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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 29 :أغسطس 2018

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفولكلور

الدورة السابعة والثالثون

جنيف ،من  27إىل  31أغسطس 2018

اقرتاح خبصوص مواصفات إعداد دراسة عن األظنمةة الفريدة القائةة حلةاية املعارف التقليدية

وثيقة مقدمة من وفدي الوالايت املتحدة األمريكية والياابن

مقدمة
 .1تلقى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف  28أغسطس  2018طلبا من وفد الوالايت املتحدة
األمريكية ،ابلنيابة عن وفدي الوالايت املتحدة األمريكية والياابن ،لتقدمي اقرتاح خبصوص "مواصفات إعداد دراسة عن
األنظمة الفريدة القامئة محلاية املعارف التقليدية" إىل ادلورة السابعة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف) كوثيقة معل.
.2

وبناء عىل الطلب املذكور أعاله حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل الاقرتاح املشار إليه.

 .3إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علام
ابالقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة والنظر فيه.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اقرتاح خبصوص مواصفات إعداد دراسة
عن األنظمة الفريدة القامئة محلاية املعارف التقليدية
أنشئت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف) التابعة
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف عام  .2000وتناقش جلنة املعارف موضوع حامية امللكية الفكرية واملعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية منذ عام .2001
وقررت ب ّأن عىل اللجنة أن "تواصل ترسيع معلها
ّ
وخولت امجلعية العامة للويبو إىل جلنة املعارف والية للثنائية ّ ،2019-2018
هبدف التوصل إىل اتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) ،دون إخالل بطبيعة النتيجة (النتاجئ) فامي يتعلق
ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي".
واملعارف التقليدية عنرص هام يف مفاوضات جلنة املعارف ،حيث أن اللجنة ملكفة أيضا مبا ييل:
"س يكون معل اللجنة مستندا إىل ما أجنزته من معل ،مبا يف ذكل املفاوضات القامئة عىل النصوص ،مع الرتكزي
الرئييس عىل التوصل إىل تفامه مشرتك للقضااي اجلوهرية ،مبا يف ذكل التعاريف واملس تفيدون واملوضوع واألهداف
ونطاق امحلاية ،وما يه مواضيع املعارف التقليدية/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل،
مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات والتقييدات والعالقة ابملكل العام".
وتمتثل أساليب العمل السلمية يف إطار الوالية يف إدراج هنج قامئ عىل األدةل كام ذكرت الفقرة (ج) من الوالية ،مع إشارة
خاصة إىل إجراء وحتديث ادلراسات اليت تغطي الترشيعات احمللية حس امب ورد يف الفقرة (د) من الوالية.
ومن املهام اليت أولكت إىل جلنة املعارف حتقيق التوازن بني مجموعة معقدة من القضااي تشمل الاس تجابة ملشالل الشعوب
األصلية و"اجملمتعات احمللية" فامي خيص الاس تخدام لري املرخص للمعارف التقليدية ،خاصة يف س ياق جتاري ،مع السامح
ابالس تغالل النشط للمعارف التقليدية من قبل اجملمتع املصدر ،واحلفاظ عىل مصاحل الصناعة واملتاحف واحملفوظات واملكتبات
وأحصاب املصلحة اآلخرين.
وعىل مدى الس نوات العرشين املاضية ،أدرج عدد من أعضاء الويبو يف قوانيهنم الوطنية أحاكماً محلاية املعارف التقليدية.
وس تنتفع جلنة املعارف من فهم أمعق لنطاق هذه القوانني وطبيعة تنفيذها وفعاليهتا وآاثرها القابةل للقياس المكي.
ويسعى هذا الاقرتاح إىل البناء عىل حزمة األعامل اليت أجنزهتا جلنة املعارف ،ومجع مزيد من املعلومات اليت س تحقق للجنة
فهام أمعق للنظم الفريدة محلاية املعارف التقليدية .ويتضمن الاقرتاح أس ئةل تتعلق بطبيعة هذه األنظمة ،ومدى تنفيذ مثل هذه
القوانني واللواحئ وإنفاذها ،وأمثةل عن كيفية تطبيقها ،وعن املزااي القابةل للقياس أو لريها من الفوائد اليت أمثرهتا هذه القوانني،
وما إن اكنت هذه القوانني تطبّق عىل ما يس تخدمه امجلهور ،وعن أي اس تثناءات وتقييدات قد تنطبق.
ومع مراعاة ما س بق ،نقرتح أن تدعو أمانة الويبو ادلول األعضاء يف الويبو اليت وضعت قوانني أو لواحئ وطنية فريدة محلاية
املعارف التقليدية للرد عىل األس ئةل التالية:


يرىج تقدمي رشح موجز عن قوانني/لواحئ املعارف التقليدية ،حبسب ّنصها احلايل ،وما نوع امحلاية اليت توفرها.
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مالحظة  -إن ق ّدمت هذه املعلومات من قبل يف وثيقة أخرى للويبو ،فريىج اإلشارة إىل األقسام
ذات الصةل من تكل الوثيقة.



ما يه احلقوق والالزتامات والعقوابت األخرى املنصوص علاها يف هذه القوانني/اللواحئ؟



كيف ت ّعرف املعارف التقليدية يف هذه القوانني/اللواحئ؟



ما رمق هذه القوانني/اللواحئ ومىت صدرت؟




يف حال وجود قانون للمعارف التقليدية ،فهل تدمعه الحئة تنفيذية؟




إذا اكن األمر كذكل ،يرىج تقدمي أمثةل ،ورشح طبيعة املنافع وكيفية قياسها.

هل توفر هذه القوانني/اللواحئ حقوقًا حرصية للمنتجات املس تخدمة عاد ًة من قبل امجلهور أو يف السلع
األساس ية املتوفرة عىل نطاق واسع (عىل سبيل املثال ،السلع اليت تباع عىل اإلنرتنت)؟




إذا اكن األمر كذكل ،يرىج الاستشهاد ابألمثةل مع ذكر قمية التعويض املايل للك مثال.

هل أمثرت هذه القوانني/اللواحئ عن منافع أخرى قابةل للقياس للمجمتعات األصلية أو احمللية؟




إذا اكن األمر كذكل ،يرىج ذكر القرارات القضائية ذات الصةل ورشح احلقائق والنتاجئ ابختصار.

هل جنم عن هذه القوانني/اللواحئ تعويض مايل للمجمتعات األصلية أو احمللية ،عىل سبيل املثال ،من خالل
قرارات قضائية أو إدارية ،والنفاذ وتقامس املنافع ،وما إىل ذكل؟




إذا اكن األمر كذكل ،يرىج ذكر رمق هذه الالحئة التنفيذية ورارخي تنفيذها؟

كيف جرى إنفاذ هذه القوانني/اللواحئ و/أو اللواحئ التنفيذية؟




يرىج تقدمي رمق ورارخي أي تعديالت أدخلت عىل هذه القوانني/اللواحئ.

إذا اكن األمر كذكل ،يرىج تقدمي أمثةل.

يرىج توضيح الاس تثناءات املط ّبقة عىل حامية املعارف التقليدية مبوجب القوانني/اللواحئ الوطنية.

ويطلب إىل األمانة أن تصدر اس تبيا ًان من هذا القبيل إىل ادلول األعضاء يف الويبو يف أقرب وقت ممكن ،وأن جتمع اإلجاابت
الواردة يف وثيقة لتنظر فاها جلنة املعارف يف دورهتا القادمة إن أمكن .وينبغي أن تس تمكل األمانة هذه الوثيقة وتعيد إصدارها
دلورات جلنة املعارف املس تقبلية ،أن وردت إجاابت إضافية.
[هناية املرفق والوثيقة]

