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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

  
  اخلامسة والعشرونالدورة 
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  تلخيص مقتضب للوثائق

  أالمانة ٕاعدادمن ثيقة و 

  والعرشين اخلامسةو4ئق العمل ل.ورة   .ٔاوال

العرشين للجنة احلكومية اHولية املعنية و اخلامسة فE ييل تلخيص مقتضب للو4ئق املعدة ٔاو اجلاري ٕاعدادها ل.ورة  .1
) نة احلكومية اHولية"ٔاو "اللج  �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة"

 عىل املوقع اسـتكاملهإاضافية فور  ئقالو4ئق فضال عن ٔاية و4 هذه. وسـتنرش لك وثيقة من 2013 يوليو 2 حىت
 .http://wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29683. التايل:

2 ./1 Prov25WIPO/GRTKF/IC/:  مرشوع جدول ٔاعاملHوالعرشين اخلامسةورة ا 

  .احملمتل حتتوي هذه الوثيقة عىل البنود املقرتح تناولها يف اللجنة ويه مطروحة علهيا الع�دها .2

/225WIPO/GRTKF/IC/ :اع�د بعض املنظامت 

ودوراهتا  احلالية هتارفة مراقب مؤقت يف دو هذه الوثيقة ٔاسامء املنظامت اليت طلبت من اللجنة اع�دها بصتورد  .3
  .ا ؤاهدافهاوغا£هتاخلاصة هبا  تصالتفاصيل االو ، املقب 

/325WIPO/GRTKF/IC/ :مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية: صندوق التربعات  

مجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة". وجاء فائدة ا"صندوق تربعات الويبو ل، 2005، يف عام ٔانشأت امجلعية العامة للويبو .4
د ٔاهداف الصندوق وطريقة مع´، كام عدلهتا امجلعية العامة اليت حتدّ   WO/GA/32/6القرار �الستناد ٕاىل الوثيقةذ 
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الوثيقة ٕاىل تعيني ٔاعضاء ا¼لس ºستشاري للصندوق وحتتوي عىل معلومات عن  ت¹. وتشري 2010للويبو يف سبمترب 
عىل تفاصيل التربعات الواردة واجلهات اليت حتتوي ، املطلوبة إالعالميةذكرة املأالمانة. ٔاما  اسـهتلهتامح  مجع التربعات اليت 

  .WIPO/GRTKF/IC/25/INF/4 Revيف الوثيقة  موازٍ  رتد عىل حنوٍ ف ،املسـتفيدة

/425WIPO/GRTKF/IC/ : مرشوع موادٔاشاكل التعبري الثقايف التقليديحامية : 

 WIPO/GRTKF/IC/22/4الو4ئق ، 2012 يوليويف  املعقودةوالعرشين  الثانيةدورهتا اللجنة، خالل  Èقشت .5
 WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/22/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/22/5و

ٔاشاكل التعبري  "حاميةنص الوثيقة املعنونة عىل ٔاساس الو4ئق املذكورة والتعليقات املدىل هبا ٔاثناء اجللسة العامة، ، ؤاعدت
الوثيقة �لصيغة اليت اكنت علهيا عند اختتام اHورة  ت¹قَدم ٔان تُ  وقّررت اللجنة. : مرشوع مواد"الثقايف التقليدي

 وُقدمت .WO/GA/40/7ٕاىل امجلعية العامة للويبو لتنظر فهيا وفقا لوالية اللجنة الواردة يف الوثيقة  2012 يوليو 13 يف
مون ، مبض2012ؤاحاطت امجلعية العامة علام، يف ٔاكتوبر  .WO/GA/41/15للوثيقة  جمييف املرفق ت¹ الوثيقة 

 WO/GA/41/15ٔان تستند اللجنة يف معلها ٕاىل مرفقات الوثيقة عىل ووافقت ومرفقاهتا،  WO/GA/41/15 الوثيقة
من  152. واسـتجابة القرتاح العمل الوارد يف الفقرة 2013وذ من خالل ثالث دورات موضوعية تعقدها يف عام 

 كوثيقة معل لهذه اHورة. WO/GA/41/15 الوثيقةمن جمي ، ٔاعد املرفق WO/GA/41/18 الوثيقة

5WIPO/GRTKF/IC/25/ :وثيقة موحدة بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية  

وثيقة ٔاخرى بعنوان "وثيقة موحدة بشأن  2013ٔاعدت اللجنة خالل دورهتا الثالثة والعرشين املنعقدة يف فرباير  .6
وقررت أن تُقَدم ت¹ الوثيقة �لصيغة . WIPO/GRTKF/IC/23/4امللكية الفكرية واملوارد الوراثية" عىل ٔاساس الوثيقة 

، وفقا لوالية 2013ٕاىل امجلعية العامة للويبو اليت سـتعقد يف سبمترب  2013فرباير  8اليت اكنت علهيا عند اختتام اHورة يف 
ؤاتيحت  .WO/GA/41/18 الوارد يف الوثيقة 2013، وبرÈمج معلها لعام WO/GA/40/7الواردة يف الوثيقة اللجنة 

ها لضامن امحلاية الفعاá ٔالشاكل نوين اHويل الواحد ٔاو ٔاكرث وتقمي هذه الوثيقة للجنة ليك تنظر يف نص (نصوص) الصك القا
الواردة التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية، وليك تقدم توصيات ٕاىل امجلعية العامة بشأهنا وفقا لواليهتا 

 . WO/GA/41/18 الوارد يف الوثيقة 2013، وبرÈمج معلها لعام WO/GA/40/7الوثيقة يف 

6WIPO/GRTKF/IC/25/حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد :  

نصا آخ بعنوان "حامية املعارف التقليدية:  2013ٔاعدت اللجنة خالل دورهتا الرابعة والعرشين املنعقدة يف ٔابريل  .7
ٔان تُقَدم ت¹ الوثيقة �لصيغة اليت اكنت علهيا عند اختتام اHورة ". وقررت )Rev. 2( املعّدá الثانيةالنسخة  ،مرشوع موارد

الواردة يف الوثيقة ، وفقا لوالية اللجنة 2013ٕاىل امجلعية العامة للويبو اليت سـتعقد يف سبمترب  2013ٔابريل  26 يف
WO/GA/40/7 مج معلها لعامÈيقةالوارد يف الوث  2013، وبر  WO/GA/41/18.  ؤاتيحت هذه الوثيقة للجنة ليك تنظر

ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي  ها لضامن امحلاية الفعاá وتقمي يف نص (نصوص) الصك القانوين اHويل الواحد ٔاو ٔاكرث
الواردة يف الوثيقة  وليك تقدم توصيات ٕاىل امجلعية العامة بشأهنا وفقا لواليهتا، واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية

WO/GA/40/7 مج معلها لعامÈالوارد يف الوثيقة 2013، وبر  WO/GA/41/18. 

7WIPO/GRTKF/IC/25/ مرشوع موادٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي: حامية :  

سة سـتكون هذه الوثيقة اليت أعدهتا اللجنة يه النص اخلاص بأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خالل اHورة اخلام  .8
هذه الوثيقة والعرشين، ريè تنجز اللجنة معلها خالل ت¹ اHورة، ورهنا بأية قرارات قد تتخذها يف هذه املناسـبة. وستتاح 

áويل الواحد أو ٔاكرث وتقيميها لضامن امحلاية الفعاHٔالشاكل التعبري الثقايف  للجنة ليك تنظر يف نص (نصوص) الصك القانوين ا
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الواردة يف الوثيقة وليك تقدم توصيات ٕاىل امجلعية العامة بشأهنا وفقا لواليهتا ، تقليدية واملوارد الوراثيةالتقليدي واملعارف ال 
WO/GA/40/7 مج معلها لعامÈالوارد يف الوثيقة 2013، وبر  WO/GA/41/18. 

  والعرشيناخلامسة و4ئق ٕاعالمية ل.ورة   .4نيا

.Prov /INF/125WIPO/GRTKF/IC/قامئة �ملشاركني :.  

  .والعرشين للجنةاخلامسة سـيوّزع مرشوع قامئة �ملشاركني يف اHورة  .9

Rev 2/INF/25WIPO/GRTKF/IC/تلخيص مقتضب للو4ئق :  

  ٔاعدت هذه الوثيقة خارج إالطار الرمسي لتسـتدل اللجنة هبا عىل و4ئقها. .10

/INF/325WIPO/GRTKF/IC/ ورةHمج اÈينوالعرش اخلامسة : مرشوع بر  

لتناول لك بند حممت   يةزمن فرتة د دّ حي معل مقرتح هذه الوثيقة برÈمج تقدمطلب اللجنة يف دورهتا العارشة، اسـتجابة ل .11
، ذ أن التنظمي الفعيل لعمل اللجنة يبقى يف عهدة طابعا ٕارشاد£ فقطالربÈمج يكتيس مرشوع من بنود جدول أالعامل. و 

  م اHاخيل.الرئيس وأعضاء اللجنة وفقا للنظا

Rev 4/INF/25WIPO/GRTKF/IC/:  تربعات لفائدة امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة: مذكرة ٕاعالمية عن صندوق ال
  التربعات وطلبات اHمع

معل صندوق التربعات للجامعات أالصلية طريقة حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة حول  .12
اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا �لصيغة  WO/GA/32/6الصندوق يف مرفق الوثيقة  قواعدرد تو  .واحمللية املعمتدة

وتتضمن خصوصا معلومات عن التربعات الواردة ٔاو ت¹ املتعهد هبا وعن اHمع  .2010الثانية والثالثني مث عّدلهتا يف سبمترب 
وقد ٔاجرينا تعديال طفيفا علهيا لبيان التربعات اليت تسلّمناها من وفدي  املعمتدة. الفعيل املقدم ملمثيل امجلاعات أالصلية واحمللية

 .2013يونيو  20أسرتاليا ونيوزيالند لفائدة صندوق التربعات يف 

5/INF/25WIPO/GRTKF/IC/ :مذكرة ٕاعالمية ملنرب امجلاعات أالصلية واحمللية  

لت لك دورة من دورات اللجنة اليت تلت اHورة السابعة بتنظمي وفقا لقرار اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة، اسـهتُ  .13
عرشة السابقة. ويف لك  السـبعمنرب يرٔاسه ممثل عن ٕاحدى امجلاعات أالصلية. وقد نُظم املنرب يف بداية لك من دورات اللجنة 

اكل التعبري الثقايف التقليدي دورة قدم ممثلو امجلاعات أالصلية واحمللية عروضا عن جتارب وشواغل جامعاهتم فE خيص ٔاش
واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ٔاو بشأن موضوع حمّدد يتعلق مبفاوضات اللجنة. وت¹ العروض متاحة عىل موقع الويبو 

ٕالهيا ٔايضا عرب البوابة اخلاصة �مجلاعات أالصلية عىل  وميكن النفاذ http://wipo.int/tk/en/igc/panels.htmlالتايل: 
  والعرشين للجنة.اخلامسة موقع الويبو إاللكرتوين. وحتّدد هذه الوثيقة الرتتيبات العملية املقرتحة للمنرب يف اHورة 

.6/INF/25WIPO/GRTKF/IC/اليت اختذها : القرارات : صندوق التربعات لفائدة امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة
 املدير العام وفقا للتوصيات اليت اعمتدها ا¼لس ºستشاري

ستبلغ هذه املذكرة إالعالمية اللجنة بقرارات المتويل اليت سيتخذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت قد يعمتدها ا¼لس  .14
 والعرشين للجنة.اخلامسة ة ºستشاري لصندوق التربعات لفائدة امجلاعات أالصلية واحمللية عىل هامش اHور
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7/INF/25WIPO/GRTKF/IC/ :واملوارد الوراثية واملعارف  مرسد املصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية
  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي التقليدية

أالمانة ٕاىل حتديث املسارد املتاحة يف اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة "دعت  .15
مرسد املصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية ؤاشاكل التعبري الثقايف '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 الوثيقة

مرسد املصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية واملعارف '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8 ) والوثيقة'التقليدي
الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية واملوارد مرسد املصطلحات '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9 ) والوثيقة'التقليدية
ؤاتيحت هذه  ".)، ومجعها لكها يف وثيقة واحدة وٕاصدار املرسد املوّحد كوثيقة معلومات ٔالغراض اHورة املقب  للجنة'الوراثية

 صيغة حمّدثة من املرسد املوّحد. الوثيقة ل.ورة يف شلك

8/INF/25WIPO/GRTKF/IC/ :موقع الويبو اخلاص �ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف املصادر املتاحة عىل 
 التقليدي واملوارد الوراثية

وثيقة ٕاعالمية تصف �قتضاب املصادر املتاحة عىل موقع الويبو  ٕاىل ٕاعدادٔالمانة دعت اللجنة يف دورهتا العرشين ا .16
 هبدف دمع وتعزيز مشاركة املراقبني يف معلها.ارد الوراثية اخلاص �ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملو 

ملوقع الويبو إاللكرتوين اخلاص �ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد وحتتوي هذه الوثيقة عىل وصف 
 .يشمل معلومات عن املوارد املتاحة ،الوراثية

9WIPO/GRTKF/IC/25/INF/رباء الشعوب أالصلية بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية : تقرير حلقة معل خ
  واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

رباء الشعوب أالصلية بشأن امللكية الفكرية واملوارد خلحلقة معل ٔايدت اللجنة يف دورهتا العرشين اقرتحا بتنظمي  .17
، WIPO/GRTKF/IC/20/7 يف الوثيقة ºقرتاح. وجاء  الثقايف التقليديالوراثية واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري

(د)، نظمت الويبو 801 ، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/20/10 . ومعال بذ القرار الوارد يف الوثيقة11و 10 الفقرتني
الشعوب أالصلية بشأن امللكية حلقة معل خلرباء  �لتعاون مع ٔامانة منتدى أالمم املتحدة اHامئ املعين بقضا£ الشعوب أالصلية
. وترفع أالمانة ٕاىل 2013 ٔابريل 20ٕاىل  19من  الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

عالمية اللجنة املنعقدة يف دورهتا اخلامسة والعرشين هذه الوثيقة اليت حتتوي عىل تقرير ºج�ع املرفوع، بوصفها وثيقة إ 
 .6 مقدمة يف ٕاطار البند

 [هناية الوثيقة]


