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 اليوم ادلويل للشعوب الأصلية يف العاملرساةل مبناس بة 

 2016أأغسطس  9جنيف، 

 فرانسس غري، املدير العام
 )الويبو( املنظمة العاملية للملكية الفكرية

ىل الاحتفال ابليوم ادلويل للشعوب الأصلية يف العامل)الويبو( تنضم املنظمة العاملية للملكية الفكرية   .التقدير والاحرتامببالغ  ا 

قامة نظام للملكية الفكرية ادلولية يتسم ابلفعالية  ويصب يف مصلحة امجليع مبا يف ذكل الشعوب  والتوازنوالويبو ملزتمة اب 
 الأصلية.

كجزء من هويهتا الأساس ية  وحتافظ علهيا وتطورها ةالتقليدي ةالثقافي وتعبرياهتاوتبتكر الشعوب الأصلية معارفها التقليدية 
الاجامتعي. ويركز برانمج معل الويبو دلمع الشعوب الأصلية عىل الأدوات املناس بة  هاوتالح  هارفاه تحقيق وكأساس زاخر ل 

 عىل برانمج الويبو ؤكدويملنع سوء اس تخدام الغري للمعارف التقليدية والتعبري الثقايف التقليدي. مس تقبال القامئة واملس تحدثة 
عالن من  31 ملادةا للشعوب الأصلية احلق يف احلفاظ أأن" ىلينص ع اليت بشأأن حقوق الشعوب الأصليةالأمم املتحدة ا 

 ".التقليدية وحاميهتا وتطويرها والس يطرة عىل تراهثا الثقايف ومعارفها التقليدية وتعبرياهتا الثقافية

هاا املوضوع يعكس و  هاا العام هو "الشعوب الأصلية واحلق يف التعل"م" اليوم ادلويل للشعوب الأصلية يف العاملوموضوع 
معلية ودورات  تاورشمبدأأ جوهراي وأأساس يا يف برانمج الويبو لبناء قدرات الشعوب الأصلية. ويشمل هاا الربانمج 

الشعوب الأصلية عىل بغية مساعدة  ومجموعة الأدواتاملوجزات وادلراسات  وتدريبات للتعمل عن بعد كام يتضمن توزيع
ن رغبوا يف ذكل محلاية  عىل حنو اسرتاتيجيوأأدواهتا اس تخدام مبادئ امللكية الفكرية   ةالثقافي وتعبرياهتامعارفهم التقليدية ا 

 .اخلاصة لتحقيق منفعهتم ةالتقليدي

قلميية  اتظمت الورشمفثال ن    ثمثلو الشعوب الأصلية مبا يف ذكلفهيا العديد من أأحصاب املصلحة  شاركاليت العملية ال 
)للبدلان املدعوون يف انميبيا )للبدلان الأفريقية املتحدثة ابل نلكزيية( ويف بامن )لبدلان أأمرياك الوسطى واجلنوبية( وساموا 

ضافية. وجاري ال عداد لورشة 2015اجلزرية يف احمليط الهادئ( يف  يف املغرب هاا العام للبدلان الأفريقية املتحدثة  ا 
الويبو  توفرهااليت تقدمة للتعل"م عن بعد لأعضاء الشعوب الأصلية املهمتني أأن يشاركوا جماان يف ادلورة امل ميكن نس ية. كام ابلفر 

عىل املوقع  املقبةل. وترد املعلومات عن ادلورات التقليدية والتعبري الثقايف التقليديامللكية الفكرية واملعارف  يف جمال
 الزماةلكام س تواصل الويبو تقدمي برانمج . http://www.wipo.int/academy/ar/index.htmlال لكرتوين للويبو عىل 

. وترد التفاصيل ذات الصةل عىل املوقع 2017الربانمج يف بداية زميل جديد وسيبدأأ  اذلي توج ابلنجاحللشعوب الأصلية 
 . http://www.wipo.int/tk/ar/index.htmlللويبو عىل  ال لكرتوين

هنا تندرج يف مسامهة أأوسع نطاقا تقدهما الويبو ختص  وبقدر ما لتحقيق خطة الأمم املتحدة هاه املبادرات الشعوب الأصلية فا 
عداد لضامن لعمل عىل نطاق املنظومةلالأمم املتحدة خطة و  2030 للتمنية املس تدامة لعام عالن ل مقاربة متسقة  ا  بلوغ غاايت ا 

 .2014لعام  لمؤمتر العاملي املعين ابلشعوب الأصليةترس يخا ل ِصيغالأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية اذلي 

http://www.wipo.int/academy/ar/index.html
http://www.wipo.int/tk/ar/index.html
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حامية املوارد الوراثية  تضمنكية الفكرية و معلية تطوير صك أأو صكوك قانونية تتعلق ابملل ويف الوقت ذاته تيرس الويب
اللجنة  ى ادلويل عرب املفاوضات اليت جترهياعىل املس تو عىل حنو متوازن وفعال التقليدي  بري الثقايفوالتع  واملعارف التقليدية

 للويبو.التابعة  املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوراحلكومية ادلولية 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةمن  18 ومتاش يا مع املادة دور الشعوب الأصلية ومصاحلها  ، انعكسا 
يف اخليارات الواردة يف مرشوعات النصوص اليت  ،بوصفهم أأحصاب مصلحة رئيس يني يف هاه املفاوضات احلكومية ادلولية

 لتسهيل مشاركهتم يف املفاوضات بصفة مراقب. أأقميتاليت الطرائق يف خمتلف صيغت حىت الآن و

ىل تطلع الويبو ت و   ن املمثر مع الشعوب الأصلية دعام ملصاحلهم احملددة ورفاههم.التعاو مواصةل ا 

 [هناية الرساةل]


