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 اجلمعية العامة للويبو
 

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

 
 

 2018/2019للثنائية املعارف اقرتاح من االحتاد األوروبي بشأن والية جلنة 

ورويب الاحتاد الأورويب قّدمه وفد ياقرتاح   وادلول الأعضاء فيهنيابة عن الاحتاد الأ

م وفد الاحتاد الأورويب نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه قدّ  ،2017سبمترب  27 بتارخي ةالأمانتلقهتا يف رساةل 
طار بند جدول الأعامل املعنون "تطّيه الاقرتاح املرفق  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد قرير عن يف اإ

 .")جلنة املعارف( ة واملعارف التقليدية والفوللكورالوراثي

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

 2018/2019للثنائية  املعارفاقرتاح الاحتاد الأورويب بشأأن ولية جلنة 

ذ ت ذ  بشأأن املسائل قيد املناقشة، 2016/2017الثنائية يف  عىل خمتلف املس توايت ابلتقدم احملرزعية العامة للويوو اجل  قرّ اإ واإ
ىل الطويعة اخملتلفة لهذه القضااي ت  ىل تكييف النتاجئ وفقا ذلكلشري اإ توافق عىل جتديد ولية جلنة الويوو احلكومية  ،واحلاجة اإ

، دون الإخالل ابلعمل اجلاري )جلنة املعارف( ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
 يف منتدايت أأخرى، عىل النحو التايل:

 تضييق الفجوات القامئة يفبغية  اتممفتوح وابلزتام ، 2018/2019املقبةل  يف الثنائيةمعلها،  تواصل اللجنةس   )أأ(
ىل توصل جاهدة لل . وس تعمل وصوهنا واملعارف التقليدية وأأشاكل التعوري الثقايف التقليديالوراثية املوارد  ةحاميجمال  اإ

 .ء ما  م يتتفق عىل  ل يشء"اتفاق عىل يشل مبدأأ "عىل  هتااتفاق عام بشأأن مجيع جوانب ولي

ىل فهم مشرتك لأهداف اللجنة وقضاايمعلها لل سرتكز اللجنة و  )ب(  اتلتعاريف واملوووعاكالأساس ية  هاتوصل اإ
 ابملوارد ةلصوووعات املتاملالرتابط بني وكذكل  ابملكل العام،والعالقة  والصون امحلاية والأهداف واملس تفيدين ونطاق

رشط أأسايس لالخنراط يف مفاووات لأّن ما س وق هو ل التعوري الثقايف التقليدي، التقليدية وأأشاكالوراثية واملعارف 
ىل اتفاق بشأأن الأهداف والتعاريف الأساس ية، س توجه اللجنة أأعاملها  ىل النصوص. ومبجرد التوصل اإ هادفة تستند اإ

 عىل النحو التايل:

ىلهموارد الوراثية، س تواصل اللجنة معل لابلنس وة ل "1" الوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية  ا استنادا اإ
 2005اقرتاح الاحتاد الأورويب لعام  مراعاة(، مع  WIPO/GRTKF/IC/34/4 الوثيقةواملوارد الوراثية )

 (؛WIPO/GRTKF/IC/8/11 الوثيقةلكشف )شلكي يتعلق ابرشط حول 

اية أأنظمة امحلسرب  لتقليدي، س تواصل اللجنةا لمعارف التقليدية وأأشاكل التعوري الثقايفوابلنس وة ل "2"
املؤلف واحلقوق اجملاورة  بشأأن حامية حقاملوجودة مللكية الفكرية اصكوك املتاحة حاليا، مبا يف ذكل 

وطنية وادلولية ذات الصةل، هبدف حتديد الالصكوك وغريها من افية والأرسار التجارية ت اجلغر ؤرشاوامل
الإجراءات املمكنة و  ،املتاحة للمعارف التقليدية وأأشاكل التعوري الثقايف التقليدي ات احملمتةل يف امحلايةثغر ال 
 ا.أأو حتسيهن سد هذه الثغرات بتعديل أأنظمة امحلاية القامئةل 

ىل دراسات وأأمثةلس اللجنة هنجا قامئا عىل الأدةل و  تبعويف املرحةل الأولية، س ت  )ج(  عن التجارب يستند معلها اإ
الأهداف عىل تفاق لا عداللجنة. وب تنشؤه خرباءأأي فريق  اس تنتاجاتاحمللية، و لتيريعات والأمثةل اكالوطنية، 

حراز تقّدم عن طريق  ميكن والتعاريف الأساس ية، ن لزم الأمر اإ ها حلقات دمع مفاووات قامئة عىل النصوص تاإ
 .أأثناء دورات اللجنة عقدالعالقة، وت املسائلتتناول س تديرة دراس ية وحلقات معل واجامتعات مائدة م 

عاليم ل غري، تقريرا وقائعيا عن معلها 2018ويتلمتس من اللجنة، يف عام  )د( ىل اجلـعية العامة، لغرض اإ ، أأن ترفع اإ
ىل اجلعية العامة، يف عام  حىت ذكل الوقت، وأأن ترفع  2019اجلعية العامة يف عام  يّ وس تقا. ، نتاجئ معله2019اإ

 .وكيفيّته معل اللجنة رارس متايف  بّت ت س  التقدم احملرز، و 
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د ادلول الأعضاء مبا يلزم من وتلمتس اجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتوي )ه(
مع مراعاة الصيغة  ،وبمتويل مشاركة اخلرباء من الودلان النامية والودلان الأقل منوا ابلطريقة الأكرث فعالية اتخرب 

 .للجنة املعتادة

 ]هناية املرفق والوثيقة[


