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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :مارس 2018

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة اخلامسة والثالثون

جنيف ،من  19اإىل  23مارس 2018
قرارات الدورة اخلامسة والثالثني للجنة

اليت اع متدهتا اللجنة
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قرار بشأأن البند  2من جدول ا ألعامل
انتخاب أأعضاء املكتب
بناء عىل الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا ،ابمس اجملموعة ابء ،واذلي أأيده لك من وفد اإندونيس يا ،ابمس مجموعة
أس يا واحمليط الهادئ ،ووفد اإكوادور ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،انتخبت اللجنة ،ابلإجامع
والزتكية ،الس يد اإاين غوس من أأسرتاليا ،رئيسا لها للثنائية  .2019-2018ولشغل منصيب انئيب الرئيس
يف الفرتة ذاهتا ،وبناء عىل الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا ،ابمس اجملموعة ابء ،واذلي أأيده وفد اإندونيس يا،
ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،ووفد اإكوادور ،ابمس مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب ،انتخبت اللجنة
الس يد يواك ليدس من فنلندا ،وبناء عىل الاقرتاح املقدم من وفد اإندونيس يا ،ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ،
واذلي أأيده وفد سويرسا ،ابمس اجملموعة ابء ،ووفد اإكوادور ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
انتخبت اللجنة الس يد فزيال شريي س يدهارات من اإندونيس يا.
قرار بشأأن البند  3من جدول ا ألعامل:
اعامتد جدول ا ألعامل
قدم الرئيس مرشوع جدول ا ألعامل املُع ّمم يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/35/1 Prov. 2.يك يُعمتد ،ومت اعامتده.

قرار بشأأن البند  4من جدول ا ألعامل:
اعامتد تقرير ادلورة الرابعة والثالثني
قدم الرئيس مرشوع تقرير ادلورة الرابعة والثالثني للجنة (الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/34/14 Prov. 3يك يُعمتد،
ومت اعامتده.

قرار بشأأن البند  5من جدول ا ألعامل:
اعامتد بعض املنظامت
أأرجئ النظر يف هذا البند اإىل ادلورة السادسة والثالثني.

قرار بشأأن البند  6من جدول ا ألعامل:
مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية
أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/35/3وWIPO/GRTKF/IC/35/INF/4
و.WIPO/GRTKF/IC/35/INF/6
وجشّعت اللجنة بشدّة أأعضاءها ومجيع الهيئات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحث ّهتا عىل الإسهام يف صندوق الويبو
للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية.
واقرتح الرئيس انتخاب ا ألعضاء الامثنية التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة
ابلزتكية :الس يدة عيل أي شاتو ،عضو مجعية أأمبورورو للتمنية الاجامتعية والثقافية (،)MBOSCUDAالاكمريون؛
والس يد نيلسون دي ليون اكنتويل ،ممثل مجعية قبائل كوان املتحدة من أأجل ا ألرض ا ألم ( ،)KUNAبامن؛ والس يدة ماراي
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ديل بيالر اإسكوابر ابوتيس تا ،مستشارة ،البعثة ادلامئة للمكس يك دلى مكتب ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية ا ألخرى
يف جنيف؛ والس يد اإفرين جاغديش جوجيا ،مستشار رئييس سام ،مكتب املدعي العام ،مكتب الوزير ا ألول ،توفالو؛
والس يد غزيز س يتشانوف ،سكرتري اثلث ،البعثة ادلامئة لاكزخس تان؛ والس يدة غريس سرتيبيكيس ،مديرة مساعدة،
قسم امللكية الفكرية ادلولية ،وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة ،أأسرتاليا؛ والس يدة بولينا شولبيفا ،منسقة ،مركز دمع
الشعوب ا ألصلية يف الشامل/املركز الرويس للتدريب يف جمال الشعوب ا ألصلية ( ،)CSIPN/RITCالاحتاد الرويس؛
والس يد جورج تيباغاان ،سكرتري اثن ،البعثة ادلامئة ألوغندا؛
ّ
وعني رئيس اللجنة الس يد فزيال شريي س يدهارات ،انئب رئيس اللجنة ،رئيسا للمجلس الاستشاري.

قرار بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل:
املوارد الوراثية
أأعدّت اللجنة ،استنادا اإىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/35/4نصا أخر بعنوان " وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية
وقررت اللجنة أأن حتيل ذكل النص ،ابلصيغة اليت ورد هبا يف اختتام
واملوارد الوراثية – النسخة املعدّ ةل الثانية (ّ .")Rev.2
النظر يف هذا البند من جدول ا ألعامل يف  23مارس  ،2018اإىل دورهتا السادسة والثالثني ،طبقا لولية اللجنة
للثنائية  2019-2018وبرانمج معلها لعام  ،2018كام جاء يف الوثيقة WO/GA/49/21
و أأحاطت اللجنة علام كذكل ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/35/5وWIPO/GRTKF/IC/35/6
و WIPO/GRTKF/IC/35/7و WIPO/GRTKF/IC/35/8وWIPO/GRTKF/IC/35/9
و WIPO/GRTKF/IC/35/INF/7وWIPO/GRTKF/IC/35/INF/8
و.WIPO/GRTKF/IC/35/INF/9

قرار بشأأن البند  8من جدول ا ألعامل:
خمصص
اإنشاء فريق ( أأفرقة) خرباء ّ
تنص ولية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف
خمصص ملعاجلة مسأأةل قانونية
أأو اللجنة) للثنائية  2019/2018عىل أأنه "جيوز للجنة املعارف اإنشاء فريق ( أأفرقة) خرباء ّ
أأو س ياس ية أأو تقنية حمدّدة" ،و أأنه "س ُتعرض نتاجئ معل الفريق (ا ألفرقة) عىل اللجنة للنظر فهيا" .وتشري ولية اللجنة أأيضا
اإىل أأنه "س يكون لفريق ( أأفرقة) اخلرباء متثيل إاقلميي متوازن وسيس تخدم مهنجية معل فعاةل" ،و أأنه "س يعمل فريق (أأفرقة)
اخلرباء خالل أأسابيع دورات جلنة املعارف".
خمصص يُعىن ابملوارد الوراثية ّ
منظام عىل النحو التايل:
واستنادا اإىل تكل اخللفية ،اتفقت اللجنة عىل أأن يكون فريق خرباء ّ

الولية
اخملصص دمع مفاوضات جلنة
اجللسة العامة للجنة املعارف يه هيئة التفاوض واختاذ القرارات .وسيتوىل فريق اخلرباء ّ
املعارف وتيسريها.
اخملصص املشورة والتحليل الالزمني بشأأن القضااي القانونية أأو الس ياس ية أأو التقنية ،مثل تكل الواردة
وس يقدم فريق اخلرباء ّ
يف قامئة القضااي الإرشادية املبيّنة يف املرفق .وس ُتدعى ادلول ا ألعضاء ،من خالل املنسقني ا إلقلمييني ،اإىل اقرتاح قضااي حمدّدة
اخملصص .وس يحدّد رئيس جلنة املعارف وانئباه قامئة القضااي احملدّدة من نمن الاقرتاحات املقدمة
يك ينظر فهيا فريق اخلرباء ّ
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من ادلول ا ألعضاء .وينبغي أأن تكون القامئة متوازنة وتكون قصرية ومر ِكزة بأأكرب قدر ممكن .وس يقدم رئيس جلنة املعارف
مرشوع القامئة اإىل املنسقني ا إلقلمييني للتعليق عليه وإاىل اخلرباء قبل اجامتع الفريق.
اخملصص اإىل اجللسة العامة للجنة املعارف يف ادلورة السادسة والثالثني لتكل اللجنة تقريرا عن
وس يقدم فريق اخلرباء ّ
نتاجئ معهل.
اخملصص ،اذلي س ُيقدم من قبل
وسينص جدول أأعامل ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف عىل تقرير فريق اخلرباء ّ
اخملصص أأو املشاركني يف رئاس ته ،ويُدرج يف تقرير ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف.
رئيس فريق اخلرباء ّ

التشكيل
س تكون لك مجموعة إاقلميية ممث ّةل بعدد أأقصاه أأربعة خرباء .وس ُيدعى الاحتاد ا ألورويب والبدلان متشاهبة التفكري اإىل ترش يح
خبريين ،دون متطلبات متويل اإضافية .وس ُيدعى جت ّمع الشعوب ا ألصلية اإىل ترش يح خبريين يف جمال الشعوب ا ألصلية
للمشاركة .ويشارك اخلبريان ،الذلان يُفضّ ل أأن يكوان متخصصني يف املوضوع ،بصفهتام الشخصية.
وس تدعو ا ألمانة اجملموعات ا إلقلميية والاحتاد ا ألورويب والبدلان متشاهبة التفكري وجت ّمع الشعوب ا ألصلية اإىل ترش يح ممثلهيم
يف غضون أأجل حمدّد ،حىت يتس ىن اختاذ الرتتيبات الالزمة.
وجيوز ل ألمانة أأن تدعو ،كحد أأقىص ،ثالثة خرباء من ا ألوساط الأاكدميية واجملمتع املدين والقطاع الصناعي للمساعدة يف أأعامل
اخملصص بطرق عدة مهنا ،مثال ،تقد م عروض والإجابة عىل ا ألس ئةل التقنية .وسيشارك هؤلء اخلرباء أأيضا
فريق اخلرباء ّ
بصفهتم الشخصية.
اخملصص.
وس ُيدعى رئيس جلنة املعارف وانئبيه اإىل حضور اجامتع فريق اخلرباء ّ

املوعد واملاكن
اخملصص املعين ابملوارد الوراثية يوم ا ألحد املوافق  24يونيو  2018يف املقر الرئييس للويبو جبنيف،
س يجمتع فريق اخلرباء ّ
يف القاعة  ،NB 0.107من الساعة  9:00اإىل الساعة .17:00

ال متويل
وفقا ملعادةل المتويل املتفق علهيا ألغراض مسار جلنة املعارف ،س ُت ّمول مشاركة ممث ّل واحد عن لك من  36بدلا (س بعة بدلان
من لك منطقة والصني) ألغراض ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف .وس ُيدعى املنسقون ا إلقلمييون ،اكلعادة ،اإىل
املموةل بعد ذكل اإىل ترش يح املمثلني املطلوب متويلهم للمشاركة
تقد م أأسامء البدلان املطلوب متويلها .وس ُتدعى البدلان ّ
يف جلنة املعارف.
املمولني حلضور جلنة
وس متنح الويبو للخرباء ممن ميثلون لك مجموعة إاقلميية يف فريق اخلرباء ّ
اخملصص ،ويكونوا مه املشاركني ّ
املعارف ،بدل معيشة يويم اإضافيا ابملعدل املعتاد املطبق ألغراض جلنة املعارف .ولن تغطي الويبو مرصوفات اخلرباء الخرين
أأو أأية مرصوفات اإضافية أأخرى.
ول ّ
اخملصص سابقة لجامتعات الويبو ا ألخرى.
يشّك هذا الرتتيب المتوييل اخلاص بفريق اخلرباء ّ
اخملصص مم ّولني من صندوق التربعات كام ّقرره اجمللس
وإاذا اكن خرباء الشعوب ا ألصلية املشاركون يف فريق اخلرباء ّ
الاستشاري أأو اكنوا من املتحدثني يف منرب امجلاعات ا ألصلية خالل ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف ،فاإن الويبو
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س متنح بدل معيشة يويم ابملعدل املعتاد املطبق ألغراض جلنة املعارف .ولن تغطي الويبو مرصوفات خرباء الشعوب ا ألصلية
الخرين أأو أأية مرصوفات اإضافية أأخرى.

اللغات
اخملصص الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية.
س تكون لغات معل فريق اخلرباء ّ

اخملصص أأو املشاركون يف رئاس ته
رئيس فريق اخلرباء ّ
س يقوم رئيس جلنة املعارف بتعيني الرئيس أأو املشاركني يف الرئاسة من نمن اخلرباء املشاركني قبل اجامتع فريق اخلرباء
اخملصص حىت يكون دلهيم الوقت الاكيف للتحضري.
ّ

الطابع غري الرمسي
اخملصص عرب البث الش بيك ،أأو من خالل تقارير كام هو احلال ابلنس بة اإىل اجللسة العامة
لن تُنقل وقائع اجامتع فريق اخلرباء ّ
للجنة املعارف.
اخملصص والامتناع عن اإبالغ امجلهور ،اإما مبارشة أأو يف
ويُطلب من مجيع املشاركني احرتام الطابع غري الرمسي لفريق اخلرباء ّ
اخملصص ،سواء بعبارات عامة أأو نقال عن
أأي وقت يف املس تقبل ،مبضمون أأو طبيعة املناقشات اجلارية يف فريق اخلرباء ّ
خرباء حمدّدين .ويشمل هذا التقييد النقل عن طريق تويرت واملدوانت الإلكرتونية واخلطوط الإخبارية وقوامئ
الربيد الإلكرتوين.

خدمات السكراترية
ستتوىل أأمانة الويبو تيسري عقد الاجامتع وتوفري خدمات السكراترية.

قرار بشأأن البند  9من جدول ا ألعامل:
أأية مسائل أأخرى
مل ُجتر أأية مناقشات يف اإطار هذا البند.

قرار بشأأن البند  10من جدول ا ألعامل:
اختتام ادلورة
اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود  2و 3و 4و 5و 6و 7و 8من جدول ا ألعامل يف  23مارس  .2018واتفقت عىل اإعداد
مرشوع تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة ،وتعمميه يف
أأجل أأقصاه  18مايو  .2018وس ُيدعى املشاركون يف اللجنة اإىل تقد م تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف
مرشوع التقرير قبل أأن تع َّمم الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل املشاركني يف اللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة
القادمة للجنة.
[ييل ذكل املرفق]

ANNEX

املرفق
املرفق
قامئة اإرشادية ابلقضااي احملدّدة
.1

قامئة املصطلحات املتعلقة ابلنص النافذ
أأ .املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية
ب .بدل املنشأأ
املورد
ج .البدل ّ
د .البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية
ه .الاخرتاع املستند بشّك مبارش اإىل
و .املوارد الوراثية/املواد الوراثية/املش تقات
ز .املصدر
ح .الاس تعامل

.2

املوضوع
أأ .هل ينبغي أأن ينطبق الصك عىل:
" "1أأي من حقوق امللكية الفكرية أأو فقط عىل احلق التعلق برباءة
ب .ابلإضافة اإىل املوارد الوراثية:
" "1املش تقات
" "2املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية

.3

الكشف
املسوغات
أأ.
ّ
ب .مضمون الكشف
ج .الاس تثناءات والتقييدات
د .عواقب عدم الامتثال

.4

تدابري العناية الواجبة/قواعد البياانت
[هناية املرفق والوثيقة]

