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 ادلول الأعضاء يف الويبومجعيات 
 ادلورة اخلامسة وامخلسون

ىل  5من   201أأكتوبر  14ا 

 من جدول الأعامل 17البند 

 احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكريةبعض املسائل املتعلقة ابللجنة 
 واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 قرار

ذ تضع امجلعية العامة للويبو يف اعتبارها توصيات جدول أأعامل التمنية وتقّر ابلتقدم احملرز، توافق عىل جتديد والية  ا 
، دون اال خالل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورجلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية و 

 عىل النحو التايل:ابلعمل اجلاري يف منتدايت أأخرى، 

مع الرتكزي عىل تضييق الفجوات ، ترسيع معلها، 2016/2017س تواصل اللجنة، خالل ثنائية املزيانية املقبةل  )أأ(
ىل النصوصاملف مبا يف ذكل، اتمابنفتاح والزتام القامئة،  ىل اتفاق حول صك قانوين  ،اوضات املستندة ا  هبدف التوصل ا 

خالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ(، فامي يتعلق ابمللكية الفكريةدويل )صكوك قانونية دولية( يضمن امحلاية و  ، دون ا 
 الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.املتوازنة و 

ىلمستندا  2016/2017 وس يكون معل اللجنة خالل الثنائية ()ب عىل الرئييس ، مع الرتكزي ما أأجنزته من معل ا 
ىل تفامه مشرتك ل ، مبا يف ذكل تعريف المتّّل غري املرشوع واملس تفيدين وموضوع امحلاية اجلوهريةلقضااي التوصل ا 

لثقايف عىل الصعيد ادلويل، مبا يف وأأهداف امحلاية ونوع امحلاية اليت حيق توفريها للمعارف التقليدية/أأشاكل التعبري ا
 ذكل النظر يف الاس تثناءات والتقييدات والعالقة ابملّل العام.

 يف اجلدول أأدها،، برهام  معل دحّدد بوضوح يقوم عىل أأسالي  معل سلةمة، تتّبع اللجنة، كام هو مبّي س  و  (ج)
يف ذكل دورات  مبا ،2016/2017 الثنائيةدورات للجنة يف  6. ويكفل هذا الربهام  تنظمي 2016/2017 للثنائية

نشاء مجموعة )مجموعات( خرباء و . وجيوز أأن تقّرر اللجنة تقيةميةو  مواضيعية ومتداخةل عقد مزيد من الاجامتعات عىل ا 
 مس توى السفراء/كبار املسؤولي احلكوميي من العوامص أأثناء دوراهتا القادمة.

 WIPO/GRTKF/IC/28/4 بو، مبا يف ذكل الواثئقمجيع واثئق معل الوي اللجنة س تخدم ست و  )د(
فضال عن أأي مساهامت أأخرى من ادلول  ،WIPO/GRTKF/IC/28/6و WIPO/GRTKF/IC/28/5و

مبا يف ذكل ادلراسات والأمثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية، والترشيعات ابس تعامل مهن  قامئ عىل الأدةل، الأعضاء، 
القابل للحامية واملوضوع اذلي ال تُطل  حاميته؛ ونتاجئ أأي مجموعة )مجموعات( خرباء احمللية والأمثةل اخلاصة ابملوضوع 

طار الربهام  ندوات وحلقات معل لها صةل ابللجنةمنشأأة من قبل اللجنة و  . غري أأنه ال ينبغي أأن تؤدي 4 وتُعقد يف ا 
ىل تعطيل التقدم أأو حتديد  .أأية رشوط مس بقة للمفاوضات الأمثةل أأو ادلراسات أأو الندوات أأو حلقات العمل ا 
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ىل فائدة )ه( مانة،  2015 ندوات الويبو لعام وابلنظر ا  بشأأن املوضوعات املتعلقة ابللجنة، ينبغي ختصيص موارد للأ
ذاكء املعارف عىل 4 مضن الربهام  ، لأغراض تنظمي ندوات وحلقات معل يف فرتة ما بي ادلورات من أأجل ا 

وبلوغ توافق يف الآراء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  الصعيدين اال قلةمي والأقالةمي
 مع الرتكزي عىل القضااي العالقة. ،التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ىل امجلـعية العامة أأن ترفع، 2016عام يف ، لمتس من اللجنةيُ و  )و( عاليم ال غري، ا  عن معلها وقائعيا تقريرا ، لغرض ا 
ىل امجلعية العامة، يف عام  ، نتاجئ معلها خبصوص صك قانوين دويل )صكوك 2017حىت ذكل الوقت، وأأن ترفع ا 

قانونية دولية( بشأأن امللكية الفكرية من شأأنه ضامن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 
ذا اكن ينبغي ادلعوة 2017. وس تقوم امجلعية العامة، يف عام التعبري الثقايف التقليدي ، بتقيمي التقدم احملرز، والبّت فامي ا 

ضافية،  ىل عقد اجامتعات ا  ىل عقد مؤمتر دبلومايس أأو مواصةل املفاوضات. وستنظر أأيضا يف احلاجة ا  آخذة معلية ا  أ
 .وضع املزيانية يف احلس بان

ماكوجيوز للج  )ز( ىل جلنة دامئة و نة أأن تنظر أأيضا يف ا  ن اتفقت عىل ذكل، توصية يف هذا أأن نية التحّول ا  تقدم، ا 
ىل امجلعية العامة يف عام   .2017أأو عام  2016الصدد ا 

وتلمتس امجلعية العامة من املكت  ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم من خربة  )ح(
 .ان النامية والبدلان الأقل وموا ابلطريقة الأك ر فعالية مع مراعاة الصيغة املعتادةوبمتويل مشاركة اخلرباء من البدل
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 دورات 6 -برهام  العمل 

 النشاط املؤقت التارخي
 التاسعة والعرشون(دورة اللجنة ) 2016 /مارسفرباير

جراء مفاوضات  يارات اخل بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف ا 
 مرشوع صك قانوينلوضع  املتاحة

عداد قامئة  رشاديةا   اليت ينبغي معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن املوارد الوراثيةابلقضااي العالقة  ا 
 .أأايم 5املدة: 

 الثالثون()دورة اللجنة  2016 مايو/يونيو
جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات  ا 

 املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
 أأايم. 5املدة: 

 )دورة اللجنة احلادية والثالثون( 2016 سبمترب
جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجلة القضا اي العالقة والنظر يف ا 

 اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن املعارف التقليدية عداد قامئة ا   ا 

 أأايم. 5املدة: 
 امجلعية العامة للويبو 2016 سبمترب

 تقرير وقائعي
 الثانية والثالثون()دورة اللجنة  2016نومفرب/ديسمرب 

جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف  ا 
 اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين

 أأايم. 5املدة: 
 )دورة اللجنة الثالثة والثالثون( 2017مارس/أأبريل 

جراء مفاوضات بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة ا 
 والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين

رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن أأشاكل التعبري  عداد قامئة ا  ا 
 الثقايف التقليدي

 أأايم. 5املدة: 
 والثالثون()دورة اللجنة الرابعة  2017يونيو/يوليو 

جراء مفاوضات بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة  ا 
 والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين

صدار توصية   دورة تقيةمية وا 
 أأايم. 5املدة اال جاملية: 

ذا اكن ف والتقدم احملرز وتنظر فهيام وتبّت  نصوص()ال  امجلعية العامة للويبو النص قميّ تس   2017سبمترب  امي ا 
ىل ينبغي ىل عقد عقد مؤمتر دبلومايس  ادلعوة ا  أأو مواصةل املفاوضات. وستنظر أأيضا يف احلاجة ا 

ضافية،  آخذة معلية وضع املزيانية يف احلس باناجامتعات ا   .أ

 


