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        اليةاليةاليةاليةجتديد الوجتديد الوجتديد الوجتديد الو

  :1اخليار 
والية جلنة الويبو احلكومية ا7ولية  حتسنيل ٔاعامل التمنية، توافق عىل ٕاذ تضع امجلعية العامة للويبو نصب عينهيا توصيات جدو 

  عىل النحو التايل: املعنية fمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

ضع و مفاوضات تستند ٕاىل نصوص هبدف من أعاملها  2014/2015املالية املقبq  الثنائيةاللجنة خالل سـتخمت   (ٔا)
لصك قانوين دويل (ٔاو صكوك قانونية دولية) تضمن امحلاية الفعا~ للموارد  نصوص)ٔاو (نصل  صيغة هنائية

  الوراثية واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

و�ق معل دمج وعىل  العمل ا�ي ٔاجنزتهعىل  2014/2015 الثنائيةٔاعاملها خالل  يف سرتكز اللجنة  (ب)
 WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5 ويبوال
  ٔاساس املفاوضات املستندة ٕاىل نص. لتكون WIPO/GRTKF/IC/25/7و

  :2اخليار 
والية جلنة الويبو احلكومية ا7ولية  ديدتوافق عىل جت ٕاذ تضع امجلعية العامة للويبو نصب عينهيا توصيات جدول أعامل التمنية،

  عىل النحو التايل: ارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوراملعنية fمللكية الفكرية واملو 

ودون إالخالل fلعمل املنجز يف منتد�ت  ،2014/2015املالية املقبq  الثنائيةسـتواصل اللجنة خالل   (ٔا)
(ٔاو  نصعىل هبدف التوصل ٕاىل اتفاق ن مفاوضات تستند ٕاىل نصوص بشأ  ترسيع وترية ٔاعاملها ،ٔاخرى

دويل (ٔاو صكوك قانونية دولية) تضمن امحلاية الفعا~ للموارد الوراثية واملعارف  انوينلصك ق نصوص)
  التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

 و�ئقوستسـتخدم مجيع  العمل ا�ي ٔاجنزتهعىل  2014/2015الثنائية خالل فرتة  يف ٔاعاملها اللجنةكز رت س  (ب)
 WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5، مبا فهيا الوجهية الويبو

 معل اللجنة يف ٔاساسسـتكون  اليت و�قرتاحات اجلديدة أالخرى WIPO/GRTKF/IC/25/7و
 املفاوضات املستندة ٕاىل نص.

  :3اخليار 
كومية ا7ولية والية جلنة الويبو احل ديدتوافق عىل جت ٕاذ تضع امجلعية العامة للويبو نصب عينهيا توصيات جدول أعامل التمنية،

  عىل النحو التايل: املعنية fمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

، ودون إالخالل fلعمل املنجز يف منتد�ت 2014/2015املالية املقبq  الثنائيةسـتواصل اللجنة خالل   (ٔا)
(ٔاو  نصعىل لتوصل ٕاىل اتفاق ل تستند ٕاىل نصوص مفاوضات  ]بغية �نهتاء من[ٔاخرى، ترسيع وترية ٔاعاملها 

دويل (ٔاو صكوك قانونية دولية) تضمن امحلاية الفعا~ للموارد الوراثية واملعارف  لصك قانويننصوص) 
 .التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي

وستسـتخدم مجيع و�ئق معل ا�ي ٔاجنزته عىل العمل  2014/2015 الثنائيةسرتكز اللجنة يف ٔاعاملها خالل   (ب)
 WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5الويبو، مبا فهيا 

وغريها من مساهامت  ،ٔاساس املفاوضات املستندة ٕاىل نصسـتكون اليت  WIPO/GRTKF/IC/25/7و
 أالعضاء النصية.
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        لجنة لجنة لجنة لجنة ال ال ال ال     دوراتدوراتدوراتدوراتعدد عدد عدد عدد 

  :1اخليار 
  .لك عام واحدة شامq ودورةمواضيعية دورات ثالث وحتديدًا  2014/2015 الثنائيةخالل جنة لل  دوراتسـتعقد مثاين 

  :2اخليار 
  .2014ة واحدة شامq يف ودورمواضيعية دورات ثالث 

  :3اخليار 
 يف احلاجة ٕاىل 2014عام تنظر امجلعية العامة  . وٕاذا اقتىض أالمر،2014واحدة شامq يف  ودورةمواضيعية دورات ثالث 
  .2015يف جنة لل ٕاضافية  دوراتعقد 

  :4اخليار 
يف  2014عام أالمر، ستنظر امجلعية العامة ذا اقتىض إ شامل. و اج²ع معل  ، تشمل2014يف مواضيعية  دوراتثالث 

  .2015يف  ٕاضافية للجنة دورات عقد احلاجة ٕاىل

  :5اخليار 
  .2014/2015 الثنائيةواحدة شامq يف  ودورةمواضيعية دورات ثالث 

  :6اخليار 
  .2015 يفالعمل مسـتقبل يف  2014عام وسـتبت امجلعية العامة  2014واحدة شامq يف  ودورةمواضيعية دورات ثالث 

        إالشارة ٕاىل املؤمتر ا7بلومايسإالشارة ٕاىل املؤمتر ا7بلومايسإالشارة ٕاىل املؤمتر ا7بلومايسإالشارة ٕاىل املؤمتر ا7بلومايس

  :1اخليار 
  .2014/2015 خالل الثنائيةسـتعقد امجلعية العامة مؤمترًا دبلوماسـيًا يف ٔاقرب وقت 

  :2اخليار 
يف ¾رخي عقد مؤمتر دبلومايس  2014  عاموسـتبت امجلعية العامة  ؛2014سبمترب  لنص حبلولالصيغة الهنائية ل  جنةل سـتضع ال 

   .2014بهناية 

  : 3اخليار 
  يف مسأ~ عقد مؤمتر دبلومايس من عدمه. 2015عام سـتبت امجلعية العامة 

  :4اخليار 
تضمن  لصك قانوين دويل (ٔاو صكوك قانونية دولية) نصوص) (ٔاو انص 2015عام من اللجنة ٔان تقدم للجمعية العامة يُلمتس 

علامً  2015 عام. وسـتحيط امجلعية العامة امحلاية الفعا~ للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي
  هبذا أالمر وستنظر يف النص والتقدم احملرز وتبت يف عقد مؤمتر دبلومايس.
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qا7راسات/أالمثqا7راسات/أالمثqا7راسات/أالمثqا7راسات/أالمث        

  :1يار اخل 
مبا يف ذÌ أالمثq عىل  ،fملعلوماتاملشاركون لتقدمي أالمثq ٕالثراء مناقشة أالهداف واملبادئ ولك مادة مقرتحة يدعى 

  .ةايتراد لها امحلواملوضوعات اليت ال  القابq للحاميةاملوضوعات 

ع ال و  Îيف تقدمه.واملساعدة عىل أثر معلها �طالع عىل ال²س دراسات بغية عىل  لجنةتشج  

  :2اخليار 
  والية.العدم ذكر دراسات ٔاو ٔامثq يف 

  :3اخليار 
اللجنة من أالمانة ٔان جتمع معلومات ٕاضافية يف وثيقة بغية ٕاثراء املناقشات وحل مواطن اخلالف وٕاجياد توافق يف تلمتس 

ملواد f هتاعالقو معلية ؤامثq ٔاد~ ضمن الوثيقة ؤاهدافها واملواد الرئيسـية. ستت )ٔاو الصكوك(االٓراء خبصوص مبادئ الصك 
  . واملواضيعيةالشامq ا7ورات ىل ٕاثراء املناقشات يف إ هتدف سـاملعنية. و 

  �قرتاحات�قرتاحات�قرتاحات�قرتاحات

  )والاكرييب (مجموعة بÔان ٔامرياك الالتينية �1قرتاح 
لتقامس االٓراء املسؤولني كبار سفراء و جزء رفيع املسـتوى ملدة يوم واحد يشارك فيه ال  لجنةدورات ال من دورة لك يعقد قبل 

  .املسار fملعلومات/التوجهياتاملتعلقة fملفاوضات ٕالثراء  الرئيسـيةاملبدئية  القضا�بشأن 

  البريو):ة/الشعوب أالصلي جتمع( �2قرتاح 
 مسي، رهن القدرة عىل/اج²ع غري ر ا7ورات/اج²ع بني خاصةدورة عقد لالشعوب أالصلية  جتمعاللجنة علامً fقرتاح حتيط 

احمللية بشأن القضا� املتعلقة و أالصلية امجلاعات تبادل وÛات النظر بني ا7ول أالعضاء واملراقبني من ، بغية حشد المتويل
   fلنصوص الثالثة.

  

  


