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WIPO/GRTKF/IC/38/13 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018نومفرب  16 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون الثامنة الدورة
 2018ديسمرب  14إىل  10 جنيف، من

 الدول يف التقليدية املعارف حلماية خاصة أنظمة من يوجد ما بشأن الويبو ألمانة دراسة اقرتاح
 الويبو يف األعضاء

 وثيقة قدهما وفدا الوالايت املتحدة األمريكية والياابن

 مقدمة

الايت لولالبعثة ادلامئة من طلبا املية للملكية الفكرية )الويبو( تلقى املكتب ادلويل للمنظمة الع، 2018 نومفرب 15 يف .1

 المتست فيه تقدمي، الوالايت املتحدة األمريكية والياابنابلنيابة عن وفدي ، دلى منظمة التجارية العاملية املتحدة األمريكية

وهو  ،"الويبواقرتاح دراسة ألمانة الويبو بشأن ما يوجد من أنظمة خاصة محلاية املعارف التقليدية يف ادلول األعضاء يف "

الوارد يف " عن األنظمة الفريدة القامئة محلاية املعارف التقليدية اقرتاح خبصوص مواصفات إعداد دراسة" صنل  حمدثةنسخة 

ية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف احلكومية ادلولية املعن  اللجنةإىل ، WIPO/GRTKF/IC/37/16 الوثيقة

 .والثالثني الثامنة يك تناقشه يف دورهتا (عارفجلنة املالتقليدية والفوللكور )

 .املذكورحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل الاقرتاح ، الطلباس تجابة ذلكل و  .2

إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .3

 ابالقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة والنظر فيه.

]ييل ذكل املرفق[
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 الويبو يف األعضاء ادلول يف التقليدية املعارف محلاية خاصة أنظمة من يوجد ما بشأن الويبو ألمانة دراسة اقرتاح

التابعة  (عارفجلنة املواملعارف التقليدية والفوللكور )للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية اأنشئت 

موضوع حامية امللكية الفكرية واملعارف املعارف تناقش جلنة و . 2000للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف عام 

 .2001التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية منذ عام 

"تواصل ترسيع معلها أن اللجنة عىل  أنّ بوقّررت ، 2019-2018لثنائية ل والية إىل جلنة املعارف عامة للويبو ت امجلعية الوخّول

هبدف التوصل إىل اتفاق حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون إخالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ( فامي يتعلق 

". فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليديابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة وال

 ، حيث أن اللجنة ملكفة أيضا مبا ييل:جلنة املعارفاملعارف التقليدية عنرص هام يف مفاوضات و 

رتكزي س يكون معل اللجنة مستندا إىل ما أجنزته من معل، مبا يف ذكل املفاوضات القامئة عىل النصوص، مع ال"

الرئييس عىل التوصل إىل تفامه مشرتك للقضااي اجلوهرية، مبا يف ذكل التعاريف واملس تفيدون واملوضوع واألهداف 

ونطاق امحلاية، وما يه مواضيع املعارف التقليدية/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل، 

 ."لتقييدات والعالقة ابملكل العاممبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات وا

الفقرة )ج( من الوالية، مع إشارة  تذكر كام وتمتثل أساليب العمل السلمية يف إطار الوالية يف إدراج هنج قامئ عىل األدةل 

 من الوالية. )د( حس امب ورد يف الفقرة خاصة إىل إجراء وحتديث ادلراسات اليت تغطي الترشيعات احمللية

شعوب ال  شاغلتشمل الاس تجابة مل ني مجموعة معقدة من القضااي حتقيق التوازن باملعارف جلنة أولكت إىل  اليتاملهام من و 

، مع السامح ام غري املرخص للمعارف التقليدية، خاصة يف س ياق جتاريالاس تخدفامي خيص  اجملمتعات احمللية""و ةألصليا

الصناعة واملتاحف واحملفوظات واملكتبات  صاحلواحلفاظ عىل م املصدر، اجملمتعمن قبل  للمعارف التقليديةابالس تغالل النشط 

 وأحصاب املصلحة اآلخرين.

عدد من أعضاء الويبو يف قوانيهنم الوطنية أحاكماً محلاية املعارف التقليدية.  رجعىل مدى الس نوات العرشين املاضية، أدو 

 وآاثرها القابةل للقياس المكي. هتاتنفيذها وفعالي ةبيعلنطاق هذه القوانني وط  معقمن فهم أ املعارفجلنة  نتفعت وس  

للجنة  تحققمجع مزيد من املعلومات اليت س  و املعارف، ا جلنة أجنزهتل اليت عامة األحزمذا الاقرتاح إىل البناء عىل ه سعىي و 

مثل  ، ومدى تنفيذأس ئةل تتعلق بطبيعة هذه األنظمة يتضمن الاقرتاحو محلاية املعارف التقليدية.  خلاصةا نظمةلأل معقأ فهام

هذه أمثرهتا  س أو غريها من الفوائد اليتقابةل للقياالزااي عن امل، و هاكيفية تطبيق  ن، وأمثةل عإنفاذهاو هذه القوانني واللواحئ

 تنطبق. قد اتديقي ت أي اس تثناءات و عن ، و يس تخدمه امجلهورما ق عىل طبّ اكنت هذه القوانني ت  نما إو القوانني، 

محلاية  اصةخوطنية لواحئ  أوانني قو وضعت  ول األعضاء يف الويبو اليت، نقرتح أن تدعو أمانة الويبو ادلمراعاة ما س بقومع 

 املعارف التقليدية للرد عىل األس ئةل التالية:

  امحلاية اليت توفرهاوما نوع ايل، احل هانصّ  حبسباملعارف التقليدية، احئ و ل/اننيو عن ق تقدمي رشح موجزيرىج. 
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  شارة إىل األقسام فريىج اإلمات من قبل يف وثيقة أخرى للويبو، مت هذه املعلو قدّ  نإ -مالحظة

 ذات الصةل من تكل الوثيقة.

  ؟اللواحئ/قواننيال هنصوص علهيا يف هذما يه احلقوق والالزتامات والعقوابت األخرى امل 

  ؟اللواحئ/نيقوانال هملعارف التقليدية يف هذف اعرّ تكيف 

 املعارف التقليدية األجنبية واحمللية ابلتساوي؟ ل هذه القوانني/اللواحئتعامل ه 

 ؟تصدر ومىت  اللواحئ/قواننيال هرمق هذ ما 

  اللواحئ/هذه القواننيعىل ت أدخل  واترخي أي تعديالتتقدمي رمقيرىج. 

  ؟تدمعه الحئة تنفيذية لمعارف التقليدية، فهللقانون وجود يف حال 

  تنفيذها؟اترخي والتنفيذية  ةحئالالهذه  رمقإذا اكن األمر كذكل، يرىج ذكر 

  تسهم هذه القوانني/اللواحئ يف الابتاكر؟كيف 

  احئ التنفيذية؟و اللأو /و اللواحئ/قواننيال هإنفاذ هذجرى كيف 

 القرارات القضائية ذات الصةل ورشح احلقائق والنتاجئ ابختصار.يرىج ذكر ، إذا اكن األمر كذكل 

  ؟ )هل يوجد نظام لتوزيع املنافع عىل عىل املس تفيدين نزاهةو ع بعدل فجرى توزيع املناهل

 (املس تفيدين؟

  من خالل  ،عىل سبيل املثال يل للمجمتعات األصلية أو احمللية،تعويض ما اللواحئ/قواننيال ههذعن  جنمهل

 ، وما إىل ذكل؟النفاذ وتقامس املنافع، و قرارات قضائية أو إدارية

 التعويض املايل للك مثال. قميةذكر  الاستشهاد ابألمثةل مع ، يرىجإذا اكن األمر كذكل 

  أخرى قابةل للقياس للمجمتعات األصلية أو احمللية؟ عن منافع اللواحئ/قواننيال ههذ تأمثر هل 

  وكيفية قياسها. املنافع، ورشح طبيعة كذكل، يرىج تقدمي أمثةلإذا اكن األمر 

  يف السلع أو  من قبل امجلهورعادًة  ةس تخدمحقوقًا حرصية للمنتجات امل  اللواحئ/قواننيال هوفر هذتهل

 اإلنرتنت(؟ ىلع عتبااليت  سلععىل نطاق واسع )عىل سبيل املثال، ال  األساس ية املتوفرة

 يرىج تقدمي أمثةل.، إذا اكن األمر كذكل 

 اللواحئ الوطنية./القواننيحامية املعارف التقليدية مبوجب املطبّقة عىل الاس تثناءات  يرىج توضيح 
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ت ، وأن جتمع اإلجاابعضاء يف الويبو يف أقرب وقت ممكناألمانة أن تصدر اس تبيااًن من هذا القبيل إىل ادلول األإىل طلب يو 

الوثيقة وتعيد إصدارها  . وينبغي أن تس تمكل األمانة هذهإن أمكن  دورهتا القادمةاملعارف يفجلنة الواردة يف وثيقة لتنظر فهيا 

 .إجاابت إضافية تردأن و ، املعارف املس تقبليةجلنة دلورات 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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