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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون التاسعةالدورة 

 2016 فرباير 19انىل  15جنيف، من 
 
 

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

مان  عداد الأ  وثيق  من ان

دعت اللجن  احلكومي  ادلولي  املعني  ابمللكي  الفكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقليدة  والفوليلور )"اللجن   .1
عالمي  2012 فرباير 22 انىل 14 قدت يف الفرتة مناحلكومي  ادلولي "(، يف دورهتا العرشين اليت ع عداد وثيق  ان ىل ان ، الأمان  ان

تصف ابقتضاب املصادر املتاح  عىل موقع الوةبو اخلاص ابملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثي  
ملراقبني يف معلها)"موقع الوةبو اخلاص ابملعارف التقليدة "( هبدف دمع وتعزيز مشارك  ا

1
. واكن ذكل القرار واحدا من عدة 

قرارات اختذت عقب مناقش  أأجرةت بشأأن "مرشوع دراس  بشأأن مشارك  املراقبني يف معل اللجن  احلكومي  ادلولي  املعني  
 (.WIPO/GRTKF/IC/20/7 ابمللكي  الفكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقليدة  والفوليلور: ملخص معيل" )انظر الوثيق 

املتاح  وأأوردته يف مرفق هذه الوثيق . وسيساعد ذكل  للمصادرومعال بذكل القرار أأعدت الأمان  وصفا مقتضبا  .2
الوصف املشاركني يف معل اللجن  احلكومي  ادلولي ، وإلس امي املراقبون واملشاركون اجلدد، عىل الاس تفادة بشلك أأفضل من 

 وةبو اخلاص ابملعارف التقليدة .املواد املتاح  فعال عىل موقع ال

ىل موقع الوةبو اخملصص للمعارف التقليدة   .3 ماكني  النفاذ ان ويف ادلورة العرشين طلبت اللجن  أأةضا من الأمان  "حتسني ان
سني واملوارد الوراثي  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي". ومن مّث أأعيد تنظمي موقع الوةبو اخلاص ابملعارف التقليدة  بغرض حت 

عادة تصممي موقع الوةبو اإلن  جناز جزء من معلي  ان ليه، وان ماكني  النفاذ ان املتاح   املصادر وصف وةبنّي لكرتوين بطرةق  شامةل. ان
لهيا يف الفقرة   ريات اليت أأدخلت عىل موقع الوةبو اخملصص للمعارف التقليدة .يأأعاله التغ  2املشار ان
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لكرتوني   علام يف دورهتا العرشين بأأّن وفضال عن ذكل أأحاطت اللجن  احلكومي  ادلولي .4 ابملعارف   خاص صفح  ان
ّمت خصيصا للتعليقات والاقرتاحات واإلنسهامات والأوراق املقدم  من املراقبني، مبا يف ذكل اقرتاحات قد التقليدة   ُصم

وتمعرض عىل ادلول الأعضاء  الصياغ  بشأأن النصوص التفاوضي  وأأوراق العمل الأخرى اليت تتناولها اللجن  احلكومي  ادلولي 
للنظر فهيا. وطلبت اللجن  احلكومي  ادلولي  من الأمان  تشجيع املراقبني عىل املسامه  يف تكل الصفح  اخملصص  لتعليقاهتم 

ىل تكل التعليقات قبل لك دورة من دورات اللجن  . وبناء عىل ذكل تشجع الأمان ، بوسائل 2واسرتعاء انتباه ادلول الأعضاء ان
ىل عد سهاماهتم ان ة، املراقبني عىل اإلنسهام بتعليقاهتم ومبواد أأخرى يف الصفح  املذكورة )ميكن أأن يرسل املراقبون املعمتدون ان

ىل أأّن الصفح  اإلنلكرتوني  متاحgrtkf@wipo.int الأمان  عىل العنوان التايل:   عىل العنوان ( وتلفت انتباه ادلول الأعضاء ان
 . http://www.wipo.int/tk/en/igc/ngo/index.html التايل:

ىل  .5 ن اللجن  احلكومي  ادلولي  مدعوة ان ان
 اإلنحاط  علام هبذه الوثيق  ومبرفقها.

 

 ]ةيل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

رد املصادر املتاح  عىل موقع الوةبو اخلاص ابملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوا
 الوراثي 

أأحدث  نتيج التغيريات اليت أأدخلت  وةبنّي ةعرض هذا املرفق املصادر املتاح  عىل موقع الوةبو اخملصص للمعارف التقليدة . 
عادة هييل  ملوقع  .الوةبو ان

ىل موقع املعارف التقليدة ل فتح ا ،(/http://www.wipo.int/tk/ar) دلخول ان
ىل أأسفلها او  http://www.wipo.int/portal/ar/ الصفح  ىل العنوانذهب ان الرابط  وانقر عىل"اس تكشف الوةبو"  ان

ىل ال"موضوعات امللكي  الفكرة  وسائر شؤون الس ياس  العام "  : صفح لتدخل ان
http://www.wipo.int/policy/ar/index.html#topics  الصفح  يف وسط"املعارف التقليدة "  رابطال وانقر عىل. 

رئيس ي   مداخل  أأنشئت س تو هبيلك صفح  الوصول ملوقع الوةبو اخملصص للمعارف التقليدة .   الرئيس ي اتتعلق التغيري ت و 
 خمتلف  ويه:  موضوعاتتصفح انىل حتيل امل 

   ىل املصادر املتعلق  ابللجن  احلكومي  ادلولي "املعارف التقليدة " ويه البواب  الرئيس ي  اليت حتيل ان
(/http://www.wipo.int/tk/ar/igc  مبا فهيا بواب  منرب امجلاعات احمللي  والأصلي )
(/http://www.wipo.int/tk/en/indigenous)؛ 

 ( "أأخبار"http://www.wipo.int/tk/en/news/(؛ 

 امد( " خل انىل لك موضوع من املوضوعات الثالث : "املعارف التقليدةhttp://www.wipo.int/tk/en/tk/ )
"املوارد  ( وأأةضا/http://www.wipo.int/tk/en/folkloreوأأةضا "أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" )

 ؛)/http://www.wipo.int/tk/en/geneticالوراثي " )

 ىل "املساعدة التقني  وتكوين الكفاءات"؛  مداخل ان

 ( "مصادر"http://www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html.) 

 .املتاح  مرتب  حسب املوضوعويف ما ةيل املصادر 

 اللجن  احلكومي  ادلولي 

أأمه بواب  فهي  ( http://www.wipo.int/tk/ar/igc/index.htmlاص  ابللجن  احلكومي  ادلولي " )اخلصفح  ال" أأما
 ن ، ومهنم املراقبون. للحصول عىل معلومات مفصةل عن املشاركني يف اللج 

بفضل وتساعد املشاركني عىل الاس تعداد للك دورة  "أأدوات الاس تعداد للجن "حتتوي عىل  صفح  خاص  توأأنشئ
حاإلت خمترصة، مبا فهيا اس امترة التسجيل  .(http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/index.html) ان

ىل املواقع التالي :   ويف هذه الصفح  روابط مبارشة ان

 2017-2016للجن  احلكومي  ادلولي  للفرتة التفاوضي  وإلة  ال: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/igc_mandate_1617.pdf 

 2016الزمين املؤقت للجن  احلكومي  ادلولي  لعام جلدول ا: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/igc_schedule_2016.pdf 

http://www.wipo.int/tk/ar/
http://www.wipo.int/portal/ar/
http://www.wipo.int/policy/ar/index.html#topics
http://www.wipo.int/policy/ar/index.html#topics
http://www.wipo.int/tk/ar/igc/
http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/
http://www.wipo.int/tk/en/news/
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/en/resources/publications.html
http://www.wipo.int/tk/ar/igc/index.html
http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/index.html
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  معلومات أأساس ي  موجزة عن اللجن  احلكومي  ادلولي: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief2.pdf. 

 عىل موقعها اإلنلكرتوينوميكن احلصول عىل مجيع الواثئق املتعلق  ابللجن  

 " الواثئق التفاوضي": 

o أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:  بشأأن
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220 

o املعارف التقليدة : بشأأن 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276361 

o املوارد الوراثي :  بشأأن
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=324596 

  والعرشين للجن :  لتاسع اواثئق املتاح  املتعلق  ابدلورة ابلالاكمةل  القامئ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38983 

  نشاهئا يف أأكتوبر : 2000القوامئ الاكمةل لواثئق اللجن  منذ ان
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=110 

ولقد س بقت املفاوضات اليت دارت يف اللجن  معلي  مشاورات بشأأن مرشوع الأحاكم اخلاص  حبامة  أأشاكل التعبري الثقايف 
أأجرةت هذه املشاورات بتيليف من اللجن  يف غري املرشوع وسوء الاس تغالل، و التقليدي واملعارف التقليدة  من المتكل 

. واترخي هذه العملي  حمفوظ عىل املوقع اإلنلكرتوين التايل: 2004املنعقدة يف مارس دورهتا السادس  
http://www.wipo.int/tk/en/igc/draft_provisions.html#consultations 

 عامل اللجن  ما ةيل:ابلنس ب  لأ خملتارة من اللجن  واليت لها أأمهي  خاص  ومس مترة املصادر الأخرى اومن 

   املعارف التقليدة : عبري الثقايف التقليدي و الرئيس ي  املتعلق  حبامة  أأشاكل الت  القضاايقامئ
http://www.wipo.int/tk/en/igc/issues.html 

  املعارف التقليدة : التعبري الثقايف التقليدي و حامة  أأشاكل جمال يف القامئ  حتليل الثغرات
http://www.wipo.int/tk/en/igc/gap-analyses.html 

وعىل صفح  اللجن  معلومات معلي  عن كيفي  أأخذ اليلم  يف اللجن : 
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/intervention.pdf 

 :يف اللجن  مبشارك  املراقبنيصفح  تتعلق  وعىل املوقع
http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html 

ىل الصفحات التالي :  ويف هذه الصفح  روابط ان

 جراءات  الاعامتد وقامئ  املنظامت املعمتدة؛ ان

  مبا يف احلكومي  ادلولي  اللجن  معلمشارك  امجلاعات الأصلي  واحمللي  يف  يسهلصندوق الوةبو للتربعات اذلي ،
 ؛نظام الصندوق واس امترة الطلب ذكل

http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief2.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief2.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=324596
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=324596
http://www.wipo.int/tk/en/igc/draft_provisions.html#consultations
http://www.wipo.int/tk/en/igc/draft_provisions.html#consultations
http://www.wipo.int/tk/en/igc/issues.html
http://www.wipo.int/tk/en/igc/issues.html
http://www.wipo.int/tk/en/igc/gap-analyses.html
http://www.wipo.int/tk/en/igc/gap-analyses.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/intervention.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/intervention.pdf
http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html
http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html
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 املنرباملقدم  من أأعضاء العروض  اليت تتضمن ممثيل امجلاعات الأصلي  واحمللي  منابر :
http://www.wipo.int/tk/en/igc/panels.html 

   سهاماهتم وو خمصص صفح : اثئقهمإلقرتاحات املراقبني وان
http://www.wipo.int/t/en/igc/ngo/index.html 

   مرشوع دراس  بشأأن مشارك  املراقبني يف معل اللجن  احلكومي  ادلولي
: (WIPO/GRTKF/IC/20/7 )الوثيق 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=196197 

: القرارات اليت اختذهتا اللجن  هبذا الشأأن متاح  عىل املوقع التايل)
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_20/wipo_grtkf_ic_20_ref_

decisions.pdf 

 واملوقع التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_21/wipo_grtkf_ic_21_ref_

decisions.pdf 

عالمي وثيق  و  الأصلي  تقدم هبا جتّمع الشعوب س ت  اقرتاحات بشأأن  ان
(: WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10 )الوثيق 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_22/wipo_grtkf_ic_22_inf_
10.pdf) 

  ،ممثيل امجلاعات الأصلي  واحمللي :  لمتثيلاملتاح  للمنظامت املعمتدة  التسهيالت هفيو دليل معيل للمراقبني
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/observers_practical_guide.pdf 

 أأخرىاجامتعات 

لدلول الأعضاء واملراقبني خارج اإلنطار الرمس  ، نظمت أأمان  الوةبو ندوات يف جنيف أأتيحت فهيا فرص 2015عام يف 
أأشاكل التعبري الثقايف الوراثي  واملعارف التقليدة  و لالجامتع ومناقش  القضااي املوضوعي  ذات الصةل ابمللكي  الفكرة  واملوارد 

 التقليدي.

   قلميي ندوة عن امللكي  الفكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: الأبعاد اإلن
  http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36502: وادلولي 

  :قلميي  لتجارب اندوة عن امللكي  الفكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإلن
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36502: الوطني  واحمللي و 

، حلقات معل تطبيقي  يف جنيف أأو يف الأقالمي حول امللكي  ع منظامت متعاون مغالبا ةبو، تنظم أأمان  الو  حني لآخرومن 
( ترس يخ الوع  واملعارف الأساس ي  1، هبدف )ييدالوراثي  واملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقل الفكرة  واملوارد 

؛ ييدالوراثي  واملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقل املوارد مببادئ امللكي  الفكرة  وأأنظمهتا وأأدواهتا وأأوجه تفاعلها مع 
صلي  واتجممتعات احمللي  داخل لك بدل وفامي طيد التعاون بني املسؤولني احلكوميني من خمتلف اإلندارات والشعوب الأ ( وتو 2)

دلمع واملساعدة لتلبي  تكل بني بدلان اإلنقلمي الواحد، ومساعدة املشاركني عىل اس تكشاف الفرص وحتدةد املوارد من أأجل ا
 الاحتياجات.

http://www.wipo.int/tk/en/igc/panels.html
http://www.wipo.int/tk/en/igc/panels.html
http://www.wipo.int/t/en/igc/ngo/index.html
http://www.wipo.int/t/en/igc/ngo/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=196197
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=196197
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_20/wipo_grtkf_ic_20_ref_decisions.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_20/wipo_grtkf_ic_20_ref_decisions.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_21/wipo_grtkf_ic_21_ref_decisions.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_21/wipo_grtkf_ic_21_ref_decisions.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_22/wipo_grtkf_ic_22_inf_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_22/wipo_grtkf_ic_22_inf_10.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/observers_practical_guide.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/observers_practical_guide.pdf
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   امللكي  الفكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديمعل تطبيقي  عن حلق 
ىل  8 )من  :، يف أأبيا، ساموا(2015 ديسمرب 10ان

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38245  

   لفائدة  امللكي  الفكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديمعل تطبيقي  عن حلق
ىل  18)من امجلاعات احمللي  من أأمرياك اجلنوبي  والوسطى و الشعوب الأصلي    :(، بامنسييت امنب، 2015ومفرب ن 20ان

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=37843  

   من  امللكي  الفكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديمعل تطبيقي  عن حلق(
ىل  17  :( ويهنو،، ماميبيايف، 2015 أأغسطس 20ان

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36822  

   ىل  3)من واملعارف التقليدة  امللكي  الفكرة  فائدة الشعوب الأصلي  وامجلاعات احمللي  عن لمعل تطبيقي  حلق  5ان
 :( جنيف، سويرايف، 2014 ديسمرب

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35063  

   ىل  4)من واملعارف التقليدة  امللكي  الفكرة  عن لفائدة الشعوب الأصلي  معل تطبيقي  حلق ، 2015 ديسمرب 6ان
 :( جنيف، سويرايف

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31882  

 

 بواب  الشعوب الأصلي 

. وةأأيت /http://www.wipo.int/tk/en/indigenousأأنشئت "بواب  للشعوب الأصلي " ويه متاح  عىل املوقع التايل: 
طار اجلهود اليت تبذلها الأمان  لتحسني نفاذ الشعوب الأصلي   نشاء هذه البواب  يف ان ىل املعل وامجلاعاتان ومات املتاح  احمللي  ان

ىل اعلق  خصوصا هبواملت مصادر ومعلومات الوةبو الوهجي  بشأأن معلي  حلقات العملي  التطبيقي  و . وتتيح هذه البواب  روابط ان
ىل روابط خارجي  هتم الشعوب الأصلي    احمللي .وامجلاعات الاعامتد يف اللجن  واملشارك  فهيا وتتيح النفاذ ان

 املصادر

يل: ميكن الاطالع عىل الأجوب  عن أأس ئةل ةتكرر طرهحا عىل املوقع التا
http://www.wipo.int/tk/en/resources/faqs.html 

ميكن الاطالع عىل مرد للمصطلحات الرئيس ي  املتعلق  ابمللكي  الفكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقاليدة  وأأشاكل و 
 http://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html ملوقع التايل:التعبري الثقايف التقليدي عىل ا

املعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثي  لكها عن  زةد من املصادر الأساس ي  املفصةلع املوقد مجم 
 تتعلق مبا ةيل: و ، /http://www.wipo.int/tk/en/resourcesملوقع التايل: عىل ا

 :الواثئق اخلاص  ابملساعدة التقني  وتكوين الكفاءات ما ةيل 

o   دارة امللكي  الفكرة واثئق الوةبو الثقافي  وبرمامج التدرةب بشأأن ان
(http://www.wipo.int/tk/en/resources/training.html)؛ 

o دارة امللكي  الفكرة  يف خمتلف امليادين  ؛توجهيات بشأأن ان

http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/
http://www.wipo.int/tk/en/resources/faqs.html
http://www.wipo.int/tk/en/resources/faqs.html
http://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html
http://www.wipo.int/tk/en/resources/
http://www.wipo.int/tk/en/resources/training.html
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o   واثئق بشأأن املعارف التقليدة
(http://www.wipo.int/tk/en/resources/tkdocumentation.html) 

 :قواعد البيامات 

o   التدابري القانوني  والترشةعي  املتعلق  ابملعارف الوراثي  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثي
(http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts/)؛ 

o  النفاذ وتقامس املنافع املتعلق  ابلتنوع البيولويج اتفاقات
(http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/)؛ 

o  جيل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ورمقنهتا املدومات واملبادئ التوجهيي  واملامرسات املتعلق  بتس
 ؛(/http://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritageوتعمميها )

o  ي  قامئ  قواعد البيامات/السجالت اإلنلكرتوني  للمعارف الوراثي  واملوارد الوراث
(http://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html)؛ 

 املنشورات وادلراسات 

عىل املنشورات وادلراسات مبارشة عىل املوقع التايل:  الاطالعميكن 
http://www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html  حاط . ويه تشمل معلومات عام  ومذكرات ان

أأساس ي ، وواثئق تتعلق حبامة  املعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واتفاقات النفاذ وتقامس املنافع ورشوط 
دارة امللكي  ال  فكرة  والقانون العريف.الكشف وان

 املعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثي :  تتناولوفامي ةيل بعض املنشورات اليت 

  (:1999-1998واملعارف الوراثي  ) امللكي  الفكرة  بشأأنبعثات تقيص احلقائق  عنتقرير الوةبو 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/768/wipo_pub_768.pdf 

 عن امللكي  الفكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:  نبذة
http://www.wipo.int/freepublications/en/tk/933/wipo_pub_933.pdf؛ 

 عاليم عن امللكي  الفكرة  واملعارف التقليدة :  موجز ان
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief1.pdf؛ 

  : القانون العريف وامللكي  الفكرة
http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/customary_law/index.html؛ 

  لكي  الفكرة  واملعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: دليل للبدلان املنتقةل انىل الاقتصاد احلر: امل
http://www.wipo.int/dcea/en/tools/tool_09/index.html  

نرتنت مبوضوع واحد من  وع  صغرية الثالث . وفامي ةيل مجم املوضوعاتوختتص بعض املنشورات أأو بعض الصفحات عىل اإلن
 خمتارة مهنا: 

 قضااي حامة  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

o  للقضااي املطروح :رشح موجز http://www.wipo.int/tk/en/folklore/ ؛ 

o فرادة  اب الاهامتم قايف التقليدي: امللكي  الفكرة  وأأشاكل التعبري الث عنلثقاف : دراسات ان
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/781/wipo_pub_781.pdf ؛ 

http://www.wipo.int/tk/en/resources/tkdocumentation.html
http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts/
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/
http://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/
http://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html
http://www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html
http://www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html
http://www.wipo.int/freepublications/en/tk/933/wipo_pub_933.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/en/tk/933/wipo_pub_933.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief1.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief1.pdf
http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/customary_law/index.html
http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/customary_law/index.html
http://www.wipo.int/tk/en/folklore/
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o  قليدي: وحد للحامة  القانوني  لأشاكل التعبري الثقايف الت املتحليل ال
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/785/wipo_pub_785.pdf ؛ 

o أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: النصوص الترشةعي  املتعلق  بhttp://www.wipo. 
http://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/؛ 

o   ئ التوجهيي  واملامرسات القامئ : للمدومات واملباداملتضمن  قاعدة بيامات الواثئق الثقافي
http://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/index.html 

  قضااي حامة  املعارف التقليدة 

o للقضااي املطروح : رشح موجز http://www.wipo.int/tk/en/tk/ ؛ 

o رف التقليدة :و لواثئق املعامجموع  أأدوات الوةب 
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tkdocumentation.html؛ 

o املوارد الوراثي  واملعارف التقليدة :  عنالرباءات  أأنظم رشوط الكشف يف  بشأأنتقني  ال راس  ادل
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf ؛ 

o  : توثيق املعارف التقليدة  الطبي
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/medical_tk.pdf 

o : النصوص الترشةعي  املتعلق  ابملعارف التقليدة 
 http://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/ 

 : القضااي املتعلق  ابملوارد الوراثي 

o  للقضااي املطروح :رشح موجز http://www.wipo.int/tk/en/genetic/؛ 

o املوارد الوراثي  واملعارف التقليدة : عن الرباءات  أأنظم تقني  عن رشوط الكشف يف ال راس  دلا
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf ؛ 

o  ىل املوارد الوراثي  والتقامس العادل مرشوع مبادئ توجهيي  يف جمال امللكي  الفكرة  من أأجل النفاذ ان
للمنافع النامج  عن اس تخداهما: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/redrafted_gui
delines.pdf؛ 

o  : النصوص الترشةعي  املتعلق  ابملوارد الوراثي
http://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/؛ 

o  ابلتنوع البيولويج:  املتعلق تفاقات النفاذ وتقامس املنافع ابشأأن قاعدة بيامات
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html 

o وط الكشفرش دول ج 
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_reso

urces_disclosure.pdf 

http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts/index_ef.jsp
http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts/index_ef.jsp
http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts/index_ef.jsp
http://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/index.html
http://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/index.html
http://www.wipo.int/tk/en/tk/
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tkdocumentation.html
http://www.wipo.int/tk/en/genetic/
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html
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 الأخبار

مبا ، /http://www.wipo.int/tk/en: صفحهتان خالل م موقع املعارف التقليدة  اس تخراج الأخبار الوجهي  لرّوادميكن 
 .(/http://www.wipo.int/tk/en/news)يف ذكل احملفوظات 

آخر التطورات الاشرتا، يف النرشات اإلنلكرتوني  واملس تجدات  ملن هيمه الأمروميكن  للحصول عىل معلومات عام  عن أ
 /http://www.wipo.int/tk/en: لتسجيل يف الصفح  لتالي ابوالأحداث املتعلق  ابملعارف التقليدة  وذكل 

 

 ]هناة  املرفق والوثيق [

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/tk/en/
http://www.wipo.int/tk/en/news/

