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عمل اللجنة  املراقبني يف مشاركةمشروع دراسة بشأن 
احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 

   واملعارف التقليدية والفولكلور

  ملخص عملي

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية  سـمعلومات أسا

بو يف دورهتا  .1 ية العامة للو يوافقت ا رشي (األربعنيمجلع نعقدة يف الفرتة من )نلعادلورة العادية ا مترب إىل26مل ا  سب 
توبر  5 نة 2011كأ يدية للج عىل جتديد والية ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع م

نة (والفوللكور نة إىل 2013.1-2012للفرتة ) للجا بو أيضا ا ية العامة للو للج ودعت ا ي نظرمجلع إجراءاهتا هبدف يف  لإعادة ا
هام إجيايبتعزيز " بنيمن امل سإ ها" قرا سامهة . معليف  شأن  بو إعداد دراسة  تعراض، طلب من أمانة الو سري هذا الا مو ب ي سـ ُي لت

نة بني يف معل ا للجاملرا تكل ادلراسة أن حتدد . ق بغي  بو،  ية العامة للو لووفقا لقرار ا ي متةل"ينمجلع يارات ا ية وا حملاملامرسات احلا خل " ل
 2.يف هذا الصدد

رشوع ادلراسة، عىل حن .2 تعرض  مو بني يف يسـ سامهة املرا ية  يات احلا بو، املامرسات واآل ية العامة للو ته ا قو ما  مل ل ل ي مجلع طلب
نة  هاهمللجمعل ا تعزيز إ متةل  يارات ا سوحيدد ا ل نادا إىل املعلومات الوجهية  يف ذكل اإلجيايبمحملخل شاركنيست ا  يف ملالواردة من ا

                                                 

 ..WO/GA/40/19 Provث من الويقة 180الفقرة  1
نص الاكمل للقرار يف الفقرة  2  .WO/GA/40/7ث من الويقة 16ليرد ا
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نة عن طريق  هامات إرسالللجأشغال ا ناء إىل األمانة س إ مأ نادا كذكل إىل أحباث األمانة عن املامرسات ث يقات، وا ستسار ا لتعل
ية نظامت غري احلكو تحدة وا تابعة لألمم ا نظامت األخرى ا بني يف معل ا شاركة املرا يدة  ما ملق مل ل مل مل  .جل

تاح ابللغات  .3 رشوع ادلراسة وهو  يص معيل  شأن اللغات، فإن هذه الويقة يه  بو  ياسة الو يا مع  مومتا مل تلخ ث ب ي سـ شـ
س تحدةلا ية يف األمم ا ملت الر ية وميكن ألي دوةل . مس تاحة ابللغة اإلنلكزيية كويقة غري ر رشوع ادلراسة  سخة الاكمةل  مسوا ث من مل ل

تحدةاعضو أن تطلب ترمجهت ية يف األمم ا ست الر مل إىل أي لغة من اللغات ا مس تكون الرتجامت جاهزة يف أقرب وقت . ل سـو
ن ية  للجممكن بعد انهتاء ادلورة احلا  .ةل

يارا تعزيز تللخملخص  متةل  ل ا نةمشاركة حمل هاهمم اإلجيايب يف معل ا بني وإ للجاملرا س  ق

رشوع ادلراسة .4 ية الواردة يف  ية وا يارات الر محيدد هذا اجلزء بإجياز ا لعمل سـ يل وميكن . ئيخل يارات معروضة  تفصوا بخل
بات اإلدارية الرضوري نة يف ذكل، بوضع الرت بت ا تييف األمانة، إن ر للج غ يذهاتلك يةلتنفة  ً بطريقة أكرث  يةً وكفاءةمعل ً وفعا  من ل

تلكفة قدر اإلماكن ليث ا متويل .ح بو  لل ولن يرتتب عن أي من الاقرتاحات املعروضة أدانه أي متويل إضايف من الو  املرصودي
ية للفرتة  ست ابلرضورة بدائل ولك). 4الربانمج  (2013-2012نيف الربانمج واملزيا يارات احملددة  يوا بارها لخل عتن ميكن ا

تاكمةل" رزمة"  .ملمن اخلطوات ا

بني: 1 الاقرتاح ئات املرا تلف  يح العالقة مع  قتو ف خم  ض

ئات  .5 مية  شاركة  شأهتا  نذ  نة  سم معل ا لفا قم مب ن للج نظامت متنوعةت ية وا ئات والربامج األ بني، ومن ذكل ا مل من املرا مم لهي ق
متع املدين والقطاع اخلاص  نظامت ا ية و جملغري احلكو م سنيضافة إىل إم يعة احلالئيأحصاب املصلحة الر شعوب بطب  ل، أي ا

نظامهتا ية و ية وامجلاعات ا ماأل حملل نظمي شؤوهنا وحتديد هويهتا، فقد يكون من . صل متع املدين يف  نظامت ا تومع احرتام حق  جمل م
نة، اإلقر يقة اليت متر هبا مداوالت ا ية، يف هذه املرحةل ادل ية ا نا يد من ا للجا لعمل قل ح شاركني ارملف بني ا ملنوع املرا ق   ومن مثة،بت

نة يح عالقة ا للجتو تلف ض يا إىل إرساء حوار جمدخم مع  بني  ٍئات املرا سع ق  .ف

ية وامجلاعات  .6 شعوب األ ثل ا نظامت اليت  رشوح أعاله بني ا تفريق املذكور وا صلويف هذا الصدد، ميكن مراعاة ا ل مت مل ملل
سؤوةل أماهما من هجة وا نظامت ا ية وا ملا مل ها من هجة أخرىحملل ية أو لصا شعوب األ ية العامةل مع ا حلنظامت غري احلكو صلم ل . مل

يات القامئة أو املقرتحة ية اآل رشو ية و تعزيز مصدا يدا  لوقد يكون ذكل  ع مل ق يةمف ية وامجلاعات ا شعوب األ شاركة ا حملل  صل ل  .مل

نظام .7 نة ا ية أو إجراء حتدد عربه ادلول األعضاء يف ا تطلب ذكل وضع آ ملوقد  للج ل ية ي شعوب األ ثةل  صلت ا لل ملم
سؤوةل أماهما ية وتكل ا ملوامجلاعات ا ئةل أكرث دقة إىل اسـامترات . حملل تحديد تكل عن طريق إضافة أ ية ا سري  سـوميكن  ل معل تي

نظامت اليت قدمت الطلب عن أهدافاملؤقتعامتد طلبات الا بني مل ا ية دامعة من املرا شطهتا والامتس واثئق إضا ق وأ ف اذلين ن
بني يف سـبق اعامت نة غدمه والرا شاركة يف دورات ا ثلني  للجإرسال  للم ية مم تا لا ية . كام هو مذكور أعالهل فومن أجل تعزيز شفا

شارية ذكل ية ا شاء آ نظر يف إ نة ا بات الاعامتد، ميكن  يال  ساقه وإجراء حفص أكرث  ته وا رشو ت اإلجراء و ل ن ل للج لطل تفص ت سي ع م
نة ئل إلكرتودامئة تعمل ما بني ادلورات وبوسا نظر فهيا ا يات  تو بات وتقدمي ا تعراض ا للجية ال ت ص ل لطل سـ انظر كذكل (لن

رشوع ادلراسة20 إىل 9الفقرات من   ).م من 
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رشاكة: 2 الاقرتاح تعاون بروح من ا لا  ل

بني، وال سـامي  .8 نظر يف تعزيز رشاكهتا أكرث مع املرا نة ا ققد تود ا ل ثلنيللج بني ا ملممع املرا ية وامجلاعات ق شعوب األ صل  لل
ثال أن تدعوحملا مية وذكل بوسائل مهنا  يكون عضوا يف مجموعات مهل ثل  يح  ل إىل تر مم ّكون من ُ اليت قد ت"ئأصدقاء الريس"شـ

شاراك أو . وقت إىل آخر سا  يكون ر بني  ثل عن املرا يح  نظام ادلاخيل، تر ثال  نا ابال نة كذكل، ر موميكن  ي ل مم شـ لل ت ه ئللج قم
ي بعض األفرقة العامةل الفر شاراك  عرسا  ل م ثاين ما بني ادلورات مي ياغة كام حدث يف الفريق العامل ا ثل مجموعات ا لة  لص انظر (م

رشوع ادلراسة27 إىل 24كذكل الفقرات من   ).م من 

يايس احلوار جتسـيد : 3الاقرتاح  شاركة املعززةلسـا ّعرب ا  مل

نظمي  .9 ية  بات احلا تعراض بعض الرت نظر يف ا نة ا تقد تود ا ل سـ ل لللج ية منابر تي شعوب األ صلا ية من أجل ل حمللوامجلاعات ا
تحاورتعزيز  شارك وا لا ناءلت نظم األمانة . لب ا يا، ميكن أن  نظم حا نابر اليت  توبدال من ا ل ت يةتحوارا"مل كجزء من " عل تفا

يضة حول موضوعات  شورة  نابر تقدمي معلومات و نة أن تطلب من ا نة وميكن  ية  مسـتفاإلجراءات الر م مل للج للج أو قضااي مس
نة يف سابقةللجحتددها ا بات املعدةل بإرساء حوار. ل دورهتا ا سمح الرت تيو بني ست نابر وادلول األعضاء واملرا شاركني يف ا ق بني ا مل مل

سجل  ّو رشوع ادلراسة39 إىل 37انظر أيضا الفقرات من (ذكل يف تقارير ادلورة سي  ).م من 

سقة للخرباء  احلصول عىلتيسري: 4الاقرتاح  شورة ا ن ا هاماهتمململ  سوإ

نة ا إن .10 شاركة يف معل ا ية ا ية وامجلاعات ا للجشعوب األ مل حملل صل هام يف ذكلقادرة عىل ل هاما قامي بفضل  العملساإل ما س إ
تحدايت ، لكهنا تواجه بعض قمية مشورةميكن أن يقدمه خرباؤها من  يهنا قةل اللا شاوريةاجامتعاتعقد لفرص بمن   بني ت 

بل انعقاد دوراو خرباهئا يهنم  يق فامي  قا ب نةلتنسـ سامح . للجت ا نظر يف ا نة ا لوقد تود ا ل ية خل بعقد اجامتعللج شعوب األ صلرباء ا ل
ية ملدة يومني بل دورة حمللوامجلاعات ا نظمه األمانة  ق  بريين من اخلرباء مقبةل ت بري واحد أو  شاركة  خنة، عىل أن متول  خ م َّللج

ية نظامت امجلاعات ا متدة من  نظمة  ثلون  حمللاملعرتف هبم اذلين  ممي بعة معم ية ا ثقا ية وا سـ من لك إقلمي من األقالمي الاجامت ل لع ف
تحدةمنتدىاليت يعرتف هبا  يةمل األمم ا شعوب األ صل ادلامئ املعين بقضااي ا بني . ل ثيل ادلول األعضاء واملرا قوميكن دعوة  مم

بني شاركة يف الاجامتع بصفة مرا متدين اآلخرين إىل ا قا مل شاورة بني اخل.ملع ثل هذه ا يف  مل وتاك ث يف ويقة الربانمج مرصودةرباء مل
ية للفرتة   2013.3-2012نواملزيا

بريةومن شأن ذكل .11 سامهة  سامه  ك الاجامتع أن  م ية يف ي ية وامجلاعات ا شعوب األ هام خرباء ا حملل يف تعزيز إ صل ل س
نة و شأن بعض القضااي أو أن للجمفاوضات ا ية  شورة من خرباء امجلاعات ا متس ا نة  بيح فرصة  حملل مل لتلللج املوضوعات اليت يت

بقا نة  سـحتددها ا يةوابإلماكن دعوة ا. مللج شعوب األ صلتدى ادلامئ املعين بقضااي ا ل تعاون ملن يف إطار اجامتع اخلرباء هذا ل إىل ا
رشوع ادلراسة44 إىل 40انظر الفقرات من (ودمعه دعام قواي   ).م من 

                                                 

ية للفرتة  3 نويقة الربانمج واملزيا تايل2013-2012ث تاحة عىل الرابط ا ل   :م
>http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf< 
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يدين الوطين وا: 5الاقرتاح  مييلصعتعزيز احلوار وإذاكء الوعي عىل ا  قلإل

تلفة عرب  .12 ناطق  ية يف  ية وامجلاعات ا شعوب األ ية ا متدين، فإن أ بني ا سـيب لعدد املرا خمرمغ الارتفاع ا حملل صل ل ب من غلق ملع ل
ست عىل عمل  نةاكفليالعامل  بقلام تكون لو. للج بعمل ا شاركنيقلمرا يا  نيمل ا نةلحا تعداد ة القدرللجيف دورات ا سـ عىل الا

ميي أو لكهيامللمفاوضات عرب عقد اجامتعات  يد الوطين أو اإل قلحتضريية عىل ا نة دعوة ادلول األعضاء إىل . لصع للجوقد تود ا
متدين ولفائدهتم، وال سـامي  بني ا ية أو لكهيام مع املرا ية أو إ شاورات و ملعنظمي  ق مي ن م قلت ية وامجلاعات ممثيلمع ط شعوب األ صل ا ل

ية يس دلهيا أي متويل . حمللا تقين لها امتعات ولكن ميكهنا أن تقدم  الاجلتكللواألمانة رمبا   من 50 و49انظر الفقرتني (لادلمع ا
 ).مرشوع ادلراسة

شاركة: 6الاقرتاح   مبارشة متقوية ادلمع املايل ووسائل ادلمع األخرى من أجل 

نة  .13 تربعات، قد تود ا بو  ندوق الو للجفامي خيص  لل ي ندوق يفص نظر يف اقرتاح إدخال تعديالت عىل قواعد هذا ا لصا  ل
شاء جملس سمح بإ بو مبا  ية العامة للو بةل  نادلورة ا ي ي للجمع شاريملق نة ويعمل فامي بني ادلورات ست ا للج للك والية من والايت ا

ية سق لقواعده، إضافة . نعرب الوسائل اإللكرتو يذ ا ندوق وسمح اب سن درجة الكفاءة يف معل ا توذكل من شأنه أن  ي لص ملحي نفت ل
سا متويل عدملإىل متكني اجمللس من ا شد ا لة عىل إذاكء الوعي و رشوع ادلراسة36 إىل 28انظر أيضا الفقرات من (ح ). م من 

بات الاعامتد امئةادلستشارية لية الااآلامجلع بني وابإلماكن  ية  بطل ا يار الوارد يف الفقرة (ملعن  لسوذكل اجمل)  أعاله7خلا
 .ستشاريالا

نظر يف دعوة ادل .14 نة ا لوعالوة عىل ذكل، قد تود ا ية للج شعوب األ ثيل ا شاركة  صلول األعضاء جمددا إىل زايدة  ل مم م
ية  تضاء، يف الوفود الر سب الا بني اآلخرين،  ية واملرا مسوامجلاعات ا ح قحملل ية8 و7انظر كذكل الفقرتني (ق سـ من الويقة الر  ).ئيث

بادل املعلومات: 7الاقرتاح  تفاعل عرب  تتوسع ا  ل

نظر يف دعوة األمانة إىل .15 نة ا لقد تود ا ية وقت الغ إعادة إطالقللج سات إعال م  شاركنياء دجل بني ا مللفائدة املرا  وذكل ق
يوم األول من دور نةاتليف ا ية الوجهية واإلحاطة علام للج ا ية واإلجرا سائل املوضو يني اب بني ا يع املرا بار  ية إ ئ  ع مل ن مج ملعبغ ق خ

شورهتم  تفادة من  بون والا شغاالت والقضااي اليت يطرهحا املرا مابال سـ رشوع ادلراسة45ظر كذكل الفقرة ان(قن  ).م من 

 إذاكء الوعي وأدوات الاتصال: 8الاقرتاح 

تضاب ّ أن تعد، ألغراض ميكن لألمانة .16 ية تصف اب نة، ويقة إعال بةل  قادلورات ا م ثملق بو للج تاحة عىل موقع الو ياملصادر ا مل
يديةاخلاص اب يدي ولتقلملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ية واملوارد الورل شاركني يف . ثا ية ا ساعد هذه الويقة اإلعال ملو ث مت س

تاحة  تفادة أفضل من املواد ا تفادة ا نة، وال سـامي اجلدد، عىل الا ملدورة ا سـ سـ  من 55انظر كذكل الفقرة (للج
 ).ادلراسة مرشوع

يل معيل قصري، ابالعامتد عىلللجنة وميكن كذكل  .17 نوعةلأن تدعو األمانة إىل وضع د أخرى  مت ما صدر من مواد 
ها، بدا لوا نة وإجراءاهتست شأن جدول األعامل املوضوعي  للج  يةاب ية وامجلاعات ا شعوب األ ثلني  بني ا حملل لفائدة املرا صل لل ملم  ق

رشوع ادلراسة56 إىل 51 الفقرات من أيضاانظر (  ).م من 
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ية األخرى: 9الاقرتاح  ئات والربامج والواكالت األ تعاون مع ا ممتعزيز ا ي  لهل

شطة اليت تقوم هبا تتابع األمانة  .18 ثب األ نعن  ية األخرىك ئات والربامج والواكالت األ مما ثل لهي نتدى ملام يف هذا اجملال 
ية شعوب األ صلادلامئ املعين بقضااي ا نظمة العمل ادلوية ل سان و ية حلقوق اإل سا ية ا ل واملفو ن ل مض تحدة للرتية م نظمة األمم ا بو مل م

ثقافة  يوسكو(لوالعمل وا نا نظمة األغذية )ل يولويج وأمانة) الفاو( والزراعة مو نوع ا ية ا ب اتفا لت ل نظر . ، إىل غري ذكلق نة توقد  للجا
يب  تعاون حيف الرت ميي ولمبزيد من ا يد ادلويل واإل شرتك عىل ا ية يف القضااي ذات الاهامتم ا ئات األ تفاعل مع تكل ا قلا لصع مل مم ي لهل

شط ية ولفائدهتانوالقطري، مبا يف ذكل إذاكء الوعي وتكوين الكفاءات واأل ية وامجلاعات ا شعوب األ ية مع ا تدر حمللة ا صل ل  .يبل

ية ادلوية مدعوة إىل  .19 نة احلكو لإن ا مللج
تعزيز  يارات الواردة أعاله  نظر يف ا لا خل مشاركة ل

ها وإىل  هاهمم اإلجيايب يف  بني وإ معلاملرا س يق ق لتعلا
با نا يه اذلي تراه  تو سـعلهيا وتزويد األمانة اب مل  .ج
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