
 مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو

 سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسون

 2019أأكتوبر  9سبمترب ا ىل  30من 

 من جدول الأعامل 20البند 

 احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور تقرير عن اللجنة

 قرار

ن   ذ للويبو، العامة امجلعية ا   الويبو جلنة أأمهية جديد من وتؤكد التمنية، أأجندة توصيات اعتبارها يف تضع ا 

 وتالحظ )اللجنة(، والفوللكور التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية احلكومية

 ابلعمل اال خالل دون اللجنة، والية جتديد عىل توافق احملرز، ابلتقدم وتقر   القضااي لتكل اخملتلفة الطبيعة

 التايل: النحو عىل أأخرى، حمافل يف اجلاري

 هبدف معلها ترسيع ،2020/2021 املقبةل املزيانية ثنائية خالل اللجنة، س تواصل )أأ(

خالل دون دولية(، قانونية )صكوك دويل قانوين صك حول اتفاق اس تكامل  النتيجة بطبيعة ا 

 واملعارف الوراثية للموارد والفعاةل املتوازنة امحلاية يضمن مبا الفكرية ابمللكية يتعلق فامي )النتاجئ(

 التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية

ىل مستندا   2020/2021 الثنائية خالل اللجنة معل س يكونو  )ب(  مبا معل، من أأجنزته ما ا 

 القامئة الفجوات تضييق عىل الرئييس الرتكزي مع النصوص، عىل القامئة املفاوضات ذكل يف

ىل التوصلو   1.اجلوهرية قضاايال حول تفامه ا 

 معل أأساليب عىل يقوم معل برانمج أأدانه، اجلدول يف مبَّي  هو كام اللجنة، وس تت بع )ج(

 الفقرة يف مبَّي  هو كام الأدةل عىل قامئ مهنج ذكل يف مبا ،2020/2021 للثنائية ،وشامةل مفتوحة

 دورات ذكل يف مبا ،2020/2021 يف للجنة دورات 6 تنظمي الربانمج هذا ويكفل )د(.

نشاء للجنة وجيوز وتقيميية. متداخةلو  مواضيعية ص خرباء )أأفرقة( فريق ا   مسأأةل ملعاجلة خمص 

دة تقنية أأو س ياس ية أأو قانونية  للنظر اللجنة عىل )الأفرقة( الفريق معل نتاجئ وس ُتعرض .2حمد 

 فهيا.

 WIPO/GRTKF/IC/40/6 فهيا مبا الويبو، معل واثئق مجيع اللجنة وستس تخدم )د(

 عن الرئيس نصو  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

 ابملوارد املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية امللكية بشأأن دويل قانوين صك

                                         
والأهداف ونطاق امحلاية، وما يه مواضيع املعارف التقليدية/أأشاكل  وموضوع امحلايةن يالتعاريف واملس تفيد تشمل القضااي اجلوهرية، حبسب الاقتضاء، 1

 .التقييدات والعالقة ابملكل العامالتعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات و 
قلميي متوازن وسيس تخدم مهنجية مع 2  ل فعاةل. وس يعمل فريق )أأفرقة( اخلرباء خالل أأسابيع دورات جلنة املعارف.س يكون لفريق )أأفرقة( اخلرباء متثيل ا 
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عداد/حتديث مثل الأعضاء، ادلول من أأخرى مساهامت أأي عن فضال الوراثية،  ادلراسات ا 

 وتقيمي احمللية، الترشيعات فهيا مبا الوطنية، ابلتجارب املتعلقة الأمثةل بيهنا من جوانب تغطي اليت

 تُطلب ال اذلي واملوضوع للحامية القابل ابملوضوع اخلاصة والأمثةل البياانت، وقواعد الوقع،

 يف منجزة أأنشطة من بذكل يتصل وما اللجنة أأنشأأته خرباء )أأفرقة( فريق أأي معل ونتاجئ حاميته؛

طار  عن املواد من ذكل وغري ادلراسات حتديث مواصةل الأمانة من ويُلمتس .4 الربانمج ا 

 الوراثية ابملوارد واملتعلقة القامئة الكشف أأنظمة وعن البياانت بقواعد املتعلقة والأنشطة الأدوات

 يف تس متر أأن أأيضا الأمانة من ويُلمتس جفوات. أأي حتديد غيةب  هبا، املرتبطة التقليدية واملعارف

قلميية الوطنية الأنظمة عن معلومات مجع  فابملعار  املرتبطة الفكرية امللكية محلاية اخلاصة واال 

اتحهتا وجتميعها التقليدي، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية  تكلل  جيوز وال اال نرتنت. عىل وا 

ر أأن اال ضافية الأنشطة أأو ادلراسات  للمفاوضات. مس بقة رشوطا   تضع أأو التقدم تؤخ 

م أأن اللجنة من ويُلمتس (ه) ىل تقد   وأأحدث وقائعيا   تقريرا   ،2020 عام يف العامة، امجلـعية ا 

لهيا، تقدم وأأن بتوصيات، ذكل تشفع وأأن الوقت، ذكل حىت معلها عن املتاحة النصوص  يف ا 

 ،2021 عام يف العامة، امجلعية وس تقوم )أأ(. الفقرة يف املبَي   للهدف طبقا معلها نتاجئ ،2021 عام

ىل ادلعوة يف والبت   احملرز، التقدم بتقيمي  ابلنظر املفاوضات مواصةل و/أأو دبلومايس مؤمتر عقد ا 

ىل  وطبيعة والنطاق الأهداف عىل االتفاق مس توايت ذكل يف مبا النصوص، نضج مس توى ا 

 )الصكوك(. الصك

 مبا الأعضاء ادلول بزتويد اللجنة مساعدة يف تس متر أأن الأمانة من العامة امجلعية وتلمتس (و)

 الأكرث ابلطريقة منوا الأقل والبدلان النامية البدلان من اخلرباء مشاركة وبمتويل خربة من يلزم

 املعارف. جلنة يف اعامتدها املعتاد الصيغة مراعاة مع كفاءة،
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 دورات 6 – العمل برانمج

 النشاط املؤقت التارخي

 فرباير/مارس
2020 

 (41 )ادلورة

جراء  اخليارات يف والنظر العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي مع الوراثية املوارد بشأأن مفاوضات ا 
 قانوين صك ملرشوع

 أأايم. 5 املدة:

 مايو/يونيو
2020 

 (42 )ادلورة

جراء  اخليارات يف والنظر العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي مع الوراثية املوارد بشأأن مفاوضات ا 
 قانوين صك ملرشوع

ذا واحد يوم زائد أأايم 5 املدة:  .خمصص خرباء فريق اجامتع عقد تقرر ا 

 (43 )ادلورة 2020 سبمترب

جراء  عىل الرتكزي مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل و/أأو التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات ا 
 قانونية( )صكوك قانوين صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة

ماكنية صدار ا   )ه( الفقرة يف مذكور هو كام توصيات ا 

 أأايم. 5 املدة:

 للويبو العامة امجلعية 2020 أأكتوبر

 التوصيات. يف والنظر وقائعي تقرير

 نومفرب/ديسمرب
2020 

 (44 )ادلورة

جراء  عىل الرتكزي مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأو /و التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات ا 
 قانونية( )صكوك قانوين صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة

ذا واحد يوم زائد أأايم 5 املدة:  .خمصص خرباء فريق اجامتع عقد تقرر ا 

 مارس/أأبريل
2021 

 (45 )ادلورة

جراء  عىل الرتكزي مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل و/أأو التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات ا 
 قانونية( )صكوك قانوين صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة

ذا واحد يوم زائد أأايم 5 املدة:  .خمصص خرباء فريق اجامتع عقد تقرر ا 

 يونيو/يوليو
2021 

 (46 )ادلورة

جراء  عىل الرتكزي مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل و/أأو التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات ا 
 قانونية( )صكوك قانوين صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة

صدار التقليدي الثقايف التعبري التقليدية/أأشاكل الوراثية/املعارف املوارد بشأأن تقيمي  توصية وا 

 أأايم. 5 املدة:

 الالزم القرار وتتخذ )النصوص( النص يف وتنظر احملرز التقدم للويبو العامة امجلعية س تقمي   2021 أأكتوبر
 الالزمة(." )القرارات

 


