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 اجلمعية العامة للويبو
 

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

 
 

املسائل املتعلقة باللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف بعض 
 الكرسي الرسويل وكينيا وموزامبيق ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا من التقليدية والفولكلور: اقرتاح

 إىل اجلمعية العامة للويبو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ابمس وفود الكريس الرسويل وكينيا  –سويرسا ترد نسخة منه يف املرفق، طلب وفد  2015رب سبمت 7بتارخي  تبليغيف  .1
اتحة اقرتاحه املعنون "اقرتاح بشأأن جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية  –وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي وسويرسا  اإ

م من  2016-2017 اإىل سلسةل الاجامتعات  وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي وسويرساالكريس الرسويل وكينيا وفود مقدَّ
طار البند  "اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو "بعض من جدول الأعامل  17كوثيقة معل للمناقشة يف اإ

عارف التقليدية والفوللكور" يف ادلورة املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية وامل
 العادية الثانية والعرشين( للجمعية العامة للويبو.ادلورة السابعة والأربعني )

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

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية

  الشؤون القانونية وادلولية

   

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20 

  

   

 2015سبمترب  7برن،   
   

 11 72 377 31 41+ :املبارشالهاتف   WIPO/Girرمزان املرجعي: 

م من 2017-2016اقرتاح بشأأن جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية  الكريس الرسويل وكينيا وموزامبيق  وفود مقدَّ
 اإىل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ونيوزيلندا والرنوجي وسويرسا

 الس يدات والسادة،

ليمك، ابمس وفود  طار سلسةل  الكريس الرسويل وكينيا وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي وسويرسايرشفين أأن أأقدم اإ ويف اإ
بشأأن جتديد ، اقرتاحًا 2015أأكتوبر  14اإىل  5الاجامتعات اخلامسة وامخلسني لدلول الأعضاء يف الويبو املزمع عقدها من 

طار البند  2017-2016ولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية  من جدول الأعامل.  17املقبةل اكقرتاح يُنظر فيه يف اإ
يضاحية عن هذا الاقرتاح يف مرفق هذا البالغ  وترد  .لغرض الإعالم فقطمذكرة اإ

 توزيع هاتني الوثيقتني.ب  منمك التفضل وأأرجو

 وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،

 ]التوقيع[

 رغمارتن غريسرب 

 املرفقات



WO/GA/47/18 
Annex 
2 
 

"بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  من جدول الأعامل املعنون 17اقرتاح للبت يف البند 
 واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور"

وموزامبيق ونيوزيلندا الكريس الرسويل وكينيا  وفود م منمقدَّ  2017-2016اقرتاح بشأأن جتديد ولية اللجنة للثنائية 
 اإىل سلسة الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والرنوجي وسويرسا

ولية جلنة الويبو   ذ تضع امجلعية العامة للويبو يف اعتبارها توصيات جدول أأعامل التمنية وتقّر ابلتقدم احملرز، توافق عىل جتديداإ 
 عىل النحو التايل: )اللجنة( ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور احلكومية ادلولية املعنية

ن اللجنة، خالل ثنائية املزيانية املقبةل  )أأ( ، ودون اإخالل ابلعمل اجلاري يف منتدايت أأخرى، س تواصل 2016/2017اإ
ىل اتفاق حول نص صك ترسيع معلها، ابنفتاح والزتام اتمني، خبصوص املفاوضات املستن ىل النصوص هبدف التوصل اإ دة اإ

 واملتوازنة يضمن امحلاية الفعاةل 2016/2017بشأأن امللكية الفكرية خالل الثنائية  قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية دولية(
 للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

ن رئيس اللجنة )ب( ىل أأساليب معل حممكة للثنائيةي  برانمج معل س يعد   ،رس يعينه رئيس امجلعية العامةأأو مي  ،واإ  ستند اإ
عداد عام يف اجلدول أأدانه لإرشاد مسار  برانمج معلرد ي. و 2015ابلتعاون مع ادلول الأعضاء وقبل هناية عام  17/2016 اإ

يف الثنائية اجلديدة. وسينص برانمج العمل عىل عقد ست هذا الربانمج. وس تعمتد اللجنة برانمج العمل هذا يف أأول دورة لها 
اجامتعات عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني دورات للجنة قد تشمل مناقشات مواضيعية ومس تعرضة وتقيميية و 

 يومًا. 36. ولن يتجاوز اإجاميل عدد أأايم دورات اللجنة احلكوميني من العوامص

ىل ا )ج( صكوك قانونية دولية( يك نصوص قانوين دويل ) صكنص  2016مجلعية العامة لعام ويُلمتس من اللجنة أأن تقدم اإ
 عليه. اعلامً وتبدي تعليقاهتبه حتيط 

ىل امجلعية العامة لعام  قدمويُلمتس من اللجنة أأن ت (د)  مسأأةلبشأأن العمل املقبل وأأن تشمل هذه التوصية  2017توصية اإ
تعلق ابمللكية الفكرية ي صكوك قانونية دولية( نصوص صك قانوين دويل )نص  عىلعقد مؤمتر دبلومايس ومواصةل املفاوضات 

 .، أأو اس تكامل هذه املفاوضات عند الاقتضاءواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ىل ما أأجنزته من معل ويس تخدم مجيع واثئق معل  17/2016 وس يكون تركزي معل اللجنة خالل الثنائية ()ه مستندا اإ
 WIPO/GRTKF/IC/28/5وWIPO/GRTKF/IC/28/4  قالويبو، مبا يف ذكل الواثئ

ىل أأية WIPO/GRTKF/IC/28/6و ضافة اإ ىل النصوص، اإ ، لتكون أأساس معل اللجنة فامي خيص املفاوضات املستندة اإ
 مساهامت نصية من الأعضاء.

امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم من خربة وبمتويل وتلمتس  (و)
 مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابلطريقة الأكرث فعالية مع مراعاة الصيغة املعتادة.

رشاد مناقشة الأهداف وحتيط امجلعية العامة علام ابلإماكنية املتاحة لأع ضاء اللجنة للامتس دراسات أأو توفري أأمثةل من أأجل اإ
واملبادئ، ولك مادة مقرتحة، مبا يف ذكل أأمثةل عىل املواضيع القابةل للحامية واملواضع اليت ل تُراد لها امحلاية، وأأمثةل عىل 

ىل لدلراسات والأمثةل تأأخري التقدم  ينبغيل الترشيعات احمللية. غري أأنه  أأو وضع أأية رشوط مس بقة للمفاوضات املستندة اإ
 .النصوص
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 2017-2016اللجنة للثنائية  برانمج معل

 النشاط التارخي املؤقت

 دورة اللجنة التاسعة والعرشون 2016فرباير 

مناقشة املوضوع املنصوص عليه بناء عىل التفاق بني  •

 ،رئيس امجلعية العامةرئيس اللجنة، أأو امليرس اذلي يعينه 

 وادلول الأعضاء.

بت ادلول الأعضاء يف طبيعة هذه ادلورة املواضيعية أأو  •

عىل مس توى املس تعرضة أأو التقيميية ويف عقد اجامتع 

 .السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص

 أأايم* 5

 دورة اللجنة الثالثون 2016أأبريل 

مناقشة املوضوع املنصوص عليه بناء عىل التفاق بني  •

 رئيس امجلعية العامة،رئيس اللجنة، أأو امليرس اذلي يعينه 

 وادلول الأعضاء.

بت ادلول الأعضاء يف طبيعة هذه ادلورة املواضيعية أأو  •

عىل مس توى املس تعرضة أأو التقيميية ويف عقد اجامتع 

 .لعوامصالسفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من ا

 أأايم* 5

 دورة اللجنة احلادية والثالثون 2016يوليو 

مناقشة املوضوع املنصوص عليه بناء عىل التفاق بني  •

 رئيس امجلعية العامة،رئيس اللجنة، أأو امليرس اذلي يعينه 

 وادلول الأعضاء.

بت ادلول الأعضاء يف طبيعة هذه ادلورة املواضيعية أأو  •

عىل مس توى عقد اجامتع املس تعرضة أأو التقيميية ويف 

 .السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص

 أأايم* 5

 امجلعية العامة 2016أأكتوبر 

يُلمتس من اللجنة تقدمي نص الصك القانوين )نصوص  •

ىل امجلعية العامة يك حتيط به علامً الصكوك القانونية ( اإ

 .وتبدي تعليقاهتا عليه
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 النشاط التارخي املؤقت

 والثالثون دورة اللجنة الثانية 2017فرباير 

مناقشة املوضوع املنصوص عليه بناء عىل التفاق بني  •

 رئيس امجلعية العامة،رئيس اللجنة، أأو امليرس اذلي يعينه 

 وادلول الأعضاء.

بت ادلول الأعضاء يف طبيعة هذه ادلورة املواضيعية أأو  •

عىل مس توى املس تعرضة أأو التقيميية ويف عقد اجامتع 

 .احلكوميني من العوامصالسفراء/كبار املسؤولني 

 أأايم* 5

 دورة اللجنة الثالثة والثالثون 2017أأبريل 

مناقشة املوضوع املنصوص عليه بناء عىل التفاق بني  •

 رئيس امجلعية العامة،رئيس اللجنة، أأو امليرس اذلي يعينه 

 وادلول الأعضاء.

بت ادلول الأعضاء يف طبيعة هذه ادلورة املواضيعية أأو  •

عىل مس توى املس تعرضة أأو التقيميية ويف عقد اجامتع 

 .السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص

 أأايم* 5

 دورة اللجنة الرابعة والثالثون 2017يوليو 

مناقشة املوضوع املنصوص عليه بناء عىل التفاق بني  •

 رئيس امجلعية العامة،أأو امليرس اذلي يعينه رئيس اللجنة، 

 وادلول الأعضاء.

بت ادلول الأعضاء يف طبيعة هذه ادلورة املواضيعية أأو  •

عىل مس توى املس تعرضة أأو التقيميية ويف عقد اجامتع 

 .السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص

 أأايم* 5

 امجلعية العامة 2017أأكتوبر 

توصية بشأأن العمل املقبل وأأن  تقدميُلمتس من اللجنة أأن  •

عقد مؤمتر دبلومايس ومواصةل  مسأأةلتشمل هذه التوصية 

صكوك نصوص صك قانوين دويل )عىل نص املفاوضات 

تعلق ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية ي قانونية دولية( 

 ، أأوواملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 .عند الاقتضاء اس تكامل هذه املفاوضات

ىل مدة أأي دورة علامً بأأن اللجنة تتوىل ختصيصها عند الاقتضاء. * ضافة الأايم الس تة املتبقية اإ  ميكن اإ
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يضاحية بشأأن اقرتاح جتديد ولية اللجنة للثنائية  م  2017-2016مذكرة اإ الكريس الرسويل وكينيا وموزامبيق  وفود مناملقدَّ
 لويبواإىل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف اا والرنوجي وسويرسا ونيوزيلند

 مقدمة أألف.

أأن تبت يف جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد  2015جيب عىل امجلعية العامة للويبو لعام 
عداد هذه الولية . 2017-2016ور للثنائية الوراثية واملعارف التقليدية والفوللك ىل تيسري اإ ويريم مرشوع الولية املرفق اإ

عداد مرشوع الولية هذا ابلتشاور مع  من البدلاناجملددة من خالل اقرتاح سبيل للميض قدمًا. وتوىل فريق معل غري رمسي  اإ
 وفود عديدة أأخرى.

قدر الإماكن. وييل توضيح أأحاكم مرشوع الولية  2015-2014واحتفظ مرشوع الولية بصيغة الولية احلالية للثنائية 
 مقارنة ابلولية احلالية. وتغريها

 تعليقات عىل مرشوع الولية ابء.

 املقدمة .1

 .2017-2016لثنائية ا رشوع وليةالسجل احلريف مل يف  2015-2014أأدرجت مقدمة الولية احلالية للثنائية 

 الفقرة )أأ( .2

اإىل حد بعيد مع صيغة الفقرة )أأ( من ولية اللجنة للثنائية  2017-2016تتشابه صيغة الفقرة )أأ( من مرشوع الولية للثنائية 
ىل هذا املوضوع ُأضيف. ولكن 2014-2015 . مصطلح "امللكية الفكرية" يف هذه الفقرة بغية توجيه تركزي ادلول الأعضاء اإ

وجيدر التذكري بأأن املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يه احملفل اخملتص اخملصص ملناقشة القضااي املتعلقة ابمللكية 
ضافة اإىل  طار حمافل أأخرى. واإ غفال الشواغل الأخرى والأبعاد اخملتلفة املتناوةل يف اإ الفكرية وتنظميها. ولكن ل يعين ذكل اإ

 توازنة" يف عبارة "امحلاية الفعاةل واملتوازنة" بغية ضامن مراعاة مجيع وهجات النظر.امل ذكل، أأدرجت الصفة "

 الفقرة )ب( .3

بغية متكني  2017-2016، أأعيدت صياغة الفقرة )ب( من ولية الثنائية 2015-2014مقارنة ابلفقرة )ب( من ولية عايم 
منا تقتيض من رئيس اللجنة  برانمج معل مفصالً اللجنة من العمل عىل حنو أأكرث فعالية وبساطة. فال تشمل الولية اجلديدة  واإ

ن ادلول الأعضاء البت يف املوضوعات املتفاوض علهيا ونوع ادلورات املزمع عقدها قبل أأو ميرس يعينه رئيس امجلعية العامة وم
زاةل وبذكل ،جدول أأعاملها بنفسها من حتديدللجنة اهذا الهنج  وس ميكِّّن. 2015هناية عام  دل من القضااي القابةل لإاثرة اجل اإ

ضافة  اذ أأكرب قدر ممكن من القرارات عىل مس توى اللجنة ما اإىل ذكل، يتيح هذا الهنج اختجدول أأعامل امجلعية العامة. واإ
 س يؤدي اإىل ختفيف أأعباء امجلعية العامة.

ىل توفري قدر برانمج معلوفضاًل عن ذكل، يعزى عدم حتديد  ذ توفر الولية املقرتحة عدة  جامد اإ من املرونة يف املفاوضات: اإ
. مس بقاً  ائية دون حتديد أأنواع املناقشات املنظمة أأو مدهتاخيارات للمناقشات و/أأو الاجامتعات املزمع عقدها خالل الثن

لك يوم من الأايم الست  وتس تفيد منوس يوفر الهنج اجلديد للجنة املرونة الالزمة يك تس تغل وقهتا عىل أأفضل وجه 
رر تغيري والثالثني املنصوص علهيا يف عقد مناقشات قد تؤدي اإىل حتقيق نتاجئ ملموسة. ومن مث، س يتس ىن للجنة أأن تق

ذا أأدرجت امجلعية العامة للويبو  2017-2016جدولها الزمين و/أأو نوع مناقشاهتا خالل الثنائية  عند الاقتضاء، ما يس تحال اإ
 يف الولية. برانمج معل مفصالً 
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 الفقرة )ج( .4

ىل توفري الوقت واجلهد، ت 2015-2014 عايم الفقرة )ج( فقرة جديدة غري موجودة يف ولية قتيض هذه الفقرة من . فسعيًا اإ
ىل امجلعية العامة يف عام  بداء أأية  انعدام. ويعين ذكل 2016اللجنة أأن تقدم نتاجئ أأعاملها اإ عداد أأي تقارير أأو اإ رضورة اإ

ذ  ن هذا النوع من الواثئق مثريتوصيات أأو حىت تنظمي معلية تقيمي أأو أأي نشاط أ خر. اإ للجدل ويضطر اللجنة لتخصيص  اإ
عداد هذه التقارير أأو التوصيات  عداد هذه الواثئق.لإ شات املوضوعية وقت هائل من املناق  ومن مث، س يؤدي انعدام رضورة اإ

ىل تركزي اللجنة حرصًا عىل معلها املوضوعي.  اإ

 الفقرة )د( .5

ىل امجلعية العامة للويبو لعام  تقدميُلمتس من اللجنة يف هذه الفقرة أأن  بشأأن العمل املقبل، وتتيح للجنة عدة  2017توصية اإ
هبدف [ …خيارات لتحقيق ذكل حبلول هناية الثنائية. وعىل الرمغ من أأن هدف اللجنة مبنيَّ بوضوح يف الفقرة )أأ( "]

ىل اتفاق حول نص شمل عقد مؤمتر دبلومايس ومواصةل ["، فاإن اخليارات املذكورة رصاحة يف الفقرة )د( ت …] التوصل اإ
املفاوضات أأو اس تكاملها عند الاقتضاء. ولعل منح اللجنة هذه اخليارات يوفر لدلول الأعضاء املرونة الالزمة للبت يف س بل 

 امليض قدمًا يف هناية الثنائية فضاًل عن حتديد الأهداف املنشودة من هجود اللجنة اإىل حد ما.

 الفقرة )ه( .6

دون تغيري مقارنة ابلفقرة )ج( من ولية اللجنة لعايم  2017-2016الفقرة )ه( من مرشوع الولية للثنائية تبقى صيغة 
 ابس تثناء حتديث الواثئق املذكورة. 2014-2015

 الفقرة )و( .7

لعايم  دون تغيري مقارنة ابلفقرة )ه( من ولية اللجنة 2017-2016تبقى صيغة الفقرة )و( من مرشوع الولية للثنائية 
2014-2015. 
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دون تغيري مقارنة ابلفقرة ذاهتا من ولية  2017-2016مة من مرشوع الولية للثنائية تبقى صيغة الفقرة الأخرية غري املرقَّ 
 .2015-2014اللجنة لعايم 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


