
 

 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سمرب 10: لا  2010 يد

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

  قرارات الدورة السابعة عشرة للجنة
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ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل2لب

 اعامتد جدول األعامل

ئقدم الريس  ثجدول األعامل كام هو معمم يف الويقة مرشوع ّ ّ 
WIPO/GRTKF/IC/17/1 Prov. 1العامتده، فمت اعامتده ّ. 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل3لب

سادسة اعامتد تقرير ادلورة   عرشةلا

تقرير  رشوع ا لقدم الريس  م ئ نة ّ للجاملعدل دلورة ا سادسة ّ ) WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov.2ثالويقة (عرشة لا
 .ّالعامتده، فمت اعامتده

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل4لب

نظامت بصفة مراقب  ملاعامتد بعض ا

نظامت املذكورة يف مرفق الويقة  يع ا نة ابإلجامع عىل اعامتد  ثوافقت ا مل مج مراقب  بصفة WIPO/GRTKF/IC/17/2للج
ثقايف: مؤقت، ويه ياء الرتاث ا لهد إ ح ية لفزنويال) ACRI ( األفريقيمع شعوب األ ية ا با واميااكت و ية أكوا صلو ل مجع ي  مجع

)APIVEN (متع املدين األنغويل ية ا ية من أجل  جملوا من ية والفكرية ) ADSCA (تمجلع ثقا ية ا فوجملس املااي  لللملك
)SAQIL NAÒJ(ية يدية والفوللكورمجلع وجامعة برلني احلرة وا ية واملعارف ا تقل ادلوية للموارد الورا ث  لل
)GRTKF Int. ( واجمللس األعىل للكريس)تيش ية برامج دراسة الفول) GCCEI() يإيو إ يولويج مجعو نوع ا بلكور وا لت ل

هامي ية الاي ألغراض ليف ا ية إدارة حقوق أصول ا بة و يولويج يف األرايض الر نوع ا مللكاحلفاظ عىل ا مجع ط ب لت الفكرية ل
(IPARM) يا ية لكولو ية األ نظمة الو ب وا صل ن ممل هادئ (ONIC)ط يط ا تاحف جزر ا ية  ل و حملم ية (PIMA)مجع مجع و

ية الفكرية  يا حلقوق ا بكة تزنا يكونني و با كو مللكسونكو ن شـ ي سـ ية (TIP-Net)ي يولو تجارة ا ج والاحتاد من أجل ا ب يةلل  .قاألخال

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل5لب

يةمشاركة ية وا متعات األ حملل ا صل  :جمل
تربعات لندوق ا  ص

نة علام   WIPO/GRTKF/IC/17/INF/4 وWIPO/GRTKF/IC/17/3 ابلواثئقللجأحاطت ا
 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/6و

بو  ندوق تربعات الو هام يف  متة من القطاعني العام واخلاص عىل اإل ئات ا يع ا نة األعضاء فهيا و يوجشعت ا ص ي مج سللج مله له ّ
يهللمجمتعا هام  متدة وانشدهتم ابإل ية ا ية وا فت األ س ملع حملل  .صل

ية شاري للعمل بصفهتم ا ية أسامؤمه يف اجمللس الا تا ية ا نة ابلزتية األعضاء الامث بت ا شخصواقرتح الريس وا ت ل ل ن ك للج لتخ سن : ئ
سايل، فا نايل أ يد ا تا ستسـ يا؛ وحصل نريويب،  ية الفكرية،  يا  هد  ن براءات يف  للملك ن يمع كي يابك يد  نا ه يورغ هريمان، لسـ

يف؛  يا  ثة ادلامئة ألملا نشار يف ا ن بع جبت ل ية مس ية الرباز شعوب األ هد ا ثةل  يلفور،  يو  نا يا فرانندا إ يدة لو يلوا صل ل مم ب سـ ي سـ معسـ ل
ية (INBRAPI)للملكية الفكرية  ثقا ية وا ية الاجامت بورورو  ية ا ثل  با،  يد موىس عامثن اندا ف؛ وا م لم ع من مجع مم للتسـ ل

(MBOSCUDA)تو يدة أ ن؛ وا هد لسـ يا اجلديدة اب نولو تاكر وا سؤوةل يف إدارة الا يلامن،  يغا  ملعيا أورورا أور ج لتك ب م ب ت ن
ية الفكرية  سة وحامية ا نا مللكالوطين لدلفاع عن ا ف يد بلامي، بريو؛ ) INDECOPI(مل تقا يرتي، مديرة ا يدة بويب سا لوا ل فسـ ل

ثقافة و نون بوزارة ا ية واألفالم وا ثقا لابملديرية العامة للقمي ا لفل يد نغوانغ سوانم شرياب، ف يا؛ وا ياحة جبااكرات، إندو سـا سـ لسـ ي نل
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ية  بال األ يات  ية احملافظة عىل  صلثل  سـ مجع نيمم هورية (NINPA)جن ثة ادلامئة  ميوروف، حملق اب يد امني  مجل، وا بع لسـ تل
يعمل كريس للمجلس الا .بأذريجان نة،  يفوف انئب ريس ا يد فالدمري يو يني ا نة  ئوقام ريس ا ئ لئ للج سـ سـ تع لللج  .ستشاريب

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل6لب

يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري /ل  يالفوللكورلتعأشاكل ا

نة  ياغة غري علامللجأحاطت ا يدي اذلي أعدته مجموعة ا ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا رشوع أحاكم املواد  نص  لص  تقل ل تع ب م لب ل
نة، شأهتا ا توحة اليت أ ية ا للجالر ن ناد إىل الويقة ملفمس ث ابال  ت خالل ادلورة،ّ كام عدلWIPO/GRTKF/IC/17/9ست

نص اذلي و سلهو ا نة أن لمتا نهتللجت ا نةمضاف صورة  ية  للج إىل تقرير ادلورة احلا نص . ل تاح ا نة أن  ست ا لوا ي للج لمت
بةل  نة يف دورهتا ا ملقكويقة معل  للج  ).2011 مايو 13 إىل 9من (ث

بديةل،  يارات والاقرتاحات ا يض عدد ا رشوع األحاكم وابألخص  يح  يا إىل مواصةل  لوابإلضافة إىل ذكل، و خل م ختفسع تنق
ها للجنة مدعت ا ية ئيسن ر شاورات غري ر يه  ساعدة ان مسأن جيري  م بةل ئبمب نة ا بل دورة ا يع الوفود  ملقمع  للجق من أجل مج

تكل املو يغة معدةل  لإعداد  نة") ئنص الريس"يف شلك (اد إن أمكن ّص نظر فهيا ا للجيك  بهتا،ت سب ر غ،   يف دورهتا ح
بةل  .ملقا

نة األمانة إىل أن تعد و ّدعت ا ُ شأن مرسدا للج يا  باصطال ثقايفح بري ا ية الفكرية وأشاكل ا لا لتع يحه مللك يدي و تت ا ثكويقة لتقل
نة كام أوىص بذكل الفريق العامل األول ما بني ادلورات يف تقريره امللخص معلومات  بةل  للجإىل ادلورة ا ملق

(WIPO/GRTKF/IC/17/8). 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل7لب

يدية  لتقلاملعارف ا

نة من األمانة أن تعد  ّبت ا للج رشوع الويقة طل ثيغة معدةل  مل ّص ًWIPO/GRTKF/IC/17/5  يقات تعلبني ا لت ّ
يح  رشة وأن  سابعة  تتوالاقرتاحات املقدمة خالل ادلورة ا ع يغة اجلديدة ل ثاين ما بني ادلورات املقرر لللفريق العاملصا ل ا

نة األمانة أيضا إىل . 2011 فرباير 25 إىل 21اجامتعه من  ُودعت ا يريات عىل للج ها تغأن تدخل  جتعلية الويقة حىت  ثن ب
ية  يدي بنأقرب إىل  ثقايف ا بري ا تقلويقة أشاكل ا ل تع لث نة ل يه أعالهللجالصادرة عن ا شار إ لكام هو  تكل  ّ، وأن تعد تقريرا عنم

يغة اجلديدة  ية الويقة يف ا يريات  ملا لص ث لبنتغ  .WIPO/GRTKF/IC/17/5ثلويقة رشوع ال

نة األمانة إىل أن تعد و ّدعت ا ُ ية الفكرية واملعارفللج شأن ا يا  مللكرسدا اصطال بح يحه م يدية و تت ا إىل ثكويقة معلومات لتقل
ثاين ما بني ادلورات كام أوىص بذكل الفريق العامل األول ما بني ادلورات يف تقريره امللخص  لالفريق العامل ا

(WIPO/GRTKF/IC/17/8). 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل8لب

ية  ثاملوارد الورا

يح صورا من  نة من األمانة أن  ست ا تتا للج ية مجيع لمت ثالث ما بني ادلورات املقرر اجامتعه إملعنالواثئق ا لىل الفريق العامل ا
ية2011 مارس 4فرباير إىل  28من  تا ل، مبا فهيا الواثئق ا  WIPO/GRTKF/IC/8/11: ل

 WIPO/GRTKF/IC/11/11و WIPO/GRTKF/IC/11/10و WIPO/GRTKF/IC/9/13و
 WIPO/GRTKF/IC/17/10وWIPO/GRTKF/IC/17/7  وWIPO/GRTKF/IC/17/6و
 WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10 و WIPO/GRTKF/IC/17/11و
 WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12و WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11و
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تعلقة ابملوارد  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13و شف ا ية عن رشوط ا بو ا مل ابإلضافة إىل دراسة الو لك ن لتقي
يدية  ية واملعارف ا تقلالورا بو رمق (لث يشور الو  ).786من

ية ادلوية  نة احلكو شاركني يف ا نة ا لودعت ا للج مل ثالث ما بني ادلورات يف امللج نظر الفريق العامل ا بني يف أن  للرا ي غ
ية عىل تعليقاهتم  تا يقات  بإىل تقدمي  ك ية تعل نيع الواثئق ا ناير 14قبل ملعمج ست من األمانة 2011ي  تكل تتيح أن أيضا لمت، وا

يقات  ثالث ما بني ادلوراتلتعلا  .لللفريق العامل ا

شة لك من  نا ناسب  ثالث ما بني ادلورات، بطريقة مرنة، الوقت ا نة أن يكرس الفريق العامل ا ست ا قوا مل مل ل للج ّمت ل
نني عىل  بادئ ويومني ا يخصص يوما واحدا عىل األقل لألهداف وا يارات،  بادئ وا ثاألهداف وا مل خل ّمل ياراتف  .للخاألقل 

نة  بادئ أوال أيضا للجوارتأت ا ثالث األهداف وا ناقش الفريق العامل ا ملأن  ل يامثي يارات اث ن ا  .خل

نة اقرتحت و ثالث ما بني ادلورات ّأن يعد للجا ية الفكرية واملوارد مرشوع لالفريق العامل ا بادئ  للملكنص األهداف وا مل ّ
رشوع قامئة  ية و مالورا ية قدر خبث يات  يهنا تو ية، و ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا بل  نة ا نّصيارات معل ا ص تضم ث ب مللكللج ملق

شار إلهيا، اإلماكن،  تعلقة هبا وا يقات ا ملعىل أن يراعي يف ذكل لك الواثئق وا مل يل لتعل نص والقامئة وأية حيوأن  ّرشوعي ا ل م
بةل نة ا ية إىل دورة ا يات  ملقتو للج نص  .ص

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل10لب

تام ادلورة  ختا

نود  شأن ا نة قراراهتا  متدت ا با ب لللج سمرب 10 من جدول األعامل يف 8 و7و 6و 5 و4 و3 و2ع واتفقت عىل . 2010ي د
ميه  نة، و يع املداخالت اليت متت يف ا تفق علهيا و توي عىل نصوص هذه القرارات ا تايب  رشوع تقرير  تعمإعداد  للج مج مل حي ك م

ية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف .2011 فرباير 18قبل  تا يحات  نة إىل تقدمي  شاركون يف ا يدعى ا ب و ك تصح للج مل سـ
بل أن تعمم ا تقرير  لرشوع ا ل َّم نةق بةل  نة الحقا العامتدها يف ادلورة ا تقرير عىل أعضاء ا رشوع ا ية  للجيغة الهنا للج ل مل ئ  .ملقص

 

 ]ثهناية الويقة[

 


