
 

WO/GA/55/11 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022يوليو  20التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

 الدورة الخامسة والخمسون )الدورة االستثنائية الثالثون(
 2022يوليو  22إىل  14جنيف، من 

اح  للسي  قدما بجدول أعمال الويبو المعياري بخصوص موضوعي الموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية، اقير
 ومعاهدة قانون التصاميم

 من تقديم مجموعة أفريقيا

ي سياق البند 
ز
اح المرفق طيه ف مت مجموعة أفريقيا االقير

ّ
مسائل تتعلق "" المعنون 4"9البند تحديدا من جدول األعمال، و  9قد

اللجنة الحكومية الدولية المعنية "" المعنون 6"9" والبند د مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميمبالدعوة إىل عق
 . "بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف(

 

 ]يلي ذلك المرفق[
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اح مجموعة أفريقيا   بخصوص موضوع  جدول أعمال الويبو المعياري للستر قدما باقتر
 ميما، ومعاهدة قانون التصثية المرتبطة بالمعارف التقليديةالموارد الورا

ن )   الدورة الخامسة والخمسير
ن
(الدورة ف ن  االستثنائية الثالثير
 ، سويرسا، جنيف2022يوليو  22-14 ،لويبو العامة لجمعية لل

 

 

 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية  " من جدول األعمال: 6"9البند 
 . والفولكلور )لجنة المعارف(

 

ز )وافقت الجمعية العامة للويبو،  ي دورتها الرابعة والخمسي 
ز
ين( العادية االدورة ف ي أكتوبر المعقودة لخامسة والعشر

ز
، عل والية 2021ف

ز ، عل النحو  2022/2023 للثنائيةلجنة المعارف  ي الوثيقة  المبي ّ
ز
الذي القائم تشي    ع عملها، بناًء عل العمل ل،  WO/GA/54/10ف

ك حول القضايا األساسية، بهدف  تضييقمن أجل  ،اللجنة تضطلع به وضع الصيغة النهائية الفجوات القائمة والتوصل إىل تفاهم مشير
ي دوىلي ))صكوك( تفاق بشأن صك ال 

والمعارف التقليدية وأشكال الوراثية الحماية المتوازنة والفعالة للموارد لضمان ( قانونية دوليةقانونز
ي 
ز
 التقليدي. التعبي  الثقاف

 

ز والثالثة و لجنة المعارفأكملت و  ي دورتيها الثانية واألربعي 
ز
ي عام ، ف

ز
ز ف ز المعقودتي  ، دوراتها المخصصة بشأن الموارد 2022األربعي 

ز تقدما و . 2022/2023للثنائية الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها  ا حول تقاربا كبي   ا وحققت ملحوظا أحرزت كلتا الدورتي 
ي دوىلي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف نص الرئيس ) WIPO/GRTKF/IC/43/5 الوثيقة

وع صك قانونز لمشر
 أساسا ( باعتبارها التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

 
ي العمللمزيد من  ا متوازنو  وفعاال  ا ز مرك

ز
 . المشاركة ف

 

 العامة للويبو: وعل هذا األساس، فإن الجمعية 

 

ي دوىلي  ر قرّ ت أ(
ارف التقليدية المرتبطة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعبشأن عقد مؤتمر دبلوماسي إلبرام صك قانونز

ا للفقرة )ة صيغ مراَجعة وأي WIPO/GRTKF/IC/43/5الوثيقة استنادا إىل ، الوراثية بالموارد 
ً
( 4متفق عليها وفق

مل أن عأدناه، 
َّ
ي من عام  ُينظ

ي موعد أقصاه النصف الثانز
ز
 : 2023ف

يةجنة لعقد اجتماع ل ر قرّ تو  ب( ي من عام  تحضي 
ي النصف الثانز

ز
تيبات الالزمة  وضعمن أجل ، 2023ف للمؤتمر الير

 . ية و الدبلوماسي وع النظام الداخلي الذي  حينها ستنظر اللجنة التحضي  ي مشر
ز
م ف

َّ
، العتماده إىل المؤتمر الدبلوماسي سيقد

ي المؤتمر، ونص مة المدعوين للمشار وقائ
ز
وعات كة ف ، باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى أو مسألة اتخطابات الدعو مشر

.  صلةذات تنظيمية  اح األساسي لألحكام اإلدارية و بالمؤتمر الدبلوماسي ا عل االقير
ً
ية أيض ستوافق اللجنة التحضي 

 : للمعاهدةوالختامية 

ي من عام ال مع االمتنان بعرض جنوب أفريقيا  بترّح و  ج(
ي النصف الثانز

ز
 : 2023ستضافة المؤتمر الدبلوماسي ف

ي دورة لجنة المعارف  هّج تو و  د(
ز
ي من عام  استثنائيةإىل االجتماع ف

ي النصف الثانز
ز
، قبل انعقاد 2023لمدة خمسة أيام ف

يةاللجنة اجتماع   مواصلة ل، التحضي 
ّ
ية ستدعو و مستوى كاف. بثغرات قائمة  ةأي سد من المفهوم أن اللجنة التحضي 

ز   : الوفود المراقبة والمراقبي 

ي دوىلي بشأن الملكية نص الرئيس  المعنونة ،WIPO/GRTKF/IC/43/5عل أن الوثيقة  وافقتو  ـه(
وع صك قانونز لمشر

اح ستكون بمثابة المواد  لمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثيةالفكرية والموارد الوراثية وا الموضوعية لالقير
اح األساسي وس. ألغراض المؤتمر الدبلوماسي األساسي  ي االقير

ز
ية ف درج اللجنة التحضي 

ُ
إليها  توصلتاتفاقات إضافية أية ت

 للفقرة )د( أعالهلجنة المعارف 
ً
لوفد الخاص لالتحاد لأنه يجوز ألي دولة عضو و من المفهوم ، عل أن يكون وفقا

ي تقديم ي المؤتمر الدبلوماسي  األورون 
ز
احات ف  ؛اقير
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(عل عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للويبو ) وافقتو  و( ز القرارات واألعمال  اعتماد بغرض ، ، إذا لزم األمر بشكل هجي 
ية المؤدية إىل المؤتمر الدبلوم ي من عام اسي التحضي 

ي النصف الثانز
ز
الوثيقة أن تجعل من ، وتوجيه األمانة إىل 2023ف

. عن ذلك بمثابة الناتجة  ي سينظر فيها المؤتمر الدبلوماسي
اح األساسي لألحكام الموضوعية التر  االقير

 

 . قانون التصاميم مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن" من جدول األعمال: 4"9البند 

 

 إن الجمعية العامة مدعوة إىل: 

 

ي أن تنظر  أ(
ز
 : WO/GA/55/4الوثيقة مضمون ف

م  أنعل  ،عقد مؤتمر دبلوماسي إلبرام واعتماد معاهدة قانون التصميم ر قرّ تو  ب(
َّ
ي أجل ُينظ

ز
ي من قبل يس لف

النصف الثانز
 : 2023عام 

يةعقد اجتماع للجنة  ر قرّ تو  ج( ي من عام  تحضي 
ي النصف الثانز

ز
تيبات الالزمة  وضعمن أجل ، 2023ف للمؤتمر الير

 . ية و الدبلوماسي وع النظام الداخلي الذي  حينها ستنظر اللجنة التحضي  ي مشر
ز
م إىل ف

َّ
العتماده،  المؤتمر الدبلوماسي سيقد

ي المؤتمر، ونص 
ز
وعات وقائمة المدعوين للمشاركة ف ، باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى أو مسألة اتخطابات الدعو مشر

.  صلةذات تنظيمية  اح األساسي لألحكام اإلدارية و بالمؤتمر الدبلوماسي ا عل االقير
ً
ية أيض ستوافق اللجنة التحضي 

 : للمعاهدةوالختامية 

ي من عام الستضافة المؤت بعض الدول األعضاءض و مع االمتنان بعر  بترّح و  د(
ي النصف الثانز

ز
 : 2023مر الدبلوماسي ف

ي دورة  العالماتلجنة  هتوّج و  ـه(
ز
ي من عام  استثنائيةإىل االجتماع ف

ي النصف الثانز
ز
، قبل انعقاد 2023لمدة خمسة أيام ف

ية، اجتماع   مواصلة لاللجنة التحضي 
ّ
ية س سد تدعو أية ثغرات قائمة بمستوى كاف. ومن المفهوم أن اللجنة التحضي 

ز   : الوفود المراقبة والمراقبي 

ز  وافقتو  (و وع الالئحة التنفيذية بشأن قانون ، SCT/35/3و SCT/35/2عل أن الوثيقتي  وع المواد ومشر بشأن مشر
اح األساسي ستكونان بمثابة المواد  ،التصاميم الصناعية وممارساته . ألغراض المؤتمر الدبلوماسي الموضوعية لالقير

اح األساسي وس ي االقير
ز
ية ف درج اللجنة التحضي 

ُ
 للفقرة )لجنة العالمات توصل إليها تاتفاقات إضافية أية ت

ً
( أعاله، ـهوفقا

ي المؤتمر  لوفد الخاص لالتحاد لأنه يجوز ألي دولة عضو و من المفهوم عل أن يكون 
ز
احات ف ي تقديم اقير األورون 

 . الدبلوماسي 

 

ي إن الجمعية العامة للويبو مدعوة إىل النظر 
 فز

واعتماد عقد مؤتمر دبلوماسي إلبرام  الموافقة عل
الملكية الفكرية بشأن صكوك قانونية دولية 

والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة 
قانون  بشأن معاهدةو ،بالموارد الوراثية

ي ، ميماالتص
  قبل يس ل أجلفز

من  النصف الثانن
 . 2023عام 

 

 [نهاية المرفق والوثيقة]
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