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 :من جدول الأعامل 2قرار بشأأن البند 

 انتخاب أأعضاء املكتب

ييب، انتخبت بناء عىل اقرتاح من وفد سويرسا أأيده وفد الهند ووفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكر 
بناء عىل اقرتاح وانتخبت اللجنة، . 2017-2016يا رئيسا لها للثنائية اين غوس من أأسرتال اإ اللجنة، ابلإجامع وابلزتكية، الس يد 

ليديس من فنلندا، وبناء عىل اقرتاح  دول أأورواب الوسطى والبلطيق، الس يد جواكأأيده وفد لتفيا ابمس مجموعة  المنسامن وفد 
من وفد الهند أأيده وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، السفري روبرتو ماتيوس مياكئيل تيين من 

ندونيس يا، انئبني للرئيس للفرتة ذاهتا.  اإ

 :من جدول الأعامل 3قرار بشأأن البند 

 اعامتد جدول الأعامل

 .يك يُعمتد، ومت اعامتده .WIPO/GRTKF/IC/29/1 Prov. 3 مرشوع جدول الأعامل املُعّمم يف الوثيقة قدم الرئيس

 :من جدول الأعامل 4قرار بشأأن البند 

 اعامتد تقرير ادلورة الثامنة والعرشين

( WIPO/GRTKF/IC/28/11 Prov. 2 والعرشين )الوثيقة الثامنةقدم الرئيس مرشوع التقرير املعّدل دلورة اللجنة 
 لعامتده، ومت اعامتده.

 :من جدول الأعامل 5قرار بشأأن البند 

 اعامتد بعض املنظامت

بصفة  WIPO/GRTKF/IC/29/2 وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد س بع عرشة منظمة ترد أأسامؤها يف مرفق الوثيقة
حقوق ساكن  ادلفاع عنمساعي  منظمةو (؛ AJED-Congoمراقب، ويه اكلتايل: حركة الش باب من أأجل التمنية )

لتمنية الزراعة هاري -اتل(؛ ورابطة املزارعني AIPINواكةل الصحافة ادلولية للشعوب الأصلية )؛ و (ADPEالغاابت والبيئة )

 جمالس هيئةللتمنية؛ و  ومؤسسة مااكميب(؛ CS Consulting(؛ ومكتب الاستشارات يس أأس )ACDAPTH)والصيد 
(؛ واملعهد الكوري للطب ICENECDEVملركز ادلويل للتثقيف البييئ والتمنية اجملمتعية )وامضيق توريس؛ ساكن جزر 
 الأفارقة ومتحف فواتديكوبو؛ وجتّمع(؛ FEEDالاعتناء ابلنساء والأطفال املس تضعفني )منظمة و (؛ KIOMالرشيق )

ش باب بوروندي الأصليني من أأجل التمنية (؛ واحتاد RACINESالواعني والزنهاء والوطنيني وامللزتمني واملتضامنني: رابطة )
منائية )UJEDECOاجملمتعية ) والاحتاد الوطين للمنظامت (؛ UPARED(؛ واحتاد الشعوب الأصلية من أأجل الصحوة الإ

رجاء اعامتد مكتب UNONGDالإمنائية غري احلكومية ) (؛ ومنظمة القرى املتحدة؛ ومنظمة اجلرس الأبيض. وقّررت اللجنة اإ
 يف جمال تمنية امجلاعات الأصلية لبابوا الغربية للنظر فيه يف دورهتا الثالثني.ت الاستشارا

 :من جدول الأعامل 6قرار بشأأن البند 

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية

 WIPO/GRTKF/IC/29/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/29/3أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق 
 .WIPO/GRTKF/IC/29/INF/6و
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شّدة أأعضاءها ومجيع الهيئات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحثهّتا عىل الإسهام يف صندوق الويبو وجّشعت اللجنة ب 
 للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة.

جنة واقرتح الرئيس انتخاب الأعضاء الامثنية التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم الل 
ميوموف، سكرتري اثن، البعثة  الس يدو ؛ فيصل عالق، سكرتري أأول، البعثة ادلامئة للجزائر، جنيف الس يد ابلزتكية: ابرفزي اإ

نتويل، ممثل مجعية قبائل كوان املتحدة من أأجل الأرض الأم الس يد نيلسون دي ليون ك و  ؛ادلامئة لطاجيكس تان، جنيف
(KUNA) ،اكرلو ماراي والس يد ؛ ، ممثل قبائل تولليب بواش نطن، الولايت املتحدة الأمريكيةوالس يد رميوند فرايربغ ؛بامن

ماري انريف، موظفة الس يدة و ؛ ، جنيفللكريس الرسويل ، البعثة ادلامئةمعين ابمللكية الفكرية والتجارة مارينغي، ملحق
والس يد بيتا ؛ ل الوطنية، بورت فيال، فانواتوتنفيذية، وزارة الس ياحة والتجارة والتبادل التجاري وتمنية مرشوعات الأعام

والس يدة مارس يال ابيفا، مستشارة، البعثة ادلامئة ؛ اكليسيتا نيوابلفو، مستشار، أأمانة منتدى جزر احمليط الهادئ، فيجي
 .جنيفلش ييل، 

 تشاري.للمجلس الاس  ارئيس، انئب رئيس اللجنة ،السفري روبرتو ماتيوس مياكئيل تيين رئيس اللجنة وعنّي 

 :من جدول الأعامل 7قرار بشأأن البند 

 املوارد الوراثية

 WIPO/GRTKF/IC/29/5و WIPO/GRTKF/IC/29/4انقشت اللجنة القضااي اجلوهرية، عىل أأساس الواثئق 
حاةل النص الوارد يف مرفق الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/29/6و ، مع WIPO/GRTKF/IC/29/4 ، وقّررت اإ

ىل دورهتا القادمة. 2حذف املادة  وأأحالت املواد، ابلصيغة اليت أأعدها هبا امليرّسون، مضن منت تقرير ادلورة. يُشار اإىل وس ، اإ
رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّها يف ادلورة الق ىل دورهتا القادمة "قامئة اإ ادمة"، ترد نسخة مهنا يف اللجنة أأيضا اإ

 املرفق.

دلورات اللجنة: )أأ( يُلمتس من وفامي خيص املوارد اليت قد يرغب املشاركون يف اللجنة اس تخداهما مكواد مرجعية دلى الإعداد 
لكرتونية جديدة تشمل لك املوارد املوجودة  نشاء صفحة اإ الأمانة أأن حترص، قبل ادلورة الثالثني للجنة بوقت اكف، عىل اإ

قلميية والوطنية  واحمللية وجتارب امجلاعات )مثل ادلارسات ومجموعات القوانني والاقرتاحات وقواعد البياانت بشأأن التجارب الإ
ومدوانت القواعد والربوتوكولت الاختيارية والعروض( اليت أأعدهتا أأمانة الويبو أأو قدمهتا ادلول الأعضاء والهيئات املراقبة 

ىل ادلورة الثالثني للجنة؛ )ب( لأغراض اللجنة حىت الآن، وأأن تقدم تقريرا عن ذكل يف وثيق وادلول ة معلومات ترفعها اإ
ىل الأمانة، يف أأجل أأقصاه  ىل أأن ترسل اإ ، املراجع اخلاصة بأأية موارد قد 2016مارس  31الأعضاء والهيئات املراقبة مدعوة اإ

ىل تكون وجهية ابلنس بة للمشاركني يف اللجنة ابعتبارها مواد مرجعية، وعىل الأمانة تقدمي قامئة ب  تكل املراجع، كام وردت، اإ
 ادلورة الثالثني للجنة يف وثيقة معلومات.

وأأحاطت اللجنة علام مبا تدخهل الأمانة من حتديث وحتسني، مع الرتكزي عىل التجارب العملية، عىل دراسة الويبو التقنية عن 
، ودعت ادلول 2004رشوط الكشف يف أأنظمة الرباءات فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية، اليت أأعدت يف عام 

ىل الإسهام   ملعلومات يف تكل العملية والمتست من الأمانة اس تكامل تكل العملية يف أأقرب وقت ممكن.ابالأعضاء واملراقبني اإ

 WIPO/GRTKF/IC/29/INF/7و WIPO/GRTKF/IC/29/7كام أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق 
 WIPO/GRTKF/IC/29/INF/9و WIPO/GRTKF/IC/29/INF/8و
 .WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10و
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 :لأعاملمن جدول ا 8قرار بشأأن البند 

 أأية مسائل أأخرى

طار هذا البند.  مل جُتر أأية مناقشات يف اإ

 :من جدول الأعامل 9قرار بشأأن البند 

 اختتام ادلورة

عداد 2016 فرباير 19من جدول الأعامل يف  7و 6و 5و 4و 3و 2 اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود . واتفقت عىل اإ
مرشوع تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة، وتعمميه قبل 

ىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف مرشوع 2016 مارس 29 . وس ُيدعى املشاركون يف اللجنة اإ
 للجنة. القادمةاللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة يف  املشاركنيم الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل التقرير قبل أأن تعم  

[ييل ذكل املرفق]



ANNEX 

 املرفق

 املرفق

 قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّها يف ادلورة القادمة

 قامئة املصطلحات .1

 ادليباجة .2

 أأهداف الس ياسة العامة .3
 الفعالية والشفافية -
ذا أأبقي عليه، كيف يُعّرف( - ذا اكن ينبغي الإبقاء عىل المتكّل غري املرشوع يف النص )واإ  ما اإ
 التاكمل/ادلمع املتبادل مع التفاقات ادلولية -
ىل أأدىن حد ممكن من الرباءات  -  "اليت تُمنح عن خطأأ" )ما هو املصطلح املناسب(الوقاية/التقليل اإ

 موضوع امحلاية .4
 هل ينبغي أأن ينطبق الصك عىل: -

 أأية حقوق من حقوق امللكية الفكرية أأو احلق املرتبط ابلرباءات فقط 
ىل املوارد الوراثية، هل ينبغي أأن ينطبق الصك أأيضا عىل: -  ابلإضافة اإ

 املش تقات 
  املرتبطة هبا/املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية 

 رشط الكشف .5
 مضمون الكشف -

 منشأأ و/أأو مصدر املوارد الوراثية 
  مبا يف ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية، لرشوط النفاذ وتقامس املنافعاملعلومات اخلاصة ابلمتثال 

 الاس تثناءات والتقييدات -
 تنوع الاس تثناءا 
 الاس تثناءات املرتبطة ابملصلحة العامة فقط 

، للحامية مبوجب ابلصيغة اليت ُوجدت هبا يف الطبيعة أأو ُعزلت مهناقابلية موضوع املوارد الوراثية و/أأو مش تقاهتا،  -
 ملكية فكرية/براءة

 عواقب عدم الامتثال -
 اتفاقات املعايري ادلنيا و/أأو القصوى 
 داخل و/أأو خارج نظام الرباءات التدابري/اجلزاءات 
 لغاء اجلائزة  رشوط الإ

 الغرض املنشود -
 ىل املوضوع  املطالبة حبامية اخرتاع ابلستناد مبارشة اإ
 اس تعامل املوضوع 
 ىل موضوع غري ملموس ىل النفاد املادي أأو النفاذ اإ  احلاجة اإ

 العالقة ابلأنظمة الوطنية واحمللية للنفاذ وتقامس املنافع -
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 آلية تبادل املعلومات ل ىل أ تفاقية دور مكتب امللكية الفكرية/الرباءات يف تبليغ املعلومات اخلاصة ابلكشف اإ
 التنوع البيولويج/املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

 التدابري ادلفاعية/عدم الكشف .6
ىل املزيد من تدابري/أأ  -  نظمة العناية الواجبةالنظر يف احلاجة اإ

 قواعد البياانت .7
 تدابري تمكيلية لرشط الكشفتدابري دفاعية أأو قواعد البياانت ابعتبارها  -
 ضامانت اخلاصة ابملعارف التقليدية احملتفظ هبا عىل نطاق واسع و/أأو املتاحة للجمهورال -
 العبء املفروض عىل أأحصاب املعارف التقليدية وادلول الأعضاء -

 العالقة ابلتفاقات ادلولية، مبا يف ذكل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات .8

 التعاون عرب احلدود .9

 املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات .10

 ]هناية املرفق والوثيقة[


