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مذكرة إعالمية
ألغرإض إدلورة إ ألربعني للجنة إملعارف إلتقليدية
مناقشات يف إطار إلبند  7من جدول إ ألعامل
"رصد إلتقدم إحملرز وتوجيه توصية إىل إمجلعية إلعامة"
1

من إعدإد إلس يد إاين غوس ،رئيس جلنة إملعارف إلتقليدية
مقدمة
 .1يف ختام إدلورة إ ألربعني للجنة إحلكومية إدلولية إملعنية ابمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية وإلفوللكور
(جلنة إملعارف إلتقليدية) ،س تكون إللجنة قد أأمكلت برانمج معلها إملعمتد مبوجب إلوالية إحلالية للجنة إملعارف إلتقليدية
للثنائية  .2019/2018ووفقا لتكل إلوالية ،يُلمتس من إللجنة أأن ترفع إىل إمجلـعية إلعامة للويبو لعام " :2019نتاجئ معلها طبقا

للهدف إ ن
ملبني يف إلفقرة ( أأ) .2خبصوص صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) بش أأن إمللكية إلفكرية من ش أأنه ضامن إمحلاية
إملتوإزنة وإلفعاةل [للموإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي] .وس تقوم إمجلعية إلعامة ،يف عام
 ،2019بتقيمي إلتقدم إحملرز ،وابلنظر إىل مس توى نضج إلنصوص ،مبا يف ذكل مس توايت إالتفاق عىل إ ألهدإف وإلنطاق
وطبيعة إلصك (إلصكوك) ،س تبتن يف إدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس و /أأو موإصةل إملفاوضات.
 .2وتنص إلوالية أأيضا (يف جدول "برانمج إلعمل" إذلي ييل إجلزء إلرسدي من إلوالية) عىل أأن إدلورة إ ألربعني للجنة
إملعارف إلتقليدية جيب أأن تقوم "برصد إلتقدم إحملرز وتوجيه توصية إىل إمجلعية إلعامة".
 .3وملساعدة إدلول إ ألعضاء عىل إلتحضري لدلورة إ ألربعني للجنة إملعارف إلتقليدية ،أأ ُ
عددت هذه إملذكرة إالعالمية
إلقصرية ،إليت تشمل ما ييل:




إ ألس ئةل إلرئيس ية إليت قد يرغب إ ألعضاء يف إلنظر فهيا فامي يتعلق ابلعمل إملس تقبيل؛
وحملة عامة عن/حاةل إملفاوضات إجلارية منذ بدء إملفاوضات إلقامئة عىل إلنصوص يف عام 2010؛
ومناقشة ليارإت إلرصد وتقدمي توصية.

 .4وهذه إملذكرة عبارة عن وثيقة إعالمية ليس لها أأية طبيعة رمسية مع نينة .وأأؤ ِّكند عىل أأن لك إلآرإء إليت قد تُبدى يف هذه
إملذكرة يه أآرإيئ إلاصة وال خت نل مبوإقف أأي من إدلول إ ألعضاء خبصوص إلقضااي إملطروحة للنقاش.

 1مالحظة من أأمانة إلويبو :أأعد رئيس جلنة إملعارف إلتقليدية ،إلس يد إاين غوس ،هذه إملذكرة إالعالمية ملساعدة إدلول إ ألعضاء عىل إلتحضري لدلورة إلأربعني
للجنة إملعارف إلتقليدية.
 2س توإصل إللجنة ،خالل ثنائية إملزيإنية إملقبةل  ،2019/2018ترسيع معلها هبدف إلتوصل إىل إتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) ،دون
إخالل بطبيعة إلنتيجة (إلنتاجئ) فامي يتعلق ابمللكية إلفكرية مبا يضمن إمحلاية إملتوإزنة وإلفعاةل للموإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
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إلأس ئةل إلرئيس ية – إلعمل إملس تقبيل
 .5قد يكون من إملفيد عند إلنظر يف إلعمل إملس تقبيل تقس مي إملدإوالت إىل أأس ئةل حمددة قد يرغب إ ألعضاء يف إلنظر
فهيا .وتتجىل هذه إ ألس ئةل يف إلقرإرإت إليت ستنظر فهيا إمجلعية إلعامة.
وأذكنر بأأن إمجلعية إلعامة سوف ترصد إلتقدم إحملرز و ن
تبت فامي ييل:



إدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس ،و /أأو
أأو موإصةل إملفاوضات.

 .6وما س يدمع أأي مدإوةل لهذه إ ألس ئةل هو أآرإء إدلول إ ألعضاء بشأأن نضج واثئق إلعمل إلفردية من حيث :حل
إملشالكت إ ألساس ية ،وشلك إلصك ( أأو إلصكوك) ،والاس تعدإد إحلايل الختاذ قرإرإت س ياس ية ،اكختاذها يف مؤمتر
دبلومايس مثال.
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ومن إ ألس ئةل إلضمنية إالضافية إليت قد ترغب إدلول إ ألعضاء يف إلنظر فهيا ،رهنا بأآرإهئا فامي ورد أأعاله:
 .1ما إ ألولوايت وإملنجزإت/إلنتاجئ إلرئيس ية للعمل إملس تقبيل؟
 .2ما إ ألنشطة إلمتكينية ،إن وجدت ،إليت ينبغي إدرإهجا يف إلعمل إملس تقبيل ،مثل إحللقات إدلرإس ية أأو
إدلرإسات أأو حلقات إلعمل أأو إ ألفرقة إلعامةل أأو أأفرقة إلربإء أأو أأفرقة إلصياغة3؟
 .3هل ينبغي وضع جدول زمين ُمحدد أأو خارطة طريق ُمحددة للعمل إملس تقبيل ،مبا يف ذكل حتديد موعد لعقد
مؤمتر دبلومايس؟ وهل ينبغي إالتفاق عىل ذكل أأم فرضه؟
 .4هل ينبغي حتديد اترخي هنايئ لعمل إللجنة؟
 .5هل يلزم إحرإز تقدم يف مجيع إملوضوعات عىل إلتوإزي يف أأطر زمنية مماثةل؟
 .6يف حاةل إتباع هنج تدرجيي ،ما أأفضل طريقة لضامن توإصل إلعمل بشأأن مجيع إملوضوعات؟
 .7ما إلرتتيبات إلزمنية وترتيبات إحلومكة إليت ينبغي إختاذها للعمل إملس تقبيل ،عىل سبيل إملثال:
( أأ) جتديد إلوالية إحلالية للجنة إملعارف إلتقليدية لنفس إملدة إلزمنية (س نتني) أأو ملدة أأطول
(ثالث أأو أأربع س نوإت)؛
(ب) إنشاء جلنة دإمئة؛
(ج) جلنة حكومية دولية يلهيا إنشاء جلنة دإمئة بعد إختتام انحج ملؤمتر دبلومايس العامتد صك جديد
(صكوك) بشأأن جمال وإحد أأو أأكرث من جماالت إملوضوعات (س تكون بذكل "مجعية" أأطرإف
يف هذإ إلصك إجلديد وجلنة دإمئة ملوإصةل إلعمل عىل إملسائل إملتبقية).
 .8هل هناك فائدة تُرىج من عقد حلقة معل أأو إجامتع خارج جنيف أأو إجامتعات إقلميية للمشاركة بنشاط أأكرب
عىل مس توى س يايس أأو عىل مس توى إلعوإمص؟

دروس من إلوالية إحلالية
 .8ابالضافة إىل إ ألس ئةل إملذكورة أأعاله ،قد ترغب إدلول إ ألعضاء يف إلنظر يف إدلروس إملس تفادة من معل إللجنة
مبوجب إلوالية إحلالية .ومن وهجة نظري ،اكنت ،وال تزإل ،إحدى إالجيابيات إلرئيس ية يه إلقدرة عىل إلرتكزي يف معلنا
 3س تكون هذه إلفرق فرق معل صغرية ورمسية مؤلفة من خربإء يف إلصياغة من إلعديد من إملناطق ملكفة ابعدإد إلصيغ إملتتالية للنصوص إلتفاوضية ابالستناد
إىل توجهيات جلنة إملعارف إلتقليدية.
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طوإل إلثنائية دون إحلاجة إىل إعادة إلتفاوض بشأأن برانمج معلنا أأو إلامتس إملزيد من إلتوجيه من إمجلعية إلعامة عىل أأساس
س نوي .وقد أأسهم ذكل يف منح قوة دإفعة بنناءة لعملنا ،وكفل لنا عدم تشتت ذهننا بنقاشات إلعمليات.
 .9وتلقت إللجنة أأيضا مساعدة يف معلها من أأفرقة إلربإء إخملصصة إملعنية بلك موضوع قبل إنعقاد دورإت إللجنة
إحلكومية إدلولية ومن فرق إتصال خمصصة صغرية خالل دورإت جلنة إملعارف إلتقليدية .وقد وفرت هذه إ ألفرقة بيئة ذإت
طابع رمسي أأقل للمناقشة وإكتساب فهم مشرتك للمسائل إلرئيس ية ،وساعدت عىل حتديد حماور إجامتعات جلنة إملعارف
إلتقليدية ووفرت فرصا لتحقيق تقارب يف إملوإقف ،إ ألمر إذلي إنعكس يف معظم إ ألحيان يف واثئق إلعمل إملوحدة .وفامي
أأثريت شوإغل فامي خيص شفافية مجموعات إالتصال ومشوليهتا ،أأعتقد أأن مزإايها تفوق إلشوإغل إليت تثريها .وعالوة عىل ذكل،
وضعت أليات لضامن درإسة أأية نتاجئ تمتخض عن هذه إجملموعات بشلك وإف خالل إجللسة إلعامة.
 .10وقد يرغب إ ألعضاء أأيضا يف إلنظر فامي إذإ اكن إلوقت مناس با ملرإجعة واثئق إلعمل إملوحدة وترش يدها .إذ تتضمن
هذه إلنصوص ،يف بعض إجملاالت ،تكرإرإ كبريإ ولغة رمبا مل تعد تعرب عن إجتاه إملناقشات .ومن شأأن إختصار أأو تبس يط
إلنص أأو إلنصوص أأن يسهل مفاوضات إللجنة .وهذه إملسائل ،يف وهجة نظري ،حتد من قدرة إللجنة عىل تضييق إلفجوإت.
تيرس مفاوضات إللجنة .وميكن أأن يضطلع هبذإ إلعمل فريق
ومن شأأن نصوص أأقرص طوال و أأبسط تدرج موإقف بديةل أأن ن
خربإء عامل ما بني إدلورإت ،أأو فريق خربإء يف إلصياغة مشرتك بني إ ألقالمي ،4أأو ميكن إعدإد نص أأو أأكرث من نصوص
إلرئيس ،مشابه للنص إذلي أأعد مؤخرإ من أأجل إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا .ومن إلوإحض أأن أأي نص
ُم نرشد أأو أأكرث ميكن إعدإده سوف يلزم مرإجعته من ِّقبل جلنة إملعارف إلتقليدية.
 .11وقد تنظر إدلول إ ألعضاء أأيضا فامي إذإ اكنت والية إلثنائية  2019/2018يف حد ذإهتا وإحضة مبا يكفي فامي يتعلق
بغرض و أأولوايت/تركزي معل إللجنة و أأساليب إلعمل .وميكن أأن تنظر إدلول إ ألعضاء ،بوجه خاص ،يف إحلاجة إىل خارطة
طريق أأوحض .وكام يتضح أأعاله ،فامي خيص وضع مشاريع إلنصوص ،ميكن أأن تدرس إدلول إ ألعضاء إحلاجة إىل أأساليب
معل أأقوى ،مع مرإعاة أأنه من شأأن أأفرقة معل تقنية و /أأو فرق إتصال أأصغر أأن تساعد عىل إلتوصل إىل توإفق يف إملوإقف
بشأأن إملسائل إلرئيس ية .وقد ترغب إدلول إ ألعضاء يف إلنظر يف جدوى إملزج بني إملناقشات بشأأن إملعارف إلتقليدية
و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
 .12وقد يرغب إ ألعضاء أأيضا يف إلنظر يف جدوى مذكرإت إلرئيس إليت تعد قبل لك إجامتع ملساعدة إدلول إ ألعضاء
يف حتضريإهتا وتوضيح حمور الاجامتع كذكل.
حملة عامة عن حاةل إملفاوضات إجلارية

إملوإرد إلورإثية
 .13أ ِّعدنت إلوثيقة إملوحدة إ ألوىل بشأأن إملوإرد إلورإثية يف إدلورة إلعرشين للجنة إملعارف إلتقليدية يف فربإير .2012
وحاولت هذه إلوثيقة تلخيص إملقرتحات وإملوإقف إلوإردة يف واثئق معل جلنة إملعارف إلتقليدية ومقرتحات إدلول إ ألعضاء.
ومنذ ذكل إحلني ،ختضع هذه إلوثيقة إ ألولية لتنقيح كبري من أأجل إدرإج مقرتحني وإسعني لتناول أأهدإف إلس ياسة إملفصةل يف
إلنص ،علام بأأن هذين إملقرتحني غري متفق علهيام .وتش متل عنارص إلس ياسة إلرئيس ية إليت تتضمهنا هذه إملوإقف إلبديةل عىل
تعزيز فعالية وشفافية وجودة نظام إمللكية إلفكرية/إلربإءإت إملتعلق ابملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا وتيسري
إدلمع إملتبادل ابتفاقات دولية تتعلق ابملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا .وضامن نفاذ ماكتب إمللكية
إلفكرية/إلربإءإت إىل إملعلومات إملناس بة بشأأن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا للحيلوةل دون منح حقوق
ملكية فكرية/برإءإت عن خطأأ.
 4إنظر إحلاش ية  3أأعاله.
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 .14وإلهنجان إلوإسعان إملُدرجان يف وثيقة إلعمل هام:
( أأ) هنج إملعياري – رشط إلكشف .إدرإج رشط للكشف يف طلب إمللكية إلفكرية/إلربإءة يتعلق ابلكشف عن
إملعلومات (مثل :معلومات عن بدل إملنشأأ أأو مصدر إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية) ،إذإ اكن
إملوضوع/الاخرتإع إملطالب حباميته يشمل إس تخدإم إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية أأو يستند إلهيا
مبارشة .ويف إطار هذإ إلهنج ،تُعترب إلتدإبري غري إملعيارية تدإبري تمكيلية وليست هنجا بديال لتناول أأهدإف إلس ياسة.
(ب) إلهنج غري إملعياري .يش متل إلهنج غري إملعياري عىل تدإبري دفاعية مثل قوإعد إلبياانت ،وإملدوانت وإملبادئ
إلتوجهيية إلطوعية ملاكتب إمللكية إلفكرية/إلربإءإت ،وأليات منازعات إ ألطرإف إ ألخرى ونظم إلعناية إلوإجبة دإخل ماكتب
إلربإءإت مبوجب إلقوإنني إلوطنية لضامن الامتثال للنظم ذإت إلصةل إلاصة ابحلصول عىل إملنافع وتقامسها.
 .15وفامي يتعلق ابلكشف ،جرى تنقيح إلهنج تنقيحا كبريإ مع إدرإج خيار ألية إدإرية يركز عىل ضامن إلشفافية دإخل نظام
إمللكية إلفكرية/إلربإءإت بدال من جمرد نظام قامئ عىل أأساس رشط موضوعي لقابلية إس تصدإر إلربإءة.
 .16وابالضافة إىل وثيقة إلعمل إملوحدة ،عُرضت أأربعة واثئق إضافية لتنظر فهيا إللجنة .5ورمغ أأن إثنتني من إلواثئق
تتوسعان يف إلتدإبري إدلفاعية إملفصةل يف إلوثيقة إملوحدة ،ميكن إعتبارهام توصيتني قامئتني بذإهتام لتنظر فهيام إللجنة .ويويص
الاقرتإح إلثالث ابجرإء درإسة ملساعدة إ ألعضاء يف مدإوالهتم مع إلرتكزي عىل إلتعمل من إلتجارب إلوطنية .وقدمت دوةل
عضو ورقة إعالمية بشأأن " إ ألثر الاقتصادي لتأأخريإت إلربإءة وعدم إليقني  -خماوف إلوالايت إملتحدة بشأأن إملقرتحات
إملتعلقة مبتطلبات إلكشف إجلديدة عن إلربإءإت" .وابالضافة إىل هذه إلواثئق ،أأشار الاحتاد إ ألورويب مرة أأخرى يف إدلورة
لول مرة يف إدلورة إلثامنة للجنة إملعارف إلتقليدية2.
إلعرشين للجنة إملعارف إلتقليدية إىل إقرتإح إلكشف إذلي اكن قد جسنهل أ
 .17وفامي يتعلق بوضع هذه إملفاوضات ،أأعتقد أأن إللجنة يه عىل وشك إلوصول إىل إلنقطة إليت حتتاج فهيا إىل إلتقرير
بشأأن إلصيغة إلهنائية للصك .ومن أأجل تيسري إختاذ هذإ إلقرإر ،أأعددت ،مضن إطار صالحيايت ،نص رئيس خاص ابملوإرد
إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا ،يف حماوةل لدلفع ابملفاوضات بشأأن هذإ إملوضوع إىل إ ألمام .وهذإ إلنص هو حماوةل
لتحقيق توإزن بني مصاحل وحقوق م نوردي إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا ومس تخدمهيا ،إذلي ال ميكن لواله،
إلتوصل إىل إتفاق مفيد مجليع إ ألطرإف .ويعكس ذكل ،بوجه خاص ،إلر أأي إذلي مفاده أأن موإصةل إلعمل عىل أأساس إلوثيقة
إملوحدة إحلالية مل يعد قط جمداي .ورمبا أأن إتباع هنج معيل أأكرث من شأأنه أأن يفرز نصا يدرج إلليتني إ ألوليتني إللتني إقرتحهتام
إدلول إ ألعضاء من أأجل تنفيذ والية جلنة إملعارف إلتقليدية إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية وهام :نظام إلكشف وإملبادرإت إملتصةل
بنظم إملعلومات .و أأعتقد أأنه ميكن أأن تدرس إ ألفرقة إلعامةل إلتقنية إلتدإبري إدلفاعية ذإت صةل إ ألخرى إلوإردة يف إلتوصيتني
بطريقة منفصةل وإحرإز تقدم بشأأهنا بتوإز مع إملفاوضات إملعيارية إملتعلقة ابلكشف.

إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
 .18يف حني أأن إملناقشات إلاصة بأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ال تزإل جارية وسوف تسرتشد هبا أأيضا إدلورة
إ ألربعون للجنة إملعارف إلتقليدية ،فانه جيدر إلنظر يف خلفية إملفاوضات إجلارية وحالهتا يف س ياق إلعمل إملس تقبيل .وإنبثق
الك إلنصني عن مرشوع واثئق "إ ألهدإف وإملبادئ" إليت نرشهتا أأمانة جلنة إملعارف إلتقليدية يف عام  2005دلمع إملناقشات
دإخل إللجنة ،وإليت جرى تنقيحها الحقا من خالل فريق عامل بني إدلورإت يف عايم  2010و .2011وشلك هذين إلنصني
أأسس واثئق إلعمل إحلالية ،إليت تلتقط أآرإء إدلول إ ألعضاء وموإقفها منذ بدء إملفاوضات إملستندة إىل إلنصوص يف عام
.2010
 5إلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/40/11و WIPO/GRTKF/IC/40/15و WIPO/GRTKF/IC/40/16و. WIPO/GRTKF/IC/40/17
 2إلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/8/11إلكشف عن منشأأ إملوإرد إلورإثية وما يتصل هبا من إملعارف إلتقليدية أأو مصدرها يف طلبات إلربإءإت).
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 .19وطوإل هذه إملدة ،ركزت إملناقشات إملتعلقة ابملعارف إلتقليدية تركزيإ أأساس يا عىل ما ييل :أأهدإف إلس ياسة؛
وموضوع إمحلاية ،مبا يف ذكل معايري إ ألهلية؛ وإملس تفيدين؛ ونطاق إمحلاية؛ والاس تثناءإت وإلتقييدإت؛ وإلعقوابت وس بل
الانتصاف؛ وإلعالقة ابملكل إلعام؛ وإس تخدإم إملصطلحات ،ال س امي تعاريف إملعارف إلتقليدية وإلمتكل غري إملرشوع والانتفاع
وإملكل إلعام .ويعكس ذكل أأن هناك مسائل هممة تتعلق ابلس ياسة إملشرتكة يف الك إملوضوعني ،ال س امي أأهدإف إلس ياسة
وإملس تفيدين ونطاق إمحلاية وطبيعهتا .ومع ذكل ،جتدر إالشارة أأيضا إىل وجود إختالفات وإحضة فامي يتعلق بطبيعة إملوضوع
وإلعالقة إلناجتة بأأنظمة إمللكية إلفكرية إلقامئة وإالتفاقات إدلولية إملتعلقة ابلرتإث إلثقايف غري إملادي .ويعكس ذكل أأنه يف حني
أأن مناقشات إملعارف إلتقليدية يف إلبيئة إملتعددة إ ألطرإف يه مناقشات جديدة نسبيا ،فان مناقشات إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي ( أأو " أأشاكل إلتعبري إلفوللكوري") مس مترة منذ أأكرث من  60عاما يف عدد من إملنتدايت إخملتلفة.
 .20وتتضمن وثيقة إلعمل إحلالية عددإ من إملوإقف إخملتلفة بشأأن إملسائل إجلوهرية ،تعكس خمتلف مصاحل إلس ياسة
إلعامة لدلول إ ألعضاء .ال س امي بني:
( أأ) حامية مصاحل إملس تفيدين؛
(ب)

حامية مصاحل مس تخديم إملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي؛

(ج) حتقيق توإزن بني مصاحل إملس تخدمني وحامية إملكل إلعام وإحلرية إلفنية.
 .21وابالضافة إىل واثئق إلعمل ،قُ نِّدمت ،يف إ ألعوإم إ ألخرية ،س بع واثئق لتنظر فهيام إللجنة فامي يتعلق مبناقشات إملعارف
إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي 7.كام قدمت أأربع مهنا دلمع إملناقشات بشأأن إملوإرد إلورإثية .وقدم الاحتاد إ ألورويب
إقرتإحني يوصيان ابجرإء درإسات للمساعدة يف معل إللجنة ،ال س امي فامي يتعلق ابس تخالص دروس من إلتجارب إلوطنية.

إلتغيريإت إلرئيس ية يف واثئق إلعمل إلاصة ابملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
 .22عىل إلرمغ من تباين إملوإقف يف واثئق إلعمل إلاصة ابملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،أأحرز تقدم
همم ،من وهجة نظري ،يف هذه إلنصوص خالل إلثنائية ،ال س امي ما ييل:
( أأ) إعادة إلنظر يف ديباجات إلواثئق إملتعلقة ابملعارف إلتقليدية وواثئق أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عىل حد
سوإء ابعدإد إقرتإح وإحد ،رمغ بقاء بعض إ ألقوإس؛
(ب) زايدة تنقيح أأهدإف إلس ياسة ،رمغ أأنه مل يمت إالتفاق علهيا قط ،مع إماكنية إختاذ موقف توإفقي يركز عىل:
" "1حامية إملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي من الانتفاع دون ترصحي و /أأو الاس تخدإم
دون دفع تعويض؛
" "2ومنع منح حقوق ملكية فكرية عىل إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي عن خطأأ.
(ج) ونقحت إملوإد إملتعلقة ابملوضوع بقدر كبري ،رمغ أأنه مل يمت إالتفاق علهيا بعد .ال س امي أأنه مت وضع تعاريف عامة
للمعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ،تشارف عىل إلوصول إىل نقطة توإفق يف إلآرإء.
وابالضافة إىل ذكل ،أأعيد إلنظر يف معايري إ ألهلية للحصول عىل إمحلاية ويه توشك عىل حتقيق توإفق
 7إلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/40/11و WIPO/GRTKF/IC/40/12و WIPO/GRTKF/IC/40/13و WIPO/GRTKF/IC/40/14و
 WIPO/GRTKF/IC/40/15و WIPO/GRTKF/IC/40/16و. WIPO/GRTKF/IC/40/17
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ابس تثناء إملسائل إملتعلقة ابدرإج إملعايري إلزمنية .ومع ذكل ،فان إحامتل إلتوصل إىل حل توإفقي يتبلور يف هذإ
إجملال.
(د) ويتوإصل تنقيح نطاق إملوإد إلاصة ابمحلاية ،وساعد عىل ذكل زايدة تطوير هنج متعدد إملس توايت س يكون
حمط تركزي إدلورة إ ألربعني للجنة إملعارف إلتقليدية؛
(ه) وهناك حتول مس متر حنو إلواثئق إالطارية إليت تضع مجموعة من إملعايري (إدلنيا/إلقصوى) أأو إلليات إليت توفر
مرونة يف إلتنفيذ عىل إملس توى إحمليل.
(و) وبد أأ يظهر إلآن إطار منفرد أأوحض يربط بني إملوضوع وإ ألهدإف وإشرتإطات إ ألهلية للحصول عىل إمحلاية
ونطاقها .ومن شأأن هذإ إالطار أأن ميكن من زايدة تنقيح واثئق إلعمل إملوحدة ويقلص عدد إملوإقف إلبديةل
دإخل إلنص.
خيارإت إلعمل إملس تقبيل
 .23نظرإ حلاةل إملفاوضات ،ومع إالحاطة علام بتوإصل إملناقشات إملتعلقة ابملعارف إلتقليدية وأأشاكل إلتعبري إلثقايف
إلتقليدي ،ترد أأدانه إليارإت إلوإسعة إليت قد يرغب إ ألعضاء يف إلنظر فهيا فامي يتعلق ابلعمل إملس تقبيل .ومن إملؤكد أأن
إليارإت إلوإردة يف إملرفق ليست شامةل ابلرضورة ،وأأهنا مقدمة اكقرتإحات فقط وال حتمك مس بقا عىل موإقف إدلول إ ألعضاء.
وكام ُذكر أآنفا ،سوف يتعني عىل إ ألعضاء ،عند إس تعرإض هذه إليارإت ،إلنظر يف حاةل إملفاوضات إجلارية ،مبا يف ذكل:
( أأ) نضج واثئق إلعمل إلفردية من حيث:
" "1حل إملسائل إجلوهرية؛
" "2ومس توى إالتفاق؛
" "3وعدد إملسائل إملعلقة إليت ال تزإل حتتاج إىل حل.
(ب) شلك إلصك (إلصكوك).
(ج) الاس تعدإد إحلايل الختاذ قرإر س يايس ،يف مؤمتر دبلومايس مثال.
 .24وتشري هذه الاقرتإحات إىل أأن مجيع إدلول إ ألعضاء ترغب يف موإصةل معل إللجنة ابالستناد إىل هدف إللجنة إلوإرد
يف إلفقرة إلفرعية ( أأ) من إلوالية إحلالية ،وهو إلهدف إذلي أأكدته إللجنة جمددإ خالل إمجلعيات إلعامة لعام .2018

خيارإت عامة
 .25ميكن أأن تشمل إليارإت إلاصة بكيفية إدلفع ابلهدف إلشامل لعمل إللجنة إملتعلق ابملوإرد إلورإثية وإملعارف
إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي ما ييل:
( أأ) إليار (أأ) :إلنظر يف إتباع هنج تدرجيي بدال من حماوةل إدلفع قدما بلك ما أأجنز من معل كام لو اكن حزمة
وإحدة .وإلرتكزي أأوال عىل إحرإز تقدم يف إملوإضيع إليت وصلت إملفاوضات بشأأهنا إىل مرحةل نضج أأكرب أأو
مرحةل إختاذ قرإر س يايس ،مثال إمحلاية إملتعلقة ابملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إملتصةل
بوضوح ابلرتإث إلثقايف للمس تفيدين وختضع لس يطرهتم إحلرصية؛ وعىل رشط إلكشف إالدإري إملتعلق ابملوإرد
إلورإثية إلوإرد يف نص إلرئيس .وحيتاج هذإ إلهنج إىل ضامانت ذإتية تكفل أأن مصاحل مجيع إدلول إ ألعضاء
محمية يف خمتلف إملوإضيع .وميكن أأن يمتثل أأحد إلهنج لتوفري إلضامانت إملالمئة يف وضع صك إطاري بشأأن

7

إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي يريس مجموعة من إ ألهدإف وإملبادئ
وإملعايري الرشاد معل إلويبو بشأأن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي.
وس يكون للصك ألية ذإتية ملوإصةل إلعمل بني إ ألطرإف بشأأن إملسائل إلعالقة .وميكن عكس إلتقدم إحملرز يف
هذه إملسائل ،عىل مر إلزمن ،يف إلربوتوكوالت إمللحقة إىل هذإ إلصك .ومن شأأن هذإ إلهنج أأن ميكن من
إدلفع ابلعمل بطريقة تدرجيية يف مجموعات قابةل لالدإرة إستنادإ إىل فرص إلتوصل إىل توإفق يف إلآرإء.
وابالضافة عىل ذكل ،ميكن الاضطالع بعمل موإز يتعلق ابلتدإبري إدلفاعية إليت إقرتحهتا إدلول إ ألعضاء.
(ب) إليار (ب) :قد يمتثل هنج بديل يف موإصةل إدلفع قدما ابلعمل يف لك موضوع من إملوإضيع وما إن يتوصل لك
مهنا إىل إس تنتاج ميكن تعليق إلنظر فيه ،حلني إمتام إملفاوضات بشأأن اكفة إملوإضيع إلثالثة ،وإمليض هبا بعد
ذكل مكجموعة وإحدة .ورمغ أأن هذإ إليار يضمن أأنه يمت إلتعامل مع لك موضوع عل حنو متساو فقد يتسبب
يف تأأخريإت يف معاجلة إلشوإغل إلفورية للمس تفيدين مثل إلمتكل غري إملرشوع للموإرد إلورإثية وإملعارف
إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي إلاصة هبم وسوء إس تخدإهما وتأأخري تقامس إملنافع.

خيارإت خاصة ابملوإضيع إلثالثة
إملوإرد إلورإثية
 .26ميكن أأن تشمل إليارإت ما ييل:
( أأ) قبول نص إلرئيس أكساس ملفاوضات مس تقبلية ،ميكن إجرإؤها يف ضل والية جديدة و /أأو مؤمتر ديبلومايس.
(ب) قبول نص إلرئيس أكساس ملفاوضات مس تقبلية (إليار أأعاله) ،وإلنظر بطريقة موإزية ويف إملقام إ ألول مضن
إطار أأفرقة إلعمل إلتقنية ،8يف إلتدإبري إدلفاعية إلوإردة يف إلتوصيات إملشرتكة وواثئق إلعمل إملوحدة وإمليض
هبا قدما.
(ج) الاس مترإر عىل نفس إملنوإل ،وإس تخدإم نص إلرئيس واكفة إلواثئق إملوجودة ،وإلرتكزي عىل إالتفاق فامي بني
ش ىت إملؤيدين عىل موإقف وإحضة تتطلب إختاذ قرإر س يايس الحق فامي بني إدلول إ ألعضاء.

إملعارف إلتقليدية /أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
 .27ميكن أأن تشمل إليارإت ما ييل ،مع إالحاطة علام بأأن إملفاوضات ال تزإل جارية:
( أأ) موإصةل إملفاوضات إليت تدور حول نصوص إلعمل إملتعلقة ابملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي
إملوجودة هبدف إلتوصل إىل توإفق يف إلآرإء بشأأن إملسائل إجلوهرية خالل إلثنائية .وميكن دمع هذإ إليار
مبا ييل:
" "1مرإجعة نصوص إلعمل من طرف أأفرقة إلربإء إلعامةل ما بني إدلورإت 9و أأفرقة إلربإء يف إلصياغة
إلصغرية وإلرمسية إلعامةل خالل دورإت جلنة إملعارف إلتقليدية 10أأو من خالل صياغة نصوص إلرئيس.
 8ميكن أأن يُعهد ل ألمانة أأيضا (إلربانمج  )4بوضع إقرتإحات مبدئية وتقنية ،رشيطة توفر موإرد إضافية حسب الاقتضاء.
 9يدعى إ ألعضاء إىل حتديد عدد إجامتعات إ ألفرقة إلعامةل بني إدلورإت و /أأو أأفرقة إلربإء إخملصصة ،إذإ تقرر ذكل ،مع مرإعاة عدد دورإت جلنة إملعارف
إلتقليدية .وخالل فرتإت إلس نتني إ ألخرية ،إجمتعت جلنة إملعارف إلتقليدية ست مرإت يف لك ثنائية ،وإجمتعت أأفرقة إلربإء إخملصصة ثالث مرإت يف إلثنائية
 .2019/2018ويفرتض عىل سبيل إملثال ،أأنه ال ميكن إالبقاء عىل هذإ إلعدد من إجامتعات جلنة إملعارف إلتقليدية ،إذإ ما تعني أأيضا إلتقرير يف عدد إجامتعات
إ ألفرقة إلعامةل بني إدلورإت و /أأو أأفرقة إلربإء إخملصصة.
 10إنظر إحلاش ية  3أأعاله.
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" "2جدول زمين للقرإرإت إلرئيس ية لضامن أأال تكون إملفاوضات غري حمددة زمنيا.
" "3إنشاء أأفرقة عامةل متخصصة صغرية وغري رمسية لتقدمي مقرتحات بشأأن إملسائل إجلوهرية للمساعدة
عىل حتقيق توإفق إلآرإء ،مع إالشارة إىل أأن إلقصد إلوإحض من هذه إلليات أأو إلعمليات هو إمليض
قدما يف إملفاوضات وعدم تأأخريها.
(ب) إلنظر يف إتباع هنج تدرجيي يف إملفاوضات مع إلرتكزي إ ألويل عىل إلتوصل إىل توإفق يف إلآرإء بشأأن مسأأةل
إحلقوق إملعنوية ،ويه إملسأأةل إ ألقل إاثرة للجدل ،إملتعلقة ابالقرإر وإالس ناد ،بيامن تس متر إملفاوضات بشأأن
نطاق أأي حقوق إقتصادية .وابلتوإزي مع ذكل ،ميكن أأيضا الاضطالع بعمل بشأأن إلتقدم يف إلتدإبري
إلتمكيلية أأو غري إملعيارية مثل قوإعد إلبياانت.
(ج) الاس مترإر كام س بق ،وإلرتكزي عىل إالتفاق فامي بني ش ىت إملؤيدين عىل موإقف وإحضة تتطلب إختاذ قرإر
س يايس الحق فامي بني إدلول إ ألعضاء ،يف مؤمتر دبلومايس مثال ،رهنا بطبيعة إلصك.
____________

