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 وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية إلثانيةإدلورة  لأغرإض

اين غوس، رئيس إللجنة إحلكومية إدلولية عدإد إ   من إ 
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 مقدمة

عالمية إستنادإ  .1 ملساعدة إدلول إلأعضاء عىل إل عدإد لدلورة إلثانية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية، أأعددُت مذكرة إ 
ىل إملذكرة  يالء عناية دقيقة للمناقشات إليت جرت يف إدلورة إ  إل عالمية إليت أأعددهتا لأغرإض إدلورة إحلادية وإلثالثني، بعد إ 

 . وتتضمن هذه إملذكرة إل عالمية إلقصرية ما ييل:WIPO/GRTKF/IC/32/4 إحلادية وإلثالثني وللوثيقة

  ؛2017-2016 يةإلعنارص إلرئيس ية لولية إللجنة إحلكومية إدلولية يف إلثنائ 

 ومالحظات بشأأن إدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية؛ 

  وإلثالثني للجنة  إلثانيةوملخص عن إلقضااي إجلوهرية إليت أأرى أأنه ينبغي أأن تنظر فهيا إدلول إلأعضاء خالل إدلورة
 إحلكومية إدلولية؛

  وإلثالثني، علام  إلثانيةإللجنة إحلكومية إدلولية يف دورهتا أأن تنظر فهيا أأيضا  ينبغيوملخص عن إلقضااي إلأخرى إليت
 اثنوية مقارنة ابلقضااي إجلوهرية. ، يف نظري،بأأن معاجلة تكل إلقضااي تُعترب

عالمية ليس لها أأية طبيعة رمسية معّينة.  .2 آرإء إليت قد تُبدى يف وهذه إملذكرة عبارة عن وثيقة إ  وأأؤكِّّد عىل أأن لك إل
آرإيئ إخلاصة ول ختّل مبوإقف أأي من إدلول إلأعضاء خبصوص إلقضااي إملطروحة للنقاش.هذه إملذكرة يه   أ

 2016/2017 ولية إللجنة إحلكومية إدلولية يف إلثنائية

دلى إلنظر يف حمور تركزي معلنا يف إدلورة إلقادمة، ينبغي لدلول إلأعضاء إل حاطة علام ابلعنارص إلرئيس ية إلتالية  .3
 إلولية إحلالية للجنة إحلكومية إدلولية:إلوإردة يف 

 "؛إلرتكزي عىل تضييق إلفجوإت إلقامئة" 

 "ىل إتفاق حول صك قاو ويضمن  فامي يتعلق ابمللكية إلفكرية.نوين دويل )صكوك قانونية دولية(هبدف إلتوصل إ 
 ؛)أأضفُت إلتسطري( قايف إلتقليدي"للموإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلث إملتوإزنة وإلفعاةلإمحلاية 

 "ىل تفامه مشرتك للقضااي و  يري إملورو  كلإجلوهرية، مبا يف ذكل تعريف إلمتإلرتكزي إلرئييس عىل إلتوصل إ 
وإملس تفيدين وموضو  إمحلاية وأأهدإف إمحلاية ونو  إمحلاية إليت حيق توفريها للمعارف إلتقليدية/أأشاكل إلتعبري إلثقايف 

 "؛ويل، مبا يف ذكل إلنظر يف سالس تنناءإت وإلتقييدإت وإلعالقة ابملكل إلعا عىل إلصعيد إدل

 ؛س تعامل مجه  قا م عىل إلأدةلو"اب" 

 "ذاكء إملعارف عىل إلصعيدين إل قلميي وإلأقالميي وبلوغ و ندوإت وحلقات معل يف فرتة ما بني إدلورإت من أأجل إ 
إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف توإفق يف إلآرإء بشأأن إلقضااي إملتعلقة ابمللكية 

 ."إلتقليدي، مع إلرتكزي عىل إلقضااي إلعالقة
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بشأأن إملعارف هذإ إلعا  تُعقدإن إلثانية من مضن دورتني وإلثالثون للجنة إحلكومية إدلولية  إلثانيةوس تكون إدلورة  .4
ىل إللجنة إحلكومية إدلولية يف دورهتا إلثانية وإلثالثني  تسعىإلتقليدية. وكام ورد تفصيهل يف برانم  إلعمل، ينبغي أأن  جرإء إ  إ 

مفاوضات بشأأن إملعارف إلتقليدية مع إلرتكزي عىل معاجلة إلقضااي إلعالقة وإلنظر يف إخليارإت إملتاحة لوضع مورو  صك 
 .قانوين

 مالحظات بشأأن إدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية 

تضمنت إدلورة إحلادية وإلثالثون للجنة إحلكومية إدلولية مناقشة شامةل ملعظم إلقضااي إجلوهرية إملُحّددة يف ولية  .5
 ومعىن "إلمتكل يري إملورو ".إللجنة إحلكومية إدلولية، أأي إلأهدإف، وإملس تفيدين، وموضو  إمحلاية، ونطاق إمحلاية، 

وكام مت توخيه يف إملجه  إملتفق عليه لأغرإض إدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية، أأعّد إمليّّسون  .6
متكّنوإ من تضمني تكل إلوثيقة،  وأأرى أأهنم. WIPO/GRTKF/IC/32/4(، أأصبحت إلوثيقة Rev. 2معّدةل اثنية ) نسخة

آرإء إملُعرب عجها حول إلقضااي إجلوهرية إليت نوقشت يف إدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة بطريقة ُمبسطة وُمنظّ  مة، لك إل
إحلكومية إدلولية. ومتكّنوإ، عىل وجه إلتحديد، من توضيح خمتلف إملوإقف إليت أأبدهتا إدلول إلأعضاء حيال إلبدإئل إلوإردة يف 

ثالثني للجنة إحلكومية إدلولية، أأن حناول إلتقريب بني تكل إملوإقف، طبقا إلنص. وس يكون من إملهم، يف إدلورة إلثانية وإل 
 لولية إللجنة إحلكومية إدلولية.

رشادية ابلقضااي إلعالقة إليت ينبغي معاجلهتاولعلمّك تتذكّرون أأنين أأعددُت " .7 "، أأحالهتا يف إدلورة إلتالية /حلّهاقامئة إ 
ىل إدلورة إلث انية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية وأأدرجت يف إدلورة إحلادية وإلثالثني إ 

رشاد معلنا يف إدلورة إلثانية وإلثالثني للجنة WIPO/GRTKF/IC/32/5 إلوثيقة . وليس إلغرض من تكل إلقامئة سوى إ 
عادة فتح ابب إلنقاش بشأأهنا. ففي هناية إدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكوم إحلكومية إدلولية ية إدلولية، أأبديت ، ول أأعزت  إ 

 بعض إلتعليقات حولها أأعتربها مفيدة وأأخلصها كام ييل:

  نه ل ينبغي وضع قوسني حول عبارة "إلشعوب إلأصلية". وأأشارت قالت مجموعة بدلإن أأمرياك إلالتينية وإلاكرييب إ 
ىل أأنه من إلأحص سالس تعاضة، يف إلنقطة فيه معايري إلأهلية  إملوضع إذلي تُدرجإخلاصة ابملوضو ، عن عبارة " 2 إ 

درإهجا ضافة عنرص يك يُنظر فيه وهو: "إلنظر يف وكيفية إ  درإج معايري إلأهلية". وإقرتحت إ  ماكنية إ  " بعبارة "إ 
 إلتدإخل بني إملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي".

  ىل أأنه أأشارت بعض إملصطلحات وإملفاهمي  إس تخدإ بشأأن " 1 ، يف إلنقطةس يكون من إملفيدقبائل تولليب إ 
بشأأن "نطاق إمحلاية" أأن تُضاف، بعد عبارة  4 "، رشح مصطلح "إحلقوق إملعنوية"؛ وأأنه ميكن، يف إلنقطةومعانهيا

"، عبارة "وإحلقوق إلوجهية إلأخرى"، من أأجل بيان لك إحلقوق إليت قد تكون إحلقوق سالقتصادية و/أأو إملعنوية"
 تعدد إملس توايت.لزمة للميض قدما ابلجه  إمل 

  إلتدإبري إلتمكيلية" )اثنيا( بشأأن "3أأاثر لك من كندإ وإلولايت إملتحدة إلأمريكية وإلياابن أأمهية مناقشة إملادة
 وكذكل دور إلقانون إلعريف.

درإهجا يف مناقشات إدلورة إلثانية وإلثالثني للج  .8 نة وأأرى أأن تكل إملالحظات معقوةل وقيّمة وأأعزت ، بناء عىل ذكل، إ 
 ونأأخذإحلكومية إدلولية. وابلتايل سنس هتدي يف معلنا "ابلقامئة إل رشادية" إملُعدة يف إدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكومية، 

 .يف إحلس بان إلآرإء إل ضافية تكل
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 إلقضااي إجلوهرية

 إلأهدإف

عدإد إلنص إلنافذ لأي صك لأهنا تبنّي تفاصيل .9  إلغرض إملنشود من إلصك. تكتيس إلأهدإف أأمهية أأساس ية يف إ 

 ثالثة بدإئل: 1ويشمل إلنص إحلايل .10

 عىل مخسة أأهدإف: 1 يش متل إلبديل 

وسوء  عارفهم إلتقليديةمل يري إلقانوين/إلمتكل إلمتكل يري إملورو نع مل  إلالزمةتزويد إملس تفيدين ابلوسائل  .1
 ؛بدون ترصحيإس تخدإهما/إس تخدإهما 

خارج إلس ياق معارفهم إلتقليدية رإقبة إلطرق إليت تُس تخد  هبا مل إلالزمةتزويد إملس تفيدين ابلوسائل و  .2
 ؛إلتقليدي

إلالزمة لتحقيق إلتقامس إملنصف وإلعادل للمنافع إملتأأتية من إس تخدإ  معارفهم تزويد إملس تفيدين ابلوسائل و  .3
قرإر ومشاركة، مع مرإعاة    حسب سالقتضاء؛إلعريف إلقانونإلتقليدية مبوإفقة مس بقة مس تنرية أأو إ 

بدإعي وسالبتاكري إلقا م عىل إلتقاليد وحاميته بتزويد إملس تفيدين ابلوسائل و  .4 غض إلالزمة لتشجيع إلنشاط إل 
 إلنظر عن سالنتفا  إلتجاري به؛

 منع منح حقوق إمللكية إلفكرية/حقوق إلربإءإت عن خطأأ محلاية إملعارف إلتقليدية وإملعارف وإملساعدة يف .5
 .ملوإرد إلورإثيةدية إملرتبطة ابإلتقلي

  1إلوإردين يف إلبديل  4و 1هدفني مماثلني للهدفني  عىل 2 يش متل إلبديلو: 

 (أأضفُت إخلط إلعريض للتوكيدلها ) إلمتكل يري إلقانوينأأو منع سوء إس تخدإ  إملعارف إلتقليدية إحملمية  .1

 .إملس تنبَطني من إلتقاليدتشجيع إل بدإ  وسالبتاكر  .2

  عىل هدفني هام: 3يش متل إلبديل و 

نقل إملعرفة ونورها مبا يعود ابلنفع عىل أأحصاب إملعارف إلتقليدية إحملمية إملسامهة يف حامية سالبتاكر و  .1
ىل إلرفاه سالجامتعي وسالقتصادي وموإزنة إحلقوق وإلوإجبات.  ومس تخدمهيا لكهيام ويؤدي إ 

مجموعة إملعارف إملتاحة لس تخدإ  إمجليع، وإليت تُعد أأي  ،يويابلقمية إليت يكتس هيا مكل عا  ح وإل قرإر  .2
بدإ  وسالبتاكر،   .حامية إملكل إلعا  وإحلفاظ عليه وتعزيزه وبرضورةرضورية لال 

وجتّسد تكل إلصيايات إخملتلفة، بوضوح، إختالف إلآرإء بني إدلول إلأعضاء. وحملاوةل إلتوفيق بني تكل إلآرإء، قد  .11
 إلأس ئةل إلتالية: يف حبثء ترغب إدلول إلأعضا

                                                 
1

زإةل إلأقوإس من أأجل تسهيل إلقرإءة.يف لك هذه إملذكرة   ىل إ   إل عالمية معدُت، عند إقتباس عبارإت من مورو  إلنص إحلايل بشأأن إملعارف إلتقليدية، إ 
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  وسوء  إلتقليدية لمعارفل إلقانوينيري /إلمتكل منع إلمتكل يري إملورو جمالت توإفق ممكنة، مثل هل توجد
 بصورة خمالفة للقانون؟/متلكها بدون ترصحيإس تخدإهما/إس تخدإهما 

 هل ترد تكل إلأهدإف يف إلأحاك  إملوضوعية؟ 

 كيف سيمت تنفيذها؟ 

  هل توجد صةل مبارشة بني إلأهدإف وإلهدف إملنشود من معلنا عىل إلنحو إملبنّي ابلتفصيل يف ولية إللجنة
ىل إتفاق حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية( "...إحلكومية إدلولية، أأي  فامي يتعلق ابمللكية  إلتوصل إ 

 ؟"ية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديإلفكرية ويضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل للموإرد إلورإث 

 ىل إلسؤإل إلوإرد أأعاله، هل تندرج لك إلأه دإف إلوإردة يف خمتلف إلبدإئل يف هذإ إملوضع أأو أأنه من وابل شارة إ 
درإج بعض مجها يف إدليباجة؟  إلأنسب إ 

خارج نظا  إمللكية إلفكية لها صةل حبامية وهناك، كام ذكر وفد سويّسإ يف إدلورة إلأخرية، صكوك دولية أأخرى  .12
إملعارف إلتقليدية. وبناء عليه، ينبغي أأن حيتوي إلصك إلقانوين إدلويل إملُعد يف س ياق إللجنة إحلكومية إدلولية عىل أأهدإف 

دولية أأخرى  تركّز بوضوح عىل حامية إملعارف إلتقليدية يف س ياق نظا  إمللكية إلفكرية، وليس أأهدإفا وإردة أأصال يف صكوك
 أأو ليس لها صةل بنظا  إمللكية إلفكرية.

وإلأحاك  إملوضوعية إلوإردة يف وينبغي، كام نوقش أأعاله، أأن تكون هناك صةل مبارشة بني أأهدإف إلس ياسة إلعامة  .13
حرإز إملزيد من إلتقد  بشأأن ىل أأهدإف إلس ياسة إلعامة عند إ   إلصك. ويف هذإ إلس ياق، قد يكون من إملفيد إلرجو  إ 

 إلأحاك  إملوضوعية، مثل إملوضو ، وإملس تفيدين، ونطاق إمحلاية.

، إملزمع عقدها قبيل إدلورة إلثانية وإلثالثني إلندوة بشأأن إمللكية إلفكرية وإملعارف إلتقليديةومن إملتوقّع أأن تسلّط  .14
إلقضااي، وخباصة إللكمة إلرئيس ية إليت س ُتلقى وعنوإهنا كام ييل: ما يه  هذهللجنة إحلكومية إدلولية، بعض إلضوء عىل 

 أأس باب حامية إملعارف إلتقليدية عىل إلصعيد إدلويل، وكيف ميكن إلقيا  بذكل؟

 إملس تفيدون

 يشمل إلنص إحلايل ثالثة بدإئل: .15

 يح للقانون إلوطين خيار تعيني . ويت ل يري ونإملس تفيدمه إلشعوب إلأصلية وإمجلاعات إحمللية أأن  1إلبديل  يرى
 هيئات خمتصة مكؤمتن نيابة عن إملس تفيدين.

 ويريمه من إملس تفيدين إحملددين  إحمللية وإدلول وإلأمموإمجلاعات مه إلشعوب إلأصلية ن إملس تفيديبأأن  2رى إلبديل ي
نشاءلدلول . وجيزي يف إلقانون إلوطين دإرإت وطنية خمتصة، عند إحلاجة، لتحديد إمل  إ  إملعارف  س تفيدين منإ 

وإجملمتعات إلأصلية إحمللية وإلأطرإف إملعنية إليت تس تنبط إملعارف إلتقليدية وحتافظ  إلتقليدية ابلتشاور مع إلشعوب
 نون إلعريف وإملامرسات إملعمتدة.علهيا وتمنهيا ومتارس حقوقها علهيا وفقا للقا

  عات إحمللية ويريها من إملس تفيدين إحملددين يف إلقانون إلأصلية وإمجلا إلشعوببأأن إملس تفيدين مه  3يرى إلبديل
 عن إملس تفيدين.خيار تعيني هيئات خمتصة مكؤمتن نيابة  ،1، عىل غرإر إلبديل ويتيح للقانون إلوطين. إلوطين
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 إلشعوبوتعتقد بعض إلوفود إعتقادإ رإخسا أأن  ومن إلوإحض أأنه ل يوجد، حىت إلآن، أأي إتفاق حول هذه إلقضية. .16
ىل إمجلاعات إحمللية يه إلوحيدة إليت ينبغي أأن متثّل فئة إملس تفيدينصلية و إلأ  ، يف حني ترى وفود أأخرى أأنه من إملهم، ابلنظر إ 

اتحة جمال س يايس مرن ملرإعاة سالختالفات إلكبرية إملوجودة يف إل قوإنني وإلبيئات إلوطنية إليت توجد فهيا إملعارف إلتقليدية، إ 
بلزو  أأن متثّل إلشعوب إلأصلية وإمجلاعات إحمللية إملس تفيدين   إلر م من وجود إتفاق وإسعتكل سالختالفات. وعىل

ماكنية تعيني هيئات  آخرين، مثل إدلول و"إلأمم"، وحول إ  ماكنية سالعرتإف مبس تفيدين أ آرإء متباينة حول إ  ن مثة أ إلرئيس يني، فا 
دإرإت وطنية وحتديد دورهاخمتصة/  .إ 

عطاء بعض إحلرية للقانون إلوطين فامي خيص تعريف إملس تفيدين، ول بد، يف رأأيي، أأن تنظر إدلول إلأعضاء  .17 يف إ 
ىل إختالف إلأوضا  إخلاصة مباليك إملعارف إلتقليدية يف لك أأحناء إلعامل وإلس ياق إذلي تندرج فيه بعض من تكل  ابلنظر إ 

تبطة مبصطلح "إلشعوب". كام جيب زايدة توضيح دور إلهيئات إلأوضا ، مثل إلقضااي إدلس تورية إلفرنس ية إملر 
 إخملتصة/إل دإرإت إلوطنية وحتديد إلظروف إليت يكون لها فهيا دور تؤديه.

درإج إملس تفيدين إلآخرين )مثل إدلول  .18 ومن إملسارإت إليت ميكن لدلول إلأعضاء إنهتاهجا يف هذإ إلصدد إملوإفقة عىل إ 
امية خمتلف. ول بد من أأن حُتّدد بوضوح إحلالت إليت ميكن فهيا مرإعاة إملس تفيدين إلآخرين، أأو إلأمم(، ولكن مع نطاق ح

ىل شعوب أأصلية وجامعات حملية حمّددة. وميكن أأن تتناول إملادة  س ناد إملعارف إلتقليدية إ   3مثل إحلالت إليت ل ميكن فيه إ 
 لآخرين.هذه إلقضية وحتّدد إحلقوق إليت ميكن منحها للمس تفيدين إ

ىل أأن "إل دإرإت إخملتصة" متناوةل يف إملادة وأأوّد  .19 دإرة إحلقوق/إملصاحل. ولتاليف  5أأن أأشري أأيضا إ  إليت تعاجل إ 
ذإ اكن ينبغي تناول قضية "إل دإرة إخملتصة" مضن إملادة بدل  5 سالزدوإجية يف إجملالني، قد ترغب إدلول إلأعضاء يف حبث ما إ 

ىل مس تفيد حبد ذإته، مؤّهل للمتتع ابحلقوق إليت ينبغي حتديدها مضن إملادة. 2من تناولها مضن إملادة  ، 3 وأأرى أأن إل شارإت إ 
نفاذ حقوق إملس تفيدين 2تندرج يف إملادة  دإرة أأو تس يري أأو إ  ىل إل دإرإت إخملتصة، إليت تُعىن اب  ، يف حني أأن إل شارإت إ 

كل مبثال مس تقى من نظا  حق إملؤلف وهو أأن منظمة إل دإرة ودعوين أأستشهد يف ذ .5خدمة ملصاحلهم، تندرج يف إملادة 
ن إملؤلفني 2وليس يف إملادة  5إمجلاعية تدير حقوق إملؤلفني وماليك حق إملؤلف )وابلتايل تُتناول يف إملادة  (. وابلفعل فا 

دإرة إمجلاعية ملصلحة وماليك إملصنفات إحملمية حبق إملؤلف مه "إملس تفيدون" )أأحصاب إحلقوق(، يف حني تعمل منظمة إل  
 نيابة عجهم لضامن مجةل أأمور مجها حصوهلم عىل ماكفأأة لقاء إس تخدإ  مصنفاهتم. إملؤلفني/إملالكني أأو

يف إدلورة إلثانية وإلثالثني للجنة  إتصال مصغّرة ومؤقتة مجموعةنشاء اب  قضية إملس تفيدين  تنتفعوأأرى أأنه ميكن أأن  .20
إتصال موعة شت بشلك مس تفيض وتُعرف خمتلف إملوإقف حيالها. وابلتايل ميكن جملوهذه إلقضية نوق  إحلكومية إدلولية.

زإء هذه إلقضية ت  صغّرة ومؤقتةم أأن حتاول إلتوفيق شمل إملشاركني يف إللجنة إحلكومية إدلولية ممن ميثّلون خمتلف إملوإقف إ 
ىل جلسبني إلآرإء  عدإد نص ما ميكن تقدميه إ  آخر إملطاف، عىل إ   ة عامة أأو جلسات يري رمسية.وإلعمل، يف أ

، إليت س ُتعقد قبيل إدلورة إلثانية وإلثالثني إلندوة بشأأن إمللكية إلفكرية وإملعارف إلتقليديةومن إملأأمول فيه أأن تسلّط  .21
قلميية وإلوطنية وإجملمت 1إلقضية، ول س امي إلطاوةل إملس تديرة  هذهللجنة إحلكومية إدلولية، بعض إلضوء عىل  عية : "إلتجارب إل 

 إملرتبطة بتحديد "إملعارف إلتقليدية إليت ميكن حاميهتا" عىل صعيد دويل".
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 إملوضو 

 يشمل إلنص إحلايل أأربعة بدإئل: .22

  ىل  1إلبديل يقترص وينبغي أأن يُقرأأ هذإ إلبديل مع تعريف إملعارف أأن إملوضو  هو إملعارف إلتقليدية. عىل إل شارة إ 
"إس تخدإ  إملصطلحات"، علام بأأن هناك تعريفني بديلني للمعارف  إجلزء إملعنونإلتقليدية إلوإرد وصفها ابلتفصيل يف 

 إلتقليدية.

  تعريفا/وصفا للمعارف إلتقليدية. 2يُدرج إلبديل 

  ولكنه يشمل تعريفا/وصفا أأوسع للمعارف إلتقليدية. 2مماثل للبديل  3إلبديل 

  درإج معايري إلأهل  1يتوّسع فامي ورد يف إلبديل  4إلبديل ية، إليت تشمل بعض إلعنارص إملبيّنة يف تعريفي/وصفي اب 
 .3و 2إملعارف إلتقليدية إلوإردين يف إلبديلني 

، وتعريف إملعارف 1إلبديل  –أأوجه إلتشابه وسالختالف بني تعريف إملعارف إلتقليدية وأأعددُت هذإ إجلدول لبيان  .23
 :42إلبديل  –، وإملوضو  3إلبديل  –، وإملوضو  2إلبديل  –، وإملوضو  2إلبديل  –إلتقليدية 

تعريف 

إملعارف 

 –إلتقليدية 

 1إلبديل 

 تس تنبطهاإليت 

إلأصلية إلشعوب 

إحمللية وإمجلاعات 

حتافظ /إدلول وإلأمم

 وتمنهيا علهيا

ترتبط ابلهوية إليت 

أأو  إلوطنية

سالجامتعية و/أأو 

إلرتإث إلثقايف 

إلأصلية  للشعوب

إحمللية  وإمجلاعات

أأو  ،وإلأمم/إدلول

تعّد عنرصإ ل 

عن تكل  ينفصم

 إلهوية

إلأجيال  عربتتوإرث 

ىل  أأو من جيل إ 

آخر، سوإء بصورة  أ

 متتالية أأ  ل

يف توجد إليت 

أأنظمة معرفية 

مقننة أأو 

شفهية أأو يف 

أأي شلك 

آخر  أ

إليت قد تتخذ 

درإية شلك 

همارإت أأو معلية 

 وأأ إبتاكرإت  وأأ 

 وأأ ممارسات 

أأنشطة تعلمي 

 .وتعلّ 

قد تكون إليت 

 حيوية ومتغرية

تعريف 

إملعارف 

 –إلتقليدية 

 2إلبديل 

 تس تنبطهاإليت 

إلأصلية  إلشعوب

إحمللية وإمجلاعات 

 وحتافظ علهيا وإلأمم

 وتتحمك فهيا وحتمهيا

 وتمنهيا

إرتباطا  إليت ترتبط

ابلهوية  مبارشإ

سالجامتعية و/أأو 

 إلرتإث إلثقايف

إلأصلية  للشعوب

 إحملليةاعات مجلوإ

من إليت تتوإرث 

آخر، سوإء  ىل أ جيل إ 

 بصورة متتالية أأ  ل

مماثل لتعريف 

إملعارف 

 –إلتقليدية 

 1إلبديل 

مماثل لتعريف 

إملعارف 

 –إلتقليدية 

 1إلبديل 

مماثل لتعريف 

إملعارف إلتقليدية 

 1إلبديل  –

تعريف 

 –إملوضو  

 2إلبديل 

تكون مس تنبطة إليت 

يف افظا علهيا وحم

 جامعي س ياق

 إليت تكون مرتبطة

 بشلك مبارش

ابلهوية سالجامتعية 

و/أأو إلرتإث إلثقايف 

 للشعوب إلأصلية

عرب إليت تتوإرث 

أأو من جيل  إلأجيال

آخر، سوإء  ىل أ إ 

 بصورة متتالية أأ  ل

مماثل لتعريف 

إملعارف 

 –إلتقليدية 

 1إلبديل 
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 .أأضفُت إخلط إلعريض للتوكيد 
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وإمجلاعات إحمللية 

 وإلأمم

تعريف 

 –إملوضو  

 3إلبديل 

تس تنبطها إليت 

إلأصلية  إلشعوب

إحمللية وإمجلاعات 

وحتافظ  /إدلولوإلأمم

سوإء ، علهيا وتمنهيا

أأاكنت منتورة عىل 

 نطاق وإسع أأ  ضيق

 إليت ترتبط ابلهوية

سالجامتعية و/أأو 

إلرتإث إلثقايف 

إلأصلية  للشعوب

أأو  إحملليةوإمجلاعات 

تعّد عنرصإ ل 

ينفصم عن تكل 

 إلهوية

مماثل لتعريف 

 –إملعارف إلتقليدية 

 2بديل إل 

مماثل لتعريف 

إملعارف 

 –إلتقليدية 

 1إلبديل 

مماثل لتعريف 

إملعارف 

 –إلتقليدية 

 1إلبديل 

، ترتبطإليت قد 

عىل حنو خاص، 

جالت مثل مب

إلزرإعة وإلبيئة 

وإلرعاية إلصحية 

وإلطب إلأصيل 

وإلتقليدي وإلتنو  

إلبيولويج وأأمناط 

إحلياة إلتقليدية 

وإملوإرد إلطبيعية 

إلورإثية وإملوإرد 

وإدلرإية إلعملية يف 

جمال إلهندسة 

وتكنولوجيات إلبناء 

 إلتقليدية.

تعريف 

 –إملوضو  

 4إلبديل 

مبدعة إليت تكون 

ومطورة مس تنبطة و 

علهيا  اوحمافظ

يف س ياق  ومتقامسة

 جامعي

متصةل إليت تكون 

ابلرتإث  بوضوح

 للمس تفيدينإلثقايف 

 متوإرثةإليت تكون 

آخر  ىل أ من جيل إ 

ُحّددت من قبل ملدة 

لك دوةل عضو، عىل 

أأل تقل تكل إملدة 

 س نة 50عن 

   

ليه من قبل، هناك تعريف للمعارف إلتقليدية )ينطوي عىل بديلني( ُمدرج كذكل يف  .24  إجلزء إملعنونوكام أأشري إ 
. 4و 3و 2"إس تخدإ  إملصطلحات". وكام تالحظون يف إجلدول، تش متل هذه إلتعاريف عىل بعض من عنارص إلبدإئل 

يالء إملزيد من سالعتبار للموضع إملناسب لتناول تعريف إملعارف إلتقليدية/وصف إملعارف إلتقليدية/معايري إلأهلية،  وينبغي إ 
 من أأجل تاليف إلتكرإر.

تعريف ووصف إملعارف إلتقليدية معوما، من هجة، ومعايري  تقدمي إملزيد من إلتوضيح خبصوصوقد يكون من إملفيد  .25
، يف نظا  إمللكية إلفكرية، بنيإلأهلية ل إل بدإعات وسالخرتإعات  لحامية، من هجة أأخرى. وجيدر إلتذكري بأأنه كثريإ ما يُمزيز

بدإعات وسالخرتإعات إليت مي  كن حاميهتا ابس تخدإ  نظا  إمللكية إلفكرية، من هجة أأخرى.مبعناها إلعا ، من هجة، وبني إل 

ن قوإنني إلربإءإت ل تش متل ابلرضورة عىل تعريف أأو وصف ولتوضيح ذكل، دعو .26 ين أأستشهد بنظا  إلربإءإت مكثال: إ 
عىل نشاط إبتاكري  سالخرتإعات إليت ميكن حاميهتا بربإءة )أأي تكل إليت تكون جديدة ومنطويةلهوية "سالخرتإ ". ولكجها تبنّي 

 وقابةل للتطبيق إلصناعية أأو لها فائدة صناعية(، ابس تخدإ  "معايري إلأهلية للحامية".
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ن إتفاقية برن لعا   .27 ل تش متل عىل تعريف  1971وقد بكون من إملفيد أأيضا سالستشهاد مبثال من نظا  حق إملؤلف: إ 
يري أأنه فامي خيص بيان  مئة بأأمثةل عىل مصنفات أأدبية أأو فنية.ملفهو  "إملصنفات إلأدبية وإلفنية"، ولكجها حتتوي عىل قا

 "إملصنفات إلأدبية وإلفنية" إليت ميكن حاميهتا، حيّدد قانون حق إملؤلف معايري إلأهلية للحامية )مثل "إلأصاةل"(.

إلتقليدية ابملعىن إلعا ، وابلطريقة ذإهتا، يعكس إلنص قيد إملناقشة هذإ إلجه : فهو حيتوي عىل تعاريف للمعاريف  .28
إلأمثةل يف بعض إلبدإئل، ويتضمن، عىل حدة، "معايري مقرتحة بشأأن إلأهلية للحامية". ومتكّن تكل إملعايري  وكذكل عىل بعض

من حتديد أأي من إملعارف إلتقليدية، إليت قد تُعّرف بشلك وإسع ابملعىن إلعا ، تنطبق عليه تسمية "إملعارف إلتقليدية 
 .إحملمية"

ىل أأوجه إلتدإخل إلقامئة بني معظم إلقضااي إجلوهرية. ومن إحملمتل أأن يكون لتعريف  .29 وأأوّد، مّرة أأخرى، أأن أأشري إ 
 إملوضو  أأثر عىل إلقضااي إجلوهرية إلأخرى، مثل إملس تفيدين ونطاق إمحلاية.

نشاء مجموعة إتصال مصغّرة ومؤقتة يف إدلورة  .30 إلثانية إلثالثني للجنة إحلكومية وميكن أأن تس تفيد هذه إلقضية أأيضا من إ 
زإء هذه إلقضيةإدلولية  وميكن لتكل إجملموعة أأن  .تشمل إملشاركني يف إللجنة إحلكومية إدلولية ممن ميثّلون خمتلف إملوإقف إ 

ىل جلسة عامة أأو جلسات يري رمسية.حتاول إلتوفيق بني إلآرإء وتقدمي تقارير   إ 

، إليت س ُتعقد قبيل إدلورة إلثانية وإلثالثني مللكية إلفكرية وإملعارف إلتقليديةإلندوة بشأأن إأأن تسلّط ومن إملتوقّع  .31
قلميية وإلوطنية وإجملمتعية 1إلقضية، ول س امي إلطاوةل إملس تديرة  هذهللجنة إحلكومية إدلولية، بعض إلضوء عىل  : "إلتجارب إل 

 يد دويل".إملرتبطة بتحديد "إملعارف إلتقليدية إليت ميكن حاميهتا" عىل صع 

 نطاق إمحلاية

طرحت س بق رشحه يف إملذكرة إل عالمية إليت أأعددهُتا لأغرإض إدلورة إحلادية وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية، كام  .32
زإء نطاق إمحلاية تُتاح مبوجبه أأنوإ   إللجنة إحلكومية إدلولية للنقاش يف دورهتا إلسابعة وإلعورين هنجا متعدد إملس توايت إ 

ايت خمتلفة من إحلقوق أأو إلتدإبري لأحصاب إحلقوق حسب طبيعةمس تو أأو
3

إملوضو  وخصائصه، ومس توى إلتحمّك إذلي  
 حيتفظ به إملس تفيدون ودرجة إنتشاره.

 عارف إلتقليدية إملتاحة للجمهورحسب نو  إملعارف، إنطالقا من إمل حامية متباينة إملتعدد إملس توايتويقرتح إلجه   .33
ىل  يري إملعروفة خارج جامعة إملس تفيدين وإليت يتحمّك فهيا إملس تفيدون. إلتقليدية إلّسية/إملعارف ووصول إ 

4
 

                                                 
3

إلأشاكل إليت قد تتخذها إملعارف قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف )" WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 فامي خيص طبيعة إملعارف إلتقليدية، تبنّي إلوثيقة 
 "( خمتلف إلأشاكل إملذكورة.إلتقليدية

4
آنذإك لأغرإض إدلورة  إلسابعة وإلعورين  يف هذإ إلس ياق، جيدر إلتذكري بتعليقني وإردين يف إلورقة يري إلرمسية إليت أأعدها رئيس إللجنة إحلكومية إدلولية أ

 للجنة:
  آخر تباينًا عظاميً، وهذإ منبع أأمهية حتديد تكل إلصفات إجلامعة عىل  (ري إلثقايف إلتقليديوأأشاكل إلتعب)خصائص إملعارف إلتقليدية ىل أ تتباين من ماكن إ 

 إملس توى إلأعىل إليت جيدر وضعها يف صك دويل.
 ىل لزو  أأن يكون إلتعريف وإسعا مبا يكفي ليغطي لك أأنوإ  إملعارف إلتقليد آرإء إملطروحة إ  ية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف وبصورة أأمّع، يشري أأحد إل

آخر إ ىل رضورة أأن يكون إلتعريف دقيقا وحمدودإ لأغرإض إلوضوح وإلشفافية. ذإ اكن إلتعريف وإسعا، مفن شأأن عنارص أأخرى،  إلتقليدي، بيامن يشري رأأي أ فا 
لّ س يؤثّر ذكل عىل نط اق إمحلاية )نطاق إحلقوق(، إليت قد يلز  إحلّد مجها، من مثل معايري إلأهلية و/أأو سالس تنناءإت وإلتقييدإت، أأن تؤدي دور إملصفاة، وإ 

ىل إتفاق. وقد يكون ذكل  ، ونطاق إحلقوق، وسالس تنناءإت وإلتقييدإت.ةل يف تعريف إملوضو ابلتايل هناك تفاعل بني إلقضااي إلرئيس ية إملمتثّ  أأجل إلتوّصل إ 
إخلاصة حبامية إمللكية إلفكرية )وإذلي تقو  عليه لك إلقضااي إملتدإخةل إلأربع(، أأي إلتوإزن بني إلتفاعل مرتبطا كذكل ابلتوإزن إذلي يمكن يف لك أأنوإ  إلأنظمة 

 إحلقوق إخلاصة وإملصاحل إلعامة.
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ماكنية تناسب إحلقوق سالقتصادية و  .34 ىل إ  مع بعض إملعارف إلتقليدية )مثل  ، مثال،سالس تئثاريةيشري هذإ إلجه  إ 
ىل إحلق إملكشوف  وق إملعنوية، مثال، مع إملعارف إلتقليديةإملعارف إلتقليدية إلّسية، بيامن ميكن أأن يتناسب إلمنوذج إملستند إ 

 .بشلك وإسع عجها

 ويشمل إلنص إجلديد أأربعة بدإئل: .35

  قضية نطاق إمحلاية، ابلأساس، لُتتناول عىل إلصعيد إلوطين ول يتضمن إلجه  إملتعدد إملس توايت. 1يرتك إلبديل 

  ةل من إمحلاية إملمنوحة للمعارف إلتقليدية إلّسية عىل هن  متعدد إملس توايت مبس توايت مماث 3و 2يتضمن إلبديالن
وتكل إملنتورة عىل نطاق ضيق. وجمال سالختالف إلرئييس هو طبيعة إحلقوق إملمنوحة للمعارف إلتقليدية إملنتورة 

 عىل نطاق وإسع.

  ىل إس تخدإ  إملص 2مس تنسخ من إلبديل  4إلبديل طلح ولكن مع رشط سالمتثال ملعايري إلأهلية، إستنادإ إ 
"إملعارف إلتقليدية إحملمية"، إليت تُعد إلشلك إلوحيد من إملعارف إلتقليدية إليت تُمنح بشأأهنا أأي حقوق. وهذإ 

من  4 "إس تخدإ  إملصطلحات" ومرتبط مبعايري إلأهلية إلوإردة يف إلبديل إجلزء إملعنونإملصطلح ُمعّرف يف 
 .1 إملادة

 :45وإلبديل  3وإلبديل  2إلبديل  سالختالف بنيوأأعددُت هذإ إجلدول لبيان أأوجه إلتشابه و .36

إملعارف  يف حال اكنت 1.3 إلبديل/إحلقوق إملمنوحة

إلتقليدية رسية مقدسة أأو يري 

 مقدسة

إملعارف  اكنت يف حال 2.3

إلتقليدية منتورة عىل نطاق 

 ضيق

يف حال اكنت إملعارف  3.3

إلتقليدية منتورة عىل نطاق 

عىل وإسع/يري رسية ول منتورة 

 نطاق ضيق

إحلق إملس تفيدون هلم  )أأ( 2إلبديل 

يف إحلفاظ  سالس تئثاري وإمجلاعي

عىل معارفهم إلتقليدية وإلتحمك 

فهيا وإس تخدإهما وتمنيهتا وإلسامح 

ابس تخدإهما/إس تعاملها أأو إلنفاذ 

لهيا أأو منعه؛ وإحلصول عىل  إ 

نصيب عادل ومنصف من 

 ؛إملنافع إملتأأتية من إس تخدإهما

 

يس ند إملس تخدمون و  )ب(

ىل  تكل إملعارف إلتقليدية إ 

إملس تفيدين ويس تخدمون 

إملعارف إس تخدإما حيرت  إلقوإعد 

 ينوإملامرسات إلثقافية للمس تفيد

ىل إلطابع يري إلقابل  ضافة إ  إ 

للترصف وإلتقس مي وإلتقاد  

حصول إملس تفيدين  )أأ(

ومنصف من  عىل نصيب عادل

 ؛إملنافع إملتأأتية من إس تخدإهما

 

س ناد إملس تخدمني و  )ب( إ 

ىل  تكل إملعارف إلتقليدية إ 

إملس تفيدين وإس تخدإهمم 

إملعايري إملعارف إس تخدإما حيرت  

وإملامرسات إلثقافية للمس تفيدين 

ىل إلطابع يري إلقابل  ضافة إ  إ 

للترصف وإلتقس مي وإلتقاد  

للحقوق إملعنوية إملرتبطة 

 .عارف إلتقليديةابمل

 )ب((1.3)مماثةل للفقرة 

ول إلأعضاء أأن تبذل ينبغي لدل

ابلتشاور مع لك مساعهيا 

من  إمجلاعات إلأصلية وإحمللية

أأجل حامية سالمة إملعارف 

إلتقليدية إملنتورة عىل نطاق 

 .وإسع

                                                 
5

 أأضفُت إخلط إلعريض للتوكيد. 
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للحقوق إملعنوية إملرتبطة 

 .ابملعارف إلتقليدية

س ناد إملعارف إلتقليدية  )أأ( 2مماثل للبديل  2مماثل للبديل  3إلبديل  إ 

ىل   ؛إملس تفيدينإ 

 

إس تخدإ  إملعارف و  )ب(

إس تخدإما حيرت  إلقوإعد 

وإملامرسات إلثقافية للمس تفيدين 

ىل إلطابع يري إلقابل  ضافة إ  إ 

للترصف وإلتقس مي وإلتقاد  

 للحقوق إملعنوية إملرتبطة

 ؛ابملعارف إلتقليدية

 

يدإ  أأي رمس من  )ج( وإ 

رسو  إملس تخدمني يف إلصندوق 

إذلي تنش ئه تكل إدلوةل إلعضو 

ل يف إحلالت إليت يكون فهيا  إ 

حبثا أأو تطويرإ سالس تخدإ  

ىل منتجات أأو معليات  يؤدي إ 

جديدة ومفيدة؛ ويف هذه إحلاةل، 

يتعني منح إملس تفيدين نصيبا 

عادل ومنصفا من إملنافع إملتأأتية 

 إملعارف من إس تخدإ  تكل

إلتقليدية رشيطة إحلصول عىل 

ة موإفقهتم إملس بقة وإملس تنري 

 وإلتفاق عىل إلوروط إلالزمة.

مماثةل ملا ورد يف  )أأ( 4إلبديل 

ضافة "إحملمية" 1 إلبديل ، مع إ 

 بعد إملعارف إلتقليدية.

 

مماثةل ملا ورد يف  )ب(

ضافة "إحملمية" 1 إلبديل ، مع إ 

 بعد إملعارف إلتقليدية.

مماثةل ملا ورد يف  )أأ(

 .2 إلبديل

 

مماثةل ملا ورد يف  )ب(

ضافة "إحملمية" 2 إلبديل ، مع إ 

 بعد إملعارف إلتقليدية.

، مع 2مشاهبة كثريإ للبديل 

ضافة "إحملمية" بعد إملعارف  إ 

 إلتقليدية و"وإملقدسة".

تجابة للوإقع، أأي لأوجه سالختالف س  أأرى أأن إمحلاية إملتباينة إلاكمنة يف إلجه  إملتعدد إملس توايت تتيح فرصة لال .37
إلقامئة بني إملعارف إلتقليدية إلّسية، وإملعارف إلتقليدية إملنورة عىل نطاق ضيق وإملعارف إلتقليدية إملنتورة عىل 

 وإسع. نطاق
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ملنتورة قليدية إلّسية وإملعارف إلتقليدية إملنتورة عىل نطاق ضيق وإملعارف إلتقليدية إتعاريف إملعارف إلت وفامي ييل  .38
 عىل نطاق وإسع:

  إملعارف إلتقليدية إلّسية يه إملعارف إلتقليدية إليت ميتلكها إملس تفيدون ابختاذ تدإبري للحفاظ عىل رسيهتا وفقا
ل دإخل مجموعة معينة  .للقانون إلعريف وعىل أأساس أأن تكل إملعارف إلتقليدية ل تُنور ول تُس تخد  إ 

  نطاق ضيق يه إملعارف إلتقليدية إليت ميتلكها إملس تفيدون بدون إختاذ تدإبري إملعارف إلتقليدية إملنتورة عىل
لهيا لغري أأعضاء إجملموعة  .للحفاظ عىل رسيهتا ولكن ل يسهل إلنفاذ إ 

  لهيا ولكجها تظل مرتبطة إملعارف إلتقليدية إملنتورة عىل نطاق وإسع يه إملعارف إلتقليدية إليت يتيّس نفاذ إمجلهور إ 
 .قافيا ابلهوية سالجامتعية للمس تفيدينإرتباطا ث

ول يزإل يتعني مناقشة تعاريف إملعارف إلتقليدية إلّسية وإملعارف إلتقليدية إملنتورة عىل نطاق ضيق وإملعارف  .39
 تبس يط إلوضع بشلك جيل:إلتقليدية إملنتورة عىل نطاق وإسع. ولكن إمسحوإ يل ابس تخدإهما ل 

  تزإل حتت س يطرة مالكهيا ويه، ابلتايل، يري متاحة للجمهور. ويه محمية حبمك إملعارف إلتقليدية يه معارف ل
س نادها. ىل من ميكن إ   إلوضع، وعليه مفن إلوإحض إ 

  إملعارف إلتقليدية إملنتورة عىل نطاق ضيق يه معارف ليست ابلرضورة حتت س يطرة مالكهيا، ولكن ميكن مع
ىل شعوب أأصلية وجامعات حملية حمدّ  س نادها إ   دة، وعليه من إلسهل جدإ حتديد مالكهيا.ذكل إ 

 وابلتايل حُيمتل أأن يصعب إملعارف إلتقليدية إملنتورة عىل نطاق وإسع يه معارف مل تعد حتت س يطرة مالكهيا ،
ىل شعوب أأصلية وجامعات حملية حمّددة. س نادها إ   حتديد مالكهيا أأو إ 

باينة يف تيسري سالعرتإف برضورة منح حامية أأو تسهم هذه إمحلاية إملت إملس توايت وميكن أأن يسهم هذإ إلجه  إملتعدد  .40
أأقوى للمعارف إلتقليدية إلّسية، وإحلرص، يف إلوقت ذإته، عىل منح بعض إحلقوق للمعارف إلتقليدية إملنتورة عىل نطاق 

 ضيق وإملعارف إلتقليدية إملنتورة عىل نطاق وإسع.

ىل أأنه جيب قرإءة إملادة بشأأن نطاق إمحلاية مب .41  إجلزء إملعنونرإعاة إملادة بشأأن موضو  إمحلاية و وجتدر إل شارة إ 
"إس تخدإ  إملصطلحات"، لكتساب فهم ات  للمعارف إلتقليدية إليت س ُتمنح لها إمحلاية مبوجب هذإ إلصك. وإجلدير ابذلكر 

 1 من إملادة 4 أأيضا أأن مصطلح "إملعارف إلتقليدية إحملمية" أأدرِّج يف أأجزإء خمتلفة من إلنص وهو مرتبط حتديدإ ابلبديل
وحملاوةل تضييق إلفجوإت، قد يكون من إملفيد إمليض يف إس تكشاف مزإاي ومساوئ إلجه  إملتعددة . 3 من إملادة 4 وإلبديل

 .4و 3و 2إملس توايت إملبيّنة يف إلبدإئل 

آخرين )مثل إدلول أأو .42 درإج مس تفيدين أ ىل إملوإفقة عىل إ  ذإ ما حظيت فكريت إدلإعية إ  آخرإ، إ  إلأمم(،  وأأخريإ وليس أ
نه جيب إلنظر بعناية يف إحلقوق إليت س ُتمنح لأولئك إملس تفيدين إلآخرين.  ولكن مع نطاق حامية خمتلف، ببعض إدلمع، فا 

، إملزمع عقدها قبيل إدلورة إلثانية وإلثالثني إلندوة بشأأن إمللكية إلفكرية وإملعارف إلتقليديةومن إملتوقّع أأن تسلّط  .43
كذكل عىل سالس تنناءإت وإلتقييدإت، ول س امي إلطاوةل و  ،إلقضيةعض إلضوء عىل هذه للجنة إحلكومية إدلولية، ب

زإء حامية إملعارف إلتقليدية 2 إملس تديرة نطاق إمحلاية  –: "وهجات نظر وجتارب بشأأن "هن  متعدد إملس توايت" إ 
 وسالس تنناءإت وإلتقييدإت".
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 سالس تنناءإت وإلتقييدإت

ىل6 ينقسم هذإ إحلمك )إملادة .44  "إس تنناءإت عامة" و"إس تنناءإت حمّددة". ( إ 

ىل توضيح إلوروط إليت جيب إستيفاؤها، وإليت س ُتطبق عىل  "سالس تنناءإت إلعامة"ويسعى إلنص إملندرج حتت  .45 إ 
ماكنية إش امتل إلوروط عىل 1.6 إلصعيد إلوطين، عند وضع تقييدإت وإس تنناءإت )إلفقرة ىل إ  (. ويبدو أأن هناك رأأاي يشري إ 

خبصوص حق إملؤلف، وإحلقوق إملعنوية  1971 لعا عنارص إختبار إخلطوإت إلثالث "إلتقليدي"، إملبنّي يف إتفاقية برن 
 إملرتبطة مبفاهمي سالعرتإف وعد  إل ساءة وإلتوإفق مع إملامرسة إملنصفة.

درإهجا/إلسامح هبا. وهناك صةل  "ابلس تنناءإت إحملّددة"ويتناول إجلزء إخلاص  .46 سالس تنناءإت وإلتقييدإت إليت ينبغي إ 
ماكنية إلأخذ بجه  متعدد  7.6 وثيقة بني إملادة ىل إ  ماكنية وضع هن  متعدد إملس توايت وإملكل إلعا . وإستنادإ إ  وبني مناقشة إ 

ذإ اكن ميكن إتبا  ذكل إلجه  أأيضا يف إلأحاك  إملتعلقة إملس توايت لتحديد نطاق إمحلاية، تساءلت بعض إلوفود كذ كل عام إ 
ماكنية إلتوفيق بني مس توايت خمتلفة من إلأعامل إملس تنناة وبني أأنوإ  خمتلفة من إملوضوعات  ابلس تنناءإت وإلتقييدإت، أأي إ 

 ة علهيا.)خمتلف إلأشاكل إليت تتخذها إملعارف إلتقليدية( وإحلقوق إملتعددة إملس توايت إملُطبق

 إلعالقة ابملكل إلعا 

ملعارف إلتقليدية تعريفا ملصطلح "إملكل إلعا ". إخلاص اب نصمورو  إل رة إلسابعة وإلعورون للجنة يف أأدرجت إدلو  .47
ىل ضامن توإزن بني  ويكتيس هذإ إملفهو  أأمهية أأساس ية ابلنس بة للتوإزن إلاكمن يف نظا  إمللكية إلفكرية. فذكل إلنظا  يسعى إ 

وهذإ إملفهو   ل بدإ .إحلقوق سالس تئثارية وبني مصاحل إملس تخدمني وعامة إمجلهور، بغرض تعزيز وحتفزي وماكفأأة سالبتاكر وإ
 6مرتبط مبدى إستيعاب إملفهومني إملتصلني به وهام "متاح للجمهور" و"حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة".

وينبغي أأن تنظر إللجنة يف تكل إملفاهمي بمتّعن لأهنا مرتبطة إرتباطا مبارشإ "ابلجه  إملتعدد إملس توايت" إملبنّي يف  .48
"إملكل إلعا " يف فهم إلعالقة بني إمللكية إلفكرية وإملعارف إلتقليدية ويف تصممي مفهو  أأمهية عىل إلر م من . ولكن 3 إملادة

ن ويكفل إمحلاية للمعارف إلتقليديةمياثل نظا  إمللكية إلفكرية وفعال نظا  متوإزن  إملزإاي إملتأأتية من وضع تعريف حمّدد ، فا 
درإجه يف إلصك إخلاص ابملعارف إلتقل  عطاء تعريف رمسي مليدية تظّل يامضة. فللمكل إلعا  وإ  "إملكل إلعا " ينطوي، صطلح ا 

آاثر يف رأأيي،   كبرية ومتفّرعة تتجاوز نطاق إللجنة.س ياس ية عىل حتدايت عديدة لها أ

 تعريف "إلمتكل يري إملورو "

ىل إعامتد فهم مشرتك لتعريف إلمتكل يري إملورو . و  تشري .49 ل يرد كام ُذكر سابقا، ولية إللجنة إحلكومية إدلولية إ 
تعريف "إلمتكل يري إملورو "، حاليا، يف أأي صك دويل. وانقشت إدلوراتن إلتاسعة وإلعورين وإلثالثني للجنة إحلكومية 

ىل  ىل أأي إتفاق عىل معناه أأو عىل إحلاجة إ  إدلولية، إللتان تناولتا موضو  إملوإرد إلورإثية، هذإ إملصطلح. ومل يمت إلتوصل إ 
 شلك حمّدد.تعريفه ب 

 :أأربعة خيارإتعىل  WIPO/GRTKF/IC/32/4 وحتتوي إلوثيقة .50

  قرإر  بدون أأو إس تخدإ نفاذ  أأي، 1إخليار حسب مشاركة وكذكل، عند سالقتضاء، أأو موإفقة مس بقة مس تنرية أأو إ 
 ، يُعّد متلاك يري مورو  )أأضفُت إخلط إلعريض للتوكيد(؛بدون رشوط متفق علهيا، أأاي اكن إلغرض من ذكل

                                                 
6

شارة  مذكرة عن معاين مصطلح "إملكل إلعا " يف) WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 ترد مناقشة هذه إملفاهمي حتديدإ يف إلوثيقة نظا  إمللكية إلفكرية مع إ 
ىل حامية إملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/إلفوللكور مّسد ) WIPO/GRTKF/IC/31/INF/7 (. إنظر كذكل إلوثيقةخاصة إ 

 (.قايف إلتقليديابملصطلحات إلرئيس ية إملتعلقة ابمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلث
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  من صاحهبا عرب وسائل إملعارف إلتقليدية إملس تخد  عىل حصول  سوى يري مورو  متلاكل يعّد ، 2إخليار حسب
خالل ابلثقة  يري سلمية أأو ىل إنهتاك إلقانون إلوطين يف بدل إملوردمّما إ   .يؤدي إ 

  ىل إملعارف إلتقليدية أأو  بأأيإملضاف مؤخرإ إلمتكل يري إملورو   3يربط إلبديل ينهتك إلقانون إس تخدإ  لها نفاذ إ 
ىل تكل إملعارف إلتقليدية وإس تخدإهما دإرة إلنفاذ إ   .(أأضفُت إخلط إلعريض للتوكيد) إلعريف وإملامرسات إملعمتدة يف إ 

  ذ يعترب إلمتكل يري إملورو  3وإلبديل  1إملضاف مؤخرإ، بطريقة ما، بني إلبديل  4يربط إلبديل نفاذ أأي ، إ 
، مس تنريةو مس بقة و  حرةموإفقة ) 1وروط تش به كثريإ تكل إحملّددة يف إلبديل سالمتثال ل دون  إس تخدإ  أأو
ىل تكل إملعارف إلتقليدية )إلقانون إلعريف(،  3( وإلبديل رشوط متفق علهياو دإرة إلنفاذ إ  وإملامرسات إملعمتدة يف إ 

 .(أأضفُت إخلط إلعريض للتوكيد) وإس تخدإهما

ىل أأن و  .51 أأدرج يف إجلزء إملعنون "إس تخدإ  إملصطلحات" ملصطلح "إلمتكل يري إملورو "  ايفتعر  هناكأأود أأن أأشري إ 
ىل ذكل إملصطلح يف أأحد إلبدإئل إخلاصة بأأهدإف إلس ياسة إلعامة. شارة إ   أأنه أأضيفت إ 

ذإ رأأت إللجنة إحلكومية إدلولية أأنه من إلرضوري وضع تعريف للمتكل يري إملورو  وأأنه ل يكفي  .52 إلأخذ بفهم عا  وإ 
 ، فقد يكون من إملفيد مرإجعة إلتعريف بعد أأن تتوحّض إلقضااي إلرئيس ية إلأخرى.للمعين إللغوي إلبس يط

 إلقضااي إلأخرى

 إدليباجة/إملقدمة

ل تُعد إدليباجة نصا ملزما قانوان أأو نصا انفذإ يف صك متعدد إلأطرإف، ولو أأهنا تساعد عىل تفسري إلأحاك  إلنافذة  .53
تفسرياي  بتوفري س ياق للصك وبيان إلغرض إملنشود من وإضعي إلنص. ويرد إلنص عادة يف شلك مبادئ سوإء اكن إلصك

 يفيف إملفاهمي إلأكرث إرتباطا ابمللكية إلفكرية من بني إملفاهمي إملبيّنة  إلتفكريإحلكومية إدلولية كن للجنة ملزما قانوان. ومي أأو
ىل إحلكومية إدلولية يه ، ذكل أأن ولية إللجنة قدمة/إملإدليباجة فامي يتعلق ابمللكية  إتفاق حول صك قانوين دويلإلتوصل إ 

 إلفكرية ويضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل للمعارف إلتقليدية.

ضافة إلفقرة "فقرإت عورعىل إلآن وتش متل إدليباجة  .54 . وميكن للجنة إحلكومية إدلولية إلتحقق من " مؤخرإ7، بعد إ 
 مدى وجاهة لك مجها وحماوةل تفادي حالت إلتكرإر.

 إس تخدإ  إملصطلحات

 أأدرجت بعض إلتعاريف إجلديدة.و   إلتعاريف إلوإردة يف هذإ إجلزءيفإلنظر أأعيد  يف إدلورة إلسابقة، .55

، يشري إلتعريف إلوإرد يف هذإ إجلزء، كام ذكره أأحد إلوفود يف إدلورة "إس تخدإ /إس تعامل"وفامي خيص مصطلح  .56
ىل سالس تخدإمات خارج إلس يا ق إلتقليدي، يف حني يشري مصطلح "إس تخدإ " إلسابعة وإلعورين للجنة إحلكومية إدلولية، إ 

ىل سالس تخ 1.2 إلوإرد يف إملادة دإ  من قبل إملس تفيدين. وميكن أأن يؤدي إس تعامل مصطلح وإحد مبعىن خمتلف يف حالت إ 
جياد سبيل لتفادي  منفصةل ىل إلتضليل. وقد ترغب إللحنة إحلكومية إدلولية يف إ   إلتضليل.ذكل إ 

عىل تعريف للمعارف إلتقليدية ، يف هذإ إجلزء، WIPO/GRTKF/IC/32/4 ُذكر من قبل، حتتوي إلوثيقةوكام  .57
و إملوضع إلأنسب ل درإج تكل مفا هبشأأن "إملوضو ".  1من إملادة  4و 3و 2يش متل عىل بعض من عنارص إلبدإئل 

 إلعنارص؟
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 ط إلكشفإلتدإبري إلتمكيلية ورش

نشاء قوإعد بياانت وإختاذ تدإبري تمكيلية أأخرى. يتناول إلنصان إملتعلقان ابملعارف إلتقليدية وإملوإرد إلورإثية إ   .58 ماكنية إ 
وقد يكون من إملفيد سالطال  عىل إملوإد ذإت إلصةل يف إلنص إخلاص ابملوإرد إلورإثية. وميكن أأن تنظر إللجنة إحلكومية 

بعض من إلقضااي إلرئيس ية إدلولية يف إلغاايت وإلأغرإض إملنشودة من قوإعد إلبياانت إملذكورة وأأساليب تشغيلها. وفامي ييل 
معايري  وضعوصيانهتا؟ وهل ينبغي  إليت قد يتعنّي إلنظر فهيا: من إذلي ينبغي أأن يكون مسؤول عن جتميع قوإعد إلبياانت

ىل قوإعد إلبياانت؟ وما س يكون حمتوإها؟ وما هو إلشلك حمتوإهاها و هيلك ملوإءمة  ؟ ومن ينبغي أأن يكون هل حق إلنفاذ إ 
وما س تكون إملنافع وإخملاطر إملرتبطة بتيسري  إذلي س ُيعرّب به عن إحملتوى؟ وهل س ينبغي وضع مبادئ توجهيية مرإفقة؟

 ة للجمهور؟وتشجيع وضع قوإعد بياانت متاح

ية إدلولية، ويف نة إحلكوم وقد نوقشت رشوط إلكشف بشلك وإسع خالل إدلورتني إلتاسعة وإلعورين وإلثالثني للج  .59
ىل أأي  إدلورإت إلسابقة. هيي توإصل ، وعليه ف إخلصوصيف هذإ  رأأي مشرتكومل تتوصل إللجنة إحلكومية إدلولية حىت إلآن إ 

 تناول هذإ إلتدبري.

، إليت س ُتعقد قبيل إدلورة إلثانية وإلثالثني مللكية إلفكرية وإملعارف إلتقليديةإلندوة بشأأن إأأن تسلّط ومن إملتوقّع  .60
"إلتدإبري إلتمكيلية وإلقانون إلعريف  :3إلقضية، ول س امي إلطاوةل إملس تديرة  هذهللجنة إحلكومية إدلولية، بعض إلضوء عىل 

 محلاية إملعارف إلتقليدية: أأمثةل ودروس مس تفادة".

 وممارسة إحلقوق وإجلزإءإت إلعقوابت

تقليدي وإملوإرد إلورإثية عىل أأحاك  بشأأن حتتوي إلنصوص إخلاصة ابملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إل  .61
إلعقوابت وإجلزإءإت. وهناك إختالف بني إلجُه  إملُتبعة يف ذكل. فعىل سبيل إملثال، تتبع إلأحاك  إخلاصة ابملوإرد إلورإثية 

قليدية. كام ، من أأجل حتسني إلنص إخلاص ابملعارف إلت 7هنجا حمّددإ للغاية. وأأرى أأنه جيدر سالطال  عىل إلنصوص إلثالثة
ىل رأأيي، يف  حسبجيدر إلنظر،  طار عا  إستنادإ إ  عىل إلصعيد إدلويل رفيعة إملس توى و مبادئ موّحدة قوإعد و مفهو  توفري إ 

 وترك إلتفاصيل للتوريعات إلوطنية.

، إملزمع عقدها قبيل إدلورة إلثانية وإلثالثني إلندوة بشأأن إمللكية إلفكرية وإملعارف إلتقليديةومن إملتوقّع أأن تسلّط  .62
وهجات " :4 س امي إلطاوةل إملس تديرة ، ولإلقضااي إلتاليةكذكل عىل و  ،إلقضيةعض إلضوء عىل هذه للجنة إحلكومية إدلولية، ب

دإرة إحلقوق، ومدة إمحلاية، وإل  إلقضااي إلأخرى:  نظر وجتارب بشأأن إلتدإبري جرإءإت إلشلكية، و إلعقوابت وإجلزإءإت، وإ 
 ".، وإلتعاون عرب إحلدودسالنتقالية، وإلعالقة ابلتفاقات إدلولية إلأخرى، وإملعامةل إلوطنية

دإرة إحلقوق/إملصاحل  إ 

إليت ينبغي كيفية إل إملصاحل و أأو لفئة إليت ينبغي أأن تدير إحلقوق "إملس تفيدين" ولكن تتناول حتديد إ 5 إملادة تتناولل  .63
عىل بدإئل خمتلفة. ول يبدو أأن مثة إتفاقا عىل مدى مشاركة أأحصاب تش متل ، ويه تكل إحلقوق أأو إملصاحل أأن تُدإر هبا

ذإ اكن إ  إملعارف إلتقليدية يف  نشاء/تعيني إل دإرة وعىل ما إ  جباراي أأ إ  دإرة خمتصة أأمرإ إ  ل. وأأرى أأن إلتساؤل إلرئييس  نشاء إ 
إذلي ينبغي أأن تتناوهل إدلول إلأعضاء هو اكلتايل: هل ينبغي أأن تُتاح مرونة عىل إلصعيد إلوطين لتنفيذ إلرتتيبات إملتعلقة 

لقضية مثال جيدإ وقد تكون هذه إ ؟عىل إلصعيد إدلويل يناسب مجيع إحلالت ابل دإرإت إخملتصة، بدل من حماوةل تقدمي حل
ىل حد ما ،عىل قضية ميكن  لتوريع إلوطين." ل صك قانوين دويلأأن يرتكها " ،إ 
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 مدة إمحلاية

ىل أأن  .64 ميزّيإن بني  8من إلنص إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 6 يف إملادة 3 وإخليار 1 إخليارأأود إل شارة إ 
 .7 إملادة فامي خيصهن  مماثل إتبا  . وقد ترغب إللجنة إحلكومية إدلولية يف إلنظر يف سالقتصاديةإحلقوق إملعنوية وإحلقوق 

 إل جرإءإت إلشلكية

وهجات نظر متضاربة. ويتناول إلبديل  WIPO/GRTKF/IC/32/4 من إلوثيقة 8 تربز إخليارإت إلوإردة يف إملادة .65
بنو  إحلقوق إملزمع منحها. وميكن للجنة  إلقضية. وترتبط هذه ملوكة بشلك وثيقإملحتديدإ إملعارف إلتقليدية إلّسية/إملقدسة/

عىل  3 إلجه  إملتعدد إملس توايت إملبنّي يف إملادةد مناقشة إل جرإءإت إلشلكية، إلنظر يف كيفية تأأثري إحلكومية إدلولية، عن
جرإءإت شلكية لب  قليدية فقط.عض أأنوإ  إملعارف إلت إل جرإءإت إلشلكية إملمكنة. فميكن، مثال، تويخ وضع إ 

 إلتدإبري سالنتقالية

، ولكن ليس بصورة مماثةل. وقد إلقضيةهذه أأيضا  9إلنص إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليديمن  9 إملادةتناول ت  .66
دخال إلتغيريإت إملناس بة عىل إلنص إخلاص  ىل جنب وإ  ترغب إللجنة إحلكومية إدلولية يف سالطال  عىل الك إلنصني جنبا إ 

 إلتقليدية.ابملعارف 

 إلعالقة ابلتفاقات إدلولية إلأخرى

( 10 )إملادة 11( وإلنص إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي3.8 )إملادة 10حيتوي إلنص إخلاص ابملوإرد إلورإثية .67
درإج بند عد  سال نتقاص عىل بند عد  سالنتقاص فامي يتعلق حبقوق إلشعوب إلأصلية. وقد ترغب إللجنة إحلكومية إدلولية يف إ 

 يف إلنص إخلاص ابملعارف إلتقليدية.

 إملعامةل إلوطنية

من إلنص إخلاص ابملعارف إلتقليدية  11 وإملادة 12من إلنص إخلاص بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 11 تتناول إملادة .68
ميكن أأن تس تفيد إللجنة . و إخملتلفني ننظوريهذين إمل ، ولكن بطريقة خمتلفة للغاية. وعليه جيب إلتوفيق بني إلقضيةهذه 

دخال إلتعديالت إملناس بة ضامان لالتساق.  إحلكومية إدلولية من سالطال  عىل الك إلنصني وإ 

 إلتعاون عرب إحلدود

يف ياية إلأمهية. وجيب عىل إللجنة إحلكومية  قضيةتقامس إملعارف إلتقليدية عرب إحلدود، ويه  قضية 12 تتناول إملادة .69
 .2.12و 1.12 امدتنيأأنسب صياية ممكنة للري يف إدلولية إلتفك
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 موإرد مفيدة أأخرى

وجود بعض إملوإرد إملفيدة إملتاحة عىل موقع إلويبو إل لكرتوين وإليت قد ترغب إدلول إلأعضاء يف إس تخدإهما  أألحظ .70
 وإلثالثني للجنة إحلكومية إدلولية، ومجها ما ييل: إلثانيةمكوإد مرجعية يف إل عدإد لدلورة 

 إلوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 ، مذكرة عن معاين مصطلح "إملكل إلعا " يف نظا  إمللكية إلفكرية
ىل حامية إملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/إلفوللكور شارة خاصة إ  ، مع إ 

http://www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html#1؛ 

 إلوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 ، قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف إلأشاكل إليت قد تتخذها إملعارف
 ؛http://www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html#1 ،إلتقليدية

 ،قلميية وإلوطنية وإحمللية وإجملمتعية  إلتجارب إل 
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html؛ 

 من عروض: 

o اكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي: بشأأن إمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشوة إلند
ميية وإلوطنية وإحملليةإلتجارب إل   ىل  30ُعقدت يف جنيف يف إلفرتة من إليت ، قل مارس إ 

 ؛/arhttp://www.wipo.int/tk/: 2015 أأبريل 1

o إلتقليدي:  بشأأن إمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايفدوة إلن
ميية وإدلولية بعاد إل قل ىل  23ت يف جنيف يف إلفرتة من ، إليت ُعقدإلأ : 2015 يونيو 25إ 
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