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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1054 يناير 51التارخي: 

 
 
 

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون السادسةالدورة 

ىل  3جنيف، من   1054 فرباير 7اإ
 
 

 تلخيص مقتضب للوثائق

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 والعرشين السادسةواثئق العمل لدلورة  .أأول

عدادها لدلورة  .5 العرشين للجنة احلكومية ادلولية املعنية و  السادسةفامي ييل تلخيص مقتضب للواثئق املعدة أأو اجلاري اإ
 51 حىت( أأو "اللجنة احلكومية ادلولية" ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"

ضافية فور  ئقالواثئق فضال عن أأية واث هذه. وس تنرش لك وثيقة من 1053 نومفرب  عىل املوقع اس تكاملهااإ
 .=31362http://wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id. التايل:

.2/1 Prov26WIPO/GRTKF/IC/:  والعرشين السادسةورة ادلمرشوع جدول أأعامل 

 .احملمتل حتتوي هذه الوثيقة عىل البنود املقرتح تناولها يف اللجنة ويه مطروحة علهيا لعامتدها .1

/226WIPO/GRTKF/IC/ :اعامتد بعض املنظامت 

ودوراهتا  احلالية هتارفة مراقب مؤقت يف دو هذه الوثيقة أأسامء املنظامت اليت طلبت من اللجنة اعامتدها بصتورد  .3
 .ا وأأهدافهاوغاايهتاخلاصة هبا  فاصيل التصالتو ، املقبةل

/326WIPO/GRTKF/IC/ :مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية: صندوق التربعات 

مجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة". وجاء فائدة ا"صندوق تربعات الويبو ل، 1001، يف عام أأنشأأت امجلعية العامة للويبو .4
ىل ذكل  د أأهداف الصندوق وطريقة معهل، كام عدلهتا امجلعية العامة اليت حتد    WO/GA/32/6الوثيقةالقرار ابلستناد اإ

ىل تعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري للصندوق وحتتوي عىل معلومات عن  تكل. وتشري 1050للويبو يف سبمترب  الوثيقة اإ
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اليت حتتوي عىل تفاصيل التربعات الواردة واجلهات ، بةاملطلو  الإعالميةذررة املالأمانة. أأما  اس هتلهتامحةل مجع التربعات اليت 
 .WIPO/GRTKF/IC/26/INF/4يف الوثيقة  مواز   رتد عىل حنو  ف ،املس تفيدة

4/26WIPO/GRTKF/IC/ :وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية 

قة أأخرى بعنوان "وثيقة موحدة بشأأن وثي 1053أأعدت اللجنة خالل دورهتا الثالثة والعرشين املنعقدة يف فرباير  .1
وقررت أأن تُقَدم تكل الوثيقة ابلصيغة . WIPO/GRTKF/IC/23/4امللكية الفكرية واملوارد الوراثية" عىل أأساس الوثيقة 

ىل امجلعية العامة للويبو  1053فرباير  8اليت اكنت علهيا عند اختتام ادلورة يف  اللجنة وفقا لولية  لتنظر فهيا امجلعية العامةاإ
تكل وُعرضت  .WO/GA/41/18 الوارد يف الوثيقة 1053، وبرانمج معلها لعام WO/GA/40/7الواردة يف الوثيقة 

وُأتيحت أأيضا لدلورة اخلامسة والعرشين  WO/GA/43/14مكرفق للوثيقة  1053عىل امجلعية العامة للويبو لعام  وثيقةال
علام  1053. وأأحاطت امجلعية العامة يف أأكتوبر WIPO/GRTKF/IC/25/5 حتت الرمز 1053للجنة املنعقدة يف يوليو 

ىل  معل اللجنةعىل أأن يستند ووافقت ومبرفقاهتا  WO/GA/43/14 ابلوثيقة مجيع  تس تخدم اللجنةأأن ما أأجنزته من معل و اإ
 WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5الواثئق ا واثئق معل الويبو، مبا فهي

ىل أأية WIPO/GRTKF/IC/25/7و ضافة اإ ىل النصوص، اإ ، لتكون أأساس معل اللجنة فامي خيص املفاوضات املستندة اإ
، ُأعدت 1051-1054ن ولية اللجنة للفرتة وبناء عىل الفقرة )ج( ممساهامت نصية من الأعضاء. 

 روثيقة معل لهذه ادلورة. WIPO/GRTKF/IC/26/4 الوثيقة

عالمية لدلورة  .اثنيا  والعرشين السادسةواثئق اإ

.Prov /INF/126WIPO/GRTKF/IC/قامئة ابملشاركني :. 

ع مرشوع قامئة ابملشاركني يف ادلورة  .6  .والعرشين للجنة السادسةس يوز 

2 Rev./INF/26WIPO/GRTKF/IC/تلخيص مقتضب للواثئق : 

 أأعدت هذه الوثيقة خارج الإطار الرمسي لتس تدل اللجنة هبا عىل واثئقها. .7

3 Rev./INF/26WIPO/GRTKF/IC/ والعرشين السادسة: مرشوع برانمج ادلورة 

لتناول لك بند حممتةل  يةزمن فرتة د د  حي معل مقرتح هذه الوثيقة برانمج تقدمطلب اللجنة يف دورهتا العارشة، اس تجابة ل .8
رشاداي فقطالربانمج يكتيس مرشوع من بنود جدول الأعامل. و  هدة ، ذكل أأن التنظمي الفعيل لعمل اللجنة يبقى يف ع طابعا اإ

 الرئيس وأأعضاء اللجنة وفقا للنظام ادلاخيل.

4INF//26WIPO/GRTKF/IC/:  عالمية عن صندوق ال تربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة: مذررة اإ
 التربعات وطلبات ادلمع

للجامعات الأصلية معل صندوق التربعات طريقة حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة حول  .1
اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا ابلصيغة  WO/GA/32/6الصندوق يف مرفق الوثيقة  قواعدرد تو  .واحمللية املعمتدة

لهتا يف سبمترب  وتتضمن خصوصا معلومات عن التربعات الواردة أأو تكل املتعهد هبا وعن ادلمع  .1050الثانية والثالثني مث عد 
 قدم ملمثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة.الفعيل امل

5/INF/26WIPO/GRTKF/IC/ :عالمية ملنرب امجلاعات الأصلية واحمللية  مذررة اإ

وفقا لقرار اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة، اس هُتلت لك دورة من دورات اللجنة اليت تلت ادلورة السابعة بتنظمي  .50
حدى امجلاعا عرشة السابقة. ويف لك  الامثينت الأصلية. وقد نُظم املنرب يف بداية لك من دورات اللجنة منرب يرأأسه ممثل عن اإ
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دورة قدم ممثلو امجلاعات الأصلية واحمللية عروضا عن جتارب وشواغل جامعاهتم فامي خيص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
د يتعلق مبفاوضات اللجنة. وتكل العروض متاحة عىل موقع الويبو  واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية أأو بشأأن موضوع حمد 

لهيا أأيضا عرب البوابة اخلاصة ابمجلاعات الأصلية عىل  http://wipo.int/tk/en/igc/panels.htmlالتايل:  وميكن النفاذ اإ
د هذه الوثيقة الرتتيبات العملية املقرتحة للمنرب يف ادلورة   ين للجنة.والعرش  السادسةموقع الويبو الإلكرتوين. وحتد 

6/INF/26WIPO/GRTKF/IC/القرارات اليت اختذها : صندوق التربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة :
 املدير العام وفقا للتوصيات اليت اعمتدها اجمللس الاستشاري

وصيات اليت قد يعمتدها اجمللس ستبلغ هذه املذررة الإعالمية اللجنة بقرارات المتويل اليت سيتخذها املدير العام وفقا للت .55
 والعرشين للجنة. السادسةالاستشاري لصندوق التربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية عىل هامش ادلورة 

WIPO/GRTKF/IC/26/INF/7 : تقرير عن تنفيذ أأنشطة الفئة جمي )"خيارات حول الرشوط املتفق علهيا بشأأن
 التقامس املنصف والعادل للمنافع"(

لهيا يف الفئة جمي )"خيارات حول اإ  طلبت اللجنة"ة عرش التاسعة  ة اللجنةدور يف .51 جناز الأنشطة املشار اإ ىل الأمانة اإ
الرشوط املتفق علهيا بشأأن التقامس املنصف والعادل للمنافع"(، وحتديهثا ابنتظام حسب الاقتضاء، وتزويد اللجنة مبعلومات 

 قة وأأتيحت اس تجابة ذلكل الطلب.وقد ُأعدت هذه الوثي بشأأهنا يف لك دورة."

8/INF/26WIPO/GRTKF/IC/ :واملوارد الوراثية واملعارف  مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي التقليدية

ىل حتديث املسارد املتاحة يف اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة "دعت  .53 الأمانة اإ
مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف ') WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 الوثيقة

مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملعارف ') WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8 ( والوثيقة'التقليدي
صطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد مرسد امل') WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9 ( والوثيقة'التقليدية

د روثيقة معلومات لأغراض ادلورة املقبةل للجنة'الوراثية صدار املرسد املوح  وأأتيحت هذه  ".(، ومجعها لكها يف وثيقة واحدة واإ
د. الوثيقة لدلورة يف شلك ثة من املرسد املوح   صيغة حمد 

9/INF/26WIPO/GRTKF/IC/ : معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية تقرير حلقة
 واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

حلقة معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد اقرتاحا لتنظمي  اللجنة يف دورهتا العرشين تدمع .54
من  55و 50. وورد ذكل الاقرتاح يف الفقرتني التعبري الثقايف التقليديالوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 

)د( من 805. ومعال بذكل القرار الوارد يف الفقرة WIPO/GRTKF/IC/20/7 الوثيقة
ادلامئ املعين بقضااي  الأمم املتحدة منتدى، نظمت أأمانة الويبو ابلتعاون مع أأمانة WIPO/GRTKF/IC/20/10 الوثيقة

ىل  51يف الفرتة من  املذرورةعمل الحلقة  الشعوب الأصلية . وقدمت أأمانة املنتدى ادلامئ تكل الوثيقة اليت 1053أأبريل  15اإ
ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة حتت الرمز وأأعاد  WIPO/GRTKF/IC/25/INF/9 حتتوي عىل تقرير الاجامتع اإ

ىل ادلورة السادسة والعرشين للجنة. املنتدى ادلامئ تقدميها عالمية اإ  روثيقة اإ

 ]هناية الوثيقة[

http://wipo.int/tk/en/igc/panels.html

