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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون ةبعالساالدورة 

 1024أأبريل  4اإىل مارس  14جنيف، من 
 
 

 املقرتحة املتداخلة القضاياأشكال التعبري الثقايف التقليدي: بعض املعارف التقليدية و

عدادمن  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف سعادة السفري واين ماكوك، رئيس  اإ
 التقليدية والفوللكور

الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكيةلربانمج معل  طبقا .2
ابملعارف  املرتبطة املتداخةل القضااي، ستنطوي ادلورة السابعة والعرشون للجنة عىل النظر يف 1024)اللجنة( لعام والفوللكور

 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

ك، ورقة غري رمسية تربز وهجات نظر الرئيس بشأأن بعض رئيس اللجنة، سعادة السفري واي ماكو  أأعد  ولهذا الغرض  .1
ة الرئيس غري الرمسية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وتتضمن ورقابملعارف التقليدية/ املرتبطةاحملمتةل  املتداخةل القضاايمن 

: مرشوع حامية املعارف التقليدية)" WIPO/GRTKF/IC/27/4 ، أأحاكم الوثيقتنيجنبا اإىل جنب، جدول يعرض
ت الورقة غري وأأِعد   "(.حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد)" WIPO/GRTKF/IC/27/5"( ومواد

لتيسري املقارنة بني الوثيقتني املذكورتني. وبناء عىل طلب الرئيس س تعد  الأمانة نسخا من الورقة غري الرمسية وتتيحها الرمسية 
 للمشاركني يف اللجنة.

 الرئيس ملخصا عن الورقة غري الرمسية يرد يف مرفق هذه الوثيقة. كام أأعد   .3

ىل الإحاطة علام هبذه  .4 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 الوثيقة ومرفقها.

]ييل ذكل املرفق[
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ها الرئيس بشأأن  ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  املرتبطة القضاايملخص الورقة غري الرمسية اليت أأعد 
 التقليدي

دت اللجنة ، سابقا، أأربع  .2 اليت  القضاايتتعلق ابلس ياسة العامة واتفقت عىل رضورة منحها الأولوية يف سمل   قضاايحد 
 يه: موضوع امحلاية، واملس تفيدون، ونطاق امحلاية، والاس تثناءات والتقييدات. القضاايتس تدعي الاهامتم، وتكل 

املتعلقة ابلس ياسة العامة بشلك منفصل، ومواز يف أ ن واحد، فامي  القضاايويف املايض، اكنت اللجنة تنظر يف تكل  .1
ىل أأوج  التشاب  املوجودة بني مرشوع املواد ااخاصة يتصل ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  الثقايف التقليدي. وابلنظر اإ
ة، أأن يُنظر يف  ابملعارف التقليدية ومرشوع املواد ااخاصة ل مر  بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي طلبت امجلعية العامة، لأو 

 الثقايف التقليدي."أأشاكل التعبري ابملعارف التقليدية/ املرتبطة املتداخةل القضااي"

حراز املزيد من التقدم يف  .3 ىل القضااي املتداخةل الأساس ية اليت ل تزال عالقة وحتول دون اإ وأأود  أأن أأسرتعي الانتباه اإ
ىل النصوص. وس يكون من الصعب، يف  صياغة مرشوع املواد رأأيي، امليض قدما ب املفاوضات اليت جترهيا اللجنة ابلستناد اإ

تقليدية و/أأو مرشوع املواد ااخاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي دون تسوية تكل القضااي املتداخةل ااخاصة ابملعارف ال 
النص املتعلق ابملعارف التقليدية والنص املتعلق  ااي اليت أأقرتهحا تدخل مضنالأساس ية، أأو توضيحها عىل الأقل. وبعض القض
)تداخل أأفقي( و/أأو تندرج يف مجمل، أأو معظم، مواد أأحد النصني عىل الأقل بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل حد سواء 

التعم ق يف مقارنة النصني بطريقة النقاش حول القضااي املتداخةل يف ادلورة السابعة والعرشين  . كام قد يسه ل)تداخل أأفقي(
ىل احامتل موافقة  تعبري من النص ااخاص بأأشاكل ال  أأسلوبأأو  تعبري اقتباسعىل  اللجنةمبارشة وتفاعلية، مبا يفيض، مثال، اإ

  النص ااخاص ابملعارف التقليدية، والعكس ابلعكس.يف الثقايف التقليدي لإدراج 

دهتا: .4  وفامي ييل القضااي املتداخةل اليت حد 

 ( معىن لكمة "تقليدي"؛2)

 ( واملس تفيدون من امحلاية، ل س امي دور ادلول أأو "الكياانت الوطنية"؛1)

 يعة احلقوق، مبا يف ذكل معىن لكميت "المتكل  غري املرشوع" و"سوء الاس تخدام"؛طب و ( 3)

 و/أأو املنترشة عىل نطاق واسع. الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور ( ومعاجلة املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري4)

 ةل الأخرى يك يُنظر فهيا.والقامئة ليست مكمتةل ابلرضورة وقد ترغب الوفود يف اقرتاح بعض القضااي املتداخ .5

دهتُ قضية وخبصوص لك  .6 املرتتبة ذكل، ال اثر  أأمكنا أأعرض يف الورقة غري الرمسية أأيضا، حيام من القضااي اليت حد 
ىل ااخيارات املتاحة ملعاجلهتا. علهيا  والُُنج الرئيس ية لتناولها، وأأحاول الإشارة اإ

هذه الوثيقة الإعالمية والورقة غري الرمسية يف  اس تعاملللجنة يف وقد يرغب املشاركون يف ادلورة السابعة والعرشين  .7
 كوثيقيت معل.املذكورتني لن تُس تخدما  الوثيقتنيكام يرون  مناس با، مع مراعاة أأن  حتضريمه لدلورة

 ]هناية املرفق والوثيقة[


