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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :مارس 2017

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

جنيف ،من  27فرباير اإىل  3مارس 2017
قرارات الدورة الثالثة 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/33/1 Prov. 2.يك يُعمتد ،ومت اعامتده.

قرار بشأأن البند  3من جدول ا ألعامل:
اعامتد تقرير ادلورة الثانية والثالثني
قدم الرئيس مرشوع تقرير ادلورة الثانية والثالثني للجنة (الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/32/11 Prov. 2يك يُعمتد،
ومت اعامتده.

قرار بشأأن البند  4من جدول ا ألعامل:
اعامتد بعض املنظامت
وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد جامعة لوزان املشار اإلهيا يف مرفق الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/33/2بصفة مراقب
مؤقت.

قرار بشأأن البند  5من جدول ا ألعامل:
مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية
أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/33/3وWIPO/GRTKF/IC/33/INF/4
و.WIPO/GRTKF/IC/33/INF/6
ور ّحبت اللجنة ابملسامهة اليت قدمهتا حكومة أأسرتاليا اإىل صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة،
وجشّعت بشدّ ة سائر أأعضاهئا ويمي اليياات امليمتة يف القااعني العام وااخا وحّ ّهتا عىل الإسيام يف صندوق الويبو املذكور.
واقرتح الرئيس انتخاب ا ألعضاء الامثنية التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة
ابلزتكية :الس يد توماس أألركون ،ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب مناقة ا ألنديز ا ألوائل ( ،)CAPAJبريو؛
والس يدة اإيس يليالوفا أأبينيلو ،مدعية عامة ،ادلائرة القانونية ،مكتب املدعي العام ،توفالو؛ والس يدة أأيدين فيزتجريدل،
مسؤوةل لشؤون الس ياسة العامة ،قسم الس ياسة والتعاون ادلوليني ،مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ،أأسرتاليا؛
والس يدة لوس يا فرانندا اإانس يو بيلفورت ،ممثةل معيد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية ( ،)InBraPiالربازيل؛
والس يدة غالينا ميخيفا ،رئيسة شعبة التعاون املتعدد ا ألطراف ،اإدارة التعاون ادلويل ،ادلائرة الاحتادية للملكية
الفكرية ( ،)ROSPATENTالاحتاد الرويس؛ والس يدة دانييال رودريغيس أأورييب ،مستشارة ،وزارة الثقافة ،كولومبيا؛
والس يدة جينفر تويل كوربوز ،ممثةل مؤسسة تبتيبا  -مركز الشعوب ا ألصلية ادلويل للبحث يف الس ياسة العامة والتعلمي،
الفلبني؛ والس يد جورج تيباغاان ،سكرتري اثلث ،البعثة ادلامئة ألوغندا ،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:
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
أأعدّت اللجنة ،استنادا اإىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/33/4نصا أخر بعنوان "حامية أأشاكل التعبري الثقايف
وقررت اللجنة اإحاةل ذكل النص ،ابلصيغة اليت ورد هبا
التقليدي :مرشوع مواد – النسخة املعدّ ةل الثانية (ّ .")Rev.2
يف اختتام النظر يف هذا البند من جدول ا ألعامل يف  3مارس  ،2017اإىل دورهتا الرابعة والثالثني طبقا لوليهتا
للثنائية  2017-2016وبرانمج معليا لعام  ،2017كام جاء يف الوثيقة .WO/GA/47/19
وقررت اللجنة أأيضا أأن حتيل اإىل دورهتا القادمة "قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّيا يف ادلورة القادمة"،
ّ
ترد نسخة مهنا يف املرفق.
و أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/33/5وWIPO/GRTKF/IC/33/6
و WIPO/GRTKF/IC/33/INF/7وWIPO/GRTKF/IC/33/INF/8
و ،WIPO/GRTKF/IC/33/INF/9و أأجرت مناقشات بشأأهنا.

قرار بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل:
أأية مسائل أأخرى
مل ُُتر أأية مناقشات يف اإطار هذا البند.

قرار بشأأن البند  8من جدول ا ألعامل:
اختتام ادلورة
اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود  2و 3و 4و 5و 6من جدول ا ألعامل يف  3مارس  .2017واتفقت عىل اإعداد مرشوع
تقرير كتايب حيتوي عىل نصو هذه القرارات املتفق علهيا ويمي املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة ،وتعمميه يف أأجل
أأقصاه  21أأبريل  .2017وس ُ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 الثالثة والثالثون للجنة املعارف التقليدية
قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/حلّيا يف ادلورة القادمة
.1

أأهداف الس ياسة العامة

اس تخدام مصالحات "المتكل غري املرشوع" و /أأو "[سوء الاس تخدام][/المتكل غري القانوين]".
والاعرتاف ابحلقوق اليت اكتس هبا الغري.
.2

املوضوع

ما اإذا اكن ينبغي اإدراج معايري ا ألهلية وحتديد املوض اذلي تُدرج فيه.
والإشارة اإىل مدة زمنية ل بد أأن تكون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد اس ُتخدمت فهيا لتكون قابةل للحامية.
.3

نااق امحلاية

الهنُ ج "القامئة عىل احلقوق" و /أأو "القامئة عىل التدابري".
وما اإذا اكن ميكن اتباع "هنج متعدد املس توايت" ،وإاذا أأمكن اتباعه ،حتديد طريقة صياغته.
واحلقوق الاقتصادية و /أأو املعنوية ،واحلقوق ا ألخرى.
.4

املس تفيدون

ما اإذا اكن ينبغي اإدراج مس تفيدين خبالف الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية.
.5

اس تخدام بعض املصالحات واملفاهمي ومعانهيا

الإشارات اإىل "امحلاية" و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي "احملمية" والعالقة مبعايري ا ألهلية  /نااق امحلاية.
والإشارة اإىل "صون" أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
واملصالحات اليت تشري اإىل طبيعة الرضر اليت جيوز الامتس امحلاية ضدّ ها ،مّل "المتكل غري املرشوع".
واملصالحات اليت تصف أأو ختص جودة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو مدى انتشارها ،مّل "املكل العام"
أأو "املتاحة للجميور" أأو "الرسية" أأو "املقدسة".
واملصالحات اليت ختص املس تفيدين ،مّل "الشعوب ا ألصلية".
.6

اإدارة احلقوق/املصاحل

دور وطبيعة "الإدارة أأو الإدارات اخملتصة".
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.7

الاس تثناءات والتقييدات

ما اإذا اكن ينبغي حتديد الاس تثناءات والتقييدات عىل الصعيد الوطين ،أأو توفري مجموعة من الاس تثناءات العامة
و /أأو احملدّدة.
.8

العالقة ابملكل العام

.9

العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق/املصاحل

 .10مدة امحلاية/الصون
 .11الرشوط الشلكية
 .12التدابري الانتقالية
 .13العالقة ابلتفاقات ادلولية ا ألخرى
 .14املعامةل الوطنية
 .15التعاون عرب احلدود
 .16تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي
 .17املبادئ  /ادليباجة /مقدمة
[هناية املرفق والوثيقة]

