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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو اخلامسة الدورة

ىل  19جنيف، من   2018 مارس 23اإ
 
 

 تلخيص مقتضب للوثائق

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 والثالثني مسةاخلاواثئق العمل لدلورة  أأول

عدادها لدلورة  .1 للجنة احلكومية ادلولية املعنية  والثالثني اخلامسةفامي ييل تلخيص مقتضب للواثئق املعدة أأو اجلاري اإ
. 2018 يناير 15 "( حىتجلنة املعارفجنة" أأو "ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"الل 

ضافيةوس ت    :فور اس تكاملها عىل املوقع التايل ،نرش لك وثيقة من هذه الواثئق فضال عن أأية واثئق اإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46369. 

 ادلورة اخلامسة والثالثني مرشوع جدول أأعامل: .WIPO/GRTKF/IC/35/1 Prov الوثيقة

 .حتتوي هذه الوثيقة عىل البنود املقرتح تناولها يف اللجنة ويه مطروحة علهيا لعامتدها احملمتل .2

 اعامتد بعض املنظامت: /235WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

هذه الوثيقة أأسامء املنظامت اليت طلبت من اللجنة اعامتدها بصفة مراقب مؤقت يف دورهتا احلالية ودوراهتا  تعرض .3
 .املقبةل، وتفاصيل التصال اخلاصة هبا وغاايهتا وأأهدافها

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46369
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 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية: صندوق التربعات: /335WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

وجاء ". ، "صندوق تربعات الويبو لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة2005يبو، يف عام أأنشأأت امجلعية العامة للو  .4
ىل الوثيقة اليت حتّدد أأهداف الصندوق وطريقة معهل، كام عدلهتا امجلعية العامة للويبو  WO/GA/32/6 ذكل القرار ابلستناد اإ

ىل تعيني أأعضاء اجمل. 2010يف سبمترب  وتقدم معلومات عام تبذهل الأمانة من  ل  سالستشاري للصندوقوتشري تكل الوثيقة اإ
أأما املذكرة الإعالمية املطلوبة، اليت حتتوي عىل تفاصيل التربعات الواردة . هجود بغية مجع الأموال لمتويل ذكل الصندوق

 .WIPO/GRTKF/IC/35/INF/4 واجلهات املس تفيدة، فرتد يف الوثيقة

 وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية: /435WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

ىل  30املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  الثالثني، يف دورهتا لجنةال أأعدت  .5 ىل 2016يونيو  3مايو اإ ، استنادا اإ
ية ، نصا أ خر بعنوان "الصيغة املراجعة الثانية للوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكر  WIPO/GRTKF/IC/30/4 الوثيقة

ىل دورهتا الرابعة والثالثني طبقا لوليهتا للثنائية حاةل ذكل النص اإ وبرانمج معلها  2017-2016 واملوارد الوراثية"، وقّررت اإ
ىل امجلعية العامة  WIPO/GRTKF/IC/34/4 . وأأتيح النص لدلورة الرابعة والثالثني للجنة يف الوثيقة2017 لعام وأأحيل اإ
علام  2017 وأأحاطت امجلعية العامة للويبو لعام. WO/GA/49/11 من الوثيقةيف املرفق الثالث  2017 لعام

، مبا يف ذكل مرفقاهتا، وقّررت أأن اللجنة "س تواصل ]...[، خالل ثنائية املزيانية املقبةل WO/GA/49/11 ابلوثيقة
ىل اتفاق حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية2018/2019 خالل بطبيعة ، ترسيع معلها هبدف التوصل اإ (، دون اإ

النتيجة )النتاجئ( فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 
 WIPO/GRTKF/IC/34/4، و"ستس تخدم]...[ مجيع واثئق معل الويبو، مبا فهيا "التعبري الثقايف التقليدي

، فضال عن أأي مساهامت أأخرى من ادلول الأعضاء، WIPO/GRTKF/IC/34/8و WIPO/GRTKF/IC/34/5و
طار الربانمج  أأِعدت  وقد ".4]...[ ونتاجئ معل أأي فريق )أأفرقة( خرباء أأنشأأته اللجنة وما يتصل بذكل من أأنشطة منجزة يف اإ

 بذكل القرار. لهذه ادلورة معال WIPO/GRTKF/IC/35/4الوثيقة 

تقرير عن جتميع املواد بشأأن قواعد البياانت املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف : /535WIPO/GRTKF/IC/ يقةالوث 
 التقليدية املرتبطة هبا

صدار تقرير )تقارير( جتّمع أأومن الأمانة " 2017المتست امجلعية العامة للويبو يف عام  .6 حتّدث فيه ادلراسات  اإ
أأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد  عن الأدوات والأنشطة املتعلقة بقواعد البياانت وعن واملقرتحات وغري ذكل من املواد

" ومعال بذكل القرار، س ت عد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، بغرض حتديد أأي جفوات.
 .WIPO/GRTKF/IC/35/5 الوثيقة

بشأأن أأنظمة الكشف املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف تقرير عن جتميع املواد : /6/35WIPO/GRTKF/IC الوثيقة
 التقليدية املرتبطة هبا

صدار تقرير )تقارير( جتّمع أأومن الأمانة " 2017المتست امجلعية العامة للويبو يف عام  .7 حتّدث فيه ادلراسات  اإ
أأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد  واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن الأدوات والأنشطة املتعلقة بقواعد البياانت وعن

" ومعال بذكل القرار، س ت عد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، بغرض حتديد أأي جفوات.
 .WIPO/GRTKF/IC/35/6 الوثيقة
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عالمية لدلورة  اثنيا  والثالثني اخلامسةواثئق اإ

 قامئة املشاركني: /INF/1 Prov.35WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

 .للجنة الثالثنيو  اخلامسةوّزع مرشوع قامئة املشاركني يف ادلورة س ي   .8

 تلخيص مقتضب للواثئق: /INF/235WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

 .اللجنة س تدل هبا عىل واثئقي  دت هذه الوثيقة خارج الإطار الرمسي ل أأعِ  .9

 والثالثني اخلامسة مرشوع برانمج ادلورة: /INF/335WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

اس تجابة لطلب اللجنة يف دورهتا العارشة، تقدم هذه الوثيقة برانمج معل مقرتح حيّدد فرتة زمنية حممتةل لتناول لك بند  .10
رشاداي فقط، ذكل أأن التنظمي الفعيل لعمل اللجنة يبقى يف عهدة . من بنود جدول الأعامل ويكتيس مرشوع الربانمج طابعا اإ

 .اخيلالرئي  وأأعضاء اللجنة وفقا للنظام ادل

عالمية : /INF/435WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة صندوق التربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة: مذكرة اإ
 عن التربعات وطلبات ادلمع

اعات الأصلية فائدة امجلحتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة حول طريقة معل صندوق التربعات ل .11
ابلصيغة اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا WO/GA/32/6  وترد قواعد الصندوق يف مرفق الوثيقة. متدةواحمللية املع 

وتتضمن خصوصا معلومات عن التربعات الواردة أأو تكل املتعهد هبا وعن ادلمع . 2010الثانية والثالثني مث عّدلهتا يف سبمترب 
 .احمللية املعمتدةالفعيل املقدم ملمثيل امجلاعات الأصلية و 

عالمية ملنرب امجلاعات الأصلية واحمللية: /INF/535WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة  مذكرة اإ

لت لك دورة من دورات اللجنة اليت تلت ادلورة السابعة بتنظمي  .12 وفقا لقرار اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة، اس هت 
حدى امجلاعات الأصلية والعرشين السابقة.  الس بع وراتمن ادل دورة نرب يف بداية لكوقد ن ظم امل . منرب يرأأسه ممثل عن اإ

وتكل . جلنة املعارفلك مناس بة، قدم ممثلو امجلاعات الأصلية واحمللية عروضا حول حمور حمّدد ذي صةل مبفاوضات  ويف
لهيا أأيضا من خالل  http://wipo.int/tk/en/igc/panels.html: العروض متاحة عىل موقع الويبو التايل وميكن النفاذ اإ

 وحتّدد هذه الوثيقة الرتتيبات العملية املقرتحة للمنرب يف ادلورة بوابة امجلاعات الأصلية املتاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
 .للجنة والثالثني اخلامسة

ق التربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة: القرارات اليت صندو : /INF/635WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة
 اختذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت اعمتدها اجملل  سالستشاري

غ هذه املذكرة الإعالمية اللجنة بقرارات المتويل اليت سيتخذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت قد يعمتدها اجملل  تبلّ  .13
 .للجنة والثالثني اخلامسة لصندوق التربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية عىل هامش ادلورةسالستشاري 

http://wipo.int/tk/en/igc/panels.html
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مرسد ابملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية : /INF/735WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة
 واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ىل حتديث املسارد املتاحة يف دعت اللجنة يف  .14 دورهتا التاسعة عرشة "الأمانة اإ
مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف )’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 الوثيقة

ية واملعارف ابمللكية الفكر  مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة)’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8 والوثيقة ‘(التقليدي
مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد )’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9 والوثيقة‘( التقليدية

صدار املرسد املوّحد كوثيقة ، ‘(الوراثية عالميةومجعها لكها يف وثيقة واحدة واإ ". لأغراض ادلورة املقبةل للجنة اإ
 .صيغة حمّدثة من املرسد املوّحدالوثيقة لدلورة يف شلك  هذه وت تاح

املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري : /INF/835WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة
 الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

عالمية تصف ابقتضاب املصادر املتاحة عىل موقع الويبو  ،يف دورهتا العرشين، دعت اللجنة .15 عداد وثيقة اإ ىل اإ الأمانة اإ
 اخلاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية هبدف دمع وتعزيز مشاركة املراقبني يف معلها.

لوتقد  كرتوين.م هذه الوثيقة مس تجدات حول املصادر املتاحة عىل املوقع الإ

تقرير عن تنفيذ أأنشطة الفئة جمي )"خيارات حول الرشوط املتفق علهيا : /INF/935WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة
 بشأأن التقامس املنصف والعادل للمنافع"(

لهيا يف الفئة جمي )"خيارات حول  ،، يف دورهتا التاسعة عرشةطلبت اللجنة .16 جناز الأنشطة املشار اإ ىل الأمانة اإ "اإ
الرشوط املتفق علهيا بشأأن التقامس املنصف والعادل للمنافع"(، وحتديهثا ابنتظام حسب سالقتضاء، وتزويد اللجنة مبعلومات 

 أأِعدت هذه الوثيقة وأأتيحت معال بذكل الطلب.قد و  بشأأهنا يف لك دورة.

 يقة[]هناية الوث 


