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ش ند بقرار   : من جدول األعامل2لبأن ا
 اعامتد جدول األعامل

ئقدم الريس  ثجدول األعامل كام هو معمم يف الويقة مرشوع ّ ّ 
WIPO/GRTKF/IC/19/1 Prov. 4العامتده، فمت اعامتده ّ. 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل3لب
نة اعامتد تقرير ادلورة  ثا ما  عرشةل

تقرير املعدل رشوع ا ّقدم الريس  لّ م نة ئ نة للج دلورة ا ثا ما ) WIPO/GRTKF/IC/18/11 Prov.2ثالويقة (عرشة ل
 .ّالعامتده، فمت اعامتده

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل4لب
نظامت  ملاعامتد بعض ا

نظامت املذكورة يف مرفق يع ا نة ابإلجامع عىل اعامتد  ملوافقت ا مج بصفة مراقب  WIPO/GRTKF/IC/19/2 ةث الويقللج
بوسواان: مؤقت، ويه تجملس كويدوم  تآزر األفريقي ) CERDI(ومركز ادلراسات واألحباث يف قانون غري املادي  ل لوثقافة ا

 .)Afro-Indigène(األصيل 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل5لب
ية ية وا متعات األ حمللشاركة ا صل تربعات :جملم لندوق ا  ص

نة علام   WIPO/GRTKF/IC/19/INF/4 وWIPO/GRTKF/IC/19/3 ابلواثئقللجأحاطت ا
 .WIPO/GRTKF/IC/19/INF/6و

نة  للجوجشعت ا ّشدة ّ ندوق تربعات ب هام يف  متة من القطاعني العام واخلاص عىل اإل ئات ا يع ا صاألعضاء فهيا و ي سمج مله له
يه هام  متدة وانشدهتم ابإل ية ا ية وا متعات األ بو  فالو س ملع حمللللمج صل  .ي

نة ابلزتية بت ا كواقرتح الريس وا للج نتخ يةئ شاري للعمل بصفهتم ا ية أسامؤمه يف اجمللس الا تا ية ا شخص األعضاء الامث ت ل ل لن : س
يد ياحة، انئب مدير، سول هادي، مش لسـا ثقافة وا سـوزارة ا شار جااكرات بوسات، لل يين مولر،  يد  يا؛ وا تأندو سـ مسسـ بن ل ي

شؤون  ية النالقانوية ولقانوين، إدارة ا سورسي  هد الفدرايل ا للملكادلوية، ا يملع ل يد روول ي، سورسافكرية، برنل لسـ؛ وا
هورية  ثة ادلامئة  سول ماتروس، ا ند يد  يف؛ وا هورية ابراغواي،  ثة ادلامئة  يس، سكرتري أول، ا مجلمر م مجل بعن يك سـ ن لبع ل جل تي

يا يقنوب أفر يف؛ ،ج هورية أذريجان،  ثة ادلامئة  ميوروف، ملحق يف ا تور امني  يف؛ وادل ن  ب بع ك جن مجلج ل يدة ديربا ت لسـوا
ية هاري، مدير شعوب األ يذي، جملس ا صل  ل يد لتنف ية؛ وا تحدة األمر سون، الوالايت ا يولويج،  تعامر ا سـال مل يك ب لسـ ن يكل

ية واجلزيرية  شعوب األ بحث  سة العمل وا صليس مالزيير، ريس مؤ لل ل س ئ يد (FAIRA)ل يا؛ وا سـ، ولونغااب، أسرتا نغوانغ لل
ية ئ، ريس، شريابسوانم  يات األ بال لصون القو صلية  ممجع بال(NINPA)ني يني  .ني، اكمتاندو،  نة  تعوقام ريس ا بللج ئ

شاري يعمل كريس للمجلس الا نة،  يفوف انئب ريس ا يد فالدمري يو تا ل للج سـ سسـ ئ ئ  .ل
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ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل6لب
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

ست  نة أن تقدملمتا َّا بري ا ("WIPO/GRTKF/IC/19/4 ثالويقة للج لحامية أشاكل ا يديلتع مرشوع : لتقلثقايف ا
بةل ") مواد للجكويقة معل إىل ادلورة ا تعاضة عن املواد . ةنملقث بغي الا سـو يارات املقرتحة 5 و3 و2 و1ين خل من الويقة اب ث

نة اجلارية  ية، كام قدمهتا إىل دورة ا يا بارات  يقات وا تصل هبا من  للجتكل املواد، إىل جانب ما  سـ سـ ت تعل ي ّل ُرسة أعامل ع ّ مي
يدة كمي كونويللتأشاكل ا يدي، ا ثقايف ا سـبري ا تقل ل لع تون -ل ندا(سـا يليوز نة أيضا أن تدرج الويقة بعد ). ن ست ا ثوا للج َمت ل
ها  ية العامة للوبومضن يلتعد نة إىل ا تقرير اذلي تقدمه ا يا مجلع للج نعقدة يف الفرتة من ل مترب إىل 26مل ا توبر5سب   .2011 ك أ

نة أيضا أن تقدم الويقة ست ا ثوا للج َّمت رشوع  ("WIPO/GRTKF/IC/19/9 ل تفكري يف  شاهبة ا بدلان ا هام ا مإ ل ت ملل س
يدي ثقايف ا بري ا شأن حامية أشاكل ا تقلاملواد  ل تع لب نة")ل بةل  للج كويقة معل إىل ادلورة ا  .ملقث

نة األمانة إىل و ُدعت ا تاحة يف للج سارد ا ملحتديث ا مرسد املصطلحات "( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 ثالويقةمل
ية ا يديئيسـالر ثقايف ا بري ا ية الفكرية وأشاكل ا تقلتعلقة اب ل تع لمل ل  WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8 ثالويقةو) "مللك

يدية"( ية الفكرية واملعارف ا تعلقة اب ية ا تقلرسد املصطلحات الر مل سـ لم مللكي ) "ئ
ية الفكرية واملوارد" (WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9 ثالويقةو تعلقة اب ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل سـ  ئيم

ية نة)"ثالورا بةل  رسد املوحد كويقة معلومات ألغراض ادلورة ا ها يف ويقة واحدة وإصدار ا ها  للج، و ث مل ملقث لك  .ّمجع

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل7لب
يدية  لتقلاملعارف ا

ست  نة أن تقدم الويقةلمتا ثا يدية ("WIPO/GRTKF/IC/19/5 َّللج  معل ثكويقة") مرشوع مواد :لتقلحامية املعارف ا
نة بةل  للجإىل ادلورة ا تعاضة عن املواد . ملق بغي الا سـو تكل املواد، إىل 6 و3 و2 و1ين يارات املقرتحة  ل من الويقة اب خل ث

يدية،  رسا أعامل املعارف ا نة اجلارية  ية، كام قدهما إىل دورة ا يا بارات  يقات وا تصل هبا من  تقلجانب ما  ي للج سـ سـ ت تعل لي ّع م ّ
يدة أندراي بويت لويس  با ن يا(لسـ يور ) مبكولو يكوال  يد  سـوا ن يسـ بغي أيضا أن تؤخذ ). كندا(لل ياسة العامة"ينو " لسـأهداف ا

ية العامة"وكذكل  تو بادئ ا جهيا ل يدية ("WIPO/GRTKF/IC/18/5ثالواردة يف الويقة " مل : لتقلحامية املعارف ا
بادئ املعدةل ّاألهداف وا ية ابلطريقة ذاهتا اليت")مل ل وتضاف إىل هذه الويقة احلا ياسة العامة" مت هبا إيراد ث " لسـأهداف ا

ية العامة"وكذكل  تو بادئ ا جهيا ل يدي ("WIPO/GRTKF/IC/19/4 ثيف الويقة" مل ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع : ل
 .")دمرشوع موا

نة أيضا أن تدرج الويقة ست ا ثوا للج َمت نة إىل WIPO/GRTKF/IC/19/5 ل تقرير اذلي تقدمه ا ها مضن ا للجبعد تعد ل  يل
ية ال بومجلعا نعقدة يف الفرتة من يعامة للو مترب إىل 26مل ا توبر 5سب   .2011ك أ

نة أيضا أن تقدم الويقة ست ا ثوا للج َّمت رشوع  ("WIPO/GRTKF/IC/19/10 ل تفكري يف  شاهبة ا بدلان ا هام ا مإ ل ت ملل س
يدية شأن حامية املعارف ا تقلاملواد  نةثكويقة معل") لب بةل  للج إىل ادلورة ا  .ملق

ند بقرار   : من جدول األعامل8لبشأن ا
ية  ثاملوارد الورا

ست  نة أن تقدم الويقة لمتا ثا ية الفكرية  ("WIPO/GRTKF/IC/19/6َّللج تعلقة اب بادئ ا مللكرشوع األهداف وا مل مل م
ية نة") ثواملوارد الورا نص اذلي قدمه إىل دورة ا ناء عىل ا نة وكام عدلت  بةل  للجكويقة معل إىل ادلورة ا ل ب للج ّث ِّ  اجلارية ملق

يد أاين غوس  ية، ا سـرسا أعامل املوارد الورا ث لي ّ يا(م يد همي ابندي ) لأسرتا ند(لسـوا نة )لها تعديالت اليت أجرهتا ا للج مع ا ل
سـهتا العامة نة أيضا أن تدرج الويقة. جليف  ست ا ثوا للج َمت تقرير اذلي  WIPO/GRTKF/IC/19/6 ل ها مضن ا لبعد تعد يل

ية العامة  نة إىل ا مجلعتقدمه ا نعقدة يف الفرتة من للج مترب إىل 26ملا توبر5سب   .2011 ك أ
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تعلق ابلويقة ثوفامي  ية الفكرية واملوارد  ("WIPO/GRTKF/IC/19/7 ي شأن ا بل  مللكيارات العمل يف ا تق بخ ملسـ
ية نة من األمانة أن تعد ا")ثالورا ست ا ل، ا للج ّمت ئة جمي ل شار إلهيا يف ا شطة ا ية لأل لفيغة الهنا مل ن ئ خيارات حول قضااي ("ص

نصف والعادل نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا ملا مل ب مل ل سب تثابر عىل و") مللك مترار  ححتديهثا اب سـ
نة مبعلومات عهنا يف لك دورةّأن تزتود املطلوب، و يد إص. للجا ست من األمانة أن  تعوا دار لمت

ئة ألف WIPO/GRTKF/IC/19/7 ثالويقة ية("لف، مبا فهيا ا ية للموارد الورا ثيارات حول امحلاية ادلفا ع ئة ابء ") خ لفوا
شف(" لكيارات حول رشوط ا نةثكويقة معل ") خ بةل  للجلدلورة ا  .ملق

نة أيضا أن تقدم الويقة ست ا ثوا للج َّمت شاهبة ا ("WIPO/GRTKF/IC/19/11 ل بدلان ا هام ا لإ ت ملل األهداف تفكري يف س
رشوع  ية و شأن حامية املوارد الورا بادئ  موا ث ب يدي املواد مل يةبشأن حامية لمتها بةل ثكوي") ثاملوارد الورا ملققة معل إىل ادلورة ا

 .للجنة

ند  شأن ا بقرار   :من جدول األعامل 9لب
ي ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا بو احلكو نة الو ثسامهة  ن ل ي جل مللكم يدية ملعم لتقلة واملعارف ا

ية يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  منوالفوللكور يف  ص لتيع  تنف
ند نة نقاشا حول هذا ا بأجرت ا ند وإدراجه مضن بياانت ّوقررت إعداد . لللج نة ّاذلي تقدمه تقرير لالبيف إطار هذا ا للجا

نعقدة يف الفرتةل بو ا ملية العامة للو ي مترب إىل 26  منلجمع توبر 5سب  ية العامة 2011 كأ يا مع القرار اذلي اختذته ا مجلع، متا شـ
بو يات 2010  عاميللو تعلق بآ ل فامي  يةي منيق جدول أعامل ا لتسـ  .تن

ند  شأن ا بقرار   :من جدول األعامل 10لب
بل  ملقالعمل ا

يعقد  ها اذلي  تايل يف اجامت بو ابختاذ القرار ا ية العامة للو ية ا نة عىل تو سـاتفقت ا ل ي مجلع ص عللج
توبر 5 إىل بمتربس 26 من  :2011 كأ
يهنإذ تض" بو نصب  ية العامة للو عع ا ي بو مجلع نة الو ية، توافق عىل جتديد والية  يات جدول أعامل ا يا تو جل من لتص

تايل نحو ا يدية والفوللكور عىل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا لاحلكو ل تقل ث ن لل مللكملع  :م
نة، خالترسع )أ (  بةل الفرتةل للج ا تدايت أخرى، )2013-2012(ملق ا من، ودون إخالل ابلعمل اجلاري يف 

توصل إىل اتفاق حول نص ند إىل نصوص هبدف ا لها وبارش مفاوضات  تت  لصك قانوين )أو نصوص (تسمعل
لأو صكوك قانوية دوية(دويل  ب) ن يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعتضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا تقل لث ري ل

يدي ثقايف ا تقلا  .لل
بني )ب( ّوكام هو  نة برانمج معل حمدد]اجلدول أدانه [ يفم بع ا للج،  يب معل حممكة ا بوضوح قامئاسـتت ل عىل أسا

ية ادلوية وثالثة . 2013-2012 الفرتةيف  نة احلكو نظمي أربع دورات  يا  بد لويكفل هذا الربانمج  للج ت مئ م
يل يف بر ية، كام ورد اب تفصاجامتعات موا ليع نة، مع مراعاة ض بل اخلاص هبذه ا للجانمج العمل يف ا ملسـتق

ية  ية العامة يف) د(عالفقرة الفر تفات ا تعلق بإماكية ا مجلعفامي  ل ن ية2012 ي  .ف إىل رضورة عقد اجامتعات إضا
نة يف ويكون حمور )ج( نة ومرتكزا ع 2013-2012 الفرتةللج معل ا يع للجىل العمل اذلي أجنزته ا جبمتعني  يسـ

بو، مبا يف ذكل الواثئق واثئق مع  WIPO/GRTKF/IC/19/4يل الو
 WIPO/GRTKF/IC/19/7 وWIPO/GRTKF/IC/19/6 وWIPO/GRTKF/IC/19/5و

ية أخرى يقدهما  سامهة  نصوص وأي  شأن املفاوضات القامئة عىل ا نة  نصاليت شلك أساس معل ا م ل ب للج ت
 .األعضاء
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ية العامة عام )د( نة أن تقدم إىل ا متس من ا مجلعو للج  يضمن امحلاية أو أكرث لصك قانوين دويل أو أكرث ا نص2012 يل
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلالفعاةل للموارد الورا ل تع تقل لث ل ية العامة يف. ل تأخذ ا مجلعو  سـ

نص اب 2012 عام لبارها ا نصوص(عت سأةل عقد مؤمتر دبلومايس ) لأو ا تقدم احملرز وتدرس ذكل، وبت يف  موا تل
ن يةستو تعلق ابملزيا ية، مع مراعاة اإلجراء ا نظر يف رضورة عقد اجامتعات إضا مل  .ف

نة بزتويد ادلول األعضاء مبا يلزم من اخلربة  )ه( ساعدة ا متر يف  تب ادلويل أن  ية العامة من ا متس ا للجو م سـمجلع يتل ملك
بدلان األقل منوا بأجنع طريقة ووف ية وا نا بدلان ا شاركة اخلرباء من ا لومتويل  ل ل تادةمم يغة ا ملعقا   .للص

نة إىل مراجعة إجراءاهتا يف هذا الصدد )و( ية العامة ا ية، تدعو ا بني بطريقة إجيا سامهة املرا للجوتعزيز  مجلع ب م . قل
متةل يارات ا ية وا بني املامرسات احلا ية العامة من األمانة إعداد دراسة  ست ا سري هذه املراجعة، ا حملو خل ل ت مجلع مت لي  ".لت

 

تارخي شاط لا  لنا

رشون  2012رباير ف ية ادلوية للجنة لعادلورة ا لاحلكو ية(م إجراء ). ثاملوارد الورا
يارات من  نصوص مع الرتكزي عىل دراسة ا خلمفاوضات قامئة عىل ا ل

يل الواردة يف  تفا رشوع نص قانوين وفق ا صأجل  ل م
نص، . WIPO/GRTKF/IC/19/7 ثالويقة ند إعداد هذا ا لو ع

تأن يف نصوص قدهم نة  ٍنظر ا ب للج  أايم 8املدة . ا األعضاء سابقاست
بت  .لسمبا فهيا يوم ا

رشون  2012مايو /أبريل ية ادلوية للجنة لعادلورة احلادية وا لاحلكو املعارف (م
يدية ية، أي موضوع امحلاية 4الرتكزي عىل ). لتقلا سـ مواد أسا

ناءات يدات والا ها وا يدين مهنا ونطا ثوا ق سـتتف تقي لسـ  .مل

ية 2012ليويو  ثا نادلورة ا رشون ل ية ادلوية للجنة لع وا لاحلكو بري (م لتعأشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا ية، أي4  الرتكزي عىل).لل  موضوع امحلاية سـ مواد أسا

ناءات يدات والا ها وا يدين مهنا ونطا ثوا ق سـتتف تقي لسـ  .مل

بو 2012سبمترب  ية العامة للو يا  مجلع

رشون 2013 ثة وا ثا لعادلورة ا ل نة ل ية ادلويةللج  لاحلكو نظر . م يف قرار لا
نص  ية العامة والاطالع عىل العمل اإلضايف املطلوب إلمتام ا لا مجلع

نصوص(  ).لأو ا



 

6  

ند  شأن ا بقرار   :من جدول األعامل 11لب
 أية شؤون أخرى

ند  .لبمل ترد أي مداخالت يف إطار هذا ا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل12لب
تام ادلورة  ختا

نود  شأن ا نة قراراهتا  متدت ا با ب لللج واتفقت . 2011 ليويو 22من جدول األعامل يف  10و 9و 8 و7و 6و 5 و4 و3 و2ع
يع املداخالت  تفق علهيا و توي عىل نصوص هذه القرارات ا تايب  رشوع تقرير  مجعىل إعداد  مل حي ك ميه خاللم نة، و تعم ا للج

مترب30قبل  ية عىل مداخال.2011 سب  تا يحات  نة إىل تقدمي  شاركون يف ا يدعى ا ب و ك تصح للج مل هتم كام يه مدرجة يف سـ
نة بةل  نة الحقا العامتدها يف ادلورة ا تقرير عىل أعضاء ا رشوع ا ية  يغة الهنا بل أن تعمم ا تقرير  للجرشوع ا للج ل مل ئ لص ل ملقم  .َّق
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