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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :أأكتوبر 2016

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة الثانية والثالثون

جنيف ،من  28نومفرب اإىل  2ديسمرب 2016
ّ
قائمة إرشادية بالقضايا العالقة التي ينبغي معاجلتها/حلها

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1قررت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة") يف
دورهتا احلادية والثالثني املعقودة يف جنيف من  19اإىل  23سبمترب  2016اإحاةل "قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي
معاجلهتا/حلّها يف ادلورة القادمة" وترفق القامئة ابلقرارات اليت اعمتدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثني.
.2

ووفقا للقرار الوارد أأعاله ،ترد القامئة يف مرفق هذه الوثيقة.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة عل ًام ابلقامئة
الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
املرفق
قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّها يف ادلورة القادمة
.1

اس تخدام بعض املصطلحات واملفاهمي ومعانهيا

الإشارات اإىل "امحلاية" واملعارف التقليدية "احملمية" والعالقة مبعايري ا ألهلية  /نطاق امحلاية.
والإشارات اإىل "الابتاكر" و"النشاط الإبداعي والابتاكري القامئ عىل التقاليد".
واملصطلحات اليت تشري اإىل طبيعة الرضر اليت قد جيوز الامتس امحلاية ضدّ ه ،مثل "المتكل غري املرشوع"
و"سوء الاس تخدام" و"الاس تخدام بدون ترصحي" و"المتكل غري القانوين" و"المتكل دون وجه حق".
واملصطلحات اليت تصف أأو ختص مدى انتشار املعارف التقليدية ،مثل "املكل العام" و"املتاحة للجمهور" و"الرسية"
و"املقدسة" و"املنترشة عىل نطاق ض ّيق" و"املنترشة عىل نطاق واسع".
واملصطلحات اليت ختص املس تفيدين ،مثل "[الشعوب] ا ألصلية]".
.2

املوضوع

املوضع اذلي تُدرج فيه معايري ا ألهلية وكيفية اإدراهجا.
وما اإذا اكن ينبغي اإدراج أأمثةل أأو "جمالت" ختص املعارف التقليدية وحتديد تكل ا ألمثةل واجملالت ،يف حال اإدراهجا.
.3

املس تفيدون

ما اإذا اكن ينبغي اإدراج "ا ألمم" و /أأو "ادلول".
ودور وطبيعة "الإدارة اخملتصة" كجهة مس تفيدة ،اإن ُوجدت.
.4

نطاق امحلاية

الُنُ ج "القامئة عىل احلقوق" و /أأو "القامئة عىل التدابري".
وما اإذا اكن ميكن اتباع "هنج متعدد املس توايت" ،وإاذا أأمكن اتباعه ،حتديد طريقة صياتته.
واحلقوق الاقتصادية و /أأو املعنوية.
و أأدوار وطبيعة وتصممي "التدابري التمكيلية" ،مبا يف ذكل قواعد البياانت ،اإن ُوجدت.
ورشط الكشف ،والصةل احملمتةل ابلنص املتعلق ابملوارد الوراثية.
.5

الاس تثناءات والتقييدات

1

 1القضااي من  5اإىل  13مل تُناقش يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية.

WIPO/GRTKF/IC/32/5
Annex
2

.6

العقوابت واجلزاءات وممارسة/تطبيق احلقوق

.7

اإدارة احلقوق/املصاحل

.8

مدة امحلاية/احلقوق

.9

الرشوط الشلكية

 .10التدابري الانتقالية
 .11العالقة ابلتفاقات ادلولية ا ألخرى
 .12املعامةل الوطنية
 .13التعاون عرب احلدود
[هناية املرفق والوثيقة]

