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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :يونيو 2016

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة الثالثون

جنيف ،من  30مايو اإىل  3يونيو 2016
قرارات الدورة الثالثني للجنة

اليت ات دمتها اللجنة
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قرار بشأأن البنت  2من جتول ا ألتامل:
اتامتد جتول ا ألتامل
قتم الرئيس مرشوع جتول ا ألتامل املُع ّمم يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/30/1 Prov. 2.يك يُعدمت ،ومت اتامتده.

قرار بشأأن البنت  3من جتول ا ألتامل:
اتامتد تقرير ادلورة التاسعة والعرشين
قتم الرئيس مرشوع التقرير املعتّل دلورة اللجنة التاسعة والعرشين (الوثيقة )WIPO/GRTKF/IC/29/8 Prov. 2
لتامتده ،ومت اتامتده.

قرار بشأأن البنت  4من جتول ا ألتامل:
اتامتد بعض املنظامت
وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اتامتد ست منظامت ترد أأسامؤها يف مرفق الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/30/2بصفة
مراقب مؤقت ،ويه اكلتايل :مركز الابتاكر يف جمال احلومكة ادلولية ()CIGI؛ وامجلعية ا ألوروبية للبذور ()ESA؛ والواكةل
ا ألملانية للتعاون ادلويل ()GIZ؛ والش بكة ادلولية للمستشارين القانونيني واحملامني ()LINCA؛ وامجلعية الياابنية للملكية
الفكرية ()JIPA؛ وجامعة مينيسوات .ومل توافق اللجنة عىل اتامتد مكتب الاستشارة لتمنية امجلاعة ا ألصلية لبابوا الغربية.
وقررت اللجنة اإرجاء ّ
البت يف اتامتد منظمة ش باب بنن بال حتود ()JSF Bénin؛ ومرشوع "اإتنومات" يف لكية
ّ
ا ألنرثوبولوجيا الاجامتتية جبامعة برشلونة (اإس بانيا)؛ ومنظمة تتبع أأديرة الفودون واحلفاظ عىل الرتاث الغامض
( ،)SUCOVEPOاإىل دورها احلادية والثالثني.

قرار بشأأن البنت  5من جتول ا ألتامل:
تقرير تن نتوة امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ( 26و 27مايو )2016
أأحاطت اللجنة علام ابلتقارير الشفهية للمقررين :الس يتة أان فوبول ،مستشارة حكومية يف قسم الثقافة والس ياسة الفنية
وس ياسة حق املؤلف واقتصاد الثقافة ،وزارة الرتبية والتعلمي والثقافة ،فنلنتا؛ والس يت ديين أأبتي ،مستشار يف البعثة ادلامئة
مجلهورية اإنتونيس يا دلى ا ألمم املتحتة ومنظمة التجارة العاملية واملنظامت ادلولية ا ألخرى؛ والس يت فيصل عالق ،سكرتري
أأول ،البعثة ادلامئة للجزائر؛ والس يت لويس ماايوته ،وزير مستشار يف بعثة بريو يف جنيف.
و أأحاطت اللجنة علام كذكل ابلوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/30/INF/11

قرار بشأأن البنت  6من جتول ا ألتامل:
مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية
أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/30/3وWIPO/GRTKF/IC/30/INF/4
و.WIPO/GRTKF/IC/30/INF/6
وجشّعت اللجنة بشتّة أأتضاءها ومجيع الهيئات املهدمة يف القطاعني العام واخلاص وحث ّهتا عىل الإسهام يف صنتوق الويبو
للتربعات لفائتة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعدمتة.
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واقرتح الرئيس انتخاب ا ألتضاء الس تة التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة
ابلزتكية :الس يت ابرفزي اإميوموف ،سكرتري اثن ،البعثة ادلامئة لطاجيكس تان ،جنيف؛ والس يت نيلسون دي ليون اكنتويل ،ممثل
مجعية قبائل كوان املتحتة من أأجل ا ألرض ا ألم ( ،)KUNAبامن؛ والس يتة اإميا هاويل ،مستشارة يف جمال الس ياسة العامة،
اإدارة قانون ا ألتامل ،وزارة ا ألتامل والابتاكر والعامةل ،نيوزيلنتا؛ والس يت بريس تون هارديسون ،حملّل يف جمال الس ياسة
العامة ،قبائل تولليب بواش نطن ،الولايت املتحتة ا ألمريكية؛ والس يتة اإيتفيج كوميب ميسامبو ،مستشارة رئيس ية ،البعثة
ادلامئة لغابون ،جنيف؛ والس يتة مارس يال ابيفا ،مستشارة ،البعثة ادلامئة لش ييل ،جنيف.
ّ
وعني رئيس اللجنة السفري روبرتو ماتيوس مياكئيل تيين ،انئب رئيس اللجنة ،رئيسا للمجلس الاستشاري.

قرار بشأأن البنت  7من جتول ا ألتامل:
املوارد الوراثية
أأعتّت اللجنة ،استنادا اإىل الوثيقة " ،WIPO/GRTKF/IC/30/4صيغة مرا َجعة اثنية للوثيقة املوحتة بشأأن امللكية
وقررت اإحاةل ذكل النص ،ابلصيغة اليت ورد هبا يف اختتام ادلورة يف  3يونيو  ،2016اإىل دورها
الفكرية واملوارد الوراثية" ّ
الرابعة والثالثني طبقا لوليهتا للثنائية  2017-2016وبرانمج معلها لعام  ،2017كام جاء يف الوثيقة .WO/GA/47/19

قرار بشأأن البنت  8من جتول ا ألتامل:
أأية مسائل أأخرى
مل ُُتر أأية مناقشات يف اإطار هذا البنت.

قرار بشأأن البنت  9من جتول ا ألتامل:
اختتام ادلورة
اتدمتت اللجنة قراراها بشأأن البنود  2و 3و 4و 5و 6و 7من جتول ا ألتامل يف  3يونيو  .2016واتفقت عىل اإعتاد مرشوع
تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املتاخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة ،وتعمميه قبل
 15يوليو  .2016وس ُيتتى املشاركون يف اللجنة اإىل تقتمي تصويبات كتابية عىل متاخالهم كام يه مترجة يف مرشوع
التقرير قبل أأن تع َّمم الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل املشاركني يف اللجنة لحقا لتامتدها يف ادلورة القادمة للجنة.
[هناية الوثيقة]

