مذكرة إعالمية
ألغراض الدورة  39للجنة املعارف

من إعدإد إلس يد إاين غوس ،رئيس جلنة إملعارف
مقدمة
 .1ينبغي للجنة إملعارف أن جُتري يف دورهتا  ،39وفقا لواليهتا للثنائية  2019/2018وبرانمج معلها لعام ،2019
مفاوضات بشأن إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،مع إلرتكزي عىل معاجلة إلقضااي إلعالقة وإملتدإخةل ،وأن
تنظر يف إخليارإت إملتعلقة بعدإد مرشوع صك قانوين (صكوك قانونية).
 .2وأود أن أشري إىل أن إلمانة قامت ،كام جطلب مهنا ،بتحديث مرشوعي حتليل إلثغرإت لعام  2008بشأن إملعارف
إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،لغرإض إدلورة  37للجنة إملعارف ،وأصدرهتام جمددإ لغرإض إدلورة  39يف
إلوثيقتني  WIPO/GRTKF/IC/39/6و ،WIPO/GRTKF/IC/39/7عىل إلتوإيل.
 .3وبغية مساعدة إدلول إلعضاء عىل إلتحضري لدلورة  39للجنة إملعارف ،أ ج
خذت يف الاعتبار إملناقشات إليت جرت
أثناء إدلورتني  37و 38للجنة إملعارف ،وأ ج
عددت هذه إملذكرة إالعالمية إليت تتناول بجياز إلقضااي إلعالقة وإملتدإخةل إليت قد
تود إدلول إلعضاء تركزي الاهامتم علهيا خالل إدلورة  39للجنة إملعارف .وترد بعض إلقضااي إلخرى إملتعلقة بملعارف
إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،كام خلصهتا وعرضهتا يف إملذكرة إالعالمية إليت أعدت لدلورة  38للجنة إملعارف،
يف إملرفق للنظر فهيا بتفصيل إذإ مسح إلوقت بذكل.
 .4وأقد أ ج
عددت هذه إملذكرة إالعالمية ملساعدة إدلول إلعضاء وإملرإقبني عىل إلتحضري لدلورة  39للجنة إملعارف .وأؤكد
أن مجيع إلآرإء إلوإردة يف هذه إملذكرة يه أآرإيئ إخلاصة ،وال ختل مبوإقف أي من إدلول إلعضاء خبصوص إلقضااي إملطروحة
للنقاش .وأن هذه إملذكرة ليست سوى وثيقة إعالمية ليس لها أي طبيعة رمسية معينة ،وليست من واثئق معل إدلورة .فهيي
جمرد وثيقة ملساعدة إملشاركني عىل إلتحضري لدلورة  39للجنة إملعارف.
 .5وأود أن أجشع إدلول إلعضاء عىل إبدإء إملرونة وإلربإغامتية ،وبذل هجود متضافرة من أجل "إلتوصل إىل إتفاق"
(عىل إلنحو إملشار إليه يف والية جلنة إملعارف) ،وإلتحيل يف ذكل بروح إلتفاوض وإحللول إلوسطى.
 .6كام أ ج
رشت إليه من قبل ،يبدو يل أن معظم إلقضااي إليت يعاجلها نصا إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي يه قضااي "متدإخةل" .أعين بذكل أن إلنصني يعاجلان إلعديد من إلقضااي إملتعلقة بلس ياسات إلعامة وإملسائل
إلتقنية نفسها .وهذإ أمر متوقع بلنظر إىل إلتشابه إلوثيق بني إملوضوعني .وإلوإقع أن إلشعوب إلصلية ما فتئت تؤكد منذ
زمن طويل عىل مجةل أمور مهنا أن حفوى إملوضوعني ليست سوى جزأين مرتإبطني من لك .ومع ذكل ،ورمغ إالقرإر بأن
إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي تطرحان ،يف خطاب إمللكية إلفكرية ،بعض إملسائل إملتباينة ،ومت إلتعامل
معهام اترخييا بصورة منفصةل ،فان جلنة إملعارف تعاملت ،حىت إلوقت إلرإهن ،مع إلنصني بلتوإزي ولكن بصورة منفصةل 1إىل
 1أود مع ذكل أن إسرتعي الانتباه إىل أن إدلورة  27للجنة إملعارف (إملنعقدة يف أبريل  ،)2014وإدلورة ( 28إملنعقدة يف يوليو  )2014وإدلورة 37
(إملنعقدة يف أغسطس  ،)2018قد تناولت قضااي متدإخةل.
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حد كبري .وهذإ يعين أنه مت ،يف بعض إحلاالت ،معاجلة إلقضااي إلس ياس ية وإلقانونية نفسها أو إلشديدة إلتشابه يف إلنصني
بصورة خمتلفة ،وبلتايل تفويت فرص إجرإء مقارنة مبارشة بني إلنصني وإلتنس يق بيهنام مىت اكن ذكل رضور ًاي ومرغوب .وعىل
إلنقيض من ذكل ،أفسحت إدلوراتن  37و 38إجملال للمشاركني يف إللجنة للعمل عىل الك إلنصني يف إلوقت ذإته ،ومن ث
إدخال إلتغيريإت إليت رأوها مناس بة لتبس يط إلنصني وحتسيهنام عىل حنو متناسق ومامتسك وشامل.
.7
إلآتية:





أخذإ يف الاعتبار إملناقشات إليت جرت خالل إدلورتني  37و ،38أقرتح أن تركز إدلورة  39عىل إلقضااي إلعالقة
إلهدإف
إملوضوع
نطاق إمحلاية
الاس تثناءإت وإلتقييدإت.

 .8وعند معاجلة هذه إلقضااي إلعالقة ،أحث إدلول إلعضاء بقوة عىل إلتفكري مليا بشأن ما إذإ اكن ينبغي للصك إدلويل
(إلصكوك إدلولية) ببساطة أن يقترص عىل توفري إطار س يايس (أطر س ياس ية) ،أو وضع حد أدىن أو حد أقىص من إملعايري
إملمكنة أو لكهيام وترك تفاصيل هذه إملفاهمي وقضااي إلتنفيذ ل جتحدد عىل إلصعيد إلوطين.
 .9وإملهنج إملعتاد إتباعه يف إلصكوك إدلولية بشأن إمللكية إلفكرية هو إالتفاق عىل مجموعة من معايري إمحلاية إدلولية إدلنيا،
ث الانتقال ،عند إلرضورة وحسب ما هو مالمئ ،إىل وضع مبادئ دولية .ومن إملمكن بل وينبغي أن ترتك إلعديد من إلقضااي
للقانون إلوطين يك يبت فهيا ،وذلكل :بعض خيارإت إلس ياسة إلعامة إلرئيس ية إملتعلقة بمللكية إلفكرية ينبغي أن حتسم عىل
إلصعيد إدلويل ،ولكن ميكن ترك إلكثري من 'إلتفاصيل‘ للترشيع إلوطين.

إلهدإف (إملادة  2يف نص إملعارف إلتقليدية و إملادة  2يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .10تكتيس إلهدإف أمهية أساس ية يف إعدإد إلنص إلنافذ لي صك لهنا تبني تفاصيل إلغرض إملنشود من إلصك
ومقصده .وميكن أن يؤدي ذكل إىل صياغة بس يطة ومبارشة وفعاةل تضمن وضوح إلنص.
 .11وكام أشارت إىل ذكل جلنة إملعارف من قبل ،ال ينبغي أن تكون حامية إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي غاية لنفسها ،بل أدإة لتحقيق أهدإف إلشعوب وإجملمتعات إملعنية وتطلعاهتا وإلهنوض بأهدإف إلس ياسة إلعامة عىل
إلصعيد إلوطين وإالقلميي وإدلويل .وس تعمتد طريقة رمس إلصك إلقانوين إدلويل (إلصكوك إلقانونية إدلولية) وحتديد تفاصيهل
إىل حد كبري عىل إلهدإف إملنشودة منه .وعليه ال بد ،دلى إس تنباط أي صك قانوين دويل محلاية إملعارف إلتقليدية/أشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،إلسعي يف إملقام إلول إىل حتديد أهدإف إلس ياسة إلعامة إلوجهية.
 .12ويش متل نص إملعارف إلتقليدية عىل أربعة بدإئل يف حني يش متل نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل
ثالثة بدإئل.
 .13وجيدر إلتذكري بأن إلهدف من إملفاوضات ،متش يا مع والية جلنة إملعارف ،هو إبرإم إتفاق بشأن صك قانوين دويل
(صكوك قانونية دولية) ذي صةل بمللكية إلفكرية يكفل حامية إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل حنو
متوإزن وفعال .وختتلف حامية إمللكية إلفكرية عن مفهويم "إحلفظ" و "إلصون" .وجيدر إلتذكري أيضا بأن إالعالانت
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وإالتفاقات إدلولية خارج إلويبو تتناول إجلوإنب إملتصةل بصيانة إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ووقايهتا
وصوهنا يف س ياقاهتا إلس ياساتية إحملددة2.
 .14و ينبغي للجنة إملعارف أن تنظر أيض ًا يف هتذيب إلنصني للرتكزي عىل إلهدإف إملشرتكة إجلوهرية إملرتبطة بمللكية
إلفكرية إليت حياول إلصك حتقيقها وإملعرب عهنا بجياز .وقد تشمل هذه إلهدإف ،معوما ،أمورإ عدة مهنا إلوقاية من إلمتكل غري
إملرشوع وسوء إس تخدإم إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،وتشجيع الابتاكر وإالبدإع ،وتاليف منح
إلربإءإت بطرق غري الئقة أو عن خطأ.
 .15وبتحديد إلهدإف إملتعلقة بمللكية إلفكرية ،ميكن لدلول إلعضاء أن تنظر وتفكر يف نوع إلرضر (إلرضإر) إذلي
سيسعى صك من صكوك إمللكية إلفكرية بشأن إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إىل إلتصدي هل،
ويف إلفجوإت إليت قد تكون قامئة يف إلوقت إحلايل وإليت يتعني ،من منظور إلس ياسة إلعامة ،تضييقها.
 .16وعند إس تعرإض هذه إلبدإئل ،س يكون من إملفيد لدلول إلعضاء أن تنظر يف إلهدإف من منظور يرإعي مجيع
إملصاحل ،أي مصاحل إملس تفيدين وإملس تخدمني وإمجلهور ،مع الانتباه ،حسب رأيي ،إىل أن إلبدإئل إملطروحة إحلالية تنحو
إىل صياغة من وهجة نظر أحادية.
 .17وإقرتحت بعض إدلول إلعضاء الاعرتإف "برضورة حامية إملكل إلعام وإحلفاظ عليه وتعزيزه" .وقد تود جلنة إملعارف
أيض ًا إلنظر فامي إذإ اكن يلزم تناول إلعالقة بملكل إلعام يف إلهدإف .وعىل وجه إخلصوص ،قد يود إلعضاء إلنظر يف إماكنية
تناول هذه إلقضية يف إدليباجة وليس كهدف حمدد ،مع الانتباه إىل أن حامية إملكل إلعام يه مبدأ متأصل يف نظام
إمللكية إلفكرية.

إملوضوع
هنج ج حتديد إملوضوع
 .18إلقضية إلوىل إملتعلقة بملوضوع إليت قد تود جلنة إملعارف إلنظر فهيا يه هنج حتديد هذإ إملوضوع.
 .19ومل يكن إلتنس يق إدلويل ووضع إملعايري وإلتعاون يف جمال إمللكية إلفكرية ،بشلك عام ،يعمتد عىل حتديد إلتعاريف
إلهنائية وإلشامةل ملوضوع إمحلاية .واكن هناك نزوع إىل ترك إلرتس مي إخلاص حلدود إملوضوع إلقابل للحامية عىل عاتق إلسلطات
إحمللية ،وإىل أن يزيد إس تخدإم إملصطلحات عىل إملس توى إدلويل للتعبري عن توجه إلس ياسات إملشرتكة3.
 .20وميكن أيضا تقدمي تعريف عام للموضوع إملتعلق بمللكية إلفكرية عندما ال حيدد إلتعريف إلنطاق إلفعيل للحامية
إملمنوحة مبوجب إلقانون .وبعبارة أخرى ،ميكن أن يكون تعريف إملوضوع إلوجيه بشلك عام وحتديد إلنطاق إلفعيل للموضوع
إحملمي عبارة عن خطوتني مفاهمييتني منفصلتني عن بعضهام إلبعض .وميكن إختاذ إخلطوة إلثانية ،إليت تجعىن بتحديد جزء
 2حتقيقا لهذه إلغاية ،يقوم حتليال إلثغرإت إحملداثن ،إلوإردإن يف إلوثيقتني  WIPO/GRTKF/IC/39/6و ،WIPO/GRTKF/IC/39/7بتحليل مفهوم
"إمحلاية" ويقدمان معلومات أساس ية عن إالعالانت وإالتفاقات إدلولية إلخرى خارج نطاق إلويبو وإمللكية إلفكرية وإليت تتناول صيانة إملعارف إلتقليدية وأشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ووقايهتا وصوهنا.
 3إلفقرة  4من إلوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/3/9
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إملوضوع إلعام إذلي جيب حاميته ،من خالل تطبيق معايري معينة للهلية عن طريق تطبيق إس تثناءإت رصحية عىل نطاق
إملوضوع إلقابل للحامية ،أو بالشارة إىل فئات حمددة من إملوضوع .وعادة ما تجعمتد بعض أو لك هذه إلهنُ ج يف نفس إلصك
إلقانوين4.
 .21وعىل سبيل إملثال يجزنع إىل تعريف "الاخرتإع" ،أي إملوضوع إحملمي مبوجب برإءة ،عىل حنو وإسع يف إلصكوك
إلقانونية (وال يرد أي تعريف هل عىل إالطالق يف إلصكوك إدلولية إلرئيس ية مثل إتفاقية بريس وإتفاق تريبس) .وعىل نفس
إملنوإل ،يجعرف إملوضوع إلعام إحملمي مبوجب حق إملؤلف ("إملصنفات إلدبية وإلفنية") بس تخدإم عبارإت عامة يف
إملادة  )1( 2من إتفاقية برن (هذه إلعبارة "تشمل لك إنتاج يف إجملال إلديب وإلعلمي وإلفين  ،)"...عىل إلرمغ من أن حتديد
إلنطاق إلفعيل للموضوع إحملمي تصفه إلرشوط إخلاصة ،مثل إلتثبيت إملادي5.
 .22وأفصحت جلنة إملعارف يف دورهتا إلوىل عن إلهنج إلعام إذلي تسلكه" :نظر ًإ لهذه إلطبيعة إملتنوعة وإدليناميكية إليت
متزي إملعارف إلتقليدية ،قد ال يكون ممكنا إعطاء تعريف وحيد وحرصي للمصطلح .ومع ذكل ،قد ال يكون هذإ إلتعريف
إلوحيد رضوراي من أجل حتديد نطاق إملوضوع إملطلوب حاميته .وقد جإختذ هذإ إلهنج يف عدد من إلصكوك إدلولية يف جمال
إمللكية إلفكرية"6.

تعريف مصطلح "تقليدي" (إملادة  1من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  1من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .23جإقرتح يف إدلورة  38للجنة إملعارف تعريف مصطلح "تقليدي" و ُأدرج يف نص إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي.
 .24ورمغ أنه يجعتقد يف كثري من إلحيان أن إلتقاليد مرتبطة فقط بحملأاكة وإلنسخ ،إال أهنا ترتبط أيضا بالبتاكر وإالبدإع
مضن إالطار إلتقليدي .وبلتايل ،فان مصطلح "تقليدي" ال يعين بلرضورة "قدمي" ،ولكن يعين بلحرى إملعارف وأشاكل
إلتعبري إلثقافيي إملس متدة من إلتقاليد أو إملستندة إلهيا ،وإليت حتدد هوية شعب أصيل أو جممتع حميل أو ترتبط هبا ،وإليت ميكن
إس تنباطها أو ممارس هتا بطرق تقليدية.
 .25وقد تود جلنة إملعارف أن توحض أكرث إملعىن إدلقيق ملصطلح "تقليدي" .وهذه قضية رئيس ية ،خاصة وأن أشاكل
إلتعبري إلثقايف "إملعارصة" ،مبا فهيا ما اكن مهنا ذإ أصل ""تقليدي" ،ميكن حاميته مبوجب قانون حق إملؤلف7.
 4إلفقرة  8من إلوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/3/9
 5إلفقراتن  9و 10من إلوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/3/9
 6إلفقرة  65من إلوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/1/3
 7ميزي قانون حق إملؤلف بني (" )"1إلرتإث إلثقايف وإلثقافة إلتقليدية إملوجودإن من قبل وإلساس يان و(" )"2إملنتجات إلدبية وإلفنية إملعارصة إليت أبدعهتا
إلجيال إحلالية من إجملمتع وإملستندة إىل إلرتإث إلثقايف وإلثقافة إلتقليدية إملوجودإن من قبل أو إملس متدة مهنام:
 إلثقافة إلتقليدية إملوجودة من قبل يه ثقافة "مملوكة" بني إلجيال وبشلك جامعي سوإء يف مجموعة وإحدة أو جممتع وإحد أو أكرث من ذكل .و جحيمتل أن
يكون منشؤها جمهوال ،بلنظر إىل أن فكرة نس بة إملصنف إىل إملؤلف غري وجهية عىل إالطالق .وهبذه إلطريقة ،ال حيمي حق إملؤلف إحلايل إلثقافة
إلتقليدية إملوجودة من قبل يف حد ذإهتا وال أشاكل إلتعبري إخلاصة مهنا.
 ومن انحية أخرى ،يجعد إالنتاج إلديب وإلفين إملعارص إملستند إىل إلثقافة إلتقليدية أو إملس متد مهنا أو إملس تلهم مهنا ،وإذلي يشمل عنارص أو أشاكل
تعبري جديدة ،مصنفا "جديدإً" .وحتظى أشاكل إلتعبري إملعارصة إملستندة إىل إلتقاليد وأشاكل متثيل إلثقافات إلتقليدية معوما بمحلاية مبوجب قانون
حق إملؤلف إحلايل (وقانون إلتصاممي إلصناعية) عىل أن تكون "أصلية" و "جديدة" عىل إلتوإيل.
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معايري إلهلية "(إملادة  3يف نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  3يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .26يتضمن لك من نص إملعارف إلتقليدية ونص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي صيغة وإحدة ملعايري إلهلية ،وإليت حتدد
عىل حنو دقيق إملعارف وأشاكل إلتعبري إملؤهةل للحامية مبوجب إلصك إلقانوين (إلصكوك إلقانونية) .كام تتضمن تعاريف
إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف قسمي إس تخدإم إملصطلحات بعض إلعبارإت فامي يتعلق مبعايري إلهلية.
وقد تود جلنة إملعارف إلنظر يف إملاكن إملناسب لتناول معايري إلهلية.
 .27وهناك تساؤل أيضا حول ما إذإ اكنت معايري إلهلية رضورية أصال ،كام جذكر من قبل (إنظر إلفقرتني  19و)23
بشأن هنج ج تعريف إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

تعريف مصطلح "إملعارف إلتقليدية" (إملادة  1من نص إملعارف إلتقليدية)
 .28مع أن إملادة  3من نص إملعارف إلتقليدية تنص عىل أن إلصك ينطبق عىل إملعارف إلتقليدية ،فان تعريف إملعارف
إلتقليدية وإرد يف إملادة  1بشأن إس تخدإم إملصطلحات.
 .29ويتضمن إلتعريف بعض عنارص معايري إلهلية (إنظر إلفقرتني  27و 28أعاله) .وكام جذكر أآنفا ،قد تود إدلول إلعضاء
إلنظر يف إملاكن إملناسب (إلماكن إملناس بة) لتناول تعريف إملعارف إلتقليدية ومعايري إلهلية ُتنبا للتكرإر.

تعريف مصطلح "أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي" (إملادة  1من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
ُ .30تدر إالشارة إىل أنه بيامن تنص إملادة  3من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل أن إلصك ينطبق عىل أشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،يرد تعريف هذإ إملصطلح يف إملادة  1بشأن إس تخدإم إملصطلحات ،كام هو إحلال يف نص إملعارف
إلتقليدية.
 .31ويورد إلتعريف معايري أهلية موضوعية (إنظر إلفقرتني  27و 28أعاله) حتدد أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت
تندرج مضن إلتعريف إلوإرد يف إملادة  1وتكون مؤهةل للحامية .وكام جذكر أعاله ،قد تود إدلول إلعضاء إلنظر يف إملاكن
إملناسب (إلماكن إملناس بة) لتناول تعريف أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،وتعريف معايري إلهلية ُتنبا للتكرإر.
 .32وترد أمثةل عن صور خمتلفة من أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف تعريف تكل إلشاكل ويه مدرجة كحوإش .وقد
تود إدلول إلعضاء إلنظر يف تقيمي إحلاجة إىل وجود هذه إلمثةل.
نطاق إمحلاية (إملادة  5من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  5من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .33يسعى نطاق إمحلاية إىل تعيني إلعامل إحملددة إملتعلقة بملعارف إلتقليدية و/أو أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت
ينبغي حظرها أو منعها .ويش متل نص إملعارف إلتقليدية عىل أربعة بدإئل ،بيامن يش متل نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
عىل ثالثة بدإئل.

إنظر وثيقة إلويبو "حتليل موحد للحامية إلقانونية لشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/أشاكل إلتعبري إلفوللكوري" ( ،)2003إلصفحتني  12و ،13متاحة عىل
.https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/785/wipo_pub_785.pdf

6

 .34وقد تود جلنة إملعارف توضيح إلهنج إملناسب (أي إلهنج إلقامئ عىل إحلقوق أو إلهنج إلقامئ عىل إلتدإبري أو إملزج بيهنام).
وفامي خيص إلهنج إلقامئ عىل إحلقوق ،يجمنح إملس تفيدون حقوق ًا ميكهنم إدإرهتا وإنفاذها؛ أما يف إلهنج إلقامئ عىل إلتدإبري ،فال
تجلكَّف إدلول إال بوضع "تدإبري" محلاية إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،وإليت قد تشمل طائفة وإسعة من
إخليارإت إلقانونية إملدنية وإجلنائية إليت ميكن تطبيقها معليا.
 .35وقد تود جلنة إملعارف أيضا مناقشة نطاق تفاصيل إحلاالت إليت ميكن فهيا تطبيق إلصك إدلويل ،وإلنقطة إليت يتعني
فهيا تطبيق إلقانون إلوطين .ويف إلوإقع ،يتوفر دلينا هنا ،مرة أخرى ،هنجان :أحدهام ،هو منح إدلول أقىص قدر من إملرونة
لتحديد نطاق إمحلاية من خالل ترشيعات وطنية وحملية للتنفيذ وغري ذكل من إلتدإبري؛ وإلثاين ،إلتحيل بأكرب قدر من
إلتفاصيل وإلتوجيه عىل إلصعيد إدلويل لضامن أقىص قدر من إملوإءمة.
 .36وميكن إلمتيزي أيضا بني إحلقوق الاقتصادية وإحلقوق إملعنوية .وعىل سبيل إملثال ،مبوجب قانون حق إملؤلف ،متكن
إحلقوق الاقتصادية صاحهبا من جين عائدإت مالية من إس تخدإم إلغري ملصنفاته ،يف حني تعين إحلقوق إملعنوية إملطالبة
بنس بة إملصنف إىل إملؤلف وإحلق يف الاعرتإض عىل أي تشويه أو حتريف أو أي تعديل أآخر للمصنف ،أو أي ترصف همني
أآخر يتعلق بملصنف ،من شأنه إالرضإر برشف إملؤلف أو بسمعته.
 .37وانقشت جلنة إملعارف لس نني عدة ما يجطلق عليه "إلهنج إملتعدد إملس توايت" (ي جشار إليه أيضا بمس "إمحلاية
إملتباينة") ،وإذلي تجتاح مبوجبه أنوإع أو مس توايت خمتلفة من إحلقوق أو إلتدإبري لحصاب إحلقوق حسب طبيعة إملوضوع
وخصائصه ،ومس توى إلتحّك إذلي حيتفظ به إملس تفيدون ودرجة إنتشاره.
 .38ويقرتح إلهنج إملتعدد إملس توايت حامية متباينة جملموعة متنوعة إنطالق ًا من إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي إملتاحة للجمهور وإملوزعة عليه ووصوال إىل أشاكل إلتعبري إلرسية أو إملقدسة أو غري إملعروفة خارج جامعة
إملس تفيدين وإليت يتحّك فهيا إملس تفيدون8.
 .39ويشري هذإ إلهنج إىل إماكنية تناسب إحلقوق الاقتصادية الاس تئثارية مع بعض إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي (مثل أشاكل إلتعبري إلرسية وإملقدسة) ،بيامن ميكن أن يتناسب إلمنوذج إملستند إىل إحلقوق إملعنوية ،مثال،
مع أشاكل إلتعبري إملتاحة للجمهور أو إملعروفة عىل نطاق وإسع بلرمغ من كوهنا منسوبة إىل شعوب أصلية وجامعات
حملية حمددة.
 .40وُتدر إالشارة إىل أن إلهنج إملتعدد إملس توايت ورد يف إلنجسخ إلوىل من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،ومهنا
إلوثيقة إملعنونة "حامية أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وأشاكل إلتعبري إلفوللكوري :إلهدإف وإملبادئ إملعدةل"
( .)WIPO/GRTKF/IC/9/4واكنت فئات أشاكل إلتعبري إحملددة يف تكل إلوثيقة كام ييل :أشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي ذإت إلقمية أو إلمهية إلروحية أو إلثقافية إخلاصة؛ وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلخرى (ما تبقى من إلفئة
إلوىل ،إن حص إلتعبري) ،وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلرسية .وأ ُ
حث إدلول إلعضاء عىل الاطالع عىل هذه إلوثيقة
لهنا حتتوي أيضا عىل تعليق يرشح إلهنج إملقرتح بشأن مسأةل إملس توايت.

 8إنظر إلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف إلشاكل إليت قد تتخذها إملعارف إلتقليدية).
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 .41ومع أن إلقرإر يعود إىل إللجنة ،فانين أرى أن إمحلاية إملتباينة إلاكمنة يف إلهنج إملتعدد إملس توايت تتيح فرصة للتفكري
يف إلتوإزن إملشار إليه يف والية إللجنة وإلعالقة بملكل إلعام ،فضال عن حقوق ومصاحل إملالكني وإملس تخدمني.
 .42ويف س ياق إملعارف إلتقليدية ،تتيح إمحلاية إملتباينة يف إلهنج إملتعدد إملس توايت إلفرصة لالس تجابة إىل وإقع
الاختالفات بني إملعارف إلتقليدية إلرسية ،وإملعارف إلتقليدية إملنترشة عىل نطاق ضيق ،وإملعارف إلتقليدية إملنترشة عىل
نطاق وإسع ،وإحملددة يف إجلز إخلاص "بس تخدإم إملصطلحات" (إملادة  .)1و أحث بشدة إدلول إلعضاء عىل إلنظر بعناية
يف إملعايري إملناس بة إليت ينبغي إس تخدإهما يف س ياق أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من أجل حتديد إملس توايت .وللقيام
بذكل ،ينبغي مرإعاة إخلصائص إلعملية وإلآاثر إلقانونية للمس توايت إملقرتحة .وُتدر إالشارة أيضا إىل أن إملعايري إليت قد
تكون وجهية يف س ياق إملعارف إلتقليدية لن تنطبق بلرضورة يف س ياق أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،وإلعكس حصيح.
 .43وإذإ ما حظيت فكرة إملوإفقة عىل إدرإج مس تفيدين أآخرين (مثل إدلول أو إلمم) ،لكن مع نطاق حامية خمتلف،
ببعض إدلمع ،فان إحلقوق إملمنوحة لهؤالء إملس تفيدين إلآخرين س تحتاج إىل درإسة مس تفيضة.
الاس تثناءإت وإلتقييدإت (إملادة  9من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  7من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .44حيتوي نص إملعارف إلتقليدية عىل ثالثة بدإئل ،بيامن حيتوي نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل أربعة بدإئل.
وتتبع هذه إلبدإئل هنجني:


إاتحة إملرونة عىل إملس توى إلوطين لتنظمي الاس تثناءإت وإلتقييدإت بشلك اكمل (إلبديالن  1و 3يف نص إملعارف
إلتقليدية وإلبدإئل  1و 2و 3يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)؛



وضع إطار يشمل قوإمئ الاس تثناءإت إلعامة والاس تثناءإت إحملددة لدلول إلعضاء ملساعدهتا يف إلتنظمي عىل
إملس توى إلوطين (إلبديل  2يف نص إملعارف إلتقليدية وإلبديل  4يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي) .وتشمل
الاس تثناءإت إلعامة عنارص إختبار إخلطوإت إلثالث "إلتقليدي" ،إلوإردة يف إتفاقية برن  ،1971وعنارص إحلقوق
إملعنوية (مفاهمي الاعرتإف وعدم إساءة الاس تخدإم وإلتوإفق مع إملامرسة إملنصفة) .وتغطي الاس تثناءإت إحملددة
الاس تثناءإت وإلتقييدإت إليت ينبغي إدرإهجا وإلسامح هبا.

 .45وإستنادإ إىل إماكنية إلخذ بلهنج إملتعدد إملس توايت لتحديد نطاق إمحلاية ،تساءلت بعض إلوفود عام إذإ اكن من
إملمكن إتباع هذإ إلهنج أيضا يف إلحاكم إملتعلقة بالس تثناءإت وإلتقييدإت ،أي إماكنية إلتوفيق بني مس توايت خمتلفة من
إلعامل إملس تثناة وبني أنوإع خمتلفة من إملوضوعات وإحلقوق إملتعددة إملس توايت إملجطبقة علهيا .وقد ترغب إدلول إلعضاء يف
إلنظر يف هذإ إلهنج.
موإرد مفيدة أخرى
 .46أود إالشارة إىل وجود بعض إملوإرد إملفيدة للغاية إملتاحة عىل موقع إلويبو إاللكرتوين ،وإليت قد ترغب إدلول إلعضاء
يف إس تخدإهما مكوإد مرجعية يف حتضريها لدلورة  39للجنة إملعارف ،ومهنا ما ييل:


إلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/39/6حامية إملعارف إلتقليدية :مرشوع حتليل إلثغرإت إحملدث:
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=426449
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إلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/39/7حامية أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي :مرشوع حتليل إلثغرإت إحملدث:
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=426450



إلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8مذكرة عن معاين مصطلح "إملكل إلعام" يف نظام إمللكية إلفكرية مع
إشارة خاصة إىل حامية إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/إلفوللكور"
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=149213؛



إلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9قامئة ورشح تقين خمترص خملتلف إلشاكل إليت قد تتخذها إملعارف
إلتقليديةhttp://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=147152 ،



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



حمارضإت وعروض بشأن موضوعات خمتارة،
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4؛

إملرفق
إلقضااي إملتدإخةل إلخرى وقضااي فريدة وخاصة بنص إملعارف إلتقليدية
إلقضااي إملتدإخةل إلخرى

إدليباجة/مقدمة
 .1ال تدخل إدليباجة مضن إلنص إمللزم قانوان أو إلنص إلنافذ لصك متعدد إلطرإف ،ومع أهنا تساعد عىل تفسري
إلحاكم إلنافذة بتوفري س ياق للصك وبيان إلغرض إملنشود لوإضعي إلنص .ويرد إلنص عادة يف شلك مبادئ سوإء اكن
إلصك تفسرياي أو ملزما قانوان.
 .2وحسنت إدلورة  37للجنة إملعارف قسم إدليباجة/مقدمة يف لك من نص إملعارف إلتقليدية ونص أشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي عىل حنو متناسق ومامتسك وشامل.
 .3وميكن للجنة إلتحقق أكرث من مدى وجاهة لك مهنا وإلتفكري مليا يف إملفاهمي إلكرث إرتباطا بمللكية إلفكرية ،إذ إن
والية إللجنة تقيض إلتوصل إىل إتفاق حول صك قانوين دويل فامي يتعلق بمللكية إلفكرية ،يضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل
للمعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

تعريف "إل متكل غري إملرشوع" ( إملادة  1يف نص إملعارف إلتقليدية)
 .4يشري لك من نص إملعارف إلتقليدية ونص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إىل مفهوم "إلمتكل غري إملرشوع" .ويش متل
نص إملعارف إلتقليدية عىل تعاريف مقرتحة لهذإ إملصلح ،بيامن ال يش متل نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل تعريف من
هذإ إلقبيل .ويرد هذإ إلتعريف أيضا يف مناقشات إللجنة يف س ياق إملوإرد إلورإثية ،رمغ عدم إلتوصل إىل أي إتفاق عىل
معناه أو عىل إحلاجة إىل تعريفه بشلك حمدد.
 .5وقد تنظر إللجنة فامي إذإ اكن تعريف إلمتكل غري إملرشوع رضوراي فامي يتعلق بملعارف إلتقليدية أو بأشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي أو لكهيام ،أو ميكن تفسري معناه بنية حس نة وفق ًا للمعىن إلعادي إذلي ينبغي أن يجعطى للمصطلح يف س ياقه
ويف ضوء إلغرض من إلصك(إلصكوك) إلقانوين إدلويل وإلهدف منه.1
 .6كام أود أن أشري إىل أن تعريفات "سوء الاس تخدإم" و "إلمتكل غري إلقانوين" و"الاس تخدإم غري إملرصح به" وردت
يف نص إملعارف إلتقليدية ،وقد يكون من إملفيد إعادة إلنظر يف مجيع هذه إملصطلحات ما أن تصبح إلقضااي إلخرى أكرث
وضوحا .وقد وردت هذه إملصطلحات يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،لكن دون تعريف.

 1إنظر إملادة  31من إتفاقية فيينا لقانون إملعاهدإت لعام  ،1969إليت تنص عىل أنه "جيب تفسري إملعاهدة بسن نية ووفق ًا للمعىن إلعادي إذلي يعطى للفاظها
مضن إلس ياق إخلاص مبوضوعها وإلغرض مهنا".
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تعريف مصطلحي إملكل إلعام ومتاحة للجمهور (إملادة  1من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  1من نص أشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي)
 .7أدرجت إدلورة  27للجنة تعريفا ملصطلح "إملكل إلعام" يف نيص إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
يكتيس هذإ إملفهوم إلسايس أمهية بلغة لتحقيق إلتوإزن إملتأصل يف نظام إمللكية إلفكرية ،إذ يسعى إلنظام إىل ضامن إلتوإزن
بني إحلقوق الاس تئثارية وبني مصاحل إملس تخدمني وعامة إمجلهور ،بغرض تعزيز الابتاكرإت وإالبدإعات إلالحقة وحتفزيها،
وتيسري س بل إحلصول عىل إملصنفات والاخرتإعات مبجرد إنقضاء مدة حاميهتا.
 .8وحالي ًا ،تش متل إملادة  1من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل بديلني يتعلقان بس تخدإم مصطلح
"إملكل إلعام" .ويف حني يقرتح إلبديل إلول تعريفا ملصطلح "إملكل إلعام" ،يكتفي إلثاين بالشارة إىل معىن إملصطلح عىل
إلنحو إذلي حيدده إلقانون إلوطين .ويتضمن نص إملعارف إلتقليدية تعريف ًا ملصطلح "إملكل إلعام" ،وهو مشابه للتعريف إلوإرد
يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،بس تثناء أن تعريف "إملكل إلعام" يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يشري إىل
"إملوإد إمللموسة وغري إمللموسة" ،بيامن يشري نص إملعارف إلتقليدية إىل "إملوإد غري إمللموسة" فقط .وميكن للجنة إلنظر يف
موإءمة إلتعريفني يف إلنصني.
 .9وعالوة عىل ذكل وعىل إلرمغ من أمهية مفهوم "إملكل إلعام" يف فهم نقاط الالتقاء بني إمللكية إلفكرية وإملعارف
إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،ويف تصممي نظام متوإزن وفعال ،عىل غرإر نظام إمللكية إلفكرية ،يكفل إمحلاية
لشاكل إلتعبري إملذكورة ،فان إملزإاي إملتأتية من وضع تعريف حمدد للمكل إلعام وإدرإجه يف صيك إملعارف إلتقليدية وأشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي تظل مهبمة .إن تعريف مصطلح "إملكل إلعام" ينطوي ،يف رأيي ،عىل حتدايت عديدة لها أآاثر
س ياساتية كبرية ومتفرعة تتجاوز نطاق معل إللجنة.
 .10ويرتبط مفهوم "إملكل إلعام" أيضا بستيعاب مفهوم "متاحة للجمهور" 2ذي إلصةل .ويرد إلتعريف نفسه لهذإ إملصطلح
يف نيص إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

تعريف "إس تخدإم/إس تعامل"(إملادة  1يف نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  1يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .11وردت تعريفات مماثةل ملصطلح "إس تخدإم/إس تعامل" يف نيص إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي .وقد
ُأخذ إلتعريف إلوإرد يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من نص إملعارف إلتقليدية ،ومن غري إلوإحض ما إذإ اكن ميكن
تطبيقه فعال عىل أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
 .12وكام أشار أحد إلوفود خالل إدلورة  27للجنة إملعارف ،فان تعريف "إس تخدإم/إس تعامل" يشري إىل "الاس تخدإم"
خارج إلس ياق إلتقليدي .ومع ذكل ،ورد مصطلح "إس تخدإم" يف إلبديل  2للامدة  4من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي ،ويف إملادة  5من نيص إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي لكهيام ،مشريإ إىل الاس تخدإم من قبل

 2يجناقش هذإ إملفهوم عىل حنو خاص يف إلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8مذكرة بشأن معاين مصطلح "إملكل إلعام") يف نظام إمللكية إلفكرية مع
إشارة خاصة إىل حامية إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي وإلفوللكور) .إنظر أيض ًا إلوثيقة WIPO/GRTKF/IC/38/INF/7
(مرسد إملصطلحات إلرئيس ية إملتعلقة بمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
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إملس تفيدين .وبعبارة أخرى ،قد يؤدي إس تعامل مصطلح وإحد مبعان خمتلفة يف أجزإء منفصةل من إلنصني إىل إلتضليل .وقد
ترغب إللجنة يف إجياد سبيل لتفادي إخللط إلنامج عن هذإ الاس تعامل.

إملس تفيدون (إملادة  4يف نص إملعارف إلتقليدية و إملادة  4يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .13من إلوإحض أنه ال يوجد ،حىت إلآن ،إتفاق بشأن هذه إملسأةل .ويتضمن لك من نص إملعارف إلتقليدية ونص أشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ثالثة بدإئل.
 .14ويف حني تتشبث بعض إلوفود بقوة برضورة أن تكون إلشعوب إلصلية وإجملمتعات إحمللية يه إملس تفيد إلوحيد ،ترى
وفود أخرى أنه من إلمهية مباكن ،يف ضوء إلتباين إلشديد يف إلقوإنني إلوطنية وإلبيئات إليت توجد فهيا إملعارف إلتقليدية
وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،توفري حزي مرن للس ياسة ملرإعاة هذه الاختالفات .ورمغ أنه يبدو أن هناك إتفاقا وإسع
إلنطاق عىل رضورة أن يكون إملس تفيدون إلساس يون مه إلشعوب إلصلية وإجملمتعات إحمللية ،ومثة تباين يف إل آرإء بشأن
إماكنية الاعرتإف مبس تفيدين أآخرين ،مثل إدلول وإلمم.
 .15وقد تود إدلول إلعضاء إلنظر يف رضورة إاتحة بعض إحلرية للقوإنني إلوطنية فامي يتعلق بتعريف إملس تفيدين ،مع
مرإعاة إلحوإل إخملتلفة لحصاب إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف مجيع أحناء إلعامل ،وإليت يبدو أهنا
تنعكس يف إلبدإئل إخملتلفة.
 .16ويف رأيي ،ال تزإل هناك حاجة إىل إضفاء إملزيد من إلوضوح عىل إلنصني فامي يتعلق بلعالقات بني إملفاهمي إخملتلفة
للك من ( )1إملس تفيدين )2( ،وأحصاب إحلقوق )3( ،وإلقامئني عىل إدإرة بحلقوق (يشار إلهيا أدانه).

إلعقوبت وإجلزإءإت وممارسة/تطبيق إحلقوق (إملادة  6من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  10من نص أشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي)
 .17يتضمن نص إملعارف إلتقليدية ونص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عدة مفاهمي خمتلفة .فهام يتقاسامن مفهوما وإحدإ
حفسب( ،إلبديل  1يف نص إملعارف إلتقليدية ،وإلبديل  1يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي) .ونظرإ لنه من إملرحج أن
يكون هذإ إحلّك إالجرإيئ قابال للتطبيق سوإء يف س ياق إملعارف إلتقليدية أو س ياق أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،فيتعني
عىل إدلول إلعضاء إلنظر يف الك إلنصني ،وإلعمل عىل تبسطهيام وحتسيهنام بالقتباس من بعضهام إلبعض.
 .18وبغية إلتبس يط ،قد تود إدلول إلعضاء وضع إطار عام عىل إلصعيد إدلويل وترك إلتفاصيل للترشيعات إلوطنية.

إدإرة إحلقوق/إملصاحل (إملادة  8من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  6من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .19تتناول إملادة  8من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  6من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي حتديد إلفئة إليت ينبغي
أن تدير إحلقوق أو إملصاحل ،وإلكيفية إليت ينبغي أن تجدإر هبا هذه إحلقوق أو إملصاحل .وميكن أن يشمل ذكل ،عىل سبيل
إملثال ،إملساعدة يف إدإرة حقوق إملس تفيدين وإنفاذها.
 .20ويبدو أنه تعذر إلوصول إىل إتفاق حول مدى مشاركة أحصاب إملعارف إلتقليدية وأحصاب أشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي يف إنشاء إالدإرة أو تعييهنا.
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إلس بل إليت ميكن أن تنظر فهيا إدلول إلعضاء للميض قدما يف هذإ إلصدد إاتحة إملرونة عىل إلصعيد إلوطين
 .21ومن ج
لتنفيذ إلرتتيبات إملتعلقة بالدإرإت إخملتصة ،بدال من حماوةل تقدمي حل يناسب مجيع إحلاالت عىل إلصعيد إدلويل.

مدة إمحلاية (إملادة  10من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  8من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .22فامي يتعلق مبدة إمحلاية ،يتبىن نصا إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي هنجني خمتلفني.
 .23ويبدو أن إلصياغة إلوإردة يف نص إملعارف إلتقليدية مشاهبة لصياغة إلفقرة إلوىل من إخليار  1يف نص أشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي .ومع ذكل  ،جيدر بذلكر أهنا تتضمن إشارة إىل إملادة ( 5إلهنج إملتعدد إملس توايت) ،بيامن يغفل نص أشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إالشارة إليه.
 .24ويش متل نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل ثالثة خيارإت :إخليار :1وينص عىل مدة حامية مرتبطة مبعايري
إلهلية وعىل مدة غري حمددة للحقوق إملعنوية؛ إخليار  : 2ويربط مدة إمحلاية بس مترإر إلمتتع بنطاق إمحلاية؛ أما إخليار  3فال
يتناول إال مدة إجلوإنب الاقتصادية لشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إحملدودة زمنيا .وميكن لدلول إلعضاء أن تنظر يف
إماكنية دمج إخليارإت ،وما إذإ اكن ينبغي فرض حدود زمنية عىل فرتة إمحلاية للجوإنب الاقتصادية لشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي.
 .25وقد تود إدلول إلعضاء أيضا إلنظر يف تبين هنج مماثل يف نص إملعارف إلتقليدية.

إلرشوط إلشلكية (إملادة  11من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  9من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .26يتشارك نصا إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف بضع فقرإت ،وحيتواين عىل بعض إلعنارص
إالضافية.
 .27وميكن للجنة إلنظر يف إلهنج إملتعدد إملس توايت إلوإرد يف إملادة  5يف نيص إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي عند مناقشة إالجرإءإت إلشلكية .وميكن تويخ عدم وضع إجرإءإت شلكية لبعض أنوإع إملعارف إلتقليدية أو
أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،ووضع بعض إالجرإءإت إلشلكية لنوإع أخرى من إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي .وقد ختتلف إالجرإءإت أيضا وفقا لنوع إحلقوق إليت س جتمنح .ومرة أخرى ،نذكر بأن إلهنج إملتعدد إملس توايت ورد
يف نجسخ سابقة من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إملشار إليه أعاله ،وقد طرح ش ً
الك من أشاكل إلتسجيل وإلفحص
إملس بق لشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت يجلمتس لها أعىل مس توايت إمحلاية ،دون غريها من أشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي إلخرى  -إنظر إلوثيقة "حامية أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي/أشاكل إلتعبري إلفوللكوري :إلهدإف وإملبادئ
إملعدةل" (.)WIPO/GRTKF/IC/9/4

إلتدإبري الانتقالية (إملادة  12من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  11من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .28يبدو أن إملادة  1.12من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  1.11من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي تعكسان توإفق ًا
بشأن رضورة تطبيق إلصك عىل مجيع إملعارف إلتقليدية ومجيع أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إليت تس تويف ،عند دخول
إلصك حزي إلنفاذ ،لك معايري إمحلاية .ومثة تباين يف صياغة هذه إلفقرإت يف إلنصني .وقد ترغب إدلول إلعضاء يف إلنظر يف
درإسة إلصيغة مبزيد من إلتفصيل ،وإختيار تعبري أكرث وضوحا ملوضع إالتفاق.
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 .29وفامي خيص مسأةل إحلقوق إليت إكتس هبا إلغري ،تعرض إملادة  2.12يف نص إملعارف إلتقليدية ثالثة خيارإت ،وتعرض
إملادة  2.11يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي خيارين .ومثة حاجة إىل إجرإء إملزيد من إلنقاش للتوفيق بني وهجات
إلنظر إخملتلفة ،وميكن حتقيق ذكل عن طريق إعادة صياغة إلنص للتعبري عن هذإ إملفهوم إملهم بلغة أكرث وضوحا وبساطة.
 .30وقد ترغب إدلول إلعضاء يف الاطالع عىل الك إلنصني جنبا إىل جنب وإجرإء ما ترإه مناس با من تغيريإت.

إلعالقة مع إالتفاقات إدلولية إلخرى (إملاداتن  13و 14من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  12من نص أشاكل إلتعبري
إلثقايف إلتقليدي)
 .31يتقامس إلنصان مفاهمي متشاهبة ،غري أن نص إملعارف إلتقليدية يش متل عىل رشط عدم قابلية إلتقييد كامدة منفصةل
(إملادة  ،)14ويرد بند مماثل يف نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يف إملادة إملتعلقة بلعالقة مع إتفاقات دولية أخرى
(إملادة  .)12وقد ترغب إدلول إلعضاء يف إلنظر يف إدرإج مثل هذإ إلرشط ،وإعامتد إلصيغة نفسها يف الك إلنصني،
لتاليف إللبس.

إملعامةل إلوطنية (إملادة  15من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  13من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .32فامي يتعلق بملعامةل إلوطنية ،مثة إختالف كبري بني نص إملعارف إلتقليدية إذلي يتضمن ثالثة بدإئل ،ونص أشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي .وقد ترغب إدلول إلعضاء يف الاطالع عىل الك إلنصني وإدخال إلتعديالت إملناس بة
ضامان لالتساق.

إلتعاون عرب إحلدود (إملادة  16من نص إملعارف إلتقليدية وإملادة  14من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .33يتناول هذإ إحلّك إملسأةل إملهمة إملتعلقة بتقامس إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عرب إحلدود إلوطنية.
ورمغ أن إللغة قد تبدو للوهةل إلوىل مشاهبة إىل حد ما ،فان هناك بعض الاختالفات يف إملصطلحات ،وقد ترغب إدلول
إلعضاء يف متابعة هذه إملسأةل عن كثب بغية إلتوصل إىل إلصيغة إلفضل يف الك إلنصني.
 .34وأسرتعي الانتباه أيضا إىل أن نص إملوإرد إلورإثية يشري إىل إلقوإنني وإملوإثيق إلعرفية .وقد ترغب إدلول إلعضاء يف
إلتفكر فامي إذإ اكنت هذه إالشارة مناس بة أو مفيدة يف س ياق إملعارف إلتقليدية وأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.

بناء إلقدرإت وإذاكء إلوعي (إملادة  15من نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي)
 .35يتضمن نص أشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ونص إملوإرد إلورإثية أحاكما بشأن "بناء إلقدرإت وإذاكء إلوعي" .وقد
ترغب إدلول إلعضاء يف أن تنظر يف إدرإج مادة بشأن بناء إلقدرإت يف نص إملعارف إلتقليدية أيضا ،أو عىل إلقل إعامتد
هنج موحد يف هذه إملسأةل.
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قضااي فريدة وخاصة بنص إملعارف إلتقليدية

حامية قوإعد إلبياانت وإمحلاية إلتمكيلية وإدلفاعية (إملادة  5اثنيا من نص إملعارف إلتقليدية)
 .36يتناول مرشوع نيص إملعارف إلتقليدية وإملوإرد إلورإثية إماكنية إنشاء قوإعد بياانت وغريها من إلتدإبري
إلتمكيلية/إدلفاعية .وقد يكون من إملفيد الاطالع عىل إملوإد ذإت إلصةل يف نص إملوإرد إلورإثية .ورمبا ترغب إدلول إلعضاء
يف إلنظر يف أهدإف إنشاء قوإعد إلبياانت وإلغرض مهنا وطرإئق معلها .ومن إلقضااي إلرئيس ية إليت قد يتعني إلنظر فهيا :من
إذلي ينبغي أن يكون مسؤوال عن ُتميع قوإعد إلبياانت وصيانهتا؟ وهل ينبغي وضع معايري ملوإءمة هيلكها وحمتوإها؟ ومن
ينبغي أن يكون هل حق إلنفاذ إىل قوإعد إلبياانت؟ وما حمتوإها؟ وما إلشلك إذلي س جيعرب به عن إحملتوى؟ وهل س ينبغي
وضع مبادئ توجهيية مرإفقة؟ وما يه إملنافع وإخملاطر إملرتبطة بتيسري وتشجيع وضع قوإعد بياانت متاحة للجمهور؟

رشوط إلكشف (إملادة  7من نص إملعارف إلتقليدية)
 .37نوقشت رشوط إلكشف إملقرتحة مناقشة مس تفيضة خالل دوريت إللجنة  35و ،36وأيضا يف إدلورإت إلسابقة إليت
تناولت موضوع إملوإرد إلورإثية .وأود إالشارة إىل أن إملناقشات بشأن إملوإرد إلورإثية تشمل أيض ًا "إملعارف إلتقليدية إملرتبطة
هبا" .ومل تتوصل إدلول إلعضاء بعد إىل رأي مشرتك بشأن هذإ إملوضوع ،وتوإصل بث هذه إملسأةل.
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