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ّن ال  .1 ولية اللجنة احلكومية عىل النحو املبّّي يف  ،واملعارف التقليدية )"الندوة"(امللكية الفكرية عن  العام للندوةهدف اإ
املعارف "بناء  )جلنة املعارف التقليدية(، هو ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

قلميية واملشرتكة بّي  مع الرتكزي " [القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية]يف الآراء بشأأن  "الأقالمي وحتقيق توافقالإ
 ."عىل القضااي العالقة

ىل  19املعقودة يف جنيف من  ،يف دورهتا احلادية والثالثّيوقررت جلنة املعارف التقليدية  .2 أأن  ،2016سبمترب  23اإ
ىل ادلورة الثانية  رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّها يف ادلورة القادمة" لثالثّيواحتيل اإ  .1"قامئة اإ

 .فتتاييةالا لكمةالعن و  لندوةيف امائدة مس تديرة لك بعض املعلومات الأساس ية عن  ذكرة الإعالميةهذه امل قّدمتو  .3

قلميية والوطنية واحمللية يف حتدي1املائدة املس تديرة   د "املعارف التقليدية القابةل للحامية" عىل الصعيد ادلويل: التجارب الإ

بشلك غري أأن تتطرق )مبا يف ذكل معايري الأهلية( و  يةقضااي موضوع  هذه املائدة املس تديرةتتناول أأن  نتظرمن امل  .4
ىل  مبارش واملفاهمي، من لحات الاس تخدام ومعاين بعض املصط عالقة، ويهبقضية أأخرى  ايالقضاهذه  رتبطاملس تفيدين. وتاإ

ىل "الإحالت  ،هنابي  اية" واملعارف التقليدية "احملمية".امحلاإ

املعارف التقليدية يف مجيع أأحناء العامل )وتنوع اليت قد تأأخذها شلال الأ تنوع  ىلاملائدة املس تديرة أأمثةل عوس ترضب  .5
اخلصائص ص دية يف املامرسة العملية، واس تخالأأحصاب املعارف التقليدية يف مجيع أأحناء العامل( وكيفية يامية املعارف التقلي

دراهجا ارف التقليدية اليت ميكنالأساس ية للمع  يف تعريف للموضوع يف صك دويل. اإ

آراء وجتارب يف "الهنج املتعدد املس توايت" محلاية املعارف التقليدية 2املائدة املس تديرة  نطاق امحلاية والتقييدات  –: أ
 والاس تثناءات

ت، مع الرتكزي عىل "الهنج قضااي نطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدااملائدة املس تديرة تتناول هذه  توقع أأنمن امل  .6
 املكل العام"."مفهوم  عالقة، ويهبقضية أأخرى  ايالقضاهذه  رتبطوت". عدد املس توايتاملت

ىل ادلورة الثانية والثالثّي  جلنة املعارف التقليديةس يرئ املذكرة الإعالمية اليت وهجها  بّّي وت  .7 الهنج املتعدد أأّن " 2للجنةاإ
ىل املعارف يقرتح  "املس توايت يامية متباينة يسب نوع املعارف، انطالقا من املعارف التقليدية املتاحة للجمهور ووصول اإ

 .التقليدية الرسية/ غري املعروفة خارج جامعة املس تفيدين واليت يتحّّك فهيا املس تفيدون

املصطلحات اليت تصف أأو ختص مدى انتشار املعارف مسأأةل اس تخدام املائدة املس تديرة تتناول  أأن ينتظرو  .8
التقليدية، مثل "املكل العام" و"املتاحة للجمهور" و"الرسية" و"املقدسة" و"املنترشة عىل نطاق ضّيق" و"املنترشة عىل 

 .، وحتدد معانهيانطاق واسع"

 أأس باب وس بل –تقليدية عىل الصعيد ادلويل لكمة افتتايية: يامية املعارف ال 

 من املنتظر أأن تمثر اللكمة الافتتايية عن: .9

  ّالأهداف و  ،وأأس باب ذكل يامية املعارف التقليدية عىل املس توى ادلويلأأمهية  يفملّيا ر متكّي املشاركّي من التفك
 لتحقيقها؛ يل بشأأن يامية املعارف التقليديةوادلصك ينبغي أأن يسعى الاليت 

                                                
1

 http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/، املتاحة عىل الرابط: WIPO/GRTKF/IC/32/5انظر الوثيقة  
2

 /http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparationاملتاحة عىل الرابط:  

http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/
http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/
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 تحقيق يامية املعارف التقليدية عىل املس توى ادلويل، مثل املعامةل ل الالزمة  الرئيس يةالتدابري و  توضيح الأيلام
 الوطنية واملعامةل ابملثل.

 أأمثةل ودروس مس تفادة -: التدابري التمكيلية والقانون العريف محلاية املعارف التقليدية 3املائدة املس تديرة 

أأدوار وطبيعة وتصممي "التدابري التمكيلية"، مبا يف متثةل يف امل  عالقةالقضااي الهذه املائدة املس تديرة عاجل من املتوقع أأن ت .10
توجهيية لأغراض معليات البحث والفحص ال باد  وامل  ومدوانت السلوك الاختيارية، وتدابري الاعرتاض ذكل قواعد البياانت

اس تخدام تدابري تمكيلية . كام س تتناول ات املتعلقة ابملعارف التقليديةءاليت جترهيا ملاتب الرباءات فامي خيص طلبات الربا
 .الربوتوكولت أأخرى، مثل العقود أأو

 "، بشلك عام، خالفا لهنج "قامئ عىل احلقوق".قامئ عىل التدابري"هنج ط هذه املائدة املس تديرة الضوء عىل وستسلّ  .11

قانون العريف يف يامية للمكن ور املادل ية متشعبة يهقض  عىلاملائدة املس تديرة تعّرج ومن املتوقع أأيضا أأن  .12
 التقليدية. املعارف

دارة احلقوق، ومدة امحلاية، والإجراءات 4املائدة املس تديرة  آراء وجتارب يف مسائل أأخرى: العقوابت وس بل الانتصاف، واإ : أ
 الوطنية، والتعاون عرب احلدودالشلكية، والتدابري الانتقالية، والصةل ابلتفاقات ادلولية الأخرى، واملعامةل 

القضااي  عىلمؤخرا و  ،ةساس يالقضااي الأ و  ملواد الرئيس يةابما يسمى عىل  امفاوضاهتالتقليدية  عارفقد ركزت جلنة املل .13
تعريف المتكل غري املرشوع واملس تفيدين وموضوع  اجلوهرية ) اليت تشمل، حبسب ما تبيّنه الولية احلالية للجنة املعارف،

امحلاية وأأهداف امحلاية ونوع امحلاية اليت حيق توفريها للمعارف التقليدية/أأشلال التعبري الثقايف عىل الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل 
العقوابت قضااي أأخرى مثل مل تناقش اللجنة ، 2011منذ عام (. و النظر يف الاس تثناءات والتقييدات والعالقة ابملكل العام"

دارة احلقوق الصةل ابلتفاقات ادلولية الأخرى و  محلاية والإجراءات الشلكية والتدابري الانتقاليةومدة ا وس بل الانتصاف واإ
 ، سواء بشلك مبارش أأو مفّصل.والتعاون عرب احلدود واملعامةل الوطنية

جياز لكهذه املائدة املس تديرة تناول أأن ت  نتظرمن امل و  .14 دارة املذكورة ) عالقةالقضااي ال ابإ العقوابت وس بل الانتصاف واإ
والتعاون  الصةل ابلتفاقات ادلولية الأخرى واملعامةل الوطنيةو  محلاية والإجراءات الشلكية والتدابري الانتقاليةومدة ا احلقوق

نعاش ذاكرة املشاركّي متهيدا لدلورة الثانية والثالثّي لل عرب احلدود  جنة املعارف.(، وذكل بغية اإ

 ]هناية الوثيقة[


