
 القانون العرفي
والمعارف التقليدية* 

تحتــل القوانيــن العرفيــة مركــزًا محوريــًا فــي صميــم هويــة 
تعــرف  إذ  المحليــة،  والمجتمعــات  األصليــة  الشــعوب 
المرتبطــة  ومســؤولياتهم  والتزاماتهــم  أعضائهــا  حقــوق 
للعالــم.  ورؤاهــم  وثقافتهــم  حياتهــم  مــن  هامــة  بأبعــاد 
وقــد يتنــاول القانــون العرفــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة 
والنفــاذ إليهــا والحقــوق وااللتزامــات المرتبطــة بــاألرض 
وصــون  الروحيــة  الحيــاة  وممارســة  والملكيــة  والميــراث 
التــراث الثقافــي واألنظمــة المعرفيــة وغيرهــا مــن القضايــا.

وقــد يكــون الحفــاظ علــى القوانيــن العرفيــة عامــاًل حاســمًا 
فــي اســتمرارية زخــم الحيــاة الفكريــة والثقافيــة والروحيــة 
التــي  المحليــة  والمجتمعــات  األصليــة  الشــعوب  وتــراث 
طالمــا نــادت بســبل متنوعــة الحتــرام القوانيــن العرفيــة 
واإلقــرار بهــا، تتجــاوز نطــاق هــذه المجتمعــات ذاتهــا ومنهــا 
علــى ســبيل المثــال المطالبــة بــاألرض والمــوارد الطبيعيــة. 
فــي  معقــدة  مشــكالت  األمــر  هــذا  علــى  يترتــب  وقــد 

القانــون الدســتوري الوطنــي.

وقــد تبــرز مشــكالت مشــابهة عنــد النظــر فــي التداخــل بيــن 
القوانيــن العرفيــة وممارســات قوانيــن الملكيــة الفكريــة 
المناســبة  الحمايــة  أشــكال  فــي  البــت  وعنــد  التقليديــة 
غيــر  والتملــك  االنتفــاع  ســوء  مــن  التقليديــة  للمعــارف 

المشــروع.

بالقانــون  المتعلقــة  القضايــا  فــي  الموجــز  هــذا  ويبحــث 
العرفــي والمعــارف التقليديــة والملكيــة الفكريــة. وتســتخدم 
عبــارة »المعــارف التقليديــة« بالمعنــى العــام للمصطلــح 
ذاتهــا  المعــارف  عــن محتــوى  للتعبيــر  الموجــز  هــذا  فــي 

وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي.

تستند هذه الوثيقة من موجز المعلومات األساسية إلى المواد المنشورة سابقًا،    *
وال سيما وثيقة القضايا التي أعدتها أمانة الويبو ودراسات كل من الدكتور براندن 

توبن والسيد رودريغو دي ال كروز )انظر«معلومات إضافية« أدناه(.
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ما هو القانون العرفي؟

القانــون العرفــي هــو مجموعــة مــن األعــراف والممارســات 
إلزاميــة  ســلوك  كقواعــد  بهــا  المعتــرف  والمعتقــدات 
تتبعهــا الشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة. وتشــكل 
القوانيــن العرفيــة جــزءًا أصيــاًل مــن األنظمــة االجتماعيــة 

واالقتصاديــة ومــن أســلوب حيــاة هــذه الشــعوب.

وتتســم القوانيــن العرفيــة علــى وجــه الخصــوص بتضمينهــا 
ــرف بهــا تتقاســمها الجماعــة  مجموعــة مــن األعــراف المعت
الدينيــة.  أو  اإلثنيــة  والجماعــة  والقبيلــة  والشــعوب 
ويتعــارض ذلــك مــع القوانيــن المكتوبــة النابعــة مــن ســلطة 
سياســية ُمشــكلة تطبــق هــذه القوانيــن وهــي الدولــة فــي 

ــب األحــوال. أغل

ــة المعــارف  ــن العرفي كيــف تحمــي القواني
التقليديــة؟

بدايــًة، ينبــع الطابــع »التقليــدي« مــن واقــع مفــاده أن هــذه 
ــا ونشــرها فــي  ــم تطويرهــا والحفــاظ عليه ــد ت ــارف ق المع
ــون العرفــي  ــال ويرســم القان ــى مــدار أجي ســياق عرفــي عل
ــه فــإن الســؤال  ــادة مالمــح هــذا الســياق ويحــدده. وعلي ع
األساســي فــي النقــاش الدائــر بشــأن المعــارف التقليديــة - 
وهــو إالم يشــير هــذا المصطلــح؟ - يســتلزم فهــم القانــون 
العرفــي. ولذلــك، عبــرت الشــعوب األصليــة والمجتمعــات 
المحليــة مــرارًا وتكــرارًا عــن رؤيتها بــأن تدابير حمايــة المعارف 
التقليديــة مــن ســوء االنتفــاع والتملــك غيــر المشــروع يجــب 

أن تســتند إلــى دعــم تطبيــق القوانيــن العرفيــة. 



وعليــه، فــإن القانــون العرفــي مــا هــو إال عامــل مــن العوامــل الممكنــة 
األخــرى فــي مقاربــة شــاملة قــد تضــم القوانيــن والبروتوكــوالت العرفيــة 
والمحليــة كجــزء مــن مجموعــة أوســع مــن األدوات لحمايــة المعــارف 
التقليديــة. وقــد تشــمل هــذه األدوات أنظمــة الملكيــة الفكريــة القائمــة 
عوامــاًل  تتضمــن  التــي  المطوعــة  األخــرى  الفكريــة  الملكيــة  وأنظمــة 
خاصــة وأنظمــة جديــدة خاصــة قائمــة بذاتهــا باإلضافــة إلــى خيــارات 
خــارج نطــاق الملكيــة الفكريــة كالممارســات التجاريــة وقوانيــن التســميات 
ــوارد  ــاذ إلــى الم ــم النف وقواعــد المســؤولية واســتخدام العقــود وتنظي
الوراثيــة وســبل التعويــض عــن اإلســاءات الشــخصية )الجنــح( كاإلثــراء 

ــة والتجديــف. ــر المشــروع وحقــوق الدعاي غي

ومــن أهــم الخصائــص المميــزة للقانــون العرفــي الشــرعية والمرونــة 
والقــدرة علــى التكيــف. ويعتبــر القانــون العرفــي فــي بعــض البلــدان 
مصــدرًا مــن مصــادر القانــون وفــي بلــدان أخــرى ينحصــر دوره فــي 
ممارســة الشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة لالســتقالل الداخلــي 
أو الحكــم الذاتــي. وال يــزال يتعيــن علــى بلــدان أخــرى أن تقــر رســميًا 

بالقانــون العرفــي.

ويمكن للقانون العرفي بشكل عام أن يكون بمثابة:

القاعــدة القانونيــة األساســية أو مصــدر القانــون لحقــوق الجماعــة 	 
القانونيــة فــي المعــارف التقليديــة؛

وعامــل حقيقــي مــن عوامــل إرســاء الحقــوق الجماعيــة للجماعــة فــي 	 
المعــارف التقليديــة؛

ــة أو إرســاء العالقــة 	  وعامــل مــن عوامــل تعريــف المعــارف التقليدي
بيــن المعرفــة والجماعــة علــى أن يكــون هــذا العامــل محوريــًا فــي 

مفهــوم »المعــارف التقليديــة«؛
ووســيلة لتحديــد أو توجيــه اإلجــراءات واجبــة االتبــاع فــي ضمــان 	 

»الموافقــة الحــرة والمســبقة والمســتنيرة« للجماعــة للنفــاذ إلــى و/أو 
ــة؛ االنتفــاع بالمعــارف التقليدي

وأســاس لحقــوق خاصــة للمنتفــع أو اســتثناءات تعفــي الممارســات 	 
ــة فــي  ــود القانوني ــة مــن القي ــة المســتمرة للجماع ــادات العرفي والع

ــة؛ االنتفــاع بالمعــارف التقليدي
ودليــل لتقييــم االنتهــاكات الثقافيــة أو الروحيــة أو أي ضــرر يتســبب 	 

فيــه ســوء اســتخدام المعــارف التقليديــة؛
ومحــدد أو دليــل لكيفيــة اقتســام المنافــع المتأتيــة عــن االنتفــاع 	 

بالمعــارف التقليديــة علــى نحــو منصــف فــي الجماعــة؛
ووســيلة لتحديــد ســبل التعويــض والعقوبــات أو رد الحقــوق فــي 	 

ــا؛ ــر أي خــرق له ــى إث ــة عل المعــارف التقليدي
أشــكال 	  مــن  غيرهــا  أو  الملكيــة  بشــأن  المنازعــات  لحــل  وســبيل 

التقليديــة؛ المعــارف  علــى  الوصايــة 
المعــارف 	  فــي  الحقــوق  تــوارث  فــي  بــه  ُيهتــدى  دليــل  وأخيــرًا، 

آلخــر. جيــل  مــن  التقليديــة 

القانــون العرفــي وحمايــة الملكيــة الفكرية للمعارف 
التقليدية

إن التفاعــل بيــن القانــون العرفــي وحمايــة الملكيــة الفكريــة أمــر معقــد. 
باعتبارهــا  المحليــة،  والمجتمعــات  األصليــة  الشــعوب  طــورت  فقــد 
مجتمعــات متميــزة، معاييــر حوكمــة متنوعــة ضمــن أمــور أخــرى تنظــم 
ــم  ــة بقي ــر عــن دراي ــى نحــو يعب ــكار عل ــة واالبت فيــض المعــارف التقليدي
مــن  الرغــم  وعلــى  المحليــة.  والمجتمعــات  األصليــة  الشــعوب  هــذه 
اختــالف هــذه المعاييــر عــن أنظمــة الملكيــة الفكريــة، فإنهــا تتحلــى 
ــة المبتكــر المحلــي شــأنها فــي ذلــك  بنفــس مقــدار الفاعليــة فــي حماي

شــأن أنظمــة الملكيــة الفكريــة.

ــات فــي النفــاذ  ــة صعوب ولقــد واجــه دائمــًا أصحــاب المعــارف التقليدي
إلــى نظــام الملكيــة الفكريــة الرســمي حــال رغبــوا فــي ذلــك، وهــو 
نظــام يســتند إلــى هيــاكل وإجــراءات مقننــة تســتند إلــى كــم هائــل مــن 
الوثائــق وتديرهــا الحكومــة. وال يمتلــك العديــد مــن الشــعوب األصليــة 
والمجتمعــات المحليــة المــوارد والســجالت المكتوبــة وهيــاكل اإلدارة 
التمثيليــة الخارجيــة المعتــرف بهــا لتســهيل مراقبــة معارفهــم التقليديــة، 
مــا يعــوق أصحــاب الحقــوق عــن حمايــة المعــارف حمايــة فعالــة مــن 
التملــك غيــر المشــروع أو حتــى عــن الســعي إلــى حمايــة إيجابيــة للملكيــة 

ــة. الفكري

ولئــن كان اإلفصــاح جــزءًا أصيــاًل مــن قانــون البــراءات، فــإن القانــون 
ــاظ علــى  ــال الحف والممارســة العرفيــة قــد تســتوجب علــى ســبيل المث
ــم يتــم  ــة مــا ل ــراع باطل ــراءة االخت ــر ب ــة. إذ تصي ســرية المعــارف التقليدي
اإلفصــاح بالكامــل عــن االختــراع. وفضــاًل عــن ذلــك، تنطــوي البــراءة 
المســتندة إلــى معرفــة تقليديــة وإن منحــت علــى حمايــة محــدودة الزمــن 

ــال. ــي تتوارثهــا األجي ــر مناســب للمعرفــة الت ــًا غي مــا قــد يمثــل ضمان

ومــع ذلــك، يمكــن اســتعمال القانــون العرفــي بالتــوازي مــع أنظمــة 
ــة المعــارف  ــة الرســمية لســد بعــض الثغــرات فــي حماي ــة الفكري الملكي
التقليديــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تحــدد القوانيــن العرفيــة 
القانونيــة  الهويــة  أو  الفكريــة  الملكيــة  ملكيــة  بالميــراث  المتعلقــة 
لجماعــة باعتبارهــا صاحبــة الحــق. أمــا القوانيــن العرفيــة التــي تفــرض 
االلتــزام بالســرية فيمكــن أن يتــم تمديدهــا فعليــًا لمنــع اإلفصــاح خــارج 
الدوائــر التقليديــة. وأخيــرًا، يمكــن اســتعمال القوانيــن العرفيــة المنظمــة 
الســتخدام رمــز مقــدس لحظــر تســجيل طــرف ثالــث لهــذا الرمــز كعالمــة 

ــة. تجاري

تحكــم  أن  العرفيــة  للقوانيــن  يمكــن  اإلجرائيــة،  النظــر  وجهــة  ومــن 
كيفيــة إدارة المشــاورات وتســوية المنازعــات والتوفيــق بيــن االدعــاءات 
المتضاربــة والبــت فــي الجــزاءات أو التعويضــات المطبقــة. ويمكــن 
لهــذه األبعــاد اإلجرائيــة أن تنطبــق مــن حيــث المبــدأ علــى المواضيــع 
الخارجــة عــن النطــاق التقليــدي للقانــون العرفــي – علــى ســبيل المثــال، 
تحديــد الحصــة العادلــة للمزايــا المتأتيــة عــن االســتغالل التجــاري للمعارف 
التقليديــة أو تقســيم الخســائر فــي حــال انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكرية.

أمــا اإلقــرار بالقانــون العرفــي فــي مجــاالت أخــرى غيــر الملكيــة الفكريــة 
لــم  فــرص  علــى  الضــوء  تســلط  قــد  ثــراًء  أكثــر  تجربــة  بمثابــة  فهــو 
تستكشــف بعــد فــي قانــون الملكيــة الفكريــة. وتشــمل األمثلــة قانــون 
البيئــة والمــوارد وقانــون الملكيــة وقانــون الميــراث أو التعاقــب وتطبيــق 
القانــون العرفــي فــي تســوية النزاعــات وفــي القانــون الجنائــي وقانــون 
العقــود واإلنصــاف واالئتمــان والقانــون المدنــي العــام وقانــون األســرة.



القوانين الخاصة والقانون العرفي

يشــارك دائمــًا ممثلــو الشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة بنشــاط 
فــي لجنــة الويبــو الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالملكيــة الفكريــة والمــوارد 
ــوع  ــة التن ــور واجتماعــات اتفاقي ــة والفولكل ــة والمعــارف التقليدي الوراثي
البيولوجــي )كالفريــق العامــل المخصــص مفتــوح العضويــة المعنــي 
بالمــادة 8)ي( واألحــكام الوجيهــة األخــرى واالجتماعــات الخاصــة بالنفــاذ 
واقتســام المنافــع الســابقة لبرتوكــول ناغويــا واجتماعــات البروتوكــول(. 
ودعــا هــؤالء الممثلــون خــالل ذلــك إلــى وضــع آليــات للمعــارف التقليدية 
تتوافــق وواقعهــم وقيمهــم وقوانينهــم العرفيــة. وفــي كال المحفليــن، 
المعــارف  آليــات خاصــة لحمايــة  ركــز العمــل علــى مقترحــات لوضــع 
التقليديــة مــن التملــك غيــر المشــروع علــى وجــه الخصــوص. وكانــت 
الشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة قــد عــددت مناقــب قوانينهــا 
الجوهــر  حيــث  مــن  خاصــة  أنظمــة  باعتبارهــا  العرفيــة  وممارســاتها 

ــة. ــة معارفهــم التقليدي صممــت لحماي

الخاصــة  القوانيــن  اتخــذت  واإلقليمــي،  الوطنــي  الصعيديــن  وعلــى 
المقاربــات  مــن  العديــد  منحــى  التقليديــة  المعــارف  لحمايــة  الحاليــة 

العرفــي. بالقانــون  اإلقــرار  بغيــة  المتنوعــة  اإليحابيــة 

وعلــى الصعيــد الدولــي، تجــري المفاوضــات حاليــًا فــي لجنــة الويبــو 
الوراثيــة  والمــوارد  الفكريــة  بالملكيــة  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة 
والمعــارف التقليديــة والفولكلــور للتوصــل إلــى صــك قانونــي دولــي 
أو صكــوك بغيــة الحمايــة الفعالــة للمعــارف التقليديــة. وقــد ركــز العديــد 
مــن المشــاركين فــي أعمــال اللجنــة، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء فــي 
الويبــو وممثلــو الشــعوب األصليــة والمجتمعــات المحليــة، علــى دور 

القوانيــن العرفيــة فــي هــذا المجــال.

خاتمة

ال يمكــن ضمــان الحمايــة الفعالــة للمعــارف التقليديــة علــى الصعيــد 
الدولــي فقــط. إذ يحتــاج التــزام صانعــي القــرارات الوطنيــة حيــال تعزيــز 
ــه اعتمــاد القوانيــن  ــي إلــى أن يصاحب ــد الدول ــة علــى الصعي هــذه الحماي
والسياســات الوطنيــة الوجيهــة بشــأن المعــارف التقليديــة. وســتكون 
القوانيــن والسياســات اإلقليميــة مهمــة لحمايــة الحقــوق فــي المعــارف 
الشــعوب األصليــة والمجتمعــات  التــي تملكهــا  المشــتركة  التقليديــة 
المحليــة فــي أكثــر مــن دولــة. أمــا انتفاع الشــعوب األصليــة والمجتمعات 
المحليــة المســتمر بالمعــارف التقليديــة وتطويــر السياســات إلدارتهــا 
ــات لهــا تديرهــا الجماعــات بنفســها فهــي كلهــا مــن  وإنشــاء قواعــد بيان
الطويــل.  المــدى  علــى  التقليديــة  المعــارف  لحمايــة  المرجــوة  األمــور 
كمــا يبــدو مــن المهــم اعتمــاد التشــريعات وتطويــر السياســات لتمكيــن 
معارفهــا  مراقبــة  مــن  المحليــة  والمجتمعــات  األصليــة  الشــعوب 

ــارف. ــة هــذه المع ــة حماي ــون العرفــي بغي ــًا للقان ــة وفق التقليدي

مواضيع متروكة للدراسة تتعلق بالقانون 
العرفي وقانون الملكية الفكرية

مــا هــي طبيعــة العالقــة بيــن القانــون العرفــي وقانــون الملكيــة 	 
الفكريــة التــي تجلــت فــي الممارســة؟ ومــا هــي النمــاذج التــي يمكــن 

اســتنباطها؟
ــون العرفــي فــي 	  ــرار بالقان ــدروس المســتخلصة مــن اإلق مــا هــي ال

مجــاالت قانونيــة أخــرى )أو اإلقــرار المحتمــل لهــذا القانــون( كقانــون 
والمــوارد  األراضــي  ملكيــة  وقانــون  الميــراث  وقانــون  األســرة 
الطبيعيــة والقانــون الدســتوري وقانــون حقــوق اإلنســان والقانــون 

الجنائــي وتســوية المنازعــات بصفــة عامــة؟
مــا هــي التجــارب المعروفــة عــن دور القانــون العرفي فــي الملكية غير 	 

الملموســة والحقوق وااللتزامات المرتبطة بالمعارف التقليدية؟
مــا هــو دور القانــون العرفــي الــذي تــم اإلقــرار بــه فــي القوانيــن 	 

التقليديــة؟ المعــارف  لحمايــة  والمقترحــة  الراهنــة  الخاصــة 
أو األدوار 	  الــدور  التقليديــة، مــا هــو  المعــارف  بالنســبة ألصحــاب 

العرفيــة: والبروتوكــوالت  للقوانيــن  المفضلــة 
كأســاس للتنميــة المســتدامة المســتندة إلــى الجماعــة وترســيخ 	 

ــز التنــوع الثقافــي؟ هويتهــا وتعزي
كمصــدر مســتقل للقانــون، ملــزم قانونــًا فــي حــد ذاتــه –ألفــراد 	 

ــرة الجماعــة، بمــا فــي  ــة ولألفــراد مــن خــارج دائ الجماعــة األصلي
ذلــك فــي الواليــات القضائيــة األجنبيــة؟

كوســيلة لتوجيــه تفســير القوانيــن والمبــادئ اســتنادًا إلــى وقائــع، 	 
التقليــدي  النطــاق  خــارج  المطبقــة  القوانيــن  تلــك  وتحديــدًا 

للقوانيــن والبروتوكــوالت العرفيــة؟
تســوية 	  المنازعــات  لتســوية  ثقافيــًا  مناســب  لشــكل  كمكــون 

بديلــة؟
كشرط للنفاذ إلى المعارف التقليدية؟	 
كأســاس للتمتــع المســتمر بحقــوق معتــرف بهــا كاســتثناءات 	 

وتقييــدات للحقــوق األخــرى الممنوحــة فــي المعــارف التقليديــة 
أو المواضيــع األخــرى المرتبطــة بهــا أو المشــتقة منهــا؟

اإلقرار بالقانون العرفي في القوانين الخاصة بشأن 
حماية المعارف التقليدية على الصعيدين الوطني 

واإلقليمي

 ينص قانون الفلبين بشـأن حقوق الشعوب 	 
األصلية لسنة 1997 “على حق إعادة الملكية 

الثقافية والفكرية والدينية والروحية” المسلوب 
ضمن أمور أخرى “في خرق لقوانين وتقاليد 
وأعراف ]الشعوب األصلية[”. ويخضع النفاذ 

للمعارف األصلية إلى الموافقة المستنيرة 
المسبقة وفقًا للقوانين العرفية. وفي حال نشوب 
نزاع، “تستخدم القوانين والممارسات العرفية لحل 

النزاع”.
وينص قانون البيرو رقم 27811 في 24 يوليو 	 

2002 على نظام حماية للمعارف الجماعية 
المستمدة من الموارد األحيائية للشعوب األصلية 
ويكمن أحد أهم أهدافه في “تعزيز التوزيع العادل 

والمنصف للمنافع المتأتية عن استعمال ]...[ 
المعارف الجماعية”. ويقر القانون بالقوانين 

والبروتوكوالت العرفية في سياق تقاسم 
المنافع، مشيرًا إلى أن “الشعوب األصلية ]...[ 
قد تلجأ إلى أنظمتها التقليدية ألغراض توزيع 

المنافع”. كما ينص القانون على أنه ال يضر ذلك 
“بالتبادل التقليدي بين الشعوب األصلية للمعارف 

الجماعية”. 
ويقر بروتوكول سواكوبماند لحماية المعارف 	 

التقليدية وأشكال التعبير الفولكلوري في إطار 
المنظمة األفريقية للملكية الفكرية بدور القوانين 
والممارسات العرفية في العديد من مواده. كما 

يرد به تعريف للقوانين والممارسات العرفية. 
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