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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
 2015 أأكتوبر 14اإىل  5من جنيف، 

 
 

املسائل املتعلقة باللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف بعض 
 اجلمعية العامة للويبو : اقرتاح الواليات املتحدة األمريكية إىلالتقليدية والفولكلور

عداد  مانةوثيقة من اإ  الأ

مجةل أأمور مهنا ترد نسخة منه يف املرفق، طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  2015سبمترب  3بتارخي  بالغيف   .1
اتحة اقرتاحه املعنون " بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف اإ

ة والأربعني )ادلورة العادية الثانية والعرشين( للجمعية السابعخالل ادلورة كوثيقة معل للمناقشة " التقليدية والفوللكور
 .للويبو العامة

ن  .2 ىل النظر  امجلعية العامة للويبواإ مدعوة اإ
 يف البالغ الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

 ادلكتور فرانسس غري
 مدير عام

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20 
Switzerland 

 2015سبمترب  3

 الس يد ادلكتور غري،

تطلب الولايت املتحدة ، Rev.3 (FE) 399الوراد يف مطبوع الويبو رمق  ( من النظام ادلاخيل العام للويبو4)5وفقًا للامدة 
دراج  ني لدلول الأعضاء يف الويبو سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلس حات التالية )املرفقة طيه( يف جدول أأعامل الاقرتااإ

ىل  5)جنيف،  طار بنود جدول الأعامل املعنية أأو بوصفها بنود أأعامل 2015أأكتوبر  14اإ ( بوصفها اقرتاحات تُدرس يف اإ
 جديدة عند الاقتضاء:

 الرباءات: بعض املسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة؛ مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن -

 مجعية احتاد مدريد: بعض املسائل املتعلقة ابحتادي مدريد ولش بونة؛ -

امجلعية العامة للويبو: بعض املسائل املتعلقة بلجنة الويبو ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  -
 اجلغرافية؛ واملؤرشات

دارة  -  ؛وثيقة جنيف لتفاق لش بونةامجلعية العامة للويبو: بعض املسائل املتعلقة ابإ

للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية اب امجلعية العامة للويبو: بعض املسائل املتعلقة -
 .واملعارف التقليدية والفوللكور

عادة ت ( حبيث ترد WO/55/1 Prov.2رتيب بنود مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة وتطلب الولايت املتحدة أأيضًا اإ
ىل  19د " )البنو خدمات امللكية الفكرية العاملية " مزيانية الويبو اعامتدًا كبريًا قبل  ا تعمتد علهمن جدول الأعامل( اليت 23اإ
 من جدول الأعامل(. 11و 10" )البندان مسائل الربانمج واملزيانية والرقابة "

عادة ترتيب بنوده بناء عىل هذا الطلب. دراج البنود املذكورة واإ ل ابإ  وأأرجو موافايت بنسخة من مرشوع جدول الأعامل املعدَّ

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحرتام،

 ]التوقيع[

 ديبورا لشيل جونسون
 امللحقة املعنية بشؤون امللكية الفكرية 

 رة العامليةمنظمة التجابعثة الولايت املتحدة يف 

 املرفقات
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  بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
 واملعارف التقليدية والفوللكور

 امجلعية العامة للويبواقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية اإىل 

 مقدمة

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية اللجنة ما انفكت الولايت املتحدة تلزتم بعمل 
سهامًا جلياًل ومتعاونة مع مجيع ادلول الأعضاء تعاواًن بناءًا  والفوللكور نشاهئا مسهمة فيه اإ حتقيق نتيجة  بغية)اللجنة( منذ اإ

ننا نسمل بدور امليس  طار ولية اللجنة. واإ  من أأجلين يف تنظمي املناقشات بشأأن ولية اللجنة تنظامً فعاًل مقبوةل للجميع يف اإ
 ينفريق خرباء خمصص دون الإخالل مبناقشات امليس الإسهام يف تقدهما. وتقدم الولايت املتحدة اقرتاح استبدال اللجنة ب

ن اقرتاح الولايت املتحدة هو مثار معلية تأأمل، أأجريت ابلتشاور سهامًا فها. واإ منا اإ مع مشاركني أ خرين يف اللجنة، بشأأن  واإ
ىل اهنيار برانمج العمل يف العام املايض اإىل  حىت. ويعزى تعجيل مسار العمل 2015-2014هجود اللجنة حىت الثنائية  أأدى اإ

ىل اتفاق يف ال راء بشأأن قضااي رئيس ية مهنا أأهداف اللجنة ومباد ها، ومسأأةل امحلاية، ونطاق امحلاية، ؤ عدم التوصل اإ
واملس تفيدون، والاس تثناءات. ولعل قرارات اللجنة اليت تتخللها أأقواس كثرية خري دليل عىل أأن هذه القضااي مل حتسم بعد 
عداد دراسات جديدة  ن مل تكن مجيعها. وهيدف اقرتاح الولايت املتحدة تنظمي ندوات واإ ىل العديد من الوفود اإ ابلنس بة اإ

خرباء خمصص بغية معاجلة املفاهمي الأساس ية واملس تعرضة خالل الثنائية املقبةل اإىل وحتديث ادلراسات القدمية وتأأليف فريق 
ىل اتفاق بشأأن القضااي العالقة اليت ما فتئت ادلول الأعضاء يف الويبو تناقشها منذ  حتقيق الهدف املنشود أأي التوصل اإ

 س نوات عدة.

 املناقشات والاقرتاح

 2000 يف عام )اللجنة( ة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوراللجنة احلكومية ادلولية املعنينشئت أ  
حمفاًل تدور فيه املناقشات فام بني ادلول الأعضاء حول املوضوعات الرئيس ية الثالثة اليت حددهتا خالل املشاورات بوصفها "

وحامية املعارف  "2لنفاذ اإىل املوارد الوراثية واقتسام املنافع؛ "ا "1أأل ويه قضااي امللكية الفكرية اليت تثار يف س ياق "
وُجددت ولية اللجنة منذ  1وحامية أأشاكل التعبري الفوللكوري". "3التقليدية سواء اكنت مرتبطة بتكل املوارد أأو مل تكن؛ "

البدلان الأفريقية ابنتظام ملواصةل حمفل املناقشات هذا. وعىل غرار ما ورد يف اقرتاح مجموعة  2000عام 
(WO/GA/47/16 ىل اتفاق بشأأن جدوى نشاء اللجنة من التوصل اإ (، جعزت ادلول الأعضاء بعد مخسة عرش عامًا عىل اإ

الفكرية فام خيص امحلاية اخلاصة للمعارف التقليدية وأأشاكر التعبري الثقايف التقليدي أأو وضع قواعد جديدة بشأأن امللكية 
فكرية اليت تثار يف س ياق املوارد الوراثية. وعىل الرمغ من املناقشات املطوةل اليت أأجرهتا اللجنة عىل ملعاجلة قضااي امللكية ال

ىل اتفاق بشأأن أأي من املشالكت املزمع حلها ول بشأأن الأهداف أأو املبادئ اليت قد تربط عدة مدار س نوات ، مل يُتوصل اإ
 ية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليد

حراز تقدم ملحوظ أأساسًا  ىل اتفاق بشأأن املشلكة اليت حتاول اللجنة حلها.  اإىلويرجع جعز اللجنة عن اإ عدم التوصل اإ
ذن اوحياجج البعض بأأن املشلكة يه اس تخدام أ خرين  هبا فريد علهم بعض أ خر بأأن املعارف لكها ليس احصأأ ملعارف دون اإ

حد وبأأنه توجد معايري دولية تؤطر املعارف اململوكة. ول يوجد كذكل أأي اتفاق عىل جدوى توس يع نطاق املوضوع ملاكً لأ 
القابل للحامية )وتقليص نطاق املكل العام(. ومل تسرتشد مناقشات اللجنة حىت ال ن بأأمثةل حمددة مس متدة من جتارب وطنية 

فام خيص  لرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف والتصاممي الصناعية(أأو ترشيعات داخلية )غري الترشيعات املتعلقة اب
حدى القضااي الرئيس ية غري احملسومة يف ع اليت ل تُراد لها امحلايةيواضيع القابةل للحامية واملواض املمسائل أأساس ية مثل  . وتمكن اإ

                                                
1

 .WO/GA/26/6من الوثيقة  14انظر الفقرة  
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طار الهنج اخلاص. وسلطت مناقشات اللجنة الضوء أأي ضًا عىل الاختالفات الكبرية القامئة بني منظور حتديد املس تفيد يف اإ
وبعض ادلول الأعضاء يف الويبو فام خيص متكل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  اجملمتعات الأصلية

 واس تخداهما مبا يف ذكل الأثر السليب لوضع معايري دولية جديدة عىل حرية التعبري.

دور وضع القواعد واملعايري دون الامتثال لتوصيات جدول التمنية بشأأن أأنشطة وضع القواعد  تولهاوعرقل تقدم اللجنة 
رشاك مجيع الأطراف املعنية يف هذا املسار، وحامية  تواملعايري اليت ورد فها رضورة مراعاة املوازنة بني التاكليف واملزااي، واإ

منا بدأأت تشكك يف وجوده دون سابق املكل العام. فعىل الرمغ من هذه التوصيات، مل تر  اعِ اللجنة مسأأةل حامية املكل العام واإ
ىل أ راء أأحصاب احلقوق احملمتلني ولكهنا مل ترشك يف مساراهتا بوجه عام  ىل أأن اللجنة اس متعت اإ نذار. وجتدر الإشارة اإ اإ

 لعام.املوس يقيني والفنانني وغريمه من اجلهات اليت ستتأأثر سلبًا من تقليص نطاق املكل ا

ضافة اإىل ذكل، لزامية تنص عىل رشوط جديدة لأهلية احلصول عىل براءة عن مراعاة  واإ برام معاهدة اإ ىل اإ جعز ادلاعون اإ
الهنوج اخملتلفة اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء يف تنظمي اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

جنازا واوأأغفل ،التقليدي ت بعض الهنوج الأخرى. ولعل سن قوانني تنظميية وطنية خارج نظام الرباءات خري سبيل لتعظمي اإ
فعالية الانتفاع ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية حبيث ل تنشأأ حاةل من الشك القانوين يف نظام الرباءات. وفضاًل عن 

عد البياانت يف منع املنح اخلاطئ للرباءات اس تجابة مالمئة ذكل، يعدُّ تناول س بل حتسني حفص الرباءات من خالل دور قوا
 لشواغل منح الرباءات خطأأً.

نسان يصعب تقيميها موضوعيًا.  ىل ما ينطوي عليه معلها من قضااي حقوق اإ وأأخريًا، تعزى وترية التقدم البطيئة يف اللجنة اإ
ضعاف فعىل سبيل املثال، قد يؤدي اقرتاح منح بعض الأشخاص أأو الفئات حقو  ىل اإ ق ملكية فكرية بناء عىل هويهتم اإ

أأشاكل المتيزي اكفة. ولكن كيف ميكن  درءمبادئ القانون ادلويل املرخسة يف الإعالن العاملي حلقوق الإنسان وادلاعية اإىل 
م التقاليد الثقافية احملددة وفقًا ل  ذا اكن اجملمتع املعين يقس ِ جملموعات الاجامتعية تقس مي اللجميع أأن يشاركوا ابلتساوي يف جممتعاهتم اإ

ومل تمتكن اللجنة من التفاق عىل املس تفيدين من التفاق ادلويل املقرتح.  ؤالالس اهذعىل الفرعية؟ ل يوجد رد واحض 
جراء حتليل مس تفيض لهذه املسأأةل.  وعليه، قد يتس ىن لفريق خرباء خمصص اإ

طار حيسن الفعاوينبغي  لية وتتفق عليه مجيع ادلول الأعضاء. وسعيًا اإىل حتقيق تقدم ملعاجلة هذه القضااي أأن تسفر عن اإ
، نرى رضورة يف تغيري أأسلوب معل اللجنة 2000ملموس يف العمل املتعلق ابملوضوعات الهامة اليت لُكفت هبا اللجنة يف عام 

وجه عام، توجد أ ليات أأفضل من تغيريًا جوهراًي عوضًا عن الاكتفاء بتجديد ولية اللجنة. وعىل غرار ما ُذكر بشأأن احلومكة ب
ن جراء مناقشات جمدية. واإ اتحة اإ ىل اتفاق عىل هذه القضااي املعقدة واإ مل تيس  عقد اجامتعات منتظمة للجنة بغية التوصل اإ

ىل أ ليات أأخرى.  اجامتعات اللجنة حتقيق هذا التقدم، تعني اللجوء اإ

عداد دراسات بشأأن موضوعات حمددة فعق د اجامتع خرباء من خمتلف الأقالمي ملناقشة نتاجئ هذه ونرى أأن عقد ندوات واإ
مانة أأن تنظم سلسةل متواصةل من  الندوات وادلراسات )فريق اخلرباء اخملصص( سيسهم يف حتقيق التقدم املنشود. وميكن للأ

شاكل التعبري الثقايف أأ حامية وحامية املعارف التقليدية و  ملوارد الوراثيةاب املرتبطةجوانب امللكية الفكرية الندوات بشأأن 
دراج املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  التقليدي وتأأثري هذه امحلاية عىل احلياة الثقافية للمجمتعات فضاًل عن رشوط اإ

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املكل العام، مث تقدمي تقرير موجز عن هذه الندوات.
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ة اخلرباء من خمتلف الأقالمي أأن تنظر يف نتاجئ الندوات ومعل اللجنة وأأن تتبادل ، ميكن جملموع2017-2016وخالل الثنائية 
أأشاكل حامية ابملوارد الوراثية وحامية املعارف التقليدية و  املرتبطةوانب امللكية الفكرية جب املتعلقةال راء يف مجيع املشالكت 

يدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحصول عىل التعبري الثقايف التقليدي فضاًل عن حتديد أأنواع املعارف التقل 
ىلاية مقارنًة بتكل املؤهةل لالس تخدام العام. وس يجمتع فريق اخلرباء اخملصص ملدة أأربعة أأايم وسي امحل ن أأمكن،  سعى اإ التفاق، اإ

أأشاكل التعبري حامية عارف التقليدية و عىل املشالكت املتعلقة جبوانب امللكية الفكرية املرتبطة ابملوارد الوراثية وحامية امل
مجموعة من الأمثةل عىل هذه املشالكت املتفق علها. وفضاًل عن ذكل، ميكن لفريق اخلرباء اخملصص  مع تقدميالثقايف التقليدي 

طار اللجنة دون جدوى:  أأن يسعى اإىل حتديد اس تجابة مقبوةل للمسائل التالية اليت نوقشت يف اإ

 التقليدية" أأو "أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"؟ ما يه "املعارف "1"

هل تعدُّ "املعارف التقليدية" أأو "أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" متاحة للجمهور أأو منترشة عىل نطاق واسع  "2"
 يف املكل العام؟ مىت تدرج املوارد الوراثية يف املكل العام؟

 خدام"؟ما هو "المتكل غري املرشوع" و"سوء الاس ت "3"

 وميكن لفريق اخلرباء اخملصص أأن يؤدي املهام التالية:

 اس تخالص ادلروس املس تفادة من التجارب الوطنية؛ "4"

قلميية. هل أأثبتت أأي مهنا جدواها يف حتقيق الأهداف املنشودة مهنا؟  "5" النظر يف الصكوك القانونية الوطنية والإ
 ؟ها؟ هل ترتبت أأي أ اثر سلبية علهل جنحت هذه الهنوج يف الأنظمة الوطنية؟يف أأي جمال؟ من املس تفيد 

 تقيمي جتارب تنفيذ بروتوكول انغواي. "6"

ىل   .مبا يطلبه من مساعدة تقنية فريق اخلرباء اخملصص تزويدوندعو الأمانة اإ

ىل البت فام ييل: ن امجلعية العامة مدعوة اإ  اإ

اللجنة احلكومية ادلولية  عدم جتديد ولية "1"
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف املعنية 

 ؛17/2016للثنائية  التقليدية والفوللكور

مترار الربانمج  "2" يف تنظمي ندوات  4اس 
 واإعداد دراسات؛

نشاء مجموعة خرباء خمصصة من خمتلف  "3" اإ
قالمي )فريق اخلرباء اخملصص( لتحديد املشالكت  الأ

الصعيد ادلويل احملمتةل وس بل حلها احملمتةل عىل 
لها أأعاله.  وتناول املسائل والقضااي املشار اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


