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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون ةبعالساالدورة 

ىل مارس  14جنيف، من   1024أأبريل  4اإ
 
 

 قرارات الدورة السابعة والعشرين للجنة

دمتهاليت  اللجنة ا ات
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 من جتول الأتامل: 1قرار بشأأن البنت 
 اتامتد جتول الأتامل

 يك يُعدمت، ومت اتامتده. WIPO/GRTKF/IC/27/1 Prov. 3 قتم الرئيس مرشوع جتول الأتامل املُعّمم يف الوثيقة

 من جتول الأتامل: 3قرار بشأأن البنت 
 والعرشين السادسةاتامتد تقرير ادلورة 

( WIPO/GRTKF/IC/26/8 Prov. 2 والعرشين )الوثيقة السادسةم الرئيس مرشوع التقرير املعّتل دلورة اللجنة قت
 لتامتده، ومت اتامتده.

 من جتول الأتامل: 4قرار بشأأن البنت 
 اتامتد بعض املنظامت

بصفة مراقب  WIPO/GRTKF/IC/27/2وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اتامتد مجيع املنظامت املذكورة يف مرفق الوثيقة 
علم والربط الش بيك يف جمال الرتاث الثقايف غري امللموس يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ مؤقت، ويه : املركز ادلويل للإ

اباتين وصنتوق (؛ CSIPN/RITCيف جمال الشعوب الأصلية )تتريب ل املركز الرويس ل و (؛ ICHCAPبرعاية اليونسكو )
؛ وجامعة ترومسو، جامعة ملناطق الشامل وس يبرياي والرشق الأقىصلفائتة الشعوب الأصلية صنتوق التمنية ادلويل  –

 (.UiTأأقىص شامل الرنوجي )

 من جتول الأتامل: 5قرار بشأأن البنت 
 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية

 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/27/3 أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
 .WIPO/GRTKF/IC/27/INF/6و

وجّشعت اللجنة بشّتة أأتضاءها ومجيع الهيئات املهدمة يف القطاعني العام واخلاص وحثهّتا عىل الإسهام يف صنتوق الويبو 
 للتربعات لفائتة امجلاعات الأصلية واحمللية املعدمتة.

 حمللية: اقرتاحمشاركة امجلاعات الأصلية وا") .WIPO/GRTKF/IC/27/9 Revاللجنة علام كذكل ابلوثيقة وأأحاطت 
ىل صنتوق التربعات"( اليت قتمهتا  اثنويةبتقتمي مساهامت  تأأجيل وفنلنتا ونيوزيلنتا وسويرسا، وقّررت  وفود أأسرتاليااإ

 لدلورة الثامنة والعرشين للجنة.الاقرتاحات الواردة فهيا  مناقشة

شاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة واقرتح الرئيس انتخاب الأتضاء الامثنية التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاست 
 والس يت، كينيا؛ القانونيني، اجمللس الكيين حلق املؤلف، نريويب املستشارين، كبرية اكثرين بونيايس اكهوراي الس يتة ابلزتكية:

س اميرا هويل، والس يتة  (، بامن؛KUNAنيلسون دي ليون اكنتويل، ممثل مجعية قبائل كوان املتحتة من أأجل الأرض الأم )
 وزارة، قسم امللكية الفكرية ادلولية، ةتنفيذي ةموظفوالس يتة لليتا اكبور،  سكرترية أأوىل، البعثة ادلامئة جلاماياك، جنيف؛

هيونغ كمي، مستشار، البعثة ادلامئة مجلهورية كوراي ، جنيف؛ -والس يت يش الشؤون اخلارجية والتجارة، اكنبريا، أأسرتاليا؛
، ممثةل برانمج الصحة الس يتة مادلني شريبو  ، مستشار أأول، البعثة ادلامئة لبولنتا، جنيف؛بياتكوسيكوالس يت فويتشخ 

الس يت جمي ووكر، ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن والبيئة، ايونتي، الاكمريون؛ و 
 .(، بريس بان، أأسرتالياFAIRA) اجلزر

 ازيويل رئيسة للمجلس الاستشاري.وعنّي الرئيس انئبته الس يتة أألكس نترا غر 
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 من جتول الأتامل: 6قرار بشأأن البنت 
 املعارف التقليتية

ىل الوثيقة : مرشوع حامية املعارف التقليتية"نصا أ خر بعنوان  ،WIPO/GRTKF/IC/27/4 أأعتت اللجنة، استنادا اإ
النظر يف هذا (". وقّررت اللجنة أأن يُرفع ذكل النص، ابلصيغة اليت ورد هبا تنت اختتام Rev. 2) 1 املعتةل الصيغة - مواد

ىل امجلعية العام للويبو اليت س ُتعقت يف سبدمرب 1024 مارس 12يف البنت من جتول الأتامل  ، مع مراعاة أأية 1024، اإ
دخالها بشأأن  ورة الثامنة والعرشين للجنة املزمع تقتها يف يف ادل تتاخةلامل سائل امل تصويبات أأو تعتيلت قت يُتفق عىل اإ

، عىل النحو الوارد يف 1024وبرانمج العمل لعام  1025-1024، طبقا لولية اللجنة للثنائية 1024 يوليو
 .WO/GA/43/22 الوثيقة

 WIPO/GRTKF/IC/27/7و WIPO/GRTKF/IC/27/6 كام أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/7و WIPO/GRTKF/IC/27/8و
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/10و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/9و
 .WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11و

 من جتول الأتامل: 7قرار بشأأن البنت 
 أأشاكل التعبري الثقايف التقليتي

ىل الوثيقة أأشاكل التعبري الثقايف حامية "نصا أ خر بعنوان  ،WIPO/GRTKF/IC/27/5 أأعتت اللجنة، استنادا اإ
(". وقّررت اللجنة أأن يُرفع ذكل النص، ابلصيغة اليت ورد هبا تنت Rev. 2) 1املعتةل  الصيغة - : مرشوع موادالتقليتي

ىل امجلعية العام للويبو اليت س ُتعقت يف سبدمرب 1024 أأبريل 4يف النظر يف هذا البنت من جتول الأتامل اختتام  ، مع 1024، اإ
دخالها بشأأن مراع يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة املزمع  املتتاخةلسائل امل اة أأية تصويبات أأو تعتيلت قت يُتفق عىل اإ

، عىل النحو الوارد يف 1024وبرانمج العمل لعام  1025-1024، طبقا لولية اللجنة للثنائية 1024 تقتها يف يوليو
 .WO/GA/43/22 الوثيقة

 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/7 ابلواثئق كام أأحاطت اللجنة علام
 .WIPO/GRTKF/IC/27/INF/10و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/9و

 

 من جتول الأتامل: 9قرار بشأأن البنت 
 اختتام ادلورة

عتاد مرشوع 1024 أأبريل 4من جتول الأتامل يف  7و 6و 5و 4و 3و 1اتدمتت اللجنة قراراها بشأأن البنود  . واتفقت عىل اإ
تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املتاخلت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة، وتعمميه قبل 

ىل تقتمي تصويبات كتابية عىل متاخلهم كام يه مترجة يف مرشوع التقرير . وس ُيتتى املشاركون يف اللجن1024 يونيو 4 ة اإ
م الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل   والعرشين للجنة. الثامنةاللجنة لحقا لتامتدها يف ادلورة يف  املشاركنيقبل أأن تعمَّ

 ]هناية الوثيقة[


