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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :سبمترب 2016

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  19اإىل  23سبمترب 2016
قرارات الدورة احلادية والثالثني للجنة

اليت اع متدهتا اللجنة
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قرار بشأأن البند  2من جدول ا ألعامل:
اعامتد جدول ا ألعامل
قدم الرئيس مرشوع جدول ا ألعامل املُع ّمم يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/31/1 Prov. 3.يك يُعمتد ،ومت اعامتده.

قرار بشأأن البند  3من جدول ا ألعامل:
اعامتد تقرير ادلورة الثالثني
قدم الرئيس مرشوع التقرير املعدّل دلورة اللجنة الثالثني (الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/30/10 Prov. 2يك يُعمتد،
ومت اعامتده.

قرار بشأأن البند  4من جدول ا ألعامل:
اعامتد بعض املنظامت
وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد لك املنظامت اليت ترد أأسامؤها يف مرفق الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/31/2بصفة
مراقب مؤقت ،ويه اكلتايل :التحالف الوطين للسلطات التقليدية يف الكونغو )(ANATC؛ ومنظمة ش باب بنن بال
حدود)(JSF Bénin؛ وحمامون من أأجل البيئة يف الكونغو )(JUREC conseil؛ ومرشوع "اإتنومات" يف لكية
ا ألنرثوبولوجيا الاجامتعية جبامعة برشلونة (اإس بانيا)؛ ومنظمة تتبع أأديرة الفودون واحلفاظ عىل الرتاث
الغامض ).(SUCOVEPO

قرار بشأأن البند  5من جدول ا ألعامل:
مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية
أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/31/3وWIPO/GRTKF/IC/31/INF/4
و.WIPO/GRTKF/IC/31/INF/6
وجشّعت اللجنة بشدّة أأعضاءها ومجيع الهيئات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحث ّهتا عىل الإسهام يف صندوق الويبو
للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة.
واقرتح الرئيس انتخاب ا ألعضاء الامثنية التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة
ابلزتكية :الس يد ابابغنا أأبو بكر ،ممثل رابطة تمنية شعب اكنوري ،نيجرياي؛ والس يد ابرفزي اإميوموف ،سكرتري اثن ،البعثة
ادلامئة لطاجيكس تان ،جنيف؛ والس يدة اإميا هاويل ،مستشارة يف جمال الس ياسة العامة ،ا إلدارة املعنية ببيئة العمل والتجارة،
وزارة ا ألعامل والابتاكر والعامةل ،نيوزيلندا؛ والس يدة لوس يا فرانندا اإانس يو بيلفورت ساليس ،ممثةل معهد الشعوب ا ألصلية
الربازييل للملكية الفكرية ( ،)INBRAPIالربازيل؛ والس يد كومو ماكونغا ،سكرتري أأول ،البعثة ادلامئة لكوت ديفوار ،جنيف؛
والس يدة روزاريو لويك جيل ،ممثةل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب ا ألنديز ا ألصلية ( ،)CAPAJبريو؛ والس يدة نوس تا
مادلواندو ،سكرترية اثلثة ،البعثة ادلامئة لإكوادور ،جنيف؛ والس يدة بريس يال أن ايب ،سكرترية اثنية ،البعثة ادلامئة ملالزياي،
جنيف.
ّ
وعني رئيس اللجنة السفري روبرتو ماتيوس مياكئيل تيين ،انئب رئيس اللجنة ،رئيسا للمجلس الاستشاري.
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قرار بشأأن البند  6من جدول ا ألعامل:
املعارف التقليدية
أأعدّت اللجنة ،استنادا اإىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/31/4نصا أخر بعنوان "حامية املعارف التقليدية :مرشوع
وقررت اللجنة اإحاةل ذكل النص ،ابلصيغة اليت ورد هبا يف اختتام النظر يف
مواد – النسخة املعدّ ةل الثانية (ّ .")Rev.2
هذا البند من جدول ا ألعامل يف  23سبمترب  ،2016اإىل دورهتا الثانية والثالثني طبقا لوليهتا للثنائية  2017-2016وبرانمج
معلها لعام  ،2017كام جاء يف الوثيقة .WO/GA/47/19
وقررت اللجنة أأيضا أأن حتيل اإىل دورهتا القادمة "قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتاححلّها يف ادلورة القادمة"،
ّ
ترد نسخة مهنا يف املرفق.
و أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/31/5وWIPO/GRTKF/IC/31/6
وWIPO/GRTKF/IC/31/7و WIPO/GRTKF/IC/31/8وWIPO/GRTKF/IC/31/9
و WIPO/GRTKF/IC/31/INF/7وWIPO/GRTKF/IC/31/INF/8
و ،WIPO/GRTKF/IC/31/INF/9و أأجرت مناقشات بشأأهنا.

قرار بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل:
مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
(اللجنة احلكومية ادلولية) يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية
ُدون مجيع البياانت املُدىل هبا خبصوص هذا البند يف تقريرها و أأن تُرفع
وقررت أأن ت ّ
أأجرت اللجنة مناقشة بشأأن هذا البندّ .
أأيضا اإىل امجلعية العامة للويبو املزمع عقدها يف الفرتة من  3اإىل  11أأكتوبر  ،2016طبقا للقرار اذلي اختذته امجلعية العامة
للويبو لعام  2010بشأأن ألية تنس يق جدول أأعامل التمنية.

قرار بشأأن البند  8من جدول ا ألعامل:
أأية مسائل أأخرى
مل ُُتر أأية مناقشات يف اإطار هذا البند.

قرار بشأأن البند  9من جدول ا ألعامل:
اختتام ادلورة
اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود  2و 3و 4و 5و 6و 7من جدول ا ألعامل يف  23سبمترب  .2016واتفقت عىل اإعداد
مرشوع تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة ،وتعمميه يف
أأجل أأقصاه  28أأكتوبر  .2016وس ُيدعى املشاركون يف اللجنة اإىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف
مرشوع التقرير قبل أأن تع َّمم الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل املشاركني يف اللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة القادمة
للجنة.
[ييل ذكل املرفق]

ANNEX

املرفق
ادلورة احلادية والثالثون للجنة احلكومية ادلولية
قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتاححلّها يف ادلورة القادمة
.1

اس تخدام بعض املصطلحات واملفاهمي ومعانهيا

الإشارات اإىل "امحلاية" واملعارف التقليدية "احملمية" والعالقة مبعايري ا ألهلية ح نطاق امحلاية.
والإشارات اإىل "الابتاكر" و"النشاط الإبداعي والابتاكري القامئ عىل التقاليد".
واملصطلحات اليت تشري اإىل طبيعة الرضر اليت قد جيوز الامتس امحلاية ضدّ ه ،مثل "المتكل غري املرشوع"
و"سوء الاس تخدام" و"الاس تخدام بدون ترصحي" و"المتكل غري القانوين" و"المتكل دون وجه حق".
واملصطلحات اليت تصف أأو ختص مدى انتشار املعارف التقليدية ،مثل "املكل العام" و"املتاحة للجمهور" و"الرسية"
و"املقدسة" و"املنترشة عىل نطاق ض ّيق" و"املنترشة عىل نطاق واسع".
واملصطلحات اليت ختص املس تفيدين ،مثل "[الشعوب] ا ألصلية]".
.2

املوضوع

املوضع اذلي تُدرج فيه معايري ا ألهلية وكيفية اإدراهجا.
وما اإذا اكن ينبغي اإدراج أأمثةل أأو "جمالت" ختص املعارف التقليدية وحتديد تكل ا ألمثةل واجملالت ،يف حال اإدراهجا.
.3

املس تفيدون

ما اإذا اكن ينبغي اإدراج "ا ألمم" وح أأو "ادلول".
ودور وطبيعة "الإدارة املتصة" ججهة مس تفيدة ،اإن ُوجدت.
.4

نطاق امحلاية

الهنُ ج "القامئة عىل احلقوق" وح أأو "القامئة عىل التدابري".
وما اإذا اكن ميكن اتباع "هنج متعدد املس توايت" ،وإاذا أأمكن اتباعه ،حتديد طريقة صياغته.
واحلقوق الاقتصادية وح أأو املعنوية.
و أأدوار وطبيعة وتصممي "التدابري التمكيلية" ،مبا يف ذكل قواعد البياانت ،اإن ُوجدت.
ورشط الكشف ،والصةل احملمتةل ابلنص املتعلق ابملوارد الوراثية.
.5

الاس تثناءات والتقييدات

.6

العقوابت واجلزاءات وممارسةحتطبيق احلقوق
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 1القضااي من  5اإىل  13مل تُناقش يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية.
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.7

اإدارة احلقوقحاملصاحل

.8

مدة امحلايةحاحلقوق

.9

الرشوط الشلكية

 .10التدابري الانتقالية
 .11العالقة ابلتفاقات ادلولية ا ألخرى
 .12املعامةل الوطنية
 .13التعاون عرب احلدود
[هناية املرفق والوثيقة]

