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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :يناير 2018

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

جنيف ،من  19اإىل  23مارس 2018
املصادر املتاحة على موقع الويبو اخلاص باملعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1دعت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
("جلنة املعارف") ،يف دورهتا العرشين املعقودة يف الفرتة من  14اإىل  22فرباير  ،2012ا 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").1
 .2ومعال بذكل القرار ،أأعدت ا ألمانة وصفا مفصال للصصادر املتاحة عىل املوقع )(http://www.wipo.int/tk/ar/
مجليع ادلورات الالحقة .وترد أأحدث نسخة من هذ الوصف يف الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/29/INF/9
 .3وكام ورد يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/30/INF/8اليت أأعدت لدلورة الثالثني للجنة املعارف،
س تصدر هذه الوثيقة الإعالمية مرة واحدة يف الس نة فقط ،أأو عند اإجراء تعديالت هامة عىل املوقع.

 1انظر الفقرة ( 801و) من تقرير ادلورة العرشين (.)WIPO/GRTKF/IC/20/10
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 .4ويوفر مرفق هذه الوثيقة قامئة خمترصة ابملدلالت الريسس ية ملوقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية ،ودحديثات شأنأ
املصادر املتاحة عىل املوقع منذ يناير  ،2017أأي منذ اترخي اإعداد الوثيقة الإعالمية السابقة.

 .5إا جلنة املعارف مدعوة اإىل الإحاطة علام
هبذه الوثيقة ومبرفقاا.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية
 .1يعرض هذا املرفق قامئة ابملدلالت الريسس ية ملوقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية
( ،)http://www.wipo.int/tk/arودحديثات شأنأ املصادر اجلديدة منذ يناير .2017
.2

ويأصل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية مخسة مدلالت ريسس ية:
 جلنة املعارف :متاحة عىل الرابط التايل .http://www.wipo.int/tk/ar/igc/index.html :ويه أأمه بوابة
للحصول عىل معلومات مفصةل عن املأاركني يف جلنة املعارف.
 بوابة امجلاعات ا ألصلية :متاحة عىل الرابط التايل .http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/ :وينأيت
اإنأاء هذه البوابة يف اإطار اجلاود اليت تبذلاا ا ألمانة لتحسني نفاذ الأعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية اإىل
املعلومات املتاحة واملتعلقة خصوصا هبا .وتتيح هذه البوابة روابط اإىل حلقات العصل التطبيقية ،ومصادر
ومعلومات الويبو الوهجية شأنأ اإجراءات الاعامتد يف جلنة املعارف واملأاركة فهيا ،وتتيح النفاذ اإىل روابط
لارجية هتم الأعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية.
 املعارف التقليدية :متاحة عىل الرابط التايل .http://www.wipo.int/tk/en/tk/ :وتأصل هذه الصفحة
الإلكرتونية وصفا موجزا للقضااي املطروحة وروابط اإىل املصادر الوجهية.
 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :متاحة عىل الرابط التايل .http://www.wipo.int/tk/en/folklore :وتأصل
هذه الصفحة الإلكرتونية وصفا موجزا للقضااي املطروحة وروابط اإىل املصادر الوجهية.
 املوارد الوراثية :متاحة عىل الرابط التايل .http://www.wipo.int/tk/en/genetic :وتأصل هذه الصفحة
الإلكرتونية وصفا موجزا للقضااي املطروحة وروابط اإىل املصادر الوجهية.

 .3وتتاح مصادر اإضافية ،مبا يف ذكل قواعد البياانت واملنأورات ،عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/tk/ar/#resources
 .4وتتاح معلومات عن الندوات وحلقات العصل التطبيقية اليت تنظصاا الويبو عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/tk/ar/#meetings
.5

وفامي ييل التحديثات الريسس ية منذ يناير .2017

جلنة املعارف
.6

تتيح الصفحة الإلكرتونية للجنة املعارف روابط مبارشة اإىل عدة مصادر مهنا ما ييل:
 الولية اجملددة للجنة املعارف للثنايية :2019-2018
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/ar/igc/pdf/igc_mandate_20182019.pdf؛
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 مواعيد  2018املؤقتة للجنة املعارف:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/ar/igc/pdf/igc_2018_prov_schedule.
pdf؛
 .7وستتاح صفحة لاصة ألرغراض ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة املعارف دحتوي عىل
"أأدوات الاس تعداد للجنة املعارف" من أأجل مساعدة املأاركني عىل الاس تعداد لدلورة بفضل اإحالت خمتلفة:
(.)http://www.wipo.int/tk/en/igc/preparation/
 .8وتتاح قامئة اكمةل ابلواثيق ذات الصةل ابدلورة اخلامسة والثالثني للجنة املعارف عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46369
الندوات
 .9بعد جتديد ولية جلنة املعارف للثنايية  ،2017-2016طلبت اللجنة من أأمانة الويبو عقد ندوات "لتعزيز املعارف
وبناء التوافق عىل املس تويني ا إلقلميي وعرب ا إلقلميي شأنأ القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل القضااي العالقة".
 .10ونظصت ندوة شأنأ امللكية الفكرية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يويم  8و 9يونيو  ،2017أأي قبل ادلورة الرابعة
والثالثني للجنة املعارف .واملعلومات متاحة عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42301
حلقات العصل
 .11نظصت أأمانة الويبو حلقات معل إاقلميية ووطنية هبدف تكوين كفاءات خمتلف أأحصاب املصلحة وإاذاكء وعهيم ،وتعزيز
احلوارات والعصليات يف جمال الس ياسات الوطنية حول التفاعل بني امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واملعلومات عن حلقات العصل املذكورة متاحة عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=309
املصادر اجلديدة
 .12طلبت اللجنة ،يف دورهتا التاسعة والعرشين ،من ا ألمانة "اإنأاء صفحة اإلكرتونية جديدة تأصل لك املوارد املوجودة
شأنأ التجارب ا إلقلميية والوطنية واحمللية وجتارب امجلاعات (مثل ادلارسات ومجموعات القوانني والاقرتاحات وقواعد البياانت
ومدوانت القواعد والربوتوكولت الاختيارية والعروض) اليت أأعدهتا أأمانة الويبو أأو قدمهتا ادلول ا ألعضاء والايئات املراقبة
ألرغراض اللجنة حىت ال آ " .و أأنأئت ،عىل موقع الويبو ،صفحة اإلكرتونية تأصل املوارد املوجودة شأنأ التجارب ا إلقلميية
والوطنية واحمللية وجتارب امجلاعات شأنأ امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،ويه متاحة عىل الرابط التايلhttp://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html :؛
وحدثت تكل الصفحة ابنتظام منذ اإنأاهئا.
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 .13وفامي ييل قامئة ابملنأورات اجلديدة:


حامية ثقافتمك وتعزيزها :دليل معيل عن امللكية الفكرية للأعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية:
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4195&plang=EN؛



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



وتوثيق املعارف التقليدية – مجموعة أأدوات:
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4235؛



ودليل شأنأ قضااي امللكية الفكرية يف اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع :س يصدر قريبا.

 .14و ُحدث جدول رشوط الكأف ،اذلي حيتوي عىل قامئة خمتارة يري حرصية مبقتطفات من النصوص الوطنية
والترشيعية القامئة اليت تنص عىل رشوط كأف حمددة فامي خيص املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية .واجلدول متاح عىل
الرابط التايل:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure
.pdf
[هناية املرفق والوثيقة]

