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  من جدول أالعامل: 2قرار بشأن البند 
  اع;د جدول أالعامل

  ومت اع;ده.يك يُعمتد،  WIPO/GRTKF/IC/24/1 Prov. 2يف الوثيقة  املُعّممقدم الرئيس مرشوع جدول أالعامل 

  من جدول أالعامل 3قرار بشأن البند 
  اع;د بعض املنظامت

 بصفة مراقب WIPO/GRTKF/IC/24/2يف مرفق الوثيقة اع;د مجيع املنظامت املذكورة وافقت اللجنة 	ٕالجامع عىل 
ز ومرك)؛ CEM-Aymara)؛ ومركز ا}راسات املتعددة التخصصات ٔاميارا (ACCيه: املركز الثقايف أالفريقي (و، مؤقت

)؛ ومنظمة CAOIهيئة أالنديز التنسـيقية للمنظامت أالصلية (و )؛ CEPODRAٔالمازون (والتمنية الريفية لالرتوجي 
)؛ ولكية "امللكية الفكرية وامل� العام" اليت ترعاها املؤسسة أالملانية EcoLomics International(ٕايكولوميكس ا}ولية 

رشكة مسيث ويونس )؛ وIDAتمنية ٔافريقيا (للبحوث والاكئنة جبامعة 	يروت ؛ ومبادرة 
)SELARL Smeth and Younes.(  

  من جدول أالعامل 4قرار بشأن البند 
  مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية

 WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/24/3لو²ئق أحاطت اللجنة علام 	
  .WIPO/GRTKF/IC/24/INF/6و

ا عىل إالسهام يف صندوق الويبو هتيف القطاعني العام واخلاص وحثّ  ومجيع الهيئات املهمتةوّجشعت اللجنة بشّدة أعضاءها 
  للتربعات لفائدة امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة.

واقرتح الرئيس انتخاب أالعضاء الÆنية التالية ٔاسامؤمه يف اÃلس Âستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة 
يل، مدير مساعد، قسم ييد ستيفن 	، نيجريÏ؛ والسـ رابطة تمنية شعب اكنوري، ممثل السـيد 		غنا ٔابو بكر 	لزتكية:

السـياسة والتعاون ا}وليني، هيئة امللكية الفكرية بأسرتاليا؛ والسـيد ٔارسني بوغاترييف، قامئ 	ٔالعامل، البعثة ا}امئة لالحتاد 
؛ )، بKUNAÝتول، ممثل مجعية قبائل كوÛ املتحدة من ٔاجل أالرض أالم (والسـيد نلسن دي ليون اكن الرويس، جنيف؛ 

، ٔاولوالسـيد مانديكسول ماترووس، سكرتري  والسـيدة نتاشا غونراتين، سكرترية ²نية، البعثة ا}امئة لرسي الناك، جنيف؛
لبعثة ا}امئة لرتينيداد وتو	غو، والسـيد جاسـتان سوبيون، سكرتري ٔاول، ا البعثة ا}امئة مجلهورية جنوب ٔافريقيا، جنيف؛

)، بريسـبان، FAIRAوالسـيد جمي ووكر، ممثل مؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب أالصلية وساكن اجلزر ( جنيف؛
  أسرتاليا. وعّني الرئيس Ûئبته السـيدة ٔالكسـندرا غرازيويل رئيسة للمجلس Âستشاري.
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  من جدول أالعامل 5قرار بشأن البند 
  التقليديةاملعارف 

حامية املعارف التقليدية: ، نصا آخر بعنوان "WIPO/GRTKF/IC/24/4لجنة، استنادا ٕاىل الوثيقة ل ٔاعدت ا
ٔابريل  26  ". وقّررت اللجنة ٔان يُرفع هذا النص، عند اختتام ا}ورة يف2الصيغة املراجعة  - مرشوع مواد

، طبقا لوالية اللجنة الواردة يف 2013، ٕاىل امجلعية العامة للويبو اليت سـُتعقد يف سبمترب 2013
  .WO/GA/41/18كام جاء يف الوثيقة  2013وبرÛمج العمل لعام  WO/GA/40/7 الوثيقة

 .WIPO/GRTKF/IC/24/6 Revو WIPO/GRTKF/IC/24/5 وأحاطت اللجنة علام ٔايضا 	لو²ئق
 WIPO/GRTKF/IC/24/INF/7و WIPO/GRTKF/IC/24/7و
  .WIPO/GRTKF/IC/24/INF/8و

  من جدول أالعامل 7رار بشأن البند ق
  اختتام ا}ورة

. واتفقت عىل ٕاعداد مرشوع 2013 ٔابريل 26من جدول أالعامل يف  7و 5و 4و 3و 2اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأن البنود 
 اللجنة، وتعمميهاليت ٔاديل هبا ٔامام تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت 

. وسـُيدعى املشاركون يف اللجنة ٕاىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف مرشوع 2013 يونيو 4 قبل
م الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل ٔاعضاء اللجنة الحقا الع;دها يف ا}ورة اخلامسة والعرشين للجنة. ûالتقرير قبل ٔان تعم  

  

  [هناية الوثيقة]


