
 1مذكرة إعالمية 

 للجنة املعارف 38ألغراض الدورة 
 إاين غوس، رئيس جلنة املعارف الس يد من إعداد

 مقدمة

ري ينبغي للجنة املعارف جلنة املعارف .1 وبرانمج  2019-2018يف الثنائية  إلهيا اخملوةل واليةلل وفقا ،38يف دورهتا  أن ُتج

العالقة القضااي مع الرتكزي عىل معاجلة  ،أشاكل التعبري الثقايف التقليديو  مفاوضات بشأن املعارف التقليدية ،2018معلها لعام 

 .قانوين )صكوك( رشوع صكاملتعلقة بإعداد م  يف اخليارات وأن تنظر ،واملتداخةل

اليت  هذه املذكرة اإلعالمية تج بتحديثمق، للجنة املعارف 38لتحضري لدلورة امساعدة ادلول األعضاء عىل  وبغية .2

ملعارف ، وقضااي أخرى تتعلق ابالعالقة واملتداخةل القضااي تتناول بإجيازاليت و ، للجنة املعارف 37أعَدت ألغراض ادلورة 

 هامتم علهيا.أشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد توّد ادلول األعضاء تركزي الاو  التقليدية

لب مهنا، بتحديث مرشوع حتليل الثغرات لعام  أودّ و  .3 بشأن املعارف  2008أن أشري إىل أن األمانة قامت، كام طج

للجنة املعارف، وأصدرته جمددا ألغراض  37، اذلي أِعد ألغراض ادلورة التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 .التوايل عىل، WIPO/GRTKF/IC/38/7و WIPO/GRTKF/IC/38/6 الوثيقتنييف  38 ادلورة

من ادلول األعضاء خبصوص وال ختّل مبواقف أي  ،اآلراء الواردة يف هذه املذكرة يه آرايئ اخلاصة مجيعوأؤكِّد أن  .4

من واثئق  وليستوثيقة إعالمية ليس لها أي طبيعة رمسية معيّنة،  ليست سوىهذه املذكرة أن املطروحة للنقاش. و القضااي 

 للجنة املعارف. 38عىل التحضري لدلورة  املشاركنيساعدة مل معل ادلورة. فهيي جمّرد وثيقة 

عىل  يقترصأن )الصكوك ادلولية( صك ادلويل لل بشأن ما إذا اكن ينبغي عىل التفكري مليا بقوة ادلول األعضاءوأحّث  .5

املفاهمي وقضااي  هذهل لكهيام وترك تفاصي أو مكنةامل عايري من املحد أدىن أو حد أقىص وضع أو  ،س يايس)أطر( توفري إطار 

 نفيذ لتجحّدد عىل الصعيد الوطين.الت 

اتفاق" )عىل  إبرامكام أود أن أجشع ادلول األعضاء عىل إبداء املرونة والرباغامتية، وبذل هجود متضافرة من أجل " .6

 ى.وسطاللول واحلروح التفاوض بذكل  والتحيل يف(، جلنة املعارفالنحو املشار إليه يف والية 

 83ادلورة يف جلنة املعارف  أماممتداخةل مطروحة قضااي 

يعاجلها نصا املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف ، يبدو يل أن معظم القضااي اليت كام أرشتج إليه من قبل .7

ات العامة واملسائل سلس يااملتعلقة اب قضاايالمن يعاجلان العديد  أن النصني ". أعين بذكلمتداخةل" التقليدي يه قضااي

منذ زمن  ما فتئت تؤكد الشعوب األصليةوالواقع أن . وضوعنياملوهذا أمر متوقع ابلنظر إىل التشابه الوثيق بني ها. التقنية نفس 

ملعارف اأن ب ومع ذكل، ورمغ اإلقرارمن لك.  نيمرتابط أينجز ا أن حفوى املوضوعني ليست سوى أمور مهن عىل مجةل طويل

ومت التعامل معهام  املتباينة، املسائل، يف خطاب امللكية الفكرية، بعض تطرحان أشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية و 

                                         
 .املعارفللجنة  83عىل التحضري لدلورة ، الس يد إاين غوس، هذه املذكرة اإلعالمية ملساعدة ادلول األعضاء املعارفجلنة رئيس  من أمانة الويبو: أعد   مالحظة 1
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 إىل حد 2منفصةل بصورةولكن  ابلتوازي النصني مع الوقت الراهن،حىت  تعاملت،جلنة املعارف فإن ، منفصةل بصورة ااترخيي

 النصني بصورةيف  الشديدة التشابه عاجلة القضااي الس ياس ية والقانونية نفسها أو، يف بعض احلاالت، ممتوهذا يعين أنه كبري. 

. وعىل النقيض ومرغوابرضوراًي  ذكل اكن مىت بيهنام تنس يقال و  نيمقارنة مبارشة بني النصإجراء فرص تفويت  ابلتايلو ة،خمتلف

 ومن ثّ ، جنباً إىل جنب، ذاته لعمل عىل الك النصني يف الوقتل لجنةيف ال لمشاركني ل اجملال  37 ةورادل فسحتأمن ذكل، 

، مثل قسم وشاملومامتسك  متناسق عىل حنو ابس يط النصوص وحتسيهنمناس بة لت  أوهار التغيريات اليت  دخالإ

جعد. قدمة واملوضوعمادليباجة/ القضااي ناقشة مل  مكرسة خصيصاأربع دورات بني من  لثانيةااملعارف للجنة  38ادلورة  وت

للجنة املعارف  37ادلورة الاعتبار أن  مع األخذ يفو . وأشاكل التعبري الثقايف التقليديبني املعارف التقليدية  املتداخةل

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، و  ملعاجلة املعارف التقليدية خرينيأ رتنيدو لجنة أمام ال انقشت بعض القضااي املتداخةل وأن 

 .املعارفللجنة  38ورة دلاتناولها يف  اليت ميكن لقضااياتلف خم  حول سأقدم اقرتاحات منفصةلف 

املتداخةل الرئيس ية اليت يتعنّي عىل ادلول األعضاء النظر فهيا مجةًل، ال س امي املوضوع عدد من القضااي وهناك  .8

للجنة املعارف،  37ادلورة ويف ونطاق امحلاية، والاس تثناءات والتقييدات.  والتعاريف ذات الصةل، ومعايري األهلية للحامية،

أنه مل يمت التوصل إىل اتفاق بسبب غري أجريت حماوةل لوضع إطار ميكّن من تناول تكل العنارص احلامسة مضن واثئق العمل. 

ج خمتلفة يف واثئق العمل، مبا يف ذكل ما ييل:  وجود ُنج

  انتشار  فقو ومتيزي نطاق امحلاية  املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اريفتعب معايري األهلية ربط

 ة التحمك فهيا وإدارهتا؛عاملعارف وأشاكل التعبري الثقايف وطبي

  معايري األهلية للحامية؛تعاريف حمّددة للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمية تشمل ووضع 

  بني الهنجني املذكورين أعاله.وامجلع 

يف جمايل املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف  اكبري  اتقدم ن حترزألجنة املعارف ل  ريدأاألمهية مباكن، إن ن وم .9

 لتنفيذيةاليات اآلتفاصيل الرتكزي عىل  نمجلنة املعارف ألعضاء عىل ُنج مشرتك من شأنه متكني التقليدي، أن تتفق ادلول ا

 قامئ عىل التدابري و/أو احلقوق.ُنج ، مبا يف ذكل صياغة املنطوقو 

 ادليباجة/مقدمة

أُنا تساعد عىل تفسري  ومعقانوان أو النص النافذ لصك متعدد األطراف،  ال تدخل ادليباجة مضن النص امللزم .10

األحاكم النافذة بتوفري س ياق للصك وبيان الغرض املنشود لواضعي النص. ويرد النص عادة يف شلك مبادئ سواء اكن 

 .الصك تفسرياي أو ملزما قانوان

أشاكل التعبري نص و املعارف التقليدية  نصلك من مقدمة يف /ادليباجةقسم  للجنة املعارف 37ادلورة حّسنت و  .11

 .وشاملومامتسك  متناسق عىل حنوالثقايف التقليدي 

                                         
 37وادلورة  (2014يف يوليو املنعقدة ) 28ادلورة و  ،(2014يف أبريل املنعقدة ) لجنة املعارفل  27أن ادلورة  إىل اهوأود مع ذكل أن اسرتعي الانتب 2

 .متداخةل قضااي تناولتقد  ،(2018يف أغسطس  )املنعقدة
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، إذ إن ةيف املفاهمي األكرث ارتباطا ابمللكية الفكريمليا من مدى وجاهة لك مهنا والتفكري أكرث وميكن للجنة التحقق  .12

امحلاية املتوازنة والفعاةل يضمن  ،التوصل إىل اتفاق حول صك قانوين دويل فامي يتعلق ابمللكية الفكرية تقيضوالية اللجنة 

 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.و  ةلمعارف التقليديل

 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي( صنيف  2املادة  و املعارف التقليدية صنيف  2)املادة هداف األ

 املنشود من الصكتكتيس األهداف أمهية أساس ية يف إعداد النص النافذ ألي صك ألُنا تبنّي تفاصيل الغرض  .13

 .وميكن أن يؤدي ذكل إىل صياغة بس يطة ومبارشة وفعاةل تضمن وضوح النص .ومقصده

ثالثة عىل  أشاكل التعبري الثقايف التقليدييف حني يش متل نص  أربعة بدائلعىل املعارف التقليدية  صن ويش متل .14

 إذا اكنت هناك جماالت نظر فاميال  املعارفميكن للجنة و . هنفس يسري عىل املنوال النصنيالك  يف 1يبدو أن البديل و . بدائل

 اخملتلفة. والصيغبني البدائل  ممكنة توافق

مجيع يراعي من منظور هداف األعند اس تعراض هذه البدائل، س يكون من املفيد لدلول األعضاء أن تنظر يف و  .15

من  صياغة إىل تنحوالية احلاملطروحة أن البدائل إىل  هاملصاحل، أي مصاحل املس تفيدين واملس تخدمني وامجلهور، مع الانتبا

 .وهجة نظر أحادية

 النظر فامي إذا اكن يلزم تناول العالقة ابملكل العام يف األهداف. توّد جلنة املعارف أيضاً قد و  .16

 وخباصة، وما ليس هل صةل ابملوضوعالتكرار أوجه النصوص لتفادي هتذيب أن تنظر أيضاً يف  عارفاملوميكن للجنة  .17

واملعرّب  ، والرتكزي عىل األهداف املشرتكة اجلوهرية املرتبطة ابمللكية الفكرية اليت حياول الصك حتقيقهامقدمة/يف قسم ادليباجة

هنا الوقاية من المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام، وتشجيع األهداف، معوما، أمورا عدة مهذه تشمل  . وقدعهنا بإجياز

 الابتاكر واإلبداع، وتاليف منح الرباءات بطرق غري الئقة أو عن خطأ.

تحديد األهداف املتعلقة ابمللكية الفكرية، ميكن لدلول األعضاء أن تنظر وتفكّر يف نوع الرضر )األرضار( اذلي وب  .18

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي إىل التصدي هل، املعارف التقليدية و رية بشأن سيسعى صك من صكوك امللكية الفك

 منظور الس ياسة العامة، تضييقها. الفجوات اليت قد تكون قامئة يف الوقت احلايل واليت يتعنّي، من ويف

 املوضوعية./يةتنفيذال األحاكم بارش بني أهداف امحلاية و امل  والارتباطواألهداف  صياغة املنطوقكام ينبغي المتيزي بني  .19

 ة(التقليدي يف نص املعارف 1املادة  " )المتكّل غري املرشوع"تعريف 

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي إىل مفهوم "المتكل غري املرشوع". ويش متل ونص  ةنص املعارف التقليدي من شري لكي  .20

 ال يش متل نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل تعريف من ، بيامنلهذا املصلحعىل تعاريف مقرتحة  ةنص املعارف التقليدي

التوصل إىل أي اتفاق عىل رمغ عدم  املوارد الوراثية،اللجنة يف س ياق  مناقشات يف أيضاتعريف ال  ويرد هذاهذا القبيل. 

 معناه أو عىل احلاجة إىل تعريفه بشلك حمّدد.
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أشاكل التعبري ب وأاملرشوع رضوراًي فامي يتعلق ابملعارف التقليدية  قد تنظر اللجنة فامي إذا اكن تعريف المتكل غريو  .21

للمصطلح يف س ياقه اذلي ينبغي أن يجعطى ، أو ميكن تفسري معناه بنية حس نة وفقاً للمعىن العادي لكهيام أو الثقايف التقليدي

 .3الهدف منهو القانوين ادلويل   ويف ضوء الغرض من الصك)الصكوك(

 وردت" و"الاس تخدام غري املرصح به" القانوينغري  المتكلالاس تخدام" و " سوء" إىل أن تعريفاتكام أود أن أشري  .22

أن تصبح القضااي األخرى أكرث  ما املصطلحاتإعادة النظر يف مجيع هذه  قد يكون من املفيدو  ،يف نص املعارف التقليدية

 .دون تعريف  لكن ،لتقليديهذه املصطلحات يف نص أشاكل التعبري الثقايف اوقد وردت وضوًحا. 

من نص أشاكل التعبري  1من نص املعارف التقليدية واملادة  1للجمهور )املادة  ةاملكل العام ومتاح مصطلحي ريفعت

 الثقايف التقليدي(

. ايف التقليديأشاكل التعبري الثقو املعارف التقليدية  يف نيص للجنة تعريفا ملصطلح "املكل العام" 27أدرجت ادلورة  .23

توازن ال إىل ضامن النظام يسعى  إذ ،يف نظام امللكية الفكرية املتأصللتوازن ابلغة لتحقيق ا سايس أمهيةاألهذا املفهوم يكتيس 

 ها،وحتفزي  ات الالحقةواإلبداع ات، بغرض تعزيز الابتاكر ربني احلقوق الاس تئثارية وبني مصاحل املس تخدمني وعامة امجلهو 

 حاميهتا. انقضاء مدةاملصنفات والاخرتاعات مبجرد  صول عىلوتيسري س بل احل

 يتعلقان ابس تخدام مصطلح نيبديلعىل من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  1املادة  تش متل ،حالياً و  .24

صطلح عىل إىل معىن املابإلشارة الثاين  يكتفيالعام". ويف حني يقرتح البديل األول تعريفا ملصطلح "املكل العام"،  "املكل

يتضمن نص املعارف التقليدية تعريفاً ملصطلح "املكل العام"، وهو مشابه للتعريف الوارد و النحو اذلي حيدده القانون الوطين. 

أن تعريف "املكل العام" يف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي يشري إىل  ابس تثناءيف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

ميكن للجنة النظر يف و " فقط. امللموسةيشري نص املعارف التقليدية إىل "املواد غري  بيامنة وغري امللموسة"، "املواد امللموس

 .يف النصني نيمواءمة التعريف

املعارف بني امللكية الفكرية و  نقاط الالتقاءعىل الرمغ من أمهية مفهوم "املكل العام" يف فهم و عىل ذكل وعالوة  .25

يكفل امحلاية  ،نظام امللكية الفكرية عىل غرار ،ويف تصممي نظام متوازن وفعال ، التقليديأشاكل التعبري الثقايفالتقليدية و 

أشاكل و  املعارف التقليدية دراجه يف صيكإألشاكل التعبري املذكورة، فإن املزااي املتأتية من وضع تعريف حمّدد للمكل العام و

ملكل العام" ينطوي، يف رأيي، عىل حتدايت عديدة لها آاثر تعريف مصطلح "اإن . مهبمةالتعبري الثقايف التقليدي تظّل 

 اللجنة.معل س ياساتية كبرية ومتفّرعة تتجاوز نطاق 

لهذا املصطلح  ه. ويرد التعريف نفسذي الصةل 4للجمهور" ةستيعاب مفهوم "متاحابويرتبط مفهوم "املكل العام" أيضا  .26

 لتقليدي.املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف ا يف نيص

                                         
خلاص مبوضوعها س ياق ااذلي يعطى أللفاظها مضن ال  العادي سن نية ووفقاً للمعىنب  ، اليت تنص عىل أنه "جيب تفسري املعاهدةمن اتفاقية فيينا 31انظر املادة  3

 .والغرض مهنا"
)مذكرة بشأن معاين مصطلح "املكل العام"( يف نظام امللكية الفكرية مع  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 يجناقش هذا املفهوم عىل حنو خاص يف الوثيقة  4

 WIPO/GRTKF/IC/38/INF/7الوثيقة  إشارة خاصة إىل حامية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والفوللكور(. انظر أيضاً 

 املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي( )مرسد
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 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي(يف نص  1املادة و  املعارف التقليدية يف نص 1املادة )"اس تخدام/اس تعامل"تعريف 

وقد  .أشاكل التعبري الثقايف التقليديو  املعارف التقليدية نيصيف  ""اس تخدام/اس تعاملوردت تعريفات مماثةل ملصطلح  .27

ومن غري الواحض ما إذا اكن ميكن  ،تعبري الثقايف التقليدي من نص املعارف التقليديةالتعريف الوارد يف نص أشاكل ال أجخذ 

 .تطبيقه فعال عىل أشاكل التعبري الثقايف التقليدي

" يشري إىل "الاس تخدام" لعام، فإن تعريف "اس تخدام/اس تاملعارف للجنة 27كام أشار أحد الوفود خالل ادلورة و  .28

من نص أشاكل التعبري الثقايف  4لامدة ل 2بديل ال "اس تخدام" يف  مصطلح وردمع ذكل، خارج الس ياق التقليدي. و 

من قبل س تخدام الاإىل  مشريا، لكهيام املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي نيص نم 5 ةالتقليدي، ويف املاد

وقد . إىل التضليل من النصني منفصةل زاءأجيف  ةن خمتلفايؤدي اس تعامل مصطلح واحد مبع قداملس تفيدين. وبعبارة أخرى، 

 .اخللط النامج عن هذا الاس تعاملنة يف إجياد سبيل لتفادي ج ترغب الل 

 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي(يف نص  3املادة و  املعارف التقليدية يف نص 3املادة )" معايري األهلية

. كام تتضمن ملعايري األهلية يغة واحدةص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي نص و املعارف التقليدية  نص من لكيتضمن  .29

فامي يتعلق مبعايري  العباراتتعاريف املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف أقسام اس تخدام املصطلحات بعض 

 .قد ترغب اللجنة يف النظر يف املاكن املناسب لتناول معايري األهليةو األهلية. 

 تفصيل ري األهلية رضورية أصال، إذ ترى بعض الوفود أنّه ميكن، عندوهناك تساؤل أيضا حول ما إذا اكنت معاي  .30

 احلقوق، ترك مسأةل حتديد ما جيب حاميته يف آخر املطاف لنطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات.

 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي(يف نص  4املادة  و املعارف التقليدية يف نص 4املادة املس تفيدون )

نص أشاكل و نص املعارف التقليدية لك من يتضمن و  املسأةل.هذه  بشأنحض أنه ال يوجد، حىت اآلن، اتفاق من الوا .31

 بدائل. الثةثالتعبري الثقايف التقليدي 

ترى أن تكون الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية يه املس تفيد الوحيد، برضورة بعض الوفود بقوة  ويف حني تتشبث .32

املعارف التقليدية  فهيا توجديف القوانني الوطنية والبيئات اليت  يف ضوء التباين الشديد أنه من األمهية مباكن، أخرى وفود

 رمغ أنه يبدو أن هناك اتفاقا واسعو وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، توفري حزي مرن للس ياسة ملراعاة هذه الاختالفات. 

راء بشأن يف اآل ومثة تباينالشعوب األصلية واجملمتعات احمللية، مه ن واألساس ين و أن يكون املس تفيد رضورةعىل  النطاق

 س تفيدين آخرين، مثل ادلول واألمم.إماكنية الاعرتاف مب 

مع فامي يتعلق بتعريف املس تفيدين،  ة الوطنينيانو بعض احلرية للق إاتحةادلول األعضاء النظر يف رضورة  قد تودّ و  .33

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف مجيع أحناء العامل، واليت يبدو أُنا و  حصاب املعارف التقليديةاخملتلفة ألاألحوال  مراعاة

 تنعكس يف البدائل اخملتلفة.

 اخملتلفةالنصوص فامي يتعلق ابلعالقات بني املفاهمي  عىلزيد من الوضوح إضفاء امليف رأيي، ال تزال هناك حاجة إىل و .34

 أدانه(. ي شار إلهيا) ابحلقوق والقامئني عىل إدارة( 3)، أحصاب احلقوقو ( 2( املس تفيدين، )1) لك منل
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من نص  5من نص املعارف التقليدية واملادة  5تباينة( )املادة امل اية امحلهنج املتعدد املس توايت أو النطاق امحلاية )

  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي(

تضمن بعض هذه البدائل ت الثقايف التقليدي عىل ثالثة بدائل. و حتتوي نصوص املعارف التقليدية وأشاكل التعبري  .35

جتاح مبوجهب"امحلاية املتباينة" أو "الهنج املتعدد املس توايت"عنارص مما يسمى  مس توايت خمتلفة من احلقوق أو  أنواع أو ا، ت

 تفيدون ودرجة انتشاره.التدابري ألحصاب احلقوق حسب طبيعة املوضوع وخصائصه، ومس توى التحمّك اذلي حيتفظ به املس  

ويقرتح الهنج املتعدد املس توايت حامية متباينة حسب نوع أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، انطالقا من أشاكل التعبري  .36

املتاحة للجمهور ووصوال إىل أشاكل التعبري الرسية أو املقدسة أو غري املعروفة خارج جامعة املس تفيدين واليت يتحمّك فهيا 

 .5ناملس تفيدو 

أشاكل التعبري املعارف التقليدية و ويشري هذا الهنج إىل إماكنية تناسب احلقوق الاقتصادية الاس تئثارية مع بعض  .37

الثقايف التقليدي )مثل أشاكل التعبري الرسية واملقدسة(، بيامن ميكن أن يتناسب المنوذج املستند إىل احلقوق املعنوية، مثال، 

ور أو املعروفة عىل نطاق واسع ابلرمغ من كوُنا منسوبة إىل شعوب أصلية وجامعات حملية مع أشاكل التعبري املتاحة للجمه

 حمّددة.

ومع أن القرار يعود إىل اللجنة، فإنين أرى أن امحلاية املتباينة الاكمنة يف الهنج املتعدد املس توايت تتيح فرصة للتفكري  .38

 كل العام، فضال عن حقوق ومصاحل املالكني واملس تخدمني.يف التوازن املشار إليه يف والية اللجنة والعالقة ابمل

فرصة لالس تجابة إىل واقع ال املتعدد املس توايتيف الهنج  املتباينةامحلاية  تتيحويف س ياق املعارف التقليدية،  .39

ة املنترشة عىل واملعارف التقليدي ،واملعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق ضيق ،الاختالفات بني املعارف التقليدية الرسية

ادلول األعضاء عىل النظر بعناية أحث بشدة  و(. 1س تخدام املصطلحات" )املادة اب" اجلز اخلاصنطاق واسع، واحملددة يف 

ينبغي اس تخداهما يف س ياق أشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أجل حتديد املس توايت. وللقيام  اليتيف املعايري املناس بة 

اخلصائص العملية واآلاثر القانونية للمس توايت املقرتحة. وُتدر اإلشارة إىل أن املعايري اليت قد تكون بذكل، ينبغي مراعاة 

 .وجهية يف س ياق املعارف التقليدية لن تنطبق ابلرضورة يف س ياق أشاكل التعبري الثقايف التقليدي

نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ومهنا من  األوىلنجسخ ال يف  وردُتدر اإلشارة إىل أن الهنج املتعدد املس توايت و  .40

أشاكل التعبري الفوللكوري: األهداف واملبادئ املعّدةل" و  الوثيقة املعنونة "حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي

(WIPO/GRTKF/IC/9/4 واكنت فئات أشاكل التعبري احملّددة يف تكل الوثيقة كام ييل: أشاكل التعبري الثقايف .)

يدي ذات القمية أو األمهية الروحية أو الثقافية اخلاصة؛ وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي األخرى )فئة مقابةل للفئة التقل 

الوثيقة  هذهاألوىل، إن حص التعبري(، وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية. وأحّث ادلول األعضاء عىل الاطالع عىل 

 لهنج املقرتح بشأن مسأةل املس توايت.ألُنا حتتوي أيضا عىل تعليق يرشح ا

نطاق حامية خمتلف، مع (، لكن األممإدراج مس تفيدين آخرين )مثل ادلول أو عىل فكرة املوافقة  ما حظيتإذا و .41

 .مس تفيضةبعض ادلمع، فإن احلقوق املمنوحة لهؤالء املس تفيدين اآلخرين س تحتاج إىل دراسة ب 

                                         
 (.املعارف التقليدية اتتخذه)قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف األشاكل اليت ميكن أن  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 انظر الوثيقة 5
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من نص أشاكل التعبري  10من نص املعارف التقليدية واملادة  6ق )املادة احلقو  تطبيق/العقوابت واجلزاءات وممارسة

 الثقايف التقليدي(

 اواحد امفهوم يتقاسامن هام. ف يتضمن نص املعارف التقليدية ونص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي عدة مفاهمي خمتلفة .42

ونظرا ألنه من املرحج أن (. التعبري الثقايف التقليدي أشاكل يف نص 1يف نص املعارف التقليدية، والبديل  1حفسب، )البديل 

فيتعني أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، س ياق  وأيكون هذا احلمك اإلجرايئ قابال للتطبيق سواء يف س ياق املعارف التقليدية 

 ام البعض.ابالقتباس من بعضه امحتسيهنو تبسطهيام العمل عىل و  ،مرة أخرى يف الك النصني النظرعىل اللجنة 

 إطار عام عىل الصعيد ادلويل وترك التفاصيل للترشيعات الوطنية. ادلول األعضاء وضع وبغية التبس يط، قد تودّ  .43

 من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي( 6من نص املعارف التقليدية واملادة  8)املادة   إدارة احلقوق/املصاحل

من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  حتديد الفئة اليت ينبغي  6املادة من نص املعارف التقليدية و  8تتناول املادة  .44

جدار هبا  ،أن تدير احلقوق أو املصاحل احلقوق أو املصاحل. وميكن أن يشمل ذكل، عىل سبيل  هذهوالكيفية اليت ينبغي أن ت

 .املثال، املساعدة يف إدارة حقوق املس تفيدين وإنفاذها

أشاكل التعبري الثقايف وأحصاب مدى مشاركة أحصاب املعارف التقليدية  حول اتفاق ىله تعذر الوصول إيبدو أنو  .45

 .اتعييهنأو التقليدي يف إنشاء اإلدارة 

بل اليت ميكن أن تنظر فهيا ادلول األعضاء للميض قدما يف هذا الصدد و  .46 املرونة عىل الصعيد الوطين  إاتحةمن السج

 .عىل الصعيد ادلويل خملتصة، بدال من حماوةل تقدمي حل يناسب مجيع احلاالتلتنفيذ الرتتيبات املتعلقة ابإلدارات ا

 من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي( 6من نص املعارف التقليدية واملادة  8)املادة  الاس تثناءات والتقييدات

التقليدي عىل أربعة بدائل.  حيتوي نص املعارف التقليدية عىل ثالثة بدائل، بيامن حيتوي نص أشاكل التعبري الثقايف .47

 تتبع هذه البدائل ُنجني:و 

 نص املعارف  يف 3و 1 البديالناملرونة عىل املس توى الوطين لتنظمي الاس تثناءات والتقييدات بشلك اكمل ) إاتحة

 نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي(؛ يف 3و 2و 1 والبدائلالتقليدية 

 لتنظمي عىل ساعدهتا يف امة والاس تثناءات احملددة لدلول األعضاء مل قوامئ الاس تثناءات العايشمل إطار  وضع

نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي(. وتشمل يف  4البديل و نص املعارف التقليدية  يف 2املس توى الوطين )البديل 

عنارص احلقوق ، و 1971 ناتفاقية بر  الواردة يفالاس تثناءات العامة عنارص اختبار اخلطوات الثالث "التقليدي"، 

املعنوية )مفاهمي الاعرتاف وعدم إساءة الاس تخدام والتوافق مع املامرسة املنصفة(. وتغطي الاس تثناءات احملّددة 

 السامح هبا.و  الاس تثناءات والتقييدات اليت ينبغي إدراهجا

من الوفود عام إذا اكن  تعدد املس توايت لتحديد نطاق امحلاية، تساءلت بعضامل هنج لاستنادا إىل إماكنية األخذ ابو  .48

الهنج أيضا يف األحاكم املتعلقة ابالس تثناءات والتقييدات، أي إماكنية التوفيق بني مس توايت خمتلفة من  هذامكن اتباع امل

 وقد ترغب ادلول األعضاء يف. األعامل املس تثناة وبني أنواع خمتلفة من املوضوعات واحلقوق املتعددة املس توايت املجطبقة علهيا

 لنظر يف هذا الهنج.ا
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 من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي( 8من نص املعارف التقليدية واملادة  10)املادة  مدة امحلاية

 .نيخمتلف نياملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ُنج انص يتبىنامحلاية،  مبدةفامي يتعلق  .49

نص أشاكل التعبري  يف 1لفقرة األوىل من اخليار لصياغة اتقليدية مشاهبة نص املعارف ال الواردة يف صياغة ال يبدو أن و  .50

أشاكل  بيامن يغفل نص(، املتعدد املس توايت)الهنج  5إشارة إىل املادة  تتضمن اأُن جيدر ابذلكرالثقايف التقليدي. ومع ذكل ، 

 اإلشارة إليه.التعبري الثقايف التقليدي 

مبعايري  مرتبطةحامية  عىل مدة وينص :1ثالثة خيارات: اخليارعىل التقليدي نص أشاكل التعبري الثقايف  ويش متل .51

فال  3اخليار أما المتتع بنطاق امحلاية؛ س مترار يربط مدة امحلاية اب: و  2للحقوق املعنوية؛ اخليار  وعىل مدة غري حمددةاألهلية 

إماكنية ميكن لدلول األعضاء أن تنظر يف و . زمنيادودة احمل مدة اجلوانب الاقتصادية ألشاكل التعبري الثقايف التقليدييتناول إال 

 امحلاية للجوانب الاقتصادية ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي. رتةفوما إذا اكن ينبغي فرض حدود زمنية عىل ت، دمج اخليارا

 .ةالنظر يف تبين ُنج مماثل يف نص املعارف التقليدي األعضاء أيضاً  دلولا ودّ توقد  .52

 من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي( 9من نص املعارف التقليدية واملادة  11لرشوط الشلكية )املادة ا

وحيتواين عىل بعض العنارص  ،بضع فقراتيف أشاكل التعبري الثقايف التقليدي و املعارف التقليدية  ايتشارك نص .53

 اإلضافية.

أشاكل التعبري الثقايف و املعارف التقليدية  يف نيص 5ارد يف املادة كن للجنة النظر يف الهنج املتعدد املس توايت الو ومي .54

عدم وضع إجراءات شلكية لبعض أنواع املعارف التقليدية أو  تويخالتقليدي عند مناقشة اإلجراءات الشلكية. وميكن 

دية وأشاكل التعبري الثقايف أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ووضع بعض اإلجراءات الشلكية ألنواع أخرى من املعارف التقلي

 وردبأن الهنج املتعدد املس توايت  ومرة أخرى، نذكّر التقليدي. وقد ختتلف اإلجراءات أيضا وفقا لنوع احلقوق اليت س تجمنح.

جسخ سابقة من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي شالًك من أشاكل التسجيل والفحص  طرحقد و ، املشار إليه أعاله يف ن

أشاكل التعبري الثقايف  دون غريها من ،امحلاية ايتأعىل مس تو لها يجلمتسألشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت املس بق 

الوثيقة "حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي/أشاكل التعبري الفوللكوري: األهداف واملبادئ  انظر .التقليدي األخرى

 (.WIPO/GRTKF/IC/9/4املعّدةل" )

 من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي( 11من نص املعارف التقليدية واملادة  12)املادة الانتقالية التدابري 

توافقاً  انمن نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعكس 1.11من نص املعارف التقليدية واملادة  1.12يبدو أن املادة  .55

دخول  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تس تويف، عند يعومج ق الصك عىل مجيع املعارف التقليدية يطب ت  بشأن رضورة

نظر يف ال  يفقد ترغب ادلول األعضاء و صياغة هذه الفقرات يف النصني. ومثة تباين يف الصك حزي النفاذ، لك معايري امحلاية. 

 ار تعبري أكرث وضوحا ملوضع الاتفاق.يخت او  ،دراسة الصيغة مبزيد من التفصيل

تعرض و يف نص املعارف التقليدية ثالثة خيارات،  2.12 املادة  احلقوق اليت اكتس هبا الغري، تعرض فامي خيص مسأةلو  .56

زيد من النقاش للتوفيق بني وهجات إجراء املحاجة إىل  ومثة يف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي خيارين. 2.11 املادة 

 النص للتعبري عن هذا املفهوم املهم بلغة أكرث وضوحا وبساطة.النظر اخملتلفة، وميكن حتقيق ذكل عن طريق إعادة صياغة 



9 
 

 وإجراء ما تراه مناس با من تغيريات.وقد ترغب ادلول األعضاء يف الاطالع عىل الك النصني جنبا إىل جنب  .57

تعبري من نص أشاكل ال  12املادة و من نص املعارف التقليدية  14و 13تني )املاد الاتفاقات ادلولية األخرىمع العالقة 

 الثقايف التقليدي(

امدة منفصةل ك إلعفاءانص املعارف التقليدية يش متل عىل رشط عدم  غري أن ،ن مفاهمي متشاهبةاالنص يتقامس .58

دولية أخرى  اتيرد بند مماثل يف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املادة املتعلقة ابلعالقة مع اتفاقو  ،(14 )املادة

لتاليف يف الك النصني،  هااعامتد الصيغة نفس و مثل هذا الرشط،  إدراجالنظر يف يف ادلول األعضاء  رغبت(. وقد 12 )املادة

 .اللبس

 من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي( 13من نص املعارف التقليدية واملادة  15)املادة املعامةل الوطنية 

ونص أشاكل  ،املعارف التقليدية اذلي يتضمن ثالثة بدائلنص بني  مثة اختالف كبريفامي يتعلق ابملعامةل الوطنية،  .59

طالع عىل الك النصني وإدخال التعديالت املناس بة ضامان الاقد ترغب ادلول األعضاء يف و التعبري الثقايف التقليدي. 

 لالتساق.

 قايف التقليدي(من نص أشاكل التعبري الث 14من نص املعارف التقليدية واملادة  16 )املادة لتعاون عرب احلدودا

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي عرب احلدود الوطنية، ويه مسأةل و سأةل تقامس املعارف التقليدية م يتناول هذا احلمك  .60

هناك بعض الاختالفات يف املصطلحات، فإن . ورمغ أن اللغة قد تبدو للوهةل األوىل مشاهبة إىل حد ما، مباكن األمهية من

 الصيغة األفضل يف الك النصني. التوصل إىل بغيةهذه املسأةل عن كثب  يف متابعة ءادلول األعضاوقد ترغب 

نص املوارد الوراثية يشري إىل القوانني واملواثيق العرفية. وقد ترغب ادلول األعضاء يف  نوه إىل أنوأود أيضا أن  .61

 أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.ة و املعارف التقليديمفيدة يف س ياق  اإلشارة مناس بة أو هذهفامي إذا اكنت  التفكر

 نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي(من  15وإذاكء الوعي )املادة  بناء القدرات

وقد  .وإذاكء الوعي" بناء القدرات"بشأن  امحاكأيتضمن نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ونص املوارد الوراثية  .62

يف نص املعارف التقليدية أيضا، أو عىل األقل اعامتد  بناء القدراتمادة بشأن  أن تنظر يف إدراجيف ادلول األعضاء  ترغب

 .هذه املسأةل يفُنج موحد 

 املعارف التقليدية نصوخاصة ب فريدة قضااي 

 (من نص املعارف التقليدية 1املادة ) املعارف التقليدية تعريف

ملعارف ا، فإن تعريف طبق عىل املعارف التقليديةمن نص املعارف التقليدية تنص عىل أن الصك ين  3املادة  مع أن .63

 بشأن اس تخدام املصطلحات. 1منصوص عليه يف املادة التقليدية 

ترغب ادلول  ، قدآنفا أعاله(. وكام ذكر 28و 27 لفقرتنيابعض عنارص معايري األهلية )انظر  لتعريفا تضمني و  .64

 تكرار.ل  ُتنباتعريف املعارف التقليدية ومعايري األهلية  لوضعاألعضاء يف النظر يف املاكن )األماكن( املناسب 
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 (من نص املعارف التقليدية اثنيا 5املادة ) ادلفاعيةو  التمكيلية وامحلاية قواعد البياانتحامية 

 املوارد الوراثية إماكنية إنشاء قواعد بياانت وغريها من التدابري التمكيليةو املعارف التقليدية  مرشوع نيصيتناول  .65

ترغب ادلول األعضاء يف  ورمباواد ذات الصةل يف نص املوارد الوراثية. ادلفاعية. وقد يكون من املفيد الاطالع عىل املو 

من القضااي الرئيس ية اليت قد يتعنّي النظر فهيا: من و وطرائق معلها.  والغرض مهنا قواعد البياانت إنشاء النظر يف أهداف

ايري ملواءمة هيلكها وحمتواها؟ ومن اذلي ينبغي أن يكون مسؤوال عن ُتميع قواعد البياانت وصيانهتا؟ وهل ينبغي وضع مع

ينبغي أن يكون هل حق النفاذ إىل قواعد البياانت؟ وما حمتواها؟ وما الشلك اذلي س يجعرّب به عن احملتوى؟ وهل س ينبغي 

 املنافع واخملاطر املرتبطة بتيسري وتشجيع وضع قواعد بياانت متاحة للجمهور؟  يهوضع مبادئ توجهيية مرافقة؟ وما 

 (من نص املعارف التقليدية 7املادة كشف )رشوط ال 

السابقة اليت  دلوراتايف أيضا و . 36و 35دوريت اللجنة خالل  مناقشة مس تفيضةاملقرتحة  الكشف رشوط نوقشت .66

طة املوارد الوراثية تشمل أيضاً "املعارف التقليدية املرتببشأن ناقشات امل إىل أن  وأود اإلشارة .تناولت موضوع املوارد الوراثية

 .هذه املسأةل بثوتواصل  ،هبا". ومل تتوصل ادلول األعضاء بعد إىل رأي مشرتك بشأن هذا املوضوع

 نص أشاكل التعبري الثقايف التقليديب  وخاصةفريدة  قضااي

 من نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي( 1تعريف "أشاكل التعبري الثقايف التقليدي" )املادة 

نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل أن الصك ينطبق عىل أشاكل  نم 3يامن تنص املادة ُتدر اإلشارة إىل أنه ب  .67

بشأن اس تخدام املصطلحات، كام هو احلال يف نص املعارف  1تعريف هذا املصطلح يف املادة  يرد ،التعبري الثقايف التقليدي

 التقليدية.

اليت أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  ّددحتأعاله(  28و 27 لفقرتنيامعايري أهلية موضوعية )انظر  التعريف وردوي .68

كر أعاله، قد ترغب ادلول األعضاء يف النظر يف املاكن للحامية. وكام ذج  ؤّهةلمتكون و  1التعريف الوارد يف املادة  ندرج مضنت 

 لتكرار.ل  انبُت معايري األهلية تعريف و ، يف أشاكل التعبري الثقايف التقليديتعر  لوضع)األماكن( املناسب 

حوايش. وقد كخمتلفة من أشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف تعريف أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  لصوروترد أمثةل  .69

 وجود هذه األمثةل. تقيمي احلاجة إىلادلول األعضاء النظر يف  تودّ 

  



11 
 

 خرىموارد مفيدة أ

وجود بعض املوارد املفيدة للغاية املتاحة عىل موقع الويبو اإللكرتوين، واليت قد ترغب ادلول األعضاء  اإلشارة إىل أودّ  .70

 للجنة املعارف، ومهنا ما ييل: 38يف اس تخداهما مكواد مرجعية يف حتضريها لدلورة 

  الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/38/6 ،ّدثاحمل حتليل الثغراتدية: مرشوع حامية املعارف التقلي: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=411448 

   الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/38/7 ّدث:ات احمللثغر حتليل امرشوع : أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، حامية 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=410365 

  الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/17/INF/8  مذكرة عن معاين مصطلح "املكل العام" يف نظام امللكية الفكرية مع

 إشارة خاصة إىل حامية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي/الفوللكور"

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149213؛ 

  الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 ،قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف األشاكل اليت قد تتخذها املعارف 

 =147152http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idالتقليدية، 

 التجارب اإلقلميية والوطنية واحمللية واجملمتعية ،

w.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.htmlhttp://ww؛ 

 ،حمارضات وعروض بشأن موضوعات خمتارة 

http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4؛ 

 [اية الوثيقةُن]
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