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 اجلمعية العامة للويبو
 

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

 
 

لويبو املعارف التابعة لمقرتح من الواليات املتحدة األمريكية واليابان بشأن والية وبرنامج عمل للجنة 
 2018/2019للثنائية 

 مقرتح مقدم من وفدي الولايت املتحدة الأمريكية والياابن

وفد الولايت املتحدة الأمريكية، ابمس وفدي الولايت املتحدة  ، قدم2017أأكتوبر  4ماةة تتارخي يف تبليغ اس تلمته الأ 
طار تند جدول الأعامل املعنون "تقرير الأمريكية والياابن، املقرتح الوارد يف  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية عن املرفق يف اإ

 ".ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو
 ادلورة الساتعة وامخلسون

ىل  2  2017أأكتوبر  11اإ

 املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورمسائل تتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية 

 مقرتح من الولايت املتحدة الأمريكية والياابن

 2018/2019للثنائية لويبو املعارف التاتعة لبشأأن ولية للجنة 

ذ تضع امجلعية العامة للويبو يف اعت  عىل جتديد ولية جلنة الويبو احلكومية ادلولية  توافق، بارها توصيات جدول أأعامل التمنيةاإ

، دون الإخالل ابلعمل اجلاري يف منتدايت )اللجنة( رية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوراملعنية ابمللكية الفك

 أأخرى، عىل النحو التايل:

ىل ما أأجنزته من معل، مع الرتكزي الرئييس عىل التوصل  2018/2019س يكون معل اللجنة خالل الثنائية  )أأ( مستندا اإ
ىل تفامه مشرتك للقضااي اجلوهرية،  واملس تفيدين وةطاق امحلاية والصون والعالقة ابملكل هداف الأ و واملوضوع  التعاريف مثلاإ

لولن تنظر جلنة املعارف . امحلايةالعام  ىل عقد مؤمتر دتلومايس اإ ىل اتفاق وول يف ادلعوة اإ الأهداف التعاريف و  تعد التوصل اإ
 واملس تفيدين والنطاق، وكذكل وول طبيعة الصك.

وس تتّبع اللجنة، كام هو مبّّي يف اجلدول أأدانه، برانمج معل حمّدد توضوح يقوم عىل أأساليب معل سلمية،  )ب(
، مبا يف ذكل دورات 2018/2019 نائيةدورات للجنة يف الث  أأرتعويكفل هذا الربانمج تنظمي  .2018/2019 للثنائية

 مواضيعية ومتداخةل وتقيميية.

، فضال عن أأي مساهامت أأخرى من ادلول الأعضاء، ابس تعامل مهنج قامئ م اللجنة مجيع واثئق معل الويبووستس تخد )ج(
والأمثةل اخلاصة ابملوضوع القاتل عىل الأدةل، مبا يف ذكل ادلراسات والأمثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية، والترشيعات احمللية 

 .واملوضوع اذلي ل تُطلب واميته للحامية

يف  الواردتّي أأماةة الويبو لالضطالع ابدلراس تّي وستس تفيد اللجنة من مساعدة )د(
متاحة للجنة  ادلراس تّي. وس تكون ةتاجئ WIPO/GRTKF/IC/32/9و WIPO/GRTKF/IC/32/8 الوثيقتّي
 التسبّب يف تعطيل دون، ابملوازاة مع معل جلنة املعارف ادلراس تان. وس ُتجرى 2019 اجامتعها الأول لعامحبلول املعارف 

 وترية التقدم.

وستس تفيد اللجنة من مساعدة أأماةة الويبو لترسيع معلها عىل املقرتحات اخلاصة تقاعدة البياانت والواردة يف  )ه(
العمل جاهزا لتعمتده  ذكل. وس يكون WIPO/GRTKF/IC/32/7و WIPO/GRTKF/IC/32/6 الوثيقتّي

 .2019وتنظر فيه امجلعية العامة للويبو يف عام املعارف  جلنة

عىل الصعيد وول تنفيذ رشوط الكشف  دة أأماةة الويبو لالضطالع تدراس تّيوستس تفيد اللجنة كذكل من مساع )و(
ملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وس تقرتح الأماةة مواصفات والأواكم الوطنية اخلاصة حبامية االوطين 

 .2018يف عام لينظر فهيا أأعضاء الويبو يف الاجامتع الأول للجنة املعارف  لدلراس تّي املذكورتّي

ىل امجلعية العامة، للعمل فقط، تقريرا ، أأن تقدم2018واملطلوب من اللجنة، يف عام  )ز( وقائعيا بشأأن العمل اذلي قامت  اإ
ىل امجلعية العامة ةتاجئ معلها.2019ته وىت ذكل الوقت؛ أأما يف عام   ، فاملطلوب مهنا أأن تقدم اإ
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امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة تزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم من خربة وبمتويل  وتلمتس )ح(
 مع مراعاة الصيغة املعتادة. كفاءة،مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابلطريقة الأكرث 

 برانمج العمل

 النشاط التوارخي املؤقتة

 دورة اللجنة اخلامسة والثالثون: املوارد الوراثية 2018 مارس/فرباير

 أأايم 5املدة: 

 دورة اللجنة السادسة والثالثون: املعارف التقليدية 2018سبمترب 

 أأايم 5املدة: 

 امجلعية العامة للويبو 2018أأكتوبر 

 التقليديأأشاكل التعبري الثقايف والثالثون:  الساتعةدورة اللجنة  2019مايو/يوةيو 

 أأايم 5املدة: 

 املسائل املتداخةل والتقيمي 2019سبمترب 

 أأايم 5املدة: 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


