
  

Сташкевіч, 22.05.2019 

Захаванне традыцыйных ведаў і 
практык, звязаных з генетычнымі 
рэсурсамі. Аналіз міжнародных і 
айчынных практык 



Традыцыйныя веды і практыкі, звязаныя з 
генетычнымі рэсурсамі: вызначэнне 

Канвенцыя ААН аб біяразнастайнасці: 

Арт. 8j : Традыцыйныя веды, звязаныя з генетычнымі 
рэсурсамі - гэта веды, новоўвядзенні, уменні і практыкі 
карэнных народаў і мясцовых супольнасцяў, якія 
адлюстроўваюць традыцыйны лад жыцця і  маюць 
значэнне для захавання і ўстойлівага выкарыстання 
біялагічнай разнастайнасці. 

 



Традыцыйныя веды і практыкі: вызначэнне 

 

 

 

 

Канвенцыя ААН аб біяразнастайнасці Канвенцыя ЮНЕСКА аб ахове 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны 

веды, ноу-хау, навыкі або практыкі НКС, у тым ліку -- веды і звычаі, якія адносяцца 
да светапогляду людзей, 
веды аб прыродзе і сусвеце, 
веды і вопыт, звязаныя з традыцыйнымі 
рамѐствамі і промысламі 

• перадаюцца з пакалення ў пакаленне; 
• існуюць у традыцыйным кантэксце;  
• з’яўляюцца часткай традыцыйнага ладу 
жыцця карэнных і мясцовых суполак.  

• перадаюцца з пакаленне ў пакаленне; 
• існуюць у традыцыйным кантэксце;  
• прызнаюцца супольнасцямі ў якасці іх спадчыны; 
• пастаянна аднаўляецца супольнасцямі і фарміруе 

ў іх пачуцце самабытнасці і пераемнасці. 
 
 
 



Традыцыйныя веды і практыкі 

 

Канвенцыя аб біяразнастайнасці Канвенцыя НКС,  2003 г. 

• Традыцыйная медыцына 

• Кулінарыя 

• Йѐга, баявыя мастацтвы 

• Традыцыйныя промыслы і рамѐствы 

• Веды пра звычкі і міграцыі жывѐл, пра 

ўласцівасці раслін 

• Веды пра кіраванне воднымі і іншымі 

рэсурсамі 

• Будаўнічыя тэхнікі на падставе 

прыродных матэрыялаў 

• веды і звычаі, якія адносяцца да светапогляду 

людзей 

• веды аб прыродзе і сусвеце 

• веды і вопыт, звязаныя з традыцыйнымі 

рамѐствамі і промысламі 

Культурныя экспрэсіі (формы выяўлення 

культуры) 
• вусныя традыцыі і формы выяўлення 

• выканальніцкія мастацтвы 

• звычаі, абрады, святы 



База даных “DIVE IN ICH” – Пагружэнне ў НКС – 

 Традыцыйныя веды і практыкі 

Традыцыйныя рамёствы – 224 элементы, веды пра Сусвет – 169 элементаў, 

сацыяльныя практыкі – 337 элементаў  



База даных “DIVE IN ICH” – Пагружэнне ў НКС – 

 Жывая спадчына і біомы 



Гамбія: Традыцыі, звязаныя з скаральным лесам Міджыкенда 

 



Уганда: стварэнне адзення з унутранай  кары папяровай 
шаўкоўніцы 



Бортніцтва на Беларусі 

 



Традыцыйныя веды і практыкі ў  

Спісах Канвенцыі ЮНЕСКА 2003 г. 

Лекавае купанне Сава Рыгпа,  веды і практыка ў дачыненні да жыцця, 

здароўя,  прафілактыкі  хвароб і лячэнне сярод тыбетцаў у Кітаі 



Традыцыйныя веды і практыкі ў  

Спісах Канвенцыі ЮНЕСКА 2003 г. 

Навыкі, звязаныя з парфумам  ў Пэйс дэ Грас: вырошчванне  раслін,  

перапрацоўка прыроднай сыравіны, а таксама мастацтва парфумернай 

кампазіцыі (Францыя) 

  



Маляванне на пяску на Вануату 

Гэта многафункцыянальнае «пісьмо», 

якое наносіцца  па пяску, вулканічнай пылі ці гліне 
– адным пальцам выводзяцца далікатныя 
сіметрычныя кампазіцыі геаметрычных узораў. 

Гэта сродак камунікацыі сярод членаў розных 
супольнасцей (80 розных лінгвістычных груп) на 
Вануату. 

.  

© Все права защищены: ЮНЕСКО 
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Неглюбскія тэкстыльныя традыцыі  

Веткаўскага раѐна 



Традыцыя вырабу шчэпавай птушкі–абярэга на 

тэрыторыі Бярозаўскага раѐна 

 



 

 

 

 

Цэнтр традыцыйнага ганчарства, 

 в. Гарадная, Столінскага раёна Брэсцкай 

вобласці 



Традыцыя валяння  ўэрсці (шапавальства) у 

Дрыбінскім раёне Магілёўскай вобласці 

 



Веды аб прыродзе і сусвеце 

• Пакланенне каменным крыжам (Лельчыцкі раён) 

• Нявесцін камень (Ашмянскі раён) 



Калядныя цары, в. Семежава, 
Капыльскага раёна Мінскай вобласці, 

2012 

 



Навошта ахоўваць традыцыйныя веды і практыкі? 

• Традыцыйныя веды і практыкі (ТВ, ТП) з’яўляюцца важнымі 
элементамі культурнай спадчыны і самабытнасці мясцовых 
супольнасцей,  а таксама краін і народаў. Яны садзейнічаюць 
устойліваму развіццю, жыццядзейнасці культуры, росту дабрабыту 
гэтых супольнасцей. 

• ТВ і ТП валодаюць эканамічным патэнцыялам, ствараючы аснову для 
развіцця промыслаў і рамѐстваў і прадпрыемстваў носьбітаў. 

• ТВ і ТП могуць служыць падставай для інавацый і новых 
прадпрыемстваў 

 



 

Сістэма аховы для традыцыйных ведаў і практык 

Канвенцыя аб 

біяразнастайнасці 

Канвенцыя НКС,  2003 г. 

PROTECTION  

АХОВА 

SAFEGUARDING 

ЗАХАВАННЕ 
 

ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ 

ДЫГІТАЛІЗАЦЫЯ 

ІНВЕНТАРЫЗАЦЫЯ 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПЕРАДАЧЫ 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ЎДЗЕЛУ 

ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ 

 

АБАРОНА ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ПРАВОЎ НОСЬБІТАЎ 

УСТОЙЛІВАЕ РАЗВІЦЦЁ 

ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ 

ДЫГІТАЛІЗАЦЫЯ 

ІНВЕНТАРЫЗАЦЫЯ 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПЕРАДАЧЫ 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ЎДЗЕЛУ 

 

Абарона ад незаконнага прысваення (капіраванне, адаптацыя 

або выкарыстанне трэцімі асобамі) 

Прызнанне і ажыццяўленне выключынх праў (за выключэнне 

іншых) 

Запэнтанаваныя формы абароны (маральныя правы, 

справядлівыя схемы кампенсацыі, абарона ад 

недобрасумленнай канкурэнцыі) 

 



Ідэнтыфікацыя, інвентарызацыя (дыгіталізацыя)  
традыцыйных ведаў і практык 

Канвенцыя 2003 г.: 

Кожная дзяржава-удзельнік павінна: 

• ідэнтыфікаваць і вызначаць НКН, якое ѐсць на яго тэрыторыі 
(артыкул 11 (b)); 

• скласці адзін або некалькі інвентароў НКН (артыкул 12). 

• Інвентары павінны складацца пры шырокім удзеле 
супольнасцей, груп, асобных носьбітаў (арт. 15) 

  



 

• павінны  уключаць элементы, якія вызначаны і 

ідэнтыфікаваныя пры ўдзеле супольнасцей; 

• не павінны парушаць прынятыя практыкі , якія 

рэгулююць доступ да НКС;   

• не павінны ўключаць інфармацыю аб элеменце без 

згоды носьбітаў; 

• павінны ўносіць унѐсак у ахову, г.з. уключаць  

інфармацыю аб пагрозах і мерах па ахове; 

• павінны рэгулярна аднаўляцца.   

 

ІНВЕНТАРЫ НКС: 
 



СПІСЫ  НКС ЮНЕСКА 

• Рэпрэзентатыўны Спіс НКС чалавецтва 

• Спіс НКС, якой патрабуецца тэрміновая ахова 

• Рэгістр лепшых практык 





© Все права защищены: 

ЮНЕСКО 
http://www.indiosonline.org.br/novo/ 

Праект «Індзейцы вачамі індзейцаў 



Жывая спадчына Беларусі 

На сѐнняшні дзень у Нацыянальным інвентары НКС Беларусі – 79 
эдементаў.  

Сярод іх -- 37  адносяцца да традыцыйных ведаў і практык.  



Інфармаванне, распаўсюджванне ведаў 

Гэта адна з мэтаў Канвенцыі 2003 г., згаданая ў арт. 1: «прыцягненне ўвагі 
на мясцовым, нацыянальным і міжнародным узроўнях да важнасці 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны і яе ўзаемнага прызнання». 

Арт. 13 Канвенцыі аб біяразнастайнасці таксама абавязвае дзяржавы-
удзельніцы  

a) заахвочваць і стымулююць разуменне важнага значэння захавання 
біялагічнай разнастайнасці і патрэбных для гэтага мер, а таксама яго 
прапаганду праз сродкі масавай інфармацыі і ўключэнне гэтых пытанняў у 
навучальныя праграмы; і 

b) супрацоўнічаюць, ў адпаведных выпадках, з іншымі дзяржавамі і 
міжнароднымі арганізацыямі ў распрацоўцы навучальных праграм і праграм 
у галіне павышэння дасведчанасці грамадскасці па пытаннях захавання і 
ўстойлівага выкарыстання біялагічнай разнастайнасці. 



Якім чынам можна павысіць інфармаванасць грамадскасці аб 
НКН? 

• падрыхтоўка праграм для СМІ, у тым ліку ў інтэрнэце; 

• розныя адукацыйныя ініцыятывы, уключаючы семінары і трэнінгі для супольнасцей, 
звязаных з НКН; 

• арганізацыя сетак, сустрэч для розных стэйкхолдэраў; 

• адвакацыя і лабіраванне; 

• арганізацыя фестываляў, конкурсаў і інш. мерапрыемстваў; 

• развіццѐ культурнага турызму; 

• папулярызацыя праз сацыяльныя сеткі; 

• намінацыя элементаў НКН ў нацыянальныя   ахоўныя спісы і спісы Канвенцыі 2003 г. 

. 







СТВАРЭННЕ ВЯСКОВАГА музея, в. Здзітава 
Бярозаўскі р-н Брэсцкая вобл 



Збор экспанатаў  



Курс “Шыем строй”, СЭТ 



Дзейнасць па павышэнню дасведчанасці аб НКС не павiнна пагражаць яе 
жыццяздольнасці.  

Часам, пры няправільных паводзінах ( неапраўданай 
камерцыялізацыі, тэатралізацыі, рэпрэсіўным метадам кіравання) 
можа быць створана пагроза стрыты кантэксту  НКС.  

Папулярызацыя нематэрыяльных практык не павiнна 
канцэнтравацца  толькі на эстэтычнай прывабнасці і забаўляльнай 
каштоўнасці НКС, але павінна падкрэсліваць іх уклад у  
грамадскую згоду  і ўстойлівае развіццѐ, асабліва ў дачыненні да 
адпаведных супольнасцяў. 



Страта кантэкту (камерцыялізацыя, няўстойлівы турызм) 



Юраўскі карагод у Пагосце (Жыткавічскі р-н) у атачэнні журналістаў 

 



У п. 103 АК Канвенцыі 2003 г.  падкрэсліваецца, што дзяржавы-
ўдзельнікі могуць распрацоўваць кодэксы этыкі, якія спрыяюць 
«забеспячэнню належных шляхоў павышэння дасведчанасці ў 
галіне НКС». 

Такія кодэксы этыкі могуць датычыцца  наступных праблем: 

 Удзел супольнасцяў і іх згода: павінен  быць забяспечаны як мага больш шырокі ўдзел  

супольнасцяў ў дзейнасці па павышэнню дасведчанасці аб іх НКН, а таксама неабходна 
атрымаць іх свабодную, папярэднюю і інфармаваную згоду на дзейнасць (АК 101 (b)). 

 Павага да прынятых абмежаванняў на доступ: дзейнасць па павышэнню дасведчанасці 
павінна праводзіцца пры поўнай павазе да ўсіх абмежаванняў на доступ да НКН (артыкул 13 
(d) (ii); АК 101 (c)). 

• Узаемапавага: для забеспячэння захавання прынцыпаў узаемнай павагі і правоў чалавека 
НКН, уцягнутых у працэсы павышэння дасведчанасці; варта сачыць, каб дзейнасць па 
павышэнню дасведчанасці не прыводзіла да абгрунтавання любой формы дыскрымінацыі 
(АК 102 (c)). 

 



Этычны кодэкс 

Абарона жыццяздольнасці: дзейнасць па павышэнню дасведчанасці не павiнна адрываць 
элемент НКН ад кантэксту і навакольнага асяроддзя (АК 102 (a)), напрыклад, шляхам 
інсцэніроўкі уяўленняў, што выконваюцца ў пэўным кантэксце, па-за звычайнага часу ці 
месца. 

 Правільнае прадстаўленне: дзейнасць па павышэнню дасведчанасці не павiнна скажаць 
элемент НКН або адпаведнае супольнасць (АК 102 (b)). 

Правільнае здабыванне выгады: адпаведныя суполкі павінны мець выгаду ад павышэння 
дасведчанасці не толькі ў сэнсе павялічэння жыццяздольнасці свайго НКН, але таксама ад 
усіх фінансавых пераваг, якія ўзнікаюць у выніку практыкі НКН або папулярызацыі .  

Варта пазбягаць празмернай камерцыялізацыі, незаконнага прысваення іх ведаў і навыкаў, 
а таксама няўстойлівага турызму (АК 102 (d) і 102 (e)).  

Пры рэалізацыі мер па павышэнню дасведчанасці дзяржавы-ўдзельніцы павінны старацца 
забяспечыць абарону правоў інтэлектуальнай уласнасці супольнасцяў ў дачыненні да іх 
НКН (АК 104). 

 



Забеспячэнне пераемнасці і ўдзелу 

Супольнасці, носьбіты, брокеры 

Супольнасці - аб'яднанні людзей, звязаныя паміж сабой агульнай 
ідэнтычнасцю, гісторыяй, якая знайшла адлюстраванне ў 
практыцы і перадачы іх НКС. 

Носьбіты -- асобныя людзі ўнутры супольнасці, якія валодаюць 
выдатнымі ўменнямі, навыкамі, ведамі і характарыстыкамі 
(рысамі), якія дазваляюць ім займаць важныя ролі ў стварэнні, 
узнаўленні і перадачы НКН  

БРОКЕРЫ - ПАСРЭДНІКІ 



Пазітыўная ахова 

Абарона даных 

Пазітыўная ахова - прадастаўленне правоў, якія даюць 
магчымасць суполкам садзейнічаць распаўсюджванню іх 
традыцыйных ведаў, кантраляваць іх выкарыстанне і атрымліваць 
выгаду ад іх камерцыйнай эксплуатацыі. 

Абарона даных – ахова даных ад выкарыстання трэцімі асобамі 

 



Ахова інтэлектуальнай уласнасці для носьбітаў  
традыцыйных ведаў і практык 

Міжнародная арганізацыя па ахове інтэлектуальнай уласнасці 

2000 г.  Міжурадавы камітэт па інтэлектуальнай уласнасці, генетычных 
рэсурсах, традыцыйных ведах і фальклору 

 

Рэспубліка Беларусь ратыфікавала 17 міжнародных дагавароў у галіне 
інтэлектуальнага права. 

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб аўтарскім праве і сумежных правах», 17 
мая 2011 г.  



 Формы абароны інтэлектуальных правоў носьбітаў 

Sui Generis (спецыяльная ахова) – не абмежавана ў часе, кампетэнтны орган 
зацвярджае права за носьбітамі ТВ і ТП заяўляць аўтарства,  

перашкаджаць скажэнню кантэкста, дазваляць ўзнаўленне, адаптацыю, іншыя 
змены, папулярызацыю (Туніскі мадэльны закон аб аўтарскім праве для 
развіваючых краін) 

Распрацоўка нацыянальнай стратэгіі , выкарыстанне заканадаўчых і практычных 
інструментаў 

 

Інвентарызацыя і сертыфікацыя  

Забарона  асобам, якія пражываюць за межамі супольнасці, набываць правы 
інтэлектуальнай уласнасці на традыцыйныя веды. 

Уключэнне норм сацыяльнага права ў прававы механізм. 

 

 



РЭКАМЕНДАЦЫІ: 

1. Забеспячэнне  міведамаснага ўзаемадзеяння, распрацоўка агульнай палітыкі па 
ахове традыцыйных ведаў і практык, абароны іх інтэлектуальных правоў. 

2. Унясенне змяненняў і дапаўненняў у Колэкс аб культуры Рэспублікі Беларусь, 
грамадзянскі і адміністрацыйны кодэксы, які датычацца абароны статуса 
носьбіта традыцыйных ведаў і практык і носьбіта нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны і іх правоў.  

3. Ідэнтыфікацыя, інвентарызацыя, дыгіталізацыя, стварэнне агульных баз даных. 

4. Забеспячэнне ўдзелу супольнасцей ў рэгіянальнай і лакальнай палітыцы на 
ўзроўні прыняцця рашэнняў, стварэнне планаў кіравання і кансультатыўных 
саветаў пры ўладных структурах 

5. Папулярызацыя праз СМІ, публікацыі, ТВ, сацыяльныя сеткі, культурны турызм. 

6. Развіццё розных форм адукацыі, у тым ліку сярод носьбітаў. 

7. Распрацоўка Кодэксаў этыкі для абароны правоў носьбітаў НКС 

 

 

 

 

 


