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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  2 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون السابعة الدورة
ىل  27جنيف، من   2018أأغسطس  31اإ

 التقليدية املعارفأن خبصوص مواصفات دراسة بش اقرتاح
 الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ابمسالأوروبية،  املفوضية تقدميمن وثيقة 

 مقدمة

، املفوضية الأوروبيةتلقى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، طلبا من ، 2018يوليو  30يف  .1

وص مواصفات اقرتاح خبصاقرتاحًا معنواًن " ، المتست فيه أأن تقدم من جديدالاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهابمس 

ىل ادلورة السابعة والثالثني للجنة احلكومية دراسة بشأأن املعارف التقليدية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية " اإ

 .كوثيقة معل( احلكومية ادلولية )اللجنة واملعارف التقليدية والفوللكور

ليه، كام اس ُتمل وبناءً  .2  .عىل الطلب املذكور أأعاله، حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل الاقرتاح املشار اإ

ىل الإحاطة علام  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ

 .ابلقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة والنظر فيه

[ييل ذكل املرفق]
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 بشأأن املعارف التقليدية اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة

للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  2018/2019( من ولية جمراعاًة للمهنج القامئ عىل الأدةل املذكور يف الفقرة )

ىلو  )اللجنة احلكومية ادلولية(،واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  الفقرة )د( من تكل  مع الإشارة بوجه خاص اإ

عداد/حتديث عىل رصاحةً  ع هنجًا قامئًا عىل الأدةل، وتنص  الولية اليت تض اليت تغطي جوانب من بيهنا الأمثةل ادلراسات  اإ

واعرتافا ابلزتام أأعضاء الويبو بتوصيات جدول أأعامل التمنية، تطلب  املتعلقة ابلتجارب الوطنية، مبا فهيا الترشيعات احمللية،

مبشاركة كبري اخلرباء الاقتصاديني، عىل دراسة حول التجارب الوطنية اللجنة احلكومية ادلولية من الأمانة أأن تعمل، 

 والترشيعات واملبادرات احمللية فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية.

وينبغي أأن تركز ادلراسة عىل الترشيعات واملبادرات املعمتدة مؤخرا يف جمال املعارف التقليدية معوما يف ادلول الأعضاء يف 

 عىل املس توى الإقلميي.الويبو أأو 

ىل املواد املتاحة وادلراسات اليت س بق وأأن أأجنزهتا الأمانة.  وينبغي أأن تستند ادلراسة قدر الإماكن اإ

سهام يف مناقش  ات اللجنة احلكومية ادلولية، ينبغي لدلراسة أأن تكفل:ولالإ

 حتليل الترشيعات الوطنية والأمثةل امللموسة عن املوضوعات القابةل للحامية واملوضوعات اليت ل تُطلب حاميهتا؛ 

  احلقوق.ومراعاة خمتلف التدابري اليت ميكن اختاذها، قد يكون بعضها قامئا عىل التدابري والبعض الآخر قامئا عىل 

 أأنظمة حقوق امللكية الفكرية احلالية

قلميية  ينبغي أأن تكفل ادلراسة عىل وجه التحديد وكحد  أأدىن حتليل تكل القوانني واللواحئ والتدابري والإجراءات الوطنية والإ

 عىل أأساس ما ييل:اخلاصة ابمللكية الفكرية وعالقهتا حبامية املعارف التقليدية 

 كيف تس تعمل أأنظمة حقوق امللكية الفكرية احلالية يف حامية املعارف التقليدية؟ 

 ما هو دور ترشيعات العالمات التجارية والتصاممي وحق املؤلف والأرسار التجارية والبياانت اجلغرافية؟ 

 ما يه التعاريف الأساس ية؟ 

 ما هو نطاق امحلاية ومن مه املس تفيدون؟ 

 ذاكء الوعي؟ ج لس تعامل أأنظمة حقوق امللكية الفكرية احلالية؟ هل حتق ق اإ  كيف يروَّ

 أأنظمة بديةل )حلقوق امللكية الفكرية أأو غريها(

 يف حال القوانني والتدابري والقواعد والإجراءات اخلاصة:

 الأثر الاقتصادي وما هو  ما يه أأهداف الس ياسة العامة وهل أأثبتت الصكوك فائدهتا يف هذا املضامر؟

 ؟امجلاعات الأصلية واحملليةعىل  ذلكل والاجامتعي والثقايف

 ت تعاريف أأساس ية مثل املعارف التقليدية، والتقليدي، والمتكل غري املرشوع، والنطاق، واملس تفيدون؟كيف وضع 
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  ِّفت خمتلف املس توايت هل من أأمثةل عن كيفية تطبيق هذا املهنج متعدد املس توايت عىل أأرض الواقع؟ وكيف عر 

 وكيف ميكن المتيزي فامي بيهنا؟

 ىل خمتلف أأحصاب املصلحة؟ كيف يُضمن اليقني القانوين ابلنس بة  اإ

 كيف حوفظ عىل املكل العام؟ 

 قواعد البياانت

 ما يه قواعد البياانت املوجودة حاليا وكيف تُس تعمل؟ وما هو دور أأحصاب املصلحة؟ 

  التجارب الوطنية يف املكتبات الرمقية للمعارف التقليدية، مثل املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية للهند، ووقعها

جراءات رفض الرباءات، وخصوصا عىل تقيمي معيار اجلدة والنشاط الابتاكري.امل  لموس عىل طلبات الرباءات واإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[ 


	اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور
	مقدمة
	اقتراح بخصوص مواصفات دراسة بشأن المعارف التقليدية
	أنظمة حقوق الملكية الفكرية الحالية
	أنظمة بديلة (لحقوق الملكية الفكرية أو غيرها)
	قواعد البيانات



