
A 

 
WIPO/GRTKF/IC/40/14 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  24 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 األربعون الدورة
 2019 یونیو 21ٕاىل  17 منجنیف، 

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

 الويبو يف األعضاء

 وثیقة قد�ا وفدا الوال�ت املت�دة أ�مر�كية والیا�ن

 مقدمة
ال�ت لوالبعثة ا�امئة لمن طلبًا املیة للملكية الفكریة (الویبو) تلقى املكتب ا�ويل للمنظمة الع، 2019مایو  24 يف .1

، ا�متست فيه ٕا�ادة الوال�ت املت�دة أ�مر�كية والیا�ن�لنیابة عن وفدي ، �ى منظمة الت�اریة العاملیة املت�دة أ�مر�كية
"، ف التقلیدیة يف ا�ول أ�عضاء يف الویبواقرتاح دراسة ٔ�مانة الویبو �شأٔن ما یو�د من ٔأنظمة �اصة محلایة املعار تقدمي "

احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد  ، ٕاىل اللجنةWIPO/GRTKF/IC/39/12 �ىل النحو الوارد يف الوثیقة
 .أ�ربعني يك تناقشه يف دورهتا )عارفجلنة املالوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور (

 .املذ�ورحيتوي مرفق هذه الوثیقة �ىل �قرتاح ، ٔأ�اله لطلبلاس�ت�ابة و  .2

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام  .3
 �القرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثیقة والنظر فيه.

[یيل ذ� املرفق]
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 الویبو ٔ�مانة دراسة اقرتاح
 أٔنظمة من یو�د ما شأٔن� 

 الویبو يف أ�عضاء ا�ول يف التقلیدیة املعارف محلایة �اصة

التابعة  )عارفللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور (جلنة املأأ�شئت 
موضوع حامیة امللكية الفكریة واملعارف املعارف تناقش جلنة و . 2000للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) يف �ام 

 .2001التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي واملوارد الوراثیة منذ �ام 

"تواصل �رسیع معلها ٔأن اللجنة �ىل  أٔنّ بوقّررت ، 2019-2018لثنائیة ل والیة ٕاىل جلنة املعارف ت امجلعیة العامة للویبو وخّول
صل ٕاىل اتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونیة دولیة)، دون ٕا�الل بطبیعة النتي�ة (النتاجئ) ف� یتعلق هبدف التو 

". �مللكية الفكریة مبا یضمن امحلایة املتوازنة والفعا� للموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي
 ، حيث ٔأن اللجنة ملكفة ٔأیضا مبا یيل:جلنة املعارفاوضات املعارف التقلیدیة عنرص هام يف مفو 

س�یكون معل اللجنة مستندا ٕاىل ما ٔأجنزته من معل، مبا يف ذ� املفاوضات القامئة �ىل النصوص، مع الرتكزي "
الرئييس �ىل التوصل ٕاىل تفامه مشرتك للقضا� اجلوهریة، مبا يف ذ� التعاریف واملس�تفيدون واملوضوع وأ�هداف 

ونطاق امحلایة، وما يه مواضیع املعارف التقلیدیة/أٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي املؤه� للحامیة �ىل الصعید ا�ويل، 
 ."مبا يف ذ� النظر يف �س�تثناءات والتقيیدات والعالقة �مل� العام

الفقرة (ج) من الوالیة، مع ٕاشارة  تذ�ر  كامو�متثل ٔأسالیب العمل السلمية يف ٕاطار الوالیة يف ٕادراج هنج قامئ �ىل أ�د� 
 من الوالیة. (د) حس�� ورد يف الفقرة �اصة ٕاىل ٕاجراء وحتدیث ا�راسات اليت تغطي الترشیعات احمللیة

شعوب شا�ل ال حتقيق التوازن بني مجمو�ة معقدة من القضا� �شمل �س�ت�ابة مل املعارف جلنة ٔأولكت ٕاىل املهام اليت من و 
�س�ت�دام �ري املرخص للمعارف التقلیدیة، �اصة يف س�یاق جتاري، مع السامح ف� خيص  متعات احمللیة""ا� و ةٔ�صلیا

الصنا�ة واملتاحف واحملفوظات واملكتبات  صاحلواحلفاظ �ىل م املصدر،ا�متع من قبل �الس�تغالل النشط للمعارف التقلیدیة 
 ؤأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن.

�دد من ٔأعضاء الویبو يف قوانيهنم الوطنیة ٔأحاكمًا محلایة املعارف التقلیدیة.  رجن املاضیة، ٔأد�ىل مدى الس�نوات العرش�و 
 وأٓ�رها القاب� للقياس المكي. هتاتنفيذها وفعالی ةلنطاق هذه القوانني وطبیع معقمن فهم أٔ  املعارفجلنة  نتفعوس�ت 

للجنة  تحققومجع مزید من املعلومات اليت س� املعارف، ا جلنة ٔأجنزهتل اليت عامة ا�ٔ حزمهذا �قرتاح ٕاىل البناء �ىل  سعى� و 
یتضمن �قرتاح ٔأس�ئ� تتعلق بطبیعة هذه أ�نظمة، ومدى تنفيذ مثل و محلایة املعارف التقلیدیة.  اخلاصة لٔ�نظمة معقأٔ  فهام

هذه ٔأمثرهتا  و �ريها من الفوائد اليتقاب� للقياس أٔ الزا� عن امل، و ها�یفية تطبیق  ن، ؤأمث� عٕانفاذهاهذه القوانني واللواحئ و 
 تنطبق. قد اتدیقي ت ٔأي اس�تثناءات و عن �س�ت�دمه امجلهور، و ما ق �ىل اكنت هذه القوانني تطبّ  نما إ و القوانني، 

محلایة  �اصةوطنیة لواحئ أٔو انني قو وضعت ، نقرتح ٔأن تدعو ٔأمانة الویبو ا�ول أ�عضاء يف الویبو اليت مرا�اة ما س�بقومع 
 رف التقلیدیة للرد �ىل أ�س�ئ� التالیة:املعا

 وما نوع امحلایة اليت توفرها.ايل، نّصها احل حبسباملعارف التقلیدیة، لواحئ /تقدمي رشح موجز عن قوانني�ر�  •
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ο  شارة ٕاىل أ�قسام فري� االٕ مت هذه املعلومات من قبل يف وثیقة ٔأخرى للویبو، قدّ  نإ  -مالحظة
 ذات الص� من ت� الوثیقة.

 ؟اللواحئ/القوانني هما يه احلقوق و�لزتامات والعقو�ت أ�خرى املنصوص �لهيا يف هذ •
 ؟اللواحئ/القوانني هف املعارف التقلیدیة يف هذعرّ ت�یف  •
 هل تعامل هذه القوانني/اللواحئ املعارف التقلیدیة أ�جنبیة واحمللیة �لتساوي؟ •
 ؟صدرتومىت  اللواحئ/القوانني هما رمق هذ •

ο اللواحئ/هذه القوانني�ىل ٔأد�لت  دمي رمق و�رخي ٔأي تعدیالت�ر� تق. 
 ؟تدمعه الحئة تنفيذیةلمعارف التقلیدیة، فهل لقانون وجود يف �ال  •

ο  تنفيذها؟�رخي والتنفيذیة  ةالالحئهذه  رمقٕاذا اكن أ�مر كذ�، �ر� ذ�ر 
 �یف �سهم هذه القوانني/اللواحئ يف �بتاكر؟ •
 احئ التنفيذیة؟و اللو/ٔأو  اللواحئ/القوانني هٕانفاذ هذجرى �یف  •

ο .ٕاذا اكن أ�مر كذ�، �ر� ذ�ر القرارات القضائیة ذات الص� ورشح احلقائق والنتاجئ �ختصار 
ο  هل جرى توزیع املنافع بعدل ونزاهة �ىل املس�تفيد�ن؟ (هل یو�د نظام لتوزیع املنافع �ىل

 املس�تفيد�ن؟)
من �الل  ،�ىل سبيل املثال تعویض مايل للمجمتعات أ�صلیة ٔأو احمللیة، اللواحئ/القوانني ههذعن  جنمهل  •

 قرارات قضائیة ٔأو ٕاداریة، والنفاذ وتقامس املنافع، وما ٕاىل ذ�؟
ο  قمية التعویض املايل �لك مثال.ذ�ر ٕاذا اكن أ�مر كذ�، �ر� �ستشهاد �ٔ�مث� مع 

 ٔأخرى قاب� للقياس للمجمتعات أ�صلیة ٔأو احمللیة؟ عن منافع اللواحئ/القوانني ههذٔأمثرت هل  •
ο  و�یفية قياسها. املنافعٕاذا اكن أ�مر كذ�، �ر� تقدمي ٔأمث�، ورشح طبیعة 

يف السلع ٔأو  من قبل امجلهور�ادًة  ةس�ت�دمحقوقًا حرصیة للمنت�ات امل  اللواحئ/القوانني هوفر هذتهل  •
 إالنرتنت)؟ ىلع �تبااليت  سلعاملثال، ال  أ�ساس�یة املتوفرة �ىل نطاق واسع (�ىل سبيل

ο .�ٕاذا اكن أ�مر كذ�، �ر� تقدمي ٔأمث 
 اللواحئ الوطنیة./القواننيحامیة املعارف التقلیدیة مبوجب املطّبقة �ىل �ر� توضیح �س�تثناءات  •

وقت ممكن، ؤأن جتمع إال�ا�ت أ�مانة ٔأن تصدر اس�تبياً� من هذا القبیل ٕاىل ا�ول أ�عضاء يف الویبو يف ٔأقرب ٕاىل یطلب و 
. وینبغي ٔأن �س�تمكل أ�مانة هذه الوثیقة وتعید ٕاصدارها ٕان ٔأمكن  دورهتا القادمةاملعارف يفالواردة يف وثیقة لتنظر فهيا جلنة 

 .ٕا�ا�ت ٕاضافية تردٔأن و ، املعارف املس�تقبلیة�ورات جلنة 

 [هنایة املرفق والوثیقة]
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