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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالتاسعة  الدورة
 2011ليويو 22 إىل 18جنيف، من 

التفكري بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية توصيات الدورة الثانية الجتماع البلدان متشابهة 
  والفولكلور

يا ثة إندو سـتقدمت هبا   نيبع

 مقدمة

ية الفكرية 2011ل يويو 8يف  .1 ية  نظمة العا تب ادلويل  سمل ا للملك،  ململك للم بو(ّت ية ) يالو ثة ادلامئة شفهمذكرة  لبعمن ا
ية وسا تجارة العا نظمة ا تحدة و يا دلى األمم ا ملإلندو ل مل مسـ به مبا ييلني يف، ختطره مبو نظامت ادلوية يف  جئر ا ن ل  :جمل

يدية انعقدت  "1" ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تفكري  شاهبة ا بدلان  ية الجامتع ا ثا تقلادلورة ا ث ب ل ت ل ن لل م
يا؛2011ن يويو 30 إىل 27 يف الفرتة من والفوللكور  نيسـ، يف ابيل بإندو

شاهب "2" بدلان  ثلني عن ا تومض الاجامتع  ل تفكري ويه ممم يا ومرص "لة ا باجلزائر وأنغوال ونغالديش وكولو مب
تحدة  يا ا هورية تزنا يا و نوب أفر تان وبريو و يا واب يامنار وان يا ومالزياي و ند وإندو ملوا ن سـ ب سـ مجه يق ج كم ي مي ن ل

بابوي ند وز موات  ؛"يل

متد الاجامتع و "3" بو عىل وضع صك قانوين دويل "عا شرتكة للميض قدما بعمل الو ية  يتو م لضامن ) أو أكرث(ص
يدية والفوللكور" امحلاية الفعاةل ية واملعارف ا تقلللموارد الورا  .لث
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ية  .2 تو يح ا تب ادلويل أن  صوجاء يف املذكرة أيضا الامتس من ا ل ت نة املذكورةيملك للج يف ويقة معل  ية ادلوية ث لاحلكو م
يدية والفوللك ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن رشة ورمللكملع تاسعة  نعقدة يف دورهتا ا عا ل يه، . مل علو

ية يف مرفق هذه الويقة تو ثترد ا ص  .ل

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام هبذه الويقة  .3 ثإن ا للج
ها  .فقومر

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

يدية والفوللكور ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تفكري  شاهبة ا بدلان  ية الجامتع ا ثا يات ادلورة ا تقلتو ث ب ل ت ل ن ل لص  م
 )2011ن يويو 30 إىل 27من ابيل، (

يات ابيل  بو عىل وضع صك قانوين دويل صتو ية ) أو أكرث(يللميض قدما بعمل الو ثلضامن امحلاية الفعاةل للموارد الورا
يدية و يدي لتقلواملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  )الفوللكور(ل

ث تفكري يف ادلورة ا شاهبة ا بدلان  ثلون عن ا تقى  لا ل ت ل مم ية مل ية واملعارف نا شأن املوارد الورا تفكري  شاهبة ا بدلان  ثالجامتع ا ب ل ت مل
يدية والفوللكور يا، من لتقلا يوشار إلهيم يف ما ييل بلكمة . 2011ن يويو 30 إىل 27نيسـ، اليت انعقدت يف ابيل بإندو

ثلني"  ؛"ملما

يدية و بأن اّإذ يقرون ية واملعارف ا تقلملوارد الورا ثقلث بري ا لأشاكل ا يدي لتع ية يه لتقلايف ا تصادية وثقا فثروة ا لها بعدها هممة ق
ية؛ ية وا بدلان وجامعاهتا األ يجي  حمللالاسرتا صل لل  ت

تفكري اذلي انعقد يف ابيل من  ّوإذ يذكرون شاهبة ا بدلان  لابالجامتع األول  ت  ؛2009 نومفرب 27 إىل 23ملل

توبر ّوإذ يذكرون بو اليت انعقدت يف أ ية العامة للو ثالثني  نة وا ثا ك أيضا ابدلورة ا ي للجمع ل نة  وجددت والية 2009مل للجا
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع ند إىل م تست إلجراء مفاوضات 

يدية والفوللكورل فعاةل لضامن حامية) أو أكرث(نصوص صك قانوين دويل  ية واملعارف ا تقللموارد الورا  ؛لث

شددون شرتك عىل نصوص صك قانوين دويل  يوإذ  تقدم احملرز يف املفاوضات للوصول إىل اتفاق  ية ا معىل أ ل ) أو أكرث(مه
يدية والفوللكورللضامن حامية فعاةل  ية واملعارف ا تقللموارد الورا ية ادللث نة احلكو م يف اجامتعات ا  ما العامةللوية وأفرقهتا للج

 بني ادلورات؛

سقة حنو إبرام صك دويل ملزم قانويا وإذ يؤكدون  ناحلاجة املاسة إىل إرساع املفاوضات وبذل هجود  لضامن ) أو أكرث(من
يدية والفوللكورلحامية فعاةل  ية واملعارف ا تقللموارد الورا  ؛لث

تقديروإذ يقرون  تقدم ا لمع ا نصولاب رشوع ا لحملرز يف  ناء ادلورة صم ية ادلوية، أ نة احلكو نقاش يف ا يد ا ث القانوية  ل للج ل من ق
ية  ثا نا يدية والفوللكورل ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تفكري  شاهبة ا بدلان  تقلالجامتع ا ث ب ل ت لل ، اليت انعقدت يف ابيل م

يا من   .2011ن يويو 30 إىل 27نيسـبإندو

نة يناشدون نعقدة يفللج ا ية ادلوية ا ملاحلكو ل تعقد دورهتا م بو اليت  ية العامة للو رشة أن تويص ا تاسعة  سـ دورهتا ا ي مجلع ع ل
مترب   :ا ييلمب 2011سباألربعني يف 

 ؛2013 يف عام ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس .1

توصل إىل  .2 نصوص هبدف ا ها وجتري مفاوضاهتا عىل أساس ا تواصل  ية ادلوية  نة احلكو لوجتديد والية ا ل ل ل معلللج م
 ؛2013طرح الحقا عىل املؤمتر ادلبلومايس يف عام ُي) أو أكرث (أو أكرث لصك قانوين دويلاتفاق عىل نص 

تني، ابإلضافة إىل  .3 ية ادلوية خالل فرتة ا نة احلكو نوادلعوة إىل عقد ما يكفي من ادلورات اخلاصة  لسـم ل للج
نصدوراهتا ياغة ا يل  ل األربع، من أجل  ص متد . تأخري أو األكرث يف شلكه الهنايئ دون  الواحدتسه يقا ذلكل،  تعو حتق

ية العامة برانمج معل مفصل يضم  نةمجلعا يد انعقاد ادلورات اخلاصة  للججدوال مبوا  .ع

 2011ن يويو 30حررت يف ابيل، يف 

تفكري شاهبة ا بدلان  لثلو ا ت ل  :ممم

يا واب يامنار وان يا ومالزياي و ند وإندو يا ومرص وا باجلزائر وأنغوال ونغالديش وكولو سـ ه ب يب مي من ل يا م نوب أفر يقتان وبريو و ج كسـ
بابوي ند وز تحدة وات يا ا هورية تزنا مو يلمج مل  ن

 ]ثهناية املرفق والويقة[


