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  الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات
  واألحكام المتصلة بها) ي(8المخصص للمادة 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي
  االجتماع الثامن

  2013ول تشرين األ/أكتوبر 11- 7، مونتريال
  *جدول األعمال المؤقتمن ) د(4 البند

  
  فريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليديةالنظم لل ممكنة عناصر

  المحليةللمجتمعات األصلية و 
واألحكام  )ي( 8المعني بالمادة هاء، دعا مؤتمر األطراف الفريق العامل  8/5من المقرر  4في الفقرة   - 1

ولم  .هاء 7/16بالمقرر وردت في المرفق الفريدة كما  نظمأن يتبين العناصر ذات األولوية في ال ىالمتصلة به إل
 ينطوي على أدناه ال نظاممن ثم، فإن الو، للعناصر أولوية خاص نظام جهة أخرىأو  أي طرف حتى اآلنيقترح 

 .لعناصر الفرديةل بالنسبة أكبر أو أقل أهمية أية

من جدول  للبند ،قائمة إرشادية باعتباره فيه مستقبال ينظرل ،ر من هذه العناصرعنص كل إحالةينبغي و  - 2
 يمكن اعتبارها العناصر التي .المهام هذه على النحو المشار إليه في إطار ،12و 10و 7المهام المتعلق باألعمال 

  :ما يلي األولويات الممكنة
بقة عن علم، والشروط المتفق عليها بصورة عملية ومجموعة المتطلبات التي تحكم الموافقة المس  -هاء

متبادلة، والتقاسم العادل للمنافع فيما يتعلق بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة 
  .بالموارد الجينية والمتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
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نوع البيولوجي واستخدامه المستدام فيما االعتراف بعناصر القانون العرفي المتعلقة بحفظ الت  - دال
الحقوق العرفية ) ب(المحلية، /التقليدية/الحقوق العرفية في المعارف األصلية) أ: (يتعلق بما يلي

اإلجراءات التقليدية التي تحكم الحصول والموافقة على استعمال ) ج(بشأن الموارد البيولوجية، 
  .الجينيةالمعارف التقليدية والموارد البيولوجية و

الحاجة إلى  كلما دعت، أخرىعناصر  النظر فيفإنه يمكن ، هذا النهج عتمدأن ت األطراف وإذا رغبت  - 3
  .12و 10و 7المهام  ضمن األولوية التي منحت لها تلك بعد النظر في ذلك،

  بيان الغرض واألهداف والنطاق     –ألف 
  الغرض

ع مجموعة من التدابير التي تضمن احترام وصون يمكن أن يكون الغرض العام للنظم الفريدة وض  -4
وتعزيز معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تجسد أساليب العيش التقليدية 
ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بما في ذلك الموارد البيولوجية والموارد الجينية ذات 

والتأكد من أنها تستمد منافع عادلة ومنصفة من استخدامها وأن هذا ") بالمعارف التقليدية"ر إليها هنا ويشا( 2الصلة
وبناء عليه، يمكن أن يكون نطاق النظم الفريدة والتدابير واسعا، . موافقتها المسبقة عن علماالستخدام يستند إلى 

ويتمثل هذا الغرض في . في ذلك الصون والتعزيزبحيث ال يركز فقط على الحماية، بل على مجاالت أخرى، بما 
  .أن النظام يتم في إطار والية االتفاقية

وعلى نحو خاص، يمكن أن توفر النظم الفريدة وسيلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للقيام بما   -5
  :يلي

  مراقبة الحصول على المعارف التقليدية واإلفصاح عنها واستخدامها؛  )أ(
سة موافقتها المسبقة عن علم على أي عملية للحصول على المعارف التقليدية أو اإلفصاح ممار  )ب(

  عنها واستخدامها؛
التأكد من حصول الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على منافع عادلة ومنصفة من   )ج(

  االستخدام األوسع لمعارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية؛
ر االستخدام العرفي للمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ومنع التأثيرات التأكد من استمرا  )د(

  3السلبية الناتجة عنها؛
  المساعدة في نقل المعارف التقليدية فيما بين األجيال وتطبيقها على األراضي والمياه التقليدية؛  )ه(
تخدمين المحتملين للمعارف التأكد من نقل االلتزامات الناشئة عن القانون العرفي إلى المس  )و(
  ).أي من خالل البروتوكوالت المجتمعية والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة(التقليدية 
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وتستند النظم الفريدة إلى االعتراف بأن المعارف والموارد المتصلة بها ملكية جماعية وبناء عليه يمكن   -6
ويمكن . إلى حقوق الملكية الفكرية على المعارف التقليديةأن تقدم النظم الفريدة ضمانات ضد دعاوى أطراف ثالثة 

تحديد االستثناءات لهذه الحماية العامة بوضوح وأن تتبع أي موافقة باالستخدام مبادئ الموافقة المسبقة عن علم، 
. تأثرةوتقاسم المنافع، والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وأي مبادئ أخرى للقانون العرفي في المجتمعات الم

ويمكن أن توسع ضمانات المعارف ضد دعاوى الملكية الفكرية من أطراف ثالثة إلى الحماية ضد اإلفصاح غير 
  .المصرح به وإساءة االستخدام ثقافيا أو االستخدام غير المصرح به للمعارف التقليدية

ارف التقليدية، مما يزيد من ويمكن أن تعزز أيضا النظم الفريدة نظاما واضحا وشفافا وفعاال لحماية المع  - 7
اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ ليس لصالح حائزي المعارف فحسب، بل أيضا المجتمع ككل، بما في ذلك شركات 

ومن . ومؤسسات البحوث، التي تعتبر شركاء محتملين لحائزي المعارف في السعي إلى تحقيق غايات االتفاقية
، يمكن أن تهدف النظم الفريدة إلى خفض تكاليف التعامالت بالنسبة للشعوب خالل تعزيز هذه الشفافية والفاعلية

األصلية والمجتمعات المحلية من أجل حماية معارفها التقليدية أو بالنسبة لمن يستخدم هذه المعارف ألغراض 
  .تجارية أو غير تجارية

وبصفة خاصة، يمكن . ية للنظم الفريدةوتعتبر التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر أيضا منافع جانب  -8
أن يعمل النظام على زيادة وصول الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى رأس المال، وبالتالي تيسير إنشاء 

وبينما يتم تعزيز التنمية المستدامة، إذا اختاروا ذلك، قد تحتاج النظم . المشاريع التجارية داخل المجتمعات التقليدية
لى إيجاد توازن حذر بين هدف حماية المعارف التقليدية مقابل هدف تعزيز االستخدام، السيما عندما تتعلق الفريدة إ

  .بالحفظ واالستخدام المستدام
وأخيرا، ونظرا للطبيعة الشاملة للمعارف التقليدية والحاجة إلى احترام سياقها الثقافي، ينبغي أال تشترط   -9

  .ر المختلفة للمعارف التقليدية، ولكن بدال من ذلك أن تتبع نهجا منتظم وشاملالنظم الفريدة فصل وعزل العناص
  األهداف

ينبغي أن يكون للنظم الفريدة هدف عام ذي طبيعة شاملة ويسمح بإتباع نهج شامل إلى احتياجات وشواغل   -10
مجتمعات المعنية وأن يتم وينبغي أن تكون األهداف مستنيرة عن طريق مشاورات مفيدة بين ال. المجتمعات المعنية

أو دولية للنظم الفريدة في إعداد /ويمكن أن يتمثل هدف مهم ذي أبعاد وطنية و. صياغتها بعد إجراء المشاورات
أو مبادئ توجيهية تدعم النظم المحلية للحماية على أساس المبادئ ذات الصلة لدى القوانين العرفية /أطر و

  .للشعوب األصلية
  :ظم الفريدة على ما يليويمكن أن تعمل الن

االعتراف، وحسب االقتضاء، تسجيل ملكية المعارف التقليدية بواسطة الشعوب األصلية أو   )أ(
  المجتمع المحلي الذي يحوز هذه المعارف؛

  مراقبة الوصول إلى المعارف التقليدية واإلفصاح عنها واستخدامها؛  )ب(
بقة عن علم وإعداد شروط متفق عليها بصورة ممارسة حق اشتراط الحصول على الموافقة المس  )ج(

  متبادلة ألي استخدام للمعارف التقليدية؛
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  زيادة التوعية بأي التزامات على مستخدمي المعارف التقليدية تنشأ عن القانون العرفي؛  )د(
  استبعاد االستخدام غير السليم من أطراف ثالثة؛  )ه(
ت المحلية على منافع عادلة ومنصفة من التأكد من حصول الشعوب األصلية والمجتمعا  )و(

  االستخدام األوسع لمعارفها التقليدية؛
إيجاد آليات للحماية على المستوى الدولي ومستوى الحكومة الوطنية، وضمن القانون العرفي ذي   )ز(

  الصلة؛
ة وتركز، بمعنى واسع على صون المعارف التقليدية وتعزيزها وبالتالي تسهم بصورة غير مباشر  )ح(

  .في حماية المعارف التقليدية
المعارف التقليدية بالصلة المهمة بين  لصون، وحماية وتعزيزوأخيرا، يمكن أن تعترف النظم الفريدة   -11

أو الوصول إلى األراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استعمالها /حماية المعارف التقليدية وتأمين الحيازة و
  .ة والمجتمعات المحليةبصفة تقليدية الشعوب األصلي

  نطاقال
ينبغي أن ينظر نطاق النظم الفريدة في الطبيعة الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ونهجها   -12

ولكي تكون النظم الفريدة فعالة . الشامل الستخدام وإدارة الموارد، بما في ذلك إيديولوجيتها وعالقتها بالبيئة المحلية
ومن المرغوب فيه بدرجة . حاجة إلى إيجاد تدابير على المستويات المحلية والوطنية والدولية من المرجح أن تنشأ

عالية أن تستند التدابير المحلية بدرجة وثيقة إلى القوانين العرفية ذات الصلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
وفي الواقع، قد تكون هناك . ا المسبقة عن علمالمعنية وأن تكون قد أعدت بمشاركتها الكاملة والفعالة وبموافقته

عموما نظم فريدة للحماية بالفعل، من خالل القانون العرفي؛ ولكن هذه التدابير تتطلب اعترافا ودعما رسميين من 
ويمكن أن تقدم البروتوكوالت المجتمعية أداة لترجمة القانون  .جانب الدولة ودعم للتأكد من فاعليتها واستمرارها

في إلى التزامات مفهومة لمستخدمي المعارف التقليدية المحتملين وينبغي إعدادها من جانب الشعوب األصلية العر
الوطنية والدولية أكثر وبناء عليه، ينبغي أن تكون التدابير . والمجتمعات المحلية المعنية، مع التركيز على النساء

. ارسات، أو إطارا يعترف بالتدابير المحلية ويدعمهاعمومية في طبيعتها وتقدم مبادئ توجيهية عن أفضل المم
ومن المهم إيضاح أنه من الناحية العملية ال يمكن ألي نظام فريد واحد، سواء كان دوليا أو إقليميا أو محليا، مهما 
كان وسع نطاقه، أن يحتوي على كل الخصائص والمحتوى الكامل للمعارف التقليدية في سياقها الثقافي األصلي 

. القانون العرفي ذي الصلة والتنوع الثقافي والقانوني للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إطار االتفاقيةو
أو المبادئ /وبالتالي، فمن الحيوي أن تكون النظم الفريدة ذات طبيعة محلية ولكن تدعمها األطر الوطنية والدولية و

  .التوجيهية، التي ربما وضعت معايير دنيا
، والجانب )ويعكس الثقافة والقيم لمجتمع ما(الجانب الثقافي : ضمن المعارف التقليدية ثالثة أبعادوتت  -13

تتعلق باإلقليم أو بعالقة (والجانب المكاني ) تنتقل عبر األجيال، وتتكيف ببطء لالستجابة للوقائع المتغيرة(الزمني 
وجميع هذه األبعاد الثالثة تحتاج إلى ). ليديةمجتمع ما بأراضيه ومياهه التي يشغلها أو يستعملها بصفة تق

  .االعتراف بها وحمايتها على مختلف المستويات من أجل أن تصبح النظم الفريدة فعالة
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وعالوة على ذلك، وبخصوص النطاق، يجب أن تترجم نداءات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية   -14
وال تنادي الشعوب األصلية والمجتمعات . قليدية وأهداف االتفاقيةباالعتراف بالقانون العرفي في سياق المعارف الت

المحلية باعتماد كامل للقانون العرفي بأكمله، أو كما تمت ممارسته في بعض األحيان في الماضي، بل تنادي 
توجد به  باحترام عناصر معينة من القانون العرفي واالعتراف بها، التي تتعلق بالمعارف التقليدية على النحو التي

  .في الوقت الحاضر
  ة بالموارد البيولوجية والجينيةمرتبطالوضوح فيما يتعلق بملكية المعارف التقليدية ال    –باء 

عند إعداد نظم فريدة، هناك حاجة إلى توضيح حقوق الملكية ومصالح الشعوب األصلية والمجتمعات   -15
دة أيضا، بجانب توضيح الحقوق والمصالح لمجتمع ما على وتحتاج النظم الفري. المحلية على معارفها التقليدية

معارفه، تحتاج إلى تقديم وضوح أكبر بخصوص الموارد الجينية المرتبطة بالمعارف التقليدية لمجتمع ما فضال 
وسوف تؤثر الطريقة التي يحدد بها أي نظام الحقوق . عن األقاليم التي تتعلق بها هذه المعارف التقليدية

المرتبطة بالمعارف التقليدية والمرتبطة بالموارد والمرتبطة باألراضي والمياه، ستؤثر على كيفية تنفيذ ات وااللتزام
  .الموافقة المسبقة عن علم والتقاسم المتبادل للمنافع

وتوحي حقيقة أن المعارف التقليدية ملكية جماعية وتراث ثقافي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،   -16
الملكية في المعارف التقليدية ينبغي أن تكون متأصلة لدى المجتمعات، بدال من األفراد، بالرغم من أن  بأن حقوق

ولذلك، ينبغي أن يكون نهج التعامل مع . للمعارف بالنيابة عن الصفة الجماعية" رعاة"أفراد أو أسر معينة قد تكون 
  .شعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعنيةهذه العالقة الراعية وفقا للقوانين العرفية ذات الصلة لل

ومن المهم أن تستند النظم الفريدة على المستوى المحلي إلى القوانين العرفية ذات الصلة للمجتمعات   -17
وينبغي ألي . وتعتبر أهمية القانون العرفي حيوية بصفة خاصة إلسناد الحقوق والمنافع داخل المجتمع. المعنية

ية المعارف التقليدية والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عنها، على المستويين الوطني والدولي تدابير تتعلق بحما
على حد سواء، ينبغي أن تحترم عادات وتقاليد المجتمعات المتعلقة بمنح إذن لألفراد باستخدام عناصر المعارف 

ية، والحق في المنافع وغيرها من التقليدية، داخل المجتمع المعني أو خارجه، فضال عن قضايا تتعلق بالملك
  .القضايا

وفي حالة التواجد عبر الحدود لبعض الموارد البيولوجية والجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، فضال   -18
عن تواجدها بين مختلف الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في نفس البلد، ينبغي أن ينظر إلى ملكية المعارف 

تقاسمة على أنها ملكية مشتركة وينبغي اشتراط الحصول على موافقة جميع األطراف المشتركة وفقا والموارد الم
ويمكن بعد ذلك تنسيق أنشطة البحث والتطوير للمعارف التقليدية وينبغي . لبروتوكوالتها المجتمعية ذات الصلة

  .تقاسم األرباح بطريقة منصفة ووفقا للقوانين العرفية ذات الصلة
  مجموعة من التعاريف ذات الصلة    -ج 

نظر الفريق العامل في المصطلحات والتعاريف المنقحة في اجتماعه الخامس وأحيط علما بمشروع معجم   -19
 ولمساعدة الفريق. UNEP/CBD/WG8J/5/INF/15في المرفق األول بالوثيقة ) ي(8المصطلحات المتعلقة بالمادة 

حاء، وفي  7/16من المقرر  4المصطلحات، حسبما طُلب إليه في الفقرة العامل في السير قدما في إعداد معجم 
ضوء اعتماد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
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معجم  ، يرد مشروع)ي(8من برنامج العمل المتعدد السنوات بشأن المادة  12استخدامها، ومع مراعاة المهمة 
  .المصطلحات في المرفق بهذه الوثيقة

 وباإلشارة إلى، المتصلة بهاواألحكام ) ي(8 العمل بشأن المادة مع برنامج االزدواجية تجنب من أجلو  -20
 فيالعامل  قد يرغب الفريق، والنظام الدولي بروتوكوالتهاو االتفاقيةفي المصطلحات في  االنسجام تحقيق ضرورة

  .12في إطار المهمة  في اجتماعه المقبل مواصلة النظر فيه لمسرد اإلرشادي من أجلا هذا مشروع إحالة
االعتراف بعناصر القانون العرفي المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام فيما   - دال 

الحقوق ) ب(المحلية، /التقليدية/ية في المعارف األصليةعرفالحقوق ال) أ: (يتعلق بما يلي
جراءات التقليدية التي تحكم الحصول والموافقة إلا) ج(ية بشأن الموارد البيولوجية، عرفال

  على استعمال المعارف التقليدية والموارد البيولوجية والجينية
تحكم القوانين العرفية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عموما جميع جوانب الحياة في المجتمع   -21

ة غالبا بأخالقيات قوية للحفظ واالستخدام المستدام والتنمية المستدامة التي توجه التفاعل وحياة األفراد وهي مدعوم
ونظرا ألهمية القانون العرفي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، فمن المهم أن تشكل . مع التنوع البيولوجي

قد تقدم البروتوكوالت المجتمعية القائمة و. هذه النظم القانونية األساس ألي نظم فريدة لحماية المعارف التقليدية
على القوانين العرفية والتي تعدها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذاتها وسيلة لترجمة القوانين العرفية 
وااللتزامات الناشئة عن القوانين العرفية لمستخدمي المعارف التقليدية وبالتالي توفر للمجتمع أداة فعالة في إدارة 

  .ل على المعارف التقليدية ولضمان التقاسم المنصف للمنافعالحصو
  البروتوكوالت المجتمعية

القيم واإلجراءات واألولويات التي تحددها  عن تعبر أدوات تشاركية هي البروتوكوالت المجتمعية  -22
مع الجهات  تعامللل كأساس، إطار القانون العرفيفي  مسؤولياتالوحقوق ال كرستو، األصلية والمحليةمجتمعات ال

 ويمكن استخدامها .والمنظمات غير الحكومية، وساط األكاديمية، والشركات، واألالحكومات مثل، الخارجية الفاعلة
وحفظها  الموارداألراضي  مسائل تنمية ثيرهاالتي ت والفرص للتهديدات ستباقيةاالوبناءة ال لالستجابات فزواكح

  .السياسيةاألطر القانونية وغيرها من ، ووبحثها
 الكثيرون، ويعتبرها السياسات الدوليةو الدولي القانون في البروتوكوالت المجتمعية ىإل وتتزايد اإلشارة  -23

 العديد من في وقد أشير إليها. المعارف التقليدية وصون وتعزيز لحماية المستوى المجتمعي نظما فريدة فعالة على
وفي ) 11/14و 11/5و 11/1المقررات بما في ذلك ( التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية اال الصادرة عنمقررات ال

منافع الناشئة عن استخدامها العادل والمنصف لل الجينية والتقاسم المواردعلى  بروتوكول ناغويا بشأن الحصول
وسيلة ك 4أخرىعمليات دولية إليها في  وقد جرى االعتراف بها واإلشارة )).ط( 21و) أ()3(12و ) 1(12 المواد(
 وجرى إدراجها أيضا. المجتمعات األصلية والمحليةمع  عند التعاملتوفير إطار ألصحاب المصلحة الخارجيين ل

 االنبعاثات خفض مجال في للتعاون األمم المتحدة برنامجالواردة في  المبادئ التوجيهية فيفي المرفق السابع 
األدوات  علىالمستنيرة و الموافقة الحرة والمسبقة بشأن ةفي البلدان النامي وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة

                                                   
  .األصلية والمحلية وبناء أوجه التآزر مع العلماالعتراف بمعارف الشعوب : النظر في العناصر األولية  IPBES/1/INF/5مثل  4
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والمصنفات المتعلقة بتوثيق البروتوكوالت المجتمعية  والدروس المستفادة اتقدر كبير من الخبر هناكو 5.والموارد
   .وتطويرها واستخدامها في طائفة عريضة من السياقات

ها في ذلك ومتنوعة مثل فريدة من نوعها ت المجتمعيةألحد البروتوكوالاستخدام عملية تطوير و كلوتمثل   -24
، مجتمعي بروتوكول "نجازإل" أو وسيلة قالب ال يوجد أي أنه في حين .مثل المجتمعات المحلية التي تضطلع بها

 العملية يسيربت ال سيما فيما يتعلقو، والمبادئ األساسية بشأن الممارسات الجيدة مستفادة وإرشاد دروسهناك فإن 
 أدواتأساليب و عدة هناك أيضاو .هج التي يعتمدهاوالنُالزمنية،  وجداوله، وأولوياته المحلي المجتمع قا ألهدافوف

 بما في ذلك، البروتوكول المجتمعي عملية مختلفة من جوانبفي إنجاز  أن تساعد ويمكن لها محليا قابلة للتكيف
الدعوة ، والقانوني والتمكين ،، والتعبئة االجتماعيةتصالواال ،والتوثيق وتطوير الشعوب األصلية، ،تقرير المصير

عمليات  بشأن إرشادا أوليا مخصصة مجموعة أدوات وتوفر. لذاتيينا والرصد والتقييم، ةاالستراتيجي
  6.البروتوكول

عات وقد تقدم البروتوكوالت المجتمعية القائمة على القوانين العرفية والتي تعدها الشعوب األصلية والمجتم  -25
المحلية ذاتها وسيلة لترجمة القوانين العرفية وااللتزامات الناشئة عن القوانين العرفية لمستخدمي المعارف التقليدية 

. وبالتالي توفر للمجتمع أداة فعالة في إدارة الحصول على المعارف التقليدية ولضمان التقاسم المنصف للمنافع
وجرى  على حد سواء، األصلية والمحلية من األطراف والمجتمعات ايدبقبول متز البروتوكوالت المجتمعيةوتتمتع 

  .بروتوكول ناغويا خالل اعتمادمن إبراز دورها وتشجيعها أكثر فأكثر 
ويمكن داخل النظم الفريدة، من قبيل البروتوكوالت المجتمعية، استعمال المبادئ العامة للقانون العرفي   -26

ولتعزيز اإلدارة المألوفة للمورد، وأنظمة ) اإليجابية والدفاعية على حد سواء(كأساس إلعداد طائفة من اآلليات 
ويمكن أن يقدم ذلك وسيلة لتعزيز القيم التقليدية األساسية واإلبقاء عليها، مع السماح . الحوكمة، والقيم الثقافية

ويمكن أن يسمح إنشاء . عهاللمجتمعات بالمرونة في االستجابة للظروف المتغيرة والفرص والتهديدات والتكيف م
  .أو االعتراف بها/مبادئ عامة بإعداد أطر وطنية إلرشاد إعداد النظم الفريدة على مستويات المجتمع و

وعلى الصعيد الوطني، قد يتباين السؤال حول كيفية توفير االعتراف بالقانون العرفي أو على نحو أكثر   -27
من  بما في ذلكلمتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، دقة، االعتراف بمبادئ القوانين العرفية ا

وقد يعتمد مثال على الترتيبات الوطني  المشهد القانوني بسببقد يتباين  ،البروتوكوالت المجتمعيةب خالل االعتراف
بيد . واإلقليمية للمعاهدةالمؤسسية الوطنية، والوفاء بالتزامات المعاهدة المحلية، والتصديق على االلتزامات الدولية 

بروتوكول للتنفيذ الفعال ل الحاجة تها على ذلكشجعو ، فقد أبدت األطراف،العقبات على الرغم من بعض أنه
الحصول  مجال في البروتوكوالت المجتمعية تضطلع بهيمكن أن  الدور الذيب اهتماما متزايدا األطرافناغويا، 
  .هارجوخ الوطني داخل المشهد المنافع وتقاسم

  المحلية/التقليدية/ية في المعارف األصليةلعرفالحقوق ا
                                                   

، المبادئ 2013في البلدان النامية،  وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات خفض مجال في للتعاوناألمم المتحدة  برنامج 5
متحدة اإلنمائي اعة وبرنامج األمم الوالزر لألغذية المتحدة األمم منظمة. المستنيرةو الحرة والمسبقة التوجيهية المتعلقة بالموافقة
  :التالي متاح على اإلنترنت على الموقع وهو .وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8717&Itemid=53.  
6 Shrumm and Jonas, 2012a  
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تكون حقوق الملكية الفكرية، حسبما تفهم عادة بموجب القانون الدولي، متعارضة مع مفهوم الحقوق في   -28
ي فالمعارف التقليدية على المستوى المجتمع. المعارف التقليدية حسبما تراه الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

وبينما تهدف حقوق . تعمل بموجب قواعد عرفية، ويتم فقدان هذا السياق عندما تتسرب المعارف إلى نظم أجنبية
الملكية الفكرية إلى جعل بعض قطع المعارف سلعا أو تسويقها، ال يكون ذلك عادة جزءا من الغرض وراء 

قد تتعارض مثال مع مفاهيم القانون العرفي الحقوق " حصر"ذلك أن فكرة . الحقوق العرفية في المعارف التقليدية
  .حول كيفية معاملة المعارف والموارد

وبالنسبة لكثير من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ترتبط المعارف التقليدية ليس بالحقوق فحسب،   -29
لألجيال األكبر سنا في وعلى سبيل المثال، فإن نقل المعارف فيما بين األجيال التزام مهما . بل أيضا بالتزامات

وفي كثير . وبالمثل، هناك أيضا التزام على الشباب باالستعداد لتلقي هذه المعارف. معظم كيانات القانون العرفي
ويكون الشيوخ األكبر سنا في بعض الحاالت مترددين . من الحاالت، يجب أن يكسب الشباب حق تلقي المعارف

ن، حتى داخل مجتمعهم ذاته، إذا شعروا بأن المجتمع لن يستخدم المعارف على تقاسم معارفهم بالكامل مع اآلخري
  .بطريقة محترمة

وعالوة على ذلك، وبموجب القانون العرفي، ال يوجد عادة حد زمني للحقوق وااللتزامات المتعلقة   -30
  .وال يوجد في الغالب أي مفهوم مميز لالبتكار أو التدمير الدائم. بالمعارف
  ية بشأن الموارد البيولوجيةلعرفالحقوق ا

على الرغم من تواجد حقوق والتزامات فردية بموجب أنظمة القانون العرفي، يتم حيازة الحقوق   -31
وتشكل العمليات التي يتم فيها اكتساب المعارف التقليدية واستخدامها وإدامتها . وااللتزامات عادة بطريقة جماعية
ويعتقد كثير من حائزي المعارف التقليدية أن جميع . ة الفريدة للمجتمعات المعنيةبالقيم والمعتقدات الثقافية والروحي

وترتبط القيم والمعتقدات . أجزاء العالم الطبيعي تضفي روحا وأنه من هذه األرواح أو اآللهة يتم اكتساب المعارف
بحقوق والتزامات على الموارد  الروحية ارتباطا وثيقا بالقوانين العرفية، أو يتم اإلعراب عنها فيها، المتعلقة

وبالتالي فقد يسئ االستيالء على الموارد إلى المجتمعات من الناحية الثقافية والروحية أكثر منه من . البيولوجية
  .الناحية االقتصادية

وتسترشد في الغالب الممارسات العرفية التي تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بجزاءات محددة،   -32
ويمكن أن تتضمن هذه الجزاءات . أدبية، ومعايير أخالقية تساعد على ضمان امتثال األفراد للنظم الفريدة ومدونات

مما (والمعايير على سبيل المثال المعتقدات بأن خرق القوانين التقليدية يمكن أن يؤدي إلى المرض أو سوء الحظ 
  ).قد يمثل دليال على انتهاكات األفراد

قانون العرفي المتصلة بالموارد البيولوجية بخاصية روحية قوية وترتبط ارتباطا وثيقا وتتمتع مبادئ ال  -33
وهي غالبا ما تستند إلى القيم األساسية الحترام الطبيعة أو الكوكب . بنظم المعتقدات المرتبطة باالستدامة والعدالة

الدولي للبيئة والتنمية بمناقشة بعض هذه وقام المعهد . األم، واإلنصاف االجتماعي والتجانس، وتخدم الصالح العام
  :وتشمل هذه ما يلي. القوانين التي تعزز الصالح العام الموجودة في كثير من أنظمة القانون العرفي

وينطوي ذلك . المعاملة بالمثل، التي تعني أن ما يتم استالمه، يجب أن يرد في تدابير متساوية  )أ(
  اوض والتبادل بين بني البشر، ومع األرض؛على مبدأ اإلنصاف، ويقدم أساسا للتف
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. ال يمكن أن يكون فرديا السلوكاالزدواجية، التي تعني أن كل شيء له ضد يكمله، بمعنى أن   )ب(
  ويؤثر ذلك على التفاعالت مع الطبيعة ومع األفراد اآلخرين؛

  7.واءالتوازن، الذي يشير إلى التوازن والتجانس، في الطبيعة والمجتمع على حد س  )ج(
  ية التي تحكم الحصول والموافقة على استعمال المعارف التقليدية لعرفاإلجراءات ا

  والموارد البيولوجية والجينية
تعتبر مبادئ الموافقة المسبقة عن علم باإلضافة إلى الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والتقاسم   -34

  .نون العرفيالمنصف للمنافع، مفاهيم موجودة في كثير من نظم القا
مثل ملكيتها في حقوق الملكية الفكرية القائمة، ولكن يتم حيازتها على  مملوكةفالمعارف والموارد ليست   -35

وبعض المعلومات مقيدة إلى أفراد معينين أو أراضي محددة أو تستخدم فقط في المناسبات الروحية . نحو الوصاية
وال تكون المعارف مملوكة عادة . ويتم تقاسمها على نحو واسع وقد تكون معلومات أخرى أكثر انفتاحا. الكبيرة

إذ أن وجود المعارف يرتبط في الغالب بأفكار المسؤولية واالحترام . بمعني الممتلكات الفردية وغير القابلة للفصل
  .وااللتزام مقابل الحقوق

المتعلقة باستخدامها يتم تحديدها ويمكن تقاسم بعض المعارف والموارد واستخدامها تجاريا، ولكن القواعد   -36
  .بصورة جماعية وهي تقدم إشارات محددة إلى سياق المجتمع الثقافي ومعتقداته

وإذا . وفي الغالب، ال تكون حقوق استخدام المعارف والموارد دائمة، ولكنها مشروطة بالوفاء بالتزامات  -37
وتعتقد مجتمعات كثيرة أن االستخدام غير . رفلم يتم الوفاء بااللتزامات، يمكن سحب حقوق استخدام المعا

. المصرح به للمعارف التقليدية بدون الطقوس المناسبة يمكن أن يسبب سحب المعارف والموارد من جانب الخالق
وتحمل بعض المجتمعات المسؤولية النهائية على حائزي المعارف بالنسبة لالستخدام غير المصرح به للمعارف 

أو المنتهكين بموجب قانونها /أطراف ثالثة ويمكن أيضا معاقبة حائزي المعارف والتقليدية من جانب 
  .قوانينها العرفية/العرفي

وينتج عن مبدأ التوازن المذكور أعاله، عدة مبادئ عامة ومفاهيم ذات صلة تحكم الحصول على الموارد   -38
  :فعلى سبيل المثال. البيولوجية واستخدامها

فع، والسلع والخدمات على نحو منصف وتناسبي وفقا لالحتياجات والقدرات ينبغي تقاسم المنا  )أ(
  أو الجهود، وهي تستخدم إلرشاد صنع القرار المحايد؛/والمسؤوليات والمساهمات و

التناسب استنادا إلى االعتراف بالقدرات النسبية واالحتياجات والجهود، التي توجه المشاركة في   )ب(
، وتوزيع المنافع، وحفظ وإدارة التنوع البيولوجي الزراعي والتسوية العادلة صنع القرار لتخصيص الفرص

  للمنازعات؛
 –التقاسم المنصف عندما يتم تقاسم سلعة أو خدمة بإنصاف بين الشعوب واألسر أو المؤسسات   )ج(

  ألطفال والمرضى؛أي يمكن تقديم قطع لحم مغذية إلى الشيوخ وا –مع التركيز على التقاسم على أساس االحتياجات 

                                                   
 .UNEP/CBD/WG8J/4/INF/17انظر الوثيقة اإلعالمية الصادرة عن المعهد الدولي للبيئة والتنمية  7
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البحث عن التجانس بين الطبيعة والبشرية، إلنشاء التزام باحترام الطبيعة والموارد البيولوجية،   )د(
مع تعديل طفيف، مع احترام ما هو عادل وضروري وفقا للتقاليد، ولكن السماح باالبتكارات على أقصى قدر 

  .تمعات وال تتعارض مع الطبيعة نفسهاممكن ألنها تحترم وتتكيف مع االستخدامات وتقاليد المج
ويتمتع المبدأ العام لالزدواجية بصفة روحية، استنادا إلى الفهم بأن العالم وأجزائه يألفان عنصرين،   -39

وفي هذا السياق، قد تعتقد المجتمعات مثال أن مسؤوليات حفظ . متعارضين ولكنهما حيويين ويكمالن الواحد اآلخر
) 3(والمياه عنصر مذكر؛ ) 2(كوكب األرض عنصر مؤنث؛ : ارته تنشأ من الفهم بأنالتنوع البيولوجي وإد

ويخصب الماء األرض، ومن ثم فإن الموارد البيولوجية هي ثمار هذه العالقة، ويجب رعاية هذه العناصر، 
  .يعةومن ال يفهم ذلك، سيواجه صعوبات كبيرة في تفاعالتهم مع الطب. وحفظها وإدارتها على نحو مالئم

وعند النظر في اإلجراءات العرفية التي تحكم الحصول على الموارد البيولوجية والموافقة على   -40
ويسرد قانون نونافوت للحياة البرية أهم . للحياة البرية على مثال مفيد للبحث 8استخدامها، ينص قانون نونافوت

بالرغم من أن هذه المبادئ تختص بالممارسات و. مبادئ القانون العرفي لإلنويت المتعلقة بالتنوع البيولوجي
المألوفة لشعب اإلينويت، إال إنه يمكن النظر فيها على أنها تمثيل ألنواع المبادئ التي تتواجد في النظم الفريدة 

  :األخرى
يجب على الشخص الذي يتمتع بالسلطة على صنع القرار أن يمارس هذه السلطة لخدمة الشعب   )أ(

  ه؛الذي هو مسؤول عن
يقضى التزام الوصاية أو الرعاية أن يوفي الشخص بالتزامات نحو شيء ال يخص ذلك   )ب(
  الشخص؛
الشخص الذي يرغب في تسوية مسائل مهمة أو أي اختالفات في المصالح يجب أن يعامل   )ج(

ال يعني الشخص اآلخر باحترام ويناقش معهم بطريقة مفيدة، مع األخذ في الحسبان أن الشخص إذا كان صامتا 
  بالضرورة أنه موافق؛

  يجب تحسين المهارات والحفاظ عليها من خالل الخبرة والممارسة؛  )د(
  يجب أن يعمل األفراد معا بتجانس لتحقيق الغرض المشترك؛  )ه(
الشعوب هي رعاة البيئة ويجب أن يعاملوا كل الطبيعة بشمولية وباحترام، ألن الناس والحياة   )و(

ابط وكل إجراء أو نية للشخص نحو أي شيء آخر تنشأ عنها عواقب، سواء كانت طيبة أو البرية والموائل تتر
  سيئة؛

االبتكار والمرونة لهما قيما عالية، مثلهما مثل القدرة على العمل بأي شيء متاح لتحقيق غرض   )ز(
  ما أو لحل مشكلة؛

  عميقة عن موضوع ما؛يحترم على أنه معلم أي شخص يعترف به المجتمع بأنه يتمتع بمعارف   )ح(

                                                   
 .هو أكبر وأحدث أقاليم كندا ويقع في أقصى الشمال نونافوت 8
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ينبغي أن يصيد الصائدين فقط ما هو ضروري الحتياجاتهم وال يبعثرون الحياة البرية عندما   )ط(
  يمارسون الصيد؛

  أجل الطعام وألغراض أخرى، يحرم إلحاق الضرر بها؛ البرية يتم صيادها منبالرغم من أن الحيوانات   )ي(
  ر ضروري بالحيوانات البرية عند صيدها؛ينبغي أن يتجنب الصائدون إلحاق ألم غي  )ك(
ال تعتبر الحياة البرية والموائل ممتلكات ولذلك ينبغي أن يتجنب الصائدون المنازعات حول   )ل(

  الحياة البرية التي يصيدونها أو المناطق التي يصيدونها فيها؛
  .ينبغي معاملة جميع الحياة البرية باحترام  )م(

  ):وليس الحصر(على سبيل المثال  9العرفية مبادئ عامة، ويمكن أن تتضمن القوانين  -41
إن استخدام منافع الموارد البيولوجية والجينية مشروط باالعتراف بالطبيعة : االعتراف المتبادل  )أ(

التي تستند إلى فكرة أن الطبيعة تتألف من مجموعة من الكائنات الحية، التي تشعر الشعوب األصلية ) واحترامها(
  ات المحلية بأنها جزءا منها، ولذلك فهي تعمل مع الطبيعة، بدال من االنفصال عن عناصرها؛والمجتمع
يتمثل أحد قواعد السلوك في إحداث أقل ضرر أو معاناة من خالل االستعمال، : أقل الضرر  )ب(

  ويستند إلى االعتماد المتبادل للكائنات التي تسكن الطبيعة؛
ع في الغالب على الطمع واإلهدار واالستخدام المفرط في النظم ال يتم التشجي: تجنب اإلهدار  )ج(

، ويمكن وجود أنواع أخرى من الحظر ضد قتل بعض "خذ ما تحتاج إليه فقط"الفريدة؛ فمثال، يمكن تشجيع مبدأ 
  الحيوانات مثل الحيوانات الصغيرة جدا أو الحيوانات الحوامل؛

واع النباتات والحيوانات على أنها مقدسة وفقا لنظم ينظر إلى بعض أن: حماية األنواع المقدسة  )د(
المعتقدات المحلية؛ وفي هذه الحاالت، يمكن منع قطع أو حصاد األشجار والنباتات أو قتل الحيوانات أو حصر 

  ذلك على بعض حائزي المعارف فقط؛
. ين األجيال القادمةتستند هذه الرؤية إلى االستعداد لالستعماالت المستقبلة ب: الرؤية المستقبلية  )ه(

  .وتستند إلى رؤية دائرية للحياة، التي يولد فيها الكائن، وينمو ويموت، وله دورته ومهمته
عملية ومجموعة المتطلبات التي تحكم الموافقة المسبقة عن علم، والشروط المتفق   - هاء 

كارات عليها بصورة متبادلة، والتقاسم العادل للمنافع فيما يتعلق بالمعارف واالبت
والممارسات التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية والمتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي 

  واستخدامه المستدام
  الموافقة المسبقة عن علم

واألحكام المتصلة بها الذي اعتمده مؤتمر األطراف في المرفق ) ي(8ينص برنامج العمل بشأن المادة   -42
نبغي أن يخضع الحصول على المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ي"على أنه كمبدأ عام  5/16بالمقرر 

                                                   
 .مدخالت مستلمة من األرجنتين 9
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للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى الموافقة المسبقة عن علم أو الموافقة المسبقة المستنيرة من حائزي مثل 
ها عملية إلزامية ويوحي ذلك بأن الموافقة المسبقة عن علم يمكن اعتبار". هذه المعارف واالبتكارات والممارسات

ينبغي ضمانها من الدولة بخصوص الحصول على معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات 
التي " الفرصة المتساوية"وينبغي أن يكون المبدأ األساسي إلرشاد عملية الموافقة المسبقة عن علم برمتها . المحلية

ها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ينبغي أن يكون لها حصول ينبغي أن تفهم على أن جميع األطراف، بما في
  .متساوي على الموارد المالية والبشرية والمواد

وبحثت حلقة عمل دولية بشأن المنهجيات الخاصة بالموافقة الحرة المسبقة المستنيرة والشعوب األصلية،   -43
انظر الوثيقة ( 2005كانون الثاني /ة في ينايرالتي نظمها المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلي

E/C.19/2005/3( بحثت عناصر آلية الموافقة المسبقة عن علم، وحددت العناصر الرئيسية لفهم عام عن عملية ،
وبناء عليه، قد تساعد هذه العناصر في إرشاد إعداد عمليات الموافقة المسبقة عن  10.الموافقة المسبقة عن علم

وينبغي أن تبلغ المجتمعات المعنية . ي إعدادها بمشاركة كاملة وفعالة من المجتمعات المعنيةعلم، التي ينبغ
ومن المهم أيضا . األطراف المهتمة باألمر عن العمليات، واألطر الزمنية والمشاركين في مثل هذه العمليات

من أجل تجنب عملية متجانسة للموافقة  مالحظة أن المعايير والتقاليد المحلية ينبغي النظر فيها في العملية برمتها،
  .المسبقة عن علم، مما قد يؤدي إلى كثير من األخطار

  الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
حدد كل من بروتوكول ناغويا ومبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل   -44

المتطلبات األساسية للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، والمؤشرات والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 
ويمكن أن . التعاقدية المحتملة التفاقات الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وتقدم قائمة محتملة لهذه الشروط

وجيهية، مع التأكد أو مبادئ بون الت/تبني النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية على أحكام بروتوكول ناغويا و
من أن أي مبادئ توجيهية تعكس القانون العرفي ذي الصلة وشواغل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

  .على نحو مالئم المعنية
  للمنافع منصفالتقاسم ال

تعتبر آليات وعمليات التقاسم المنصف للمنافع أساسية ألي نظام فريد يأمل في حماية وتعزيز استخدام   -45
وينبغي تقاسم المنافع الناشئة عن االستخدام التجاري للمعارف التقليدية بطريقة عادلة . معارف التقليدية بنجاحال

من  هاتوقعوتقع طبيعة المنافع التي يمكن . التي تكون المعارف المستخدمة من معارفهاومنصفة مع المجتمعات، 
ويحتوي المرفق الثاني لمبادئ بون .  ة وغير النقديةالنقدي: الحصول على المعارف التقليدية في فئتين عامتين

المجتمعات األصلية و شعوبومع أنها ال تتناسب بالتحديد مع احتياجات ال .التوجيهية على قائمة إشارية لكال المنافع
القائمة  المحلية باعتبارها مورد للموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، سيكون الكثير من المنافع الواردة في

  .مالئما في كثير من الحاالت بالرغم من ذلك

                                                   
الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة والشعوب األصلية التي نظمها منتدى األمم منهجيات ير حلقة العمل الدولية بشأن تقرتشير إلى  10

  .(E/C.19/2005/3)المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية 
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للشعوب األصلية ) مثل األرباح المتقاسمة، أو اإلتاوات(ونظرا ألن المدفوعات المباشرة للمنافع النقدية   -46
وفي . والمجتمعات المحلية قد ال تكون مناسبة أو كافية في بعض األحيان، ينبغي النظر في أشكال أخرى للمنافع

قع، ربما كانت التدابير غير النقدية من أكثر التدابير منفعة في اتفاقات الحصول، مثل بناء القدرات، ونقل الوا
التكنولوجيا، ونظم الترخيص المجاني للمنتجات أو العمليات الناشئة، والبحوث المشتركة، وتطوير الصناعات 

قاسما منصفا للمنافع هناك القيمة االقتصادية ومن المسائل المهمة عند النظر فيما يشكل ت. المحلية والتدريب
وقد تتباين القيمة االقتصادية للمعارف التقليدية تباينا ). الموارد المرتبطة بها/والمورد(للمعارف التقليدية قيد البحث 

 كبيرا حسب احتياجات صناعات معينة، وتوافر المعارف والموارد، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إمدادات مستمرة
  .وفائدة المعارف

وينبغي إجراء بحث كامل في ترتيبات تقاسم المنافع لقيمة المعارف التقليدية حول الحفظ واالستخدام   -47
المستدام وصيانة خدمات النظم اإليكولوجية، فضال عن مساهمتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وبالتالي 

وعلى الصعيد الدولي، تقدم مبادئ بون . صالح األكبر للبشريةالتنوع الجيني وبناء عليه مساهمتها عموما في ال
التوجيهية أساسا متفقا عليه لمعالجة القضايا بخصوص التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 

في وبذلك، ينبغي أخذ مبادئ بون التوجيهية . الجينية والمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بها
  .الحسبان عند إعداد نظم فريدة لحماية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

ومن أجل اقتراح بعض األولوية لعناصر النظم الفريدة استنادا إلى التعليقات المستلمة، ومع مراعاة   -48
عن علم والشروط المتفق ،  يمكن أن تكون الموافقة المسبقة 12األعمال ذات الصلة والجارية في إطار المهمة 

وبصفة خاصة، . عليها بصورة متبادلة والتقاسم المنصف للمنافع أحجار األساس التي تشكل عليها النظم الفريدة
يمكن أن تضمن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة أن االلتزامات الناشئة عن القوانين العرفية تؤخذ في 

  .انون العرفي أو تدوينهاالحسبان بدون الحاجة إلى إظهار نظم الق
  حقوق حائزي المعارف التقليدية وشروط منح الحقوق    - واو 

  حقوق حائزي المعارف التقليدية
بينما تكون المعارف التقليدية في كثير من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مملوكة ملكية جماعية،   -49

وهذه هي . الخ..سؤولية الشخصية، كأوصياء أو حراس، يمكن بالرغم من ذلك التعبير عن الملكية في صورة الم
الحالة بصفة خاصة بالنسبة بالنسبة لمن يمتلك حق الحصول على الموارد أو منح إذن بالحصول على المعارف 

وقد تكون . وبناء عليه، قد تختلف حقوق ومسؤوليات المعارف فيما بين األفراد داخل مجتمع ما. والموارد
ضا بين عدد من المجتمعات، ولكنها تختلف من حيث األهمية، مما ينشئ حقوقا ومصالح المعارف مشتركة أي

  .مختلفة
  شروط منح الحقوق

  :يمكن أن تشمل شروط منح الحقوق ما يلي  -50
  متطلبات عامة؛  )أ(
  فئات المعارف التقليدية التي ستخضع للحماية؛  )ب(
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  شروط السرية؛  )ج(
  .داع واألصل، والملكية المشاعة والحمايةالوضوح فيما يتعلق بمسائل اإلب  )د(

) وربما ضمن فئات معينة(ويمكن أن تعترف النظم الفريدة إما بالحق الكامن على كافة المعارف التقليدية   -51
أو تنص على أن الحماية بشأن موضوع الحماية تحتاج إلى التوثيق والتثبيت، مثال في قوائم الجرد، أو 

المجتمعات األصلية و الشعوبواستنادا إلى التقاليد الشفهية لكثير من . عد البياناتأو قوا، أو التجميعات مجموعاتال
المحلية، وكذلك هدف االعتراف بالقانون العرفي في النظم الفريدة، وكذلك صعوبة توثيق جميع المعارف التقليدية، 

ود إلى المجتمعات الغالبة أو التي وخصوصا في المجتمعات الفقيرة التي تعاني من نقص القدرات، والوصول المحد
دية قد يكون خيارا أكثر ال تريد أن توثق معارفها، يبدو أن االعتراف بالحقوق الكامنة المرتبطة بالمعارف التقلي

  .المعارف وفي هذه الحالة، قد تنشأ الحقوق ببساطة عن مجرد وجود. إنصافا
 الملكية المشاعةعارف التقليدية التي دخلت بالفعل في الم حالةستحتاج النظم الفريدة أيضا إلى معالجة و  -52

، )المحليةالمجتمعات األصلية و الشعوبسواء بموجب التعاريف الحالية، أو تعريف جديد يكيف مع قضايا وقيم (
  .ال تعتبر مفهوما عالميا في النظم العرفية وقد ال تتطابق بسهولة مع هذه النظم" الملكية المشاعة"مع مالحظة أن 

وبموجب قوانين الملكية الفكرية الحالية، ال يمكن منح حقوق الملكية الفكرية على المعارف التقليدية   -53
غير أن الكثير من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية يعتقد أن المعارف . الموجودة في الملكية المشاعة

ب األصلية والمجتمعات المحلية، وبناء عليه، تظل من ممتلكات الشعو" الملكية المشاعة"التقليدية الموجودة في 
ويحتاج األمر إلى النظر بحذر في التمييز بين التوافر . ينبغي أن تشترط الموافقة المسبقة عن علم قبل استخدامها

فعلى سبيل المثال، هناك فرق حيوي بين المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ". الملكية المشاعة"العلني و
الملكية "وفي كثير من الحاالت، فإن مصطلح ". متاحة للجمهور"مقابل كونها " الملكية المشاعة"تي توجد في ال

، الذي يستعمل لإلشارة إلى التوافر العلني، خرج عن سياقه ويسري اآلن على المعارف التقليدية "المشاعة
بل يمكن أن يعني . بالتوافر علنا التوافر بالمجان وال يعني الفهم العام. المرتبطة بالموارد الجينية المتوافرة علنا

. الفهم العام للتوافر العام أن هناك شرطا بفرض شروط متفق عليها بصورة متبادلة مثل مدفوعات مقابل الحصول
وتكون المعارف التقليدية في الغالب موجودة في الملكية المشاعة وبناء عليه تكون متوافرة علنا بمجرد الحصول 

غير أنه ال يمكن افتراض أن المعارف التقليدية المرتبطة . وإزالتها من سياقها الثقافي المعين ونشرهاعليها 
وفي مفهوم التوافر علنا، ما زال األمر يتطلب توخي الحذر في . بالموارد الجينية التي أتيحت علنا ال يمتلكها أحدا

التقليدية التي تم بيانها، فضال عن األحكام السارية  بيان حائز المعارف وموافقة مسبقة عن علم من حائز المعارف
. لتقاسم المنافع، بما في ذلك عندما يتضح التغير في استخدامها عن أي موافقة مسبقة عن علم صدرت من قبل

وقد يحتاج األمر إلى إعادة صياغة . وفي الحاالت التي ال يتم فيها بيان الحائز، يمكن للدولة أن تقرر المنتفعين
  .في سياق المعارف التقليدية على نحو أكثر دقة بالمقارنة إلى اإلتاحة للجمهور" الملكية المشاعة"لح مصط

المعارف التقليدية المقرر حمايتها في إطار النظم الفريدة، هناك  نطاقإذا تقرر أنه من الضروري تقييد و  -54
  :وبعض هذه العناصر ما يلي. تحديدإدراجها أو استبعادها بال يمكنطائفة من العناصر المحتملة التي 

  ؛عناصر المعارف التقليدية التي ترتبط بالتعبير عن الهوية الثقافية لمجتمع ما  )أ(
  ؛ة لالستخدام التجاريالعناصر المفيد  )ب(
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  ؛العناصر المفيدة لالستعمال األكاديمي  )ج(
بطة ذاتيا بالمجتمع الذي نشأت ، بمعني أنها تظل مرت"تقليدية"عناصر المعارف التقليدية التي تظل   )د(

سيتطلب ذلك قيام المجتمعات نفسها بعمل هذا (التقليدية التي فقدت هذه الصلة فيه، بالمقارنة إلى المعارف 
  11؛)التصنيف

  .عناصر مفيدة لتشجيع الممارسات المستدامة بيئيا  )ه(
 .ال تكون عرضة لالستخدام التجاريلتي من المعقول إنشاء النظم الفريدة التي تستبعد المعارف التقليدية او  -55

غير أنه يجب مالحظة أن تصنيف . خفيض تكاليف االمتثال واإلنفاذالمعارف التقليدية، سيمكن ت نطاقوبتقييد 
املة شالمعارف التقليدية بين المعارف التي لها فائدة تجارية والتي ليس لها هذه الفائدة، قد يتعارض مع الطبيعة ال

  .ديةللمعارف التقلي
 مجموعاتويمكن أن تقرر النظم الفريدة إعطاء حماية تلقائية للمادة المعنية المسجلة في قوائم الجرد أو ال  -56

غير أن القول بأن حماية المعارف التقليدية تقتضي أن . واعد بيانات المعارف التقليديةأو التجميعات، أو ببساطة ق
المعارف التقليدية ويتعارض مع التقاليد وسبل حيازة المعارف لدى تكون موثقة وثابتة، سيستبعد كميات كبيرة من 

  .، بما في ذلك االبتكارات والممارساتالمحليةالمجتمعات األصلية و الشعوبكثير من 
إذا كانت المجتمعات غير مهتمة أو غير راغبة في توثيق معارفها التقليدية، فإن خيارا آخر يتمثل في و  -57

وبعبارة أخرى، تتوافر الحماية ابتداء من تاريخ معرفة عنصر . دون إجراءات قانونيةللحماية ب إنشاء نظام
غير أن هذا الخيار قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالجانب . بغض النظر عن اتخاذ أي إجراءاتالمعارف التقليدية، 

  .العملي، مثل صعوبات إيجاد األدلة لخدمة اإلنفاذ
في إنشاء حماية لمدة غير  نهجيتمثل و .ة مسألة كيفية ضياع الحقوقوهناك وسيلتان ممكنتان لمعالج  -58

ويستند هذا النهج إلى توارث األجيال والطبيعة المتزايدة للمعارف التقليدية ويعترف بأن استعمالها تجاريا، . محددة
ستنشأ عند أول  غير أنه إذا كانت حماية المعارف التقليدية. بمجرد ضمان حمايتها، قد يستغرق وقتا طويال جدا

عاما تبدأ من أول استخدام تجاري يتعلق بأحد عناصر المعارف التقليدية الخاضعة  50مثال فترة (استعمال تجاري 
، يمكن إذن أن يكون لها فترة انتهاء محددة مسبقا، )للحماية، والذي يمكن تجديدها لعدد معين من الفترات المتتالية

الصناعي والتي يمكن عزلها عن /معارف التقليدية ذات االستخدام التجاريبشرط أن تنطبق حصريا على عناصر ال
  .كافة محتويات قاعدة البيانات بدون اإلخالل بصحتها

  الحقوق الممنوحة    -زاي 
  :إن الحقوق المحتملة لحائزي المعارف التقليدية المعترف بها وفقا للنظم الفريدة قد تشمل ما يلي  -59

  لتي تظل محفوظة أبد اآلبدين طالما كانت المعارف قائمة؛الحقوق المتأصلة ا  )أ(

                                                   
مثال، تعرضت بعض أشكال الحرف فعلى سبيل ال.  وبالرغم من ذلك، يمكن حمايتها بموجب أشكال أخرى من أشكال الملكية الفكرية 11

ويمكن  .وظيفتها كعناصر للهوية الثقافيةاليدوية إلى تصنيع وتطوير مكثف، مما أدى إلى فقدان خصائصها التقليدية وبالتالي توقفت 
  .حماية هذه الحرف اليدوية في إطار تصميم النظام الصناعي، ألنها أصبحت أساسا منتجات استهالكية
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  حق إعطاء حقوق النقل أو الترخيص في المعارف التقليدية ذات االستعمال التجاري؛  )ب(
  الحماية ضد االستنساخ أو االستعمال أو االستغالل ألي نوع من أنواع المعارف التقليدية؛  )ج(
بما في ذلك  –افي البيولوجي المرتبط بالمعارف التقليدية الحقوق في جميع مكونات التراث الثق  )د(

الحقوق على التنوع البيولوجي، والقوانين العرفية، والقيم الثقافية والروحية، واألراضي والمياه التي درجت 
  األصلية والمجتمعات المحلية على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية؛الشعوب 
التي يعترف بأنها تندرج ضمن  ارفمن الحقوق على المع إمكانية ظهور مجموعة مختلفة  )ه(

  ؛"الملكية المشاعة"
  .إلى األجيال التالية ارفحق نقل المعلومات وكذلك الحقوق المرتبطة بالمع  )و(

يمكن أن تكون بعض الحقوق الممنوحة في ظل النظم الفريدة شبيهة بحقوق الملكية الفكرية التي جرى و  -60
ويمكن أن تشمل األنواع المحتملة من أدوات الملكية . ضل عن طبيعة المعارف التقليديةورة أفتكييفها لكي تعبر بص

الفكرية، التي ربما أوفت باحتياجات حائزي المعارف التقليدية بصورة أفضل، حق تسجيل براءات االختراع في 
  .مكاتب الملكية الفكرية بشكل جماعي، إذا كان المجتمع يرغب في ذلك

من المهم، عند توضيح الحقوق الممنوحة، النظر في كيفية إرساء النظم الفريدة الجديدة لحماية  وسيكون  -61
االستناد إلى المفاهيم القانونية الجديدة والفقه القانوني من والمعارف التقليدية في بيئة سياسية وقانونية أكثر اتساعا، 

فكرية أم ال، وذلك مثل مفاهيم اإلنصاف، واإلثراء مجاالت مختلفة ذات عالقة، سواء كانت مرتبطة بالملكية ال
ة والحقوق المدنية يحقوق البيئالالسمعة، وحقوق اإلنسان، والحقوق األدبية، و االستيالء علىبدون وجه حق، 

  .الخ...
 منصفأن تصون الحقوق المعترف بها في المعارف التقليدية بالنظم الفريدة التبادل الحر وال وينبغي  -62

ات بين األفراد واألسر والمجتمعات المتجاورة، إذا كان ذلك يشكل جزءا من القوانين العرفية للمجتمع للموارد
األصلية  شعوبويساعد التبادل الحر للموارد، إذا نفذ على نحو مالئم، على تأمين سبل العيش والبقاء لل. المتأثرة

. ستدام، وصون المعارف التقليديةامه المالمحلية، ويشجع على حفظ التنوع البيولوجي واستخدالمجتمعات و
ذلك أن التقاسم يضمن  .وبالنسبة لمجتمعات كثيرة، يكون االلتزام بالمشاركة قويا بصفة خاصة بالعالقة إلى البذور

بشكل الحصول على بذور جديدة ومعارف جديدة، وهو ما يعتبر حيويا الستمرارية اقتصاديات الكفاف التي تعتمد 
  .ع البيولوجي في مقابل االعتماد على األسواقعلى التنو كبير
التقليدية، هذا إذا  هامعارفد حقوق الحائز في دخل القوانين العرفية التي تقيويمكن للنظم الفريدة أيضا أن تُ  -63

ح العام التي تضمن االستخدام السليم لهذه المعارف، تحقيقا للصال مدونات السلوكرغب المجتمع في ذلك، مثل 
الدوائية فقط إلى األشخاص الملتزمين باستخدامها  ارفوقد تشمل هذه قواعد تؤمن نقل المع. للقيم التقليديةوطبقا 

المحلية لحفظ التنوع واألصلية  المجتمعاتويمكن أن يشمل النظام أيضا قواعد وممارسات . نحو حكيم وسليم على
األشجار أو األنواع المعرضة للخطر، باإلضافة البيولوجي، مثل الحصاد المستدام، والقيود أو الحظر على قطع 

  .ات التي تفرض في العادة على الذين ال يلتزمون بمعايير الحفظجزاءإلى ال
  أنظمة لحماية /المحلية/نظام تسجيل المعارف األصلية  - حاء 
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  المحلية/وصون المعارف األصلية
يات المحلية والوطنية قسم بين المستوى أن يإن أي نظام لتسجيل المعارف التقليدية سيحتاج على األرجح إل  -64

ومن شأن ذلك أن . ون متمشيا مع القانون العرفيفأي نظام محلي لتسجيل المعارف التقليدية يجب أن يك. والدولية
ويبدو من المرغوب فيه أن تظل السيطرة على المستوى . صميم وإدارة وبنية صنع القرار في السجليوجه ت

. ة فقدان السيطرة على استعمالهاالعديد من المجتمعات قد ال تضع معارفها في السجل خشيالمجتمعي، وإال فإن 
أن يستعمل ويدار أيضا من جانب ممثلي المبادئ العامة للقانون العرفي، و أن يشتمل أي سجل وطني على نبغيوي
، ة للقانون العرفي المتفق عليهالعاممبادئ االأما السجل الدولي الذي يراعي . المجتمعات المحليةاألصلية و شعوبال

ومرة أخرى، . الوطنيةلحدود أو العابرة ل/عن حدود الوالية اإلقليمية وفيمكن إنشاؤه لمعالجة المسائل الخارجة 
أن تدار  نبغيالمحلية، ويالمجتمعات األصلية و شعوبإعداد مثل هذه البنية بالمشاركة الكاملة والفعالة لل نبغيي

  .اتبواسطة هذه المجتمع
، يمكن لنظام التسجيل ما به لمعارف مجتمع رحغير المص خدامباإلضافة إلى المساعدة على منع االست  -65
اللغة، المعتقدات والممارسات الروحية، : المعارف التقليدية الموجودة في أشكال عدة منها صونأن ي جتمعيالم

ضا أن يوقف ضياع المعارف عن استعماالت وفي مقدوره أي. صات التقليدية والتاريخ الشفهيواألغاني والرق
ويمكن تأمين بعض البيانات . ساليب إدارة األراضي التقليديةالنباتات والحيوانات المهمة من الوجهة الثقافية وأ

  .ي، بينما يمكن إتاحة بعض البيانات باعتبارها معلومات عامة غير مملوكة ألحدداخللالستعمال ال
وتقوم . الل مجتمعات مختلفة حول العالميانات المعارف التقليدية من خطورت سجالت أو قواعد بو  -66

من أجل تسهيل حماية  ارفوقد ثبتت فائدتها لتنظيم المع. تجميعها لخدمة أغراضها الخاصةالمجتمعات عموما ب
إلى  وتتباين قواعد البيانات والسجالت الحالية بشكل كبير فيما تسعى. ل وإدارة محسنة لموارد المجتمعأفض

أوسع،  لجمهورلتكون متاحة ونشرها هذه المواد  الحفاظ علىما إذا كان هدفها الرئيسي : حمايته، وكيفية تشغيلها
وفيما يلي بعض أغراض .  أو ما إذا كانت تسعى إلى حماية إمكانيات الحصول عليها أو تقييد هذه اإلمكانيات

  :السجالت الحالية/قواعد البيانات
  رف التقليدية من خالل تسجيلها وتوثيقها؛صون وحفظ المعا  )أ(
  الحماية ضد المنح غير المالئم لحقوق الملكية الفكرية بتقديم أدلة فنون سابقة؛  )ب(
  المجتمعات بالنسبة لقيم المعارف التقليدية؛ زيادة توعية  )ج(
  الطويل؛تشجيع حفظ وتطوير الموارد الطبيعية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، على األجل   )د(
تقديم المعلومات إلى األطراف المهتمة باألمر التي قد تود الحصول على المعلومات المتاحة في   )ه(

  السجل، لقاء رسم؛
مثل (لالستخدام كجزء من نظام تشريعي لتأكيد حقوق الملكية الفكرية على المعارف التقليدية   )و(

  ).نظام فريد وطني لحماية المعارف األصلية والمحلية
بينما قد تلعب قواعد البيانات والسجالت دورا في بعض الحاالت في حماية المعارف التقليدية، فإن و  -67

ها خيارا ئإنشاوينبغي الحماية الفعالة للمعارف التقليدية،  نهج واحد فيال تمثل سوى  هذه والسجالتالبيانات قواعد 
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المجتمعات األصلية و شعوبقة عن علم من جانب اللحماية، وأن تنشأ بالموافقة المسبشرطا لطوعيا، وأال تشكل 
ف المحلية استعمال قواعد البيانات والسجالت هذه، فسوالمجتمعات األصلية و شعوبوإذا قررت ال. المحلية المعنية

المحلية بخصوص إنشاء وصيانة قواعد المجتمعات األصلية و شعوبقدرات التنشأ حاجة إلى التمويل وبناء 
  .ت هذهالبيانات والسجال

من شأن السجالت أو قواعد البيانات أن تسهل االعتراف بالفنون السابقة في معالجة طلبات براءات و  -68
ها إدراجغير أنه إذا كانت المعارف التقليدية سرية، فإن . االستيالء عليها غير المصرح بهاالختراع، وتمنع بذلك 

. تدابير مالئمة لحمايتها، ذلك إذا لم تتخذ ا غير المصرح بهاالستيالء عليهفي السجل أو في قاعدة البيانات سيسهل 
وفي هذا الخصوص، ستكون هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث حول كيفية التعامل مع قضايا السرية داخل 

  .نظام أو نظم التسجيل
معارف التقرير التجميعي عن الحالة واالتجاهات بخصوص توجد معلومات أخرى عن السجالت في و  -69

 مزايا السجالت وقيودها –وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
(UNEP/CBD/WG8J/4/INF/9). من األمين التنفيذي عن  ويرد أيضا ملخص للتقرير عن السجالت في وثيقة

معارف صوص الحالة واالتجاهات بخ عن التجميعيالمنقحة والمرحلة الثانية من التقرير المرحلة األولى 
 استخدامهوالتنوع البيولوجي حفظ والتي لها صلة بالمحلية المجتمعات األصلية و شعوبوابتكارات وممارسات ال

  .(UNEP/CBD/WG8J/4/4)المستدام 
وعالوة على ذلك، تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية حاليا حزمة أدوات للمعارف التقليدية، بالشراكة   -70

عنية األخرى، بما فيها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي مصممة لتزويد الشعوب األصلية مع الوكاالت الم
والمجتمعات المحلية بالمعلومات التي يحتاجونها التخاذ أحكام مستنيرة عن توثيق معارفها التقليدية أو عدم توثيقها، 

ويرد موجز لحزمة أدوات المنظمة العالمية للملكية . بما في ذلك المنافع والتهديدات المحتملة المترتبة على التوثيق
  :التالي موقعالفكرية على ال

annex1.doc-http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_5/wipo_grtkf_ic_5_5.  

اإلدارية المتصلة /السلطة المختصة إلدارة الشؤون اإلجرائية  -  طاء
  بحماية المعارف التقليدية وترتيبات تقاسم المنافع

إلدارة  ، من قبيل تلك المطالب بها بموجب بروتوكول ناغويا،أن تضمن سلطة وطنية مختصة مكني  -71
 شعوبالتمثيل للفريقا استشاريا متوازن  لمنافع،، فيما يتعلق بالحصول وتقاسم االشؤون اإلجرائية واإلدارية

المجتمعات المحلية من داخل الدولة، أو التفاعل مباشرة مع السلطات المختصة للشعوب األصلية األصلية و
وقد يكون من الضروري إيجاد تنسيق كاف بين حائزي المعارف ومستوى الحكومة . والمجتمعات المحلية

مكن أن يضطلع بدور السلطات المجتمعية المختصة منظمات المجتمعات األصلية وي. المسؤول عن نظام الحماية
السلطات، /وبالرغم من أن الدعم المالي األولي قد يكون ضروريا إلنشاء هذه المنظمات. والمحلية القائمة بالفعل

ة محلية للمجتمعات ويمكن أن تعد أيضا سلطة مختص. فقد تصبح مكتفية ذاتيا بعد ذلك، أي من خالل تقاسم المنافع
األصلية أو المحلية بروتوكوالت مجتمعية وأدوات أخرى للمساعدة في إدارة المعارف التقليدية والطلبات من 

  .المستخدمين المحتملين للمعارف التقليدية
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  :كل أو بعض الوظائف التالية لمجتمع من المجتمعات األصلية أو المحلية أن يمارسيمكن و  -72
  ؛التقليدية المرتبطة بالتنوع البيولوجيت الحصول على المعارف معالجة طلبا  )أ(
المحلية فيما يتعلق المجتمعات األصلية و الشعوبتسهيل الموافقة المسبقة عن علم من جانب   )ب(
  بالحصول؛
  إنشاء السجالت وحفظها؛  )ج(
رتبط بها من موارد للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية وما ي منصفتأمين التوزيع ال  )د(

  بيولوجية داخل المجتمع؛
ستئماني يتم إنشاؤه لحفظ وصرف اإليرادات المولدة من استخدام المعارف اإدارة أي صندوق   )ه(
  ؛)إذا تطلب األمر ذلك(التقليدية 

االتصال مع أي سلطة وطنية مختصة تنشأ كجزء من نظام وطني يحكم الحصول على الموارد   )و(
  المنافع؛الجينية وتقاسم 

  االتصال مع مكاتب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة؛  )ز(
  تقديم المساعدة القانونية للمجتمعات المحلية من أجل تقديم االعتراضات؛  )ح(
 وطنية، حسبما هو مالئم، وفي الحاالتالتنمية الالتأكد من دمج المعارف التقليدية في مشاريع   )ط(
ثل تصميم مشاريع التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها من أجل زيادة تأثير على جميع المستويات، مالمالئمة، 

  المشروع وفاعليته واستدامته؛
األصلية المناسبة في  االحالية والتكنولوجي يةمؤسسات المجتمعتكنولوجيا الالمساعدة على دمج   )ي(

  ؛النظام الفريد لتعزيز تمكين المجتمع، وزيادة فاعلية التكاليف واالستدامة
  التأكد من دخول المعارف التقليدية في تقييمات األثر البيئي؛  )ك(
  :النهوض باستعمال المعارف التقليدية وزيادة تطويرها، من خالل ما يلي على سبيل المثال  )ل(

  دعم المجتمعات الحائزة على معارف تقليدية؛  )1(
  تشجيع االبتكارات القائمة على المعارف التقليدية؛  )2(
مثل الحفظ واالستخدام  –المعارف واالبتكارات والممارسات للصالح العام  تعزيز  )3(

  المستدام؛
  تسهيل توصيل وتقاسم المعارف التقليدية بين حائزي المعارف التقليدية؛  )4(
  تعزيز التفاعل بين المعارف التقليدية وغيرها من نظم المعرفة؛  )5(

  حائزي المعارف التقليدية؛وبمشاركة ف التقليدية، المتعلقة بالمعار شؤونتشجيع البحوث بشأن ال  )م(
  حفز نشر المعارف التقليدية والحصول على المعارف من جانب المجتمع؛  )ن(
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م بتجميع ة عن األخرى، وتقليل تكلفة التعلالنهوض بالتعليم الجانبي لتقليل عزلة المجتمعات الواحد  )س(
  لمشتركة؛أفضل الممارسات وتوليد الحلول المثلى للمشكالت ا

  كفالة االلتزام بآليات الموافقة المسبقة عن علم على النحو السليم؛  )ع(
التنمية االقتصادية القائمة على المعارف التقليدية أو المساعدة على األقل في الربط بين تعزيز   )ف(

ات بناء القدرات المجتمعات التي تهتم بفرص األعمال المرتبطة بمعارفها مع مؤسسات التنمية االقتصادية ومؤسس
الشعوب مجتمعات السيما أن ا ويعد ذلك مهم. هي األساس األخرى، وبذلك فإن التنمية القائمة على المجتمع

وبخالف  .قتصادية على أراضيها التقليديةالفرص االتعزيز ومن الضروري . األصلية ترتبط عموما بأراضيها
  .دي إلى تآكل هويتها الثقافيةذلك، فإن المجتمعات تشعر أنها مضطرة للهجرة، مما يؤ

إعداد بروتوكوالت مجتمعية تنص على الموافقة المسبقة عن علم وشروط متفق عليها بصورة   )ص(
  .متبادلة كأدوات إلدارة المعارف التقليدية والمستخدمين المحتملين لمثل هذه المعارف

  اتأحكام تتعلق باإلنفاذ والتعويض    - ياء 
توافر وسائل فعالة وسريعة للتعويضات عن االستعمال لتقليدية لن تكون فعالة بدون إن حماية المعارف ا  -73

وفقا لمبادئ القانون العرفي، على أن تؤيدها مؤسسات  اتوينبغي وضع تدابير اإلنفاذ والتعويض. غير المصرح به
  .قوية وعمليات قانونية قوية

بموجب مجاالت أخرى من  لمخالفاتا عويضات عنبالتبموجب النظم الفريدة  التعويضاتيمكن استكمال و  -74
  :وتشمل بعض هذه المخالفات ما يلي. القانون

قانون الفنون والحرف الهندية في مثل (متطلبات الصدق في قوانين اإلعالن لمنع اإلعالن الكاذب   )أ(
  ؛)األمريكية الواليات المتحدة

 به بتعويضات عن االستعمال غير المصرحالذي يسمح بالمطالبة  ،االستعمالعلى  االستيالءخطأ   )ب(
  أو غير السليم أو غير القانوني للممتلكات، ألغراض أخرى بخالف األغراض التي وجهت أصال لخدمتها؛

  .به مصرحغير ال هاعلى المعارف التقليدية أو استعمالبه  رحصتجريم الحصول غير الم  )ج(
ية في إنفاذ حقوقهم، مثل مسائل اإلثبات الصعبة، وتعقد قد يواجه حائزو المعارف التقليدية صعوبات عملو  -75

ويثير ذلك الحاجة . ارف التقليدية والقانون العرفيالمعمتخصصة بالتعويضات المالئمة، أو الحاجة إلى دراية 
 االستيالءة مسؤولة عن جميع حاالت هيئالمحتملة إلدارة الحقوق في المعارف التقليدية من خالل آلية مميزة أو 

قضائية للمراجعة، وأو اآللية أن تشمل عمليات إدارية  كيانال اويمكن لهذ. ر المصرح به للمعارف التقليديةغي
  .وكذلك محاكم للبت وإنفاذ االمتثال والتعويضات

وء أو س رحغير المص االستيالءمن العوامل األخرى التي يجب مواصلة بحثها هناك إمكانية ارتكاب و  -76
المحلي، أو مجتمع يدعي الملكية الحصرية المجتمع أو  ةاألصليالشعوب مجتمع االستعمال من جانب أفراد في 

  .فعال) أو مجتمعات أخرى(للمعارف التي يشاطرها مجتمع آخر 
  العالقة بالقوانين األخرى، بما فيها القانون الدولي    -كاف 
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  الوطني لصعيدا
قد يتطلب تعزيز المؤسسات المحلية التي تحكم االستخدام المستدام لألراضي  إن تنفيذ نظم فريدة فعالة  -77

ويمكن أن ينطوي ذلك على االعتراف بالحقوق العرفية .  وإدارة التنوع البيولوجي وما يرتبط به من معارف
عمال الموارد، المحلية على التنوع البيولوجي، والمعارف التقليدية، والحقوق في استالمجتمعات األصلية و شعوبلل

وأخيرا، فإن تعزيز المؤسسات المحلية يتطلب وجود .  باإلضافة إلى تعزيز قدرتها على ممارسة هذه الحقوق
وفي هذا الخصوص، فإن النظم الفريدة الفعالة التي تتمتع بالدعم . افية إلنفاذ الحقوق والتعويضاتأدوات ك

ن الوطني والدولي في عدة مجاالت من صعيدينوني على الالمؤسسي والقانوني الكافي قد تتطلب إجراء إصالح قا
  .مجاالت القانون والسياسة

ولكي يتم إدماج النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية في بيئة سياسية وقانونية أكثر اتساعا، فربما   -78
لة، سواء تلك المتعلقة احتاجت إلى االستفادة من المفاهيم القانونية والفقه القانوني من مجاالت عديدة ذات ص

  :بالملكية الفكرية أو غير المتعلقة بالملكية الفكرية، مثل ما يلي
  السمعة والشهرة؛ واالستيالء علىالمنافسة غير العادلة، واإلثراء الظالم،   )أ(
  االعتراف بالمصالح المتكافئة وتعبيرات المصالح الجماعية مثل التي ترتبط بالموارد الطبيعية؛  )ب(
  لحقوق األخالقية، وخصوصا حقوق النزاهة وتحديد المسؤولية؛ا  )ج(
  حقوق اإلنسان، وخصوصا الحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية؛  )د(
  مفاهيم الملكية والوصاية المرتبطة بالثقافات التقليدية؛  )ه(
  الثقافات والمواد الثقافية؛ صون  )و(
  بيولوجي؛حماية البيئة، بما في ذلك حفظ التنوع ال  )ز(
  مفاهيم األخالق والنظام العام في النظم القانونية؛  )ح(
  .ج تعريف حقوق المزارعين واالعتراف بهانُه  )ط(

يتعلق بتحقيق االنسجام بين  12،لمنظمة العالمية للملكية الفكريةهناك نهج محتمل وردت مناقشته في او  -79
تقرير مدى قدرة قانون الملكية الفكرية على تلبية األهداف  النظم الفريدة والقوانين الوطنية األخرى، وهو يتمثل في

وإذا كانت هناك جوانب مهمة لهذا الغرض، يجب . ة المتعلقة بالمعارف التقليديةالوطنية، ومعالجة قضايا السياس
لها عالقة  التي ليس تدابيرويجب تقرير األدوات والبرامج وال. وانين الملكية الفكرية القائمةتقرير كيفية استخدام ق

وفي حالة تحديد فجوات معينة، يجب تكييف قوانين . أن تستخدم للوفاء بهذه األهدافبالملكية الفكرية والتي يمكن 
التي ليست األدوات األخرى والملكية الفكرية وتطوير تدابير فريدة، وقوانين ونظم الستكمال أدوات الملكية الفكرية 

ويجب اتخاذ . للتعبيرات الثقافية التقليدية فجوات، واالستجابة للخصائص المحددةلملء اللها عالقة بالملكية الفكرية 
خطوات عملية للتأكد من إمكانية الوصول بسهولة إلى التدابير والقوانين القائمة والجديدة، أنه يمكن استعمالها من 

                                                   
  .(WIPO/GRTKF/IC/7/5) "م ألهداف السياسة ومبادئ أساسيةعرض عا: حماية المعارف التقليدية"بعنوان  WIPO انظر وثيقة 12
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م، والمؤسسات المالئمة للمساعدة مثل تقديم المشورة القانونية، وتمويل قضايا المحاك(جانب المنتفعين المحتملين 
  ).بشأن حقوق اإلدارة واإلنفاذ

ولكن ينبغي أال تؤخذ القوانين والتدابير الوطنية في الحسبان من أجل منع التناقض فحسب، بل ينبغي   -80
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعاون حرس . أيضا النظر إليها كتيسيرات محتملة لتنفيذ النظم الفريدة للحماية

السواحل الوطنية مع المجتمع في رصد استخدام الموارد البحرية، ويمكن أن تساعد سلطات الحدود والموانئ في 
وبناء عليه، قد يكون من المفيد إدماج النظام الفريد للحماية في . بيان ما إذا كانت بعض األنواع قد تم تصديرها

التصال المالئم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع وينبغي التأكد من ا. األعمال العامة للتشريعات الوطنية
  .السلطات المختصة

  الصعيد الدولي
ة مع االلتزامات الدولية، بما فيها قانون البيئة، تسقالدولي، أن تكون النظم الفريدة م صعيدعلى ال ،يجب  -81

وير نظم فريدة لحماية المعارف حتى اآلن، يجري تط .وقانون حقوق اإلنسان، وقانون الملكية الفكرية ذو الصلة
ولما كانت المعارف التقليدية، مثل الملكية الفكرية، من األصول . صعيد الوطني أو اإلقليميالأساس التقليدية على 

جز باستثناء الحماية الملموسة التي يسهل توصيلها واستنساخها، فهي تستطيع عبور الحدود الوطنية بدون حواغير 
قلق عموما عندما تنتقل المعارف التقليدية من سياقها التقليدي، وترسل إلى بلدان تحكمها وينشأ ال. القانونية

وباإلضافة إلى ذلك، فإن تطوير نظم فريدة قد ال يوفر . تلفة أو تستخدم في هذه البلداناختصاصات قانونية مخ
ولذلك، هناك حاجة إلى النظر . دحماية وافية للمعارف التقليدية في حالة وجود نفس المعارف في أكثر من بلد واح

وبناء عليه، . ظم وطنية أو من خالل إطار دوليفي كيفية تحقيق االعتراف الدولي لحقوق فريدة تمنح في إطار ن
ولعالج هذه . المعنيين ربما كان هذا اإلطار المتعدد األطراف ضروريا لتأمين حماية جميع أصحاب المصلحة

  .د دولي لوضع معايير دنياالقضية، يمكن النظر في إطار فري
 األصلية والمحلية المجتمعات  معارفتعزيز وصون و لحماية المتخذة التدابير اإلقليمية  - الم

 بما في ذلك المعارف البيولوجي، ذات الصلة بالتنوع التقليدية هاممارساتو هاوابتكارات
  13والدولية عبر الحدود الوطنية الموجودة

  :غراض هذه المناقشةالفريدة أل متعلقة بالنظم ةإقليمي خمسة قوانين حللت  -82
المحلية والمزارعين  حقوق المجتمعات لحماية 2000النموذجي األفريقي لعام  التشريع  )1(

  14")األفريقيالقانون النموذجي (" على الموارد البيولوجية تنظيم الحصولولالمربين، و
                                                   

األطراف والحكومات، في ضوء اعتماد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول ، دعا مؤتمر األطراف 11/14من المقرر  4في الفقرة  13
ناشئة عن استخدامها، إلى اإلبالغ عن أية تدابير إقليمية متخذة لحماية معارف على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع ال

المجتمعات األصلية والمحلية وابتكاراتها وممارساتها التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتي تتم حيازتها عبر الحدود الوطنية 
الواردة  األمين التنفيذي، كما طلب منه، المعلومات وقد حلل. وضعها والدولية، بما في ذلك النظم الفريدة الجاري وضعها أو التي تم

  .الفريق العامل لنظر، هذه المذكرة في تنقيح، اإلقليمية بشأن التدابير كعنصر جديدأدرجها، و
لموارد على اولتنظيم الحصول  المحلية والمزارعين والمربين حقوق المجتمعات لحماية األفريقي القانون النموذجي استوحي 14

 ).OAU( األفريقية لمنظمة الوحدة فرقة عمل تابعة 1997في عام ، وأعدته )CBD(التنوع البيولوجي ب من االتفاقية المتعلقة البيولوجية
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 جماعة قرار(" الجينية واردبشأن الحصول على الم النظام المشترك -  391القرار   )2(
  15")391األنديز 

البيولوجية  الحصول على الموارد بشأن االتفاق اإلطاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا  )3(
  16")لرابطة أمم جنوب شرق آسيا اإلطاري تفاقاال(" )مشروع( والجينية

النموذجي لقانون ا(" وأشكال التعبير الثقافي المعارف التقليدية لحماية القانون النموذجي  )4(
  17")للمحيط الهادئ

 وأشكال التعبير الفولكلوري المعارف التقليدية بشأن حماية سواكوبموند بروتوكول  )5(
  18")سواكوبموند بروتوكول("

  السياق السياساتي والغرض واألهداف
ما إذا  على، رىمن بين أمور أخ، المشمولة بالدراسة االستقصائية اإلقليمية للقوانين الغرض العاميعتمد   -83

 الدول األعضاء في، على سبيل المثال، يلزم ففي حين أن قرار مجموعة األنديز. غير ملزم أو اًكان ملزم
 لدول األعضاءل حيث يمكن، قالب مجرد ال يعدو أن يكون األفريقيالقانون النموذجي فإن ، مجموعة دول االنديز

  .فريدة آلية قانونية التقليدية من خالل المعارف حماية أن تختارو التشريعات الوطنيةإلى  االستناد
أو  معارف تقليدية صورة في ةهو ملكية فكرية غير ملموس جميع الحاالت في نطاق الحمايةوفي حين أن   -84

القوانين فإن ، وبوجه عام. القوانين اإلقليمية بين يختلف اختالفا كبيرا فيماالهدف النهائي فإن ، أشكال تعبير ثقافي

                                                                                                                                                                    
، هذا الدول والحكومات لرؤساء قمة منظمة الوحدة األفريقية وتالها في ذلك مؤتمر، لمنظمة الوحدة األفريقية الدورة الوزارية اعتمدتو
  .األفريقية للقوانين الوطنيةا أساس يكون وأوصت بأن، 1998في عام  في واغادوغو لقانون النموذجيا

جماعة و .الموارد الجينية بشأن الحصول على النظام المشترك -  1996يوليو /تموز 2 المؤرخ 391 رقم جماعة األنديز قرار 15
إكوادور و كولومبياو بوليفيا: التالية أمريكا الجنوبيةبلدان  يضم ركياتحاد جم هي )Comunidad Andina, CAN :اإلسبانيةب( األنديز

 مع ، وقد برزت هذه الجماعة إلى حيز الوجود1996إلى غاية عام  حلف األنديز اسمهذه الكتلة التجارية  يطلق على وقد كان .بيروو
  .بيرو، ليما فيا ويقع مقره. 1969في عام  قرطاجنة اتفاق التوقيع على

 أنشأتهاوقد ، آسيا جنوب شرق في تقعة بلدان عشرواقتصادية ل سياسية-جغرافية هي منظمة) آسيان(جنوب شرق آسيا  أمم رابطة 16
 بروناي، عضويتها منذ ذلك التاريخ لتشمل وتوسعت. تايالندو سنغافورةو الفلبينو ماليزياو إندونيسيا 1967أغسطس /آب 8في 

فيما بين التنمية الثقافية والتقدم االجتماعي و تسريع النمو االقتصادي أهدافها وتتضمن. ناميت يفو، الوس، وكمبوديا، و)ميانمار(بورما و
 عمل هانوي ووفقا لخطة. الخالفات سلميا األعضاء لمناقشةالفرص للبلدان وإتاحة ، واالستقرار اإلقليميين السالم، وحماية أعضائها

فقد كان من المقرر أن يعتمد ، 1998عام  بطة أمم جنوب شرق آسيا الذي عقد فيلمؤتمر قمة راالتي اعتمدت خالل الدورة السادسة 
  .ما يبدوفيغير أن ذلك لم يحدث ، 2004في عام  مشروع االتفاق اإلطاري

 مجموعة جديدة من ينشئ) 2002( مشروع قانون نموذجي هو وأشكال التعبير الثقافي المعارف التقليدية لحماية القانون النموذجي 17
جزر المحيط  بلدان ويقدم هذا القانون النموذجي أساسا تستند إليه. أشكال التعبير الثقافيو التقليدية المعارف ألصحاب حقوق القانونيةال

  .أشكال التعبير الثقافيالمعارف التقليدية و لحماية سن تشريعات التي ترغب في الهادئ
 ،2010أغسطس /آب 10- 9في الفترة ) ARIPO( الفكرية ة األفريقية للملكيةالمنظمة اإلقليمي في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقدته 18
  .الفولكلوري وأشكال التعبير المعارف التقليدية المتعلق بحماية وقعت تسع دول على البروتوكول، ناميبيا، سواكوبموند في
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، النموذجي للمحيط الهادئ القانون أي( في حد ذاتها أو أشكال التعبير الثقافي/و التقليدية المعارف تحميليمية اإلق
إال ال تقدم الحماية ة، ومن ثم، فهي الموارد الجيني حماية الوصول إلى أنها تهدف إلى أو، )سواكوبموند بروتوكول

القانون و، 391األنديز  جماعة قرار( الكامنة الجينية أو/و ةالموارد البيولوجي مع المرتبطةمعارف التقليدية لل
 وبالنظر إلى أن المثالين السابقين يشمالن). لرابطة أمم جنوب شرق آسيا اإلطاري تفاقواال، األفريقي النموذجي

، تبطة بهاالمعارف التقليدية المر أن تشمل فإنه من المفترض، عنها وأشكال التعبير المعارف التقليدية جميع أشكال
بروتوكول لمحيط الهادئ ول القانون النموذجيويقدم . بوجه عام المعارف التقليدية فرعية منتمثل مجموعة لكونها 

بلدان  ضمن أو أشكال التعبير الثقافي المعارف التقليدية لجميع الفكرية لحماية الملكية شكال فريدا سواكوبموند
ناهيك عن ، التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال بكثير من أوسع نطاقومن ثم، فهما ينطويان على  ،أعضاء معتمدة

 حمايةإلى  وتسعى االتفاقية .ناغويا في بروتوكول عليه على النحو المنصوص المرتبطة بها المعارف التقليدية
 التنوع ةبصیان الصلة ذاتالتقليدية الحياة بأساليب  المتعلقةالممارسات المعارف واالبتكارات و وحفظ وصون

 جميع المعارف سوى جزء بسيط من بطبيعة الحال ال يمثلالذي و 19،لالستمرار قابل نحو على واستخدامھ البیولوجي
  .الناشئة التقليدية

المعارف  تحمي التي القوانين اإلقليمية نإعموما  يمكن القول، فإنه نطاقال في االختالف ونظرا لهذا  -85
، ومن ثم، فهي الحصول وتقاسم المنافعب ةالمتعلق ةالوطني اتتشريعال إلىشبها  هي أقرب التقليدية المرتبطة بها

األحكام المتعلقة  ال سيماو( لبروتوكول ناغويا للتنفيذ الفعال المحتملةالسبل باعتبارها  مزيدا من االستكشاف تستحق
وفي حين ). التعاون عبر الحدودب فيما يتعلق 11والمادة ، )16و، 12و، 7و، 6و، 5 وادالم( بالحصول وتقاسم المنافع

 غير'المعارف التقليدية (عام  بوجه وأشكال التعبير الفولكلوري المعارف التقليدية وصون وتعزيز حماية أن
وضع التوعية، وبناء القدرات، وتعزيز ( بروتوكول ناغويا تحقيق أهداف في بالتأكيد سوف تساعد) 'رتبطة بهاالم

تعزيز المزيد ل عماأل نطاقال هذاب التي تتميزالقوانين اإلقليمية ه من المرجح أن تنجز فإن، ).إلى غير ذلك، المرأة
برنامج العمل  من 12و، 10و 7المهام  إنجازمن خالل التقدم في من االتفاقية ) ج( 10والمادة ) ي(8المادة تنفيذ 
  .)10/43؛ و5/16المقرران (األحكام المتصلة بها و) ي(8المادة  أحكام من بشأن تنفيذ المنقح

 القوانين اإلقليميةجميع فإن ، المعارف التقليدية المرتبطة بها حماية عن يحيد الحماية نطاق في حين أنو  -86
وضع شروط متفق عليها و الموافقة المسبقة عن علمب تتعلق مماثلة اشروط تتضمن المشمولة بالدراسة االستقصائية

تلك  وراء جينية لم تكن مواردهناك أيضا أم  ، سواء كانتلمعارفى االوصول إل إمكانية قبل بصورة متبادلة
  .معارفال

  )النطاق(موضوع الحماية 
 اإلقليمي ما إذا كان القانون اعتمادا على رئيسيتين إلى فئتين نطاق الحماية يمكن تقسيم، سابقا كما نوقشو  -87

أو ما إذا المعارف التقليدية المرتبطة بها، و نيةجيالللموارد  المنافع مخططا للوصول وتقاسم في المقام األول يمثل
غير أنه من الممكن أيضا أن يختلف النطاق اختالفا . لملكية الفكريةل مخططا فريدا في المقام األول يشكل كان

 ،391 جماعة دول األنديز بين قرار الفروق الرئيسية يتمثل أحد، على سبيل المثالو. هذه التصنيفات ضمن كبيرا
 في، من ناحية أخرى، لرابطة أمم جنوب شرق آسيا اإلطاري تفاقواال اإلفريقي والقانون النموذجي ،من جهة

                                                   
  )ي(8المادة  19
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في و. مشتقاتهاوجينية ال أو للموارد البيولوجية االختراع المتعلقة بإمكانية الحصول على براءات خالفيةالمسألة ال
 إلى صراحة إن النظامين األخريين يسعيانف، االختراع براءة الحصول على ال يحول دون قرار األولال حين أن
 أو/و أسس أخالقية على الجينية أو على الموارد البيولوجية البراءات من نظم نظام أي حظر تطبيق أو رفض
 وتبقى، معظم الحاالت في نطاقال بشكل عام من الفرعية منتجاتهاو الموارد الجينية البشريةوتُستبعد . معنوية

  .البيولوجي التنوعب المتعلقة فاقيةتاال خارج نطاق والية
، المعارف التقليدية المرتبطة بهاحماية الجينية و/الموارد البيولوجية حماية بين اإلقليمية معظم النظموتميز   -88

المعارف ( المرتبطة بها غير الملموسة المكونات الوصول إلىب تلقائيا سمحي الموارد ال الوصول إلى حيث أن
حصول بال لكونه قد يسمح ،أهمية بالغة هذا التمييزويكتسي ). ذلك المورد مع على وجه التحديدة التقليدية المرتبط

 من الموافقة المسبقة عن علم بما في ذلك، الوطنية ذات الصلة وفقا للتشريعات تمنحالتي  الجينية على الموارد
 موافقة من خالل لتقليدية المرتبطة بهاالمعارف ا الوصول إلى يتاح، في حين ذات الصلة السلطة الوطنية المختصة

 اتجاهين وذ نظام األمر، جوهر فيوهناك، . المجتمعية هابروتوكوالت أو، وفقا لقوانينها العرفية أصحاب المعارف
بشكل  العرفيالقانون و التقليدي بفرض كل من القانون التي تسمحو تي تسنى تقييمهاال األطر اإلقليمية معظم في

 :على سبيل المثال على ما يلي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا اإلطاري تفاقاالوينص . لوصولا طلب علىمواز 
، ومع ذلك .بها المعارف التقليدية المرتبطة بما في ذلك البيولوجية والجينية جميع الموارداالتفاق اإلطاري يغطي "

 .بالموارد المرتبطة المعارف التقليدية ىالحصول عل تلقائيا ال يعني والجينية الحصول على الموارد البيولوجيةفإن 
 القانون ويناقش أدناه. )4المادة ( ."الوصول في طلب صراحة هذه المعارف التقليدية الوصول إلى ويجب أن يشار

  .بمزيد من التفصيل والبروتوكوالت العرفي
في  بشكل فريد ذي يعرفال( المعارف التقليدية ا منأي يتضمن القوانين اإلقليمية نطاق فإن، وبوجه عام  -89

 الفكرية الملكية نظم الحماية بموجبسواء أكانت هذه المعارف قادرة أو غير قادرة على الحصول على ) كل حالة
 جميع" :على النحو التالي" ملموسال العنصر غير" يحدد 391 األنديز مجموعة قرارف، على سبيل المثالو. التقليدية

 المواردب التي ترتبطو، أو المحتملة القيمة الحقيقية ذات، الفردية أو الجماعية مارسةالم أو االبتكارأو  الدراية أوجه
 الملكية بنظمأو غير محمية  محميةكانت أ، سواء تتضمنهاالتي  الموارد البيولوجية أو ا الفرعيةمنتجاتهو جينيةال

  ).1المادة ( ".الفكرية
أو  /الجينية و إلى الموارد لتحكم في الوصولإلى ا يميةاإلقل نظمال تسعى حيث جميع الحاالت تقريبا فيو  -90

، تبما في ذلك التبادال، التقليدية لالستخدامات يسمح شرطهناك غير المرتبطة بها، /المعارف التقليدية المرتبطة
 ويتضمن هذا األمر. في عدم التأثر بالتشريعاتباالستمرار  ذوو الصلة التقليدية أصحاب المعارف طرفمن 
وقد  .وهي الموارد التي تحظى عوضا عن ذلك بحماية التشريعات، يهاإل والوصول في الموارد الجينية رةالتجا
  .القوانين اإلقليمية هذه المجتمعات األصلية والمحلية" لتقبل"ة ضروري هذه"شروط الوقاية ' تكون

  المعايير المتعلقة بحماية المعارف التقليدية
وإن لم يكن (ما تشترط عادة  إال أنها، القوانين اإلقليمية بينفيما  فا كبيرااختال الحماية تختلف معايير  -91

أن تكون هذه القوانين  بعض تتطلبو. بشكل جماعي المعارف التقليديةأن يحوز مجتمع محلي محدد ) بالضرورة
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مدى سنوات  على وضعها فقط البعض اآلخر يتطلب، في حين أن طبيعتها في بين األجيال المعايير متواصلة فيما
  .عديدة

 تطبيق هذه سنى فيهات المناطق التي في األطراف في االتفاقية وستكون التعليقات اإلضافية التي تبديها  -92
كيف و" المعارف التقليدية"يشكل  ما بشأن خالفات كانت هناك لتحديد ما إذا آخر شكل أوب مفيدة القوانين اإلقليمية

  .، إن وجدتالخالفاتهذه حل يمكن 
  )الذين يحوزون الحقوق في المعارف التقليدية(حاب الحقوق أص
يتمثلون على وجه العموم  التقليدية الحقوق في المعارفأصحاب فإن األفريقي،  القانون النموذجي استثناءب  -93
انون الق يذهبو. الخاصةقوانينها العرفية وفقا ل على هذا النحو التي تُعرف نفسها األصلية والمحلية مجتمعاتال في

  .كذلكالنباتات  ستولديملمزارعين وا حقوقتقتطع  أنها  إلى أبعد من ذلك حيث األفريقي النموذجي
  )بما في ذلك االستثناءات واالستخدامات المجانية(الحقوق الممنوحة ألصحاب المعارف التقليدية 

الحصول على الجينية و هاعلى موارد المشرعة الدول سيادة على التأكيد القوانين اإلقليمية جميعتعيد   -94
األصلية والمحلية  المجتمعات ينظر إلى وغالبا ما .20البيولوجي المتعلقة بالتنوع من االتفاقية 15 وفقا للمادةعليها، 

 المرتبطة منها ، سواءمعارف التقليديةلل المالكةو، والجينية الموارد البيولوجية على وصيةال هاتعلى أنها الج
المجتمعات األصلية  حقوقب النموذجي اإلفريقي ويعترف القانون .غير المرتبطة بهذه المواردالجينية أو  بالموارد
الحق في بو ،مالكة لها بالضرورة حتى وإن لم تكن، هاواستخدام إلى الموارد البيولوجية الوصول في والمحلية

  )."الشرعية الجهات الوصية والمستخدمة"ويشار إليها على أنها ( بشكل جماعي منهااالستفادة 
 يمثل هاداخل المجتمعات األصلية والمحلية وفيما بين الجينية/الموارد البيولوجيةتبادل فإن ، أخرىمرة و  -95

الحصول على المعارف  الحق في رفضويشكل . القوانين اإلقليمية معظم نطاق في دخلال ي امجاني مااستخدا
ويمكن أن يكون هذا . المخططات اإلقليمية تجزأ من معظمال ي اجزء أم ال، مقدسةو سرية، سواء كانت التقليدية

األنديز  جماعة قرار( اضمني أو، )النموذجي للمحيط الهادئ القانون، النموذجي األفريقي القانون( اصريح الحق
 بروتوكول( الصحة تتعلق باألمن العام أومسائل استثناءات ل أيضا كون هناكتيمكن أن  غير أنه، )391

  ).سواكوبموند
 المخططات اإلقليميةبعض فإن ، أو أشكال التعبير الثقافي/و المعارف التقليدية في الحقوق وإضافة إلى  -96

) القانون العرفيعلى النحو الذي يحدده (مقدسة و سريةجوانب ل توفر الحماية) النموذجي للمحيط الهادئ القانون(
في عدم  والحق، كاذب سناداإل مكافحة، وحق اإلسنادحق ( أشكال التعبير الثقافيب المتعلقة حقوق المعنويةلل أو/و

المشمولة بالدراسة اإلقليمية  المخططات التي تمنحها مختلفالحقوق وبوجه عام، تتميز ). مهينة للمعاملة التعرض
  .التقليدية حماية المعارفإلى  التي سعت العديدة القوانين الوطنية بتنوعها مثلاالسقصائية 

  الالزمة لالعتراف بالمعارف التقليدية اتشكلياإلجراءات وال

                                                   
ها الطبيعية، تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول سيادة الدول على مواردإقرارا لحقوق : على ما يلي 1- 15تنص المادة  20

  .على الموارد الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية
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إلدارة ل وصوفالنموذج الم في تقديم طلب رسميل مستخدمين محتملين اإلقليمية معظم القوانين تتطلب  -97
هذه  مستوىويختلف . )"مختصةالوطنية السلطة ال"إليها باسم عادة ما يشار (وصول ال الحكومية المسؤولة عن

ال تشير وصفات و، ودقيقة معقدة متطلباتما تنص عليه من  بعض مع ،مي إلى آخرمن قانون إقليكثيرا  الوصفة
  .المختصة الوطنية هالسلطات التي يمكن أن تطلبها البلدان المشرعة أنواع المعلوماتأخرى إال إلى 

 بينلحوظة الم االختالفات التي أبديت بشأنات التعليق بعض هناك ما يبرر، هذه المناقشة ألغراضو  -98
 التي ستقدم إلىبالطلبات  الشروط المتعلقة ولئن كانت. والشكليات اإلجراءات من حيث اإلقليمي والوطني لقانونا

وبطبيعة ( وطنيةالتشريعات ال مع ما يقابلها في ،معظم الحاالت في، متماثلة تماما المختصة السلطات الوطنية
 القوانين اإلقليمية بعض التي تضعالرئيسية  السمةفإن ، )تشريعات وطنيةنماذج ل تكون من المفترض أنفالحال، 

 المجاورة في البلدان المختصة السلطات الوطنية بين تبادل المعلومات متطلبات تتمثل في بمعزل عن غيرها
، ونقل دون اإلقليمي بشأن التعاون أحكامايتضمن  391 جماعة األنديز قرار فإن ،على سبيل المثالو. المشرعة

 اأحكام أيضا القوانين اإلقليمية تتضمن يمكن أنو .الدول األعضاء بين المعاملة بالمثل اتفاقاتوالتكنولوجيا، 
. معارف التقليديةلفي مجال ا لدولة األولى بالرعايةل وحمايةبالمثل على الصعيد الوطني  معاملة فرضتعرض أو ت

  .بمزيد من التفصيل أدناه اإلقليمية هذه الحماية تناقشسو
 الدول األعضاءخطر ت" أن قتضيي فهو، األشد إلزاما اإلجراء 391 جماعة األنديز قرارن وقد يكو  -99

 وكذلكالتراخيص، و المتعلقة بقرارات الحصول طلباتالجميع ب من خالل المجلس على الفور بعضها البعض
أو متعددة األطراف  يةاتفاقات ثنائ ةأي توقيع بشأن المشورة وتتبادل أيضا. التي وقعت هذه العقود وإنهاء تعليقب

 مع عدم اإلخالل بماو. أحكام هذا القرار مع والذي يجب أن يتم على النحو الذي يتمشى هذا الموضوع، بشأن
نظمة األجميع ب ،من خالل المجلس ،بعضها البعض على الفور البلدان األعضاء تبلغ، المادة السابقة تنص عليه

التي و على الصعيد الوطني اعتمدتالتي  القواعد والقوانينغيرها من القرارات وو حكامواألاللوائح و مقرراتوال
  ).49- 48المادتان (" .القرار أحكام هذا مع لها عالقة

  )السلطات الوطنية المختصة(مسؤوليات السلطات والمؤسسات الجديدة أو القائمة 
 سلطة وطنية مختصة إنشاء إلى ،ةماثل، مثلها في ذلك مثل القوانين الوطنية المقليميةاإلمخططات تميل ال  -100
البلدان  الخطة على تفرض حيث، إلزاميا مثل هذه الهيئة إنشاءأن يكون  ويمكن. المستوى الوطنيعلى  عملال تدير

أو ، حيث تمنح للبلدان المرونة إلنشاء هيئة جديدة، جائزا أو ،)50 المادة ،391األنديز  جماعة قرار( األعضاء
 القانونو؛ 57 المادة، النموذجي األفريقي القانون( القائمة إلى اإلدارات طنية المختصةالسلطة الو وظائف إضافة

 بروتوكولو؛ 8المادة ، لرابطة أمم جنوب شرق آسيا اإلطاري تفاقواال ؛36البند ، النموذجي للمحيط الهادئ
  .)3 مادةال، سواكوبموند

الجهات الممثلة  السلطة الوطنية المختصة، تكوين فيبشكل ملحوظ  وتُعد األفرقة أو المجالس، التي تغيب  -101
 إلى أن، ةاإلقليمي أغلب القوانينبموجب  على النحو الذي أنشئت به، السلطاتوتميل . والمحلية مجتمعات األصليةلل

القدرة  لديها التخاذ قراراتسلطة مستقلة ذاتيا  بحيث تمارس وتدار مركزيا تكون مؤسسات ذات مستوى وطني
 والتشاور لمشاركةل آليات تتطلب أو القوانين اإلقليمية بعضوتشير . المجتمعات األصلية والمحلية علىير على التأث

 أو إلشراك أصحاب المصلحة فرصة ةأي تتيح بعض القوانين األخرىال  في حين، تقديم الطلباتمرحلة  في
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 مع بشكل يتعارض الوصول ح سبلتتا حيث الطعون قضايا مع لتعاملمسألة االمحاكم  وتترك لنظام ،مشاركتهم
  .أحد المجتمعات المحلية رغبات

  اتأحكام تتعلق باإلنفاذ والتعويض
تتيح  اإلقليمية القوانينفإن  ومن ثم،، الدول ذات السيادة في اختصاص يدخل اإلنفاذ والتعويضات المدنية  -102

  .المكرسةالقانونية  لنظمهاوفقا  الالزمة اإلجراءات تحديدللبلدان التي تعتمدها مرونة كبيرة في 
النظم القانونية  أن القانونية العرفية التقاليدللمعارف التقليدية وقضايا اإلثبات في  الطبيعة المعقدةوتعني   -103

 بعضوتسمح . اإلقليمية هذه المخططات في إطار المنازعات التي تنشأ لتسوية قد ال تكون مالئمة التقليدية الوطنية
إعادة  وأ /و، مرحلة مبكرة من العملية في إشراك أصحاب المصلحةب الوطنية المختصة للسلطة يةالقوانين اإلقليم

  .المتأثر المحلي المجتمع يرفعها بناء على شكوى أحد الطلبات المقدمة موافقتها على النظر في
 منازعاتال حل تطلبوي إلى أبعد من ذلك) النموذجي للمحيط الهادئ القانون( النظم اإلقليمية بعضويذهب   -104

 فإنومن ثم، . عليها الطرفان أخرى يتفق وسيلة ةأو أي العرفي وفقا للقانون ملكية المعارف التقليديةب المتعلقة
 )1(18المادة وتنص . العرفية تسوية المنازعات نتائج على في نهاية المطافتوافق السلطة الوطنية المختصة 

جميع المالك  حددت مقتنعة بأنها قد] السلطة الوطنية المختصة أي[ يةالثقاف السلطة لم تكنإذا : على ما يلي
األشخاص  إحالة المسألة إلى الثقافيةيجب على السلطة فإنه الملكية،  حول كان هناك نزاع] إذا[ أو التقليديين
ويسمح  .رافعلى النحو الذي تتفق عليه األط وسائل أخرى أو العرفيين والممارسة وفقا للقانون بحلها المعنيين
 أشكال التسوية البديلة للمنازعاتكشكل من  القانون العرفي استخدامب أيضا النموذجي للمحيط الهادئ القانون
  .))ج( 33المادة ( مدنيةالدعاوى بال المتعلقة

  فترة الحماية
النظم  من عناصر اأساسي اعنصر إلى األبدأشكال التعبير الثقافي التقليدية و لمعارفل حمايةال يعد توفير  -105

 إفادة بعضها مع، بشكل صريح هذه الحماية اإلقليمية القوانين وتقدم معظم. النظم اإلقليمية بما في ذلك، الفريدة
يمكن على ، والتي معارفها في المجتمعات األصلية والمحلية بحقوق االعترافعلى الدولة  ه يتعينببساطة أن

، غير قابلة للتصرف إلى أن تكون الحقوق أيضا تميلو. ة مخالفةأي لغ بفي غيا إلى األبد الحمايةاستنتاج  أساسها
  .نقلها أو هذه الحقوق من الممكن التنازل عن ما إذا كان بشأن اختالفوإن كان هناك 

  العالقة بالقوانين القائمة والتفاعل معها، بما فيها القانون الدولي وقانون الملكية الفكرية
 القانون الدولي بما في ذلك، القوانين القائمةب عالقتها من حيث المخططات اإلقليمية بين كبيرة هناك فجوة  -106

، أو رفض فكرة منح براءات اختراع ألشكال الحياة قبولإلى  إما تميل القوانين اإلقليميةو. الفكرية قانون الملكيةو
لرابطة أمم جنوب  اإلطاري تفاقواالاألفريقي  القانون النموذجي كل منويرفض . أو مشتقاتها/و جينيةالوالموارد 
 على في ديباجته األفريقي القانون النموذجي وينص. معنوية/ أخالقية ألسباب رفضا تاما نظام البراءات شرق آسيا

حياة، منح البراءات لل، فإن وبالتاليبقاء اإلنسان، الذي يعتمد عليه األساس  الحياةأشكال  بينما تمثل جميع: ما يلي
الحق  حقوق اإلنسان األساسيةينتهك  منه أو مشتق جزء أو شكل من أشكال الحياة أيعلى  الحصري ءستيالاال أو

: ، حيث ينص على ما يليمشاعر مماثلةعلى  لرابطة أمم جنوب شرق آسيا اإلطاري تفاقاال وينطوي. في الحياة



UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1 
Page 29 

 امقدس ثاترا والجينية لبيولوجيةالموارد ا الدول األعضاءتعتبر : يلي قد اتفقت على ما ... الدول األعضاءإن 
  .في هذا الشأن براءات االختراع نظام تطبيقرفض تو للبشرية جمعاء

 عن براءة اختراع على للحصول تقديم طلب مقدم الطلب على خرىاألقليمية اإل قوانينال ال تحظرو  -107
وتميل . طلب البراءة من لتشكل جزءا المنشأ شروط الكشف عنقضي بها ي، ولكن بعضالجينية مشتقات الموارد

في مجال الملكية  القائمة حقوقال حق من ال يؤثر على أي القانون صراحة على أنب إلى أن تنص هذه القوانين
  .الفكرية

 المتعلق االتفاقمن ) ب(3- 27 المادة التعارض مع على إمكانية األفريقي القانون النموذجيوينطوي   -108

حماية مجال  من الكائنات الدقيقة استبعاد البلدان تحظر على تيال، )TRIPs( بالتجارة المتصلة الفكریة الملكیة بجوانب
القانون النموذجي  األفريقي دول االتحاددولة من  تتبنى وحينما. استثناءات محدودةاإلبقاء على  مع، براءاتال
ما  تحديد تنطوي على قد اتمنازع إلى يؤدى فإن هذا النزاع قد، منظمة التجارة العالميةفي  اعضوتكون أيضا و

القانون  ومع ذلك، فإن .األخالقأو  النظام العام ألسباب الكائنات الدقيقةب البراءات المتعلقة يمكن رفض إذا كان
 بجوانب المتعلق االتفاق من )ب(3- 27المادة مع بما يتفقصناف النباتية، الحماية لأل وفريال  األفريقي النموذجي

  .بالتجارة لةالمتص الفكریة الملكیة
  الحصول وتقاسم المنافع

من حيث ا أو وطني اإقليمي أكانسواء ، المعارف التقليدية لحماية نظام فريد أي أهم جوانب قد تتمثل  -109
الحصول ( الموافقة المسبقة عن علم، والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة مع التي تتعامل، في تلك النطاق

في و. بروتوكول ناغويا البيولوجي وكذلك التنوعب المتعلقة تفاقيةاالمن  )ي(8و 15 دتينوفقا للما، )المنافعوتقاسم 
الحصول على  في المقام األول يتناوالن سواكوبموند بروتوكولوالنموذجي للمحيط الهادئ  القانون حين أن

لرابطة  اإلطاري تفاقاالو 391قراروال هويركز  األفريقي، فإن القانون النموذجي في حد ذاتها المعارف التقليدية
التي تولى اهتماما ثانويا في مجال المرتبطة بها  المعارف التقليديةو جينيةالموارد ال على  أمم جنوب شرق آسيا

  .الحماية
  :فيما يليقليمية اإلنظم للالعناصر المشتركة  بعضوتتمثل   -110

التي تقدم  ة والمحليةالمجتمعات األصلي بالنيابة عن الموافقة المسبقة عن علم شرط  )1(
الموارد  مع أو باالشتراك بحكم حقها الذاتيسواء  غير الملموسة المعارف التقليدية
 االتفاقتضمن يجب أن ي وبالمثل. النظم اإلقليمية جميع تميزهو سمة ، الجينية األساسية

  ؛ةغير المادي مكوناتالموردي ل يتفق عليها الطرفان التي الشروط الوصولب المتعلق
، الحصول على الموارد الجينية مجال في المقام األول تتناولالتي قوانين لفيما يتعلق با  )2(

 ال يعني الجينية الحصول على الموارد أن إلى كثير من األحيانالفي يجري التنبيه 
منفصلة  اعتبارات تمثل فهي – أو العكس، المعارف التقليدية المرتبطة بها الوصول إلى

  ؛ومتميزة
المنافع من  ٪50 ضرورة توجيهالذي ينص على ، األفريقي القانون النموذجي تثناءاسب  )3(

جميع فإن ، الصلة يذ المجتمع المحلي إلى استخدام المعارف التقليدية الناشئة عن
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 األمثلة، وتشمل أكثر من ذلك بكثير تستخدم صيغة مفتوحة اإلقليمية األخرى المخططات
المبلغ الفعلي ويمكن أن يؤدي . "لتوزيع العادل لألرباحا"، و"العادلالتعويض "، و"عادل"
أصحاب  يشعر نماحي عداء أو نزاع إلى، غير نقدي أو انقدي أكانتعويض، سواء لل

  .بأنهم قد حصلوا على تعويض غير كاف التقليدية المعارف
  العرفية والبروتوكوالت  إدراج القوانين

ألحد المجتمعات العرفية ممارسات وفقا لل لمعارف التقليديةااستخدام الموارد و الحق في تبادليشكل   -111
المعارف  حمايةإلى  القوانين اإلقليمية وتهدف .التي جرى تقييمها القوانين اإلقليمية جميع تميز سمة بارزة المحلية

  .أحد النظم الداخلية تنظيم إلى ، وليسيينخارجال المستخدمينمن حيازة 
قوانين االستخدام الفعلي للهو اإلجراء الوحيد الذي توخى  لنموذجي للمحيط الهادئا القانون فإن، ومع ذلك  -112

إلى  لمعارف التقليديةلالصحيح ' مالكال' بشأن منازعات المتعلقةالحيث أحال ، البروتوكوالت المجتمعية العرفية أو
كشكل من  القانون العرفي داميحول دون استخالقانون ال أشار إلى و، للممارسات العرفية وفقاتسوية المنازعات 

  .غير المشروع ستيالءاال التي تنطوي على الدعاوى المدنية في حالة للمنازعاتبديلة ال التسوية أشكال
المعارف  في حماية بارزة كسمة العرفي االعتراف بالقانون نقصا ملحوظا في النظم اإلقليمية وتشهد  -113

 ذات الصلة المجتمعات تحديد من مقدم الطلب، على سبيل المثال ،391 جماعة األنديز قرارويتطلب . التقليدية
دون  اقرار بعدئذ الوطنية المختصة تتخذ السلطة وقد. الجينية بالموارد المعارف التقليدية المرتبطة توفر قد تيال

ال تلزم  اإلقليمية التشريعات غير أن، الظروف الوطنية تختلف قد( ذات الصلة المجتمعات المحلية التشاور مع
ها وبروتوكوالت قوانينها العرفيةل المجتمعات األصلية والمحليةاستخدام  يحول دون وليس هناك ما. )بالتشاور
المقام  في ال يضطلع القانون العرفي، ولكن تقاسم المنافعالحصول وب يتعلق اتفاق التوقيع على تقرير في الخاصة

النموذجي  القانونالمتعلق باإلجراء  مع وهذا يتناقض .المقدم طلباألسس الموضوعية لل تحديد أي دور فيب األول
 للمجتمع المحلي ذي الصلة العرفي وفقا للقانون األولية النزاعات حل جريي حيث، المذكورة أعاله للمحيط الهادئ

  .خاصة بهالبروتوكوالت المجتمعية ال بما يتوافق معو، )المجتمعات المحلية ذات الصلة(
  )حماية المعارف اإلقليمية والفولكلور(ية والدولية الحماية اإلقليم

 على بشكل كامل للمعارف التقليدية الحماية الدولية اإلقليمي لقانونعندها ا عززي درجة التيتتوقف ال  -114
 ديزجماعة األن قراريعد ، على سبيل المثالو .اإلقليمي لغة القانون في اله المرونة التي توفر ودرجة المنفذةالبلدان 

دون بالتعاون  األحكام المتعلقةوستكون . عضو القانوني لكل بلد في النظام بحيث يدرج املزم اإقليمي اقانون 391
 فعالية من أكثر ،بالضرورة ،المعاملة بالمثلبنود و ،المعاملة الوطنية وكذلك، لموارد البيولوجيةا نقلو ،اإلقليمي

 تتناسب مع األحكام التي انتقاء واختيار للبلدان المعتمدةيمكن  حيث، "ينموذجال" التشريع في البنود المعادلة لها
الفريدة  تحسين المشكلةنحو  توجهو مناطق محددة تستهدف التي، نموذجيةالقوانين وال تستطيع ال. ظروفها الفريدة

في جميع أنحاء  القانون مواءمة الجوانب كثير منالفي المنطقة، في  المجتمعات األصلية والمحلية التي تواجهها
 تضيع قد اختيار وصياغة األحكام على النحو الذي ترغب فيه، فإن الفوائد اإلقليميةللبلدان  يمكن وحينما. المنطقة

  .من تلقاء نفسه نظام فريد إنشاء إلىمختلفة عن الحالة التي يسعى فيها البلد  الناتجة التشريعات الوطنيةلن تكون و
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أن  من المرجحف، القوانين الوطنية عن منفصل ومتميز ستُقيم بشكلاإلقليمية التي قوانين لوبالنسبة إلى ا  -115
داخل  التي تعتمده الدول بين المعاملة بالمثل وذلك لضمان، هذا القانون بالجملة ذات الصلة الدول األعضاء تعتمد

بالجملة قد  الخطة العتماد إلزامية أو أكثر أقوى لغةب التي تتميز القوانين اإلقليمية فإن، وفي هذا الصدد .المنطقة
على النحو ، تقريبا، اإلقليمية القوانين توصف، فإنه من الممكن أن ومن ثم. التنسيق اإلقليمي هذا تحقيق تقترب من

  :وفق ترتيب تنازلي من حيث الفعالية، التالي

  ؛)391األنديز  جماعة قرار مثل( إطار مشتركإلى  الدول العديد من التي تربط القوانين اإلقليمية  )أ(

 إما المعتمدة الدول والتي تقتضي من، وغير المتساهلة، ةلزامياإل ذات الصيغة القوانين اإلقليمية  )ب(
مع (بالجملة  هااعتماد للدول اإلجراءات ويمكنلحقوق ولكاملة صياغة  هذه القوانين وتتضمن". القبول أو الرفض"

النموذجي  القانون مثل(طر إقليمية منسقة ألالدول المعتمدة امتالك  قدرب، )الظروف الوطنية لتناسب طفيفة تعديالت
  ؛)سواكوبموند بروتوكولو، األفريقي القانون النموذجيو، للمحيط الهادئ

لرابطة  اإلطاري تفاقاال(موصى بها  وأحكام إطار توجيهي تكتفي بتوفيرالتي  القوانين اإلقليمية  )ج(
  ).ثالعلى سبيل الم أمم جنوب شرق آسيا

 درجة أعلى من وجود بالضرورة عنييال  التماسك اإلقليمي درجة أعلى من وجود أن وتجدر اإلشارة إلى  -116
يجب  حيث أنه يمثل بروتوكوال التصنيف أعاله أعلى فيمرتبة  سواكوبموند بروتوكول ويحتل. الخصوصية

 ارف التقليديةالمع لوصول إلىبا المتعلقة اتاإلجراء ومع ذلك، فإن .ةإلزامي ومن ثم، فإن لغته ،بالجملة هاعتماد
 األفريقية القوانين هي أقل دقة وأبعد عن االعتبارات الشكلية من البروتوكول هذا في وأشكال التعبير الفولكلوري

 :على ما يلي ينص بروتوكول سواكوبموند، على سبيل المثالو. محيط الهادئأو القوانين النموذجية لل النموذجية
 الناشئة عن والمنصف للمنافعالتقاسم العادل  ،التقليدية أصحاب المعارف التي تمتد لتشمل ،حمايةالتتضمن 

وال ). 1- 9 المادة( بين الطرفين المتبادل باالتفاق ذلك يحدد، على أن معارفهمل الصناعي أو االستخدام التجاري
التي يتعين  اإلجراءات إلى أو، ذلك جازإن بالكيفية التي يتعين بهافيما يتعلق  إلى أي شيء هذا الشرطيشير 
 تغطية حيث أن محاولة – للمعارف التقليدية والوطنية الحماية اإلقليمية بين توفيقا وقد يشكل هذا األمر .اتباعها

الحفاظ على درجة  إلى بالضرورةتحتاج س القانون ضمن نطاق وأكثر تنوعا مساحة سياسية أكبرو منطقة جغرافية
  .على المستوى الوطني الكيفية التي يجري بها إنفاذ القانون بشأنالمرونة  من

 المتنافسة، بين هذه األهدافإيجاد توازن  محاولة في قليميةاإلقوانين الذي تنشده ال الهدف تمثلينبغي أن يو  -117
 السماح وقد يؤدي . المجتمعات المحلية المستهدفةالبلدان و من" قبول"مع السعي إلى الحصول على أقصى 

لألحكام اإلقليمية  الجملةب مع اشتراط االعتماد، المنافع وتقاسم الوصولب اإلجراءات الوطنية المتعلقة في المرونةب
  .هذا الهدف تعزيز ، إلىالمعاملة بالمثلوالتنسيق ب المتعلقة
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  المرفق األول
  حكام المتصلة بهاواأل) ي(8معجم المصطلحات للمادة /ذات الصلة مجموعة التعاريف

بما فـي   االتفاقية، من مصادر للتعاريف المعتمدة تجميعا األول قسمويمثل ال. اثنين قسمينإلى  المرفق التالي قُسم
 قسـم الويمثـل   .المتصلة بهاواألحكام ) ي(8بالمادة  تكون ذات صلةبروتوكوالتها، والتي قد االتفاقية و ذلك نص

 فـي سـياق   القائمـة المجمعـة   وتقتـرح  21.من مصادر مختلفةجمعت و دمتق التي الثاني مقارنة للمصطلحات
                                                   

المعهد (من بينها منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمعهد الدولي  21
وجامعة بنما، ) بنما(، ومؤسسة دوبو ياال )األنديز، بيرو(ايمارا للطبيعة والتنمية المستدامة - عية كيشوا، وجم)الدولي للبيئة والتنمية
، ومركز )الهند(، ومركز بحوث األعشاب والفن الشعبي )الهند(، ومركز نظم الزراعة األصلية )الهند( Ecoserveوالهيئة االستشارية 

، واإلطار اإلقليمي )، كينياICIPE(ومعهد الجنوب لبحوث السياسة البيئية والزراعية  ،)، الصينCCAP(السياسة الزراعية الصينية 
لبلدان المحيط الهادئ الجزرية لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي، ومعهد بحوث الحراجة في كينيا، والقانون النموذجي 

  .المربين، ولتنظيم الحصول على الموارد البيولوجيةاألفريقي لحماية حقوق المجتمعات المحلية، والمزارعين و
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) ي(8 سـياق المـادة   العملية كمشروع محتمل لمعجم يستخدم ضمن التعاريف أو الخصائص المشتركة/التفاهمات
 خـالل ، والتي سـتجري  12 المهمة ذات الصلة في إطار المناقشاتيمكن أن تسهم في المتصلة بها، وواألحكام 
  .واألحكام المتصلة بها) ي( 8 ات المقبلة للفريق العامل المعني بالمادةاالجتماع

  
  القسم األول

  التعاريف المعتمدة في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
  )2المادة (االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخـرى،   يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من "التنوع البيولوجي"
النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية واألحياء المائية والمركبات اإليكولوجية التي تعد جزءا منها، وذلك يتضمن 

  .التنوع داخل األنواع وبين األنواع والنظم اإليكولوجية
أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصـر حيوانيـة أو   تتضمن الموارد الجينية، أو الكائنات أو  "ةالبيولوجيموارد ال"

  .نباتية أخرى للنظم اإليكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية
أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع  تعني "التكنولوجيا الحيوية"

  .أجل استخدامات معينةأو تغيير المنتجات أو العمليات من 
  .البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي يعني "بلد منشأ الموارد الجينية"
التي تجمع من مصادر داخل الموقع، بمـا   البلد الذي يوفر الموارد الجينية يعني " البلد الذي يوفر الموارد الجينية"

تي تؤخذ من مصادر خارج الموقع، والتي من الجائز أو مـن  في ذلك العشائر من األنواع البرية والمدجنة، أو ال
  .غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد

  .أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم تعني "األنواع المدجنة أو المستنبتة"
الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتهـا  مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية  يعني "النظام اإليكولوجي"

  .غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية
  .صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية تعني "الصيانة خارج الوضع الطبيعي"
ول تحتوي على وحدات أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من األص تعني "المواد الجينية"

  .عاملة للوراثة
  .الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة تعني "الموارد الجينية"
  .المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي يعني "الموئل"
ينية داخل النظم اإليكولوجية والموائـل  تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الج "الظروف في الوضع الطبيعي"

  .الطبيعية، وفي حالة األنواع المدجنة أو المستنبتة، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة
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صيانة النظم اإليكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعـات   تعني "في الوضع الطبيعي الصيانة في"
األنـواع المدجنـة أو المسـتنبتة، فـي     مات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة األنواع التي تتوافر لها مقو

  .المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة
منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلـق   تعني "المنطقة المحمية"

  .بالصيانة
منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول األعضاء  تعني "قتصاديالمنظمة اإلقليمية للتكامل اال"

فيها االختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه االتفاقية والتي خولتها حسب األصول ووفقا لنظامها الداخلي 
  .سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها

استخدام عناصر التنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل ال يؤديان على المدى البعيد  يعني "االستخدام القابل لالستمرار"
  .إلى تناقص هذا النوع، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال المقبلة

  .تتضمن التكنولوجيا الحيوية "التكنولوجيا"
  

حصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بروتوكول ناغويا بشأن ال
  )2المادة (
  يعني مؤتمر األطراف في االتفاقية؛ "مؤتمر األطراف") أ(
  تعني اتفاقية التنوع البيولوجي؛ "االتفاقية") ب(
أو الكيميـائي البيولـوجي   /ن الجينـي و يعني إجراء البحث والتطوير بشأن التكوي "استخدام الموارد الجينية") ج(

  من االتفاقية؛ 2للموارد الجينية، بما في ذلك من خالل استخدم التكنولوجيا اإلحيائية حسبما ورد تعريفها في المادة 
أية تطبيقات تكنولوجية تسـتخدم الـنظم    تعني من االتفاقية 2حسب تعريفها في المادة  "التكنولوجيا اإلحيائية") د(

  ية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تعديل المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة؛البيولوج
تعني مركبات كيميائية بيولوجية تحدث طبيعيا وتنتج عن التعبير الجيني أو التمثيل الغذائي لموارد  "المشتقات") ه(

  .وظيفية بيولوجية أو جينية، حتى وإن لم تكن تحتوي على وحدات وراثية
  

 تنميات أية بشأن واالجتماعي والبيئي الثقافي األثر  بتقييمات للقيام"  غو:  أغواي"  الطوعية اإلرشادية الخطوط
 تستعملها أو تشغلها التي والمياه واألراضي المقدسة المواقع على وقع لها يكون أن يمكن أو إجراؤها مقترح
  )واو 7/16المقرر ( والمحلية األصلية المجتمعات تقليدية بصفة

مقترح يتعلق بطريقة معيشة مجموعة معينة  لآلثار المحتملة لنشاط إنمائيتقييم  هو عملية – تقييم األثر الثقافي )أ(
، مع اإلشراك الكامل لهذه المجموعة أو المجتمع من الناس وإمكانية اضطالع هذه المجموعة أو مجتمع من الناس

ائي مقترح ملنشاط إن، من مفيد أو ضار الثقافي يعالج في المعتاد األثر، األثر وتقييم: أو المجتمع من الناس بها
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يمكن أن يؤثر مثالً في القيم وأنظمة المعتقدات والقوانين العرفية واللغة أو اللغات، واألعراف واالقتصاد 
  مجتمع المتأثر؛والعالقات بالبيئة المحلية وبأنواع معينة، وبالتنظيم االجتماعي والتقاليد التي لدى ال

، من مفيد أو ضار، لنشاط إنمائي مقترح على لألثر المحتملهو تقييم  – تقييم األثر على التراث الثقافي )ب(
الظواهر الفيزيقية لتراث الثقافي ألحد المجتمعات، شامالً المواقع والهياكل والبقايا أو األطالل ذات القيمة أو 

  و التاريخية أو الدينية أو الروحية أو الثقافية أو البيئية والجمالية؛األهمية االركيولوجية أو المعمارية أ

القانون الذي يتألف من أعراف وعادات مقبولة باعتبارها متطلبات قانونية أو قواعد  هو – القانون العرفي )ج(
اعي واقتصادي سلوك إجبارية؛ وممارسات ومعتقدات لها من القيمة الجوهرية وتعد جزءاً ال يتجزأ من نظام اجتم

  يجعلها تعامل باعتبارها بمثابة قوانين؛

تعني عملية تقييم األثر البيئي المحتمل لمشروع أو نشاط إنمائي مقترح ، يأخذ في  – تقييم األثر البيئي )د(
  الحسبان  األثر االجتماعي االقتصادي والثقافي والبشري المترابط بعضه ببعض، سواء أكان مفيداً أو ضاراً؛

قد تعني اإلشارة  إلى موقع أو شيئ أو هيكل أو منطقة أو سمة أو مساحة طبيعية تحوزها  – لموقع المقدسا )ه(
تعد ذات أهمية خاصة وفقاً لعادات مجتمع من السكان األصليين أو  ات الوطنية أو المجتمعات األصليةالحكوم

  أو الروحية ؛/المحليين ، بسبب أهميتها الدينية و

 ، لنشاط إنمائي مقترح يمكن أن يؤثرهو عملية لتقييم األثر المحتمل، من مفيد أو ضار -االجتماعيتقييم األثر  )و(
أو حيوية أو بقاء مجتمع في رفاه  على الحقوق، والذي له بعد اقتصادي واجتماعي وثقافي ومدني وسياسي، وكذلك

، مثل تماعية اقتصادية شتىمؤشرات اج، تقاس بمقياس ي نوعية حياة مجتمع من المجتمعاتأي يؤثر ف -، يتأثر به
ما، ، والتربية وإتاحة اإلسكان واإليواء ومستوياتهة، والصحة والرفاهتوزيع الدخل ومستويات العمالة وفرص العمال

  ؛والبنيات األساسية والخدمات

رامج المقترحة ، للسياسات والخطط والبهو عملية لتقييم األثر البيئي المحتمل  – التقييم البيئي االسترتيجي )ز(
، إلى جانب االعتبارات االقتصادية ها في مرحلة مبكرة من صنع القرارلكفالة إدراجها إدراجاً كامالً ومعالجت

  ؛واالجتماعية

، التي صليين والمحليينتشير إلى المعارف واالبتكارات والممارسات التي لدى السكان األ – المعرفة التقليدية )ح(
  .وع البيولوجي واستخدامه المستدامليدية المتصلة بحفظ التنتجسد أنماط العيش التق
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  القسم الثاني
) ي(8لمادة في إطار اتستخدم ل) التعاريف العملية أو الخصائص المشتركة( لمصطلحاتمشروع معجم ل

  واألحكام المتصلة بها
ه أو استعمالالمنتج التقليدي المحمي أو بصنع األفعال المرتبطة  :المعارف التقليدية خداماست/استعمال/تطبيق
موضوع الحماية عملية، األفعال  أو في حال ما إذا كان 22لهذه األغراض، هأو استيراد هبيعأو للبيع،  هعرض

المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة من العملية  استعمالأفعال المرتبطة باستعمال العمليات، وكذلك على األقل 
  .لهذه األغراض هأو استيراد هبيعأو للبيع  هعرضو أ، التقليدية

يتضمن  يمكن أنو. غراض تجارية أو ألغراض أخرىالبحث العلمي للموارد البيولوجية أل: التنقيب البيولوجي
  .التنقيب البيولوجي أيضا البحث في المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد البيولوجية

                                                   
 ".المحميةالمنتجات التقليدية " عبارة معنىعن   بيرواستفسرت  22



UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1 
Page 37 

المحلية التي غالبا ما تتم المجتمعات األصلية و شعوبلابتكارات وممارسات امعارف و: الثقافي البيولوجي التراث
 شعوبحيازتها بشكل جماعي، وترتبط ارتباطا ال ينفصم بالموارد التقليدية واألراضي والمياه التي درجت ال

 23،سالالتلالمحلية على شغلها واستعمالها بصفة تقليدية، بما في ذلك تنوع الجينات، واالمجتمعات األصلية و
-االجتماعيالمعدة ضمن السياق  24واألنواع والنظم اإليكولوجية؛ والقيم الثقافية والروحية؛ والقوانين العرفية

وبالتركيز على الحقوق الجماعية وليس الفردية، والتعامل مع التنوع البيولوجي والثقافة . اإليكولوجي للمجتمعات
ويرتبط هذا المفهوم . المحلية المجتمعاتاألصلية و شعوبللكثير من ال معا، فإن هذا المفهوم يعكس النهج المتكامل

  .، وهو بذلك يعكس طابعه الوصائي والمتعدد األجيال"اتمتلكمك" مقابل المعرفة، "تراثك"أيضا بالمعرفة 
 القيم واإلجراءات واألولويات التي تحددها الشعوب عن تعبر أدوات تشاركية هي :البروتوكوالت المجتمعية

 للتعامل كأساس، الدولةوإطار ، العرفي طاراإلفي  مسؤولياتالوحقوق ال كرستو، المحلية األصلية والمجتمعات
 .والمنظمات غير الحكومية، وساط األكاديمية، والشركات، واألالحكومات مثل، الخارجية مع الجهات الفاعلة

األراضي  مسائل تنمية ثيرهاالتي ت والفرص يداتللتهد ستباقيةاالوبناءة ال لالستجابات فزواكح ويمكن استخدامها
  .األطر القانونية والسياسيةغيرها من ، ووحفظها وبحثها الموارد

األصلية  شعوبللأو غير المادي للتراث الثقافي /التجسيد المادي و: )الملموس وغير الملموس(التراث الثقافي 
المناظر الطبيعية الثقافية، والمواقع، واألبنية، واآلثار  يتضمن، على سبيل المثال ال الحصر،والمحلية  المجتمعاتو

ذات القيمة أو األهمية األثرية، أو الهندسية، أو التاريخية، أو الدينية، أو الروحية، أو الثقافية، أو اإليكولوجية، أو 
، لتعبير الفنيأوجه ا، واألغاني والرقصبما في ذلك  25وأشكال التعبير الثقافي،لرفات البشرية، الجمالية، وا

  .والمخازن والسير التاريخية
بما في (أو غير المكتوبة /القواعد، واالستعماالت والعادات والممارسات والمعتقدات المكتوبة و: القانون العرفي

التي يعترف بها تقليديا وبصفة مستمرة وتقبل كمتطلبات قانونية أو قواعد إلزامية للسلوك، ) ذلك التقاليد الشفهية
ويتضمن االعتراف بعناصر القانون العرفي  .ل بالتالي كما لو كانت قوانين من جانب الجماعة المعنيةوتعام

  :المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ما يلي
  المحلية؛/التقليدية/المعارف األصلية فيالحقوق العرفية   )1(
  ؛)وارد التقليديةحقوق الم(الموارد البيولوجية  فيالحقوق العرفية   )2(
اإلجراءات العرفية التي تحكم الحصول على المعارف التقليدية والموارد البيولوجية والجينية   )3(

  .والموافقة على استعمالها

                                                   
 .جينيال التنوع البيولوجي عن اتعبير تعد التنوع البيولوجي هذه الفئة من ألن سالالت حذف كلمة بيرو تفضل 23
  ".حقوقال"كلمةب" القوانين" يستعاض عن كلمة أن بيرو أوصت 24
البيولوجي التراث "السابق مصطلح الب بالفعل يمكن تغطيته الطويل التراث الثقافي بيرو وتعتقد. "التقليدية" إضافة كلمة بيرو تاقترح 25

 ".الثقافي
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مع  26القوانين العرفية،/القواعدستعمال بالعالقة إلى التقاليد المحلية والا: االستخدام العرفي للتنوع البيولوجي
  .السماح باالبتكار

. التقاليد" فلتر"خالل مرشح أو  في سياق النظم الفريدة للمعارف التقليدية، من ،ينبغي أن يفهم االبتكار: االبتكار
يحدث االبتكار من خالله، أي أن االبتكار والخلق يحدثان " فلتر"مرشح أو كوبعبارة أخرى، يمكن أن تعمل التقاليد 

أي : "انظر القانون النموذجي األفريقي على نحو أفضل،ذا التعريف ه فهممن أجل [ .في إطار من التقاليد والثقافة
من خالل قائمة، أو تراكمية /توليد لمعرفة أو تكنولوجيا جديدة، أو أي تحسين لمعرفة أو تكنولوجيا جماعية و

منها، سواء أو القيم أو العمليات ألي من المواد البيولوجية أو أي جزء  خصائصيير أو التعديل، أو استخدام الغالت
من  يكتسب مزيداوبما أن هذا المفهوم  27".كان موثقا أو مسجال أو شفهيا أو مكتوبا، أو في أي شكل آخر قائم

يكون من الضروري النظر في عالقة هذا المصطلح بأفكار التحسين أو سين في سياق النظم الفريدة، سالتح
التقليدية أو ما  ارفظم الفريدة ستشمل ابتكارات من المعوستنشأ الحاجة أيضا إلى بحث ما إذا كانت الن.  االختراع

  .]إذا كانت نظم الملكية الفكرية التقليدية تغطي ابتكارات المعارف التقليدية
األصلية أو  شعوباإلجراء الذي تسمح أو ترفض من خالله الحكومات الوطنية أو ال: الموافقة المسبقة عن علم
المعلومات المطلوبة، إتاحة  جميعبعد أن تكون قد زودت على النحو السليم ب 28،ةالحال المجتمعات المحلية، حسب

تتعلق بصورة متبادلة ية ومعارفها التقليدية وابتكاراتها وممارستها، بموجب شروط متفق عليها بيولوجمواردها ال
  29.بالمساواة واالحترام والتعويض العادل

  .ظّم وتدار لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالحفظمنطقة معرفة جغرافيا، تعين أو تن: منطقة محمية
أو اإلحصاءات /أو تحليل المعلومات أو البيانات و/يتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، جمع و  :البحث

لتنوع احفظ المجتمعات المحلية ذات العالقة باألصلية و شعوببخصوص معارف وابتكارات وممارسات ال
  .المستدام هاستخداموالبيولوجي 

موقع أو شيء أو مبنى أو منطقة، أو سمة أو مساحة طبيعية، تحوزها الحكومات الوطنية أو   :وقع مقدسم
أصلي أو مجتمع محلي، وذلك  شعب أهمية خاصة وفقا لعادات لهاتكون الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية و

  .أو الروحية/الدينية و ابسبب أهميته
أو /أهمية خاصة وفقا للتقاليد و ولهأصلية أو مجتمعات محلية شعوب  نبات أو حيوان تحوزه  :أنواع مقدسة

  .العادات، بسبب أهميته الدينية أو الروحية

                                                   
شمل في حين ت، الشفوية والمكتوبة القواعد" معايير" كلمةحيث تتضمن " قوانين"عوض كلمة " معايير" تفضل بيرو استخدام كلمة 26
  .فقط مكتوبةالقواعد ال" القوانين"

ن، وتنظيم الحصول على الموارد البيولوجية، عات المحلية، والمزارعين والمربيالنموذجي األفريقي لحماية حقوق المجتم قانونال 27
  .4الجزء الثاني، التعاريف والمدى، الصفحة 

  ."حسب الحالة" بعبارة" يةالتشريعات الوطن استنادا إلى" تقترح بيرو االستعاضة عن عبارة 28
الموافقة الحرة المسبقة عن علم والرشيدة والشعوب األصلية التي ساعد في تنظيمها منهجيات تقرير حلقة العمل الدولية بشأن  راجع 29

 .(E/C.19/2005/3)منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية 
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األصلية والمجتمعات المحلية، التي تجسد سبل العيش الشعوب ممارسات ارف وابتكارات ومع :المعارف التقليدية
  .المستدام التقليدية ذات العالقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه

جماعة أو عشيرة أو مجتمع أو شعب أو فرد يحظى باالعتراف من جانب جماعة أو عشيرة أو :  التقليدي وصيال
ير الثقافي، وفقا للقانون العرفي عبمجتمع من الناس باعتباره الفرد الذي يسهر على صون أو حماية أشكال الت

  30.والممارسات لدى هذه الجماعة أو العشيرة أو المجتمع
أصول ملموسة أو غير ملموسة ذات قيمة بيولوجية، وروحية، وجمالية، وثقافية، واقتصادية،   :الموارد التقليدية

  .أصلي ومجتمع محليشعب ويستعملها بصفة تقليدية 
األصلية والمجتمعات المحلية على شغلها أو استعمالها الشعوب األراضي والمياه التي درجت   :األقاليم التقليدية

  31.ة تقليديةبصف
-----  

  
  

                                                   
 ومن ثم،، جماعي تتميز بطابعالتقليدية  رفاألن المعلتعريف المقترح ولهذا المصطلح ل معارضته عن بيرول الفريق العامل أعرب 30
استخدام  حق طرف ثالث بمنح قرارالأو  أن المفاوضاتهذا  قد يعنيو. الجماعية مالكا للمعارفالشخص  ه من غير الممكن اعتبارفإن

. للحق الطبيعة الجماعية يتعارض معوهو ما ، شخص واحد قعات على تقع) نوالسكان األصلي التي يملكها( التقليدية المعارف
  .الوصي أو المالك التقليديعلى سبيل المثال، : مصطلحات بديلة استكشاف

 الملكية والحيازة بحقوق يجب االعترافو. 169 االتفاقية رقم من 14 تعريف ما كرسته المادة استكمال بيروب أوصى الفريق العامل 31
المعنية  الشعوب حق الحاالت المناسبة لحماية في تدابير، تتخذ وباإلضافة إلى ذلك. التي تشغلها تقليديا األراضيعلى  للشعوب المعنية

 ويولى اهتمام. نشطتها المعيشية والتقليديةألإليها  الوصولفرصة  تقليديا، ولكنها تمتلك تشغلها لوحدها األراضي التي ال في استخدام
  .هذا الصدد في لمزارعين المتنقلينالبدوية ول الشعوب خاص لحالة

هذه الشعوب ضمان حماية فعالة لحقوق تقليديا، ول تشغلها الشعوب المعنيةتعيين األراضي التي الالزمة ل الخطوات تتخذ الحكومات - 2
  .والحيازة في الملكية

 .باألراضي ية المتعلقةللبت في مطالبات الشعوب المعن القانوني الوطني مالئمة في إطار النظام توضع إجراءات - 3


