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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 
  التقليدية والفولكلور

  
  العشرونو الرابعةالدورة 
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باملعارف التقليدية وأشكال  اخلاص الويبواملصادر املتاحة على موقع 
  التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

  من ٕاعداد أالمانةوثيقة 

("اللجنة احلكومية  املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورحلكومية ا4ولية دعت اللجنة ا  1.
ٕاعالمية تصف أالمانة ٕاىل ٕاعداد وثيقة ، 2012 فرباير 22  ٕاىل 14 الفرتة من يفاليت عقدت دورهتا العرشين ، يف ا4ولية")

موقع (" �قتضاب املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخلاص �ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
واحدا من عدة قرارات اختذت  القرار ذi. واكن 1اركة املراقبني يف معلهامشوتعزيز هبدف دمع  اخلاص �ملعارف التقليدية") الويبو

املراقبني يف معل اللجنة احلكومية ا4ولية املعنية �مللكية الفكرية  مشاركةمرشوع دراسة بشأن بشأن "ٔاجريت ناقشة عقب م 
  ).WIPO/GRTKF/IC/20/7 الوثيقة(انظر  "ملخص معيل :واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

.2 الوثيقتني يفللموارد املتاحة وأوردته  ٔاعدت أالمانة وصفا مقتضباومعال بذi القرار  
WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 وWIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 Add.  الوصفساعد ي وس iاملشاركني يف  ذ

عىل موقع فعال  من املواد املتاحة�سـتفادة بشلك أفضل اجلدد، عىل املراقبون واملشاركون سـ� ، والاحلكومية ا4ولية اللجنة معل
 .الويبو اخلاص �ملعارف التقليدية

اخلاص الويبو  موقعمسـتق� يف صفحة بأّن مثة  دورهتا العرشين علام يفاللجنة احلكومية ا4ولية وفضال عن ذi ٔاحاطت   3.
اقرتاحات  مبا يف ذiوأالوراق املقدمة من املراقبني،  تإالسهاماللتعليقات و�قرتاحات و ُمصّمت خصيصا  �ملعارف التقليدية

عىل ا4ول أالعضاء للنظر وتُعرض اللجنة احلكومية ا4ولية ضية وأوراق العمل أالخرى اليت تتناولها الصياغة بشأن النصوص التفاو 
انتباه  ا§صصة لتعليقاهتم واسرتعاءلصفحة ا ت¥فهيا. وطلبت اللجنة احلكومية ا4ولية من أالمانة تشجيع املراقبني عىل املسامهة يف 
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املراقبني عىل . وبناء عىل ذi تشجع أالمانة، بوسائل عدة، 2التعليقات قبل لك دورة من دورات اللجنة ت¥ا4ول أالعضاء ٕاىل 
ٕاىل أالمانة عىل العنوان  ٕاسهاماهتم(ميكن ٔان يرسل املراقبون املعمتدون املذكورة واد ٔاخرى يف الصفحة مببتعليقاهتم و  إالسهام
 متاحة عىل العنوانإاللكرتونية الصفحة  ) وتلفت انتباه ا4ول أالعضاء ٕاىل ٔانّ grtkf@wipo.int التايل:
 ٔاي ٕاعداد هذه الوثيقة،حىت Åرخي  ومل يُقدم، .>/en/igc/ngo/ngopapers.htmlhttp://www.wipo.int/tk<  التايل:
 والعرشين للجنة. الثالثةمنذ انعقاد ا4ورة  نيراقباملمن جديد  ٕاسهام

"حتسني ٕاماكنية النفاذ ٕاىل موقع الويبو ا§صص ٔايضا من أالمانة طلبت اللجنة احلكومية ا4ولية يف دورهتا العرشين و   4.
اخلاص �ملعارف الويبو  ري ٕاعادة تنظمي موقعجتي". ومن ّمث تقليدية واملوارد الوراثية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدللمعارف ال 
ذا نُرش وإ . ، وٕاجناز جزء من معلية ٕاعادة تصممي موقع الويبو إاللكرتوين بطريقة شام�بغرض حتسني ٕاماكنية النفاذ ٕاليهالتقليدية 

املذكورتني يف  اث� للوثيقتنيمم وثيقة ٔاخرىٕاعداد  والعرشين للجنة احلكومية ا4ولية فسيمت اخلامسةاملوقع اجلديد قبل انعقاد ا4ورة 
ٕاىل خمتلف  ، ٕان وجدت،والروابط اجلديدة ، حسب �قتضاء،الوثيقة بنية املوقع اجلديدة ت¥ لعرضها علهيا وستبلور 2الفقرة 

، ٕاىل �طالع عىل الوثيقتني يف غضون ذiاملشاركون يف معل اللجنة احلكومية ا4ولية مدعوون، و  .املصادر
WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 وWIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 Add. 

مدعوة ٕاىل احلكومية ا4ولية ٕان اللجنة   5.
  .الوثيقة ذههب علامإالحاطة 

 [هناية الوثيقة]
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