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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :فرباير 2017

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

جنيف ،من  27فرباير اإىل  3مارس 2017
تلخيص مقتضب للوثائق

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1فامي ييل تلخيص مقتضب للواثئق املعدة أأو اجلاري اإعدادها لدلورة الثالثة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة" أأو "جلنة املعارف التقليدية")
حىت  21فرباير  .2017وس تنرش لك وثيقة من هذه الواثئق فضال عن أأية واثئق اإضافية فور جتهزيها عىل
املوقع التايل.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42298 :

أأول .واثئق العمل لدلورة الثالثة والثالثني
 :WIPO/GRTKF/IC/33/1 Prov.2مرشوع جدول ا ألعال
.2

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

 :WIPO/GRTKF/IC/33/2اعامتد بعض املنظات
 .3يف هذه الوثيقة امس وبياانت و أأهداف وغاايت منظمة طلبت من اللجنة اعامتدها بصفة مراقب مؤقت يف دوراهتا
احلالية واملقبةل.
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 :WIPO/GRTKF/IC/33/3مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية :صندوق التربعات
 .4أأنشأأت امجلعية العامة للويبو "صندوق تربعات الويبو لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة" يف عام .2005
وجاء القرار ابلستناد اإىل الوثيقة  WO/GA/32/6اليت حتدد أأهداف الصندوق وطريقة معهل ،كا عدلهتا امجلعية العامة
للويبو يف سبمترب  .2010وتشري هذه الوثيقة اإىل تعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري للصندوق .و أأما املذررة الإعالمية املطلوبة
اليت حتتوي عىل تفاصيل التربعات الواردة واجلهات املس تفيدة فسرتد عىل حنو مواز يف الوثيقة
.WIPO/GRTKF/IC/33/INF/4
 :WIPO/GRTKF/IC/33/4حاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :مرشوع مواد
 .5أأعدت جلنة املعارف التقليدية ،يف دورهتا السابعة والعرشين املعقودة يف الفرتة من  24مارس اإىل  4أأبريل ،2014
نصا أخر عىل أأساس الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/5حتت عنوان "حاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :مرشوع
مواد ،النسخة املعدّ ةل الثانية ( .")Rev.2و أأتيح ذكل النص للجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين يف الوثيقة
ُ WIPO/GRTKF/IC/28/6ورفع اإىل امجلعية العامة لعام  2014يف املرفق جمي من الوثيقة  .WO/GA/46/6ومل
يصدر أأي قرار خبصوص جلنة املعارف التقليدية خالل امجلعية العامة لعام  .2014وقُدم النص اإىل امجلعية العامة لعام 2015
وقررت امجلعية العامة للويبو لعام  2015أأن "تواصل اللجنة ترسيع معلها ،مع
يف املرفق جمي من الوثيقة ّ .WO/GA/47/12
الرتكزي عىل تضييق الفجوات القامئة ،ابنفتاح والزتام اتم ،مبا يف ذكل املفاوضات املستندة اإىل النصوص ،هبدف التوصل اإىل
اتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) ،دون اإخالل بطبيعة النتيجة (النتاجئ) ،فامي يتعلق ابمللكية الفكرية
ويضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" و أأن "يكون معل اللجنة
خالل الثنائية  2017/2016مستندا اإىل ما أأجنزته من معل" و أأن "تس تخدم اللجنة مجيع واثئق معل الويبو ،مبا يف ذكل
الواثئق  WIPO/GRTKF/IC/28/4و WIPO/GRTKF/IC/28/5و ،WIPO/GRTKF/IC/28/6فضال عن
أأي مساهات أأخرى من ادلول ا ألعضاء ،ابس تعال مهنج قامئ عىل ا ألدةل ،مبا يف ذكل ادلراسات وا ألمثةل املتعلقة ابلتجارب
الوطنية ،والترشيعات احمللية وا ألمثةل اخلاصة ابملوضوع القابل للحاية واملوضوع اذلي ل تُطلب حايته؛ ونتاجئ أأي مجموعة
(مجموعات) خرباء أأنشأأهتا اللجنة وندوات وحلقات معل لها صةل ابللجنة وتُعقد يف اإطار الربانمج  ."4وقد أأ ِعدت الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/33/4لهذه ادلورة مع ًال بذكل القرار.
 :WIPO/GRTKF/IC/33/5أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :ورقة مناقشة
 .6المتس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تقدمي وثيقة بعنوان " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :ورقة مناقشة" روثيقة
معل اإىل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة .وبناء عىل هذا الالامتس ،أأعدّت هذه الوثيقة.
 :WIPO/GRTKF/IC/33/6اقرتاح الاحتاد ا ألورويب لإعداد دراسة
 .7المتست البعثة ادلامئة لالحتاد ا ألورويب دلى ا ألمم املتحدة وسائر املنظات ادلولية يف جنيف ،ابمس الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه ،تقدمي اقرتاح بعنوان "اقرتاح الاحتاد ا ألورويب لإعداد دراسة" روثيقة معل اإىل ادلورة الثالثة والثالثني
للجنة .وبناء عىل هذا الالامتس ،أأعدّت هذه الوثيقة.
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اثنيا .واثئق اإعالمية لدلورة الثالثة والثالثني
 :WIPO/GRTKF/IC/33/INF/1 Prov.قامئة ابملشاركني
.8

يوزع مرشوع قامئة ابملشاركني يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة.
س ّ

 :WIPO/GRTKF/IC/33/INF/2 Rev.تلخيص مقتضب للواثئق
.9

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

 :WIPO/GRTKF/IC/33/INF/3 Rev.مرشوع برانمج ادلورة الثالثة والثالثني
 .10اس تجابة لطلب اللجنة يف دورهتا العارشة ،تقدّم هذه الوثيقة برانمج معل مقرتح حيدّ د فرتة زمنية حممتةل لتناول لك بند
من بنود جدول ا ألعال .ويكتيس مرشوع الربانمج طابعا اإرشاداي فقط ،ذكل أأن التنظمي الفعيل لعمل اللجنة يبقى يف عهدة
الرئيس و أأعضاء اللجنة وفقا للنظام ادلاخيل.
 :WIPO/GRTKF/IC/33/INF/4صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة :مذررة اإعالمية
عن التربعات وطلبات ادلمع
 .11حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة حول طريقة معل صندوق التربعات للجاعات ا ألصلية
واحمللية املعمتدة .ويرد نظام تشغيل الصندوق يف مرفق الوثيقة  WO/GA/32/6اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا
الثانية والثالثني مث ع ّدلهتا يف سبمترب  .2010وتتضمن بشلك خاص معلومات عن التربعات الواردة وتكل املتعهد هبا
وعن ادلمع املقدم حاليا ملمثيل امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة.
 :WIPO/GRTKF/IC/33/INF/5مذررة اإعالمية ملنرب امجلاعات ا ألصلية واحمللية
 .12وفقا لقرار اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة ،ت ُس هتل لك دورة من دورات اللجنة بتنظمي منرب يرت أأسه ممثل عن أأحد
امجلاعات ا ألصلية .وقد ن ُظم املنرب عند بداية لك دورة من دورات اللجنة امخلس والعرشين السابقة .ويف لك مرة يقدم ممثلون
عن امجلاعات ا ألصلية واحمللية عروضا عن موضوع معني مرتبط مبفاوضات اللجنة .وتتاح العرو عىل موقع الويبو عىل
الرابط التايل .http://www.wipo.int/tk/en/igc/panels.html :وترد يف هذه الوثيقة الرتتيبات العملية املقرتحة
للمنرب يف ادلورة الثالثة والثالثني.
 :WIPO/GRTKF/IC/33/INF/6صندوق التربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة :القرارات اليت اختذها
املدير العام وفقا للتوصيات اليت اعمتدها اجمللس الاستشاري
 .13س تقدم هذه املذررة الإعالمية للجنة معلومات عن قرارات المتويل اليت سيتخذها املدير العام وفقا للتوصية اليت قد
يعمتدها اجمللس الاستشاري لصندوق التربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة عىل هامش ادلورة الثالثة والثالثني
للجنة املعارف التقليدية.
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 :WIPO/GRTKF/IC/33/INF/7مرسد ابملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 .14دعت اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة "ا ألمانة اإىل حتديث املسارد املتاحة يف
الوثيقة '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي') والوثيقة '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملعارف
التقليدية') والوثيقة '( WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية') ،ومجعها لكها يف وثيقة واحدة وإاصدار املرسد املو ّحد روثيقة معلومات ألغرا ادلورة املقبةل للجنة" .وتُتاح هذه
الوثيقة لدلورة يف شلك صيغة حمدّثة من املرسد املو ّحد.
 :WIPO/GRTKF/IC/33/INF/8املصادر املتاحة عىل موقع الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثية
 .15دعت اللجنة يف دورهتا العرشين ا ألمانة اإىل اإعداد وثيقة اإعالمية تصف ابقتضاب املصادر املتاحة عىل موقع الويبو
اخلاص ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية هبدف دمع وتعزيز مشاركة املراقبني يف معلها.
وتقدّم هذه الوثيقة مس تجدات حول املصادر املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين.
 :WIPO/GRTKF/IC/33/INF/9اس تعرا تقين لقضااي رئيس ية متصةل ابمللكية الفكرية يف صكوك الويبو بشأأن
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،من اإعداد ا ألس تاذ جميس أأاناي
 .16أأوىص منتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية (املنتدى) يف دورته احلادية عرشة بأأن "تفو
الويبو أأحد خرباء الشعوب ا ألصلية ابإجراء اس تعرا تقين يركز عىل مشاريع الصكوك املتعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد
الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وتقدمي تعليقات يف هذا الشأأن اإىل جلنة املعارف التقليدية من خالل املنتدى.
وينبغي لالس تعرا أأن ُُيرى يف اإطار احلقوق الإنسانية للشعوب ا ألصلية" .وبعد التشاور مع أأمانة املنتدىّ ،فوضت أأمانة
الويبو يف عام  2014ا ألس تاذ جميس أأاناي ،أأس تاذ القانون والس ياسات يف جمال حقوق الإنسان جبامعة أأريزوان يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،ابإجراء الاس تعرا التقين املذرور حتت مسؤوليته الاكمةل .و أأمكل ا ألس تاذ أأاناي ذكل الاس تعرا يف
عام  2014وقدمه اإىل أأمانة املنتدى .ويف  28مايو  ،2015تلقت أأمانة الويبو طلب ًا من أأمانة املنتدى بأأن تقدم الاس تعرا
التقين اذلي أأجراه ا ألس تاذ أأاناي اإىل اللجنة روثيقة اإعالمية .واس تجاب ًة ذلكل الطلب ،أأتيح الاس تعرا التقين للجنة يف
دوراهتا التاسعة والعرشين والثالثني واحلادية والثالثني والثانية والثالثني يف اإطار واثئق اإعالمية .و أأعدت أأيض ًا الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/33/INF/9اليت تضم الاس تعرا التقين ذاته لهذه ادلورة.
[هناية الوثيقة]

