
توثيق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي 
التقليدي

مقدمة

لقــد اجتــذب توثيــق المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر 
الحكومــات  لــدى  متزايــدًا  اهتمامــًا  التقليــدي  الثقافــي 
الثقافيــة والشــعوب األصليــة والجماعــات  والمؤسســات 
المحليــة فــي األعــوام األخيــرة، بالتــوازي مــع اإلقــرار المتزايــد 
التقليديــة  للمعــارف  واالقتصاديــة  الثقافيــة  بالقيمــة 
ســهلت  ولقــد  التقليــدي.  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال 
واإلنترنــت  اإللكترونيــة  كالرقمنــة  المعلومــات  تكنولوجيــا 

والتعميــم. والنفــاذ  التوثيــق 

ومــع ذلــك، ال ينبغــي النظــر إلــى توثيــق المعــارف التقليديــة 
وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي باعتبارهــا غايــة فــي حــد 
ذاتهــا. إذ ينبغــي التوثيــق فــي إطــار أهــداف ومبــادئ ســليمة 
والمكاســب  للمخاطــر  واضــح  بتقييــم  االسترشــاد  مــع 
المعــارف  ألصحــاب  بالنســبة  ســيما  وال  المحتملــة، 

التقليدييــن.

وال تنهــض المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( 
الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  المعــارف  بتوثيــق 
التقليــدي بصفتهــا هــذه، بــل تســدي النصــح للحكومــات 
الراغبيــن  التقليدييــن  واألمنــاء  الثقافيــة  والمؤسســات 
ــر الثقافــي  فــي توثيــق المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبي
الملكيــة  قضايــا  مــن  يعنيهــم  قــد  مــا  بشــأن  التقليــدي 
الفكريــة. ويشــرح هــذا الموجــز األهــداف األساســية لتوثيــق 
المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي 
وخيــارات  ذلــك  عــن  الناشــئة  الفكريــة  الملكيــة  وقضايــا 

معالجتهــا.

تعريف توثيق المعارف التقليدية وأشكال 
التعبير الثقافي التقليدي وأهدافه

ألغــراض هــذا الموجــز، يحيــل توثيــق المعــارف التقليديــة 
أنشــطة  كافــة  إلــى  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال 
تســهيل  إلــى  الراميــة  والتصنيــف  والتثبيــت  التعريــف 
اســترجاع الوثائــق مــن مجموعــة بيانــات منظمــة كالملفــات 
والمحفوظــات  الرقميــة  البيانــات  وقواعــد  الورقيــة 
والمكتبــات. ويشــير مصطلــح »تســجيل« فــي هــذا الموجــز 
إلــى شــكل معيــن مــن التوثيــق يمنــح الحمايــة القانونيــة 

لمحتــواه مــن خــالل إدراجــه فــي ســجل.

التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  المعــارف  توثيــق  ويخــدم 
ــدي خمســة أهــداف قيمــة مجتمعــة كانــت  الثقافــي التقلي
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الصون والحماية

غيــر  الثقافــي  التــراث  لصــون  اليونســكو  اتفاقيــة  تلــزم 
المــادي لســنة 2003 األطــراف بتوثيــق المعــارف التقليديــة 
وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي كوســيلة للحفــاظ علــى 
التــراث الثقافــي. وفــي هــذا الســياق، يهــدف التوثيــق إلــى 
ضمــان الحفــاظ علــى المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر 
الثقافــي التقليــدي واالنتفــاع بهــا وتطويرهــا فــي ســياق 
ــد الشــعوب والجماعــات بأجيالهــا الحاضــرة  ــى ي ــدي عل تقلي
واآلتيــة. هكــذا يبــدو الصــون الهــدف المنشــود مــن معظــم 
التــي جــرت حتــى يومنــا هــذا. ويتســع  التوثيــق  أنشــطة 
التوثيــق بهــذا المعنــى ليشــمل تعميــم المعــارف التقليديــة 
وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي والترويــج لهــا وإحيائهــا 

ــي الحفــاظ عليهــا مــن االنقــراض. واســتعادتها وبالتال

حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير 
الثقافي التقليدي السرية والمقدسة

تحمــي ســجالت أو محفوظــات المعــارف التقليدية وأشــكال 
الثقافيــة  المــواد  الســرية  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر 
ــى  الحساســة والتــي يقتصــر النفــاذ إليهــا واالنتفــاع بهــا عل
لممارســاتهم  وفقــًا  الحقيقييــن  التقليدييــن  أصحابهــا 
ــة  ــد فــي حماي ــة. ويســاهم النفــاذ المقي وقوانينهــم العرفي
المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي 
مــن زاويــة الملكيــة الفكريــة ألنــه يحظــر اإلفصــاح وانتفــاع 

أي طــرف آخــر بموجــب القوانيــن العرفيــة.



البحث والتطوير

يمكــن اســتخدام قواعــد بيانــات المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر 
ــى المعــارف  ــر )اســتنادًا إل ــدي ألغــراض البحــث والتطوي الثقافــي التقلي
ــز  ــج الوعــي وتعزي ــال( ويمكــن أن تســاعد فــي تأجي ــة مث ــة التقليدي الطبي
المعرفــة واالبتــكار واإلبــداع لــدى الشــعوب األصليــة والجماعــات المحلية 

واألطــراف األخــرى كمراكــز البحــث والصناعــة.

الحماية الدفاعية للمعارف التقليدية

ــأن الكشــف  ــي ب ــراءات الدول ــادئ المهمــة فــي نظــام الب ــد أحــد المب يفي
ــدًا«،  ــد »جدي ــم يع ــراع ل ــي أن االخت ــر محمــي يعن ــراع غي ــن اخت ــي ع العلن
التقليديــة  المعــارف  توثيــق  ويســهل  الحمايــة.  لمنــح  شــرط  والجــدة 
وإتاحتهــا لمكاتــب البــراءات البحــث عــن المعــارف التقليديــة باعتبارهــا 
ــر المشــروع  ــك غي ــع التمل ــى من ــة ســابقة«، فتســاعد عل ــة صناعي »تقني
الناجــم عــن منــح بــراءات مغلوطة ال تفي شــرط النشــاط االبتــكاري. ومن 
األمثلــة المهمــة علــى مبــادرات التوثيــق الراميــة إلــى الحمايــة الدفاعيــة 
ــزام الســرية  ــراءات مــع الت ــب الب ــة ضمــان نفــاذ مكات للمعــارف التقليدي
إلــى مكتبــة الهنــد الرقميــة للمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي 
التوثيــق  فــي  التقليديــة  المعــارف  مجــالت  بعــض  وإدراج  التقليــدي 
األدنــى المطبــق فــي إطــار معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات، فضــال عــن 
تضميــن قاعــدة بيانــات الواليــات المتحــدة للبــراءات والعالمــات التجاريــة 

ــة. ــود الحمــر األمريكي ــل الهن فــي عــام 2011 شــارات التعريــف بقبائ

الحماية اإليجابية للمعارف التقليدية 
وأشكال التعبير الثقافي التقليدي

قــد يســاعد توثيــق المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي 
وتســجيلها علــى ضمــان حمايــة »إيجابيــة« تمّكــن أصحابهــا بالعــرف مــن 
التقليــدي فــي  الثقافــي  التعبيــر  التقليديــة وأشــكال  التمتــع بالمعــارف 
المعامــالت مــع األطــراف األخــرى. وهكــذا يقــوم التوثيــق والتســجيل مقام 
»منصــات« أو »بوابــات« يمكــن مــن خاللهــا لألمنــاء التقليدييــن منح مفتاح 
النفــاذ إلــى معرفــة تقليديــة أو شــكل محــدد مــن أشــكال التعبيــر الثقافــي 
التقليــدي للمنتفعيــن اآلخرين بموجب شــروط معينة كالموافقة المســبقة 
المســتنيرة والنفــاذ العــادل وآليــات تقاســم المنافــع. ويمكــن فــرض هــذه 
الفكريــة واحتياجــات أصحــاب  الملكيــة  الشــروط لتتماشــى مــع حقــوق 
المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي وتطلعاتهــم وأي 
نظــام وطنــي أو دولــي ســاري بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي.

قضايا الملكية الفكرية الناتجة عن توثيق المعارف 
التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي

علــى الرغــم مــن المزايــا المذكــورة أعــاله، يظــل توثيق المعــارف التقليدية 
وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي ســعيًا مثيــرًا للجــدل، وال ســيما مــن 

وجهــة نظــر الشــعوب األصليــة والجماعــات المحليــة.

التوثيق قد يؤدي إلى سوء االنتفاع أو الكشف 
غير المرغوب فيه عن المعارف التقليدية 

وأشكال التعبير الثقافي التقليدي

قــد ينظــر أصحــاب المعــارف التقليديــة إلــى توثيــق المعــارف التقليديــة 
ــر الثقافــي التقليــدي مــن غيــر موافقــة مســبقة مســتنيرة  وأشــكال التعبي
منهــم علــى أنــه ســوء انتفــاع بتراثهــم. فمتــى انكشــف الســر وبطــل الكتمــان 
بفعــل التوثيــق، ربمــا تضــررت مصالــح أصحــاب الحقــوق التقليدييــن. أمــا 
االنتفــاع الالحــق بالمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي 
الموثقــة فمــن شــأنه أن يخــرق الحقــوق المعنويــة ألمنائهــا و/أو قــد يــؤدي 
ــن تعميــم المعــارف  إلــى تملــك غيــر مشــروع. وفــي المقابــل، قــد يؤمِّ
التقليديــة الموّثقــة علــى مكاتــب البــراءات حمايــة دفاعيــة لهذه المعــارف من 
التملــك غيــر المشــروع. وهكــذا يعتمــد أثــر التوثيــق بموجــب قوانيــن الملكية 
الفكريــة التقليديــة علــى كيفيــة توزيــع المحتــوى والنفــاذ إليــه وتنظيمهمــا.

حقوق الملكية الفكرية تعود إلى من وثق المعارف 
التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي أو سجلها 

وليس بالضرورة إلى أصحاب الحقوق التقليديين

يقــول قانــون الملكيــة الفكريــة العــادي بــأن حــق المؤلــف فــي المحتــوى 
الموثــق يعــود إلــى »مؤلفــه« مــن الهيئــات واألفــراد، مَمــن يقــوم عامــة 
علــى التوثيــق أو التســجيل )كعلمــاء اإلثنيــات والمتاحــف(. وهــذا قــد 
يــؤدي إلــى وضــع قانونــي ال يملــك فيــه أصحــاب الحقــوق التقليدييــن 
للمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي حقوقهــم فــي 
المحتــوى وقــد يحرمــون مــن قدرتهــم وحقوقهــم فــي مراقبــة اســتخدام 
طــرف آخــر للســجالت علــى ســبيل المثــال. وقــد يؤثــر هــذا األمــر ســلبًا 
فــي قدرتهــم علــى مراقبــة محتــوى التوثيــق أي المعــارف التقليديــة 

وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي.

الحماية الممنوحة للمحتوى الموثق بموجب 
نظام حق المؤلف تكون محدودة النطاق

فــي نظــام الملكيــة الفكريــة العــادي يضمــن توثيــق المعــارف التقليديــة 
وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي الحمايــة للشــكل الــذي تظهــر بــه 
ــزام تعاقــدي  ــة خاصــة أو مــن الت ــم يكــن مــن نظــام حماي فقــط. وإذا ل
مشــابه النطــاق، تكــون لألطــراف األخــرى حريــة االنتفــاع بالمعــارف 
التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي الموثقــة علــى أال تخــرق 
ــر الخاصــة التــي تظهــر بهــا  ــة فــي أشــكال التعبي ــة الفكري حقــوق الملكي
المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي. إذًا ال يحــّل 

التوثيقــة بنفســه محــل الحمايــة اإليجابيــة.

خيارات وموارد لمعالجة قضايا الملكية الفكرية

كثيــرة هــي الخيــارات التقنيــة والقانونيــة التــي تســاعد علــى إدارة حقــوق 
الملكيــة الفكريــة التــي ينطــوي عليهــا التوثيــق لخيــر صالــح األطــراف، بما 
ــادئ الموافقــة المســبقة المســتنيرة والنفــاذ  فيهــا ضمــان تطبيــق مب
ــق. وينبغــي  ــة التوثي العــادل وتقاســم المنافــع فــي كافــة مراحــل عملي
ومتناســقة  متوازنــة  اســتراتيجية  إطــار  فــي  الخيــارات  هــذه  اعتمــاد 
الملكيــة  فــي  المطبقــة  القانونيــة  باألنظمــة  تأخــذ  الفكريــة  للملكيــة 
الفكريــة والقوانيــن العرفيــة وأفضــل الممارســات فــي مجــال المعــارف 

التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي.

ــارات  ــق هــذه الخي ــو مجموعــة مــن المــوارد لتســهيل تطبي ــح الويب وتتي
تدريــب  برنامــج  ويتضمــن  وبعدهــا.  وأثناءهــا  التوثيــق  عمليــة  قبــل 
الويبــو علــى توثيــق التــراث اإلبداعــي أغلــب المــوارد المتاحــة واألنشــطة 
البرامجيــة المتعلقــة بتوثيــق أشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي والتــراث 

ــاه. ــة« أدن الثقافــي - انظــر »مراجــع إضافي



الرقمنة وأدوات البرمجيات يمكن أن تدعم الحماية

تحيــل إدارة الحقــوق الرقميــة إلــى التدابيــر التكنولوجيــة التــي تضمــن 
أن النفــاذ إلــى المحتــوى الرقمــي واســتعماله يحتــرم شــروط أصحــاب 
ــة فــي  ــة الرقمي الحقــوق الحقيقييــن. وقــد يشــمل ذلــك الصــور الخلفي
للمنتفعيــن وآالت  التعريــف والطلبــات  الرقميــة واســتمارات  الصــور 

التعقــب التــي تســمح بمراقبــة االنتفــاع بالمحتــوى وغيرهــا.

النفاذ إلى المحتوى الموثق واستعماله يمكن 
أن تنظمه التصاريح والعقود األخرى

إلــى  النفــاذ  المحليــة أن تديــر  يمكــن للشــعوب األصليــة والجماعــات 
الموثقــة  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  المعــارف 
التعاقديــة األخــرى. التراخيــص والترتيبــات  واالنتفــاع بهــا مــن خــالل 

ومــن مبــادرات المســاعدة التقنيــة، نذكــر علــى ســبيل المثــال العمــل 
الجــاري علــى تطويــر منصــة الترخيــص والتوســيم للمعــارف التقليديــة، 
بدعــم مــن الويبــو. وتهــدف المبــادرة إلــى تزويــد أصحــاب أشــكال التعبيــر 
الثقافــي التقليــدي، وال ســيما الشــعوب األصليــة والجماعــات المحليــة 
ومــن يشــاركهم تطويــر المحفوظــات الرقميــة بتراخيــص جاهــزة للمــواد 
الثقافــي  التعبيــر  أشــكال  مــن  والمشــتقة  المؤلــف  بحــق  المحميــة 
التقليــدي وكــذا المعلومــات اإلرشــادية عــن أشــكال التعبيــر الثقافــي 

ــة. ــر المحمي ــدي غي التقلي

مواثيق ومبادئ توجيهية يمكن أن 
تستخدم كنماذج ألفضل الممارسات

وضعــت العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة قوانيــن ومبــادئ توجيهيــة 
الموثــق  المــادي  غيــر  الثقافــي  التــراث  تســجيل  بشــأن  ومواثيــق 
التعامــل مــع  الممارســات فــي  التركيــز علــى أفضــل  وتعميمــه، مــع 
الجماعــات المحليــة فــي ظــل القانــون العرفــي، وغيرهــم مــن أصحــاب 

حقــوق الملكيــة الفكريــة قبــل عمليــة التوثيــق وأثناءهــا وبعدهــا.

وقــد أنشــأت الويبــو قاعــدة بيانــات تســتخدم فــي البحــث عــن المبــادئ 
دراســات  إجــراء  طلبــت  وقــد  الثقافــي.  التوثيــق  بشــأن  التوجيهيــة 
اســتقصائية وإفراديــة فــي هــذا المجــال. وأصــدرت أيضــا دليــال بعنــوان 
»الملكيــة الفكريــة والحفــاظ علــى الثقافــات التقليديــة: القضايــا القانونية 

والخيــارات العمليــة للمتاحــف والمكتبــات ودور المحفوظــات«.

مبادرات التوثيق النابعة من الجماعات

قــد تنشــأ عــن عمليــة التوثيــق حقــوق فــي المــواد المســجلة وهــي 
التقليدييــن  الحقــوق  ألصحــاب  بالضــرورة  ممنوحــة  ليســت  حقــوق 
وإنمــا تتمتــع بهــا الجهــة المســؤولة عــن المحتــوى الموثــق ســواء كانــت 
أفــراد أو هيئــات. ويمكــن ألصحــاب الحقــوق التقليدييــن أن يضمنــوا 
مــن خــالل تســجيل تراثهــم الثقافــي والتوثيــق لــه الحفــاظ علــى الحقــوق 
االســتئثارية فــي الملكيــة الفكريــة فــي اســتعمال المحتــوى. كمــا يســعهم 
ــرم القوانيــن والممارســات  ضمــان التســجيل أو التوثيــق علــى نحــو يحت

العرفيــة ويســتجيب الحتياجاتهــم وتطلعاتهــم.

للتــراث  الثقافــي  التوثيــق  علــى  للتدريــب  الويبــو  »برنامــج  ويســاعد 
التوثيــق  علــى  المحليــة  والجماعــات  األصليــة  الشــعوب  اإلبداعــي« 
فــي  حقوقهــم  إلدارة  والتقنيــة  القانونيــة  مهاراتهــم  تطويــر  وعلــى 
الملكيــة الفكريــة. كمــا تهــدف مجموعــة أدوات الويبــو لتوثيــق المعــارف 
التقليديــة إلــى مســاعدة أصحــاب الحقــوق فــي المعــارف التقليديــة علــى 
تحديــد مصالحهــم المرتبطــة بالملكيــة الفكريــة والدفــاع عنهــا عنــد توثيــق 

هــذه المعــارف أو تســجيلها.

حماية خاصة للمعارف التقليدية وأشكال 
التعبير الثقافي التقليدي ودور التوثيق

خاصــة  قانونيــة  أنظمــة  واإلقليمــي  الوطنــي  الصعيديــن  علــى  تجــد 
معتمــدة تكفــل حمايــة إيجابيــة للمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر 
الثقافــي التقليــدي. ويشــمل بعضهــا أحكامــًا تقتضــي توثيــق المعــارف 
التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي واســتعمال المحتــوى 
ــاء  ــى الموافقــة المســبقة والمســتنيرة مــن األمن ــق للحصــول عل الموث
ــة فــي تقاســم المنافــع  ــات لضمــان العدال ــى آلي ــن وتنــص عل التقليديي
الناتجــة عــن التوثيــق بيــن األمنــاء التقليدييــن وأصحــاب حقــوق الملكيــة 

الفكريــة واألطــراف األخــرى مــن المنتفعيــن. 

وكمــا هــو مذكــور أعــاله يمكــن اســتخدام التوثيــق فــي تســهيل إدارة 
الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  بالمعــارف  المرتبطــة  الحقــوق 
التقليــدي فــي ظــل أنظمــة الحمايــة الخاصــة بإقامــة منصــات أو بوابــات 
إلكترونيــة يمكــن لألطــراف األخــرى أن تنفــذ إليهــا بموجــب الشــروط 

المنصــوص عليهــا.

الحمايــة  لدعــم  التوثيــق،  اســتخدام  السياســات  واضعــي  وبإمــكان 
التقليــدي،  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  للمعــارف  اإليجابيــة 
ــة. ــى هــذه الحماي ــل عل ــا أو كدلي كوســيلة لتســجيلها أو كشــرط لحمايته

وفــي عــام 2009 اســتهلت لجنــة الويبــو الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
ــور  ــة والفولكل ــارف التقليدي ــة والمع ــوارد الوراثي ــة والم ــة الفكري بالملكي
المفاوضــات بغيــة التوصــل إلــى اتفــاق علــى صــك قانونــي دولــي واحــد 
أو أكثــر يضمــن الحمايــة الفعالــة للمــوارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة 
التوثيــق مســألة  دور  ويشــكل  التقليــدي،  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال 

مهمــة فــي هــذه المفاوضــات.

الخاتمة

ــر الثقافــي  ــة وأشــكال التعبي ــق المعــارف التقليدي ــار توثي ال ينبغــي اعتب
التقليــدي غايــة فــي حــد ذاتهــا وإنما هو جــزء من اســتراتيجية أكبر للملكية 
ــة وأشــكال  ــارف التقليدي ــى هــذه المع ــى الحفــاظ عل ــة تهــدف إل الفكري
التعبيــر الثقافــي التقليــدي وحمايتهــا - ولتكــن هــذه الحمايــة »دفاعيــة« 
أو »ايجابيــة«. فالتدابيــر التــي تعطــي أصحــاب الحقــوق التقليدييــن حــس 
ــى نحــو مناســب  ــوى عل ــى المحت ــالك وتضمــن النفــاذ المنظــم إل االمت
وتكفــل للمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي حمايــة 
ــا مــن  ــا، هــي كله ــق به ــم التوثي ــي ت ــاوز نطــاق الطــرق الخاصــة الت تتج
العوامــل األساســية فــي مقاربــة توثيقيــة اســتباقية تســاهم فــي حمايــة 

المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي. 

وينبغــي لرفاهيــة الشــعوب المعنيــة بتوثيق المعارف التقليدية وأشــكال 
التعبيــر الثقافــي التقليــدي أن تكــون المبــدأ التوجيهــي ألي عمــل. وفــي 
هــذا الســياق، يجــب أن تكــون حقــوق واحتياجــات وتوقعــات الشــعوب 
فــي  التقليدييــن  الحقــوق  أصحــاَب  المحليــة  والجماعــات  األصليــة 
ــدي هــي الشــغل  ــر الثقافــي التقلي ــة وأشــكال التعبي ــارف التقليدي المع
مشــاورة  أو  التوثيــق  بعمليــة  الجماعــات  اضطــالع  بضمــان  الشــاغل 

أصحــاب الحقــوق فــي كل خطــوة وهــذا أضعــف اإليمــان.
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الويبو الخارجية، ُيرجى زيارة الموقع التالي

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

مراجع إضافية

في القضايا األساسية والمصطلحات، انظر الملكية 
الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي 

التقليدي: لمحة، 
www.wipo.int/freepublications/en/tk/933/wipo_pub_933.pdf

يتضمن مشروع الويبو للتدريب على التوثيق الثقافي 
للتراث اإلبداعي مجموعة من الموارد ألصحاب الحقوق 

التقليديين والمؤسسات الثقافية لتطوير أفضل 
الممارسات، وال سيما توثيق أشكال التعبير الثقافي 
التقليدي وإدارة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. 

انظر الصفحة الرئيسية، 
www.wipo.int/tk/en/resources/training.html ومقال 

منشور في مجلة الويبو 
www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/03/

article_0009.html

إليك دليل الويبو وعنوانه الملكية الفكرية والحفاظ على 
الثقافات التقليدية: القضايا القانونية والخيارات العملية 

للمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات على العنوان 
التالي: 

www.wipo.int/freepublications/en/tk/1023/wipo_
pub_1023.pdf

لالطالع على دراسات استقصائية عن الممارسات 
الجارية والمواثيق والسياسات بشأن رقمنة التراث 

الثقافي، انظر
  www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/

عقدت الويبو حلقة عمل دولية في مسقط )ُعمان( في 
يونيو 2011 بشأن توثيق المعارف التقليدية وأشكال 

التعبير الثقافي التقليدي. انظر 
www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_

id=22484

للويبو مجموعة أدوات لتوثيق المعارف التقليدية، انظر 
www.wipo.int/tk/en/resources/tkdocumentation.html

يثير التوثيق والكشف عن الموارد الوراثية في أنظمة 
البراءات قضايا خاصة. انظر على سبيل المثال: دراسة 

تقنية عن شروط الكشف في أنظمة البراءات المتعلقة 
بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية: 

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf
وأيضا 

www.wipo.int/tk/en/genetic
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