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ّن الهدف العام  .1 )"الندوة"(، عىل النحو املبّّي يف ولية اللجنة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديامللكية الفكرية  لندوةاإ
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف التقليدية(، هو بناء 

قلميية واملشرتكة بّي الأقالمي وحتقيق توافق" يف الآراء بشأأن ]القضااي املتع أأشاكل التعبري لقة ابمللكية الفكرية و "املعارف الإ
 [ "مع الرتكزي عىل القضااي العالقة".الثقايف التقليدي

 هذه املذكرة الإعالمية بعض املعلومات الأساس ية عن لك مائدة مس تديرة يف الندوة وعن اللكمة الافتتاحيةيف م وتقد   .2
 .واللكمة اخلتامية

للملكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: الصكوك ادلولية القامئة اللكمة الافتتاحية: 
ن وجدت؟ اليت الثغرات املوجودة، وتكل يه ما  ينبغي سّدها اإ

من املتوقع أأن تُعرض يف اللكمة الافتتاحية الأحاكم والإماكانت املتاحة عىل الصعيد ادلويل محلاية أأشاكل التعبري  .3
ن وجدت. و الثقايف التقليدي فضاًل عن الثغرات املوجودة وت ر ابلوثيقة ك  ذيُ أأن  أأيضا ن املتوقعمكل اليت ينبغي سّدها اإ

WIPO/GRTKF/IC/13/4(b) Rev. "اليت أأتيحت لثغراتاحتليل  حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع "
 .2009خالل دورة اللجنة الثالثة عرشة يف عام 

ويف هذا الس ياق، تكون "الثغرة" يه ما مل يس تجب هل من الاحتياجات الاقتصادية أأو الثقافية أأو الاجامتعية.  .4
ىل ادلول الأعضاء، يف هناية خيتلف مفهوم الثغرة ابختالف أأحصاب املصلحة املشاركّي يف مفاوضات اللجنة.  وقد ويرجع اإ

بة لها. ويعين ذكل أأنه لن يتعّي سد لك الثغرات احملددة ملا قد يكون املطاف، أأن تبت يف ماهية الثغرة ويف رضورة الاس تجا
 .مرشوعة لبعضها من مربرات س ياس ية

 : القضااي الرئيس ية لس ياسات امللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: اجللسة الأوىل1املائدة املس تديرة 

القضااي الس ياس ية املتعلقة حبامية امللكية الفكرية وحتديدا  س تكون هذه املائدة املس تديرة فرصة يك حيدد املتحدثون .5
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ملا لها من أأمهية حمورية. وقد ركزت اللجنة مفاوضاهتا حىت الآن عىل بعض املواد الأساس ية 

املرشوع واملس تفيدين وموضوع تعريف المتكل غري وبعض القضااي اجلوهرية اليت تشمل كام ورد يف الولية احلالية للجنة "
امحلاية وأأهداف امحلاية ونوع امحلاية اليت حيق توفريها للمعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف عىل الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل 

وس بل العقوابت . وتشمل القضااي الس ياس ية الأخرى مثال مسأأةل النظر يف الاس تثناءات والتقييدات والعالقة ابملكل العام"
دارة احلقوق ومدة امحلاية والإجراءات الشلكية والتدابري الانتقالية والصةل ابلتفاقات ادلولية الأخرى  الانتصاف واإ

 .الوطنية والتعاون عرب احلدود واملعامةل

ىل  27ويذك ر بأأن اللجنة قد قررت، يف دورهتا الثالثة والثالثّي املعقودة يف الفرتة من  .6 ، 2017مارس  3فرباير اإ
رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّها يف ادلورة القادمة" أأن ىل دورهتا الرابعة والثالثّي "قامئة اإ  1.حتيل اإ

                                                
1

 ./http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparationاملتاحة عىل  WIPO/GRTKF/IC/34/7انظر الوثيقة  

http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/
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 : حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: التجارب العملية واملبادرات واملشاريع2املائدة املس تديرة 

ملتحدثون جتارهبم وادلروس املس تفادة من اس تخدام الأدوات العملية س تكون هذه املائدة املس تديرة فرصة يك يعرض ا .7
س امي يف س ياق الأنظمة التقليدية للملكية الفكرية.  واملبادرات واملشاريع اخلاصة حبامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ول

ىل وقد ح أأحصاب املصلحة اس تخدام تكل الأدوات العملية واملبادرات واملشاريع اإ  جانب/عوضا عن ر م س ياسات يرّجِّ
جديدة ووضع تدابري قانونية جديدة وتنفيذها. وقد تشمل مثال قوامئ جرد وفهارس وعقود ومنصات توس مي وترخيص 

 توعية وتكوين كفاءات ومشاورات مع قاعدة املس تخدمّي فضال عن اس تخدام حقوق امللكية الفكرية القامئة. وأأنشطة

 الرئيس ية لس ياسات امللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: اجللسة الثانية: القضااي 3املائدة املس تديرة 

القضااي الرئيس ية لس ياسات امللكية الفكرية " 1لامئدة املس تديرة س تكون هذه املائدة املس تديرة متابعة ل .8
، س ُيدعى املتحدثون اإىل حتديد القضااي 1". وعىل غرار املائدة املس تديرة التعبري الثقايف التقليدي: اجللسة الأوىل وأأشاكل

 اجلوهرية ومعاجلهتا.الس ياس ية 

: التطورات املعيارية ادلولية السابقة يف جمال امللكية الفكرية: ادلروس املس تفادة من التفاوض عىل 4املائدة املس تديرة 
 دويل بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؟ صك

مبا يف ذكل الويبو، صكواك قانونية و/أأو اضطلع بعمل معياري فامي خيص امللكية الفكرية اعمتد عدد من احملافل ادلولية،  .9
 و/أأو املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

ىل اعامتد تكل الصكوك  .10 وس تكون هذه املائدة املس تديرة فرصة يك يعرض املتحدثون بعض املسارات اليت أأدت اإ
ونية. وس ُيدعى املتحدثون اإىل عرض ادلروس املس تفادة من التفاوض عىل الصكوك القانونية ادلولية السابقة القان
 تفيد املفاوضات اجلارية للجنة. قد واليت

 تامية: تأأمالت يف اخلطوات املس تقبليةاخل لكمة ال

عض اجملالت الرئيس ية اليت أأحرزت ، س يذك ر يف اللكمة اخلتامية بب2016/17مع حلول هناية ولية اللجنة للثنائية  .11
نشاهئا ول س امي خالل هذه الثنائية. وس يعرض املتحدث بعض الآراء الشخصية بشأأن س بل امليض  فهيا اللجنة تقدما منذ اإ

 قدما وتوضيح بعض اخليارات أأو السيناريوهات اخملتلفة اليت ميكن لدلول الأعضاء أأن تنظر فهيا.

 ]هناية الوثيقة[


