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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثالثة العاديةواألربعون )الدورة  التاسعةالدورة 
ىل  2من جنيف،   2017أأكتوبر  11ان

 
 

 2018/2019 للجنة احلكومية الدولية للثنائيةبرنامج العمل املقرتح 

فرةقية  اقرتاح قدمه وفد الس نغال نيابة عن اجملموعة الأ

ىليف  طار 2017ةوليو  20ورد يف الأمانة  تبليغ ان ، قدم وفد الس نغال نيابة عن اجملموعة الأفرةقية الاقرتاح املرفق طّيه يف ان
تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرةة واملوارد الوراثية واملعارف  بند جدول الأعامل "

 ".والفوليلور التقليدةة

 ]ةيل ذكل املرفق[
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 مجهورةة الس نغال
ميان واحد - هدف واحد - شعب واحد  00285      ان

 

 اةمة دل  مكبب الأ م املتدد ادلبعثة ال 

 ************ 

 2017ةونيو  16جنيف،           السفار  يف سويرسا

ىل أأمانة سائر هتدي البعثة ادلاةمة مجلهورةة الس نغال دل  مكبب الأ م املتدد  و  املنظامت ادلولية يف جنيف أأطيب حتياهتا ان
 8اقرتاح اجملموعة الأفرةقية بصفهتا منسق اجملموعة فامي خيص البند تترشف بتقدمي (، و الوةبواملنظمة العاملية للملكية الفكرةة )

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدةة املعنية ابمللكية الفكرةة  للجنة احلكومية ادلوليةمن جدول أأعامل ادلور  الرابعة والثالثني 
ىل  12قدت يف جنيف من ، اليت انعوالفوليلور  .2017ةونيو  16ان

ىل أأن هذا الاقرتاح اذلي س بق أأن قُّدم خالل املفاوضات غري الرمسية، س ُيقّدم جمددا  فة رمسية للنظر فيه بصوجتدر اإلنشار  ان
ىل  2عقدها خالل الفرت  من  املزمعادلور  السابعة وامخلسني للجمعية العامة يف ضوء   .2017أأكتوبر  11ان

جمددا  س نغال دل  مكبب الأ م املتدد  وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف هذه الفرصة لتعربوتغتمن البعثة ادلاةمة مجلهورةة ال 
 الاحرتام والتقدير.ت عن أأمسى أ اي (الوةبو) ملنظمة العاملية للملكية الفكرةةمانة الأ 

 للملكية الفكرةة )الوةبو( ةاملنظمة العاملي

 جنيف

 –ترمجة من النسخة الأصلية ابلفرنس ية  –
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 للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرةة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدةة والفوليلورتوصية ادلور  الرابعة والثالثني 

ىل مجعيات ادلول الأعضاء يف الوةبو يف دورهتا السابعة وامخلسني، من  ىل  2ان  2017أأكتوبر  11ان

 2018/2019ة للثنائي للجنة احلكومية ادلوليةبرانمج معل ا

ذ تضع امجلعية العامة للوةبو يف اعتبارها توصيات  وإلةة جلنة الوةبو  أأن تس مترتوافق عىل و التمنية وتقّر ابلتقدم احملرز،  أأجند ان
، دون اإلنخالل ابلعمل )اللجنة( احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرةة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدةة والفوليلور

 :ةالتالي بناء عىل الرشوطأأخر ،  حمافلاجلاري يف 

وأأشاكل التعبري املوارد الوراثية واملعارف التقليدةة  بشأأنأأمهية مناقشات اللجنة  امجلعية العامة عىل تؤكد )أأ(
 التقليدي. الثقايف

وتقّر مبختلف مس توايت نضج النصوص الثالثة املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدةة وأأشاكل التعبري  )ب(
 WIPO/GRTKF/IC/34/5و WIPO/GRTKF/IC/34/4الثقايف التقليدي الوارد  يف الواثئق 

 عىل التوايل. WIPO/GRTKF/IC/34/8و

ىل ما ستنجزه اللجنة منتوافق عىل و  )ج(  ، وترسّع2018/2019 ثنائية امليزانية املقبةلمعل خالل  أأن تستند ان
ىل معلها،  مع الرتكيز عىل تضييق الفجوات القاةمة، ابنفباح والزتام اتم، مبا يف ذكل املفاوضات املستند  ان

ىل اتفاق ىل نضج النصوص،النصوص، هبدف التوصل ان حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية  ، استنادًا ان
علق ابمللكية الفكرةة ةضمن امحلاةة املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدةة وأأشاكل دولية( فامي ةت

 التعبري الثقايف التقليدي.

ىل عقد مؤمتر دبلومايس خالل الربع الأول من عام قرّ تُ و  )د( برام واعامتد صك ملزم قانواًن  2019ر ادلعو  ان بغية ان
املعارف دون اإلنخالل بعمل اللجنة فامي خيص  وازنة والفعاةل للموارد الوراثيةةضمن امحلاةة املتمن شأأنه أأن 

 .التقليدةة وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ىل  (ه) قرارًا ابحلاجة ان نشاء فعمل فامي بني ادلوراتالوان  بني ادلورات لفرت  ما من اخلرباء عامل رةق، توافق عىل ان
ةنبغي تضييق الفجوات يف النص املوحد الصادر عن ادلور  الثالثني للجنة. و للرتكيز عىل العامل(،  )الفرةق

مانة، مضن الربانمج  يف مقر الوةبو جبنيف. عامل الرةق الف اجامتعات، لأغراض تنظمي 4ختصيص موارد للأ
قلميية يف الوةبو وممثل   يميرّس من عامل الرةق وةتأألف الف لك من  ني عناللجنة ومخسة ممثلني عن لك مجموعة ان

 .جتّمع الشعوب الأصليةالاحتاد الأورويب و 

ىل اللجنة لتنظر فهيا، عامل الرةق وس يقدم الف (و) يف ذكل برانجمًا حمّددًا بوضوح، كام هو مبنّي  مبّبعاً حصيةل معهل ان
ىل لك من الفيكفل ذكل الربانمج تنظمي س  و يف مرفق هذا القرار.  واللجنة عامل الرةق ثالث دورات ابلنس بة ان

 .2019يف الربع الأول من عام  بلومايس بشأأن املوارد الوراثيةادلؤمتر امل و، واللجنة التحضريةة 2018 عام يف

مجيع واثئق معل الوةبو ذات الصةل، مبا يف ذكل عامل الرةق وستس تخدم اللجنة و الف (ز)
  من ادلول ، فضاًل عن أأةة مساهامت أأخر عاملالرةق وخمرجات الف WIPO/GRTKF/IC/30/4 الوثيقة

مساهامت من تؤدي الأعضاء مبا يف ذكل ادلراسات والأمثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية. غري أأنه إل ةنبغي أأن 
ىل   تعطيل التقدم أأو حتدةد أأةة رشوط مس بقة للمفاوضات.هذا القبيل ان
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ىل امجلعية العامة تقريرا عن معلها حىت2018وةُلمتس من اللجنة، يف عام  (ح)  خبصوصذكل الوقت  ، أأن ترفع ان
 ميّ وس تق .صك قانوين دويل بشأأن امللكية الفكرةة من شأأنه ضامن امحلاةة املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية

، ملعارف التقليدةة وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديفامي ةتعلق اب ، التقدم احملرز2018 امجلعية العامة، يف عام
ىل عقد مؤمتر دبلومايس أأو مواصةل املفاوضات. يف مسأأةلوالبّت   ادلعو  ان

ادلول الأعضاء بزتوةد عامل الرةق والف وتلمتس امجلعية العامة من املكبب ادلويل أأن يس متر يف مساعد  اللجنة (ط)
ية مع مراعا  عال مبا ةلزم من خرب  وبمتوةل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابلطرةقة الأكرث ف

 .جتّمع الشعوب الأصليةمشاركة ممثلني عن  وأأمهية الصيغة املعتاد 

 2018/2019برانمج العمل: الثنائية 

 النشاط املؤقت التارخي

 عاملالرةق ادلور  الأوىل للف 2018فرباير 

املوارد ملزم قانواًن بشأأن معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك 
 الوراثية، مع الرتكيز عىل ما ةيل:

 العامة أأهداف الس ياسة 

 التعرةفات 

 موضوع امحلاةة 

 نطاق امحلاةة 

 الكشف رشط 

 اللجنة اخلامسة والثالثني أأايم، قبل انعقاد دور  10املد : 

 اخلامسة والثالثوندور  اللجنة  2018فرباير 

عامل الرةق يف أأول ةوم معل للجنة لتقدمي تقرير عن معل الف ختصيص الوقت الاكيف
 ال راء. وتلقي

واملتداخةل بشأأن املعارف التقليدةة وأأشاكل التعبري  معاجلة القضااي العالقةمواصةل العمل عىل 
اخليارات املتاحة لوضع مرشوع  والنظر يف الثقايف التقليدي مع الرتكيز عىل تضييق الفجوات

 صك قانوين.

 أأايم. 5املد : 
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 عاملالرةق ادلور  الثانية للف 2018 ماةو

مواصةل العمل عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك ملزم 
 قانواًن بشأأن املوارد الوراثية، مع الرتكيز عىل ما ةيل:

 املس تفيدون 

 الاس تثناءات والتقييدات 

  ابإلتفاقات الأخر العالقة 

 العقوابت واجلزاءات 

 التدابري املمكةّل 

 أأايم، قبل انعقاد دور  اللجنة السادسة والثالثني 10املد : 

 دور  اللجنة السادسة والثالثون 2018 ماةو

عامل الرةق ختصيص الوقت الاكيف يف أأول ةوم معل للجنة لتقدمي تقرير عن معل الف
 ال راء. وتلقي

العمل عىل معاجلة القضااي العالقة واملتداخةل بشأأن املعارف التقليدةة وأأشاكل التعبري  مواصةل
الثقايف التقليدي مع الرتكيز عىل تضييق الفجوات والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع 

 صك قانوين.

 أأايم 5املد : 

 العاملرةق ادلور  الثالثة للف 2018سبمترب 

ة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك ملزم مواصةل العمل عىل معاجل
 قانواًن بشأأن املوارد الوراثية، مع الرتكيز عىل ما ةيل:

 العالقة مع اإلتفاقات ادلولية 

 التعاون ادلويل والتعاون فامي بني البدلان 

 املساعد  التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات 

 أأايم، قبل انعقاد دور  اللجنة السابعة والثالثني 5املد : 

 السابعة والثالثوندور  اللجنة  2018سبمترب 

، وتقيمي التقدم احملرز هبدف اخبتام مناقشات عاملالرةق عىل اللجنة النظر يف معل الف ةتعني
 مرشوع صك قانوين بشأأن املوارد الوراثية. حولاللجنة 

 أأايم 5املد : 
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 بشأأن املوارد الوراثية. لعقد مؤمتر دبلومايساللجنة التحضريةة  2019أأبرةل 

 أأايم 5املد : 

بشأأن اعامتد صك دويل ملزم قانواًن ةضمن امحلاةة املتوازنة والفّعاةل  بلومايسادلؤمتر امل 2019أأبرةل 
 الوراثية للموارد

 اةوم 18املد : 

 املاكن: أأفرةقيا

قرار امجلعية العامة بشأأن معل اللجنة فامي خيص بشأأن املعارف التقليدةة وأأشاكل التعبري  2019أأكتوبر 
 التقليدي. الثقايف

 ]هناةة املرفق والوثيقة[


