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عالمية  1مذكرة إ 

 إملعارف إلتقليديةلجنة لأغرإض إدلورة إلرإبعة وإلثالثني ل 

 من جدول إلأعامل 8مناقشات يف إ طار إلبند 
 "رصد إلتقدم إحملرز وتوجيه توصية إ ىل إمجلعية إلعامة"

عدإد اين  إلس يد من إ   جلنة إملعارف إلتقليديةغوس، رئيس إ 

 مقدمة

 ختام إدلورة إلرإبعة وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية إملعنية ابمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وإلفوللكور يف
إملعارف إلتقليدية برانمج معلها إملعمتد مبوجب إلوالية إحلالية للجنة قد أأمكلت إللجنة تكون ، س  (جلنة إملعارف إلتقليدية)
 .2016/2017ثنائية لل 

ىل إمجلـعية إلعامة إلوالية، تكل ل  ووفقا   نتاجئ معلها خبصوص صك قانوين دويل ": 2017للويبو لعام يُلمتس من إللجنة أأن ترفع إ 
للموإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية ]امن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل )صكوك قانونية دولية( بشأأن إمللكية إلفكرية من شأأنه ض

ذإ اكن ينبغي  برصد، 2017وس تقوم إمجلعية إلعامة، يف عام  .[وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلتقدم إحملرز، وإلبّت فامي إ 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس أأو موإصةل إملفاوضات. وستنظر أأيضا   ضافية، أ خذة معلية يف إحلاج إدلعوة إ  ىل عقد إجامتعات إ  ة إ 

 ."وضع إملزيإنية يف إحلس بان

ن إتفقت عىل ذكل، توصية يف هذإ  جيوز للجنة أأن تنظر أأيضا  "للوالية،  ووفقا   ىل جلنة دإمئة وأأن تقدم، إ  ماكنية إلتحّول إ  يف إ 
ىل إمجلعية إلعامة يف عام   ".2017أأو عام  2016إلصدد إ 

للجنة إدلورة إلرإبعة وإلثالثني )يف جدول "برانمج إلعمل" إذلي ييل إجلزء إلرسدي من إلوالية( عىل أأن  وتنص إلوالية أأيضا  
ىل إمجلعية إلعامة"يرصد إلتقدم إحملرز وتوج ب"تقوم  جيب أأن إملعارف إلتقليدية  .ه توصية إ 

، أأعددُت هذه إملذكرة إال عالمية لتقليديةإملعارف إللجنة وإلثالثني رإبعة لدلورة إلتحضري وملساعدة إدلول إلأعضاء عىل إل 
 إلقصرية، إليت تشمل ما ييل:

 ؛عضاء يف إلنظر فاها فامي يتعل  ابلعمل إملس تقبيللأ إلأس ئةل إلرئيس ية إليت قد يرغب إ 

  مبا يف إملعارف إلتقليديةجلنة قرإر إلرئيس ية منذ بدء مناقشات إجلدإول إلزمنية ونقاط إل يشمل ملخص،و ،
 إحملافل إدلولية ذإت إلصةل؛ مناقشاهتا دإخلذكل 

 ؛2010منذ بدء إملفاوضات إلقامئة عىل إلنصوص يف عام  إجلارية/حاةل إملفاوضات عن عامة وحملة 

  توصيةوتقدمي  إلرصديارإت ل مناقشة و. 

عالمية ليس لها أأية طبيعة رمسية معّينة.  ء إليت قد تُبدى يف هذه وأأؤكِّّد عىل أأن لك إل رإوهذه إملذكرة عبارة عن وثيقة إ 
 .إملذكرة يه أ رإيئ إلاصة وال ختّل مبوإقف أأي من إدلول إلأعضاء خبصوص إلقضااي إملطروحة للنقاش

                                                
1
لدلورة إلرإبعة عىل إلتحضري ، إلس يد إ اين غوس، هذه إملذكرة إال عالمية ملساعدة إدلول إلأعضاء إملعارف إلتقليديةجلنة رئيس  من أأمانة إلويبو: أأعد   مالحظة 

 .إملعارف إلتقليديةللجنة  وإلثالثني
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 إملس تقبيل إلعمل –إلأس ئةل إلرئيس ية 

ىل أأس ئةل حمددة قد يرغب إلأعضاء يف إلنظر فاه ا. قد يكون من إملفيد عند إلنظر يف إلعمل إملس تقبيل تقس مي إملدإوالت إ 
 يف إلقرإرإت إليت ستنظر فاها إمجلعية إلعامة.هذه إلأس ئةل تجىل ت و 

 : ييلفامي إلتقدم إحملرز وتبتّ  ترصدأأن إمجلعية إلعامة سوف بر ذكّ وأ  

 عقد مؤمتر دبلومايس، 

  موإصةل إملفاوضاتأأو، 

  ضافية، أ خذة معلية وضع إملزيإنية يف إحلس بانو  .إلنظر يف إحلاجة إ ىل عقد إجامتعات إ 

 إملشالكتواثئ  إلعمل إلفردية من حيث: حل  نضجأ رإء إدلول إلأعضاء بشأأن  هو إلأس ئةلهذه ل  دمع أأي مدإوةلس يما و 
 .مثال   يف مؤمتر دبلومايس، اكختاذها والاس تعدإد إحلايل الختاذ قرإرإت س ياس ية ،إلصكوك(أأو شلك إلصك )و  ،إلأساس ية

  ورد أأعاله:فاميبأ رإهئا  لأعضاء يف إلنظر فاها، رهنا  إلأس ئةل إلضمنية إال ضافية إليت قد ترغب إدلول إمن و 

 للعمل إملس تقبيل؟إلرئيس ية إملنجزإت/إلنتاجئ إلأولوايت و  ما .1

درإهجا يف إل .2 ن وجدت، إليت ينبغي إ   ةيمثل إحللقات إدلرإس   عمل إملس تقبيل،ما إلأنشطة إلمتكينية، إ 
 ؟وإلأفرقة إلعامةللعمل حلقات إوإدلرإسات و 

د أأو ول زمينهل ينبغي وضع جد .3 موعد لعقد حتديد ، مبا يف ذكل س تقبيلدة للعمل إمل دد  خارطة طري  مُ  ُمدد 
 ؟فرضه ممؤمتر دبلومايس؟ وهل ينبغي إالتفاق عىل ذكل أأ 

 لعمل إللجنة؟ اترخي هنايئ حتديدهل ينبغي  .4

حرإز تقدم يف مجيع إملوض .5  يف أأطر زمنية مماثةل؟ عىل إلتوإزي اتعو هل يلزم إ 

 مجيع إملوضوعات؟ بشأأنإلعمل  طريقة لضامن توإصلهنج تدرجيي، ما أأفضل يف حاةل إتباع  .6

 ، عىل سبيل إملثال:للعمل إملس تقبيل إختاذهاإليت ينبغي  إحلومكةما ترتيبات  .7

د )س نة وإحدة، سنتان، ثالث س نوإت( (أأ  )  جلنة حكومية دولية لها والية ُمدد 

 ةجلنة دإمئ (ب )

أأو وإحد إختتام انحج ملؤمتر دبلومايس بشأأن جمال بعد  نشاء جلنة دإمئةجلنة حكومية دولية يلاها إ   (ج )
 .اتعو إملوضجماالت أأكرث من 

، مبا يف ذكل عدد إدلورإت، مبا يف ذكل إلأايم؟ قبيلس ت للعمل إمل  ا ينبغي ختصيصهيتما مس توى إملوإرد إل .8
بقاء عل  ،يف هذه إملرحةلمع مالحظة أأن مس توى إملوإرد، ولكن ) عند إملس توايت إحلالية لمتكني  يهميكن إال 

ىل  2018/2019ة ثنائيجلنة إلربانمج وإملزيإنية من إلنظر يف مرشوع إلربانمج وإملزيإنية لل   تناولدون إحلاجة إ 
 ُ  اها إمجلعية إلعامة(.تبّت فسوف دة إليت عق  هذه إملسائل إمل

قلميية للمشعقد حلقة معل أأو إجامتع خارج جنيف أأو إجامتمن  تُرىج هل هناك فائدة .9 اركة بنشاط أأكرب عات إ 
 ؟أأو عىل مس توى إلعوإمص عىل مس توى س يايس

 دروس من إلوالية إحلالية

ىل إلأس ئةل إملذكورة أأعاله، قد ترغب إدلول إلأعضاء يف إلنظر يف إدلروس   مبوجبمن معل إللجنة  إملس تفادةابال ضافة إ 
حدى إال جيابي ، وال تزإل،إلوالية إحلالية. ومن وهجة نظري، اكنت  طوإل إلثنائيةمعلنا يف رتكزي إلإلرئيس ية يه إلقدرة عىل  اتإ 
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عادة إلتفاوض بشأأن برانمج معلنا أأو إلامتس إملزيد من إلتوجيه من إمجلعية إلعامة عىل أأساس س نوي. وقد  ىل إ  دون إحلاجة إ 
وتلقت إللجنة مساعدة كبرية يف . اتإلعملينقاشات ب ذهننا عدم تشتت نا ل  اءة لعملنا، وكفلبنّ  ةفعإقوة دمنح أأسهم ذكل يف 

ا عدد من حلقات إلعمل غري إلرمسية إليت عقدهتمن إحللقات إدلرإس ية إليت نظمهتا أأمانة إلويبو بشأأن لك موضوع و معلها من 
إكتساب مناقشة و ل ل أأقل ذإت طابع رمسي بيئة هذه إحللقات قد وفرت ف. إملعارف إلتقليديةإدلول إلأعضاء قبل إجامتعات جلنة 

يف إجملاالت إلرئيس ية دإخل إلنصوص، رمغ  تتجىلوجشعت عىل تضيي  إلفجوإت إلقامئة إليت  ،إلرئيس ية مسائلفهم مشرتك لل 
 هذه إملوإقف.تقارب أأكرب يف  ه ال يزإل يلزم حتقي أأن

ذإ اكنت إلوالية نفسها وإحضة مبا فيه إلكفاية وميكننا أأيضا   ، فامي يتعل  بغرض معلنا وتركزيه. وتشمل إلوالية أأم ال أأن ننظر فامي إ 
 (:من عنديإحلالية جمالني من جماالت إلرتكزي )إلتسطري 

  ]...[إلرتكزي عىل تضيي  إلفجوإت إلقامئة، ابنفتاح وإلزتإم اتم، مبا يف ذكل إملفاوضات ترسيع معلها، مع  توإصل
ىل إتفاق حول صك قا ىل إلنصوص، هبدف إلتوصل إ  ، دون نوين دويل )صكوك قانونية دولية(إملستندة إ 

خالل بطبيعة إلنتيجة )إلنتاجئ(، فامي يتعل  ابمللكية إلفكرية ويضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل  للموإرد إلورإثية ]إ 
 [.وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

  ىل ما أأ  مستندإ   2016/2017إلثنائية يف وس يكون معل إللجنة ييس عىل جنزته من معل، مع إلرتكزي إلرئ إ 
ىل تفامه مشرتك ، مبا يف ذكل تعريف إلمتكّل غري إملرشوع وإملس تفيدين قضااي إجلوهريةبشأأن إل إلتوصل إ 

وموضوع إمحلاية وأأهدإف إمحلاية ونوع إمحلاية إليت حي  توفريها للمعارف إلتقليدية/أأشاكل إلتعبري إلثقايف عىل 
 يف ذكل إلنظر يف الاس تثناءإت وإلتقييدإت وإلعالقة ابملكل إلعام.إلصعيد إدلويل، مبا 

ذإ اكن ينبغي حتديد هدف   جماالت "تركزي"حتديد وإحد يف إلوالية دون أأو غرض وقد يرغب إلأعضاء يف إلنظر فامي إ 
 .فرعيةجماالت إلرتكزي دلمع إلهدف أأو إلغرض ولكهنا س تكون حتديد متعددة. وميكن 

هنا مل ختتلف كثريإ  أأساليب معلناأأما  عن مناقشاهتا  تنتججلسات عامة وغري رمسية إليت قامت عىل عن إلوالية إلسابقة،  ، فا 
. وحىت إل ن، مل توإف  علاها إللجنة ولكن أأحاطت هبا علام  ن، ومل وأأعدها إمليرس  "موحدة" أأو "نسخة منقدة اثنية" وثيقة

عدإد ربإء أأو أأفرقة خ مةلاتوإف  إللجنة عىل إس تخدإم أأفرقة ع ذكل أأمرإ  درإسات دلمع إللجنة. وقد يكون ومل تُعّد أأو تلُكِّّف اب 
إلقصد إلوإحض من هذه علام  بأأن إلرئيس ية إليت مل حتل بعد، شالكت قد يرغب إلأعضاء يف إلنظر فيه فامي يتعل  مبعاجلة إمل 

 إملفاوضات وعدم تأأخريها. إمليض قدما  يفإل ليات أأو إلعمليات هو 

صدإر مذكرةومن  عالمية قبل لك دورة ملساعدة إلأعضاء يف إال   إلرئيس إجملاالت إليت إختلفت عن إلوالايت إلسابقة إ 
 .إملذكرإتهذه  جدوى. وقد يرغب إلأعضاء يف إلنظر يف حتضريإهتم

ذإ اكن إلوقت مناس با   وقد يرغب إلأعضاء أأيضا   ذ  .وترش يدها ملرإجعة واثئ  إلعمل إملوحدة يف إلنظر فامي إ  تتضمن هذه إ 
إلنص أأو إختصار أأو تبس يط إجتاه إملناقشات. ومن شأأن رب عن تعرمبا مل تعد ولغة  كبريإ   تكرإرإ  إلنصوص، يف بعض إجملاالت، 

عدإدإلنصوص أأن يسهل مفاوضات إللجنة. وميكن أأن يضطلع هبذإ إلعمل فري  عامل من إلربإء أأو ميكن  أأو أأكرث من نص  إ 
عدإده سوف يلزم مرإجعته  ميكنأأو أأكرث ُمرّشد  أأن أأي نص إلرئيس. ومن إلوإحضنصوص   .إملعارف إلتقليديةجلنة بل من قِّ إ 

 إملعارف إلتقليديةملخص مناقشات/مفاوضات جلنة 

يلخص إلتطورإت إملتعلقة حبامية إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف  يرد يف إملرف  إلثاين جدول زمين
نشاهئا منذ  إملعارف إلتقليديةتقليدي، مبا يف ذكل معل جلنة إل  ىل ، 2001يف عام إ  قلميية وإدلولية ابال ضافة إ  إلصكوك إال 

منذ بدء إملناقشات، تغريإ  كبريإ  أأن إلبيئة إملتعددة إلأطرإف قد تغريت علام  بتوفري س ياق ملدإوالتنا، ، وذكل هبدف إلرئيس ية
 .إملعارف إلتقليدية جلنةيف  ،إملفاوضاتوبعد ذكل 
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ىل أأن  قلميية  بدلإ   130حنو وابال ضافة إ ىل ذكل، جتدر إال شارة إ   ،أأخرى تتناول إعمتدت ترشيعات أأو صكواك  قد ومنظمة إ 
و/أأو تتضمن رشط إلكشف إملتعل   ،حامية إملعارف إلتقليدية و/أأو أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،بطريقة أأو بأأخرى
أأو إملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا. وميكن الاطالع عىل تفاصيل هذه إلقوإنني وإلصكوك عىل صفدات ابملوإرد إلورإثية و/

  http://www.wipo.int/tk/ar/index.htmlإلتايل:  عىل إلرإبطشعبة إلويبو للمعارف إلتقليدية 

 اريةإجللمفاوضات إحلاةل إلعامة ل

 إملوإرد إلورإثية

. وحاولت 2012يف فربإير  إملعارف إلتقليديةإلوثيقة إملوحدة إلأوىل بشأأن إملوإرد إلورإثية يف إدلورة إلعرشين للجنة  أ عِّّدت
 ومقرتحات إدلول إلأعضاء. ومنذ ذكل إملعارف إلتقليديةجلنة يف واثئ  معل إلوإردة هذه إلوثيقة تلخيص إملقرتحات وإملوإقف 

درإج كبري لتنقيح هذه إلوثيقة إلأولية ختضع إحلني،  إملفصةل يف إلنص،  ةأأهدإف إلس ياس لتناولمقرتحني وإسعني من أأجل إ 
عىل ما ييل هذه إملوإقف إلبديةل إليت تتضمهنا إلرئيس ية  ةل عنا ر إلس ياسمت. وتش  امغري متف  علاهعلام  بأأن هذين إملقرتحني 

 (:تفسرييوهذإ )

  ابملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة إملتعل  [ ]إلربإءإت[ إمللكية إلفكريةنظام ]تعزيز شفافية
 إلورإثية. ابملوإرد

  ابملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية.تتعل  تفاقات دولية ابتيسري إدلمع إملتبادل 

  ماكنية إحلصول عىل إملنافع وتقامسها من خالل إلكشف عن بدل إملنشأأ أأو مصدر إملوإرد إلورإثية يف تيسري إ 
 منفصةل مثل إتفاقية إلتنوع إلبيولويج. ةنظمأأ 

  ىل إماكتب إمللكية إلفكرية/إلربإءإت نفاذ ضامن ملعلومات إملناس بة بشأأن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إ 
 .عن خطأأ  منح حقوق ملكية فكرية/برإءإت لحيلوةل دونإملرتبطة ابملوإرد إلورإثية ل 

 يف وثيقة إلعمل هام: إملُدرجان إلوإسعانوإلهنجان 

  درإج رشط إلكشف رشط –إملعياري إلهنج عن كشف ابل يتعل   ةلكشف يف طلب إمللكية إلفكرية/إلربإءل . إ 
إملرتبطة ابملوإرد ة معلومات عن بدل إملنشأأ أأو مصدر إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليديمثل: إملعلومات )
ذإ اكنإلورإثية(،  إس تخدإم إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية يشمل ه اميتإملطالب حبالاخرتإع إملوضوع/ إ 

لاها مبارشة   إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية طار هذإ إلهنج، تُ أأو يستند إ  عترب إلتدإبري غري إملعيارية تدإبري . ويف إ 
 أأهدإف إلس ياسة. لتناول بديال   تمكيلية وليست هنجا  

  وإملدوانت وإملبادئ  ،. يش متل إلهنج غري إملعياري عىل تدإبري دفاعية مثل قوإعد إلبياانتغري إملعياريإلهنج
ونظم إلعناية إلوإجبة إلأطرإف إلأخرى وأ ليات منازعات  ،إلتوجاهية إلطوعية ملاكتب إمللكية إلفكرية/إلربإءإت

حلصول عىل إلاصة اب لنظم ذإت إلصةلل إنني إلوطنية لضامن الامتثال دإخل ماكتب إلربإءإت مبوجب إلقو 
 .إملنافع وتقامسها

دإرية يركز عىل ضامن إلشفافية دإخل نظام إمللكية  مع إ  كبري تنقيدا   تنقيح إلهنججرى ، كشفوفامي يتعل  ابل  درإج خيار أ لية إ  إ 
 ربإءة.إل وعي لقابلية إس تصدإرموضنظام قامئ عىل أأساس رشط جمرد من  إلفكرية/إلربإءإت بدال  

http://www.wipo.int/tk/ar/index.html
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ىل وثيقة إلعمل إملوحدة،  ضافية لتنظر فاها إللجنة:ُعرضت وابال ضافة إ    ثالث واثئ  إ 

 ُمقدمة من وفود كندإ وإلياابن ومجهورية توصية مشرتكة بشأأن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا ،
 2كوراي وإلوالايت إملتددة إلأمريكية؛

 توصية مشرتكة بشأأن إس تخدإم قوإعد إلبياانت لأغرإض إمحلاية إدلفاعية للموإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية و
 3، ُمقدمة من وفود كندإ وإلياابن ومجهورية كوراي وإلوالايت إملتددة إلأمريكية؛ابملوإرد إلورإثيةإملرتبطة 

 إملتعلقة بتاليف منح إلربإءإت عن خطأأ إقرتإح خبصوص موإصفات درإسة أأمانة إلويبو بشأأن إلتدإبريو 
نظمة إحلالية للنفاذ وتقامس إملنافع ، ُمقدم من وفود كندإ وإلياابن وإلرنوجي ومجهورية كوراي والامتثال للأ
 4والاحتاد إلرويس وإلوالايت إملتددة إلأمريكية.

 تنيقامئ نيإلوثيقة إملوحدة، ميكن إعتبارهام توصيت إملقرتحات غري إملعيارية إملفصةل يف يفان توسعت إلواثئ   ورمغ أأن إثنتني من
جرإء درإسة ملساعدة إلأعضاء يف مدإوالهتم مع إلرتكزي عىل إلتع م من امتنظر فاهل  امبذإهت  إللجنة. ويو ي الاقرتإح إلثالث اب 

إملعارف يف إدلورة إلتاسعة وإلعرشين للجنة مرة أأخرى إلتجارب إلوطنية. وابال ضافة إ ىل هذه إلواثئ ، أأشار الاحتاد إلأورويب 
ىل إقرتإح إلكشف إذلي  إلتقليدية يف  إملعارف إلتقليديةلأول مرة يف إدلورة إلثامنة للجنة  جّسهلقد الاحتاد إلأورويب اكن إ 

ىل  177)إنظر إلفقرإت من  2005 عام  5(.إملعارف إلتقليديةللجنة  29تقرير إدلورة من  197إ 

 يةإملعارف إلتقليد

 2005يف عام  إملعارف إلتقليدية جلنةي نرشته أأمانة نشأأ نص إملعارف إلتقليدية من مرشوع وثيقة "إلأهدإف وإملبادئ" إذل
لوالية  دعام   2011تنقيح هذه إلوثيقة من خالل فري  عامل بني إدلورإت يف عام أأيضا  دلمع إملناقشات دإخل إللجنة. وجرى 

ىل إتفاق بشأأن نص صك قانوين دويل ]...[ : "2010منقدة بعد عام  ىل إلنصوص بغرض إلتوصل إ  مفاوضات مستندة إ 
 ".... )نصوص صكوك قانونية دولية( يضمن إمحلاية إلفعاةل للمعارف إلتقليدية

طار وثيقة إلعمل إحلالية شلّك  هذإ إلفري  إلعامل نصا   وأأعد أ رإء إدلول ويعرض هذإ إلنص  ،ملعارف إلتقليديةإلاصة اب إ 
 ،ه إملدةهذ وطوإل. 2010إملفاوضات إلقامئة عىل إلنصوص بشأأن إملعارف إلتقليدية يف عام أأن بدأأت منذ  هاعضاء وموإقف إلأ 

مبا يف ذكل ، إمحلاية عو وموض ؛ةعىل ما ييل: أأهدإف إلس ياس ا  يأأساس  تركزيإ  ركزت إملناقشات إملتعلقة ابملعارف إلتقليدية 
ملكل ابإلعالقة و الاس تثناءإت وإلتقييدإت؛ وإلعقوابت وس بل الانتصاف؛ وإمحلاية؛ نطاق و  ؛إملس تفيدينو معايري إلأهلية؛ 

 وإملكل إلعام. والانتفاع إلمتكل غري إملرشوعإلعام؛ وإس تخدإم إملصطلدات، ال س امي تعاريف إملعارف إلتقليدية و 

ج بشأأن أأهدإف إلس ياسة إلعامة للصك وهنُُ إل رإء عرب عن ش ىت تإليت من إملوإقف إلبديةل  وتتضمن وثيقة إلعمل إحلالية عددإ  
 إلطريقتني إللتني، يف جزء مهنا، هذه الاختالفاتتعكس . و أأو لكتاهام تنفيذ أأهدإف إلس ياسة، مثل "إحلقوق" أأو "إلتدإبري"

نظور م يه من (. وإجملموعة إلأوىل من إلأهدإف تفسريي للموإقف إلبديةلإلأهدإف يف وثيقة إلعمل )إنظر أأدانه  تُصاغ هبام
من منظور  ة فهييإلثانيأأما إجملموعة أأحصاب إملعارف إلتقليدية، من إلشعوب إلأصلية وإجملمتعات إحمللية وغريمه ممن قد يعتربون 

منح  ، وإحليلوةل دونوحامية إملكل إلعام ،ونقل إملعارف ونرشها ،مع إلرتكزي عىل دمع الابتاكر نظام الابتاكر إلأوسع نطاقا  
 ابملعارف إلتقليدية.فامي يتعل   عن خطأأ فكرية  حقوق برإءإت/ملكية

                                                
2
 WIPO/GRTKF/IC/34/9إلوثيقة  
3
 WIPO/GRTKF/IC/34/10إلوثيقة  
4
 WIPO/GRTKF/IC/34/11إلوثيقة  
5
 (.إلربإءإتإلكشف عن منشأأ إملوإرد إلورإثية وما يتصل هبا من إملعارف إلتقليدية أأو مصدرها يف طلبات ) WIPO/GRTKF/IC/8/11إلوثيقة  
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  1إلبديل 

ىل ما ييل:   ينبغي أأن هيدف هذإ إلصك إ 

 تزويد إملس تفيدين ابلوسائل إلالزمة للقيام مبا ييل: .1

 ترصحي[؛  منع ]إلمتكل غري إملرشوع/إلمتكل غري إلقانوين[ ملعارفهم إلتقليدية ]وسوء إس تخدإهما/إس تخدإهما بدون أأ.

 [؛ وإلعريف ]ومرإقبة إلطرق إليت تُس تخدم هبا معارفهم إلتقليدية خارج إلس ياق إلتقليدي ب.

وحتقي  إلتقامس إملنصف وإلعادل للمنافع إملتأأتية من إس تخدإم معارفهم إلتقليدية مبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو  ج.
قرإر ومشاركة، مع مرإعاة إلقانون إلعريف حسب الاقتضاء؛  إ 

 به. إال بدإعي والابتاكري إلقامئ عىل إلتقاليد وحاميته بغض إلنظر عن الانتفاع إلتجاري وتشجيع إلنشاط د.

 بديل

 )د( وتشجيع إلنشاط إال بدإعي والابتاكري وحاميته بغض إلنظر عن الانتفاع إلتجاري به. 

تقليدية و]]إملعارف وإملساعدة يف منع منح حقوق إمللكية إلفكرية/]حقوق إلربإءإت[ عن خطأأ محلاية ]إملعارف إل  .2]
 إلتقليدية[ إملرتبطة ]بـ[ إملوإرد إلورإثية[.[ 

 4إلبديل 

ىل حتقي  إلأهدإف إلتالية:  يسعى هذإ إلصك إ 

إملسامهة يف حامية الابتاكر ويف نقل إملعرفة ونرشها مبا يعود ابلنفع إملتبادل عىل أأحصاب إملعارف إلتقليدية   )أأ(
ىل إلرف  اه الاجامتعي والاقتصادي وموإزنة إحلقوق وإلوإجبات؛ إحملمية ومس تخدماها ويؤدي إ 

وإال قرإر ابلقمية إليت يكتس اها مكل عام حيوي، أأي مجموعة إملعارف إملتاحة الس تخدإم إمجليع، وإليت تُعد  )ب(
 رضورية لال بدإع والابتاكر، وبرضورة حامية إملكل إلعام وإحلفاظ عليه وتعزيزه؛

كرية عن خطأأ ]محلاية إملعارف إلتقليدية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة بـاملوإرد ومنع منح حقوق إمللكية إلف )ج(
ىل إملعارف إلتقليدية إحملمية إليت مت إحلصول علاها عن طري  إلمتكل  إلورإثية[ ]ابالستناد مبارشة إ 

 إلقانوين[. غري

ىل وثيقة إلعمل،  ضافية لتنظر فاها إللجنة ُعرضت وابال ضافة إ   خالل مناقشات إملعارف إلتقليدية:مخس واثئ  إ 

  توصية مشرتكة بشأأن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا، ُمقدمة من وفود كندإ وإلياابن ومجهورية
 6كوراي وإلوالايت إملتددة إلأمريكية؛

 وإملعارف إلتقليدية  وتوصية مشرتكة بشأأن إس تخدإم قوإعد إلبياانت لأغرإض إمحلاية إدلفاعية للموإرد إلورإثية
 7، ُمقدمة من وفود كندإ وإلياابن ومجهورية كوراي وإلوالايت إملتددة إلأمريكية؛إلورإثية دإملرتبطة ابملوإر 

  وإقرتإح خبصوص موإصفات درإسة أأمانة إلويبو بشأأن إلتدإبري إملتعلقة بتاليف منح إلربإءإت عن خطأأ
نظمة إحلالية للنفاذ وتقامس إمل  نافع، ُمقدم من وفود كندإ وإلياابن وإلرنوجي ومجهورية كوراي والامتثال للأ

 8؛والاحتاد إلرويس وإلوالايت إملتددة إلأمريكية

                                                
6
 WIPO/GRTKF/IC/34/9إلوثيقة  
7
 WIPO/GRTKF/IC/34/10إلوثيقة  
8
 WIPO/GRTKF/IC/34/11إلوثيقة  
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 ،إلبعثة إدلإمئة لالحتاد إلأورويب يف جنيف، ابمس الاحتاد  ُمقدم من إقرتإح خبصوص موإصفات درإسة
 9؛إلأورويب وإدلول إلأعضاء فيه

  إلتقليدية ال ثرإء إلنقاش حول بيان إملوضوع إلقابل للحامية وإملوضوع إذلي ال تُطلب حتديد أأمثةل عن إملعارف
 10، وثيقة مقدمة من وفد إلوالايت إملتددة إلأمريكية.حاميته

وثيقة الاحتاد إلأورويب لأول مرة يف إدلورة  متّدِّ إلواثئ  إلثالث إلأوىل دلمع مناقشات إملوإرد إلورإثية. وقُ  مت أأيضا  ّدِّ وقُ 
إلثانية  مت إلوثيقة إلأخرية يف إدلورةّدِّ ابملعارف إلتقليدية. وقُ عىل وجه إلتدديد تتعل  يه و ،إملعارف إلتقليديةإلثالثني للجنة 

طار إملوإرد إلورإثية، ميكن إعتبار نُوقش . وكام إملعارف إلتقليديةللجنة وإلثالثني   قد امبذإهت نيقامئحني يقتني مقرت وث أأول يف إ 
جرإء درإسات للمساعدة يف معل إللجنةامترغب إدلول إلأعضاء يف إلنظر فاه ال س امي فامي  ،. وتو ي إلوثيقتان إلثالثة وإلرإبعة اب 

 دروس من إلتجارب إلوطنية.س تخالص يتعل  اب

 أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي

إدلورة إلرإبعة  أأيضا  تسرتشد هبا وف إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ال تزإل جارية وسأأشاكل إلاصة بيف حني أأن إملناقشات 
نه جيدر إلنظر يف خلفية إملفاوضات إجلارية وحال إملعارف إلتقليديةلجنة وإلثالثني ل  . وعىل س تقبيليف س ياق إلعمل إمل هتا ، فا 

ي نرشته أأمانة ن مرشوع وثيقة "إلأهدإف وإملبادئ" إذلغرإر إملعارف إلتقليدية، نشأأ نص أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي م
ح فامي بعد يف فري  عامل بني إدلورإت يف قّ ي نُ دلمع إملناقشات دإخل إللجنة وإذل 2005يف عام  إملعارف إلتقليديةجلنة 
ىل إلنصوص، و نص  ذكل. وشلك 2010 عام ول أ رإء إدلهو يعرب عن إلعمل إلأسايس للمفاوضات إلالحقة إملستندة إ 

 .2010منذ بدء إملفاوضات إلقامئة عىل إلنصوص بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف عام  هاإلأعضاء وموإقف 

 ا  يأأساس  تركزيإ  أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلاصة ب، عىل غرإر إملعارف إلتقليدية، ركزت إملناقشات ه إملدةوطوإل هذ
الاس تثناءإت ونطاق إمحلاية؛ و  ؛إملس تفيدينو مبا يف ذكل معايري إلأهلية؛  ،إمحلاية وموضوععىل: أأهدإف إلس ياسة؛ 

ملكل إلعام؛ وإس تخدإم إملصطلدات، ال س امي تعاريف أأشاكل إلتعبري ابإلعالقة و وإلتقييدإت؛ وإلعقوابت وس بل الانتصاف؛ 
يف الك إملوضوعني، ال س امي  إملشرتكة ةتتعل  ابلس ياسمسائل هممة إلثقايف إلتقليدي وإملكل إلعام. ويعكس ذكل أأن هناك 

إ ىل وجود إختالفات وإحضة فامي يتعل   أأهدإف إلس ياسة وإملس تفيدين ونطاق إمحلاية وطبيعهتا. ومع ذكل، جتدر إال شارة أأيضا  
ري إملادي. ويعكس أأنظمة إمللكية إلفكرية إلقامئة وإالتفاقات إدلولية إملتعلقة ابلرتإث إلثقايف غببطبيعة إملوضوع وإلعالقة إلناجتة 

، فا ن مناقشات ذكل أأنه يف حني أأن مناقشات إملعارف إلتقليدية يف إلبيئة إملتعددة إلأطرإف يه مناقشات جديدة نسبيا  
 يف عدد من إملنتدايت إخملتلفة. عاما   50"( مس مترة منذ أأكرث من يإلفوللكورإلتعبري  أأشاكلإلتعبري إلثقايف إلتقليدي )أأو "

 وهرية،إجل سائلمن إملوإقف إخملتلفة بشأأن إمل  أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عددإ  إلاصة ب مل إحلاليةوتتضمن وثيقة إلع
 (.تفسرييأأهدإف إلس ياسة إلبديةل يف إلنص )إنظر أأدانه،  بصياغةالاختالفات إليت ميكن ربطها و

 1إلبديل 

ىل ما ييل:  ينبغي أأن هيدف هذإ إلصك إ 

 ئل إلالزمة للقيام مبا ييل:تزويد إملس تفيدين ابلوسا .1

 منع إلمتكل غري إملرشوع لأشاكل تعبريمه إلثقايف إلتقليدي وسوء إس تخدإهما/إس تخدإهما بطريقة مسيئة وضارّة؛ )أأ(

                                                
9
 WIPO/GRTKF/IC/32/9إلوثيقة  
10
 WIPO/GRTKF/IC/34/13إلوثيقة  
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ومرإقبة إلطرق إليت تُس تخدم هبا أأشاكل تعبريمه إلثقايف إلتقليدي خارج إلس ياق إلتقليدي وإلعريف،  )ب(
 الاقتضاء؛ حسب

إلتعويض إملنصف/إلتقامس إملنصف للمنافع إملتأأتية من إس تخدإهما مبوإفقة حرة ومس بقة ومس تنرية أأو وتشجيع  )ج(
قرإر ومشاركة/إلتعويض إلعادل وإملنصف، حسب الاقتضاء؛  إ 

 وتشجيع وحامية إلنشاط إال بدإعي والابتاكري إلقامئ عىل إلتقاليد. )د(

 خيار

 ته.تشجيع إلنشاط إال بدإعي والابتاكري وحامي  )د(

 وإملساعدة يف منع منح حقوق إمللكية إلفكرية عن خطأأ محلاية أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي. .2

 2إلبديل 

ىل ما ييل:  ينبغي أأن هيدف هذإ إلصك إ 

 ]منع ]سوء إس تخدإم[ أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملمية/]إلمتكل غري إلقانوين لها[[؛ )أأ(

 والابتاكري؛وتشجيع إلنشاط إال بدإعي  )ب(

 وتشجيع/تيسري إحلرية إلفكرية وإلفنية وأأعامل إلبحث ]أأو غريها من إلأعامل إلعادةل[ وإلتبادل إلثقايف؛ )ج(

وتأأمني إحلقوق إليت س ب  وأأن إكتس هبا إلغري/الاعرتإف هبا وتأأمني/كفاةل إليقني إلقانوين ومكل عام  )د(
 وميرّس. وإفر

بديل وإحد من منظور إلشعوب إلأصلية وإجملمتعات إحمللية وغريمه ممن قد يُصاغ دية، نص إملعارف إلتقلييف وكام هو إحلال 
إملس تفيدين هؤالء ز إلبديل إلثاين عىل حتقي  إلتوإزن بني مصاحل ركِّّ ويُ  ،أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديعىل عتربون أأمناء يُ 
 امية إملكل إلعام وإحلرية إلفنية.حب

ىل وثيقة  ضافيتان لتنظر فاهام إللجنة فامي يتعل  بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي:ّدِّ إلعمل، قُ وابال ضافة إ   مت وثيقتان إ 

 11مة من وفد إلوالايت إملتددة إلأمريكية.قد  مُ  أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي: ورقة مناقشة 

 ورويب يف جنيف، ابمس الاحتاد ، ُمقدم من إلبعثة إدلإمئة لالحتاد إلأ إقرتإح الاحتاد إلأورويب ال عدإد درإسة
 12.إلأورويب وإدلول إلأعضاء فيه

جرإء  تو يف إلوثيقة إلثانية أأما وال تتضمن أأي توصيات لتنظر فاها إللجنة.  ،ورقة مناقشةسوى إلوثيقة إلأوىل ليست  اب 
 .يف معلها درإسات تتعل  بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ملساعدة إللجنة

                                                
11
 WIPO/GRTKF/IC/34/12إلوثيقة  
12
 WIPO/GRTKF/IC/33/6إلوثيقة  
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قد يكون من إلساب  لأوإنه إلنظر يف خيارإت فأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ال تزإل جارية، إلاصة بإملناقشات نظرإ  لأن و 
طار مناقشة إملعارف أأن ينظروإ قد يكون من إملفيد للأعضاء لكن يف هذإ إجملال. و  للعمل إملس تقبيل يف إليارإت إملمكنة يف إ 

 إليت جتري مناقش هتا. إجلوهريةائل سإلتقليدية، مما يعكس إلتشابه يف إمل 

 واثئ  إلعمل يفإلتغيريإت إلرئيس ية 

 :ما ييل ، مثلإلثنائيةمة يف هذه إلنصوص خالل همإملوإقف يف واثئ  إلعمل، حدثت حتوالت عىل إلرمغ من تباين 

  ُ  إلفكرية.مل يمت إالتفاق علاها بعد، للرتكزي عىل نظام إمللكية رمغ أأنه أأهدإف إلس ياسة،  تحقّ ن

  إال قرإر بأأن تركزي معل إملوإرد إلورإثية ال ينصب عىل توفري إحلقوق إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية
عىل إلكيفية إليت ميكن هبا لنظام ينصب بل يف إتفاقية إلتنوع إلبيولويج، تناوةل إمل  ،إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية

سن تنفيذ نظام إلربإءإت/إمللكية حي أأن غري إملعيارية أأو لكتاهام، و أأ  يةار يإملع بري إلتدإإمللكية إلفكرية، من خالل 
إالتفاقات إدلولية إملتعلقة حبامية دعام  تبادليا  دمع ي( وأأن إلفكرية )من خالل تعزيز جودة إلربإءإت إملمنوحة مثال  

 إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية.

 وساعد نطاق إمحلاية إملتعلقة ابملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي، خبصوص إلتوقعات  لصتتق
دخال هنجعىل ذكل   من خالل أأمثةل معلية الس تكشاف هذه إملسأأةل إملركزية.لتجريبه حممتل  تدرجيي إ 

 ( أأو إدلنيا/إلقصوىحدث حتول حنو إلواثئ  إال طارية إليت تضع مجموعة من إملعايري )  يف توفر مرونة إليت ليات إل
 لتنفيذ عىل إملس توى إحمليل.إ

  توفري إلوضوح بني إلهنجني إخملتلفني. ش ىت إملوإقف إ ىلج ادمإ  حتولت إلنصوص من حماوةل 

 إملس تقبيل  إلعمل – إملعارف إلتقليديةجلنة خيارإت 

 إليارإت إلوإسعة إليت قد يرغب إلأعضاء يف إلنظر فاها فامي يتعل  ابلعمل إملس تقبيل ميكن أأن تش متل اةل إملفاوضات،حل إ  نظر 
 ما ييل:عىل 

 :إملوإرد إلورإثية 

ىل توإف  يف إل رإء بشأأن هنج وإحدإليت تدور موإصةل إملفاوضات  -  ،حول نصوص إلعمل هبدف إلتوصل إ 
ذإ إقتىض إ  هذإ إلهنجميكن إلتوصل إ ىلو  مدعوما  هذإ إلعمل أأن يكون لأمر ذكل. وميكن يف مؤمتر دبلومايس إ 

 .غري حمددة زمنيا  جبدول زمين للقرإرإت إلرئيس ية لضامن أأال تكون إملفاوضات 

عدإد  - وثيقة إلعمل، وتقدمي توصيات يف ورقة للنظر يف إلتدإبري غري إملعيارية، إلوإردة يف إلتوصيات إملشرتكة وإ 
نشاء فري  عامل مثل ع إملفاوضات إملعيارية، بشأأن كيفية معاجلة هذإ إلعمل ابلتوإزي م  لتناوللربإء من إإ 

 إلتدإبري غري إملعيارية.

عىل موقفني وإحضني  إملؤيدينش ىت بني فامي  عىل إالتفاق زيرتكإلو  ،أأن تتغري إملوإقفإملرحج من غري  هأأنبقبول إل  -
 يتطلبان إختاذ قرإر س يايس الح  فامي بني إدلول إلأعضاء.

تس متر إملفاوضات بيامن إلنظر يف إعامتد إلتوصيات إملشرتكة كخطوإت أأولية تركز عىل إلأنشطة غري إملعيارية،  -

ىل موقف متف  عليه بشأأن إلكشف.  للتوصل إ 

 :إملعارف إلتقليدية/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 

ىل توإف  يف إليت تدور موإصةل إملفاوضات  -  إجلوهريةسائل إل رإء بشأأن إمل حول نصوص إلعمل هبدف إلتوصل إ 
 :مبا ييلميكن دمع هذإ إليار و وطبيعة إلصك. 
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o  غري حمددة زمنيا  جدول زمين للقرإرإت إلرئيس ية لضامن أأال تكون إملفاوضات. 

o  نشاء أأفرقة عامةل أأو أأفرقة خربإء لتقدمي مقرتحات بشأأن إمل للمساعدة عىل  إجلوهريةسائل إ 
ىل أأن إلقصد إلوإحض من هذه إل ليات أأو إلعمليات هو  مع إال شارةتوإف  إل رإء،  حتقي  إمليض إ 
 إملفاوضات وعدم تأأخريها. قدما  يف

ىل توإف  يف إل رإء بشأأن  ويلإلأ إلنظر يف إتباع هنج تدرجيي يف إملفاوضات مع إلرتكزي  - مسأأةل عىل إلتوصل إ 
اثرة للجدل، ويه إحلقوق إملعنوية بيامن تس متر إملفاوضات بشأأن  ،وإال س ناد ابال قرإرإملتعلقة  ،إملسأأةل إلأقل إ 

الاضطالع بعمل بشأأن إلتقدم يف إلتدإبري  نطاق أأي حقوق إقتصادية. وابلتوإزي مع ذكل، ميكن أأيضا  
 إلتمكيلية أأو غري إملعيارية مثل قوإعد إلبياانت.

عىل موإقف وإحضة  ؤيدينإملش ىت بني فامي عىل إالتفاق ، وإلرتكزي من غري إملرحج أأن تتغري إملوإقف هأأنبقبول إل  -
 بطبيعة إلصك. ، رهنا  مثال   مؤمتر دبلومايس، يف تتطلب إختاذ قرإر س يايس الح  فامي بني إدلول إلأعضاء

عرض بعض إليارإت إملتاحة ملساعدة إدلول إلأعضاء يف مدإوالهتا بشأأن هذه أأن يوحياول إجلدول إلوإرد يف إملرف  إلأول 
وال حتمك  اكقرتإحات فقطوأأهنا مقدمة ، يف إملرف  ليست شامةل ابلرضورة إلوإردةأأن إليارإت ومن إملؤكد إملسأأةل إحلامسة. 

 عىل موإقف إدلول إلأعضاء. مس بقا  

 ، مبا يف ذكل:إجلاريةإلنظر يف حاةل إملفاوضات  ،عند إس تعرإض هذه إليارإت، يتعني عىل إلأعضاء سوف، كر أ نفا  وكام ذُ 

  حيث:واثئ  إلعمل إلفردية من نضج 

o  إجلوهرية؛ إملسائلحل 

o  مس توى إالتفاق؛و 

o  إملعلقة إليت ال تزإل حتتاج إ ىل حل.سائل عدد إمل و 

  صكوك()إل إلصكشلك. 

 مثال   مؤمتر دبلومايسيف  ،قرإر س يايسختاذ الاس تعدإد إحلايل ال. 

 عروضةإليارإت إمل ال عدإدإملفاوضات اةل حبإلاصة ا يف بدإية هذه إملذكرة وإملناقشات خدمت إلأس ئةل إليت طرحهتُ وإس تُ 
ىل خيارإت أأكرث تفصيال  وحتويلها جيري بعد ذكل تنقيحها إليت رفيعة إملس توى، إلمن إليارإت قليال   بوصفها عددإ   لتعكس  إ 

 .إلرفيع إملس توىيار إل عدد الاختالفات مضن 

ىل جل نفسها يف حتويل  أأيضا   إملعارف إلتقليديةجلنة ، قد تنظر ُذكر أ نفا   وكام كون ذلكل مزإاي وعيوب من وهجة تنة دإمئة. وقد إ 
ىل إحلإللجنة إدلإمئة كخيار حمدد قامئ بذإته، درج مسأأةل أأحصاب إملصلدة. ومل أ   ش ىتنظر  ومكة. نظرإ  لأهنا مسأأةل متيل أأكرث إ 

ذإ ما أأريد حتويل إللجنة  إالتفاق عىل واليهتا  حاجة إ ىليف إ ىل جلنة دإمئة، فا ن إدلول إلأعضاء س تظل  إملعارف إلتقليديةوإ 
 ومهنجية معلها وبرانمج معلها ونظاهما إدلإخيل.

 ]ييل ذكل إملرفقان[
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 إملرف  إلأول

 إلعمل إملس تقبيل – ليارإت إملمكنةإ

 مالحظات بدإئل خيار رفيع إملس توى إلرمق

جتديد إلوالية إحلالية  .أأ 1
 لفرتة زمنية حمددة.

يالء يوإصل برانمج إلعمل  وإلرتكزي مهية نفس إلأ إ 
عىل إلنحو أأساليب معل مماثةل بلك موضوع ل
 .عمول به حاليا  إمل

ميكن أأن تكون إلفرتة إلزمنية 
س نوإت، ثالث أأو س نتني 

 زمنيا   وأأن تتضمن جدوال  
للقرإرإت إلرئيس ية ملعاجلة 

 ابلطابعإملتعلقة إلشوإغل 
 إملفتوح للمفاوضات.

يالء نفس   .ب1 وإلرتكزي  إلأمهيةيوإصل برانمج إلعمل إ 
دة حملاوةل نق  أأساليب معل مُ بلك موضوع ولكن ل

سد إلثغرإت وحتقي  توإف  يف إل رإء. وميكن أأن 
 تشمل هذه إلأساليب إملنقدة ما ييل:

 أأفرقة عامةل 

 أأفرقة خربإء 

 درإسات 

 أأعاله. كام ورد
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 مالحظات بدإئل خيار رفيع إملس توى إلرمق

عدإد .أأ 2  /إختصاصاتوالية إ 
غرض ذإت جديدة 

 زمين. وإحض وحد

يرتكز عىل  إ  وإحد ا  /هدفتشمل إلوالية غرضا  
 ييل: ما

 أأهدإف/أأولوايت فرعية؛ 

  إلقرإر؛نقاط و 

  ختصيص إملوإرد من حيث و
 الاجامتعات/إلأايم.

يالءويوإصل برانمج إلعمل  وإلرتكزي مهية نفس إلأ  إ 
عىل إلنحو أأساليب معل مماثةل بلك موضوع ل
 .عمول به حاليا  إمل

 

ميكن أأن تكون إلفرتة إلزمنية 
س نوإت، ثالث أأو س نتني 

 زمنيا   وأأن تتضمن جدوال  
للقرإرإت إلرئيس ية ملعاجلة 

 ابلطابعإلشوإغل إملتعلقة 
 إملفتوح للمفاوضات.

يرتكز عىل  إ  وإحد ا  /هدفتشمل إلوالية غرضا    .ب2
 ييل: ما

 أأهدإف/أأولوايت فرعية؛ 

  نقاط إلقرإر؛و 

  ختصيص إملوإرد من حيث و
 الاجامتعات/إلأايم.

يالءويوإصل برانمج إلعمل  وإلرتكزي مهية نفس إلأ  إ 
اوةل سد حمل منقدةأأساليب معل بلك موضوع ل

ل متإلثغرإت وحتقي  توإف  يف إل رإء. وميكن أأن تش  
 ما ييل: عىل هذه إلأساليب إملنقدة

 أأفرقة عامةل 

 أأفرقة خربإء 

 درإسات 

 كام ورد أأعاله.

ُ   .ج2 ح برانمج إلعمل من أأجل إتباع هنج تدرجيي يف قِّّ ن
قابةل حل إملسائل يف مجموعات بناء عىل إلعمل 

دإرة إستنادإ   ىل  لال  ىل نضج إلنص وفرص إلتوصل إ  إ 
 إدلول توإف  يف إل رإء، مع إحلفاظ عىل أأولوايت

 :فقط( ثالعىل سبيل إمل )مثل إلأعضاء ومصاحلها، 

أأن يتضمن هذإ سوف يلزم 
 تكفل ما ييل:ل إلهنج ضامانت 

  إليت إلنتاجئ أأن
ما يف جمال تتحق  
لعمل ال ختل اب
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 مالحظات بدإئل خيار رفيع إملس توى إلرمق

   صدإر بيان إ يضايح عدإد وإ  من جانب إ 
أأعضاء إلويبو يعزز إلزتإهمم ابلعمل يف 

بطريقة  اتعو مجيع إملوض عربهذإ إجملال 
مصاحل مجيع  يمتوإزنة ترإع

 إملصلدة. أأحصاب

 .إختتام مفاوضات إملوإرد إلورإثية 

  إختتام مفاوضات إملعارف
إلتقليدية/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 

 إملتعلقة ابحلقوق إملعنوية.

  إختتام مفاوضات إملعارف
إلتقليدية/أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 

 قتصادية.إملتعلقة ابحلقوق الا

ذكل، وضع توصيات/مقرتحات ابلتوإزي مع و
 ال حرإز تقدم يف إلتدإبري غري إملعيارية.

 

إملس متر يف 
 إملوضوعات مجيع

  نتيجة أأن أأي
إحلقوق بشأأن 

إملعنوية للمعارف 
أأشاكل /إلتقليدية

إلتعبري إلثقايف 
ال ختل إلتقليدي 

ماكنية إلنظر اب  
إحلقوق  يف

 الاقتصادية

الاعرتإف  يضا  سوف يلزم أأ و 
فامي يتعل  ابملعارف إلتقليدية 

وأأشاكل إلتعبري إلثقايف 
أأن هناك مسائل إلتقليدي ب

 شامةل ذإت صةل.
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 مالحظات بدإئل خيار رفيع إملس توى إلرمق

ىل  تقس مي معل .أأ 3 إللجنة إ 
معل معل غري معياري و 

 يار يمع 

ال حرإز تقدم يف إلعمل  عامال   أأن تنشئ إللجنة فريقا  
ترشف وف غري إملعياري بدمع من أأمانة إلويبو. وس

إلعمل إملعياري وأأن يس متر إلعمل. هذإ إللجنة عىل 
 .إملعارف إلتقليديةحتت توجيه إجللسة إلعامة للجنة 

 

عياري إمل عمل غري لأأمانة إلويبو اب إللجنةُ تلكف أأن   .ب3
تف  إمل ختصاصات الاال حرإز تقدم عىل أأساس 

ىل إللجنة.تقدمي إلأمانة ل علاها مع   تقارير منتظمة إ 

 معلها عىل إملفاوضات إملعيارية.إللجنة تركز أأن 
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 إملرف  إلثاين

قلميية إلصكوك إدلولية إلتطورإت   إلصكوك إال 

بدء مناقشات بشأأن  1970قبل عام 
أأشاكل إلتعبري إلثقايف 

إلتقليدي/ أأشاكل إلتعبري 
 إلفوللكوري

إتفاقية برن محلاية إملصنفات إلأدبية 
وإلفنية، وثيقة س توكهومل، إملادة 

15(4 )(1967) 

 

قانون تونس إلمنوذيج بشأأن ح    1980 – 1970
 (1976) إملؤلف للبدلإن إلنامية

نشاء  إتفاق ابنغي إملتعل  اب 
إملنظمة إلأفريقية للملكية 

 (1977) إلفكرية

بدء مناقشات بشأأن  1985 – 1980
إملعارف إلتقليدية 
 وإملوإرد إلورإثية

إلأحاكم إلمنوذجية إملشرتكة بني 
وإليونسكو للقوإنني إلوطنية إلويبو 

بشأأن حامية أأشاكل إلتعبري 
إلفوللكوري من الاس تغالل غري 

إملرشوع وإلأفعال إلضارة 
 (1982) إلأخرى

 

توصية إليونسكو بشأأن صون إلثقافة   1990 – 1985
 (1989إلتقليدية وإلفوللكور )

 169إتفاقية منظمة إلعمل إدلولية رمق 
ة يف بشأأن إلشعوب إلأصلية وإلقبلي

 (1989إلبدلإن إملس تقةل )

 

 (1992إتفاقية إلتنوع إلبيولويج )  1995 – 1990

إتفاق إجلوإنب إملتصةل ابلتجارة من 
  (1994حقوق إمللكية إلفكرية )
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قلميية إلصكوك إلصكوك إدلولية إلتطورإت   إال 

نشاء برانمج إلويبو  2000 – 1995 إ 
الاس تكشايف إلرئييس 

بشأأن "قضااي  11رمق 
إمللكية إلفكرية إلعاملية" 

(1998 – 1999) 

بعثات إلويبو لتقيص 
إحلقائ  بشأأن إمللكية 

إلفكرية وإملعارف 
 – 1998إلتقليدية )

1999) 

قلميية بني  إملشاورإت إال 
إلويبو وإليونسكو بشأأن 

شاكل إلتعبري حامية أأ 
 (1999إلفوللكوري )

معاهدة إلويبو بشأأن إلأدإء 
 (1996وإلتسجيل إلصويت )

 

نشاء  2005 – 2000 إملعارف جلنة إ 
 (2000) إلتقليدية

إدلورة إلأوىل للجنة 
إملعارف 
 (2001) إلتقليدية

بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
 (2000إلأحيائية )

إملعاهدة إدلولية بشأأن إملوإرد إلورإثية 
 (2001إلنباتية للأغذية وإلزرإعة )

 (2001عام  بدأأت يفجوةل إدلوحة )

إالتفاقية إدلولية لصون إلرتإث إلثقايف 
 (2003غري إملادي )

 391قرإرإت جامعة إلأنديز 
(2000) 

إال طار إال قلميي محلاية إملعارف 
إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف 
إذلي وضعته أأمانة جامعة إحمليط 

 (2002إلهادئ )

إتفاقية إليونسكو بشأأن حامية وتعزيز   2010 – 2005
 (2005تنوع أأشاكل إلتعبري إلثقايف )

عالن إلأمم إملتددة بشأأن حقوق  إ 
 (2007إلشعوب إلأصلية )
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 ]هناية إملرف  إلثاين وإلوثيقة[

قلميية إلصكوك إدلولية إلتطورإت   إلصكوك إال 

حىت  – 2010
 إل ن

فاوضات إلقامئة بدء إمل
جلنة عىل إلنصوص يف 

 إلتقليديةإملعارف 

بروتوكول انغواي بشأأن إحلصول عىل 
 (2010إملوإرد وتقامس إملنافع )

معاهدة بيجني بشأأن إلأدإء إلسمعي 
 (2012إلبرصي )

بروتوكول سوإكومبوند للمنظمة 
قلميية إلأفريقية للملكية  إال 

 (2010إلصناعية )

حامية بشأأن  إال طارية ةإملعاهد
إملعارف إلتقليدية وأأشاكل 

جملموعة رأأس  إلثقايفإلتعبري 
 (2011إحلربة إمليالنزيية )


