات والق�م والدالالت؛ (ح) تجد�د التأ��د ع� حق الدول  ف بالطب�عة المتم�ي

ي مواصلة واعتماد وتن
ي ع� أراضيها؛ (ط) الس�ادي �ف

ي تراها مالئمة لحما�ة وتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي الثقا�ف ف�ذ الس�اسات والتداب�ي الىت
ا�ة وال س�ما من أجل النهوض بقدرات البلدان النام�ة ع� حما�ة وتع��ز تن�ع أشكال  ف بروح من ال�ش توط�د التعاون والتضامن الدوليني

 . ي
 التعب�ي الثقا�ف

اثاتفاق�ة اليو�سكو ل ي غ�ي الملموس صون ال�ت
 الثقا�ن

ي سنة 
�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) االتفاق�ة �ف ي 2003اعتمدت منظمة األمم المتحدة لل�ت

ف النفاذ �ف أب��ل  20. ودخلت االتفاق�ة ح�ي
ي غ�ي الملموس للجماعات 2006

اث الثقا�ف ام لل�ت ي غ�ي الملموس، وضمان االح�ت
اث الثقا�ف والمجموعات واألفراد، . وتهدف إ� صون ال�ت

اث، والنص ع� التعاون الدو�ي والمساعدة الدول� ي غ�ي الملموس وأهم�ة التقدير المتبادل لهذا ال�ت
اث الثقا�ف  ة. و�ذكاء الو�ي بأهم�ة ال�ت

وعة المنافسة  غ�ي الم�ش

ي التجا
�ف واحت�ا�ي �ف وعة" �ي "تنافس غ�ي �ش ي قاموس بال�س لو أن "المنافسة غ�ي الم�ش

كة ما ورد �ف رة والمبادالت، وال س�ما س�ي �ش
كة أخرى عن ط��ق تقل�د أو تزو�ر االسم أو العالمة التجار�ة أو  ي السوق ع� أنها بضائع أو منتجات �ش

إ� ط�ح بضائع أو منتجات �ف
ة األخرى لتلك البضاعة أو لتغل�فها." ف  الحجم أو الشكل أو السمات المم�ي

: "�عت�ب من أعمال المنافسة غ�ي 1883( اتفاق�ة بار�س لحما�ة المل��ة الصناع�ةمن  (ثان�ا)10من المادة  2وتنص الفقرة  ) ع� ما ��ي
ي الشؤون الصناع�ة أو التجار�ة". كما نصت الفقرة 

�فة �ف وعة كل منافسة تتعارض مع العادات ال�ش :  3الم�ش من المادة نفسها ع� ما ��ي
 : ف أو كافة األع  -1"�كون محظورا بصفة خاصة ما ��ي ي من طب�عتها أن توجد بأ�ة وس�لة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسني مال الىت

ي من طب�عتها ن�ع الثقة عن منشأة أحد  -2منتجاته أو �شاطه الصنا�ي أو التجاري.  ي مزاولة التجارة والىت
االدعاءات المخالفة للحق�قة �ف

ف أو منتجاته أو �شاطه الصنا�ي أو التجاري.  ي التجارة من شأنه تضل�ل الب -3المنافسني
ي �كون استعمالها �ف �انات أو االدعاءات الىت
 الجمهور بالنسبة لطب�عة السلع أو ط��قة تصن�عها أو خصائصها أو صالحيتها لالستعمال أو كميتها."

 إعالن األمم المتحدة �شأن حقوق الشعوب األصل�ة

ي عام  �شأن حقوق الشعوب األصل�ةإعالن األمم المتحدة اعتمدت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة 
عالن بتمتع اإل . و�قر 2007�ف

ام المتبادل  ي و�ر�ي إ� تع��ز االح�ت
ف الثقا�ف الشعوب األصل�ة بحقوق اإل�سان ع� قدم المساواة مع الشعوب األخرى ضد التمي�ي

ف الشعوب األصل�ة والدول.   والعالقات الطيبة بني

ي التقل�دي والموارد الوراث�ة، تنص الفقرة وف�ما �خص المعارف التقل�د�ة وأشكال الت
: "للشعوب  31من المادة  1عب�ي الثقا�ف ع� ما ��ي

اتها الثقاف�ة التقل�د�ة وحمايتها وتط��رها، وكذلك  ي ومعارفها التقل�د�ة وتعب�ي
ي الحفاظ والس�طرة ع� تراثها الثقا�ف

األمر األصل�ة الحق �ف
�ة والجين�ة والبذور واألدو�ة ومعرفة خصائص الحيوانات بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوج�اتها وث ي ذلك الموارد الب�ش

قافاتها، بما �ف
حق والنباتات والتقال�د الشف��ة واآلداب والرسوم وال��اضة بأنواعها واأللعاب التقل�د�ة والفنون الب��ة والفنون االستعراض�ة. ولها ال

ي الحفاظ والس�طرة ع� مل�يتها الفك��ة
ات الثقاف�ة التقل�د�ة وحمايتها  أ�ضا �ف ي والمعارف التقل�د�ة والتعب�ي

اث الثقا�ف لهذا ال�ت
اف 31من المادة  2وتط��رها." و�موجب الفقرة  ، فإنه "ع� الدول أن تتخذ، جنبا إ� جنب مع الشعوب األصل�ة، تداب�ي فعالة لالع�ت

، تنص المادة ي ي الحفاظ  24 بهذە الحقوق وحما�ة ممارستها." وعن الطب الشعىب
ي طبها التقل�دي و�ف

ع� أن "للشعوب األصل�ة الحق �ف
ي ذلك حفظ النباتات الطب�ة والحيوانات والمعادن الحي��ة الخاصة بها."

 ع� ممارساتها الصح�ة، بما �ف
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 اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان

ي تار�ــــخ حقوق اإل�سان ص
اغها ممثلون من مختلف الخلف�ات القانون�ة والثقاف�ة اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان وث�قة تار�خ�ة هامة �ف

ي 
ي بار�س �ف

بوصفه المع�ار  1948 د�سم�ب  10من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة ذلك اإلعالن �ف
ي أن �ستهدفه كل الشعوب واألمم. وهو �حّدد، للمّرة األو�، حقوق اإل�سان األساس�

ك الذي ينب�ف . المش�ت
�
ف حمايتها عالم�ا ي يتعني  168ة الىت

ي التقل�دي/المعارف التقل�د�ة
 استخدام أشكال التعب�ي الثقا�ن

ي التقل�دي ألغراض مختلفة. و�شمل ذلك االستخدام التجاري و 
صنا�ي ال�مكن استخدام المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

�ي واستخدام األدو�ة الشعب�ة ألغراض الصحة العامة والبحث واالستخدام وفقا لألعراف القائمة واالنتفاع المنصف 
ف واالستخدام الم�ف

 والتعل�م. 

 االستخدام التجاري

ي قاموس بال�س لو أن "االستخدام التجاري" هو "استخدام يرتبط بنشاط مستمر مدر لل��ــح أو �عززە". وأما "االستخدام غ�ي 
ورد �ف

 �ة أو ألغراض العمل وال ينطوي ع� تول�د دخل أو منح مكافأة أو أي تع��ض آخر". التجاري" فهو "استخدام من أجل المتعة الشخص

 االستخدام وفق األعراف القائمة

ي �عّرف 
، "استخدام المعارف وفق 2002، لسنة اإلطار اإلقل��ي للمح�ط الهادئ لحما�ة المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

". األعراف القائمة" بأنه "استخدام  ف ف والممارسات العرف�ة ألصحابها التقل�ديني ي وفقا للقوانني
 المعارف التقل�د�ة أو أشكال التعب�ي الثقا�ف

ي استخدام الجماعات األصل�ة للمعارف 
و�ش�ي مصطلح "االستخدام المتواصل وفق األعراف القائمة" إ� وجود استمرار�ة وحي��ة �ف

ي التقل�
 دي وفقا لقوانينها وممارساتها العرف�ة. التقل�د�ة و/أو أشكال التعب�ي الثقا�ف

 االنتفاع المنصف

ي قاموس بال�س لو أن "
ي مجال حق المؤلف هو "االنتفاع المنصفجاء �ف

معقول ومحدود بالمصنفات المحم�ة دون إذن من  انتفاع" �ف
ي م�ح�ة هازلة. واالنتفاع العادل هو حجة ضد ادعاء 

المؤلف كأن تقتبس من كتاب عند استعراض كتاب ما أو أن �ستخدم أجزاء منه �ف
، 2) الغرض من االنتفاع وطب�عته، (1التعدي وفقا للعوامل القانون�ة التال�ة: ( ) حجم المصنف المنتفع 3() طب�عة المصنف المح�ي

 ) األثر االقتصادي لالنتفاع بالمصنف."4به، (

�ي واالستخدام ألغراض الصحة العامة ف  االستخدام الم�ف

". وتقر المادة  ل أو األ�ة، عائ�ي ف " بأنها "صفة تصف شيئا خاصا بالم�ف �ي
ف من إعالن الدوحة حول  1�عّرف قاموس بال�س لو كلمة "م�ف

ا من البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا، وخاصة اتفاق ت��بس والصحة ال ي تص�ب كث�ي عامة "بخطورة المشا�ل الصح�ة العامة الىت
�ة/اإل�دز والسل والمالر�ا واألو�ئة األخرى." كما تنص المادة  وس نقص المناعة الب�ش (ج) ع� أن "ل�ل عضو 5المشا�ل الناجمة عن ف�ي

ي �شكل حالة  ي تحد�د المسائل الىت
ها من حاالت الطوارئ القصوى، علما بأن أزمات الصحة العامة، بما فيها الحق �ف طوارئ وطن�ة أو غ�ي

ها من  ها من األو�ئة، �مكن أن �شكل حالة طوارئ وطن�ة أو غ�ي �ة/اإل�دز والسل والمالر�ا وغ�ي وس نقص المناعة الب�ش تلك المتعلقة بف�ي
 حاالت الطوارئ القصوى."

 لتعل�ماالستخدام ألغراض البحث وا

ي دعوى التعدي ع� 
اع بأنها "حجة �ف ي مجال براءات االخ�ت

�عّرف قاموس بال�س لو عبارة "حجة االستخدام ألغراض التجارب" �ف
فا بها فإنها تف�  اءة و�ستخدم ألغراض علم�ة فقط. ورغم أن هذە الحجة ال تزال مع�ت اع مح�ي ب�ب ي ُترفع عندما ُ�صنع اخ�ت اءات الىت ال�ب

ا ض�قا  ف للحما�ة." والجدير بالذكر أن حقوق المل��ة الفك��ة تفس�ي عني ي تخت�ب مطالب المخ�ت وقد ال تنطبق اليوم إال ع� البحوث الىت
اع ع� سب�ل المثال، سن عدد من البلدان  ي مجال براءات االخ�ت

و�ن كانت حقوقا استئثار�ة، فعليها بعض االستثناءات والتقي�دات. ف�ف
�عاتها الوطن�ة بعض  ي ��ش

ي  االستئثار�ة، بما االستثناءات والتقي�دات ع� الحقوق�ف
  : ما ��ي  ذلك �ف
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 األعمال المنجزة لالستخدام الخاص وغ�ي التجاري؛ (أ) 

 األعمال المنجزة ألغراض التجارب أو البحوث فقط.  (ب)

 االستعمال

منافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق�ة بروتوكول ناغ��ا �شأن الحصول ع� الموارد الجين�ة والتقاسم العادل والمنصف للينص 
ي  ي المادة 2010( التن�ع البيولو�ب

ي 2) ع� التع��ف التا�ي �ف ي البيولو�ب
ي و/أو ال��م�ائئ (ج): "إجراء البحث والتط��ر �شأن التك��ن الجيىف

ي المادة 
ي ذلك من خالل استخدام التكنولوج�ة اإلح�ائ�ة حسبما ورد تع��فها �ف

 من االتفاق�ة." 2للموارد الجين�ة، بما �ف

 مجموعة أدوات) –التقل�د�ة (توثيق المعارف التقل�د�ة مجموعة أدوات ال��بو لتوثيق المعارف 

ي مجال المل��ة الفك��ة لدى أصحاب المعارف التقل�د�ة. ومن األهم�ة بمكان إ�الء عنا�ة متأن�ة 
�مكن أن تث�ي برامج التوثيق �ساؤالت �ف

ز 
�
المعارف التقل�د�ة ع� إدارة جوانب المل��ة مجموعة أدوات ال��بو لتوثيق  لتداع�ات المل��ة الفك��ة أثناء عمل�ة التوثيق. وترك

ة الفك��ة أثناء عمل�ة التوثيق، وتأخذ أ�ضا عمل�ة التوثيق كنقطة انطالق إلدارة أنفع للمعارف التقل�د�ة باعتبارها أصوال فك��ة وثقاف�
 169لجماعة ما. 

شعوب األصل�ة والجماعات المحل�ة. وقد ومجموعة أدوات ال��بو لتوثيق المعارف التقل�د�ة دل�ل ُمصّمم خص�صا لتستخدمه ال
ي مكاتب المل��ة الفك��ة وراس�ي الس�اسات عموما ومؤسسات البحث 

ف �ف ف العامني �ستف�د منه جهات أخرى، مثل المسؤولني
وعات التوثيق.  ي تضطلع بم�ش  والمؤسسات الثقاف�ة الىت

ها من األدوات القانون�ة ل �طة اتخاذ التداب�ي ومن الجائز �سخ�ي حقوق المل��ة الفك��ة وغ�ي حما�ة المعارف عندما تكون موثقة، �ش
الصح�حة أثناء عمل�ة التوثيق. وستساعد مجموعة أدوات ال��بو لتوثيق المعارف التقل�د�ة ع� تقي�م خ�ارات المل��ة الفك��ة 

ات�ج�اتها عند توثيق المعارف التقل�د�ة.   والتخط�ط لها وص�اغة اس�ت

ن الوطن�ة �شأن حما�ة أشكال التعب�ي الفول�لوري من االستغالل نص األحكام النموذج�ة المش ن ال��بو واليو�سكو للقوانني كة بني �ت
وع واألفعال الضارة األخرى  غ�ي الم�ش

�بة والعلم والثقافة (اليو�سكو) نص  اك مع منظمة األمم المتحدة لل�ت اء الحكوم�ة الذي نظمته ال��بو باالش�ت اعتمد اجتماع لجنة الخ�ب
ي سنة  ام النموذج�ةاألحك

ي 1982�ف
. وتنص األحكام ع� نموذج خاص للحما�ة ع� غرار حما�ة المل��ة الفك��ة ألشكال التعب�ي الثقا�ف

ي ال��بو قد استعملتها ع� نطاق واسع شيئا
ي كانت الدول األعضاء �ف  ما.  التقل�دي/أشكال التعب�ي الفول�لوري، الىت

ف الح��ة إ� الحفاظ ع األحكام النموذج�ةو�س�  ف الحما�ة من أعمال التعدي ع� أشكال التعب�ي الفول�لوري من جهة، و�ني � توازن بني
ف االعتبار كون أشكال التعب�ي الفول�لوري �شكل جزءا ح�ا  والتشجيع ع� ز�ادة تط��ر و��ش الفول�لور من جهة أخرى. وتأخذ األحكام بعني

ي تجم�دها بواسطة إ
 جراءات بالغة ال�امة للحما�ة. من الثقافة اإل�سان�ة ال ينب�ف

ي التقل�دي/أشكال التعب�ي الفول�لوري بالحما�ة بموجب 
وع  األحكام النموذج�ةوتح�ف أشكال التعب�ي الثقا�ف من "االستغالل غ�ي الم�ش

ي  ي سنىت
ي استخدام األحكام 2001و 2000واألفعال الضارة األخرى". و�ف

، أجرت ال��بو استقصاء لالطالع ع� تجارب الدول �ف
ي وث�قة ال��بو 

 . WIPO/GRTKF/IC/3/10النموذج�ة وتنف�ذها. و�تاح تق��ر �ف

 ]والوث�قة [نها�ة المرفق
 

                                                
:  –�مكن االطالع ع� منشور ال��بو المعنون "توثيق المعارف التقل�د�ة  169 ي التا�ي

وئف مجموعة أدوات" ع� الموقع اإلل��ت
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4235 . 
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