
 

 

A 

WIPO/GRTKF/IC/20/INF/2         

إلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزيية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل    
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا     2012201220122012    يييينايرنايرنايرناير    9999: : : : للللا

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة العشرون

    2012201220122012 فرباير  فرباير  فرباير  فرباير 22222222 إىل  إىل  إىل  إىل 14141414ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

  تلخيص مقتضب للوثائق
 مانة األمن إعداد

رشينو4ئق العمل ل.ورة  أوال  لعا

ية  .1 ية  ية ا8وية ا نة احلكو رشين  تضب للو4ئق املعدة أو اجلاري إعدادها ل.ورة ا يص  مللكفF ييل  م نمق ل للج ملعتلخ لع
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا نة("لث رش لك ويقة من . 2012 يناير 9 حىت") للجا ثو و4ئق  الهذهسـتن

هزيها عىل املوقع ئقفضال عن أية و4 ية فور  جت إضا  .>www.wipo.int/tk<ف

2. Prov1 /20/IC/GRTKF/WIPO : رشينلمرشوع جدول أعامل  لع.ورة ا

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

2/20/IC/GRTKF/WIPO :نظامت  ملاع|د بعض ا

نة اع|دها بصفة مراقب مؤقت يف  .3 بت من ا نظامت اليت  ناوين وأهداف وغا�ت ا للجيف هذه الويقة أسامء و طل مل ع ث
يةدوراهتا ب�و ل احلا  .ملقا

3/20/IC/GRTKF/WIPO :ية ية وا حمللشاركة امجلاعات األ صل تربعات: م لندوق ا  ص

بو  .4 ية العامة للو شأت ا يأ مجلع بو ل"ن يندوق تربعات الو متدةمجلافائدة اص ية ا ية وا ملععات األ حملل وجاء . 2005 يف عام "صل
ناد إىل الويقة  ثالقرار ال بو يف WO/GA/32/6تس ية العامة للو ندوق وطريقة مع¤، كام عدلهتا ا ي اليت حتدد أهداف ا مجلع لص

توي عىل معلومات عن . 2010سبمترب  ندوق و شاري  يني أعضاء ا©لس § حتوشري هذه الويقة إىل  للص ت تع ث مح� مجع ست
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تربعات اليت درت هبا األمانة يةذكرة املأما و. لا يدة ماإلعال هات ا تربعات الواردة وا يل ا توي عىل تفا تف املطلوبة اليت  ملسـجل ل ص حت
ثسرتد عىل حنو مواز يف الويقة   .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/5ف

4/20/IC/GRTKF/WIPO :ية الفكرية وا تعلقة  بادئ ا مللكرشوع األهداف وا مل مل يةم  ثملوارد الورا

رشة  .5 تاسعة  نة يف دورهتا ا ست ا عا ل للج ثأن تقدم الويقة "لمت ·WIPO/GRTKF/IC/19/6")  مرشوع األهداف
ية ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة  بادئ ا ثوا مل نةثكويبصيغهتا املعد¸ ") مللكمل ب�  للجقة معل إىل ا8ورة ا  ."ملق

5/20/IC/GRTKF/WIPO :ملسـيارات العمل يف ا يةخ ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا ثتقل   مللكب

نة  من األمانة ُطلب .6 رشة  تاسعة  للجيف ا8ورة ا يد إصدار الويقة "عل ثأن  ، مبا فهيا WIPO/GRTKF/IC/19/7تع
ئة ألف  ية("لفا ية للموارد الورا ثيارات حول امحلاية ا8فا ع ئة ء ") خ شف("لفوا لكيارات حول رشوط ا ثكويقة معل ") خ

نةملل.ورة ا للجب�  بارة عن إعادة إصدار للويقة . "ق ثوهذه الويقة يه  ع  .WIPO/GRTKF/IC/19/7ث

6/20/IC/GRTKF/WIPO: ية شأن حامية املوارد الورا بادئ  تفكري يف األهداف وا شاهبة ا ب.ان ا هام ا ث إ ب مل ل ت ملل س
ية شأن حامية املوارد الورا يدي  رشوع املواد ا ثو ب مته   لم

نة يف دورهتا ا .7 ست ا للجا رشة لمت عتاسعة  ثأن تقدم الويقة "ل ·WIPO/GRTKF/IC/19/11")  ب.ان هام ا لإ س
ية شأن حامية املوارد الورا يدي  رشوع املواد ا ية و شأن حامية املوارد الورا بادئ  تفكري يف األهداف وا شاهبة ا ثا ب ه ث ب مل ل متت م ") لمل

نة ب�  للجكويقة معل إىل ا8ورة ا  ."ملقث

7/20/IC/GRTKF/WIPO : بني يف معل مسامهةبشأن مرشوع دراسة ية ق املرا ية  ية ا8وية ا نة احلكو مللكا نم ل ملعللج
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا  لث

نعقدة يف الفرتة من  .8 بو ا ية العامة للو ست ا ملا ي مجلع مترب إىل 26لمت توبر 5سب   تبنيإعداد دراسة " من األمانة 2011ك أ
ية وا خلاملامرسات احلا مت�يارات ل سامهة من أجل تعزيز "حملا بنيملا ية للمرا ق اإلجيا ثوتضمن هذه الويقة ا8راسة املذكورة. ب  .ت

8/20/IC/GRTKF/WIPO : نة نظام ا8اخيل  تعديل املقرتح  للجا لل ية الفكرية واملوارد ل ية  ية ا8وية ا مللكاحلكو نم ملعل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا   لث

ية للفرتة ثجاء يف ويق .9 يات ) ، خدمات املؤمترات واللغات27الربËمج  (2011-2010نة الربËمج واملزيا متدهتا  مجعاليت ا ع
بو يف  توبر 1يا8ول األعضاء يف الو ية : " ما ييل2009ك أ نة احلكو تني القادمة، يعزتم إصدار و4ئق ا ناء فرتة ا موأ للجن ُث لسـ

ية الفكرية واملوارد ا ية  مللكا8وية ا ن تحدة، ملعل متدة يف األمم ا ية ا يدية والفوللكور باكفة اللغات الر ية واملعارف ا مللورا مس تقل ملعث ل
رشية ية وا يحه املوارد املا تلهيا و4ئق اللجان األخرى مبا  لبو ل ت نة ."تسـ نظام ا8اخيل  للج وتقرتح هذه الويقة تعديالت عىل ا ل ث

يالتجسـيد   .لاملامرسة اجلاري هبا العمل حا

يا ية ل.ورة و4ئق إ ن4 رشينمعال  لعا

Prov1 /INF/20/IC/GRTKF/WIPO. :شاركني  ملقامئة 

شاركني يف ا8ورة  .10 رشوع قامئة  مليوزع  مسـ رشينّ  .لعا
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2/INF/20/IC/GRTKF/WIPO :تضب للو4ئق مقيص   تلخ

ها .11 نة هبا عىل و4 تدل ا ئقأعدت هذه الويقة خارج اإلطار الرمسي  للج سـ  .لتث

3/INF/20/IC/GRTKF/WIPO :مج ا8ورة مرشËرشينوع بر  لعا

نة يف دورهتا العارشة،  .12 ند طلب ا للجنزوال  نود  معل مقرتحث هذه الويقة برËمجتقدمع ند من  ناول لك  نا  ب حيدد ز ب لت م
نة مرشوع لويس . جدول األعامل هدة الريس وأعضاء ا بقى يف  نة  نظمي الفعيل لعمل ا يا، ذÞ أن ا للجالربËمج إلزا ي للج ئت ع لم
نظام ا8  .اخيلللوفقا 

4/INF/20/IC/GRTKF/WIPO: يب أوادمن  تقرير سفري  يلسعادة ا نذ فرتة فل ية العالقة  شأن القضا� الر م  سـ ئيب
تني   2011-2010لسـنا

نة للفرتة  .13 للجقال ريس ا تاسعة2011-2010ئ يب أواد يف ا8ورة ا سفري  ل سعادة ا يل رشةفل بعض  ع  لإنه قد يعد ملخصا 
ية اليت يرى رضورة إ ب�ئيسـالقضا� الر سفري أواد هذا امللخص اáي قدم . ملقحالهتا إىل دورة املفاوضات ا ُوقد أعد سعادة ا ل

نة يف هذه الويقة ثإىل ا  .للج

5/INF/20/IC/GRTKF/WIPO :متدة ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ بو  ملعندوق الو حملل صل لل ي ية عن : ص ممذكرة إعال
بات ا8مع تربعات و طلا  ل

ثتوي هذه الويقة ع .14 نة حول حت ها  للجىل املعلومات املطلوب  ية طريقة تبليغ تربعات للجامعات األ ندوق ا صلمعل  ل ص
متدة ية ا ملعوا ندوق يف مرفق الويقة .حملل يل ا ث ويرد نظام  لص ية العامة يف دورهتا WO/GA/32/6تشغ مجلع اليت وافقت علهيا ا

مترب  نعقدة يف  ثالثني ا ية وا ثا سبا مل ل ن مترب 2005ل سب مث عدلهتا يف  تربعات الواردة .2010ّ شلك خاص معلومات عن ا ل وتضمن  ب ت
متدة ية ا ية وا ثيل امجلاعات األ يا  هد هبا وعن ا8مع املقدم حا ملعوتè ا حملل صل ملم ل  .ملتع

6/INF/20/IC/GRTKF/WIPO :ية ية وا نرب امجلاعات األ ية  حمللمذكرة إعال صل مل  م

سابعة، وفقا لقرار اختذته  .15 نة يف دورهتا ا لا ُللج نةلك دورة من سـهتل ت نظمي للجدورات ا ثل عن أحد بت  ممنرب يرتأسه  م
يةامجلاعات ند بداية ظم ُوقد ن. صل األ نرب  عا نةدورات لك دورة منمل سابقة للج ا رشة ا لاإلحدى  ثلون  ويف لك م.ع ممرة يقدم 

شغاالهتم خبصوص  ية عروضا عن جتارب جامعاهتم وا ية وا نعن امجلاعات األ حملل يديصل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  واملعارف ل
نة ية أو عن موضوع معني مربط مبفاوضات ا يدية واملوارد الورا للجا ت ث تايل. لتقل بو عىل الرابط ا لوتاح العروض عىل موقع الو ي  :ت

>http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/ind_loc_com/index.html< . ثوترد يف هذه الويقة
رشينال نرب يف ا8ورة ا ية املقرتحة  بات ا لعرت للم لعمل  .يت

7/INF/20/IC/GRTKF/WIPO : متدةاصندوق ية ا ية وا ملعتربعات لفائدة امجلاعات األ حملل صل  القرارات اليت اختذها :ل
يا تو صاملدير العام وفقا  شاري لل متدها ا©لس § ستت اليت ا  ع

نةسـتقدم .16 ية  للج هذه املذكرة اإلعال ية اليت قد  معلومات عنم تو تخذها املدير العام وفقا  متويل اليت  ص قرارات ا لل يس ل
شاري  لمتدها ا©لس § ست متدةيع ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ ملعندوق ا حملل صل ل نةص رشين  للج عىل هامش ا8ورة ا  .لع
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8/INF/20/IC/GRTKF/POWI :11/8/IC/GRTKF/WIPO" : تصل ية وما  شأ املوارد الورا شف عن  يا ث ن ملك
بات الرباءات يدية أو مصدرها يف  طلهبا من املعارف ا  "لتقل

نة .17 نة  ثا يه يف ا8ورة ا للجتضمن هذه الويقة نص §قرتاح املقدم من §حتاد األورويب وا8ول األعضاء  ل ث مت  .ف

9/NFI/20/IC/GRTKF/WIPO :13/9/IC/GRTKF/WIPO" :ية  "ثنظام الرباءات واملوارد الورا

ية .18 شأن املوارد الورا نة ويقة معل  تاسعة  يان يف ا8ورة ا ثقدم وفد ا ب ث للج ل  .ل

10/INF/20/IC/GRTKF/WIPO :10/11/IC/GRTKF/WIPO" : ية شف عن مصدر املوارد الورا ث ا لك
بات الرباءات يدية يف  طلواملعارف ا  "يات سورسااقرتاح: لتقل

تهثتقدم هذه الويقة نص اقرتاح  .19  .ي سورسامقد

11/INF/20/IC/GRTKF/WIPO :11/11/IC/GRTKF/WIPO" :شأن الويقة يان  ثرشح إضايف من ا ب  ل
13/9/IC/GRTKF/WIPO نونة يةملعا  "ث نظام الرباءات واملوارد الورا

يان  .20 يا من ا لتقدم هذه الويقة رشحا إضا ثشأن الويقة فث نونة  WIPO/GRTKF/IC/9/13ب نظام الرباءات ملعا
ية  .ثواملوارد الورا

12/INF/20/IC/GRTKF/WIPO :10/17/IC/GRTKF/WIPO" : شأن ية  ب.ان األفر باقرتاح من مجموعة ا يقل
بل ية والعمل يف ا ملسـتقاملوارد الورا  "ث

نة .21 رشة  سابعة  للجيف ا8ورة ا ية ويقة العمل  عل ثقدم وفد أنغوال مس ا©موعة األفر يةيق شأن املوارد الورا ثهذه   .ب

13/INF/20/IC/GRTKF/WIPO :ية الفكرية تعلقة  ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل ئيسـ ية واملعارف م ث واملوارد الورا
يدية يديلتقلا ثقايف ا بري ا تقل وأشاكل ا ل لتع  ل

رشة دعت  .22 تاسعة  نة يف دورهتا ا عا ل تاحة يف الويقة "للج سارد ا ثاألمانة إىل حتديث ا مل مل
WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7")  ثقايف بري ا ية الفكرية وأشاكل ا تعلقة  ية ا لرسد املصطلحات الر تع مل لسـ مللكي ئ م

يدي ية الفكرية واملعارف  ("WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8ثوالويقة ") لتقلا تعلقة  ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل ئيسـ م
يدية ية الفكرية واملوارد مرسد املصطلحا ("WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9ثوالويقة ") لتقلا تعلقة  ية ا مللكت الر مل ئيسـ
ية نة")ثالورا ب�  رسد املوحد كويقة معلومات ألغراض ا8ورة ا ها يف ويقة واحدة وإصدار ا ها  للج، و ث ملقث لك ّمجع  ".مل

14/INF/20/IC/GRTKF/WIPO : ئة جمي اتقرير عن شار إلهيا يف ا شطة ا لفأل مل تفق علهيا حول خيارات ("ن رشوط ا ملا ل
نصف والعادلبشأ نافع ا ملن تقامس ا  ")مل

نة .23 ست ا للجا رشة لمت تاسعة  ع يف دورهتا ا ئة جمي  "من األمانةل شار إلهيا يف ا ية لألشطة ا يغة الهنا لفأن تعد ا مل ن ئ لص ّ
نصف والعادل(" نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا مليارات حول ا مل ب مل ل سب املطلوب، ") خ مترار  حوثابر عىل حتديهثا  سـت

نة مبعلومات عهنا يف لك دورةوأن تز للجود ا ّ". 
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ثا  و4ئق أخرى ل4

8/INF/17/IC/GRTKF/WIPO : العام"مذكرة عن معاين مصطلح èية الفكرية مع إشارة خاصة " امل مللكيف نظام ا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلإىل حامية املعارف ا ل تع لتقل ل  الفوللكور/ل

نة األمانة  .24 ُدعت ا ساهتادوريف للج رشة إىل أن تعد ل ا ية عن معاين مصطلح "عدسة  ية  نويقة إعال تقث يف " املè العام"م
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف ا تقلنظام ا ل تع لتقل ل ل سابعة هاتتيحو "مللك ل ل.ورة ا

نة للجرشة   .ع

9/INF/17/IC/GRTKF/WIPO :تلف ترص  �قامئة ورشح تقين  يديةخم تخذها املعارف ا تقل األشاكل اليت قد   لت

نة األمانة  .25 ُدعت ا رشة إىل أن تعد هتايف دورللج سادسة  ع ا تلف األشاكل اليت قد "ل ترصا  يا  �قامئة ورشحا  خم تقن
يدية  تقلتخذها املعارف ا نة"مثل (لت نة/ملقنّا شوف عهنا"أو " ملقنّغري ا شوف عهنا/ملكا مكويقة إعال هاتتيحو")" ملكغري ا ية ث

نة رشة  سابعة  للجل.ورة ا  .عل

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

يدي اáي أ .26 ثقايف ا بري ا ثغرات يف حامية أشاكل ا يل ا رشوع  ُتضم هذه الويقة  تقل ل تع ل حتل لث ل رشوع ّعدم نة، وا مل لفائدة ا للج
بادئ محلاية بري ملاملعدل لألهداف وا تعلقة حبامية أشاكل ا تفق علهيا لقضا� ا يدي، وقامئة  ثقايف ا بري ا تع أشاكل ا مل تقل ل لتع ل مل

يدي ثقايف ا تقلا  .لل

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

يدية اáي أ .27 ثغرات يف حامية املعارف ا يل ا رشوع  ُتضم هذه الويقة  تقل ل حتل لث رشوع املعدل  لفّعدم نة، وا ملائدة ا للج
يدية تعلقة حبامية املعارف ا تفق علهيا لقضا� ا يدية، وقامئة  بادئ محلاية املعارف ا تقللألهداف وا مل تقل لمل  .مل

 ]ثهناية الويقة[


