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ندوة عن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية

ّ
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مذكرة إعالمية

من اإعداد املكتب ادلويل للويبو
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 .1ا ّإن الهدف العام للندوة عن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية ("الندوة") ،عىل النحو ّ
املبّي يف ولية اللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف التقليدية) ،هو بناء "املعارف
ا إلقلميية واملشرتكة بّي ا ألقالمي وحتقيق توافق" يف الآراء بشأأن [القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية] "مع الرتكزي
عىل القضااي العالقة".
 .2وقررت جلنة املعارف التقليدية يف دورهتا احلادية والثالثّي ،املعقودة يف جنيف من  19اإىل  23سبمترب  ،2016أأن
حتيل اإىل ادلورة الثانية والثالثّي "قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّها يف ادلورة القادمة".1
 .3وتقدّم هذه املذكرة الإعالمية بعض املعلومات ا ألساس ية عن لك مائدة مس تديرة يف الندوة وعن اللكمة الافتتايية.
املائدة املس تديرة  :1التجارب ا إلقلميية والوطنية واحمللية يف حتديد "املعارف التقليدية القابةل للحامية" عىل الصعيد ادلويل
 .4من املنتظر أأن تتناول هذه املائدة املس تديرة قضااي موضوعية (مبا يف ذكل معايري ا ألهلية) و أأن تتطرق بشلك غري
مبارش اإىل املس تفيدين .وترتبط هذه القضااي بقضية أأخرى عالقة ،ويه الاس تخدام ومعاين بعض املصطلحات واملفاهمي ،من
بيهنا ،الإحالت اإىل "امحلاية" واملعارف التقليدية "احملمية".
 .5وس ترضب املائدة املس تديرة أأمثةل عىل تنوع ا ألشلال اليت قد تأأخذها املعارف التقليدية يف مجيع أأحناء العامل (وتنوع
أأحصاب املعارف التقليدية يف مجيع أأحناء العامل) وكيفية يامية املعارف التقليدية يف املامرسة العملية ،واس تخالص اخلصائص
ا ألساس ية للمعارف التقليدية اليت ميكن اإدراهجا يف تعريف للموضوع يف صك دويل.
املائدة املس تديرة  :2أآراء وجتارب يف "الهنج املتعدد املس توايت" محلاية املعارف التقليدية – نطاق امحلاية والتقييدات
والاس تثناءات
 .6من املتوقع أأن تتناول هذه املائدة املس تديرة قضااي نطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات ،مع الرتكزي عىل "الهنج
املتعدد املس توايت" .وترتبط هذه القضااي بقضية أأخرى عالقة ،ويه مفهوم "املكل العام".
 .7وت ّبّي املذكرة الإعالمية اليت وهجها رئيس جلنة املعارف التقليدية اإىل ادلورة الثانية والثالثّي للجنة 2أأ ّن "الهنج املتعدد
املس توايت" يقرتح يامية متباينة يسب نوع املعارف ،انطالقا من املعارف التقليدية املتاحة للجمهور ووصول اإىل املعارف
التقليدية الرسية /غري املعروفة خارج جامعة املس تفيدين واليت ّ
يتحّك فهيا املس تفيدون.
 .8وينتظر أأن تتناول املائدة املس تديرة مسأأةل اس تخدام املصطلحات اليت تصف أأو ختص مدى انتشار املعارف
التقليدية ،مثل "املكل العام" و"املتاحة للجمهور" و"الرسية" و"املقدسة" و"املنترشة عىل نطاق ض ّيق" و"املنترشة عىل
نطاق واسع" ،وحتدد معانهيا.
لكمة افتتايية :يامية املعارف التقليدية عىل الصعيد ادلويل – أأس باب وس بل
من املنتظر أأن تمثر اللكمة الافتتايية عن:
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متكّي املشاركّي من التفكّر مل ّيا يف أأمهية يامية املعارف التقليدية عىل املس توى ادلويل وأأس باب ذكل ،وا ألهداف
اليت ينبغي أأن يسعى الصك ادلويل بشأأن يامية املعارف التقليدية لتحقيقها؛

انظر الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/32/5املتاحة عىل الرابطhttp://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/ :
املتاحة عىل الرابط/http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation :
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توضيح ا أليلام والتدابري الرئيس ية الالزمة لتحقيق يامية املعارف التقليدية عىل املس توى ادلويل ،مثل املعامةل
الوطنية واملعامةل ابملثل.

املائدة املس تديرة  :3التدابري التمكيلية والقانون العريف محلاية املعارف التقليدية  -أأمثةل ودروس مس تفادة
 .10من املتوقع أأن تعاجل هذه املائدة املس تديرة القضااي العالقة املمتثةل يف أأدوار وطبيعة وتصممي "التدابري التمكيلية" ،مبا يف
ذكل قواعد البياانت ،وتدابري الاعرتاض ومدوانت السلوك الاختيارية واملباد التوجهيية ألغراض معليات البحث والفحص
اليت جترهيا ملاتب الرباءات فامي خيص طلبات الرباءات املتعلقة ابملعارف التقليدية .كام س تتناول اس تخدام تدابري تمكيلية
أأخرى ،مثل العقود أأو الربوتوكولت.
 .11وستسل ّط هذه املائدة املس تديرة الضوء عىل هنج "قامئ عىل التدابري" ،بشلك عام ،خالفا لهنج "قامئ عىل احلقوق".
تعرج املائدة املس تديرة عىل قضية متشعبة يه ادلور املمكن للقانون العريف يف يامية
 .12ومن املتوقع أأيضا أأن ّ
املعارف التقليدية.
املائدة املس تديرة  :4أآراء وجتارب يف مسائل أأخرى :العقوابت وس بل الانتصاف ،وإادارة احلقوق ،ومدة امحلاية ،والإجراءات
الشلكية ،والتدابري الانتقالية ،والصةل ابلتفاقات ادلولية ا ألخرى ،واملعامةل الوطنية ،والتعاون عرب احلدود
 .13لقد ركزت جلنة املعارف التقليدية مفاوضاهتا عىل ما يسمى ابملواد الرئيس ية والقضااي ا ألساس ية ،ومؤخرا عىل القضااي
اجلوهرية ( اليت تشمل ،حبسب ما تبيّنه الولية احلالية للجنة املعارف ،تعريف المتكل غري املرشوع واملس تفيدين وموضوع
امحلاية و أأهداف امحلاية ونوع امحلاية اليت حيق توفريها للمعارف التقليدية/أأشلال التعبري الثقايف عىل الصعيد ادلويل ،مبا يف ذكل
النظر يف الاس تثناءات والتقييدات والعالقة ابملكل العام") .ومنذ عام  ،2011مل تناقش اللجنة قضااي أأخرى مثل العقوابت
وس بل الانتصاف وإادارة احلقوق ومدة امحلاية والإجراءات الشلكية والتدابري الانتقالية والصةل ابلتفاقات ادلولية ا ألخرى
مفصل.
واملعامةل الوطنية والتعاون عرب احلدود ،سواء بشلك مبارش أأو ّ
 .14ومن املنتظر أأن تتناول هذه املائدة املس تديرة ابإجياز لك القضااي العالقة املذكورة (العقوابت وس بل الانتصاف وإادارة
احلقوق ومدة امحلاية والإجراءات الشلكية والتدابري الانتقالية والصةل ابلتفاقات ادلولية ا ألخرى واملعامةل الوطنية والتعاون
عرب احلدود) ،وذكل بغية اإنعاش ذاكرة املشاركّي متهيدا لدلورة الثانية والثالثّي للجنة املعارف.
[هناية الوثيقة]

