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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2023اير ي  ف 26التاري    خ: 

الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف اللجنة 
 التقليدية والفولكلور

 ربعونواأل السادسةالدورة 

اير  27جنيف، من   2023 مارس 3 إىلفي 

اء الشعوب األصلية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال  تقرير حلقة عمل خبر

   التعبب  
 
 التقليدي الثقاف

 األمانة من إعداد وثيقة 

  بالمساهمة لجنة المعارف  نوهت .1
اءحلقة قدمتها الت    عام الشعوب األصلية المعقودة   عمل خبر

   2013ف 
اللجنة  إطار أعمالف 

، عىل النحو المبي   )لجنة المعارف( الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية
  تقريرها )

  بقضايا الشعوب األصليةإىل توصية منتدى األمم المت تشب  (، و WIPO/GRTKF/IC/25/INF/9ف 
 حدة الدائم المعت 

  قدمها )المنتدى الدائم(، 
  عام الت 

ة ف    دورته الثامنة عشر
   تطلب"و، 2019ف 

من أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تنظم، ف 

اء الشعوب األصلية حدود الموارد المتاحة، حلقة عمل  ة السنتي   خبر
ا 2021-2020خالل فب 

ً
تيبات مماثلة مع مراعاة ما ، وفق لب 

  إطار البند 
ين للجنة ف    الدورة العشر

  تم االتفاق عليها ف 
    من جدول األعمال".  8يقتضيه اختالف الحال لتلك الت 

   تعذر عىل، 19-بسبب جائحة كوفيدو  .2
اء الشعوب األصلية ف  أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية تنظيم حلقة عمل خبر

ة السنت  . 2021-2020ي   فب 

اء الشعوب األصلية بشأن المنتدى الدائمنظمت أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالتعاون مع أمانة و  .3 ، حلقة عمل خبر
ة من    الفب 

  التقليدي )حلقة العمل(، ف 
اير  24إىل  22الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف  فبر

  مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 2023
  ، ف 

اء من الشعوب األصلية،  المنتدى الدائمأمانة و واختارت أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية  .4  عنواحد خبب   أيسبعة خبر
   -كل منطقة من المناطق االجتماعية 

  حلقة العمل. كما دائمالمنتدى اليقر بها الثقافية السبع للشعوب األصلية الت 
، للمشاركة ف 

 لقر  لجنة المعارفدعيت الدول األعضاء والمراقبون المعتمدون لدى 
ً
، وفقا   حلقة العمل بصفة مراقبي  

ر لجنة اإىل المشاركة ف 
اليا والسيدة ريبيكا فورسغرين من السويد، عىل الشعوب األصلية السيدة باتريشيا أدجر   اء. وانتخب خبر المعارف ، رئيسة من أسب   التواىل 

  ومقررة لحلقة العمل. 

5.   
اير  26ويرد تقرير حلقة العمل بصيغته الواردة ف    المرفق األول 2023شباط/فبر

. و  ف   
  المرفق الثان 

اء ف   ترد قائمة الخبر
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مدعوة لإلحاطة علما بهذه  المعارف إن لجنة .6

 الوثيقة ومرفقيها. 

 

]يىل  ذلك المرفقان[
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 المرفق األول

 

اء الشعوب األصلية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية  حلقة عمل خي 
ي التقليدي 

ز
 وأشكال التعبي  الثقاف

اير  24إىل  22جنيف من   2023 في 

 تقرير حلقة العمل

اء الشعوب األصلية  .1    بشأنعقدت حلقة عمل خبر
 
الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف

ة من    الفب 
 
اير  24إىل  22التقليدي، ف   جنيف، سويشا. 2023فبر

 
  مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( ف

 
 ، ف

اء من الشعوب األصلية، الدائم ية للملكية الفكرية، بالتشاور مع المنتدىواختارت أمانة المنظمة العالم .2 خبب   أي، سبعة خبر
    عنواحد 

  بقضايا  يقر كل منطقة من المناطق االجتماعية والثقافية السبع للشعوب األصلية الت 
بها منتدى األمم المتحدة الدائم المعت 

  حالدائم الشعوب األصلية )المنتدى
 
 لقة العمل. (، للمشاركة ف

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية  قرار ونظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية حلقة العمل وه  تنفذ  .3
، فضال عن توصيات )لجنة المعارف( والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 . المنتدى

اء  .4 لف الخبر
ُ
 : بتنفيذ المهام التاليةوك

  مفاوضات لجنة  '1'
اء الشعوب األصلية عىل المشاركة ف  موضوعية أقوى  إسهاماتوتقديم  المعارفتعزيز قدرة خبر

 للمناقشات؛

  تتفاوض  '2'
الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ب فيما يتعلق لجنة المعارف بشأنها استعراض مشاري    ع النصوص الت 

  
  التقليدي؛وأشكال التعبب  الثقاف 

 . تها وصياغ لمفاوضاتالمطروحة عىل طاولة اتحديد السبل الممكنة لمعالجة القضايا الرئيسية  '3'

خبت  .5
ُ
 باتريشيا أدجر  رئيسة، والسيدة ريبيكا فورسغرين مقررة. السيدة وانت

 (، وخمس منظمات غب  حكومية2، ومنظمتي   حكوميتي   دوليتي   )(19) ة دولة عضوا وحض  الدورة مراقبون من تسع عشر  .6
(5) . 

  النصوص التالية:  .7
اء ف   ونظر الخبر

  التقليدي: مشاري    ع مواد ) '1'
 (؛WIPO/GRTKF/IC/46/5حماية أشكال التعبب  الثقاف 

  دوىل  يتعلق بالملكية الفكرية والمعارف  '2'
وع صك قانون  نص الورقة غب  الرسمية المقدمة من الرئيس بشأن مشر

  التقليدي 
وع أول مؤرخ  -التقليدية/أشكال التعبب  الثقاف  اير  21مشر )يشار إليه فيما يىل  بنص الرئيس  2023شباط/فبر

  التبشأن المعارف التقليدية 
 (؛ قليديوأشكال التعبب  الثقاف 

  دوىل  بشأن (، ونص الرئيس WIPO/GRTKF/IC/46/4حماية المعارف التقليدية: مشاري    ع مواد ) '3'
وع صك قانون  مشر

، WIPO/GRTKF/IC/43/5يتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية )
 ارد الوراثية(. يشار إليه فيما يىل  بنص الرئيس بشأن المو 

  قدمتها الشعوب األصلية، و  .8
 عىل غرار: نذكر بنتائج التقارير السابقة الت 

وع صكوك  '1'   مشر
  لقضايا رئيسية متصلة بالملكية الفكرية ف 

بشأن الموارد الوراثية والمعارف  الويبو االستعراض التقت 
  التقليدي، الذي أعده 

، ويشار إليه WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10جيمس أنايا ) األستاذ التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف 
  
 (؛فيما يىل  باالستعراض التقت 
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  لقضايا رئيسية متصلة بالملكية الفكرية لمشاري    ع صكوك  '2'
بشأن الموارد الوراثية  الويبو تحديث االستعراض التقت 

  إطار حقوق اإلنسان 
 
  التقليدي ف

 
 للشعوب األصليةوالمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف

(WIPO/GRTKF/IC/46/INF/8 ؛)المحدث  
 ، يشار إليه فيما يىل  باالستعراض التقت 

'3'   
 
اء الشعوب األصلية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف حلقة عمل خبر

  عام  ، ويشار إليها فيما يىل  WIPO/GRTKF/IC/25/INF/9التقليدي )
 
اء الشعوب األصلية ف  (. 2013بحلقة عمل خبر

  تلك الوثائق 
 
 وصالحة.  ذات أهميةوال تزال التعليقات والمالحظات الواردة ف

اء مسائل قانونية وسياساتية وتقنية رئيسية .9  إىل الوثائق المذكورة أعاله، حدد الخبر
ً
، يها وقدموا تعليقات عل ها وناقشو  واستنادا

حات   عن مقب 
ً
 نصية محددة، حيثما اقتض  األمر ذلك. فضال

 موجز تنفيذي

اء، بمساهمة مراقبي   من الشعوب األصلية، مجموعة واسعة من  .10   التقليدي  المسائلناقش الخبر
 
المتعلقة بأشكال التعبب  الثقاف

اء النص والمعارف التقليدية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. وباإلضافة إ ىل ذلك، استعرض الخبر
  وثائق 

 
  للويبو التابعة  لجنة المعارفالمفصل ف

 
  وردت ف

ت شواغل تتعلق بحقوق الشعوب األصلية الت    مسائل أشمل. وأثب 
 
، ونظروا ف

  عام 
 
اء الشعوب األصلية ف   أثارها تجمع الشعوب األصلية،2013تقارير سابقة، مثل تقرير حلقة عمل خبر

  لم تعالج  ، والقضايا الت 
والت 

  ولم تحل 
 
 ف

ُ
 . للويبو التابعة المعارف  أحدث نصوص لجنة بعد

  جميع أنحاء العالم إىل حماية ملكيتها الفكرية و  .11
التعبب   وأشكالالتقليدية  والمعارف موارد الوراثيةللتحتاج الشعوب األصلية ف 

  التقليدي
  النظام الحاىل  للملكية قائمة . وتوجد ثغرات الثقاف 

)المقدسة والشية  والدرايةال تحظ  المعارف واالبتكارات  إذ  ،الفكريةف 
  تنظمها القواني   واإلجراءات العرفية للشعوب األصلية بالحماية وتواجه االستغالل وسوء االستخدام واالختالس 

عىل السواء( الت 
  لجنة 

  للصك )الصكوك( الجاري التفاوض بشأنه ف 
أن يتناول ويوفر آليات فعالة لسد هذه  للويبو عة التاب المعارفوالشقة. وينبغ 

  نظام الملكية الفكرية القائمة الثغرات 
  الملكية الفكرية الخاصة بها، وإفساح المجال الحاىل  ف 

اف بحقوق الشعوب األصلية ف  ، واالعب 
شاد أمام   القواني   العرفية للشعوب. بالنظم الوطنية للملكية الفكرية اسب 

  شارك و  . للويبو التابعة  المعارفصلية مقبولة رسميا بصفة مراقب لدى لجنة ومنظمات الشعوب األ  .12
ممثلو الشعوب األصلية ف 

  عام  المعارفأعمال لجنة 
  وضع الصك 2001منذ اجتماعها األول ف 

اك منظمات الشعوب األصلية وممثليها ف    مواصلة إشر
. وينبغ 

  المؤتمرات الدبلوماسية، وا
  ذلك ف 

  ستنشأ بموجب )الصكوك(، بما ف 
، والجمعيات الت  ية للمؤتمر الدبلوماس  الجتماعات التحضب 

اكها أيضا الصك )الصكوك( المقبل، و  ها  إشر اء وغب    جميع التنقيحات واالستعراضات والدراسات واجتماعات الخبر
من األعمال ف 

  تنفيذ الصك )المستقبال 
  أن يكفل الصك )الصكوك( إدراج الشعوب األصلية ف 

. . وينبغ    والدوىل 
 صكوك( عىل الصعيدين الوطت 

اء بدقة استخدام مصطلح  .13   ناقشها الخبر
  النصوص. و   ”Indigenous Peoples“ "الشعوب األصلية"ومن المبادئ الت 

يعتبر ف 
اء حةحت  اآلن ي   تبي   معقوف "peoples" "الشعوب" مصطلح ورود  الخبر   جميع النصوص المقب 

أمر غب  مقبول. وإذا لم  هو  ف 
  صيغته النهائيةيستخدم الصك )الصكوك( 
   " ”Indigenous Peoples ف 

  جميع أجزاء الصك  ينكبب   "Pو"  "I" بحر ف 
ف 

   ناقشت حلقة العمل مسألةتعارض مع المصطلحات المقبولة دوليا. و سي)الصكوك(، فإن الصك )الصكوك( 
الحاجة إىل ربط العمل ف 

 واآلليات.  مع هذه العمليات النصكيانات األمم المتحدة، ومواءمة ببعمليات وآليات أخرى و  للويبو التابعة  لجنة المعارف

المستفيدون  : الرئيسية ه   المسائلهذه و الرئيسية.  المسائلتحديد وتحليل  يتناولاألول،  الجزء: كما يىل  ينقسم التقرير  و  .14
 والتعاون عبر الحدود.  تقييداتوالتكنولوجيا الرقمية واالستثناءات وال

اء عدم تقديم نص ُيستخدم كبديل لمشاري    ع المواد الحالية المتعلقة بحماية المعارف التقليدية  .15 التعبب   وأشكالوقرر الخبر
  التقليدي

  التقليدي وأشكالوالمعارف التقليدية  الموارد الوراثية، أو نصوص الرئيس بشأن الثقاف 
 نالحظ وجود نسخو . التعبب  الثقاف 

 من ذلك، مقبلةال لجنة المعارفاجتماعات  خالل ةاألصلي الشعوبإىل ممثىل   النظر فيها  يحالمتعددة من النصوص حالًيا، وس
ً
. وبدال

م تعليق يستند إىل المبادئ الرئيسية 
ِّ
د
ُ
  لجنة  بر عنويعالمحددة ق

التابعة  المعارفاآلراء المتعلقة بجميع النصوص قيد المناقشة ف 
   نوقشت. قد أي نصوص مقبلة أخرى وكذلك  ويبو لل

 1الجزء 

 المستفيدون

 الشعوب األصلية
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  جميع مراحل عملية لجنة  .16
 
« الشعوب األصلية»عىل اإلشارة إىل أن المصطلح الصحيح هو  المعارفدأبت الشعوب األصلية ف

1”Indigenous Peoples“  و"  
 
ين "Pو" "Iالذي يكتب بحرف  . كبب 

  القانون الدوىل   عادةالمصطلح  مغزىيستخدم و  .17
 
ف 2منظومة األمم المتحدةعىل نطاق ستخدم يو موحد والمصطلح . ف . ويعب 

  الملكية الفكرية المرتبطة )إعالن األمم المتحدة( إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
 
بحقوق الشعوب األصلية ف

  التقليدي. و 
 
ها الثقاف جميع الشعوب مع الشعوب األصلية  مساواةعىل  الن األمم المتحدةإع أكد بمعارفها التقليدية وأشكال تعبب 

  صكوك دولية أخرى
 
    . 3األخرى، وأن المصطلح مستخدم ف

. وتعامل الشعوب األصلية كأقليات ليس  .18   والدوىل 
وعىل مر التاري    خ، تعرضت الشعوب األصلية للتميب   عىل الصعيدين الوطت 

  
 
  ثقافاتها ومعارفها. لها حقوق بمفردها، سواء كانت حقوقا ف

 
 األرض أو حقوقا ف

ة، وتتاح لهذا الصك فرصة لمعالجة الطابع  .19   السنوات األخب 
 
نجز الكثب  من العمل لتعزيز حقوق الشعوب األصلية ف

ُ
وقد أ

  ملكيتها الفكرية عىل الصعيد 
 
اف بحقوق الشعوب األصلية ف ي لنظام الملكية الفكرية الحاىل  وإنشاء آليات لالعب 

.  التميب    الدوىل 

  للدول األعضاء أال تعود إىل هذه العقلية القديمة، و  .20
   تكرسال أوينبغ 

. وإذا لم يشمل الصك )الصكوك( النهان   
تميب   الماض 

، ويتعارض كذلك مع استخدام « الشعوب»   المجتمع الدوىل 
 
  يتمتع بها باف

فإن ذلك سيتعارض مع فهم الشعوب األصلية وحقوقها الت 
  اآلليات الدولية األخرى. 

 
 المصطلح ف

  استخدام كلمة  .21
 
دد ف اء أن بعض الدول تب    هذا الصك. وتعرب بعض الدول عن قلقها إزاء عدم « بالشعو »ويالحظ الخبر

 
ف

  بلدها. 
  يؤكد آخرون أن الناس و وجود شعوب أصلية ف 

ا وأن اإليحاء بانقسام بي   الناس داخل الدولة  ف 
ً
ون شعًبا واحد أمتهم يعتبر

. ويرى الخبر بسيكون غب  مناسب. ومع ذلك، يمكن معالجة هذه الشواغل   
اء أن الظروف الفريدة للدول ال مرونة عىل المستوى الوطت 

 . را إلنكار حقوق الشعوب األصلية عىل الصعيد العالم    أن تكون مبر
 ينبغ 

  « الشعوب األصلية»وباإلضافة إىل استخدام عبارة  .22
  جميع النصوص قيد النظر ف 

  دراسة الصياغة الواردة ف 
باستمرار، ينبغ 

  أن تكون الشعوب . وحت  اآلن، تستخدم جميع مشاري    ع الوثالمعارف لجنة
ائق مصطلحات غب  متسقة دون تعاريف واضحة. وينبغ 

األصلية مرادفة لمصطلح أصحاب الحقوق والمالكي   الجماعيي   وأصحاب الحيازات والمستخدمي   والمستفيدين وأصحاب المصلحة. 
  جميع أجزاء الصك )الصكوك(. 

 ويلزم مواءمة هذه المصطلحات واستخدامها ف 

 ةالمجتمعات المحلي

  تنظر فيها لجنة  .23
  تنشر  المعارف التقليدية للويبو التابعة  المعارفألغراض الصكوك الت 

، فإن المجتمعات المحلية ه  تلك الت 

  التقليدي وأشكال
. باإلضافة إىل ذلك،  التعبب  الثقاف    سياق جماع 

وتطورها وتولدها أو تحتفظ بها أو تستخدمها أو تحافظ عليها ف 

اتهم بهويتهم الثقافية والروحية واالجتماعية وتراثهم التقليدي، وتنقل هذه المعرفة و ترتبط معارفهم   إىلجيل  أشكال التعبب  منوتعبب 

  آخر. 

  أن تمب   النصوص، عند االقتضاء، بي   حقوق المجتمعات المحلية وحقوق الشعوب األصلية.  .24
  وينبغ 

 المستفيدون اآلخرون

حماية الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لملكيتها الفكرية  لكفالة ا )صكوكا( دولي من المقرر أن ينشر  هذا المنتدى صكا  .25
. والغرض من باعتبارهم  ، وهو أمر ال يحميه نظام )نظم( الملكية الفكرية الحاىل 

الصك )الصكوك( الدوىل  هو  ذلكمالكي   ومستخدمي  
  نظام الملكية الفكرية بالنسبة ألولئك الذين القائمة سد الثغرات 

. وعىل هذا النحو، يمكن بال ال تمتعونف    النظام الحاىل 
حماية ف 

                                                
  عام  1

 
اء الشعوب األصلية ف   جميع الوثائق الثالث : 5، الصفحة 2013انظر تقرير حلقة عمل خبر

 
  استخدام مصطلح "الشعوب األصلية" بصورة ثابتة ف

ينبغ 
  التقليدي والمعارف التقليدية والموارد الوراثية(. والمستفيدون من الحماية هم الشعوب األصلي

 
  ة والجماعات المحلية. )المتعلقة بأشكال التعبب  الثقاف

  بالشعوب األ  2
صلية: القرار/الذي اعتمدته انظر عىل سبيل المثال الوثيقة الختامية لالجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعروف بالمؤتمر العالم  المعت 

 . A/RES/69/2الجمعية العامة 
مؤتمر يقرر لمؤتمر األطراف، " 12/12المقرر من  (1)واو() ، الفقرة2014حزيران/يونيه UNEP/CBD/COP/12/5/Add.1 ،25  الوثيقة انظر عىل سبيل المثال 3

  
 
   -1: التنوع البيولوجر  المتعلقة بتفاقية اال األطراف ف

 
  إطا المستقبليةوالوثائق الثانوية  قرراتمالاستخدام مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية" ف

 
 ر ف

  : إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةمن  31والمادة  االقتضاء؛االتفاقية، حسب 
 
  الحفاظ والسيطرة عىل تراثها الثقاف

 
"للشعوب األصلية الحق ف

اتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها."  ومعارفها التقليدية وتعبب 
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يعات المحلية، اقنال ا هذ شملهمللمستفيدين اآلخرين الذين    مجموعات إضافية  نظرا لعدم إدراجش التماس الحماية بموجب التشر
 
 ف

 . نقاشال ا هذ

  وتمثل الصياغة الحالية  .26
 
  التقليدي وأشكالنص الرئيس المتعلق بالمعارف التقليدية ف

 
ام  التعبب  الثقاف   احب 

 
خطوة إىل األمام ف

  نظام الملكية الفكرية الحاىل  للشعوب األصلية القائمة حقوق الشعوب األصلية وسد الفجوة 
 
  . ملكيتها الفكريةحماية قصد ف

 التوصيات

ي لجنة  المناسبالمصطلح  يستخدم •
ز
ي تجري مناقشتها ف

ي جميع النصوص الت 
ز
عند اإلشارة إىل الشعوب األصلية ف

 . للويبو التابعة  المعارف

ز وأصحاب الحيازات  يجب أن تكون • ز الجماعيي  الشعوب األصلية مرادفة لمصطلحات أصحاب الحقوق والمالكي 
ز والمستفيدين وأصحاب المصلحة. ويلزم مواءمة هذه المصطلح ي جميع أجزاء والمستخدمي 

ز
ات واستخدامها ف

 الصك )الصكوك(. 

 

كة ز التكنولوجيا الرقمية والموارد  النقاط المشي  ي التقليديأشكال والمعارف التقليدية و  الوراثيةبي 
ز
 التعبي  الثقاف

 التطورات الرقمية

 عىل االستجابة للتقدم التكنولوجر  مستقبال  ا ( قادر الصكوك) الصككون ي، ويتعي   أن تطورا متسارعا التقدم التكنولوجر   يشهد  .27
وأشكال خطر إساءة استخدام واختالس المعارف التقليدية كذلك   يزداد مع هذه التطورات التقنية، من المحتمل أن و . ة تحدياتهومعالج

  
  سيتم تفصيلها أدناه( فيما يتعلق بقواعد البيانات ومعلومات التسلسل  التعبب  الثقاف 

. التقليدي )والت   الرقم  والذكاء االصطناع 

28.  
ً
 حاسما

ً
وسيلة لمنع المنح الخاطئة لحماية حقوق الملكية الفكرية. باعتبارها ويمكن أن تؤدي السجالت وقواعد البيانات دورا

  
  تقاريرها عن تحفظات بشأن استخدام قواعد البيانات، خشية أن  للويبو التابعة  لجنة المعارفغب  أن الشعوب األصلية أعربت ف 

وف 
  قواعد البيانات

  التقليدي إىل زيادة إمكانية استخدام المعارف التقليدية و  للجمهور  تؤدي المعلومات الواردة ف 
دون أشكال التعبب  الثقاف 

 إذن من الشعوب األصلية. 

  تحتوي عىل المعارف التق .29
  التقليديو ليدية وقواعد البيانات الت 

ال يمكن أن تتحكم فيها الحكومات  أشكال التعبب  الثقاف 
  أن تكون للشعوب  راقبها الوطنية وحدها، بل يجب أن تنشئها الشعوب األصلية وت

  أن تكون مشاركتها طوعية. وينبغ 
وتديرها، وينبغ 

  ل
  قواعد البيانات هذه، وينبغ 

لدى يلزم  لدول أن توفر حماية الملكية الفكرية للمعلومات. و األصلية السيادة عىل المعلومات الواردة ف 
   وضع قواعد البيانات، إضافة موارد إضافية للشعوب األصلية حت  تتمكن من تطوير قواعد البيانات واستخدامها والوصول إليها. 

  خب  مثالو  .30
 
  الورقة غب  الرسمية المعد

  عىل ذلك النص الوارد ف 
وع الصك القانون  نص الرئيس بشأن الدوىل  المتعلق بل لمشر

، المعارفللجنة  43الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، بصيغته المعروضة خالل الدورة 
  وضع الصك )الصكوك(.  11المادة 

احا عمليا لمشاركة الشعوب األصلية ف    تتضمن اقب 
 )د( الت 

ط الكشف، هناك حاجة إىل آلياتوفيما يتعلق با .31   يتم إنشاؤها وفقا لشر
، عىل  ضمان ستخدام قواعد البيانات الت   

فعالة. وينبغ 
  يرفض فيها طلب  تبادلسبيل المثال، عدم 

  الحالة الت 
  قاعدة البيانات ف 

  هذا الالمعلومات الواردة ف 
اءة، أو عندما تطعن المحاكم ف  بر

  تشجيع الدول عىل 
  قواعد البيانات آمنة و/أو مختومة )عند الكشف  لكفالةوضع ضمانات الرفض. وينبغ 

أن تكون البيانات الواردة ف 
  الدعاوى القضائية(، ووضع هياكل للحوكمة بالتعاون مع الشعوب األصلية من أجل ضمان مراقبة المعلومات المتعلقة 

عنها ف 
  التقليديبالمعارف التقليدية 

   وأشكال التعبب  الثقاف 
  صكوك دولية أخرى يمكن استخدامها 4اعد البياناتقو  ف 

. وهناك ضمانات ف 

 . 5كمرجع

  أن يفهم من مجرد و  .32
  التقليدي المعارف التقليدية و عن إدراج معلومات  ينبغ 

  قاعدة بيانات أنها محمية أشكال التعبب  الثقاف 
ف 

  أال ينظر إىل قواعد البيانات عىل أنها وسيلة للحماية ا
. وينبغ 

ً
  لدفاعية فحسب، بل أيضا أداة للحماية اإليجابية. تلقائيا

                                                
  عام  4

 
اء الشعوب األصلية ف   6، الصفحة 2013تقرير حلقة عمل خبر

 . 38إىل  34من ، الفقرات المحدث، واالستعراض التقت 

 (. safeguards-redd.org/glossary/cancun-https://www.unانظر ضمانات كانكون ) 5
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  اآلليات الدولية عىل الوصول المادي إىل  ،والمعارف التقليدية المرتبطة بها  بالموارد الوراثيةفيما يتعلق و  .33
 
كب   ف

انصب الب 
ا للوصول إىل الموارد  بوجود اليوم، و . الوراثيةالموارد 

ً
ط ، لم يعد الوصول المادي شر هناك تطورات شيعة و . الوراثيةالتسلسل الرقم 

  تمكن من 
  التكنولوجيا الحيوية الت 

 
. ةالفزيائي المادة الجينيةفصلها عن و  ا رقميمتسلسلة  الوراثيةلموارد اجعل ناشئة عن األبحاث ف

  تمتلك  هناك خطر من أن يكون تعقب الشعوب األصليةو 
أن والمعارف التقليدية المرتبطة بها أكبر صعوبة، و  الوراثية الموارد الت 

اط ة اشب  تب من ثم،. و  7قد يتعرض لإلغفال 6الموافقة الحرة والمسبقة والمستنب    امتالك  ستب 
 
آثار عىل حقوق الشعوب األصلية ف

  حماية المعارف التقليدية المرتبطة بها و  مراقبتها الموارد و 
 
  أن يتضمن الصك )الصكوك( التحكم فيها و  المحافظة عليها وف

. وينبغ 

   . 8ضمانات لالستجابة لتطور أوجه التقدم التكنولوجر  

، ومن المسلم به أن  مسألةمعلومات التسلسل الرقم  ه  و  .34   اتفاقية التنوع البيولوجر 
 
معلومات التسلسل رئيسية نوقشت ف

  جزء من المورد الرقم  
لجنة  إجراءستفيد ي. ويمكن أن معلومات التسلسل الرقم  قواعد موحدة بشأن إنشاء ، وتجري مناقشة الورانر

  هذه العملية في المعارف
 
  الصك المستقبىل   التدقيقوضع آليات  ما يخصمن النظر ف

 
معالجة التطورات  لتمكينها من( الصكوك) ف

  التقليديوالمعارف التقليدية و  الموارد الوراثيةالتكنولوجية الحالية والمستقبلية وآثارها المحتملة عىل 
 
 هناك. و أشكال التعبب  الثقاف

  تتيح تعديل بعض األحكام أثناء اجتماع ال بشأنمن معاهدة التعاون  61فكرة إضافة صيغة مماثلة لصياغة المادة أيضا 
اءات الت  بر

  ستحدثها التطور و . العامة لجمعيةا
ات الت    المستقبل. يمكن أن يلتر  هذا التغيب 

 
  ات التكنولوجية ف

  فما زالت تقنية الذكاء االصطناع  وأما  .35
 
ة للقلق فيما يتعلق بسهولة الذكاء االصطناع  ف   مهدها. ومع ذلك، تظهر عالمات مثب 

 
ف

نت ومصادر المعرفة األخرى الستخراج البيانات وتحليل المعلومات شبكة و  الوصول إىل قواعد البيانات والمحفوظات والمكتبات اإلنب 
ستخدم  و هالذكاء االصطناع  و المتاحة وتجميعها ومعالجتها. 

ُ
حقوق الملكية الفكرية للشعوب األصلية وقد  للتعدي عىلأداة ناشئة ت

   المعارف التقليدية ستخدمتالذكاء االصطناع   من إنتاجهناك بالفعل أمثلة عىل تصميمات و عرض ذلك.  سبق
 
وأشكال التعبب  الثقاف

التعبب   وأشكالقد تكون هناك حاالت يستخدم فيها الذكاء االصطناع  المعارف التقليدية و بطريقة مهينة وغب  مناسبة.  التقليدي
  التقليدي

 . 9منه دون موافقة أصىل   لشعب الثقاف 

  دعاوى المحاكم و  .36
  المستقبل حول من سيكون المدع عليه المناسب ف 

تم الوصول إىل ي حي   ستثار أسئلة قانونية مهمة ف 
ا حاالت يثبت فيها أنه من الصعب عىل 

ً
الملكية الفكرية للشعوب األصلية والمجتمع المحىل  واختالسها. ومع ذلك، قد تكون هناك أيض

  حالةيه الشعوب األصلية مواجهة المدع عل
  التقليديأو  المعارف التقليديةإساءة استخدام  ف 

منشر   ألنه أشكال التعبب  الثقاف 
 . ها من المصادر واستخدام و اصطناع  ايد من استخدام الذكاء االصطناع  لمسح األبحاث وقواعد البيانات المتاحة وغب  هناك قلق مب  

  تم جمعها بطرق غب  مناسبة وخارج سيطرة
 المعارفالشعوب األصلية. ومما يثب  القلق بوجه خاص توصيات لجنة  المعلومات الت 

رأيها لوضع ضمانات إضافية فيما يتعلق بقواعد البيانات  تجمعأن  المعارفباستكشاف قواعد البيانات وتطويرها. وسيتعي   عىل لجنة 
  التكنولوجيا 

 . لمعالجة أوجه التقدم ف 

وتوكوالت والمبادئ التوجيهية القائمة  الي 

  تشب  إىل  .37
وتوكوالت والمبادئ التوجيهية القائمة الت  الرقم  الذي يوفر إرشادات بشأن  الفضاءهناك بعض األمثلة عىل البر

ةو تقييمات المتابعة  يجب أن يكون هناك فهم بأن المعارف و ، ومدونة قواعد السلوك وما إىل ذلك. الموافقة الحرة والمسبقة والمستنب 
  والتقليدي التعب وأشكالالتقليدية 

  شبكةالمتاحة ب  الثقاف 
نت ليست مجانية  ف    كل ااإلنب 

الستخدام، وال ُيقصد بها أن تكون متاحة ف 
 العام.  الملكظرف، وال تشكل جزًءا من 

  و  .38
مة عند التعاون ف  وتوكوالت ه  طريقة جيدة وأخالقية للمستخدمي   الذين يتعاملون مع الشعوب األصلية بطريقة محب  البر

  والتقليدي و مشاري    ع المعارف التقليدية 
. أشكال التعبب  الثقاف    المجال الرقم 

  ويو ف 
وتوكوالت ممارسات القانون العرف    تعكس البر

 نبغ 
س( و رموز غب  القابلة لالستبدال اب جديدة و مراعاتها عند تطوير ألع   )المتافب 

. الذكاء االصطناع  مشاري    ع و سالسل الكثل و كون فوف 

مة وأخالقية مع و  وتوكوالت المستخدمي   حول كيفية التعاون بطريقة محب    الملموس، توجه البر
  العالم الحقيق 

كما هو الحال ف 
  الفضاءو الشعوب األصلية. 

وتوكوالت،  تنطبق نفس القضايا ف  ام بهذه البر  
حقوق الشعوب األصلية مادامت الرقم  ويجب االلب 

ة، مثل ذاتها  والمبادئ المتعلقة بالتفاعل والتعاون مع الشعوب األصلية .  ،الموافقة الحرة والمسبقة والمستنب    الفضاء الرقم 
  قائمة ف 

                                                
، الفقرة  6  

 . 11االستعراض التقت 

7   
 . 50و 43و 42، الفقرات المحدثاالستعراض التقت 

  أثر التكنولوجيات الناشئة واألثر المحتمل عىل استخدام الموارد  8
 
والمعارف التقليدية المرتبطة بها، انظر عىل سبيل المثال أعمال  الوراثيةتنظر محافل أخرى ف

  
اء التقت    بمعلومات التسلسل الرقم   المؤقتفريق الخبر

. الموارد الوراثية التابع التفاقية التنو  بشأنالمعت   ع البيولوجر 

 أعمال( وكذلك stories-anat-published-paper-https://oldwaysnew.com/news/2021/10/27/unesco) Old Ways newانظر أعمال مؤسسة  9

 (. https://www.indigenous-ai.net/position-paperمبادرة مستقبل الشعوب األصلية )
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 التوصيات

( أحكاما تجعله الصكوك) الصك وتضمن لتطور التكنولوجيا مستقبل  المقبل( الصكوك) الصك استجابة كفالة •
ي الحاىلي والت  . مستقبل  طور مستوف للتطور التكنولوج 

ي وضع أي تدابي  مبتكرة لمنع  كفالة •
ز
وحماية المعارف التقليدية  األثر المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية ف

ي التقليدي
ز
  . وأشكال التعبي  الثقاف

ي الحسباناأل  •
ز
، وضع مدونة  خذ ف ي  بالصكفيما يتصل  قواعد السلوكتدريجيا، استنادا إىل التقدم التكنولوج 

 (. الصكوك)
.  كفالة • ي الفضاء الرقمي

ز
وتوكوالت ف  استخدام المبادئ التوجيهية والي 

ة.  تكريس • ي ذلك مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستني 
ز
ي الصك )الصكوك(، بما ف

ز
 حقوق الشعوب األصلية ف

 

 تقييداتاالستثناءات وال

ح كال  .39   التقليدي المعارف التقليدية و بشأن و  الوراثيةالرئيس بشأن الموارد  نض   يقب 
 
ك للدول األعضاء أشكال التعبب  الثقاف أن يب 

. وهذا أمر يثب  إشكالية، ألنه يتيح للدول إمكانية اتخاذ قرار بعدم إخضاع بعض المعارف التقليدية والتقييداتأمر تحديد االستثناءات 

  التقليدي و 
 
  تعريف أي استثناء أو تقييد محتمل وصياغته أشكال التعبب  الثقاف

   فعليا للحماية عىل اإلطالق. وينبغ 
 
  ف

الصكوك، وينبغ 
امها،  معاالمتثال لقانون حقوق اإلنسان. و  كفالة خطر من أن  ينشأ قد التسليم بوجود اختالفات بي   الدول والشعوب األصلية واحب 
  غيابالتوحيد إىل تقويض الصك )الصكوك(  عدميؤدي 

 
  وضع معايب  دنيا.  ف

  للشعوب األصلية أن تحدد  .40
  والتقليديأشكاستخدام  بشأن التقييداتوينبغ 

أن تحدد والمعارف التقليدية أو  ال التعبب  الثقاف 
  إطار  خالل

ةالمشاورات أو ف  وط تعارض خطر ناك فسيكون ه إال . و الموافقة الحرة والمسبقة والمستنب  ستبعد  ،الشر
ُ
  ت
 بموجبها الت 

  المعارف التقليدية 
  تقرير المصب  ومبدأ  ،من حماية الملكية الفكريةالتقليدي  وأشكال التعبب  الثقاف 

مع حق الشعوب األصلية ف 
ة   أال تستخدم المعارف التقليدية و الموافقة الحرة والمسبقة والمستنب 

  التقليدي ل. وينبغ 
  أشكال التعبب  الثقاف 

لشعوب األصلية قط ف 
ةالموافقة الحرة والمسبقة والمستلذلك يجب الحصول عىل و انتهاك قوانينها وتقاليدها وعاداتها.  قبل صياغة االستثناءات  نب 

  تشب  إىل استخدام المعارف التقليدية  تقييداتوال
  التقليدي و الت 

    للشعوب األصلية. أشكال التعبب  الثقاف 

وع الصك )الصكوك(  تقييداتوأسباب االستثناء )االستثناءات( وال .41   النص الحاىل  لمشر
االستفادة من  تشكل مؤخرا الواردة ف 

ها و الدراسة والتعليم واالستخدامات غب  التجارية والمتاحف والمكتبات. ب المتعلقةالمعرفة  قد ال تستخدم المتاحف والجامعات وغب 
  قانون  المرافقمن 

  تندرج تحت االستثناءات ف 
  التقليدي المعارف التقليدية أو  حق المؤلفالت 

تجارًيا ولكنها ال أشكال التعبب  الثقاف 
  التقليدي و المعارف التقليدية  حت  أن، هما تزال تستفيد من

ةتستخدم بدون أشكال التعبب  الثقاف  يجب و . موافقة حرة ومسبقة ومستنب 
ةكن هناك تما لم  ،أشكال التعبب  عدم استخدام المعرفة أو     . ةالمعني ةاألصلي الشعوبمن  موافقة حرة ومسبقة ومستنب 

 هو استخدام المعارف التقليدية  .42
ً
  تذكر أحيانا

  التقليديوأحد االستثناءات الت 
 
  البحوث.  وأشكال التعبب  الثقاف

 
غالًبا ما تدعم و ف

  إجراء بحوث باستخدام 
، ال ينبغ 

ً
  مجاالت المعرفة المختلفة. ولكن أوال

  البحث ف 
، وغالًبا ما تساهم ف  الشعوب األصلية البحث العلم 

  لتقليدية المعارف ا
ةبإال التقليدي  وأشكال التعبب  الثقاف  ، عندما ُيجرى المعنيةللشعوب األصلية  موافقة حرة ومسبقة ومستنب 

ً
. وثانيا

  إعادة المعارف التقليدية 
  هذا البحث، ينبغ 

معلومات عن غرض  إىل جانب، ةاألصلي الشعوبإىل التقليدي  وأشكال التعبب  الثقاف 
  تمتلك المعارف التقليدية و  يدية. المعارف التقل استخدام

  أن اإلشارة إىل الشعوب األصلية الت 
، إذا عمل تحذفيكمن الخطر ف 

  تخزين البيانات المتعلقة بالمعارف التقليدية أو أعمال أخرى عىل« البناء»الباحثون فقط عىل 
  . وال ينبغ 

التقليدي  أشكال التعبب  الثقاف 
  . الشعوب األصلية ومراقبتها  بعلمإال 

 التوصيات

 . من هذا الصك تقييداتإزالة جميع االستثناءات وال •
ي  •

ز
ي أن يتضمن الصك )الصكوك( معايي  تقييدات، إذا كان الصك )الصكوك( سيتضمن استثناءات و البديل وف

، فينبغز
ة، مع  ي لكي تكيف مرونته الحفاظ عىلدنيا للموافقة الحرة والمسبقة والمستني 

الدول مع ظروفها الفريدة  هبما يكفز
اك إىل جانب  كاملة والفعالة. بصورة  لشعوب األصلية ا إشر

 
 التعاون العابر للحدود

 من دولة. وعىل هذا النحو، سيتعي   عىل الدول والشعوب األصلية  .43
  أكبر

أن تتعاون  المتأثرةيقيم العديد من الشعوب األصلية ف 
احات لحل هذه األنواع من القضايا من قبل، مثلما حدث أثناء حلقة عمل    المسائل العابرة للحدود. وقدمت الشعوب األصلية اقب 

ف 
  عام 

اء الشعوب األصلية ف  اح إنشاء هيئة إقليمية للشعوب األصلية للتعامل بفعالية مع 2013خبر المعارف الموارد الوراثية و ، باقب 
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  التقليديية التقليد
 
ستخدم داخل إقليم أكبر من دولة واحدة. ويجب عىل تلك الدول أن تتعاون،  وأشكال التعبب  الثقاف

ُ
  توجد و/أو ت

الت 
  
 
اكة كاملة مع الشعوب األصلية، باتخاذ تدابب  تستخدم قواني   الشعوب األصلية وبروتوكوالتهاإطار ف   إضافة موارد لدعم 10شر

. وينبغ 

 للمشاري    ع واألنشطة ذات الطابع العابر للحدود. رصد موارد صلية هذه، و هيئات الشعوب األ 

  تحتاج إىل  .44
  التقليديالمعارف التقليدية إليها ه  االهتمام إيالء ومن المسائل المحددة العابرة للحدود الت 

 
 وأشكال التعبب  الثقاف

  المجموعات الخاصة.  المحفوظة
 
  المتاحف وف

 
التعبب   وأشكال المعارف التقليديةت الخاصة عىل تحتوي المتاحف والمجموعاو ف

  التقليدي 
 
  الثقاف

ة، أو قد ال يكون من المناسب عرضها عىل اإلطالق. كما يمكن أن تكون هناك معارف يحساسعرضها  كتش  يالت 
  تقليديتقليدية 

 
  أن  وأشكال تعبب  ثقاف

  إعادتها إىل الشعوب األصلية. وينبغ 
  مجموعاتها ينبغ 

 
تقليدية المعارف تلك الحصل تف

  التقليدي
 
  عهدة المتاحف لشعوب األصليةل وأشكال التعبب  الثقاف

 
ة الموجودة ف ، عىل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنب 

، كحد أدن 
المعلومات مع الشعوب األصلية بشأن  فضال عن تبادل، ال سيما عندما تكون ذات طابع مقدس، ها من الشعوب األصلية عند عرض

  المجموعات.  مواد ال
 
  المدرجة ف

  للدول أن تتخذ إجراءات ضد جمع وتخزين المعارف التقليدية  .45
  التقليديوينبغ 

 
عن طريق تعزيز التعاون  وأشكال التعبب  الثقاف

 موارد من أجل التمكي   من التعاون. ترصد العابر للحدود بي   المتاحف والمجموعات الخاصة والشعوب األصلية، وأن 

 التوصيات

ي  وضع كفالة •
ز
  لصك )الصكوك(. الصيغة النهائية لمعايي  دنيا فيما يتعلق بالتعاون عي  الحدود ف

ي  •
 خاصة بها من أجل التعاون عي  الحدود.  حوكمةهياكل  تملكتشجيع الدول عىل التعاون مع الشعوب األصلية الت 

 
 

 2الجزء 

ي التقليديالتعليق عىل حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية 
ز
 وأشكال التعبي  الثقاف

حات نصية  .46   نص الرئيس بشأن المعارف التقليدية  فيما يىل  ترد مقب 
  التقليديف 

  وأشكال التعبب  الثقاف 
، ولكن التعليقات الت 

احات النصية ا توضح اء الشعوب األصلية. وتنطبق هذه اآلرا ه  تعليقات القب    حلقة عمل خبر
 بالمثلء عامة تعكس آراء المشاركي   ف 

  . المعارف التقليديةعىل نص الرئيس بشأن 

  تجري  ها  .47
  نظام الملكية الفكرية حيث  القائمةهو سد الثغرات  لجنة المعارفوالهدف من المفاوضات الت 

النظام  لم يشملف 
  التقليديوالمعارف التقليدية  الحاىل  الموارد الوراثية

  فتقر تو  . للشعوب األصلية وأشكال التعبب  الثقاف 
 إىل الحماية الكافية ف 

ً
إطار حاليا

 .    النظام الحاىل 

  االتفاقات والصكوك الدولية األخرى  .48
  أن يشب  الصك )الصكوك( تحديدا إىل العنارص والمبادئ الموضوعية الواردة ف 

وينبغ 
والمعارف  الموارد الوراثيةوتتناول ذات الصلة، مثل بروتوكول ناغويا. وهناك اتفاقات دولية أخرى تعالج حقوق الشعوب األصلية، 

  التقليديالتقليدية 
  إطار نظام اتخاذ تدابب  بشأن  ، ولكن هناك حاجة إىل وأشكال التعبب  الثقاف 

كيفية حماية حقوق الشعوب األصلية ف 
 الملكية الفكرية. 

49.   
ك )الصكوك( الذي تم لصل الصيغة النهائية وإىل جانب اإلشارة إىل صكوك أخرى، يجب تنفيذ المعايب  الدنيا للحقوق ف 

  لجنة 
 للويبو التابعة  المعارفالتفاوض بشأنه ف 

ً
طا   أن يتضمن الصك )الصكوك( شر

  . وينبغ 
يضمن عدم تفسب  أي و بعدم التقييد يقض 

  الصك عىل أنه يقلل 
ء ف   

  المستقبل. ما اآلن أو  ه،أو يلغي ،ما تملكه الشعوب األصليةمسر
 قد تكتسبه ف 

50.   
  أن تنعكس ف 

وبما أن النص يشب  إىل إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، فإن الحقوق الواردة فيه ينبغ 
  أن ينعكس الطابع الجماع  للمعارف التقليدية 

ة. وينبغ    الموافقة الحرة والمسبقة والمستنب 
وأشكال جميع أجزاء النص، مثل الحق ف 

  التقليدي
  ) التعبب  الثقاف 

 ف 
ً
طمثال   المادة  الكشف شر

  نص الرئيس 3الوارد ف 
 (. بشأن الموارد الوراثية ف 

  أن يوفر نص الرئيس بشأن الموارد  .51
   الوراثيةوينبغ 

  الحاالت الت 
والمعارف الموارد الوراثية كون فيها تالحماية الكافية ف 

  أخذتالتقليدية 
توفب  الحماية ألولئك  لجمهور دون موافقة أو إذن، وأن يتجنبل ةمتاح تبالفعل وأصبح مرتبطة بالموارد الوراثية الت 

                                                
اء الشعوب األصلية  10  . 6و 4، الصفحتان 2013عام لانظر تقرير حلقة عمل خبر
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  هذا الصدد،  الموارد الوراثيةالذين اختلسوا هذه 
 
ط  د قوالمعارف التقليدية المرتبطة بها. وف عن مصدر المعارف  الكشفيعالج شر

  التقليديالتقليدية/ 
 
   أشكال التعبب  الثقاف

  الطلب، وليس تالت 
 
  هذه المسألة.  المصدر،فقط ستخدم ف

أشكال التعبب  المعارف التقليدية و نصه المتعلق بو  بالموارد الوراثيةويغظ  التعليق الوارد أدناه كال من نص الرئيس المتعلق  .52
  التقليدي

 
 : الثقاف

 الديباجة

  كال  .53
 
اء بالفقرة الواردة ف ب الخبر

  المعارف التقليدية و بو  بالموارد الوراثيةنض  الرئيس المتعلقي    رح 
 
أشكال التعبب  الثقاف

  تشب  عىل وجه التحديد التقليدي 
حوا استخدام إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةإىل الت      إذ تسلم"و " عبارة واقب 

" Recognizing and reaffirming"   من 
ً
افكلمة "بدال   أن «.  Acknowledging» "االعب 

اف إىلالفقرة تشب  وينبغ   االعب 
  
 
امات والمعايب  الدنيا الواردة ف  

ام الدول إىل وكذلك  وإىل التأكيد عليها معا إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةبااللب  الب  
 ذلك اإلعالن. األعضاء بتحقيق غايات 

  لجنة  .54
 
ام اال  للويبو التابعة  المعارفوتتمثل إحدى النقاط األوىل لتوافق اآلراء ف ورة احب    رص 

 
  المستمر ف

 
للموارد ستعمال العرف

  والمعارف التقليدية  الوراثية
 
وتبادلها ونقلها من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وداخلها وفيما وأشكال التعبب  الثقاف
منح حقوق الملكية الفكرية 

ُ
و المعارف أو أشكال لمنتجات أو العمليات أو اإلبداعات القائمة عىل هذه الموارد ألبينها، حت  عندما ت

  كل من ديباجة الصك )الصكوك( 
 
  أن ينعكس هذا المبدأ ف

. وينبغ   . ومتنهالتعبب 

ات وتطبيقات حيوية وجديدة ومتنوعة  .55   تثب  تعبب 
اف بمفهوم نظم المعارف التقليدية للشعوب األصلية الت  ويمثل االعب 

  الصك )الصكوك(.  الوراثيةللموارد 
 خطوة إيجابية يجب اإلبقاء عليها وإدراجها ف 

 استخدام المصطلحات

والمعارف  الموارد الوراثيةتغطية أي تطورات تكنولوجية مستقبلية تؤثر عىل  كفالةو  مستقبال ( الصكوك) الصكمن أجل إثبات   .56
  التقليدية 

تطبيق التقنيات الرقمية، مثل الذكاء االصطناع  « االستخدام«/»يستخدم»، يجب أن يشمل تعريف وأشكال التعبب  الثقاف 
/الواقع المعزز و والتعلم اآلىل  والرموز غب  القابلة لالستبدال   

اض     والكون وسالسل الكثلالواقع االفب 
بقواعد  ارتباطها  ية، وكيفالفوف 

  . تقييداتالبيانات والمحفوظات واالستثناءات وال

 األهداف

( بالحماية اإليجابية والدفاعية عىل السواء وأن تعالج مسألة اختالس المعارف الصكوكأهداف الصك )جب أن تتصل ي .57
أن الهدف من الصك هو  الوراثية. وعىل وجه الخصوص، يجب أن يوضح نص الرئيس بشأن الموارد معا  التقليدية وإساءة استعمالها 
  حماية الموارد 

  إطار نظام الملكية الفكرية عن طريق تعزيز فعالية وشفافية  والمعارف التقليدية الوراثيةاإلسهام ف 
المرتبطة بها ف 

اءات ومنع منح الونوعية نظام  اءالبر   أن  ةبر
أشكال أهداف الصك )الصكوك( المتعلقة بالمعارف التقليدية و  ترم  عن طريق الخطأ. وينبغ 

  
  التقليدية للمعارف التقليدية التقليدي إىل توفب  حماية فعالة وكافية ومتناسبالتعبب  الثقاف 

من االستخدام غب   وأشكال التعبب  الثقاف 
  التقليديلمعارف التقليدية لالمأذون به وغب  المالئم ومنع منح حقوق الملكية الفكرية 

أو تأكيدها بطريقة  وأشكال التعبب  الثقاف 
  . خاطئة

 الموضوع

  يمكن اعتبارها معارف تقليدية  أشكال التعبب  أو قائمة بأنواع المعارف و  توضيح   تعداد تقديم ل ال حاجة .58
  الت 

أشكال تعبب  ثقاف 
كب   عىل المعايب  الخاصة بالمعارف التقليدية تقليدي

  أن ينصب الب 
 من ذلك، ينبغ 

ً
  . وبدال

التقليدي المؤهلة  وأشكال التعبب  الثقاف 
، عىل وجه الخصوص، توسيع نطاق الحماية لتشمل المعارف التقليدية للحصول عىل الحماية بموجب الصك )الصكوك(. و   

ينبغ 
  
  تنشئها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية أو تطورها أو تولدها أو تحتفظ بها أو تستخدمها أو التقليدي  وأشكال التعبب  الثقاف 

الت 
  والروج  والتقليدي أ تصونها 

اثها الثقاف  ، وترتبط بب    سياق جماع 
 ال يتجزأ منه، وتنقل من جيل إىل جيل، سواء ف 

ً
تباعا أو و تشكل جزءا

  وقت واحد 
  . ف 

 المستفيدون

  أن يعود تحديد مفهوم ا الصك )الصكوك( المستفيدون من هذ .59
هم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. وينبغ 

  إطار 
  إطار الموضوع. والمجتمعات المحلية ف 

ليست سوى المجتمعات الصك )الصكوك( المجتمعات المحلية إىل المعايب  المدرجة ف 
  تنشر  أو ت

  التقليديدية أو تنتج أو تحتفظ أو تستخدم أو تصون المعارف التقلي طور المحلية الت 
  سياق  وأشكال التعبب  الثقاف 

ف 
 ال يتجزأ منه، وينقل من جيل إىل جيل، 

ً
  والروج  والتقليدي أو يشكل جزءا

اثها الثقاف  ، يرتبط بب    وقت واحد سواء جماع 
  . تباعا أو ف 
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اء يفضلون   .60   حي   أن الخبر
 
ا وف عات المحلية، فقد سلموا أال يكون هناك مستفيدون آخرون غب  الشعوب األصلية والمجتم كثب 

  قد يكون حال وسطا جيدا لمعالجة االختالف 
اف بمستفيدين آخرين بموجب القانون الوطت  بأن إتاحة المرونة للدول األعضاء لالعب 

  أن يتم بالتشاور مع الشعوب األصلية والمجتمع
  ينبغ 

اف بمستفيدين آخرين عىل الصعيد الوطت    اآلراء. غب  أن االعب 
 
ات الواضح ف

المحلية وبموافقة الشعوب األصلية. ويجنب هذا الضمان خطر إلغاء الحماية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من خالل إسناد 
  التقليديلمعارف التقليدية المتعلقة باالسلطة 

 
  إىل كيانات أخرى.  وأشكال التعبب  الثقاف

 نطاق الحماية

  المستمر هذه فقرة يجب أن تتضمن  .61
 
ام االستعمال العرف   احب 

 
للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف

منح حقوق  جانبوتطويرها وتبادلها ونقلها من  التقليدي
ُ
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وداخلها وفيما بينها، حت  عندما ت

. لمنتجات أو العمليات أو اإلبداعلالملكية الفكرية     ات القائمة عىل هذه الموارد أو المعارف أو أشكال التعبب 

، ومن ثم. خاصة بها وممارساتها قيمة قانونية العرفية قواني   الشعوب األصلية وقوانينها تكتش  و  .62   االمتثال لهذه القواني  
، ينبغ 

يعية و/أو إدارية و/أو سياساتية.    وليس مجرد اإلشارة إليها، عند وضع تدابب  تشر

  التقليديقدرة الشعوب األصلية عىل مواصلة االستفادة من  إنو  .63
 
ها الثقاف مفهوم هام ه  التقليدية  ها ومعارف أشكال تعبب 

  صك 
 
ف به ف   التقليديمعب 

 
  نص  أشكال التعبب  الثقاف

 
الموارد والمعارف التقليدية. ومع ذلك، نالحظ أنه ال يوجد حكم مماثل ف

 ألن صك الوراثية
ً
  استبعاد جميع األشخاص اآلخرين الوراثية الموارد . ونظرا

 
كة ف اءة يسغ إىل ترسيخ حق الشخص أو الشر ، من مزايا البر

  فإنه 
 
 ها ومعارف مواردها الوراثية ونقلاستخدام وتعديل و  امتالكمن األهمية بمكان أال ينتقص هذا الصك من حق الشعوب األصلية ف

 ها. داخل جماعاتبتلك الموارد التقليدية المرتبطة 

 تقييداتاالستثناءات وال

  أن تكون هناك استثناءات و  .64
اء أنه ال ينبغ    مجال  تقييداترأى الخبر

  ف 
( الخاصة الصكوك) الصكالحماية المنصوص عليها ف 

  التقليديوالمعارف التقليدية  بالموارد الوراثية
  حالة اإلبقاء عىل هذا وأشكال التعبب  الثقاف 

تحديد أن  من المهمف، الفرع. غب  أنه ف 
ة من  تقييداتاالستثناءات وال عتمد إال بالتشاور مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وبموافقة حرة ومسبقة ومستنب 

ُ
ال ت

 الشعوب األصلية. 

  اعتماد استثناءات و  .65
  أن ينته  استخدام المعارف التقليدية تقييداتوعالوة عىل ذلك، ال ينبغ 

  ظروف استثنائية، وينبغ 
أو  إال ف 

  التقليدي
   أشكال التعبب  الثقاف 

  جميع الحاالت، تالوقت الذي تنته  فيه المصلحة العامة وأن  ذاتف 
عاد إىل الشعوب األصلية. وف 

  التقليديتعوض الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عن جميع استخدامات المعارف التقليدية أو 
. غب  أنه أشكال التعبب  الثقاف 

  التسليم بأن فقدان السيطرة من خالل االستثناءات والفيما عدا مسأل
يشكل مصدر قلق بالغ للشعوب  تقييداتة التعويض، ينبغ 

  التقليدياألصلية، وأن استعادة السيطرة عىل المعارف التقليدية أو 
  كثب  من الحاالت.  أشكال التعبب  الثقاف 

    أمر أكبر أهمية ف 

 الجزاءات وسبل االنتصاف

  أن تكون الجزاءات وسبل االنتصاف متاحة، وأن تكون  .66
، وأن تنص عىل رد الحقوق، وأن تعكس الجزاءات إصالحيةينبغ 

  هذه المادة المشاركة الكاملة 
  أن تنعكس ف 

، وأن تشمل الجزاءات الجنائية. وينبغ   
بموجب قانون الشعوب األصلية والقانون العرف 

  وضع تدا
 بب  قانونية أو إدارية. والفعالة للشعوب األصلية ف 

  تنطوي عىل  .67
 للطابع العابر للحدود لمعظم الدعاوى القضائية الت 

ً
، نظرا

ً
 مهما

ً
وتعتبر إمكانية وصول الشعوب األصلية أمرا

  التقليديوالمعارف التقليدية  الوراثيةاختالس وإساءة استخدام الموارد 
وضع . وستحتاج الشعوب األصلية إىل وأشكال التعبب  الثقاف 

  ذلك الحصول عىل المساعدة المالية والتقنية
عادل ومستقل  إجراء ضعو و  ،يمكنها من بدء المنازعات واتخاذ تدابب  داعمة، بما ف 

اف بحقوق الشعوب األصلية والفصل فيها وإنفاذها.    ومحايد ومنفتح وشفاف، لالعب 

 اإلجراءات الشكلية

  التقليديمية لحماية المعارف التقليدية القاعدة العامة ه  أنه ال توجد أي إجراءات رس .68
. وال يفرض عبء وأشكال التعبب  الثقاف 

  حاالت استثنائية، إجراءات  لإلجراءات الشكليةاالمتثال 
  إتاحة الموارد لدعم  شكليةعىل الشعوب األصلية. وإذا اعتمدت، ف 

ينبغ 
  االمتثال ألي إجراءات شكلية. 

 الشعوب األصلية ف 
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 إدارة الحقوق

 ينب .69
ً
  أن تكون أيضا

اف بأن اإلدارة ينبغ    إدارة الحقوق، إىل جانب االعب 
 
اك السلطات المختصة للشعوب األصلية ف  إشر

ً
  أيضا

غ 
  اإلدارة. وهناك أمثلة 

 
اك الشعوب األصلية ف   تشجيع الدول األعضاء عىل إشر

. وينبغ   
 
 لقواني   الشعوب األصلية والقانون العرف

ً
وفقا

  المكاتب الوطنية للملكية الفكرية أو الهيئات االستشارية ممثلي   عن الفعل عىل دول أعضاء لديها ب
 
لشعوب لالشعوب األصلية ف

  األصلية، وتتطلع دول أخرى إىل أن تحذو حذوها. 

  جميع،البلدان .70
 
  معظم إن لم يكن ف

 
  تقيم فيها الشعوب األصلية من أجل جعل  وستكون هناك حاجة إىل موارد إضافية ف

الت 
  شكل مساعدة قانونية وتقنية، وبناء القدرات، و 

 
  جملة أمور. وهذا  إذكاءذلك حقيقة واقعة. وستكون هناك حاجة إىل موارد ف

 
، ف الوع 

 أمر هام، ألن العديد من الشعوب األصلية تحتاج إىل تدابب  خاصة لتمكينها من الحصول عىل حقوقها. 

  إضافة مادة عن و  .71
وع  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بمحتويات الصكوك  لكفالةوبناء القدرات  إذكاء الوع  ينبغ 

 إذكاء الوع  وبناء القدرات لدى السلطات المختصة، ومكتب الملكية 
ً
  أن يشمل هذا الحكم أيضا

وقدرتها عىل إنفاذ حقوقها. وينبغ 
صلة من أجل اكتساب فهم أفضل للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وطبيعة المعارف الفكرية، والمكاتب األخرى ذات ال

  التقليدي،التقليدية 
 
 عىل نحو أفضل لتحقيق أهداف الصك )الصكوك( وضمان االمتثال له.  هيئتها وت وأشكال التعبب  الثقاف

ط   الكشفشر

المعارف أو  الموارد الوراثيةيجب عىل مقدم  الطلبات الكشف عن الشعوب األصلية أو المجتمع المحىل  الذي هو أصل  .72
  أو  التقليدية

 
ة، وتقديم أدلة عىل الحصول عىل تم استخدامها / ةالمستخدم أشكال التعبب  الثقاف التأكد ، و موافقة حرة ومسبقة ومستنب 

ط  . المنافعترتيبات تقاسم  من وضع   حالة عدم االمتثال لشر
البت أو ألي حكم آخر من أحكام الصك )الصكوك(، ال يجوز  الكشفوف 

  
  ذلك اإللغاء.  يتعي   النص عىلالطلب. و  ف 

  الجزاءات الالحقة للمنح، بما ف 

ةتقييم ما إذا كان قد تم الحصول عىل  ولدى .73 تحقق من أن الموافقة العىل النحو الواجب، يجب  موافقة حرة ومسبقة ومستنب 
  أن تكون قاعدة  تصدر عن

 استخدامعدم جواز لصك )الصكوك( ه  الصيغة النهائية لالهيئات ذات الحجية للشعوب األصلية. وينبغ 
  التقليديوالمعارف التقليدية  الوراثيةالموارد 

، 3فقرة ، ال سيما البالكشفدون موافقة. ويثب  هذا الفرع المتعلق  وأشكال التعبب  الثقاف 
  توفب  حماية الملكية الفكرية لمقدم  الطلبات  أنهيبدو  بحيث قد شواغل 

يتيح للمكاتب المعنية بالملكية الفكرية إمكانية االستمرار ف 
  دون أي دليل عىل الموافقة عىل استخدام المعارف التقليدية أو 

  تشكل جزءا من طلبهم. أشكال التعبب  الثقاف 
    الت 

 قواعد البيانات

: الحماية الدفاعية واإليجابية .74   عىل السواء  تؤدي قواعد البيانات وظيفتي  
والمعارف  الوراثيةأن إدراج الموارد  إبراز . وينبغ 

  التقليديالتقليدية 
، مع التسليم بأن أولئك الذين ينشئون هذه  وأشكال التعبب  الثقاف 

ً
  قواعد البيانات يوفر الحماية اإليجابية تلقائيا

ف 
  سياق جماع  هم أصحاب الموارد 

والمعارف وأشكال التعبب  أو يطورونها أو يولدونها أو يحوزونها أو يستخدمونها أو يحافظون عليها ف 
  إضافة ال

  قواعد البيانات هذه، وكذلك اإلشارة إىل سيادة الشعوب األصلية عىل نص حقوق. وينبغ 
بشأن حماية المعلومات الواردة ف 

  قوا
 من « الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية» الفرعيجب أن يستخدم و عد البيانات هذه. البيانات الواردة ف 

ً
أصحاب »بدال

 .«المعنيي   المصلحة 

  ضمان استمرار وصول الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إىل قواعد البيانات وتوفب  الدعم للشعوب األصلية لك   .75
وينبغ 

  يمكن لمكاتب الملكية الفكرية تسجيل الدخول إليها تتوفر لها القدرة والموارد الالزمة لبن
غرض إجراء باء قواعد بياناتها الخاصة الت 

 سابقة. صناعية  تقنيةعمليات بحث 

 عدم الرجعية

ع عىل أن تعيد إىل أوطانها  .76 شجَّ
ُ
  إضافة عبارة مفادها أن الدول ت

  والمعارف التقليدية وأ الموارد الوراثيةينبغ 
شكال التعبب  الثقاف 

   التقليدي
  اختلست، بمشاركة كاملة وفعالة من الشعوب األصلية، بما يتفق مع الحق ف 

  المادة  الوطن إىلاإلعادة الت 
من  12الوارد ف 

 إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. 

ةدون موافقة مسبقة  المستعلةفيما يتعلق بالمعارف التقليدية و  .77 مع قواني   الشعوب  تتوافق ال المستعملة بطريقة أو  مستنب 
حماية الحقوق االقتصادية والمعنوية،  تلتمسللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية أن  يجوز العرفية،  ها األصلية والقواني   وممارسات

تاريخية، وقواني   الشعوب األصلية والقواني   العرفية، والقواني   الوطنية والدولية، الوقائع ال، مثل: الوجيهةالظروف  كلمع مراعاة  
  يمكن أن تنجم عن هذا االستخدام غب  

ار الثقافية الت   12الصفحة ، 2-5الفقرة  2 البديل. ]مقتبس من المضح بهواألدلة عىل األرص 
 . [WIPO/GRTKF/IC/46/4الوثيقة من مرفق 
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 الدولية األخرى العلقة مع االتفاقات

مع االتفاقات  تتماسر اآلليات الدولية األخرى ذات الصلة، وينفذ بطرق  إىل جانبيعالج هذا الصك أي ثغرات، حيثما وجدت،  .78
 والمعاهدات الدولية األخرى ذات الصلة. 

ها من صكوك حقوق اإلنسان، وال يمكن  إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةويتفق تنفيذ هذا الصك مع  .79 وغب 
  هذا الصك عىل أنه يحد من حقوق الشعوب األصلية أو ينتقص منها أو يلغيها. 

 
ء ف  

 تفسب  أي سر

 المعاملة الوطنية

  تقدمها اتاة و تمنح كل دولة عضو المستفيدين من رعايا الدول األعضاء األخرى معاملة ال تقل م .80
للمستفيدين من  عن تلك الت 

  تقييد هذا الحكم العام حيثما توجد أحكام دستورية للشعوب رعا
  هذا الصك. غب  أنه ينبغ 

 
ياها فيما يتعلق بالحماية المنصوص عليها ف

تيبات البناءة إعطاء أولوية لحقوق الشعوب  ها من الب    المعاهدات واالتفاقات وغب 
 
األصلية، أو حيثما تتطلب الحقوق األخرى الواردة ف

 الدولة.  األصلية داخل

 التعاون العابر للحدود

ف بدور مؤسسات أو هيئات الشعوب  .81 يكفل التعاون العابر للحدود مشاركة الشعوب األصلية مشاركة كاملة وفعالة، ويعب 
هما.  ، وبرلمان األنديز، وغب   األصلية العابرة للحدود، مثل برلمان الصام 

 االستعراض

  سيشملها  .82
  أن يشمل ذلك مفهوم االستعراضات الدورية وأن يقدم أمثلة عىل أنواع المسائل الت 

مثل اإلعادة  االستعراض؛ينبغ 
، ومعالجة مسائل أخرى ناشئة عن تطبيق المشتقاتو  إىل الوطن، والتكيف، والتعديل، وإدراج مجاالت أخرى من الملكية الفكرية،

/الواقع التكنولوجيات الجديدة   
اض    ذلك الذكاء االصطناع  والتعلم اآلىل  والرموز غب  القابلة لالستبدال والواقع االفب 

والناشئة، بما ف 
  و سالسل الكثل المعزز و 

  أن تكفل عملية االستعراض مشاركة الشعوب األصلية مشاركة كاملة وفعالة. الكون الفوف 
 . وينبغ 

 الجمعية العامة

   جملة أمور منها:  ب األصلية والمجتمعات المحلية عن طريقتدعم الجمعية مشاركة الشعو  .83
عملية اعتماد وتسجيل  تبت 

  الهيئات التقنية وأفرقة االتصال، 
إنشاء صندوق لدعم و مبسطة، واعتماد أسلوب عمل يسمح بالتدخالت عىل أرض الواقع وف 

  جدول األعمال بشأن قضايا الشعوب األصلية والوضع المشاركة، و 
  بافريق إنشاء و مجتمعات المحلية، بند دائم ف 

لشعوب معت 
  أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

 األصلية والمجتمعات المحلية، وتعيي   زميل للشعوب األصلية ف 

 لتنقيحا

  أن  .84
لصك )الصكوك( المسائل ا يعالجأن  لكفالةبشأن تعديل بعض أحكام المعاهدة،  ا حكمالجمعية العامة تضيف ينبغ 

  الوقت المناسب. 
  المستعرضة ف 

]  
 ]يىل  ذلك المرفق الثان 
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اء الشعوب األصلية المدعوين من المناطق الجيوثقافية    بقضايا قائمة خبر
  منتدى األمم المتحدة الدائم المعت 

 
ف بها ف السبعة المعب 

 الشعوب األصلية

تيب األبجدي للمناطق الجيوثقافية(  )حسب الب 

 إفريقيا

Lucy Mulenkei (Ms.)- Maasai from Kenya 

 المنطقة القطبية الشمالية

Rebecka Forsgren (Ms.) - Saami from Sweden 

 آسيا

Jennifer Tauli Corpuz (Ms.)- Kankana-ey Igorot from the Philippines 

، وآسيا الوسظ والقوقاز ق أوروبا، واالتحاد الروس   منطقة شر

Polina Shulbaeva (Ms.) - Selkup, a Taiga Peoples from the Russian Federation 

 أمريكا الالتينية

Rodrigo de la Cruz (Mr.) – Kichwa Kayambi from Ecuador 

 أمريكا الشمالية

Stuart Wuttke (Mr.) – Ojibway-Cree from Canada 

 منطقة المحيط الهادي

Patricia Adjei (Ms.) - Wuthathi, Mabuiag Islander and Ghanaian from Australia 

 

   ]نهاية المرفق
 والوثيقة[ الثان 

 

 


	اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور
	جنيف، من 27 فبراير إلى 3 مارس 2023

	تقرير حلقة عمل خبراء الشعوب الأصلية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي

