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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالتاسعة  الدورة
 2011ليويو 22 إىل 18جنيف، من 

  تلخيص مقتضب للوثائق

  األمانةمن إعداد

تاسعةواثئق العمل لدلورة  أوال رشةلا  ع 

تضب للواثئق املعدة أو اجلاري إعدادها لدلورة فامي .1 يص  مق ييل  تاسعةتلخ ية لا ية ادلوية ا نة احلكو رشة  ن  ل للج ملعع م
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث نة("مللك رش لك . 2011 ن يويو27 قبل") للجا سـتنو

ية فور ثويقة من تكل  فالواثئق فضال عن أية ويقة إضا  .>www.wipo.int/tk< عىل املوقع جتهزيهاث

3. Prov1 /91/IC/GRTKF/WIPO :رشة مرشوع جدول أعامل لدلورة تاسعة  ع ا  ل

نة ويه مطروحة علهيا العامتدها .2 ناوها يف ا نود املقرتح  للجتوي هذه الويقة عىل ا ت ب ث لحت  .ل

2/91/IC/GRTKF/WIPO : نظامتملبعض ااعامتد 

نة اعامتدها بصفة مراقب مؤقت  .3 بت من ا نظامت اليت  ناوين وأهداف وغاايت ا للجيف هذه الويقة أسامء و طل مل ع ث
بةل  .ملقيف دوراهتا ا

A 
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3/91/IC/GRTKF/WIPO : يةامجلاعاتمشاركة ية وا حملل األ تربعات: صل لندوق ا  ص

بو  .4 ية العامة للو شأت ا يأ مجلع بو "ن يندوق تربعات الو متدةللجامعاتص ية ا ية وا ملع األ حملل ناد ". صل ستوجاء القرار ابال
ندوق وطريقة معهلWO/GA/32/6ثإىل الويقة  بو، كام عدلهتا لص اليت حتدد أهداف ا ية العامة للو يا يف  مجلع

شار .2010سبمترب  يني أعضاء اجمللس الا توشري هذه الويقة إىل  تع ث توي عست ندوق و حتي  عن ىل معلومات للص
تربعات اليت ابدرت هبا األمانة تربعات الواردة  .لمحةل مجع ا يل ا توي عىل تفا لأما مذكرة املعلومات املطلوبة اليت  ص حت

يدة  هات ا تفوا  .WIPO/GRTKF/IC/19/INF/4ث الويقة فسرتد عىل حنو مواز يفملسـجل

4/91/IC/GRTKF/WIPO :يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  مواد وعمرش: ل

نةيف ادلورة  .5 ثا ما رشة ل رشوع أحاكم املواد"ع  نص  نة علام  مأحاطت ا ب يدي للج ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا تقل  ل تع لب ل
ناد إىل الويقة  نة، ابال شأهتا ا توحة اليت أ ية ا ياغة غري الر ثاذلي أعدته مجموعة ا للج ن مس تلص سملف

WIPO/GRTKF/IC/18/4 Rev. ]...[ست نص كويقلمت وا تاح ا ث أن  ل بةلي نة يف دورهتا ا ملقة معل   ".للج

5/91/IC/GRTKF/WIPO :يدية رشوع مواد:لتقلحامية املعارف ا  م 

رشة  .6 نة  ثا عيف ادلورة ا يدية اذلي أعدته "مل شأن املعارف ا رشوع أحاكم املواد  نص  نة علام  تقلأحاطت ا ب م ب لللج
توحة العضوي ية ا ياغة غري الر ملفمجموعة ا مس نة، ابالةلص للج اليت أشأهتا ا ثناد إىل الويقة ن  WIPO/GRTKF/IC/18/17ست

بةلو[...]  نة يف دورهتا ا نص كويقة معل  تاح ا ست أن  ملقا للج ث ل ي  ".لمت

6/91/IC/GRTKF/WIPO: ية ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب بادئ ا ثرشوع األهداف وا مل مل  مللكم

رشة  .7 نة  ثا عيف ادلورة ا باد"مل رشوع األهداف وا نص  نة علام  ملأحاطت ا م ب ية الفكرية واملوارد للج شأن ا مللكئ  ب
ناد إىل الويقة  نة، ابال شأهتا ا توحة العضوية اليت أ ية ا ياغة غري الر ية اذلي أعدته مجموعة ا ثالورا للج ن مس لص تث سملف

WIPO/GRTKF/IC/18/9[...] ست بةللمت وا نة يف دورهتا ا نص كويقة معل  تاح ا ملق أن  للج ث ل  ".ي

7/19/IC/GRTKF/WIPO: ية العمل يفخيارات ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا بل  ث ا مللكب  ملسـتق

رشة  .8 نة  ثا عيف ادلورة ا نة "مل شت ا للجان ية، [...]ق ية الفكرية واملوارد الورا بل حول ا يارات للعمل ا ث  مللك ملق خ
ناد إىل الويقة  ثابال بارة عن إعادة ثالويقة وهذه ."WIPO/GRTKF/IC/18/10ست ثإصدار للويقة ع يه 

WIPO/GRTKF/IC/18/10. 

8/19/IC/GRTKF/WIPO:  ية واملعارف شأن املوارد الورا تفكري  شاهبة ا بدلان  ية الجامتع ا ثا يات ادلورة ا ثتو ب ل ت ل ن ل مص
يدية والفوللكور  لتقلا

ثيل .9 يا، ابمس  ثة ادلامئة إلندو ست ا مما سـ بع يمت نل تفكري ل شاهبة ا بدلان  لا ت ية الجامتع  اذلين شاركوا يف مل ثا نادلورة ا ل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تفكري  شاهبة ا بدلان  تقلا ث ب ل ت لل يبابيل  (م  30 إىل 27، من انيسـإندو

يات ذكل الاجامتع) 2011نيويو  يح تو صمن األمانة أن  رشةتت تاسعة  نعقدة يف دورهتا ا نة ا ع يف ويقة معل  ل مل للج  .ث

يا رشة ناث تاسعة  ية لدلورة ا عواثئق إعال ل  م

.Prov1 /INF/91/IC/GRTKF/WIPO :شاركني  ملقامئة اب

10. 

شاركني يف ادلورة  قامئةمرشوع ّوزع يسـ تاسعةملاب رشةلا  .ع 
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. Rev2/INF/91/IC/GRTKF/WIPO :تضب للواثئق مقيص   تلخ

هاأ .11 نة هبا عىل واث تدل ا ئقعدت هذه الويقة خارج اإلطار الرمسي  للج سـ  .لتث

3/INF/91/IC/GRTKF/WIPO :رشةمرشوع برانمج ا تاسعة  عدلورة ا  ل

نود جدول  .12 ند من  ناول لك  نا  نة يف دورهتا العارشة، تقرتح هذه الويقة برانجما حيدد ز ند طلب ا بنزوال  ب ت ث للج لع م
يا. األعامل مويس الربانمج إلزا هدة الريس وأعضاء ا،ل بقى يف  نة  نظمي الفعيل لعمل ا ئ ذكل أن ا ع ي للج للجنة وفقا لت

 .للنظام ادلاخيل

4/INF/91/IC/GRTKF/WIPO : تربعات لندوق ا متدةللجامعاتص ية ا ية وا ملع األ حملل ية عن : صل ممذكرة إعال
بات ادلمع تربعات و طلا  ل

تربعات  .13 ندوق ا نة حول معل  ها  لتوي هذه الويقة عىل املعلومات املطلوب  ص للج ث ية للجامعاتتبليغحت ية وا حملل األ صل
متدة ندوق يف مرفق الويقة وي. ملعا يل ا ثرد نظام  لص ية العامة يف WO/GA/32/6تشغ مجلع اليت وافقت علهيا ا

مترب  ثالثني مث عدلهتا يف  ية وا ثا سبدورهتا ا ّ ل ن تربعات . 2010ل توي الويقة بوجه خاص عىل معلومات حول ا لو ث حت
ثيل  ية واامجلاعاتممالواردة أو املوعودة وادلمع الفعيل املقدم إىل  حمل األ متدةصل ملعية ا  .ل

5/INF/91/IC/GRTKF/WIPO: نرب امجل ية  ملمذكرة إعال يةاعات م ية وا حمللاأل  صل

نرب يرتأسه فرد من  .14 نة لك دورة  سـهتل ا سابعة،  نة يف دورهتا ا مبمعال بقرار اختذته ا للج ت ل اعات  امجلإحدىللج
ية نة . صلاأل نرب يف بداية دورات ا للجوانعقد ا رشةمل سابقةعاإلحدى  ثلون عن ويف لك. ل ا نرب، ألقى  مم   امجلاعاتم

ناولوا فهي ية حمارضات  ية وا تاأل حملل يدي جامعاهتم جتربة اصل ثقايف ا بري ا ها يف ما خيص أشاكل ا تقل وشوا ل لتع ل غل
ية يدية واملوارد الورا ثواملعارف ا ية ادلويةلتقل نة احلكو تعلق مبفاوضات ا ل أو أي موضوع  للج وميكن الاطالع . مي

تايل عىل اإلنرتنت عىل هذه احملارضات  بو ا لعىل موقع الو ي
>http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/ind_loc_com/index.html< .يف ترد و

نعقد يف ادلاثهذه الويقة  نرب ا ية املقرتحة  بات ا مللرت للم لعمل تاسعةورة تي رشةلا  .ع 

6/INF/91/IC/GRTKF/WIPO:  تربعات لندوق ا متدةللجامعاتص ية ا ية وا ملع األ حملل قرارات املدير العام وفقا : صل
شاري متدها اجمللس الا يات اليت ا تتو ص سلل  ع

ية اليت  .15 تو تخذها املدير العام وفقا  متويل اليت  نة عىل قرارات ا ية ا صتطلع هذه املذكرة اإلعال لل يللج سم ل يعمتدها قد ُ
تربعات  ندوق ا شاري  لاجمللس الا لص متدة عىل هامش ادلورة للجامعاتست ية ا ية وا ملع األ حملل تاسعةصل رشة لا ع 

 .للجنة

7/INF/91/IC/GRTKF/WIPO:  ثقايف بري ا ية الفكرية وأشاكل ا تعلقة اب ية ا لرسد املصطلحات الر تع مل سـ لم مللكي ئ
يدي  لتقلا

رشة  .16 نة  ثا عيف ادلورة ا نة"مل ُدعت ا ية الفكرية للج شأن ا رسد املصطلحات  رش  يد  مللك األمانة إىل أن  ب م ن تع
يدي  ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع ثكويقة معلومات إىل ادلورة ) WIPO/GRTKF/IC/18/INF/7ثالويقة (ل

نة بةل  للجا  ".ملق

8/INF/91/IC/GRTKF/WIPO: ية الفكرية واملعارف ا تعلقة اب ية ا تقرسد ابملصطلحات الر مل سـ لم مللكي  ليديةئ

رشة  .17 نة  ثا عيف ادلورة ا ية الفكرية "مل شأن ا رسد املصطلحات  رش  يد  نة األمانة إىل أن  مللكدعت ا ب م ن تع ُللج
يدية  نة) WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8ثالويقة (لتقلواملعارف ا بةل  للجكويقة معلومات إىل ادلورة ا  ."ملقث
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9/INF/91/IC/GRTKF/WIPO: تعلقة اب ية ا ملرسد املصطلحات الر مل سـ يةئيم ثية الفكرية واملوارد الورا  لك

رشة  .18 نة  ثا عيف ادلورة ا ية الفكرية واملوارد "مل شأن ا رسد املصطلحات  رش  يد  نة األمانة إىل أن  مللكدعت ا ب م ن تع ُللج
ية  نة) WIPO/GRTKF/IC/18/INF/9ثالويقة (ثالورا بةل  للجكويقة معلومات إىل ادلورة ا  ."ملقث

01/INF/91/IC/GRTKF/WIPO: ية : تبليغ من ُعامن ية الفكرية وا ية عن ا منتقرير عن حلقة العمل ادلوية ا ن لتل مللك لتق
تدامة ها: ملسـا يدي و ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تسجيلتويق املعارف ا تقل ل تع تقل لث ل  ل

19. 

نة ُعامن حت سلطتوي هذه الويقة عىل تقرير أعدته  ية ث ية الفكرية وا ية عن ا منعن حلقة العمل ادلوية ا ن لتل مللك لتق
تدامة ها: ملسـا يدي و ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تسجيلتويق املعارف ا تقل ل تع تقل لث ل ُسقط بعامن، من  (ل  29 إىل 26م

تمس.)2011نيويو  ُ وا ية  ل تقرير يف ويقة إعال يح ذكل ا ممن األمانة أن  ثت ل تاسعة ت نعقدة يف دورهتا ا لنة ا مل للج
 .عرشة

ثا  واثئق أخرى لاث

8/NFI/71/IC/GRTKF/WIPO : ية الفكرية مع إشارة خاصة " املكل العام"مذكرة عن معاين مصطلح مللكيف نظام ا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلإىل حامية املعارف ا ل تع لتقل ل  الفوللكور/ل

نة األمانة  .20 رشة دعت ا سادسة  ُيف ادلورة ا للج ع نة إىل أن تعل رشة  سابعة  يح لدلورة ا للجد و ع ل ية "تت مويقة إعال ث
يدية " املكل العام"عن معاين مصطلح تقنية  ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف ا لتقليف نظام ا مللك

يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع  ".ل

9/INF/71/IC/GRTKF/WIPO :يدية تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت خمل  لخم

نة .21 رشة دعت ا سادسة  ُيف ادلورة ا للج ع يح أن تع  إىل األمانةل تلف األشاكل قامئة "تتد و ترصا  يا  خمل ورشحا  خم تقن
يدية  تخذها املعارف ا تقلاليت قد  نة"مثل (لت نة/ملقنّا شوف عهنا"أو " ملقنّغري ا شوف عهنا/ملكا ثكويقة )" "ملكغري ا

نة رشة  سابعة  ية لدلورة ا للجإعال ع ل  .م

10/11/IC/GRTKF/WIPO :بات الرباءاتاإلعالن عن مصدر املوارد ا يدية يف  ية واملعارف ا طللورا تقل اقرتاحات : لث
 يمن سورسا

يتضمن هذه الويقة نص اقرتاح من سورسا .22 ث  .ت

11/11/IC/GRTKF/WIPO : شأن الويقة ياابن  ثرشح إضايف من ا ب نوان نظام IC/GRTKF/WIPO/13/9ل بع 
ية  ثالرباءات واملوارد الورا

يااب .23 يا من ا لتضمن هذه الويقة رشحا إضا ث شأن الويقة فت ثن  نوان نظام WIPO/GRTKF/IC/9/13ب بع 
ية  .ثالرباءات واملوارد الورا

31/9/IC/GRTKF/WIPO :ية  ثنظام الرباءات واملوارد الورا

ية .24 تعلق ابملوارد الورا ياابن ويقة معل  نة قدم وفد ا تاسعة  ثيف ادلورة ا ت ث ل للج  .ل

11/8/IC/GRTKF/WIPO:  ية وما شأ املوارد الورا شف عن  ثا ن يدية أو مصدرها يف ملك تقلتصل هبا من املعارف ا لي
بويقة مقدمة من امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا: طلبات الرباءات  ث

نة .25 نة  ثا يابة عن امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا إىل ادلورة ا للجتضمن هذه الويقة نص اقرتاح مقدم اب ل ب ن ث مت  .ل
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4/INF/9/IC/GRTKF/WIPO:  يديحامية أشاكل ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يارات : الفوللكور/ل خبرشوع قامئة حمدثة  ّم
يات القانوية ياسة واآل نا ل  لسـ

باط  .26 تاسعة اب نة يف دورهتا ا سـتنلكفت ا ل للج يات القانوية محلاية أشاكل وحتديث ّ ياسة واآل يارات ا نقامئة  ل سـ لخب
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع نة. ل ته ا رشوع معدل  للجوهذه الويقة يه  ب م يارات . طلث توي عىل معلومات عن  خويه  حت

رشوع األهداف  يال  ية  ية واإل بقة يف بعض األنظمة القانوية الو يات القانوية ا ياسة واآل ملا تفع مي ن ن ملط ن ل قلسـ ط بادئ ل ملوا
بطة يف الويقة  ثا بحت  (WIPO/GRTKF/IC/9/4ملسـتن ل  ولع).WIPO/GRTKF/IC/17/4صاليت أ

تفادة من قامئة  يار ما خيارات سـابإلماكن الا ساعد عىل ا يات القانوية مصدرا للمعلومات اليت  ياسة واآل تا ت ن ل خسـ ل
بحث يف الويقة  بادئ املطروحة  يذ ا ياسة و يق أهداف ا يات  ثناسب من آ لل مل سـ ل نفي تتحق لل

WIPO/GRTKF/IC/9/4)  بحت  ).WIPO/GRTKF/IC/19/4صاليت أ

5/INF/9/IC/GRTKF/WIPO: يدية يات القانويةمرشوع قامئة : لتقلحامية املعارف ا ياسة واآل يارات ا نحمدثة  ل سـ لخب ّ 

باط .27 تاسعة اب نة يف دورهتا ا سـتنلكفت ا ل للج يات القانوية محلاية املعارف  وحتديثّ ياسة واآل يارات ا ن قامئة  ل سـ لخب
يدية نة. لتقلا ته ا رشوع معدل  للجوهذه الويقة يه  ب م ياسة . طلث يارات ا توي عىل معلومات عن  سـويه  لحت خ

يات القانوية  نواآل بادئ ل رشوع األهداف وا يال  ية  ية واإل بقة يف بعض األنظمة القانوية الو ملا مل تفع مي ن ن قلملط ط
بطة يف الويقة  ثا بحت  (WIPO/GRTKF/IC/9/5ملسـتن ل ولع). WIPO/GRTKF/IC/17/5صاليت أ

تفادة من قامئة  ساعد عىل اسـابإلماكن الا يات القانوية مصدرا للمعلومات اليت  ياسة واآل تيارات ا ت ن ل خسـ ل يار ما خ
بحث يف الويقة  بادئ املطروحة  يذ ا ياسة و يق أهداف ا يات  ثناسب من آ لل مل سـ ل نفي تتحق لل

WIPO/GRTKF/IC/9/5)  بحت  ).WIPO/GRTKF/IC/18/5صاليت أ

.Rev) B(4/13/IC/GRTKF/WIPO :يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ثغرات: ل يل  للرشوع  حتل  م

ثغرات .28 يل ا رشوع  لتضم هذه الويقة  حتل م نة، ث يدي اذلي أعد لفائدة ا ثقايف ا بري ا للج يف حامية أشاكل ا تقل ل لتع ل
يدي ثقايف ا بري ا بادئ محلاية أشاكل ا رشوع املعدل لألهداف وا تقلوا ل تع مل لمل تعلقة متفق علهيا  وقامئة ،ل ملابلقضااي ا

يدي ثقايف ا بري ا تقلحبامية أشاكل ا ل لتع  .ل

.Rev) B(5/13/IC/GRTKF/WIPO :ثغرات: تقليديةلحامية املعارف ا يل  للرشوع  حتل  م

رشوع املعدل  .29 نة، وا يدية اذلي أعد لفائدة ا ثغرات يف حامية املعارف ا يل ا رشوع  ملتضم هذه الويقة  للج تقل ل حتل م لث
يدية بادئ محلاية املعارف ا تقللألهداف وا يديةمتفق علهيا  وقامئة ،لمل تعلقة حبامية املعارف ا تقلابلقضااي ا  لمل
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