
 

WO/GA/54/10 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021سبتمير  14التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

ون(الدورة   الرابعة والخمسون )الدورة العادية الخامسة والعشر
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلورتقرير عن اللجنة 

 األمانة من إعداد 

 .
ً
 المقدمة أوال

ي أكتوبر  .1
ن
قدت ف

ُ
ي ع

ين( الت  ن )الدورة العادية الرابعة والعشر ي دورتها الحادية والخمسي 
ن
، 2019وافقت الجمعية العامة للويبو، ف

الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف( للثنائية عىل والية اللجنة 
2020/2021 . 

ي الوثيقة 2020/2021وتنص والية اللجنة الحكومية الدولية للثنائية  .2
ن
: WO/GA/51/18، الواردة ف  ، عىل ما يىلي

 الجمعية العامة للويبو، إذ ت
ّ
ي اعتبارها توصيات أجندة التنمية، وتؤكد من جديد أهمية لجنة الويبو الحكومية الدولية "إن

ن
ضع ف

المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )اللجنة(، وتالحظ الطبيعة المختلفة لتلك القضايا 
: وتقّر بالتقدم المحرز، توافق عىل تجديد والية اللجنة ي محافل أخرى، عىل النحو التالي

ن
 ، دون اإلخالل بالعمل الجاري ف

انية المقبلة  ن ، تشي    ع عملها بهدف استكمال اتفاق حول صك 2020/2021")أ( ستواصل اللجنة، خالل ثنائية المي 
ي دولي )صكوك قانونية دولية(، دون إخالل بطبيعة النتيجة )النتائج( فيما يتعلق بالملكية الفكرية

بما يضمن  قانونن
ي التقليدي. 

ن
 الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

ي ذلك المفاوضات  2020/2021")ب( وسيكون عمل اللجنة خالل الثنائية 
ن
 إل ما أنجزته من عمل، بما ف

ً
مستندا

ن الرئيسي عىل تضييق الف كي 
 . 1جوات القائمة والتوصل إل تفاهم حول القضايا الجوهريةالقائمة عىل النصوص، مع الي 

                                                 
يدية/أشكال التعبي  تشمل القضايا الجوهرية، بحسب االقتضاء، التعاريف والمستفيدين وموضوع الحماية واألهداف ونطاق الحماية، وما هي مواضيع المعارف التقل 1

ي االس 
ي ذلك النظر فن

، بما فن ي التقليدي المؤهلة للحماية عىل الصعيد الدولي
 تثناءات والتقييدات والعالقة بالملك العام. الثقافن
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ي الجدول أدناه، برنامج عمل يقوم عىل أساليب عمل مفتوحة وشاملة، للثنائية 
ن
ن ف بع اللجنة، كما هو مبي ّ

ّ
")ج( وستت

ي الفقرة )د(. 2020/2021
ن
ن ف ي ذلك منهج قائم عىل األدلة كما هو مبي ّ

ن
نامج تنظي ، بما ف دورات  6م ويكفل هذا الير

ي 
ن
ي ذلك دورات مواضيعية ومتداخلة وتقييمية. 2020/2021للجنة ف

ن
اء  ، بما ف ويجوز للجنة إنشاء فريق )أفرقة( خير

دة
ّ
عرض نتائج عمل الفريق )األفرقة( عىل اللجنة  . 2مخّصص لمعالجة مسألة قانونية أو سياسية أو تقنية محد

ُ
وست

 للنظر فيها. 

 WIPO/GRTKF/IC/40/6ق عمل الويبو، بما فيها ")د( وستستخدم اللجنة جميع وثائ
ي دولي بشأن  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

ونص الرئيس عن صك قانونن
الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، فضال عن أي مساهمات أخرى من 

ي تغطي جوانب من بينها األمثلة المتعلقة بالتجارب الوطنية، بما فيها  الدول األعضاء، مثل إعداد/تحديث
الدراسات الت 

يعات المحلية، وتقييم الوقع، وقواعد البيانات، واألمثلة الخاصة بالموضوع القابل للحماية والموضوع الذي ال  التشر
اء أنشأته اللجنة وما يتصل  طلب حمايته؛ ونتائج عمل أي فريق )أفرقة( خير

ُ
نامج ت ي إطار الير

ن
بذلك من أنشطة منجزة ف

وُيلتمس من األمانة مواصلة تحديث الدراسات وغي  ذلك من المواد عن األدوات واألنشطة المتعلقة بقواعد  . 4
البيانات وعن أنظمة الكشف القائمة والمتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بغية تحديد أي 

ي جمع معلومات عن األنظمة الوطنية واإلقليمية الخاصة لحماية الملكية وُيلت فجوات. 
ن
مس من األمانة أيضا أن تستمر ف

نت.  ي التقليدي، وتجميعها وإتاحتها عىل اإلني 
ن
وال يجوز لتلك  الفكرية المرتبطة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

ر التقدم أ
ّ
 مسبقة للمفاوضات. الدراسات أو األنشطة اإلضافية أن تؤخ

ً
وطا  و تضع شر

ي عام 
ن
م إل الجم عية العامة، ف

ّ
 وأحدث النصوص المتاحة عن 2020")ه( وُيلتمس من اللجنة أن تقد

ً
 وقائعيا

ً
، تقريرا
ي عام 

ن
ي 2021عملها حت  ذلك الوقت، وأن تشفع ذلك بتوصيات، وأن تقدم إليها، ف

ن
ن ف ، نتائج عملها طبقا للهدف المبي ّ

ي عام و  الفقرة )أ(. 
ن
ي الدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماسي 2021ستقوم الجمعية العامة، ف

ن
 ف

ّ
، بتقييم التقدم المحرز، والبت

ي ذلك مستويات االتفاق عىل األهداف والنطاق 
ن
و/أو مواصلة المفاوضات بالنظر إل مستوى نضج النصوص، بما ف

 وطبيعة الصك )الصكوك(. 

ة وبتمويل ")و( وتلتمس الجمعية العامة من األمانة أ ويد الدول األعضاء بما يلزم من خير ن
ي مساعدة اللجنة بي 

ن
ن تستمر ف

ي 
ن
اء من البلدان النامية والبلدان األقل نموا بالطريقة األكير كفاءة، مع مراعاة الصيغة المعتاد اعتمادها ف مشاركة الخير

 لجنة المعارف. 

  

                                                 
اء خالل أسابيع دورات لجنة 2 اء تمثيل إقليمي متوازن وسيستخدم منهجية عمل فعالة. وسيعمل فريق )أفرقة( الخير  المعارف التقليدية.  سيكون لفريق )أفرقة( الخير
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 دورات 6 -برنامج العمل 

 النشاط التواري    خ المؤقتة

اير/مارس   (41)الدورة  2020فير
ن عىل معالجة القضايا العالقة  كي 

إجراء مفاوضات بشأن الموارد الوراثية مع الي 
ي 
وع صك قانونن ي الخيارات لمشر

ن
 والنظر ف
 أيام.  5المدة: 

 (42)الدورة  2020مايو/يونيو 
ن عىل معالجة القضايا العالقة كي 

 إجراء مفاوضات بشأن الموارد الوراثية مع الي 
ي 
وع صك قانونن ي الخيارات لمشر

ن
 والنظر ف
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق خير رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (43)الدورة  2020سبتمير 
ي التقليدي مع 

ن
إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبي  الثقاف

ن عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظ كي 
وع صك الي  ي الخيارات لمشر

ن
ر ف

ي )صكوك قانونية(
 قانونن

ي الفقرة )ه(
ن
 إمكانية إصدار توصيات كما هو مذكور ف

 أيام.  5المدة: 

 الجمعية العامة للويبو 2020أكتوبر 
ي التوصيات

ن
 تقرير وقائعي والنظر ف

/ديسمير   (44)الدورة  2020نوفمير
ي التقليدي مع إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال 

ن
التعبي  الثقاف

وع صك  ي الخيارات لمشر
ن
ن عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف كي 

الي 
ي )صكوك قانونية(

 قانونن
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق خير رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (45)الدورة  2021مارس/أبريل 
ي التقليدي مع إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدي

ن
ة و/أو أشكال التعبي  الثقاف

وع صك  ي الخيارات لمشر
ن
ن عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف كي 

الي 
ي )صكوك قانونية(

 قانونن
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق خير رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (46)الدورة  2021يونيو/يوليو 
ي التقليدي مع إجراء مفاوضات بشأن ال

ن
معارف التقليدية و/أو أشكال التعبي  الثقاف

وع صك  ي الخيارات لمشر
ن
ن عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف كي 

الي 
ي )صكوك قانونية(

 قانونن
ي 
ن
تقييم الوضع فيما يخص الموارد الوراثية/المعارف التقليدية/أشكال التعبي  الثقاف

 وتقديم توصية
 أيام.  5المدة: 

ي النص )النصوص( وتتخذ  2021أكتوبر 
ن
م الجمعية العامة للويبو التقدم المحرز وتنظر ف ستقيِّ

 القرار الالزم )القرارات الالزمة(."
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 .
ً
 2019دورات اللجنة منذ الجمعية العامة لعام  ثانيا

ة  .3 نامج عملها للفي   لير
ً
إذ اجتمعت اللجنة مرة  . 19-كوفيدبسبب جائحة   2021-2020لم تتمكن اللجنة من االجتماع وفقا

ي يوَمي 
ن
ن ف  . 2021أغسطس  31و 30واحدة فقط لعقد دورتها الحادية واألربعي 

ي تلك الدورة عىل توصية الجمعية العامة للويبو لعام  .4
ن
 . 2023-2022بتجديد والية اللجنة للثنائية  2021واتفقت اللجنة ف

وط والية اللجنة وبرنامج عملها للثنائية  2021ووافقت اللجنة عىل أن توصي الجمعية العامة لعام  كما   2023-2022بأن تكون شر
 :  يىلي

ي اعتبارها توصيات أجندة التنمية، وتؤكد من جديد أهمية لجنة الويبو الحكومية الدولية 
ن
 الجمعية العامة للويبو، إذ تضع ف

ّ
"إن

والفولكلور )اللجنة(، وتالحظ الطبيعة المختلفة لتلك القضايا المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 
 : ي محافل أخرى، عىل النحو التالي

ن
 وتقّر بالتقدم المحرز، توافق عىل تجديد والية اللجنة، دون اإلخالل بالعمل الجاري ف

انية المقبلة ")أ(  ن تفاق حول صك ، تشي    ع عملها بهدف استكمال ا2022/2023ستواصل اللجنة، خالل ثنائية المي 
ي دولي )صكوك قانونية دولية(، دون إخالل بطبيعة النتيجة )النتائج( فيما يتعلق بالملكية الفكرية بما يضمن 

قانونن
ي التقليدي. 

ن
 الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

ي ذلك المفاوضات  2022/2023وسيكون عمل اللجنة خالل الثنائية ")ب( 
ن
 إل ما أنجزته من عمل، بما ف

ً
مستندا

ن الرئيسي عىل تضييق الفجوات القائمة والتوصل إل تفاهم حول القضايا الجوهرية كي 
 . 3القائمة عىل النصوص، مع الي 

ي الجدول أدناه، برنامج عمل يقوم عىل أساليب عمل مفتوحة وشام")ج( 
ن
ن ف بع اللجنة، كما هو مبي ّ

ّ
لة، للثنائية وستت

ي الفقرة )د(. 2022/2023
ن
ن ف ي ذلك منهج قائم عىل األدلة كما هو مبي ّ

ن
نامج تنظيم  ، بما ف دورات  6ويكفل هذا الير

ي 
ن
ي ذلك دورات مواضيعية ومتداخلة وتقييمية. 2022/2023للجنة ف

ن
اء  ، بما ف ويجوز للجنة إنشاء فريق )أفرقة( خير

دةمخّصص لمعالجة مسألة قانونية أو سياسي
ّ
عرض نتائج عمل الفريق )األفرقة( عىل اللجنة  . 4ة أو تقنية محد

ُ
وست

 للنظر فيها. 

 WIPO/GRTKF/IC/40/6وستستخدم اللجنة جميع وثائق عمل الويبو، بما فيها ")د( 
ي دولي بشأن ونص الرئيس عن  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

صك قانونن
 عن أي مساهمات أخرى من الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثيةالملكية الفكرية والموارد 

ً
، فضال

ي تغطي جوانب من بينها األمثلة المتعلقة بالتجارب الوطنية، بما فيها 
الدول األعضاء، مثل إعداد/تحديث الدراسات الت 

يعات المحلية، وتقييم الوقع، وقواعد البيانات، واألمثلة الخا صة بالموضوع القابل للحماية والموضوع الذي ال التشر
نامج  ي إطار الير

ن
اء أنشأته اللجنة وما يتصل بذلك من أنشطة منجزة ف طلب حمايته؛ ونتائج عمل أي فريق )أفرقة( خير

ُ
ت
وُيلتمس من األمانة مواصلة تحديث الدراسات وغي  ذلك من المواد عن األدوات واألنشطة المتعلقة بقواعد  . 4

ات وعن أنظمة الكشف القائمة والمتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بغية تحديد أي البيان
ي جمع معلومات عن األنظمة الوطنية واإلقليمية الخاصة لحماية الملكية 

ن
فجوات. وُيلتمس من األمانة أيضا أن تستمر ف

نت. الفكرية المرتبطة بالمعارف التقليدية وأشكال التع ي التقليدي، وتجميعها وإتاحتها عىل اإلني 
ن
وال يجوز لتلك  بي  الثقاف

 مسبقة للمفاوضات. 
ً
وطا ر التقدم أو تضع شر

ّ
 الدراسات أو األنشطة اإلضافية أن تؤخ

ي عام ")د( 
ن
م إل الجم عية العامة، ف

ِّ
 وأحدث النصوص المتاحة عن 2022وُيلتمس من اللجنة أن تقد

ً
 وقائعيا

ً
، تقريرا

ي عام عمله
ن
م إليها، ف

ِّ
ي 2023ا حت  ذلك الوقت، وأن تشفع ذلك بتوصيات، وأن تقد

ن
ن ف ، نتائج عملها طبقا للهدف المبي ّ

ي عام  الفقرة )أ(. 
ن
ي الدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماسي 2023وستقوم الجمعية العامة، ف

ن
 ف

ّ
، بتقييم التقدم المحرز، والبت

ي ذلك مستويات االتفاق عىل األهداف والنطاق  و/أو مواصلة المفاوضات بالنظر إل مستوى نضج
ن
النصوص، بما ف

 وطبيعة الصك )الصكوك(. 

ة ")ه(  ويد الدول األعضاء بما يلزم من خير ن
ي مساعدة اللجنة بي 

ن
وتلتمس الجمعية العامة من األمانة أن تستمر ف

اء من البلدان النامية والبلدان األقل نموا بالطريقة األكير   كفاءة، مع مراعاة الصيغة المعتاد وبتمويل مشاركة الخير
ي لجنة المعارف التقليدية. 

ن
 اعتمادها ف

  

                                                 
الحماية واألهداف ونطاق الحماية، وما هي مواضيع المعارف التقليدية/أشكال التعبي   تشمل القضايا الجوهرية، بحسب االقتضاء، التعاريف والمستفيدين وموضوع 3

ي االستثناءات والتقييدات والعالقة بالملك العام. 
ي ذلك النظر فن

، بما فن ي التقليدي المؤهلة للحماية عىل الصعيد الدولي
 الثقافن

اء تمثيل إقليمي متوازن وسيستخدم  4 اء خالل أسابيع دورات لجنة المعارف التقليدية. سيكون لفريق )أفرقة( الخير  منهجية عمل فعالة. وسيعمل فريق )أفرقة( الخير
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 دورات 6 -برنامج العمل 

 النشاط التواري    خ المؤقتة

اير/مارس   (42)الدورة  2022فير
ن عىل معالجة القضايا العالقة والنظر  كي 

إجراء مفاوضات بشأن الموارد الوراثية مع الي 
وع صك  ي الخيارات لمشر

ن
ي ف

 قانونن
 أيام.  5المدة: 

 (43)الدورة  2022مايو/يونيو 
ن عىل معالجة القضايا العالقة والنظر  كي 

إجراء مفاوضات بشأن الموارد الوراثية مع الي 
 . ي
وع صك قانونن ي الخيارات لمشر

ن
 ف

اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق خير رِّ
ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (44)الدورة  2022سبتمير 
ي التقليدي مع 

ن
إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبي  الثقاف

وع صك  ي الخيارات لمشر
ن
ن عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف كي 

الي 
ي )صكوك قانونية(

 قانونن
ي الفقرة )ه(

ن
 إمكانية إصدار توصيات كما هو مذكور ف

 أيام.  5المدة: 

 العامة للويبو الجمعية 2022أكتوبر 
ي التوصيات

ن
 تقرير وقائعي والنظر ف

/ديسمير   (45)الدورة  2022نوفمير
ي التقليدي مع 

ن
إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبي  الثقاف

وع صك  ي الخيارات لمشر
ن
ن عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف كي 

الي 
ي )صكوك قانونية(

 قانونن
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق خير رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (46)الدورة  2023مارس/أبريل 
ي التقليدي مع 

ن
إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبي  الثقاف

وع صك  ي الخيارات لمشر
ن
ن عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف كي 

الي 
ي )ص

 كوك قانونية(قانونن
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق خير رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (47)الدورة  2023يونيو/يوليو 
ي التقليدي مع 

ن
إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبي  الثقاف
ي الخيارات 

ن
ن عىل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف كي 

وع صك الي  لمشر
ي )صكوك قانونية(

 قانونن
ي 
ن
تقييم الوضع فيما يخص الموارد الوراثية/المعارف التقليدية/أشكال التعبي  الثقاف

 وتقديم توصية
 أيام.  5المدة: 

ي النص )النصوص( وتتخذ  2023أكتوبر 
ن
م الجمعية العامة للويبو التقدم المحرز وتنظر ف ستقيِّ

 ."القرار الالزم )القرارات الالزمة(

، بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للويبو لعام  .5 ن ي دورتها الحادية واألربعي 
ن
رت اللجنة، ف

َّ
ي هذا الصدد، وأوصت  2019وذك

ن
ف

ف الجمعية العامة للويبو لعام  ي عمل اللجنة، وتشي  إل  2021بأن تعي 
ن
بأهمية مشاركة الشعوب األصلية والجماعات المحلية ف

ي إمكانية  استنفاد صندوق الويبو 
ن
ع الدول األعضاء عىل النظر ف عات لفائدة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة، وتشجِّ للتير

ي ترتيبات تمويل بديلة. 
ن
ي الصندوق، وتدعو الدول األعضاء إل النظر ف

ن
 المساهمة ف
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 .
ً
ز الدورات ثالثا  األنشطة فيما بي 

: عىل الرغم من أن اللجنة لم تتمكن من االجتماع عىل  .6  النحو المزمع، فقد نفذت أنشطة مختلفة لتيسي  عملها مثل ما يىلي

  ي ذلك تقديم تعليقات عىل نص الرئيس بشأن
ن
ن الدورات، بما ف ي دولي بشأن عملية التعقيب فيما بي 

وع صك قانونن مشر
تجميع المعلومات بشأن ؛ واستعراض الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

ي 
ن
األنظمة الوطنية واإلقليمية الخاصة بحماية الملكية الفكرية المرتبطة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

ثة بشأن وتقديم تعل التقليدي
ّ
ونيةيقات وتصويبات وتحديثات بشأنه؛ وتقديم معلومات محد  ؛الموارد اإللكي 

 ي يناير شبكية بشأن الملكية الفكرية وا ندوة
ن
مت ف

ِّ
ظ
ُ
 ؛2021لموارد الوراثية ن

  ي يونيو ويوليو
ن
مت ف

ِّ
ظ
ُ
ي  2021سلسلة من الجلسات اإلعالمية غي  الرسمية ن

ن
لفائدة الدول األعضاء )ف

والعواصم( والشعوب األصلية بشأن تاري    خ ووضع مفاوضات لجنة المعارف والقضايا الرئيسية المرتبطة  جنيف
 الثالثة.  بالموضوعات

: إن الجمعي .7  ة العامة للويبو مدعوة إل ما يىلي

ي  "1"
 بالمعلومات الواردة فن

ً
اإلحاطة علما

 هذه الوثيقة؛

وتجديد والية لجنة المعارف للثنائية  "2"
ي الفقرة  2022/2023

 لما ورد فن
ً
 4وفقا

وط وبرنامج عمل؛  أعاله من شر

اف بأهمية مشاركة الشعوب  "3" واالعي 
ي عمل لجنة 

األصلية والجماعات المحلية فن
 باستنفاد موارد المعار 

ً
ف، واإلحاطة علما

عات، وتشجيع الدول  صندوق الويبو للتير
ي 
ي إمكانية اإلسهام فن

األعضاء عىل النظر فن
 الصندوق وبحث ترتيبات تمويل بديلة أخرى. 

 ]نهاية الوثيقة[
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