
 

 

A 

WIPO/GRTKF/IC/33/INF/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 يناير 20التارخي: 

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو الثالثة الدورة

ىل فرباير  27جنيف، من   2017مارس  3اإ
 
 

على موقع الويبو اخلاص باملعارف التقليدية املصادر املتاحة 
 وأشكال التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

جلنة املعارف دعت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )" .1
ىل 14 رشين اليت عقدت يف الفرتة من"(، يف دورهتا الع التقليدية عالمية تصف 2012 فرباير 22 اإ عداد وثيقة اإ ىل اإ ، الأمانة اإ

ابقتضاب املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية )"موقع 
(ص ابملعارف التقليدية"الويبو اخلا

1
. 

 (/http://www.wipo.int/tk/ar)عىل املوقع للمصادر املتاحة  مفصالبذكل القرار أأعدت الأمانة وصفا  ومعال .2
 .WIPO/GRTKF/IC/29/INF/9 الوثيقة يفأأحدث نسخة من هذ الوصف  ردتو . مجليع ادلورات الالحقة

، التقليدية اليت ُأعدت لدلورة الثالثني للجنة املعارف WIPO/GRTKF/IC/30/INF/8وكام ورد يف الوثيقة  .3
جراء  أأو عندفقط، مرة واحدة يف الس نة  ميةعالالإ وثيقة هذه ال س تصدر  .املوقع تعديالت هامة عىلاإ

                                                
1
 (.WIPO/GRTKF/IC/20/10مرشوع تقرير ادلورة العرشين ))و( من  801 الفقرةانظر  

http://www.wipo.int/tk/ar/
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 بشأأن توحتديثا ،ملعارف التقليديةاخلاص ابملوقع الويبو الرئيس ية  تخالمدللقامئة خمترصة  هذه الوثيقةويوفر مرفق  .4
عداد الوثيقة الإعالمية السابقة 2016منذ شهر مايو  املوارد املتاحة عىل املوقع  .أأي منذ اترخي اإ

ن  .5 ىل  جلنة املعارف التقليديةاإ مدعوة اإ
 الإحاطة علام هبذه الوثيقة ومبرفقها.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
 الوراثية واملوارد

يعرض هذا املرفق املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخملصص للمعارف  .1
 .2016 مايومن  اعتباراديدة اجل للمصادر.واس تكامل (/http://www.wipo.int/tk/ar) ةالتقليدي

 رئيس ية: مداخلمخسة  ملعارف التقليديةاخلاص ابموقع الويبو ويشمل  .2

 التايل الرابطمتاحة عىل  :جلنة املعارف التقليدية: http://www.wipo.int/tk/ar/igc/index.html .
 .اركني يف اللجنةيه أأمه بوابة للحصول عىل معلومات مفصةل عن املشو

 التايل:  الرابطمتاحة عىل : بوابة الشعوب الأصليةhttp://www.wipo.int/tk/en/indigenous/ .
طار اجلهود اليت تبذلها الأمانة لتحس نشاء هذه البوابة يف اإ ني نفاذ الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية ويأأيت اإ

ىل املعلومات املتاحة واملتعلقة خصوصا هب ىل ااإ مصادر حلقات العملية التطبيقية و . وتتيح هذه البوابة روابط اإ
ىل روابط خارجية هتم  اركةومعلومات الويبو الوهجية بشأأن معلية الاعامتد يف اللجنة واملش فهيا وتتيح النفاذ اإ

 صلية وامجلاعات احمللية.الشعوب الأ 

 التايل الرابطمتاحة عىل : املعارف التقليدية: http://www.wipo.int/tk/en/tk/ . صفحة الوتشمل هذه
 ملوارد ذات صةل. روابطوصفا موجزا للقضااي املطروحة و 

 التايل الرابطمتاحة عىل : أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :http://www.wipo.int/tk/en/folklore .
 ملوارد ذات صةل. روابطصفحة وصفا موجزا للقضااي املطروحة و الوتشمل هذه 

 التايل الرابطمتاحة عىل  :املوارد الوراثية :http://www.wipo.int/tk/en/genetic . وتشمل هذه
 ملوارد ذات صةل. روابطصفحة وصفا موجزا للقضااي املطروحة و ال

ضافية .3 التايل:  رابطاعد البياانت واملنشورات، عىل ال، مبا يف ذكل قو وتتاح مصادر اإ
http://www.wipo.int/tk/ar/#resources 

وتتاح معلومات عن الندوات وحلقات العمل العملية اليت تنظمها الويبو عىل الرابط التايل:  .4
http://www.wipo.int/tk/ar/#meetings 

 .2016 مايولتحديثات الرئيس ية منذ قامئة ابوفامي ييل  .5

 جلنة املعارف التقليدية

 ةساعدمن أأجل م " "أأدوات الاس تعداد للجنةي عىل حتتو  لدلورة الثالثة والثالثني للجنةصفحة خاصة  أأنشئت .6
حالت دلاملشاركني عىل الاس تعداد ل  (./http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation): خمترصةورة بفضل اإ

 :التايل عىل الرابط املعارف التقليديةللجنة ابدلورة الثالثة والثالثني  لوئائق ذات الصةلابقامئة اكمةل وتتاح  .7
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42298 

http://www.wipo.int/tk/ar/
http://www.wipo.int/tk/ar/igc/index.html
http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/
http://www.wipo.int/tk/en/tk/
http://www.wipo.int/tk/en/folklore/
http://www.wipo.int/tk/en/genetic
http://www.wipo.int/tk/ar/#resources
http://www.wipo.int/tk/ar/#resources
http://www.wipo.int/tk/ar/#meetings
http://www.wipo.int/tk/ar/#meetings
http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42298
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42298
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 الندوات

، طلبت اللجنة من أأمانة الويبو عقد ندوات "لتعزيز 2017-2016 للثنائية جلنة املعارف التقليديةجتديد ولية بعد  .8
املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف املعارف وبناء التوافق عىل املس تويني الإقلميي وعرب الإقلميي بشأأن القضااي 

 مع الرتكزي عىل القضااي العالقة". وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية 

مت ندوة بشأأن امللكية الفكرية و  .9 أأي قبل ادلورة الثالثني للجنة  2016 مايو 27و 26يف يويم  واملوارد الوراثيةنظ ِّ
املعارف التقليدية. واملعلومات متاحة عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39823 

مت ندوة بشأأن امللكية الفكرية و  .10 أأي قبل ادلورة الثانية  2016 نومفرب 25و 24يف يويم  واملعارف التقليديةنظ ِّ
متاحة عىل الرابط التايل: والثالثني للجنة املعارف التقليدية. واملعلومات 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=41785 

 املصادر اجلديدة

لكرتونية "من الأمانة  ،العرشينالتاسعة و  هتايف دور ،طلبت اللجنة .11 نشاء صفحة اإ جديدة تشمل لك املوارد املوجودة اإ
قلميية والوطنية واحمللية وجتارب امجلاعات )مثل ادلارسات ومجموعات القوانني والاقرتاحات وقواعد البياانت  بشأأن التجارب الإ

املراقبة ومدوانت القواعد والربوتوكولت الاختيارية والعروض( اليت أأعدهتا أأمانة الويبو أأو قدمهتا ادلول الأعضاء والهيئات 
آنلأغراض الل  لكرتونية صفحة ،عىل موقع الويبو". وأأنشئت، جنة حىت ال قلميية املوجودة بشأأن  وارداملتشمل  اإ التجارب الإ

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليديواملعارف التقليدية و  بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةوالوطنية واحمللية وجتارب امجلاعات 
ثت تكل الصفحة ؛ http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html: تايلعىل الرابط ال  وحد ِّ

نشاهئا.  ابنتظام منذ اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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