
 

 اليوم الدويل للشعوب األصلية يف العاملرسالة مبناسبة 
 2019أ غسطس  9جنيف، 

 فرانسس غري، املدير العام

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

ابليوم ادلويل للشعوب يف الاحتفال ، مع لك التقدير والاحرتام، للملكية الفكرية )الويبو( اليوم تشارك املنظمة العاملية

 .ال صلية يف العامل

ىل تشجيع تكل الشعوب عىل اس تخدام أ دوات وهيدف برانمج الويبو احملمك ل   امللكية الفكريةلتواصل مع الشعوب ال صلية ا 

والاس تفادة  ثقايفال تعبري ال  أ شاكلو  تقليديةال عارف املاس تخدامًا اسرتاتيجيًا، ومتكيهنا من ذكل لكام أ رادت حامية ثرواهتا من 

 مهنا، مبا يامتىش مع احتياجاهتا الاجامتعية والثقافية وال منائية اخلاصة.

عالن ال مم املتحدة بشأ ن حقوق الشعمن  31وتسامه أ نشطة الويبو يف هذا اجملال يف تنفيذ املادة  اذلي ينص  وب ال صليةا 

ة "للشعوب ال صلية احلق يف احلفاظ والس يطرة عىل ملكيهتا الفكرية لرتاهثا الثقايف ومعارفها التقليدية وتعبرياهتا الثقافيعىل أ ن 

". وتشمل تكل ال نشطة تنظمي حلقات معل تطبيقية، ودورات للتعّلم والتدريب عن بعد، ونرش التقليدية وحاميهتا وتطويرها

عالمية وأ دةل معلية.مذكر   ات ا 

قد نبع من  –وهو لغات الشعوب ال صلية  –ولعل موضوع الاحتفال هذا العام ابليوم ادلويل للشعوب ال صلية يف العامل 

أ ن تعرتف ابدلور الرائد اذلي  . ويف هذا املقام، تود الويبو2019يف عام  ابلس نة ادلولية للغات الشعوب ال صليةالاحتفال 

 .بتكل القضيةتؤديه اليونسكو يف الهنوض 

س امي يف سعهيا املس متر جلعل مواردها متاحة قدر ال ماكن مبا يف  ، وللتكل القضيةشك يف أ ن الويبو تويل أ مهية خاصة  ول

ميكن نسخ منشورات الويبو واس تخداهما  ،ة الويبو بشأ ن النفاذ املفتوحس ياسل ذكل ابللغات ال صلية عند ال ماكن. وطبقًا 

بالغمك بأ ن فيلمها املتحرك  ىل أ ي لغة مبوجب تراخيص املشاع ال بداع. ويرس الويبو ا  يف عامل املعارف " املعنونوترمجهتا ا 

ىل لغات أ صليةيمغامرات شعب الياكوانو  -التقليدية وامللكية الفكرية   .عدة " قد تُرمج ا 
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احتفاًل ابلس نة ادلولية للغات الشعوب يف نيويورك وجنيف وابريس ، شاركت الويبو يف عدة فعاليات 2019ويف عام 

، اليت نظمهتا الويبو العمل العملية واملتعددة ال طراف مع الشعوب ال صلية من منطقة القطب الشاميلحلقة ال صلية. واكنت 

قليويت )كندا( يف شهر يونيو  طالق الفيّل املايضابلتشارك مع حكومة كندا يف ا  ، فرصة أ خرى لالحتفال عن طريق ا 

نوكتيتوت". وسنس متر يف ىل اللغات ال صلية.املتحرك ابللغة ال صلية احمللية ويه لغة "ا    تشجيع ترمجة مواد الويبو ا 

حامية متوازنة وفعاةل للموارد وفضاًل عن ذكل، تيرسمر الويبو وضع صك دويل قانوين أ و أ كرث بشأ ن امللكية الفكرية لضامن 

طار الوراثية واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي من خالل املفاوضات اليت جتري  احلكومية بو جلنة الوي يف ا 

 .ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

ذ أ وشكت  عىل الانهتاء، وضعت اللجنة مرشوعات نصوص مبسطة ل غراض التفاوض  2019-2018ية اللجنة للفرتة ولوا 

ىل جانب تكل النصوص، وافقت اللجنة   املايضدورهتا ال خرية للثنائية اليت عقدهتا يف يونيو خالل  –تبّيمر التقدم احملرز. وا 

ىل امجلعية العامة للويبو بتجديد ول – يهتا للس نتّي املقبلتّي. ولعهل دليل قوي عىل الزتام اللجنة ابمليض عىل توجيه توصية ا 

 قدمًا يف هماهما.

مع املادة  اللجنة. ومتاش ياً  أ عاملوتسامه مشاركة ومسامهة اخلرباء من الشعوب ال صلية مسامهًة جليةل يف مصداقية وجدوى 

عالن ال مم املتحدة بشأ ن حقوق الشعوب ال صليةمن  18 ُأدرج دور الشعوب ال صلية ومصاحلها، بوصفها ال طراف املعنية  ،ا 

َّنة يف مرشوعات النصوص القامئة ويف ال جراءات الشامةل اليت  الرئيس ية بتكل املفاوضات ادلولية احلكومية، يف اخليارات املبي

مت كندا مؤخرًا متوياًل جد ىلُوضعت لتيسري مشاركهتا يف املفاوضات بصفة مراقب. وقد قدَّ  صندوق الويبو للتربعات يدًا ا 

 عىل تقدمي املزيد من التربعات للصندوق. بشدةتشجع الويبو اذلي يدمع مشاركة الشعوب ال صلية. و 

ت ، طلب2019يف دورته لعام  ملعين بقضااي الشعوب ال صليةاملنتدى ادلامئ لل مم املتحدة االصادرة عن  اتلتوصيواس تجابًة ل 

اليت  صليةحلقة معل خرباء الشعوب ال  من أ مانة الويبو تنظمي حلقة معل اثنية للخرباء من الشعوب ال صلية عىل غرار  اللجنة

اس تعراض تقين لقضااي رئيس ية متصةل ، وتلكيف خبري من الشعوب ال صلية بتحديث الوثيقة املعنونة "2013نُظمت يف عام 

" واليت أ عدها ابمللكية الفكرية يف صكوك الويبو بشأ ن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي

 .2016عام يف  ال س تاذ جميس أ اني

دلياًل عىل أ مهيهتا يف حتقيق خطة التمنية  ،2019املعارف التقليدية موضوع دورته لعام من وقد جعل املنتدى ادلامئ 

بت الويبو  2030املس تدامة لعام  براز هذه القضية املهمةاليت اعمتدهتا ال مم املتحدة. ورحَّ ت بنشاط يف ، وشاركابختيار ا 

 .ورةخالل ادل تكل القضيةمناقشة 

ىل مواصةل التعاون املمثر مع ال و  ىل مواصةل تعاوهنا املمتزي مع املنتدى شعوب ال صلية دلمع مصاحلها تتطلع الويبو ا  ورفاهها، وا 

 ادلامئ وأ مانته.

 ]هناية الرساةل[
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