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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

  
  العشرونو الرابعةالدورة 

        2012012012013333    أبريلأبريلأبريلأبريل    26262626ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     22222222جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

  تلخيص مقتضب للوثائق

  أالمانة من ٕاعدادوثيقة 

  والعرشين الرابعةو5ئق العمل ل/ورة   .ٔاوال

العرشين للجنة احلكومية اIولية املعنية و  الرابعةفF ييل تلخيص مقتضب للو5ئق املعدة ٔاو اجلاري ٕاعدادها ل/ورة  .1
) ٔاو "اللجنة احلكومية اIولية" �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة"

 عىل املوقع اسـتكاملهإاضافية فور  ئقالو5ئق فضال عن ٔاية و5 هذه. وسـتنرش لك وثيقة من 2013 ٔابريل 5 حىت
 .sp?meeting_id=28647http://www.wipo.int/meetings/en/details.j التايل:

 والعرشين الرابعةورة اIمرشوع جدول ٔاعامل  :WIPO/GRTKF/IC/24/1 Prov. 2الوثيقة 

  .احملمتل حتتوي هذه الوثيقة عىل البنود املقرتح تناولها يف اللجنة ويه مطروحة علهيا الع�دها .2

 اع�د بعض املنظامت: /224WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 

دوراهتا و  احلالية هتارفة مراقب مؤقت يف دو اليت طلبت من اللجنة اع�دها بصاملنظامت هذه الوثيقة ٔاسامء تورد  .3
  .ا ؤاهدافهاوغا£هتاخلاصة هبا  تفاصيل االتصالو ، املقب�

  مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية: صندوق التربعات: /324WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 

مجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة". وجاء فائدة ابو ل"صندوق تربعات الوي ، 2005، يف عام ٔانشأت امجلعية العامة للويبو .4
د ٔاهداف الصندوق وطريقة مع´، كام عدلهتا امجلعية العامة اليت حتدّ   WO/GA/32/6القرار �الستناد ٕاىل الوثيقةذ 
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الوثيقة ٕاىل تعيني ٔاعضاء ا¼لس ºستشاري للصندوق وحتتوي عىل معلومات عن  ت¹. وتشري 2010للويبو يف سبمترب 
اليت حتتوي عىل تفاصيل التربعات الواردة واجلهات ، املطلوبة إالعالميةذكرة املأالمانة. ٔاما  اسـهتلهتامح� مجع التربعات اليت 

  .WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4يف الوثيقة  موازٍ  رتد عىل حنوٍ ف ،املسـتفيدة

 حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد: /424WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 

 WIPO/GRTKF/IC/21/4الو5ئق ، 2012ٔابريل يف  املعقودةدورهتا احلادية والعرشين اللجنة، خالل  Æقشت .5
 WIPO/GRTKF/IC/21/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/21/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/21/5و

املعارف  "حاميةنص الوثيقة املعنونة  والتعليقات املدىل هبا ٔاثناء اجللسة العامة،عىل ٔاساس الو5ئق املذكورة ، ؤاعدت
ٔابريل  20ت¹ الوثيقة �لصيغة اليت اكنت علهيا عند اختتام اIورة يف قَدم ٔان تُ  وقّررت اللجنة. التقليدية: مرشوع مواد"

يف ت¹ الوثيقة  وُقدمت .WO/GA/40/7اردة يف الوثيقة ٕاىل امجلعية العامة للويبو لتنظر فهيا وفقا لوالية اللجنة الو  2012
، مبضمون الوثيقة 2012ؤاحاطت امجلعية العامة علام، يف ٔاكتوبر  .WO/GA/41/15املرفق �ء للوثيقة 

WO/GA/41/15  ،ٔان تستند اللجنة يف معلها ٕاىل مرفقات الوثيقة عىل ووافقت ومرفقاهتاWO/GA/41/15  وذ من
من  152واسـتجابة القرتاح العمل الوارد يف الفقرة . 2013يف عام تعقدها وضوعية خالل ثالث دورات م

 كوثيقة معل لهذه اIورة. WO/GA/41/15، ٔاعد املرفق �ء من الوثيقة WO/GA/41/18 الوثيقة

 توصية مشرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا: WIPO/GRTKF/IC/24/5الوثيقة 

ٔاثناء اIورة العرشين للجنة املنعقدة  ،ر£ والوال£ت املتحدة أالمريكيةكندا واليا�ن والرنوجي ومجهورية كو وفود قدمت  .6
". ووردت ت¹ التوصية يف توصية مشرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا"،2012يف فرباير 

، ٔاعادت WIPO/GRTKF/IC/20/10 من الوثيقة 855. ووفقا للفقرة .WIPO/GRTKF/IC/20/9/Rev الوثيقة
وُوزعت  2013ت¹ التوصية تقدميها ٕاىل اIورة الثالثة والعرشين للجنة اليت ُعقدت يف فرباير  شاركت يف رعايةالوفود اليت 
 واÛعّدت كوثيقة معل لهذه اIورة.الوثيقة من جديد الوفود ت¹ . وقدمت WIPO/GRTKF/IC/23/5 حتت الرمز

: اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة ٔامانة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح TKF/IC/24/6WIPO/GRالوثيقة 
  الرباءات عن خطأ وºمتثال لٔالنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع

7. Iمجهورية ، شاركت وفود الوال£ت املتحدة وكندا واليا�ن و 2013ورة الثالثة والعرشين للجنة املنعقدة يف فرباير ٔاثناء ا
اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأ وºمتثال لٔالنظمة كور£ يف رعاية 

. وأعادت الوفود اليت شاركت WIPO/GRTKF/IC/23/6 . وورد ذ ºقرتاح يف الوثيقةاحلالية للنفاذ وتقامس املنافع
 ل لهذه اIورة.يف رعاية ºقرتاح تقدميه كوثيقة مع

توصية مشرتكة بشأن اسـتخدام قواعد البياÆت ٔالغراض امحلاية اIفاعية للموارد : WIPO/GRTKF/IC/24/7الوثيقة 
  الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

، ٔاثناء اIورة الثالثة والعرشين للجنة املنعقدة ر£ والوال£ت املتحدة أالمريكيةوفود كندا واليا�ن ومجهورية كو شاركت  .8
توصية مشرتكة بشأن اسـتخدام قواعد البياÆت ٔالغراض امحلاية اIفاعية للموارد الوراثية واملعارف ، يف رعاية 2013يف فرباير 

قرتاح من . وقدمت ت¹ الوفود WIPO/GRTKF/IC/23/7º . وورد ذ ºقرتاح يف الوثيقةالتقليدية املرتبطة هبا
 جديد كوثيقة معل لهذه اIورة.
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  والعرشين الرابعةو5ئق ٕاعالمية ل/ورة   .5نيا

  .: قامئة �ملشاركني/Prov /INF/124WIPO/GRTKF/IC.الوثيقة 

  .والعرشين للجنة الرابعةسـيوّزع مرشوع قامئة �ملشاركني يف اIورة  .9

  : تلخيص مقتضب للو5ئقWIPO/GRTKF/IC/24/INF/2 Rev.الوثيقة 

  الوثيقة خارج إالطار الرمسي لتسـتدل اللجنة هبا عىل و5ئقها.ٔاعدت هذه  .10

  والعرشين الرابعة: مرشوع برÆمج اIورة /INF/324WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 

لتناول لك بند حممت�  يةزمن فرتة د دّ حي معل مقرتح هذه الوثيقة برÆمج تقدمطلب اللجنة يف دورهتا العارشة، اسـتجابة ل .11
، ذ أن التنظمي الفعيل لعمل اللجنة يبقى يف عهدة طابعا ٕارشاد£ فقطالربÆمج مرشوع يس يكتل. و من بنود جدول أالعام

  الرئيس وأعضاء اللجنة وفقا للنظام اIاخيل.

تربعات لفائدة امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة: مذكرة ٕاعالمية صندوق ال  :/INF/424WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 
  عن التربعات وطلبات اIمع

معل صندوق التربعات للجامعات أالصلية طريقة حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة حول  .12
اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا �لصيغة  WO/GA/32/6الصندوق يف مرفق الوثيقة  قواعدرد تو  .واحمللية املعمتدة

ت¹ املتعهد هبا وعن اIمع  وأ معلومات عن التربعات الواردة ضمن خصوصا وتت .2010الثانية والثالثني مث عّدلهتا يف سبمترب 
 املقدم ملمثيل امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة.الفعيل 

  مذكرة ٕاعالمية ملنرب امجلاعات أالصلية واحمللية: /INF/24WIPO/GRTKF/IC/5الوثيقة 

اللجنة اليت تلت اIورة السابعة بتنظمي دورات دورة من لك  اسـُهتلتقرار اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة، ل وفقا .13
دورات اللجنة الست عرشة السابقة. ويف لك من املنرب يف بداية  عن ٕاحدى امجلاعات أالصلية. وقد نُظم ممثلمنرب يرٔاسه 

ري الثقايف التقليدي لك دورة قدم ممثلو امجلاعات أالصلية واحمللية عروضا عن جتارب وشواغل جامعاهتم فF خيص أشاكل التعب
فاوضات اللجنة. وت¹ العروض متاحة عىل موقع الويبو واملوارد الوراثية ٔاو بشأن موضوع حمّدد يتعلق مب واملعارف التقليدية

وميكن النفاذ ٕالهيا  http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/ind_loc_com/index.htmlالتايل: 
لمنرب يف تيبات العملية املقرتحة ل أيضا عرب البوابة اخلاصة �مجلاعات أالصلية عىل موقع الويبو إاللكرتوين. وحتّدد هذه الوثيقة الرت 

  اIورة الرابعة والعرشين للجنة.

: القرارات اليت املعمتدة صندوق التربعات لفائدة امجلاعات أالصلية واحمللية: /INF/24WIPO/GRTKF/IC/6.الوثيقة 
 اختذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت اعمتدها ا¼لس ºستشاري

لس يتخذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت قد يعمتدها ا¼ية اللجنة بقرارات المتويل اليت س تبلغ هذه املذكرة إالعالم س  .14
 ºستشاري لصندوق التربعات لفائدة امجلاعات أالصلية واحمللية عىل هامش اIورة الرابعة والعرشين للجنة.
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واملوارد الوراثية  مرسد املصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية: /INF/24WIPO/GRTKF/IC/7الوثيقة 
  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية

أالمانة ٕاىل حتديث املسارد املتاحة يف ة يف دورهتا التاسعة عرشة "اللجندعت  .15
مرسد املصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية ؤاشاكل التعبري الثقايف '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 الوثيقة

الفكرية واملعارف مرسد املصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8 ) والوثيقة'التقليدي
مرسد املصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية واملوارد '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9 ) والوثيقة'التقليدية
 ".)، ومجعها لكها يف وثيقة واحدة وٕاصدار املرسد املوّحد كوثيقة معلومات ٔالغراض اIورة املقب� للجنة'الوراثية

ادر املتاحة عىل موقع الويبو اخلاص �ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري املص: /INF/24WIPO/GRTKF/IC/8الوثيقة 
 الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

وثيقة ٕاعالمية تصف �قتضاب املصادر املتاحة عىل موقع الويبو  ٕاىل ٕاعدادٔالمانة دعت اللجنة يف دورهتا العرشين ا .16
 هبدف دمع وتعزيز مشاركة املراقبني يف معلها.التقليدي واملوارد الوراثية اخلاص �ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف 

 [هناية الوثيقة]


