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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو اخلامسة الدورة

ىل  19جنيف، من   2018 مارس 23اإ
 
 

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

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ليدية والفوللكور رف التق دعت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعا .1
ىل 14 يف الفرتة من املعقودة"(، يف دورهتا العرشين املعارف )"جلنة عالمية 2012 فرباير 22 اإ عداد وثيقة اإ ىل اإ ، الأمانة اإ

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

1
. 

 (/http://www.wipo.int/tk/ar)مانة وصفا مفصال للصصادر املتاحة عىل املوقع أأعدت الأ  ،ومعال بذكل القرار .2
 .WIPO/GRTKF/IC/29/INF/9 مجليع ادلورات الالحقة. وترد أأحدث نسخة من هذ الوصف يف الوثيقة

، دلورة الثالثني للجنة املعارفت لدع  اليت أأ  WIPO/GRTKF/IC/30/INF/8 وكام ورد يف الوثيقة .3
جراء تعديالت هامة عىل املوقع.هذه الوثيقة الإعالمية مر   س تصدر  ة واحدة يف الس نة فقط، أأو عند اإ

  

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

http://www.wipo.int/tk/ar/


WIPO/GRTKF/IC/35/INF/8 
2 
 

دلالت الريسس ية ملوقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية، ودحديثات شأنأ  ابملمرفق هذه الوثيقة قامئة خمترصة ويوفر  .4
عداد الوثيقة الإعالمية السابقة. ،2017 ينايرمنذ  املتاحة عىل املوقع املصادر  أأي منذ اترخي اإ

ىل الإحاطة علام  .5 اإ  جلنة املعارف مدعوة اإ
 رفقاا.الوثيقة ومب هبذه

 ]ييل ذكل املرفق[



WIPO/GRTKF/IC/35/INF/8 
ANNEX 

 املرفق
 

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

 ملدلالت الريسس ية ملوقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليديةقامئة ابيعرض هذا املرفق  .1
(http://www.wipo.int/tk/ar)2017 يناير منذصادر اجلديدة شأنأ  امل ت، ودحديثا. 

 ريسس ية: مدلالتويأصل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية مخسة  .2

 التايلمتاحة عىل الرابط  :جلنة املعارف: ://www.wipo.int/tk/ar/igc/index.htmlhttp ويه أأمه بوابة .
 .جلنة املعارفلومات مفصةل عن املأاركني يف للحصول عىل مع

  متاحة عىل الرابط التايل: الأصلية امجلاعاتبوابة :http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/ وينأيت .
ىل  طار اجلاود اليت تبذلاا الأمانة لتحسني نفاذ الأعوب الأصلية وامجلاعات احمللية اإ نأاء هذه البوابة يف اإ اإ

ىل حلقات ااملعلومات املتاحة واملتعلقة خصوصا هب ومصادر  ،التطبيقيةالعصل . وتتيح هذه البوابة روابط اإ
جراءاتويبو الوهجية شأنأ  ومعلومات ال ىل روابط  ،فهيا اركةواملأ جلنة املعارفالاعامتد يف  اإ وتتيح النفاذ اإ

 لارجية هتم الأعوب الأصلية وامجلاعات احمللية.

  :متاحة عىل الرابط التايلاملعارف التقليدية :tp://www.wipo.int/tk/en/tk/htالصفحة  . وتأصل هذه
ىل املا للقضاايوصفا موجز الإلكرتونية   .صادر الوجهية املطروحة وروابط اإ

  :متاحة عىل الرابط التايلأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: http://www.wipo.int/tk/en/folklore . وتأصل
ىل املصادر الوجهيةوصفالإلكرتونية هذه الصفحة   .ا موجزا للقضااي املطروحة وروابط اإ

 :متاحة عىل الرابط التايل املوارد الوراثية :http://www.wipo.int/tk/en/genetic .الصفحة  وتأصل هذه
ىل املصادر الوجهيةوصفا موجزا للقضااي املطروحة وروابط الإلكرتونية   .اإ

ضافية، مبا يف ذكل قواعد البياان .3 ت واملنأورات، عىل الرابط التايل: وتتاح مصادر اإ
http://www.wipo.int/tk/ar/#resources. 

اليت تنظصاا الويبو عىل الرابط التايل:  التطبيقيةوتتاح معلومات عن الندوات وحلقات العصل  .4
http://www.wipo.int/tk/ar/#meetings. 

 .2017 ينايرالتحديثات الريسس ية منذ  ييل وفامي .5

 جلنة املعارف

ىل عدة مصادر مهنا ما ييل: .6  تتيح الصفحة الإلكرتونية للجنة املعارف روابط مبارشة اإ

  دة للجنة املعارف للثنايية : 2019-2018الولية اجملد 
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/ar/igc/pdf/igc_mandate_2018-

2019.pdf؛ 

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/export/sites/www/tk/ar/igc/pdf/igc_mandate_2018-2019.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/ar/igc/pdf/igc_mandate_2018-2019.pdf
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 املؤقتة للجنة املعارف 2018واعيد م: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/ar/igc/pdf/igc_2018_prov_schedule.

pdf؛ 

دحتوي عىل املعارف والثالثني للجنة  خلامسةادلورة رغراض اصفحة لاصة لأ تاح ست و  .7
حالت " من أأجل مساعدة املأاركني عىل الاس تعداد لدلورة بفضل املعارف للجنة الاس تعداد "أأدوات : تلفةخم اإ

(http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/.) 

عىل الرابط التايل: والثالثني للجنة املعارف  خلامسةاوتتاح قامئة اكمةل ابلواثيق ذات الصةل ابدلورة  .8
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46369. 

 الندوات

، طلبت اللجنة من أأمانة الويبو عقد ندوات "لتعزيز املعارف 2017-2016للثنايية بعد جتديد ولية جلنة املعارف  .9
الإقلميي وعرب الإقلميي شأنأ  القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  وبناء التوافق عىل املس تويني

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل القضااي العالقة".

صت ندوة شأنأ  امللكية الفكرية  .10 لرابعة اأأي قبل ادلورة ، 2017 ونيوي 9و 8يويم  التقليدي وأأشاكل التعبري الثقايفونظ  
. واملعلومات متاحة عىل الرابط التايل: للجنة املعارف والثالثني

http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42301. 

 العصللقات ح

صت  .11 قل نظ  ذاكء وعهيم، وتعزيز ف تكوين ميية ووطنية هبدأأمانة الويبو حلقات معل اإ كفاءات خمتلف أأحصاب املصلحة واإ
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  الفكريةحول التفاعل بني امللكية ة الوطنيت يف جمال الس ياساوالعصليات احلوارات 

عن حلقات العصل املذكورة متاحة عىل الرابط التايل: واملعلومات وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=309. 

 املصادر اجلديدة

لكرتونية جديدة تأصل لك املوارد املوجودة طلبت اللجنة، يف دورهتا التاسعة والعرشين، من الأمانة " .12 نأاء صفحة اإ اإ
قلميية والوطنية واحمللية وجتارب امجلاعات )مثل ادلارسات ومجموعات القوانني والاقرتاحات وقواعد البياانت  شأنأ  التجارب الإ

واعد والربوتوكولت الاختيارية والعروض( اليت أأعدهتا أأمانة الويبو أأو قدمهتا ادلول الأعضاء والايئات املراقبة ومدوانت الق
آ ". وأأنأئت، عىل موقع الويبو قلميية لأرغراض اللجنة حىت ال لكرتونية تأصل املوارد املوجودة شأنأ  التجارب الإ ، صفحة اإ

مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف والوطنية واحمللية وجتارب امجلاعات شأنأ  ا
؛ http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.htmlعىل الرابط التايل:  ، ويه متاحةالتقليدي

ثت تكل الصفحة ابنتظ نأاهئا.وحد    ام منذ اإ

  

http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/ar/igc/pdf/igc_2018_prov_schedule.pdf؛
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/ar/igc/pdf/igc_2018_prov_schedule.pdf؛
http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46369
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46369
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42301
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42301
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html


WIPO/GRTKF/IC/35/INF/8 
Annex 
3 
 

 :ملنأورات اجلديدةييل قامئة ابفامي و  .13

 احمللية اعاتلية وامجللفكرية للأعوب الأص امية ثقافتمك وتعزيزها: دليل معيل عن امللكية اح :
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4195&plang=EN؛ 

  يف الرباءات فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليديةأأس ئةل ريسس ية خبصوص وضع رشوط الكأف و :
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194؛ 

  أأدواتمجموعة  –املعارف التقليدية توثيق و :
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4235؛ 

  س يصدر قريبا.دليل شأنأ  قضااي امللكية الفكرية يف اتفاقات النفاذ وتقامس املنافعو : 

ث  .14 الوطنية  طفات من النصوصمبقت رصيةحتارة يري خم وي عىل قامئة أف، اذلي حيتجدول رشوط الك وُحد  
دة فامي خيص املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية. القامئة والترشيعية  متاح عىل  واجلدولاليت تنص عىل رشوط كأف حمد 

الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure

.pdf 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4195&plang=EN؛
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194؛
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4235؛
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure.pdf

