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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  31 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون السابعة الدورة
ىل  27 جنيف، من  2018أأغسطس  31اإ

 والثالثني للجنة السابعةقرارات الدورة 
متدهتا اللجنة  اليت اع
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 من جدول الأعامل 2قرار بشأأن البند 

 اعامتد جدول الأعامل

 .يُعمتد، ومت اعامتده يك WIPO/GRTKF/IC/37/1 Prov. 2 قدم الرئيس مرشوع جدول الأعامل املُعّمم يف الوثيقة

 :من جدول الأعامل 3قرار بشأأن البند 

 اعامتد بعض املنظامت

منظمة احلفاظ عىل التنوع البيولويج اكلتايل:  عىل اعامتد املنظامت التالية بصفة مراقب مؤقت ويهوافقت اللجنة ابلإجامع 
 (؛ ومنظمة أ يلكس للعمل القانوين؛ والغرفة الإسالميةCRBMPCوحامية البيئة البحرية وصوهنا يف ولية كروس ريفر )

كولومبيا؛ وش بكة نساء أأنس برياس يون (؛ ومجعية IICCIللتجارة والصناعة املشرتكة بني الهند ومنظمة التعاون الإساليم )
(؛ وش بكة ش باب قبائل سان؛ REMAK(؛ وجتّمع أأهمات اكميتوغا )RMIBالشعوب الأصلية املعنية ابلتنوع البيولويج )

منائية احتاد الشعوب الأصلية من أأجلوجامعة روزاريو؛ و   .UPARED) الصحوة الإ

 :من جدول الأعامل 4قرار بشأأن البند 

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية

 WIPO/GRTKF/IC/37/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/37/3 أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
 .WIPO/GRTKF/IC/37/INF/6و

 العام واخلاص وحثهّتا عىل الإسهام يف صندوق الويبوها ومجيع الهيئات املهمتة يف القطاعني ءبشّدة أأعضااللجنة وجّشعت 
 للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة.

التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة  الامثنيةواقرتح الرئيس انتخاب الأعضاء 
دارة الس ياسة ، مارتن ديلفني؛ والس يد ، أأسرتالياالفنون نونمركز قا ممثةلالس يدة برتيس يا أأيج،  ابلزتكية: مساعد مدير اإ

سكوابر ابوتيس تا، مستشارة، ؛ و ، أأسرتالياوالتعاون ادلوليني، مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية الس يدة ماراي ديل بيالر اإ
يتاواغيش يكالس يد ؛ و ، جنيفالبعثة ادلامئة للمكس يك الأمريكيني الأصليني، الولايت املتحدة صندوق حقوق ممثل ، فرانك اإ

دارة الس ياسة والتطوير الصناعيني، وزارة التجارة ، مسؤول رئييس يف جمال التمنيةوالس يد أأشيش كومار، ؛ الأمريكية اإ
دارة الشؤون ادلولية، مكتب امللكية الصناعية، امجلهورية التش يكية؛ والس يدوالصناعة، الهند؛  يفزين مارتينيك، حمام، اإ  اإ

ممثل اللجنة القانونية والس يد مانويل أأورونتيس، مباي، سكرتري أأول، البعثة ادلامئة للس نغال، جنيف؛  اك لمني والس يد
 .(، بريوCAPAJ) الأصليةللتمنية اذلاتية لشعوب الأنديز 

 للمجلس الاستشاري. ارئيس، انئب رئيس اللجنة ،فزيال شريي س يدهاراتالس يد  رئيس اللجنة وعنّي 

 :من جدول الأعامل 5بشأأن البند قرار 

 املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ىل الوثيقةاللجنةأأعدت  : املعارف التقليدية، نصا أ خر بعنوان "حامية WIPO/GRTKF/IC/37/4 ، استنادا اإ
ىل الوثيقة، وأأعدت، ("Rev. 2النسخة املعّدةل الثانية ) -مواد  مرشوع ، نصا أ خر WIPO/GRTKF/IC/37/5 استنادا اإ

حاةل Rev. 2النسخة املعّدةل الثانية ) -مواد  : مرشوعأأشاكل التعبري الثقايف التقليديبعنوان "حامية  (". وقّررت اللجنة اإ
ىل  ،2018 أأغسطس 31النصني املذكورين، ابلصيغة اليت وردا هبا دلى اختتام النظر يف هذا البند من جدول الأعامل يف  اإ
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 عىل النحو الوارد، 2018وبرانمج معلها لعام  2019-2018والثالثني طبقا لوليهتا للثنائية  الثامنة دورهتا
 .WO/GA/49/21 الوثيقة يف

 WIPO/GRTKF/IC/37/7وWIPO/GRTKF/IC/37/6  وأأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
 WIPO/GRTKF/IC/37/10و WIPO/GRTKF/IC/37/9و WIPO/GRTKF/IC/37/8و
 WIPO/GRTKF/IC/37/13و WIPO/GRTKF/IC/37/12و WIPO/GRTKF/IC/37/11و
 WIPO/GRTKF/IC/37/16و WIPO/GRTKF/IC/37/15و WIPO/GRTKF/IC/37/14و
 ، وأأجرت مناقشات بشأأهنا.WIPO/GRTKF/IC/36/INF/7و

 :من جدول الأعامل 6قرار بشأأن البند 

نشاء فريق )أأفرقة( خرباء خمّصص  اإ

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف تنص ولية اللجنة 
نشاء فريق )أأفرقة( خرباء خمّصص ملعاجلة مسأأةل قانونية عىل أأنه "جيوز للجنة املعارف  2018/2019اللجنة( للثنائية  أأو اإ
". وتشري ولية اللجنة أأيضا نتاجئ معل الفريق )الأفرقة( عىل اللجنة للنظر فهياس ُتعرض "، وأأنه "س ياس ية أأو تقنية حمّددة أأو

ىل أأنه " قلميي متوازن وسيس تخدم مهنجية معل فعاةلاإ س يعمل فريق )أأفرقة( "، وأأنه "س يكون لفريق )أأفرقة( اخلرباء متثيل اإ
 ".اخلرباء خالل أأسابيع دورات جلنة املعارف

ىل تكل اخللفية، اتفق  ت اللجنة عىل أأن يكون فريق خرباء خمّصص يُعىن ابملوارد الوراثية منّظام عىل النحو التايل:واستنادا اإ

 الولية

اجللسة العامة للجنة املعارف يه هيئة التفاوض واختاذ القرارات. وسيتوىل فريق اخلرباء اخملّصص دمع مفاوضات جلنة 
 وتيسريها. املعارف

. وس ُتدعى ادلول لقانونية أأو الس ياس ية أأو التقنيةوالتحليل الالزمني بشأأن القضااي اوس يقدم فريق اخلرباء اخملّصص املشورة 
ىل اقرتاح قضااي حمّددة يك ينظر فهيا فريق اخلرباء اخملّصص. وس يحّدد رئيس جلنة  قلمييني، اإ الأعضاء، من خالل املنسقني الإ

مة من ادلول الأعضاء. وينبغي أأن تكون القامئة متوازنة وتكون املعارف وانئباه قامئة القضااي احملّددة من مضن الاقرتاحات املقد
ىل اخلرباء  ىل املنسقني الإقلمييني للتعليق عليه واإ قصرية ومرِكزة بأأكرب قدر ممكن. وس يقدم رئيس جلنة املعارف مرشوع القامئة اإ

 قبل اجامتع الفريق.

ىل اجللسة العامة للجنة املعارف  والثالثني لتكل اللجنة تقريرا عن  الثامنةيف ادلورة وس يقدم فريق اخلرباء اخملّصص اإ
 معهل. نتاجئ

والثالثني للجنة املعارف عىل تقرير فريق اخلرباء اخملّصص، اذلي س ُيقدم من قبل رئيس  الثامنةوسينص جدول أأعامل ادلورة 
 ثني للجنة املعارف.والثال الثامنةفريق اخلرباء اخملّصص أأو املشاركني يف رئاس ته، ويُدرج يف تقرير ادلورة 

 التشكيل

قلميية ممثةّل بعدد أأقصاه  ىل ترش يح  مخسةس تكون لك مجموعة اإ خرباء. وس ُيدعى الاحتاد الأورويب والبدلان متشاهبة التفكري اإ
ىل ترش يح خبريين يف جمال الشعوب الأصلية  ضافية. وس ُيدعى جتّمع الشعوب الأصلية اإ خبريين، دون متطلبات متويل اإ

 شارك اخلبريان، الذلان يُفّضل أأن يكوان متخصصني يف املوضوع، بصفهتام الشخصية.للمشاركة. وي 
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ىل ترش يح ممثلهيم  وس تدعو الأمانة اجملموعات الإقلميية والاحتاد الأورويب والبدلان متشاهبة التفكري وجتّمع الشعوب الأصلية اإ
 يف غضون أأجل حمّدد، حىت يتس ىن اختاذ الرتتيبات الالزمة.

أأو من دوائر القطاع الصناعي متع املدين أأو اجمل ثة خرباء من الأوساط الأاكدميية أأو مانة أأن تدعو، كحد أأقىص، ثالوجيوز للأ 
للمساعدة يف أأعامل فريق اخلرباء اخملّصص بطرق عدة مهنا، مثال، تقدمي عروض والإجابة عىل الأس ئةل التقنية. أأخرى 

 وسيشارك هؤلء اخلرباء أأيضا بصفهتم الشخصية.

ىل حضور اجامتع فريق اخلرباء اخملّصص.  وس ُيدعى رئيس جلنة املعارف وانئبيه اإ

 املوعد واملاكن

 2018 ديسمرب 9يوم الأحد املوافق وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي س يجمتع فريق اخلرباء اخملّصص املعين ابملوارد الوراثية 
ىل الساعة  9:00ن الساعة ، مNB 0.107 القاعة يف املقر الرئييس للويبو جبنيف، يف  .16:30اإ

متويل  ال

بدلا )س بعة بدلان  36وفقا ملعادةل المتويل املتفق علهيا لأغراض مسار جلنة املعارف، س ُتمّول مشاركة ممثّل واحد عن لك من 
ىل تقدمي والثالثني للجنة املعارف. وس ُيدعى املنسقون الإقلمييون، اكلعا الثامنةمن لك منطقة والصني( لأغراض ادلورة  دة، اإ

ىل ترش يح املمثلني املطلوب متويلهم للمشاركة يف  أأسامء البدلان املطلوب متويلها. وس ُتدعى البدلان املمّوةل بعد ذكل اإ
 املعارف. جلنة

قلميية يف فريق اخلرباء اخملّصص، ويكونوا مه املشاركني املمّولني حلضور جلنة  وس متنح الويبو للخرباء ممن ميثلون لك مجموعة اإ
ضافيا ابملعدل املعتاد املطبق لأغراض جلنة املعارف. ولن تغطي الويبو مرصوفات اخلرباء ال خرين  املعارف، بدل معيشة يويم اإ

ضافية أأخرى.  أأو أأية مرصوفات اإ

 ول يشّّك هذا الرتتيب المتوييل اخلاص بفريق اخلرباء اخملّصص سابقة لجامتعات الويبو الأخرى.

ذا اكن خرباء الشعوب الأصلية املشاركون يف فريق اخلرباء اخملّصص ممّولني من صندوق التربعات كام قّرره اجمللس  واإ
ن الويبو  الثامنةالاستشاري أأو اكنوا من املتحدثني يف منرب امجلاعات الأصلية خالل ادلورة  والثالثني للجنة املعارف، فاإ

املطبق لأغراض جلنة املعارف. ولن تغطي الويبو مرصوفات خرباء الشعوب الأصلية  س متنح بدل معيشة يويم ابملعدل املعتاد
ضافية أأخرى.  ال خرين أأو أأية مرصوفات اإ

 اللغات

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

 رئيس فريق اخلرباء اخملّصص أأو املشاركون يف رئاس ته

رف بتعيني الرئيس أأو املشاركني يف الرئاسة من مضن اخلرباء املشاركني قبل اجامتع فريق اخلرباء س يقوم رئيس جلنة املعا
 اخملّصص حىت يكون دلهيم الوقت الاكيف للتحضري.
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 الطابع غري الرمسي

ىل  اجللسة العامة لن تُنقل وقائع اجامتع فريق اخلرباء اخملّصص عرب البث الش بيك، أأو من خالل تقارير كام هو احلال ابلنس بة اإ
 للجنة املعارف.

ما مبارشة أأو يف الامتناع عن مجيع املشاركني احرتام الطابع غري الرمسي لفريق اخلرباء اخملّصص ويُطلب من و  بالغ امجلهور، اإ اإ
عن  نقالأأو  بعبارات عامة، سواء فريق اخلرباء اخملّصصطبيعة املناقشات اجلارية يف أأي وقت يف املس تقبل، مبضمون أأو 

ويشمل هذا التقييد النقل عن طريق تويرت واملدوانت الإلكرتونية واخلطوط الإخبارية وقوامئ  .خرباء حمّددين
 الإلكرتوين. الربيد

 خدمات السكراترية

 ستتوىل أأمانة الويبو تيسري عقد الاجامتع وتوفري خدمات السكراترية.

 :من جدول الأعامل 7قرار بشأأن البند 

ىل امجلعية العامة لعام التوصيات املمكن تقدمي   2018ها اإ

ىل امجلعية العامة لعام   :2018اتفقت اللجنة عىل توجيه التوصيات التالية اإ

ن امجلعية العامة للويبو لعام  ىل  2018"اإ تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية "ال  يف تنظرأأن مدعوة اإ
ىل التقدم  تناشد(، وأأن WO/GA/50/8والفوللكور" )الوثيقة  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية جلنة املعارف، استنادا اإ

 :2018/2019معلها طبقا لولية جلنة املعارف للثنائية  ترسيعاحملرز، 

ىل مع الإشارة)أأ(  لسعي،  أأن مجيع أأعضاء جلنة املعارف أأكّدوا جمددا، دلى اختتام ادلورة السابعة والثالثني للجنة، الزتاهمم اباإ
ىل ترسيعا ىل التقدم احملرز، اإ ىل اتفاق حول صك دويل  ستنادا اإ خالل ، )صكوك دولية(معل اللجنة، بغرض التوصل اإ دون اإ

بطبيعة النتيجة )النتاجئ( فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 ؛ وابلعمل عىل حنو بنّاء ومنفتح ابس تخدام طرائق معل سلمية.ثقايف التقليديوأأشاكل التعبري ال 

 كامابلتقدم احملرز خالل ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني فامي خيص املوارد الوراثية،  مع الإقرارو )ب(
 WIPO/GRTKF/IC/35/10مبنّي يف تقرير ومرشوع تقرير ادلورتني عىل التوايل ) هو

 .(.WIPO/GRTKF/IC/36/11 Provو

ىل مع الإشارةو)ج(  ثية سيُنظر فيه يف مرحةل "التقيمي" أأثناء ادلورة الأربعني، حني ستنظر اللجنة أأن موضوع املوارد الورا اإ
ذا املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مبا يف  وكذكليف اخلطوات املقبةل فامي خيص املوارد الوراثية،  ذكل ما اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس و/أأو مواصةل املفاوضات.  اكن ينبغي التوصية ابدلعوة اإ

ىل التقدم احملرز يف ادلورة السابعة والثالثني بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،  مع الإشارةو)د(   كاماإ
 (..WIPO/GRTKF/IC/37/17 Provوارد يف مرشوع تقرير ادلورة )  هو

ىل أأن اللجنة س تواصل، خالل ادلورات الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني والأربعني، معلها املتعلق  مع الإشارةو)ه(  اإ
 ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
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ىل استنفاد موارد  الإشارةف، وبأأمهية مشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف معل جلنة املعار  مع الاعرتافو)و(  اإ
ماكنية الإسهام يف الصندوق  تشجيعصندوق الويبو للتربعات، و وحبث ترتيبات متويل ادلول الأعضاء عىل النظر يف اإ

 أأخرى. بديةل

 :من جدول الأعامل 8قرار بشأأن البند 

ملعارف التقليدية والفوللكور مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية وا
 املعارف( يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية )جلنة

أأجرت اللجنة مناقشة حول هذا البند. وقّررت اللجنة أأن تُدّون لك البياانت املُدىل هبا بشأأن هذا البند يف تقرير اللجنة 
ىل امجلعية العامة للويبو املزمع عقدها يف الفرتة م ىل  24ن وحُتال اإ ، طبقا للقرار اذلي اختذته امجلعية 2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 خبصوص أ لية تنس يق أأجندة التمنية. 2010العامة للويبو لعام 

 :من جدول الأعامل 9قرار بشأأن البند 

 أأية مسائل أأخرى

طار هذا البند.  مل جُتر أأية مناقشات يف اإ

 :من جدول الأعامل 10قرار بشأأن البند 

 ادلورة اختتام

. واتفقت عىل 2018 أأغسطس 31ن جدول الأعامل يف م 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2 اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود
عداد مرشوع تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة، وتعمميه  اإ

ىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف . وس يُ 2018 نومفرب 5يف أأجل أأقصاه  دعى املشاركون يف اللجنة اإ
م الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل  الثامنة اللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة يف  املشاركنيمرشوع التقرير قبل أأن تعمَّ

 للجنة. والثالثني

 ]هناية الوثيقة[


