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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون السادسةالدورة 

ىل  3جنيف، من   1024 فرباير 7اإ
 
 

 والعشرين للجنة السادسةقرارات الدورة 

متدهت ليتا  اللجنة ااع
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 من جدول الأعامل: 1قرار بشأأن البند 
 انتخاب أأعضاء املكتب

ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأيّده لك من وفد بيالروس  وفد أأوروغواياذلي تقدم به قارا  الابناء عىل 
انتخبت اللجنة، ابلإجامع وابلزتكية، اعادة افري ، ووفد الصني، وعة بدلان أ ا يا الوا و والقوقاو وأأورواب اليققيةابمس مجم

اء عىل بن (الس يدة أألكس ندرا غراويويل )اويرسا انتخبت اللجنةكام . 1022-1024ثنائية ل يف ا جاماياك واين ماكوك رئيسا لها
اب الوا و والبل يق، ياابن ابمس اجملموعة ابء وأأيّده وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواقارا  تقدم به وفد ال 

والس يد عبد القادر بناء عىل اقارا  تقدم به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية،  والس يدة أأحالم اارة رشخيي )اجلزائر(
 ليعملوا نوااب للرئيس يف الفارة ذاهتا.بناء عىل اقارا  تقدم به وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ ا يا واحمليط الهادئ، جايالين 

 من جدول الأعامل: 3ار بشأأن البند قر 
 اعامتد جدول الأعامل

 يك يُعمتد، ومت اعامتده. WIPO/GRTKF/IC/26/1 Prov. 4 قدم الرئيس ميقوع جدول الأعامل املُعّمم يف الوثيقة

 :من جدول الأعامل 4قرار بشأأن البند 
 والعيقين امسةاخلادلورة  اعامتد تقرير

( .WIPO/GRTKF/IC/25/8 Prov. 2 ةالعيقين )الوثيقو  اخلامسةقّدم الرئيس ميقوع التقرير املعّدل دلورة اللجنة 
 اعامتده. متو، لعامتده

 :من جدول الأعامل 2قرار بشأأن البند 
 اعامتد بعض املنظامت

بصفة مراقب  WIPO/GRTKF/IC/26/2 وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد مجيع املنظامت املذكورة يف مرفق الوثيقة
ولكية التصالت (؛ CPA؛ وحتالف شعوب السالال اجلبلية )(CRDCمركز املوارد اجملمتعية والتمنية ) مؤقت، ويه:

(؛ وفريق العمل املعين ابلتمنية املس تدامة FNTCفيجي الأصلية )وقبائل (؛ ومؤمتر شعوب DCU) جلامعة مدينة دبلني
(GAD ؛ واملؤاسة الهندية)( للتعلميIEF( ؛ وش بكة املعلومات عن الشعوب الأصلية)IIN ؛ واملركز ادلويل للب اطس)
(CIP) منظمة ؛ ومنظمة التوعية العاملية حبقوق امللكية الفكرية؛ ومجعية قبائل اتيم النيبالية؛ وNga Kaiawhina a Wai  
(NKW262)( ؛ والش بكة الوطنية لساكن الكونغو الأصلينيRENAPAC ؛وش بكة م) نظامت الشعوب الأصلية يف

(؛ ولكية غروتيوس للقانون ابجلامعة امخلس ينية الأوغندية؛ ولكية اإ جميس روجرس للقانون جبامعة SAMUSAالاكمريون )
 .أأريزوان

 :من جدول الأعامل 6قرار بشأأن البند 
 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية

 WIPO/GRTKF/IC/26/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/26/3 لوئائقأأحاطت اللجنة علام اب
 .WIPO/GRTKF/IC/26/INF/6و

ّ  وجّشعت اللجنة بشّدة أأعضاءها ومجيع الهيئات املهمتة ا عىل الإاهام يف صندوق الويبو هتيف الق اعني العام واخلاص وحث
 للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة.



3 

أأاامؤمه يف اجمللس الااتشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة  واقار  الرئيس انتخاب الأعضاء الامثنية التالية
الس يد نيلسون ؛ و ، نيوويلنداNga Kaiawhina a Wai 262 (NKW262)منظمة  ممثةلالس يدة هامي برود،  ابلزتكية:

 تريةاكر را هويل، والس يدة ا امي؛ (، بامنKUNAمجعية قبائل كوان املتحدة من أأجل الأرض الأم ) ممثلدي ليون اكنتويل، 
االم، ووير، البعثة ادلامئة لبنغالديش، جنيف دفينا ال ؛ و أأوىل، البعثة ادلامئة جلاماياك، جنيف؛ والس يد انورول اإ س يدة اإ

أأااراليا؛ ، مكتب أأااراليا للملكية الفكرية، اكمبرياقسم الس يااة العامة والتعاون ادلويل، مدير، لويس، مساعدة 
والس يد أأراني بوغاترييف، قامئ  ؛، البعثة ادلامئة مجلهورية جنوب أأفريقيا، جنيفأأّولماترووس، اكرتري مانديكسول  والس يد

مركز الشعوب الأصلية  - مؤاسة تبتيبا، ممثةل الس يدة جينفر تويل كوربووو ؛ ثة ادلامئة لالحتاد الرويس، جنيفابلأعامل، البع 
 ني.، الفلبادلويل للبحث يف الس يااة العامة والتعلمي

 وعنّي الرئيس انئبته الس يدة أألكس ندرا غراويويل رئيسة للمجلس الااتشاري.

 :من جدول الأعامل 7قرار بشأأن البند 
 املوارد الوراثية

ىل الوثيقة  - ، "وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةWIPO/GRTKF/IC/26/4 أأعدت اللجنة، ااتنادا اإ
أأن يُرفع ذكل النص، ابلصيغة اليت ورد هبا عند اختتام ادلورة يف ت اللجنة ". وقّرر(Rev. 2) 1 الصيغة املعدةل

ىل امجلعية العام للويبو اليت ا ُتعقد يف ابمت، 1024 فرباير 7 قد يُتفق عىل أأية تصويبات أأو تعديالت  مع مراعاة، 1024 رباإ
دخالها بشأأن مسائل شامةل يف ادل ، طبقا لولية اللجنة 1024 ع عقدها يف يوليواملزمللجنة ورة الثامنة والعيقين اإ

 .WO/GA/43/22 ، عىل النحو الوارد يف الوثيقة1024 وبرانمج العمل لعام 1022-1024 للثنائية

 WIPO/GRTKF/IC/26/6 و WIPO/GRTKF/IC/26/5كام أأحاطت اللجنة علام ابلوئائق 
 WIPO/GRTKF/IC/26/INF/8 و WIPO/GRTKF/IC/26/INF/7 و
 .WIPO/GRTKF/IC/26/INF/9 و

 :من جدول الأعامل 9قرار بشأأن البند 
 اختتام ادلورة

عداد 1024فرباير  7 من جدول الأعامل يف 7و 6و 2و 4و 3و 1 اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود . واتفقت عىل اإ
هبا أأمام اللجنة، وتعمميه ميقوع تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل 

ىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف ميقوع 1024 مارس 3 قبل . وا ُيدعو املشاركون يف اللجنة اإ
م الصيغة الهنائية مليقوع التقرير عىل أأعضاء اللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة   والعيقين للجنة. السابعةالتقرير قبل أأن تعمَّ

 ة الوثيقة[]هناي


