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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو السادسة الدورة

ىل  25جنيف، من   2018 يونيو 29اإ
 
 

 والثالثني للجنة السادسةقرارات الدورة 

متدهتا اللجنة  اليت اع
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 من جدول الأعامل 2قرار بشأأن البند 

 اعامتد جدول الأعامل

 .يُعمتد، ومت اعامتده يك WIPO/GRTKF/IC/36/1 Prov. 3 قدم الرئيس مرشوع جدول الأعامل املُعّمم يف الوثيقة

 :من جدول الأعامل 3قرار بشأأن البند 

 والثالثني اخلامسةاعامتد تقرير ادلورة 

( يك يُعمتد، WIPO/GRTKF/IC/35/10 Prov. 2 للجنة )الوثيقةوالثالثني  اخلامسةدلورة اقدم الرئيس مرشوع تقرير 
 ومت اعامتده.

 :من جدول الأعامل 4قرار بشأأن البند 

 اعامتد بعض املنظامت

البحوث والهنوض مركز وافقت اللجنة ابلإجامع اعامتد املنظمتني التاليتني بصفة مراقب مؤقت وهام اكلتايل: 
ندا صونطي )(CRPD) ابلقانون  .(Enda Santé؛ ومنظمة اإ

 :من جدول الأعامل 5قرار بشأأن البند 

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية

 WIPO/GRTKF/IC/36/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/36/3 أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
 .WIPO/GRTKF/IC/36/INF/6و

 ومجيع الهيئات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحثهّتا عىل الإسهام يف صندوق الويبوها ءبشّدة أأعضااللجنة وجّشعت 
 املعمتدة. للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية

التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة  الامثنيةواقرتح الرئيس انتخاب الأعضاء 
مىن بن داود، همندسة فاحصة، مكتب امللكية الصناعية والتجارية، املغرب؛ والس يد توماس كوندوري، الس يدة  ابلزتكية:

سكوابر ابوتيس تا، مستشارة، البعثة ادلامئة (؛ و CISAاجمللس الهندي لأمرياك اجلنوبية ) ممثل الس يدة ماراي ديل بيالر اإ
مركز الشعوب الأصلية ادلويل للبحث يف الس ياسة العامة  -يبا مؤسسة تبت ممثل الس يد بريس تون هارديسون، ؛ و للمكس يك
انس يو بيلفورت ساليس، والتعلمي؛ و  دارة امللكية الفكرية،  خبرية،الس يدة لوس يا فرانندا اإ معهد الشعوب الأصلية الربازييل اإ

لفكرية والتجارة، البعثة ادلامئة والس يد اكرلو ماراي مارينغي، ملحق معين ابمللكية االربازيل؛ ، (INBRAPIللملكية الفكرية )
لناك؛  ، مكتب النائب العام، رسيرئيس ية انئبة؛ والس يدة أأفانيت أأوليناك برييرا، للكريس الرسويل

 .س يتشانوف، سكرتري اثلث، البعثة ادلامئة لاكزاخس تان غزيز الس يدو 

 للمجلس الاستشاري. ارئيس، انئب رئيس اللجنة ،فزيال شريي س يدهاراتالس يد  رئيس اللجنة وعنّي 
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 :من جدول الأعامل 6قرار بشأأن البند 

 ص املعين ابملوارد الوراثيةفريق اخلرباء اخملصّ تقرير عن 

الوراثية، ص املعين ابملوارد  املشاراكن يف رئاسة فريق اخلرباء اخملّص امأأدىل هب الذلين ابلتقريرين الشفهينيأأحاطت اللجنة علام 
ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة(، والس يدة كريس تينا كوفاكس  املركزساعد رئييس، وهام الس يد بيدو رويف )م 

 شؤون الس ياسة العامة، املفوضية الأوروبية(. )مسؤوةل

 :من جدول الأعامل 7قرار بشأأن البند 

 املوارد الوراثية

ىل الوثيقة ة موحدة بشأأن امللكية الفكرية وثيق ، نصا أ خر بعنوان "WIPO/GRTKF/IC/36/4 أأعّدت اللجنة، استنادا اإ
ق يف ال راء بشأأن تكل غري أأن ادلول الأعضاء مل تمتّكن من بلوغ تواف(". Rev.2النسخة املعّدةل الثانية ) – واملوارد الوراثية

ىل دورهتا  WIPO/GRTKF/IC/36/4 الوثيقة الوارد يف مرفق أأن حتيل النص اللجنة قّررت وابلتايلالنسخة املعّدةل.  اإ
 .WO/GA/49/21 ، كام جاء يف الوثيقة2018 وبرانمج معلها لعام 2019-2018 الأربعني، طبقا لولية اللجنة للثنائية

 .تقرير ادلورةيف ، الرئيس صديقكام أأعّدها امليّّسون و ، (Rev.2ة )النسخة املعّدةل الثاني درت وس

 WIPO/GRTKF/IC/36/6و WIPO/GRTKF/IC/36/5 وأأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
 WIPO/GRTKF/IC/36/9وWIPO/GRTKF/IC/36/8 و WIPO/GRTKF/IC/36/7و
 ، وأأجرت مناقشات بشأأهنا.WIPO/GRTKF/IC/36/INF/7وWIPO/GRTKF/IC/36/10و

 :من جدول الأعامل 8قرار بشأأن البند 

 أأية مسائل أأخرى

طار هذا البند.  مل ُُتر أأية مناقشات يف اإ

 :من جدول الأعامل 9 قرار بشأأن البند

 اختتام ادلورة

عداد 2018 يونيو 29ن جدول الأعامل يف م 7و 6و 5و 4و 3و 2 اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود . واتفقت عىل اإ
يف مرشوع تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة، وتعمميه 

ىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة 2018 أأغسطس 24أأجل أأقصاه  . وس ُيدعى املشاركون يف اللجنة اإ
م الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل  الثامنة اللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة يف  املشاركنييف مرشوع التقرير قبل أأن تعمَّ

 للجنة. والثالثني

 [الوثيقةهناية ]


