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 من �دول أ�عامل: 2قرار �شأٔن البند 
 اع�د �دول أ�عامل

 .یُعمتد، ومت اع�ده يك WIPO/GRTKF/IC/40/1 Prov. 2 قدم الرئيس مرشوع �دول أ�عامل املُعّمم يف الوثیقة

 من �دول أ�عامل: 3قرار �شأٔن البند 
 والثالثني التاسعةاع�د تقر�ر ا�ورة 

یُعمتد،  يك )WIPO/GRTKF/IC/39/18 Prov. 2 تقر�ر ا�ورة التاسعة والثالثني للجنة (قدم الرئيس مرشوع 
 .اع�ده ومت

 :من �دول أ�عامل 4قرار �شأٔن البند 
 اع�د بعض املنظامت

منظمة من ٔأ�ل ُهنج بدی� لٕالدمان و  (CISDL)لتمنیة املس�تدامة مركز القانون ا�ويل ل وافقت اللجنة �ٕالجامع �ىل اع�د 
)Think and do Tank( .بصفة مراقب مؤقت 

 :من �دول أ�عامل 5قرار �شأٔن البند 
 مشاركة امجلا�ات أ�صلیة واحمللیة

 WIPO/GRTKF/IC/40/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/40/3 ٔأ�اطت اللجنة �لام �لو�ئق
 .WIPO/GRTKF/IC/40/INF/6و

للترب�ات  صندوق الویبوها ومجیع الهیئات املهمتة يف القطا�ني العام واخلاص وحثّهتا �ىل إالسهام يف ءّجشعت �شّدة ٔأعضاو 
 .لفائدة امجلا�ات أ�صلیة واحمللیة املعمتدة

�ىل النظر وذكّرت اللجنة �لقرارات الصادرة عن امجلعیة العامة للویبو يف دورهتا امخلسني، وّجشعت ٔأعضاءها ٔأیضا 
 �رتيبات بدی� ٔأخرى للمتویل. يف

التالیة ٔأسامؤمه يف ا�لس �ستشاري للعمل بصفهتم الشخصیة وانتخبهتم اللجنة  ال�نیةواقرتح الرئيس انت�اب أ�عضاء 
لیون  نیلسون ديإالسالمية)، جنیف؛ والس�ید  –لس�ید رضا دهغاين، مستشار، البعثة ا�امئة ٕال�ران (مجهوریة ا �لزت�یة:
؛ والس�ید محمود جومازودا، سكرتري �ٍن، البعثة ا�امئة )KUNAمجعیة قبائل �و� املت�دة يف �بغوا� (، ممثل كنتويل
ش�بكة  ممث�لويس مولینيك، ؛ والس�یدة )ADJMORمنظمة ٔأدمجور (و، ممث� يكس�تان، جنیف؛ والس�یدة سو�ما مابلطاج 

شؤون الت�ارة املتعددة أ�طراف، وزارة مد�ر ل  فاهالن، �ئب زس)؛ والس�ید مو INN( معلومات الساكن أ�صلیني
التعاون ا�ويل، جنوب ٔأفریقيا؛ والس�ید ٔأوریلیا شولزت، مستشارة، قسم الشؤون الس�یاس�یة وا�ولیة، مكتب حق املؤلف، 

 �وادور، جنیف.الوال�ت املت�دة أ�مر�كية؛ والس�یدة هایدي فاسكو�س ميدینا، سكرترية �لثة، البعثة ا�امئة الٕ 

 للم�لس �ستشاري. ارئيس، �ئب رئيس اللجنة ،فزيال شريي س�یدهار�الس�ید  رئيس اللجنة و�ّني 



3 
 

كام هو مبّني يف تقر�رها يف معل اللجنة،  2013املعقودة يف �ام  �لقة معل �رباء الشعوب أ�صلیةمبسامهة وٕاقرارا 
)WIPO/GRTKF/IC/25/INF/9( قضا� نتدى أ�مم املت�دة ا�امئ املعين بالصادرة عن م ، و�ٕالشارة ٕاىل التوصیة

، ا�متست اللجنة من ٔأمانة الویبو تنظمي 2019يف دورته الثامنة عرشة املعقودة يف �ام  )UNPFIIالشعوب أ�صلیة (
ث� لت� املتفق �تّباع �رتيبات ممايف �دود املوارد املتا�ة و ،2021-2020معل خلرباء الشعوب أ�صلیة �الل الثنائیة  �لقة

 من �دول أ�عامل، مع ما یلزم من تبدیل. 8 �لهيا يف ا�ورة العرش�ن للجنة حتت البند

�س�تعراض التقين للقضا� الرئيس�یة املتص�  ٕا�داد من �الليف معل اللجنة وٕاقرارا مبسامهة خبري من الشعوب أ�صلیة 
 ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیديد الوراثیة واملعارف التقلیدیة �مللكية الفكریة يف مرشو�ات صكوك الویبو �شأٔن املوار 

)WIPO/GRTKF/IC29/INF/10 (�س�تعراض التقين)، و�ٕالشارة ٕاىل التوصیة الصادرة عن منتدى أ�مم املت�دة (
اللجنة من ٔأمانة ، ا�متست 2019) يف دورته الثامنة عرشة املعقودة يف �ام UNPFIIا�امئ املعين بقضا� الشعوب أ�صلیة (

يك تنظر فيه اللجنة �الل  ، يف �دود املوارد املتا�ة،�س�تعراض التقينالویبو تفویض خبري من الشعوب أ�صلیة بت�دیث 
 .2021-2020الثنائیة 

 :من �دول أ�عامل 6قرار �شأٔن البند 
 املعارف التقلیدیة/ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي

: املعارف التقلیدیة، نصا أٓخر بعنوان "حامیة WIPO/GRTKF/IC/40/4 الوثیقة، استنادا ٕاىل اللجنةٔأ�دت 
، نصا أٓخر بعنوان WIPO/GRTKF/IC/40/5 استنادا ٕاىل الوثیقة، ؤأ�دت، "املعّد�امليّرس�ن �س�ة  -مواد  مرشوع
النصني  ٔأن تنظر يفللجنة ". وقّررت ااملعّد�امليّرس�ن �س�ة  -مواد  : مرشوعٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي"حامیة 

من  7 مضن البند ،2019 یونیو 19املذ�ور�ن، �لصیغة اليت وردا هبا �ى اختتام النظر يف هذا البند من �دول أ�عامل يف 
و�ر�مج معلها  2019-2018طبقا لوال�هتا للثنائیة )، تقيمي التقدم احملرز وتوجيه توصیة ٕاىل امجلعیة العامة�دول أ�عامل (

 .WO/GA/49/21 الوثیقة ، �ىل النحو الوارد يف2019 لعام

 WIPO/GRTKF/IC/40/8و WIPO/GRTKF/IC/40/7 ؤأ�اطت اللجنة �لام �لو�ئق
 WIPO/GRTKF/IC/40/11و WIPO/GRTKF/IC/40/10و WIPO/GRTKF/IC/40/9و
 WIPO/GRTKF/IC/40/14و .WIPO/GRTKF/IC/40/13 Revو WIPO/GRTKF/IC/40/12و
 WIPO/GRTKF/IC/40/17و WIPO/GRTKF/IC/40/16و WIPO/GRTKF/IC/40/15و
 ، ؤأجرت مناقشات �شأٔهنا.WIPO/GRTKF/IC/40/INF/7و

 :من �دول أ�عامل 7قرار �شأٔن البند 
 تقيمي التقدم احملرز وتوجيه توصیة ٕاىل امجلعیة العامة

النصوص الواردة يف مرفقات ، ؤأكّدت ٔأن ُحتال 2019-2018قيّمت اللجنة التقدم احملرز �الل الثنائیة 
ىل إ  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و WIPO/GRTKF/IC/40/6 الو�ئق

، �ىل النحو الوارد 2019 و�ر�مج معلها لعام 2019-2018للثنائیة ة اللجنة طبقا لوالی، 2019لعام للویبو امجلعیة العامة 
 .WO/GA/49/21 الوثیقة يف
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مرشوع صك قانوين دويل �شأٔن امللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة وقّررت اللجنة ٕا�ا� نص الرئيس عن 
 و�ئق معل اللجنة �عتباره نصا للرئيس.، وٕادرا�ه ٕاك�دى 2019بو لعام امجلعیة العامة للوی  ٕاىل املرتبطة �ملوارد الوراثیة

. كام اتفقت �ىل 2021-2020للثنائیة  بت�دید والیة اللجنة 2019مة للویبو لعام عیة العاواتفقت اللجنة �ىل توصیة امجل 
 :كام یيل 2021-2020وال�هتا و�ر�مج معلها للثنائیة  رشوط�ىل ٔأن �كون  2019توصیة امجلعیة العامة للویبو لعام 

وتؤكد ٔأمهیة جلنة الویبو احلكومية ا�ولیة ٕاّن امجلعیة العامة للویبو، ٕاذ تضع يف اعتبارها توصیات ٔأجندة التمنیة، "
املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور (اللجنة)، وتالحظ الطبیعة ا�تلفة لت� 
 القضا� وتقّر �لتقدم احملرز، توافق �ىل جتدید والیة اللجنة، دون إال�الل �لعمل اجلاري يف حمافل ٔأخرى، �ىل

 النحو التايل:

اتفاق حول صك  اس�تكامل، �رسیع معلها هبدف 2020/2021س�تواصل اللجنة، �الل ثنائیة املزيانیة املقب�  (ٔأ)
قانوين دويل (صكوك قانونیة دولیة)، دون ٕا�الل بطبیعة النتي�ة (النتاجئ) ف� یتعلق �مللكية الفكریة مبا 

 التقلیدي. لوراثیة واملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايفیضمن امحلایة املتوازنة والفعا� للموارد ا

ٕاىل ما ٔأجنزته من معل، مبا يف ذ� املفاوضات  مستنداً  2020/2021س�یكون معل اللجنة �الل الثنائیة و  (ب)
قضا� حول الالتوصل ٕاىل تفامه تضییق الفجوات القامئة و القامئة �ىل النصوص، مع الرتكزي الرئييس �ىل 

 1.هریةاجلو 

، للثنائیة مفتو�ة وشام� يف اجلدول ٔأد�ه، �ر�مج معل یقوم �ىل ٔأسالیب معل وس�تتّبع اللجنة، كام هو مبني�  (ج)
(د). و�كفل هذا الرب�مج تنظمي  الفقرة يف ، مبا يف ذ� مهنج قامئ �ىل أ�د� كام هو مبني� 2020/2021

وتقيميیة. وجيوز للجنة ٕا�شاء متدا�� مواضیعیة و ، مبا يف ذ� دورات 2020/2021دورات للجنة يف  6
. وس�ُتعرض نتاجئ معل الفریق 2فریق (ٔأفرقة) �رباء خمّصص ملعاجلة مسأٔ� قانونیة ٔأو س�یاس�یة أٔو تقنیة حمّددة

 (أ�فرقة) �ىل اللجنة للنظر فهيا.

 WIPO/GRTKF/IC/40/6وستس�ت�دم اللجنة مجیع و�ئق معل الویبو، مبا فهيا  (د)
صك قانوين نص الرئيس عن و  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

فضال عن ٔأي ، دويل �شأٔن امللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة �ملوارد الوراثیة
مساهامت ٔأخرى من ا�ول أ�عضاء، مثل ٕا�داد/حتدیث ا�راسات اليت تغطي جوانب من بيهنا أ�مث� 

لقة �لت�ارب الوطنیة، مبا فهيا الترشیعات احمللیة، وتقيمي الوقع، وقوا�د البیا�ت، وأ�مث� اخلاصة �ملوضوع املتع
القابل للحامیة واملوضوع ا�ي ال تُطلب حامیته؛ ونتاجئ معل ٔأي فریق (ٔأفرقة) �رباء ٔأ�شأٔته اللجنة وما یتصل 

حتدیث ا�راسات و�ري ذ� من مواص� من أ�مانة ویُلمتس  .4بذ� من ٔأ�شطة منجزة يف ٕاطار الرب�مج 
املواد عن أ�دوات وأ��شطة املتعلقة بقوا�د البیا�ت وعن ٔأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة �ملوارد الوراثیة 

ویُلمتس من أ�مانة ٔأیضا ٔأن �س�متر يف مجع معلومات حتدید ٔأي جفوات.  غیةواملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا، ب 
                                         

وأ�هداف ونطاق امحلایة، وما يه مواضیع املعارف التقلیدیة/ٔأشاكل  وموضوع امحلایةن �التعاریف واملس�تفيد اجلوهریة، حبسب �قتضاء،�شمل القضا�  1
 .التقيیدات والعالقة �مل� العامالتعبري الثقايف التقلیدي املؤه� للحامیة �ىل الصعید ا�ويل، مبا يف ذ� النظر يف �س�تثناءات و 

 رف.لفریق (ٔأفرقة) اخلرباء متثیل ٕاقلميي متوازن وسيس�ت�دم مهنجیة معل فعا�. وس�یعمل فریق (ٔأفرقة) اخلرباء �الل ٔأسابیع دورات جلنة املعا س�یكون 2
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نظمة الوطنیة وإالقلميیة اخلاصة محلایة امللكية الفكریة املرتبطة �ملعارف التقلیدیة وأٔشاكل التعبري الثقايف عن ا�ٔ 
ا�راسات ٔأو أ��شطة إالضافية ٔأن تؤّخر التقدم ٔأو  ت�جيوز ل  والالتقلیدي، وجتمیعها وٕا�حهتا �ىل إالنرتنت. 

 مس�بقة للمفاوضات. تضع رشوطاً 

، تقر�را وقائعیا ؤأ�دث النصوص املتا�ة عن 2020جنة ٔأن تقّدم ٕاىل امجل�عیة العامة، يف �ام ویُلمتس من الل  (و)
، نتاجئ معلها طبقا للهدف 2021معلها حىت ذ� الوقت، ؤأن �شفع ذ� بتوصیات، ؤأن تقدم ٕا�هيا، يف �ام 

ا�عوة ٕاىل عقد  رز، والبّت يف، بتقيمي التقدم احمل2021املبّني يف الفقرة (ٔأ). وس�تقوم امجلعیة العامة، يف �ام 
مؤمتر دبلومايس و/ٔأو مواص� املفاوضات �لنظر ٕاىل مس�توى تبلور النصوص، مبا يف ذ� مس�تو�ت االتفاق 

 �ىل أ�هداف والنطاق وطبیعة الصك (الصكوك).

یلزم من �ربة و�متویل وتلمتس امجلعیة العامة من أ�مانة ٔأن �س�متر يف مسا�دة اللجنة بزتوید ا�ول أ�عضاء مبا  (ز)
مشاركة اخلرباء من الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا �لطریقة ا�ٔكرث كفاءة، مع مرا�اة الصیغة املعتاد اع�دها 

 يف جلنة املعارف.

 دورات 6 –�ر�مج العمل 

 النشاط التارخي املؤقت

 )41(ا�ورة  2020فربا�ر/مارس 
الوراثیة مع الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة والنظر يف ٕاجراء مفاوضات �شأٔن املوارد 
 اخلیارات ملرشوع صك قانوين

 ٔأ�م. 5املدة: 

 )42(ا�ورة  2020مایو/یونیو 
ٕاجراء مفاوضات �شأٔن املوارد الوراثیة مع الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة والنظر يف 

 اخلیارات ملرشوع صك قانوين

 .یوم وا�د ٕاذا تقرر عقد اج�ع فریق �رباء خمصصٔأ�م زائد  5ملدة: ا

 )43(ا�ورة  2020سبمترب 
ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي مع ٔأو /و ٕاجراء مفاوضات �شأٔن املعارف التقلیدیة

 والنظر يف اخلیارات ملرشوع صك قانوينواملتدا�� الرتكزي �ىل معاجلة القضا� العالقة 
 (صكوك قانونیة)

 )هٕاصدار توصیات كام هو مذ�ور يف الفقرة (ٕاماكنیة 

 ٔأ�م. 5املدة: 
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 امجلعیة العامة للویبو 2020ٔأكتو�ر 
 تقر�ر وقائعي والنظر يف التوصیات.

 )44(ا�ورة  2020نومفرب/د�سمرب 
ٕاجراء مفاوضات �شأٔن املعارف التقلیدیة/أٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي مع الرتكزي 

القة واملتدا�� والنظر يف اخلیارات ملرشوع صك قانوين �ىل معاجلة القضا� الع
 (صكوك قانونیة)

 .ٔأ�م زائد یوم وا�د ٕاذا تقرر عقد اج�ع فریق �رباء خمصص 5ملدة: ا

 )45(ا�ورة  2021مارس/ٔأ�ریل 
ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي مع ٔأو /و ٕاجراء مفاوضات �شأٔن املعارف التقلیدیة

القضا� العالقة واملتدا�� والنظر يف اخلیارات ملرشوع صك قانوين الرتكزي �ىل معاجلة 
 (صكوك قانونیة)

 .ٔأ�م زائد یوم وا�د ٕاذا تقرر عقد اج�ع فریق �رباء خمصص 5ملدة: ا

 )46(ا�ورة  2021یونیو/یولیو 
ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي مع ٔأو /و ٕاجراء مفاوضات �شأٔن املعارف التقلیدیة

�ىل معاجلة القضا� العالقة واملتدا�� والنظر يف اخلیارات ملرشوع صك قانوين  الرتكزي
 (صكوك قانونیة)

تقيمي �شأٔن املوارد الوراثیة/املعارف التقلیدیة/ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي وٕاصدار 
 توصیة
 ٔأ�م. 5املدة: 

يف النص (النصوص) وتت�ذ القرار  س�تقّمي امجلعیة العامة للویبو التقدم احملرز وتنظر 2021ٔأكتو�ر 
 "الالزم (القرارات الالزمة).

يف هذا الصدد، ؤأوصت كذ� بأٔن تعرتف امجلعیة  2018وذكّرت اللجنة �لقرارات الصادرة عن امجلعیة العامة للویبو لعام 
بأٔمهیة مشاركة الشعوب أ�صلیة وامجلا�ات احمللیة يف معل اللجنة، و�شري ٕاىل استنفاد صندوق  2019العامة للویبو لعام 

لیة واحمللیة املعمتدة، و�شّجع ا�ول أ�عضاء �ىل النظر يف ٕاماكنیة املسامهة يف للترب�ات لفائدة امجلا�ات أ�ص الویبو 
 الصندوق، وتدعو ا�ول أ�عضاء ٕاىل النظر يف �رتيبات متویل بدی�.
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 :من �دول أ�عامل 8قرار �شأٔن البند 
ف التقلیدیة والفو�لكور سامهة اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعار م 
 التمنیة ٔأجندةيف تنفيذ ما یعنهيا من توصیات  املعارف) جلنة(

قّررت ٔأن تُدّون مجیع البیا�ت املُدىل هبا خبصوص هذا البند يف تقر�رها ؤأن �ُرفع ٔأجرت اللجنة مناقشة �شأٔن هذا البند. و 
، طبقا للقرار ا�ي اختذته امجلعیة 2019ٔأكتو�ر  9ٕاىل  سبمترب 30ٔأیضا ٕاىل امجلعیة العامة للویبو املزمع عقدها يف الفرتة من 

آلیة تنس�یق  2010العامة للویبو لعام   التمنیة. ٔأجندة�شأٔن أ

 :من �دول أ�عامل 9قرار �شأٔن البند 
 ٔأیة مسائل ٔأخرى

 مل ُجتر ٔأیة مناقشات يف ٕاطار هذا البند.

 :من �دول أ�عامل 10قرار �شأٔن البند 
 اختتام ا�ورة

. واتفقت �ىل ٕا�داد 2019 یونیو 21ن �دول أ�عامل يف م 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2 دت اللجنة قراراهتا �شأٔن البنوداعمت
يف مرشوع تقر�ر كتايب حيتوي �ىل نصوص هذه القرارات املتفق �لهيا ومجیع املدا�الت اليت ٔأديل هبا ٔأمام اللجنة، وتعمميه 

ن يف اللجنة ٕاىل تقدمي تصویبات كتابیة �ىل مدا�الهتم كام يه مدر�ة يف . وس�ُیدعى املشار�و2019 سبمترب 6ٔأ�ل ٔأقصاه 
م الصیغة ا�هنائیة ملرشوع التقر�ر �ىل   للجنة الحقا الع�دها يف ا�ورةايف  املشاركنيمرشوع التقر�ر قبل ٔأن تعم�

 للجنة. القادمة

 [هنایة الوثیقة]
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