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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو الثالثة الدورة

ىل فرباير  27جنيف، من   2017مارس  3اإ
 
 

 األوروبي إلعداد دراسةاقرتاح االحتاد 

 وثيقة قدمهتا البعثة ادلامئة لالحتاد الأورويب يف جنيف، ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه

 مقدمة

البعثة ادلامئة لالحتاد ، تلقى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( طلبا من 2017فرباير  20يف  .1
المتست فيه أأن تحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف، ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، الأورويب دلى الأمم امل 

ىل " اقرتاحًا بعنوانقّدم ت  للننة اكحكومية ادلولية املعنية نيوالثالثالثالثة ادلورة اقرتاح الاحتاد الأورويب لإعداد دراسة" اإ
 ( كوثيقة معل.املعارفف التقليدية والفوللكور )جلنة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعار 

ليه حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ،وبناء عىل الطلب املذكور أأعاله .2  .، كام اس ُتملالاقرتاح املشار اإ

ىل الإحاطة علام  .3 ن اللننة مدعوة اإ اإ
 ابلقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة والنظر فيه.

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

 اقرتاح الاحتاد الأورويب لإعداد دراسة

 

ليه يف الفقرة )د( من ولية  للننة الويبو اكحكومية ادلولية املعنية ابمللكية  2016/2017أأخذًا ابملهنج القامئ عىل الأدةل املشار اإ
قرارا ابلزتام ادلول الأعضاء يف الويبو بتوصيات  الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف(، واإ

عداد دراسة جتميعية للتجارب الوطنية والترشيعات واملبادرات جدول أأعامل ا ن جلنة املعارف تلمتس من الأمانة اإ لتمنية، فاإ

 احمللية فامي يتعلق بصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

قليدي معوما يف ادلول ركز ادلراسة عىل الترشيعات واملبادرات املعمتدة حديثا فامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف الت وينبغي أأن ت
 الأعضاء يف الويبو.

يشارك فهيا أأن ىل املواد املتاحة وادلراسات اليت أأعّدهتا الأمانة. وينبغي أأيضا اإ ومن املقرتح أأن تستند ادلراسة، قدر الإماكن، 
 كبري الاقتصاديني يف الويبو.

 :مناقشات اللننة، ينبغي لدلراسةومن أأجل الإسهام يف 

 ة الترشيعات احمللية والأنظمة اخلاصة فامي يتعلق بصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأن حترص بطريقة موضوعي
 وأأن تسوق أأمثةل ملموسة عن املواضيع املشموةل هبا؛

 .أأن تراعي تنوّع التدابري اليت ميكن اختاذها 

 أأنظمة حقوق امللكية الفكرية القامئة

وكحّد أأدىن، ينبغي أأن حترص ادلراسة حتديدا القوانني واللواحئ والتدابري والإجراءات الوطنية بشأأن امللكية الفكرية اليت لها 
 عىل أأساس ما ييل:صةل بصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

  مي وحق املؤلف ترشيعات العالمات التجارية والتصام –هل تُس تعمل أأنظمة حقوق امللكية الفكرية القامئة
 لصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؟ –والأرسار التجارية واملؤرشات اجلغرافية 

  مثل املوضوع والنطاق واملس تفيدون والاس تثناءات واملدة؟ –الرئيس ية تعاريف ال كيف وضعت 
 دارية متاحة؟  هل من أأحاكم حمامك و/أأو ممارسات اإ

 ومن الأس ئةل املفيدة الأخرى:

 ع  صلحةاس تعامل أأنظمة حقوق امللكية الفكرية القامئة؟ وهل اس هتدفت محالت التوعية مجيع أأحصاب امل كيف يشنَّ
 )مبن فهيم امجلاعات الأصلية واحمللية(؟
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 أأنظمة بديةل )حقوق امللكية الفكرية وغريها(

ىل القوانني والتدابري واللواحئ والإجراءات اخلاصة، ينبغي لدلراسة كحّد أأدىن  أأن حترص القوانني واللواحئ والتدابري ابلنس بة اإ
 والإجراءات الوطنية بشأأن امللكية الفكرية اليت لها صةل بصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل أأساس ما ييل:

  حتديد الأنظمة اخلاصة السارية يف ادلول الأعضاء يف الويبو فامي يتعلق بصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مع
 لخص لها؛تقدمي م

 كيف ُعّرِّفت أأهداف الس ياسة العامة؟ 
  كيف وضعت التعاريف الرئيس ية مثل املوضوع ومصطلح "التقليدي" والمتّّل غري املرشوع والنطاق واملدة

 والاس تثناءات واملس تفيدون؟
 يف حال اعامتد مهنج متعّدد الطبقات، كيف ُعّرِّفت خمتلف املس توايت وكيف ميكن المتيزي فامي بيهنا؟ 
  يف يُضمن اليقني القانوين خملتلف أأحصاب املصلحة؟ك 
 دارية متاحة؟  هل من أأحاكم حمامك و/أأو ممارسات اإ

 أأس ئةل مفيدة أأخرى:

 ىل أأهداف الس ياسة العامة؟هل اكن للصك )للصكوك( فائدة اب  لنس بة اإ
  ثقافيا عىل امجلاعات الأصلية واحمللية؟و ما وقع الصك )الصكوك( اقتصاداي واجامتعيا 
  ثقافيا عىل املس تخدمني واملنظامت الثقافية واملنظامت غري الرحبية و ما وقع الصك )الصكوك( اقتصاداي واجامتعيا

 مثل املؤسسات التعلميية وعىل اجملمتع معومًا؟
  ةل عىل كيفية تطبيق املهنج الثاليث املس توايت؟ثم هل من أأ 
 اصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؟هل من تفاعل بني أأنظمة حقوق امللكية الفكرية والأنظمة اخل 
 كيف يصان املّل العام؟ 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


