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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2024 يونيو 2التارخي: 

 
 
 

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون الثامنةالدورة 

ىل  7جنيف، من   2024 يوليو 9اإ
 
 

 تلخيص مقتضب للوثائق

مانةوثيقة  عداد الأ  من اإ

 والعرشين الثامنةأأول. واثئق العمل لدلورة 

عدادها لدلورة  .2 والعرشين للجنة احلكومية ادلولية املعنية  الثامنةفامي ييل تلخيص مقتضب للواثئق املعدة أأو اجلاري اإ
كومية ادلولية"  ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة" أأو "اللجنة احل

ضافية فور اس تكاملها عىل املوقع التايل. 2024 يونيو 2 حىت : وس تنرش لك وثيقة من هذه الواثئق فضال عن أأية واثئق اإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32091. 

 والعرشين الثامنةمرشوع جدول أأعامل ادلورة : /128WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

 .حتتوي هذه الوثيقة عىل البنود املقرتح تناولها يف اللجنة ويه مطروحة علهيا لعامتدها احملمتل .2

 اعامتد بعض املنظامت: /228WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

هذه الوثيقة أأسامء املنظامت اليت طلبت من اللجنة اعامتدها بصفة مراقب مؤقت يف دورهتا احلالية ودوراهتا  تعرض .3
 .صيل التصال اخلاصة هبا وغاايهتا وأأهدافهااملقبةل، وتفا
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 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية: صندوق التربعات: /328WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

وجاء ". ، "صندوق تربعات الويبو لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة2002أأنشأأت امجلعية العامة للويبو، يف عام  .4
ىل  اليت حتّدد أأهداف الصندوق وطريقة معهل، كام عدلهتا امجلعية العامة  WO/GA/32/6 الوثيقةذكل القرار ابلستناد اإ

ىل تعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري للصندوق وحتتوي عىل معلومات عن . 2020للويبو يف سبمترب  وتشري تكل الوثيقة اإ
بة، اليت حتتوي عىل تفاصيل التربعات الواردة واجلهات أأما املذكرة الإعالمية املطلو . محةل مجع التربعات اليت اس هتلهتا الأمانة

 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/4 املس تفيدة، فرتد عىل حنٍو مواٍز يف الوثيقة

 وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية: /428WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

ىل  3قدة يف الفرتة من السادسة والعرشين املنعدورهتا  يف اللجنة احلكومية ادلولية أأعدت .2 نصا أ خر  2024فرباير  7اإ
 وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةحتت عنوان " WIPO/GRTKF/IC/26/4 عىل أأساس الوثيقة

 "املوارد الوراثية" يف مناقشةوقّررت أأن يُرفع ذكل النص، ابلصيغة اليت ورد هبا عند اختتام  " Rev.2) 2الصيغة املراجعة 
طار  ىل امجلعية العام للويبو اليت س ُتعقد يف سبمترب 2024 فرباير 7يف من جدول الأعامل  7 البنداإ مع مراعاة أأية "، 2024، اإ

دخالها بشأأن املسائل املتداخةل يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة طبقا لولية اللجنة . و "تصويبات أأو تعديالت قد يُتفق عىل اإ
من جدول أأعامل دورهتا السادسة والعرشين،  7وقرارها بشأأن البند  ،2024لعام  هاوبرانمج معل  ،2022-2024للثنائية 

 ُأعدت هذه الوثيقة كوثيقة معل لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين.

 حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد: /5/28WIPO/GRTKF/IC الوثيقة

ىل  24السابعة والعرشين املنعقدة يف الفرتة من دورهتا  يف اللجنة احلكومية ادلولية أأعدت .6 نصا  2024أأبريل  4مارس اإ
حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد، النسخة حتت عنوان " WIPO/GRTKF/IC/27/4 أ خر عىل أأساس الوثيقة

"املعارف التقليدية" يف  مناقشةوقّررت أأن يُرفع ذكل النص، ابلصيغة اليت ورد هبا عند اختتام   "Rev. 2املعّدةل الثانية )
طار  ىل امجلعية العام للويبو اليت س ُتعقد يف سبمترب 2024مارس  22يف من جدول الأعامل  6 البنداإ مع مراعاة أأية "، 2024، اإ

دخالها بشأأن املسائل املتداخةل يف ادلورة الثامنة والعرشين طبقا لولية اللجنة ". و تصويبات أأو تعديالت قد يُتفق عىل اإ
من جدول أأعامل دورهتا السابعة والعرشين، ُأعدت  6وقرارها بشأأن البند  ،2024لعام  هاوبرانمج معل  ،2022-2024للثنائية 

 .هذه الوثيقة كوثيقة معل لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين

 حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد: /6/28WIPO/GRTKF/ICالوثيقة 

ىل  24السابعة والعرشين املنعقدة يف الفرتة من دورهتا  يف اللجنة احلكومية ادلولية أأعدت .7 نصا  2024أأبريل  4مارس اإ
حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع حتت عنوان " WIPO/GRTKF/IC/27/5 أ خر عىل أأساس الوثيقة

أأشاكل " مناقشةوقّررت أأن يُرفع ذكل النص، ابلصيغة اليت ورد هبا عند اختتام   "Rev. 2، النسخة املعّدةل الثانية )مواد
طار التعبري الثقايف التقليدي ىل امجلعية العام للويبو اليت س ُتعقد يف 2024 أأبريل 4يف من جدول الأعامل  7 البند" يف اإ ، اإ

دخالها ب "، 2024سبمترب  اخةل يف ادلورة الثامنة شأأن املسائل املتدمع مراعاة أأية تصويبات أأو تعديالت قد يُتفق عىل اإ
من جدول أأعامل  7وقرارها بشأأن البند  ،2024لعام  هاوبرانمج معل  ،2022-2024طبقا لولية اللجنة للثنائية ". و والعرشين

 .دورهتا السابعة والعرشين، ُأعدت هذه الوثيقة كوثيقة معل لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين
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 توصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا:  /7/28WIPO/GRTKF/IC قةالوثي

قدمت وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية، أأثناء ادلورة العرشين للجنة املنعقدة  .2
ووردت تكل التوصية يف ". واملعارف التقليدية املرتبطة هبا،"توصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية 2022يف فرباير 

ىل ادلور هتا،اليت شاركت يف رعاي الوفودُ  وقّدمت التوصية من جديد .WIPO/GRTKF/IC/20/9/Rev الوثيقة  اتاإ
للجنة وُوزعت حتت  والسابعة والعرشين الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين والسادسة والعرشين

 WIPO/GRTKF/IC/26/5و WIPO/GRTKF/24/5و WIPO/GRTKF/IC/23/5 زو الرم
من جديد كوثيقة معل لهذه تقّدمه قرتاح هذا الاالراعية ل يه الوفود  . وها، عىل التوايلWIPO/GRTKF/IC/27/5و

 .ادلورة

رد توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية للموا : /8/28WIPO/GRTKF/IC الوثيقة
 الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

شاركت وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية، أأثناء ادلورة الثالثة والعرشين للجنة املنعقدة  .9
الوراثية واملعارف ، يف رعاية توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية للموارد 2023يف فرباير 

قّدمت الاقرتاح املشرتك من جديد و  WIPO/GRTKF/IC/23/7 وورد ذكل الاقرتاح يف الوثيقة. التقليدية املرتبطة هبا
ىل ا ته،اليت شاركت يف رعاي  الوفودُ  حتت للجنة  والسابعة والعرشين الرابعة والعرشين والسادسة والعرشين اتدلوراإ
. عىل التوايل WIPO/GRTKF/IC/27/7و WIPO/GRTKF/IC/26/6و WIPO/GRTKF/IC/24/7 الرموز

 .من جديد كوثيقة معل لهذه ادلورةتقّدمه قرتاح هذا الاالراعية ل يه الوفود  وها

اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح :  /9/28WIPO/GRTKF/IC الوثيقة
نظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافعالرباءات عن خطأأ والامتثال   للأ

، أأاتحت وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت 2023أأثناء ادلورة الثالثة والعرشين للجنة املنعقدة يف فرباير  .20
نظمة خبصوص مواصفات دراسة بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ والامتثال ل ااملتحدة الأمريكية اقرتاح لأ

 وفودُ قّدمت الاقرتاح اثنيًة و  WIPO/GRTKF/IC/23/6 وورد ذكل الاقرتاح يف الوثيقة. املنافع احلالية للنفاذ وتقامس
ىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة يف  كندا والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية اإ

ومجهورية كوراي والاحتاد  وفود كندا والياابن والرنوجيقّدمته من جديد مث  ،.WIPO/GRTKF/IC/24/6 Revالوثيقة
ىل ادلورة السادسة والعرشين لجنة يف وادلورة السابعة والعرشين ل  الرويس والولايت املتحدة الأمريكية اإ

الراعية يه الوفود  وهاعىل التوايل،  WIPO/GRTKF/IC/27/8والوثيقة   WIPO/GRTKF/IC/26/7الوثيقة
كوثيقة معل لهذه  هذا الاقرتاح من جديدتقّدم WIPO/GRTKF/IC/27/8 و WIPO/GRTKF/IC/26/7 تنيللوثيق 

 .ادلورة

شاركة امجلاعات الأصلية واحمللية: اقرتاح بشأأن س بل بديةل للمسامهة يف :م  WIPO/GRTKF/IC/28/10 الوثيقة
 صندوق التربعات

لك من أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا  ، أأاتحت وفود2024 أأبريلاملنعقدة يف والعرشين للجنة  السابعةأأثناء ادلورة  .22
بغية السامح بسحب التربعات من املزيانية العادية للويبو لمتويل الصندوق  التربعات وسويرسا اقرتاحا لتعديل نظام صندوق

طار البند . ووفقا لقرار اللجنة اليت اختذكوس يةل بديةل لزتويده ابملوارد املالية الالزمة من جدول الأعامل أأثناء دورهتا  2ته يف اإ
 .من جديد كوثيقة معل لهذه ادلورةالاقرتاح  لتكل الوثيقةالوفود الراعية  دمتقالسابعة والعرشين، 
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عالمية لدلورة   والعرشين الثامنةاثنيا. واثئق اإ

 قامئة ابملشاركني:  /INF/1 Prov.28WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

 .والعرشين للجنة الثامنةس يوّزع مرشوع قامئة ابملشاركني يف ادلورة  .22

 تلخيص مقتضب للواثئق:  /INF/228WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

 .أأعدت هذه الوثيقة خارج الإطار الرمسي لتس تدل اللجنة هبا عىل واثئقها .23

 والعرشين الثامنةمرشوع برانمج ادلورة : /INF/28WIPO/GRTKF/IC/3 الوثيقة

اس تجابة لطلب اللجنة يف دورهتا العارشة، تقدم هذه الوثيقة برانمج معل مقرتح حيّدد فرتة زمنية حممتةل لتناول لك بند  .24
رشاداي فقط، ذكل أأن التنظمي الفعيل لعمل اللجنة يبقى يف عهدة . من بنود جدول الأعامل ويكتيس مرشوع الربانمج طابعا اإ

 .اخيلالرئيس وأأعضاء اللجنة وفقا للنظام ادل

عالمية :  /INF/428WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة صندوق التربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة: مذكرة اإ
 عن التربعات وطلبات ادلمع

حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة حول طريقة معل صندوق التربعات للجامعات الأصلية  .22
ابلصيغة اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا  WO/GA/32/6 وترد قواعد الصندوق يف مرفق الوثيقة. واحمللية املعمتدة

وتتضمن خصوصا معلومات عن التربعات الواردة أأو تكل املتعهد هبا وعن ادلمع . 2020الثانية والثالثني مث عّدلهتا يف سبمترب 
 .ة املعمتدةالفعيل املقدم ملمثيل امجلاعات الأصلية واحمللي

عالمية ملنرب امجلاعات الأصلية واحمللية:  /INF/528WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة  مذكرة اإ

وفقا لقرار اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة، اس هُتلت لك دورة من دورات اللجنة اليت تلت ادلورة السابعة بتنظمي  .26
حدى امجلاعات الأصلية ويف لك . العرشين السابقة وراتمن ادل دورة ة لكيف بدايوقد نُظم املنرب . منرب يرأأسه ممثل عن اإ

وتكل العروض متاحة عىل . مناس بة، قدم ممثلو امجلاعات الأصلية واحمللية عروضا حول حمور حمّدد ذي صةل مبفاوضات اللجنة
لهيا أأيضا عرب البواب، http://wipo.int/tk/en/igc/panels.html: موقع الويبو التايل ة اخلاصة ابمجلاعات وميكن النفاذ اإ

 .والعرشين للجنة الثامنةوحتّدد هذه الوثيقة الرتتيبات العملية املقرتحة للمنرب يف ادلورة . الأصلية عىل موقع الويبو الإلكرتوين

صندوق التربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة: القرارات اليت :  /INF/628WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة
 دير العام وفقا للتوصيات اليت اعمتدها اجمللس الاستشارياختذها امل

تبلغ هذه املذكرة الإعالمية اللجنة بقرارات المتويل اليت سيتخذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت قد يعمتدها اجمللس  .27
 .ين للجنةوالعرش  الثامنةالاستشاري لصندوق التربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية عىل هامش ادلورة 
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مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية :  /INF/728WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة
 واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ىل حتديث املسارد املتاحة يف الوثيقة .22  دعت اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة "الأمانة اإ
WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 ’( مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف

ابمللكية الفكرية واملعارف  مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة)’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8 والوثيقة ‘ التقليدي
ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد مرسد املصطلحات الرئيس  )’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9 والوثيقة‘  التقليدية

صدار املرسد املوّحد كوثيقة معلومات لأغراض ادلورة املقبةل للجنة، ‘ الوراثية هذه  ". وتتاحومجعها لكها يف وثيقة واحدة واإ
 .الوثيقة لدلورة يف شلك صيغة حمّدثة من املرسد املوّحد

عىل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري املصادر املتاحة :  /INF/828WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة
 الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

عالمية تصف ابقتضاب املصادر املتاحة عىل موقع الويبو  .29 عداد وثيقة اإ ىل اإ دعت اللجنة يف دورهتا العرشين الأمانة اإ
. وارد الوراثية هبدف دمع وتعييي مشاركة املراقبني يف معلهااخلاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وامل

 .وتقّدم هذه الوثيقة مس تجدات حول املوارد املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين

تقرير حلقة معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد : /INF/928WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 
 شاكل التعبري الثقايف التقليديالوراثية واملعارف التقليدية وأأ 

دمعت اللجنة يف دورهتا العرشين اقرتاحا لتنظمي حلقة معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد  .20
 من الوثيقة 22و 20وورد ذكل الاقرتاح يف الفقرتني . الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

WIPO/GRTKF/IC/20/7 . الوثيقة )د  من  202ومعال بذكل القرار الوارد يف الفقرة
WIPO/GRTKF/IC/20/10 ، نظمت أأمانة الويبو ابلتعاون مع أأمانة منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب

ىل  29الأصلية حلقة العمل املذكورة يف الفرتة من  من جديد تكل الوثيقة اليت  وقدمت أأمانة املنتدى ادلامئ. 2023أأبريل  22اإ
ىل ادلورة  عالمية اإ  .والعرشين للجنة الثامنةحتتوي عىل تقرير الاجامتع كوثيقة اإ

الردود عىل الأس ئةل املتعلقة بقواعد البياانت عىل املس توى الوطين وبوابة : /INF/28WIPO/GRTKF/IC/10الوثيقة 
 دولية

وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي ، أأاتحت 2024 أأبريل والعرشين للجنة املنعقدة يف السابعةأأثناء ادلورة  .22
، ردود وفود لك من كندا والياابن وجنوب WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11 ، يف الوثيقةوالولايت املتحدة الأمريكية

لموارد الوراثية و/أأو ل بياانت قواعدنشاء واس تخدام الأس ئةل املتعلقة ابإ أأفريقيا ومجهورية كوراي والسويد والولايت املتحدة عىل 
 ذلكل الاقرتاح الوثيقةالوفود الراعية  دمتق من جديد هذه الأخرية الوثيقة لتكلالوفود الراعية  دمتقاملعارف التقليدية. و 

 .من جديد كوثيقة معل لهذه ادلورة

 [هناية الوثيقة]


