
 

 

A 

 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012أبريل  20: لا

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  الدورة احلادية والعشرون

 2012 أبريل 20 إىل 16جنيف، من 
 
 

   للجنةالعشريناحلادية وقرارات الدورة 

متد نةعاليت ا للجهتا ا
 



2 

 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل2لب
تخاب  ئانئب الريسنا

 

ية-مجهورية (إيران بناء عىل اقرتاح وفد  يويةبدلان لامجموعة ابمس ، )م اإلسال ية من، سـاآل بدلان وفد  بتثنو لمرص ابمس مجموعة ا
ية،  ية ووفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أعامل ا لتمناألفر نة يق بت ا للجا نجوانن  يدلسـانتخ جيد  يا  منب بنيسـإندو ئلريس اثن  ائان

نة، للفرتة   .2013-2012للجا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل3لب

 اعامتد جدول األعامل
رشوع جدول األعامل كام هو معمم يف الويقة ثقدم الريس  ّ م ئ ّ WIPO/GRTKF/IC/21/1 Prov. 2 ّالعامتده، فمت اعامتده. 

ند  شأن ا بقرار   : األعامل من جدول4لب
نظامت  ملاعامتد بعض ا

نظامت املذكورة يف مرفق الويقة يع ا نة ابإلجامع عىل اعامتد  ثوافقت ا مل مج  بصفة مراقب WIPO/GRTKF/IC/21/2 للج
تدامة : مؤقت، ويه ية ا سـية شعب املابوتيش األصيل واملركز األصيل من أجل ا من ملمجع ثقافة (CINDES)لت ية ا ل و مجع

ييس ل ية  بالزاندية و ميون (ABL)واكاي مجع نطقة بوتومايو ورابطة ويركن  يني يف  سا األ ية شعيب اإلنغا والاكمو ك و م صل ت نمجع
نطقة  ية يف  ية ورابطة امجلاعات األ بو ية رقصة دايبدلا ا ممابوتيش و صليف ل  (FECONAFROPU)احلدودية  بوتومايولمجع

نظمة ا ية و ثقا ية وا يالك الاجامت لتوفرقة العمل من أجل تعزيز ا م ف ل ع يغميله يات ا شامةل أل بية ا قل ل نظمة ) GLODEPM( لمن مو
ية يني  نظمة  تجات واخلدمات القانوية للهنر القدمي و نظمة ا ية و منرايوامناات غري احلكو ن للتن ِ ْن م م ِبم والرابطة العامة ) PDO( مل

تدامة ية ا تعلمي وا ية  سـللمراكز اإل من لل ملمي ت تضامن من أجل عامل أفضل )RCE( لقل نظمة ا لو  ).SMM( م

ند قر شأن ا بار   : من جدول األعامل5لب
ية ية وا حمللشاركة امجلاعات األ صل تربعات: م لندوق ا  ص

نة علام ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/21/INF/5 وWIPO/GRTKF/IC/21/3 للجأحاطت ا
 .WIPO/GRTKF/IC/21/INF/7و

شدة نة  ّوجشعت ا بّ متة هاأعضاء للج ئات ا يع ا مله و ي ث القطاعني العام واخلاص يفلهمج ّو هام يفعىل  هتاح بو ساإل ندوق الو ي  ص
متدةا  لفائدةتربعاتلل ية ا ية وا ملعمتعات األ حمللجمل  .صل

تخ نواقرتح الريس ا ية  ابئ شاري للعمل بصفهتم ا ية أسامؤمه يف اجمللس الا تا ية ا شخصاألعضاء الامث ت ل ل لن بهتم س نة نتخوا للجا
ساغريري :كابلزتية يد توماس أالركون أ يا نة القانوئ، ريس لسـ نطقة األنديز األوائلللجا شعوب  ية  ية اذلا مية  ل ت من ، )CAPAJ (للتن

يلني مري اكرانيت يدة  نا يف بريو؛ وا لتو سـ ك ية ادلويل -لب شعوب األ با، مركز ا ية  شاري، مؤ برية ا صلياردو،  ل ي سـ ت تغ تيبس س خ
بني؛  ييت يف ا يو  با ياسة العامة،  تعلمي يف ا لفلبحث وا غ ب سـ ل سلل ساعدة مدير ل نا لويس،  يدة إد موا ي فسـ ياسة العامة ل سـسم ا لق

يا؛ بريا يف أسرتا ية الفكرية، باك يا  تب أسرتا تعاون ادلويل،  لوا ل مل للملك ية يف مك شارة ر ساك،  سو يدة إيفا  سـ وا ت ف ي يسـ ئل سم ل
تب بوندا للرباءات، بوارسو يف بوندا؛  تعاون ادلويل،  بة ا ياسة العامة،  لا ل ل شع مكسـ سول ماترووس، سكرتري ل يد ماند يكوا لسـ

ثة ادلا يالبعاثن، ا نوب أفر هورية  يقمئة  ج يا جنيف يف مجل ثة ادلامئة لكولو يلو ساريزتيك، سكرتري أول، ا يد خوان اك ب؛ وا بع مسـ ل مل
يف؛  هورية كوراي؛جنيف  ية الفكرية، بداجيون يف  تب كوراي  يجونغ سونغ، انئب مدير  يد  مجوا للملك مك ك  لسـ
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يدة اترييس فانديلوو نة العامة لسـا مجل، األ مية مي هادئ ع يط ا لتاحف جزر ا يال يف فانواتو؛ )PIMA(حمل بورت  ف،  ّوعني ب
ته  بالريس ان يدةئئ ندرا  لسـا شاريغرازيويللكسـأ سة للمجلس الا ت ر سي  .ئ

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل6لب
يدية  لتقلاملعارف ا

ند م نة يف ظل هذا ا يع واثئق العمل واملعلومات املعدة لدلورة الرا نة  شت ا بان ه مج للج سـامي  ن جدول األعامل، واللق
 WIPO/GRTKF/IC/21/INF/4وWIPO/GRTKF/IC/21/5 و WIPO/GRTKF/IC/21/4 الواثئق

نة عىل أساس  .WIPO/GRTKF/IC/21/INF/8و سة العامة هذه الواثئقللجوأعدت ا ناء ا يقات املدىل هبا أ جلل وا ث لتعل
نون نص ا ملعا يدية: "ّل ندهتا إلهياوفقا " مرشوع أحاكم: لتقلحامية املعارف ا ية العامة سـللوالية اليت أ  يف ةالواردومجلع ا

تام ادلورة يف. WO/GA/40/7 ثالويقة ند ا ته  نص يف  نة أن يرفع هذا ا توقررت ا ع يغ ل خللج إىل ، 2012أبريل  20 ص
يه نظر  بو  ية العامة للو فا ت ي ية العامة لمجلع نة الواردة يف الويقةمجلع ا ثوفقا لوالية ا  .WO/GA/40/7 للج

ند بقرار   : من جدول األعامل7لبشأن ا
بني قشاركة املرا  م

نة الاقرتاحات الواردة يف الويقة شت ا ثان للج  واتفقت عىل أال تغري يف الوقت الراهن WIPO/GRTKF/IC/21/6 ق
بني أو  ية امجلاعات منربقإجراءات اعامتد املرا نة عىل الاقرتا. صلاأل عن   يف الوقت الراهن ادلاعي إىل العزوفحللجووافقت ا

ية ية وا تربعات من أجل امجلاعات األ بو  ندوق الو تعلقة  بات ا حملليري الرت صل لل ي بص مل نة من األمانة أن تعد ويقة . تيتغ ست ا ثوا للج لمت
ية  ية مإعال تا ية لالقرتاحات ا ية واملا ية واإلجرا يات ا تدا توي الويقة عىل معلومات عن ا بةل وأن  نة ا لدلورة ا ل ل ئ لعمل ع ل ث حت ملقللج

يةاليت تقدمت هب يد من وفد واحدصلا جامعة القوقاز األ تأ ي،  تيس صفة  )1: (ب نة  شاركني يف ا ئة جديدة من ا تكإضافة  للجف مل
نفصةل عن صفة املراقب،  ية وتكون  شعوب األ ما صل يعة احلال  )2(ل ية  شعوب األ يل ا بو صل ل بطث أصدقاء "مجموعات يف مت

شأ بني حني وآخر، " ئالريس يني  )3(تناليت قد  شاركني يف مجموعات ممثلني عن تعو يعة احلال رؤساء  ية  شعوب األ ما ب صل بطل
ياغة تربعات )4(، لصالعمل وا بو  ندوق الو شاري  يل ادلول األعضاء يف اجمللس الا ساو  يل  للو ي لص ت ث م سث مت لمت أي أن يضم  (ٍ

ية والريس اذلي يك ية وا ثلني عن امجلاعات األ ثلني عن ادلول األعضاء وأربعة  ئاجمللس أربعة  حملل صل مم نةون انمم للجبا لريس ا ، )ئئ
يار تتشاور األمانة أن و )5( شأن ا ية، ما بني ادلورات،  تمع ريس جامعة القوقاز األ ب خصل نرب امجلاعات احملارضين يفئ م 

ية ية من أجل  )6(، صلاأل نة ا ناول واثئق العمل اجلوهرية دلورة ا ية إىل  نرب امجلاعات األ نوأن يدعى احملارضون يف  للج ت ملعصل م
هام نةساإل بارشة يف تطور معل ا للج  ّ ها إىل إرسال . م شاركني يف أعام نة ا ساعدة عىل إعداد تكل الواثئق، دعت ا لو مل للج للم

شأن الاقرتاحات ية  تا بساهامهتم ا ب بل  )6(إىل ) 1( لكم بو  قأعاله إىل أمانة الو  .2012مايو  7ي

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل9لب
تام ادلورة  ختا

نة قر متدت ا للجا نود ع شأن ا باراهتا  واتفقت عىل إعداد . 2012أبريل  22 من جدول األعامل يف 7 و6 و5 و4 و3 و2لب
بل ميه  نة، و يع املداخالت خالل ا تفق علهيا و توي عىل نصوص هذه القرارات ا تايب  قرشوع تقرير  تعم للج مج مل حي ك مايو  31 م

نة إىل تقدمي . 2012 شاركون يف ا يدعى ا للجو مل باتسـ ية عىليتصو تا ب  بل أن ك تقرير  رشوع ا ق مداخالهتم كام يه مدرجة يف  ل م
نة الحقا العامتدها يف ادلورة تقرير عىل أعضاء ا رشوع ا ية  يغة الهنا للجتعمم ا ل ئ مللص ثة  َّ ثا لا نةل رشين  للجوا  .لع

 ]ثهناية الويقة[


