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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :مارس 1024

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  25اإىل  14يوليو 1023
املصادر املتاحة على موقع الويبو اخلاص باملعارف التقليدية وأشكال
التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .2دعت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة
احلكومية ادلولية") ،يف دورهتا العرشين اليت عقدت يف الفرتة من  24اإىل  11فرباير  ،1021ا ألمانة اإىل اإعداد وثيقة اإعالمية
تصف ابقتضاب املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
("موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية") هبدف دمع وتعزيز مشاركة املراقبني يف معلها .1واكن ذكل القرار واحدا من عدة
قرارات اختذت عقب مناقشة أأجريت بشأأن "مرشوع دراسة بشأأن مشاركة املراقبني يف معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور :ملخص معيل" (انظر الوثيقة .)WIPO/GRTKF/IC/20/7
 .1ومعال بذكل القرار أأعدت ا ألمانة وصفا مقتضبا للمصادر املتاحة و أأوردته يف مرفق هذه الوثيقة .وسيساعد ذكل
الوصف املشاركني يف معل اللجنة احلكومية ادلولية ،ولس امي املراقبون واملشاركون اجلدد ،عىل الاس تفادة بشلك أأفضل من
املواد املتاحة فعال عىل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية.
 .3ويف ادلورة العرشين طلبت اللجنة أأيضا من ا ألمانة "حتسني اإماكنية النفاذ اإىل موقع الويبو اخملصص للمعارف التقليدية
واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" .ومن ّمث أأعيد تنظمي موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية بغرض حتسني
اإماكنية النفاذ اإليه ،وإاجناز جزء من معلية اإعادة تصممي موقع الويبو ا إللكرتوين بطريقة شامةل .و ّيبني وصف املصادر املتاحة
املشار اإلهيا يف الفقرة  1أأعاله التغيريات اليت أأدخلت عىل موقع الويبو اخملصص للمعارف التقليدية.
 1انظر الفقرة ( 102و) من مرشوع تقرير ادلورة العرشين (.)WIPO/GRTKF/IC/20/10
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 .4وفضال عن ذكل أأحاطت اللجنة احلكومية ادلولية علام يف دورهتا العرشين بأأ ّن صفحة اإلكرتونية خاصة ابملعارف
التقليدية قد م ّ
ُصمت خصيصا للتعليقات والاقرتاحات والإسهامات وا ألوراق املقدمة من املراقبني ،مبا يف ذكل اقرتاحات
الصياغة بشأأن النصوص التفاوضية و أأوراق العمل ا ألخرى اليت تتناولها اللجنة احلكومية ادلولية وتمعرض عىل ادلول ا ألعضاء
للنظر فهيا .وطلبت اللجنة احلكومية ادلولية من ا ألمانة تشجيع املراقبني عىل املسامهة يف تكل الصفحة اخملصصة لتعليقاهتم
واسرتعاء انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل تكل التعليقات قبل لك دورة من دورات اللجنة .2وبناء عىل ذكل تشجع ا ألمانة ،بوسائل
عدة ،املراقبني عىل الإسهام بتعليقاهتم ومبواد أأخرى يف الصفحة املذكورة (ميكن أأن يرسل املراقبون املعمتدون اإسهاماهتم اإىل
ا ألمانة عىل العنوان التايل )grtkf@wipo.int :وتلفت انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل أأ ّن الصفحة الإلكرتونية متاحة عىل العنوان
التايل.http://www.wipo.int/tk/en/igc/ngo/index.html :

 .5اإن اللجنة احلكومية ادلولية مدعوة اإىل
الإحاطة علام هبذه الوثيقة ومبرفقها.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
يعرض هذا املرفق املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخملصص للمعارف التقليدية 3.و ّيبني التغيريات اليت أأدخلت نتيجة أأحدث
اإعادة هيلكة ملوقع الويبو.
وقد ع ّدلنا طريقة ادلخول اإىل موقع املعارف التقليدية ) (http://www.wipo.int/tk/ar/فتفتح
الصفحة  /http://www.wipo.int/portal/arوتذهب اإىل أأسفلها وحتت "اس تكشف الويبو" تذهب اإىل "موضوعات
امللكية الفكرية وسائر شؤون الس ياسة العامة" فصفحة  http://www.wipo.int/policy/ar/index.htmlلتجد يف
وسطها ما حييكل اإىل "املعارف التقليدية".
وتتعلق التغيريات الرئييس هبيلك صفحة الوصول ملوقع الويبو اخملصص للمعارف التقليدية .و أأنشئت س تة مداخل رئيس ية
حتيل املتصفح اإىل موضوعات خمتلفة ويه:
" املعارف التقليدية" ويه البوابة الرئيس ية اليت حتيل اإىل املصادر املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية
( )http://www.wipo.int/policy/ar/index.htmlمبا فهيا بوابة منرب امجلاعات احمللية وا ألصلية
()http://www.wipo.int/tk/en/igc/panels.html؛
 " أأخبار" ((http://www.wipo.int/tk/en/news/؛
 مداخل اإىل لك موضوع من املوضوعات الثالثة" :املعارف التقليدية"
( )http://www.wipo.int/tk/en/tk/و أأيضا " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"
( )/http://www.wipo.int/tk/en/folkloreو أأيضا "املوارد الوراثية"
((/http://www.wipo.int/tk/en/genetic؛
 مداخل اإىل "املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات"؛
" مصادر" (.)http://www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html
ويف ما ييل املصادر املتاحة مرتبة حسب املوضوع.
اللجنة احلكومية ادلولية
أأما "الصفحة اخلاصة ابللجنة احلكومية ادلولية" ( )http://www.wipo.int/tk/en/igc/index.htmlفهي أأمه بوابة
للحصول عىل معلومات مفصةل عن املشاركني يف اللجنة ،ومهنم املراقبون.
و أأنشئت صفحة خاصة حتتوي عىل " أأدوات الاس تعداد للجنة" وتساعد املشاركني عىل الاس تعداد للك دورة بفضل
اإحالت خمترصة ،مبا فهيا اس امترة التسجيل(.)http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/index.html
ويف هذه الصفحة روابط مبارشة اإىل املواقع التالية:
 ولية اللجنة احلكومية ادلولية للفرتة :1025-1024
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/igc_mandate_1213.pdf
 برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام  1024كام ّقررته مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو:
_http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/igc_workprogram_2013
 3س يجد القارئ قامئة ابخملترصات يف هناية هذا املرفق.

WIPO/GRTKF/IC/27/INF/8
Annex
2



 gadecision_en.pdfويشمل أخر جدول توارخي للجنة احلكومية ادلولية لعام :1024
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/igc_schedule_2014.pdf
معلومات أأساس ية موجزة عن اللجنة احلكومية ادلولية:
.http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief2.pdf

وميكن احلصول عىل مجيع الواثئق املتعلقة ابللجنة من عىل موقعها الإلكرتوين
"الواثئق التفاوضية"
 oبشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=226474
 oبشأأن املعارف التقليدية:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=238182
 oبشأأن املوارد الوراثية:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=230222




القامئة الاكمةل ابلواثئق املتاحة املتعلقة ابدلورة السابعة والعرشين للجنة:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32089
القوامئ الاكمةل لواثئق اللجنة منذ اإنشاهئا يف أأكتوبر :1000
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=110

ولقد س بقت املفاوضات اليت دارت يف اللجنة معلية مشاورات بشأأن مرشوع ا ألحاكم اخلاصة حبامية أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملعارف التقليدية من المتكل غري املرشوع وسوء الاس تغالل ،و أأجريت هذه املشاورات بتلكيف من اللجنة يف
دورهتا السادسة املنعقدة يف مارس  .1004واترخي هذه العملية حمفوظ عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
http://www.wipo.int/tk/en/igc/draft_provisions.html#consultations
ومن الواثئق واملصادر ا ألخرى اخملتارة من اللجنة واليت لها أأمهية خاصة ومس مترة ابلنس بة ألعامل اللجنة ما ييل:
 قامئة القضااي الرئيس ية املتعلقة حبامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية:
http://www.wipo.int/tk/en/igc/issues.html
 حتليل الثغرات القامئة يف جمال حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية:
http://www.wipo.int/tk/en/igc/gap-analyses.html
 مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري
الثقايف التقليديhttp://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html :
وعىل صفحة اللجنة معلومات معلية عن كيفية أأخذ اللكمة يف اللجنة:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/intervention.pdf
وعىل املوقع صفحة تتعلق مبشاركة املراقبني يف اللجنة:
http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html
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ويف هذه الصفحة روابط اإىل الصفحات التالية:
 اإجراءات الاعامتد وقامئة املنظامت املعمتدة؛
 صندوق الويبو للتربعات اذلي يسهل مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية يف معل اللجنة احلكومية ادلولية ،مبا
يف ذكل نظام الصندوق واس امترة الطلب؛
 منابر ممثيل امجلاعات ا ألصلية واحمللية اليت تتضمن العروض املقدمة من أأعضاء املنرب:
http://www.wipo.int/tk/en/igc/panels.html
 صفحة خمصصة لقرتاحات املراقبني وإاسهاماهتم وواثئقهم:
http://www.wipo.int/t/en/igc/ngo/index.html
 مرشوع دراسة بشأأن مشاركة املراقبني يف معل اللجنة احلكومية ادلولية
(الوثيقة :)WIPO/GRTKF/IC/20/7
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=196197
(القرارات اليت اختذهتا اللجنة هبذا الشأأن متاحة عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_20/wi
po_grtkf_ic_20_ref_decisions.pdf
واملوقع التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_21/wi
po_grtkf_ic_21_ref_decisions.pdf
ووثيقة اإعالمية بشأأن س تة اقرتاحات تقدم هبا جت ّمع الشعوب ا ألصلية
(الوثيقة :)WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_22/wi
)po_grtkf_ic_22_inf_10.pdf
 دليل معيل للمراقبني ،وفيه التسهيالت املتاحة للمنظامت املعمتدة لمتثيل ممثيل امجلاعات ا ألصلية واحمللية:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/observers_practical_guide
.pdf
بوابة الشعوب ا ألصلية
أأنشئت "بوابة للشعوب ا ألصلية" ويه متاحة عىل املوقع التايل .http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/ :ويأأيت
اإنشاء هذه البوابة يف اإطار اجلهود اليت تبذلها ا ألمانة لتحسني نفاذ الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية اإىل املعلومات املتاحة
واملتعلقة خصوصا هبا .وتتيح هذه البوابة روابط اإىل مصادر ومعلومات الويبو الوهجية بشأأن معلية الاعامتد يف اللجنة
واملشاركة فهيا وتتيح النفاذ اإىل روابط خارجية هتم الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية.
املصادر
ميكن الاطالع عىل ا ألجوبة عن أأس ئةل يتكرر طرهحا عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/tk/en/resources/faqs.html
وميكن الاطالع عىل مرسد للمصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقاليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي عىل املوقع التايلhttp://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html :
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وقد مجع املزيد من املصادر ا ألساس ية املفصةل عن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية لكها
عىل املوقع التايل ،http://www.wipo.int/tk/en/resources/ :وتتعلق مبا ييل:


الواثئق اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ما ييل:
 oواثئق الويبو الثقافية وبرانمج التدريب بشأأن اإدارة امللكية الفكرية
()http://www.wipo.int/tk/en/resources/training.html؛
 oتوجهيات بشأأن اإدارة امللكية الفكرية يف خمتلف امليادين؛
 oواثئق بشأأن املعارف التقليدية
()http://www.wipo.int/tk/en/resources/tkdocumentation.html



قواعد البياانت:
 oالتدابري القانونية والترشيعية املتعلقة ابملعارف الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
()http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts/؛
 oاتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة ابلتنوع البيولويج
()http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/؛
 oاملدوانت واملبادئ التوجهيية واملامرسات املتعلقة بتسجيل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ورمقنهتا
وتعمميها ()http://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/؛
 oقامئة قواعد البياانت/السجالت الإلكرتونية للمعارف الوراثية واملوارد الوراثية
()http://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html؛

 املنشورات وادلراسات
ميكن الاطالع عىل املنشورات وادلراسات مبارشة عىل املوقع التايل:
 .http://www.wipo.int/tk/en/resources/publications.htmlويه تشمل معلومات عامة ومذكرات اإحاطة
أأساس ية ،وواثئق تتعلق حبامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واتفاقات النفاذ وتقامس املنافع ورشوط
الكشف وإادارة امللكية الفكرية والقانون العريف.
وفامي ييل بعا املنشورات اليت تتناول املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية:
 تقرير الويبو عن بعثات تقيص احلقائق بشأأن امللكية الفكرية واملعارف الوراثية (:)2999-2991
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/tk/768/wipo_pub_7
.68.pdf
 نبذة عن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:
http://www.wipo.int/freepublications/en/tk/933/wipo_pub_933.pdf؛
 موجز اإعاليم عن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief1.pdf؛
 القانون العريف وامللكية الفكرية:
http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/customary_law/index.html؛
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وختتص بعا املنشورات أأو بعا الصفحات عىل الإنرتنت مبوضوع واحد من املوضوعات الثالثة .وفامي ييل مجموعة صغرية
خمتارة مهنا:
 قضااي حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 oرشح موجز للقضااي املطروحة http://www.wipo.int/tk/en/folklore/ :؛
 oالاهامتم ابلثقافة :دراسات اإفرادية عن امللكية الفكرية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/tk/781/wipo_p
 .ub_781.pdf؛
 oالتحليل املوحد للحامية القانونية ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/tk/785/wipo_p
ub_785.pdf؛
 oالنصوص الترشيعية املتعلقة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:
http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts/index_ef.jsp؛
 oقاعدة بياانت الواثئق الثقافية املتضمنة للمدوانت واملبادئ التوجهيية واملامرسات القامئة:
http://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/index.html


قضااي حامية املعارف التقليدية
 oرشح موجز للقضااي املطروحة http://www.wipo.int/tk/en/tk/ :؛
 oمجموعة أأدوات الويبو لواثئق املعارف التقليدية:
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tkdocumentation.html؛
 oادلراسة التقنية بشأأن رشوط الكشف يف أأنظمة الرباءات عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/tk/786/wipo_p
 .ub_786.pdf؛
 oالنصوص الترشيعية املتعلقة ابملعارف التقليدية:
http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts/index.jsp



القضااي املتعلقة ابملوارد الوراثية:
 oرشح موجز للقضااي املطروحةhttp://www.wipo.int/tk/en/genetic/ :؛
 oادلراسة التقنية عن رشوط الكشف يف أأنظمة الرباءات عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/tk/786/wipo_p
ub_786.pdf؛
 oمرشوع مبادئ توجهيية يف جمال امللكية الفكرية من أأجل النفاذ اإىل املوارد الوراثية والتقامس العادل
للمنافع النامجة عن اس تخداهما:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/draft_guidelin
es_feb_2013.pdf؛
 oالنصوص الترشيعية املتعلقة ابملوارد الوراثية:
http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts/index_gr.jsp؛
 oقاعدة بياانت بشأأن اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع املتعلقة ابلتنوع البيولويج:
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html
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ا ألخبار
لرواد موقع املعارف التقليدية اس تخراج ا ألخبار الوجهية من خالل صفحهتا http://www.wipo.int/tk/en/ :مبا
ميكن ّ
يف ذكل احملفوظات (.)http://www.wipo.int/tk/en/news/
وميكن ملن هيمه ا ألمر الاشرتاك يف النرشات الإلكرتونية واملس تجدات للحصول عىل معلومات عامة عن أخر التطورات
وا ألحداث املتعلقة ابملعارف التقليدية وذكل إابرسال رسا ة اإلكرتونية اإىل العنوان التايل<grtkf@wipo.int> :
[هناية املرفق والوثيقة]

