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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

حتويل جلنة الويبو احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد 
إىل جلنة دائمة: اقرتاح مقدم من  الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

 2015لعام  اجلمعية العامة إىلمو ة األيريقية اجمل

عدادمن   اإ

، ترد نسخة منه يف املرفق، طلب وفد نيجرياي، ابمس اجملموعة الأفريقية، أأن يُتاح 2015يوليو  17يف بالغ مؤرخ  .1
ىل  اقرتاحه بعنوان "حتويل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اإ

طار البند  ىل امجلعية العامة" كوثيقة معل للمناقشة يف اإ "بعض املسائل املتعلقة  17جلنة ادلامئة: اقرتاح من اجملموعة الأفريقية اإ
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور" يف ادلورة السابعة والأربعني  ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية

 )العادية الثانية والعرشين( للجمعية العامة للويبو.

ىل النظر  .2 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
 .يف البالغ الوارد يف مرفق هذه الوثيقة

 

 

 ]ييل ذكل املرفق[



WO/GA/47/16 
ANNEX 

 املرفق

 142/2015مذكرة رمق: 

ىل أأطيب املنظامت ادلولية يف جنيف سائر البعثة ادلامئة مجلهورية نيجرياي الاحتادية دلى مكتب الأمم املتحدة و ُُتدي  حتياُتا اإ
ه للنظر فياملرفق طيه قرتاح الا، اجملموعة الأفريقية ابمسقدم، . وتترشف بأأن تاملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

طار البند 2015عام لامجلعية العامة للويبو  يف للجنة احلكومية ادلولية املسائل املتعلقة اببعض  –من جدول الأعامل  17، يف اإ
 املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.

جنة لل  الثالثة والعرشينوادلورة  ،الفكريةللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  اخلامسة عرشةاجملموعة الأفريقية، يف ادلورة ت اكنو 
املعنية ابمللكية الفكرية  اللجنة احلكومية ادلوليةتحويل ل  قرتاح اجملموعةابأأبلغت ادلول الأعضاء رمسيا قد ، الربانمج واملزيانية

ىل جلنةواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  خطوة هامة ميثل هذا التغيري الهيلكي  وترى اجملموعة أأندامئة للويبو.  اإ
ذا تكرم البعثة ادلامئة وس تكونلفكرة. لوفر الأساس املنطقي يف اللجنة، وي اختتام املفاوضاتحنو  املكتب ادلويل  ممتنة اإ

 .وثيقة رمسية لدلول الأعضاء يف الويبوبوصفه يف تعممي الاقرتاح املرفق ساعدة ابمل 

هذه أأن تغتمن  املنظامت ادلولية يف جنيفسائر البعثة ادلامئة مجلهورية نيجرياي الاحتادية دلى مكتب الأمم املتحدة و وتود 
 لمكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.ل  لتأأكيد أأمسى تقديرهاالفرصة 

 2015يوليو  17جنيف، 

 املكتب ادلويل
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

34 Chemin des Colombettes, 
CH-1211 Geneva 20, Switzerland. 
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ىل  ة واملعارف التقليدية والفوللكوراملعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثيحتويل جلنة الويبو احلكومية ادلولية  اإ
  دامئةجلنة 

ىل امجلعية العامة لعام   2015اقرتاح ُمقدم من اجملموعة الإفريقية اإ

 مقدمة

يف  )اللجنة( للكوراللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفو  تأأسست .1
لأصول الفكرية البدائية لاةل طلب امحلاية الفع  متلبية ل  لملكية الفكريةل  ادلويلالنظام  اعرتافا ابلثغرة القامئة يف، 2000عام 

 .وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليديةاملوارد الوراثية حامية يف س ياق  ،والتقليدية للمجمتعات الأصلية واحمللية

القمية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  أأنرمغ و  .2
ن ، أأمر مسمل به وأأدى ية. لملكية الفكر ل نظام ادلويل ال يف  مل تُدمج بعدأأقدم أأشاكل املعرفة،  -حامية الابتاكر التقليدي فاإ

قامة الاخفاق حلدود اوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عرب واملعارف التقليدية ملوارد الوراثية اامية ُُيمت ح نظام دويل فعال يف اإ
ىل ت سلبا عىل احلقوق املعنوية والاجامتعية والثقافية والاقتصادية  أأثر؛ ما رمسي"ال" امللكية الفكريةض رشعية نظام يقو اإ

للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف من المتكل غري املرشوع  نومك  لأصلية واحمللية، للمجمتعات ا
 مس متر.عىل حنو  التقليدي

ل أأهنا، س نة ةمخسة عرش  عىل مدى بعض التقدم قد أأحرزتبأأن اللجنة  ومع التسلمي .3 التقدم بشلك مل تمتكن من  اإ
ىل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  هصك دويل موج  أأي يف وضع  –البالغ الأمهية  عياريامل  هاجدول أأعامل مفيد يف  اإ

خطوة  ميثلويبو للرمسي ال أأسلوب العملري الهيلكي يف يوترى اجملموعة الأفريقية أأن التغ  -وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
ملوارد الوراثية اباختتام املفاوضات احلالية املتعلقة يف فشل ال  نواملعيقة اليت تنجم عطرية اخلعواقب الهامة حنو معاجلة 

 واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

 الأساس املنطقي للتغيري الهيلكي

ىل .4 ن ما يدعو اإ  الرتكزيمن مس توى  تلتجديد ولية اللجنة لك س نتني قد بلغ ةالإجرائي الصعوابتسف أأن الأ  اإ
جراء يس توجبالاستامثر و لهذه املسأأةل،  يةقتصادية والأخالق الا املقتضياتيف حني أأن و. جوهرية بشأأهنامناقشات  اإ

ىل امجلعية العامة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس  دلولا عنه والالزتام الس يايس اذلي أأعربت الأعضاء، والالزتام بتقدمي توصيات اإ
ن ، قُدما دلفع املفاوضات ااكفي احافز  يكونن ينبغي أأ  ،س نتنياللجنة املمتدة هيلك ولية  يف غضون  ادلول الأعضاءفاإ

ىل  ،ن ذكلع عوضا ،اضطرت  من الشواغل مزتايدعدد  يف ظل ،ولية جديدة بشأأنالتفاوض  يف كبريوقت  قضاءاإ
 تباينة.امل ولوايت الأ و 

 هدف عىلعقد عادة يف فرباير وأأبريل ويوليو من لك عام( )تُ  للجنةاملتتابعة جامتعات الا تنصبأأن فرتض من املاكن و  .5
ىل ىل امجلعية العامة للويبو هنائية نصوص الوصول، عىل وجه الرسعة، اإ عملية ال  همدتبدل من ذكل،  ،لغرض تقدمي توصية اإ

 احلايلأأسلوب العمل عكس ي ل قديف الواقع، و. اليت يتعذر الأخذ هباعمل الواثئق و من الرؤى املتنافسة  هائلعدد السبيل ل
 لوقت واملوارد.لالاس تخدام الأكرث كفاءة وفعالية  كثيفة، موارداذلي يتطلب للجنة 

نظام امللكية عىل ديد اجل ابلأمر ليس اديدج اوضوعلتشمل محقوق امللكية نطاق لأفاكر حول توس يع نافس ات  ومع أأن .6
طاره النظر ابس مترار جبدية يف اخلالفات البارزةمؤسيس ميكن منتدى لكن يف ظل غياب طراف، الفكرية املتعدد الأ   يف اإ
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املفاوضات الس ياس ية واملؤسس ية  طابعاللجنة  داخلفاوضات امل أأخذتالرضورة،  حس امب تقتيض بيهنا لتوفيقل أأو هتا تابعمل 
 .الانهتاءن ع تبدو أأهنا حتيد أأبعد فأأبعدفة اليت والاقتصادية امللك ل 

ىليف حتقيق توافق يف الآراء أأو  أأمهية حيوية ت العامةاالس ياسوحزي  وس يكون لعامل الزمن .7 حلول معلية  الوصول اإ
س ياق تأأثري املفاوضات احلالية والصك القانوين ادلويل املقبل  عىل ةخاص بصورة وينطبق ذكل. يف اللجنة تباينةللمسائل امل 

ن حتويل دلول الأعضاء يف الويبو. و لقوانني الوطنية السرتاتيجيات و س ياسات والاال  عىل درااك لهذا، فاإ جلنة الويبو احلكومية اإ
ىل جلنة دامئة ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  وفر الوقت الالزم للتفكري والتشاور فامي بني الاجامتعات الرمسية من شأأنه أأن ياإ

 للجنة اجلديدة.

ىل ال من اجملموعة الأفريقية املُقدم يسعى هذا الاقرتاح و  .8 ضفاء الطابع اإ داخل اللجنة، و  اليت حتققتبناء عىل الإجنازات اإ
اجملموعة الأفريقية أأن التغيري الهيلكي  وتعتقدس تدامة. ابيئة معل أأكرث مالءمة و  اذلي حتقق يف التقدم امللموساملؤسيس عىل 

جياد  عىلبقوة دلول الأعضاء اتركزي سيسمح بأأن ينصب املقرتح   وسائل جديدة دلفع جعةل املفاوضات.و حلول اإ

شلك املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف تُ غالبية ادلول الأعضاء يف الويبو،  غراروعىل  .9
اجملموعة الأفريقية  وترىالتقليدي جزءا ل يتجزأأ من الأهداف القانونية والأخالقية والاقتصادية للبدلان يف اجملموعة الأفريقية. 

احملافل  فيه سائر يف الوقت اذلي حتققدد لك س نتني، لولية تُ  غي أأل خيضع بعد الآناملضامر ينبأأن معل الويبو يف هذا 
( يف س ياق النظم الويبو )وابلتايل امللكية الفكرية دور زعزعة اليت تصحباطر ومن شأأن اخملمعيارية.  تطورات ادلولية

قلميية وادلولية الناش ئة محلاية املوارد الوراثي أأن  ،ة واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديالقانونية الوطنية والإ
جيب  اليتلقواعد ادلولية للملكية الفكرية  املتنامية عىل الأدغالالوطنية، و  عربالابتاكر  عىل نظمبعيد املدى و  ماداي تؤثر تأأثريا

 .رمسية غريأأم  ةرمسيبصورة  سواء - يف ظلهازدهر الابتاكر يأأن 

املوافقة عىل حتويل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية  2015امجلعية العامة من تطلب اجملموعة الأفريقية  كل،ذلو .10
ىل جلنة دامئة  ىللأحاكم املبينة يف الفقر للويبو وفقا لابمللكية الفكرية اإ  .أأدانه الرابعة ات من الأوىل اإ

 تسمية اللجنة اجلديدة أأول:

وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املعنية اباللجنة ادلامئة 
 )اللجنة ادلامئة( 1 

 الولية  اثنيا:

وأأشاكل التعبري الثقايف  واملعارف التقليديةملوارد الوراثية والملكية الفكرية ل أأمهية وجود نظام دويل منسق  ومع مراعاة
ىلتوصيات جدول أأعامل التمنية، و  التقليدي عىل حنو يتوىخ الأصول  قواعدو تعزيز وحامية مجيع أأشاكل املعرفة  واحلاجة اإ

املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف اللجنة ادلامئة  ولية عىل أأن تكون للويبو ، وافقت امجلعية العامةنصافالإ 
خرى، الأ افل احملخالل ابلعمل اجلاري يف الإ ، دون )اللجنة ادلامئة( تقليديوأأشاكل التعبري الثقايف ال التقليدية 

 التايل: النحو عىل

ىل النصوص هبدف تضييق الفجوات القامئةوترية الرتكزي عىل ترسيع   .أأ   ىل اتفاق بشأأن  ،املفاوضات املستندة اإ والتوصل اإ
 ؛الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديضمن امحلاية الفعاةل للموارد يأأن  من شأأنهصك قانوين دويل 

                                                
1

)املوارد الوراثية واملعارف هيا اللجنة ادلامئة اليت سوف تركز عل ةالثالث اجملالت املوضوعية يفشرت  للمعارف التقليدية امل ور ادلىل اإ  التسمية وتستند هذه 
ىل من الفوللكور  املصطلحري يتغ س يكون التقليدية والفوللكور(. أأيضا،   ملوضوعات.حداثة وتعبريا عن اأأكرث  التقليديأأشاكل التعبري الثقايف اإ
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ىلامليض قدما  .ب   ومهنا الواثئق:واس تخدام لك واثئق معل الويبو،  اللجنة، ي تقوم بهاذلالعمل القامئ  استنادا اإ
WIPO/GRTKF/IC/28/4  وWIPO/GRTKF/IC/28/5 وWIPO/GRTKF/JC/28/6 وكذكل أأية ،

آلية لتبس يط نصوص العمل  تنفيذ، جنة ادلامئةالاجامتع الأول لل  عقد قبل ،ينبغيو لأعضاء. مساهامت نصية أأخرى من ا أ
 ؛لتشاور مع ادلول الأعضاءابامجلعية العامة القامئة بقرار من رئيس 

ىل امجلعية العامة .ج  اةل للموارد الوراثية ضمن امحلاية الفع  ينص صك قانوين دويل  بشأأن ،2017 لعام تقدمي توصية اإ
 بلومايس؛ادلؤمتر املبشأأن عقد  والبت ،للنظر فيهارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملع

ل أأن. للويبو لجان ادلامئةاملعيارية لدلورات العادية ا للجنة ادلامئة بناء عىلعقد ادلورات الرمسية وسوف تُ  .د   الإحاطة اإ
لأمانة العامة ام نظلتُ   الالزمةتدابريال وجب اختاذ ، ياملتعلقة ابللجنةاملوضوعات  بشأأنالويبو  بلك خدمة تقدهما ندوات علام

ابمللكية الفكرية  بشأأن القضااي املتصةل يلمياقالأ و  الإقلميي يف الآراء عىل الصعيدين حمافل فامي بني ادلورات لبناء املعرفة والتوافق
 ؛التقليديواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف 

ثراء ملجملمتعات الأصلية اب معين اللجنة ادلامئة بفريقلك دورة من دورات وتُس هتل  .ه   مفاوضات وفهم س ياقواصةل اإ
عىل النحو اذلي اجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني  تنظمي برانمج العمل أأيضا وس يكفل. اللجنة ادلامئة

 اللجنة ادلامئة؛حتدده 

ىل املكتب ادلويل الاس مترار يف مساعدة اللجنة وتطلب امجل  .و  خلربة ابتزويد ادلول الأعضاء من خالل عية العامة اإ
صيغة املعتادة للجنة. لل  تبعاقل وموا، الأ البدلان و مشاركة خرباء من البدلان النامية و فعالية،  قالطر بأأكرث ، و نيوالمتويل الالزم

ىل كام   شفهيةترمجة ، و الرمسيةمع الواثئق اللجنة ادلامئة س تواصل الأمانة )املكتب ادلويل( تقدمي ادلمع يف جمال السكراترية اإ
مم املتحدةجب   ؛ميع اللغات الست للأ

جراء  ماكنية طلب أأعضاء اللجنةابإ حتيط امجلعية العامة علام و  .ز  حىت  دلراسة احلالت،أأو توفري أأساليب  ،دراساتاإ
ىل نص أأو  املستندةهذه الأنشطة تقدم للمفاوضات اللجنة ادلامئة، عىل أأل تعيق معل  بليغت  يتس ىن رشوط  ةأأي تفرض علهيااإ

 مس بقة.

  نراقبواملو  الأعضاء اثلثا:

حتاد برن محلاية وا ،واحتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية ،مجيع ادلول الأعضاء يف الويبوأأمام مفتوحة  اللجنةعضوية  س تكون
ىل  ،املصنفات الأدبية والفنية ضافة اإ ابريس و يف احتادي عضاء يف الويبو أأو الأ  غريدلول الأعضاء يف الأمم املتحدة أأنه ميكن لاإ

صفة مراقب يف الويبو أأن تشار  يف اللجنة بصفة مراقب. ببرن واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة 
العضوية دون حق التصويت لالحتاد الأورويب وممثيل دائرة ع وسأأن يادلاخيل اخلاص للنظام وعالوة عىل ذكل، ينبغي 
 اجملمتعات الأصلية واحمللية.

 النظام ادلاخيل التنظمييرابعا: 

 ادةاململقرتحات الواردة يف اب عدم الأخذ، ابس تثناء سوف تتبع اللجنة ادلامئة النظام ادلاخيل املعياري املعمتد لهيئات الويبو
 من هذه الوثيقة. ةالثالث

ىل ا، تدعو اجملموعة الأفريقية امجلعية العامة وبناء عىل ذكل .11  ملوافقة عىل:اإ
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ىلحتويل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  "1" اللجنة ادلامئة  اإ
للأغراض املبينة يف هذه الوثيقة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديارد الوراثية واملعارف التقليدية املعنية ابمللكية الفكرية واملو 

 .اوالرشوط الواردة فهي

 .يف هذه الوثيقة للجنة ادلامئةترتيبات العمل املقرتحة  "2"

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


