مذكرة إعالمية



ألغرإض إدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية
من إعدإد إاين غوس ،رئيس إللجنة إحلكومية إدلولية
مقدمة
ّ .1مر أأكرث من عامني منذ أأن تناولت إللجنة إحلكومية إدلولية موضوع إملعارف إلتقليدية يف أخر إجامتع رمسي عقدته
بشأأن ذكل إملوضوع (إدلورة إلسابعة وإلعرشون للجنة إحلكومية إدلولية) يف مارس /أأبريل  .2014ويشمل برانمج إلعمل
إحلايل للجنة إحلكومية إدلولية دورتني حول إملعارف إلتقليدية :إدلوراتن إحلادية وإلثالثون وإلثانية وإلثالثون .وملساعدة إدلول
إ ألعضاء عىل إلعدإد لدلورة إحلادية وإلثالثني وابلنظر إىل إلفرتة إلطويةل إليت مضت منذ أخر دورة بشأأن إملعارف إلتقليدية،
عددت هذه إملذكرة إلعالمية إلقصرية و ّ
أأ ُ
مضنُتُ ا ما ييل:


ملخص عن إلعمل إذلي إضطلعت به إللجنة إحلكومية إدلولية منذ إس ُتالل إملفاوضات إملستندة إىل إلنصوص يف
عام 2010؛



وإلعنارص إلرئيس ية لولية إللجنة إحلكومية إدلولية يف إلثنائية 2017-2016؛



وملخص عن إلقضااي إجلوهرية إليت أأرى أأنه ينبغي أأن تنظر فهيا إدلول إ ألعضاء خالل إدلورة إحلادية وإلثالثني
للجنة إحلكومية إدلولية؛



وملخص عن إلقضااي إ ألخرى إليت ميكن أأن تنظر فهيا إللجنة إحلكومية إدلولية يف دورهتا إحلادية وإلثالثني ،علام بأأن
معاجلة تكل إلقضااي تُعترب اثنوية مقارنة ابلقضااي إجلوهرية.

 .2وهذه إملذكرة عبارة عن وثيقة وقائعية وإعالمية وليس لها أأية طبيعة رمسية مع ّينة .وأأؤ ِّكّد عىل أأن  ل إلرإء إليت قد
تُبدى يف هذه إملذكرة يه أرإيئ إخلاصة ول خت ّل مبوإقف أأي من إدلول إ ألعضاء خبصوص إلقضااي إملطروحة للنقاش.
إملفاوضات إملستندة إىل نصوص إملعارف إلتقليدية
 .3أأجرت إللجنة إحلكومية إدلولية ،منذ عام  ،2010مفاوضات مستندة إىل إلنصوص بغرض إلتوصل إىل إتفاق بشأأن
نص صك قانوين دويل (نصوص صكوك قانونية دولية) يضمن إمحلاية إلفعاةل للمعارف إلتقليدية (وكذكل للموإرد إلورإثية
و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي).
 .4وإستند معل إللجنة إحلكومية يف إلثنائية  ،2011/2010بدءإ بدورهتا إلسادسة عرشة ،إىل إلعمل إذلي أأجنزته حىت
ذكل إلوقتّ .
وشّكت إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/9/5أأساس ذكل إلعمل .ومشل برانمج إلعمل لتكل إلثنائية فريقا
عامال ما بني إدلورإت يُعىن ابملعارف إلتقليدية عقد إجامتعه يف فربإير  2011ووضع إلطار إلالزم للمناقشات إخلاصة
ابملعارف إلتقليدية .وإس ُتعرضت حصائل ذكل إلعمل وعُدّ لت يف إجامتعي إللجنة إحلكومية إدلولية إلالحقني
(إدلوراتن إلثامنة عرشة وإلتاسعة عرشة).
 مالحظة من أأمانة إلويبو :ابلنظر إىل مرور أأكرث من عامني عىل تناول إللجنة إحلكومية إدلولية موضوع إملعارف إلتقليدية بطريقة مركزة (اكن ذكل يف إدلورة
إلسابعة وإلعرشين للجنة إحلكومية إدلولية إملعقودة يف مارس /أأبريل  )2014وعدم تركزي إللجنة إحلكومية إدلولية سوى عىل أأربع موإد رئيس ية منذ عام ،2012
أأعد رئيس إللجنة إحلكومية إدلولية ،إلس يد إاين غوس ،هذه إملذكرة إلعالمية لنعاش ذإكرة إملندوبني خبصوص خلفية إلوثيقة WIPO/GRTFK/IC/31/4
وإلقضااي إ ألساس ية إملتعلقة ابمللكية إلفكرية وإملعارف إلتقليدية.
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 .5ومشلت إلثنائية  2013/2012دورتني موضوعيتني بشأأن إملعارف إلتقليدية :إدلوراتن إحلادية وإلعرشون
وإلرإبعة وإلعرشون .وطبقا للولية إحملدّدة يف ذكل إلوقت ،ركّزت إدلرواتن إملذكوراتن عىل أأربع موإد رئيس ية :موضوع إمحلاية،
وإملس تفيدون ،ونطاق إمحلاية ،والاس تثناءإت وإلتقييدإتّ .
وشّكت إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/19/5أأساس ذكل
إلعمل.
 .6ومشلت إلثنائية  2015/2014إجامتعا عىل مس توى إلسفرإء/كبار مسؤويل إلعوإمص بغرض تبادل إلرإء حول قضااي
إلس ياسة إلعامة إلرئيس ية إملرتبطة ابملفاوضات وذكل من أأجل زايدة ترش يد/توجيه إملسار .كام مشلت إلثنائية دورإت شامةل
ركّزت عىل إلقضااي إلرئيس ية إملتعلقة بلك إملوضوعات إلثالثة ،ودورة تقيميية ودورة وإحدة ،ويه إدلورة إلسابعة وإلعرشين،
تناول إلشطر إ ألول مهنا حتديدإ إملعارف إلتقليدية .وركّزت تكل إدلورة عىل إ ألهدإف وإملبادئ وإملوإد إ ألربع إملشار إلهيا يف
إلولية (موضوع إمحلاية/إملس تفيدون/نطاق إمحلاية/إلتقييدإت والاس تثناءإت)ّ .
وشّكت
إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/25/6أأساس ذكل إلعمل.
وانقشت إللجنة إحلكومية إدلولية أأيضا واثئق معل أأخرى بشأأن إملعارف إلتقليدية ،مثل ما ييل:

.7


توصيات إدلورة إلثانية لجامتع إلبدلإن متشاهبة إلتفكري بش أأن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وإلفولّكورُ ،مقدمة
من وفد إندونيس يا؛



وتوصية مشرتكة بش أأن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هباُ ،مقدمة من وفود كندإ وإلياابن وإلرنوجي
ومجهورية كوراي وإلولايت إملتحدة إ ألمريكية؛



وتوصية مشرتكة بش أأن إس تخدإم قوإعد إلبياانت ألغرإض إمحلاية إدلفاعية للموإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية
إملرتبطة هباُ ،مقدمة من وفود كندإ وإلياابن ومجهورية كوراي وإلولايت إملتحدة إ ألمريكية؛



وإقرتإح خبصوص موإصفات درإسة أأمانة إلويبو بش أأن إلتدإبري إملتعلقة بتاليف منح إلربإءإت عن خط أأ والامتثال
ل ألنظمة إحلالية للنفاذ وتقامس إملنافعُ ،مقدم من وفود كندإ وإلياابن وإلرنوجي ومجهورية كوراي والاحتاد إلرويس
وإلولايت إملتحدة إ ألمريكية.

ولية إللجنة إحلكومية إدلولية يف إلثنائية 2017/2016
 .8دلى إلنظر يف حمور تركزي معلنا يف إدلورة إلقادمة ،ينبغي ل ألعضاء إلحاطة علام ابلعنارص إلرئيس ية إلتالية إلوإردة يف
إلولية إحلالية للجنة إحلكومية إدلولية:


"إلرتكزي عىل تضييق إلفجوإت إلقامئة"؛



و"هبدف إلتوصل إىل إتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية).فامي يتعلق ابمللكية إلفكرية ويضمن
إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل للموإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي"؛



و"إلرتكزي إلرئييس عىل إلتوصل إىل تفامه مشرتك للقضااي إجلوهرية ،مبا يف ذكل تعريف إلمتكل يري إملرشوع
وإملس تفيدين وموضوع إمحلاية و أأهدإف إمحلاية ونوع إمحلاية إليت حيق توفريها للمعارف إلتقليدية/أأشاكل إلتعبري إلثقايف
عىل إلصعيد إدلويل ،مبا يف ذكل إلنظر يف الاس تثناءإت وإلتقييدإت وإلعالقة ابملكل إلعام"؛



و"ابس تعامل مهنج قا م عىل إ ألدةل"؛
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و"ندوإت وحلقات معل يف فرتة ما بني إدلورإت من أأجل إذاكء إملعارف عىل إلصعيدين إلقلميي وإ ألقالميي وبلو
توإفق يف إلرإء بشأأن إلقضااي إملتعلقة ابمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي ،مع إلرتكزي عىل إلقضااي إلعالقة".



 .9وس تكون إدلورة إحلادية وإلثالثون للجنة إحلكومية إدلولية إ ألوىل من مضن دورتني س ُتعقدإن بشأأن إملعارف إلتقليدية
خالل هذه إلثنائية .وكام ورد تفصيهل يف برانمج إلعمل ،ينبغي أأن تقوم إللجنة إحلكومية إدلولية مبا ييل:


إجرإء مفاوضات بشأأن إملعارف إلتقليدية مع إلرتكزي عىل معاجلة إلقضااي إلعالقة وإلنظر يف إخليارإت إملتاحة لوضع
مرشوع صك قانوين؛



وإعدإد قامئة إرشادية ابلقضااي إلعالقة إليت ينبغي معاجلُتا/حلّها يف إدلورة إلتالية بشأأن إملعارف إلتقليدية.

إلقضااي إجلوهرية
 .10كام أأشري إليه أأعاله ،اكن تركزي إللجنة إحلكومية إدلولية يف إدلورإت إلسابقة ،اب ألساس ،عىل إ ألهدإف وإملوإد إ ألربع
إملبيّنة أأعاله ،طبقا للولايت إحملدّدة لها يف ذكل إلوقت .ول تشري إلولية إحلالية إىل إملوإد إ ألربع ذإهتا ،ولكهنّ ا حتدّد بعض
"إلقضااي إجلوهرية" (إنظر إىل إلفقرة  8أأعاله) .وإستنادإ إىل إلعمل إلسابق وإىل إلقضااي إجلوهرية إملبيّنة يف إلولية ،أأقرتح أأن
تُمنح إ ألولوية يف إملناقشات للقضااي إلتالية أأثناء إدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية:
إ ألهدإف
 .11تكتيس إ ألهدإف أأمهية أأساس ية يف إعدإد إلنص إلنافذ ألي صك ألهنا ّتبني تفاصيل إلغرض إملنشود من إلصك .ويف
إ ألعوإم إ ألخرية ،خضعت إ ألهدإف إملرتبطة ابملعارف إلتقليدية لتنقيحات وتعديالت كبرية لتضمني إلوثيقة مخسة موإضيع،
دون أأن يُتفق علهيا.
أأ .منع إلمتكل يري إملرشوع للمعارف إلتقليدية/سوء إس تخدإهما/إس تخدإهما بدون ترصحي/إس تخدإهما بطرق يري
عادةل ويري منصفة؛
ب .ومتكني إملس تفيدين من مرإقبة إلطرق إليت تُس تخدم هبا معارفهم إلتقليدية خارج إلس ياق إلتقليدي؛ [ أأ ُ
ضفت
إلنص إلوإرد ابخلط إملائل]؛
ج .وتشجيع إلتقامس إملنصف للمنافع إملتأأتية من إس تخدإهما مبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر ومشاركة/مقابل
ماكفأأة عادةل ومنصفة ،حسب الاقتضاء؛
د.

وتشجيع [وحامية] إلنشاط إلبدإعي والابتاكري [إلقا م عىل إلتقاليد]؛

ه .ومنع منح حقوق إمللكية إلفكرية/حقوق إلربإءإت عن خطأأ محلاية إملعارف إلتقليدية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة
بـاملوإرد إلورإثية.
 .12ودلى إس تعرإض إ ألهدإف ،ميكن ل ألعضاء إلتفكري يف إملفاهمي إلأكرث إرتباطا ابمللكية إلفكرية من بني إملفاهمي إملبيّنة
مضن أأهدإف إلس ياسة إلعامة إلوإردة يف إلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/31/4ذكل أأ ّن ولية إللجنة إحلكومية إدلولية
يه "...إلتوصل إىل إتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية).فامي يتعلق ابمللكية إلفكرية ويضمن إمحلاية إملتوإزنة
وإلفعاةل للمعارف إلتقليدية".
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إملس تفيدون
 .13نظرت إللحنة ،يف إدلورإت إلسابقة ،يف تعريف "إملس تفيدين" وإختيار إملصطلحات .يري أأهنا مل تتوصل إىل إتفاق
بشأأن مدى جتاوز إلصك لنطاق إلشعوب إ ألصلية وإمجلاعات إحمللية ليشمل إدلول .وهناك أأيضا إشارإت إىل إلدإرة إلوطنية
إليت تؤدي دور إلهيئة إملؤمتن لها.
 .14وكام أأشري إليه يف إدلورإت إلسابقة ،ينبغي إلمتيزي بني مسأأةل حتديد إملس تفيدين ومسأأةل ما إذإ اكن ميكن ،مبوجب
إلقانون إلوطين ،تّكيف هيئة ،مثل "إدإرة خمتصة" ،مبامرسة إحلقوق يف إحلالت إليت ل ميكن فهيا حتديد إملس تفيدين .وميكن
أأيضا أأن تؤدي "إلدإرة إخملتصة" دورإ يف حال إلمتس إملس تفيدون إملساعدة يف إدإرة حقوقهم وإعاملها .وإجلدير ابذلكر أأن
مسأأةل "إلدإرإت إخملتصة" تتناولها إملادة  5إليت تعاجل إدإرة إحلقوق/إملصاحل .وقد ترغب إدلول إ ألعضاء يف إلنظر فامي إذإ اكن
ينبغي تناول مسأأةل "إلدإرة إخملتصة" مضن إملادة  5بدل من تناولها مضن إملادة .2
 .15وهناك صةل وثيقة بني حتديد إملس تفيدين ونطاق إلصك إجامل ،ذلإ س يكون من إملهم أأن تتوصل إدلول إ ألعضاء إىل
فهم مشرتك لفئة إملس تفيدين.
موضوع إمحلاية
 .16يتناول إلنص إخلاص ابملعارف إلتقليدية موضوع إمحلاية ،إذلي مل يُتفق عليه بعد ،يف إلفقرة  1من إملادة  .1وتسعى
إلفقرة  2إىل تعريف معايري إ ألهلية .ولكن جتدر إلشارة إىل أأن معظم إلعنارص إلرئيس ية إلوإردة يف إلفقرة  1ترد أأيضا يف
إلفقرة  .2ويف حني تبدو إلفقراتن متشاهبتني ،ميكنين إلقول إن إلفقرة  2تسعى إىل إدرإج مفهوم "إملعارف إلتقليدية إحملمية"،
أأي إدرإج تعريف للمعارف إلتقليدية إليت ينبغي حاميُتا حبقوق حمدّدة.
 .17وتتناول إملادة  3إخلاصة بنطاق إمحلاية أأيضا معايري إ ألهلية ،ولكن بطريقة خمتلفة عن إلفقرة  2من إملادة  .1وقد ترغب
إللجنة إحلكومية إدلولية يف إلنظر يف إملاكن إملناسب لتناول معايري إ ألهلية ،ويف إماكنية جتميع  ل تكل إملعايري .وهناك
تساؤل أأيضا حول ما إذإ اكنت معايري إ ألهلية رضورية أأصال يف إملادة  ،1إذ ترى بعض إلوفود أأن ّه ميكن ،عند وضع إحلقوق،
ترك مسأأةل حتديد ما جيب حاميته يف أخر إملطاف لنطاق إمحلاية والاس تثناءإت وإلتقييدإت.
نطاق إمحلاية
 .18كام ُذكر أأعاله ،طرحت إللجنة إحلكومية إدلولية للنقاش يف دورهتا إلسابعة وإلعرشين هنجا متعدد إملس توايت إزإء
نطاق إمحلاية تُتاح مبوجبه أأنوإع أأو مس توايت خمتلفة من إحلقوق أأو إلتدإبري ألحصاب إحلقوق حسب طبيعة 1إملوضوع
وخصائصه ،ومس توى ّ
إلتحّك إذلي حيتفظ به إملس تفيدون ودرجة إنتشاره.
 .19ويقرتح إلهنج إملتعدد إملس توايت حامية متباينة حسب نوع إملعارف ،إنطالقا من إملعارف إلتقليدية إملتاحة للجمهور
2
ووصول إىل إملعارف إلتقليدية إلرسية /يري إملعروفة خارج جامعة إملس تفيدين وإليت ي ّ
تحّك فهيا إملس تفيدون.
 1فامي خيص طبيعة إملعارف إلتقليديةّ ،تبني إلوثيقة "( WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف إ ألشاكل إليت قد تتخذها إملعارف
إلتقليدية") خمتلف إ ألشاكل إملذكورة.
 2يف هذإ إلس ياق ،جيدر إلتذكري بتعليقني وإردين يف إلورقة يري إلرمسية إليت أأعدها رئيس إللجنة إحلكومية إدلولية أنذإك ألغرإض إدلورة إلسابعة وإلعرشين
للجنة:
خصائص إملعارف إلتقليدية (و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي) تتباين من ماكن إىل أخر تباين ًا عظاميً ،وهذإ منبع أأمهية حتديد تكل إلصفات إجلامعة عىل

أ
إملس توى إلعىل إليت جيدر وضعها يف صك دويل.
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 .20و يشري هذإ إلهنج إىل إماكنية تناسب إحلقوق الاقتصادية الاس تئثارية مع بعض إملعارف إلتقليدية (مثل إملعارف
إلتقليدية إلرسية وإملعارف إلتقليدية إملنسوبة عىل حنو فريد إىل شعوب أأصلية وجامعات حملية حمدّدة) ،بيامن ميكن أأن يتناسب
إلمنوذج إملستند إىل إحلقوق إملعنوية ،مثال ،مع إملعارف إلتقليدية إملكشوف عهنا وإملتاحة ابلفعل للجمهور ابلرمغ من كوهنا
منسوبة إىل شعوب أأصلية وجامعات حملية حمدّدة.
 .21ومع أأن إلقرإر يعود إىل إللجنة إحلكومية إدلولية ،فانين أأرى أأن إمحلاية إملتباينة إلاكمنة يف إلهنج إملتعدد إملس توايت
تتيح فرصة للتفكري يف إلتوإزن إملشار إليه يف ولية إللجنة إحلكومية إدلولية وإلعالقة ابملكل إلعام ،فضال عن حقوق ومصاحل
إملالكني وإملس تخدمني .وميكهنا أأن توفر وس يةل لس تكشاف إملوإزنة بني هديف إلصك (إمحلاية وإلنفاذ) بغرض ّ
فك بعض
إلقضااي إلرئيس ية إملرتبطة مبس توايت إمحلاية إليت ينبغي منحها للمعارف إلتقليدية ،مع ضامن مرإعاة مصاحل إملالكني
(إملس تفيدين) وإملس تخدمني (إ ألوساط إلأاكدميية ومؤسسات إلبحث وإلتطوير ودوإئر إلصناعة ويريها) وإمجلهور معوما.
 .22وإذإ مت إلتفاق عىل هذإ إلهنج إملتعدد إملس توايت ،أأرى أأنه ينبغي للجنة إحلكومية إدلولية إلعمل برسعة عىل إجياد
ّ
ستشلك  ل مس توى.
توإفق للرإء حول إلعنارص إجلوهرية إليت
الاس تثناءإت وإلتقييدإت
 .23ينقسم هذإ إحلّك (إملادة  )6إىل إس تثناءإت عامة وإس تثناءإت حمدّدة.
 .24ويسعى إلنص إملندرج حتت الاس تثناءإت إلعامة إىل توضيح إلرشوط إليت جيب إستيفاؤها ،وإليت س ُتطبق عىل
إلصعيد إلوطين ،عند وضع تقييدإت وإس تثناءإت (إلفقرة  .)1.6ويبدو أأن هناك ر أأاي يشري إىل إماكنية إش امتل إلرشوط عىل
عنارص إختبار إخلطوإت إلثالث "إلتقليدي"ّ ،
إملبني يف إتفاقية برن خبصوص حق إملؤلف ،وإحلقوق إملعنوية إملرتبطة مبفاهمي
الاعرتإف وعدم إلساءة وإلتوإفق مع إملامرسة إملنصفة.
 .25ويتناول إجلزء إخلاص ابلس تثناءإت إحملدّدة الاس تثناءإت وإلتقييدإت إليت ينبغي إدرإهجا/إلسامح هبا .وهناك صةل
وثيقة بني إملادة  7.6وبني مناقشة إماكنية وضع هنج متعدد إملس توايت وإملكل إلعام .وإستنادإ إىل إماكنية إ ألخذ بهنج متعدد
إملس توايت لتحديد نطاق إمحلاية ،تساءلت بعض إلوفود كذكل عام إذإ اكن ميكن إتباع ذكل إلهنج أأيضا يف إ ألحاكم إملتعلقة
ابلس تثناءإت وإلتقييدإت ،أأي إماكنية إلتوفيق بني مس توايت خمتلفة من إ ألعامل إملس تثناة وبني أأنوإع خمتلفة من إملوضوعات
(خمتلف إ ألشاكل إليت تتخذها إملعارف إلتقليدية) وإحلقوق إملتعددة إملس توايت إمل ُطبقة علهيا.
إلعالقة ابملكل إلعام
 .26أأدرجت إدلورة إلسابعة وإلعرشون للجنة يف إلنص إخلاص ابملعارف إلتقليدية تعريفا ملصطلح "إملكل إلعام" .ويكتيس
هذإ إملفهوم أأمهية أأساس ية ابلنس بة للتوإزن إلاكمن يف نظام إمللكية إلفكرية .فذكل إلنظام يسعى إىل ضامن توإزن بني إحلقوق

وبصورة أأ ّمع ،يشري أأحد إلرإء إملطروحة إىل لزوم أأن يكون إلتعريف وإسعا مبا يكفي ليغطي  ل أأنوإع إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف

أ
أ
أ
أ
أ
إلتقليدي ،بيامن يشري رأي أخر إىل رضورة أن يكون إلتعريف دقيقا وحمدودإ لغرإض إلوضوح وإلشفافية .فاذإ اكن إلتعريف وإسعا ،مفن شأن عنارص أخرى،
مثل معايري إ ألهلية و /أأو الاس تثناءإت وإلتقييدإت ،أأن تؤدي دور إملصفاة ،وإلّ س يؤّّر ذكل عىل نطاق إمحلاية (نطاق إحلقوق) ،إليت قد يلزم إحل ّد مهنا ،من
إلتوصل إىل إتفاق .ابلتايل هناك تفاعل بني إلقضااي إلرئيس ية إملمتث ّةل يف تعريف إملوضوع ،ونطاق إحلقوق ،والاس تثناءإت وإلتقييدإت .وقد يكون ذكل
أأجل ّ
إلتفاعل مرتبطا كذكل ابلتوإزن إذلي يمكن يف  ل أأنوإع إ ألنظمة إخلاصة حبامية إمللكية إلفكرية (وإذلي تقوم عليه  ل إلقضااي إملتدإخةل إ ألربع) ،أأي إلتوإزن بني
إحلقوق إخلاصة وإملصاحل إلعامة.
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الاس تئثارية وبني مصاحل إملس تخدمني وعامة إمجلهور ،بغرض تعزيز وحتفزي وماكفأأة الابتاكر وإلبدإع .وهذإ إملفهوم مرتبط
3
مبدى إستيعاب إملفهومني إملتصلني به وهام "متاح للجمهور" و"حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة".
 .27وينبغي أأن تنظر إللجنة يف تكل إملفاهمي بمت ّعن ألهنا مرتبطة إرتباطا مبارشإ "ابلهنج إملتعدد إملس توايت" ّ
إملبني يف
إملادة  .3ولكن عىل إلرمغ من أأمهية مفهوم "إملكل إلعام" يف فهم إلعالقة بني إمللكية إلفكرية وإملعارف إلتقليدية ويف تصممي
نظام متوإزن وفعال مياثل نظام إمللكية إلفكرية ويكفل إمحلاية للمعارف إلتقليدية ،فان إملزإاي إملتأأتية من وضع تعريف حمدّد
للمكل إلعام وإدرإجه يف إلصك إخلاص ابملعارف إلتقليدية تظ ّل يامضة .فتعريف مصطلح "إملكل إلعام" ينطوي ،يف ر أأيي،
ومتفرعة تتجاوز نطاق إللجنة.
عىل حتدايت عديدة لها أاثر س ياس ية كبرية ّ
تعريف "إلمتكل يري إملرشوع"
 .28تدعو ولية إللجنة إحلكومية إدلولية إىل إعامتد فهم مشرتك لتعريف إلمتكل يري إملرشوع .ول يرد تعريف "إلمتكل يري
إملرشوع" ،حاليا ،يف أأي صك دويل .وانقشت إدلوراتن إلتاسعة وإلعرشين وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية ،إللتان تناولتا
موضوع إملوإرد إلورإثية ،هذإ إملصطلح .ومل يمت إلتوصل إىل أأي إتفاق عىل معناه أأو عىل إحلاجة إىل تعريفه بشلك حمدّد.
 .29وحتتوي إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/31/4عىل خيارين لتعريف إلمتكل يري إملرشوع .ولقد أأ ُ
عدت صياية
إلعنارص إلرئيس ية أأدانه:


إخليار  ،1أأي نفاذ أأو إس تخدإم بدون موإفقة مس بقة مس تنرية أأو إقرإر أأو مشاركة وكذكل ،عند الاقتضاء ،بدون
رشوط متفق علهيا ،أأاي اكن إلغرض من ذكل ،يُعدّ متلاك يري مرشوع ( أأ ُ
ضفت إخلط إلعريض للتوكيد)؛



إخليار  ،2ل يع ّد متلاك يري مرشوع سوى حصول إملس تخدم عىل إملعارف إلتقليدية من صاحهبا عرب وسائل يري
سلمية أأو إخالل ابلثقة ممّا يؤدي إىل إنُتاك إلقانون إلوطين يف بدل إملورد.

 .30ومن إلتساؤلت إ ألساس ية إليت قد ترغب إدلول إ ألعضاء يف تناولها ما ييل :هل تقتيض ولية إللجنة إحلكومية
إدلولية من إللجنة إلتفاق عىل تعريف جديد ملصطلح "إلمتكل يري إملرشوع" أأو يكفي إ ألخذ بفهم عام للمعين إللغوي
إلبس يط؟
إلقضااي إ ألخرى

إدليباجة/إملقدمة
 .31ل تُعد إدليباجة نصا ملزما قانوان أأو نصا انفذإ يف صك متعدد إ ألطرإف ،ولو أأهنا تساعد عىل تفسري إ ألحاكم إلنافذة
بتوفري س ياق للصك وبيان إلغرض إملنشود من وإضعي إلنص .ويرد إلنص عادة يف شلك مبادئ سوإء اكن إلصك تفسرياي
أأو ملزما قانوان .وميكن للجنة إحلكومية إدلولية إلتفكري يف إملفاهمي إلأكرث إرتباطا ابمللكية إلفكرية من بني إملفاهمي إملبيّنة مضن
إدليباجة/إملقدمة ،ذكل أأن ولية إللجنة إحلكومية إدلولية يه إلتوصل إىل إتفاق حول صك قانوين دويل فامي يتعلق ابمللكية
إلفكرية ويضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل للمعارف إلتقليدية.

3ترد مناقشة هذه إملفاهمي حتديدإ يف إلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8مذكرة عن معاين مصطلح "إملكل إلعام" يف نظام إمللكية إلفكرية مع إشارة
خاصة إىل حامية إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/إلفولّكور) .إنظر كذكل إلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/31/INF/7مرسد
ابملصطلحات إلرئيس ية إملتعلقة ابمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي).
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 .32وتش متل إدليباجة عىل  9فقرإت .وميكن للجنة إحلكومية إدلولية إلتحقق من مدى وجاهة  ل مهنا وحماوةل تفادي
حالت إلتكرإر.

إس تخدإم إملصطلحات
 .33جيب إعادة إلنظر يف إلتعاريف إلوإردة يف هذإ إجلزء .و أأرى أأنه ميكن لدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية
تناول إملصطلحني إلتاليني بسهوةل :إملعارف إلتقليدية وإس تخدإم/إس تعامل.
شري ،عىل وجه إلتحديد ،إىل أأن إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/31/4تتضمن تعريفا للمعارف إلتقليدية يف هذإ
 .34و أأ ُ
إجلزء ،و أأن هناك عنارص أأخرى مرتبطة بذكل إلتعريف يف إملادة .1
 .35وفامي خيص مصطلح "إس تخدإم/إس تعامل" ،يشري إلتعريف إلوإرد يف هذإ إجلزء ،كام ذكره أأحد إلوفود يف إدلورة
إلسابعة وإلعرشين للجنة إحلكومية إدلولية ،إىل الاس تخدإمات خارج إلس ياق إلتقليدي ،يف حني يشري مصطلح "إس تخدإم"
إلوإرد يف إملادة  1.2إىل الاس تخدإم من قبل إملس تفيدين .وميكن أأن يؤدي إس تعامل مصطلح وإحد مبعىن خمتلف يف حالت
منفصةل إىل إلتضليل .وقد ترغب إللحنة إحلكومية إدلولية يف إجياد سبيل لتفادي ذكل إلتضليل.

إلتدإبري إلتمكيلية ورشط إلكشف
 .36يتناول إلنصان إملتعلقان ابملعارف إلتقليدية وإملوإرد إلورإثية إماكنية إنشاء قوإعد بياانت وإختاذ تدإبري تمكيلية أأخرى.
وقد يكون من إملفيد الاطالع عىل إملوإد ذإت إلصةل يف إلنص إخلاص ابملوإرد إلورإثية .وميكن أأن تنظر إللجنة إحلكومية
إدلولية يف إلغاايت وإ ألغرإض إملنشودة من قوإعد إلبياانت إملذكورة و أأساليب تشغيلها .وفامي ييل بعض من إلقضااي إلرئيس ية
إليت قد ّ
يتعني إلنظر فهيا :من إذلي ينبغي أأن يكون مسؤول عن جتميع قوإعد إلبياانت وصيانُتا؟ وهل ينبغي وضع معايري
ملوإءمة إلهيلك وإحملتوى؟ ومن ينبغي أأن يكون هل حق إلنفاذ إىل قوإعد إلبياانت؟ وما س يكون حمتوإها؟ وما هو إلشلك
إذلي س ُي ّعرب به عن إحملتوى؟ وهل س ينبغي وضع مبادئ توجهيية مرإفقة؟
 .37وقد نوقشت رشوط إلكشف بشلك وإسع خالل إدلورتني إلتاسعة وإلعرشين وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية ،ويف
إدلورإت إلسابقة .ومل تتوصل إللجنة إحلكومية إدلولية حىت إلن إىل أأي توإفق يف إلرإء يف هذإ إخلصوص ،وعليه فهيي
توإصل تناول هذإ إلتدبري.

إلعقوابت وإجلزإءإت وممارسة إحلقوق
 .38حتتوي إلنصوص إخلاصة ابملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وإملوإرد إلورإثية عىل أأحاكم بشأأن
إلعقوابت وإجلزإءإت .وهناك إختالف بني إلهنُ ج إملُتبعة يف ذكل .فعىل سبيل إملثال ،تتبع إ ألحاكم إخلاصة ابملوإرد إلورإثية
هنجا حمدّدإ للغاية .و أأرى أأنه جيدر الاطالع عىل إلنصوص إلثالثة ،4من أأجل حتسني إلنص إخلاص ابملعارف إلتقليدية .كام
جيدر إلنظر ،حسب ر أأيي ،يف مفهوم توفري إطار عام إستنادإ إىل مبادئ مو ّحدة عىل إلصعيد إدلويل وترك إلتفاصيل
للترشيعات إلوطنية.

 4ميكن الاطالع عىل أخر نص بشأأن إملوإرد إلورإثية عىل إلرإبط إلتايل:
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340736وميكن الاطالع عىل أخر نص بشأأن أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
عىل إلرإبط إلتايل.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220 :
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إدإرة إحلقوق/إملصاحل
 .39حتتوي إملادة  5عىل بدإئل خمتلفة .ول يبدو أأن مثة إتفاقا عىل مدى مشاركة أأحصاب إملعارف إلتقليدية يف إنشاء/تعيني
إلدإرة وعىل ما إذإ اكن إنشاء إدإرة خمتصة أأمرإ إجباراي أأم ل .و أأرى أأن إلتساؤل إلرئييس إذلي ينبغي أأن تتناوهل إدلول
إ ألعضاء هو اكلتايل :هل ينبغي أأن تُتاح مرونة عىل إلصعيد إلوطين لتنفيذ إلرتتيبات إملتعلقة ابلدإرإت إخملتصة ،بدل من
حماوةل تقدمي حل يناسب مجيع إحلالت؟

مدة إمحلاية
 .40أأود إلشارة إىل أأن إخليار  1وإخليار  3يف إملادة  6من إلنص إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديّ 5ميزيإن بني
إحلقوق إملعنوية وإحلقوق الاقتصادية .وقد ترغب إللجنة إحلكومية إدلولية يف إلنظر يف إتباع هنج مماثل فامي خيص إملادة .7

إلجرإءإت إلشّكية
 .41تربز إخليارإت إلوإردة يف إملادة  8من إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/31/4وهجات نظر متضاربة .ويتناول إلبديل
حتديدإ إملعارف إلتقليدية إلرسية/إملقدسة/إململوكة بشلك وثيق .وترتبط هذه إملسأأةل بنوع إحلقوق إملزمع منحها .وميكن للجنة
إحلكومية إدلولية ،عند مناقشة إلجرإءإت إلشّكية ،إلنظر يف كيفية تأأثري إلهنج إملتعدد إملس توايت ّ
إملبني يف إملادة  3عىل
إلجرإءإت إلشّكية إملمكنة .فميكن ،مثال ،تويخ وضع إجرإءإت شّكية لبعض أأنوإع إملعارف إلتقليدية فقط .وقد جيدر
إلتفكري أأيضا يف إماكنية ترك هذه إملسأأةل ل ُتعاجل عىل إلصعيد إلوطين.

إلتدإبري الانتقالية
 .42يتناول إلنص إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 6أأيضا هذه إملسأأةل ،ولكن ليس بصورة مماثةل .وقد ترغب إللجنة
إحلكومية إدلولية يف الاطالع عىل الك إلنصني جنبا إىل جنب وإدخال إلتغيريإت إملناس بة عىل إلنص إخلاص ابملعارف
إلتقليدية.

إلعالقة ابلتفاقات إدلولية إ ألخرى
 .43حيتوي إلنص إخلاص ابملوإرد إلورإثية( 7إملادة  )3.8وإلنص إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي( 8إملادة  )10عىل
بند عدم الانتقاص فامي يتعلق حبقوق إلشعوب إ ألصلية .وقد ترغب إللجنة إحلكومية إدلولية يف إدرإج بند عدم الانتقاص يف
إلنص إخلاص ابملعارف إلتقليدية.

إملعامةل إلوطنية
 .44تتناول إملادة  11من إلنص إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 9وإملادة  11من إلنص إخلاص ابملعارف إلتقليدية
هذه إملسأأةل ،ولكن بطريقة خمتلفة للغاية .وعليه جيب إلتوفيق بني هذين إملنظورين إخملتلفني .وميكن أأن تس تفيد إللجنة
إحلكومية إدلولية من الاطالع عىل الك إلنصني وإدخال إلتعديالت إملناس بة ضامان لالتساق.
 5متاح عىل إلرإبط إلتايل.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220 :
 6متاح عىل إلرإبط إلتايل.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220 :
 7متاح عىل إلرإبط إلتايل.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340736 :
 8متاح عىل إلرإبط إلتايل.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220 :
 9متاح عىل إلرإبط إلتايل.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220 :
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إلتعاون عرب إحلدود
 .45تتناول إملادة  12مسأأةل تقامس إملعارف إلتقليدية عرب إحلدود ،ويه مسأأةل يف ياية إ ألمهية .وجيب عىل إللجنة إحلكومية
إدلولية إلتفكري يف أأنسب صياية ممكنة للامدتني  1.12و.2.12
موإرد مفيدة أأخرى
 .46أألحظ وجود بعض إملوإرد إملفيدة إملتاحة عىل موقع إلويبو إللكرتوين وإليت قد ترغب إدلول إ ألعضاء يف إس تخدإهما
مكوإد مرجعية يف إلعدإد لدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية ،ومهنا ما ييل:


إلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8مذكرة عن معاين مصطلح "إملكل إلعام" يف نظام إمللكية إلفكرية
مع إشارة خاصة إىل حامية إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/إلفولّكور،
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213؛



إلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف إ ألشاكل إليت قد تتخذها إملعارف
إلتقليديةhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147152 ،؛
إلتجارب إلقلميية وإلوطنية وإحمللية وإجملمتعية،
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html؛



عروض بشأأن إلترشيعات أأو إ ألطر إلقانونية محلاية إملعارف إلتقليدية،
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35602؛



عروض بشأأن إس تخدإمات إملعارف إلتقليدية،
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35602؛



عروض بشأأن إملكل إلعام،
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35602؛



عروض بشأأن إمحلاية عرب إحلدود،
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36502؛



عروض بشأأن إملعارف إلتقليدية إلعابرة للحدود (إملشرتكة)،
.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36502



