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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون الثامنةالدورة 

ىل  7جنيف، من   1024 يوليو 9اإ
 
 

 والعشرين للجنة الثامنةقرارات الدورة 

متهتاليت   اللجنة ااع
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 من جدول الأعامل: 1قرار بشأأن البند 
 اعامتد جدول الأعامل

 .يك يُعمتد، ومت اعامتده .WIPO/GRTKF/IC/28/1 Prov قدم الرئيس مرشوع جدول الأعامل املُعّمم يف الوثيقة

 من جدول الأعامل: 3قرار بشأأن البند 
 والعرشين السابعةاعامتد تقرير ادلورة 

( WIPO/GRTKF/IC/27/10 Prov. 2 والعرشين )الوثيقة السابعةم الرئيس مرشوع التقرير املعّدل دلورة اللجنة قد
 لعامتده، ومت اعامتده.

 من جدول الأعامل: 4قرار بشأأن البند 
 اعامتد بعض املنظامت

بصفة مراقب  WIPO/GRTKF/IC/28/2 وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد مجيع املنظامت املذكورة يف مرفق الوثيقة
 (.PCPCوجملس منتجات العناية الشخصية ) (HAP: مرشوع الأنرثوبولوجيا العشبية )مؤقت، ويه

 من جدول الأعامل: 5قرار بشأأن البند 
 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية

 WIPO/GRTKF/IC/28/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/28/3 أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/6و

وجّشعت اللجنة بشّدة أأعضاءها ومجيع الهيئات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحثهّتا عىل الإسهام يف صندوق الويبو 
 للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة.

الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة واقرتح الرئيس انتخاب الأعضاء الامثنية التالية أأسامؤمه يف اجمللس 
 ةلممثد، لس يدة هامي برو، جنيف؛ وا، البعثة ادلامئة لالحتاد الرويسالس يد أأرسني بوغاترييف، قامئ ابلأعامل ابلزتكية:

اكثرين بونيايس كهوراي، مستشارة قانونية ؛ والس يدة ، نيوزيلنداNga Kaiawhina a Wai 262 (NKW262) منظمة
والس يد نيلسون دي ليون اكنتويل، ممثل مجعية قبائل كوان املتحدة من أأجل  رئيس ية، جملس كينيا حلق املؤلف، نريويب، كينيا؛

يونغ كمي، -والس يد يش والس يدة س اميرا هويل، اكتبة أأوىل، البعثة ادلامئة جلاماياك، جنيف؛، بامن؛ (KUNAالأرض الأم )
، قامئ ابلأعامل لشؤون امللكية الفكرية والتجارةاكرلو ماراي مارينغي، والس يد  وراي، جنيف؛مستشار، البعثة ادلامئة مجلهورية ك

نريويب، ش بكة املعلومات عن الشعوب الأصلية، ةل ممثويس مولنيك، الس يدة ل؛ و ، جنيفللكريس الرسويل البعثة ادلامئة
 كينيا.

 رئيسة للمجلس الاستشاري. وعنّي الرئيس انئبته الس يدة أألكس ندرا غرازيويل

وابملعلومات املقدمة خالل ادلورة من قبل  WIPO/GRTKF/28/10 وأأحاطت اللجنة علام ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة
مؤيدي تكل الوثيقة بشأأن املشاورات اليت عقدوها مع الوفود. كام أأحاطت اللجنة علام ابعزتام املؤيدين تقدمي اقرتاح يتضمن 

 ات الشلكية يف هذا الصدد يك تنظر فيه جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا القادمة.تفاصيل الإجراء
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 من جدول الأعامل: 6قرار بشأأن البند 
اس تعراض القضااي املتداخةل بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وجرد التقدم 

ىل امجلع   ية العامة.احملرز والتقدم بتوصية اإ

 WIPO/GRTKF/IC/28/4 أأحاطت اللجنة علام ابلعنارص املتداخةل للنصوص الواردة يف مرفقات الواثئق
وانقش هتا، وأأكّدت رفع تكل النصوص، ابلصيغة  WIPO/GRTKF/IC/28/6و WIPO/GRTKF/IC/28/5 و

ىل امجلعية العامة للويبو اليت س ُتعقد يف املُعّدة هبا أأثناء ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين للجنة عىل ا لتوايل، اإ
، عىل النحو الوارد يف 1024وبرانمج معلها لعام  1025-1024لثنائية ل  ، طبقا لولية اللجنة1024سبمترب 

 .WO/GA/43/22 الوثيقة

 WIPO/GRTKF/IC/28/8و WIPO/GRTKF/IC/28/7وأأحاطت اللجنة علام كذكل ابلواثئق 
 WIPO/GRTKF/IC/28/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/28/INF/7و WIPO/GRTKF/IC/28/9 و
 .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/10و WIPO/GRTKF/IC/28/INF/9 و

ىل امجلعية العامة، قّررت اللجنة أأن تُدّون البياانت املُدىل هبا بشأأن هذه خيص جرد التقدم احملرز والتقدم ب وفامي  توصية اإ
طار هذا البند من جدول الأعامل املسأأةل خالل املناقشة  اخلتامية اليت جرت يف ادلورة الثامنة والعرشين يف اإ

ىل امجلعية العامة للويبو اليت س ُتعقد يف الفرتة 1024 يوليو 9 الأربعاء يوم ، يف تقرير اللجنة وأأن تُرفع تكل البياانت اإ
ىل 11 من  .ملعتادايك تنظر فهيا، وتُدرج يف تقرير ادلورة  1024 سبمترب 30 اإ

 من جدول الأعامل: 7قرار بشأأن البند 
سهام اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور يف تنفيذ  اإ

 التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية

ىلرت أأن تُدّون مجيع البياانت اليت انقشت اللجنة هذا البند وقرّ   أأديل هبا بشأأنه يف تقرير اللجنة وأأن ترفع هذه البياانت اإ
ىل 11 منيف الفرتة عقد امجلعية العامة للويبو اليت س تُ  وفقا للقرار الصادر عن امجلعية العامة للويبو  1024 سبمترب 30 اإ

 فامي يتعلق بأ لية تنس يق جدول أأعامل التمنية. 1020 لعام

 

 من جدول الأعامل: 9قرار بشأأن البند 
 اختتام ادلورة

عداد مرشوع 1024 أأبريل 9من جدول الأعامل يف  7و 6و 5و 4و 3و 1 اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود . واتفقت عىل اإ
تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة، وتعمميه قبل 

ىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف مرشوع 1024 سبمترب 29 . وس ُيدعى املشاركون يف اللجنة اإ
م الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل  التقرير قبل أأن  للجنة. القادمةاللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة يف  املشاركنيتعمَّ

 ]هناية الوثيقة[


